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قانون سلوك و أخالقيات الشركاء التجاريين لـ:

الطبعة
التاريخ
إجراء المصادقة
إجبارية على
الوثي ة بحوزة
استوى السرية
عدد الصفحات
اللغات

الطبعة 1
تاريخ بداية السريان 2016/04:
تمتتا المصتتتتتتتتادقتتة ال طرب ل وتتة الم تتاب تتة
أخالقيات المؤسسة شهر أبريل 2016
كل عمال شركة دانون
ادير عام للم اب ة لم مع دانون
استعمال داخلي
6
االن ليزية (لغة إجبارية) ،االند نيستتتية ،الصتتتيوية،
الفرنستتتية ،البرتغالية ،الر ستتتية ،االستتتبانية (لغات
ارجعية)

تعد دانون الحائز الحصري على ح وق التأليف المرتب ة بهذه الوثي ة
كافة الح وق احفوظة
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الفهرس
 -01ن اق الت بيق الموضوع
 -02عملية انت اء الشركاء الت ارييل تضارب المصالح
 -03اكافحة الرشوة ،تبييض األاوال ،قانون الموافسة الع وبات الت ارية الد لية
 -04الهدايا عالاات الضيافة
 -05ح وق اإلنسان
 -06الوقاية الصحية ،السالاة المحيط
 -07التدقيق
 -08تبليغ

يدرج في البوود التعاقدية .ي وز استعمال عبارة اعادلة اا دااا فكرة هذا ال انون لم تُحرب
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المادة  :1نطاق التطبيق و الموضوع
 1.1تستتتتعى دانون إلى ضتتتتع عالقات اوصتتتتفة أخالقية اع شتتتتركائها الت ارييل الستتتتيما اع المورديل،
الموزعيل كل طرب ثالث آخر ،المعيويل اعا ،بغرض هذه الوثي ة بعبارة "الشركاء الت اريون".
2.1
ي بق هذا ال انون على كافة الشركاء الت ارييل لدانون.
3.1
يحدد هذا ال انون ت لعاتوا في ا ال الستتلوا األخالقي ال طرب شتتركائوا الت ارييل .نتعهد بأن نتعاال اع
هؤالء األطراب بشكل اوصف أخالقي ،اثلما تم الوص عليه في قانون أخالقيات المهوة لعمال دانون.
4.1
تعد المواف ة على هذا ال انون احترااه (أ المبادئ المعادلة) إجباريا على كافة الشركاء الت ارييل
5.1
تعتبر المواف ة على هذا ال انون االاتثال له أار اؤكد بالتزام شركائوا الت ارييل بإبرام صف ات اع دانون
(ااعدا في حالة عدم ت ديم المبادئ المعادلة).
المادة  :2عملية انتقاء الشركاء التجاريين و تضارب المصالح
1.2
تحتفظ دانون بالحق في اراقبة نزاهة شركائها الت ارييل في إطار عملية االنت اء.
2.2
يلتزم الشركاء الت ارييل بالتصريح بكل تضارب للمصالح احتمل قبل الشر ع في عملية االنت اء.
المادة  :3مكافحة الرشوة ،تبييض األموال،قانون المنافسة و العقوبات التجارية الدولية
1.3
يلتزم الشركاء الت اريون باالاتثال إلى كافة ال وانيل الم ب ة في ا ال اكافحة الرشوة تبييض األاوال
كذا إلى كافة ال وانيل المتعل ة بالموافسة.
2.3
ال ي وز للشتتتركاء الت ارييل التعاطي اع أي شتتتكل ال أشتتتكال الرشتتتوة بغرض الحصتتتول على ازايا ير
استح ة أ ير اواسبة ،أكانا فعلية أ افترضة.
3.3
ال يصوغ للشركاء الت ارييل المشاركة في نشاطات يمكل اعتبارها اعي ة للموافسة.
4.3
ال ي وز للشتتتتركاء الت ارييل إبرام صتتتتف ات اع أطراب تلضتتتتع ل يود كما يلتزاون باالاتثال إلى ال وانيل
المتعل ة بالع وبات الت ارية الد لية الم ب ة.
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المادة  : 4الهدايا و عالمات الضيافة
يموع على الشركاء الت ارييل ت ديم لعمال دانون ،لزبائل دانون أ ألي أطراب اعوية حاسمة (اثل الممثليل
الحكواييل) هدايا أ عالاات الضيافة يفوق سعرها قيمة اسمية اعيوة ،عود عملهم لحساب دانون.
ي ب أن تكون كل الهدايا الم داة حصتتتتتتريا ب يمة استتتتتتمية ال ي وز أن يكون الهدب اوها التأثير على
ال رارات الت تار ية (أ ي تب أال يمكل اعتبتار ها كذ ل ) .ي تب أن تد خل عال اات الضتتتتتتيتا فة في إ طار
األ راض المهوية ،أن تكون ب يمة اواستتبة ،أال تهدب إلى التأثير على ال رار الت اري (أ ي ب أال يمكل
اعتبارها كذل ) .يموع ت ديم هدية أ عالاة ضيافة اهما كانا في إطار اواقصة أ خالل تفا ض تعاقدي.
المادة  :5حقوق اإلنسان
1.5
نوتظر ال شتتركائوا الت ارييل حماية تعزيز ح وق اإلنستتان لعمالهم .نوتظر اوهم التحلي بصتتفة المستتتلدم
الموصتتتف أن يحتراوا المعايير الد لية للعمل ،بما في ذل االتفاقيات األستتتاستتتية للموظمة الد لية للعمل
للتشريع الذي يحضر العبودية المتاجرة بالبشر.
المادة  :6الوقاية الصحية ،السالمة و المحيط
 1.6يلتزم الشتتتتركاء الت ارييل باالاتثال إلى كافة ال وانيل الم ب ة في ا ال الوقاية الصتتتتحية ،الستتتتالاة
المحيط في تعاالهم اع دانون  .نوتظر اوهم أن يضمووا ضع التدابير المواسبة التي تهدب إلى حماية صحة
سالاة عمالهم ،أن يلففوا ب در المست اع ال تأثير عملياتهم الت ارية على المحيط.
المادة  :7التدقيق
1.7
تحتفظ دانون بالحق في التأكد ال احترام شتتتتتركائها الت ارييل للمبادئ المبيوة في قانون األخالقيات الحالي
عل طريق عمليات التدقيق المو زة على الموقع أ بالمكتب.
في حالة اا فُرض التدقيق على الموقع ،يتم إعالم الشتتتتتركاء الت ارييل استتتتتب ا بوقا كاب ،على أال تعرقل
عملية التدقيق تل عملياتهم د ن فائدة.
المادة  :8التبليغ
1.8
إذا كان لديكم أستتةلة تتعلق ب انون الستتلوا األخالقيات أ بلصتتوت ت بي ه ،الرجاء التوجه اباشتترة إلى
اتعاالكم المباشر التابع لدانون.
في حالة اا فضلتم التبليغ عل اشكل بشكل سري ألي سبب كان ،بواس ة طري ة أخرى ،نمل أيضا سيلة
تبليغ أخرى بعووان:
خط أخالقيات دانون ( ) www.danoneethicsline.comكما ي وز استتتتتتتعمال هذه الوستتتتتتيلة ب ري ة
ا هولة إن اقتضى األار.
2.8
يضتتتمل دانون عدم تعرض أي شتتتلص قام بتبليغ اشتتتكل فعلي بحستتتل نية إلى االنت ام .تكون كافة ال ضتتتايا
احل تح يق اواسب يتم اتلاذ التدابير الضر رية في حالة ثبوت الالفات (ن ائص )

