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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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إننا يف Nutreco نؤمن أن جميع املنتجات الزراعية يجب أن 

تُنتج بطريقة مسؤولة. نعمل مع منظامت ومنصات معروفة 

ملعالجة القضايا البارزة مثل إزالة الغابات بطريقة عملية 

وفعالة.  

ولهذا السبب، وإضافة إىل املبادئ النوعية املنصوص عليها يف مدونة قواعد السلوك للرشكاء 

التجاريني، فإننا قد وضعنا معايري دنيا إضافية فيام يتعلق باإلنتاج املستدام وتحديد مصادر 

املحاصيل الزراعية ومنتجات األلبان. يرجى مالحظة أن هذه املعايري هي إضافة، وليست بدال عن 

املبادئ النوعية.

وعىل الرغم من وجود اختالفات واضحة يف حجم تحديات معينة مفروضة، إال أن هذه املعايري 

اإلضافية تعالج القضايا الرئيسية التي تؤثر عىل استدامة أنظمة إنتاج املحاصيل واملاشية. وال 

يقصد بهذا امللحق أن يكون دليال شامال للمامرسات الزراعية املستدامة، إذ ميكن أن تكون هناك 

تفق عليها بني Nutreco وأحد  حاجة ملزيد من املعايري التفصيلية حول االستدامة، بحيث يُ

املوردين، والتي من شأنها حينها أن ينص عليها يف اتفاقية منفصلة.

النطاق

إن هذا امللحق ملدونة قواعد السلوك للرشكاء التجاريني صالح لجميع املنتجات الزراعية 	 

املوردة لرشكة Nutreco ويشمل هذا املحاصيل املزروعة عىل نحو تقليدي، واملحاصيل 

العضوية وتلك املعدلة وراثيا، وكذا املنتجات املشتقة منها باإلضافة إىل املنتجات من صناعة 

األلبان.

تتوقع Nutreco من موردي املنتجات الزراعية أن يتأكدوا من أنه قد تم استيفاء املعايري 	 

املنصوص عليها يف هذا امللحق.  وميكن استيفاء بعض املعايري من قبل موردي املنتجات 

الزراعية فقط يف ضوء متابعة وفحص هذه املعايري مع املوردين الخاصني بهم. وميكن أن 

يكون هذا، عىل سبيل املثال، مزارعون يقومون بزراعة املحاصيل الزراعية )صويا، بذور اللفت، 

القمح، ...( أو مزارعون يقومون برتبية املاشية )األلبان(.

معايري تحديد املصادر املستدامة للمنتجات الزراعية

التعقب:  يجب أن يطبق املوردون أنظمة التعقب التي متكن من تعقب املنتجات املوردة 

Nutreco بداية من مصدرها األول. بالنسبة للمحاصيل، فإن عملية التعقب هذه ستأخذ بيدنا 

إىل املزرعة حيث متت زارعة املحاصيل، ولكن كحد أدىن لبلد املنشأ.

الشهادات: تشجع Nutreco املوردين عىل الحصول عىل شهادات معرتف بها من أطراف أخرى 

أو غري ذلك من وسائل التحقق املستقل التي تظهر االمتثال للمعايري املنصوص عليها يف هذا 

امللحق.

مسؤولية سلسلة اإلمداد )للتجار، والعمالء واملعالجني(

يجب عىل املوردين بذل جهود معقولة لالشرتاك مع مورديهم الخاصني بهم حول معايري تحديد 

املصادر واإلنتاج املستدام للمنتجات الزراعية املعروضة يف هذا امللحق.

معايري اإلنتاج املستدام للمنتجات الزراعية:

املواد الكيميائية الزراعية واملخصبات العضوية1: يجب تبني أفضل املامرسات الزراعية املعروفة 

فيام يتعلق بتخزين واستخدام وتطبيق املواد الكيميائية الزراعية واملخصبات العضوية بهدف 

الحد من الحاجة إىل املواد الكيميائية الزراعية والتقليل من التلوث البيئي وتجنب التأثريات 

السلبية عىل صحة اإلنسان ورفاهيته وعىل خدمات النظم اإليكولوجية.

الرتبة: يجب تبني أفضل املامرسات الزراعية املعروفة  للمحافظة عىل الرتبة وتحسينها، مع أخذ 

تركيبة الرتبة وخصوبتها وعامل التعرية بعني االعتبار.

املياه: يجب أن تضمن مامرسات إدارة املزرعة أن املياه تستخدم بأكرث الطرق فعالية وكفاءة، كام 

يجب التأكد من تقييم جودتها وحاميتها.

إزالة الغابات وتغيري استخدام األرايض: يجب عىل املوردين أن يعملوا وفق القوانني الوطنية 

والتزامات الصناعة وتوجيهاتها للتأكد من أن إزالة الغابات وتغيري استخدام األرايض يحدث 

بطريقٍة مسؤولة. وفيام يتعلق باملناطق الجيوغرافية التي تشهد مخاطر مرتفعة تتعلق بإزالة 

الغابات أو تغيري استخدام األرايض، ترص نوتريكو عىل التأكد من أن املحاصيل ليست قادمة من 

ا مع أصحاب املصلحة  مناطق تشهد عمليات إزالة غري رشعية للغابات2. وستعمل نوتريكو سويًّ

عىل تعزيز العمل نحو سالسل القيمة الغذائية التي ال عالقة بها بإزالة الغابات، كام ستحدد 

تواريخ معينة لقطاع جيوغرايف يتم إزالة الغابات منه3.

التوسع يف األرايض الزراعية: يجب تشجيع تحويل املوائل الطبيعية إىل أرايض زراعية جديدة يف 

املناطق التي تم تحديدها كأراٍض متدهورة.  يجب أال تكون املحاصيل آتية من موائل طبيعية 

قيمة محولة إىل أراٍض زراعية جديدة بعد 2008.

حامية التنوع البيولوجي: يجب أن يظهر املوردون وعيا باآلثار العكسية املحتملة ألنشطتهم 

ملحق مدونة قواعد السلوك ملوردي 
املنتجات الزراعية 

عىل التنوع البيئي وخدمات النظام اإليكولوجي، كام يجب أن يكون لديهم إجراءات مطبقة 

لتجنب وللحد من ولتصحيح هذه األنشطة، أو، كمالذ أخري، للتعويض عنها.

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري: يجب أن يظهر املوردون وعيا باألنشطة يف 

عملياتهم املبارشة وسالسل اإلمداد التي تعترب مصادر رئيسية النبعاث الغازات املسببة لالحتباس 

الحراري، ويجب عليهم بذل الجهد للحد منها.

حقوق استخدام األرض: يجب احرتام حقوق استخدام األرايض واملمتلكات، وال سيام فيام يتعلق 

بالشعب األصيل أو السكان األصليني.

بالنسبة ملنتجات األلبان، تطبق املعايري التالية لإلنتاج 

املستدام عىل نحو إضايف

رعاية الحيوانات: يجب أن تعامل الحيوانات بعناية واحرتام. يجب أن تتيح الظروف املعيشية 

للامشية الوصول إىل الضوء الطبيعي والهواء النقي واملياه العذبة والغذاء الصحي. يجب وقاية 

الحيوانات من درجات الحرارة املرتفعة وتوفري مساحات وفرص مالمئة لهم ملامرسة سلوكهم 

الطبيعي مبا يف ذلك التواصل االجتامعي مع الحيوانات األخرى. يجب تقليل قلق الحيوانات أثناء 

التعامل معها ونقلها وذبحها قدر اإلمكان.

االستخدام املسؤول للمضادات الحيوية: يجب تبني أفضل املامرسات يف إدارة صحة املزرعة 

لتجنب وللحد من استخدام املضادات الحيوية، ولضامن استخدام هذه املضادات بحكمة وحذر 

وبطريقة مناسبة، متى كان ذلك أمرا ال ميكن االستغناء عنه. أما فيام يتعلق بعملياتها الخاصة، 

فإن Nutreco ستعمل عىل منهج االستخدام الوقايئ، حيث لن تستخدم املضادات الحيوية 

لتعزيز منو الحيوانات. وفيام يتعلق بعملياتها الخاصة، فإن Nutreco ستضمن أن استخدام 

املضادات الحيوية سيكون تحت إرشاف طبي مبارش ومعتمد من طبيب بيطري. وبحلول 2025، 

ستضمن Nutreco عدم استخدام أي من مضادات ميكروبات واردة عىل قامئة منظمة الصحة 

العاملية باعتبارها »ذات أهمية بالغة للصحة البرشية«. 

كفاءة املغذيات: يجب عىل املوردين تقديم وجبات غذائية متوازنة للامشية يف ضوء مستوى 

اإلنتاج املتوقع. يجب تحسني إنتاج اللنب من البقر للدرجة القصوى، كام يجب تنفيذ اإلجراءات 

التي من شأنها إطالة عمر البقر، وهو ما سيؤدي إىل تقليل نسب الكربون )مبا يف ذلك امليثان(، 

والنيرتوجني، والفوسفور وغريها من فقدان املغذيات. 

1 تشمل قامئة املواد الكيميائية الزراعية منتجات حامية املحاصيل باإلضافة إىل 

املبيدات الحرشية واملخصبات الصناعية )غري العضوية/املعدنية(؛ بينام تشمل 

املخصبات العضوية األسمدة الطبيعية والعضوية، إلخ.

2 تقبل خطط الشهادات التي تستويف املبادئ التوجيهية لالتحاد األورويب ملصنعي 

األعالف من فول الصويا عىل أنها وثائق تربهن عىل أن مصدر هذه الحبوب هي 

مناطق ال يتم فيها إزالة الغابات بطريقة غري رشعية. ملزيد من املعلومات، انظر هنا .

3 إزالة الغابات وتغيري استخدام األرايض وتواريخ إزالة الغابات من قطاع جيوغرايف 

https:// معني واملحددة طبقا للمبادئ التي طورتها مبادرة إطار املساءلة

/accountability-framework.org

https://www.sustainabilitymap.org/fefac
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معايري املنتجات البحرية املصنعة  يف املزارع املائية )املنتجات 

الثانوية(

االستخدام املسؤول للمضادات الحيوية: يجب تبني أفضل املامرسات يف إدارة صحة املزرعة 

لتجنب وللحد من استخدام املضادات الحيوية، ولضامن استخدام هذه املضادات بحكمة وحذر 

وبطريقة مناسبة، متى كان ذلك أمرا ال ميكن االستغناء عنه. يجب أن يكون استخدام املضادات 

الحيوية تحت إرشاف متخصص يف صحة الحيوانات. ال يجوز استخدام املضادات الحيوية ذات 

األهمية الطبية البالغة لإلنسان، وال سيام تلك التي صنفتها منظمة الصحة العاملية عىل أنها 

ذات أهمية بالغة لعالج البرش - إذا كان الهدف الرئييس من استخدامها هو تحسني األداء.

الوفيات: ال يجوز أن تصنع املادة الخام من الوفيات الطبيعية.

معايري املواد املأخوذة من كامل السمكة. يستخدم مصطلح 

»كامل السمكة« لوصف عمليات الصيد التي يكون الغرض 

الرئييس من وراء عمليات الصيد فيها هو إنتاج مسحوق 

السمك وزيت السمك، وحيث يتم تسليم الصيد مبارشة إىل 

وحدة معالجة العنارص البحرية

هذه املعايري صالحة لعمليات الصيد التي تتم فيها معالجة/تجهيز كامل السمكة إلنتاج 

مسحوق السمك و/أو زيته.

إطار وإجراءات عمل إدارة عمليات الصيد: يجب أن تقوم إدارة عملية الصيد عىل املحافظة 

طويلة املدى عىل الرثوة السمكية والنظام البيئي. يجب أن تهتم اإلدارة بجميع األرصدة 

السمكية يف جميع مناطق توزيعها، كام يجب عليها إزالة مصايد األسامك، واالهتامم بعلم أحياء 

األنواع.

إجراءات تقييم األرصدة واملشورة اإلدارية: يجب أن يكون هناك معلومات علمية متاحة حول 

خصائص عملية صيد األسامك ذات الصلة باملحافظة طويلة املدى عىل الرثوة السمكية والنظام 

اإليكولوجي مبا يف ذلك توزيعها الجيوغرايف وتقييم أرصدة األنواع املستهدفة، وعند االقتضاء، 

التأثريات عىل األنواع غري املستهدفة.

املبدأ التحوطي/الوقايئ: يجب أن يطبق إطار عمل إدارة عمليات الصيد النهج التحوطي/الوقايئ فيام 

يتعلق باملحافظة عىل املوارد البرشية املستهدفة، واألنواع غري املستهدفة املرتبطة بها، وللمحافظة 

عىل النظام اإليكولوجي عىل نطاق أوسع.

إجراءات اإلدارة: يجب أن يكون مستوى الصيد املسموح به محدًدا وفق املشورة العلمية وكذا 

توصية من جهاز رسمي معروف، متى كان ذلك متاًحا.

اإلبالغ عن وتسجيل املواد الخام يف عمليات الصيد:  يجب أن تكون املواد املستخدمة يف 

عملية الصيد قابلة للتتبع عىل أن ميكن تقييمها عىل أنها ممتثلة ملعايري إدارة الصيد املسؤول 

املنصوص عليها يف مدونة قواعد السلوك.

برامج تحسني عمليات الصيد:  يوجد الكثري من عمليات صيد األسامك التي ال تدار حاليا بصورة 

جيدة مبا يكفي لالمتثال للمتطلبات الرئيسية ملدونة قواعد السلوك للصيد املسؤول والتي 

وضعتها منظمة األغذية والزراعة.  ومن ثم، تشجع Nutreco مورديها عىل الحصول عىل هذه 

املواد من عمليات الصيد، وعىل االنخراط مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة )مصنعي مسحوق 

السمك، الصيادين، التجار، والعمالء والسلطات، ومنظامت املجتمع املدين، إلخ( للمساعدة يف 

تحسني مامرسات اإلدارة حتى ميكنهم االمتثال ملتطلبات إدارة عمليات صيد األسامك وفق مدونة 

قواعد السلوك لعمليات الصيد املسؤول والتي وضعتها منظمة األغذية والزراعة.

يعترب املحيط موطنا غنيا بالكثري من الحيوانات البحرية 

وفصائل النباتات، ومن ثم يتطلب حامية خاصة. وجزء رضوري 

من هذه العملية هو التأكد من أن أرصدة األسامك التي تم 

اصطيادها لالستهالك البرشي املبارش أو غري املبارش قد تم عىل 

نحو مسؤول - ووفق ضوابط مستدامة محددة. 

إن الصيد الجائر لألسامك البحرية من أجل صناعة دقيق السمك أو إنتاج زيت السمك من 

األمور الضارة عىل النظام البيئي البحري. ومن ثم، وإضافة إىل املبادئ النوعية املنصوص عليها 

يف مدونة قواعد السلوك للرشكاء التجاريني، فإننا قد وضعنا معايري دنيا إضافية فيام يتعلق 

باإلنتاج املستدام وتحديد مصادر املنتجات البحرية واإلدارة املسؤولة لعمليات صيد األسامك 

حيث تنشأ هذه املنتجات. يرجى مالحظة أن هذه املعايري هي إضافة، وليست بدال عن املبادئ 

النوعية.

وال يقصد بهذا امللحق أن يكون دليال شامال لإلدارة املستدامة لعمليات صيد األسامك. إذ ميكن 

تفق عليها بني  أن تكون هناك حاجة ملزيد من املعايري التفصيلية حول االستدامة، بحيث يُ

Nutreco وأحد املوردين، والتي من شأنها حينها أن ينص عليها يف اتفاقية منفصلة.

النطاق

إن هذا امللحق ملدونة قواعد السلوك للرشكاء التجاريني صالح لجميع املواد الخام البحرية 

املستخدمة يف منتجات نوتريكو، ويشمل هذا مسحوق السمك وزيت السمك املجهز من 

األسامك والقرشيات التي تم اصطيادها يف األساس إلنتاج العنارص البحرية واملنتجات الثانوية 

املصنعة من معالجة عمليات صيد األسامك وتلك املصنعة من القرشيات.  

وتتوقع Nutreco من املوردين معالجة مصائد األسامك الصناعية أو املنتجات الثانوية أو الزينة 

املستخدمة من األسامك البحرية أو املستزرعة لضامن استيفاء املعايري املنصوص عليها يف هذا 

امللحق.  وميكن استيفاء بعض املعايري من قبل موردي العنارص البحرية فقط يف ضوء متابعة 

وفحص هذه املعايري مع املوردين الخاصني بهم، وقد يشمل هذا، عىل سبيل املثال، قوارب الصيد 

ورشكات تجهيز األسامك أو املزارع السمكية.

معايري تحديد املصادر املستدامة للمنتجات البحرية - 

املطبقة عىل جميع املنتجات البحرية

أنشطة الصيد غري القانوين، غري املبلغ عنه وغري املنظم:  ال يجوز أن تكون املواد املستخدمة يف 

عمليات صيد األسامك ناتجة عن أنشطة صيد غري قانوين، غري مبلغ عنه وغري منظم.

التعقب: يجب عىل املوردين تطبيق أنظمة التعقب التي تتيح تعقب املواد األصلية 

املستخدمة يف املنتجات املبيعة إىل Nutreco يف ضوء منشأ عملية الصيد أو األنواع املستزرعة 

أو بلد املنشأ.

الشهادات: تشرتك Nutreco وتعزز مبادئ إدارة الصيد التي أقرتها منظمة األغذية والزراعة فيام 

يتعلق مبدونة قواعد السلوك لعمليات الصيد املسؤول. وتتوقع Nutreco أن يعمل موردوها 

عىل االمتثال للمبادئ املنصوص عليها يف هذه املدونة.  من جانبها، تدعم سكريتنج أيضا برنامج 

الثقة البحري وتعترب أن املعايري املتعلقة بالعنارص البحرية مستوفاه عندما يكون التجهيز 

وعملية الصيد جزءا من برنامج الثقة البحري. وتستويف عمليات الصيد التي يجيزها مجلس 

اإلرشاف البحري متطلبات برنامج الثقة البحري. وتقبل Nutreco أيضا املوردين وعمليات الصيد 

التي تعترب جزًءا من برنامج املحسنني للثقة البحري.

مسؤولية سلسلة اإلمداد )للتجار، والعمالء واملعالجني(

 يجب عىل الرشكاء التجاريني االنخراط مع مورديهم حول املعايري الالزمة لتحديد املصادر 

املستدامة وإدارة عمليات الصيد املسؤولة املنصوص عليها يف هذا امللحق، كام يجب عليهم 

التأكد من أن املنتجات املبيعة Nutreco تستويف رشوط االمتثال.

معايري املنتجات البحرية املصنعة من تجهيز األسامك 

لالستهالك البرشي )املنتجات الثانوية(

األنواع املهددة بالخطر: ال يجوز للموردين معالجة أو تجهيز األنواع أو املنتجات الثانوية من 

هذه األنواع التي يتم تصنيفها عىل أنها مهددة باالنقراض أو واردة عىل القامئة الحمراء للكائنات 

املهددة باالنقراض التابعة لالتحاد العاملي للحفاظ عىل الطبيعة.   ال تصلح األنواع املنصوص 

عىل ضعفها لالستخدام كمنتجات ثانوية ما مل تكن عمليات الصيد التي يقوم بها أهل منطقة 

مستقلة، عىل أن يتم تقييم هذه العمليات عىل أنها قد تم إدارتها مبسؤولية.

 ملحق مدونة قواعد السلوك ملوردي
 املنتجات الزراعية
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