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  :پیشگفتار

  
 نفعان ذيطور  نهادها و مؤسسات در سراسر جهان اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی و همین ها، ها، شرکت کلیه سازمان

. یابند برند و نسبت به این مفهوم آگاهی بیشتري می پی می و مزایاي رفتار مسئوالنه اجتماعی اهمیت به به طور روزافزون ها آن
پذیري و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تأکید دارد و  ها بر مسئولیت مسئولیت اجتماعی شرکت

تعریف مسئولیت اجتماعی،  فاهدترین ا در واقع، یکی از مهم. ناظر بر چگونگی تولید ثروت همراه با کسب و کار مسئوالنه است
یک سازمان  هاي بازتاب فعالیت .است آن توسعه پایدارها و دیگر نهادها در جامعه و کمک به  ها، شرکت هاي مشارکت سازمان زمینه

   .آید به شمار میسازمان  کلید عملکر محیط زیست، عامل مهمی در سنجش بر جامعه و ها ثیر آنأاز نظر ت
قرار  خود مسئولیت اجتماعیهاي  برنامه اجرايو  تعریفدر مراحل مختلفی از  زمان، نهاد، مؤسسه و یا شرکتهر سا به اینکه علمبا 

کسب و  توسعه راهنماي اصول"ي حاضر با عنوان  نامه نظام، باشددارد و نیازمند اصولی براي پیشبرد اهداف خود در این زمینه می
هاي  برنامهاجراي  به تازگی که هایی سازمان هم برايو تشکلهاي این اتاق، به همت کمیسیون امور اجتماعی  "کار مسئوالنه

  .تهیه گردیددارند،  در این زمینه تجربه بیشتريهایی که  اند و هم براي سازمان کرده آغازرا  خود مسئولیت اجتماعی
اهمیت این بینش  براي بنگاهها فراهم اي نوین را در زمینه مسئولیت  اجتماعی شرکتها و امید است این مجموعه بتواند اندیشه

   .آورد
  .یقیناً نظرات ارزشمند صاحب نظران و فعاالن اقتصادي می تواند بر غناي هر چه بیشتر این مجموعه اثر گذارد

  

  محمد مهدي راسخ
  رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها
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  تهران بازرگانی و صنایع و معادن اتاق درسازمانی مسئولیت اجتماعی ترویج نامه  نظام
  هااجتماعی و تشکلامور کمیسیون 

  

  مقدمه 
  

در حال  ها تبدیل شده است و حوزه اداره سازماندر م غالب و مسلط ایدر دهه اخیر به پاراد مسئولیت اجتماعی سازمانیمفهوم 
مورد توجه و تمرکز المللی و مراکز علمی  هاي بین ها، جامعه مدنی، سازمان ، شرکتها دولت چونبه شدت از سوي بازیگرانی  حاضر

ش خصوصی، توسط صاحبان صنایع و بخو عموماً هاي اخیر  در سال ،در ایران مسئولیت اجتماعی اما مفهوم. قرار گرفته است
توسط ها  لین کنفرانس مسئولیت اجتماعی سازمانبرگزاري او. گاهیان مطرح شده استدولتی، روشنفکران و دانش هاي غیر سازمان

برگزاري اولین جشنواره مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت  ، تهران اتاق بازرگانی چون نهادهایی
مفهوم و ادبیات این موضوع  طرحهاي غیردولتی، نقطه آغازي در زمینه  هاي خصوصی و سازمان برخی از شرکتشرکتی و فعالیتهاي 

ترین  از مهمتوان  را می کیفیت هاي مدل دیگرسازمانی و تعالی الگوي  به سوي استفاده ازهاي ایرانی  شرکتحرکت . در ایران بود
فضاي رقابتی  وجود ،به عالوه. سوق داده است مسئولیت اجتماعی مدرن مفهومدرك  ها را به سمت که این شرکت برشمردعواملی 

 . صنایع و حرکت برخی بنگاههاي کشور به سمت بین المللی شدن از دیگر عوامل تاثیر گذار  می باشددر برخی 

  یمسئولیت اجتماعی سازمانها و انتظارات نسبت به  دیدگاه

و تشویق مشارکت بخش خصوصی در اداره جامعـه و   سازي به مسئولیت اجتماعی سازمان از منظر افزایش خصوصی دولت  - 
تا از این طریق بتواند تـوان رقـابتی کشـور را در عرصـه     کند  هاي خود به این بخش نگاه می ز وظایف و مسئولیتسپردن بخشی ا

 . افزایش دهد) المللی سطح بین(جهانی 
شـود و   دانند که باعث افزایش اعتبارشان در فضاي به شدت رقابتی مـی  را نوعی استراتژي تجاري می ها این موضوع شرکت - 

 . دهد شان را در بازار افزایش می سهم
ها و بخش خصوصی غیـر   هاي جهانی را بدون مشارکت شرکت حل چالش متحد، سازمان ملل مانندالمللی  هاي بین سازمان - 

 . دانند ممکن می
ها و بخـش خصوصـی در توسـعه سیاسـی و اقتصـادي       عمدتاً به این موضوع از زاویه نقش شرکتدانشگاهی مراکز علمی و  - 

 . نگرند کشور می
هـا بـه    ایبنـدي شـرکت  با دولت و پ تعاملتسهیل  به مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاري برايهاي صنعتی و صنفی  تشکل - 

 . نگرند ها می مسئولیت اجتماعی شرکت
اجـراي  نگرنـد، خواهـان    هـا مـی   هـاي شـرکت   همواره با سوء ظن بـه فعالیـت  که دولتی و جامعه مدنی نیز هاي غیر سازمان - 

 . ها دارند ها هستند و نقشی نظارتی بر عملکرد شرکت شرکتجانب هاي اجتماعی بیشتري از  مسئولیتهاي  برنامه
هاي مسـئولیت اجتمـاعی خـود بـه      قالب تعریف برنامهها در  ها و شرکت هاي غیر دولتی انتظار دارند تا سازمان سازمان، همچنین

  .ها کمک نمایند این سازمان هاي ظرفیت تقویت
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  در ایران سازمانی  اجتماعی در زمینه مسئولیتاقدامات انجام شده  بعضی از
دولتی هاي غیر هاي صنعتی و سازماناي از سوي بخش خصوصی، بخش دولتی، تشکلهاي اخیر، اقدامات متعدد و پراکندهدر سال

تحقق اهداف  نقش تجارت و بخش خصوصی در از قبیلو موضوعات مرتبط با آن سازمانی المللی در زمینه مسئولیت داخلی و بین
. غیره صورت گرفته است تعالی سازمانی ومدل ها به سمت توسعه پایدار، حرکت شرکت توسعه هزاره، نقش بخش خصوصی در

در جدول ذیل در ایران سازمانی اجتماعی در ارتباط با مسئولیت کلیدي جامعه  شده توسط بازیگراناقدامات انجام خالصه اي از 
  : است آمده

 اقدامات انجام شده در ایران  بازیگر

 دولت

الگوي به سمت در حرکت ها شرکت تشویقبه منظور  رت صنایعاز سوي وزا EFQMوري و تعالی سازمانی سازي طرح جایزه ملی بهرهپیاده
  تعالی سازمانی

  مدلاستفاده از این  ها بهشرکت مدیران ترغیبو  EFQMمدل  به منظور ترویج وري و منابع انسانیتأسیس مؤسسه مطالعات بهره
 مؤسسه استانداردتوسط  Social Accountability 8000 ی اجتماعی یا یتدوین نسخه ملی استاندارد پاسخگو

ها به رعایت مسائل زیست شرکت ملزم ساختنهاي نمادین به منظور ترغیب و و سیاست توانمندسازي، تشویقیهاي تنبیهی، تدوین سیاست
 محیطی

هاي دولتی به هاي اجرایی و شرکتتوجه دستگاه افزایشبه منظور  هاي دولتیتشکیل کمیته ملی توسعه پایدار با مشارکت تمامی وزارتخانه
 دولت کالن هاي گذاري سیاستگنجاندن نگاه توسعه پایدار در محیطی و  رعایت مسائل زیست

 نامه صنعت سبزگواهی يو اعطا» صنایع سبز«هایی با نام برگزاري همایش

 برگزاري جشنواره فیلم سبز

 محیطی رعایت مسائل زیست جهتها تأسیس صندوق ملی حفاظت از محیط زیست براي کمک به شرکت

  حقوق کارکنان خود به رعایت ها شرکت ساختن ملزم براي از سوي وزارت کار و امور اجتماعی» کار شایسته« هتوسعملی  هتدوین برنام
نامه و تندیس حقوق مصرف کننده از سوي گواهیي کنندگان و اعطایت از حقوق مصرفتدوین و تصویب قانون نظام صنفی، قانون حما

هاي کشور حقوق مشتریان و مصرف کنندگان را محترم  نگاهب تا کننده مصرف ام به حقوقبرتر در زمینه احتر يهاوزارت بازرگانی به شرکت
   .بشمارند

 اوراق بهادار و نامه حاکمیت شرکتی در سازمان بورس ن و تصویب آیینتدوی

  محیط زیست آلوده کننده هايوزارت رفاه به منظور اخذ مالیات بیشتر از صنایع و بنگاه اي درالیحه تدوین
  هایی با عنوان اخالق کسب و کار توسط مرکز مطالعات جهانی شدنانتشار کتاب

  اوراق بهادار تهرانانتشار دو کتاب در زمینه نظام راهبري شرکتی توسط شرکت بورس 
  گذاري خارجی  یط کسب و کار توسط سازمان سرمایهبهبود مح تشکیل مرکز

   تشکیل شوراي رقابت
 26000استاندارد ایزو تشکیل کمیته متناظر 

هاي سازمان
 غیر دولتی

هاي محیطی حاصل از عملکرد بنگاه به فجایع زیستنسبت افکار عمومی  سازي آگاههاي غیر دولتی در راستاي اقدامات برخی سازمان
  اقتصادي

  )مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی (  CSRIran -هاتأسیس مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت
استاندارد "،  "حیطیم اجتماعی و زیست ،دهی اقتصادي گزارش"،  "ها سئولیت اجتماعی شرکتم" اتبا موضوع هاي آموزشی برگزاري دوره

  CSRIranوسط ت "حاکمیت شرکتی"و  "ایداري شرکتیپ" ،" 26000ایزو 

  CSRMarket Place  نهاد   مردمشرکت و سازمان  20ور بیش از پذیري اجتماعی با حض گزاري اولین نمایشگاه مسئولیتبر
هاي مسئولیت شرکتی  ل مدیران منتخب دو کشور از تجربهسسه مسئولیت اجتماعی ترکیه و بازدید متقابؤبا م  CSRIranهمکاري مشترك 

  یکدیگر 
  ی مین مالأعی شرکتی به عنوان ابزاري براي تنهاد و خیریه از مسئولیت اجتما هاي مردم آغاز استفاده برخی سازمان

  هاتوسط مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت 2009 در سال تدوین و انتشار گزارش کشوري مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 CSRIranتوسط   1389 در سال کید بر مشارکت بخش خصوصی و عمومیأنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی با ت ویژه تدوین و انتشار

و و دانشگاهیان فر از صاحبان کسب و کار ن 10ها متشکل از حاکمیت شرکتی توسط مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت کارگروهتشکیل 
 سفرهاي مطالعاتی به پاکستان و ترکیه 
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 رسانه ها
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 سازمان ملل

هاي غیر دولتی هاي صنعتی و صنفی، مقامات دولتی و سازمانبا مشارکت بخش خصوصی، تشکل» کمیته ملی اهداف توسعه هزاره«تشکیل 
 .این کمیته منحل شد ،ریزي سازمان مدیریت و برنامه تغییر شکلسفانه با أکه مت

  اهداف توسعه هزاره موضوعبا  وصیهاي کشور با حضور مدیران بخش خصبرگزاري سمینارهاي یک تا چند روزه در شهرستان

 Global Compactآموزش تعدادي از داوطلبان در زمینه معاهده جهانی 

با موضوع چگونگی مشارکت در تحقق اهداف توسعه هاي غیر دولتی سازمان کارکنانبراي مدیران دولتی و هاي آموزشی برگزاري کارگاه
    هاي کشورهزاره در شهرستان

  خواهانه توسط یونیسفهاي بازاریابی خیر برگزاري کمپین

هاي تشکل
 اقتصادي

  تهرانها در کشور توسط اتاق بازرگانی برگزاري اولین کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت
 تشکیل انجمن ملی اخالق کسب و کار 

 »نما«ها موسوم به طرح سازي مسئولیت اجتماعی شرکت کردن طرح نهادینه مطرح

  هاموضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت اعضا دربرگزاري سمینارهاي آموزشی براي 
 توسط مرکز ملی مطالعات جهانی شدن  "عصر جهانی شدناخالق کسب و کار در "برگزاري کنفرانس 

 
پیوند نفعان و برقراري  هر یک از این ذي ها و انتظارات گرفتن دیدگاهدر نظر، توجه به اقدامات انجام شده و گونه که ذکر شد همان

کمیسیون امور اجتماعی و اعضاي  .دسب رهنمون سازگذاري منا تواند ما را به سمت یک سیاست ، میها و دیدگاه میان این انتظارات
بایست ابتدا  می مسئولیت اجتماعی استراتژیکتدوین برنامه عملیاتی و  در راستاي و صنایع و معادن تهران اتاق بازرگانیي ها تشکل

ها و  هاي محوري، برنامه بر اساس اهداف تعیین شده، استراتژيو سپس  به توافق برسند، تدوین این برنامهدر مورد اهداف 
  .شودراهکارهاي عملیاتی تدوین 
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   یسازمانو مسئولیت اجتماعی ها  امور اجتماعی و تشکلکمیسیون 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  مسئولیت اجتماعی سازمانی و تأثیر آن در بهبود فضاي کسب و کار کشور، اهمیت موضوع به دلیل

  .نهاده شده استها  مقوله وارد شده و پیگیري موضوع بر عهده کمیسیون امور اجتماعی و تشکلاین تهران به 

، هاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی شناسایی اهداف و تدوین برنامه توان به ها می از وظایف اصلی کمیسیون امور اجتماعی و تشکل
وظیفه تدوین و  سه این کمیسیونبه طور کلی، . برنامه ها اشاره کرد این اجرايحمایت از ریزي و  مرتبط با برنامه اقداماتتسهیل 

  . عهده داردرا بر  قواعدپایش ، ترویج و تنظیم

در جلسات اولیه خود تصمیم گرفت  ،برنامه مسئولیت اجتماعی  تهیه و تدوینبرنامه کاري خود در  نظیمبه منظور تکمیسیون این 
استاندارد مسئولیت  ،شود ها قلمداد می پذیري سازمان زمینه مسئولیتکه استاندارد نوینی در  26000بر اساس استاندارد ایزو  تا

با فضاي  متناسب آنهاي فعال در  هاي اقتصادي عضو اتاق و تشکل و بنگاه بازرگانی و صنایع و معادن تهران اجتماعی را براي اتاق
 بایست برنامه عملیاتی ، اتاق میپس از معرفی این استاندارد.  و به جامعه کسب و کار کشور معرفی کندتدوین کسب و کار کشور 

پذیري  نظر مسئولیتمها را از  سازمان شهاي پای و چارچوب نمایدتدوین کار مسئوالنه را و فضاي کسب  ترویج ايبرخود  راهبردي
  . تعریف کندطراحی و 

 )برنامه مسئولیت اجتماعی( سازمانیاجتماعی پذیري  راي تدوین اصول مسئولیتب مراحل ذیل را کمیسیون تا کنون راستا، در این
   :است نمودهبینی  پیش

  اقتصادي کشور هاي  هاي اجتماعی اتاق و بنگاه ولیتئدست آوردن فهرستی از مسه کري با اعضا براي بطوفان ف - 
  به یک فهرست مطلوب  دستیابی براي ان اتاقفهرست به دست آمده با همکاري مشاور بررسی - 
ثیرات و منافعی را براي جامعه و موجود در فهرست چه تأ از موارد یکاینکه هر ارزیابی و  نهاییتجزیه و تحلیل فهرست  - 

  ها آنبندي  اولویتسپس و  داشتکار به دنبال خواهد محیط کسب و 
 ها  تشکل/ هاي اقتصادي  بنگاه/ اتاق  بندي مرتبط با شده در دسته از موارد نهاییر یک ه دادنقرار - 

 هاي اقتصادي  ها و بنگاه نامه با تشکل گذاردن نظام به اشتراك - 

 مسئوالنهکار و فضاي کسب  طراحی و تدوین برنامه عملیاتی ترویج - 

  پذیري نظر مسئولیتماز  ها تدوین چارچوب پایش سازمان - 

  

اصول راهنمای توسعه کسب و کار مسئوالنه 10



6 

 

   یسازمانو مسئولیت اجتماعی ها  امور اجتماعی و تشکلکمیسیون 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  مسئولیت اجتماعی سازمانی و تأثیر آن در بهبود فضاي کسب و کار کشور، اهمیت موضوع به دلیل

  .نهاده شده استها  مقوله وارد شده و پیگیري موضوع بر عهده کمیسیون امور اجتماعی و تشکلاین تهران به 

، هاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی شناسایی اهداف و تدوین برنامه توان به ها می از وظایف اصلی کمیسیون امور اجتماعی و تشکل
وظیفه تدوین و  سه این کمیسیونبه طور کلی، . برنامه ها اشاره کرد این اجرايحمایت از ریزي و  مرتبط با برنامه اقداماتتسهیل 

  . عهده داردرا بر  قواعدپایش ، ترویج و تنظیم

در جلسات اولیه خود تصمیم گرفت  ،برنامه مسئولیت اجتماعی  تهیه و تدوینبرنامه کاري خود در  نظیمبه منظور تکمیسیون این 
استاندارد مسئولیت  ،شود ها قلمداد می پذیري سازمان زمینه مسئولیتکه استاندارد نوینی در  26000بر اساس استاندارد ایزو  تا

با فضاي  متناسب آنهاي فعال در  هاي اقتصادي عضو اتاق و تشکل و بنگاه بازرگانی و صنایع و معادن تهران اجتماعی را براي اتاق
 بایست برنامه عملیاتی ، اتاق میپس از معرفی این استاندارد.  و به جامعه کسب و کار کشور معرفی کندتدوین کسب و کار کشور 

پذیري  نظر مسئولیتمها را از  سازمان شهاي پای و چارچوب نمایدتدوین کار مسئوالنه را و فضاي کسب  ترویج ايبرخود  راهبردي
  . تعریف کندطراحی و 

 )برنامه مسئولیت اجتماعی( سازمانیاجتماعی پذیري  راي تدوین اصول مسئولیتب مراحل ذیل را کمیسیون تا کنون راستا، در این
   :است نمودهبینی  پیش

  اقتصادي کشور هاي  هاي اجتماعی اتاق و بنگاه ولیتئدست آوردن فهرستی از مسه کري با اعضا براي بطوفان ف - 
  به یک فهرست مطلوب  دستیابی براي ان اتاقفهرست به دست آمده با همکاري مشاور بررسی - 
ثیرات و منافعی را براي جامعه و موجود در فهرست چه تأ از موارد یکاینکه هر ارزیابی و  نهاییتجزیه و تحلیل فهرست  - 

  ها آنبندي  اولویتسپس و  داشتکار به دنبال خواهد محیط کسب و 
 ها  تشکل/ هاي اقتصادي  بنگاه/ اتاق  بندي مرتبط با شده در دسته از موارد نهاییر یک ه دادنقرار - 

 هاي اقتصادي  ها و بنگاه نامه با تشکل گذاردن نظام به اشتراك - 

 مسئوالنهکار و فضاي کسب  طراحی و تدوین برنامه عملیاتی ترویج - 

  پذیري نظر مسئولیتماز  ها تدوین چارچوب پایش سازمان - 

  

7 

 

  اجتماعیپذیري  مسئولیتو استاندارد  نامه نظام
   

  هاي مسئولیت اجتماعی ویژگی
  کلیات

ناظر بر چگونگی و  گویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد بر مسئولیت و پاسخمسئولیت اجتماعی 
کار مسئوالنه  و از طریق کسب می توان چگونهیعنی نوعی مسئولیت اجتماعی  به .وکار مسئوالنه همراه با تولید ثروت است کسب

ربناي مفهومی موضوع زی، سازمانترك هم براي جامعه و هم براي و خلق ارزش مشبرد برد   بنابراین یک رابطه . ردایجاد ثروت ک
فرایندهاي رهبري و حوزه در  ها، رفتارهاي تجاري سازمان مسئولیت اجتماعی سازمان بنابراین .است اجتماعیمسئولیت 

یک رابطه ایجاد  در واقع،. گیرد می ، محیط زیست و جامعه را در برو زنجیره تأمین کارانسازمانی، کارکنان، مشتریان، پیمان درون
 .است ربناي مفهومی موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانی، زیهم براي سازمانبرنده و خلق ارزش مشترك هم براي جامعه و    -  برنده

  

  ي مسئولیت اجتماعی ساز یکپارچه
یک سازمان  .ها قرار گیرد  ارتباط با دیگر سازمان ثیرتحت تأتواند  طور وسیعی می  هاي یک سازمان به و فعالیت یماتتصم پیامد

 ،هاي همکار، رقبا ها نیازمند باشد، مانند سازمان با دیگر سازمانهمکاري به  خود  مسئولیت اجتماعی انجامبراي ممکن است 
به یک سازمان  .هاي موجود در حوزه نفوذ سازمان یا دیگر گروهو  هایی دیگر از زنجیره ارزش ا بخشیکنندگان و پیمانکاران  مینتأ

   :رابطه را درك کند سه ، بایددهنگام پرداختن به مسئولیت اجتماعی خو
و از  محیط زیست و بر جامعه خود ها و تصمیمات فعالیت آثار از یک سو یک سازمان باید: بین سازمان و جامعهرابطه  –

نظر گرفتن  این امر بهتر است با در. را بررسی کند ثیراتدر قبال این تأ خود انتظارات جامعه از رفتار مسئوالنه سوي دیگر
 . صورت پذیرد )که در ادامه خواهند آمد( مسئولیت اجتماعی اصلی ت و مسائلعاموضو

افراد یا  نفعان يذ. آگاه باشد آنان و منافع نفعان گوناگون خود یک سازمان باید از ذي :نفعان بین سازمان و ذي رابطه –
  . گذارد میسازمان بر منافعشان اثر  هاي و فعالیت اتی هستند که تصمیمهای گروه

تحت به طور مستقیم که  خود فعانن رابطه میان منافع ذياز یک طرف یک سازمان باید  :نفعان و جامعه بین ذيرابطه  –
 مستقیم سازمان نیز نفعان يبا اینکه ذ. درك کندرا  انتظارات جامعهاز طرف دیگر و  است سازمانهاي  فعالیتثیر أت

 به عبارت دیگر، .دباشباشند که با انتظارات جامعه همسو ن منافعیداراي ممکن است  ،شوند محسوب میبخشی از جامعه 
رفتار از جامعه  ی کهد از انتظاراتنتوان میاین منافع سازمان دارند که آن ا ب ارتباطمنافع خاصی در  یک سازمان نفعان يذ

  . متمایز باشد دارد، مسائل مختلف در رابطه با یک شرکت اجتماعی نهمسئوال
نمود  هاي سازمان و فعالیت ها گیري تصمیمکلیه باید در  که در فرهنگ یک سازمان ادغام شده است مسئولیت اجتماعی

باشد، اما   ثیر مثبتی بر جامعه داشتهأتواند ت میخیرخواهانه  هاي فعالیتو دوستی  انسان .داشته باشد و خود را نشان دهد
به شمار آید و موجب غفلت از  سازمان سراسر مسئولیت اجتماعی در و ادغام کردن جانشینی براي یکپارچه نبایدهرگز 

 .ماعی گرددهاي مسئولیت اجت سایر ابعاد و جنبه
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  اصول مسئولیت اجتماعی
افزایش  یک سازمان فراگیر، هدف آن ابعاد مختلف به نمودنمسئولیت اجتماعی و عمل سازي  نهادینهحرکت به سوي هنگام 

محدود  فهرستیدر توان  را نمیچه اصول مسئولیت اجتماعی این هدف، اگر براي دستیابی به. است جامعه توسعه پایداردر  مشارکت
  :ها پایبند باشند و به آن گذارندباحترام  ،آید می پیی که در اصل هفت به بایست میها  سازمان اما، کرد

  پاسخگویی
  .و محیط زیست باشد ، اجتماعاقتصاد بر هاي خود فعالیت ثیراتأن باید پاسخگوي تیک سازما
  شفافیت

گذارند، به نحوي آشکار و  اثر می زیست که بر جامعه و محیط شیها تصمیمات و فعالیتآن دسته از اید در مورد یک سازمان ب
 .شفاف عمل کند

  رفتار اخالقی 
  . رفتار نمایدو درستی  برابريبر اساس اصول اخالقی صداقت،  و یک سازمان باید همواره اخالقی

  احترام به منافع ذینفعان
و در جهت تأمین منافع آنان  شمارد ها را محترم حقوق آن ،مد نظر داشته باشد را خود منافع ذینفعانهمواره مان باید یک ساز
  .بکوشد

  احترام به حاکمیت قانون
  .نگاه کندبه عنوان یک الزام  احترام به حاکمیت قانون به یک سازمان باید

  هنجارهاي رفتاري بین المللیاحترام به 
  . ، همچنان که به اصل حاکمیت قانون وفادار است، احترام بگذاردالمللی رفتاري بین یک سازمان باید به هنجارهاي

  احترام به حقوق بشر
  . و هر دو جنبه اهمیت و جهانی بودن آن را قبول داشته باشد بگذاردسازمان باید به حقوق بشر احترام یک 

  اصلی مسئولیت اجتماعی عاتموضو
را  ذیل اصلی عاتید موضوبابندي آنان، یک سازمان  مسائل مرتبط و اولویتشمول مسئولیت اجتماعی، شناسایی  براي تعیین دامنه

  :مد نظر قرار دهد خودمحدوده مسئولیت اجتماعی  در
                                                                                                                              )سازمان داري (سازمانی  حاکمیت .1

                    هاي کاري و فعالیتکارکنان  .2

 محیط زیست .3

 کسب و کار منصفانه .4

 کنندگان ان و مصرفمسائل مربوط به مشتری .5

 جوامع محلی توسعه مشارکت در  .6

 شهروندي/  حقوق بشر .7
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این  که در استمسئولیت اجتماعی مربوط به از مسائل  اي طیف گسترده دربردارنده به نوبه خود اصلی اتموضوعیک از این هر 
هاي  ، حداقلمات و انتظاراتااین اقدالزم به ذکر است که . خواهد شد  توضیح داده ها اقدامات و انتظارات مرتبط با آن بخش همراه با

  . استتعیین شده 
هاي زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي را  مل تدریجی نگرانیکه تکا است پویا با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی موضوعی

  . مطرح شوند در آینده نیز دیگريتکمیلی مسائل ممکن است نماید،  میمنعکس 
 
  
 )داري سازمان(ی سازمانحاکمیت  .1

  و مسئولیت اجتماعیسازمانی حاکمیت    
، مقامات ناظر هاي هیئت مدیره، سهامداران مدیریت شرکت، کمیته ،اي از روابط بین هیئت مدیره حاکمیت سازمانی، شامل مجموعه

را براي هیئت مدیره و هاي مناسب  لوب باید انگیزهثر و مطسازمانی مؤ یا حاکمیت سازمانی نظام راهبري . استنفعان  و سایر ذي
بر عملکرد  کارا  ثر وش و نظارت مؤپایو  کندمنافع شرکت و سهامداران آن هستند، فراهم و اهداف تأمین که به دنبال مدیریت 
   .نمایدرا تسهیل سازمان 
 تصمیماتها و  ثیرات فعالیتتأ قبالپذیري در  سازمان براي مسئولیت یک سازي عامل در توانمند ترین اساسی سازمانی، حاکمیت

در تمامی  آن ساري ساختنسپس جاري و کامل مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و  و ادغام سازي و همچنین یکپارچه خود
 اصل مهماین  بیانگر ،ویژه جایگاهدارد این  ایی ویژه جایگاه در مفهوم مسئولیت اجتماعیسازمانی حاکمیت . است سطوح سازمان

 سازمانینظام راهبري داراي  باید نماید هاي خود تعریف می را در استراتژي مسئولیت پذیري اجتماعی کهکه هر سازمانی  است
   .کندها  و نظارت بر آن اصول مسئولیت اجتماعی پایبنديباشد که سازمان را قادر به نیز  مطلوب و مؤثري

 
  اقدامات و انتظارات مرتبط

   :گیري یک سازمان باید آن را قادر سازد تا فرآیندها و ساختارهاي تصمیم

 به مسئولیت اجتماعی باشد؛ سازماني تعهد  دهنده که نشان دتعیین کن را و اهدافی ها استراتژي –

 د؛را نشان ده پاسخگویی پذیري و به مسئولیتسازمان و مقامات ارشد تعهد رهبري  –

 ؛شود هاي اجتماعی در آن تمرین  مسئولیتی در سازمان ایجاد کند که اصول محیط و فرهنگ –

 د؛ کن تعریفمسئولیت اجتماعی  ر اساسب عمل و ترغیب تشویق جهتر اقتصادي هاي اقتصادي و غی از مشوق اي مجموعه –

 سازمان فراهم نماید؛در احراز مقامات ارشد تمامی گروهها  به منظور  اي را براي  فرصت عادالنه –

 ؛ی باشدمسئولیت اجتماع هاي فعالیتدر در تمامی سطوح مشارکت کارکنان سازمان مشوق  –

 ؛تالش کند جهت ارزشمند کردن احترام و اعتقاد به قانون –

 بپیوندد؛ راستاي مطرح شدن در عرصه جهانیدر سازمانی المللی مرتبط با مسئولیت  بیناقدامات  ها و کنوانسیونبه   –

 ؛ش کندتال ،لیت اجتماعی هستندمسئواصول ثیرات قوانینی که مغایر با تضعیف تأبراي شناخت و از بین بردن یا  –

 )حوزه نفوذ(؛ تالش کند حوزه کاري خودهاي فعالیت و  شبکهمیان ایجاد انسجام و همدلی در جهت   –

 گذاري اطالعات اطمینان یابد؛ وجود تبعیض در به اشتراكو عدم شفافیت اطالعاتی  از  –

   .تالش کند ،مدیران ارشد به آنساختن تعهد مدر جهت تقویت فرهنگ اخالق کسب و کار و   –
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 هاي کاري کارکنان و فعالیت .2

  اجتماعیهاي کاري و مسئولیت  فعالیتکارکنان و 
 

ه ؛ انتقال و جابیباطضان موارد شکایت وبه رسیدگی اجرایی  هاي ؛ روشکنانکاري ارتقا و استخدام :عبارتند ازکاري  هاي فعالیت
که بر  دیگري مشی یا فعالیت ها؛ سالمتی، ایمنی و بهداشت صنعتی و هر خط ؛ توسعه آموزش و مهارتفسخ قرارداد جایی کارگران؛

هاي  سازمان به رسمیت شناختنکاري همچنین  هاي فعالیت. اثرگذار است کارکنان) دستمزد(ت کاري و اخصوص ساع  به شرایط کار
هاي  رایزنیي اجتماعی و هاجمعی، گفتگو دسته در گفتگوهاي هاي کارگران و کارفرمایان مشارکت اتحادیهو  ها اتحادیهکارگري و 

   .شوند را شامل میمسائل اجتماعی مربوط به استخدام  ه بایافتن راهکارهاي مناسب در رابطبراي  جانبه سه
اقتصادي و  وظایفترین  شده، از جمله مهم براي کار انجام تیهاي پرداخ دستمزد و پاداشي  مسئله، کار مفید ایجاد زایی اشتغال

احساس وجود ایجاد به و دارند  قوانیناحترام به  را بر ثیرتأ بیشترینهاي کاري  فعالیت. شود حسوب میسازمان میک اجتماعی 
عدالت  ایجادبراي  لیت اجتماعیمسئومرتبط با  )به همراه عمل( هاي کاري فعالیت .کنند کمک می انصاف در جامعه عدالت و

 . استضروري  در جامعه اجتماعی، پایداري و آرامش
  

  تبطانتظارات مرو اقدامات 
  :یک سازمان باید

 تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم در هر فعالیت کاري وجود عدمهمچنین و  کارکنان یبراي تمام برابرهاي  فرصتوجود از  - 
 اطمینان یابد؛

 . کارگر و جامعه، به رسمیت بشناسد امنیت شغلی را براياهمیت  - 
، تحقق این امر براي. پرداخت حداقل دستمزد قانونی را براي تمام کارکنان و کارگران رعایت کنداید بیک سازمان  - 

اجتماعی و استانداردهاي زندگی  )تأمین( مزایاي امنیت زندگی، هاي سازمان باید سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه
  . مد نظر قرار دهدرا  جامعههاي  گروهسایر مربوط به 

کار  ونی کار زنان،نکاري، رعایت شرایط قا کاري، نوبت ها ، شب ساعات کار، مرخصیدر رابطه با  شرایط کاري مناسب - 
هاي کاري  و امکان برقراري تعادل میان مسئولیت به نگهداري از کودکان ، کمکحمایت از زنان باردار و مادران نوجوانان،

  ؛را فراهم کند و خانوادگی
سازي برخورداري از بیمه بیکاري در صورت کاهش فعالیت  پرداخت مزایاي قانونی کارگر در زمان رکود و زمینهاهتمام به  - 

 ؛داشته باشد یا توقف آن بنگاه و
و افزایش دهد  ها، آموزش و کارآموزي و بدون تبعیض، دسترسی کارگران را به توسعه مهارت نصفانهبر اساس رفتاري م - 

  ؛آنان اقدام کند و در جهت توانمندسازي سازد میسر) در اختیارشان قرار دهد( هایی براي پیشرفت شغلی فرصت
 منافعاشان از تیا حمای افزایش، براي جمعی یا گفتگوهاي دسته صنفی هاي تشکلبه  کنانحق تشکیل یا پیوستن کار به - 

 ؛بگذارد احترام
 ایمنی و مناسب بر اساس این اصل که استانداردهايایمنی و بهداشت در محیط کار  حفظ سیاست و اجرابه توسعه،  - 

  ؛بپردازدي یکدیگر هستند،  کننده و حمایت کننده تقویت عملکرد سازمانیبهداشت و 
حوادث ایمنی و  براي به حداقل رساندن یا از بین بردنو  اتخاذ کندرا  ایمنی و بهداشت )سیاست( مشی یک خط  - 

 کند؛ثبت و بررسی  ها را ، آنبهداشتی
  .بپرهیزد کنندگان یا پیمانکاران فرعی شرکا، تأمین از  استفادهیا سوء و کاري ناعادالنه، استثماري  هاي از فعالیت - 
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و افزایش دهد  ها، آموزش و کارآموزي و بدون تبعیض، دسترسی کارگران را به توسعه مهارت نصفانهبر اساس رفتاري م - 

  ؛آنان اقدام کند و در جهت توانمندسازي سازد میسر) در اختیارشان قرار دهد( هایی براي پیشرفت شغلی فرصت
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 ایمنی و مناسب بر اساس این اصل که استانداردهايایمنی و بهداشت در محیط کار  حفظ سیاست و اجرابه توسعه،  - 
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حوادث ایمنی و  براي به حداقل رساندن یا از بین بردنو  اتخاذ کندرا  ایمنی و بهداشت )سیاست( مشی یک خط  - 

 کند؛ثبت و بررسی  ها را ، آنبهداشتی
  .بپرهیزد کنندگان یا پیمانکاران فرعی شرکا، تأمین از  استفادهیا سوء و کاري ناعادالنه، استثماري  هاي از فعالیت - 
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 زیست محیط .3

  و مسئولیت اجتماعی زیست محیط
از بین  ،ها زیستگاهآب و هوا، تخریب  اتمنابع طبیعی، آلودگی، تغییر فرسایش از جمله ایی عدیدهمحیطی  زیستجامعه با مشکالت 
از  .استمواجه محل سکونت انسان در مناطق شهري و روستایی تخریب و  ها اکوسیستم، نابودي فضاهااتالف ، رفتن تنوع زیستی

را بیش از  و رفاه اجتماعی اشتامنیت بشر، بهد گرایی، مسائلی چون سوي دیگر رشد روزافزون جمعیت جهان و افزایش مصرف
بنابراین، نیاز به شناسایی امکاناتی جهت کاهش و حذف حجم الگوي ناپایدار تولید و مصرف و همچنین . کند پیش تهدید می

یک ها باید  محیطی، سازمان زیستکاهش پیامدهاي به منظور  . شود ، احساس میبراي هر فردبع مصرفی اپایداري مناطمینان از 
، گیرد هایشان درنظر می تري را براي تصمیمات و فعالیت وسیع محیطی زیستکه الزامات اقتصادي، اجتماعی و  مشی یکپارچهخط 

به شمار  زندگی سبکبهبود جوامع و  و پایداري ان توسعهبنی ،و ظرفیت سازي در این زمینه محیطی زیست هاي آموزش .اتخاذ کنند
 .دنآی می

 طتبمرو انتظارات اقدامات 

  :، سازمان بایدتولیدي ها، محصوالت و خدمات در ارتباط با کلیه فعالیت

به اجراي اقداماتی در جهت کاهش تدریجی و  خود را بر محیط اطراف مشخص کندهاي  و فعالیتت تصمیما ابعاد و تأثیر - 
 )تولید( به خصوص از طریق توسعهکنترل خود  ي نفوذ و  وزهدر حآلودگی  در ایجاد مستقیم و غیر مستقیمتأثیرات 

  دوستدار محیط زیست بپردازد؛ محصوالت و خدمات

 ایی مسائل زیست محیطی توجه ویژهبه مسئولیت اجتماعی  در راستاي عمل به خود، گسترش فعالیت هاي اقتصاديدر  - 
   ؛داشته باشد

   ؛مشارکت کندشهرها  و در کاهش ترافیک کالن شهرها در رفع آلودگی کالن - 
و توسعه  جویی در فرآیندهاي تولیدي مصرف، صرفه واد اولیه کمشامل خرید م( تالش کندجویی در انرژي  در جهت صرفه - 

   ؛)کم مصرف محصوالت و خدمات

 .هاي آنان حمایت کند فعال در زمینه محیط زیست و از ابتکارعمل مردم نهاد هاي از سازمان - 
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 کسب و کار منصفانه .4

  

  و مسئولیت اجتماعی کسب و کار منصفانه
این رفتارها روابط میان . شودها مربوط می در ارتباط با سایر سازمان یک سازمان ، به رفتارهاي اخالقیکسب و کار منصفانه

-را شامل می در آن عضو هستند ها سازمان هایی که مین کنندگان، پیمانکاران، رقبا و انجمنأشرکا، ت ،سسات دولتیمؤها و  سازمان
ها  شود که سازمان از روابط خود با سایر سازمانهایی مربوط میبه شیوه کسب و کار منصفانهدر حوزه مسئولیت اجتماعی،  .شود

 )در بین( در میانتر مسئولیت اجتماعی گستردهو ترویج  اتخاذ شیوه رهبريبا نتایج مثبت . نتایج مثبت، استفاده کند ایجادبراي 
   .، قابل دستیابی استهاي اجتماعی ابعاد مختلف مسئولیتو ملزم ساختن حوزه نفوذ و شبکه ارتباطی به رعایت  حوزه نفوذ

 

  مرتبط انتظارات واقدامات 
  :سازمان بایدرشوه، پرداخت فساد و به وجود آمدن براي جلوگیري از 

  
و  کنداجرا  د را نکن، رشوه و اخاذي مقابله میکه با فسادهایی  ها و فعالیت تفساد را شناسایی کند و سیاسهاي  ریسک - 

   توسعه دهد؛
هایی که  مکانیزم از طریقهاي سازمان را  تخلف از سیاستهر گونه کارمندان و نمایندگان خود را تشویق کند که  - 

  گزارش کنند؛ ،دنسازهراس از انتقام یا اخراج از کار ممکن میدهی را بدون گزارش
و  هاانگیزه را آموزش دهد و نا، آنکنی رشوه و فساد حمایت کند مندان و نمایندگان خود براي ریشهاز کوشش کار - 

  در نظر گیرد؛ ارتقاي شغلی آنانرا براي  هایی مشوق
هاي  ها و سایر روشرویهنماید و  همکاريمراجع رقابتی و با  کندتنظیم با قوانین رقابتی  مطابقهاي خود را  فعالیت - 

   تدوین کند؛ ،ضد رقابتی هاي فعالیتحفاظتی را براي جلوگیري از مشارکت یا همدستی در 
هاي خرید، توزیع و  ستدر سیا شفافیت و صراحت محیطی، برابري و همچنین معیارهاي اخالقی، اجتماعی، زیستبه  - 

  ؛باشدپیمانکاري پایبند 
  به مسئولیت اجتماعی، حمایت کند؛ نسبت شرکاي تجاري خود سطح آگاهی از افزایش - 
 ؛کندشارکت ، فعاالنه مکه به اصول و مسائل مسئولیت اجتماعی مربوط هستند ییها سازمانبردن سطح آگاهی باال در - 
 ؛نمایدتدوین و اجرا ، دندهرا ارتقا میکه احترام به حقوق مالکیت  هایی ها و فعالیت سیاست - 
   .هاي حل اختالف بپردازد و مکانیزمو میانجیگري به تقویت فرهنگ داوري  - 
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  )کننده رعایت حقوق مصرف( کننده مصرف به مربوط مسائل .5

  کننده و مسئولیت اجتماعی مسائل مربوط به مصرف
ي  هارای کنندگان، مصرف آموزش :عبارتند ازها  مسئولیتاین . مسئول هستند خود مشتریان و کنندگان مصرف قبال در ها سازمان

فرایندهاي  ،صادقانه و شفافبازاریابی عادالنه، اطالعات استفاده از  و شفاف مرتبط با محصوالت و خدمات به آنان، اطالعات صحیح
هاي  جهت دسترسی گروه طراحی محصوالت و خدماتیهمچنین و  مصرف پایدار ترویج فرهنگ مصرف درست و،قراردادي

هاي بازاریابی عادالنه، حفاظت از  مسئولیت اجتماعی به فعالیت حیطهکننده در  مسائل مربوط به مصرف. درآمد پذیر و کم سیبآ
 خسارات، حفاظت از اطالعات و حریم خصوصی مصرف پایدار، حل منازعات و جبرانترویج الگوي ، کنندگان مصرف امنیت و سالمت

زمان ملل در زمینه حمایت از راهنماهاي سا. شوندخدمات ضروري، و آموزش مربوط می، دسترسی به محصوالت و مشتریان
  .کنند ه میئارا ررف پایداکننده و مص در مورد مسائل مربوط به مصرف مهمیکننده، اطالعات  مصرف

  

  مرتبط نتظاراتا واقدامات 
  :در هنگام ارتباط با مصرف کننده، سازمان باید

 اطمینان حاصل کند؛ ها هزینهشرایط و ها، تعاریف و  و کافی درباره قیمت طالعات شفافرایه اااز  - 

از مناسب بودن طراحی و اطالعات  ،ها متفاوت آن سالیقکنندگان متفاوت و احترام به  با در نظر داشتن نیازهاي مصرف - 
   ؛یابدو خدمات اطمینان  تمندرج روي محصوال

 و قابل پیش نسبت به خطرات احتمالی را  آنانو  راهنماییز محصوالت ا و بهینه در استفاده درست را کنندگان مصرف - 
  آگاه کند؛ بینی مربوط به استفاده از محصول

  ؛خود وارد کند ولید و توزیعتدر چرخه را  یدار محصوالت پا - 
را به طور شفاف در اختیار  هاي جبران خسارت ختالف و مکانیزمنحوه دسترسی به خدمات پس از فروش، پشتیبانی، حل ا - 

 کننده قرار دهد؛ مصرف

  توجه کند؛ در کسب و کار و رعایت حقوق مصرف کنندهسنتی / عوامل بومی به  - 

حذف ناعادالنه انند م شود کنندگان تمام می به نحوي به ضرر مصرف که هاقرارداددر  ناعادالنه بندهاي از الحاق و پذیرش - 
یط، انتقال خطر ورشکستگی به ها و شرا ، حق یک جانبه تغییر قیمت)و عدم پاسخگویی رفع مسئولیت( مسئولیت

   ؛کندکارگیري شیوه هاي نامتعارف براي گرفتن وام، اجتناب ه ب  قراردادهاي طوالنی مدت بی جهت، ،کنندگان مصرف
 را تشویق کند؛ و مسئوالنه مصرف پایدار  - 

 . باشد صادقانهمسئوالنه و  ،ریابی و تبلیغات شرکتبرنامه بازا - 
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  جامعه توسعه و مشارکت .6

  و مسئولیت اجتماعی جامعه توسعه
 ا هدفب تباط بایدار تعامل و این. در تعامل هستند کنند،می فعالیت آن در که جوامعی با گسترده ه شکلیبها  سازمان امروزه

: از عبارتند، در آن سهیم باشد تواند می سازمانیک  که اجتماعی توسعه مسائل مرتبط با. باشد جامعه توسعه در مشارکت
 هاي گذاري سرمایه طریق فنآوري، ایجاد ثروت و درآمد از رشد ،اقتصادي هاي فعالیت ساختن تنوعم و گسترش طریق از زایی اشتغال

 و هنر و فرهنگ حفظ وها، ارتقا  ي مهارت توسعه هاي و برنامه آموزش گسترش محلی و اقتصادي توسعه هاي طرحاجراي  اجتماعی و
هاي  سازمانجامعه و  نهادي تقویت است شامل ممکن همچنین اجتماعی توسعه. جامعه ی و بهداشتی بهسالمت خدمات هافزایش ارائ

 متعدد متشکل از نهادهاي محلی هاي شبکهتقویت  و محیطی زیست اجتماعی، فرهنگی، هاي برنامه ها، گردهمایینهاد، برگزاري  مردم
  .باشد

 
 و بوده خود امعهج با سازمانیک  روابط بهبود و حفظ به قادر کنند می کمک جامعه توسعه به که اجتماعی هاي گذاري سرمایه
 به بخش این در بحث مورد اقدامات هاي جنبه از برخی با وجود اینکه. باشد سازمان یک اصلی هاي فعالیت در ارتباط با است ممکن
ئولیت سیک شرکت به متعهد  تنهایی به بشردوستانه هاي فعالیت الزم به تأکید است کهد، شو می بشردوستانه تلقی اقدامات عنوان

  .کنند نمی تأمین سازمان را در اجتماعی مسئولیت سازي یکپارچه هدف بهدستیابی دهند و  اجتماعی را نشان نمی
  

 قدامات و انتظارات مرتبطا

   :سازمان باید
  ؛توجه کند در رابطه با بحث اشتغال ، توانمند سازي و توسعه ظرفیت آنها پذیر  هاي آسیب به گروه - 
  ؛کمک کندترویج کار گروهی و  گذاري به تقویت فرهنگ سرمایه - 
  ؛تالش کند سرطان و  HIV/AIDSها، مانند  آنگیري از  هاي خطرناك و پیش براي افزایش آگاهی در زمینه بیماري - 
توسعه اقتصادي و اجتماعی و کاهش آسیب هاي هاي ارزان قیمت که تأثیر اجتماعی بسزایی بر  وريفنادر توسعه  - 

   .مشارکت کند ،دارند اجتماعی
  ؛همکاري کند رفاه عمومی و توسعه جامعههاي جامعه مدنی با هدف مشارکت در افزایش  هاي محلی و سازمان با انجمن - 
 ؛تشویق کندهاي داوطلبانه در خدمات اجتماعی  فعالیترا به  خودکارکنان  عموم مردم و به ویژه - 

  ؛کند شرکت کند، فراهم می پذیر براي اقشار آسیبکه دسترسی به غذا و دیگر محصوالت ضروري را در برنامه هایی  - 
و آرامش در تمندي ایجاد رضای که موجب ها NGO و نهاد هاي مردم کارکنان خود در سازمان هاي داوطلبی به فعالیت - 

  ؛ شود، اهمیت دهند می آنان
 هاي اجتماعی همکاري با نهادهاي مرتبط با مسئولیتپیوستن به ابتکارات و اقدامات بین المللی مسئولیتهاي اجتماعی و  - 

  ؛تشویق و ترویج کند را

  ؛، کمک نمایدنظیر کار کودك موزش کودکاناز میان برداشتن موانع براي آ هاي رسمی و بت نام کودکان در آموزشثبه  - 
  ؛قرار دهدهمکاري و مشارکت در اولویت را  کنندگان محلی محصوالت و خدمات کنندگان و تهیه مینتأ - 
  ؛و مشارکت کند همکاري ،محیطی هستند زیستمشکالت اجتماعی و  حلی براي نوین که راه هاي فناوريي  در توسعه - 
  ؛مشارکت کند گرایی تشکلها و  کلتوسعه تش ازها و پشتیبانی  به تشکل در توسعه و گسترش آموزش - 
  .تالش کند ،سازمانی کردن موضوع مسئولیت اجتماعی سازي و  نهادینه در فرهنگ - 
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  جامعه توسعه و مشارکت .6

  و مسئولیت اجتماعی جامعه توسعه
 ا هدفب تباط بایدار تعامل و این. در تعامل هستند کنند،می فعالیت آن در که جوامعی با گسترده ه شکلیبها  سازمان امروزه

: از عبارتند، در آن سهیم باشد تواند می سازمانیک  که اجتماعی توسعه مسائل مرتبط با. باشد جامعه توسعه در مشارکت
 هاي گذاري سرمایه طریق فنآوري، ایجاد ثروت و درآمد از رشد ،اقتصادي هاي فعالیت ساختن تنوعم و گسترش طریق از زایی اشتغال

 و هنر و فرهنگ حفظ وها، ارتقا  ي مهارت توسعه هاي و برنامه آموزش گسترش محلی و اقتصادي توسعه هاي طرحاجراي  اجتماعی و
هاي  سازمانجامعه و  نهادي تقویت است شامل ممکن همچنین اجتماعی توسعه. جامعه ی و بهداشتی بهسالمت خدمات هافزایش ارائ

 متعدد متشکل از نهادهاي محلی هاي شبکهتقویت  و محیطی زیست اجتماعی، فرهنگی، هاي برنامه ها، گردهمایینهاد، برگزاري  مردم
  .باشد

 
 و بوده خود امعهج با سازمانیک  روابط بهبود و حفظ به قادر کنند می کمک جامعه توسعه به که اجتماعی هاي گذاري سرمایه
 به بخش این در بحث مورد اقدامات هاي جنبه از برخی با وجود اینکه. باشد سازمان یک اصلی هاي فعالیت در ارتباط با است ممکن
ئولیت سیک شرکت به متعهد  تنهایی به بشردوستانه هاي فعالیت الزم به تأکید است کهد، شو می بشردوستانه تلقی اقدامات عنوان

  .کنند نمی تأمین سازمان را در اجتماعی مسئولیت سازي یکپارچه هدف بهدستیابی دهند و  اجتماعی را نشان نمی
  

 قدامات و انتظارات مرتبطا

   :سازمان باید
  ؛توجه کند در رابطه با بحث اشتغال ، توانمند سازي و توسعه ظرفیت آنها پذیر  هاي آسیب به گروه - 
  ؛کمک کندترویج کار گروهی و  گذاري به تقویت فرهنگ سرمایه - 
  ؛تالش کند سرطان و  HIV/AIDSها، مانند  آنگیري از  هاي خطرناك و پیش براي افزایش آگاهی در زمینه بیماري - 
توسعه اقتصادي و اجتماعی و کاهش آسیب هاي هاي ارزان قیمت که تأثیر اجتماعی بسزایی بر  وريفنادر توسعه  - 

   .مشارکت کند ،دارند اجتماعی
  ؛همکاري کند رفاه عمومی و توسعه جامعههاي جامعه مدنی با هدف مشارکت در افزایش  هاي محلی و سازمان با انجمن - 
 ؛تشویق کندهاي داوطلبانه در خدمات اجتماعی  فعالیترا به  خودکارکنان  عموم مردم و به ویژه - 

  ؛کند شرکت کند، فراهم می پذیر براي اقشار آسیبکه دسترسی به غذا و دیگر محصوالت ضروري را در برنامه هایی  - 
و آرامش در تمندي ایجاد رضای که موجب ها NGO و نهاد هاي مردم کارکنان خود در سازمان هاي داوطلبی به فعالیت - 

  ؛ شود، اهمیت دهند می آنان
 هاي اجتماعی همکاري با نهادهاي مرتبط با مسئولیتپیوستن به ابتکارات و اقدامات بین المللی مسئولیتهاي اجتماعی و  - 

  ؛تشویق و ترویج کند را

  ؛، کمک نمایدنظیر کار کودك موزش کودکاناز میان برداشتن موانع براي آ هاي رسمی و بت نام کودکان در آموزشثبه  - 
  ؛قرار دهدهمکاري و مشارکت در اولویت را  کنندگان محلی محصوالت و خدمات کنندگان و تهیه مینتأ - 
  ؛و مشارکت کند همکاري ،محیطی هستند زیستمشکالت اجتماعی و  حلی براي نوین که راه هاي فناوريي  در توسعه - 
  ؛مشارکت کند گرایی تشکلها و  کلتوسعه تش ازها و پشتیبانی  به تشکل در توسعه و گسترش آموزش - 
  .تالش کند ،سازمانی کردن موضوع مسئولیت اجتماعی سازي و  نهادینه در فرهنگ - 
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  شهروندي/ حقوق بشر .7

  و مسئولیت اجتماعی شهروندي/حقوق بشر
ساز و  و اساس  پایه که به عنواناست  برابريعدالت اجتماعی و هاي  جنبه و رعایت قانون الزاماتاز  شناسایی و احترام به حقوق بشر

ها مسئول و موظف به احترام،  دولت .دشو در نظر گرفته میقضاییه ي  قوه یعنیجامعه  ترین نهادهاي ضروريو  ترین مهمیکی از کار 
 حوزههمچنین و  سازمان هر سازمان نیز مسئول احترام به حقوق بشر در درونعالوه بر آن، . هستند حمایت و اجراي حقوق بشر

 .است خود نفوذ

  اقدامات و انتظارات مرتبط
اقداماتشان بر   را در تشخیص تأثیرات منفی خود نهایت کوششبا بررسی دقیق، ها موظفند  حقوق بشر، سازمان به منظور احترام به

ملزم به  نه فقطسازمان  الزم به ذکر است که یک. به عمل آورندجلوگیري  هر گونه نقض این حقوقو از  ندکار بره حقوق بشر ب
با  به نوعی هایی که یا سازمان ي همکار وها سازمانارتباط  دررعایت این حقوق را باید بلکه  استخود  درونعایت حقوق بشر در ر

را  امات ذیلاقد در ارتباط با رعایت حقوق بشر  ها باید سازمان. مد نظر قرار دهد ،مانند شرکاي تجاري خود استها در ارتباط  آن
   :انجام دهند

  
   ؛اطمینان حاصل کنند در مقابل قانون براي همهایجاد شرایط برابر از  - 
   ؛فراهم کنند صاحب منصب براي آموزش و حضور جوانان براي جایگزینی با نسل هاي فعلیهایی را  فرصت - 
در  ازمانسبا  نحوي  که به دیگري نفع ذي نفعان، اعضا و هر تبعیض واقع نشدن کارکنان، شرکا، مشتریان، ذيمورد از   - 

   ؛اطمینان حاصل کنند تواند تأثیر پذیرد، ارتباط است یا از آن می
  ؛آگاه نماینداند،  در آن تولید شدهیط اقتصادي و اجتماعی که کاالها و خدمات شرا از خود را  مشتریان - 
  ؛کنند پذیر نسبت به حقوقشان توجه هاي آسیب به افزایش آگاهی گروه - 
  بگذارند؛ احترامو به آن  بشناسندرا به رسمیت حقوق مردم بومی  ،گیري هنگام فعالیت و تصمیم - 
  ؛به رسمیت بشناسند را جمعی آزادي انجمن و گفتگوي دسته - 
 فراهم کنند؛براي بانوان در فعالیت هاي اقتصادي هاي برابر را  فرصت - 
 ؛بپردازندهاي جمعی و صنفی  به ترویج فعالیت  - 
 . در صورت نقض حقوق، شرکت باید منافع جایگزین را تعریف کند - 
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  دول پیوستج
  کارکنان 

در حوزه تشکلهاي 
  صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي 

حوزه  در
 اتاق 

  مولفه ها

    رعایت  هایشان؛ و خانواده نآنامعیشتی  نیازهايکارکنان و  حقوق اولیه توجه به
 و مزایا دستمزدهاي قانونی پرداخت  حداقل

    نونی پرداخت مزایاي قا ؛ها تبعات معضالت اقتصادي بنگاه برابردر بنیاد خانواده  حفظ
 سازي برخورداري از بیمه بیکاري در صورت کاهش فعالیت کارگر در زمان رکود و زمینه

  و یا توقف آن بنگاه

    کارسازي  نیروي توجه به آموزش و توانمند  

    کاري،  ها ، شب ساعات کار، مرخصی در رابطه با شرایط کاري مناسبکردن  فراهم
 مادران و حمایت از زنان باردار و ط قاونی کار زنان، کار نوجوانان،رعایت شرای ،کاري نوبت

 ...و  هاي کاري و خانوادگی مسئولیت امکان برقراري تعادل میان

    و صنفی هاي  تشکلبه  کنانیا پیوستن کارهاي کارگري  اتحادیهحق تشکیل  احترام به
  منافعاشان از تیا حمای افزایش براي جمعی گفتگوهاي دسته

    حوادث ایمنی و بررسی  در محل کار ایمنی و بهداشت تأمین مشی خطیک ظ اجرا و حف
 حوادثاین  به حداقل رساندن یا از بین بردن برايها  و ثبت آن و بهداشتی

  

  مشتریان و مصرف کنندگان 

در حوزه تشکلهاي 
 صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي

حوزه  در
 اتاق

  لفه هامؤ

    سنتی در کسب و کار و رعایت حقوق مصرف کننده/ عوامل بومی توجه به  

    ها هزینهها، تعاریف، شرایط و  و کافی درباره قیمت شفافارایه اطالعات  

   از  ،ها متفاوت آن سالیقکنندگان متفاوت و احترام به  کردن نیازهاي مصرف با لحاظ
  .و خدمات اطمینان حاصل کند تمناسب بودن طراحی و اطالعات مندرج روي محصوال

    نسبت به  آنان آگاه نمودن و در استفاده درست از محصوالتراهنمایی مصرف کنندگان
  لبینی مربوط به استفاده از محصو قابل پیش و خطرات احتمالی

    ولیدتدر چرخه در اولویت قرار دادن محصوالت پایدار  

   پشتیبانی، حل در اختیار قرار دادن شفاف نحوه دسترسی به خدمات پس از فروش ،
 به مصرف کننده هاي جبران خسارت  اختالف و مکانیزم
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  دول پیوستج
  کارکنان 

در حوزه تشکلهاي 
  صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي 

حوزه  در
 اتاق 

  مولفه ها

    رعایت  هایشان؛ و خانواده نآنامعیشتی  نیازهايکارکنان و  حقوق اولیه توجه به
 و مزایا دستمزدهاي قانونی پرداخت  حداقل

    نونی پرداخت مزایاي قا ؛ها تبعات معضالت اقتصادي بنگاه برابردر بنیاد خانواده  حفظ
 سازي برخورداري از بیمه بیکاري در صورت کاهش فعالیت کارگر در زمان رکود و زمینه

  و یا توقف آن بنگاه

    کارسازي  نیروي توجه به آموزش و توانمند  

    کاري،  ها ، شب ساعات کار، مرخصی در رابطه با شرایط کاري مناسبکردن  فراهم
 مادران و حمایت از زنان باردار و ط قاونی کار زنان، کار نوجوانان،رعایت شرای ،کاري نوبت

 ...و  هاي کاري و خانوادگی مسئولیت امکان برقراري تعادل میان

    و صنفی هاي  تشکلبه  کنانیا پیوستن کارهاي کارگري  اتحادیهحق تشکیل  احترام به
  منافعاشان از تیا حمای افزایش براي جمعی گفتگوهاي دسته

    حوادث ایمنی و بررسی  در محل کار ایمنی و بهداشت تأمین مشی خطیک ظ اجرا و حف
 حوادثاین  به حداقل رساندن یا از بین بردن برايها  و ثبت آن و بهداشتی

  

  مشتریان و مصرف کنندگان 

در حوزه تشکلهاي 
 صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي

حوزه  در
 اتاق

  لفه هامؤ

    سنتی در کسب و کار و رعایت حقوق مصرف کننده/ عوامل بومی توجه به  

    ها هزینهها، تعاریف، شرایط و  و کافی درباره قیمت شفافارایه اطالعات  

   از  ،ها متفاوت آن سالیقکنندگان متفاوت و احترام به  کردن نیازهاي مصرف با لحاظ
  .و خدمات اطمینان حاصل کند تمناسب بودن طراحی و اطالعات مندرج روي محصوال

    نسبت به  آنان آگاه نمودن و در استفاده درست از محصوالتراهنمایی مصرف کنندگان
  لبینی مربوط به استفاده از محصو قابل پیش و خطرات احتمالی

    ولیدتدر چرخه در اولویت قرار دادن محصوالت پایدار  

   پشتیبانی، حل در اختیار قرار دادن شفاف نحوه دسترسی به خدمات پس از فروش ،
 به مصرف کننده هاي جبران خسارت  اختالف و مکانیزم
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    و مسئوالنه  تشویق مصرف پایدار 

     بازاریابی مسئوالنه و صادقانه  هاي و برنامهتبلیغات 

    رعایت استانداردهاي ملی  

    تولیدشده توسط تولید، محصوالت یا خدمات  هايفرایندبه دنبال حذف اثرات منفی
  .، باشدسازمان

  

  توسعه جامعه 

در حوزه تشکلهاي 
 صنفی و تجاري

در حوزه بنگاه 
 اقتصادي

در حوزه 
 اتاق

  هامولفه 

   گرایی اعتالي پیشکسوت  

    سازي  در رابطه با بحث اشتغال و ظرفیت پذیر هاي آسیب به گروهتوجه 

   ها، مانند  گیري از آنهاي خطرناك و پیش در زمینه بیماريبراي افزایش آگاهی  تالش
HIV/AIDS  سرطان و  

    کار گروهی   ترویج و  در بخش تولیدي گذاري تقویت فرهنگ سرمایهکمک به 

   که تأثیر اجتماعی بسزایی بر هاي اجتماعی ارزان قیمت  مشارکت در توسعه فناوري
  .کنی فقر و گرسنگی دارند ریشه

   افزایش با هدف مشارکت در هاي جامعه مدنی  هاي محلی و سازمان همکاري با انجمن
 اهداف توسعه جامعه پیشبرد  رفاه عمومی و

    هاي داوطلبانه در خدمات اجتماعی فعالیت به عموم مردم و به ویژه کارکنانتشویق  

   براي اقشار  هایی که دسترسی به غذا و دیگر محصوالت ضروري را همکاري در برنامه
  .دنکن ، فراهم میپذي آسیب

   ومردم نهاد  هاي  توسعه سازمانسازي و  ظرفیتسازي براي  زمینه NGO ها 

    هاي اجتماعی و  المللی مسئولیت یوستن به ابتکارات و اقدامات بینو ترویج پتشویق
  هاي اجتماعی رکت در نهادهاي مرتبط با مسئولیتمشا

    از میان برداشتن موانع  هاي رسمی و ثبت نام کودکان در آموزش از حمایتتشویق به
  کار انکودکسازي براي آموزش  زمینهنظیر  براي آموزش کودکان

   کنندگان محلی محصوالت و خدمات کنندگان و تهیه دادن تأمیندر اولویت قرار  

   محیطی  زیستمشکالت اجتماعی و  حل هاي نوین که راه فناوري همکاري در توسعه
  .هستند

   مشارکت در توسعه و گسترش آموزش  
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   تشکل گراییها و  عه تشکلتوس حمایت ازها و  تشکل بخشی به د هی و نظم سامان  

   هاي اجتماعی کردن موضوع مسئولیت سازي و  نهادینه تالش در فرهنگ  

    موضوع همایش هایی که برترین ، بهترین ، اولین ها در گردهمایی هایی که سامان دهی
   .موجب کاهش انگیزه در سایر بنگاه ها می شود

 
   سازمانی  حاکمیت 

در حوزه تشکلهاي 
  صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي

حوزه  در
 اتاق 

  مولفه ها

    به مسئولیت اجتماعیها  سازماني تعهد  دهنده نشانکه و اهدافی  ها استراتژيتعیین 
  . باشد

   ها عضو شده است هایی که اتاق در آن فعال کردن کنوانسیون.  

   اعضاي تر کردن حضور  پررنگدر جهت مرتبط با اتاق هاي  پیوستن به کلیه کنوانسیون
 هاي بین المللی در عرصهاتاق 

    ثیرات قوانینی که مغایر با عوامل مربوط أت تضعیفتالش براي شناخت و از بین بردن یا
  .استبه مسئولیت اجتماعی 

    و مسئولیت اجتماعی گوییکردن فرهنگ پاسخ در نهادینهمشارکت 

   ها هاي اتاق بازرگانی و تشکل شبکه ایجاد انسجام و همدلی در  

    فراهم کردن شفافیت اطالعاتی در اتاق 

   تالش در جهت رفع مشکالت اعضاي اتاق  

    تعهد مدیران ارشد به آن افزایش تالش در جهت تقویت فرهنگ اخالق کسب و کار و 

    منظور تشویق و ترغیببه ي و غیر اقتصادي هاي اقتصاد از مشوقاي  مجموعهایجاد 
 بر اساس مسئولیت اجتماعی  نمودن عمل

   گذاري اطالعات اكعدم تبعیض در به اشتردر ارائه اطالعات و  شفافیت  

    کاربرد آن تقویت فرهنگ اخالق کسب و کار و تعهد مدیران ارشد به   
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   تشکل گراییها و  عه تشکلتوس حمایت ازها و  تشکل بخشی به د هی و نظم سامان  

   هاي اجتماعی کردن موضوع مسئولیت سازي و  نهادینه تالش در فرهنگ  

    موضوع همایش هایی که برترین ، بهترین ، اولین ها در گردهمایی هایی که سامان دهی
   .موجب کاهش انگیزه در سایر بنگاه ها می شود

 
   سازمانی  حاکمیت 

در حوزه تشکلهاي 
  صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي

حوزه  در
 اتاق 

  مولفه ها

    به مسئولیت اجتماعیها  سازماني تعهد  دهنده نشانکه و اهدافی  ها استراتژيتعیین 
  . باشد

   ها عضو شده است هایی که اتاق در آن فعال کردن کنوانسیون.  

   اعضاي تر کردن حضور  پررنگدر جهت مرتبط با اتاق هاي  پیوستن به کلیه کنوانسیون
 هاي بین المللی در عرصهاتاق 

    ثیرات قوانینی که مغایر با عوامل مربوط أت تضعیفتالش براي شناخت و از بین بردن یا
  .استبه مسئولیت اجتماعی 

    و مسئولیت اجتماعی گوییکردن فرهنگ پاسخ در نهادینهمشارکت 

   ها هاي اتاق بازرگانی و تشکل شبکه ایجاد انسجام و همدلی در  

    فراهم کردن شفافیت اطالعاتی در اتاق 

   تالش در جهت رفع مشکالت اعضاي اتاق  

    تعهد مدیران ارشد به آن افزایش تالش در جهت تقویت فرهنگ اخالق کسب و کار و 

    منظور تشویق و ترغیببه ي و غیر اقتصادي هاي اقتصاد از مشوقاي  مجموعهایجاد 
 بر اساس مسئولیت اجتماعی  نمودن عمل

   گذاري اطالعات اكعدم تبعیض در به اشتردر ارائه اطالعات و  شفافیت  

    کاربرد آن تقویت فرهنگ اخالق کسب و کار و تعهد مدیران ارشد به   
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  حفاظت از محیط زیست 

در حوزه تشکلهاي 
  صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي 

حوزه  در
 اتاق 

  مولفه ها

   به هنگام  خود در راستاي عمل به مسئولیت اجتماعیمحیطی  تتوجه به مسائل زیس
 هاي اقتصادي  گسترش فعالیت

   شهرها مشارکت در رفع آلودگی کالن  

   شهرها مشارکت در کاهش ترافیک کالن  

   ل خرید محصوالت کم مصرف و توسعهشام(در انرژي جویی  تالش در جهت صرفه 
، تولید مصرف از طریق به کارگیري فرآیندهاي تولیدي کم ی کهخدمات و محصوالت

  ).شوند می

    و تصمیمات خود بر ها  فعالیت اتابعاد و تأثیربه  توجه به رعایت حقوق محیط زیست
 .زیست، توجه کند محیط 

    محیطی را رعایت کند مسایل زیست ، خودسازمانی  دروندر فرایندهاي  .  

  
  عملکرد منصفانه 

در حوزه تشکلهاي 
  صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي 

حوزه  در
 اتاق 

  مولفه ها

   سریع و آسانهاي حل اختالف  مکانیزم هنگ داوري، میانجیگري وتقویت فر 

   هایی  ها و فعالیت سیاستگیري و توسعه به کارفساد و هاي حاصل از  شناسایی ریسک
  .دنکنکه با فساد، رشوه و اخاذي مقابله می

    هاي سازمان را بدون  تخلف از سیاستهر گونه  ،کارمندانهایی که مکانیزمایجاد
  .گزارش نمایند ،هراس از انتقام یا اخراج از کار

   براي جلوگیري از مشارکت یا همدستی در   هاي حفاظتی را ها و سایر روشرویه
  .رفتارهاي ضد رقابتی تدوین کند

   معیارهاي اخالقی،  )مین چرخه تأ( هاي خرید، توزیع و پیمانکاري  در سیاست
  .را لحاظ کندسالمت و ایمنی  سیتی و همچنینبرابري جن محیطی، اجتماعی، زیست

   مسئولیت اجتماعی، حمایت  شرکاي تجاري خود در زمینه سطح آگاهی از افزایش
  .کند

   مشارکت در نهادهاي مرتبط با مسئولیت هاي اجتماعی   
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  حقوق بشر و شهروندي 

در حوزه تشکلهاي 
  صنفی و تجاري

حوزه بنگاه  در
 اقتصادي 

حوزه  در
 اتاق 

  مولفه ها

   هاي فعلی جایگزینی با نسلور جوانان براي ایجاد فرصت براي آموزش و حض ...  

     و مقررات در مقابل قانون براي همهایجاد شرایط برابر  

     نفعان، اعضا و  تبعیض واقع نشدن کارکنان، شرکا، مشتریان، ذيمورد اطمینان از
 تأثیر پذیرد،  از آن تواند می در ارتباط است یا با سازمان نحوي  به هرکسی که

   اند آن تولید شدهکه کاالها تحت شرایط اقتصادي و اجتماعی  ازکردن مشتریان  مطلع 
کنندگان از رعایت مسئولیت اجتماعی در چرخه تولید  صرفم آگاه ساختنو همچنین 

   کاال و خدمات

   پذیر نسبت به حقوقشان هاي آسیب توجه به افزایش آگاهی گروه  

    گیري بومی هنگام فعالیت و تصمیمشناسایی و احترام به حقوق مردم  

   حق ایجاد و پیوستن به تشکل هاي  و جمعی آزادي انجمن و گفتگوي دسته حمایت از
  کارگري

   هاي اقتصادي  ایجاد  فرصت برابر براي بانوان در فعالیت  
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