
المعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة

ماجده بن حسين 
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مع بعضنا لمستقبل 
أفضل



المسؤولية االجتماعية أو المجتمعية هي مصطلح يميز مجموعة من التخصصات 
المهنية التي تساعد الشركة على الحفاظ على قدرتها التنافسية من خالل الحفاظ 

:على المساءلة أمام أربع مجموعات رئيسية من أصحاب المصلحة
الحرفاء والموظفون والمساهمون والمجتمعات

تسمح المسؤولية االجتماعية للشركات للشركة بدمج االهتمامات االجتماعية 
مساهمة "والبيئية واالقتصادية في نشاطها وفي تفاعلها مع أصحاب المصلحة ضمن 

الشركات في تحديات التنمية المستدامة

مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات و 
تطوره 
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الجهات الفاعلة

الميزات

اإلستباقية
الممارسات 

االخالقية
االبتكار والقدرة التنافسية

االستمرارية 

سمعة جيدةالتحفيز واإلنتاجية

رؤية طويلة المدى

والمستهلكينالحرفاءح احترام مصال

المحافظة على البيئة

تثمين رأس المال البشري

التصرف بالوالء والمسؤولية في األسواق

الحقوق األساسيةإحترام

الجمع بين مصالح البنك والمصلحة العامة

ضمان شفافية اتخاذ القرار ونظام الرقابة

الجمعيات الموظفين  األجيال القادمة 

المزودين  الحرفاء االطراف المعنية السلطات العامة

السيطرة على المخاطر االجتماعية واالقتصادية والبيئية
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معا من أجل مستقبل مستدام
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أهداف التنمية المستدامة 
معايير البنك الدولي

إيزو 26000
2018يونيو 11المؤرخ 35-2018القانون 

35-2018بشأن المسؤولية اال القانون 
بشأن المسؤولية 2018يونيو 11المؤرخ 

االجتماعية للشركات

ات ، وضعت المسؤولية االجتماعية للشركمن أجل الحوكمة الرشيدة داخل البنك

في صميم استراتيجية البنك

يم الهدف هو أن يتبنى جميع المديرين التنفيذيين والمديرين المحليين ق
ن المسؤولية االجتماعية للشركات وأن يكونوا قادرين على أن يصبحوا سفراء م

مخالل تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة على جميع المستويات في هياكله 4

منشور البنك المركزي التونسي 
19المؤرخ في 05-2021رقم 

أوت المتعلق بإطار حوكمة البنوك 
والمؤسسات المالي



ع تدعم نظرية التنمية المستدامة دمج القضايا البيئية م
ة متطلبات التنمية االقتصادية وتلبية االحتياجات الفوري

. للشعوب دون المساس بتطلعات األجيال القادمة

حددت خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 
 غاية في المجاالت ذات  169ًسبعة عشر هدًفا و2030

األهمية 
االستدامة اإلنسان والبيئة

حقوق اإلنسان

• واجب الرعاية

• األوضاع التي تشكل خطراً على

حقوق اإلنسان

• منع التواطؤ

• معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان

• التمييز والفئات الضعيفة

• الحقوق المدنية والسياسية

• الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية

• المبادئ والحقوق األساسية في 

العمل

المجتمعات والتنمية

• التفاعل االجتماعي

• التعليم والثقافة

• خلق فرص العمل 

وتنمية المهارات

• تطوير التكنولوجيا 

والوصول إلى 

التكنولوجيا

• تكوين الثروة 

والدخل

• صحة

• االستثمار في 

المجتمع

لحوكمة ا
التنظيمية

• الحد من التلوث

• االستخدام المستدام للموارد

• التخفيف من حدة تغير المناخ 

والتكيف معه

• حماية البيئة والتنوع البيولوجي 

وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية
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البيئة

الصدق في الممارسات

محاربة الفساد
االلتزام السياسي 
المسؤول
المنافسة العادلة

تعزيز المسؤولية 
االجتماعية في 
سلسلة القيمة

احترام حقوق 
الملكية

• الممارسات العادلة في تسويق 

المعلومات والعقود

• حماية صحة المستهلك وسالمته

• االستهالك المستدام

• خدمات ما بعد البيع والمساعدة 

وحل الشكاوى والنزاعات

• بيانات المستهلك حماية

وخصوصيته

• الوصول إلى الخدمات األساسية

• التثقيف والتوعية

• التوظيف وعالقات صاحب 

الموظف/ العمل 

• ظروف العمل والحماية 

االجتماعية

• الحوار االجتماعي

• الصحة واألمن في العمل

• تنمية رأس المال البشري

قضايا  خاصة بالمستهلك
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عالقات العمل 
وشروطه

إيزو 26000

بترسيخ نهج منظم للمسؤولية االجتماعية 
للشركات والحفاظ عليها

معا من أجل مستقبل مستدام
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تغير المناخ وانبعاثات 
الكربون

الهواء و 
المحلول 

المائي

التنوع 
البيولوج

ي

إزالة 
الغابات

االكتفاء 
الطاقي

ندرة 
المياه مشاكل  بيئية

رضا الحرفاء     

حماية 
البيانات    

والخصوص
ية    

التنوع بين 
الجنسين

إنتماء
الموظفين

عالقات 
المجتمع

حقوق 
االنسان

مشاكل اجتماعية  

تركيبة مجلس إدارة

هيكل 
لجنة 
التدقيق

الفساد 
االداري و 
المالي

عدم 
الشفافية

انعدام ثقة 
المساهم
ين

مشاكل  الحوكمة 
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Governance Factors
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االهداف

المراقبة 
والتقييم 
إلنشاء 
تمويل 

مستدام 
ومسؤول

نشر منهج المسؤولية
االجتماعية للشركات 
باإلضافة إلى تكامل 

المعايير البيئية 
والحوكمةواالجتماعية 

بما يتماشى مع 
ة االستراتيجية المالي

.للبنك

تطبيق منهج جيد 
التنظيم

للمسؤولية 
االجتماعية 
داخل البنك

ميثاق المسؤولية 
المجتمعية

المسؤولية االجتماعية للشركات
هي وسيلة للبنك لتعزيز أرباحه 

على المدى القصير 
والمتوسط والطويل

الحوكمة

المحور 
االجتماعي

المحور 
االقتصادي

المحور البيئي

المجتمع

ر تطبيق االتفاقيات والمعايي: اإلطار التنظيمي
وأهداف التنمية المستدامة

مع بعضنا لمستقبل أفضل
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ترسيخ المسؤولية 
االجتماعية للشركات في 
السلوكيات اليومية وإنشاء
أنظمة إدارة وإعداد تقارير 
تسمح له بمراقبة التنفيذ
.وتقييم النتائج



اهداف التنمية المستدامة المطبقة داخل معايير البنك الدولي المطبقة داخل البنك
البنك 
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منع الحوادث وصحة الموظفين 
وسالمتهم

تدريب الموظفين
احترام حقوق الموظفين

عدالة 
الحوار االجتماعي-التنوعتضمين

عدم التمييز وتكافؤ الفرص

تأثيرات النشاط المدعوم من قبل القطاع 
جميع التوازنات + المالي على الطبيعة 

ثل البيئية وخاصة المرتبطة بتغير المناخ م
ثاني )انبعاثات الغازات الضارة والطبيعة 

أكسيد الكربون ، أكسيد النيتروجين ، 
..(أول أكسيد الكربون 

المياه -التنوع البيولوجي-كفاءة الطاقة 
وإدارة النفايات

أخالقيات العمل
التقارب بين مصالح المديرين والمساهمين

في مجلس االدارة المساواة بين الجنسين
طرق تعويض فرق اإلدارة 

استقاللية وتكوين مجلس اإلدارة 
هيكل اإلدارة

المعيار 
االجتماعي

معيار الحوكمة

المعيار 
البيئي 
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الصدق

النزاهة

التركيز 
على 
العميل

متعة 
الخدمة  المواطنة

المسؤولية

اللتزاما

يةالشفاف

التفوق

التركيز على 
رأس المال 
البشري

االمانة

البيئيالمحور 

أنشطتنا وتقليل فيباالعتبار النعكاسات تغير المناخ األخذ 
.بصمتنا البيئية

؛احترام التنوع البيولوجي والحفاظ عليه
ألنشطتناتقليل اآلثار البيئية 

.وجعل الجودة البيئية رافعة رئيسية لألداء المالي

المحور االقتصادي
عروض منتجات وخدمات مبتكرة مع عمالئنا بناء 

ومسؤولةوشركائنا بطريقة أخالقية 

:المجتمعيالمحور 
ومبتكرعلى تطوير نظام مالي شامل العمل 

جابي األثر االقتصادي واالجتماعي اإليتركيز ومستدام و
.لمهامنا

بناء عروض منتجات وخدمات مبتكرة مع عمالئنا وشركائنا 

.بطريقة أخالقية ومسؤولة

االجتماعيالمحور 

تنمية المهارات والتنوع والشمول وضمان حمايةتعزيز 
.ورفاهية موظفينا في العمل

تحسين نوعية حياة موظفينا وتمكينهم من اكتساب
.مهارات وكفاءات جديدة

والتنوعالمساواة بين الجنسين 

الحوكمةمحور 

ي تنفيذ وتعزيز الحوكمة األخالقية والشفافة الت
تعكس هدفنا وتسمح بإدارة مستدامة 

ومسؤولة يوميا

E

S

G

قيمنا
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أخالقيات العمل ، التقارب بين 
مصالح المديرين والمساهمين ، 

طرق تعويض فرق اإلدارة ، 
استقاللية وتكوين مجلس 

اإلدارة ، هيكل اإلدارة

منع الحوادث وصحة الموظفين
الموظفينوسالمتهم، تدريب 

احترام حقوق الموظفين
تضمين التنوععدالة 

الحوار االجتماعي 
التمييز وتكافؤ الفرصعدم 

إدارة المخلفات، ادارة المياه، 
الحد من انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري ومنع 

المخاطر البيئية



تنفيذ األهداف االستراتيجية للمسؤولية المجتمعية 
والبيئية والحوكمة

علىللمسؤولية المجتمعية و البيئية و الحوكمة الرشيدة بالبنك العربي لتونسيقوم التصور االستراتيجي

:محاور استراتيجيةخمسة
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العمل على مستقبل مستدام 

الحوكمة 
الرشيدة

المسؤولية.1
االجتماعية 

نحو 
الموظفين

المسؤولية .1
االقتصادية

المسؤولية 
البيئية 

المسؤولية 
المجتمعية



يه يلتزم البنك العربي لتونس للحفاظ على البيئة وامتداًدا لالهتمام الذي تول
للبصمة البيئية
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بتطوير استراتيجية
طموحة لحياد 

الكربون

االستخدام المستدام 
للموارد 

وإشراك الشركات 
والموظفين بشكل 
أكبر في الحد من 

غازاتانبعاثات 
الحتباس الحراري 

الحفاظ على التنوع 
البيولوجي
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+

+

+

الحرفاءرضا 

حماية بيانات التنوع والتضمين
الحرفاء 

ثقافة الشركة تعزز االمتثال لمبادئ 
المسؤولية االجتماعية للشركات

جيدة و حوكمة
شفافة و فعالة

الممارسات 
األخالقية

مكافأة عادلة وشفافة

التمويل المستدام
اإلدارة الشاملة للمخاطر الداخلية والخارجية، 
نظام  :ESGودمج الجوانب البيئية واالجتماعية 
ESMS ( (نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية

االمتثال للقواعد 
واللوائح

التنمية "عرض منتجات 
"المستدامة

المساواة بين 
الجنسين

جودة الحياة في 
معلومات شفافة العمل

وموثوق بها
إشراك الموظفين في 
المبادرات الوطنية والدولية

عمل العاملين في الميدان 
االلتزامات: والتطوع

الرعاية والدعم
المستهدفة 
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أهمية الرهانات و التحديات للبنك 
العربي لتونس

أهمية الرهانات و التحديات

أفضللمستقبلبعضنامع


