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 سياسة الصحة والسالمة والبيئة

 

أن حماية الصحة والسالمة المهنية وعافية األشخاص وحماية البيئة والتنوع البيولوجي هي قيم أساسية في   Pirelliترى مجموعة  

 إدارة وتطوير أعمالها.

تسعى المجموعة، من خالل استراتيجيات التنمية المستدامة، إلى التحسين المستمر في جوانب الصحة والسالمة المهنية والجوانب  

يتوافق م قيَم  البيئية، بما  العالمي لألمم   Pirelliع  الميثاق  المنصوص عليه في  السلوك وبما يتوافق مع نموذج االستدامة  وقواعد 

البيئة والتنمية"  الدولية و"إعالن ريو بشأن  العمل  الصادر عن منظمة  العمل"  المبادئ األساسية والحقوق في  المتحدة، و"إعالن 

 لمية للتنمية المستدامة.وبهدف المساهمة في أهداف األمم المتحدة العا

 على عاتقها، على وجه الخصوص، ما يلي:  Pirelliتأخذ  

التعهد بتنظيم أنشطتها فيما يتعلق بحماية الصحة والسالمة المهنية والبيئة، مع االمتثال الكامل للوائح الدولية والوطنية    •

 تماشى مع أعلى معايير اإلدارة الدولية، والمحلية المعمول بها وجميع االلتزامات الطوعية الموقعة، وكذلك بما ي

السعي لتحقيق أهداف "عدم وقوع حوادث" و"عدم وقوع إصابات شخصية" في بيئات عمل صحية وآمنة، من خالل    •

المهنية وتقييمها والوقاية والحماية منها، واإلزالة السريعة   التي تؤثر على الصحة والسالمة  للمخاطر  المستمر  التحديد 

 وظفين فيما يتعلق بمهام محددة، لألسباب المحتملة للحوادث، وتنفيذ خطط مراقبة صحة الم

 دعم تطوير برامج لتحسين الصحة النفسية والبدنية والتوازن بين العمل والحياة،  •

 تشجيع طلب المشورة ومشاركة العمال وممثليهم في موضوع الصحة والسالمة المهنية،  •

ة القيمة وتقييمها والوقاية منها والتخفيف السعي إلى حماية البيئة من خالل التحديد المستمر للمخاطر البيئية على طول سلسل  •

 من حدتها،

االلتزام بتقليل التأثير على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة لوحدات أعمالها،    •

ثم تقليل ثم استعادة   واعتماد مبدأ "ال خسارة صافية للتنوع البيولوجي" من خالل "التسلسل الهرمي للتخفيف" )أي: تجنب

 ثم تعويض(،

البيولوجي • بالتنوع  الصلة  ذات  المواقع  أو  المحمية  المناطق  تقليل عملياتها في  القيمة   1الحرص على   / ذات األهمية  أو 

التنوع   على  الحفاظ  المحمية، مما يضمن  المناطق  يتم مع مراعاة  إنتاج جديدة  أي مواقع  اختيار  أن  الخاصة، وضمان 

 البيولوجي وخدمات النظام البيئي ومنع إزالة الغابات،

المترجم  • الدائري  االقتصاد  لمبادئ  وفقًا  اإلنتاج  وعمليات  المنتجات  بتطوير  " التعهد  نهج  إلى  التفكير  5Rة  )إعادة   " –  

إعادة التدوير(، من أجل السعي للتخفيف من تغير المناخ وإزالة الكربون التدريجي    – إعادة االستخدام    –التقليل    –الرفض  

انبعاثات  الموارد"( وتقليل  الطبيعية )"إدارة  الموارد  استهالك  المسؤول، وخفض  القيمة، واالستخدام  على طول سلسلة 

 ات،الملوث

 تطوير وتنفيذ برامج إدارة الطوارئ المصممة لمنع إلحاق الضرر باألشخاص والبيئة في حالة وقوع حوادث،  •

تحديد أهداف محددة ورصدها وإبالغ األطراف المعنية بها من أجل التحسين المستمر للصحة والسالمة المهنية واألداء   •

 دورة حياتهم، البيئي المرتبط بعملياتها ومنتجاتها وخدماتها طوال 

في    • الشركة  للبيئة، وإشراك جميع مستويات  آمنة وصديقة  العمل بطريقة  كيفية  تمكين وتدريب وتحفيز موظفيها على 

التدريب المستمر وبرنامج المعلومات المصمم لتعزيز ثقافة الصحة والسالمة المهنية واحترام البيئة، باإلضافة إلى التأكد  

 لشركة في هذه المجاالت وتعميمها وفهمها بشكل مناسب، من تحديث مسؤوليات وإجراءات ا

التعاون بنشاط، على الصعيدين الوطني والدولي، مع الهيئات المؤسسية واألكاديمية وغير الحكومية والصناعية المعنية   •

 بالتنظيم والدراسة واإلدارة المستدامة للقضايا التي تتناولها هذه السياسة،

ذج إداري في مواقعهم وعلى طول سلسلة التوريد الخاصة بهم فيما يتعلق بالصحة والسالمة  مطالبة مورديها بتنفيذ نمو •

الطبيعية ،  المهنية الموارد  على  والحفاظ  الغابات  إزالة  ومنع  البيئية  والنظم  البيولوجي  التنوع  وحماية  بالبيئة  والعناية 

 ئح الخاصة بالدول الذين يعملوا فيها.واستخدامها بشكل مسؤول، وفقًا للمعايير الدولية والقوانين واللوا

 
المواقع التي تحتوي على التنوع البيولوجي ذي الصلة على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو الوطني )"التنوع البيولوجي الحرج"(:    -المواقع ذات الصلة بالتنوع البيولوجي    1

النقراض أو المعرضة للخطر في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ  المناطق / الموائل / األنواع المحمية، األنواع المصنفة على أنها مهددة باالنقراض للغاية أو المهددة با
 وي التابع لليونسكو(.الطبيعة، األنواع المتوطنة، المناطق المعترف بها دوليًا )مواقع التراث العالمي، أراضي رامسار الرطبة، برنامج اإلنسان والمحيط الحي
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أنظمة إدارة متكاملة ومنظمة وديناميكية ينصب تركيزها على   Pirelliفي سبيل السعي لتحقيق القيم الواردة في هذه السياسة، نفذّت   

 التحسين المستمر وتستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعترف بها ذات الصلة. 

، المدعومة من قِبل إدارة الصحة والسالمة والبيئة باإلضافة إلى اإلدارات األخرى المشاركة بشكل  Pirelliعليا في تلعب اإلدارة ال 

مختلف )على سبيل المثال ال الحصر إدارات البحث والتطوير، االستدامة، الشراء، الجودة، التصنيع، إدارة المخاطر المؤسسية(، 

تنفيذ بالكامل في  استراتيجيًا  األفراد والمتعاونين مع    دوًرا  السياسة وضمان مشاركة جميع  السلوكيات Pirelliهذه  ، بحيث تكون 

 الصريحة منسجمة مع القيم الواردة هنا.

 يتم اإلبالغ عن الخطط والنتائج في التقرير السنوي للمجموعة بعد موافقة مجلس اإلدارة.  

المخالفات    Pirelliأتاحت   عن  اإلبالغ  )"سياسة  قناة  المعنية  األطراف  موقع    -لجميع  على  المنشورة  اإلبالغ"   Pirelliإجراء 

نتهك هذه السياسة وتشكل أو قد تشكل خطًرا على حماية  اإللكتروني( لإلبالغ، حتى دون الكشف عن هويتك، عن أي مواقف قد ت

 صحة وسالمة وعافية األشخاص وكذلك لحماية البيئة. 

 

 الوثائق المرتبطة بهذه السياسة:  

 قواعد السلوك  •

 ة لحقوق اإلنسانالسياسة العالمي   •

 سياسة إدارة المنتجات واإلشراف عليها  •

 سياسة المطاط الطبيعي المستدام  •

 سياسة الجودة العالمية  •

 إجراءات اإلبالغ -سياسة اإلبالغ عن المخالفات   •
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 المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي  

 " Marco Tronchetti Proveraماركو ترونكيتّي بروفيرا " 

 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

