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يسر مؤسسة الملك خالد بالشراكة مع شركة 
»أكاونتبليتي«، الحقيبة التدريبية العملية والقّيمة 

لبناء القدرات المتعلقة بجائزة االستدامة في 
المجاالت البيئية واالجتماعية ومجاالت الحوكمة 

للشركات العاملة في المملكة.
تواصل مؤسسة الملك خالد المضي قدمًا في جدول 

أعمال االستدامة عن طريق تضافر الجهود من أجل 
تقديم برامج استدامة مؤثرة ودعم نمو الممارسات 

المسؤولة في مجال األعمال التجارية. وقد عقدت 
المؤسسة شراكة مع قطاع المنشآت في المملكة 

من خالل جائزة الملك خالد لالستدامة، والتي ُتعرف 
رسميًا باسم جائزة التنافسية المسؤولة، عىل الثالثة 

عشر عامًا الماضية. وتعتمد الحقيبة التدريبية 
بناء القدرات عىل سنوات من الخبرة والمالحظات 

واالستفسارات واالحتياجات بناًء عىل مشاركة 
المنشآت في دورات الجائزة خالل الثالثة عشرة عامًا 

الماضية. تدعم مجموعة األدوات برنامج بناء القدرات 
من خالل توفير حلول االستدامة العملية والمبادئ 

التوجيهية للمشاركين في التدريب.
تطرح الحقيبة التدريبية مفاهيم االستدامة 

والموضوعات البيئية واالجتماعية والحوكمة عىل 
نطاق واسع، وتسلط الضوء عىل أهميتها ومالءمتها 

ومدى تأثيرها في المنشآت، عىل مستوى العالم 
وفي المملكة عىل حد سواء. وهي تشكل أساسًا 

إلجراء مناقشة أعمق بشأن الموضوعات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة المختارة التي لها أهمية 

نسبية للشركات العاملة في المملكة.

رسالة موجهة 
إىل المشاركين

التدريب عىل أساسيات 
اتجاهات اإلستدامة

يقدم التدريب عىل أساسيات 
اتجاهات اإلستدامة مقدمة في 
المفاهيم والمنهجيات ويسلط 

الضوء عىل أهميتها بالنسبة 
إىل منشأتك. ويشمل التدريب 

محاضرات ومناقشات وأنشطة 
تعليمية عملية.

ُصمم محتوى التدريب عىل بناء 
القدرات بهدف تلبية االحتياجات 

المحددة بناًء عىل مالحظات 
المشاركين واحتياجاتهم عىل مدار 

13 عامًا هي عمر الجائزة.
تتضمن الحقيبة التدريبية محتوى 

توضيحيًا ودراسات حالة ذات صلة 
وأسئلة للنقاش بهدف استكمال 

مواد ورشة العمل. ونأمل أن 
تكون أداة مرجعية مفيدة لتطبيق 

الدروس المستفادة من ورشة 
العمل في المستقبل.

تتناول الحقيبة التدريبية المحاور 
الرئيسية التالية لالستدامة:

  االستدامة البيئية واالجتماعية 
والحوكمة

  مشاركة أصحاب المصلحة
  تقييم األهمية النسبية

  استراتيجية اتجاهات االستدامة
عند االنتهاء من التدريب، ستحصل 
عىل األدوات األساسية الالزمة لبدء 

تنفيذ االستدامة في منشأتك ودعم 
رحلة منشأتك نحو إعداد تقارير 

االستدامة في الموضوعات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة.
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ما المقصود 
باالستدامة؟

تشير االستدامة إىل تحقيق القيمة 
واألثر للمنشأة وأصحاب المصلحة 

التابعة لها، من خالل التحلي بروح 
المسؤولية في إدارة ممارساتها 

وبرامجها وأدائها في المجاالت البيئية 
واالجتماعية والحوكمة.

قد يشير الناس والمنشآت إىل 
االستدامة بأسماء مختلفة، ومنها:

خالل العقود األخيرة، تعرضت المنشآت التجاهات كبرى ساهمت بطريقة إيجابية في التغيير الدائم في 
طريقة تفكير القطاع الخاص وكيفية مزاولة أنشطته التجارية. واالتجاه الكبير هو توجه شامل يغير 

عالم األعمال )إيجابًا أو سلبًا( ألكثر من عقد من الزمن. واالتجاه الكبير في الوقت الراهن هو االستدامة.
ستكون المنشآت الناجحة في المستقبل هي تلك التي تقود وتخلق تأثيرًا إيجابيًا داخل جدران المنشأة 
وخارجها، ومجاالت عملها ومجتمعاتها المحلية. والدولية واإلقليمية والمحلية، أصبحت االستدامة اآلن 

معترفًا بها كممارسة أعمال ذكية بعيدًا عن الضرورة التحمية لها. وُيعد االمتثال التنظيمي ومتطلبات 
أصحاب المصلحة، إىل جانب الشفافية الجذرية، من الدوافع الرئيسية التي دفعت االستدامة إىل صميم 

استراتيجية األعمال الناجحة.

 التنمية المستدامة
 المواطنة المؤسسية

 االستدامة المؤسسية
 المسؤولية االجتماعية للشركات

 المسؤولية المؤسسية
 المسؤولية المؤسسية االستراتيجية

 االستدامة البيئية واالجتماعية 
والحوكمة 

 ثالثية المحصلة )البشر والكوكب 
والمنفعة االقتصادية(

 القيمة المشتركة
 الممارسات المسؤولة في مجال 

األعمال

االستدامة باعتبارها ضرورة حتمية لقطاع األعمال
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المنشآت

متطلبات األطراف 
المعنية

 االمتثال 
التنظيمي

 %99

 %73

%94

 %60

 %82 من الرؤساء 
التنفيذيين* 

من الرؤساء التنفيذيين 
في الواليات المتحدة**

من الرؤساء 
التنفيذيين* 

من المستهلكين 
العالميين

من الرؤساء 
التنفيذيين** 

أصبح أصحاب المصلحة من المنشآت - بما في ذلك المستثمرون والمستهلكون - أكثر وعيًا بتأثير 
استثماراتهم ومشترياتهم. وقد زاد وعي المستثمرين بمقاييس االستدامة واتجاهاتها باعتبارها أحد مؤشرات 

األداء الرئيسي. وبالمقابل، يدرك المستهلكون اآلن قيمة إدارة األثر االجتماعي والبيئي فيما يتعلق بالسلع 
والخدمات التي يشترونها. ونتيجًة لذلك، أصبحت الشفافية وإعداد التقارير عنصرين حيويين في ممارسات 

األعمال المستدامة. وغالبًا ما يتطلب ذلك تقييم األثر ووضع البطاقات التعريفية عىل المنتجات وإعداد تقارير 
االستدامة.

لم تعد اإلستدامة ترفا فكريا أو مجرد توجه استهالكي، بل ينظر إليها عىل أنها أولوية استراتيجية في عدد 
من جداول أعمال المنشآت العالمية:

يوافقون عىل أن قضايا 
االستدامة مهمة لنجاح 
أعمالهم في المستقبل

الميثاق العالمي لألمم المتحدة   *
)UNGC( - رؤى ُاستخلصت من 
استبيان أجرته شركة أكسنتشر 

شمل أكثر من 1000 مسؤول 
تنفيذي عالمي )2019(

رؤى ُاستخلصت من استبيان أجرته   **
شركة إرنست ويونغ شمل أكثر من 
2000 رئيس تنفيذي عىل مستوى 

العالم )2022(

ممن شاركوا في استطالع 
للرأي تبنوا ممارسات 

اتجاهات اإلستدامة ألسباب 
استراتيجية، مثل الميزة 

التنافسية وانخفاض تكلفة 
رأس المال، أكثر من كونها 

ضغوط من الجهات التنظيمية

يشعرون بمسؤولية شخصية 
تحتم عليه تحديد الغرض 

األساسي لشركتهم ودورها 
في المجتمع

يقيمون االستدامة كمعيار 
مهم للشراء لتحول سلوك 

المستهلكين نحو الوعي 
بفوائد االستدامة والحد من 

األثر البيئي.

يرون أن اتجاهات اإلستدامة 
عامل مؤثر في أعمالهم

  األهداف وااللتزامات الدولية
  مستهدفات البلدان

  اللوائح التنظيمية الجديدة

  الممارسات الرائدة
  متطلبات العمالء

  أولويات المستثمرين
  إعداد التقارير الحكومية

  معايير الموظفين
  الشفافية الجذرية )مثل: وسائل التواصل االجتماعي(
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يختلف مفهوم االستدامة من منشأة إىل أخرى، فتركيزها األكبر ينصب عىل القطاعات، ولكن 
حجم المنشأة والمنطقة الجغرافية التي تعمل فيها يؤثران بدرجة أقل. ومع ذلك، فإن عملية تبني 

االستدامة متشابهة بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه الشركة أو المنشأة أو حجمها. إذ 
تتبنى المنشآت االستدامة من خالل وضع وتنفيذ استراتيجيات االستدامة، والتواصل مع أصحاب 

المصلحة، وتنفيذ مبادرات االستدامة، والحد من بصمتها البيئية، وتلبية احتياجات المجتمع من 
خالل االستثمارات والشراكات المجتمعية االستراتيجية، وغيرها.

معلومات عن الوضع في المملكة: هناك تحول كبير في المملكة 
من مفهوم “المسؤولية االجتماعية للمنشآت القائمة عىل األنشطة الخيرية 

واإلنسانية” إىل مفهوم “االستدامة المؤسسية االستراتيجية”، في حين يتزايد 
اهتمام المنشآت السعودية بمعالجة القضايا اتجاهات اإلستدامة ومواءمة 

استراتيجيات االستدامة التي تطبقها مع مجاالت اختصاصها األساسية.

تعزيز نمط الحياة الصحي بتقديم 
المزايا والخطط والحوافز

االستثمارات واألنشطة 
التطوعية المجتمعية

الشراكات

توفير الفرص 
للشباب

النهوض بالمرأة 
للعمل والترشح 
لتقلد المناصب 
اإلدارية والقيادية

السلوك 
األخالقي

السياسات 
والممارسات التي 

تراعي البيئة

تطوير منتجات 
وخدمات 
مستدامة

تطبيق االستدامة 
في جميع مراحل 

سلسلة القيمة

بيانات اإلفصاح 
والتقارير بشأن 

االستدامة البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

األداء في مجال 
الصحة والسالمة
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يشير الموضوع البيئي إىل البرامج والمبادرات 
والمنتجات التي تتناول الموضوعات البيئية للمنشأة. 

عىل سبيل المثال: الطاقة والمياه والنفايات 
واالنبعاثات وتغير المناخ وما شابه ذلك.

يشير الموضوع االجتماعي إىل البرامج والمبادرات 
والمنتجات التي تتناول األولويات االجتماعية للمنشأة. 

عىل سبيل المثال: تطوير القوى العاملة، المسؤولية 
االجتماعية للمنشآت، صحة الموظفين، حقوق اإلنسان، 

وما إىل ذلك.
يشير موضوع الحوكمة إىل السياسات والمبادرات التي 

تتناول مواضيع الحوكمة للمنشأة. عىل سبيل المثال: 
السياسات الرسمية، وإعداد التقارير، واألخالقيات، 

والشفافية، وسالسل التوريد، وما إىل ذلك.

الموضوعات 
والبرامج البيئية 

واالجتماعية 
والحوكمة

يمكن تقسيم االستدامة 
المؤسسية إىل ثالث فئات 

رئيسية: الموضوعات البيئية 
واالجتماعية وموضوعات 

الحوكمة - غالبًا ما ُيشار إليها 
باالختصار “ESG”. وتستحوذ 

هذه الفئات عىل العناصر 
األساسية األكثر أهمية إلدارة 

االستدامة ضمن هيكل 
المؤسسة وسياساتها 

وعملياتها وبرامجها وآثارها.

البيئة الطبيعية التي تؤثر 
في المنشأة وتتأثر بها

األفراد، داخل المنشأة 
وخارجها، الذين تتفاعل 

معهم المنشأة

اإلشراف عىل القضايا 
والمخاطر ومقاييس األداء 
المالية وغير المالية، ذات 
األهمية النسبية، واإلبالغ 

عنها واإلفصاح عنها

موضوع الحوكمةالموضوع االجتماعيالموضوع البيئي
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السياق العالمي 
تلتزم المنشآت في جميع أنحاء العالم بالتنمية المستدامة ومواءمة ممارساتها مع أطر 

اتجاهات اإلستدامة العالمية.

لماذا ُتعد اتجاهات اإلستدامة مهمة؟

لجنة االستدامة

مدونة السلوك
تقييم األهمية 

النسبية

المجلس التنفيذي

االمتثال

إدارات المسؤولية 
االجتماعية للمنشآت/ 

االستدامة

مقاييس وتقارير 
االستدامة البيئية 

واالجتماعية والحوكمة

إدارة سلسلة التوريد

تقييم األثر

الشراكات االستراتيجية

مشاركة أصحاب 
المصلحة

موارد الموظفين

سياسات اإلدارة 
البيئية

إدارة النفايات تطوير القوى العاملة

خفض االنبعاثات البرامج المميزة
 روح التطوع 

لدى الموظفين
إدارة استهالك المياه العالقات مع 

محفظة المشاريع المجتمعات المحلية
الخيرية

كفاءة استهالك 
الطاقة صحة الموظفين

تدريب الموظفين

المباني الخضراء

الطاقة المتجددة

معيار الحوكمة

المعيار البيئيالمعيار االجتماعي

سياق المنشأة
تستثمر المنشآت في مختلف الصناعات والقطاعات عىل المستوى العالمي واإلقليمي والمحلي 

في الجهود االستراتيجية التجاهات االستدامة من أجل تحقيق مجموعة متنوعة من الفوائد 
وإدارة المخاطر بطريقة أفضل.

السياق الوطني
تعمل الحكومة السعودية والمؤسسات التنظيمية عىل تعزيز التنمية المستدامة الشاملة، 

وتتطلع إىل أن ُتظهر المنشآت التزامها بمعايير اتجاهات االستدامة وتعزيز أدائها وفقًا لهذه 
المعايير.
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سيساعد هذا النشاط في تعميق فهمك لمواضيع االستدامة البيئية واالجتماعية 
والحوكمة. نّفذ ما يلي مع مجموعتك:

 اذكر أكبر عدد ممكن من المواضيع البيئية واالجتماعية ومواضيع الحوكمة عىل 
أوراق المالحظات.

 ضع كل ورقة مالحظات الصقة عىل ملصق مخطط ِفن )Venn( المقدم في قسم 
الموضوعات البيئية واالجتماعية والحوكمة التي تنطبق عليه الورقة بشكل أفضل. 
إذا كان هناك موضوع محدد يناسب أكثر من مجال واحد من من مجاالت اتجاهات 

االستدامة، يرجى وضعه بين الدوائر ذات الصلة.

نشاط تدريبي

الحوكمة

المجال البيئيالمجال االجتماعي

 االمتثال 
المؤسسي

 صحة 
الموظفين

 كفاءة استخدام 
الطاقة
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 دراسة جدوى 
عن االستدامة

تشير دراسة جدوى االستدامة إىل 
القيمة االقتصادية والعائد عىل 

االستثمار من الجهود وممارسات األداء 
البيئي واالجتماعي والحوكمة التي 

تنفذها المنشأة.

ال تزال العديد من المنشآت مترددة في وضع االستدامة في صميم استراتيجيتها 
المتعلقة باألعمال، إذ تعتقد عن طريق الخطأ أن التكاليف تفوق الفوائد المرجوة منها. 

ولكن عىل النقيض من ذلك، فإن أحدث التجارب واألبحاث في مجال األعمال تشير إىل 
العكس: يؤدي دمج االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة وبذل الجهود في هذه 

المجاالت إىل تحقيق تأثير إيجابي عىل األداء العام للمنشأة.
أصبحت االستدامة من ممارسات األعمال الضرورية في األسواق الدولية بسبب مطالب 
المستثمرين وغيرهم عىل أصحاب المصلحة بتوفير الشفافية والمساءلة فيما يتعلق 

بالموضوعات البيئية واالجتماعية وموضوعات الحوكمة التي تؤثر عىل أداء األعمال. 
وفضاًل عن أنها تساعد المنشأة في تلبية هذه التوقعات، فهناك محفزات أخرى مهمة 

لتطبيق الممارسات البيئية واالجتماعية وممارسات الحوكمة واالستدامة.

ورشة أساسيات اتجاهات اإلستدامة | الحقيبة التدريبية 10



 الفوائد األساسية 
من دراسة الجدوى

من خالل دمج المنشآت لمعايير المسؤولية واالبتكار والكفاءة في ممارساتها، يمكنها االستفادة 
من االستدامة كألية لخلق القيمة لنفسها وللمجتمع. ويمكن أن توفر ممارسات االستدامة 

مجموعة واسعة من الفوائد للمؤسسة، مثل:

إدارة المخاطر
مع استمرار األسواق العالمية في مراعاة مخاطر المناخ المستقبلية في األسعار، ثبت أن المنشآت 

تتميز بأقوى ممارسات اتجاهات االستدامة تحصل عىل “زيادة في السعر نظير ممارسات 
االستدامة”. ويشير ذلك إىل الزيادة في السعر التي يكون المستهلكون والمستثمرون مستعدين 

لدفعه مقابل الحصول عىل منتجات وخدمات أكثر استدامة.

المزايا اإلضافية

تعزيز ثقة أصحاب المصلحة
تتطلع أصحاب المصلحة إىل أن تتبنى المنشآت ممارسات االستدامة، وهي فرصة مناسبة للمنشآت 

تتيح لها بناء الثقة مع المجموعات واألفراد الذين يؤثرون في األعمال.

الغرض
إن تحديد غرض يتماشى مع االستدامة من شأنه أن يقدم قيمة للمستهلكين والموظفين 

والمجتمعات المحلية، وقد ثبت أنه يساعد المنشآت عىل التفوق في األداء.

 تحقيق التوفير في التكاليف عن طريق تحسين 
الكفاءات التشغيلية

 تحسين إجراءات الحد من المخاطر وإدارتها
 جذب الموظفين وتعزيز والئهم

 زيادة العائد عىل االستثمار
 الحصول عىل ميزة تنافسية

 زيادة اإلنتاجية
 تعزيز السمعة التجارية بين المستهلكين

 توليد القيمة المشتركة

 تحسين الكفاءة
 اكتساب قبول اجتماعي لعملها

 اقتحام أسواق جديدة
 الوصول إىل رأس المال

 الحصول عىل تقييم مالي أقوى من خالل 
الشفافية في إعداد التقارير المتعلقة 

باتجاهات االستدامة
 زيادة االبتكار من خالل التفكير التصميمي 

والتفكير المنهجي
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 اتجاهات 
االستدامة

سيساعد هذا النشاط عىل تعميق فهمك بشأن “دراسة الجدوى” المتعلقة بتنفيذ ممارسات 
ذ ما يلي مع المجموعة: االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة. نفِّ

 مناقشة “دراسة الجدوى” المتعلقة بتنفيذ ممارسات اتجاهات االستدامة 
وتحديد ما إذا كانت منشأتكم قد حققت بالفعل بعض الفوائد.

 مناقشة “المكاسب التي يسهل الوصول إليها” )المنافع التي يمكن تحقيقها 
بسرعة كبيرة( والفوائد طويلة األجل )الفوائد التي قد تستغرق بعض الوقت 

لتحقيقها(.
 ذكر فوائد “دراسة الجدوى” التي تمت مناقشتها عىل الملصق المقدم. 

 هل واجهت جميع المنشآت في مجموعتك تجارب مماثلة؟ ما االختالفات؟ 
ما الفوائد األكثر شيوعًا؟ هل توجد أي فوائد لم تحققها أي من المنشآت 

حتى اآلن؟

ُتعد االستدامة مجااًل دائم التطور 
 باستمرار، كما يشهد تحوالت 
في المواضيع األكثر انتشارًا 
وتأثيرًا وحساسية. ويجب أن 

يتطور تركيز مجاالت االستدامة 
لتلبية االحتياجات المتغيرة 

للمجتمع والعالم.

نشاط المناقشة
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االتجاهات العالمية الحالية
 بصفة عامة، أصبحت التدابير المؤسسية من أجل المناخ تتسم بمزيد من الطموح. حيث وضعت أكثر من 2000 

.)SBTI( منشأة أهدافا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل مبادرة األهداف القائمة عىل العلم
 ستظل الطاقة المتجددة أقل تكلفة. فقد انخفضت تكاليف المشاريع التي تعمل بالطاقة المتجددة واسعة 

النطاق بنسبة %85 خالل العقد الماضي.
 سيصبح االقتصاد الدائري مهيمنًا بحلول عام 2030 بفضل نماذج األعمال الجذابة والدعم السياسي األقوى 

والضغط المجتمعي. ومن المقدر أن تبلغ قيمة االقتصاد الدائري العالمي بنحو 4.5 تريليون دوالر في عام 2030.
 أصبح النهج الديناميكي إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة من أجل تقييم المخاطر والفرص بطريقة 
أفضل تتسم بمزيد من األهمية. وقد أعطت جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( درسًا مهمًا لعالم األعمال مفاده 

أن ثمة مخاطر مادية ُأغفل عنها ويجب رصد هذه المخاطر بطريقة ديناميكية.
 زيادة ضغط المؤسسات االستثمارية لدمج االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة في جداول األعمال 

المؤسسية.
 ربط أجور كبار المسؤولين التنفيذيين بأداء االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة مقابل االلتزامات واألهداف 

والمستهدفات الرسمية والمعلن عنها للعامة.
 إعادة النظر في سياسات وبرامج والتزامات التنوع والمساواة واستيعاب الجميع لتكون أكثر منهجية وأكثر 

تركيزًا عىل تحقيق األثر بطبيعتها.
 االستفادة من “الغرض المؤسسي” كاستراتيجية لتعزيز الميزة التنافسية والمرونة في األعمال.

 زيادة التركيز عىل تحقيق الدخل من أداء االستدامة واالستثمارات فيها وتعزيز أثرها في تمويل الشركات 
والمحاسبة.

 اعتماد نهج “ديناميكي” في إدارة مخاطر اتجاهات االستدامة يدمج البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي لتقييم 
المخاطر والفرص بطريقة أفضل.

 تزايد إدراك مخاطر المناخ عىل أنها “ذات أهمية نسبية لتقييم المؤسسات” من قبل مديري األصول 
والمستثمرين وخبراء المعامالت.

أعطت المملكة األولوية إلعداد تقارير االستدامة المؤسسية من أجل قياس المساهمات في تحقيق 
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة عىل المستوى الوطني ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق “رؤية 
المملكة 2030”. وتعمل المنشآت السعودية بصورة متزايدة عىل مواءمة تقاريرها مع المعايير الوطنية 

لالستدامة، التي تهدف إىل تقديم مبادئ توجيهية للمنشآت في المملكة إلصدار تقارير االستدامة بما 
يتفق مع األطر العالمية.

وتشمل االتجاهات المحلية الحديثة األخرى ما يلي:

االتجاهات الحالية في المملكة

ذ العديد من المشاريع   إحراز تقدم كبير في مجاالت اإلدارة البيئية والبنية التحتية المادية. عىل سبيل المثال، ُنفِّ
القائمة عىل الطاقة المتجددة الحائزة عىل جوائز.

 حددت المملكة هدف صافي االنبعاثات الصفرية الذي تسعى إىل تحقيقه بحلول عام 2060.
 تخطط المملكة لزراعة 10 مليارات شجرة في إطار مبادرة السعودية الخضراء.

 تعمل الدولة عىل زيادة مساحة األراضي المحمية للمساعدة في زيادة رقعة األراضي المحمية بحلول عام 2030 
إىل أكثر من %20. تشمل هذه األراضي المحميات الطبيعية، والمحافظة عىل الصحاري، والمناطق المحمية 

المخصصة للمحافظة عىل التنوع البيولوجي.
 وضعت السوق المالية السعودية “تداول” مبادىء توجيهية التجاهات االستدامة بما يتماشى مع أهداف 

األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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ُأطر االستدامة
ومعاييرها

 هناك العديد من األطر الراسخة المتاحة لالسترشاد بها في إدارة االستدامة والمبادرات المتصلة بها. 
وقد ُأدِرج بعضها في الحقيبة التدريبية الحالية.

ُأطر االستدامة 
ومعاييرها هي األدوات 

المقبولة والمعترف بها دوليًا 
التي تسهل وضع االستراتيجيات 
وإعداد تقارير غير مالية موحدة بشأن 

االستدامة في الموضوعات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة. تستخدم العديد 
من المنشآت المعايير واأُلطر من أجل تعزيز 
النمو التنظيمي وإظهار القيمة ألطراف معنية 

محددة، ال سيما: المستثمرون الدوليون وحملة األسهم 
والموظفون والعمالء.

مثال عىل معايير وُأطر االستدامة العالمية

أمثلة عىل مبادرات المملكة
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أهداف التنمية المستدامة
ُينظر إىل األمم المتحدة عىل نطاق واسع عىل أنها جهة تحظى بالمصداقية فيما يتعلق بالتنمية 

المستدامة، وهي تشجع عىل اتباع أفضل الممارسات عىل المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي. 
 وقد أطلقت األمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015، وهي 17 هدفًا مع 

169 غاية فرعية، في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

سُتعَرض “رؤية المملكة 2030” الحقًا في هذا   *
الفصل

معلومات مهمة: تعد أهداف التنمية المستدامة، بالنسبة إىل قطاع 
األعمال، مخططًا عمليًا لتحديد قضايا المستدامة التي تتماشى مع 

نقاط القوة الكامنة في أعمالها األساسية وأهدافها. ويمكن أن يساعد 
ذلك في تحديد أولويات القضايا وتصميم استراتيجيات االستدامة التي 

تسهم في تحقيق أقصى قدر من التأثير.

تغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية المستدامة، من الفقر وعدم 
المساواة إىل تغير المناخ والتعليم، وتعمل اآلن كخارطة طريق حكومية دولية أساسية لجدول أعمال 

التنمية العالمية. وقد بدأت الحكومات والمنظمات غير الربحية والشركات في جميع أنحاء العالم في 
مواءمة ممارساتها وبرامجها مع أهداف التنمية المستدامة لدعم هذه الطموحات الدولية واالمتثال 

للممارسات الرائدة في مجال االستدامة.
تعد أهداف التنمية المستدامة، بالنسبة إىل المنشآت السعودية، مخططًا عمليًا لتحديد قضايا 

التنمية المستدامة التي تتماشى مع نماذج أعمالها األساسية. ويساعد ذلك في تحديد وتصميم 
استراتيجيات االستدامة ذات األثر المحتمل األقصى. عىل سبيل المثال، قد تساعد منشأة إنشاءات 

سعودية في تعزيز هدف التنمية المستدامة رقم 11 في المملكة. كما تتداخل أهداف التنمية 
المستدامة مع أهداف رؤية 2030*، حيث إن شركة اإلنشاءات نفسها ستساعد أيضًا في تعزيز جهود 

تحقيق هدف “رؤية المملكة 2030” المتمثل في إدراج ثالث مدن سعودية في قائمة أفضل 100 
مدينة في العالم.

لمعرفة المزيد عن أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة، يرجى 

زيارة الموقع اإللكتروني: 
sdgs.un.org/goals
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير

)SASB( مجلس معايير محاسبة االستدامة

مبادئ AA1000 التي وضعتها شركة “أكاونتابليتي”

تشكل معايير المبادرة العالمية للتقارير )GRI( اإلطار األكثر شهرة عالميًا إلعداد تقارير 
االستدامة. وتوفر المبادرة العالمية إلعداد التقارير مبادئ توجيهية موحدة بشأن اإلدارة 
واإلفصاح عن األداء لجميع المواضيع البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي قد تكون 

ذات أهمية نسبية للمنشأة. وتقدم المبادرة العالمية إلعداد التقارير صيغة عالمية 
موحدة للمنشآت من أجل اإلبالغ عن آثارها وتمكين الحوار المستنير واتخاذ القرارات 

المدروسة بشأن تلك اآلثار.

ظهر إطار مجلس معايير محاسبة االستدامة كواحد من اأُلطر الرائدة التي تستخدمها 
الشركات المدرجة في البورصة. ويربط مجلس معايير محاسبة االستدامة الشركات 

والمستثمرين فيما يتعلق باآلثار المالية لالستدامة من خالل توجيه عمليات اإلفصاح 
عن معلومات االستدامة ذات األهمية النسبية ماليًا. وهذه المعايير خاصة بقطاعات 

بعينها ومتاحة لنحو 77 قطاعًا. تحدد المعايير مجموعة فرعية من القضايا البيئية 
واالجتماعية والحوكمة األكثر صلة باألداء المالي في كل قطاع. وهي مصممة 

ليسترشد بها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم وأال تحمل المنشآت تكاليف كبيرة.

توفر مبادئ AA1000 التي وضعتها شركة “أكاونتابليتي” )AA1000AP، لعام 2018( 
مجموعة عملية من المبادئ التوجيهية المقبولة دوليًا التي يمكن ألي منشأة، بغض 
النظر عن حجمها أو مستوى نضجها أو القطاع العاملة فيه، استخدامها في تقييم 

إجراءات المساءلة وأداء االستدامة وإدارتهما وتحسينهما وتعميمهما.

لمعرفة المزيد عن المبادرة العالمية إلعداد التقارير، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
www.globalreporting.org

لمعرفة المزيد عن مجلس معايير محاسبة االستدامة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
www.sasb.org
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الشمولية
يجب أن يكون 

لألشخاص رأي مسموع 
في القرارات التي تؤثر 

عليهم

األثر المحقق
عىل المنشآت أن تراقب 
أفعالها التي تؤثر عىل 

منظومتها األوسع نطاقًا 
وتقيس أثرها وتتحمل 

المسؤولية عنها
االستجابة السريعة

يجب عىل المنشآت العمل 
بشفافية بشأن مواضيع 
االستدامة ذات األهمية 

النسبية واآلثار المرتبطة بها

األهمية النسبية
يجب عىل صناع القرار 

تحديد مواضيع االستدامة 
المهمة وتوضيحها

مبادئ AA1000 األربعة التي وضعتها شركة “أكاونتابليتي” هي:
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مزايا التطبيق لمبادئ AA1000 التي وضعتها 
شركة “أكاونتابليتي”:

الشمولية
ُيقصد بمبدأ الشمولية تحديد أصحاب 

المصلحة بفعالية وتمكين مشاركتها في 
تحديد موضوعات االستدامة ذات األهمية 

النسبية للمنشأة وإعداد آليات االستجابة 
االستراتيجية لها. وتقبل المنشأة التي تطبق 

مبدأ الشمولية مساءلتها عمن تؤثر فيهم 
ويؤثرون فيها.

االستجابة
االستجابة هي رد فعل المنشأة المالئم في 

الوقت المناسب تجاه مواضيع االستدامة ذات 
األهمية النسبية وآثارها ذات الصلة. وتتحقق 
االستجابة من خالل اتخاذ القرارات واإلجراءات 

وتدابير األداء، باإلضافة إىل التواصل مع 
أصحاب المصلحة.

األهمية النسبية
تتعلق األهمية النسبية بتحديد موضوعات 
االستدامة األكثر أهمية وتحديد أولوياتها، 
مع مراعاة تأثير كل موضوع عىل المنشأة 

وأصحاب المصلحة بها. الموضوع ذو األهمية 
النسبية هو موضوع سيؤثر تأثيرًا كبيرًا عىل 

التقييمات المنشأة و/أو أصحاب المصلحة بها 
وقراراتها وإجراءاتها وأدائها سواًء عىل المدى 

القصير أو المتوسط أو الطويل.

األثر المحقق
األثر هو تأثير السلوك و/أو األداء و/أو النتائج 

من جانب األفراد أو المنشأة عىل االقتصاد 
أو البيئة أو المجتمع أو األطراف المعنية أو 
المنشأة نفسها. والمواضيع ذات األهمية 

النسبية لها آثار مباشرة وغير مباشرة محتملة، 
والتي قد تكون إيجابية أو سلبية، ومقصودة 
أو غير مقصودة،ومتوقعة أو محققة، وعىل 

المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.

 االرتباط بنهج قائم عىل المبادئ المقبولة 
والمعترف به دوليًا إلدارة األداء عىل المدى 

الطويل؛
 استكمال المعايير واأُلطر والمبادئ 

التوجيهية األخرى الدولية و/أو الوطنية و/أو 
القطاعية و/أو القائمة عىل المواضيع ذات 

الصلة باالستدامة، وإمكانية استخدامها 
معها؛

 وضع إطار سريع االستجابة لتسجيل آراء 
األطراف المعنية وبناء الثقة وتحسين 

العالقات مع األطراف المعنية في نهاية 
المطاف

 تعزيز اتباع ممارسات الحوكمة الفعالة، ومن 
ثم تحسين نماذج المخاطر التي تواجهها 

المنشأة؛
 تحسين الكفاءة التنظيمية والتخصيص 

الفعال للموارد؛
 تعزيز صرامة القرارات التي تتخذها المنشأة 

وإجراءات المساءلة بشأنها ومدى صلتها 
بالموضوع المنظور.

 ،AA1000 لمعرفة المزيد عن سلسلة معايير
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 www.accountability.org/standards/
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 التنافسية العالمية
 االستدامة االقتصادية طويلة األجل

 تعزيز رفاه المواطنين
 تعزيز الهوية الوطنية
 تنمية التجارة الدولية

ُأطر ومعايير المملكة
تعد أهداف التنمية المستدامة، بالنسبة إىل قطاع األعمال 

السعودي، مخططًا عمليًا لتحديد قضايا االستدامة التي 
تتماشى مع نقاط القوة الكامنة في أعمالها األساسية 

وأهدافها. وتتشارك أهداف التنمية المستدامة و”رؤية المملكة 
2030” نفس اإلطار الزمني والغايات النهائية.

هناك اهتمام متزايد في المملكة بالممارسات المستدامة؛ إذ 
تسعى الدولة إىل تعزيز ازدهار اقتصادها عىل المدى الطويل 

والتنافس دوليًا بصفتها دولة رائدة عىل الصعيد العالمي.

استرشادا برؤية المملكة 2030، تتخذ الحكومة والمنظمات غير الربحية 
والمنشآت إجراءات ملموسة وغالبًا ما تكون تعاونية لتلبية المعايير 

والمقاييس المعيارية الدولية، ووضع استراتيجيات وبرامج لتعزيز جهود 
الحد من األثر البيئي واالجتماعي ألنشطة المنشآت، والبدء في اإلفصاح 

عن مواءمة المبادرات واألنشطة مع الجماهير الخارجية.

رؤية المملكة 2030: بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، 

والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بدعم 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود، ُأطلقت “رؤية المملكة 2030”، وهي مجموعة 
من المبادرات التي وضعتها الحكومة السعودية لتحقيق 

مستقبل مشرق للمملكة.

تشمل األولويات المحددة في الرؤية ما يلي:

أمثلة عىل مبادرات المملكة
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وفي إطار كل منها، حددت الحكومة أهداف المملكة 
والتزاماتها التي تتطلع إىل تحقيقها بحلول عام 2030. 

تشمل بعض األهداف المرتبطة مباشرة باالستدامة في 
قطاع الشركات ما يلي:

 زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة
 رفع ترتيب المملكة في مؤشر الفعالية الحكومية

 رفع ترتيب المملكة في مؤشر مسح الحكومة اإللكترونية
 رفع ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال االجتماعي

 زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي
 خفض نسبة البطالة

 زيادة االستثمار األجنبي المباشر
 زيادة الصادرات غير النفطية

 زيادة عدد المدن السعودية ضمن تصنيف أفضل المدن في العالم
 االنضمام إىل قائمة أكبر 15 اقتصادًا في العالم

 حشد مليون متطوع سنويًا

لمعرفة المزيد عن “رؤية المملكة 2030”، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
 www.vision2030.gov.sa/

أعطت المملكة األولوية إلعداد تقارير االستدامة المؤسسية من أجل قياس 
المساهمات في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة عىل المستوى 
الوطني ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق “رؤية المملكة 2030”. وتعمل المنشآت 

السعودية بصورة متزايدة عىل مواءمة تقاريرها مع المعايير الوطنية لالستدامة، التي 
تهدف إىل تقديم مبادئ توجيهية للمنشآت في المملكة إلصدار تقارير االستدامة بما 

يتفق مع األطر العالمية.

 مجتمع حيوي
 اقتصاد مزدهر

 وطن طموح

تقوم “رؤية المملكة 2030” عىل ثالثة محاور رئيسية:

ورشة أساسيات اتجاهات اإلستدامة | الحقيبة التدريبية 20



تسلط المعايير الوطنية لالستدامة الضوء عىل اإلفصاحات ذات 
األهمية القصوى للمملكة، بهدف النهوض بالجهود المبذولة لتحقيق 

أهداف “رؤية المملكة 2030” عن طريق تزويد المنشآت بمبادئ 
توجيهية إلعداد تقارير االستدامة في المملكة.

ُاختيرت معايير اإلفصاح بموجب المعايير الوطنية لدعم مراقبة التقدم 
المحرز في ضوء “رؤية المملكة 2030” وتعزيز دور أهداف التنمية 

المستدامة عىل المستوى المحلي. تشمل األولويات المحددة في الرؤية 
ما يلي:

المعايير الوطنية العامة
 متطلبات اإلفصاح األساسية، بما في ذلك ممارسات االستدامة للمنشأة، والهياكل 

المؤسسية، والتوزيع الجغرافي، واألسواق التي وصلت إليها.

المعايير االجتماعية الوطنية
 اآلثار االجتماعية للمنشأة عىل المجتمعات المحلية، بما في ذلك الطريقة التي تتبعها المنشأة 

لتحديد هذه اآلثار وقياسها وآليات السيطرة عليها.

المعايير الوطنية لالقتصاد والحوكمة
 اآلثار االقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمنشأة عىل أصحاب المصلحة واالقتصادات 

المحلية.

المعايير الوطنية البيئية
 اآلثار البيئية للمنشأة عىل البيئة والنظم اإليكولوجية المحلية، بما في ذلك الطريقة التي 

تتبعها المنشأة لتحديد هذه اآلثار وقياس وآليات السيطرة عليها.

لمعرفة المزيد عن المعايير الوطنية إلعداد تقارير االستدامة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
saudisustainability.org

باإلضافة إىل األطر والمعايير المذكورة أعاله، ستصدر قريبًا دليل المسؤولية الجتماعية 
“دليل الشركات” السعودية. تهدف هذه المواصفة السعودية إىل توجيه إدارة المسؤولية 

.ISO SASO 26000 االجتماعية بناًء عىل معيار

المزايا
من خالل االلتزام بالمعايير واأُلطر الدولية والمحلية الرائدة في مجال اتجاهات 

االستدامة، تتوفر للمنشآت فرصة الحصول عىل مزايا متعددة مثل:

 استخدام لغة موحدة ألصحاب المصلحة الداخلية والخارجية بشأن األهداف المشتركة
 تعزيز التواصل والمقارنة المعيارية ألداء االستدامة”

 تعزيز مصداقية اإلجراءات
 مواءمة الممارسات مع األولويات واللوائح المحلية والوطنية والعالمية المتطورة

 رفع مستوى فهم احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة
 تعزيز السمعة

 تطبيق نهج منظم لتقييم أداء االستدامة والمخاطر والفرص
 تحسين المنصات لتوجيه جهود تطوير االستراتيجية عىل المدى الطويل
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أطر االستدامة المطبقة بالفعل

ُوضعت استراتيجية االستدامة لشركة معادن 
بما يتفق مع ُأطر االستدامة الرائدة، بما في ذلك 

اأُلطر المحلية والدولية والقطاعية.
قدمت عملية تخطيط ُأطر العمل الرسمية مبادئ 

توجيهية بشأن اختيار اأُلطر األكثر مالءمة وذات 
صلة للشركة.

تتوافق جهود االستدامة وبرامجها ومبادراتها مع 
أولويات الشركة وأهداف ُأطر العمل.

حددت شركة تتراباك عددًا من أهداف 
التنمية المستدامة األكثر صلة 

بأنشطة أعمالها ومبادراتها المتعلقة 
باالستدامة، ووضعت أولوياتها.

نسقت الشركة الجهود والبرامج 
والمبادرات المتوافقة مع أولوياتها 

وأهداف ُأطر العمل التي تطبقها.
من خالل مواءمة ممارساتها مع 

أهداف التنمية المستدامة، تسهم 
شركة تتراباك في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة في األسواق 
المحلية التي تعمل فيها، وكذلك عىل 

المستوى العالمي.

طموحاتنا والتزاماتنا

 
 

 

السالمة 
الغذائية
 

إن حماية الحق في الغذاء 
هي جوهر ما نقوم به. 

نحن ال نتنازل أبدًا عن 
سالمة الغذاء.

التزاماتنا

االستمرار في تقديم وتطوير التقنيات 
والعمليات والخبرات التي أنشأت نظامًا 
كامًال عالي األداء لتقديم الطعام بأمان 

عبر سلسلة القيمة: من مزارع الغذاء إىل 
مصانع عمالئنا، ثم المعالجة والتغليف 
إىل التوزيع، ثم في أرفف المتاجر وأخيرًا 

في أيدي المستهلكين.

المضي قدمًا في رحلتنا المستمرة لتحسين 
التقنية التعقيم التي يعتمد عليها الكثير 

من نجاحنا.

االستفادة من التقنيات الجديدة، مثل 
الرقمنة واالتصاالت، لتحسين سالمة 

الغذاء والثقة والشفافية وإمكانية التتبع.

توافر 
الغذاء

 

نطمح إىل أن يتمكن الناس 
من جميع مستويات الدخل 

من الحصول عىل طعام آمن 
ومغٍذ وبأسعار معقولة في 

كل مكان في العالم.

التزاماتنا

نلتزم بتوفر الغذاء اآلمن في كل مكان. 
هذه هي رؤيتنا التي تمثل الهدف الطموح 

الذي يلهم مؤسستنا.

االستمرار في تقديم حلول عالية األداء 
لمعالجة األغذية وتغليفها والتي تؤدي 

دورًا مهمًا في إتاحة الطعام اآلمن لمزيد 
من الناس.

الحرص عىل جعل مبادرات توفير الغذاء 
اآلمن للناس، من خالل تقنياتنا وحلولنا 

ومشاركتنا النشطة في برامج التغذية 
المدرسية وتنفيذ مشاريع مراكز األلبان، 

تشكل جزءًا واضحًا من عمليات تتراباك، 
وعنصرًا أساسيًا من غايتنا العامة 

كمؤسسة.

العمل مع العمالء والشركاء لدعم برامج 
التغذية المدرسية وتوسيعها في جميع 

أنحاء العالم.

عقد شراكات لتوسيع مراكز األلبان في 
الدول ذات األولوية التي تدعم العمالء 

والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في 
تحسين اإلنتاجية.

الحد من الفقد 
الغذائي وهدر الغذاء

 

نطمح إىل الحد من الفقد 
الغذائي وهدر الغذاء في 

سلسلة القيمة.

التزاماتنا

االستمرار في تطوير حلول عالية األداء، 
بهدف تقليل هدر الغذاء في عمليات اإلنتاج 

بنسبة 50% في خطوط إنتاج تتبع أفضل 
الممارسات التي نقدمها لعمالئنا بحلول 

عام 2030 (مقارنًة بعام 2019).

مواصلة دعم عمليات العمالء لتحقيق 
كفاءة إنتاج عالية وتجنب هدر الغذاء.

التعاون بطول سلسلة القيمة الكاملة 
للمساعدة في الحد من الفقد والهدر 

الغذائي، ومواصلة دعم المزارعين 
والمنتجين في األسواق النامية من خالل 

مبادرة مراكز األلبان التي أطلقناها.

الدعوة علنًا الستخدام حلول النظام 
الغذائي المرنة التي تقلل من الفقد والهدر 
الغذائي وتشكيل تحالفات تدعم القضية 

أو االنضمام إليها.

إطالق مبادرات جديدة، بما في ذلك من 
خالل التعاون مع العمالء والشركاء 

اآلخرين، لدعم المستهلكين وتثقيفهم 
بضرورة الحد من الهدر الغذائي، فضًال عن 

دعم وتثقيف الزمالء في مؤسستنا.

سلسلة القيمة 
المسؤولة

 

نطمح إىل إحداث تأثير 
إيجابي عىل طول سلسلة 
القيمة الخاصة بنا ودعم 

المجتمعات التي نعمل فيها

التزاماتنا

دعم المبادئ العشرة للميثاق العالمي 
لألمم المتحدة بشأن حقوق اإلنسان 

ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد، 
وتوسيع نطاقها عىل امتداد سلسلة 

القيمة.

عقد شراكات مع الموردين للحد من األثر 
البيئي الكامل لسلسلة التوريد ومعالجة 
المخاطر االجتماعية في سلسلة التوريد 

لدينا.

تعزيز االلتزام بتحقيق األهداف القائمة عىل 
العلم في سلسلة التوريد ووضع أهداف 

مشتركة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة 
من النطاق الثالث.

تشجيع االعتماد عىل المصادر المسؤولة 
والمعتمدة لالستدامة البيئية واالجتماعية 

والحوكمة.

االلتزام بمعايير التوريد التي تتسم بقدر 
عاٍل من المسؤولية مع الموردين الُجدد 

ذوي الصلة الذين ُفحصوا باستخدام 
معايير المسؤولية االجتماعية والبيئية.

الصحة والسالمة المهنية 
ورفاه الموظفين

 

نطمح إىل عدم تعرض أي 
إنسان لألذى خالل تنفيذ 

مشاريعنا وأنشطتنا، فضًال 
عن دعم صحة موظفينا 

ورفاههم.

التزاماتنا

مواصلة الجهود لتحقيق أهدافنا النهائية 
المتمثلة في انعدام الحوادث وجميع 

أشكال اعتالل الصحة المتعلقة بالعمل.

رعاية ثقافة السالمة التي يدعمها الرئيس 
التنفيذي ونشرها في جميع أقسام 

الشركة، والحرص عىل تعزيزها باستمرار.

اكتساب تقدير الموظفين بأن شركتنا هي 
من بين األفضل للعمل بها.

االستمرار في تقديم برامج الصحة 
والعافية الرسمية للموظفين وغيرهم.

التنوع والشمول

نطمح إىل الحفاظ عىل قوى 
عاملة متنوعة حقًا، يحظى 
فيها كل موظف باالحترام 

واالندماج والمشاركة 
والمساهمة الكاملة.

التزاماتنا

مواصلة العمل للوصول إىل "الوضع 
المنشود" الذي يتيح لجميع موظفينا 
فرصة لالزدهار، ورؤية التنوع وتقدير 

قيمته.

الحرص عىل االستماع إىل جميع األصوات 
في الشركة من خالل فريقنا االستشاري 

العالمي الموسع للتنوع واألفرقة اإلقليمية 
الجديدة.

العمل عىل زيادة تمثيل المرأة في األدوار 
اإلدارية وضمان أن يعكس التوازن بين 

الجنسين في مؤسستنا بيئة األماكن التي 
نمارس فيها أعمالنا.

دعم االستثمار في برامج المواهب 
المستقبلية.

توفير فرص تدريب وتطوير من الطراز 
العالمي لجميع موظفينا.

الشفافية والتواصل 
الفعال
 

نطمح إىل تعزيز الشفافية 
في سلسلة القيمة 

والتواصل الفعال بشأن 
أنشطة االستدامة لدينا.

التزاماتنا

مواصلة اإلفصاح العام عالي الجودة 
عن المعلومات البيئية من خالل مشروع 

اإلفصاح عن انبعاثات الكربون.

مواصلة كسب التقدير والثقة من 
المجتمعات المحلية عىل مستوى العالم 

التي تتأثر بأنشطة الشركة.
مواصلة التعاون مع الحكومات في جميع 

أنحاء العالم بشأن قضايا السياسات 
المتعلقة باالستدامة وتغليف األغذية 

واألنظمة الغذائية الصحية.

االستمرار في تجهيز موظفينا بما يلزمهم 
ليكونوا خير سفراء لالستدامة.

 المناخ

نطمح إىل تحقيق االستقرار 
المناخي من خالل تقليل 

استهالك الطاقة وإزالة الكربون 
في عملياتنا ومنتجاتنا، فضًال 

عن سلسلة القيمة الكاملة.

التزاماتنا

تحقيق هدف الوصول إىل صافي انبعاثات 
صفرية من غازات الدفيئة بحلول عام 

2030 (النطاقان األول والثاني وتنقالت 
العمل).

تحقيق صافي انبعاثات صفرية من غازات 
الدفيئة عىل امتداد سلسلة القيمة بحلول 

عام 2050 (النطاق 1 و2 و3).

خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 
-46% عىل مستوى سلسلة القيمة بحلول 
عام 2030، بما يتماشى مع االلتزام بخفض 

االحتباس الحراري إىل 1.5 درجة مئوية 
(االلتزام بمبادرة األهداف القائمة عىل 

العلم (SBTI)، خط األساس 2019).

االعتماد عىل مصادر الطاقة المتجددة 
بنسبة 100% في عملياتنا بحلول عام 
2030 بما يتماشى مع االلتزام بمبادرة 

RE100 للطاقة المتجددة.

االستمرار في زيادة استخدام المواد 
م  èالمتجددة وإطالق عملية تعبئة ُتعق

فيها المنتجات باستخدام مصادر الطاقة 
المتجددة بالكامل بحلول عام 2023.

مواصلة السعي للحفاظ عىل التصنيف 
المتقدم بالقائمة A العالمية لمشروع 
اإلفصاح عن انبعاثات الكربون للمناخ.

االقتصاد الدائري 
وإعادة التدوير

 

نطمح إىل بناء عالم ُتجمع 
فيه كل العبوات وُيعاد 

تدويرها وأال تتحول إىل 
فضالت أبدًا.

التزاماتنا

زيادة معدل إعادة تدوير بنسبة 70% في 
أوروبا بحلول عام 2025 و90% بحلول عام 

.2030

ضمان التعبئة والتغليف بمواد قابلة 
إلعادة التدوير وفقًا للتعريفات الرائدة مثل 

االلتزام العالمي لالقتصاد البالستيكي 
الجديد بحلول عام 2025.

استخدام 10% من البوليمرات مع محتوى 
معاد تدويره في عبواتنا في أوروبا بحلول 

عام 2025.

التوسع في عرض وإنتاج الماصات الورقية 
لتلبية الطلب في أوروبا بحلول عام 2021 

وعىل مستوى العالم بحلول عام 2025.

التأكد من ربط جميع األغطية بعبوات 
تتراباك المطروحة في سوق االتحاد 

األوروبي بحلول يوليو 2024.

مواصلة تقدمنا المتسارع وزيادة االستثمار 
في تطوير عبوة األطعمة األكثر استدامة 

في العالم، عبوة من الكرتون مصنوعة 
فقط من مواد متجددة أو معاد تدويرها، 
وقابلة إلعادة التدوير بالكامل ومتعادلة 

من حيث األثر الكربوني.

مواصلة العمل عىل المستوى اإلقليمي 
والمحلي لتطوير وتوسيع نطاق جمع 
العبوات وإعادة تدويرها في الموقع، 

للتحول نحو اقتصاد دائري.

االستمرار في أداء دور فعال في أهم 
مبادرات االقتصاد الدائري وإعادة التدوير، 

واالنضمام إىل شراكات وتحالفات و/أو 
المساعدة في تشكيل أخرى جديدة.

التنوع البيولوجي 
والغابات

نطمح إىل المحافظة عىل 
الغابات وتجديدها وإحداث 

تأثير إيجابي عىل التنوع 
البيولوجي.

التزاماتنا

االستمرار في الحصول عىل جميع 
مستلزماتنا من الورق المقوى من الغابات 
المدارة بشكل مستدام، والمصدق عليها 

من قبل FSCTM بنسبة %100.

السعي للحفاظ عىل التصنيف المتقدم 
بالقائمة A العالمية لمشروع اإلفصاح عن 

انبعاثات الكربون للغابات.

عدم االستعانة بمصادر من المناطق التي 
يكتسي حفظها أهمية كبيرة.

مواصلة زيادة استخدام البوليمرات 
ذات المحتوى المتجدد أو المعاد تدويره 

للوصول إىل نسبة 20% (حسب وزن 
األحجام) في جميع أنحاء العالم بحلول عام 

.2025

أن تكون شركتنا شركة رائدة في تعزيز 
أهمية تقدير رأس المال الطبيعي بمستوى 

يفوق متطلبات الحصول عىل الشهادات.

التحسين المستمر لمعايير التوريد 
المسؤولة واتباع منهجيات جديدة قائمة 

عىل العلوم.

تحقيق أثر إيجابي عىل التنوع البيولوجي 
من خالل الحفاظ عىل الغابات واتباع حلول 

تراعي الطبيعة.

 المياه

نطمح إىل تقديم مساهمة إيجابية 
لزيادة التكيف مع التغيرات المائية 
عىل مستوى العالم من خالل إدارة 
المياه في جميع عملياتنا وسلسلة 

القيمة بالكامل.

التزاماتنا

تقليل استهالك للمياه بنسبة %50 
في خطوط اإلنتاج التي تتبع أفضل 

الممارسات المقدمة لعمالئنا بحلول عام 
2030 (مقارنة بعام 2019).

الحد من استخدام المياه في عملياتنا 
التشغيلية بحلول عام 2030.

مواصلة التأكد من أن الموردين يأخذون 
بزمام المبادرة فيما يخص تحسين إدارة 

المياه في عملياتهم.

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

الغذاء
دعم جهود تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

الناس
دعم جهود تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

الكوكب
دعم جهود تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

Tetra Pak Sustainability Report 20212 Our ambitions, commitments and highlights
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مشاركة أصحاب 
المصلحة
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م به أن عملية إشراك أصحاب المصلحة  معلومات مهمة: من المسلَّ
هي نوع من آليات المساءلة األساسية، ألنها تيسر إجراء مشاركتهم في 

تحديد مشاكل االستدامة في المنشأة وقضاياها وفهمها واالستجابة 
لها، وإبالغهم بالقرارات واإلجراءات ونتائج األداء وتوضيحها والرد عىل 

استفساراتهم بشأنها.

ما المقصود بمشاركة 
أصحاب المصلحة؟

الموظفون
 اإلدارة 

المتوسطة

 أعضاء 
مجلس اإلدارة

كبار الموظفين

العملية التي تستخدمها 
المنشأة إلشراك أصحاب 
المصلحة ذات الصلة لغرض 

 واضح هو تحقيق النتائج 
المتفق عليها.

أصحاب المصلحة هم األفراد 
والمجموعات التي تؤثر في و/أو يمكن 
أن تتأثر بأنشطة المنشأة و/أو منتجاتها و/

أو خدماتها واألداء المرتبط بها. يمكن أن تكون 
أصحاب المصلحة أطرافًا داخل المنشأة وخارجها، 

ويمكن أن تشمل ما يلي:

أصحاب المصلحة الداخلية*:

 الموظفون
 اإلدارة المتوسطة

 اإلدارة العليا
 أعضاء مجلس اإلدارة

* عينة تمثيلية ألصحاب المصلحة الداخلية والخارجية، وهي قائمة غير شاملة
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للنقاش الفوري: تعد الجهات الحكومية والوزارات من أصحاب المصلحة الخارجية 
المهمة ولها تأثير كبير عىل عمليات األعمال في المنشأة. فكر في دور الحكومة فيما 

يتعلق بمنشأتك وانظر في األسئلة التالية:
ما الدور الذي تؤديه الحكومة في منشأتك؟  )1(

كيف تتفاعل منشأتك مع هذا الطرف المعني الرئيسي؟  )2(
ما الطرق التي يمكن لمنشأتك اتباعها لتحسين تفاعلها مع الحكومة؟  )3(

المنظمات غير الحكومية

المستثمرون 
والمساهمون

العمالء

وسائل اإلعالم النظراء والمنافسون 
في القطاع

أفراد المجتمع

الموردون

ممثلو الجهات الحكومية

أصحاب المصلحة الخارجية*:

 الجهات الحكومية وممثلوها
 المستثمرون والمساهمون

 أفراد المجتمع
 المنظمات غير الحكومية

 النظراء والمنافسون في القطاع
 العمالء

 الموّردون
 وسائل اإلعالم

* عينة تمثيلية ألصحاب المصلحة الداخلية والخارجية، وهي قائمة غير شاملة
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مشاركة أصحاب المصلحة عىل أرض الواقع

للنقاش الفوري: تشجع الممارسات الرائدة الشركات عىل التعاون مع 
أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات المشتركة ومشاركة الموارد. هل 

شاركت منشأتك في أنشطة التعاون مع أصحاب المصلحة لمواجهة 
التحديات البيئية واالجتماعية والحوكمة؟ ما الفوائد التي حققتها 

منشأتك؟ ما التحديات التي واجهتها؟

تتجاوز شركة شل تحديد أصحاب المصلحة 
وإدارتها عند التعاون مع أصحاب المصلحة. 

تتعاون شركة شل مع الحكومات والمنظمات 
غير الحكومية ومنتجي الطاقة اآلخرين والهيئات 
الصناعية والمستهلكين والمجتمعات المحلية. 

ويساعد هذا التعاون الشركة عىل تعلم أشياء 
جديدة ومشاركة أفضل الممارسات وتحقيق 

األهداف ووضع األهداف وبناء الثقة مع العديد 
من أصحاب المصلحة المختلفة التي لها مصلحة 

في الشركة.
تتعاون شركة شل في العديد من المجاالت، مثل 
تنفيذ استثماراتها في المجتمعات المحلية بنجاح 

أكبر، والحد من األثر البيئي لعملياتها، وحماية 
التنوع البيولوجي، وتعزيز حقوق اإلنسان. ُتعد 
الشراكات وأشكال التعاون المختلفة عنصرًا 
ضروريًا لتحسين معايير وممارسات السالمة 

والبيئة في القطاع.
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المزايا

للنقاش الفوري: فكر في مبادرة استدامة أطلقتها منشأتك 
ونفذتها. كيف تستخدم منشأتك ألية مشاركة أصحاب المصلحة 

لتعزيز المبادرة؟ كيف لمنشأتك أن تنشر/ينبغي لها نشر 
المعلومات؟ وتنشرها لمن؟ ومتى؟

من شأن المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة أن تحقق المزايا التالية:
 تعزيز استراتيجية االستدامة

 التعاون بشأن المواضيع الرائجة
 اكتساب قبول اجتماعي لعمل المنشأة

 تعزيز ثقة أصحاب المصلحة
 زيادة والء الموظفين
 تحسين فهم السوق

 تحسين القدرة عىل حل المشاكل
 تعزيز آليات تحديد المخاطر وإدارتها

 تحسين السمعة التجارية
 تحقيق الوفورات في التكاليف

 تحسين العمليات التشغيلية
 الرصد المستمر للمشاكل الشائعة

 التعلم من أصحاب المصلحة، ما يؤدي إىل تحسين المنتجات والعمليات واالبتكار
 تحسين األثر العائد عىل المنشأة والمجتمع عن طريق إبالغ أصحاب المصلحة بالقرارات وتثقيفهم 

والتأثير عىل عملية صنع القرار لديهم
 التنمية االجتماعية بطريقة أكثر إنصافًا واستدامًة من خالل تطبيق مبدأ الشمولية؛ ما يتيح الفرصة 

لمراعاة أصحاب المصلحة التي تعاني نقصًا في الخدمات في عملية صنع القرار
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خطوات التنفيذ
يحدد معيار AA1000 لمشاركة أصحاب المصلحة التابع لشركة “أكاونتابليتي” 

)AA1000 SES( معيار مشاركة أصحاب المصلحة بجودة عالية، والذي يستند إىل 
مبادئ AA1000 للشركة ذاتها، وال سيما مبدأ الشمولية.

تشمل خطوات المشاركة النوعية ألصحاب المصلحة ما يلي:

تحديد أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية لمنشأتك وتصنيفها في مجموعات، حسب   .1
االقتضاء

2. تصنيف وجهة نظر كل طرف من أصحاب المصلحة تجاه منشأتك عىل النحو التالي:
 إيجابي
 محايد
 سلبي

3. تحديد االستفسارات والمواضيع الرئيسية لكل طرف من أصحاب المصلحة
4. إعطاء األولوية ألصحاب المصلحة لتحديد األطراف التي تحتاج إىل مشاركة فعالة

5. التخطيط للمشاركات الرئيسية من خالل تحديد المعايير التالية:
 الغرض: ما الهدف من المشاركة؟ 

 نطاق العمل: ما المواضيع التي سُيتطرق إليها في المشاركة؟ 
ه إليها دعوة بالمشاركة؟   أصحاب المصلحة: من األطراف التي سُتوجَّ

توثيق عملية المشاركة، وإبالغ األطراف المعنية بالنتائج، وتقييم عملية التحسين   .6
المستمر.

تلميح: عند تحديد أولوية أصحاب المصلحة، ضع في اعتبارك أهمية كل 
طرف منها بالنسبة إىل منشأتك، وكذلك حجم تأثيره عليها. كال العاملين 
مهمان لفهم الطريقة التي يمكن أن تتبعها منشأتك في تحديد األولوية 

وإدارة العالقات القّيمة مع األطراف المعنية عىل أفضل نحو ممكن.
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يوفر معيار مشاركة أصحاب المصلحة 
 )AA1000SES( ”التابع لشركة “أكاونتابليتي

إطارًا لضمان أن تكون عمليات مشاركة 
أصحاب المصلحة قوية وفعالة.

المهمة

الموارد 
المطلوبة

حدود اإلفصاح الغرض والنطاق

مستوى 
)مستويات( 
واألساليب 
المشاركة

الجهات 
المسؤولة عن 

المشاركة

األنشطة 
السابقة 
للمشاركة

تحديد 
األطراف 
المعنية 

وتصنيفها

المبادرات البارزة: إطار معيار AA1000 لمشاركة أصحاب 
)AA1000SES( المصلحة

ما
الغرض

من
أصحاب المصلحة

ما هو
نطاق العمل

تحسين األداء

األهداف
التنظيمية

تحديد أصحاب 
المصلحة

خطة المشاركة
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نشاط تدريبي
سيرشدك هذا النشاط إىل خطوات تنفيذ عملية مشاركة أصحاب المصلحة. نّفذ ما 

يلي مع مجموعتك:

 اختر شخصًا واحدًا في جدولك سُتستخدم شركته في هذا النشاط.
 حدد أصحاب المصلحة بهذه المنشأة.  

 ناقش احتياجات كل طرف من أصحاب المصلحة واستفساراته الرئيسية. واكتبها في الجدول. 
 حدد أثرها كل طرف من أصحاب المصلحة عىل المنشأة. واكتب ذلك في الجدول.

 ناقش واختر استراتيجية المشاركة المناسبة لكل طرف من أصحاب المصلحة من مبادئ معيار 
AA1000 لمشاركة أصحاب المصلحة )AA1000SES(. واكتب ذلك في الجدول.

االحتياجات مجموعة أصحاب المصلحة
األساسية

األثر عىل األعمال 
)منخفض، متوسط، 

مرتفع(
أسلوب المشاركة
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اإلدارة المتوسطة

كبار الموظفين

أعضاء مجلس اإلدارة
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الجهات الحكومية

المستثمرون

أفراد المجتمع

المنظمات غير الحكومية

النظراء والمنافسون في القطاع

اإلعالم
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تمكين
تعاون

مشاركة

تفاوض
استشارة
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مناصرة
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مستوى المشاركة
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تقييم األهمية 
النسبية
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ما المقصود بتقييم 
األهمية النسبية؟

تقييم األهمية النسبية هي العملية التي تحدد المنشآت 
من خاللها المسائل المتعلقة باتجاهات االستدامة 

وتحدد أولوياتها )المخاطر والفرص( األكثر أهمية 
بالنسبة ألصحاب المصلحة واألعمال.

الموضوع ذو األهمية النسبية هو 
موضوع يمكن أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا 

عىل تقييمات المنشأة و/أو 
أصحاب المصلحة بها وقراراتها 

وإجراءاتها وأدائها، عىل المدى 
القصير و/أو المتوسط و/

أو الطويل.

فيما يلي نتيجة توضيحية لتقييم 
األهمية النسبية إلحدى المنشآت 

العاملة في قطاع تقنية المعلومات، 
إىل جانب مواضيع اتجاهات االستدامة 

األكثر أهمية بالنسبة لها:

للنقاش الفوري: ما الذي 
يجعل المسألة “ذات أهمية 
نسبية” للمنشأة؟ بأي طرق 

يمكن أن تكون المسائل ذات 
أهمية نسبية، وكيف يؤثر 
 ذلك عىل أهميتها بالنسبة 

إىل المنشأة؟

مصفوفة األهمية النسبية
)مثال توضيحي(
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تصميم المنتجات 
المستدامة

خصوصية 
البيانات

تغيير مناخي

مجموعة المواهب 
المستقبلية في مجال 
العلوم والتكنولوجيا 
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والرياضيات

كبير كبير للغاية
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معلومات مهمة: تنص الممارسات الرائدة عىل أن تحديد المسائل ذات األهمية النسبية ال يتوقف عىل 
المنشأة فحسب، بل ينبغي أن تشترك أصحاب المصلحة الخارجية األساسية في هذه العملية. 

ويمكن تصميم تقييم األهمية النسبية لالسترشاد به في إعداد تقارير االستدامة ووضع 
االستراتيجية. 

يختلف أصحاب المصلحة المشاركة في تقييم األهمية النسبية واألسئلة المطروحة 
في التقييم لتلبية االحتياجات المنشودة من الهدفين التاليين:

 تقييم بأثر رجعي لتحديد ما يجب اإلفصاح عنه في التقرير عن التقييم
 تقييم استشرافي لإلعالن عن مجاالت التركيز في استراتيجية االستدامة

معلومات مهمة: تختلف القضايا ذات األهمية النسبية باختالف القطاع، وغالبًا ما تختلف باختالف 
المنشآت ضمن نفس القطاع. ويمكن لعوامل مثل الموقع والمناطق الجغرافية التي تقدم المنشأة 

خدماتها فيه وحجم المنشأة وهيكلها تحديد القضايا ذات األهمية النسبية لمنشأة معينة. ففي 
قطاع االتصاالت، عىل سبيل المثال، من المرجح أن تكون الرقمنة واسعة النطاق والتصورات 

العامة للعمالء/العامة واللوائح الحكومية من القضايا ذات األهمية النسبية. وفي قطاع 
الصناعات التحويلية، قد تركز القضايا ذات األهمية النسبية تركيزًا أكبر عىل لوائح 

االنبعاثات واستمرارية سلسلة التوريد وصحة الموظفين ورفاهيتهم.

تشمل عناصر تقييم األهمية النسبية 
الناجحة ما يلي:

 تحديد القضايا
 تحديد أولويات القضايا

 مراجعة تقييم األهمية النسبية والنتائج
 مراجعة
النتائج

 تحديد
 أولويات
القضايا

  تحديد
القضايا
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المزايا

خطوات التنفيذ

يوفر تقييم األهمية النسبية الشامل فوائد كبيرة:

عند النظر في إجراء تقييم األهمية النسبية، يجب أن تكون الخطوات الرئيسية التالية جزءًا 
من العملية:

 فرصة لتحديد منتجات وخدمات جديدة
 فهم كيفية لمنشأة أن تخلق أو تقلل القيمة المشتركة

 تعزيز دمج إدارة االستدامة في عمليات األعمال العامة
 تخصيص الموارد بكفاءة أكبر

 التركيز بشكل أفضل عىل المواضيع ذات الصلة
 تحديد الفجوات في ممارسات إدارة المخاطر الحالية

 تحديد المخاطر طويلة األجل التي يمكن أن تؤثر عىل العمليات التشغيلية
 تناول مجاالت واضحة في تقرير استدامة المنشأة

1.   تحديد القضايا المهمة لمنشأتك وأصحاب المصلحة الخارجية
2.  تقييم كل قضية وفقًا لعدة عوامل مهمة، بما في ذلك درجة أهميتها بالنسبة إىل أصحاب 

المصلحة وأثرها عىل األعمال ومدى صلتها بالمعايير واأُلطر الرئيسية
3.  تعيين وزن للمدخالت من كل نوع من أصحاب المصلحة

4.  ربط كل قضية بمصفوفة باستخدام درجة أهميتها ألصحاب المصلحة كمحور )ص( ومدى 
تأثيرها عىل األعمال كمحور )س(

5.  التحقق من سالمة نتائج تقييم األهمية النسبية مع القيادة العليا وتضمين القضايا ذات 
األهمية النسبية في االستراتيجية

6.  اإلفصاح عن النتائج ألصحاب المصلحة الخارجية في إطار جهود مشاركة هذه األطراف
7.  تكرار تقييم األهمية النسبية كل سنة أو سنتين عىل األقل لضمان تحديث المعلومات والنظر في 

أي تغييرات داخلية وخارجية

تلميح: تساعد تقييمات األهمية النسبية في تشجيع المنشآت عىل النظر في القضايا 
ذات األهمية النسبية التي قد تؤثر في األعمال التجارية في الوقت الراهن وفي 

المستقبل. قد تزاد أهمية القضايا التي قد ال ُينظر إليها عىل أنها ذات أولوية قصوى 
 في الوقت الحالي عىل مدى أفق زمني أطول. ومن خالل إلقاء نظرة استباقية في 

تأثير القضايا اتجاهات االستدامة عىل األعمال، يمكن أن تكون تقييمات األهمية 
النسبية أداة مفيدة لتخطيط الموارد واستراتيجية األعمال المستقبلية.
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للنقاش الفوري: ما العوامل )حجم السوق، والمناطق الجغرافية، 
والبيئة التنظيمية، وخطط النمو المستقبلية، وما شابه ذلك( 
التي تضيفها عند التفكير في القضايا ذات األهمية النسبية 

 لمنشأتك؟ كيف ستتغير األهمية النسبية لهذه القضايا 
مع مرور الوقت؟

تقييم األهمية النسبية عىل أرض الواقع

تجري شركة “بي تي” بانتظام تقييمًا لألهمية 
النسبية وتجمع بيانات نوعية وكمية لهذا التقييم 

عىل مدار العام.
وضعت الشركة عملية قوية لتحديد األهمية 

النسبية وتقييمها، والتي تتضمن مدخالت من 
أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية، مثل وسائل 

التواصل االجتماعي وكبار الزمالء في “بي تي” 
والعديد من االستبيانات والتقارير والدراسات.

تساعد العملية في تحديد االتجاهات والقضايا 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية والحوكمة المهمة 

التي قد يكون لها تأثير جوهري عىل أداء أعمال 
الشركة أو تأثير كبير عىل أصحاب المصلحة.

ف المواضيع ذات األهمية النسبية وفقًا  وُتصنَّ
ألثرها عىل األعمال وأهميتها بالنسبة إىل أصحاب 

المصلحة.
وُتستخدم النتائج لالسترشاد بها في وضع 

االستراتيجية وإعداد التقارير في العام المقبل.
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نشاط تدريبي
 سيرشدك هذا النشاط إىل خطوات تنفيذ تقييم األهمية النسبية. 

نّفذ ما يلي مع مجموعتك:

 اختر شخصًا واحدًا في جدولك سُتستخدم منشأته في هذا النشاط. 
 حدد القضايا التي تهم الشركة وأصحاب المصلحة الداخلية. اكتب هذه القضايا عىل 

الملصقات الصفراء.
 حدد القضايا المهمة ألصحاب المصلحة الخارجية في الشركة. اكتبها عىل الملصقات الزرقاء.

 ناقش وجهات نظر المجموعة بشأن كل قضية وفق العاملين التاليين:
 األهمية بالنسبة إىل أصحاب المصلحة

 درجة تأثيرها عىل األعمال
 ضع ملصق القضية عىل ملصق مصفوفة األهمية النسبية المقدم بناًء عىل هذين العاملين.
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أمثلة عىل القضايا

األطراف الداخليةاألطراف الخارجية

ظروف التشغيلانبعاثات الكربون

التوطينالنفايات

مواءمة الممارسات 
مع رؤية المملكة 

2030

 مشاركة المرأة 
في القوى العاملة
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استراتيجية 
اتجاهات 

االستدامة
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 تصميم استراتيجية اتجاهات 
استدامة متكاملة

ل استراتيجية اتجاهات االستدامة المخصصة  تسهِّ
والشاملة عملية وضع أهداف االستدامة، وتعيين 

مجاالت التركيز الرئيسية، وتعريف المقاييس 
المناسبة لمتابعة مستوى التقدم المحرز 

والنجاح، وتحديد كيفية تضمين االستدامة 
في هيكل حوكمة المنشأة وعملياتها.

 يجب أن تتميز االستراتيجية اتجاهات االستدامة 
بالسمات التالية:

 تتكامل وتتوافق مع استراتيجية األعمال الشاملة للمنشأة، ورسالتها ورؤيتها 
المتعلقة باالستدامة، ومجاالت اختصاصها األساسية

 أن تكون محددة بوضوح وشاملة، وتوازن بين المكونات االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية والحوكمة

 تتضمن مجاالت تركيز وأهداف واضحة
 تتناول الموضوعات ذات األهمية النسبية، سواء في الوقت الراهن أو مستقباًل

 تتوافق مع األطر والممارسات الرائدة ذات الصلة في القطاع
 تتضمن مقاييس لمراقبة مستوى النجاح المحرز

 تدعم المبادرات الوطنية و/أو العالمية لتحقيق التنمية المستدامة
 تقدم خارطة طريق للتنفيذ تتضمن مستهدفات ومؤشرات أداء رئيسية وعمليات 

وجداول زمنية واضحة وموجهة للجمهور

قيم االستدامة

رؤية االستدامة

ركائز االستدامة

جهود االستدامة 
(الحالية والمستقبلية)

أهداف االستدامة 
وغاياتها

برامج االستدامة

التواصل 
وإعداد التقارير

مواضيع االستدامة 
ذات األهمية النسبية

الرؤية المؤسسية

األولويات االستراتيجية 
للمنشأة

قيم المنشأة

االستراتيجية المؤسسية

استراتيجية االستدامة

االستدامة عىل أرض الواقع

عند وضع استراتيجية متكاملة التجاهات االستدامة، من المهم تحديد كيفية تضمين االستدامة في 
هيكل حوكمة المنشأة وعملياتها. يجب أن تتوافق مبادرات وبرامج االستدامة الخاصة بالمنشأة مع 

استراتيجية اتجاهات االستدامة أيضًا. ويجب أن تقدم االستراتيجية السليمة التجاهات االستدامة خارطة 
طريق واضحة تتضمن مستهدفات ومقاييس لعملية التنفيذ. ويجب قياس مستوى التقدم المحرز وفقًا 

للمستهدفات باستمرار وتعميمه عىل أصحاب المصلحة الرئيسية.
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المزايا
بوضع وتنفيذ استراتيجية قوية التجاهات االستدامة، ُتتاح للمنشآت فرصة للحصول عىل مزايا، 

مثل:

 مواءمة اإلجراءات
 تحسين إجراءات المساءلة
 الوضوح والتركيز والتوجيه

 تحسين الصورة والسمعة التجارية
 تحديد أهداف منظمة

 عمليات منظمة إلعداد التقارير واإلفصاحات
 تقديم التوجيه بشأن االستثمارات طويلة األجل

 دمج المعرفة والتوقعات المتعلقة باالستدامة في المنشأة
 جذب المستثمرين

 زيادة كفاءة وفعالية العمليات والخدمات
 تحسين معدالت تقدير العالمة التجارية

 استقطاب الموظفين

معلومات مهمة: يعد وضع أهداف تتبع مبدأ SMART )محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق 
وواقعية ومحددة الوقت( وأهداف موجهة للجمهور أمرًا بالغ األهمية لضمان تحقيق استراتيجية 

اتجاهات االستدامة وتنفيذها بفعالية خالل إطار زمني محدد. ويساعد هذا النهج عىل التخلص 
من إجراءات التبسيط والتخمين، ويضع جدواًل زمنيًا واضحًا، ويسّهل عملية تتبع مستوى 

التقدم المحرز واكتشاف المراحل المهمة الناقصة.
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استراتيجية اتجاهات االستدامة عىل أرض الواقع

شركة يونيليفر العالمية للسلع 
االستهالكية المعبأة هي واحدة 

من الشركات الرائدة في االستدامة 
المؤسسية، وفي قياس األداء والتأثير.

ووفقًا للشركة، “لم يعد يكفي وضع 
خطة استدامة ال تتفق مع استراتيجية 

األعمال”.
نّسقت شركة يونيليفر مجمل 

استراتيجية أعمالها بما يتفق مع 
أهدافها من االستدامة عن طريق دمج 
االستدامة بالكامل في جميع عملياتها 

وأنشطتها.
ويرتكز كل هدف من أهداف 

االستدامة عىل مقاييس واضحة 
وملموسة وعامة ُتستخدم للتواصل 

مع أصحاب المصلحة وتحسين البرامج.
ولكل مقياس منهجية شفافة، وقد 

خضع لمراجعة مستقلة بمعرفة 
مدققين خارجيين.
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يركز التوجه االستراتيجي لالستدامة 
في شركة التعدين العربية السعودية 

“معادن” عىل أربعة مجاالت رئيسية، 
وتوازن بين المكونات االقتصادية والبيئية 

واالجتماعية والحوكمة.
تتضمن االستراتيجية محاور تركيز واضحة 

وتستخدم مقاييس لتقييم األداء.
تتكامل استراتيجية االستدامة وتتوافق 

مع االستراتيجية العاملة لألعمال، 
والرسالة والرؤية المتعلقة باالستدامة، 

ومجاالت االختصاص األساسية للشركة.
تعتمد االستراتيجية المعايير والممارسات 

العالمية الرائدة.
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خطوات التنفيذ

نشاط تدريبي

نشاط المناقشة

لتصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة وفعالة التجاهات االستدامة، يجب اتباع الخطوات 
الرئيسية التالية.

سيساعد هذا النشاط في تعميق فهمك الستراتيجية اتجاهات االستدامة. نّفذ ما يلي 
مع مجموعتك:

سيساعد هذا النشاط عىل تعميق فهمك لالستراتيجية القوية التجاهات االستدامة. نّفذ ما يلي 
مع مجموعتك:

1.   مراجعة الممارسات والسياسات الراهنة في منشأتك، وإجراء مقارنة معيارية مع ممارسات 
وسياسات النظراء والجهات الرائدة في القطاع

2.   الوقوف عىل القضايا الرئيسية وتقييمها وفقًا لعدد من العوامل المهمة، بما في ذلك درجة 
أهميتها بالنسبة إىل أصحاب المصلحة وأثرها عىل األعمال ومدى صلتها بالمعايير واأُلطر 

الرئيسية
تعيين وزن للمدخالت من كل نوع من العوامل لتحديد أولويات القضايا المعنية   .3

4.   تحديد القيم والرؤية والركائز والمحاور الرئيسية واألهداف المتعلقة باالستدامة في منشأتك 
لالسترشاد بها في عملية صنع القرار والتنفيذ

5.   إنشاء مؤشرات األداء الرئيسية ومقاييس األثر واألهداف التي تتبع مبدأ SMART لمراقبة األداء 
واألثر وتحليلهما وإعداد التقارير عنهما

6.   وضع إطار عمل وسياسات وبروتوكوالت للحوكمة لالسترشاد بها في تنفيذ االستراتيجية ودمج 
االستدامة في جميع أعمال المنشأة وأنشطتها

7.   مشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة الرئيسية ومراجعة العمليات وتحسينها. وتحديد مقاييس 
ومؤشرات أداء رئيسية محددة ومخصصة لقياس األثر كميًا أو نوعيًا لكل عملية تقييم أثر

ف عىل دراسة الحالة المقدمة إىل مجموعتك.  تعرَّ
 تتوفر لمجموعتك 20 دقيقة الستكمال التدريب ووضع استراتيجية استدامة/ واتجاهاتها للمنشأة 

المذكورة في دراسة الحالة )تعبئة الجدول(.
صت آخر 10 دقائق إىل 15 دقيقة لتقدم كل مجموعة عرضًا قصيرًا )حوالي دقيقتين أو ثالث   ُخصِّ

دقائق( عن استراتيجية التجاهات االستدامة التي وضعتها المجموعة.

 ابحث عن قسم “استراتيجية االستدامة” في تقرير االستدامة المقدم لمنشأتك. 
 تعرف عىل استراتيجية االستدامة ومحاورها الرئيسية ومقاييسها وأهدافها. 

 ناِقش األسئلة التالية:
 ما نقاط القوة والضعف في استراتيجية االستدامة؟

 هل تتوافق استراتيجية االستدامة مع االستراتيجية المؤسسية ومجاالت االختصاص 
األساسية للمنشأة؟

 هل تتضمن االستراتيجية أهدافًا تتبع مبدأ SMART وأهدافًا موجهة للجمهور؟
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