دار أي دبليو سي شافهاوزن
تدعم الريادة في استدامة صناعة
الساعات الفاخرة
شافهاوزن 21 ،يوليو  - 2020أصدرت دار أي دبليو سي شافهاوزن اليوم اإلصدار الثاني من تقرير االستدامة الرائد الخاص بها طبقا لمعايير مبادرة
إعداد التقارير العالمية ).(GRI
كانت دار أي دبليو سي أولى ماركات الساعات السويسرية الفاخرة التي تعد
مرجعا بشأن معايير أفضل الممارسات العالمية هذه في عام  .2018حيث
عززت الشركة التزامها بممارسات تجارية شفافة ومسؤولة من خالل
تحديد أهداف لعام  2020تتناول االستدامة .وهي تفي اآلن بالتزامها بتقديم
تقرير كل سنتين.
يشير نشر هذا التقرير إلى مدى تقدم دار أي دبليو سي في دمج االستدامة
في صناعة القرار وإدارة آثارها االجتماعية والبيئية إلضافة قيمة للمجتمع.

دار رائدة في مجال تقارير االستدامة

دار أي دبليو سي تقود صناعة الساعات الفاخرة في نهجها الشفاف
والتعاوني نحو تحقيق االستدامة .باعتبارها دار صناعة ساعات فائقة الدقة
مصممة لتدوم ألجيال من خالل الجمع بين التقنيات التي تعود إلى قرون
مضت والتكنولوجيا المتطورة ،لطالما كان التفكير طويل األمد داعما لنهج
دار أي دبليو سي في سعيها لتحقيق التميز.
بعد أن حددت أهداف االستدامة األولى لعام  2020في عام  ،2017تفتخر
أي دبليو سي شافهاوزن بنجاحها في:
•	تحقيق األهداف البيئية وخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري
بنسبة  %10ومتوسط وزن العبوة وحجمها بمقدار %30
•	تحقيق أهدافها في الوصول إلى المساواة بين الجنسين في التدريب،
ومضاعفة ساعات العمل التطوعي السنوي للدار ،وخفض معدل الغياب
بنسبة  %10من خالل تعزيز الصحة والرفاهية
•	إعادة الحصول على شهادة الممارسات من مجلس المجوهرات
المسؤول )(RJC

قيمة طويلة األجل لألعمال والمجتمع

تطبق دار أي دبليو سي فكرا طويل المدى في نهجها لصناعة الساعات
اليدوية وفي االلتزام بأعلى معايير االستدامة .وقد كانت أولى ماركات
الساعات الفاخرة التي تفي بمعايير قانون الممارسات المنقحة لعام 2019
التي وضعها مجلس المجوهرات المسؤول ) ،(RJCوالذي ينطوي على
أحكام أقوى لممارسات األعمال المسؤولة وإدارة سلسلة التوريد .تم
االعتراف بدار أي دبليو سي من قبل مجلس  RJCلتبنيها ممارسات جيدة
تتجاوز المتطلبات القانونية بما في ذلك التوريد ومسؤولية صاحب العمل
واالستثمار في المجتمعات المحلية.
تعمل أي دبليو سي ً
أيضا على المستويين العالمي والمحلي في إدارتها المستمرة
للتأثيرات البيئية  -من تصميم آليات مستدامة في مركز التصنيع المتطورالتابع
لها بمدينة شافهاوزن وإلى تصدير  %100من الكهرباء المتجددة في جميع
أنحاء العالم ،وذلك في غضون العامين الماضيين .كما تستثمر الدار ً
أيضا في
مجتمعها المحلي باعتبارها صاحب عمل ،وكانت أولى ماركات الساعات
الفاخرة التي تحصل على شهادة « "Great Place to Work™"مكان عمل
متميز» في سويسرا  -حيث أعرب  %90من زمالء العمل أنهم فخورون
بكونهم جز ًءا من عائلة أي دبليو سي.
يقول السيد كريستوف غرينجير-هير ،الرئيس التنفيذي لدار أي دبليو سي
شافهاوزن موضحا« :عندما نشرنا تقرير االستدامة األول لصناعة الساعات
ً
وفقا لمعايير  GRIقبل عامين ،كان ذلك بمثابة فتح نافذة على عالمنا ،لم
تفتحها من قبل أي من ماركات صناعة الساعات السويسرية .االرتقاء إلى
التزامنا بالشفافية جعلنا أقرب إلى عمالئنا وموردينا ومجتمعاتنا وزمالئنا
بطرق لم نتوقعها .لقد كانت رحلة ملهمة ً
حقا وأنا فخور بالزخم الذي حققته
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أي دبليو سي حتى اآلن .العمل بشكل مستدام هو جهد جماعي ومستمر
وتعاوني ال نهاية له ،لذلك نحن أول من يدرك إمكانية تحقيق المزيد والمزيد
من التقدم .سنستمر في محاسبة أنفسنا على أن يكون لنا أثر إيجابي،
مدفوعين بالروح الريادية نفسها لمؤسس الدار عام ».1868

تقول فرانزيسكا جسيل ،رئيس التسويق ورئيس لجنة االستدامة« :تساعدنا
حواراتنا المستمرة والمتسقة مع أصحاب المصلحة على التحسين المستمر
لطريقة إدارة أثرنا االجتماعي والبيئي على طول سلسلة القيمة .إن التزامنا
بنشر تقارير االستدامة كل سنتين هو أحد الطرق التي نحاسب بها أنفسنا من
حيث اإلدارة المسؤولة ألثرنا البيئي ،ونحن مصممون على إحراز مزيد من
التقدم في دمج االستدامة في عملية صنع القرار لدينا على أساس مستمر».

نحو مستقبل أكثر استدامة

زيادة الشفافية ستكون مسعى مستمرا لنا ،وكذلك تنفيذ مبادئ االقتصاد
الدائري بما يتجاوز تلك مساعينا السابقة في هذا الصدد ،والتي تشمل إعادة
استخدام الحرارة الناتجة عن عمليات اإلنتاج وإعادة تدوير الذهب وتطوير
مواد جديدة مستدامة.
وضعت دار أي دبليو سي أهدافا واضحة لعام  2022تركز على االستدامة
البيئية والتنوع .وتشمل تلك األهداف الحصول على شهادة المساواة في
األجور  ،Equal Payومضاعفة حصة المرأة في اإلدارة مقارنة بالحد
األدنى لعام  ،2017وتطوير وتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات
الخضراء ،وتنفيذ مخطط للفعاليات المستدامة.

حول مبادرة إعداد التقارير العالمية

توفر مبادرة إعداد التقارير العالمية ) (GRIاإلطار األكثر استخدا ًما في
ً
تنسيقا منظ ًما لتبادل المعلومات
العالم لتدقيم تقارير عن االستدامة ،وتقدم
بشكل متسق وشامل حول القضايا المادية ومعايير األداء وإدارة المشكالت
المتعلقة باالستدامة.
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام  ،1868سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس شركة الساعات الدولية
في شافهاوزن .كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية
المتقدمة والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات
الجيب في عصره .من خالل القيام بذلك ،لم يرسي األساس لنهج الهندسة
الفريد لشركة أي دبليو سي فحسب ،بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي
للساعات الميكانيكية في سويسرا.
على مدار  150عا ًما من تاريخها ،قامت دار آي دبليو سي شافهاوزن بتعزيز
سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية ،خاصة الكرونوغرافات والتقويمات،
التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من قِبل العمالء.
تعتبر أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك ،وهي
متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة من
مواد متطورة مثل ألومينايد التيتانيوم والسيراتانيوم® .بتفضيل مبدأ «الشكل
يتبع الوظيفة» أكثر من الزخرفة ،تجسد إبداعات الشركة السويسرية
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطوحاته أثناء رحلته عير الحياة.
تنتقي شركة أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها
على البيئة ،وخلق الساعات المستدامة جوهريا التي صممت لتستمر
لألجيال .تفخر الشركة بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل ،باإلضافة
إلى توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين .تشارك أي دبليو سي ً
أيضا
مع المنظمات التي تعمل عالميًا لدعم األطفال والشباب.
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