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ُ 1مقدمة
الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة
للدكتورة أنغيال يم�كل ANGELA MERKEL

لالستدامة متطلبات ومكاسب يف نفس الوقت .بهذا الفهم وبهذه القناعة اسرتشدت دول األمم
املتحدة يف إعداد وس ّن أجندة  ،2030وت ُ َّوثق هذا األجندة مسؤوليتنا الجامعية تجاه التنمية
امل ُستدامة .من خالل  17هدفًا طمو ًحا يتم تحديد الرشوط الواجب توفرها ،يك تتمكن األجيال
الحالية والقادمة يف جميع أنحاء العامل من العيش بكرامة.
ويتطلب ذلك «تح ّو ًل لعاملنا» بصورة شاملة ،يعرب عنه عنوان أجندة  2030بصورة صائبة .علينا
جميعا  -حكومات ومجتمعات مدنية ،علام َء واقتصاديني ،مواطنات ومواطنني  -أن نهتدي مبثال
االستدامة يف تشكيل أسلوب حياتنا وعملنا وإنتاجنا واستهالكنا.
لقد بدأت بالفعل عملية تح ِّول كبرية ،حيث يزداد بشكل مطرد عدد املستهلكني الذين يفضلون
املنتجات التي تم إنتاجها بطريقة تراعي املسؤولية االجتامعية وحامية البيئة .كام يزداد أيضً ا
بشكل مطرد عدد املستثمرين الراغبني يف االستثامر يف املشاريع ذات الطابع امل ُستدام ،ويزداد
عدد املؤسسات التي ترى يف أسلوب االقتصاد امل ُستدام فرص ًة لإلقناع من خالل اإلبداع يف السوق.
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لالقتصاد امل ُستدام أوجه فائقة التعدد .بهدف توجيه املؤسسات يف عملها اليومي قام مجلس
التنمية امل ُستدامة بإعداد الالئحة األملانية ملعايري االستدامة واختبارها وتوفيقها مع التطورات
الجديدة من خالل حوار مع القطاع االقتصادي.
تقدم هذه الالئحة من خالل  20معيا ًرا توجي ًها للمؤسسات فيام يتعلق بتشكيل وجهتها
االقتصادية ،من جهة .وينطبق ذلك أيضً ا عىل املؤسسات العاملية واملؤسسات املوجودة يف بلدان
أخرى ،ألن الالئحة قد أخذت يف االعتبار مقاييس التقارير الدولية االختيارية املوجودة .ومن جهة
أخرى ت ُع ُّد الالئحة مساعدة مهمة ومالمئة للعمالء ومانحي األموال يف عملية اتخاذ القرار ،من
خالل زيادة الشفافية وإمكانية املقارنة بني عروض وخدمات الرشكات املختلفة.
عىل الرغم من كون الالئحة األملانية ملعايري االستدامة وسيل ًة اختيارية ،إال أن الحكومة األملانية
االتحادية تدعم تعميم تطبيق هذه الالئحة كمقياس للشفافية من أجل تحفيز العمل االقتصادي
امل ُستدام .إننا نفهم االستدامة كعمل جامعي ،يعود بالفائدة عىل الجميع .فاالستدامة تُ ثل إحدى
قضايا العقالنية االقتصادية والرضورة البيئية ،وت ُعد بديهية اجتامعية .لذلك أدعو كل رشكة إىل
تطبيق الالئحة األملانية ملعايري االستدامة من أجل االستفادة من فرص العمل االقتصادي امل ُستدام
بصورة أفضل.
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 2ديباجة
مقياسا ميكن تطبيقه دول ًيا
تُ ثل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ،التي ت ُسمى اختصا ًرا (،)DNK
ً
يف إعداد التقارير الخاصة بجوانب االستدامة .أقر مجلس التنمية امل ُستدامة ،الذي يُسمى اختصا ًرا
( ،)RNEالالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKبتاريخ  ،2011/10/13بعد القيام بإرشاك
أصحاب املصالح املعنيني يف العملية بصورة شاملة .بعد نجاح إدخال تطبيق هذه الالئحة يف
أملانيا وعىل خلفية توجيه االتحاد األورويب ( )2014/95/EUاملتعلق بإعداد التقارير غري املالية
للمؤسسات سيقوم مجلس االستدامة بإدخال تطبيق الالئحة كمقياس إلعداد التقارير عىل
الصعيد األورويب.
يدعم مجلس التنمية امل ُستدامة ( )RNEمن خالل تعاونه الدويل املتعلق بالالئحة األملانية
ملعايري االستدامة (َ )DNK
هدف دفع فكرة االستدامة يف االقتصاد عىل الصعيد الدويل إىل األمام
وإضفاء الشفافية عىل ُمنجزات االستدامة للمؤسسات والتمكني من مقارنة تلك اإلنجازات.
لقد راعى التحديث قانو َن تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ،الذي يُسمى اختصا ًرا
( ،)CSR-RUGوالذي قام بس ِّنه الربملان االتحادي األملاين يف بداية عام  ،2017كام راعى أيضً ا
خطة العمل القومي ،التي ت ُسمى اختصا ًرا ( ،)NAPالخاصة باالقتصاد وحقوق اإلنسان ،والتي
أقرتها الحكومة األملانية االتحادية عام  .2016من خالل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية
للرشكات ( )CSR-RUGتم تنفيذ توجيه االتحاد األورويب ( )2014/95/EUيف القانون األملاين
عن طريق إجراء تعديالت يف قانون التجارة ،الذي يُسمى اختصا ًرا ( ،)HGBوقانون الرشكات
املساهمة ورشكات التوصية باألسهم ،الذي يُسمى اختصا ًرا ( .)AktGوبناء عىل ذلك يُطبق فرض
إصدار التقارير عىل مؤسسات ومجموعات رشكات ُمع َّينة و ُمح َّددة الحجم يف تقارير كافة السنوات
6

التالية ليوم ( 2016/12/31انظر الفصل  .)3.4وتذكر الحكومة األملانية االتحادية الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة ( )DNKيف مسوغات القانون كإطار مناسبُ ،يكن للمؤسسات االستعانة به
كم ِّوجه يف تنفيذ فرض إصدار التقارير .يُعزز تحديث الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
وتحديث الرشوح الصادرة وقوائم املُراجعة الخاصة بتنفيذ الالئحة مطابقة الالئحة لقانون تنفيذ
توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( .)CSR-RUGيُريد مجلس التنمية امل ُستدامة ( )RNEمن
خالل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKورشوحها أن يُق ِّدم للمؤسسات توجي ًها واض ًحا فيام
يتعلق مبتطلبات محتوى وعملية إصدار التقارير واإلعالنات غري املالية ،باإلضافة إىل توضيح نقاط
تكميلية أخرى للتقارير الخاصة بخطة العمل القومي ( )NAPلالقتصاد وحقوق اإلنسان.
تُ ثل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKيف جوهرها ومن خالل الـ  20معيا ًرا الخاصة بها
ومجموعة ُمختارة من مؤرشات اإلنجاز وسيل ًة مناسب ًة لكافة املؤسسات واملنظامت غري امل ُلز َمة
بإصدار تقارير االستدامة ملساعدة تلك الكيانات يف إصدار تقاريرها االستعالمية االختيارية
الخاصة بإجراءاتها ذات األبعاد البيئية واالجتامعية واالقتصادية التي متس االستدامة.
تتميز الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKبشكلها امل ُخترص الذي يتحىل بطابع سهولة
التطبيق .ومتنح الالئحة املؤسسات واملنظامت بكافة أحجامها وأشكالها القانونية إطا ًرا لعملية
إصدار التقارير عن جوانب االستدامة وإدارتها .من املميزات املركزية لالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKوضوح تركيبها وتركيزها عىل املواضيع الجوهرية .يُعزز العرض الواضح
للمعلومات حسب مقاييس ُمح َّددة ومو َّحدة القدر َة عىل مقارنة تلك البيانات ،ويُعد العرض
بهذه الصورة وسيل َة مناسبة للعاملني يف السوقُ ،يكنهم االستعانة بها يف تقييم قدرة اإلنجاز
الخاصة باملؤسساتُ .يثل التقرير الصادر بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
مصد ًرا لإلجابة عن أسئلة املؤسسات نفسها وأسئلة امل ُجتمع املدين ورشكاء العمل.
فهم
يُشكل مجلس التنمية امل ُستدامة من خالل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة (ً )DNK
شامالً لالستدامة يف سياق األهداف العاملية لالستدامة (أهداف التنمية امل ُستدامة ،امل ُسامة اختصا ًرا
 )SDGsواالسرتاتيجية األملانية لالستدامة .من خالل التقارير الصادرة بنا ًء عىل الالئحة األملانية
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ملعايري االستدامة ( )DNKت ُعطي املؤسسات تحت املعايري الـعرشين الخاصة بالالئحة معلومات
عن اسرتاتيجياتها وأهدافها وإجراءاتها وخططها و ُمخاطراتها امل ُتعلقة مبوضوع االستدامة .كام
تدعم مؤرشات اإلنجازات تلك املعلومات وتُعزز القدرة عىل املقارنة بني التقارير الصادرة بنا ًء عىل
الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( .)DNKيف هذه العملية يتمثل معيار إعداد تقارير املؤسسات
يف االلتزام بإعطاء املعلومات الجوهرية (انظر فيام يتعلق بذلك تعريف مصطلح «الجوهرية» يف
مرسد املصطلحات ) .كام ميكن وضع مزيد من التحديدات وامل ُكمالت الخاصة بقطاعات ُمعينة من
أجل الوصول إىل فهم أفضل للجوانب الجوهرية ومؤرشات اإلنجاز .يتم إكامل التقرير الصادر بنا ًء
عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKمن خالل وصف ُمخترص لنموذج عمل املؤسسة
كمقدمة للبيانات الواجب ذكرها تحت املعايري الـعرشين الخاصة بالالئحة.
تستطيع املؤسسات عند إصدار تقريرها بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
االستعانة مجانًا ببنك معلومات الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKالخاص مبجلس التنمية
امل ُستدامة ،واملتواجد عىل صفحة اإلنرتنت .www.nachhaltigkeitskodex.org :من خالل
نرش تقارير الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKعىل قاعدة بيانات البنك امل ُتاحة للجميع
يستطيع الجمهور عمو ًما أخذ تلك التقارير يف االعتبار عند تقييم إنجازات االستدامة الخاصة
باملؤسسات ،باإلضافة إىل ذلك تدخل هذه التقارير من خالل وصالت تقنية يف بنوك معلومات
أخرى خاصة بالعاملني يف سوق املال وبوكاالت التصنيف.
يُثبت التطبيق العميل لالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKأن هذه الالئحة قد حصلت
عىل مكانتها كمقياس إلعداد التقارير لدى املؤسسات ذات األحجام واألشكال القانونية املختلفة.
بجانب اإللزام القانوين بإصدار التقارير ت ُشكل القناعة الداخلية إلدارات املؤسسات ،والرغبة يف
تحقيق التم ُّيز للمؤسسة ،وتطلعات السوق املتنامية بالنسبة إلنجاز االستدامة الخاص باملؤسسات
دواف َع لتطبيق معايري االستدامة .تُ ثل الشفافية يف مسار سلسلة التوريد وسلسلة القيمة تحديًا
مهم بالنسبة للمؤسسات التي ترغب يف زيادة قوتها يف املستقبل.
ً
ويكن للتقارير أن تفيد كمعلومات أساسية ُيكن تبادلها بني الرشكاء وأصحاب املصالح.
ُ
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تتطلب اإلدارة امل ُستدامة للمؤسسات حسن إدارة يتخطى حدود االلتزام البحت بالقوانني.
وقد أصبحت اإلدارة امل ُستدامة موضو ًعا للنقاشات امل ُجتمعية واسعة النطاق ،ودخلت يف نصوص
لوائح حوكمة الرشكات .يف هذا السياق تلعب الالئحة األملانية لحوكمة الرشكات ()DCGK
هم .وتعد املبادئ
امل َصوغة من قبل لجنة الحكومة لالئحة األملانية لحوكمة الرشكات دو ًرا ُم ً
األساسية لحسن إدارة املؤسسات أحد مراجع الالئحة األملانية ملعايري االستدامة (.)DNK
متنح الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKإمكانية املرونة يف وضع املقاييس من قبل
ثال
املؤسسات نفسها ،إن أرادت املؤسسات أن تجعل من إدارتها امل ُستدامة العملية الطموحة ِم ً
يُقاس عليه العمل االقتصادي امل ُستدام .من هذا امل ُنطلق يدعو مجلس التنمية امل ُستدامة ()RNE

الرشكات واملؤسسات إىل إظهار ُمساهامتها يف التنمية امل ُستدامة وإتاحة إمكانية االستفادة من
تلك املساهامت يف حوار مجتمعي واسع النطاق.
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 3الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة
()DNK
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 20معيا ًرا لالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
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03
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ت
االس�اتيجية

المعاي� من  01إىل  :10خطة االستدامة
ي
التحليل ت
والجراءات
االس�اتيجي إ

تكشف املؤسسة إن كان لديها اسرتاتيجية استدامة ،تلتزم بها ،وترشح اإلجراءات
امللموسة التي تتخذها ،يك تعمل بأسلوب يتوافق مع املعايري الجوهرية الوطنية
والدولية امل ُعرتف بها والخاصة بالقطاع الذي تعمل به.

الجوهرية
تكشف املؤسسة عن جوانب عملها التي تؤثر بشكل جوهري يف جوانب االستدامة
وعن التأثري الجوهري لجوانب االستدامة يف عملها .تحلل املؤسسة التأثريات
اإليجابية والسلبية ،وتوضح كيفية تأثري املعلومات الناتجة عن ذلك يف مسار عملها.

03
04
05
06
07
08
09
10
11

أ
الهداف

12

تكشف املؤسسة عام وضعته نصب أعينها من أهداف استدامة كيفية و/أو كمية
وكذلك عن األهداف امل ُحددة زمان ًيا وعن كيفية التعامل مع كل هذه األهداف
ومراجعة درجات تحقيقها.

14

عمق سلسلة القيمة

15

تكشف املؤسسة عن أهمية جوانب االستدامة بالنسبة لعمليات خلق القيمة
الخاصة بها وعن درجة عمق ُمراجعة سلسلة القيمة ملعايري االستدامة.

16

13

17
18
19
20
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05
06
07

المسؤولية
يتم الكشف عن املنوطني بتحمل مسؤوليات االستدامة يف إدارة املؤسسة.

القواعد والعمليات
تكشف املؤسسة عن كيفية تنفيذ اسرتاتيجية االستدامة يف عمل املؤسسة من خالل
قواعد وعمليات ُمعينة.

المراجعة
تكشف املؤسسة عن مؤرشات اإلنجاز املتعلقة باالستدامة وعن كيفية االستفادة
من تلك املؤرشات يف عمليات التخطيط الداخيل واملراجعة .تعرض املؤسسة كيفية
استخدام عمليات مناسبة يف تأمني مصداقية البيانات واتساقها والقدرة عىل مقارنتها
مبا يخدم التحكم الداخيل والتواصل الخارجي.

08

يز
التحف�
نُ ُظم

09

شإ�اك المجموعات ذات المطالب

12

تكشف املؤسسة عن كيفية االهتداء بأهداف االستدامة وخلق القيمة طويل املدى
يف عقد اتفاقات مع العاملني وكوادر اإلدارة عىل تحقيق أهداف ُمعينة ومكافأتهم
عىل تحقيق تلك األهداف .كام يتم الكشف عن درجة تأثري تحقيق تلك األهداف
يف تقييم الجهاز الرقايب (مجلس الرقابة/املجلس االستشاري) للكوادر العليا باإلدارة
(مجلس اإلدارة/اإلدارة).

تكشف املؤسسة عن كيفية تعرفها املجموعات املجتمعية واملجموعات ذات
األهمية االقتصادية التي لها مطالب وكيفية إرشاك تلك املجموعات يف عملية
االستدامة .كام يتم الكشف عام إذا كان مثة حوار مستمر مع تلك املجموعات وعن
إدماج نتائج ذلك الحوار يف عملية االستدامة أو عدمه.

10

01

والنتاج
البداع إ
إدارة إ

تكشف املؤسسة عن كيفية استخدامها لعمليات مناسبة من أجل املساهمة يف
تحسني طابع االستدامة يف استغاللها واستغالل املستخدمني للموارد من خالل اإلبداع
يف منتجاتها وخدماتها .عىل هذا النحو يتم عرض املنتجات والخدمات الجوهرية
وكيفية تقييم تأثريها الحايل واملستقبيل يف سلسلة القيمة ودورة حياة اإلنتاج.

02
03
04
05
06

المعاي� من  11إىل  :20جوانب االستدامة
ي
تكشف املؤسسة عن حجم استخدام املوارد الطبيعية الالزم لقيامها بعملها .هنا
يجب التطرق إىل كميات الداخل والخارج من املياه والرتبة والنفايات والطاقة
واملساحات واملواد الحيوية املختلفة واالنبعاثات الالزمة لدورة حياة املنتجات
والخدمات.

08

البيئة

12

استخدام الموارد الطبيعية
إدارة العمليات

11

07

إدارة الموارد
تكشف املؤسسة عن األهداف الكيفية والكمية التي وضعتها نصب أعينها فيام
يتعلق بفعالية استخدام املوارد ،وبصفة خاصة استخدام موارد الطاقة املتجددة
ورفع القدرة اإلنتاجية للمواد الخام وتقليل استخدام خدمات النظام البيئي ،كام
يتم الكشف عن اإلجراءات واالسرتاتيجيات امل ُتبعة بهذا الصدد وعن كيفية تحقيق
األهداف املذكورة يف املايض أو املستقبل وعن املخاطر التي تراها املؤسسة.

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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13

االنبعاثات المؤثرة ف ي� المناخ

14

ين
العامل�
حقوق

15

تكشف املؤسسة عن كمية انبعاثات غازات االحتباس الحراري ( )GHGوفق معايري
بروتوكول غازات االحتباس الحراري ( )GHG Protocolأو حسب معايري أخرى
مبنية عىل هذا الربوتوكول ،وت ُِّبي األهداف التي وضعتها لنفسها من أجل التقليل
من كمية االنبعاثات والنتائج التي وصلت إليها حتى تاريخه.

تذكر املؤسسة يف تقريرها كيفية التزامها باملعايري الوطنية والدولية امل ُعرتف بها
فيام يتعلق بحقوق العاملني ،وكيفية تحفيز إرشاك العامالت والعاملني باملؤسسة يف
إدارة االستدامة ،كام تذكر أيضً ا األهداف التي تسعى إليها بهذا الصدد والنتائج التي
وصلت إليها حتى تاريخه واملخاطر التي تراها.

عدالة الفرص

	تكشف املؤسسة عام تقوم به من عمليات عىل الصعيد الوطني والدويل ،وما تسعى إليه
من أهداف ،فيام يتعلق بدعم عدالة الفرص والتنوع ( )Diversityوأمن العمل والحامية
الصحية واملشاركة يف اتخاذ القرار وإدماج املهاجرين وامل ُعوقني وعدالة األجور والتمكني
من التوفيق بني الحياة األرسية والعملية ،كام تذكر املؤسسة أيضً ا كيفية تنفيذ هذه
العمليات واألهداف.

16

14

التأهيل
تكشف املؤسسة عن األهداف التي تسعى إليها واإلجراءات التي تتخذها من أجل
دعم كفاءة العمل ،أي قدرة كل العامالت والعاملني عىل امل ُشاركة يف الحياة العملية
واملهنية ،ومن أجل مواكبة التطورات الدميوغرافية ،كام تذكر أيضً ا ما تراه من مخاطر.

تكشف املؤسسة عن املُتَّبع من إجراءات واسرتاتيجيات وأهداف خاصة باملؤسسة
وسلسلة توريدها من أجل الوصول إىل احرتام حقوق اإلنسان يف كافة أنحاء العامل
والحيلولة دون عمل األطفال والعمل القرسي واالستغالل .يف هذا اإلطار يتم ذكر
اإلجراءات والنتائج واملخاطر الجوهرية إن ُوجِدت.

02
03
04
05

الكيان االجتماعي

06

تكشف املؤسسة عن كيفية مساهمتها يف الكيان االجتامعي للمناطق التي تعمل
بها بصورة مكثفة.

19

التأث� ف ي� السياسة
ي

20

ين
والمعاي�
القوان�
العمل حسب
ي

07
08
09

يجب الكشف عن كافة التدخالت يف العمليات الترشيعية والتسجيالت يف قوائم
جامعات الضغط وكل ما يُدفع كمبالغ عضوية وتربعات لحكومات وتربعات ألحزاب
أو سياسيني ،ويتم تقسيم تلك البيانات حسب البلدان املعنية.

10
11
12

تكشف املؤسسة عن اإلجراءات واملعايري والنظم والعمليات امل ُتبعة من أجل تج ُّنب
أي ترصف مخالف للقانون مبا يف ذلك الفساد بصفة خاصة ،كام يتم الكشف عن
كيفية مراجعة تلك األمور وعن النتائج التي تم التوصل إليها وعن مكامن املخاطر
الجوهرية .تعرض املؤسسة كيفية عملها للحيلولة دون الفساد ومخالفات القانون
األخرى داخل املؤسسة والكتشاف تلك املخالفات واملعاقبة عليها.

المجتمع

18

النسان
حقوق إ

البيئة

17

01

13
14
15
16
17
18
19
20
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3.2

إصدار التقارير بنا ًء عىل الالئحة
األملانية ملعايري االستدامة ()DNK

يتكون التقرير الصادر بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKمن جزء نيص توصيفي
ومؤرشات إنجاز موث َّقة باألرقام .يجب أال يزيد طول التقرير عن الالزم ،يك يتمكن القارئ من
الرتكيز عىل األمور الجوهرية .يتمثل األمر الفاصل يف عرض كافة املعلومات املهمة الخاصة بكل
معيار من معايري تقرير الالئحة .بنا ًء عىل الخربة ال تتم االستعانة بالروابط الخارجة عن بنك
املعلومات ،وال يتم تقييمها.
مؤرشات ُمختارة من مجموعات املؤرشات الشاملة الخاصة مبعايري إعداد تقارير االستدامة ()SRS
للمبادرة العاملية للتقارير ( ،)GRIأو الخاصة باالتحاد الفيدرايل األورويب لجمعيات املحللني
املاليني ( ،)EFFASعالوة عىل املؤرشات اإلضافية امل ُتعلقة بالظروف الخاصة باملؤسسة أو مبجال
عملها ،كل هذه املؤرشات تقدم مفتا ًحا لفهم مجال عمل املؤسسة وتحدياتها بصورة أفضل .ميكن
االطالع عىل اإلرشادات املتعلقة مبحتويات التقرير يف قامئة املراجعة (انظر الفصل رقم .)4.2
تقرر املؤسسة إن كانت تريد إعداد تقريرها باستخدام مجموعة مؤرشات اإلنجاز الخاصة مبعايري
إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العاملية للتقارير ( )GRI SRSأو باستخدام مجموعة مؤرشات
اإلنجاز الخاصة باالتحاد الفيدرايل األورويب لجمعيات املحللني املاليني ( .)EFFASيجب االلتزام
مبجموعة املؤرشات امل ُختارة يف كل التقرير .يتم رشح تعريف وحساب املؤرشات يف املعايري التي
بُني عليها كل مؤرش .باإلضافة إىل ذلك ميكن إكامل التقرير اختياريًا من خالل إضافة مؤرشات أو
جوانب أخرى خاصة باملؤسسة ،إن رأت املؤسسة يف ذلك أم ًرا يساعد عىل الفهم .ميكن االطالع
عىل بعض اإلرشادات املتعلقة باملؤرشات الخاصة باملؤسسات يف دالئل الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKلألمور الخاصة باملؤسسات .ميكنكم االطالع عىل الدالئل املنشورة عىل صفحة
اإلنرتنت الخاصة بالالئحة األملانية ملعايري االستدامة (.)DNK

16

يف الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKتستطيع املؤسسات استخدام مبدأ «االمتثال أو
التفس�» بالطريقة التالية :تقوم املؤسسة بذكر البيانات الخاصة بكل معيار حسب مقياس
ي
بعض الجوانب غ َري جوهرية بالنسبة لها .تستطيع املؤسسات
الجوهرية ،وتفرس أسباب اعتبارها َ
غري امل ُلزمة بإصدار التقارير دامئًا ذكر أسباب أخرى ،أدت إىل عدم ذكر بيانات عن موضوع
معني ،كعدم القدرة عىل تحصيل املعلومات الالزمة .أما بالنسبة للمؤسسات امل ُلزمة بإصدار
التقارير فيجب عليها بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ()CSR-RUG
الكشف عن املعلومات الخاصة بالجوانب واملخاطر الجوهرية ،إال يف حالة وقوع رضر بالغ عىل
املؤسسة جرا َء الكشف عن تلك البيانات .يف هذه الحالة يجب الكشف عن تلك البيانات يف
توقيت الحق عند زوال تهديد ذلك الخطر .من وجهة نظر الالئحة األملانية ملعايري االستدامة
( )DNKيُعترب التقرير كامل القيمة يف حالة تقدميه مزي ًدا من البيانات التوضيحية ،حيث تساعد
تلك البيانات مستخد َم التقرير عىل تقدير املرحلة التي وصلت إليها املؤسسة يف طريقها إىل
كامل واتساق اإلدارة امل ُستدامة .كام ينبغي عىل املؤسسات أن تذكر يف تقريرها التوقيت امل ُزمع
فيه نرش املعلومات الناقصة .يتم رشح املعلومات الخاصة مبقاييس التقرير الجذرية ،مثل دائرة
امليزانية املوحدة واالفرتاضات والتقديرات الجوهرية والتعريفات امل ُستخدمة وتوصيف مجال
عمل املؤسسة ،تحت بند البيانات العامة.
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3.3

مالءمة التقرير الصادر بنا ًء عىل
الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK

مينح إعداد التقرير بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKاملؤسسات غري امل ُلزمة
بإصدار التقارير التي تصدر تقاريرها بنا ًء عىل معايري أخرى إمكانية االستعانة بالتقارير امل ُعدة
بناء عىل تلك املعايري يف إعداد تقريرها بنا ًء عىل معايري الئحة ( )DNKوالعكس .ويتالءم ذلك
بصفة خاصة مع التقارير الصادرة بنا ًء عىل املعايري التايل ذكرها:
•املبادرة العاملية للتقارير ،معايري إعداد تقارير
االستدامة ( )SRSالخاصة باملبادرة العاملية للتقارير ()GRI
•االتفاق العاملي لألمم املتحدة
(تقرير التقدم )Communication on Progress
•مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDاإلرشادية الخاصة باملؤسسات متعددة الجنسية ،نسخة 2011
•أيزو 26000
•خطة اإلدارة والتدقيق البيئي ()EMAS
(الئحة االتحاد األورويب )2009/1221
•مرشوع الكشف عن الكربون ()CDP
•فرقة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتصلة باملناخ ()TCFD
•املجلس الدويل إلعداد التقارير املتكاملة (،)IIRC
التقارير املتكاملة حسب املجلس الدويل إلعداد التقارير املتكاملة
•مجلس معايري محاسبة االستدامة ()SASB
•تقرير حوكمة الرشكات بنا ًء عىل الالئحة األملانية لحوكمة الرشكات ()DCGK
وإعالن االلتزام بها بنا ًء عىل املادة  161من قانون الرشكات املساهمة
ورشكات التوصية باألسهم ()AktG
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تستطيع املؤسسات يف تقاريرها املعدة بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
اإلشارة إىل تقارير أخرى منشورة يف املواطن التي تتطلب ذلك مع ذكر الروابط املفيدة الصالحة
لالستخدام يف كل موطن .توجد عىل صفحة اإلنرتنت الخاصة بالالئحة األملانية ملعايري االستدامة
( )DNKملفات ،تحتوى عىل تفاصيل نقاط التشابه واالختالف بني الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKو تقرير التقدم ( )COPالخاص باالتفاق العاملي لألمم املتحدة وخطة اإلدارة
والتدقيق البيئي (.)EMAS
يُنصح بإدخال عرض ُمخترص للمعلومات الجوهرية عىل بنك معلومات الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKلتسهيل قراءة التقارير واملقارنة بينها .ينبغي االلتزام بالرتكيز عىل األمور
الجوهرية وعىل الشفافية يف التقارير امل ُع َّدة بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة (.)DNK
بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGيجب عىل املؤسسات
امل ُلزمة بإصدار التقارير أن تكشف عن البيانات املطلوبة يف التقارير أو اإلعالنات غري املالية
(ملجموعة رشكاتها) ،لذا ال يُسمح لها باإلشارة إىل تقارير أخرى فيام يتعلق بتلك البيانات.
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3.4

املطلوب من املؤسسات املُلزمة بإصدار
التقارير بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية
االجتامعية للرشكات ()CSR-RUG

يف شهر ديسمرب/كانون األول عام  2014قامت املفوضية األوروبية بإصدار توجيه لتوسيع نطاق
وجوانب متعلقة بالتنوع (.)2014/95/EU
جوانب غري مالية
إعداد التقارير املالية ،بحيث تشمل
َ
َ
ويف شهر مارس/آذار عام  2017تم إدخال توجيه املفوضية األوروبية هذا يف القانون األملاين
من خالل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( .)CSR-RUGيتم تطبيق اإللزام
بإصدار التقارير عىل مؤسسات ومجموعات رشكات معيَّنة يف كافة التقارير الصادرة يف األعوام
التالية ليوم  .2016/12/31وبنا ًء عليه يجب عىل كل املؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير يف كل
سنة مالية يف املستقبل أن تصدر تقري ًرا أو إعالنًا غري مايل يف إطار التقرير عن وضع املؤسسة ،وأن
تتحدث يف هذا التقرير أو اإلعالن عن أمور جوهرية وغري ماليةُ .يكن االستعانة بالالئحة األملانية
ملعايري االستدامة ( )DNKيف إعداد التقارير أو اإلعالنات غري املالية (ملجموعات الرشكات) تطبيقًا
لقانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( .)CSR-RUGوهنا تجب دامئًا مراعاة
وجوب الوفاء بكافة املطالب القانونية عند إعداد اإلعالن أو التقرير.
ستقبل
بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGيجب ُم ً
عىل بعض املؤسسات املعنية وامل ُختلفة جزئ ًيا أن تكمل تقريرها عن إدارة املؤسسة من خالل
إضافة معلومات أدق عن خطط التنوع لكوادر اإلدارة باملؤسسة (حسب املادة  289وما يليها،
قانون التجارة .)HGB
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دائرة المؤسسات المعنية
بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGيجب عىل رشكات
رؤوس األموال (حسب املادة 289ب ،فقرة  ،1قانون التجارة  )HGBوما يساويها من رشكات
األشخاص والجمعيات أن تصدر تقارير غري مالية ،يف حالة كونها
( )1مصنف ًة كمؤسسة كربى بنا ًء عىل املادة  ،267فقرة  ،3جملة  1من قانون التجارة ()HGB
(أي يزيد حجم أيراداتها عن  40مليون يورو أو حجم موازنتها عن  20مليون يورو)،
(ُ )2موجه ًة إىل سوق رؤوس األموال بنا ًء عىل املادة 264د من قانون التجارة (،)HGB
( )3تقوم بتشغيل أكرث من  500عامل سنوياً يف املتوسط.
وتطبق نفس القواعد عىل البنوك (بنا ًء عىل املادة 340أ من قانون التجارة  )HGBورشكات
التأمني (بنا ًء عىل املادة 341أ من قانون التجارة  )HGBالتي تنطبق عليها املعايري رقم  1و.3
كام يُط َّبق فرض إصدار التقارير أو اإلعالنات غري املالية عىل الرشكات األم ذات الشكل القانوين
لرشكات رؤوس األموال (بنا ًء عىل املادة 315ب من قانون التجارة  )HGBأو الشكل القانوين ملا
يساويها من رشكات األشخاص التجارية أو الجمعيات ،يف حالة كونها:
(ُ )1موجه ًة إىل سوق رؤوس األموال بنا ًء عىل املادة 264د من قانون التجارة (،)HGB
( )2ضا َّمة يف تقرير نهاية السنة املالية الخاص بها مؤسسات تابعة لها غري مستوفية لرشوط
اإلعفاء من التزام إصدار التقارير بسبب حجمها بنا ًء عىل املادة  ،293فقرة  ،1جملة ،1
رقم  1أو  2من قانون التجارة (،)HGB
( )3ضا َّمة يف تقرير نهاية السنة املالية الخاص بها مؤسسات تابعة لها ،تقوم بتشغيل ما يزيد
عن  500عامل سنويًا يف املتوسط.
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كام يرسي نفس اإللزام عىل الرشكات األم امل ُتمثلة يف بنوك (بنا ًء عىل املادة 340ح ،فقرة  5من
قانون التجارة  )HGBأو رشكات تأمني (بنا ًء عىل املادة  ،341فقرة  5من قانون التجارة ،)HGB
مع انطباق املعايري رقم  2و 3عليها .يف حالة إصدار مجموعة رشكات تقري ًرا أو إعالنًا يتم إعفاء
الرشكات التابعة لها من االلتزام بإصدار التقارير يف الحاالت املنصوص عليها يف املادة 315ب من
قانون التجارة (.)HGB

المال
محتويات إ
العالن يغ� ي
يُلزم قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGبالكشف عن بيانات
تتعلق بجوانب غري مالية ،عىل األقل بالنسبة لشؤون البيئة والعامل واملجتمع والحرتام حقوق
اإلنسان ومحاربة الفساد والرشوة (حسب املادة 289ج من قانون التجارة  .)HGBويجب يف
هذا اإلطار اإلدالء ببيانات عن جوانب غري مالية ت َلزم لفهم مسار عمل الرشكة ونتائجها ووضعها
وتأثري عملها يف الجوانب غري املالية (انظر يف هذا الصدد أيضً ا املعلومات املذكورة يف دليل الالئحة
األملانية ملعايري االستدامة  DNKالخاص بالجوهرية وتحليل الجوهرية) .من البيانات الجوهرية
عن جوانب غري مالية ،بنا ًء عىل املادة 289ج ،فقرة  ،3رقم  1إىل  6من قانون التجارة (،)HGB
املعلومات التالية:
•وصف الخطة الخاصة باملؤسسة املعنية ،مبا يف ذلك عمليات العناية الواجبة ونتائج الخطة
(انظر فيام يتعلق بذلك رشح مصطلح «الخطط» يف مرسد املصطلحات)،
•عرض المخاطرالجوهرية املرتبطة بعمل املؤسسة ،والتي يُعتقد إىل حد كبري أن تؤثر تأث ًريا
شديد الرضر يف الجوانب غري املالية يف الحارض أو املستقبل ،وعرض كيفية التعامل مع تلك
املخاطر (انظر فيام يتعلق بذلك رشح مصطلح «املخاطر» يف مرسد املصطلحات)،
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•عرض المخاطرالجوهرية املرتبطة بعالقات عمل املؤسسة ومنتجاتها وخدماتها ،والتي
يُعتقد إىل حد كبري أن تؤثر تأث ًريا بالغ الرضر يف الجوانب غري املالية يف الحارض أو املستقبل،
يف حالة كون تلك البيانات من األهمية مبكان ،وكون اإلدالء مبعلومات عن تلك املخاطر يف
التقرير غ َري ُمبالغ فيه ،كام يجب عرض كيفية التعامل مع تلك املخاطر،
•عرض ش
نجازغ� املالية املهمة ،التي تحظى بأهمية يف عمل الرشكة،
ال
مؤ�ات إ
ي
•التطرق إىل البيانات املذكورة يف التقرير عن وضع المؤسسة ورشحها ،إن لزم األمر.
باإلضافة إىل بيانات اإلعالن غري املايل ،يجب وصف نموذج أعمال املؤسسة أو مجموعة الرشكات
امل ُلزمة بإصدار التقارير بصورة مخترصة.
يف حالة عدم اتباع املؤسسة امل ُلزمة بإصدار التقارير خط ًة فيام يتعلق ببعض جوانب االستدامة
يجب عىل املؤسسة أن تفرس ذلك ،عوضً ا عن عرض الخطة ونتائجها (حسب مبدأ «االمتثال أو
التفسري»؛ املادة 289ج ،فقرة  4من قانون التجارة  .)HGBباإلضافة إىل ذلك يُسمح للمؤسسة
بعدم ذكر البيانات التي ترضها يف حالة تحقق الرشوط املنصوص عليها يف املادة 289هـ من
قانون التجارة (.)HGB
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إعداد ومراجعة اإلعالنات/التقارير غري املالية
ِطبقًا للمسؤولية عن إصدار تقارير املالية تقع مسؤولية إعداد اإلعالنات أو التقارير غري املالية
عىل عاتق مجلس اإلدارة ،ويجب عليه عرضها عىل مجلس الرقابة بنا ًء عىل املادة  ،170فقرة ،1
جملة  2من قانون الرشكات املساهمة ورشكات التوصية باألسهم (.)AktG
وتقع مسؤولية مراجعة اإلعالنات أو التقارير غري املالية عىل عاتق مجلس الرقابة بنا ًء عىل املادة
 171من قانون الرشكات املساهمة ورشكات التوصية باألسهم ( .)AktGكام يجب عىل مجلس
الرقابة أن يصدر تقري ًرا كتابيًا عن نتيجة هذه املراجعة للجمعية العمومية (بنا ًء عىل املادة ،171
فقرة  2من قانون الرشكات املساهمة ورشكات التوصية باألسهم  .)AktGباإلضافة إىل ذلك تنص
املادة  ،111فقرة  ،2جملة  4من قانون الرشكات املساهمة ورشكات التوصية باألسهم ()AktG
عىل منح مجلس الرقابة سلطة إعطاء تكليف بالقيام بمراجعة المحتوى من قبل جهة خارجية.
بنا ًء عىل املادة  ،317فقرة  ،2جملة  4من قانون التجارة ( )HGBيقوم املُراجِع النهايئ بصورة
أساسية فقط بالتأكد من تقديم اإلعالن غري املايل (ملجموعة الرشكات) أو التقرير غري املايل
املنفصل (ملجموعة الرشكات).
يف هذا اإلطار تجب اإلشارة إىل أن خدمة مراجعة التقارير امل ُعدة بنا ًء عىل الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة ( ،)DNKالتي كان يقدمها مكتب الالئحة يف املايض ،تقترص فقط عىل مراجعة
المتطلبات الشكلية لالئحة ،وعىل دعم مقدم التقرير يف الجوانب اإلجرائية بصفة خاصة .وال
ُ
يشمل ذلك مراجعة املتطلبات القانونية املتعلقة باإلعالنات أو التقارير غري املالية (ملجموعة
الرشكات) .سيواصل مكتب الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKتقديم خدمة املراجعة
الخاصة مبطابقة اإلعالنات لالئحة من حيث الشكل ،إال أن املكتب ال يتحمل أية مسؤولية
عن جودة أو كامل أو صحة أو مطابقة املعلومات املذكورة يف اإلعالن للوضع الراهن أو وفاء
اإلعالن باملطالب القانونية الخاصة بالتزام إصدار التقارير بناء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية
االجتامعية للرشكات ( .)CSR-RUGتقع مسؤولية صحة وجودة اإلعالنات والتقارير غري املالية
ومسؤولية استيفائها للمتطلبات القانونية حسب قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية
للرشكات ( )CSR-RUGعىل عاتق املؤسسة وحدها.
24

النرش
يجب تقديم اإلعالن أو التقرير غري املايل (ملجموعة الرشكات) يف كل سنة مالية .بنا ًء عىل املادة
289ب من قانون التجارة ( )HGBتستطيع املؤسسات والبنوك امل ُلزمة بإصدار التقارير أن تديل
بالبيانات غري املالية بإحدى الصور التالية:
•تستطيع املؤسسة امل ُلزمة بإصدار التقارير أن ت ُدرج اإلعالن غري املايل (ملجموعة الرشكات)
يف التقرير عن وضع املؤسسة،
•كام تستطيع املؤسسة امل ُلزمة بإصدار التقارير أن ت ُصدر تقري ًرا غري مايل (ملجموعة
الرشكات) ُمنفصالً ،وأن تنرشه يف نفس الوقت مع التقرير عن وضع املؤسسة (مجموعة
الرشكات) يف الجريدة الرسمية االتحادية ،بنا ًء عىل املادة  325من قانون التجارة (،)HGB
•باإلضافة إىل ذلك تستطيع املؤسسة امل ُلزمة بإصدار التقارير أن ت ُ ِعد تقري ًرا غري مايل
(ملجموعة الرشكات) ُمنفصالً ،وأن تنرشه عىل صفحة اإلنرتنت الخاصة بها ،مع ذكر ذلك يف
التقرير عن وضع املؤسسة (مجموعة الرشكات) .يف هذه الحالة يجب عىل املؤسسة نرش
التقرير غري املايل خالل مهلة أربعة أشهر ،تبدأ مبوعد وجوب تقديم تقرير نهاية السنة
املالية ،وأن تضمن إتاحة االطالع عليه من خالل صفحة اإلنرتنت الخاصة بها ملدة عرش
سنوات عىل األقل.
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3.5

فرض إصدار التقارير يف السياق األورويب

تصلح الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKمبدئيًا إلعداد التقارير مبا يتوافق مع متطلبات
التوجيه األورويب الخاص بتوسيع نطاق التقارير املالية وتضمينها جوانب غري مالية وجوانب
متعلقة بالتنوع ( .)2014/95/EUنظ ًرا لتطبيق هذا التوجيه يف القوانني الوطنية الخاصة بالدول
األعضاء ،يجب عىل املؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير واملنتمية لدول مختلفة أن تراجع وتتأكد
من وفائها بكافة املتطلبات التي قد تختلف عن بعضها اختالفًا بسيطًا .القواعد التنظيمية الوطنية
ميكن أن تختلف فيام بينها بالنسبة لتحديد املؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير.
يتمثل هدف توجيه االتحاد األورويب يف الوصول إىل درجة عالية من مرونة الترصف بالنسبة
للمؤسسات والقدرة عىل املقارنة بينها بشكل كاف .يتم دعم هذا الهدف من خالل األعامل
امل ُح ِّددة لألطر مثل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( .)DNKتتميز الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKبتمكني املؤسسات من التطرق إىل كافة املعايري يف تقريرها بنا ًء عىل مبدأ
االمتثال أو التفسري ،كام ميكن من خالل وظيفة املقارنة امل ُدمجة يف بنك معلومات الالئحة
عمل تحليل مقارن بصورة رسيعة ومحددة االتجاه .وقد حصلت مساهمة الالئحة األملانية
( )DNKيف تحقيق الشفافية بالنسبة الستدامة املؤسسات وتحسني القدرة عىل املقارنة
بينها وجودة إعداد التقارير عىل تقدير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (باإلنجليزية:
 ،)United Nations Conference on Trade and Development, UNCTADالذي منحها
تكريم .ISAR 2019
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خصائص فرض إصدار التقارير ف ي� ألمانيا مقارنةً بتوجيه
أ
ورو� ()2014/95/EU
االتحاد ال ب ي
كجزء من التقرير غري املايل يجب اإلدالء مبعلومات عن املخاطر يف حالة لزوم تلك املعلومات
لفهم مسار عمل املؤسسة ونتائج عملها ووضعها .يخص توجيه االتحاد األورويب بالذكر وجوب
اإلدالء مبعلومات عن املخاطر التي يُعتقد أن تؤثر يف املستقبل تأث ًريا سلب ًيا يف جوانب (شؤون
البيئة والعامل واملجتمع واحرتام حقوق اإلنسان ومحاربة الفساد والرشوة) ،بينام يطالب قانون
تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGفقط باإلدالء مبعلومات عن املخاطر
كب� أن تؤثر يف املستقبل تأث ًريا سلبيًا بالغً ا يف الجوانب املذكورة.
التي يُعتقد إىل حد ي
مثة اختالف آخر يتمثل يف أن قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ()CSR-RUG
يلزم مجلس اإلدارة بعرض اإلعالن غري املايل عىل مجلس الرقابة ،ويلزم مجلس الرقابة مبراجعة
اإلعالن .يف مقابل ذلك ال ينص توجيه االتحاد األورويب عىل تحمل أعضاء أجهزة إدارة ورئاسة
ورقابة املؤسسة املسؤولية عن هذا األمر.
بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGيجب عىل املؤسسات
التي ال تستخدم عمالً ُمح ِّددًا ألُطر تقاريرها أن تربر ذلك .يف مقابل ذلك ال ينص توجيه االتحاد
األورويب عىل اإللزام بالتربير يف هذه الحالة.
كام تبلغ مهلة نرش التقرير غري املايل املنفصل ،بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية
للرشكات ( )CSR-RUGأربعة أشهر بداية من موعد وجوب تقديم تقرير نهاية السنة املالية،
بينام تبلغ هذه املهلة بنا ًء عىل توجيه االتحاد األورويب ستة أشهر.
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3.6

إصدار التقرير عن واجب مراعاة حقوق اإلنسان

بنا ًء عىل القاعدة التي أرستها اتفاقيات حقوق اإلنسان القامئة ،مثل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
وإعالن منظمة العمل الدولية ( )ILOبشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ،قامت األمم
املتحدة ( )UNعام  2011بإعداد ونرش مبادئها التوجيهية ملراعاة حقوق اإلنسان من ِقبل الدول،
وملسؤولية املؤسسات العاملة بسالسل توريد وقيمة عاملية (باإلنجليزيةUN Guiding Principles :
 .)on Business and Human Rightsوقد مثلت هذه املبادئ التوجيهية القاعدة التي بُنيت عليها
النسان ،التي أقرتها الحكومة األملانية االتحادية
خطة العمل القومي ( )NAPلالقتصاد وحقوق إ
عام  .2016بنا ًء عليه تتحمل املؤسسة مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان ،بغض النظر عن حجمها
ومجال عملها ومحيط عملياتها وظروف ملكيتها وتركيب بنيتها .إال أن اإلجراءات الواجب اتخاذها
للوفاء بتلك املسؤولية تختلف بالطبع باختالف حجم املؤسسة ومجال عملها إلخ.
تنتظر الحكومة أ
اللمانية االتحادية من كل املؤسسات إدماج تطبيق العنارص املنصوص عليها
يف خطة العمل القومي ( )NAPوالخاصة مبراعاة حقوق اإلنسان (مبا يف ذلك إصدار التقارير
بهذا الصدد) يف عملياتها .وإن قلَّت نسبة إدماج تطبيق تلك العنارص يف عمليات الرشكات التي
تتخذ من أملانيا مق ًّرا لها ،والتي يزيد عدد العاملني بها عن  500عامل ،عن  %50حتى عام ،2020
فستقوم الحكومة األملانية االتحادية بفحص إمكانية اتخاذ املزيد من الخطوات التي تصل إىل
اتخاذ إجراءات قانونية .يتمثل الهدف من ذلك يف تحسني وضع حقوق اإلنسان عىل امتداد
سالسل التوريد و سالسل القيمة .
تستطيع املؤسسات االستعانة بإصدار التقارير بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة (،)DNK
يك تتمكن من الكشف عن العمليات التي تقوم بها لدعم حقوق اإلنسان مبا يتوافق مع خطة
العمل القومي ( .)NAPوبصفة خاصة تتطرق املؤسسات تحت المعيار رقم  17من تقرير
الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKإىل أنشطتها املتعلقة مبراعاة حقوق اإلنسان .باإلضافة
إىل ذلك ت ُوجد إمكانية ذكر املعلومات املتعلقة بخطة العمل القومي ( )NAPيف التقرير بشكل
أكرث عمقًا .عند اختيار الوظيفة الخاصة بذلك يف بنك املعلومات ،فستظهر الجوانب اإلضافية التي
ينبغي التطرق إليها حسب خطة العمل القومي ( ،)NAPوميكن الكشف عن املعلومات الخاصة
28

بهذه الجوانب أيضً ا وفق مبدأ االمتثال أو التفسري .لقد تم وضع هذه الجوانب بصورة وثيقة
الصلة بخطة العمل القومي ( ،)NAPبحيث يتم دعم املؤسسات يف عرض املعلومات املطلوبة
وإدماج العمليات ومواصلة تطويرها يف الحياة العملية للمؤسسة.
يف الوهلة األوىل تبدو جوانب موضوع حقوق اإلنسان املذكورة تحت بند املعيار رقم  17من
الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( ،)DNKوالتي يتم سؤال املؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير
عنها بصورة إضافية بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات (،)CSR-RUG
مختلف ًة متا ًما عن الجوانب التي يتم التطرق إليها يف التقرير بعد اختيار وظيفة اإلدالء مبعلومات
إضافية يف بنك املعلومات .يرجع ذلك إىل اختالف وجهات النظر إىل املوضوع:
خلق قاعدة (معيارية) يف املؤسسات من
•تضع خطة العمل القومي ( )NAPيف املقدمة َ
خالل تأسيس مبادئ واضحة رصيحة لحامية حقوق اإلنسان (حسب مبادئ األمم املتحدة
التوجيهية ملراعاة حقوق اإلنسان رقم  15و .)16يجب إدماج تلك املبادئ يف العمليات
اليومية للمؤسسة ومراجعة تطبيقها بصورة منتظمة .يتم التأكيد عىل الطابع االستمراري
لتطبيق املبادئ (املبدأ رقم .)17
•يركز كل من قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGوالالئحة
األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKعىل تخطيط وتنفيذ اإلجراءات .لذلك يتم يف معيار
الالئحة األملانية ( )DNKويف األسئلة اإلضافية الخاصة بقانون تنفيذ توجيه املسؤولية
االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGالسؤال عن األهداف املرصودة والخطة الزمنية
املوضوعة لتحقيقها ودرجة تحقيقها حتى تاريخه واالسرتاتيجيات واإلجراءات.
كال وجهتي النظر إىل نقطة تطبيق فرض مراعاة حقوق اإلنسان يكمل بعضهام بعضً ا .يف قامئة
املراجعة الخاصة بالالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKيتم إظهار نقاط التقاطع بشكل
واضح من أجل املحافظة عىل طابع البساطة يف التقرير قدر اإلمكان ،خاصة بالنسبة للمؤسسات
التي تعد تقريرها بناء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ()CSR-RUG
وبناء عىل خطة العمل القومي ( )NAPيف نفس الوقت.
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3.7

معلومات أساسية عن جوانب جوهرية لالستدامة
يف السياق السيايس

وضع الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKيف سياق األعامل امل ُح ِّددة لألطر واالتفاقات
الوطنية والعاملية املهمة:
المستدامة ( )SDGsاملنصوص عليها يف أجندة  2030للتنمية
من خالل أهداف التنمية ُ
امل ُستدامة قامت الدول األعضاء باألمم املتحدة ألول مرة بتقرير أهداف عاملية لالستدامة وتقرير
املبادئ املنصوص عليها يف األجندة .ترسي أهداف التنمية امل ُستدامة الـ  17والـ  169هدفًا
املنبثقة عنها بنفس القدر عىل الدول النامية والدول الصناعية الجديدة والدول الصناعية .لذا
تصلح هذه األهداف ك ُمو ِّجه للمؤسسات األملانية داخل وخارج البالد .يتم تطبيق هذه األهداف
ت
االس�اتيجية
العاملية لالستدامة بالدرجة األوىل عىل الصعيد الوطني .لهذا توجد يف أملانيا
أ
اللمانية لالستدامة .توضح هذه االسرتاتيجية املعنى الجوهري لألهداف العاملية الـ 17الخاصة
باالستدامة أو أهداف التنمية امل ُستدامة ( )SDGsبالنسبة ألملانيا وتذكر إجراءات الحكومة
األملانية االتحادية الخاصة بالتنفيذ داخل أملانيا من خالل السياسة الخارجية والتنموية األملانية
ومن خالل حلول مبتكرة تحت شعار صنع يف أملانيا ( .)Made-in-Germanyتعرض الحكومة
األملانية االتحادية األهداف القومية الخاصة باالستدامة التي تريد اتخاذ إجراءات من أجلها يف
املجاالت السياسية املختلفة حتى عام  .2030بالنسبة للمؤسسات فمن األهمية مبكان أهداف
ومؤرشات االستدامة املتعلقة مبجاالت عملها ومحيطها وكذلك اإلجراءات الالزمة للوصول إىل
تلك األهداف .عىل وجه الدقة ال يحظى كثري من األهداف واملؤرشات بأهمية بالنسبة للقطاع
الخاص .يتم اإلدالء باملعلومات عن املواضيع املتعلقة بذلك يف إطار إعالن الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة (بصفة خاصة من خالل معايري الالئحة األملانية  DNKرقم  4و 10و 13-11و17-14
ويف مؤرشات اإلنجاز امل ُك ِّملة) .بالنظر إىل مجاالت عمل معينة وإىل أفاقها املستقبلية فمن املمكن
يف بعض الحاالت الفردية أن تحظى أهداف أخرى لالسرتاتيجية األملانية لالستدامة بأهمية بالنسبة
لبعض املؤسسات.
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يف شهر أبريل/نيسان عام  2016وقعت  175دولة ،منها الواليات املتحدة وكل الدول األعضاء
باالتحاد األورويب والصني و 47دولة إفريقية عىل اتفاقية باريس للمناخ (باالنجليزيةParis :
 .)Agreementلقد تم عقد هذه االتفاقية املل ِّزمة حسب القانون الدويل من قبل الدول األعضاء
باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغري املناخي ( ،)UNFCCCوكان هدفها حرص درجة
االحرتار العاملي يف أقل من  2درجة سيليزية فوق مستواها قبل العرص الصناعي ،والسعي إىل
حرصها يف أقل من  1,5درجة سيليزية فوق املستوى املذكور.،إن أمكن ذلك .من أجل الوصول إىل
هذا الهدف يلزم ،حسب اتفاقية باريس ،خفض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون بنسبة  80إىل
 .%95تستعني املؤسسات باملعايري  13-11من الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( ،)DNKيك تبني
يف تقريرها كيفية اضطالعها مبسؤوليتها تجاه حامية املناخ ،وتحت هذه املعايري تعرض املؤسسات
عىل سبيل املثال أهدافها وإجراءاتها لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،وتكشف عن
سيناريو املناخ الذي يقوم عليه منوذج عمل املؤسسة.
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً

4.1

قامئة مراجعة الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK

قائمة مراجعة لمراجعة إعالن تم إعداده وتسليمه بناء عىل الالئحة أ
اللمانية
ً
لمعاي� االستدامة ()DNK
ي
قامئة املراجعة املوجودة ميكن أن تساعدكم كمو ِّجه يف إعداد اإلعالن بنا ًء عىل الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة ( .)DNKمبساعدة هذه القامئة يراجع مكتب الالئحة األملانية ملعايري االستدامة
( )DNKاكتامل اإلعالنات ،انطالقًا من متطلبات الالئحة األملانية ( .)DNKيلزم يف التقرير ذكر
البيانات املتعلقة بالـ  20معيا ًرا الخاصة بالالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( ،)DNKوالبيانات
املتعلقة مبؤرشات اإلنجاز حسب مجموعة القواعد التي تختارونها (قواعد املبادرة العاملية للتقارير
 GRIأو قواعد االتحاد الفيدرايل األورويب لجمعيات املحللني املاليني  .)EFFASباإلضافة إىل ذلك
متنحكم الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKإمكانية إدخال املزيد من املحتويات اإلضافية
يف تقريركم .بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKتتم إضافة تلك املحتويات بصورة
اختيارية ،وميكن اختيارها باستقاللية:

 .1إصدار التقرير بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات
()CSR-RUG
 .2إصدار التقرير بنا ًء عىل خطة العمل القومي ( )NAPلالقتصاد وحقوق اإلنسان
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نظرة عامة عىل إمكانيات إعداد التقرير بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
ً

إصدار التقارير بنا ًء عىل
خطة العمل القومي
()NAP

ش
مؤ�ات
إالنجاز
حسب االتحاد
أ
ورو�
الفيدر يال ال ب
ي
المحلل�ن
لجمعيات
ي
ين
المالي� ()EFFAS
أو

إالعالن
حسب الالئحة
أ
لمعاي� االستدامة
اللمانية
ي
ومعاي�ها
()DNK
ي
الـ 20

محتويات تقرير
إضافية
إصدار التقارير
بنا ًء عىل
قانون تنفيذ
توجيه
المسؤولية
االجتماعية ش
لل�كات
()CSR-RUG

ش
مؤ�ات إالنجاز بنا ًء عىل
المبادرة العالمية
للتقارير ()GRI

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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ً
معلومات عامة

ين
العامل�،
ال تن�نت ،عدد
اسم وشعار المؤسسة ،صفحة إ
سنة التقرير ،مجموعة ش
المستخدمة ،المراجعة عن طريق جهة ثالثة ،فرض إصدار التقارير
المؤ�ات ُ
النسان نعم/ال ،االتصال
نعم/ال ،خطة العمل القومي لالقتصاد وحقوق إ
صفوا نموذج عمل مؤسستكم (بما ف ي� ذلك نشاط المؤسسة ومنتجاتها/خدماتها)

المعاي� من  01إىل  :10خطة االستدامة
ي
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 01ت
االس�اتيجية

ت
تكشف المؤسسة عما إن كان لديها ت
اس�اتيجية استدامة ت ز
تل�م بها ،ش
ال�
وت�ح إ
الجراءات الملموسة ي
الم ت
ع�ف بها والخاصة
تتخذها ،يك تعمل بأسلوب يتوافق مع
ي
المعاي� الجوهرية الوطنية والدولية ُ
بالقطاع الذي تعمل به.
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
ت
ت
اذكروا ف ي� تقريركم إن كانت مؤسستكم تعمل بنا ًء عىل اس�اتيجية استدامة مستقلة أو مرتبطة باس�اتيجية
عامة للمؤسسة .إن لم تكن لديكم ت
اس�اتيجية استدامة فاذكروا التوقيت الذي تنوون فيه تطوير
ت
اس�اتيجية استدامة.
الجانب رقم :2
ف
ت
حددة الس�اتيجية االستدامة ،وإن لم تكن لديكم
الم ِّ
اذكروا ي� تقريركم مجاالت العمل المركزية ُ
ت
ت
ال� تنفذ فيها مؤسستكم إجراءات استدامة بالفعل.
اس�اتيجية استدامة ،فاذكروا مجاالت العمل ي
الجانب رقم :3
اذكروا ف� تقريركم المعاي� أ
والهداف الجوهرية المهمة بالنسبة لالستدامة ،ت
ال� بنت عليها مؤسستكم
ي
ي
ي
ت
اس�اتيجية االستدامة الخاصة بها.
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 02الجوهرية

ت
االس�اتيجية

ف
ت
التأث�
ال� تؤثر بشكل جوهري ي� جوانب االستدامة وعن ي
تكشف المؤسسة عن جوانب عملها ي
ف
اليجابية والسلبية ،وتوضح
التأث�ات إ
الجوهري لجوانب االستدامة ي� عملها .تحلل المؤسسة ي
تأث� المعلومات الناتجة عن ذلك ف ي� مسار عملها.
كيفية ي
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
صفوا الخصائص البيئية واالقتصادية االجتماعية للمحيط الذي تعمل به مؤسستكم.
الجانب رقم :2
ت
التأث�ات
ال� يؤثر فيها عمل مؤسستكم .اعرضوا كال ً من ي
صفوا المواضيع الجوهرية الخاصة باالستدامة ي
اليجابية والسلبية (حسب منظور :من الداخل إىل الخارج).
إ
الجانب رقم :3
ال� تؤثر ف
ت
التأث�ات
من
ال
ك
اعرضوا
مؤسستكم.
عمل
�
باالستدامة
الخاصة
الجوهرية
صفوا المواضيع
ً
ي
ي
ي
اليجابية والسلبية (حسب منظور :من الخارج إىل الداخل).
إ
الجانب رقم :4
شا�حوا فرص ومخاطر التعامل مع مواضيع االستدامة المذكورة بالنسبة لمؤسستكم .اذكروا ما
المستدامة الخاصة بكم.
تستخلصونه من ذلك بالنسبة للإدارة ُ

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 03أ
الهداف

تكشف المؤسسة عما وضعته نصب أعينها من أهداف استدامة كيفية و/أو كمية وكذلك عن
الهداف المحددة زمانيا وعن كيفية التعامل مع كل هذه أ
أ
الهداف ومراجعة درجات تحقيقها.
ُ
ً
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
اذكروا ف� تقريركم أ
ال� وضعتها مؤسستكم لنفسها ف� إطار ت
الهداف متوسطة وبعيدة المدى ت
اس�اتيجية
ي
ي
ي
االستدامة.
الجانب رقم :2
أ
أ
ف
ت
ش
ال� تولونها أولويةً فائقة ي� تعاملكم معها ،ووضحوا سبب منحكم الولويةَ لتلك
ا�حوا تلك الهداف ي
أ
الهداف.
الجانب رقم :3
شا�حوا كيفية مراجعة نسبة تحقيق أهداف االستدامة ت
االس�اتيجية ،ومن هو المسؤول عن ذلك
بمؤسستكم.
الجانب رقم :4
أ
ف
المستدامة الخاصة بالمم المتحدة.
اذكروا ي� تقريركم إن كنتم تعتمدون عىل أهداف التنمية ُ
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معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 04عمق سلسلة القيمة

تكشف المؤسسة عن أهمية جوانب االستدامة بالنسبة لعمليات خلق القيمة الخاصة بها ،وعن
لمعاي� االستدامة.
درجة عمق ُمراجعة سلسلة القيمة
ي
ت
االس�اتيجية

قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
ال� تمر بها منتجاتكم أو خدماتكم ف� سلسلة القيمة (بدايةً من ش�اء المواد الخام ت
اذكروا المراحل ت
ح�
ي
ي
توقيت تسليم المنتج أو إعادة تصنيعه ،عىل سبيل المثال).
الجانب رقم :2
ش
اذكروا ف ي� تقريركم ما تعنيه جوانب االستدامة بالنسبة لمراحل خلق القيمة المذكورة .ا�حوا أيضا درجة
معاي� االستدامة ف ي� سلسلة القيمة.
عمق مراجعة ي
الجانب رقم :3
اذكروا ف� تقريركم إن كان لديكم علم بالمشاكل االجتماعية والبيئية المتعلقة بسلسلة القيمة ،ف
و� أية
ي
ي
مرحلة بالسلسلة تظهر تلك المشاكل ،وكيف تتعاملون معها.
الجانب رقم :4
آ
ش
ش
اذكروا ف ي� تقريركم إن كنتم قد تحدثتم مع مورديكم و�يكاتكم و�كائكم الخرين عن تلك المشاكل،
وإن كنتم قد أعددتم معهم حلوال ً لها.
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المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 05المسؤولية

ين
المنوط� بتحمل مسؤوليات االستدامة ف ي� إدارة المؤسسة.
يتم الكشف عن
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
اذكروا ف ي� تقريركم كيفية تقسيم المسؤولية المركزية المتعلقة بمواضيع االستدامة
ت
والدارة.
(االس�اتيجية ،المراجعة ،التحليل) عىل مستوى العمليات إ

معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 06القواعد والعمليات

تكشف المؤسسة عن كيفية تنفيذ ت
اس�اتيجية االستدامة ف ي� عمل المؤسسة من خالل قواعد
وعمليات ُمعينة.
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
ف
ت
اذكروا ف ي� تقريركم كيفية إرساء قواعد اس�اتيجية االستدامة ي� حياة عملكم اليومية (القواعد الداخلية،
المعاي�).
العمليات،
ي
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معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 07المراجعة

تكشف المؤسسة عن ش
النجاز المتعلقة باالستدامة ،وعن كيفية االستفادة من تلك
مؤ�ات إ
ش
الداخل والمراجعة .تعرض المؤسسة كيفية استخدام عمليات
المؤ�ات ف ي� عمليات التخطيط
ي
ف
ن
الداخل
تأم� مصداقية البيانات واتساقها ،والقدرة عىل مقارنتها بما يخدم التحكم
مناسبة ي� ي
ي
والتواصل الخارجي.
قائمة المراجعة

إدارة العمليات

الجانب رقم :1
النجاز ت
اذكروا ف ي� تقريركم ش
ال� تقومون بتحريها من أجل توجيه أهداف االستدامة والتحكم فيها.
ات
مؤ�
إ
ي
الجانب رقم :2
اذكروا ف ي� تقريركم كيفية تحقيقكم لمصداقية البيانات واتساقها والقدرة عىل المقارنة بينها.
ش
بالمعاي� من  5إىل 7
النجاز الخاصة
مؤ�ات إ
ي

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 102-16القيم ،والمبادئ،
ي
أ
والمعاي� ومقاييس الداء للمنظمة
ي
أ
ين
ين
المالي�  :(EFFAS) S06-01نصيب كافة الموردين ش
وال�كاء
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
ت
ز
ش
بمعاي� الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�كات (.)ESG
داخل سلسلة التوريد ،الذين يتم تقييم ال�امهم
ي

أ
ين
ين
المالي�  :(EFFAS) S06-02نصيب كافة الموردين ش
وال�كاء
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
ت
ز
ش
بمعاي� الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�كات (.)ESG
داخل سلسلة التوريد ،الذين يتم تقييم ال�امهم
ي
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

يز
التحف�
 08نُ ُظم

تكشف المؤسسة عن كيفية االهتداء بأهداف االستدامة ،وخلق القيمة طويل المدى ف ي� عقد
ين
الدارة عىل تحقيق أهداف ُمعينة ومكافأتهم عىل تحقيق تلك
اتفاقات مع
العامل� وكوادر إ
أ
أ
ف
الرقا� (مجلس
الهداف .كما يتم الكشف عن درجة ي
تأث� تحقيق تلك الهداف ي� تقييم الجهاز ب ي
دارة/الدارة).
ال
إ
بالدارة (مجلس إ
الرقابة/المجلس االستشاري) للكوادر العليا إ
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
ين
ز
للعامل�
مال بالنسبة
غ�
آخر
تحف�
نظام
أو
ومكافآت
أجور
نظام
لديكم
كان
إن
تقريركم
اذكروا ف ي�
ي
ي ي
الدارة ،تدخل فيه أهداف استدامة .ف ي� حالة عدم وجود ذلك ،فعليكم أن تذكروا إن كنتم
ولكوادر إ
تختطون لدخال مثل هذه أ
يز
التحف�ية.
النظمة
إ
الجانب رقم :2
اذكروا اللجان القائمة بمراجعة نسبة تحقيق أ
ين
الهداف المتفق عليها مع
العامل� بالمؤسسة وبإدارتها،
ش
وا�حوا كيفية قيام تلك اللجان بذلك.
الجانب رقم :3
ف
ف
الرقا� (مجلس
اذكروا ي� تقريركم إن كانت هناك أهداف استدامة ،تلعب بالفعل ً
دورا ي� تقييم الجهاز ب ي
ف
الجابة بنعم،
ال
دارة/الدارة) .ي� حالة إ
إ
بالدارة (مجلس إ
الرقابة/المجلس االستشاري) للكوادر العليا إ
اذكروا تلك أ
الهداف.
ش
النجاز الخاصة بالمعيار رقم 8
مؤ�ات إ

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 102-35سياسة أ
الجور
ي
أ
ف
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 102-38نسبة كامل الجور ي� السنة
ي
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معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 09شإ�اك المجموعات ذات المطالب

تكشف المؤسسة عن كيفية تعرفها المجموعات المجتمعية والمجموعات ذات أ
الهمية االقتصادية
ت
ال� لها مطالب ،ش
وإ�اك تلك المجموعات ف ي� عملية االستدامة .كما يتم الكشف عما إذا كان ثمة
ي
ف
حوار مستمر مع تلك المجموعات ،وعن إدماج نتائج ذلك الحوار ي� عملية االستدامة أو عدمه.
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
ف
اذكروا ف ي� تقريركم إن كنتم قد اكتشفتم أهم المجموعات ذات المطالب بالنسبة لمؤسستكم .ي� حالة
ت
ال� توصلتم بها إىل ذلك.
إ
الجابة بنعم ،عليكم ذكر الطريقة ي
الجانب رقم :2
صفوا هذه المجموعات ذات المطالب.
إدارة العمليات

الجانب رقم :3
صفوا كيفية تشكيلكم الحوار مع أصحاب المصالح ،وكيفية االستفادة من نتائج ذلك الحوار ف ي� مواصلة
المستدامة.
تطوير إ
الدارة ُ
ش
النجاز الخاصة بالمعيار رقم 9
مؤ�ات إ

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 102-44مواضيع مهمة
ي
قدمة
ومطالب ُم َّ
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

والنتاج
البداع إ
 10إدارة إ

ين
تحس� طابع
تكشف المؤسسة عن كيفية استخدامها لعمليات مناسبة من أجل المساهمة ف ي�
ين
البداع ف ي� منتجاتها وخدماتها.
االستدامة ف ي� استغاللها واستغالل
المستخدم� الموار َد من خالل إ
الحال
تأث�ها
عىل هذا النحو يتم عرض المنتجات والخدمات الجوهرية ،وكيفية تقييم ي
ي
ف
النتاج.
والمستقبل ي� سلسلة القيمة ودورة حياة إ
ي
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
تأث�ات إنتاج واستخدام ومعاملة المنتجات والخدمات الجوهرية ف ي� الجوانب
تقريركم
اذكروا ف ي�
ي
التأث�ات.
االجتماعية والبيئية لالستدامة .شا�حوا كيفية اكتشاف هذه ي
الجانب رقم :2
ف
صفوا كيفية دعم إنجاز االستدامة ي� مؤسستكم من خالل عمليات ُمبتكرة.
الجانب رقم :3
ف
المستدامة،
صفوا ي
تأث� العمليات المبتكرة ي� مسار سلسلة القيمة ودورة حياة المنتج بما يدعم التنمية ُ
ين
ووضحوا كيفية إدخالكم ش�يكات ش
وفاعل� آخرين بسلسلة القيمة ف ي� تلك العمليات المبتكرة.
و�كا َء
ش
النجاز الخاصة بالمعيار رقم 10
مؤ�ات إ

ت
ال� تحصل ف ي� اختبار االختيار عىل نتيجة سلبية أو إيجابية بسبب
 :G4-FS11نسبة التوظيفات المالية ي
ش
معاي� إعداد
عوامل بيئية أو اجتماعية (تنبيه :يجب التطرق إىل هذا المؤ� عند إعداد التقرير بنا ًء عىل ي
أيضا).
تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ً GRI SRS
أ
ين
ين
ين
تحس� فعالية الطاقة
المالي� :(EFFAS) E13-01
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
الخاصة بمنتجات المؤسسة مقارنةً بالسنة الماضية
أ
ين
ين
إجمال االستثمارات
المالي� :(EFFAS) V04-12
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
ي
( )CapExف ي� البحث العلمي المتعلق بمجاالت مهمة بالنسبة للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
ئ
ش
النتاج
البي� ،وعمليات إ
ال�كات ( ،)ESGومنتمية إىل نموذج عمل المؤسسة ،عىل سبيل المثال التصميم ي
أ
ف
ين
ين
للعامل� ش
و�كاء
وتحس� الظروف الصحية والمنية
التأث� ي� التنوع الحيوي،
بيئيا ،وتقليل ي
الفعالة ًّ
ش
سلسلة التوريد ،وتطوير فرص الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�كات ( )ESGالخاصة بالمنتجات،
اليرادات ،عىل سبيل المثال
إلخ .حساب االستثمارات بوحدة العملة ،ونسبتها من إ
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المعاي� من  11إىل  :20جوانب االستدامة
ي
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 11استخدام الموارد الطبيعية

تكشف المؤسسة عن حجم استخدام الموارد الطبيعية الالزم لقيامها بعملها .هنا يجب التطرق
إىل كميات الداخل والخارج من المياه ت
وال�بة والنفايات والطاقة والمساحات والمواد الحيوية
المختلفة واالنبعاثات الالزمة لدورة حياة المنتجات والخدمات.
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
المستخدمة ف ي� إطار عمل مؤسستكم بصورة
الطبيعية
الموارد
َيف،
ك
ال
اعاة
ر
م
مع
تقريركم،
اذكروا ف ي�
ُ
المتأثرة بعملكم.
جوهرية ،أو ُ

البيئة

إدارة العمليات

الجانب رقم :2
اذكروا حجم استخدام الموارد الطبيعية الجوهرية بالنسبة لعملكم ،بوحدات القياس المرعية .هنا
ال�تيب بناء عىل درجة أ
يُمكنكم وضع قائمة بأهم الموارد الطبيعية ،مع ت
الهمية.
ً

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 12إدارة الموارد

أ
ت
ال� وضعتها نصب أعينها فيما يتعلق بفعالية استخدام
تكشف المؤسسة عن الهداف الكيفية والكمية ي
الموارد ،ال سيما استخدام موارد الطاقة المتجددة ورفع القدرة إالنتاجية للمواد الخام وتقليل
ت
ئ
المتبعة بهذا الصدد
البي� ،كما يتم الكشف عن إالجراءات
واالس�اتيجيات ُ
استخدام خدمات النظام ي
وعن كيفية تحقيق أ
ف
الهداف المذكورة � ض
ت
ال� تراها المؤسسة.
ي
الما� أو المستقبل وعن المخاطر ي
ي
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
اعرضوا ف� تقريركم ما وضعتموه نصب أعينكم من أهداف ،والتوقيت المحدد لبلوغ تلك أ
الهداف
ُ
ي
المتعلقة بفعالية استخدام الموارد وبجوانب بيئية أخرى خاصة بعمل مؤسستكم.
ُ
الجانب رقم :2
أ
ف
ت
حددة الرامية إىل تحقيق تلك الهداف.
اذكروا ي� تقريركم االس�اتيجيات إ
الم َّ
والجراءات ُ
الجانب رقم :3
أ
ف
ت
اذكروا ف ي� تقريركم ما حققتموه من أهداف ودرجة تحقيق تلك الهداف الموضوعة ح� تاريخه .ي� حالة
عدم بلوغ أهداف معينة عليكم الكشف عن تلك أ
الهداف وعن سبب عدم القدرة عىل تحقيقها.
الجانب رقم :4
اذكروا ف ي� تقريركم المخاطر الجوهرية الناجمة عن عملكم وعالقات عملكم ومنتجاتكم و/أو خدماتكم،
ت
سلبا ف ي� الموارد والنظم البيئية.
وال� يُع َتقد ي
تأث�ها ً
ي
ش
بالمعاي� من  11إىل 12
النجاز الخاصة
مؤ�ات إ
ي

المستخدمة
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 301-1المواد ُ
حسب وزنها أو حجمها
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 302-1استهالك الطاقة داخل
ي
المنظمة
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 302-4تقليل استهالك الطاقة
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 302-3استهالك المياه
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 306-2النفايات حسب نوعها
ي
وطريقة التخلص منها
أ
ين
ين
جمال للنفايات
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
المالي�  :(EFFAS) E04-01الوزن إ
الفيدرال ال ب ي
ي
ال ي
أ
ت
ين
ين
المحلل�
ورو� لجمعيات
ال� تتم
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
المالي�  :(EFFAS) E05-01حصة النفايات ي
إعادة تصنيعها
أ
ين
ين
إجمال استهالك الطاقة
المالي� :(EFFAS) E01-01
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
ي
46

معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 13االنبعاثات المؤثرة ف ي� المناخ

معاي� بروتوكول غازات
تكشف المؤسسة عن كمية انبعاثات غازات االحتباس الحراري ( )GHGوفق ي
ال�وتوكول ،وتُ ي ِّ ن
ب�
معاي� أخرى مبنية عىل هذا ب
االحتباس الحراري ( )GHG Protocolأو حسب ي
أ
ت
ت
ال� وصلت إليها.
ال� وضعتها لنفسها من أجل التقليل من كمية االنبعاثات والنتائج ي
الهداف ي
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
حددوا المصادر الجوهرية لالنبعاثات ،ووضحوا أهم التحديات الخاصة باالنبعاثات المؤثرة ف ي� المناخ فيما يتعلق بمؤسستكم.

الجانب رقم :2
اعرضوا ف� تقريركم ما وضعتموه نصب أعينكم من أهداف ،والتوقيت المحدد لبلوغ تلك أ
الهداف
ُ
ي
المتعلقة باالنبعاثات المؤثرة ف ي� المناخ وباستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ُ
الجانب رقم :3
اذكروا ف� تقريركم ت
اس�اتيجيات وإجراءات ُمحددة تهدف إىل تقليل االنبعاثات المؤثرة ف ي� المناخ وإىل
ي
المتجددة.
استخدام مصادر الطاقة ُ

الجانب رقم :4
اذكروا ف� تقريركم ما حققتموه من أهداف ودرجة تحقيق تلك أ
الهداف الموضوعة ت
ح� تاريخه .ف ي� حالة
عدم يبلوغ أهداف معينة عليكم الكشف عن تلك أ
الهداف وعن سبب عدم القدرة عىل تحقيقها.
الجانب رقم :5
ال� استعنتم بها ف� الحسابات ،وبصفة خاصة السنة ت
اذكروا ف� تقريركم المرجعيات ت
ال� بُنيت عىل أساسها
ي
ي
ي
ي
ت
ت
ال� قمتم بالحسابات
ال� ترسي عليها الحسابات ،وعوامل االنبعاثات والنظم ي
الحسابات ،وأقسام المؤسسة ي
عىل أساسها (مثال ً :ش
م�وع الكشف عن الكربون ،بروتوكول غازات االحتباس الحراري  ،GHG Protocolمعيار
أ
الرقام التعريفية البيئية للبنوك الخاص بجمعية الدارة البيئية واالستدامة ف
اختصارا )VfU
سماة
الم
البنوك،
�
إ
ُ
ً
ي
البيئة

ش
النجاز الخاصة بالمعيار رقم 13
مؤ�ات إ

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 305-1انبعاثات غازات االحتباس الحراري ش
المبا�ة
ي
(مجال رقم )1
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 305-2انبعاثات غازات االحتباس
ي
ش
المتعلقة بالطاقة (مجال رقم )2
الحراري يغ�
المبا�ة ُ
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 305-3انبعاثات غازات احتباس
ي
حراري يغ� ش
مبا�ة أخرى (مجال رقم )3

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 305-5خفض انبعاثات غازات
ي
االحتباس الحراري
أ
المحلل� ي ن
ين
إجمال انبعاثات غازات االحتباس الحراري
ورو� لجمعيات
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
المالي�  :(EFFAS) E02-01ي
(مجال رقم  1و 2و)3
جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP
يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ( )CSR-RUGشؤون البيئة

إن رغبتم ف� استخدام إعداد التقارير حسب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKبهدف الوفاء
اللمانية
ي
ي
بفرض إصدار التقارير بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ( ،)CSR-RUGيُمكنكم
ال� يفحص مكتب الالئحة أ
ت
لمعاي� االستدامة
اللمانية
ي
من خالل قائمة المراجعة التالية أن تتعرفوا النقاط ي
( )DNKعىل أساسها اكتمال التقرير من حيث الشكل .يمكنكم ذكر المعلومات المتعلقة بذلك والخاصة
المتطلبات المكتوبة بخط مائل تتم
بشؤون البيئة ف ي� المكان المناسب بتقريركم تحت
ي
المعاي� ُ .13-11
الجابة عنها بالفعل من خالل جانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKالخاص بها.
اللمانية
إ
ي
ف
المت َّبعة
 .1اعرضوا ي� تقريركم خطة إ
الدارة ُ
أ .أ
الهداف الموضوعة والخطة الزمنية لتحقيقها
(المعيار رقم  ،12الجانب رقم  1والمعيار رقم  ،13الجانب رقم )1
ب .كيفية ربط إدارة المؤسسة بالخطة
اس�اتيجيات وإجراءات محددة لتحقيق تلك أ
ج .ت
الهداف
ُ َّ
(المعيار رقم  ،12الجانب رقم  2والمعيار رقم  ،13الجانب رقم )3
الجراءات
د .عمليات داخلية لمرجعة تنفيذ إ
 .2اعرضوا ف ي� تقريركم نتائج الخطة
أ
أ .هل تم تحقيق أ
الهداف الموضوعة ت
الجابة بنعم ،فما درجة تحقيق الهداف
ح� تاريخه ،إن كانت إ
(المعيار رقم  ،12الجانب رقم  2والمعيار رقم  ،13الجانب رقم )4
ب .هل تم التوصل إىل وجوب تعديل الخطة ،وكيف تم التوصل إىل ذلك ،وماذا كانت االستنتاجات
المستخلصة من ذلك
ُ
ف
 .3اعرضوا ي� تقريركم المخاطر
ز
وتمي� المخاطر الجوهرية
أ .كيف تم تعرف المخاطر ي
(عمليات العناية الواجبة)
ف
ت
سلبا ي� شؤون البيئة (المعيار
كب� ي
وال� يُعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
ب .المخاطر الجوهرية الناجمة عن عملكم ي
رقم  ،12الجانب رقم )4
ف
ت
سلبا ي� شؤون البيئة
كب� ي
وال� يُعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
ج .المخاطر الجوهرية الناجمة عن عالقات عملكم ي
(المعيار رقم  ،12الجانب رقم )4
ف
ت
سلبا ي� شؤون
كب� ي
وال� يُعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
د .المخاطر الجوهرية الناجمة عن منتجاتكم وخدماتكم ي
البيئة (المعيار رقم  ،12الجانب رقم )4
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معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

ين
العامل�
 14حقوق
ف

الم ت
تذكر المؤسسة � تقريرها كيفية ت ز
ع�ف بها فيما يتعلق بحقوق
ال�امها
ي
بالمعاي� الوطنية والدولية ُ
ي
ف
ين
العامل� ،وكيفية ي ز
ين
أيضا
تحف� شإ�اك العامالت
والعامل� بالمؤسسة ي� إدارة االستدامة ،كما تذكر ً
أ
ت
ت
ت
ت
ال� تراها.
ال� وصلت إليها ح� تاريخه والمخاطر ي
ال� تسعى إليها بهذا الصدد والنتائج ي
الهداف ي
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
أ
ت
ز
اعرضوا ف ي� تقريركم ما وضعتموه من أهداف والخطة الزمنية لتحقيق تلك الهداف المتعلقة باالل�ام
واح�ام حقوق النقابات ت
المعاي� الوطنية والدولية وظروف العمل ت
ين
واح�ام
العامل� (بما ف ي� ذلك
بحقوق
ي
ف
ن
والعامل� ي� الحصول عىل المعلومات والحماية الصحية وأمن العمل).
حقوق العامالت
ي
الجانب رقم :2
ف
ت
ن
ش
العامل� وإ�اكهم ،بما
حددة الهادفة إىل حماية حقوق
اذكروا ي� تقريركم االس�اتيجيات إ
ي
الم َّ
والجراءات ُ
أ
يزيد عما تطالب به الحكام القانونية.
الجانب رقم :3
العامل� ف
ن
ز
ش
المستدامة الخاصة بالمؤسسة.
دارة
ال
�
اك
إ�
تحف�
كيفية
تقريركم
اعرضوا ف ي�
إ
ي
ُ
ي ي
الجانب رقم :4
اذكروا ف� تقريركم إن كانت المؤسسة تعمل عىل الصعيد الدول .ف
الجابة بنعم:
حالة
�
إ
ي ي
ي
· هل يتم تطبيق المعاي� أ
اللمانية ف ي� الخارج ،وإن كانت الحال كذلك ،فكيف يتم التطبيق
ي
ت
ال� يتم ت ز
االل�ام بها
· ما القواعد الدولية ي

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

المجتمع

الجانب رقم :5
اذكروا ف ي� تقريركم المخاطر الجوهرية الناجمة عن عملكم وعالقات عملكم ومنتجاتكم و/أو خدماتكم،
ت
ين
العامل�.
سلبا ف ي� حقوق
وال� يُع َتقد ي
تأث�ها ً
ي

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 15المساواة ف ي� الفرص

ن
والدول ،وما تسعى إليه من
الوط�
تكشف المؤسسة عما تقوم به من عمليات عىل الصعيد
ي
ي
أهداف ،فيما يتعلق بدعم عدالة الفرص والتنوع ( )Diversityوأمن العمل والحماية الصحية
عوق� وعدالة أ
ف
والتمك� من التوفيق ي ن
ين
والم ي ن
ب�
الجور
والمشاركة ي� اتخاذ القرار وإدماج المهاجرين ُ
أ
أ
أيضا كيفية تنفيذ هذه العمليات والهداف.
الحياة الرسية والعملية ،كما تذكر المؤسسة ً
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
الهداف الموضوعة والخطة الزمنية لتحقيق تلك أ
اذكروا ف� تقريركم أ
الهداف المتعلقة بعدالة الفرص
ي
ب� الحياة أ
والتنوع ف� المؤسسة والعدل ف� أ
والتمك� من التوفيق ي ن
ين
ين
الرسية
العامل�
الجور بالنسبة لكل
ي
ي
الدماج.
بالضافة إىل إ
والعملية إ
الجانب رقم :2
ت
حددة الهادفة إىل عدالة الفرص والتنوع ف ي� المؤسسة والعدل
الم
اءات
ر
ج
وال
اتيجيات
االس�
تقريركم
اذكروا ف ي�
إ
ُ َّ
أ
ف� أ
والتمك� من التوفيق ي ن
ين
ين
بالضافة إىل إالدماج.
العامل�
الجور بالنسبة لكل
ب� الحياة الرسية والعملية إ
ي
الجانب رقم :3
أ
ف
ت
اذكروا ف ي� تقريركم ما حققتموه من أهداف ودرجة تحقيق تلك الهداف الموضوعة ح� تاريخه .ي� حالة
عدم بلوغ أهداف معينة عليكم الكشف عن تلك أ
الهداف وعن سبب عدم القدرة عىل تحقيقها.
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معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 16التأهيل

أ
ت
ت
ال� تتخذها من أجل دعم كفاءة
ال� تسعى إليها إ
والجراءات ي
تكشف المؤسسة عن الهداف ي
ف
ين
المشاركة ي� الحياة العملية والمهنية ،ومن أجل
العمل ،أي قدرة كل العامالت
والعامل� عىل ُ
أيضا ما تراه من مخاطر.
مواكبة التطورات الديموغرافية ،كما تذكر ً
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
أ
أ
اذكروا ف ي� تقريركم الهداف الموضوعة والخطة الزمنية لتحقيق تلك الهداف المتعلقة بدعم كفاءة
العامل� ،وبصفة خاصة أ
ين
والدارة الصحية والتحول
الهداف المتعلقة بـالتدريب
العمل لكل
(التكميل) إ
ي
ف
التغ� الديموغر يا�.
الرقمي والتعامل مع تحديات ي
الجانب رقم :2
ف
ت
العامل�،ن
حددة الهادفة إىل دعم كفاءة العمل لكل
اذكروا ي� تقريركم االس�اتيجيات إ
ي
الم َّ
والجراءات ُ
أ
والدارة الصحية والتحول الرقمي والتعامل مع
وبصفة خاصة الهداف المتعلقة بـالتدريب
(التكميل) إ
ي
التغ� الديموغر ف يا�.
تحديات ي
الجانب رقم :3
أ
ف
ت
اذكروا ف ي� تقريركم ما حققتموه من أهداف ودرجة تحقيق تلك الهداف الموضوعة ح� تاريخه .ي� حالة
عدم بلوغ أهداف معينة عليكم الكشف عن تلك أ
الهداف وعن سبب عدم القدرة عىل تحقيقها.

المجتمع

الجانب رقم :4
اذكروا ف� تقريركم المخاطر الجوهرية الناجمة عن عملكم وعالقات عملكم ومنتجاتكم وخدماتكم ،ت
وال�
ي
ي
ين
العامل�.
سلبا ف ي� تأهيل
يُع َتقد ي
تأث�ها ً

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
ش
بالمعاي� من  14إىل 16
النجاز الخاصة
مؤ�ات إ
ي

ين
العامل�،
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 403-4شإ�اك
ي
االستشارة والتواصل فيما يتعلق بأمن العمل والحماية الصحية
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير (أ+ب)  :)GRI SRS( 403-9إصابات العمل
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير (أ+ب) :)GRI SRS( 403-10
ي
أ
المراض المتسبب فيها العمل
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 404-1متوسط عدد ساعات
ي
(التكميل) لكل سنة وكل عامل.
التدريب
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 405-1التنوع ف� أ
الجهزة
ي
ي
ين
الرقابية ي ن
العامل�
وب�
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 406-1وقائع االضطهاد
ي
الم َّتخذة
المساعدة ُ
وإجراءات ُ
أ
المالي�  :(EFFAS) S03-01تركيبة وتوزيع أ
ين
ين
العمار
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
فئ
(عدد مكا� الدوام الكامل مقسم عىل الفئات العمرية)
أ
ين
ين
المالي�  :(EFFAS) S10-01عدد النساء العامالت
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
ن
فئ
جمال.
بمكا� الدوام الكامل لعدد
العامل� إ
ي
ال ي
أ
ين
ين
المالي�  :(EFFAS) S10-02نصيب النساء العامالت
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
ف
ف
فئ
فئ
بمكا� الدوام الكامل ي� المراكز القيادية بالمقارنة
بإجمال مكا� الدوام الكامل ي� المراكز القيادية.
ي
أ
ين
ين
النفاق عىل
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
المالي�  :(EFFAS) S02-02متوسط إ
الفيدرال ال ب ي
ي
فئ
التدريب لكل مكا� دوام كامل ولكل سنة.
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ين
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
العامل�
لل�كات ( )CSR-RUGشؤون

إن رغبتم ف� استخدام إعداد التقارير حسب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKبهدف الوفاء
اللمانية
ي
ي
بفرض إصدار التقارير بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ( ،)CSR-RUGيُمكنكم
ال� يفحص مكتب الالئحة أ
ت
لمعاي� االستدامة
اللمانية
ي
من خالل قائمة المراجعة التالية أن تتعرفوا النقاط ي
( )DNKعىل أساسها اكتمال التقرير من حيث الشكل .يمكنكم ذكر المعلومات المتعلقة بذلك والخاصة
ين
المتطلبات المكتوبة بخط مائل
العامل� ف ي� المكان المناسب بتقريركم تحت
بشؤون
ي
المعاي� ُ .16 –14
أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKالخاص بها.
الجابة عنها بالفعل من خالل جانب الالئحة اللمانية
تتم إ
ي
ف
المت َّبعة
 .1اعرضوا ي� تقريركم خطة إ
الدارة ُ
أ .الأهداف الموضوعة والخطة الزمنية لتحقيقها

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

المجتمع

(المعيار رقم  ،14الجانب رقم  1والمعيار رقم  ،15الجانب رقم  1والمعيار رقم  ،16الجانب رقم )1
ب .كيفية ربط إدارة المؤسسة بالخطة
ج .ت
حددة لتحقيق تلك الأهداف
اس�اتيجيات وإجراءات ُم َّ
(المعيار رقم  ،14الجانب رقم  2والمعيار رقم  ،15الجانب رقم  2والمعيار رقم  ،16الجانب رقم )2
الجراءات
د .عمليات داخلية لتنفيذ إ
 .2اعرضوا ف ي� تقريركم نتائج الخطة
أ
أ .هل تم تحقيق الأهداف الموضوعة ت
ح� تاريخه ،إن كانت إالجابة بنعم ،فما درجة تحقيق الهداف
(المعيار رقم  ،15الجانب رقم  3والمعيار رقم  ،16الجانب رقم )3
ب .هل تم التوصل إىل وجوب تعديل الخطة ،وكيف تم التوصل إىل ذلك ،وماذا كانت االستنتاجات
المستخلصة من ذلك
ُ
ف
 .3اعرضوا ي� تقريركم المخاطر
ز
وتمي� المخاطر الجوهرية
أ .كيف تم تعرف المخاطر ي
(عمليات العناية الواجبة)
ف
ت
الموظف�ن
سلبا ي� شؤون
ي
كب� ي
وال� ُيعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
ب .المخاطر الجوهرية الناجمة عن عملكم ي
(المعيار رقم  ،14الجانب رقم  5والمعيار رقم  ،16الجانب رقم )4
ت
ين
العامل�
سلبا ي ف� شؤون
كب� ي
وال� ُيعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
ج .المخاطر الجوهرية الناجمة عن عالقات عملكم ي
(المعيار رقم  ،14الجانب رقم  5والمعيار رقم  ،16الجانب رقم )4
ف
ت
سلبا ي� شؤون
كب� ي
وال� ُيعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
د .المخاطر الجوهرية الناجمة عن منتجاتكم وخدماتكم ي
ي ن
العامل� (المعيار رقم  ،14الجانب رقم  5والمعيار رقم  ،16الجانب رقم )4

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

النسان
 17حقوق إ

الم َّتبع من إجراءات ت
واس�اتيجيات وأهداف خاصة بالمؤسسة وسلسلة
تكشف المؤسسة عن ُ
ف
ت
النسان ي� كافة أنحاء العالم والحيلولة دون عمل
حقوق
ام
اح�
إىل
الوصول
توريدها من أجل
إ
أ
ف
الجراءات
الطار يجب التطرق إىل نتائج تلك إ
الطفال والعمل القرسي واالستغالل .ي� هذا إ
المحتملة.
والمخاطر ُ
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
الهداف الموضوعة والخطة الزمنية لتحقيق تلك أ
اذكروا ف� تقريركم أ
الهداف المتعلقة ت ز
باالل�ام بحقوق
ي
النسان ف ي� مؤسستكم وما يرتبط بها من ش�كات تابعة وموردين ومقدمي خدمات.
إ
الجانب رقم :2
ف
ف
ت
ت
ز
النسان ي� مؤسستكم،
والجراءات المحددة المتعلقة باالل�ام بحقوق إ
اذكروا ي� تقريركم االس�اتيجيات إ
وفيما يرتبط بها من ش�كات تابعة ،وموردين ،ومقدمي خدمات.
الجانب رقم :3
اذكروا ف� تقريركم ما حققتموه من أهداف ودرجة تحقيق تلك أ
الهداف الموضوعة ت
ح� تاريخه .ف ي� حالة
ي
عدم بلوغ أهداف معينة عليكم الكشف عن تلك أ
الهداف وعن سبب عدم القدرة عىل تحقيقها.
الجانب رقم :4
اذكروا ف ي� تقريركم المخاطر الجوهرية الناجمة عن عملكم وعالقات عملكم ومنتجاتكم و/أو خدماتكم،
ف
ت
النسان.
سلبا ي� حقوق إ
وال� يُع َتقد ي
تأث�ها ً
ي
ش
النجاز الخاصة بالمعيار رقم 17
مؤ�ات إ

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 412-3اتفاقيات وعقود
ي
ت
ت
ال� تمت مراجعتها فيما يتعلق
ال� تحتوي عىل بنود متعلقة بحقوق إ
النسان ،أو ي
االستثمار المهمة ي
النسان.
بجوانب لحقوق إ
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 412-1المنشآت الدائمة
ي
للمؤسسة ت
ال� تم فيها اختبار ت ز
النسان
النسان ،أو تقييم توابعها بالنسبة لحقوق إ
االل�ام بحقوق إ
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 414-1موردون جدد تم
ي
معاي� اجتماعية
عىل
ء
بنا
تقييمهم
ي
ً
تأث�ات اجتماعية سلبية
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 414-2ي
الم َّتخذة
اءات
ر
ج
وال
التوريد
لسلسلة
إ
ُ
أ
ن
ن
المالي� ب ِ :(EFFAS) S07-02ن َسب كافة المنشآت
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
ي
ي
الفيدرال ال ب ي
ي
الحاصلة عىل شهادة المساءلة االجتماعية (SA) 8000

54

قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
النسان
لل�كات ( )CSR-RUGحقوق إ

إن رغبتم ف� استخدام إعداد التقارير حسب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKبهدف الوفاء
اللمانية
ي
ي
بفرض إصدار التقارير بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ( ،)CSR-RUGيُمكنكم
ال� يفحص مكتب الالئحة أ
ت
لمعاي� االستدامة
اللمانية
ي
من خالل قائمة المراجعة التالية أن تتعرفوا النقاط ي
الجابة عنها
المتطلبات المكتوبة بخط مائل تتم إ
( )DNKعىل أساسها اكتمال التقرير من حيث الشكلُ .
بالفعل من خالل جانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKالخاص بها.
اللمانية
ي
ف
المت َّبعة
 .1اعرضوا ي� تقريركم خطة إ
الدارة ُ
أ .الأهداف الموضوعة والخطة الزمنية لتحقيقها (المعيار رقم  ،17الجانب رقم )1

المجتمع

ب .كيفية ربط إدارة المؤسسة بالخطة
ج .ت
حددة لتحقيق تلك الأهداف (المعيار رقم  ،17الجانب رقم )2
اس�اتيجيات وإجراءات ُم َّ
الجراءات
د .عمليات داخلية لتنفيذ إ
 .2اعرضوا ف ي� تقريركم نتائج الخطة
أ .هل تم تحقيق الأهداف الموضوعة ت
ح� تاريخه ،إن كانت إالجابة بنعم ،فما درجة تحقيق الأهداف
(المعيار رقم  ،17الجانب رقم )3
ب .هل تم التوصل إىل وجوب تعديل الخطة ،وكيف تم التوصل إىل ذلك ،وماذا كانت االستنتاجات
المستخلصة من ذلك
ُ
ف
 .3اعرضوا ي� تقريركم المخاطر
أ .كيف تم تعرف المخاطر ي ز
وتمي� المخاطر الجوهرية
(عمليات العناية الواجبة)
ت
سلبا ي ف� حقوق إالنسان
ها
تأث�
كب�
حد
إىل
عتقد
ي
وال�
عملكم
عن
الناجمة
ب .المخاطر الجوهرية
ي ي
ي ُ
ً
(المعيار رقم  ،17الجانب رقم )4
ت
سلبا ي ف� حقوق
ها
تأث�
كب�
حد
إىل
عتقد
ي
وال�
عملكم
عالقات
ج .المخاطر الجوهرية الناجمة عن
ي ي
ي ُ
ً
إالنسان (المعيار رقم  ،17الجانب رقم )4
ت
سلبا ي ف� حقوق إالنسان
ها
تأث�
كب�
حد
إىل
عتقد
ي
ال�
و
وخدماتكم
د .المخاطر الجوهرية الناجمة عن منتجاتكم
ي ي
ي ُ
ً
(المعيار رقم  ،17الجانب رقم )4

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
النسان
خطة العمل القومي ( )NAPلالقتصاد وحقوق إ

إن أردتم أن توفوا من خالل إعالن الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKبالمتطلبات الخاصة بإعداد
اللمانية
ي
النسان ،فعليكم أن تستعينوا بقائمة المراجعة
التقارير بنا ًء عىل خطة العمل القومي لالقتصاد وحقوق إ
ف
الجابة عنها بالفعل من خالل
تتم
مائل
بخط
المكتوبة
المتطلبات
إ
التالية لذكر نقاط إضافية ي� تقريركمُ .
جانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKالخاص بها.
اللمانية
ي
 .1إعالن مبادئ ت
النسان
اح�ام حقوق إ
ف
ت
النسان و/أو إن كان ذلك
 .اذكروا ي� تقريركم إن كان لدى مؤسستكم معيار خاص بها الح�ام حقوق إ
أ
ف
المعيار يراعي إعالن منظمة العمل الدولية ( )ILOبشأن المبادئ والحقوق الساسية ي� العمل.
 .هل قامت إدارة المؤسسة بإصدار إعالن المبادئ؟
الداخل والخارجي الخاص بإعالن المبادئ.
 .صفوا تواصل مؤسستكم
ي
 .عىل أي مستوى تم إرساء قواعد المسؤولية الخاصة بشؤون حقوق إالنسان؟ (قانون تنفيذ توجيه
المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات  ،CSR-RUGقائمة المراجعة 1ب)
تأث� هذا المعيار؟
 .إىل أي مدى يصل ي
(أية فروع أو مؤسسات تابعة إىل مؤسستكم إلخ)
ف
النسان
تأث�ات سلبية ي� حقوق إ
 .2إجراءات تحري ما حدث بالفعل أو ما يُحتمل حدوثه من ي
 .اذكروا ي ف� تقريركم أن كانت مؤسستكم تقوم بتحليل المخاطر المتعلقة بحقوق إالنسان
(الناتجة عن عمل المؤسسة أو عالقات عملها أو منتجاتها أو خدماتها أو ي ف� فروعها أو من خالل
ظروف أطر سياسية) ،وكيف تقوم المؤسسة بهذا التحليل.
(معيار رقم  ،17جانب رقم )4
 .هل تتم مراعاة مجموعات تحتاج إىل الحماية بصفة خاصة ف ي� النظر إىل المخاطر؟
النسان ،وما مدى فعالية إمكانيات تدخل المؤسسة
المتعلقة بحقوق إ
 .ما مدى شدة تلك المخاطر ُ
ُلمجابهتها ،حسب التقييم؟
ف
النسان ي� إدارته المخاطر الخاصة بها؟
المتعلقة بحقوق إ
 .كيف تراعي المؤسسة المخاطر ُ
 .3إجراءات مراجعة الفعالية/عنرص :آلية الشكوى
ين
النسان؟
 .هل توجد دورات تعليمية للعامالت
والعامل� فيما يتعلق بحقوق إ
ت
ز
النسان تتم.
بحقوق
ام
االل�
اجعة
 .اذكروا ف ي� تقريركم ما إذا كانت مر
إ
آ
المحددة المختصة بذلك ف ي� مؤسستكم،
 .صفوا الليات الداخلية المتعلقة بالشكاوى والجهات ُ
أو شا�حوا كيفية ي ن
تأم� الوصول إىل إجراءات الشكاوى الخارجية.
أيضا؟
هل ترسي آليات كاشف الفساد عىل الموردين ً
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النسان ف ي� سلسلة القيمة
 .4فرض مراعاة حقوق إ
أ
أ
 .هل توجد الئحة لقواعد العمل بالنسبة لمؤسسات التوريد تشمل المبادئ الساسية الربعة لمنظمة
العمل الدولية ()ILO؟
ف
ف
ش
النسان تتم قبل الدخول ي� �اكة
المتعلقة بحقوق إ
 .اذكروا ي� تقريركم ما إذا كانت مراجعة المخاطر ُ
عمل ،وكيف تتم هذه المراجعة.
النسان؟
 .هل توجد دورات تعليمية لمؤسسات التوريد فيما يتعلق بحقوق إ
ت
بتأم� ت ز
ال� تقوم المؤسسة من خاللها ي ن
االل�ام بحقوق إالنسان من قبل مؤسسات التوريد؟
 .ما العمليات ي
ف
ت
العب�ن
نز
 .هل تتخذون (باالش�اك مع مؤسسات التوريد) إجراءات ي� حاالت ال�اع ،أو تتعاونون مع ي
ف
الجابة بنعم ،فمن هم هؤالء؟
آخرين؟ ي� حالة إ
 .ما خطط التعويض؟ اذكروا ف ي� تقريركم حاالت حدثت ف ي� الوقت الخاص بالتقرير.

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

 18الكيان االجتماعي

ف
ت
ال� تعمل بها بصورة مكثفة.
تكشف المؤسسة عن كيفية مساهمتها ي� الكيان االجتماعي للمناطق ي
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
ف
ف
ت
ت
ال� تساهم من خاللها مؤسستكم ي� الكيان
اذكروا ي� تقريركم االس�اتيجيات إ
الم َّ
والجراءات ُ
حددة ي
أ
ت
ت
ساس ،وتدعم
االجتماعي ،وبصفة خاصة االس�اتيجيات إ
ال� تتخطى عمل المؤسسة ال ي
والجراءات ي
مواضيع بيئية وثقافية واقتصادية ف ي� البلديات أو المناطق ،وتحاول إجراء حوار مع أشخاص ومؤسسات
َ
وجمعيات عىل صعيد المحليات والمناطق.
ش
النجاز الخاصة بالمعيار رقم 18
مؤ�ات إ

ت
ال�
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 201-1القيمة االقتصادية ي
ش
تم إنتاجها وتوزيعها بصورة مبا�ة
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ( )CSR-RUGالشؤون االجتماعية

إن رغبتم ف� استخدام إعداد التقارير حسب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKبهدف الوفاء
اللمانية
ي
ي
بفرض إصدار التقارير بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ( ،)CSR-RUGيُمكنكم
ال� يفحص مكتب الالئحة أ
ت
لمعاي� االستدامة
اللمانية
ي
من خالل قائمة المراجعة التالية أن تتعرفوا النقاط ي
الجابة عنها
المتطلبات المكتوبة بخط مائل تتم إ
( )DNKعىل أساسها اكتمال التقرير من حيث الشكلُ .
بالفعل من خالل جانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKالخاص بها.
اللمانية
ي
ف
المت َّبعة
 .1اعرضوا ي� تقريركم خطة إ
الدارة ُ
أ .أ
الهداف الموضوعة والخطة الزمنية لتحقيقها
ب .كيفية ربط إدارة المؤسسة بالخطة
ج .ت
حددة لتحقيق تلك الأهداف (المعيار رقم  ،18الجانب رقم )1
اس�اتيجيات وإجراءات ُم َّ
الجراءات
د .عمليات داخلية لمرجعة تنفيذ إ
 .2اعرضوا ف ي� تقريركم نتائج الخطة
ح� تاريخه ،إن كانت الجابة بنعم ،فما درجة تحقيق أ
أ .هل تم تحقيق أ
الهداف الموضوعة ت
الهداف
إ
المستخلصة
ب .هل تم التوصل إىل وجوب تعديل الخطة ،وكيف تم التوصل إىل ذلك ،وماذا كانت االستنتاجات ُ
من ذلك
ف
 .3اعرضوا ي� تقريركم المخاطر
ز
وتمي� المخاطر الجوهرية (عمليات العناية الواجبة)
أ .كيف تم تعرف المخاطر ي
ت
سلبا ف ي� شؤون اجتماعية
ها
تأث�
كب�
حد
إىل
عتقد
ي
ال�
عملكم
عن
ب .المخاطر الجوهرية الناجمة
ي
ي
ي ُ
ً
ف
ت
سلبا ي� شؤون اجتماعية
كب� ي
وال� يُعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
ج .المخاطر الجوهرية الناجمة عن عالقات عملكم ي
ت
سلبا ف ي� شؤون اجتماعية
ها
تأث�
كب�
حد
إىل
عتقد
ي
ال�
و
ي
ي
د .المخاطر الجوهرية الناجمة عن منتجاتكم وخدماتكم ي ُ
ً

58

معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

التأث� ف ي� السياسة
19
ي

يجب الكشف عن كافة التدخالت ف ي� العمليات ش
الت�يعية والتسجيالت ف ي� قوائم جماعات الضغط
أ
ين
سياسي� ،ويتم تقسيم تلك
وت�عات لحزاب أو
وت�عات لحكومات ب
وكل ما يُدفع كمبالغ عضوية ب
البيانات حسب البلدان المعنية.
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
ش
اذكروا ف ي� تقريركم العمليات الت�يعية الراهنة المهمة بالنسبة لمؤسستكم ،وبأي أسلوب تم التدخل فيها.
الجانب رقم :2
ف
بالتأث� ي� السياسة ،وكيفية القيام
بي ِّنوا إن كانت مؤسستكم أو النقابة الخاصة بمجال عملكم تقوم
ي
بذلك .يضاف إىل ذلك ف� حالة الت�ع ألحزب :إىل أي أ
الت�عات ت
ال�
حجم
وما
عتم،
ت�
السياسية
الحزاب
ب
ب
ب
ُ
ي
ي
ف
المنرصم.
قمتم بها ي� العام ُ
الجانب رقم :3
ت
ال� يتم بنا ًء عليها اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد التدخالت السياسية
اذكروا ف ي� تقريركم
ي
المعاي� ي
لمؤسستكم.
الجانب رقم :4
اذكروا ف� تقريركم المنظمات السياسية النشطة ت
ال� تتمتعون بالعضوية فيها.
ي
ي
ش
النجاز الخاصة بالمعيار رقم 19
مؤ�ات إ

جوانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي
أ
ن
ن
المالي� ()EFFAS
المحلل�
ورو� لجمعيات
ي
ي
االتحاد الفيدر يال ال ب ي
خطة العمل القومي ()NAP

معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ()GRI SRS
ي
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ()CSR-RUG

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 415-1الت�عات أ
للحزاب
ي
ب
أ
المالي�  :(EFFAS) G01-01نسبة ما دفع أ
ين
ين
للحزاب
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
ُ
الفيدرال ال ب ي
ي
اليرادات
من
السياسية
إجمال إ
ي
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 4مساعدات عملية لعداد إعالن بناء عىل الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
إ
ي
ً
معيار الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

ين
والمعاي�
القوان�
 20العمل حسب
ي

المتبعة من أجل تج ُّنب أي ترصف
الجراءات
تكشف المؤسسة عن إ
ي
والمعاي� والنظم والعمليات ُ
مخالف للقانون بما ف� ذلك الفساد بصفة خاصة ،كما يتم الكشف عن كيفية مراجعة تلك أ
المور
ي
ت
ال� تم التوصل إليها وعن مكامن المخاطر .تعرض المؤسسة كيفية عملها للحيلولة
وعن النتائج ي
أ
دون الفساد ومخالفات القانون الخرى داخل المؤسسة والكتشاف تلك المخالفات والمعاقبة عليها.
قائمة المراجعة

الجانب رقم :1
ت
المتبعة من أجل
والعمليات
والنظم
والمعاي�
المحددة
اءات
ر
ج
وال
اتيجيات
االس�
تقريركم
اذكروا ف ي�
إ
ي
ُ
ف
الم َّتبعة للحيلولة دون
تج ُّنب أي ترصف مخالف للقانون بما ي� ذلك الفساد بصفة خاصة .اعرضوا الطرق ُ
الفساد ومخالفات القانون أ
الخرى داخل المؤسسة والكتشاف تلك المخالفات والمعاقبة عليها.
الجانب رقم :2
ت
والمعاي� والنظم والعمليات.
اءات
ر
ج
وال
اتيجيات
االس�
تلك
تطبيق
اجعة
ر
م
كيفية
تقريركم
اذكروا ف ي�
إ
ي
الجانب رقم :3
اذكروا ف� تقريركم من المسؤول عن موضوع االمتثال ف
الدارة.
ام
ز
إل
وكيفية
مؤسستكم،
�
إ
ي
ي
الجانب رقم :4
ين
والعامل� بهذا الموضوع.
الدارة
كوادر
توعية
كيفية
تقريركم
اذكروا ف ي�
إ
الجانب رقم :5
اذكروا ف� تقريركم ما حققتموه من أهداف ودرجة تحقيق تلك أ
الهدف الموضوعة ت
ح� تاريخه .ف ي� حالة
ي
عدم بلوغ أهداف معينة عليكم الكشف عن تلك أ
الهداف وعن سبب عدم القدرة عىل تحقيقها.
الجانب رقم :6
اذكروا ف� تقريركم المخاطر الجوهرية الناجمة عن عملكم وعالقات عملكم ومنتجاتكم وخدماتكم ،وال�ت
ي
ي
سلبا ف ي� محاربة الفساد والرشوة.
يُع َتقد ي
تأث�ها ً
ش
النجاز الخاصة بالمعيار رقم 20
مؤ�ات إ

ت
ال� تم اختبارها
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 205-1الفروع ي
فيما يتعلق بمخاطر الفساد
ت
ال� تم
ي
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 205-3حاالت الفساد ي
الم َّتخذة
إثباتها إ
والجراءات ُ

ين
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير  :(GRI SRS) 419-1عدم ت ز
بالقوان�
االل�ام
ي
والقواعد ف ي� المجال االجتماعي واالقتصادي
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أ
ين
ين
المالي�  :(EFFAS) V01-01المصاريف والعقوبات الناتجة
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
الفيدرال ال ب ي
ي
عن دعاوى وقضايا بسبب الترصفات المخالفة لقواعد المنافسة ُومخالفات قواعد تقسيم السوق واالحتكار.
أ
ين
ين
اليرادات ف ي� المناطق
المحلل�
ورو� لجمعيات
االتحاد
المالي�  :(EFFAS) V02-01نسبة إ
الفيدرال ال ب ي
ي
ش
الحاصلة عىل أقل من  60درجة حسب مؤ� مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية.
قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ( )CSR-RUGمحاربة الفساد والرشوة

إن رغبتم ف� استخدام إعداد التقارير حسب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKبهدف الوفاء
اللمانية
ي
ي
بفرض إصدار التقارير بنا ًء عىل قانون تنفيذ توجيه المسؤولية االجتماعية ش
لل�كات ( ،)CSR-RUGيُمكنكم
ال� يفحص مكتب الالئحة أ
ت
لمعاي� االستدامة
اللمانية
ي
من خالل قائمة المراجعة التالية أن تتعرفوا النقاط ي
( )DNKعىل أساسها اكتمال التقرير من حيث الشكل .يمكنكم ذكر المعلومات المتعلقة بذلك والخاصة
المتطلبات المكتوبة بخط
بمحاربة الفساد والرشوة ف ي� المكان المناسب بتقريركم تحت
ي
المعاي�  19وُ .20
مائل تتم الجابة عنها بالفعل من خالل جانب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( )DNKالخاص بها.
اللمانية
إ
ي
ف
المت َّبعة
 .1اعرضوا ي� تقريركم خطة إ
الدارة ُ
أ .أ
الهداف الموضوعة والخطة الزمنية لتحقيقها
ب .كيفية ربط إدارة المؤسسة بالخطة (معيار رقم  ،20جانب رقم )3
ج .ت
حددة لتحقيق تلك الأهداف (المعيار رقم  ،20الجانب رقم )1
اس�اتيجيات وإجراءات ُم َّ
د .عمليات داخلية لمرجعة تنفيذ إالجراءات (معيار رقم  ،20جانب رقم )2
 .2اعرضوا ف ي� تقريركم نتائج الخطة
أ
ت
أ .هل تم تحقيق الأهداف الموضوعة ح� تاريخه ،إن كانت إالجابة بنعم ،فما درجة تحقيق الهداف
(المعيار رقم  ،20الجانب رقم )4
المستخلصة من ذلك
ب .هل توصلتم إىل وجوب تعديل الخطة ،وكيف تم التوصل إىل ذلك ،وماذا كانت االستنتاجات ُ
 .3اعرضوا ف ي� تقريركم المخاطر
أ .كيف تم تعرف المخاطر ي ز
وتمي� المخاطر الجوهرية (عمليات العناية الواجبة)
ف
ت
سلبا ي� محاربة الفساد والرشوة
كب� ي
وال� ُيعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
ب .المخاطر الجوهرية الناجمة عن عملكم ي
(المعيار رقم  ،20الجانب رقم )6
ج .المخاطر الجوهرية الناجمة عن عالقات عملكم ت
سلبا ي ف� محاربة الفساد
ها
تأث�
كب�
حد
إىل
عتقد
ي
وال�
ي
ي
ُ
ً
ي
والرشوة (المعيار رقم  ،20الجانب رقم )6
ف
ت
سلبا ي� محاربة الفساد
كب� ي
وال� ُيعتقد إىل حد ي
تأث�ها ً
د .المخاطر الجوهرية الناجمة عن منتجاتكم وخدماتكم ي
والرشوة (المعيار رقم  ،20الجانب رقم )6

يمكنكم االطالع عىل المعلومات الكاملة عن ش
معاي� إعداد تقارير االستدامة للمبادرة العالمية للتقارير ( )GRI SRSعىل إال تن�نت ف ي�
المؤ�ات حسب ي
بنك معلومات الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ( ،)DNKف ي� الصفحة المخصصة لمؤسستكم ( .)„Download“: Templatمن أجل المحافظة عىل
اللمانية
ي
سهولة العرض تم االكتفاء بذكر العناوين فقط.
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	4.2طريقكم لعداد التقرير بناء عىل الالئحة أ
اللمانية
إ
ً
لمعاي� االستدامة ()DNK
ي
4.2.1

التحض� وجمع المعلومات
ي

ك ِّونوا يف البداية نظرة عامة عىل متطلبات الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( .)DNKمن أجل
القيام بذلك ُيكنكم االستعانة بقامئة املراجعة املوجودة بهذه النرشة (انظر الفصل رقم )4.1
تبي َّنوا عىل الصعيد الداخيل إن كان من الرضوري القيام بعمليات تحضريية إلعداد التقرير،
كتكوين مجموعة عمل أو إجراء تحليل جوهرية ،عىل سبيل املثال .افحصوا قبل البدء بإعداد
التقرير إن كنتم تريدون االستعانة بدعم خارجي ،مثالً من قبل رشكاء الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKاملختصني بالدورات التعليمية .حددوا مجموعة املؤرشات (مؤرشات املبادرة
العاملية للتقارير  GRIأو مؤرشات االتحاد الفيدرايل األورويب لجمعيات املحللني املاليني )EFFAS
التي تناسب مؤسستكم بشكل أفضل .كونوا تصو ًرا واض ًحا عن محتويات التقرير اإلضافية
التي تريدون إدخالها يف تقريركم (قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات CSR-
 ،RUGخطة العمل القومي  NAPلالقتصاد وحقوق اإلنسان) ،وتبي َّنوا الوضع الراهن للبيانات
(مثل ،الرقابة ،إدارة شؤون العاملني ،مسؤول
مبؤسستكم .حددوا األقسام والفاعالت والفاعلني ً
االمتثال ،مسؤول شؤون البيئة) القادرين عىل املساهمة مبعلومات عن االستدامة .يُنصح بالتواصل
مع هؤالء الفاعلني يف وقت مبكر وإرشاكهم يف العمل .ضعوا يف خطتكم وقتًا كاف ًيا ،إن مل تكونوا
متمرسني يف إعداد التقارير ،يك تتمكنوا من تع ُّرف عملية إعداد التقرير ،ومن الحصول عىل الدعم
من خالل أخذ أصوات الفاعلني اآلخرين .عىل املؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير بنا ًء عىل قانون
تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGأن تراعي يف خطتها الزمنية إلعداد
التقرير إرشاك مجلس اإلدارة والرقابة الداخلية/التدقيق املايل ومجلس الرقابة.
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4.2.2

استخدام بنك معلومات الالئحة
أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

سجلوا أنفسكم يف بنك معلومات الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( ،)DNKواعدوا اإلعالن
الخاص بالسنة املعنية .قوموا بعمل اإلعدادات املرجوة الخاصة بسنة التقرير املعنية تحت وظيفة
«معلومات عامة» .هنا ميكنكم تحديد مجموعة املؤرشات (حسب معايري إعداد تقارير االستدامة
للمبادرة العاملية للتقارير  GRI SRSأو حسب االتحاد الفيدرايل األورويب لجمعيات املحللني املاليني
 )EFFASالتي ترغبون يف استخدامها .تحت وظيفة «حسابات مرتبطة» يف القامئة ميكن منح
زميالت أو زمالء أو مستشارين خارجيني إمكانية العمل يف اإلعالن/التقرير .يف بنك املعلومات ميكن
تشكيل أجزاء النصوص حسب الرغبة الشخصية وإضافة جداول ورسومات .تحت وظيفة «دالئل
االستخدام واالتصال» ستجدون روابط إلكرتونية توصلكم إىل مواد مفيدة تساعدكم يف العمل،
كام ميكنكم االتصال بفريق الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKمبارشةً .باإلضافة إىل ذلك
ننصحكم باستخدام بنك معلومات الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKووظيفة املقارنة
الخاصة به كمخزن للمعلومات ،ميكنكم من خالله االستفادة من أفكار مستخدمي البنك اآلخرين.

4.2.3

العالن
إعداد إ

اكتبوا اآلن النصوص الخاصة بإعالن الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKحسب االختيار
يف القالب مبارشة (ستجدون القالب تحت الصفحة املخصصة لكم ببنك املعلومات تحت وظيفة
«تنزيل امللفات») أو يف بنك املعلومات مبارشةً .يف بنك املعلومات ميكنكم تخزين ما قمتم به من
عمل أينام شئتم ،ومواصلة العمل يف وقت الحق .ميكنكم إيداع املعلومات الخاصة مبعامل التقرير
األساسية ،مثل حدود التقرير وتعريف امل ُصطلحات امل ُستخدمة به ،يف بنك معلومات الالئحة
األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKتحت وظيفة «معلومات عامة».
استخدموا املعايري الخاصة بتقاريركم القصرية ومؤرشات اإلنجاز يف بياناتكم الكَميِّة .ميكنكم
إن لزم األمر -النظر يف مزيد من مؤرشات اإلنجاز الخاصة مبجاالت عمل أخرى أو مبؤسسات بعينها.63
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الجوهرية
يتمثل المقياس الدائم لمحتويات التقرير ف ي� االقتصار عىل ذكر المعلومات
الجوهرية الخاصة بكل معيار.
ف� الالئحة أ
عت� مواضيع االستدامة جوهريةً
اللمانية
لمعاي� االستدامة ( )DNKتُ ب
ي
ي
َ
حال انتمائها إىل إحدى الفئات التالية:
•حسب منظور من الخارج إىل الداخل :مواضيع االستدامة المرتبطة بفرص
أو مخاطر بالنسبة لمسار عمل المؤسسة أو نهاية سنتها المالية أو وضعها
أ
(الهمية بالنسبة للمؤسسة)
ت
ال� يُتوقع أن
•حسب منظور من الداخل إىل الخارج :مواضيع االستدامة ي
سلبا
تتأثر بعمل المؤسسة وعالقات عملها ومنتجاتها وخدماتها إيجابًا أو ً
أ
(الهمية بالنسبة لالستدامة)
ت
يعت�ها أصحاب
ال� ب
•حسب منظور أصحاب المصالح :مواضيع االستدامة ي
المصالح المركزيون جوهرية أ
(الهمية بالنسبة ألصحاب المصالح)

اذكروا بالتقرير معلومات عن املحتويات املطلوبة (االمتثال) أو ارشحوا مبوضوعية أسباب عدم
قدرتكم عىل اإلدالء مبعلومات عن جوانب معينة يف الوقت الحايل (التفسري) .إن كنتم بصدد
تأسيس عمليات خاصة مبوضوع معني ،فعليكم ربط املعلومات التفسريية مبارش ًة مبا وضعتموه
من أهداف ،أي ذكر املوعد امل ُزمع فيه عرض املحتويات املطلوبة.
لتمكني القارئة أو القارئ من الرتكيز عىل املحتويات املركزية تنبغي مراعاة االختصار قدر
اإلمكان ،واإلطالة إن لزم األمر فقط .ننصح بأن يرتاوح طول النص بني  500إىل  3000عالمة
بالنسبة لكل معيار.
64

بالنسبة للمنظامت التي تعمل عىل الصعيد الدويل من املفيد إضافة نسخة إنجليزية للنسخة
األملانية من اإلعالن الصادر بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( .)DNKيقوم فريق
عمل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKمبراجعة عينات من الرتاجم والسامح بنرشها.

4.2.4

عملية مراجعة الالئحة أ
لمعاي� االستدامة ()DNK
اللمانية
ي

بعد انتهائكم من إدخال كافة البيانات يف بنك املعلومات ،ميكنكم تسليم التقرير من خالل
وظيفة «وضع الصفحة املخصصة لكم» .عند ذلك سريسل النظام تلقائ ًيا رسالة إىل فريق عمل
الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( ،)DNKوسيبدأ الفريق مبراجعة اكتامل التقرير من حيث
الشكل .ال ميكنكم إجراء أي تغيريات يف نصوص اإلعالن أثناء قيام الفريق باملراجعة.
خالل ثالثة أسابيع بعد تسليم اإلعالن امل ُعد بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
سيصلكم رد من مكتب الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( .)DNKسنعلمك باالنتهاء من
املراجعة عن طريق الربيد اإللكرتوين .ميكنكم االطالع عىل ردنا يف بنك املعلومات مبارشةً.
ال تشمل مراجعة مكتب الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKالكتامل التقرير من حيث
الشكل تقيي َم محتوى النصوص امل ُق َّدمة أو تقدي َم االستشارة بشأنها أو مراجع َة مطابقتها للقانون.
نرجو منكم أن تتناولوا كافة الجوانب التي يتم متييزها باللون األحمر («ناقص») يف النظرة العامة
عىل وضع التقرير .لالطالع عىل مزيد من املعلومات عليكم الضغط عىل وظيفة «التفاصيل»،
يك تروا مثالً املالحظات التي وضعها فريق عمل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة (.)DNK
ننصحكم مبراعاة الوقت الالزم للتعامل مع سلسلة ردود املراجعة يف خطتكم الزمنية .ال يجب
عليكم استخدام أية عالمات لتمييز ما أجريتموه من تغيريات يف النص بعد وصول رد الفريق،
حيث يقوم نظام بنك املعلومات تلقائ ًيا بإظهار تلك التغيريات لفريق عمل الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKعند تسليم التقرير مجددًا.
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ميكن أثناء هذه العملية الالحقة إكامل البيانات الخاصة مبؤرشات اإلنجاز ،التي افتُقدت عند
تسليم إعالن الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKيف املرة األوىل .يؤدي ذلك يف كثري من
األحيان إىل تطويل الخطة الزمنية بالنسبة للمؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير ،حيث يستطيع
فريق عمل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKبالفعل مراجعة النصوص .ينصح فريق
عمل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKبعدم عرض إعالن الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKكإعالن غري مايل عىل مجلس الرقابة ،قبل سامح الفريق بنرش اإلعالن .ميكن يف
النهاية إدخال التعديالت التي يرغب مجلس الرقابة يف إجرائها برشط عدم مخالفة تلك التعديالت
للمتطلبات الشكلية الخاصة بالالئحة األملانية ملعايري االستدامة (.)DNK
فور اكتامل كافة البيانات من حيث الشكل (حسب مبدأ االمتثال أو التفسري) ،وظهور عالمات
صح باللون األخرض يف كل مواقع قامئة وضع التقرير ،سنقوم بالسامح بنرش إعالن الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة ( )DNKالخاص بكم .إىل أن يتم نرش التقرير ال يظهر ما ذُكر إال لكم .حتى بعد
نرش إعالن الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKال يظهر يف بنك املعلومات إن كان قد تم
تقييم املحتويات كامتثال أو تفرس إال لكم.
من خالل اإلعداد الخاص ببنك املعلومات تحت وظيفة «وضع الصفحة املخصصة لكم» ميكنكم
نرش اإلعالن يف بنك معلومات الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKبأنفسكم بعد سامحنا
بالنرش ،أو تكليفنا مبارشة بالنرش بعد إجراء املراجعة النهائية .بعد النرش ستتلقون العالمة
التعريفية ملستخدم الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( .)DNKنرجو منكم مراعاة أن الالئحة
األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKمتثل مقياس شفافية ،وليست جهة مانحة لشهادات.
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نظرة عامة عىل الوضع يف بنك معلومات الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
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4.2.5

التواصل

يحب املستخدمون التحدث عام نجحوا يف نرشه من إعالنات استدامة عىل صفحات اإلنرتنت
الخاصة بهم ويف وسائل التواصل االجتامعية ويف النرشات اإلعالمية أو تقارير االستدامة وتقارير
العمل .وعىل أساس تقارير االستدامة يقوم املستخدمون بإعداد نرشات استدامة مخترصة أو
رسومات جرافيك خاصة باالستدامة ،ليقدموها إىل عميالتهم وعمالئهم أو مورديهم .باإلضافة إىل
ذلك فإننا ننصح عىل أية حال بالتحدث عن نرش تقرير االستدامة داخل املؤسسة أيضً ا ،مثالً يف
مجالت العاملني ويف اإلنرتنت ويف لقاءات فريق العمل .بهذه الطريقة ميكنكم توعية العاملني
لديكم بأهمية املوضوع وتحفيزهم.
باإلضافة إىل ذلك تبني الخربة أن كث ًريا من املستخدمني يستفيدون من إعالنات الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة ( )DNKكوسيلة إلعادة التفكري يف اإلدارة امل ُستدامة الخاصة بهم .كام ميكن
أن يساعد إعالن الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKأيضً ا يف تقييم املؤسسة ألهدافها
وإجراءاتها بصورة متواصلة ،ويف تع ُّرف املواضيع التي ستحظى بأهمية يف املستقبل .ميكن أن
يكون لوظيفة املقارنة املوجودة ببنك معلومات الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKفائدة
ذات أهمية خاصة ،حيث ميثل البنك مخزن معلومات يزداد حجمه باطراد ،ويعطي نظرة عىل
إنجاز االستدامة الخاص باملؤسسات ،وميكن للشخص من خالله استلهام األفكار.
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4.2.6

للعالن
استخدام آخر إ

يستطيع مستخدمو الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKأن يوظفوا اإلعالن الذي أعدوه
ونرشوه بنا ًء عىل الالئحة يف إطار املنافسة عىل الجائزة األملانية لالستدامة ( ،)DNPوبذلك
يُخترص الجزء املتعلق بتعبئة استامرة األسئلة من إجراءات املسابقة .ويف مسابقة جائزة املسؤولية
االجتامعية للرشكات ( )CSRالتي تجريها الحكومة األملانية االتحادية يُشار يف استامرة األسئلة
إىل املعايري الخاصة بالالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( ،)DNKلذلك ميكن استخدام أجزاء من
نصوص إعالن الالئحة املنشور مرة أخرى يف أسئلة املسابقة بكل سهولة.
باإلضافة إىل ذلك تقوم جهات خارجية باستخدام اإلعالنات الصادرة بنا ًء عىل الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة ( ،)DNKحيث تستعني الجامعات ومؤسسات البحث بتلك اإلعالنات إلعداد
دراساتها ،كام يستعني العاملون يف األسواق املالية بهذه اإلعالنات لتقييم إنجاز االستدامة الخاص
باملؤسسات وتقييم قدرة مناذج عمل معينة عىل البقاء يف املستقبل ،باإلضافة إىل ذلك تستعني
املنظامت غري الحكومية بهذه اإلعالنات لفهم مسارات عمل املؤسسات بصورة موثقة.
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يرشح مرسد هذا املنشور املصطلحات املهمة الستخدام الئحة معايري
االستدامة ولتفسري القانون ،كام يحدد املرسد مفهوم املصطلحات املهمة
إلعداد التقرير بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة (.)DNK
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المجموعات ذات المطالب (أو أصحاب املصالح) هي الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية أو
مجموعات األشخاص التي تنتمي إىل محيط املنظمة ،والتي متارس تأث ًريا يف عمل املنظمة أو تتأثر
تأث ًرا شدي ًدا يف الحارض أو املستقبل بأعامل ومنتجات و/أو خدمات املنظمة .ينتمي إىل ذلك عىل
سبيل املثال الرشيكات والرشكاء والعامالت والعاملون والعميالت والعمالء واملوردون واملحليات
واألحزاب والنقابات وأجهزة الدولة واملنظامت غري الحكومية ومقدمو الخدمات املالية ،ومانحو
رؤوس األموال إلخ (انظر املعيار رقم  .)9يف هذا السياق تتم التفرقة بني مجموعات األشخاص عىل
الصعيد الداخيل ،أي الفاعلة داخل املؤسسة (عىل سبيل املثال العاملون وكوادر اإلدارة وممثالت
وممثلو النقابات) ،واملجموعات ذات املطالب عىل الصعيد الخارجي ،أي الفاعلة خارج املنظمة
(مثل الجريان والنقابات ووسائل اإلعالم واملنافسني).
حجم التقرير :ليك يكون مثة تناسب بني إعالن الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
والتقارير املالية ،فإن تقرير الالئحة الخاص باملؤسسات غري امل ُل َزمة بإصدار التقارير بنا ًء عىل
قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGيشمل عاد ًة دائرة امليزانية
املوح َّدة للمؤسسات الداخلة يف تقرير نهاية السنة املالية الخاص مبجموعة الرشكات .رمبا يفيد
ويلزم الحياد عن ذلك .بخالف التقارير املالية يلزم عادة توسيع دائرة إعالن الالئحة ،مثالً عند
اإلدالء ببيانات عن سلسلة التوريد يف معايري تفصيلية .يف هذه الحاالت تشري املؤسسات إىل
ذلك وتربر قرارها .بالنسبة لحجم التقرير يجب عىل املؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير بنا ًء عىل
قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSR-RUGأن تفرق يف إعالنات الئحة
 DNKالخاصة بها بني طريقتني :الرغبة يف إعداد تقرير أو إعالن غري مايل يُبنى عىل إطار ما
يشمله تقرير نهاية السنة املالية والتقرير عن وضع املؤسسة ،ويعطي يف نواته معلومات عن كل
مؤسسة منفردة ،أو الرغبة يف إعداد تقرير أو إعالن غري مايل ملجموعة الرشاكات يُبنى عىل حجم
تقرير نهاية السنة املالية والتقرير عن وضع مجموعة الرشكات ،ويعطي معلومات عن دائرة
امليزانية املوح َّدة ككل.
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االس�اتيجية أ
ت
اللمانية لالستدامة :عىل خلفية جدول أعامل القرن  21الذي اعتُمد يف مدينة
ريو دي جانريو تم يف عام  2002للمرة األوىل إقرار اسرتاتيجية استدامة وطنية .يف ضوء أجندة
 2030التي اعتُمدت يف عام  2015ومبراعاة ما تحتويه تلك األجندة من أهداف خاصة بالتنمية
امل ُستدامة (باللغة اإلنجليزية )Sustainable Development Goals, SDGs :أُ ِ
دخلت يف عام
 2016تعديالت جوهرية عىل االسرتاتيجية املذكورة آنفًا وتم اعتامدها يف عام  .2017كل عامني يتم
بالتبادل نرش تعديل وتقييم اسرتاتيجية االستدامة من قبل الحكومة األملانية االتحادية أو من خالل
تقرير املؤرشات الخاص بالهيئة االتحادية األملانية لإلحصاء .يف عام  2018تم نرش تقرير مراجعة
األقران ( )Peer-Review-Reportالذي قامت بإعداده مجموعة من الخرباء الدوليني عن السياسة
األملانية لالستدامة وعام تم تحقيقه من تقدم حتى تاريخه يف تنفيذ هذه السياسة .تركز االسرتاتيجية
األملانية لالستدامة عىل األعامل املهمة عىل الصعيد الوطني لتحقيق األهداف العاملية لالستدامة.
)(www.dialog-nachhaltigkeit.de/
 :EFFASميثل االتحاد الفيدرايل األورويب لجمعيات املحللني املاليني ( )EFFASشبكة عمل تضم
محللني ماليني أوروبيني .يف عام  2010اشرتكت هذه الشبكة مع االتحاد األملاين للتحليل املايل
وإدارة األصول ( )DVFAيف نرش خطة توجيه ،تقتيض إدماج جوانب بيئية واجتامعية يف إعداد
التقارير املالية ،وت ُسمى اختصا ًرا ( KPIs for ESGمفتاح مؤرشات األداء الخاص بالشؤون البيئية
واالجتامعية والحوكمية) .تبني الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKتصوراتها مبا يتفق مع
مؤرشات اإلنجاز الـ  29الخاصة باملبادرة العاملية للتقارير ،إضاف ًة إىل املؤرشات الـ  16الخاصة
باالتحاد الفيدرايل األورويب لجمعيات املحللني املاليني ()www.effas.net( .)EFFAS
أ
ورو� الخاص بالمعلومات يغ� المالية :يف شهر ديسمرب/كانون األول
توجيه االتحاد ال ب ي
عام  2014قامت املفوضية األوروبية بإصدار توجيه لتوسيع نطاق إعداد التقارير املالية ،بحيث
وجوانب متعلقة بالتنوع ( .)2014/95/EUويف شهر مارس/آذار عام
جوانب غري مالية
تشمل
َ
َ
 2017تم إدخال توجيه املفوضية األوروبية هذا يف القانون األملاين ،وبصفة خاصة يف قانون
التجارة األملاين ( .)HGBبصورة مبارشة يرسي فرض إصدار التقارير خاص ًة عىل املؤسسات والبنوك
ورشكات التأمني املوجهة إىل سوق رؤوس األموال ،التي يعمل بها أكرث من  500عامل ،أو تزيد
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ميزانيتها عن  20مليون يورو ،أو يزيد صايف إيراداتها عن  40مليون يورو .باإلضافة إىل ذلك ينص
القانون عىل التزامات خاصة بإصدار تقارير مجموعات الرشكات بالنسبة للمؤسسات والبنوك
ورشكات التأمني .بالنسبة لكافة السنوات املالية التالية ليوم  2016/12/31يجب عىل املؤسسات
التي يُطبق عليها القانون إصدار تقارير عن جوانب غري مالية ،وبصفة خاصة عن شؤون البيئة
والعاملني واملجتمع وعن احرتام حقوق اإلنسان ومحاربة الفساد والرشوةُ .يكن أن يتم ذلك
من خالل توسعة نطاق التقرير عن وضع املؤسسة (ملجموعة الرشكات) ،أو عن طريق إصدار
«تقرير غري مايل منفصل (ملجموعة الرشكات)» .يجب إصدار التقرير بنا ًء عىل معيار جوهرية
رشع .بنا ًء عىل املادة 289د من قانون التجارة األملاين ( )HGBميكن االستعانة
ُمح َّدد من قبل امل ُ ِّ
يف إعداد التقارير بأعامل ُمح ِّددة لألطر ،ويجدر بالذكر يف هذا اإلطار أن الحكومة األملانية
االتحادية قد ذكرت يف مسوغات القانون رصاح ًة أعاملً ُمح ِّددة لألطر ،من بينها الالئحة األملانية
ملعايري االستدامة.
الكيان االجتماعي يف إطار الالئحة األملانية ملعايري االستدامة يعني مصطلح الكيان االجتامعي
مجموعات األشخاص أو املنظامت الفاعلة بأماكن معينة ،التي ترتبط ببعضها جغراف ًيا أو من خالل
خصائص معينة لها مثل العالقات القانونية ،لتشكل من خالل ذلك تركيبة اجتامعية .يشكل الكيان
االجتامعي إطا ًرا للعمل السيايس الخاص بأعضاء ذلك الكيان .يف املجتمعات الدميقراطية متثل
الدولة الصورة التنظيمية لكيانات املجتمع السياسية ،ويدخل يف ذلك بصفة خاصة املحليات بصفتها
أجزاء نظامه األساسية .تستطيع املؤسسات التأثري سل ًبا أو إيجابًا يف الظروف اإلطارية االقتصادية أو
االجتامعية أو البيئية الخاصة بالكيانات االجتامعية .تساهم املؤسسات يف الكيان االجتامعي من
خالل ما تدفعه من رضائب ،ومن خالل تشغيل األيدي العاملة وحجم املشرتيات يف أماكن فروع
املؤسسة .ميكن فهم هذه املساهامت من خالل حسابات خلق القيمة وموازنة الصالح العام.
 :GRIمتثل املبادرة العاملية للتقارير ( )GRIحوا ًرا دوليًا مستم ًرا عن إعداد تقارير املؤسسات،
تشارك فيه املؤسسات واملجموعات ذات املطالب املتعلقة بها .تقوم املبادرة العاملية للتقارير
( )GRIبإعداد املعايري ،وتريد من خالل ذلك تحسني جودة إعداد التقارير ووضع مقاييس ثابتة
وموحدة لجودة إعداد التقارير من أجل تعزيز القدرة عىل املقارنة بني جودة التقارير .يف عام
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 2016تم تطوير معايري  G4الخاصة باملبادرة العاملية للتقارير ( )GRIوتحويلها إىل معايري إعداد
تقارير االستدامة ( .)SRSتم هذا التحول بنا ًء عىل الرغبة يف منح املزيد من القدرة عىل التغيري
واملرونة فيام يتعلق بأهداف وأشكال التقارير .من خالل مجموعة مختارة من مؤرشات اإلنجاز
الخاصة باملبادرة العاملية للتقارير ( GRIالبديل :مفتاح مؤرشات األداء الخاص بالشؤون البيئية
واالجتامعية والحوكمية  )EFFAS-KPIsتم إكامل معايري إصدار تقارير الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ()www.globalreporting.org( .)DNK
 :ILOمنظمة العمل الدولية ( )ILOعبارة عن منظمة خاصة تابعة لألمم املتحدة تختص بصياغة
وتطبيق معايري دولية خاصة بالعمل واملجتمع .تحدد املنظمة نشاطها يف أربع سياسات أساسية:
الحرية النقابية والحق يف املفاوضة الجامعية ،القضاء عىل العمل القرسي أو اإلجباري ،القضاء
عىل عاملة األطفال ،القضاء عىل جميع أشكال التمييز يف العاملة واملهن .بنا ًء عىل هذه القاعدة
تم وضع مبادئ مثانيةُ ،سميت باملبادئ والحقوق األساسية يف العمل (اتفاقية) :الحرية النقابية
وحامية الحق النقايب ،الحق النقايب والحق يف املفاوضة الجامعية ،العمل القرسي والقضاء عىل
العمل القرسي ،القضاء عىل جميع أشكال التمييز يف العاملة واملهن ،مراعاة الحد األدىن للسن،
تحريم عاملة األطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عىل أبشع صورها .يف املعايري  16-14الخاصة
بالالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKيتم التطرق إىل الجوانب التفصيلية للمبادئ األساسية
ملنظمة العمل الدولية ()www.ilo.org/berlin( .)ILO
الخطط :متثل الخطة برنام ًجا واض ًحا له هدف .يعني مصطلح خطط (االستدامة) ما ت ُعده
املؤسسة من اسرتاتيجيات تتبعها فيام يتعلق مبوضوع االستدامة عامة و/أو بجوانب استدامة
منفردة ،باإلضافة إىل اإلجراءات التي تتخذها املؤسسة يف هذا املوضوع ،والفرتة الزمنية التي
ت ُتخذ فيها تلك اإلجراءات ،وكيفية إلزام إدارة املؤسسة بهذه اإلجراءات ،والعمليات التي تنوي
اإلدارة القيام بها .كام ت ُعترب عمليات املراجعة الداخلية (عمليات العناية الواجبة) جز ًءا من
الخطة .تلعب الخطط يف إعالن الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKدو ًرا جوهريًا من
ناحيتني :بنا ًء عىل فهم االستدامة الشامل الخاص بالالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKيتم
يف التقرير ذكر بيانات عن خطة االستدامة الخاصة باملؤسسة تحت املعايري  .10-1بنا ًء عليه يتم
يف هذا الجزء من التقرير اإلدالء مبعلومات عن االسرتاتيجية الكلية واألهداف املوضوعة وتحقيق
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تلك األهداف .بنا ًء عىل املادة 289ج ،فقرة  ،3رقم  1و 2من قانون التجارة ( )HGBت ُطالب
املؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير حسب قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات
( )CSRبعرض خططها املتعلقة بجوانب غري مالية والنتائج الخاصة بذلك يف إعالنها غري املايل.
يجب عىل املؤسسة امل ُلزمة بإصدار التقارير أن تتكلم يف تقريرها عن خطة موجودة بالفعل ،وإن
مل تكن لديها خطة فيجب عليها تربير ذلك.
الفساد :يعني الفساد إساءة استخدام السلطة امل ُخولة بهدف الوصول إىل منفعة أو فائدة
شخصية .يوجد يف أملانيا كتالوج كامل للجرائم املتعلقة مبجموعة مواضيع الفساد .يدخل يف ذلك
الرشوة/قبول الرشوة وقبول/تقديم املنفعة إلخ .تنادي مبادئ منظمة الشفافية الدولية ملقاومة
الرشوة املؤسسات مبقاومة وتجنب الفساد .متنح اتفاقيات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDومنظمة العمل الدولية ( )ILOاملزيد من التوجيهات املتعلقة بذلك .وحسب مقياس
اختبار معهد املراجعني االقتصاديني  IDW PS 980يتم تحديد متطلبات إدارة االمتثال للقوانني.
باإلضافة إىل ذلك تقوم مبادرة الشفافية يف مجال الصناعات االستخراجية ( ،)EITIالتي تجمع
حكومات وطنية ومؤسسات ومجتمعات مدنية ،بتحديد التصورات الخاصة بالفساد بهدف
تحسني الشفافية فيام يتعلق باالستغالل الجائر للموارد الطبيعية.
ش
النجاز :يعني مؤرش اإلنجاز هنا معيار القياس املستخدم للتعبري عن إنجاز االستدامة
مؤ� إ
الخاص باملؤسسة من الناحية الكمية والكيفية .ميكن استخدام املؤرشات يف الرقابة واإلدارة
الداخلية ويف التواصل الخارجي أيضً ا .يستطيع العاملون يف سوق رأس املال استخدام مؤرشات
اإلنجاز بإدماجها يف مناذجهم التحليلية ،أو باالستعانة بها لتحري املزيد من األرقام الدالة عىل
أمور أخرى (مثل كمية االنبعاثات لكل وحدة إنجاز) .تتم االستعانة مبؤرشات إنجاز ُمختارة من
مؤرشات املبادرة العاملية للتقارير ( )GRIومؤرشات االتحاد الفيدرايل األورويب لجمعيات املحللني
املاليني (( )EFFASانظر قامئة املراجعة) يف إعداد تقارير الالئحة األملانية ملعايري االستدامة
( ،)DNKويتم التطرق إىل هذه املؤرشات يف التقرير بنفس الصورة التي يتم التطرق بها إىل
املعايري .باإلضافة إىل ذلك تُراعى مؤرشات إنجاز خاصة مبجاالت عمل أو مبؤسسات معينة .من
أمثلة مؤرشات اإلنجاز حجم استهالك الطاقة لكل طن من املنتج ،أو حجم استهالك الورق لكل
عاملة/عامل ،أو نسبة السيدات يف الكوادر العليا باإلدارة.
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كامل للعمليات أو
سلسلة التوريد :تعني سلسلة التوريد (باإلنجليزية )Supply Chain :تسلسالً ً
الفاعلني ،يتم من خالله إمداد املنظمة باملنتجات و/أو الخدمات .يختلف طول ودرجة تشعب سلسلة
التوريد حسب مجال عمل املؤسسة .تُ ثل مراحل استخراج املواد الخام والتحضري والتحسني واإلنتاج
عمق سلسلة التوريد .يف بعض األحيان تشمل املسؤولية عن املنتج باإلضافة
والتوزيع واللوجيستية َ
إىل ذلك استهالك العمالء للمنتجات وإعادة تصنيع املنتجات والتخلص منها (سلسلة القيمة).
نظم إدارة جوانب االستدامة :مثة نظم إدارة معينة تشمل متطلبات اإلنجاز الخاصة بالعمل
االقتصادي امل ُستدام .إال أنه ال يوجد نظام ُمو َّحد لإلدارة امل ُستدامة إىل اآلن .تشمل األنظمة
التايل ذكرها بعض جزئيات جوانب اإلدارة امل ُستدامة( EMAS :خطة اإلدارة والتدقيق البيئي -
الئحة أوروبية) ،و( IDW PS 980مقياس وطني خاص باختبار االمتثال للقوانني صادر عن معهد
املراجعني االقتصاديني) ،و( ISO 14001معيار دويل لنظم إدارة البيئة) ،و( ISO 9001معيار دويل
لنظم إدارة الجودة) ،و( SA 8000معيار دويل للحد األدىن من املتطلبات املتعلقة بظروف عمل
العاملني ،وضعته منظمة املساءلة االجتامعية الدولية ،وهي منظمة دولية غري حكومية).
ت
اس�اتيجية االستدامة :تعني اسرتاتيجية االستدامة خطة كيفية التعامل مع مواضيع االستدامة.
متثل اسرتاتيجيات االستدامة نواة أدوات اإلدارة امل ُستدامة .يدخل يف نطاق اسرتاتيجية االستدامة
العمليات املحورية يف املؤسسة والسياسة ،ويجب إدماج تلك االسرتاتيجيات بشكل ُمنظَّم يف
العمليات واإلجراءات الخاصة بكافة املجاالت .تصلح اسرتاتيجيات االستدامة كأداة للتحكم،
إن ُو ِضعت فيها أهداف وإطار زمني لألهداف ومؤرشات ُمح َّددة املقاييس ،وإن ُروجِعت تلك
االسرتاتيجيات بصورة دورية ،وتم إصدار تقارير عام يحدث من تقدم أو تعرث يف تحقيق األهداف.
أصحاب اسرتتيجيات االستدامة هم املنظامت واملؤسسات والدول واملحافظات واملحليات.
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النسان :تم إقرار خطة العمل القومي ()NAP
خطة العمل القومي لالقتصاد وحقوق إ
لالقتصاد وحقوق اإلنسان بتاريخ  2016/12/21من قبل الحكومة األملانية االتحادية ،وتهدف
الخطة إىل تطبيق املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان
(باإلنجليزية ،)UN Guiding Principles on Business and Human Rights :وبصفة خاصة
تحسني وضع حقوق اإلنسان عىل امتداد سلسلة التوريد وسلسلة القيمة يف أملانيا وجميع أنحاء
العامل .يف خطة العمل القومي ( )NAPقامت الحكومة األملانية االتحادية بصياغة الهدف ،الذي
ينبغي مبوجبه انتهاء  50%عىل األقل من كل املؤسسات التي يعمل بها أكرث من  500عامل من
إدماج مراعاة حقوق اإلنسان يف عملياتها حتى عام  .2020وقد تم إعداد خطة العمل القومي
( )NAPعىل أساس عملية مشاورات مع الفاعلني من املجتمع املدين واالقتصاد والسياسة امتدت
ملدة سنتني .كام اشرتكت يف الخطة وزارة الخارجية األملانية التي قامت بدور القيادة ،باإلضافة إىل
الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتامعية ( ،)BMASوالوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي
والتنمية ( ،)BMZوالوزارة االتحادية للعدل وحامية املستهلك ( ،)BMJVوالوزارة االتحادية
للبيئة وحامية الطبيعة واألمن النووي ( )BMUBوالوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة (.)BMWi
وتقوم الحكومة األملانية االتحادية سنويًا مبراجعة تطبيق الخطة.
 :OECDقامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDعام  2011بصياغة مبادئ إرشادية
خاصة بالتعامل املستدام واملسؤول بالنسبة للمؤسسات (متعددة الجنسية بصفة خاصة) .وقد
تم التفاوض عىل هذه املبادئ يف إطار عملية مشاورات دولية شاملة ،اشرتكت فيها مؤسسات
ونقابات ومنظامت غري حكومية وحكومات ،كام تم االتفاق عليها مبوجب عقود بني حكومات
الدول األعضاء مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDودول أخرى .إال أن تلك املبادئ
ليست ُملزِمة بالنسبة للمؤسسات(http://mneguidelines.oecd.org/) .

77

 5مرسد المصطلحات

المراجعة :عملية يجب أن تقوم بها شخصية طبيعية (املراجعة/املراجع) حسب ُمقتىض
الغرض ،وتتم من خاللها مقارنة الوقائع واألمور والخصائص واألقوال (املتعلقة مبا هو موجود
بالفعل عىل أرض الواقع) باملقاييس املناسبة (ما ينبغي أن تكون األمور عليه) ،وتقييم الحادث
من حياد عن املطلوب ،إن لزم األمر .يك يتم ضامن استقاللية عملية املراجعة ال يجوز أن يكون
املراجع/املراجعة مشرتكًا يف إحداث األمور املوجودة بالفعل عىل أرض الواقع بصورة مبارشة أو
غري مبارشة .وهنا يكمن االختالف بني املراجعة واإلرشاف.
المخاطر :تعني املخاطر األحداث التي ميكن أن ترتبط بها تأثريات سلبية .يخدم عرض املخاطر
املتعلقة بجوانب استدامة معينة (املعايري  )20-11والناجمة عن عمل املؤسسة أو منتجاتها أو
خدماتها غرض فهم عمل املؤسسة بصفة خاصة ،كام يتبني من خالل هذا العرض وعي املؤسسة
بالتحديات املتعلقة بجوانب معينة لالستدامة .بنا ًء عىل املادة 289ج ،فقرة  ،3رقم  3و 4من
قانون التجارة ( )HGBت ُطالب املؤسسات امل ُلزمة بإصدار التقارير يف إطار قانون تنفيذ توجيه
املسؤولية االجتامعية للرشكات ( )CSRبعرض املخاطر الجوهرية ،التي يُعتقد بشكل كبري تأثريها
رضا أو مستقبالً .ويجب تقييم شدة التأثريات بنا ًء عىل
بشدة يف شؤون غري مالية معينة حا ً
حجمها وحدتها .باإلضافة إىل ذلك يجب التطرق إىل طريقة التعامل مع تلك املخاطر .ال يجب
يف هذا اإلطار عرض املخاطر املرتبطة بعمل املؤسسة مبارش ًة فحسب ،بل ويجب أيضً ا التطرق
إىل املخاطر الناتجة عن عمل املؤسسة أو منتجاتها أو خدماتها أو عالقات عملها .كام يجب أيضً ا
عىل املؤسسات غري امل ُلزمة بإصدار التقارير أن تعرض املخاطر يف تقرير الالئحة األملانية ملعايري
االستدامة ( )DNKالخاص بها .تستطيع هذه املؤسسات تبني معايري القانون يف إعدادها للتقرير،
كام ميكنها عالوة عىل ذلك القيام بعرض للمخاطر املتعلقة بجوانب استدامة معينة ،من أجل
الوصول إىل فهم أفضل للتقرير.
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المقياس :يعني املقياس هنا منهج عمل موحد ،ومعرتف به إىل حد بعيد ،ويغلب العمل به،
ذلك إن قارناه مبناهج عمل أخرى .وينتج املقياس غال ًبا عن عمليات تطوير معايري .ال يُهم إن كان
املقياس قد تأسس بنا ًء عىل عملية إجراءات عمومية-قانونية أو عملية إجراءات رسمية أخرى أو
نتيجة اعرتاف عام بهذا املقياس.
 :SDGsتربط أهداف التنمية امل ُستدامة (- )SDGsاألهداف الـ  17ألجندة  2030الخاصة
بالتنمية امل ُستدامة -بني مبدأ االستدامة والتنمية االقتصادية والبيئية واالجتامعية .نظام أهداف
أجندة  2030نظام عاملي ،يالئم الدول النامية والدول الصناعية الجديدة والدول الصناعية بنفس
القدر .ويُنتظر من ذلك أن تصبح األجندة الجديدة قاعدة لرشاكة عاملية ُمع َّدلة .لقد أق َّرت
الجمعية العامة لألمم املتحدة أهداف التنمية امل ُستدامة ( ،)SDGsودخلت حيز التنفيذ بداية من
 2016/01/01ملدة  15عا ًما (حتى )https://sustainabledevelopment.un.org/( .)2030
أ
أ
النسان :تم دعم
المبادئ التوجيهية للمم المتحدة بشأن العمال التجارية وحقوق إ
املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة (امل ُسامة أيضً ا «مبادئ-رو ّجي» عىل اسم جون رو ّجي John
 Ruggieالذي بادر بها) يف عام  2011من قبل لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة .وتقوم هذه
املبادئ بصياغة واجب الدول واملؤسسات الخاص بالتزامها مبراعاة حقوق اإلنسان ،كام تعطي
أيضا توجي ًها لتطبيق عمليات العناية الواجبة ،وأمور أخرى .تشمل هذه املبادئ إعالن املبادئ
الخاص باحرتام حقوق اإلنسان ،وإجراءات تحري ما يؤثر بالفعل أو ميكن أن يؤثر يف حقوق
اإلنسان ،وإجراءات مكافحة ما ُيكن أن يؤثر سلبًا يف حقوق اإلنسان ،ومراجعة فعالية هذه
اإلجراءات ،وإعداد التقارير ،وآلية تقديم شكاوى متاحة لكل من ميكن تعرضه ألمور متعلقة
بحقوق اإلنسان)https://www.unglobalcompact.org/library/2( .
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االتفاق العالمي أ
للمم المتحدة :ميثل االتفاق العاملي لألمم املتحدة ()UN Global Compact
مبادرة لألمم املتحدة خاصة باملؤسسات التي ت ُلزم نفسها بتشكيل عملها بنا ًء عىل عرشة مبادئ
لالستدامة .من ضمن تلك املبادئ حقوق اإلنسان ومعايري العمل وحامية البيئة ومكافحة الفساد.
ُيكن إىل حد كبري دمج أجزاء من تقرير التقدم ()Communication on Progress, CoP
الخاص بإحدى املؤسسات يف تقريرها الصادر بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة (.)DNK
ويف االتجاه املعاكس يعترب التقرير الصادر بنا ًء عىل الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK
كامل ،إن تم إكامله بإعالن من اإلدارة يفيد بدعم املؤسسة املتواصل لالتفاق العاملي.
تقري َر تقدم ً
()www.unglobalcompact.org
كامل للعمليات
سلسلة القيمة :متثل سلسلة القيمة (باإلنجليزية )Value Chain :تسلسالً ً
والفاعلني الذين يقومون بخلق أو تلقي القيمة املتمثلة يف املنتج أو الخدمة .يدخل تحت نطاق
تلك العمليات استخراج املواد الخام والتحضري والتحسني والتوزيع واللوجيستية ،باإلضافة إىل
إعادة تصنيع املنتجات امل ُستخدمة والتخلص منها .وينتمي للفاعلني الذين يقومون بخلق القيمة
املوردون والعاملون الخارجيون واملكلفون بالعمل وآخرون .بينام ينتمي للفاعلني الذين يقومون
بتلقي القيمة العمالء واملستهلكون ومانحو تكليف العمل واألعضاء وآخرون .باملقارنة بسلسلة
التوريد ت ُعترب سلسلة القيمة مصطل ًحا أشمل.
الجوهرية :الجوهرية (املادية) مبدأ متأصل بعمق يف عملية تقديم التقارير .وتعني الجوهرية
وجوب الكشف عن كافة املعلومات الجوهرية
يف تقرير نهاية السنة املالية بصورة أساسية
َ
غرض تحديد إطار التقرير وإظهار
بالنسبة لفهم عمل املؤسسة .يخدم معيار التقرير هذا َ
املعلومات املهمة .يف مجال إعداد تقارير االستدامة توجد يف األعامل امل ُح ِّددة لألطر وجهات نظر
مختلفة فيام يتعلق بتحديد املعلومات الجوهرية الواجب ذكرها يف التقرير.
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يف الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKت ُعترب مواضيع االستدامة جوهري ًة َ
حال انتامئها إىل
إحدى الفئات التالية.
•حسب منظور من الخارج إىل الداخل :مواضيع االستدامة املرتبطة بفرص أو مخاطر
بالنسبة ملسار عمل املؤسسة أو نهاية سنتها املالية أو وضعها (األهمية بالنسبة للمؤسسة)
•حسب منظور من الداخل إىل الخارج :مواضيع االستدامة التي يُتوقع أن تتأثر بعمل
املؤسسة وعالقات عملها ومنتجاتها وخدماتها إيجابًا أو سلبًا (األهمية بالنسبة لالستدامة)
•حسب منظور أصحاب المصالح :مواضيع االستدامة التي يعتربها أصحاب املصالح
املركزيون جوهرية (األهمية بالنسبة ألصحاب املصالح)
بنا ًء عىل ذلك يتخطى تعريف الجوهرية حسب الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKحدو َد
تعريفها حسب قانون تنفيذ توجيه املسؤولية االجتامعية للرشكات ( ،)CSR-RUGمام يصب يف
مصلحة إعداد تقرير طموح ،ويُسهم يف توسعة املنظور الالزمة لذلك.
يف الالئحة األملانية ملعايري االستدامة ( )DNKيرسي مبدأ الجوهرية كمقياس عىل كل أجزاء وثيقة
التقرير .لذا تجب مراعاة هذا املبدأ يف البيانات الخاصة بكافة املعايري .ويجب الفصل بني ذلك
وبني عرض االسرتاتيجيات والخطط الخاص باملعيار رقم  ،2حيث يتم يف هذا الجزء من اإلعالن
اإلدالء ببيانات عن جوانب االستدامة املهمة بالنسبة للمؤسسة ،وعن كيفية تأثري تلك الجوانب
يف تقييم الفرص واملخاطر ويف االسرتاتيجية (الخاصة باالستدامة) .يخضع املعيار رقم  2إىل مقياس
مستقل من
ً
الجوهرية العام املتعلق بإعداد التقرير ،إال أن هذا املعيار يُعد إىل حد ما جز ًءا
التقرير ،يحوي معلومات إضافية.
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أعضاء المجلس:
باسن Alexander Bassen
أ .د .ألكسندر ِّ
أ
أستاذ ف ي� علم إدارة العمال ،جامعة هامبورغ
َّ
أول بورشارد Ulla Burchardt
أ
ن
لما� ،سابقًا
عضو ب
بال�لمان االتحادي ال ي
زاوري دوبورغ Saori Dubourg
عضو مجلس إدارة شب�كة باسف BASF
أ .د .كورنيليا فولكروغ-فايتسل Cornelia Füllkrug-Weitzel
رئيسة منظمة ب ز
الخ� للعالم Brot für die Welt
هاسلفلد Gerda Hasselfeldt
ِغرده ِّ
أ
أ
رئيسة منظمة الصليب الحمر اللمانية
يورغ-أندرياس كروغر Jörg-Andreas Krüger
اختصارا ()NABU
رئيس اتحاد حماية الطبيعة ،اتحاد ُمسجل بألمانيا ،يُسمى
ً
ماركوس ِل ِفه Markus Lewe
أ
ن
ت
لما� Deutscher Städtetag
عمدة مدينة مونس� ونائب رئيس جمعية مجلس المدن ال ي
يز
ل�ي ماير Lisi Maier
رئيسة اتحاد حلقة الشبيبة أ
اختصارا ()DBJR
اللمانية ،تُسمى
ً
هوبرتوس ِبتو Hubertus Paetow
رئيس الجمعية أ
اللمانية للزراعة Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
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كاترينه رايشه Katherina Reiche
وكيلة وزارة برلمانية ،سابقًا،
مدير أول رابطة المؤسسات المحلية  ،Verband kommunaler Unternehmenاتحاد ُمسجل
غونده روستل Gunda Röstel
مديرة ش�كة ترصيف المياه بمدينة دريسدن  ،Stadtentwässerung Dresdenش.ذ.م.م.
د .يف�نر ش َنبأوف Werner Schnappauf
وكيل وزارة البيئة والصحة وحماية المستهلك بوالية بافاريا ،سابقًا ،ومدير أول الرابطة
االتحادية للصناعة أ
اللمانية  ،Bundesverband der Deutschen Industrieسابقًا
أ .دِّ .إمه شولتس Imme Scholz
أ ن
لما� لسياسة التنمية Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
نائبة مدير المعهد ال ي
أ .د .هوبرت فايغر Hubert Weiger
ف
اختصارا (،)BUND
مدير ش� ف ي� لمنظمة رابطة البيئة وحماية الطبيعة ي� ألمانيا ،تُسمى
ً
اتحاد ُمسجل
فيتشورك-تسويل Heidemarie Wieczorek-Zeul
هايدماري
ِ
ِ
أ
ن
لما� ،سابقًا ،ووزيرة التعاون االقتصادي والتنمية االتحادية ،سابقًا
عضو ب
بال�لمان االتحادي ال ي
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لالتصال بخصوص االستفسارات والمالحظات:
مكتب الالئحة أ
لمعاي� االستدامة
اللمانية
ي
هاتف+49 )0(30 338424-888 :
إيميلteam@nachhaltigkeitskodex.org :

ش
الن� وحقوق الطبع
المستدامة)
© ( Rat für Nachhaltige Entwicklung 2020مجلس التنمية ُ
عناية /الوكالة أ
الدول والتنمية ( )GIZش.ذ.م.م.
اللمانية للتعاون
ي
باسن Alexander Bassen
أعضاء المجلس المسؤولون عن المحتوى :أ .د .ألكسندر ِّ
التحرير :فلوريان هارلند  Florian Harrlandtوإيفون تسفيك  Yvonne Zwickوبريته فرويدنرايش
 Birte Freudenreichولورين فاكسموت Loreen Wachsmuth
مراجعة :شولتس & فريندس نويماركت  ،Scholz & Friends NeuMarktش.ذ.م.م.
ن
ماجست� ف ي� القانون االقتصادي،
القانو� :المحامي أندرياس ِهكَّر ،Andreas Hecker
ال ش�اف
إ
ي
ي
ن
ش
المحامي� ،Hoffmann Liebs Partnerschaft von Rechtsanwälten
مكتب هوفمان ليبس ل�اكة
ي
ين
بتأم� مسؤولية مهنية محدود
تصميم الجرافيك :سارة هوبِّه ،Sarah Hoppe
ِبرت أودنتال Bert Odenthal، www.bert-odenthal.de
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المستدامة
مجلس التنمية ُ
تم تكليف المجلس بمهامه ألول مرة ف ي� شهر أبريل/نيسان عام  2001من قبل
الحكومة أ
اللمانية االتحادية ،وتتمثل مهام المجلس ف ي� تطوير مساهمات خاصة
بتنفيذ ت
االس�اتيجية الوطنية لالستدامة ،ي ن
حددة،
وتعي� مجاالت عمل ومشاريع ُم َّ
مهما بالنسبة للمجال العام .هذا وقد قامت المستشارة
أمرا ّ
وجعل االستدامة ً
أ
اللمانية أنغيال يم�كل  Angela Merkelبتاريخ  2019/12/11مجد ًدا بتكليف 15
شخصية عامة بمهام العمل ت
لف�ة والية ،مدتها ثالث سنوات ،بدايةً من شهر
ن
الثا� .2020
يناير/كانون ي
للحصول عىل مزيد من المعلومات:
www. nachhaltigkeitsrat. de

مجلس التنمية املُستدامة
www. nachhaltigkeitsrat. de
www. deutscher - nachhaltigkeitskodex . de

team@nachhaltigkeitskodex.org

النرشة اإلعالمية لالئحة األملانية ملعايري االستدامة ()DNK

احرصوا عىل التواصل معنا ومعرفة كل مستجداتنا من خالل ش
العالمية لالئحة
الن�ة إ
أ
ال� تصدر بصورة ربع سنوية .ت
ت
لالش�اك ف ي�
اللمانية
ي
لمعاي� االستدامة ( )DNKي
ئ
ش
الذك.
للهاتف
الضو�
بالماسح
الرسيعة
االستجابة
كود
مسح
فقط
عليكم
ة
الن�
ي
ي

