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 سياسة المطاط الطبيعي المستدام 

 2021معلومات محدثة لشهر ديسمبر  

 

الخاصة بها   القيم" على عاتقها مسؤولية تشجيع وتطوير وتنفيذ الشراء واالستخدام المستدام والمسؤول للمطاط الطبيعي طوال سلسلة  Pirelliتأخذ بيريللي " 

 بأكملها. 

طاط الطبيعي، تُعد الحوكمة المستدامة لسلسلة توريد المطاط الطبيعي ضرورية من أجل الحفاظ على الغابات لما  نظًرا لالرتفاع المتوقع للطلب العالمي على 

 والتنوع البيولوجي، والسماح بالتنمية طويلة األمد للمجتمعات واالقتصادات المحلية. 

المزارعين، والتجار، ومصانع التجهيز، والشركات التجارية، وشركات   /  من العمليات األولية إلى النهائية، تتضمن سلسلة توريد المطاط الطبيعي المنتجين 

 في المرحلة األخيرة من السلسلة كونها شركة ُمصن ِّعة لإلطارات وغير مالكة سواء لمزارع أو مصانع تجهيز للمطاط الطبيعي.   Pirelliالتصنيع. تقع 

العالمية المبذولة لتحقيق استدامة المطاط الطبيعي، وتحقيقًا لهذا الهدف، فإنها ستعمل هود  الج  في  فعاال إلى أن تكون طرفًا    Pirelliفي هذا السياق، تسعى   

الخاصة بها والقطاع الصناعي لزيادة الشفافية وإدخال المزيد من التطورات على العمليات واألدوات لتعزيز التتبع باستخدام    القيمجنبًا إلى جنب مع سلسلة  

 نهج قائم على المخاطر. 

من شركائها في المشاريع المشتركة ومورديها ومقاوليهم من الباطن المشاركين في إنتاج ومعالجة وتسويق المطاط الطبيعي أن يكون لديهم    Pirelliتطلب  

 أنظمة إدارة مناسبة لضمان االمتثال للقوانين واللوائح والتوافق مع مبادئ هذه السياسة. 

 إلى الركائز التالية.  Pirelliلدى  تستند سياسة المطاط الطبيعي المستدام

 

I.   رعاية األشخاص 

 حماية حقوق اإلنسان وتعزيز ظروف العمل الالئقة 

الموظفين باعتبارها مبادئ أساسية وغير قابلة للتفاوض.     ورفاههحقوق اإلنسان العالمية وحماية صحة وسالمة    االمور المتعلقه باحترامإلى    Pirelliتنظر   

 ال، بما في ذلك العمال المتعاقدون والعاملون المؤقتون والمهاجرون.العم وتشمل ضمانات الحماية جميع

 من جميع الجهات الفاعلية في سلسلة التوريد الخاصة بها ما يلي: Pirelliتتوقع 

 المهنية  والسالمة  الصحة مخاطر وإدارة والتقييم للوقاية عالية معايير اعتماد -

ال - أساس  التمييز على  التنوع وتجنُّب  النقابية أو  ع  نو دعم  السياسية أو العضوية  الدينية أو  المعتقدات  الجنسي أو  الميل  أو  الحالة االجتماعية  أو 

رق أو الجنسية أو السن أو الخلفية أو الوضع االجتماعي أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية،  العِّ

اإل  - حقوق  بشأن  بها  المعمول  والدولية  والوطنية  المحلية  للقوانين  األعمال  والعمنسان  االمتثال  بشأن  التوجيهية  المتحدة  األمم  مبادئ  ودعم  ل 

 التجارية وحقوق اإلنسان،

البلد مقارنة بوظيفة   - للحد األدنى لألجور في  ذلك عقود عمل منتظمة، ورواتب على األقل مساوية  بما في  تعزيز توفير ظروف عمل مناسبة 

والتفاوض الجماعي وفقًا للقوانين الوطنية والدولية المعمول بها، ودعم  م إليها  واالنضما، وحرية تشكيل النقابات  منصفة معادلة، وساعات عمل  

لية  أولئك الذين يعيشون على المزارع في الوصول إلى الموارد الالزمة لظروف معيشية مالئمة على النحو المبين في اتفاقية منظمة العمل الدو

 ،110رقم 

وعمالة األطفال، والعمل القسري أو اإلجباري، وأي شكل من أشكال سوء المعاملة أو  العمل،    تغالل فيعدم التهاون في أي شكل من أشكال االس -

 اإلكراه النفسي أو الجسدي تجاه الموظفين المباشرين أو العاملين المعينين على طول سلسلة التوريد. 

 

 تنمية المجتمعات المحلية ومنع النزاعات المتعلقة بملكية األراضي  تعزيز 

وتجنب    تحسين مستويات المعيشةتصادية واالجتماعية للمجتمعات المحلية على توفير فرص عمل وزيادة قابلية السكان المحليين للعمل ونمية االقتنطوي الت 

 أي مساهمة عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في األعمال التي قد تؤدي إلى اإلضرار بالمجتمعات المحلية أو السكان.

 صليين والمجتمعات المعتمدة على الغابات في الوصول إلى موارد الغابات واالستفادة منها بشكل عادل. سكان األ بحق ال  Pirelliتقر 

 من مورديها ما يلي:  Pirelliتتوقع  

حقوق  حدة بشأن  ألمم المتاالمتثال للقوانين المحلية والوطنية الدولية المعمول بها بشأن استخدام األراضي وتنفيذ عمليات األعمال وفقًا إلعالن ا -

 الشعوب األصلية،  
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ومن - المحلية  الغذائية  اإلمدادات  على  سلبًا  التأثير  وتجنُّب  المحلية  للمجتمعات  الكريمة  المعيشية  الظروف  توفير  ودعم  بمسؤولية  ح  التصرف 

 تعويض عادل للمجتمعات المحلية إلجراءات الحفاظ أو استخدام األراضي ألغراض تجارية 

 يدية والمجتمعية لحيازة األراضي،العرفية والتقل  م وحماية الحقوقاحترا -

 السعي لتطبيق منهجيات ضد نزع األراضي  -

 تشجيع التنمية الثقافية للمجتمعات المحلية، -

 دعم المجتمعات المحلية في الحصول على التعليم.  -

المساهمة عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أ ني على األراضي و / أو اإلضرار يالء غير القانوتؤدي إلى االست  ي أعمال قد يجب تجنُّب خطر 

  -خاصةً إذا وعند إعداد أو تحويل المزارع والمواقع الصناعية أو أيهما    -  Pirelliبالمجتمعات أو السكان المحللين، ولهذا الهدف، من المتوقع من موردي  

ا بشأن  التوجيهية  والمبادئ  المنهجيات  يطبقوا  وا أن  والمسبقة  الحرة  )لموافقة  المعلومات  على  لخفض  FPICلمبنية  المتحدة  األمم  برنامج  وضعها  التي   )

" وتراُجعها  الغابات  إزالة  عن  الناجمة  بشكل "UN-REDDاالنبعاثات  عليها  والمتفق  المناسبة  التدابير  من خالل  االستيعاب  أو  التعويض  ذلك  في  بما   ،

 (.IP / LCمعات المحلية )قوق الشعوب األصلية والمجتمتبادل عندما تؤثر العمليات على ح

دون الحصول على  إذا ما سببت العمليات سابقًا أو ساهمت في االستيالء أو اإلضرار باألراضي أو األقاليم أو موارد الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  

ها بين األطراف. يعمل الطرف  خالل اإلجراءات المتفق عليتدابير لتوفير التعويض من الموافقة الحرة والمسبقة والمبنية على المعلومات، فمن المتوقع اتخاذ 

 )األطراف( الخارجية المتفق معها على مراقبة التنفيذ بشكل مشترك مع المجتمع. 

 

II. حماية النظم البيئية والنباتات والحيوانات 

استعادة النظم البيئية مع تجنب أو تخفيف أو معالجة   ربماوأكملها، على تقييم وتأمين  ينطوي التحسين المستمر للتأثيرات البيئية، طوال دورة حياة المواد ب

 اآلثار البيئية الضارة على الموارد وتغير المناخ والنظم البيئية والنباتات والحيوانات. 

 من الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد الخاصة بها ما يلي:  Pirelliهذا النهج، تتوقع  تماشيًا مع 

 االمتثال للقوانين البيئية المحلية والوطنية والدولية المعمول بها، -

السطحية   - المائية  الموارد  على  والحفاظ  الطبيعية،  للموارد  المفرط  االستغالل  لمنع  األراضي  الستخدام  مناسبة  وحماية  وضع خطط  والجوفية، 

 الزراعية والصناعية والتعرية والترسيب، ومنع تلوثها بفعل الكيماويات جودة المياه

 حماية جودة التربة ومنع التعرية وتدهور المغذيات والهبوط والتلوث، -

ان في مناولتها  المواد الكيميائية لضمان عامل األم  االمتثال للقوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام المنتجات الكيميائية في القطاع الصناعي وإدارة -

 ها أو استخدامها أو استعادتها أو التخلص منها،  أو تحريكها أو تخزين

والح - قدر  الطبيعية ألقصى  الموارد  كفاءة  وزيادة  وتخفيفها  الكربون  انبعاثات  وتقليل  الطاقة  استخدام  معدل  من  تقلل  التي  العمليات  من إدارة  د 

 لناتجة وإدارتها واستعادتها،النفايات ا

 . نيات مناسبة للحد من الروائح الناتجة عن طحن المطاطليات وتق تطبيق عم -

 

III.  منع إزالة الغابات، عدم استخدام أراضي الخث، عدم الحرق 

ال  Pirelliتطالب   النظم  ذلك  بما في  العالية  البيئية  القيمة  ذات  والمناطق  والطبيعية  األولية  الغابات  والمناظر  بحماية وحفظ  الخث  الرئيسية ألراضي  بيئية 

 ثر سلبًا بتطوير زراعة المطاط، وتدعو سلسلة التوريد الخاصة بها إلى ما يلي: الطبيعية للغابات السليمة التي قد تتأ

 االمتناع عن أي شكل من أشكال إنتاج المطاط على األراضي الخثية المعروفة، -

 ات أُخرى،  ات الجديدة أو إعادة الزرع أو أي تطوراالمتناع عن استخدام النار في إعداد الزراع -

-  ( العالية  الحفظ  قيمة  منهجيات  )HCVاعتماد  العالي  الكربون  ومخزون   )HCS  وتعتبر دوليًا.  عليها  المتعارف   )Pirelli    أداة ذكره  سبق  ما 

فتوح مع  محلية واالستفادة من الحوار المنصف والمجديرة بالثقة نحو تحقيق هدف منع إزالة الغابات مع رعاية التنمية المستدامة للمجتمعات ال

 أصحاب المصلحة المتضررين.

غير متوافق مع   2019أبريل    1يعتبر المطاط الطبيعي من المناطق التي أزيلت منها الغابات أو حيث تدهورت قيمات الحفظ العالية بعد تاريخ القطع في   

 هذه السياسة. 

 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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IV.  حفظ الموارد 

وفعَّالةباستخدا   Pirelliتتعهد    نوعية  بطريقة  الطبيعي  المطاط  و  م  البحث  أنشطة  في  والمشاركة  كبير،  كتلة بشكل  متوسط  حفض  إلى  الهادفة  التطوير 

 اإلطارات وإطالة ُعمر اإلطارات وزيادة استعادة المواد. 

المنتجات  ضغط على التنوع البيولوجي وزيادة كفاءة  نفس النهج النوعي والفعَّال على طول سلسلة التوريد الخاصة بها من أجل الحد  من ال   Pirelliتشجع   

 ت. وخفض تكاليف التخلص من النفايا

 لمنتجي المطاط الطبيعي بما في ذلك أصحاب الحيازات الصغيرة لتحسين العائد وجودة المطاط بأولوية كبرى.  تعزيزيحظى دعم سلسلة 

 

V.  األخالقيات كقاعدة 

 محاربة الفساد 

النشاط مسموًحا به في   ي منطقة متأثرة وحتى في األماكن التي يكوند و / أو اإلفساد، بأي ذريعة أو شكل، في ألن يتم التهاون في الفسا   فيها مثل هذا 

 الممارسة العملية أو يُمكن التسامح فيه أو ليس محل طعن أمام المحاكم. 

 

VI.   التتبع وتحديد المخاطر 

ستخدام لغرض، تشارك وتنخرط مع متعاقدين لتطوير وامطاط الطبيعي الخاصة بها، وتحقيقًا لهذا ا على دراسة إجراءات لتتبع سلسة توريد ال  Pirelliعملت  

، وذلك لتحقيق التتبع الكامل على  فعَّالة وجديرة بالثقةعلى طول سلسلة التوريد ذات الصلة، والتي تكون  تتبع وتحديد المخاطر االجتماعية والبيئية    أدوات

 المدى المتوسط. 

يد لسلسلة توريد المطاط الطبيعي وتعقيد عملية التتبع وتحديد المخاطر.  ها هذا العملية نظًرا للتجزؤ الشدأن تحدد بدقة المدة التي ستستغرق  Pirelli  ال يُمكن لـ

 تقريًرا عن التقدم المحقق ضمن القسم الحادي عشر من هذه السياسة.  Pirelliوستقدم 

التنمية الخاصة  دة عند الضرورة، على قرارات واستراتيجيات  اد سلسلة التوريد للمشاركة في خطط االستعاستؤثر نتائج تحديد المخاطر فضاًل عن استعد

 . Pirelliبالمطاط الطبيعي لدى 

 

VII.  الحوكمة 

 من مورديها للمطاط الطبيعي ما يلي:  Pirelliتتوقع 

 االمتثال لهذه السياسة، و  -

 تشجيع تبنيها على طول سلسلة التوريد ذات الصلة،   -

 هذه السياسة تجاه سلسلة التوريد،  طوير وتنفيذ نظام العناية الواجبة المتعلق بت -

االنضمام    - )دراسة  المستدام  الطبيعي  للمطاط  العالمية  المستدامة    (GPSNRللمنصة  التنمية  وتحسين  لدفع  المشتركة  الجهود  من  لالستفادة 

 لمطاط الطبيعي. ل

االلتزامات  السياسة  هذه  بها    1تدمج  تعهدت  على    Pirelliالتي  ينطبق  الذي  اإلدارة  ونموذج  بها،  الخاصة  التوريد  لسلسة  المستدامة  اإلدارة  نحو  بالفعل 

Pirelli :أي ، 

القدرات  - بناء  وأنشطة  المعرفة  بناء  فرص  تنفيذ  خالل  من  المستمر  التحسين  تطبيق  على  الموردين  مع    تشجيع  خالل    Pirelliبأنفسهم،  ومن 

 ية األخرى،الجهود التعاون

 

"،  قواعد السلوك ، " Pirelli  القيم والقواعد األخالقية لدى  يًدا وفقًا لما يلي:االلتزامات التي تعهدت بها الشركة نحو اإلدارة المستدامة لسلسلة التوريد الخاصة بها، وتحد  إلىيُشار    1

سياسة الشراء  "، " سياسة اإلشراف على المنتج "، " سياسة حقوق اإلنسان العالمية "  "، سياسة المسؤولية االجتماعية للصحة المهنية والسالمة والحقوق والبيئة" 

" والتوريد األخضر  "   الجودة  سياسة"،  الفساد "، "سياسة الصحة والسالمة والبيئة"،  دي  دليل مور"، "    شرط االستدامة"   Pirelli"، موردي  برنامج مكافحة 

Pirelli  ،سياسة اإلبالغ عن المخالفات " والوثائق ذات الصلة . 

 Pirelli.الموقع اإللكتروني لـ  المذكورة بعدة لغات على  Pirelliيتم نشر جميع وثائق  

Pirelli   للمنصة العالمية للمطاط الطبيعيالمستدامأيًضا عضو مؤسس . 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://sustainablenaturalrubber.org/
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على    - الحصول  قبل  ما  مرحلة  من  بدايةً  األعمال  بأخالقيات  والخاص  واالجتماعي  البيئي  أدائهم  في  الطبيعي  للمطاط  محتملين  موردين  تقييم 

 الموافقة حتى عمليات التدقيق في الموقع التي تقوم بها أطراف أُخرى، و 

المذكورة أعاله في حقوق    Pirelli)الذي يعبر عن التزامات    Pirelliي الخاص بـ  طلب لمورديها بالتوقيع على شرط االستدامة التعاقدتوجيه    -

نموذج   معينة بشأن البيئة واإلنسان والعمالة فضاًل عن أخالقيات العمل ومتطلبات االمتثال لمكافحة الفساد للموردين( مع طلب رسمي لتتالي نفس

 تمكين دورة حميدة، و بهم ومراقبة التنفيذ ذي الصلة بشكل مالئم، وذلك لارة المستدامة في سلسلة التوريد المباشرة الخاصة  اإلد

من خالل مدققين في الموقع تابعين ألطراف أُخرى، وتحديد أي إجراءات تصحيحية   Pirelliمراقبة امتثال الموردين لشرط االستدامة الخاص بـ  -

 إذا لزم األمر.

نعاش المتفق عليها إلى تعليق أو إنهاء عالقات أو رفض وضع خطة إنعاش أو الفشل في تطبيق خطة اإل  قد يؤدي إثبات عدم االمتثال الجسيم لهذه السياسة 

Pirelli  .التجارية مع مورديها المعنيين 

الطريقة   Pirelliمع وجود دليل جدي على عدم االمتثال، ستناقش    Pirelliفي حالة ما إذا تورط أي مورد من المستوى الثاني في سلسلة التوريد الخاصة بـ  

تعتبر   المعني.  األول  المستوى  من  المورد  مع  للتصرف  مالئمة  نحو   Pirelliاألكثر  انطالق  نقطة  المضادة  للتدابير  االستباقي  والنهج  النية  حسن  إثبات 

 التخفيف المسؤول والمشترك بداًل من اإلنهاء الفوري. 

 

VIII.  لحوار البنَّاء كعوامل رئيسية التعاون وا 

 العالمي المتمثل في استدامة المطاط الطبيعي يتطلب المشاركة والتعاون والحوار والشراكة بين جميع الجهات الفاعلة المعنية. لتحدي بأن ا Pirelliتؤمن 

  بين أصحاب المصلحة الذين يلعبون دوًرا جوهريًا فيوتدعم التعاون النشط على مستوى الصناعة و  Pirelliمع مورديها، ترعى    المشاركهباإلضافة إلى   

ع بأنه، باإلضافة إلى االنخراط الفردي للشركات، يُمكن أن يؤدي الجهد المشترك إلى تقدم أقوى وأسرع  سلسلة القيمة الخاصة بالمطاط الطبيعي مع االقتنا

 نحو التنمية المستدامة لسلسلة توريد المطاط الطبيعي العالمية. 

Pirelli    المؤسسين أحد األعضاء  المستدام )هي  الطبيعي  للمطاط  العالمية  الحكومية وغير     (GPSNRللمنصة  والدولية،  الوطنية  البرامج  مع  وتتعاون 

 ية للمطاط الطبيعي المستدام.الحكومية وعلى مستوى الصناعة والمستوى األكاديمي، إلعداد السياسات والمبادئ العالم 

يط ألصحاب المصلحة المتعددين التي تدعم مبادئ المنصة العالمية للمطاط الطبيعي المستدام على مستوى المناظر الطبيعية أو التخط  أنشطة   Pirelliتدعم   

 القضائية أو غيرها من المستويات المكانية. 

 لطبيعي المستدام.لجته وفقًا إلطار سياسة المنصة العالمية للمطاط ا يفضل استخدام المطاط الطبيعي الذي يتم إنتاجه ومعا

 

IX.  نماذج االعتماد الدولي المعترف به 

سلسلة التوريد الخاصة بها للمشاركة في نظم إصدار الشهادات الراسخة والمتعارف عليها دوليًا والمدققة بواسطة أطراف أُخرى فيما يخص    Pirelliتشجع  

الب العمل على جميالحوكمة المستدامة  والخاصة بأخالقيات  اليئة واالجتماعية  بداية من المزارع إلى  التوريد  التجهيز  ع مستويات سلسلة  تجار إلى مصانع 

 . Pirelliوالتجارة وأخيًرا في المستويات النهائية مع عملية تصنيع اإلطارات في 

 

X.  تنفيذ السياسة 

وسوف توفر دورات تدريبية ومواد تعليمية متخصصة لمختلف مستويات    دليل تنفيذ مخصص، ضع  بو  Pirelliفي إطار تسهيل تنفيذ هذه السياسة، قامت   

 بها فضاًل عن موظفيها المشاركين في العملية.   سلسلة توريد المطاط الطبيعي الخاصة

 برامج بناء القدرات وتنميتها، وتتفاعل معها، والتي من شأنها ضمان تطوير قاعدة توريد ماهرة ومؤهلة ومستدامة للمطاط الطبيعي.   Pirelliعم تد 

في جميع أنحاء بشأن شراء المطاط الطبيعي    Pirelliت التجارية في  تم تضمين االلتزامات التي تم اتخاذها في عمليات اتخاذ القرارات والعمليات والعالقا

 تم أخذها في االعتبار عند تحديد مقاييس األداء. المجموعة، وي

 ريد. في سلسلة التو Pirelliأهدافًا ومراحل رئيسية محددة زمنيًا وجغرافيًا مع المؤشرات / المقاييس المرتبطة بها، وكذلك مطلوبة من شركاء  Pirelliتضع 

 

XI.  التواصل بشأن التقدم المحقق 

 بشأن التقدم المحقق في تنفيذ السياسة من خالل قنواتها المؤسسية والتي تشمل الموقع اإللكتروني للشركة والتقرير السنوي للمجموعة.  Pirelliستتواصل  

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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ة األكثر  مع أصحاب المصلحة بهدف دعم تنفيذ السياسة بالطريقحيثما كان ُمناسبًا، ستتم مناقشة التقدم المحقق والعقبات التي وجدت في حوارات ُمخصصة   

 المعنية داخل السلسلة. استدامة وكفاءة من قِّبل الجهات الفاعلة  

 

XII. إجراءات تقديم الشكاوى 

ا التجارية وحقوق  المتحدة بشأن األعمال  لألمم  التوجيهية  المبادئ  فعالية  معايير  تتسق مع  إليها  الوصول  يمكن  تظلم  آلية  منظمة تتوفر  إلنسان وإرشادات 

لمصلحة من التعبير عن شكواهم بشكل مستقل وإتاحة الفرص لمعالجة  ، لتمكين أصحاب ا1ة، على النحو الموضح في الملحق  التعاون االقتصادي والتنمي

 اآلثار السلبية الناتجة عن اإلنتاج أو االستمداد. 

 

 الخبرات الناشئة عن تنفيذها على الصعيد الميداني. هذه السياسة خاضعة لتحديثات ُمستقبلية في ضوء النتائج و 

 

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 

 " Marco Tronchetti Proveraماركو ترونكيت ي بروفيرا " 
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 : آلية التظلم 1الملحق 

 

 مقدمة  .1

لسياسة  ريد المطاط الطبيعي بأكملها لغرض التنفيذ الكامل  آلية تظلم لإلبالغ عن انتهاكات السياسة في نطاق سلسلة تو  2ألصحاب المصلحة   Pirelliتوفر   

 إليها فيما يلي باسم "السياسة"( وضمان مساهمة كبيرة في الحد من اآلثار السلبية والقضاء عليها.  اإلدارة المستدامة للمطاط الطبيعي )المشار

)أي فيما    Pirelliمباشر بشركة  أنها انتهاكات أو مشاكل تتعلق بشكل مباشر أو غير  تشير هذه الوثيقة إلى آلية إرسال وإدارة تقارير التظلم، والتي تُفهم على  

د مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق سلسلة توريد المطاط الطبيعي( والتي ينوي صاحب المصلحة إبالغ   بها ألغراض تحديد حل.  Pirelliيتعلق بمور ِّ

: "معايير فعالية آلية  31رقم  بشأن الشركات وحقوق اإلنسان، وال سيما في المبدأاألمم المتحدة التوجيهية  تمتثل آلية التظلم لمعايير الكفاءة المحددة في مبادئ  

والمنص الجنسيات"  متعددة  الشركات  تستهدف  التي  والتنمية  التعاون  منظمة  "إرشادات  من  الرابعة  الفقرة  في  المحكمة"،  خارج  الشكاوى  العالمية  تقديم  ة 

 (.GPSNRإلطار سياسة المطاط الطبيعي المستدام )

 

 مبادئ عامة  .2

توفير   Pirelliأخذت    لضمان  الطبيعي،  المطاط  توريد  سلسلة  في  المشاركين  المصلحة  أصحاب  ومع  مورديها  مع  المستمر  الحوار  عاتقها ضمان  على 

 المطاط واستخدامه بشكل مستدام. 

وفقًا ألطر زم الدور  معينين ألداء  قبل موظفين متخصصين  السياسة من  انتهاكات  إدارة جميع  )وتتم  تعتمد على مشاركة:    Pirelli(  1نية وطرق محددة 

د مباشر لشركة 2مباشرة، ) د غير مباشر لشركة Pirelli( ،3( مور ِّ  . وعلى وجه الخصوص: Pirelli( مور ِّ

تتعهد    • مباشر،  د  مور ِّ وجود  حالة  التصحي  Pirelliفي  اإلجراءات  وتحديد  المثارة  القضايا  لمناقشة  المذكور  د  المور ِّ مع  لزم  بالتحاور  إذا  حية، 

د أو يتعهد بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها، فقد تُعيد   د، ويشمل ذلك تعليق جميع    Pirelliاألمر. وإذا لم يتعاون المور ِّ النظر في عالقتها مع المور ِّ

 العالقات التجارية معه أو إنهائها. 

تعمل   • بها،  مباشرة  لها عالقة  ليس  التي  التوريد  بمجاالت سلسلة  يتعلق  ُسبُل    Pirelli  فيما  لوضع  بشكل شرعي  المتاحة  الخيارات  تقييم  على 

دين المباشرين، أيًضا من خالل آليات   التظلم  التحقق المناسبة وضمان تنفيذ أي إجراءات تصحيحية )على سبيل المثال، تعزيز العالقات مع المور ِّ

من مورديها    Pirelliلم يتعهد بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها، فقد تطلب    ذات الصلة إن أتيحت(. إذا لم يكن الكيان المبلغ عنه متاًحا للتعاون أو

 المباشرين تعليق أو إنهاء جميع العالقات التجارية مع الكيان المذكور. 

 سيتم توثيق جميع األنشطة المتعلقة بالتحقيق ونتائجه بشكل مناسب.  

 

 السرية وحظر األعمال االنتقامية  .3

سرية البالغ والبيانات الواردة فيه،  Pirelliحة على اإلبالغ الفوري عن أي سلوك غير قانوني أو مخالفات محتملة، تضمن في سياق تشجيع أصحاب المصل

 باإلضافة إلى عدم الكشف عن هوية الُمبلغ عن المخالفات، حتى في حالة ما إذا ثبُت الحقًا أنه غير صحيح أو ال أساس له من الصحة. 

من التهديد أو االنتقام أو العقوبة أو التمييز ضد المبلغين عن المخالفات أو الكيان المبلغ عنه، أو أولئك الذين تعاونوا في أنشطة    لن يتم التسامح مع أي نوع

 المتابعة فيما يتعلق بأساس البالغ. 

 صورتها: بالحق في اتخاذ اإلجراءات التأديبية و / أو القانونية المناسبة لحماية حقوقها وسلعها و Pirelliتحتفظ 

ضد أي شخص يقدم، بسوء نية، بالغات كاذبة أو ال أساس لها أو انتهازية و / أو لغرض وحيد هو التشهير أو التشويه أو اإلضرار بالطرف    •

 المبلغ عنه أو األشخاص اآلخرين المذكورين في البالغ. 

ات وفقًا لهذا اإلجراء، دون المساس بحق األطراف المعنية في  ضد أي شخص ينفذ، أو يهدد بتنفيذ، أعمال انتقامية ضد أولئك الذين قدموا بالغ  •

 حماية أنفسهم بشكل قانوني إذا كانت المسؤولية الجنائية أو المدنية تتعلق بكذبة ما تم اإلعالن عنها أو تم تحديدها للطرف الُمبلغ. 

 

 اإلجراءات التنفيذية  .4

 إرسال البالغ   4.1

 

ء والموردين والشركاء والمستشارين والمساهمين وبشكل عام األطراف الخارجية المشاركة بشكل  رية وموظفي المجموعة والعماليُقصد بمصطلح "أصحاب المصلحة": عناصر الهيئات االعتبا2
 مباشر أو غير مباشر في نطاق سلسلة توريد المطاط الطبيعي )مثل المجتمعات المحلية(.
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 ، من خالل القنوات الرسمية التالية: Pirelliيتعلق بسياسة اإلدارة المستدامة للمطاط الطبيعي إلى قد يرسل أصحاب المصلحة البالغ عن أي خرق 

 ،grievance.naturalrubber@pirelli.comالبريد اإللكتروني:  -

العادي:   - البريدي  العنوان  إلى  البيرتو بيريلي،    -  .Pirelli & C. S.p.Aخطاب مادي  ميالن )إيطاليا(، إلى عناية قسم    -  25فيالي بيرو ئي 

 تظلمات المطاط الطبيعي.  -مشتريات المجموعة 

 من المفيد في نطاق اإلبالغ أن يتعهد المبلغون عن المخالفات بتقديم المعلومات التالية: 

 االسم واللقب، -

 الشركة والوظيفة ذات الصلة، -

 عنوان البريد اإللكتروني، رقم الهاتف / -

 وصف المخالفة التي علِّم بها، -

 الدليل الداعم للوصف المقدم.  -

أن البقاء على اتصال مباشر مع المبلغين عن المخالفات له أهمية أساسية لغرض حل المشكلة المثارة بشكل فعال، حيث يقوم القسم المسؤول    Pirelliتعتبر  

عة( بتعريف المبلغين عن المخالفات بالخطوات الرئيسية المتضمنة في العملية )على سبيل المثال: تولي المسؤولية  عن إدارة اإلبالغ )أي مشتريات المجمو

 عن، إغالق التحقيقات، تحديد خطة العمل، وما إلى ذلك(، على النحو الموضح في الفقرات التالية. 

 المصدر فيما يتعلق باآللية المتوخاة، حسب االقتضاء.  أيًضا بالنظر في البالغات مجهولة Pirelliفي جميع األحوال، تتعهد  

 

 المسؤولية عن اإلبالغ  4.2

القنوات الرسمية وغير الرسمية لشركة   الواردة من خالل  من قبل قسم المشتريات بالمجموعة والذي بدوره يُبلغ قسم    Pirelliيتم تسجيل جميع البالغات 

 بلغ عن المخالفات في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استالمه. التدقيق الداخلي. يتم إرسال إشعار القبول إلى المُ 

 

 التحقق من مدى صلة البالغ   4.3

واقعي    بالغ شكوى  كان  إذا  مما  التحقق  بغرض  المستلم  البالغ  على فحص  الداخلي،  التدقيق  قسم  من  مدعوًما  بالمجموعة،  المشتريات  قسم  يتعلق  يعمل 

الطبيعي للشركة. وعند إجراء الفحص، قد يطلب قسم المشتريات بالمجموعة، عند الضرورة، تدخل أقسام الشركة بانتهاك سياسة اإلدارة المستدامة للمطاط  

 األخرى وقد يشارك في مناقشة مع المبلغين إذا احتاج إلى مزيد من المعلومات لغرض التقييم. 

ت التي ال تتعلق بالمطاط الطبيعي، من قِّبل قسم التدقيق الداخلي وفقًا لـ "سياسة  يتم التعامل مع أي بالغ يتعلق بمخالفة القانون واللوائح والمبادئ واإلجراءا  

تولي مسؤولية اإلبالغ عن المخالفات بالمجموعة". في هذه الحالة، يتم إبالغ محرر البالغ بنتيجة التقييم الذي تم إجراؤه في غضون عشرة أيام عمل من  

 التبليغ. 

 

 تحليل البالغ )التحقيقات(  4.4

أو أحد مورديها المباشرين، يُجري قسم المشتريات بالمجموعة التحقيقات الالزمة بدعم من   Pirelliن البالغ الذي تم استالمه يتعلق مباشرةً بشركة  إذا كا

وقد تستفيد   إذا لزم األمر.  الشركة المختصة األخرى،  الداخلي أو من أقسام  التدقيق  الخارجيي  Pirelliقسم  المستشارين  إذا  أيًضا من دعم  المتخصصين  ن 

 اعتُبِّر مفيًدا. 

أو مع أصحاب    Pirelliيمكن لشركة    المبلغين عن المخالفات و /  إذا رأت فائدة وإمكانية ذلك، في مناقشة وتتعاون مع  التحقيق،  تنخرط عند إجراء  أن 

 . 2فقرة  المصلحة اآلخرين المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر للحالة قيد البحث، على النحو المحدد في ال

خ  بشكل  معقدة  تكون  التي  الحاالت  باستثناء  البالغ،  استالم  من  أشهر  ثالثة  في غضون  إكمالها  ويجب  كاٍف،  بشكل  تحقيق  عملية  كل  توثيق  اص يجب 

 ومبرر.

 

 تحديد خطة العمل )أو الحفظ(   4.5

التد  من  محددة  أشكال  تنفيذ  الضروري  من  أنه  واعتُبر  أسس،  على  قائم  البالغ  اعتبار  تم  المشتريات  إذا  قسم  يتفق  عالجية،  تدابير  اعتماد  أو   / و  خل 

ا ذات  والمسؤوليات  الزمنية  األطر  لـ  )وفقًا  المعنيين على خطة عمل  الداخلي، مع األشخاص  التدقيق  قسم  مع  المناقشة  في  بالمجموعة، من خالل  لصلة( 

 بشكل خاص ومبرر(، ويتم إبالغ محرر البالغ بذلك على الفور. غضون شهر من الموعد النهائي للتحقيقات )باستثناء الحاالت التي تكون معقدة  

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com
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ما في ذلك مؤشرات  إذا اعتبرت نتيجة تحليل البالغ أن البالغ ال أساس له من الصحة، يتم حفظ الوثائق وإرسال إشعار بإغالق إجراء التظلم إلى المبلغين، ب

 االستدالل. 

 

 مراقبة تنفيذ خطة العمل 4.6

الم  الزمنية  الموردين    Pirelliنصوص عليها في خطة العمل، تتحقق  وفقًا لألطر  التعاون مع  إذا لزم األمر( ومن خالل  )بدعم من مستشارين خارجيين، 

تظلم منتهيًا، ويتم المباشرين وغير المباشرين من أن اإلجراءات المتفق عليها قد تم تنفيذها بشكل فعال. بمجرد التحقق من تنفيذ التدخالت، يعتبر إجراء ال

 سال إشعار في هذا الصدد إلى المبلغين عن المخالفات. إر

 

 الطعن  4.7

ل العالمية  بالمنصة  التظلم  آلية  استخدام  له  فيجوز  أعاله،  الموصوف  التظلم  نتيجة  أو  المخالفات غير راٍض عن عملية  الُمبلغ عن  كان  الطبيعي إذا  لمطاط 

 المستدام وفقًا للطرق المحددة في إجراءات التظلم بها. 

 

 اإلبالغ الحفظ و .5

ت، ويحدث على يقوم قسم المشتريات بالمجموعة، ضمن نطاق إجراء التظلم بأكمله، بحفظ جميع الوثائق التي تم جمعها وإرسالها إلى المبلغين عن المخالفا 

 الفور قائمة التظلمات التي تم تلقيها وتحليلها والنتيجة ذات الصلة، ويبلغ قسم التدقيق الداخلي أيًضا. 

ركة بالبالغات الواردة ونتائجها، يشير قسم التدقيق الداخلي بشكل دوري إلى لجنة التدقيق والمخاطر واالستدامة وحوكمة الشركات التابعة لشفيما يتعلق   

Pirelli & C. S.p.A..ويستعين بدعم قسم المشتريات بالمجموعة إذا لزم األمر ، 

 مات التي تم تلقيها وتحليلها. بانتظام تقريًرا عن التظل Pirelliعالوةً على ذلك، تنشر  

 

 معالجة البيانات الشخصية  .1

بأن البيانات الشخصية )بما في ذلك أي بيانات حساسة، تتعلق بالعرق واإلثنية والمعتقدات الدينية والفلسفية واآلراء السياسية وعضوية   Pirelliتُخطر شركة 

التي من شأنها أن تكشف عن الحالة الصحية والتوجه الجنسي( للمبلغين عن المخالفات وأي    ةبات العمالية وكذلك البيانات الشخصياألحزاب السياسية والنقا

وعلى  خصية السارية،  أشخاص آخرين معنيين أو تم االستعانة بهم من أجل إدارة البالغات، سيتم معالجتها باالمتثال الكامل ألحكام قوانين حماية البيانات الش

س أحكام  مع  يتماشى  بما  حال،  لشركة  يأي  العالمية  الشخصية  البيانات  حماية  عبر    Pirelliاسة  البيانات  www.pirelli.com)تتوفر  على  وتقتصر   )

 الضرورية تماًما لغرض إثبات البالغ وإدارته. 

قسم   الحاال   وعةالمجمبمشتريات  اليتولى  )باستثناء  البيانات  مراقب  بصفته  الشخصية  البيانات  تحكمهامعالجة  التي  محل  ت  بيلوائح  محددة  هذا ة  شأن 

الصحيحة   اإلدارة  أجل  من  وبالتالي  الحالية،  السياسة  في  عليها  المنصوص  اإلجراءات  تنفيذ  في  المتمثلة  الوحيدة  لألغراض  وذلك  للبالغات  الموضوع(، 

 ة المعنيين. سية وكراما حريات األسية والحقوق وال الواردة، وكذلك للوفاء بااللتزامات القانونية أو التنظيمية مع االحترام الكامل للسر

البيانات، تحت إشراف   ، إلى الموظفين المعينين حسب األصول ألداء الدور والحاصلين على التدريب  المجموعةبمشتريات  القسم  سيُعهد بعمليات معالجة 

 ي البالغات. معلومات الواردة فلسرية المعنيين واة وحماية الخاص على تنفيذ إجراءات التظلم، مع اإلشارة بشكل خاص إلى البروتوكوالت األمني

البيانات الشخصية الواردة في البالغات إلى الهيئات االعتبارية واإلدارات الداخلية المختصة من وقٍت آلخر، وكذلك   المجموعةبمشتريات  القد يرسل قسم  

ق بالموضوع )الموضوعات( ائية أو القانونية فيما يتعل ضية الق مان تحقيق، بعد اإلبالغ، الحما إلى السلطة القضائية، لغرض تفعيل اإلجراءات الالزمة لض

 المبلغ عنه، إذا تبين من العناصر التي تم جمعها وعمليات التحقق المنفذة أن الظروف المبلغ عنها في البداية موثقة. 

 واردة. تشارك في تحليالت البالغات ال  في بعض الحاالت، قد يتم أيًضا إرسال البيانات إلى كيانات خارجية

ت صحة البالغ، سيتم اعتماد جميع التدابير الالزمة لحماية البيانات من التدمير العرضي أو غير القانوني والضياع والنشر غير  خالل األنشطة المنفذة إلثبا  

 منصوص عليها في السياسة بشكللاءات اوز الوقت المطلوب إلنهاء اإلجرالمصرح به. عالوةً على ذلك، سيتم تخزين الوثائق المتعلقة بالبالغ لفترة ال تتجا

 . حصحي
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 : الوثائق المرجعية الدولية الرئيسية 2الملحق 

 
 إطار سياسة المنصة العالمية للمطاط الطبيعي المستدام، -

المدنية  - بالحقوق  الخاص  الدولي  والتعهد  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  يتكون  الذي  المتحدة  لألمم  اإلنسان  لحقوق  الدولي    اإلعالن 

 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،والسياسية، والتعهد الدولي 

 المبادئ العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة، -

 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، -

 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق السكان األصليين، -

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، -

 لمتحدة للتنمية المستدامة،أهداف األمم ا -

 لمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،ا -

 إرشادات منظمة التعاون والتنمية للشركات متعددة الجنسيات، -

 إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل واالتفاقيات السارية ذات الصلة، -

 بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، 98و  87منظمة العمل الدولية رقم  اتفاقيتا  -

 بشأن عدم العمل الجبري،  2014وبروتوكولها لعام  29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 بشأن عدم التمييز والمساواة في األجور،  100و  111اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم    -

 عمل الجبري،بشأن إلغاء ال  105دولية رقم اتفاقية منظمة العمل ال -

 بشأن شروط توظيف عمال المزارع،  110اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 بشأن اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور،  131اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 بشأن عدم عمل األطفال،  182و  138اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم   -

 ن اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة،بشأ  184ة العمل الدولية رقم اتفاقية منظم -

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية؛  169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛ -

 برنامج األمم المتحدة للحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، -

 أن الغابات؛إعالن نيويورك بش -

 البيئة والتنمية؛إعالن ريو بشأن  -

 "مبادئ االستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية" الصادرة عن لجنة األمن الغذائي العالمي؛ -

 اتفاقية التنوع البيولوجي؛ -

 اتفاقية "التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من الحيوانات والنباتات البرية"؛ -

 مم المتحدة لألغذية والزراعة بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات؛التوجيهية الطوعية لمنظمة األالمبادئ   -

 مدونة السلوك الدولية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن توزيع واستخدام مبيدات اآلفات؛  -

 ( بشأن المطاط الطبيعي المستدام. CCCMCوالمنتجات الكيميائية )لموردي ومصدري المعادن والفلزات  دليل غرفة التجارة الصينية -

 (. RSPOمبادئ ومعايير المائدة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام )  -

( من قِّبل مجموعة FPIC( للغابات، والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة )HCS( ومخزون الكربون العالي )HCVإدراج قيم الحفظ العالية ) -

 ". HCSنهج " توجيه  
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 ، (WBCSD)( من مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ESIAة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي )المبادئ التوجيهي -

 (IFCمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية ) -


