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مقدمة لقواعد مورد «نستله»
 .1الغرض

تحدد قواعد مورد «نستله» («القواعد») الحد األدنى
من المعايير غير القابلة للتفاوض التي نطلب من
موردينا ومورديهم الفرعيين («المورد») ،احترامها
وااللتزام بها عند ممارسة التعامل مع «نستله».
وهذه الوثيقة من شأنها المساعدة في استمرار
تنفيذ التزامنا بالمعايير الدولية مثل المبادئ التوجيهية
للمؤسسات المتعددة الجنسيات التي وضعتها منظمة
التعاون والتنمية ،والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة
بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،واالتفاقيات
األساسية لمنظمة العمل الدولية والمبادئ العشرة
لالتفاق العالمي لألمم المتحدة ،بما يتجاوز عملياتنا،
ليشمل كل حلقة في سلسلة التوريد لدينا بدءًا من
المنبع في المزارع والمشاتل .وتُعد القواعد امتدادًا
لمبادئ «نستله» الموحدة لألعمال وأساسًا لبرنامج
التوريد المسؤول الذي يرد في قسم االمتثال.

 .2النطاق

توضح معايير القواعد ما يُنتظر من المورد الذي
تتعامل معه «نستله» ،بما في ذلك الكيانات األم أو
الفرعية أو التابعة له ،وكذلك جميع األطراف األخرى
التي يتعامل معها بما في ذلك جميع الموظفين
(ويشمل ذلك العمالة الدائمة والمؤقتة والوكاالت
بالتعاقد والعاملين المهاجرين) ،وموردي المنبع
واألطراف الثالثة األخرى .وتقع على عاتق المورد
مسؤولية نشر هذه القواعد وتعليمها وممارسة العناية
الواجبة للتحقق من االمتثال لها وذلك بين موظفيه
ووكالئه ومورديه الفرعيين ،بما في ذلك المزارعين،
عند االقتضاء.

 .4التحسين المستمر

تدرك «نستله» أن الوصول إلى المعايير المنصوص
عليها في هذه القواعد هي عملية ديناميكية وتشجع
الموردين على تحسين عملياتهما بشكل مستمر .في
حالة الحاجة إلى التحسين ،أو التوريد المباشر من
أصحاب الحيازات الصغيرة ،أو المزارعين ،تدعم شركة
«نستله» عملية تحديد مراحل التحسين ووضع األنظمة
لضمان ترقية الممارسات باستمرار .ويؤثر عدم القيام
بذلك مباشرةً على قدرة المورد على التعامل مع
«نستله».

 .5التطبيق

اإلقرار بقبول القواعد هو شرط مسبق لكل عقد توريد
من «نستله» .ومن خالل قبول أمر الشراء ،الذي يتضمن
إشارة إلى القواعد ،يلتزم المورد بامتثال جميع عملياته
لألحكام الواردة في هذا القانون .وهذه القواعد ،أو
مظاهر االمتثال لها ،ال تترتب عليها أي حقوق طرف
ثالث مستفيد لصالح المورد .وترد معايير القواعد
باإلضافة إلى ،وليست بدال ً من ،أحكام أي اتفاق قانوني
أو عقد بين الموردين و»نستله».

 .3االمتثال

تتوقع «نستله» من المورد االمتثال لجميع القوانين
واللوائح السارية ،وعلى وجــه الخصوص الركائز
المفصلة في هذه الوثيقة ،وتسعى جاهدةً لالمتثال
للمعايير الدولية ومعايير الصناعة وأفضل الممارسات.
وباإلضافة إلــى ذلــك ،من خــال برنامجها التوريد
المسؤول ،تحتفظ «نستله» لنفسها بالحق في التحقق
من االمتثال للقواعد من خالل آليات التقييم الداخلية أو
الخارجية وتشترط تنفيذ التقدم نحو متطلبات التدقيق أو
إرشادات التوريد المسؤول المكملة.
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األجور والمزايا

يجب أن يحصل موظفو المورد على أجور ومزايا
تتوافق ،كحد أدنى ،مع القوانين الوطنية أو معايير
الصناعة أيهما أعلى ،وكذلك االتفاقات الجماعية
الملزمة ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل اإلضافي
وغيرها من ترتيبات األجر المميز .وفي أي حال ،يجب
أن تكون األجور دائمًا كافية لتلبية االحتياجات األساسية
للموظفين ،ومُعاليهم الرسميين ،ولتوفير بعض الدخل
التقديري .ويُحظر على المورد تطبيق أي استقطاعات
تأديبية أو أي شكل من أشكال من االستقطاعات
من األجر ،أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز في
العمل وممارسات األجور.

 .2السالمة والصحة

يجب على جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها
المورد تلبية معايير الجودة والسالمة التي يقتضيه
القانون الساري .عند ممارسة األعمال التجارية مع
شركة «نستله» أو نيابةً عنها ،يجب على المورد االلتزام
بمتطلبات الجودة التي تفرضها «نستله».

 .3االستدامة البيئية

تشترط «نستله» على موردها االلتزام بكافة
االشتراطات القانونية المعمول بها للبيئة وإثبات
التحسين المستمر ألدائه البيئي.

التصاريح البيئية واإلبالغ

تتوقع «نستله» أن تعمل أنظمة التشغيل واإلدارة
لدى المورد ،وكذلك العاملون ،على منع وقوع إصابات
وأمراض العمل.

على المورد التأكد من الحصول على وتحديث واتباع
المبادئ التوجيهية لإلبالغ المتعلقة بكافة التصاريح
البيئية والتسجيالت المطلوبة بحيث تكون متوافقة
قانونًا في كل وقت.

يلتزم المورد بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيه.
وكحد أدنى ،يجب توفير المياه الصالحة للشرب،
واإلضاءة الكافية ،ودرجة الحرارة المالئمة والتهوية
والصرف الصحي ،ومعدات الوقاية الشخصية جنبًا إلى
جنب مع محطات العمل المجهزة .وباإلضافة إلى ذلك،
يجب بناء المرافق والمحافظة عليها وفقًا للمعايير
التي وضعتها القوانين واللوائح المعمول بها.

نظام إدارة البيئة

بيئة مكان العمل

ظروف السكن واحترام الخصوصية

حين يقوم المورد بتوفير مرافق السكن ،يتعين بناؤها
وصيانتها وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول
بها ،كذلك يتيعن أن تكون منفصلة تمامًا عن المصنع
ومنطقة اإلنتاج .يتعين أن تكون جميع مباني السكن
نظيفة وآمنة ويجب أن يتسنى للعمال دخول السكن
ومغادرته بحرية وفي أي ساعة .كذلك يجب توافر
مرحاض نظيف ،وإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة
للشرب ،ومرافق صحية إلعداد وتخزين المواد الغذائية.
ويجب أيضًا أن توفر جميع مرافق السكن للعمال
مساحة شخصية معقولة ،وقدرًا كافيًا من الحرارة
والتهوية وأماكن االستحمام والحمامات النظيفة.

التأهب لحاالت الطوارئ

يتعين على المورد أن يكون على استعداد لمواجهة
حاالت الطوارئ .ويشمل ذلك إجراءات إخطار العمال
وإجالئهم ،والتدريبات على التعامل مع الطوارئ،
ولوازم اإلسعافات األولية المناسبة ،وأجهزة الكشف
عن الحرائق واإلطفاء ،وسبل الخروج الكافية .ويتعين
على المورد توفير التدريب للموظفين بانتظام حول
التخطيط لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،فضال ً عن
الرعاية الطبية.
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جودة المنتج والسالمة

يلتزم المورد بتوثيق وتنفيذ نظام اإلدارة البيئية
ذي الصلة (على أساس المعايير الدولية مثل OSI
) 4002:10041المصمم لتحديد التأثيرات البيئية الهامة
ورصدها والتخفيف من حدتها.

المواد الخطرة وسالمة المنتجات

يتعين على المورد تحديد المواد الخطرة والكيميائية،
وضمان التعامل معها وتحريكها وتخزينها وإعادة
تدويرها وإعادة استخدامها والتخلص منها على نحو
آمن .جميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة
بالمواد الخطرة والكيميائية يجب االلتزام بها بدقة.
يتعين على المورد االمتثال لقيود المواد واشتراطات
سالمة المنتجات التي حددتها القوانين واللوائح
المعمول بها .ويجب على المورد ضمان أن يكون
الموظفون الرئيسيون لديه على بينة من ممارسات
سالمة المنتجات وأن يكونوا مدربين عليها.

استهالك الموارد ومنع التلوث وتقليل
النفايات

على المورد تحسين استهالكه للموارد الطبيعية ،بما
في ذلك الطاقة والمياه .كما يتعين على المورد تنفيذ
وإثبات اتباعه للتدابير السليمة لمنع التلوث والحد من
توليد النفايات الصلبة والفضالت السائلة واالنبعاثات
في الهواء .وقبل تصريفها أو التخلص منها ،على
المورد توصيف ومعالجة الفضالت السائلة والنفايات
الصلبة بشكل مناسب وفقًا للقوانين واللوائح المعمول
بها.
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الركائز األربع لقواعد مورد «نستله»
 .1حقوق اإلنسان

تقدم «نستله» كامل دعمها إلطار عمل األمم المتحدة
والمبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق
اإلنسان وتتوقع من المورد احترام جميع حقوق
اإلنسان ،بما في ذلك حقوق العمل ،في كافة أنشطته
التجارية .وكحد أدنى:

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

يتعين على المورد منح موظفيه الحق في الحرية
النقابية والمفاوضة الجماعية بموجب كافة القوانين
واللوائح المعمول.

العمل القسري

يُحظر على المورد ،تحت أي ظرف من الظروف،
استخدام ،أو االستفادة بأي طريقة أخرى ،من العمل
القسري بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم  92بشأن العمل القسري واتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم  501بشأن إلغاء العمل القسري .يشير
العمل القسري إلى أي شكل من أشكال العبودية
الملزمة مثل استخدام العقاب الجسدي والحبس
والتهديدات باستخدام العنف كوسيلة للتأديب أو
السيطرة كاالستبقاء على بطاقات هوية الموظفين
وجوازات السفر وتراخيص العمل أو اشتراط سداد
عربون كشرط للتوظيف .حيثما كان المورد يستخدم
عماال ً من المهاجرين أو المساجين في إطار قانوني،
يجب إبالغ «نستله» الستعراض الوثائق المناسبة التي
يحتفظ بها المورد.

ممارسات التوظيف

يجب على المورد توظيف فقط العمال الذين يحق
لهم قانونًا العمل في منشآته ،على أن يتحمل
مسؤولية التحقق من صحة أهلية الموظفين للعمل
من خالل الوثائق المناسبة .يتعين أن يكون العمل
كله طوعيًا ،وأن يكون للعمال الحق في إنهاء عملهم
أو المغادرة بعد تقديم إشعار قبلها بمدة معقولة.
وإلى أقصى حد ممكن ،يجب أن يكون العمل المنجز
قائمًا على أساس عالقة عمل معترف بها وتنص
عليها القوانين والممارسات الوطنية .ال يجوز تجنب
االلتزامات نحو الموظفين بموجب قوانين العمل أو
الضمان االجتماعي الناشئة عن عالقة العمل المعتادة
من خالل استخدام تعاقدات العمل فقط ،أو التعاقد
من الباطن ،أو ترتيبات العمل المنزلي ،أو من خالل
برامج التدريب في غياب أي نية حقيقية لتعليم مهارات
أو توفير فرص العمل العادية ،وال يجوز التهرب من
أي من هذه االلتزامات من خالل االستخدام المفرط
لعقود العمل محددة األجل.
وفي حالة العمل من خالل وكاالت التوظيف
الخارجية ،يتعين على المورد االمتثال لالتفاقية رقم
 181لمنظمة العمل الدولية بشأن وكاالت االستخدام
الخاصة.
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الحد األدنى لسن العمل

يُحظر على المورد بتاتًا توظيف األطفال ،وذلك تمشيًا
مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  831بشأن الحد
األدنى للسن ،واالتفاقية رقم  281بشأن القضاء على
أسوأ أشكال عمل األطفال .وتنص اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم  831بشأن الحد األدنى للسن على
أنه ال يُسمح لطفل أقل من  51سنة (أو  41في بعض
البلدان النامية) بالعمل ،مع مراعاة بعض االستثناءات
التي تسمح بها منظمة العمل الدولية أو القانون
الوطني.
إذا قام المورد بتوظيف العمال صغار السن ،يتعين
عليه إثبات أن هذا التوظيف ال يعرضهم لمخاطر
جسدية ال داعي لها على النحو الذي قد يضر بنموهم
البدني أو العقلي أو الوجداني.

المعاملة العادلة والمتساوية

يجب على المورد االلتزام بالكرامة واالحترام والنزاهة
في ما يخص معاملة موظفيه:
•يُحظر على المورد التميز في ممارسات التوظيف
وفرص العمل على أساس معايير مثل العرق
أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو القدرة
الجسدية أو األصل القومي أو التوجه الجنسي
أو االنتماء السياسي أو االنتماء النقابي أو
الفحوصات الطبية أو الحالة االجتماعية ،وذلك
تمشيًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111
بشأن التمييز.
•يجب عدم التسامح مع أي شكل من أشكال
اإليذاء النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو
اللفظي ،أو الترهيب أو التهديد أو المضايقة.
•يلتزم المورد باحترام حقوق الخصوصية لموظفيه
متى قام بجمع معلومات خاصة أو تنفيذ ممارسات
رصد الموظفين.
•عندما يحتفظ المورد بالعمال المباشرين أو
المتعاقد معهم لتوفير األمن بغرض حماية
العاملين لديه وممتلكاته ،على المورد الحرص
على تطبيق أفراد األمن للمعايير ذاتها في
المعاملة العادلة والمتساوية.

أوقات العمل وأيام الراحة

يتعين على المورد التأكد من أن موظفيه يمتثلون
لجميع القوانين المعمول بها ومعايير الصناعة اإللزامية
المتعلقة بساعات العمل العادية ،وساعات العمل
اإلضافية ،بما في ذلك فترات الراحة واألعياد وإجازات
األمومة واألبوة .في غياب القانون ،يلتزم المورد
بعدم المطالبة بأكثر من  06ساعة في أسبوع العمل
العادي ،ويُشترط السماح للموظفين بيوم راحة واحد
على األقل بعد ستة أيام متتالية من العمل ،على أن
يكون العمل اإلضافي طوعيًا وفي مقابل أجر مميز.
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 .4النزاهة في األعمال

الملكية الفكرية

تشترط «نستله» على المورد االمتثال لجميع القوانين
واللوائح األخالقية المعمول بها في التجارة بالبلدان
التي يتم فيها جلب المواد وإنتاج ودمجها في منتج
«نستله» («بلد االستخدام») .في حالة الخدمات،
تكون السيادة لموقع تقديم الخدمة.

يتعين على المورد اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية
والحفاظ على المعلومات السرية والمملوكة لشركائه
التجاريين ،واستخدام هذه المعلومات فقط لألغراض
المصرح باستخدامها من قبل االتفاق التعاقدي .وفي
حالة التعاقد من الباطن ،يجب أن يتم اإلفصاح عن
المعلومات السرية بموافقة «نستله».

يُحظر على المورد ،سواء مباشرةً أو عبر وسطاء،
تقديم أو الوعد بتقديم أي منفعة شخصية أو غير الئقة
ألجل الحصول على صفقة تجارية أو ميزة أخرى من
طرف ثالث ،سواء عام أو خاص ،أو االحتفاظ بها.
يُحظر على المورد دفع أو قبول الرشاوى ،أو الترتيب
للحصول على الرشاوى أو قبولها ،كما يُحظر عليه
اتخاذ أية إجراءات تنتهك ،أو تحمل شركائه التجاريين
على انتهاك ،أي قوانين ولوائح سارية لمكافحة
الرشوة ،بما في ذلك قانون الممارسات األجنبية
الفاسدة األمريكي وقانون مكافحة الرشوة البريطاني.

تضارب المصالح

مكافحة الرشوة

آليات التظلم

يتعين على المورد تطبيق أنظمة تتيح التقدم بالمظالم
واإلبالغ واإلدارة دون الكشف عن الهوية .ويقوم
الضابط المكلف بمراقبة آلية التظلم باستمرار،
واالحتفاظ بسجالت حول القضايا المثارة والقيام
باإلجراءات المناسبة بطريقة سرية.

التسجيل

يتعين على المورد االحتفاظ بسجالت شفافة ومحدّثة
إلثبات االمتثال للمواد المطبقة والخدمات واللوائح
الحكومية وذات الصلة بالصناعة.

يُتوقع من المورد إبالغ «نستله» بأي حالة قد تبدو
كتضارب في المصالح ،وكذلك إبالغ الشركة في
حالة لو كان أحد موظفي «نستله» أو العاملين بها
بموجب عقد مع شركة «نستله» له مصلحة من أي
نوع في مجال أعمال المورد أو أي نوع من العالقات
االقتصادية مع المورد.

معايير إضافية

•باإلضافة إلى قواعد مورد «نستله» ،يلتزم المورد
بأية احتياجات إضافية تنطبق على المواد أو
الخدمات المراد تسليمها وعلى وجه الخصوص
اشتراطات إرشادات التوريد المسؤول ،على سبيل
المثال رعاية الحيوان أو حقوق ملكية األراضي.
•في حالة التوريد مباشرةً من المَزَارع ،يجب
على المُزارع اتباع الممارسات الزراعية الجيدة
السارية لضمان االمتثال للقواعد .إرشادات
«نستله» للتوريد المسؤول لمواد الزراعة والغابات
ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية توفر
إرشادات إضافية بشأن أفضل الممارسات التي
يجب أن تُنفذ حسب الحاجة بمساعدة من فرق
«نستله»للخدمات الزراعية.

األصل

يتعين أن يكون المورد قادرًا على الكشف عن
كافة المصادر المحتملة لألصول األولية (بلد المنشأ)
المرتبطة بما تم تسليمه .وتحتفظ «نستله» لنفسها
بالحق في أن تطلب من المورد ،في أي وقت ،إنشاء
سلسلة توريد كاملة تعود إلى المنشأ لتيسير تقييم
االمتثال لسلسلة التوريد من المنبع.
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الخطوات التالية
 .1اإلبالغ عن االنتهاكات

على المورد اإلبالغ عن أي انتهاكات يُشتبه فيها للوائح والقوانين والقواعد .وينبغي اإلبالغ عن االنتهاكات للموظف
المعني في «نستله» ،أو يمكن اإلبالغ في سرية باستخدام إحدى القنوات المتاحة:

عنوان الموقع اإللكترونيwww.nestle.com/tell-us :
يمكن االطالع على أرقام الهاتف المحلية بالبلد عبر www.nestle.com/tell-us
خط اإلبالغ الساخن:
+41 800 56 14 22
سويسرا:
11021
رمز الدخول:

 .2إقرار المورد

(حال اشتراطه من جانب قسم المشتريات في «نستله»)

نقر نحن الموقعون أدناه بموجب هذه الوثيقة أننا:
•قد تلقينا وأحطنا علمًا على النحو الواجب بمحتويات قواعد «نستله» للمورد لعام  ،3102والتي نشرتها شركة
«نستله».
•على علم بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة في البلدان التي تعمل فيها شركتنا،
•سنقوم بإبالغ «نستله» بأي حالة يُشتبه في انتهاكها للقواعد،
•سوف نمتثل الشتراطات قواعد مورد «نستله»على أساس نهج يُعنى بالتنمية دونما تعديل أو إلغاء.
•سنقوم بإبالغ جميع موظفينا/المتعاقدين معنا من الباطن بمحتوى قواعد مورد «نستله» ،وسنحرص على
ضمان امتثالهم لألحكام الواردة فيها.
بموجب هذه الوثيقة نفوض «نستله» أو أي مؤسسات تعمل بالنيابة عن شركة «نستله» بإجراء عمليات التدقيق
مع أو بدون سابق إنذار في مقر شركتنا وفي مقر أعمال المتعاقدين معنا من الباطن في أي وقت للتحقق من
االمتثال مع محتوى قواعد مورد «نستله».
اسم الشركة
التوقيع

ختم الشركة

اسم الشركة
رقم تسجيل الشركة/السجل التجاري/الهوية القانونية
التاريخ والمكان
يجب توقيع هذه الوثيقة من قبل الممثل المعتمد للمورد وإعادتها إلى قسم المشتريات في «نستله» عند طلبها لها.
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