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كاء أعمال   ORNUAالقواعد السلوك�ة ل�ش
 

 الق�م  . أ 
 

كة   ي جوهر ك�ف�ة ق�ام �ش
كة تعاون�ة، تأسست   ) بأعمالها. ”Ornua Co-operative Limited (“Ornuaتكمن روح التعاون �ف بصفتها �ش

كة  كة لصناعة األلبان األيرلند�ة.   Ornua�ش ي األلبان لخلق ق�مة مش�ت  ع� أساس العمل مع مورديها األعضاء ومنت�ب
 

ة   ي إضافة ق�مة إ� الحل�ب األيرلندي وتحقيق عوائد ق��ة ألعضائها،    Ornuaوتتمثل خ�ب
ي بناء طرق مستدامة للسوق بهدف المساعدة �ف

�ف
 . ف ي األلبان األيرلنديني  و�التا�ي لمنت�ب

كة    �قع ي أيرلندا، وقد أضفت بكل فخر المذاق الف��د والرفيع لمنتجات األلبان األيرلند�ة إ� العالم أل��� من    Ornuaالمقر الرئ��ي ل�ش
�ف

ي جميع أنحاء العالم.  55
كات تابعة ومكاتب �ف ا و�ش ا وأ�شأت فروع�  .Ornua Groupع�ب   Ornuaو�جري مشاركة ق�م  عام�

 
 (النمو من أجل الخ�ي واالستدامة)  GROWING FOR GOOD, SUSTAINABLY . ب

 
) واالستدامة Ornua Group  "،Growing for Good�حدد إطار االستدامة لـ   ي نتخذها  "(النمو من أجل الخ�ي ، الخطوات اإل�جاب�ة اليت

ات�جيتنا   Growing for Good للوصول إ� أهداف االستدامة لدينا.  "، تعمل �شكل مستدام بما يتما�ش مع إس�ت "النمو من أجل الخ�ي
"،    Growing for Good،  2025الداخل�ة للمجموعة حيت عام   مما �ضمن تضافر خطط تنم�ة أعمالنا �شكل أ��ب  "النمو من أجل الخ�ي

ا�د.  ف " واالستدامة س�جعلنا    Growing for Goodولتحقيق أهدافنا، فإن  مع خطط االستدامة الطموحة �شكل م�ت "النمو من أجل الخ�ي
ات�جيتنا مبادرات بيئ�ة االعتناء بيئتنا وحيواناتنا ومجتمعنا.   -نركز ع� ثالث ركائز أساس�ة   واقتصاد�ة واجتماع�ة إ�جاب�ة تف�د   تحدد إس�ت

 بيئتنا وأعمالنا ومجتمعنا. 
 

كاء أعمال   ا من تنف�ذ  المدونة("   ORNUAتعد القواعد السلوك�ة ل�ش " واالستدامة    Growing for Good") جزء� "النمو من أجل الخ�ي
ام   ف ا للعمل بروح من المسؤول�ة ودعم حقوق اإل�سان.   Ornuaوتعكس ال�ت

�
، المتجذرة  Ornuaلب فلسفة األعمال لدى  تتط  األوسع نطاق

مون بق�  ف نا ومواصفاتنا باستمرار والذين �ل�ت كاء األعمال الذين يتمتعون بالقدرة ع� تلب�ة معاي�ي ي روح التعاون ، أن نعمل فقط مع �ش
م  �ف

نا.  ي تتوافق مع معاي�ي  السلوك اليت
 

شد هذە المدونة    لمنظمة العمل   األساس�ة  واالتفاق�ات  ،بالمبادئ التوجيه�ة لألمم المتحدة �شأن األعمال التجار�ة وحقوق اإل�سان�س�ت
 . م�ة المستدامةوأهداف األمم المتحدة للتن  )ILOالدول�ة (

 
 النطاق والتطبيق والتنف�ذ  . ج

 
�ن لدى   �ن وغ�ي المبا�ش ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال  Ornuaتنطبق هذە المدونة ع� جميع موردي السلع و/أو الخدمات المبا�ش

، بما �ف
الخام   المواد  من  ها  وغ�ي والتعبئة  المكونات  موردو  التعبئة الح�،  و�عادة  التعبئة  كات  و�ش والمعالجات  المصنعة  كات  وال�ش األخرى 

ي جميع 
ي جميع أنحاء العالم �ف

هم مَمن �عملون لصالحنا أو بالن�ابة عنا �ف ف والمستودعات ومتعهدو النقل والوكالء والوسطاء وغ�ي  والموزعني
ي ذلك ال��انات األم والفرع�ة والتابعة (ُ�شار إليها ه

كاء األعمالنا باسم "الفئات، بما �ف  "). �ش

كة   ا إحدى الس�اسات اإللزام�ة لموردي السلع و/أو الخدمات إ� �ش وط واألحكام الق�اس�ة    Ornuaكما تعد هذە المدونة أ�ض� ا لل�ش وفق�
اء ك�انات  ي تتوفر عند الطلب أو ع�  Ornuaل�ش  www.ornua.com/purchasetermsandconditions.، واليت

ي هذە المدونة، تعت�ب أي إشارة إ� " 
)�ف ف ف والعمال المتعاقدين وأي عمالة مؤقتة مستخدمة  الموظف (الموظفني " �جب أن �شمل الموظفني

كات التابعة    Ornua Co-operative Limited" �جب أن �شمل  Ornuaأو محتفظ بها، وأي إشارة إ� "  كات الفرع�ة وال�ش وجميع ال�ش
ي جميع أنحاء العالم. 

 لها والمكاتب �ف

ي هذە المدونة. 
ي العمل مع المعاي�ي والمتطلبات المنصوص عليها �ف

كاؤنا �ف ي حالة وجود عالقة موجودة مسبقة   من المتوقع أن يتما�ش �ش
و�ف

كاء األعمال، فإن تطبيق هذە   المدونة ُ�ضاف إ�، مع أحد �ش

https://www.ornua.com/sustainability/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:
https://sdgs.un.org/goals
http://www.ornua.com/purchasetermsandconditions
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ي لدى  �ك األعمال هذا وال��ان المعيف ف �ش ا عن، أي اتفاق�ة قانون�ة أو تعاقد�ة بني  . Ornuaول�س عوض�

ي العد�د من البيئات القانون�ة والثقاف�ة المختلفة. 
كاء األعمال لدينا �عملون �ف كاء   كما ندرك أن �ش ي جميع الحاالت، نتوقع من �ش

ومع ذلك، �ف
القو  لجميع  االمتثال  لدينا  (" األعمال  المعن�ة  القضائ�ة  الوال�ة  ي 

�ف الُمنطبقة  والمدونات  التنظ�م�ة  واللوائح  �عات  والت�ش ف  ف  انني القوانني
ي هذە المدونةالمنطبقة

ام بالمعاي�ي والمتطلبات المنصوص عليها �ف ف  . ") واالل�ت

 
كاء األ  ا اتخاذ    عمال�جب ع� �ش ام موردي السلع و/أو الخدمات لديهم بال  إجراءاتأ�ض� ف ي ال تقل  الملزمة  معاي�ي والمتطلبات  لضمان ال�ت اليت

ي هذە أهم�ة
 المدونة.   عن تلك المنصوص عليها �ف

 
كاء األعمال لهذە المدونة، تحتفظ   ي إجراء عمل�ات التدقيق والمراجعة    Ornuaوللتحقق من امتثال �ش

بالحق، عند تقد�م إشعار معقول، �ف
ي حالة وجود نتائج ألما�ن العمل والعمل�ات والسجالت. 

ي    Ornuaمراجعة غ�ي مرض�ة، فإن    و�ف
ا لتقديرها الخاص، بالحق �ف تحتفظ، وفق�

ي حيت �جري تنف�ذ اإلجراءات التصح�ح�ة الالزمة، ع� النحو الذي أوصت به   �ك األعمال المعيف اء من �ش  .Ornuaتعليق أي عمل�ات �ش
�ك األعمال إذا لم �جر�   Ornuaكما تحتفظ   ي إنهاء عالقتها مع �ش

ا بالحق �ف  تصحيح أي مشكالت تتعلق بعدم االمتثال قد تم تحد�دها  أ�ض�
ي إحدى عمل�ات المراجعة. 

 �ف
 

 د. متطلبات 
 

 عدم �شغ�ل األطفال  .1
 

كاء األعمال توظ�ف األفراد الذين تقل أعمارهم عن   1.1 ف المنطبقة و�توافق هذا    16ال �جوز ل�ش ا، إال إذا سمحت بذلك القوانني عام�
 ). 138(رقم    1973) �شأن الحد األدىف لسن االلتحاق بالعمل، ILOالعمل الدول�ة (االستثناء مع اتفاق�ة منظمة 

 
ف الذين تقل أعمارهم عن   1.2 كاء األعمال التأ�د من عدم السماح للموظفني :  18�جب ع� �ش ا بما ��ي  عام�

ي تتطلب التعامل مع المواد الخطرة بط��قة غ�ي آمنة؛  .1 ي ظروف خطرة أو الظروف اليت
 العمل �ف

ي اليوم؛  8��� من  العمل أل  .2
 ساعات �ف

ي الل�ل؛ .3
ي المقام األول �ف

 العمل �ف

 العمل بط��قة تتعارض �شكل غ�ي معقول مع تعل�مهم.  .4
 

لتحد�د عمر   1.3 وموثوقة  وعة  أخرى م�ش استخدام وسائل  إ�  األعمال  كاء  �حتاج �ش المستقلة،  المستندات  توفر  حالة عدم  ي 
�ف

 الموظف. 
 

 الق�يالعمل الطو�ي / عدم العمل  .2
 

ا.  2.1 كاء األعمال استخدام أي ن�ع من أنواع العمالة بالسجن أو العمالة بالسخرة أو   �جب أن �كون جميع العمل طوع�� ال �جوز ل�ش
ي أي شكل من أشكال العمل اإللزا�ي أو أي شكل 

العمالة الرهينة أو العمالة الق��ة أو العمالة بعقود ط��لة األجل أو االنخراط �ف
. من أشكال العب   ود�ة أو االتجار بالب�ش

 
كاء األعمال من خالل سوء المعاملة أو التهد�دات أو الممارسات   2.2 ف ع� التحرك بح��ة من جانب �ش ال �جوز تقي�د قدرة الموظفني

 مثل مصادرة جوازات السفر أو الممتل�ات الق�مة بط��قة غ�ي قانون�ة ودون موافقة الموظف. 
 

ا، و�جب أن �كونوا قادر�ن ع� إنهاء عملهم  �جب أن �عمل الموظفون بح��ة، وأن � 2.3 وط وأحكام عملهم مقدم� كونوا ع� درا�ة ��ش
 طواع�ة دون جزاءات عند تقد�م إشعار معقول. 
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 سوء المعاملة والتحرش واإلجراءات التأديب�ة  .3
 

ام وكرامة  3.1 ف باح�ت كاء األعمال معاملة جميع الموظفني ف الُمطّبقة ف�ما يتعلق بالممارسات التأديب�ة. �جب ع� �ش  واالمتثال للقوانني
 

ي أي شكل من أشكال اإلساءة الجسد�ة أو العقل�ة أو اللفظ�ة أو الجنس�ة أو أي ن�ع آخر من   3.2
كاء األعمال االنخراط �ف ال �جوز ل�ش

ف أو السماح بذلك.   اإلساءة للموظفني
 

كاء األعمال فرض غرامات مال�ة أو  3.3  استقطاعات من األجور ألسباب تأديب�ة.  ال �جوز ل�ش
 

ف  .4  المعاملة العادلة والمتساو�ة / عدم التمي�ي
 

4.1  . ف كاء األعمال ضمان المعاملة العادلة والمتساو�ة لجميع الموظفني ف ع� أساس العرق   �جب ع� �ش كاء األعمال التمي�ي ال �جوز ل�ش
 الجنس�ة أو الحالة االجتماع�ة أو الحالة العائل�ة أو العض��ة النقاب�ة. أو اللون أو العمر أو الجنس أو التوجه الجن�ي أو الدين أو 

 
ي األجور،   4.2

كاء األعمال االمتثال التفاق�ة منظمة العمل الدول�ة �شأن المساواة �ف ) واتفاق�ة منظمة  100(رقم   1951�جب ع� �ش
ي االستخدام والمهنة)،  

ف (�ف  ). 111(رقم  1958العمل الدول�ة الخاصة بالتمي�ي
 

العمل   4.3 وظروف  والتدر�ب  بالتوظ�ف  يتعلق  ما  ذلك  ي 
�ف بما  العمل،  وأحكام  وط  �ش أن  من  التأ�د  األعمال  كاء  �ش ع�  �جب 

اته.  ق�ات واالنضباط واإلنهاء والتقاعد، �جب أن �ستند إ� مؤهالت الفرد ومهارات أدائه وخ�ب  والتع��ضات واالستحقاقات وال�ت
 

كاء األعمال إجراء 4.4 ف (مثل اختبار الحمل).  ال �جوز ل�ش ف �مكن استخدامها للتمي�ي  فحوصات طب�ة ع� الموظفني
 

4.5  . ف كاء األعمال قصارى جهدهم لخلق مكان عمل يتسم باإلنصاف والتن�ع والشمول للموظفني  �جب أن يبذل �ش
 

 التع��ضات واالستحقاقات  .5
 

ف �شكل عادل من خالل تقد�م األ  5.1 كاء األعمال تع��ض جميع الموظفني ف  �جب ع� �ش ا لجميع القوانني جور واالستحقاقات وفق�
 الُمطبقة. 

 
ي ع� األقل بالحد األدىف لألجور بموجب   5.2

التأ�د من أن األجور المدفوعة لجميع ساعات العمل ت�ف كاء األعمال  �جب ع� �ش
ا كان  ف الُمطبقة أو الحد األدىف من معاي�ي القطاع المح�ي المتعلقة بالتع��ضات، أ�َّ  األع� ق�مة. القوانني

 
ي جميع الظروف، �جب دفع   5.3

الُمطبقة، و�ف ف  ا للقوانني ي الوقت المحدد، وفق�
ف �ف كاء األعمال دفع رواتب الموظفني �جب ع� �ش

 األجور ع� أساس شهري ع� األقل. 
 

ي �فرضها القانون مثل اإلجازات الرسم�ة واإلجازة مدفوعة 5.4 كاء األعمال تقد�م جميع االستحقاقات اليت األجر / اإلجازة    �جب ع� �ش
 السن��ة وأ�ام اإلجازات المرض�ة و�جازة األمومة و�جازة األبوة واإلجازة العائلة. 
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 ساعات العمل  .6
 

ات الراحة وساعات العمل   6.1 ف الُمطبقة ف�ما يتعلق �ساعات العمل المنتظمة وف�ت كاء األعمال االمتثال لجميع القوانني �جب ع� �ش
 اإلضاف�ة. 

 
ة راحة ال تقل عن   6.2 كاء األعمال منح العمال ف�ت ة سبعة أ�ام.   24�جب ع� �ش ف   ساعة متصلة خالل ف�ت إذا ُطلب من الموظفني

ة   ي ذلك الحاجة إ� استمرار�ة اإلنتاج أو الخدمة، �جب أن �حصل العمال ع� ف�ت
ي يوم راحة �سبب ظروف ملحة بما �ف

العمل �ف
ة. راحة تع��ض�ة بعد ذلك مبا  �ش

 
6.3  . ي

العاد�ة والعمل اإلضا�ف ي الُمطبق أو ساعات العمل 
القانوىف ف ع� تجاوز الحد  ي   ال �جوز إجبار الموظفني

ال ُ�سمح بوقت إضا�ف
ف الُمطبقة ع� خالف ذلك.   إلزا�ي ما لم تنص القوانني

 
ي ولن ُتفرض عليهم عق��ات أو جزاءات 6.4

ف �شكل غ�ي معقول بالعمل اإلضا�ف أو يتم فصلهم لرفضهم    ال �جوز مطالبة الموظفني
 العمل لساعات إضاف�ة. 

 
 ح��ة إ�شاء النقابات  .7

 
قانون�ة   7.1 بط��قة  الجماع�ة  والمفاوضة  إليها  واالنضمام  النقابات  �شك�ل  ي 

�ف ف  الموظفني حق  ام  اح�ت األعمال  كاء  �ش ع�  �جب 
ا لها.  ف الُمطبقة وطبق� كاء األعمال  وسلم�ة، مع مراعاة القوانني ف ع� أساس االنتماء أو عدم االنتماء. ال �جوز ل�ش  التمي�ي

 
7.2  . ف ي تنظ�م الموظفني

ي من جانب المدي��ن �ف
كاء األعمال بالتدخل غ�ي القانوىف  �جب أال �سمح �ش

 
 الصحة و السالمة  .8

 
ف الُمطبقة المتعلقة بالصحة والسال  8.1 كاء األعمال توف�ي بيئة عمل آمنة ونظ�فة وصح�ة تتوافق مع جميع القوانني مة  �جب ع� �ش

ي مكان العمل. 
 �ف

 
ف وتوف�ي عدد كاٍف من مرافق االغتسال ودورات الم�اە ل�ل من   8.2 ب نق�ة لجميع الموظفني كاء األعمال توف�ي م�اە �ش �جب ع� �ش

ف والموظفات.   الموظفني
 

ي ذلك أبواب وسالل 8.3
ي موضعها الصحيح، بما �ف

م مخارج  كما �جب أن تتوافر مخارج الطوارئ و�جراءات حاالت الطوارئ المناسبة �ف
ي �سهل الوصول إليها.   الطوارئ اليت

 
 �جب أن �كون لدى المنشآت معدات إطفاء وأجهزة إنذار ح��ق مناسبة لمستوى المخاطر بالنسبة لعمل�ات المنشأة.  8.4

 
8.5  . ف كاء األعمال توف�ي جميع معدات الحما�ة الشخص�ة المناسبة للموظفني  �جب ع� �ش

 
ي  8.6

كاء األعمال إمعان النظر �ف ي مكان العمل وتع��ز  �جب ع� �ش
امج بهدف منع اإلصابات المرتبطة بالبيئة �ف وضع الس�اسات وال�ب

 . ف ف الموظفني  الصحة والرفاه�ة بني
 

ي مكان العمل.  8.7
كاء األعمال االحتفاظ �سجالت للتدر�ب ع� الصحة والسالمة والحوادث واإلصابات �ف  �جب ع� �ش
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 البيئة المح�طة  .9
 

ف الُمطبقة ف�ما يتعلق بالبيئة المح�طة.  9.1 كاء األعمال االمتثال لجميع القوانني كاء األعمال قصارى   �جب ع� �ش �جب أن يبذل �ش
 . ي ف األداء البييئ  جهدهم باستمرار لتحسني

 
كاء األعمال الحصول ع� جميع التصار�ــــح البيئ�ة المطل��ة وتحديثها.  9.2  �جب ع� �ش

 
كاء األعمال ضمان ا 9.3 لمناولة اآلمنة للمواد والنفا�ات الخطرة ونقلها وتخ��نها والتخلص منها، و�جب عليهم مراقبة �جب ع� �ش

 هذە األ�شطة و�سج�لها. 
 

ي ذلك الحد من النفا�ات و�عادة التدو�ر حيثما   9.4
كاء األعمال ع� تنف�ذ برامج لجعل أعمالهم أ��� مالءمة للبيئة، بما �ف ُ�شجع �ش

 ات واستخدام الم�اە بهدف ز�ادة االستدامة. أمكن ومراقبة و�سج�ل االنبعاث 
 

9.5  . ف كائهم التجار�ني اء المستدام لمورديهم و�ش كاء األعمال ع� وضع س�اسات ال�ش  كما ُ�شجع �ش
 

ي مجال األعمال  .10
 الممارسات األخالق�ة �ف

 
ف الُمطبقة المتعلقة بمكافحة الرشوة   10.1 كاء األعمال االمتثال لجميع القوانني ي ذلك، ع� سب�ل �جب ع� �ش

ومكافحة الفساد بما �ف
ي لعام  2018المثال ال الح�، قانون العدالة الجنائ�ة األيرلندي (جرائم الفساد) لعام  

�طاىف ف    2010، وقانون الرشوة ال�ب وأي قوانني
ي الوال�ات القضائ�ة المعن�ة. 

 مماثلة ُمطبقة �ف
 

10.2  : �ك األعمال ما ��ي  �جب ع� �ش

ي أي   .1
األيرلندي (جرائم  عدم االنخراط �ف الجنائ�ة  العدالة  أو ممارسة أو سلوك قد �شكل ج��مة بموجب قانون  �شاط 

ي أيرلندا؛   2018الفساد) لعام  
 إذا جرى تنف�ذ هذا النشاط أو الممارسة أو السلوك �ف

ي أي �شاط أو ممارسة أو سلوك قد �شكل ج��مة بموجب المواد   .2
ي الممل�ة    من قانون الرشوة  6أو    2أو    1عدم االنخراط �ف

�ف
ي الممل�ة المتحدة؛  2010المتحدة لعام 

 إذا جرى تنف�ذ هذا النشاط أو الممارسة أو السلوك �ف

أن �كون لد�ه س�اساته و�جراءاته الخاصة و�جب أن �حافظ عليها لضمان االمتثال لمتطلبات مكافحة الرشوة والفساد   .3
 وهذە المدونة وأن �قوم ب�نفاذها عند االقتضاء؛ 

ور�ة أو أي مزا�ا أخرى من أي ن�ع يتلقاها    Ornuaإبالغ   .4 ا بأي طلب أو مطالبة للحصول ع� أي مزا�ا مال�ة غ�ي �ف فور�
 أو خدماته الُمقدمة؛ Ornuaف�ما يتعلق بأداء اتفاقه مع 

ف    Ornuaإخطار   .5 كة و�ضمن عدم وجود موظفني ا بال�ش  أو موظف�
ً

ي مسؤو�  ع� الفور إذا أصبح موظف عمو�ي أجنيب
ً
كتابة

. عم ف �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش ف أو موظفني ف أو مسؤولني ف أجانب باعتبارهم مال�ني  وميني
 
 

كاء أعمال  3.01.02.2023، اإلصدار Ornua القواعد السلوك�ة ل�ش
 www.ornua.com للحصول ع� أحدث إصدار من هذە المدونة، ُير�ب مراجعة
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