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إن توفري الطعام لسكان العامل اآلخذين يف االزدياد بطريقة مسؤولة ومستدامة هو املهمة الرئيسة لرشكة Nutreco ويخضع 

منتسبونا وعملياتنا التشغيلية ملدونة قواعد السلوك الخاصة باملوظفني، وكذا السياسات املساعدة والعمليات. وميكن االطالع 

عىل مدونة قواعد السلوك الخاصة مبوظفينا هنا.

إننا ندرك أن مهمتنا ميكن أن تتحقق فقط بتعاون رشكائنا التجاريني. ومن ثم، فقد طورنا مدونة قواعد السلوك هذه والخاصة برشكاء العمل، حيث متكننا من االشرتاك مع رشكاء العمل يف موضوعات 

االستدامة، واالمتثال، والتكامل، مع التأكيد عىل أننا يف Nutreco منارس أعاملنا التجارية مع الرشكات أو األفراد الذين ميتثلون للمعايري املنصوص عليها يف قواعد مدونة السلوك.

ويف حال أخفق أحد الرشكاء التجاريني يف االمتثال ملدونة قواعد السلوك، فإن Nutreco الحق يف اتخاذ إجراءات تصحيحية، والتي قد تشمل إنهاء عالقة العمل.

املقدمة

ميكن تحقيق مهمتنا فقط من خالل تعاون رشكائنا التجاريني.

https://www.nutreco.com/en/Transparency-and-trust/ethics-compliance/
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يشري املصطلح »رشكاء تجاريون« املنصوص عليه يف الوثيقة إىل 

Nutreco أي رشكة أو منظمة أو فرد ينخرط يف عمل تجاري مع

االمتثال للقانون

يجب عىل الرشكاء التجاريني االلتزام بجميع القوانني واللوائح املعمول بها والتي تحكم 

أنشطتهم التجارية.

يجب عىل الرشكاء التجاريني االمتثال للعقوبات واللوائح التجارية املعمول بها.  ال تقبل 	 

Nutreco أي مواد خام أو خدمات من األشخاص أو الكيانات أو الحكومات أو الدول إذا كان 

فعلها هذا يخرق العقوبات املطبقة. 

ال تتسامح Nutreco مع الفساد بأي حال. ال يجوز للرشكاء التجاريني االنخراط يف أي شكل 	 

من أشكال الرشوة أو أموال تدفع ألغراض التسهيل. يتوقع من الرشكاء التجاريني تطبيق 

معايري نوتريكو فيام يتعلق باملنح والضيافة التي تشمل املوظفني واملمثلني حسبام هو 

منصوص عليه يف مدونة قواعد السلوك الخاصة مبوظفينا )انظر الرابط أعاله(.

تعزز Nutreco وتساند املنافسة العادلة. يجب عىل رشكائنا التجاريني التنافس بنزاهة 	 

واالمتثال لقوانني مكافحة االحتكار واملنافسة يف البالد التي يعملون فيها. ال يجوز لرشكائنا 

التجاريني إبرام اتفاقيات أو االشرتاك يف مامرسات غري قانونية مثل تثبيت األسعار أو تقاسم 

األسواق أو إساءة استخدام مراكز السيطرة والهيمنة.

إننا يف Nutreco نتوقع من رشكائنا التجاريني اإلعالن الفوري عن أي تضارب محتمل يف 	 

املصلحة قبل الرشوع يف أي عالقة تجارية مع Nutreco و/أو أثناء عالقة العمل.

 وأيضا ال يجوز لرشكائنا التجاريني تقديم أي مساعدات مالية أو غريها من املساعدات 	 

 Nutreco لألحزاب السياسية أو املرشحني للتأثري عىل الصفقات التجارية مع أو ألجل

يجب عىل رشكائنا التجاريني االمتثال للخصوصية ذات الصلة وقوانني ولوائح األمن املعلومايت 	 

فيام يتعلق بجمع ومعالجة وتخزين ونقل وحذف البيانات الشخصية. يجب عىل الرشكاء 

التجاريني حامية توقعات الخصوصية املعقولة لجميع أصحاب املصلحة وضامن املستويات 

املناسبة من األمن املعلومايت.

حقوق اإلنسان

يجب عىل رشكائنا التجاريني:

احرتام القوانني واللوائح الخاصة باألجور ووقت العمل يف البلد ذات الصلة.	 

عدم التورط يف عمل األطفال1.	 

مساندة الفرص املتكافئة ومحاربة التمييز يف مكان العمل.	 

عدم استخدام السجون أو نظام السخرة أو االستعباد2، أو استخدام العقوبات البدنية أو 	 

غريها من أشكال اإلكراه النفيس أو البدين كلون من ألوان العقاب.

احرتام ومساندة جمعيات العمل الحرة وحقوق املوظفني يف االلتحاق بأي اتحاد تجاري 	 

يجيزه القانون.

مامرسات العمل

يجب عىل رشكائنا التجاريني:

توفري ظرف آمنة وصحية ملوظفيها.	 

أن يكون لديها سياسة صحة & أمن متاحة مجانا لجميع املوظفني عىل نحو ميكنهم من 	 

الوصول إليها يف أي وقت، متى احتاجوها وبالقدر الذي تتيحه القوانني املحلية.

السعي الدؤوب لتقليل الحوادث واملخاطر.	 

توفري بيئة عمل خالية من التحرش والسلوك املشني.	 

البيئة

يجب عىل رشكائنا التجاريني:

احرتام جميع القوانني واللوائح البيئية ذات الصلة.	 

التأكد من االستخدام الفعال واملستدام للموارد والسعي لتقليل تأثريها السلبي عىل التنوع 	 

الحيوي والتغري املناخي وندرة املياه.

إدارة النفايات بطريقة مسؤولة واتخاذ وتنفيذ اإلجراءات لتقليل أو إعادة استخدام أو إعادة 	 

تدوير النفايات بقدر اإلمكان.

االشرتاك عىل نحو مسؤول مع املجتمعات التي تعمل فيها إلدارة التأثري املجتمعي الناتج عن 	 

عمليات التشغيل يف الرشكة وتنفيذ اإلجراءات للتحكم يف التأثري.

أمان املنتج

يجب أن تكون جميع املنتجات والخدمات املسلمة إىل نوتريكو آمنة الستخدام الرشكة املقصود.

السجالت

يجب عىل الرشكاء التجاريني املحافظة عىل سجالت دقيقة وكاملة ومحدثة لجميع أنشطتهم 

التجارية مع نوتريكو. يجب أن تحفظ هذه السجالت وفق القوانني املطبقة واملعمول بها. 

مسؤولية سلسلة اإلمداد

يجب عىل الرشكاء التجاريني محاولة التأكد من أنه قد تم نرش مبادئ قواعد مدونة السلوك 

هذه مبا يف ذلك القوانني املكملة واملطبقة بني مورديها ورشكائها من ذوي الصلة، وكذا التأكد من 

تطبيقهم لهذه القواعد. 

1 إننا يف نوتريكو نلتزم باتفاقية منظمة العمل الدولية حول الحد األدىن للسن )رقم 

138(، والتي تنص عىل أن الحد األدىن من السن املسموح به للعمل هو الخامسة 

عرشة )13 عاما للعمل الخفيف(، وعىل أن سن الثامنة عرشة هو الحد األدىن من 

السن املسموح به لألعامل الخطرة )16 عاما تحت رشوط معينة صارمة(. وتنص هذه 

االتفاقية عىل إمكانية أن يكون سن الرابعة عرشة هو السن املبديئ املنصوص عليه 

)12 عاما للعمل الخفيف( وذلك إذا كان االقتصاد أو املنشآت التعليمية غري متطورة 

مبا يكفي.

ا التفاقية منظمة العمل الدولية للعمل القرسي )رقم 29(، يعرف العمل  2 طبًق

القرسي عىل أنه أي عمل أو خدمة تؤدى مبوجب تهديد أو عقوبة، أو أنه العمل 

الذي مل يتطوع الشخص املذكور للقيام به من تلقاء نفسه. هناك ثالثة أشكال شائعة 

للعمل القرسي:

العمل يف السجون: العمل الذي يؤديه السجناء الذي تم سجنهم من قبل الدولة أو 

الجيش، حيث يعد هذا العمل جزًءا من متطلبات عقوبتهم وعادة ما يكون بدون 

مقابل أو تعويض.

السخرة: العمل الذي يؤديه فرد ما مبوجب عقد بينه وبني صاحب العمل، حيث 

يلتزم فيه املوظف بفرتة زمنية معينة لألخري، ويكون عادة مقابل نفقات السفر أو 

املعيشة.

العمل االستعبادي: أي مامرسة غري قانونية يقوم فيها أصحاب العمل بإقراض 

العامل، سواًء أفراًدا أم عائالت، قروضا عالية الفائدة، ثم يطلبوا منهم العمل مقابل 

أجور زهيدة لسداد الدين.

مدونة قواعد السلوك
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الحوار الجاري 

ترحب Nutreco بالحوار عن مدونة قواعد السلوك هذه وتتوقع من رشكائها التجاريني معالجة والحد من أشكال عدم 

 Nutreco املطابقة عىل نحو فعال ونشط. وبواسطة إشعار معقول وخالل الساعات املكتبية، يعطي الرشيك التجاري الحق

لتدقيق ومراجعة امتثال الرشيك التجاري للمتطلبات املنصوص عليها يف هذه املدونة، ويوافق عىل تقديم كل أشكال 

املساعدة املعقولة Nutreco )ومستشارينا( للحصول عىل املعلومات املطلوبة خالل عملية التدقيق هذه. 
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