المتطلبات
البيئية
للمورد

مقدمة
تعتبر  Ericssonإحدى الشركات الرائدة الموفرة لمعدات وخدمات
االتصاالت البعيدة لمشغلي الشبكات المتنقلة والثابتة .يقوم المجتمع
المتصل شبكيًا بإنشاء فرص جديدة لحلول تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت لتسريع المسار نحو االقتصاد ذي االنبعاثات الكربونية
المنخفضة .لكن وبرغم ذلك ،نعترف أيضًا أن ثمة آثار بيئية عكسية
مرتبطة بالعمليات التي نجريها ونحن نعمل على تقليل اآلثار البيئية
العكسية الناجمة عن عمليات إنتاج ونقل واستخدام ومعالجة نهاية الفترة
العمرية لمنتجاتنا وخدماتنا.
بيد أنه ال يمكننا مواصلة السعي بنجاح وتقليل اآلثار البيئية العكسية دون
مراعاة السلسلة الكاملة لإلمداد .ويشكل التعاون الجيد مع الموردين أهمية
قصوى لدعم هذه الجهود.
أصدرت شركة  Ericssonمدونة قواعد تحدد سلوك جميع الموردين،
إذ تتناول المتطلبات الخاصة في مجاالت حقوق اإلنسان ومعايير العمل

واإلدارة البيئية ومكافحة الفساد .ونجري أنشطة مثل عمليات التدقيق في
الموقع وتقييمات الموردين وذلك بهدف ضمان االمتثال لمثل هذه المتطلبات
وإدخال التحسينات البيئية المستمرة .للوصول إلى مدونة قواعد السلوك
الخاصة بشركة  Ericssonوهذه الوثيقة عبر اإلنترنت ،يرجى زيارة:
.http://www.ericsson.com/responsible-sourcing
للوصول إلى سياسة االستدامة الخاصة بشركة  ،Ericssonيرجى
زيارة.http://www.ericsson.com/sustainability-policy :

المتطلبات
البيئية
للمورد
المتطلب  :1نظام إدارة شؤون البيئة ()EMS
ُتلزم شركة  Ericssonالمورد بأن يستوفي الحد األدنى لمتطلبات نظام
 EMSكالتالي:
 .1يجب أن يكون لدى المورّ د سياسة بيئية عامة .يجب أن تقوم هذه
السياسة على تحليل العمليات واألداء البيئي للمورّ د و ُتستخدم كأساس
عند إجراء أي تحسينات.
1
 .2يجب أن يقوم المورّ د بتحديد وتوثيق أي أوجه بيئية هامة في
األنشطة التشغيلية الخاصة به.
 .3يجب أن يضع المورد برنامجً ا للتحسين البيئي ،يضم أهداف وخطط
عمل.
 .4يجب أن يكون المورد على دراية بالقوانين والتصاريح البيئية
السارية واالمتثال لها.
 .5يجب أن يضمن المورد أن يتسم موظفوه بالكفاءة البيئية الكافية
والموثقة.
يُفضل الحصول على الشهادة البيئية المتوافقة مع معايير ISO 14001
أو ما يكافئها.
المتطلب  :2المنتجات والخدمات
يجب أن يكون المورد قادرً ا على عرض أنشطة التصميم وسلسلة اإلمداد
التي تساعد في تقليل اآلثار البيئية العكسية للمنتجات والخدمات التي
يقدمها طوال دورة حياته بالكامل ،من خالل مراعاة عوامل مثل استهالك
الطاقة واستخدام المواد ومعالجة نهاية الفترة العمرية للمنتجات.
يجب أن يمتثل المورد بالمتطلبات الواردة في قوائم Ericsson
للمواد المحظورة والمقيدة (http://www.ericsson.com/
) .responsible-sourcingتغطي القوائم محتوى المنتج ومواد
التغليف ومعلومات عن مادة المنتج.
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األوجه البيئية الهامة تعني أي عنصر في األنشطة التشغيلية للمورد يسبب أو قد يتسبب في تأثير عكسي
على البيئة.

يجب أن يقوم المورّ د عند الطلب بما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

1اإلعالن عن محتوى المواد بالكامل للمنتجات المزودة إلى
.Ericsson
2اإلعالن عن استهالك الطاقة للمنتج وكفاءة المنتج في استهالك
الطاقة.
3توفير بيانات عملية الجرد طوال دورة حياة عمليات ومنتجات
المورد.
4توفير المعلومات ذات الصلة بعملية مناولة ومعالجة المواد المزود
بها في نهاية عمر المنتجات.
5توفير حل لضمان معالجة مجانية لنهاية عمر ( )EoLTالمنتجات
المزودة إلى .Ericsson

المتطلب  :3التصنيع
يجب أن يكون المورد قادرً ا على عرض ممارسات تصنيع سليمة من
الناحية البيئية.
يجب أن يمتثل المورد بالمتطلبات الواردة في قوائم Ericsson
للمواد المحظورة والمقيدة (http://www.ericsson.com/
)responsible-sourcing
يجب أن يقوم المورد بقياس االنبعاثات إلى الهواء والماء واألرض؛
وضمان معالجة مالئمة لكل النفايات السائلة لمياه الصرف الصحي
وانبعاثات الهواء.
المتطلب  :4النقل
1 .1من المتوقع أن يقلل المورد من اآلثار البيئية العكسية من خالل
استخدام وسائل النقل األكثر أما ًنا على البيئة (مثل الطرق أو البحر
أو السكك الحديدية) متى أمكن.
2 .2من المتوقع أن يستخدم المورد مركبات ذات كفاءة في استهالك
الوقود ومنخفضة االنبعاثات عند نقل البضائع أو إرسال الخدمات
إلى .Ericsson
3 .3يجب أن يكون المورد على استعداد أن يوفر المعلومات المتعلقة
بالجوانب البيئية لعملية نقل البضائع إلى  ،Ericssonكطريقة
النقل ومواد التغليف ومواقع اإلنتاج على سبيل المثال.

المتطلب  :5استهالك الطاقة
إذا تم تعريف استهالك الطاقة بأنه أحد األوجه البيئية الهامة ،فمن
المتوقع أن يحسب المورد بصمته الكربونية فيما يتعلق بمكافئ ثاني
أكسيد الكربون ،1باستخدام بروتوكول ( GhGبروتوكول غاز االحتباس
الحراري .)http://www.ghgprotocol.org/

المتطلب  :7واجب اإلعالم
يجب أن يضمن المورد توافق موظفيه ومقاوليه الفرعيين مع المتطلبات
البيئية لموردي  Ericssonوالمتطلبات القانونية السارية.
يجب أن يقوم المورد بإعالم  Ericssonفي حالة وقوع حادثة بيئية هامة
نتيجة لقيام المورد بتنفيذ أنشطة لشركة  Ericssonأو بالنيابة عنها.

المتطلب  :6إدارة المياه
من المتوقع أن يقوم الموردون بقياس والتحكم في استخدام المياه الخاص
بهم .إذا تم تعريف استهالك المياه بأنه أحد األوجه البيئية الهامة ،فمن
المتوقع أن يضع المورد خطة إلدارة المياه.
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مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( )CO2eهو معيار لوصف مقدار االحتباس الحراري الذي قد يسببه نوع
وكمية معينة من غازات االحتباس الحراري ،باستخدام كمية أو تركيز مكافئ وظيفيًا من ثاني أكسيد
الكربون ( )CO2كمرجع.
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