 ( standards@accountability21.net) AccountAbilityהינה רשת גלובלית ללא מטרות רווח ע
נציגי בלונדו ,וושינגטו,ביג'י ,ג'נבה ,ספאולו וס פרנסיסקו ,אשר הוקמה ב  1995לצור קידו
נושא האחריותיות למע פיתוח ברקיימא AccountAbilility .עובדת ע עסקי ,משרדי ממשלה,
ואירגוני אזרחיי כדי לקד עשייה אחראית של עסקי ויצירת שיתו פעולה בי הציבור למוסדות
ציבוריי.

 (office@goodvision.co.il) Good Visionהינה חברת הייעו #המובילה בישראל לניהול תהליכי
אחריות תאגידית בעסקי .החברה הוקמה בשנת  2002ומהווה  One Stop Shopלמגוו שירותי
בתחומי האחריות התאגידית :קהילה ,סביבה ,אתיקה וממשל תאגידי .צוות  Good Visionמורכב
מיועצי פנימיי וחיצוניי ,בעלי ניסיו רב – תחומי ,אשר לה שאיפה משותפת להגיע לתוצאות
מוחשיות וישימות של יצירת ער מוס ללקוחות ,תו הקפדה בלתי מתפשרת על מקצועיות ושירות.
 Good Visionהינה הנציגה הבלעדית של חברת  , Good Bussiness.UKהחברה המובילה בתחו זה
באירופה.
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AA1000
תק לניהול דיאלוג ע מחזיקי עניי
גרסת פיילוט
 AccountAbilityחרתה על דגלה את קידו נושא האחריותיות למע פיתוח ברקיימא .כמכו
מקצועי בינלאומי מוביל AccountAbility ,מספקת כלי ותקני אפקטיביי לאשרור ולניהול של
אחריותיות ,באמצעות סדרת ה AA1000שלה ,מציעה הכשרה והסמכה מקצועית ,ומבצעת מחקר
מתקד וקידו מדיניות ציבורית.
 AccountAbilityנשענת על מודל ממשל חדשני ,הכולל מחזיקי עניי מרובי ,ומאפשר השתתפות
ישירה של יחידי וארגוני המגיעי מ המגזר העסקי ,האזרחי והציבורי במדינות שונות ברחבי
העול.
לפרטי על החברה נית לפנות לאתרstandards@accountability21.net :

Accountability
250-252 Goswell Road
London
EC1V 7EB
טל+ 44 (0)20 7549 0400 :
פקס+ 44 (0) 20 7253 7440 :
אימיילstandards@accountability21.net :
אתרwww.accountability21.net :
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 .1דיאלוג כהלכה
הדיאלוג ע מחזיקי עניי היה מאז ומעול חיוני לביצועי הארגו .צורות מסורתיות של
דיאלוג ,כגו שיתו של החברי ,הצבעת אזרחי ,הצגת הארגו ) ,(road showדיאלוג ומשא
ומת ע עובדי ,הפכו זה מכבר לחלק רשמי מהתנהלות ארגונית ,באמצעות מדיניות ,כללי
ותקנות .באמצעות שיטות אלה מילאו הארגוני את חובת הדיווח למחזיקי העניי ,ושיתפו
אות בתרומה להצלחת הארגו.
האתגרי הארגוניי של ימינו ,לצד הצור להשיג פיתוח ברקיימא ,מגבירי את החשיבות
בדיאלוג ע מחזיקי עניי  ה מחזיקי עניי שלא היו מעורבי קוד לכ ,כולל מחזיקי העניי
שאינ יכולי להשמיע קול ,וה מחזיקי העניי הבקיאי יותר בארגו – בסוגיות חדשות
ובדרכי חדשות .דבר זה נכו לגבי חברות מסחריות אשר נכנסות לשווקי חדשי או ניצבות
בפני ציפיות חברתיות משתנות .זה נכו באותה מידה לגבי גופי ציבוריי ,ארגוני עובדי או
עמותות אזרחיות המגיעי לציבורי חדשי ומפתחי גישות חדשות לשירות ולקידו
ענייני שעל הפרק .יתר על כ ,התכתיבי לפיתוח ברקיימא מגבירי את הצור לקיי
דיאלוג ע מחזיקי עניי למע הגשמת יעדי ארגוניי ספציפיי ,לצד התמודדות ע אתגרי
חברתיי ,סביבתיי וכלכליי רחבי יותר ,כגו יעדי הפיתוח של המילניו ) Millenium
.(Development Goals
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נסיבות משתנות אלה הובילו להתנסות נרחבת בדיאלוג ע מחזיקי עניי ,אשר היוותה צעד
חשוב בפיתוח מנגנוני אחריותיות חדשי .לרוע המזל ,ה ג מביאות בכנפיה אתגרי חדשי.
הפער העצו באיכות הפרקטיקה ובתוצאות הנובעות מ ההתנסות עלול לערער את האמינות
בבסיס התפיסה הדוגלת בדיאלוג ע מחזיקי העניי .על מנת להיאבק בכ ,יש בבירור צור
לקבוע מה נחשב לדיאלוג איכותי ע מחזיקי עניי.
 AccountAbilityסבורה כי הבטחת זכות של מי שעשויי להשפיע או להיות מושפעי
מפעילויות הארגו להשמיע את עמדת ,והטלת חובה על הארגו להגיב לסוגיות המעסיקות
אות ,משפרי את ביצועי הארגו .מחויבויות אלה מרחיבות את הידע שברשות הארגו,
מבססות את הלגיטימציה שלו ,והערכי המתגבשי או זוכי לאישור במהל הדיאלוג
מחזקי את מוניטי הארגו ואת שיעור הקומה המוסרי שלו .לש כ ,יש להגדיר את הזכויות
והחובות הללו ולקבוע אות בצורת כללי אמיני ואפקטיביי.
תק  AA1000לדיאלוג ע מחזיקי עניי ) (AA1000SESמספק בסיס ברור לתהלי זה .זוהי
מסגרת נגישה וישימה באופ רחב לתכנו ,יישו ,הערכה ,דיווח ואשרור של ר איכות בדיאלוג
ע מחזיקי העניי .התק מבוסס על סדרת  AA1000של  ,AccountAbilityועולה בקנה אחד

 1יעדי הפיתוח של המילניום )  Millennium Development Goalsאו בקצרה  (MDGהם שמונה יעדי פיתוח בינלאומיים שיש
להגשים עד  .2015על היעדים חתמו  189המדינות החברות באו"ם וכ 25-ארגונים בינלאומיים.
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ע דרישותיה ,בייחוד ע תק האשרור ) ,(Assurance Standardשהושק במרס  .2003הוא נועד
לשימוש ה כשלעצמו וה בשילוב ע כלי ,מסגרות ותקני נוספי .לדוגמה ,נית ליישמו
לתמו בניהול ידע וניהול איכות ,תהליכי שקיפות ודיווח ,וכ ממשל ואחריות תאגידיי.
 ,AA1000SESכמו חלקי אחרי מסדרת  ,AA1000נשע על שני יסודות המהווי בסיס לכל
פעילותה של  .AccountAbilityהראשו הוא משימתנו "לקד אחריותיות למע פיתוח בר
קיימא" .השני הוא מחויבותנו לבסס את התקני שלנו על פרקטיקה קיימת ובתביצוע,
שהתגבשה דר דיאלוג והבנה משותפת ,ודר החידושי הנובעי מדיאלוג זה.
המטרה הרחבה של הדיאלוג ע מחזיקי עניי היא להוביל כיוו אסטרטגי ומצוינות תפעולית
בארגו ,ולתרו לפיתוח ברקיימא שממנו יכולי להפיק תועלת ה הארגו ומחזיקי העניי
שלו ,וה החברה כולה ,על ידי:
לימוד:
•

זיהוי והבנה של :


הצרכי ,הציפיות והתפיסות של מחזיקי העניי ,בתו הארגו ומחוצה לו;



האתגרי וההזדמנויות שמזהי מחזיקי עניי אלה; וכ



הסוגיות הממשיות המעסיקות את מחזיקי העניי בתו הארגו ומחוצה לו.

חדשנות:
•

התבססות על הידע והתובנות של מחזיקי העניי לצור גיבוש כיוו אסטרטגי והובלת
מצוינות תפעולית.

•

שילוב פעולת הארגו ע צרכי פיתוח ברקיימא וציפיות חברתיות.

ביצוע:
•

שיפור הביצועי.

•

פיתוח ויישו של מדדי ביצוע המאפשרי למחזיקי העניי בתו הארגו ומחוצה לו
להערי את ביצועי הארגו.
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 .2מטרת התק והיקפו
 2.1מטרה
תק  AA1000SESלדיאלוג ע מחזיקי עניי ) (AA1000SESהוא מסגרת נגישה וישימה
לשיפור איכות התכנו ,היישו ,ההערכה ,הדיווח והאשרור של הדיאלוג ע מחזיקי עניי.

 2.2היק+
 AA1000SESנית ליישו בשורה ארוכה של דיאלוגי ,לרבות:
•

דיאלוג פונקציונלי )לדוגמה ,שירות לקוחות(

•

דיאלוג לגבי סוגיות מוגדרות )למשל ,זכויות אד( ,וכ

•

דיאלוג כללארגוני )למשל ,דיווח ואשרור(.

נית לייש את התק ה במסגרת דיאלוג ע מחזיקי עניי בתו הארגו ,וה מחוצה לו ,וכ לגבי
היחסי בי שני סוגי הדיאלוגי .הדיאלוג יכול לנוע החל מרמת המיקרו )סוגיות ספציפיות של
מחזיקי העניי בתו הארגו( ועד לרמת המאקרו בסוגיות חברתיות מרכזיות.
 AA1000SESלא נועד להוות בסיס ליחסי משפטיי רשמיי בי הארגו ומחזיקי העניי
)לדוגמה ,בחירות ,מו"מ רשמי בי המעסיק לעובדי( .ע זאת ,הוא עשוי לסייע ולתמו ביחסי
אלה.

 2.3משתמשי
 AA1000SESנועד לכל מי שיוז ,נוטל חלק ,צופה ,מערי ,מבטיח איכות או עוסק בכל דר אחרת
בדיאלוג ע מחזיקי עניי .הוא אמור:
•

לאפשר לארגוני או חלק מארגוני לתכנ ולהוציא אל הפועל תהלי של דיאלוג ע
מחזיקי עניי בהתא לעקרונות וקריטריוני ברורי ,ליידע את מחזיקי העניי על גישה
זו ,ולהעניק לה בסיס ברור להערכת התהלי בפועל .הארגוני האמורי יכולי להיות
מכל סוג שהוא ,לרבות עסקי ,עמותות אזרחיות ,ארגוני עובדי ,גופי ציבוריי,
שותפויות ורשתות מרובות מחזיקי עניי.

•

לאפשר למחזיקי העניי לזהות ,להערי ולחוות דעה על איכות הדיאלוג באמצעות עקרונות
ברורי וקריטריוני ברורי הנלווי אליה.

•

לאפשר לאחראי על האשרור ) (Assuranceלהערי ולחוות דעה על הדיאלוג ע מחזיקי
העניי ,ה כשלעצמו וה כאמצעי להערי את החלטות הארגו לגבי הסוגיות המהותיות
בעיניו ,כיצד הוא מבי ומתמודד ע הסוגיות המהותיות ,וכיצד הוא מגיב לציפיות מחזיקי
העניי.
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•

לספק לגופי תקינה ולמפתחי של מדדי ביצוע ודירוג ,מסגרת ברורה לדיאלוג איכותי ע
מחזיקי עניי ,אליה יוכלו להתייחס או לשלב במסגרת עבודת שלה.

•

לאפשר למשקיעי ,ליועציה ולמעריכי סיכו אחרי לקבוע אילו ארגוני מביני
ומנהלי סיכוני וסיכויי באופ יעיל.

•

לאפשר ליועצי להערי ולחוות דעה לגבי תהליכי של דיאלוג ע מחזיקי עניי ,ולסייע
לה בתכנו וביישו.

•

לאפשר הכשרה והתפתחות מקצועית על מנת לבנות יכולת מקצועית בתחו הדיאלוג ע
מחזיקי עניי ,ה כשלעצמו וה ביחס לפרקטיקות ארגוניות אחרות כגו דיווח ואשרור.

יחסי הגומלי ע תקני אחרי
גרסת הפיילוט של  AA1000SESנועדה להוות השלמה תקני אחרי בסדרת  ,AA1000לרבות תק
האשרור .(AA1000 Assurance Standard) AA1000
כמו כ ,היא נועדה להוות השלמה לתקני נוספי שבה הדיאלוג ע מחזיקי עניי מהווה מרכיב
חשוב ,כגו אלה העוסקי בדיווח ,אשרור ופיקוח ,וכ תקני המוקדשי לנושא מסוי ,לדוגמה
עבודה ,זכויות אד או שחיתות )למשל ,כללי  GRIלדיווח ברקיימא ,התקני של ,SA8000 ,ISO
התקני של  ,IAASBוהתקני לחברי .(ISEAL
התקני מסדרת  AA1000מלווי בשורה של מסמכי נוספי )ראו נספח ג'(.
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 .3הגדרות
D

אחריותיות )(AccountAbility
סדרת  AA1000מגדירה 'אחריותיות' ככוללת את ההיבטי הבאי:
•

שקיפות :מת די וחשבו למחזיקי העניי.

•

היענות :היענות ותגובה לסוגיות המעסיקות את מחזיקי העניי.

•

ציות :פעולה בכפו לדרישות החוק ,לתקני ,קודי ,עקרונות ,מדיניות והתחייבויות אחרות
שקיבל הארגו על עצמו מרצונו החופשי.

להיבטי אלה של אחריותיות עשויי להיות מניעי שוני בתכלית ,כגו ציות לחוק ,הצהרות על
מדיניות מחייבת ,מוניטי וניהול סיכוני ,וכ תפיסת החברה בדבר חובות מוסריי ואתיי.

גור מאפשר )(Enabler
הגור המאפשר מסייע לבצע פעולה או להגשי מטרה על ידי מת אמצעי ,ידע או הזדמנות.

ארגו )(Organization
הארגו יכול שיהיה ארגו של ,חלק מארגו ,קבוצה או שותפות של יחידי וארגוני .הארגו יוגדר
בראשית הדיאלוג ,תו התייחסות לפעילות ,מוצרי ,שירותי ,אתרי וחברותבנות שלגביה נושא
הארגו באחריות ניהולית וחוקית ,או שיש לו יכולת להשפיע על ביצועיה )למשל ,השפעות השימוש
במוצר(.

בעל עניי )(Stakeholder
מחזיקי עניי ה הקבוצות המשפיעות ו/או מושפעות מפעילות ,מוצרי או שירותי של ארגו
והביצועי הרלוונטיי .הגדרה זו אינה כוללת איפוא את כל מי שיש ברשותו ידע או מחזיק בעמדה
לגבי הארגו .לארגוני יהיו מחזיקי עניי רבי ,כל אחד בעל תכונות שונות ורמות שונות של דיאלוג,
ולעתי קרובות ג אינטרסי ונושאי עניי שוני וא סותרי.

ביצועי בריקיימא )(Sustainability Performance
המונח ביצועי יציבי מתייחס לביצוע הכולל של הארגו ,העשוי לכלול מדיניות ,החלטות ופעולות
המביאות להשלכות חברתיות ,סביבתיות ו/או כלכליות )כולל כספיות(.

פיתוח ברקיימא )(Sustainable Development
אימצנו את הגדרת המונח שבדו"ח 'עתידנו המשות ' )דו"ח ברונדלנד(:
"פיתוח ברקיימא הוא פיתוח המספק את צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאי לספק

את צרכיה שלה".
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 .4תנאי לדיאלוג איכותי ע מחזיקי עניי
א .מחויבות ועקרונות מנחי
א .1.אחריותיות ודיאלוג ע מחזיקי עניי
בתקני מסדרת  AA1000מוגדרת האחריותיות ככוללת:
•

שקיפות :מת די וחשבו למחזיקי העניי.

•

היענות :היענות ותגובה לסוגיות המעסיקות את מחזיקי העניי.

•

ציות :פעולה בכפו לדרישות החוק ,לתקני ,קודי ,עקרונות ,מדיניות והתחייבויות אחרות
שקיבל הארגו על עצמו מרצונו החופשי.

א .2.מחויבות לפרקטיקה כוללת ומקיפה
ארגו המאמ #חלק כלשהו מסדרת  ,AA1000ובכלל זה את ה ,AA1000SESמחויב לפרקטיקה
'כוללת ומקיפה' ,שמשמעה כי הוא מעניק למחזיקי העניי את הזכות להישמע ,ומתחייב לתת בפניה
די וחשבו.

א .3.עקרונותיה של סדרת  AA1000לגבי דיאלוג ע מחזיקי עניי
המחויבות לפרקטיקה 'כוללת ומקיפה' מבוססת על שלושה עקרונות ופועלת בהתא לה – מהותיות
) ,(materialityכוללניות ) (completenessוהיענות ).(responsiveness

עקרו

יישו לגבי דיאלוג מחזיקי עניי

עקרו ראשו :מהותיות

עקרו המהותיות דורש היכרות ע הסוגיות המהותיות המעסיקות
את מחזיקי העניי ואת הארגו.

עקרו שני :כוללניות

עקרו הכוללניות דורש הבנת הסוגיות המעסיקות את מחזיקי
העניי ,קרי ,עמדות ,צרכי וציפיות לגבי ביצועי ,כמו ג תפיסות
ואמונות הכרוכות בסוגיות המהותיות המעסיקות אות.

עקרו שלישי :היענות

עקרו ההיענות דורש היענות עקבית לסוגיות המהותיות המעסיקות
את מחזיקי העניי ואת הארגו.

שלושת העקרונות הללו יחולו בכל דיאלוג העושה שימוש בתק .AA1000SES
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סדרת ה :AA1000התחייבות ועקרונות

מהותיות
התייחסות כוללת ומקיפה:
אחריותיות לשאיפות ולצרכים
של מחזיקי העניין

כוללניות

היענות
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ב .מסגרת הדיאלוג ע מחזיקי עניי
ב .1.תנאי כלליי
לפי תק  ,AA1000SESהארגו ייש את מחויבותו למסגרת של  ,AccountAbilityואת העקרונות,
השלבי והמרכיבי הנובעי ממסגרת זו .יהיו מקרי בה הדיאלוג מוגבל או שאינו אפשרי מסיבות
מסחריות או בטחוניות .א קיימות סיבות כאלה יש לציי אות בפירוש ולהצדיק במסגרת תכנו
התהלי.,

ב 2.תפקידי ותחומי אחריות
הארגו ייזו וישא באחריות לדיאלוג .הארגו יכול שיהיה ארגו של ,חלק מארגו ,קבוצה או שותפות
של יחידי וארגוני .הארגו יוגדר בראשית הדיאלוג ,תו ,התייחסות לפעילות ,מוצרי ,שירותי,
אתרי וחברותבנות שלגביה נושא הארגו באחריות ניהולית וחוקית או שיש לו יכולת להשפיע על
ביצועיה )למשל ,השפעות השימוש במוצר(.

ב 3.דרישות פרטניות לפי מרכיבי התכנית
חשיבה ותכנו
ב 3.1.זיהוי מחזיקי העניי
הארגו יקבע מתודולוגיה ,כולל תהליכי שיטתיי ,לזיהוי ומיפוי של מחזיקי העניי שלו ולניהול
הקשרי ביניה )כאשר הוא מביא בחשבו עד כמה כבר יש בידיו אמצעי לעשות זאת( ,בדרכי
המקימות אחריותיות כלפי מחזיקי העניי ומשפרות את הביצוע הכולל .על הארגו להעביר למחזיקי
העניי את המפה ששרטט.

ב 3.2.זיהוי ראשוני של הסוגיות המהותיות
הארגו יקבע מתודולוגיה ,כולל תהליכי שיטתיי ,לזיהוי סוגיות מהותיות הקשורות בפעילות,
בשירותי ,בתוצרי ,שירותי ,אתרי וחברותבנות שלגביה נושא הארגו באחריות ניהולית
וחוקית או שיש לו יכולת להשפיע על ביצועיה )למשל ,השפעות השימוש במוצר(.

ב 3.3.קביעה והגדרה של אסטרטגיית הדיאלוג ,יעדיו והיקפו
הארגו יקבע אסטרטגיה לדיאלוג ע מחזיקי העניי .עליו לקבוע את הקשר הדיאלוג ,יעד)י(ו והיקפו.

ב 3.4.קביעת תכנית לקיו הדיאלוג ,ולוחזמני ליישומה
הארגו יקבע תכנית לדיאלוג ע מחזיקי עניי לצד לוח זמני המלמד על כוונתו ליצור שיתו +ע
מחזיקי העניי שלו .על הארגו להנגיש את התכנית למחזיקי העניי.
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הכנה ויצירת דיאלוג
ב 3.5.זיהוי דרכי יעילות לדיאלוג
הארגו יקבע דרכי מתאימות לקיו דיאלוג ע מחזיקי העניי שלו.

ב 3.6.בניית יכולת וביסוסה
הארגו יזהה ויערי למה זקוקי מחזיקי העניי לש פיתוח היכולת שלה ,ה מבחינת משאבי
)למשל ,עובדי ,כס  ,זמ( וה מבחינת יכולות )למשל ,מומחיות ,נסיו( .הארגו יתחייב להיענות
לצרכי אלה על מנת לאפשר דיאלוג יעיל.

ב 3.7.יצירת דיאלוג ע מחזיקי העניי בדרכי המקדמות הבנה ,למידה ושיפור
הארגו יוודא כי הוא מזהה ומבי את הסוגיות המעסיקות את מחזיקי העניי ,את ההזדמנויות
והסיכוני הכרוכי בה באופ המקד את הבנת המהותיות .הארגו יזהה גורמי מאפשרי )קרי ,את
האמצעי( לש למידה ושיפור הביצועי.

תגובה והערכה
ב 3.8.הפעלה ,הפנמה והסברה של הלמידה
הארגו ינצל את התובנות מהדיאלוג ע מחזיקי העניי על מנת לשכלל את האסטרטגיות והפעולות שלו
כ שיעלו בקנה אחד ע צרכי פיתוח ברקיימא .הארגו יסביר מה למד וכיצד בכוונתו להגיב.

ב 3.9.מדידה והערכה של הביצועי
הארגו יקבע תהליכי ומנגנוני לש מדידה ,ניטור והערכה של איכות הדיאלוג המתקיי בפועל ע
מחזיקי העניי.

ב 3.10.הערכה ,מיפוי מחדש והגדרה מחדש
הארגו יערי וימפה מחדש את מחזיקי העניי שלו ,ויגדיר מחדש את האסטרטגיה שלו ביחס אליה
ע התרחשות שינויי או הפקת לקחי חדשי.
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 .5הנחיות לגבי התנאי לדיאלוג איכותי ע מחזיקי עניי
א .מחויבות ועקרונות מנחי
א .1.אחריותיות ודיאלוג מחזיקי עניי
בתקני מסדרת  AA1000מוגדרת האחריותיות ככוללת:
•

שקיפות :מת די וחשבו למחזיקי העניי.

•

היענות :היענות ותגובה לסוגיות המעסיקות את מחזיקי העניי.

•

ציות :פעולה בכפו לדרישות החוק ,לתקני ,קודי ,עקרונות ,מדיניות והתחייבויות אחרות
שקיבל הארגו על עצמו מרצונו החופשי.

למחזיקי העניי נועד תפקיד מרכזי בכל רכיבי ההגדרה שכ יש לה תפקיד מרכזי בכוחות הרבי
המניעי את האחריותיות .ה משפיעי על תנאי החוק והרגולציה ,על המדיניות המחייבת ועל
התחייבות לביצועי ,ה יכולי להטות את המוניטי באופ חיובי ושלילי כאחד ,ה יכולי לייצג
ולמת סיכו ,וה מסייעי בהגדרת תקני אתיי.
ֵ
לפיכ ,אחריותיות מחייבת דיאלוג אפקטיבי ע מחזיקי עניי .דיאלוג מחזיקי עניי מסייע לארגוני
להבי את ציפיות הלקוחות והחברה כולה ,מספק תמרי #חזק לחדשנות ,ועוזר להבטיח לגיטימציה
מתמשכת לפעול.

א .2.מחויבות לפרקטיקה כוללת ומקיפה
ארגו המאמ .חלק כלשהו מסדרת  ,AA1000ובכלל זה את ה ,AA1000SESמתחייב לפרקטיקה
'כוללת ומקיפה' ,שמשמעה כי הוא מעניק למחזיקי העניי את הזכות להישמע ,ומתחייב לתת בפניה
די וחשבו .
משמעות הדבר היא מחוייבות:
•

לזהות ולהבי את הההשלכות החברתיות ,הסביבתיות והכלכליות של פעילות הארגו ,מוצריו
והשירותי שהוא מעניק.

•

להבי מה מעסיק את מחזיקי העניי ,קרי ,הצרכי ,הציפיות והתפיסות שלה.

•

לשק הבנה זו במדיניות ובנהלי עבודה.

•

להביא בחשבו ענייני אלה ולהיענות באופ עקבי.

•

לדווח למחזיקי העניי על החלטות ,פעולות והשלכות.
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א .3.עקרונותיה של סדרת  AA1000לגבי דיאלוג ע מחזיקי עניי
המחויבות לפרקטיקה 'כוללת ומקיפה' מבוססת על שלושה עקרונות ופועלת בהתא לה – מהותיות,
שלמות והיענות.
שלושת העקרונות הללו התעצבו מתו התנסות בפועל ודיאלוג בעקבות השקת המסגרת המקורית של
 AA1000ב .1999ה מבהירי את העקרונות המקוריי של התכנית ומחליפי אות .ה משותפי
לכל חלקיה של סדרת ה .AA1000להל פרשנות העקרונות כפי שחלי על דיאלוג מחזיקי עניי:

עקרו

יישו לגבי דיאלוג ע מחזיקי עניי

עקרו ראשו :מהותיות

עקרו המהותיות דורש היכרות ע הסוגיות המהותיות המעסיקות
את מחזיקי העניי ואת הארגו.

עקרו שני :כוללניות

עקרו הכוללניות דורש הבנת הסוגיות המעסיקות את מחזיקי
העניי ,קרי ,עמדות ,צרכי וציפיות לגבי ביצועי ,כמו ג תפיסות
ואמונות הכרוכות בסוגיות המהותיות המעסיקות אות.

עקרו שלישי :היענות

עקרו ההיענות דורש היענות עקבית לסוגיות המהותיות המעסיקות
את מחזיקי העניי ואת הארגו.

שלושת העקרונות הללו יחולו בכל דיאלוג העושה שימוש בתק  .AA1000SESרמת היישו בפועל
עשויה להשתנות .כאשר המחויבות והעקרונות מיושמי יחד ,ה נותני תוק למרכזיות של מחזיקי
העניי בתכנו ויישו הדיאלוג ,ומעודדי מרכזיות זו .שלושת העקרונות הללו מיושמי בפועל במסגרת
הדיאלוג ע מחזיקי עניי .לש אימו #מלא של התק ,על הארגו להבטיח כי מחזיקי העניי אכ יקבלו
תפקיד מרכזי בכל שלבי הדיאלוג )ראו סעי .(6

ב .מסגרת הדיאלוג ע מחזיקי העניי
ב .1.תנאי כלליי
המסגרת מורכבת משלושה שלבי ,ובכל אחד מספר מרכיבי .שלושת השלבי – חשיבה ותכנו ,הכנה
ויצירת דיאלוג ,היענות והערכה –יוצרי זיקה בי מסגרת הדיאלוג ע מחזיקי העניי לבי סדרת ה
 AA1000כולה .מרכיבי אלה מתווי מהל הדרגתי של תכנו ויישו דיאלוג איכותי ע מחזיקי
עניי .רצ השלבי והחשיבות היחסית של כל שלב ומרכיביו עשויי להשתנות בהתא לסיבת הדיאלוג
ולנסיבות בה הוא מתרחש.
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לפי תק  ,AA1000SESהארגו ייש את מחויבותו למסגרת של  ,AccountAbilityואת העקרונות,
השלבי והמרכיבי הנובעי ממסגרת זו .יהיו מקרי בה הדיאלוג מוגבל או שאינו אפשרי מסיבות
מסחריות או בטחוניות .א קיימות סיבות כאלה יש לציי אות בפירוש ולהצדיק במסגרת תכנו
התהלי.,

ב 2.תפקידי ותחומי אחריות
הארגו ייזו ויישא באחריות לדיאלוג .הארגו יכול שיהיה ארגו של ,חלק מארגו ,קבוצה או
שותפות של יחידי וארגוני .הארגו יוגדר בראשית הדיאלוג ,תו ,התייחסות לפעילות ,מוצרי,
שירותי ,אתרי וחברותבנות שלגביה נושא הארגו באחריות ניהולית וחוקית או שיש לו יכולת
להשפיע על ביצועיה )למשל ,השפעות השימוש במוצר(.
הארגו רשאי למנות אד אחר או קבוצת אנשי לנהל בשמו את תהלי הדיאלוג ,בחלקו או במלואו,
אול הארגו ממשי לשאת באחריות לדיאלוג ולהבטחת היישו האפקטיבי של התק.
אנשי או קבוצות אלה יכולי לכלול:
•

מכנס ) (convenorעצמאי שיפעל לקידו דיאלוג בסוגיה מהותית מסוימת.

•

מכו למחקרי שוק או סקרי דעת קהל המעניק שירותי מחקר.

•

פאנל של מחזיקי עניי המסייע ,לדוגמה ,בהגדרת סוגיות מהותיות.

•

מחזיקי העניי עצמ ,הרשאי ,למשל ,להזמי מחזיקי עניי אחרי על מנת לחקור וללמוד
סוגיה מסוימת.

•

היחסי בי הארגו ובי האד או הקבוצה שמונו חייבי להיות גלויי ומוגדרי היטב.

יתכ כי יתעורר צור באיש מקצוע לצור אשרור ,אשר ינהל דיאלוג ע מחזיקי העניי על מנת
להבטיח העברה מלאה של מידע מ הארגו או אליו .דיאלוג כזה יכול שיהיה מוגבל במטרתו
ובהיקפו לצרכי אשרור .על הדיאלוג להיות פרי היוזמה של איש המקצוע המאשרר והוא הנושא
באחריות לגביו.
על האנשי המעורבי בדיאלוג מחזיקי עניי לשקול להיעזר בהנחיות ובכלי מיוחדי להדרכה
נוספת בדבר תכנו ויישו.
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שלבי ומרכיבי במסגרת לדיאלוג איכותי ע מחזיקי עניי

.1
זיהוי מחזיקי
עניין

מחויבות
לאחריותיות
.10
הערכה ,הגדרה
ומיפוי מחדש.

.2
זיהוי ראשוני של
סוגיות מהותיות

.3
הגדרת יעדי
הדיאלוג והיקפו

מהותיות

חשיבה
ותכנון

היענות

.9
מדידה ,ניטור והערכה
של הביצועים

דיאלוג
מחזיקי
עניין
הכנה
ויצירת
דיאלוג

.4
קביעת תוכנית
הדיאלוג ולו"ז

תגובה
והערכה

.8
הפנמת הלמידה
וגזירת דרכים
לפעולה אופרטיבית

כוללניות
.5
הגדרת דרכים יעילות
לדיאלוג

.6
בניית יכולת
וחיזוקה
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.7
הבנת היבטים מהותיים.
זיהוי הזדמנויות
וסיכונים

ב 3.דרישות פרטניות לפי מרכיבי התכנית
חשיבה ותכנו
ב 3.1.זיהוי מחזיקי העניי
הארגו יקבע מתודולוגיה ,כולל תהליכי שיטתיי ,לזיהוי ומיפוי של מחזיקי העניי שלו ולניהול
הקשרי ביניה )כאשר הוא לוקח בחשבו עד כמה כבר יש בידיו אמצעי לעשות זאת( ,בדרכי
המקימות אחריותיות כלפי מחזיקי העניי ומשפרות את הביצוע הכולל .על הארגו להעביר למחזיקי
העניי את המפה ששרטט.
על הארגו לזהות ולמפות את מחזיקי העניי שלו ביחס לכל תחומי הפעילות ,המוצרי והשירותי שלו.
מיפוי זה צרי להנחות את האסטרטגיה השלטת בניהול הקשרי ע מחזיקי עניי .דיאלוג ע מחזיקי
עניי ספציפיי צרי להישע על אסטרטגיה זו.
מחזיקי עניי ה אות קבוצות המשפיעות ו/או עשויות להיות מושפעות מפעילויותיו ,מוצריו או
שירותיו של הארגו ,ומ הביצועי הרלוונטיי .על בסיס הגדרה זו ,יש לזהות את מחזיקי העניי של
הארגו לפי הקריטריוני הבאי:
•

אחריות – מחזיקי העניי שלגביה נושא הארגו ,או עשוי לשאת בעתיד ,באחריות משפטית,
כספית ותפעולית בדמות תקנות ,חוזי ,מדיניות או קודי להתנהגות )לדוגמה ,עובדי,
רשויות מקומיות.

•

השפעה – מחזיקי העניי שיש לה כוח להשפיע או לקבל החלטות )לדוגמה ,רשויות מקוציות,
מחזיקי מניות ,קבוצות לח.(#

•

קירבה – מחזיקי העניי שעימ מצוי הארגו בקשר התכו ביותר ,לרבות מחזיקי עניי בתו
הארגו )לדוגמה ,ועד עובדי קבל ,קהילות מקומיות( ,מחזיקי העניי שהקשר עימ ממוש
)לדוגמה ,שותפי עסקיי( ,ואלה שבה תלוי הארגו לפעילות היומיומית שלו )לדוגמה,
רשויות מקומיות ,ספקי מקומיי ,ספקי תשתית מקומיי(.

•

תלות – מחזיקי העניי התלויי ,במישרי או בעקיפי ,בפעולות הארגו ,מבחינה כלכלית או
כספית )לדוגמה ,מעסיק יחיד במקו מסוי ,או רוכש יחיד של הסחורות( ,או מבחינת תשתית
איזורית או מקומית )לדוגמה בתי ספר או בתי חולי( .בכלל זה ג מחזיקי עניי התלויי
בצרכי בסיסיי שהארגו אחראי על אספקת ,במישרי או בעקיפי )למשל תרופות ,מי,
חשמל(.

•

ייצוג – מחזיקי העניי היכולי לטעו לייצוג לגיטימי של גו אזרחי ,בי א מכוח תקנות,
מכוח מנהג או מכוח תרבות )לדוגמה ,ארגו לא ממשלתי ,קבוצות אינטרסי מיוחדי לרבות
אלה המייצגות את 'האילמי' – אנשי או ישויות שאינ מסוגלי לייצג את עצמ ,כגו
הסביבה או הדורות הבאי – נציגי ארגוני עובדי ,חברי מועצות או מנהיגי של קהילות
מקומיות(.

•

מדיניות או מטרה אסטרטגית – מחזיקי העניי שאליה פונה הארגו ,במישרי או בעקיפי,
דר המדיניות והחזו הערכי שלו )לדוגמה לקוחות ,קהילות מקומיות ,הנהלה של עובדי מיקור
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חו ,#זכייני( ,לרבות מחזיקי העניי היכולי לספק התרעה מוקדמת על סוגיות וסיכוני
חדשי )לדוגמה אקטיביסטי ,עמותות אזרחיות ,האקדמיה(.

מבח ששת החלקי למיפוי מחזיקי עניי

השפעה

אחריות

קרבה

מדיניות ומטרה
אסטרטגית

תלות

ייצוג
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תהלי הזיהוי והמיפוי של מחזיקי העניי עשוי לכלול:
•

כינוס קבוצת אנשי מחזיקי תפקידי שוני מכל יחידות הארגו )לדוגמה ,משפטי ,ניהול
סיכוני ,יחסי חו ,#רכש ,משאבי אנוש ויחסי משקיעי( ,מחזיקי היכרות ע הארגו,
הפרויקט ,המחלקה או הסוגיה הספציפית שלגביה מבקש הארגו לזהות מחזיקי עניי.

•

סיווג מחזיקי העניי המזוהי לפי הקטגוריה שמכוחה זוהו ,לפי מידת העניי שלה והסיבה
להיות מחזיקי עניי.

•

קיבו #מחזיקי העניי לקטגוריות ולתתקטגוריות שסביר שיחזיקו בנקודת מבט משותפת
)למשל ,ארגוני לא ממשלתיי עשויי לכלול ארגוני הומניטאריי ,ארגוני זכויות אד,
פעילי למע מחזיקי חיי וקבוצות איכות הסביבה(.

לאחר מכ ,על הארגו לבסס תהליכי שיטתיי אשר
•

יאפשרו למחזיקי העניי שאינ מזוהי לעת עתה להעלות את הסוגיות המעסיקות אות או
להצביע על הזדמנויות )לדוגמה ,דר מנגנוני המאפשרי גישה חופשית כגו 'קווי חמי',
נציגי מקומיי ,קבוצות מיקוד או סקרי החורגי מעבר להיק הדיאלוג הרגיל(;

•

במידת האפשר ,לאפשר לקולות אלה להישמע ללא חשש מהתוצאות ,על ידי יצירת תהלי
חופשי מהשפעות ומלח) #למשל מינוי נציב תלונות או מדיניות של 'התרעה בשער' – חשיפת
מידע על ידי חבר הארגו(; וכ

•

לכלול מנגנוני לייצוג מחזיקי העניי שאינ יכולי להשמיע את קול )לדוגמה ,הדורות
הבאי ,הסביבה(.

הג שזיהוי ומיפוי ראשוניי של מחזיקי עניי יכולי להתרחש ללא מעורבות שיטתית של מחזיקי
העניי ,ככל שהדיאלוג מתפתח ומבשיל יש לערב אות בתהלי זה.

ב 3.2.זיהוי ראשוני של הסוגיות המהותיות
הארגו יקבע מתודולוגיה ,כולל תהליכי שיטתיי ,לזיהוי סוגיות מהותיות הקשורות בפעילות,
בשירותי ,במוצרי ,שירותי ,אתרי וחברותבנות שלגביה נושא הארגו באחריות ניהולית
וחוקית או שיש לו יכולת להשפיע על ביצועיה )למשל ,השפעות השימוש במוצר(.
סוגיה תיחשב למהותית א היא משפיעה ,או סביר שתשפיע ,על החלטות ,פעולות והתנהגות של מחזיקי
העניי ו/או של הארגו עצמו.
להל קווי מנחי לקביעת הסוגיות המהותיות:
•

ביצועי מחזיקי קשר להיבטי של מדיניות ) – (policy-related performanceההיבטי
בביצועי הארגו הקשורי להתחייבויות ולמדיניות המוצהרת של הארגו.
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•

ביצועי פיננסיי לטווח קצר וציות לחוק – ההיבטי בביצועי הארגו הכוללי השלכות
משמעותיות ,ממשיות או פוטנציאליות ,מבחינה חוקית ורגולטורית ,שיש לה השפעה פיננסית
ישירה על הארגו.

•

נורמות על פי עמיתי – היבטי בביצוע או בהתנהגות שעמיתי של הארגו )לדוגמה מתחרי(
מאמצי ומחשיבי כלגיטימיי ,בלי קשר לשאלה א לארגו עצמו יש מדיניות כוללת בעניי.
.

•

התנהגות מחזיקי העניי והסוגיות המעסיקות אות – הסוגיות המשפיעות על החלטות מחזיקי
העניי ועל התנהגות ,ה ביחס לארגו וה ביחס לצרכי פיתוח ברקיימא.

•

ציפיות חברתיות – ההיבטי בביצועי הארגו שיש ה רלוונטיי בבירור למחזיקי העניי
וסביר שיהיו רלוונטיי להחלטות והתנהגות עתידית של מחזיקי העניי ,לרבות ההיבטי
בביצועי הנתוני לפיקוח באמצעות רגולציה או באמצעות ביקורת שאינה רגולטיבית – ותהא
זו יעילה פחות או יותר – ואשר סביר כי יהיו נתוני בעתיד לרגולציה באמצעות החוק.

בקביעה מהי סוגיה מהותית ,על הארגו להביא בחשבו משמעות ורלוונטיות ביחס לכל אחד מ
היסודות הללו.
את הרלוונטיות יש להערי ביחס לכל אחד מחמשת החלקי של מבח המהותיות .במידה שהזיהוי
הראשוני של סוגיות מהותיות מתרחש עוד לפני יצירת דיאלוג ע מחזיקי עניי ,על הארגו להתחיל
בהתמקדות במהותיות הנגזרת מתו הייעוד הארגוני ומתו המדיניות –ביצועי הארגו הכרוכי
במדיניות )כגו ייעוד הארגו ,אסטרטגיה וקווי מדיניות(; ביצועי פיננסיי לטווח קצר וציות לחוק;
ונורמות עלפי עמיתי ,הנבחנות ומתוקפות מול עמיתי בסקטור או בשוק .בשלב זה על הארגו
להשתמש בידע המצוי כבר בידיו אודות עמדות מחזיקי העניי ,על מנת לבצע הערכה מקדמית של
המהותיות של כל סוגיה ביחס לסוגיות המעסיקות את מחזיקי העניי ולנורמות החברתיות.
בקביעת מידת המשמעותיות של כל סוגיה ,על הארגו להגדיר רמות ס תו שימוש בכלי ,תקני,
מדדי וקריטריוני רלוונטיי והולמי .במידה שזיהוי ראשוני זה של הסוגיות המהותיות מתרחש
לפני יצירת דיאלוג ע מחזיקי העניי ,על הארגו להשתמש בהבנה הנוכחית שלו לגבי הסוגיות
המעסיקות את מחזיקי העניי לש קביעת המשמעות.
בזיהוי הראשוני של סוגיות מהותיות על הארגו לערב קבוצה של מחזיקי תפקידי שוני מכל יחידות
הארגו )כגו ,משפטי ,ניהול סיכוני ,יחסי חו ,#רכש ,משאבי אנוש וקשרי משקיעי(.
על הארגו להמשי בתהלי ההערכה של רלוונטיות ומשמעותיות של סוגיות משמעותיות במקביל
ליצירת הדיאלוג ע מחזיקי העניי .דבר זה יאפשר לארגו להבי באופ מלא יותר ,ולהביא לתהלי
ההערכה הבנה של התנהגות מחזיקי העניי והסוגיות המעסיקות אות ,וכ של נורמות חברתיות ,קרי,
חששותיה ,עמדותיה ,ציפיותיה וצרכיה של מחזיקי העניי )ראו ב.(3.7.
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ע תחילת הדיאלוג ע מחזיקי העניי ,וככל שדיאלוג זה מתפתח ,על מחזיקי העניי להיות מעורבי
כחלק אינטגרלי בתכנו וביישו של רמות ס ושל קריטריוני להערכת רלוונטיות ומשמעותיות,
ולהשתת בזיהוי 'מהותיות הנגזרת מ הייעוד הארגוני ומ המדיניות'.

מבח המהותיות ב חמשת החלקי לעיל הוא תהלי מעגלי ומתמש .שני המעגלי' ,מהותיות הנגזרת
מ הייעוד הארגוני ומ המדיניות' ו'מהותיות הנגזרת מהתנהגות החברה והתנהגות מחזיקי העניי'
משפיעי זה על זה .בשלבי שוני של יצירת הדיאלוג ייחש מידע חדש ביחס לכל חלק של המבח.
לפיכ ,סוגיה שזוהתה בשלב הראשוני כנורמה על פי עמיתי או כסוגיה המעסיקה מחזיקי עניי עשויה
להפו למדיניות בסבב הבא של קביעת המהותיות.

מבח חמשת החלקי לבדיקת מהותיות של סוגיה
]ביצועים[
פיננסיים
לטווח קצר

התנהגות
מחזיקי
העניין
והסוגיות

ביצועים מחזיקי
קשר להיבטים
של מדיניות

נורמות חברתיות
)באמצעות רגולציה
ושלא באמצעות
רגולציה(

נורמות על
פי עמיתים

מהותיות הנגזרת מהתנהגות החברה
והתנהגות מחזיקי העניי
מהותיות הנגזרת מ הייעוד הארגוני ומ
המדיניות

21

ב 3.3.קביעה והגדרה של אסטרטגיית הדיאלוג ,יעדיו והיקפו
על הארגו לקבוע את אסטרטגית הדיאלוג ע מחזיקי העניי .עליו לקבוע את קשר הדיאלוג ,יעד)י(ו
והיקפו.
על הארגו לפתח אסטרטגיה לדיאלוג ע מחזיקי עניי על בסיס מפת מחזיקי העניי של הארגו והזיהוי
הראשוני של סוגיות מהותיות .בפיתוח האסטרטגיה עליו להביא בחשבו את מניעי הדיאלוג ,את
מחזיקי העניי שעימ יתנהל הדיאלוג ,ואת הסוגיות לגביה יתנהל הדיאלוג .על הארגו להגדיר כיצד
יסייע לו הדיאלוג להבי את הסוגיות עימ הוא מתמודד ,לפתח יעדי ולהגשי אות.
יתר על כ ,על הארגו להבטיח עקביות בי הדיאלוג ובי אסטרטגיות ארגוניות אחרות .יש לבחו מחדש
את אסטרטגית הארגו ולשפרה לאור דיאלוגי ספציפיי.
על הארגו לפתח יעדי כוללי ברמה גבוהה והיק כולל לדיאלוג .היק הדיאלוג צרי לאפשר לארגו
להשיג את מטרות הדיאלוג.
בפיתוח האסטרטגיה ,על הארגו לקבוע את יכולתו )קרי ,את המידה בה הוא מוכ ומסוגל – לרבות
משאבי אנושיי ,טכניי וכספיי העומדי לרשותו( להיענות למחזיקי העניי באופ עקבי והול,
ובדר שתגשי את מטרות הדיאלוג .על הארגו להערי את יכולתו להיענות לקשת של השלכות
אפשריות של הדיאלוג וציפיות אפשריות ממנו.
ע יצירת הדיאלוג והבשלת השותפות ,על הארגו לערב מחזיקי עניי בתכנו וביישו של אסטרטגיית
הדיאלוג שלו ,יעד)י( הדיאלוג והיקפו.

ב 3.4.קביעת תכנית לקיו הדיאלוג ,ולוחזמני ליישומה
על הארגו לקבוע תכנית לדיאלוג ע מחזיקי העניי לצד לוח זמני המלמד על כוונתו ליצור שיתו +ע
מחזיקי העניי שלו .על הארגו להנגיש את התכנית למחזיקי העניי.
לצד אסטרגיית הדיאלוג ,יעד)י(ו והיקפו ,ובאופ שיעלה עימ בקנה אחד ,על הארגו לקבוע תכנית
דיאלוג שתאפשר לו לממש את האסטרטגיה שלו ותלמד כיצד בכוונתו לעמוד במחויבות לתכנית 'כוללת
ומקיפה' לאור זמ .עליו לקבוע קריטריוני לתעדו הדיאלוגי שלו ולהעביר קריטריוני אלה
למחזיקי העניי.
על הארגו למסור את תכנית הדיאלוג ,ולאפשר גישה קלה אליה .התכנית צריכה להתפתח לאור זמ
ויש לפרסמה בצורת לוח זמני ליישו.
ע יצירת הדיאלוג והבשלת השותפות ,על הארגו לערב מחזיקי עניי בתכנו וביישו של תכניות
הדיאלוג שלו.
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הכנה ויצירת הדיאלוג
ב 3.5.זיהוי דרכי יעילות לדיאלוג
הארגו יקבע את הדרכי המתאימות ליצירת דיאלוג ע מחזיקי העניי שלו.
עבור כל דיאלוג ,על הארגו לקבוע:
•

יעד)י( והיק ספציפיי,

•

ייצוג של מחזיקי העניי )קרי ,אילו קבוצות מחזיקי עניי צריכות להיכלל בדיאלוג ,ובאיזו
מידת ייצוג(,

•

רמת הדיאלוג )לדוגמה ,מרמה פסיבית יותר כגו פיקוח והעברת מידע ,לרמה אקטיבית יותר
כגו שיתו פעולה או העצמה(,

•

המדיו  האמצעי לניהול הדיאלוג )לדוגמה ,אינטרנט ,טלפו ,וידאוקונפרנס ,קשר ישיר
)מקומי( ,תקשורת כתובה ,תקשורת משודרת או שילוב של כל אחד מאלה(,

•

הלי ניהול הדיאלוג )לדוגמה ,ניהול דיו ,ועידה ,גישור – מחייב או לא מחייב( ,וכ

•

שיטה )לדוגמה ,סקרי ,קבוצות מיקוד ,נציגי מקומיי ,קשר אחדעלאחד ,פורו מקוו,
הצגת הארגו ,רשתות של מחזיקי עניי ,פאנלי או ועדות של מחזיקי עניי ,מפגשי או
פורומי ציבוריי ,שותפויות לרבות התאגדויות ,פרויקטי רעיונות או מיזמי משותפי ,או
פרויקטי קולקטיביי כדוגמת .(World Cafe

על הארגו להערי את מנגנוני הדיאלוג הקיימי )לדוגמה ,קו ח לצרכני או מפגשי של קשרי
משקיעי( ,ולהרחיב.
בתכנו פעילויות נקודתיות לדיאלוג על הארגו להביא בחשבו:
•

צורת הדיאלוג

•

השלכות על ניהול הארגו.

•

השלכות הנובעות מסיו הדיאלוג.

•

נכונות של מחזיקי העניי להשתת בדיאלוג

•

ניגוד ענייני

•

אינטרסי שוני ו/או מתנגשי של מחזיקי עניי

•

מסגרת הזמ

•

הבדלי תרבותיי

•

השלכות לגבי יכולת

•

בשלות הסוגיות

על הארגו להבהיר למחזיקי העניי כאשר אי לו סמכות ניהול או השפעה על קבלת החלטות וכתוצאה
מכ אי באפשרותו להיענות לסוגיות המעסיקות אות )למשל כאשר הוא מחזיק ברשיו או זכיי
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איזורי או סני של ארגו בינלאומי( .במידת הצור על הארגו להקי מבני פנימיי מתאימי לניהול
תהלי הדיאלוג ע מחזיקי עניי .בתכנו הדיאלוג ,על הארגו להביא בחשבו מה נתו ומה איננו נתו
למשא ומת.
על הארגו להזמי את מחזיקי העניי להשתת בדיאלוג זמ רב מבעוד מועד ולספק לה את כל המידע
הנחו ,#כגו מידע על מסגרת הדיאלוג והתהלי הכרו בכ ,ועל יעד)י( הדיאלוג.
ע יצירת הדיאלוג והבשלת השותפות ,על הארגו לערב מחזיקי עניי בתכנו וביישו של הפעילויות
המתבצעות למע הדיאלוג.

ב 3.6.בניית יכולת וביסוסה
הארגו יזהה ויערי ,למה זקוקי מחזיקי העניי לש פיתוח היכולת שלה ,ה מבחינת משאבי
)למשל ,עובדי ,כס ,+זמ( וה מבחינת יכולות )למשל ,מומחיות ,נסיו( .הארגו יתחייב להיענות
לצרכי אלה על מנת לאפשר דיאלוג יעיל.
במידת האפשר ,על הארגו להיבנות על מנגנוני ותהליכי קיימי )לדוגמה ,אנשי ,מערכות ,תכנו
משאבי(.
על הארגו לשקול לערב צדדי חיצוניי כאשר הדבר יהיה לתועלת הדיאלוג.
בי התחומי בה בניית יכולת או מעורבות של צד חיצוני עשויה להיות רלוונטית ומועילה:
•

בנייה של הבנה ומודעות,

•

התמודדות ע מחסומי שפה,

•

קידו תהלי )לדוגמה ,כינוס מפגש או ניהול קונפליקט(,

•

סיוע לגישה להתייעצויות ומפגשי דיאלוג )לדוגמה ,התאמת תהלי או מבנה הדיאלוג על מנת
לאפשר השתתפות ,סיוע במשאבי( ,וכ

•

מומחיות מיוחדת )לדוגמה ,מומחיות בתחו המער הלוגיסטי ,היכרות ע מדינה ,מודעות
תרבותית(.

על הארגו לשקול שילוב בי דיאלוגי שוני ו/או שיתו פעולה ע ארגוני נוספי ביחס לסוגיה
מסוימת על מנת לחסו במשאבי של ארגוני דלי יותר במשאבי.
ע יצירת הדיאלוג והבשלת השותפות ,על הארגו לערב מחזיקי עניי בהגדרת הדרכי לבניית יכולת
ולביסוסה.
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ב 3.7.יצירת דיאלוג ע מחזיקי העניי בדרכי המקדמות הבנה ,למידה ושיפור
הארגו יוודא כי הוא מזהה ומבי את הסוגיות המעסיקות את מחזיקי העניי ,את ההזדמנויות
והסיכוני הכרוכי בה באופ המקד את הבנת המהותיות .הארגו יזהה גורמי מאפשרי )קרי,
את האמצעי( לש למידה ושיפור הביצועי.
על בסיס אסטרטגיית הדיאלוג ותכניות הדיאלוג שלו ,על הארגו לקיי דיאלוג ע מחזיקי עניי כדי
לשפר את הבנתו לגבי הסוגיות המהותיות שלו .הזיהוי הראשוני של הסוגיות המהותיות הערי
רלוונטיות ומשמעותיות על בסיס ההבנה שהיתה קיימת אז לגבי הסוגיות המעסיקות את מחזיקי
העניי ,והתמקד ב'מהותיות הנגזרת מ הייעוד הארגוני ומ המדיניות' .כעת על הארגו להרחיב את
הדיו שלו כ שיכלול 'מהותיות הנגזרת מהתנהגות החברה ומהתנהגות מחזיקי העניי' ,ולשת את
מחזיקי העניי שלו בדיו בסוגיות המעסיקות אות ובנורמות החברתיות.
לש הערכת הרלוונטיות והמשמעותיות וקביעת המהותיות על בסיס זה ,על הארגו לוודא כי הוא מבי
את הסוגיות המהותיות המעסיקות את מחזיקי העניי ,דהיינו ,עמדות ,צרכי וציפיות .עליו לבחו
אות לעומק ,וליידע את מחזיקי העניי לגבי הביצועי הנוכחיי והתכניות העתידיות ביחס לסוגיות
אלה .תהלי הבחינה של הסוגיות המהותיות המעסיקות את מחזיקי העניי צרי להביא בחשבו ג את
הסיכוני וההזדמנויות הכרוכי בה.
ההכרעה לגבי רמת הרלוונטיות והמשמעותיות של הסוגיות המהותיות המעסיקות את מחזיקי העניי
צריכה להנחות את תעדו הסוגיות המהותיות.
על הארגו ומחזיקי העניי שלו לזהות ולבחו מה מאפשר למידה ושיפור ,בהתחשב בבשלות הסוגיות.
מאפשרי כוללי:
•

ביצוע מחקר )לדוגמה ,על סוגיות רדומות ומתעוררות – ראו נספח א' ,בשלות הסוגיות(;

•

בניית יכולות פנימיות וחיצוניות )לדוגמה ,עבור סוגיות רדומות ומתעוררות(;

•

השתתפות בדיוני ובהידברות על סוגיות מהותיות ועל הזדמנויות )לדוגמה ,עבור סוגיות
רדומות ומתעוררות(;

•

פיתוח תהליכי למדידה ,ניטור וניהול של סוגיות מהותיות )לדוגמה ,עבור סוגיות רדומות
ומגובשות(; פיתוח מדיניות ואסטרטגיות רלוונטיות )לדוגמה ,עבור סוגיות מתעוררות עד
מגובשות(;

•

אימו #ויישו של תקני ,קודי ,מסגרות או מערכות ניהול מתאימות )לדוגמה ,עבור סוגיות
מבוססות עד מגובשות(; וכ

•

קביעת יעדי ביצוע ומדדי לש הנחייה של )תהליכי( קבלת ההחלטות ה בקרב מחזיקי העניי
וה בארגו ,ולהבטיח אפשרות להשוות ,לאור זמ ,ע ארגוני אחרי ולעומת תקני
ואסטרטגיות רלוונטיי )לדוגמה ,עבור סוגיות בשלות עד מגובשות(.

על הארגו לערב מומחי חיצוניי ,או להשתת בדיוני והתייעצויות שמקיימי מומחי ,כאשר
הדבר ישפר את ההבנה והלמידה ויתרו לקבלת החלטות לגבי גורמי מאפשרי.
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ע יצירת הדיאלוג והבשלת השותפות ,מחזיקי העניי צריכי להיות מעורבי באופ אינטגרלי בתכנו
וביישו הקריטריוני לרלוונטיות ולמשמעותיות ,ולהשתת בזיהוי ה'מהותיות הנגזרת מ הייעוד
הארגוני ומ המדיניות' ,וה'מהותיות הנגזרת מהתנהגות החברה והתנהגות מחזיקי עניי' .כמו כ ,על
הארגו לערב את מחזיקי העניי בזיהוי הגורמי המשפיעי.

תגובה והערכה
ב 3.8.ניצול ,הפנמה והסברה של הלמידה
הארגו ינצל את מה שלמד מ הדיאלוג ע מחזיקי העניי על מנת לשכלל את האסטרטגיות והפעולות
שלו כ ,שיעלו בקנה אחד ע צרכי פיתוח ברקיימא .הארגו יסביר מה למד וכיצד בכוונתו להגיב.
על הארגו להיענות באופ של ,עקבי ושיטתי לכל הסוגיות המהותיות שזוהו במהל הדיאלוג,
ולהבהיר כיצד יטפל בסוגיות מהותיות אלה .בייחוד צרי הארגו:
•

להערי את הגורמי המאפשרי שזוהו ולהחליט לגבי צעדי שיושפעו מ הלמידה מתו
הדיאלוג )ראו ב.(3.7.

•

להבטיח כי ההחלטות והצעדי מביאי בחשבו את הצרכי ,הציפיות והתפיסות של מחזיקי
העניי) .שימו לב :אי פירושו של דבר בהכרח כי הארגו יסכי או יציית לעמדות מחזיקי
העניי ,אלא שהוא יגיב לה באופ עקבי ויציב(.

•

לקבוע ולייש מדיניות ויעדי ביצוע בהתא להתחייבויות ולאסטרטגיה שלו )ראו ב.(3.7.

•

לדווח א טר הגיב לסוגיות מהותיות )קרי ,טיפל בה או זיהה גורמי מאפשרי( ,ולהסביר
מדוע.

•

לקבוע ולייש תכניות פעולה )שעליה לכלול מנגנוני מדידה וניטור( ,תו שימוש במדדי
מחזיקי משמעות ה לארגו ולה למחזיקי העניי ,ואשר תואמי את מחויבויותיו של הארגו
והאסטרטגיה שלו.

•

להבטיח כי התפקידי ותחומי האחריות מוגדרי היטב וידועי לכל.

•

להקצות משאבי מתאימי לאפשר מימוש מדיניות ,יעדי והתחייבויות.

•

לדווח מה הוחלט בתגובה לסוגיות המעסיקות את מחזיקי העניי ,למחזיקי העניי הנוגעי
בדבר או המושפעי מ ההחלטה ,ה בתו הארגו ,ובכלל זה כל נושאי התפקידי ושדרות
הניהול המתאימות בתו הארגו ,וה מחוצה לו.

ע יצירת הדיאלוג והבשלת השותפות ,על הארגו לערב את מחזיקי העניי בתכנו וביישו תהליכי
קבלת ההחלטות וההיענות למחזיקי עניי.
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ב 3.9.מדידה והערכה של הביצועי
הארגו יקבע תהליכי ומנגנוני לש מדידה ,ניטור והערכה של איכות הדיאלוג המתקיי בפועל ע
מחזיקי העניי.
על הארגו לקבוע תהליכי ומנגנוני שימדדו ,ינטרו ויעריכו את היעילות והאיכות של הדיאלוג
המתקיי בפועל ,התהליכי והפעילויות ברמה התפעולית .על הארגו לבקש חוות דעת לגבי שיפורי
אפשריי .הערכת האיכות של דיאלוג מחזיקי העניי ,לרבות לש אשרור ) (AA1000ASוהערכה
עצמית ,צריכה להביא בחשבו את ההנחיות בנספח ב'.
על הארגו להביא בחשבו קיומ של מנגנוני מדידה ו/או הערכה ולהרחיב.
ע יצירת הדיאלוג והבשלת השותפות ,על הארגו לערב מחזיקי עניי בתכנו וביישו של מדידת
הדיאלוג והערכתו.

ב 3.10.הערכה ,מיפוי מחדש והגדרה מחדש
הארגו יערי ,וימפה מחדש את מחזיקי העניי שלו ,ויגדיר מחדש את האסטרטגיה שלו ביחס אליה
ע התרחשות שינויי או הפקת לקחי חדשי.
על הארגו לבצע מעת לעת ,ובעקבות הדיאלוג ,הערכה מחודשת של מפת מחזיקי העניי ,אסטרטגיית
הדיאלוג ,היעדי וההיק הכולל של הדיאלוג ,וכ של תכנית הדיאלוג של הארגו והנתוני הרלוונטיי.
לדוגמה ,דיאלוג עשוי לגלות סוגיות מהותיות חדשות שלגביה נדרש ניתוח חדש של מחזיקי עניי ,או
שתכנו אסטרטגיה עסקית חדשה עשוי להשפיע על ההרכב הנוכחי של מחזיקי העניי.
ע יצירת הדיאלוג והבשלת השותפות ,על הארגו לערב מחזיקי עניי בהערכה ובהגדרה מחדש של
מחזיקי העניי שלו ושל אסטרטגיית מחזיקי העניי.
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 .6איכות הדיאלוג ע מחזיקי העניי
ידוע כי לארגוני יש רמות התנהלות שונות .בעוד שמעורבות של מחזיקי עניי היא מרכיב יסודי
בדיאלוג איכותי ע מחזיקי עניי AA1000SES ,מכיר בהבדלי לגיטימיי ברמות הדיאלוג ותומ
בלמידה ובגמישות בדיאלוג ע מחזיקי עניי .הוא מספק אמצעי להבי ולזהות הישגי ,ובעת ובעונה
אחת קובע אמות מידה ליישו מלא .בבסיס התק מצויה ההבנה כי הזמ והנסיו יביאו לשיפור.
איכות הדיאלוג בפועל תלוי בשני מאפייני עיקריי:
•

יישו המחויבות ,העקרונות המנחי והמסגרת על פי  – AccountAbilityהמידה בה הארגו
מאמ #ומייש את המחויבות ,את שלושת העקרונות ואת המסגרת הכללית של התכנית לפי
.AccountAbility

•

הדיאלוג ע מחזיקי העניי – המידה בה מחזיקי העניי היו מעורבי בתכנו ,ביישו
ובהערכה של הדיאלוג.

התק מצביע על שלוש רמות הישגי :הארגו "המתעורר" ,הארגו "האסטרטגי" והארגו "הנאור".

.
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איכות הדיאלוג בפועל

בהתא ל
AA1000SES
ארגו מתעורר
יישו
העקרונות

ארגו אסטרטגי ארגו נאור

AccountAbility

AccountAbility

Commitment

Commitment

AccountAbility
Commitment

והמסגרת
רק חלק ממרכיבי
המסגרת מיוש ,א
בכלל

כל מרכיבי המסגרת
מיושמי בפועל

כל מרכיבי המסגרת
מיושמי בפועל
ומאושררי באמצעות
) AA1000ASתק
האשרור(

דיאלוג מחזיקי
העניי
בתכנו וביישו של
דיאלוג מחזיקי
העניי ,לרבות הגדרת
הקריטריוני לזיהוי
מחזיקי עניי וסוגיות
מהותיות ,מדידה
ודיווח על איכות

אי מעורבות של
מחזיקי עניי בתכנו,
יישו והערכה של
הדיאלוג.

מחזיקי עניי

יש הסכמה בי הארגו

משתתפי בתכנו,
ביישו ובהערכה של
הדיאלוג ,אול אי
הסכמה מלאה על

ומחזיקי העניי על
מתווה הדיאלוג,
יישו והערכה.
הדיאלוג הוא חלק

ניהול הדיאלוג ועל
ההשלכות.

מדיו חברתי רחב
יותר.

הדיאלוג ע מחזיקי
עניי: .

n accordance
with AA1000SES
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ארגו מתעורר מתחייב לתכנית כוללת ומקיפה ולשלושת העקרונות לפי  ,AccountAbilityאול נמצא
בשלב מוקד של תכנו ויישו .הוא החל אמנ בתהלי ,אול עדיי לא ביצע את כל השלבי וכל
המרכיבי של המסגרת ,ומחזיקי העניי אינ מעורבי בתכנו ,ביישו ובהערכה של דיאלוג מחזיקי
העניי.
ארגו אסטרטגי נמצא באופ פעיל בתהלי של דיאלוג ע מחזיקי עניי להבנת הסוגיות המעסיקות
אות ,קידו הלמידה ומציאת פתרונות .ברמה זו ,הארגו מייש באופ מלא את המסגרת ,את
המחויבות לתכנית ואת העקרונות המנחי .מחזיקי העניי מעורבי בתכנו ,ביישו ,בהערכה ובדיווח
על הדיאלוג בפועל ,אול עדיי אי בהכרח הסכמה מלאה בי הארגו ובי מחזיקי העניי על מרכיבי
ו/או השלכות של הדיאלוג.
ארגו נאור עובר מגישה המתמקדת בארגו לגישה בעלת זיקה לדיו החברתי הרחב יותר )קרי,
ממוקדתנושא( .ברמה זו הארגו מייש באופ מלא את המסגרת ,את המחויבות לתכנית ואת
העקרונות המנחי ,ומגיע להסכמה ע מחזיקי העניי שלו על התכנו ,לרבות הצבעה על קריטריוני,
יישו ,הערכה ודיווח על הדיאלוג והשלכותיו .הארגו זוכה לאשרור ,באמצעות .AA1000AS
שיטה זו להערכת האיכות של הדיאלוג ע מחזיקי עניי מספקת בסיס להשוואה ושקיפות ועל כ
מבטיחה אמינות ואחריותיות .היא מספקת ג דר להערכת איכות הדיאלוג ע מחזיקי העניי עבור
תקני וקודי אחרי המחייבי דיאלוג כזה.
לש המש הלמידה ,על הארגו לשקול אשרור על בסיס  ,AA100ASבלי קשר לרמת ההתנהלות
בפועל .תהליכי האשרור צריכי להביא בחשבו את הרמה בה נמצא הדיאלוג ע מחזיקי העניי.
ברוח של שיפור מתמש ,על הארגו להתחייב לחתור לרמת איכות של ארגו נאור.
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נספח א'
מושגי רלוונטיי
א 1.בשלות הסוגיות
שווקי ,וכתוצאה מכ ג סוגיות ,מתעצבי ומושפעי ממספר גורמי – חברתיי ,גיאוגרפיי,
תרבותיי ,רגולטורי ותעשייתיי .לא כל ציפיותיה של מחזיקי העניי מבוססות ומובנות בראשית
הדיאלוג )לדוגמה ,עובדי ופיצויי ,ספקי ותנאי תשלו או רגולטורי וציות( ,אלא מתפתחות באופ
דינמי בתרבויות ובשווקי שוני )לדוגמה ,למידה משנה את המודעות ואת ההבנה של סוגיות ושל
פעולות הקשורות אליה ,וכתוצאה מכ ג את צרכיה ,ציפיותיה ותפיסותיה של מחזיקי העניי(.
הטבלה שלהל מאפיינת רמות בשלות של סוגיות:

רמת בשלות
מחקר

רדומה
•

•
ראיות

•
•

דיאלוג מחזיקי
עניי

•
•

מודעות
מוקדמת
מחקר מקדי
)אקספלורטורי(
תפיסות חלשות
אי נתוני
מדעיי מוצקי
אינטרס של
מובילי דעת קהל
אינטרס של
הקהילה
והאקטיביסטי

בשלה

מתעוררת
• מתעצב גו של
מחקר מפורט

•
•
•
•
•

הנתוני עדיי
חלשי
אי מסקנות
שתדלנות של
ארגוני לא
ממשלתיי
תשומת לב של
התקשורת
מודעות פוליטית

מגובשת

• מחקר מקי
• הול ונבנה
קונצנזוס

• הפ לחלק מ
העמדה
המקובלת

• מתגבשות ראיות
מוצקות

• הראיות נתקבלו

• שותפויות בי
מגזריות )למשל,
(UNGC ,GRI
• התאגדויות
עסקיות )טיפול
אחראי(

• פעולה פוליטית
• פעולה משפטית

ציפיות מחזיקי
עניי

• מוגבלות

• גוברות

• עקביות

• גבוהות

תגובת הרגולטור

• אי רגולציה

• רגולציה
אזרחית

• רגולציה עצמית
של התאגיד
• רגולציה
משותפת או רב
צדדית

• רגולציה של
המדינה או
רגולציה בי
ממשלתית

גבולות האחריות
החברתית

• לא מוגדרי
• דיו חברתי
מוגבל

• נתוני לדיו
חברתי

• הול ונבנה
קונצנזוס

• מוגדרי היטב

בשלותה של סוגיה עשויה להיות שונה בי מישור אחד של פעילות הארגו למשנהו ,והיא משתנה
לאור זמ.
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בראשית הדיאלוג ,וכאשר יש מעורבות מצומצמת של מחזיקי עניי ,קרוב לוודאי שהארגו יהיה מודע
לסוגיות המרכזיות והמגובשות .ע הבשלת הדיאלוג והתגברות מעורבות של מחזיקי העניי ,יהיה
הארגו רגיש לסוגיות חדשות ומתעוררות ועל כ יהיה מסוגל לפתח אסטרטגיות וקווי מדיניות
שיצמצמו את הסיכו וינצלו את ההזדמנויות שמציעות הסוגיות החדשות.

א 2.סוגי דיאלוג
למחזיקי עניי יש העדפות באשר לאופ קיו הדיאלוג ובאשר לדר בה ה פועלי על מנת להביא
שינוי .אלה עשויות לכלול:
•
•
•
•
•
•
•
•

פעולה לביסוס זכויות ומחויבויות פורמליות ,מכוח חוק או הסכ.
השתתפות בתהליכי ייצוג המוכרי בחוק.
פעולה ע ארגוני יציגי ,שהלגיטימציה שלה נשענת על מוניטי.
השתתפות בארגוני יציגי מחזיקי 'שיניי'.
השתתפות בפיתוח ובקידו תקני שיאומצו מתו רצו חופשי.
פיתוח ,יישו וקידו תקני ומדדי להערכת איכות הפעולה )בנצ'מרקינג(.
פעילות של ציבורי רבי.
שימוש בטכניקות מתוחכמות של תעמולה ושתדלנות.
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נספח ב'
מפת דרכי להערכת איכותו של דיאלוג ע מחזיקי עניי לפי עקרונותיה של
AccountAbility
ארגו מתעורר
הדיאלוג מכיל
• התחייבות להכיר את
סוגיות המעסיקות את
מחזיקי העניי ,להכריע,
לקבל החלטות ולפעול
מתו היכרות עימ.

ארגו אסטרטגי
הדיאלוג מכיל
• התחייבות להכיר את
הסוגיות המעסיקות את
מחזיקי העניי ,להכריע,
לקבל החלטות ולפעול
מתו היכרות עימ.
וזכות של מחזיקי העניי
• להשמיע את עמדת לגבי
הנקודות המעסיקות
אות ,ולהשתת +בתהלי,
קבלת ההחלטות

מהותיות
)(materiality

בדיקת מחזיקי העניי והסוגיות
המהותיות המעסיקות אות.
• התמקדות בסוגיות
מגובשות
• דיאלוג לגבי סוגיות
מוגדרות
הארגו מפתח קריטריוני ביחס
למחזיקי העניי ולסוגיות
המהותיות המעסיקות אות

תהליכי אחריותיות ממוקדיארגו

שלמות
)(completeness

תכנו ויישו של הדיאלוג שפותח

על ידי הארגו
הארגו מפתח קריטריוני להערכה
ומדדי איכות עבור הדיאלוג ע
מחזיקי עניי.

היענות
)(responsiveness

תקשורת חדצדדית ע מחזיקי
העניי
תגובה חד צדדית ממחזיקי העניי
תגובה של הארגו וזיהוי גורמי
מאפשרי.

תהליכי אחריותיות ע זיקה לדיו
חברתי רחב יותר לזיהוי מחזיקי

לזיהוי מחזיקי עניי והסוגיות
המהותיות המעסיקות אות.
• התמקדות בסוגיות
מוגדרות ובסוגיות
מגובשות
• דיאלוג מקדי לגבי
סוגיות מתעוררות

עניי והסוגיות המהותיות
המעסיקות אות .בכלל זה ג
מחזיקי עניי פגיעי או שאינ
יכולי להישמע.
• התמקדות בסוגיות
רדומות עד מגובשות.

פיתוח קריטריוני ביחס למחזיקי
העניי ולסוגיות המהותיות
המעסיקות אות ,תו ,דיאלוג ע

פיתוח קריטריוני ביחס למחזיקי
העניי ולסוגיות המהותיות
המעסיקות אות ,בשיתו +ע

מחזיקי העניי
בדיקת הסוגיות המהותיות
המעסיקות את מחזיקי העניי ,וכ
את הצרכי ,הציפיות ,התפיסות
והעמדות הנלווי אליה.

ארגו נאור
הדיאלוג מכיל התחייבות
• להכיר את הסוגיות
המעסיקות את מחזיקי
העניי ,ולקבל החלטות
בהתא לכ ,וכ
• להיענות לסוגיות
המעסיקות את מחזיקי
העניי
וזכות של מחזיקי העניי
• להשמיע את עמדת לגבי
הנקודות המעסיקות
אות.
• לתרגל קבלת החלטות,
• לדעת על ביצועי הארגו.

תהליכי אחריותיות ממוקדיארגו
להבנת הסוגיות המהותיות
המעסיקות את מחזיקי העניי ,וכ
את הצרכי ,הציפיות ,התפיסות
והעמדות הנלווי אליה.
תכנו ויישו של הדיאלוג שפותח
תו דיאלוג ע מחזיקי העניי.

תכנו ויישו קריטריוני להערכה
ומדדי איכות ביחס לטיב הדיאלוג
ע מחזיקי העניי ,תו ,דיאלוג ע
מחזיקי העניי.
דיאלוג דוצדדי ממוקדארגו
היענות לסוגיות המהותיות
המעסיקות את מחזיקי העניי,
והצרכי ,הציפיות ,התפיסות
והעמדות הנלווי אליה.

היענות וזיהוי גורמי מאפשרי
תו ,דיאלוג ע מחזיקי העניי.

מחזיקי העניי
תהליכי אחריותיות ע זיקה לדיו
חברתי רחב יותר להבנת הסוגיות
המהותיות המעסיקות את מחזיקי
העניי ,וכ את הצרכי ,הציפיות,
התפיסות והעמדות הנלווי אליה.
תכנו ויישו של הדיאלוג שפותח
בשיתו +ע מחזיקי העניי.

תכנו ויישו קריטריוני להערכה
ומדדי איכות ביחס לטיב הדיאלוג
ע מחזיקי העניי ,בשיתו +ע
מחזיקי העניי.
דיאלוג דוצדדי נטוע בהקשר של
דיו חברתי.
ההיענות מבוססת ומתייחסת
לסוגיות המהותיות המעסיקות את
מחזיקי העניי ,ולצרכי ,ציפיות,
תפיסות ועמדות הנלווי אליה.

השותפות חוקרת ומתייחסת
לסוגיות חברתיות .
היענות וזיהוי גורמי מאפשרי
בשיתו +ע מחזיקי העניי.
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מאפייני המפתח של תק  AA1000לניהול דיאלוג מחזיקי עניי:
 קידו זכות של מחזיקי העניי להשמיע את עמדת ,ומחויבות הארגו
להגיב באופ הול לסוגיות המעסיקות אות.
 מציעה מסגרת ע עקרונות בסיסיי ומסגרת לניהול דיאלוג איכותי.
 מספק בסיס אית לעיצוב ,הטמעה ,הערכה והבטחה של מחויבות מחזיקי
העניי.
 מספק קוי מנחי לשיפור מתמש  ,תו הכרה ברמות שונות של
יישו הדיאלוג.
 נית לעשות בו שימוש כתק העומד בפני עצמו או כחלק אינטגרלי
מתקני אחרי )  AA1000תק לביטוח , GRI ,ועוד (.
 רלוונטי לטווח גדול של דיאלוגי ,החל מסוגיות קטנות ספציפיות
ברמת המיקרו ועד סוגיות חברתיות גדולות יותר – ברמת המקרו.
 מיועד לעסקי ,אוכלוסיה אזרחית ,ארגוני ,גופי ציבוריי ורשתות
של מחזיקי עניי ושותפויות.
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