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مدوّ نة قواعد السلوك الخاصة بالمورِّ دين
ّ
ويمثل تحمّل المسؤولية أحدَ الركائز الجوهرية التي ننطلق منها في الشركة
ُتعَ ُّد شركة وينترشال ديا أكبرَ منتج مستقل للغاز والنفط في أوروبا.
ضمن نطاق أنشطتنا؛ لإلسهام في تلبية مسئولية المتزايدة للطاقة في العالم بكفائه و عاليتين .وهذا يقتضي منا االمتثال ،في جميع مواقعنا
على النطاق العالمي ،للقوانين المعمول بها والمعايير المعترف بها دولياً .إضافة إلى ذلك ،ومن خالل مدوَّ نة قواعد سلوك وينترشال ديا وضعنا
ألنفسنا قيما ً ومعاييرَ مؤسسية تمكننا من أداء مهامنا على أعلى درجة من المسئولية.
انطالقا ً من ذلك ،فإننا نحرص على أن نشارك مورِّ دينا في عملية تطوير أداء االستدامة في سلسلة التوريد لدينا .من هنا ،تحدّد مدوَّ نة قواعد سلوك
المورِّ دين المتطلبات الملزمة لكال من الجانبين فيما يخص عالقتنا التجارية المشتركة؛ لذا ،نأمل من جميع مورِّ دينا االمتثال للقوانين المعمول بها ،ودعم
وتب ّني وتطبيق المعايير الم ّتبعة في قواعد البيئية واالجتماعية و الشركات  ESGالمذكورة في الفقرات الالحقة .وترتكز هذه القواعد على المبادئ
العشرة لمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،وأهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ،قواعد كما نتوقع منكم بصفتكم مورِّ دينا أن تبذلوا قصارى جهودكم لضمان تنفيذ المعايير البيئية واالجتماعية و الشركات من قبل
المورديين والمقاولين الفرعيين وشركاء األعمال اآلخرين الذين تتعاملون معهم.
البيئة والصحة والسالمة
يُعَ ُّد الموردين مسؤولين عن تشغيل منشآتهم بأسلوب يضمن حماية البيئة والحفاظ عليها ،ويعزز الصحة والسالمة عبر:
• االلتزام بجميع اللوائح البيئية والصحية والسالمة الواجب تطبيقها.
• تقليل المخاطر التي يمكن أن تمسَّ البيئة والصحة والسالمة ،والتي قد تنتج عن العمليات التشغيلية ،وذلك باستخدام األنظمة اإلدارية المناسبة.
• تعزيز عامليّ السالمة وحماية البيئة في عمليات تطوير المنتجات وتصنيعها ونقلها واستخدامها والتخلص منها .واألمر نفسه ينطبق على تقديم الخدمات.
•تب ّني أفضل الممارسات في العمل بما يضمن كفاءة استخدام الموارد الالزمة لتنفيذ العمليات التشغيلية .فضالً عن الحرص على استخدام تكنولوجيا
صديقة للبيئة تسهم في توفير الطاقة ،وترشيد استهالك المياه ،وخفض كمية النفايات واالنبعاثات الكربونية التي تنتج عن هذه العمليات ،جواً وبحراً وبراً.
• تج ُّنب أو تقليل التأثيرات السلبية لألنشطة المهنية على البيئة والمناخ.
المسؤولية المجتمعية
يلتزم المورِّ دون بمسؤوليتهم المجتمعية سواء تجاه موظفيهم أم المجتمعات المحلية ،وفق الضوابط اآلتية:
•احترام حقوق اإلنسان ،وتطبيق منهجيات عمل لتحديد االنتهاكات الفعلية والمحتملة لحقوق اإلنسان (وذلك يشمل أيضا ً عالقات العمل مع أطراف
أخرى) ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة إلزالتها أو منع حدوثها.
•حظر تشغيل األطفال ،أو بمعنى آخر ،عدم السماح بتشغيل القُصَّر في األنشطة التي تضرّ بصحتهم ونموّ هم ،واالمتناع عن توظيف أيّ من القاصرين
بما يتعارض مع التشريعات المعمول بها ،وعدم تشغيل من هم دون  15عاما ً بأي حال من األحوال .وفي المقابل ،توفير حماية خاصة للقُصَّر.
•عدم التساهل مع االتجار بالبشر ،أو مع أيّ شكل من أشكال العمل القسري؛ أي :العمل أو الخدمة غير الطوعية التي يتم تنفيذها تحت التهديد
باإلجراءات القسرية .وهذا يشمل أيضا ً ممارسات العبودية الحديثة؛ مثل حاالت االستغالل التي ال يستطيع الشخص فيها ترك العمل بإرادته بسبب
التهديدات أو العنف أو اإلكراه أو التالعب و /أو إساءة استخدام السلطة.
•احترام الحرية النقابية للعمال ،وفقا ً للقوانين المعمول بها ،وحقوقهم في التفاوض الجماعي ،والمعدل الطبيعي لساعات العمل ،واإلجازات المدفوعة
األجر ،إضافة إلى التناسب في اإلجراءات التأديبية ،مع حظر العقوبة البدنية.
• االلتزام بالحد األدنى لألجور وفقا ً للقوانين المحلية ،مع ضمان تعويض أجر المعيشة بما يتماشى مع الظروف المعيشية المحلية.
خال من المضايقة أو اإلساءة الناجمة عن أي نوع من أنواع الممارسات غير القانونية أو التمييز.
•معاملة الموظفين باحترام ،وتوفير مكان عمل ٍ
وينطبق ذلك بشكل خاص على المعاملة غير العادلة على أساس الجنسية أو األصل العرقي أو الجنس أو الدين أو المعتقدات أو اإلعاقة أو العمر أو
الميول الجنسية أو الهوية الجنسية.
•احترام حقوق المجتمعات المحلية واألقليّات والسكان األصليين والفئات غير المحصَّنة ،والحرص على تج ّنب أيّ تأثير سلبي عليهم.

القوانين
يتعهد المورِّ دون بأداء أعمالهم وفق معايير وينترشال ديا المعمول بها دولياً ،وتشمل:
•االلتزام بجميع القوانين واللوائح الوطنية والدولية السارية ،بما في ذلك ،على سبيل الذكر ال الحصر ،قانون مكافحة االحتكار والضوابط التجارية
وأنظمة العقوبات.
•ضمان حماية المعلومات الداخلية الخاصة بشركة "وينترشال ديا وعدم استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر عالقة العمل مع الشركة ،والتي
ال توفرها للعموم ،كأساس لعمليات التداول في األسهم وسوق األوراق المالية.
• احترام الخصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالموظفين وشركاء العمل ،وكذلك حماية البيانات والملكية الفكرية من سوء االستخدام.
• حظر جميع أنواع الرشوة والفساد وغسيل األموال.
•عدم تقديم أي مزايا (هدايا أو وسائل ترفيه أو دعوات أو غيرها من المزايا األخرى) إلى شريك تجاري خاص أو مسؤولين حكوميين ،أو تل ّقي مثل هذه
المزايا ،بهدف التأثير على قرارات العمل أو التشجيع على التصرف بما يتعارض مع األخالقيات المهنية أو ضد القانون.
•اتخاذ القرارات المتعلقة بعالقة العمل مع وينترشال ديا" على أساس معايير موضوعه حصرياً ،وبعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية التي قد تؤدي
إلى تضارب في المصالح ،مع وجوب إبالغ "وينترشال ديا في حالة وجود تضارب في المصالح.
• تطبيق نظام إدارة االمتثال المناسب الذي يدعم االمتثال للقوانين والمعايير المعمول بها.
االمتثال لقواعد السلوك الخاصة بالمورِّ دين
يتعيّن على المورِّ دين تمكين موظفيهم أو األطراف األخرى التي يتعاملون معها من اإلبالغ بشكل علني أو سرّ ي عن أيّ شكوك تتعلق بسوء السلوك،
أو بممارسات غير قانونية محتملة فيما يتعلق بأنشطة العمل .كما يلتزمون بإجراء تحقيقات بنا ًء على البالغات المقدَّمة ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة.
ُتعَ ُّد المعايير المنصوص عليها في مدوّ نة قواعد سلوك المورِّ دين جزءاً مهما ً من اختيار المورِّ دين وتقييمنا لهم .ويمكن للمورِّ دين االعتراف بالمعايير
المذكورة أعاله ،أو إظهار التزامهم بها من خالل االمتثال لقواعد السلوك الخاصة بهم ،أو بسياسات الشركة التي تتب ّنى هذه المعايير .وتحتفظ وينترشال
ديا بالحق في إجراء عمليات تدقيق أو تقييم بنفسها ،أو إجرائها عن طريق جهة خارجية؛ للتأكد من امتثال المورِّ دين لقواعد السلوك .إلى جانب ذلك،
وفي حال عدم امتثال المورِّ د لهذه المبادئ أو المعايير أو المعايير المماثلة؛ فإن تحتفظ بحقها في إعادة تقييم ما إذا كانت ستستمر في عالقة العمل معه
أم ال .وقد يتضمن هذا القرار إنهاء هذه العالقة.

إذا كان لديكم ،أو لدى أيّ من موظفيكم ،شكوك بشأن احتمال وجود انتهاكات قانونية أو سوء سلوك ،يرجى االتصال بنظام اإلبالغ
عن المخالفات الخاص بنا.https://www.speakupfeedback.eu/web/pha6ek :
لمزيد من المعلومات ،يمكنكم زيارة:
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