الشروط البيئية للمورد

مقدمة
شركة  Ericssonهي شركة رائدة في مجال توفير معدات وخدمات االتصال
لمشغلي الشبكات الثابتة والمتحركة .تمتلك تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
القدرة على تقليل اآلثار البيئية من خالل تمكين نقل األفكار  -وليس األشخاص.
ومع ذلك ،فإننا ندرك أن هناك بعض اآلثار البيئية المرتبطة بالعمليات التي
نقوم بها ونعمل من أجل تقليل تلك اآلثار الناتجة عن عمليات اإلنتاج الخاصة
بمنتجاتنا وخدماتنا ونقلها واستخدامها ومعالجتها بعد انقضاء فترة عمرها.
ال يمكننا متابعة اآلثار البيئية الناتجة عن عمليتنا وتقليلها بنجاح دون مراعاة
سلسلة التوريد الكاملة .يعد التعاون الجيد مع المورد أمرً ا بالغ األهمية في هذه
الجهود المبذولة.
تنص هذه الوثيقة على الشروط البيئية التي يجب على موردينا اتباعها .أصدرت
شركة  Ericssonأيضًا مدونة لقواعد السلوك لجميع الموردين ،تضم الشروط
الالزم اتباعها في مجاالت حقوق اإلنسان ومعايير العمل واإلدارة البيئية
ومكافحة الفساد في مكان العمل .لضمان االمتثال لتلك الشروط واستمرار

التحسينات البيئية ،فإننا نقوم بتنفيذ بعض األنشطة مثل عمليات المراجعة داخل
الموقع وإجراء تقييمات للموردين.
للوصول إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة  Ericssonوهذه الوثيقة
على اإلنترنت ،انظر:
www.ericsson.com/responsible_sourcing

للوصول إلى سياسة االستدامة الخاصة بشركة  ،Ericssonانظر:
www.ericsson.com/sustainability-policy

الشروط البيئية للمورد

الشرط األول:

نظام اإلدارة البيئية ()EMS
تشترط شركة  Ericssonضرورة استيفاء المورد للحد األدنى من شروط نظام

اإلدارة البيئية التالية:
•يجب أن يتوفر لدى المورد سياسة بيئية تستند إلى تحليل الوضع البيئي
الحالي للمورد وأن ُتستخدم كأساس للتطوير.
•يجب على المورد تحديد الجوانب البيئية الهامة التي لديه وتوثيقها.

•يجب على المورد مراعاة الجوانب البيئية في نظام التشغيل الخاص به.
•يجب أن يكون لدى المورد برنامج تحسين للبيئة مزود بأهداف وخطط
عمل.
•يجب على المورد أن يكون على دراية بالتشريعات البيئية والممارسات
العامة وأن يمتثل إليها.
•يجب على المورد التأكد من تمتع الموظفين بالكفاءة البيئية الموثقة
والمناسبة.
ويُستحسن توافر الشهادة البيئية طب ًقا لمواصفات  ISO 14001أو ما يعادلها.
الشرط الثاني:
تصميم البيئة والتصنيع
يجب على المورد أن يكون قادرً ا على إظهار أنشطة التصميم التي تمكن من
تقليل اآلثار البيئية لمنتجاته وخدماته خالل دورة حياتها بالكامل ،من خالل
مراعاة بعض العوامل مثل استهالك الطاقة واستخدام المواد ومعالجتها بعد
انقضاء فترة عمرها.

الشرط الثالث:
المعلومات الخاصة بالمنتج
•يجب أن يكون المورد على استعداد إلعالن محتوى المواد المستخدمة
في صناعة المنتجات التي يتم تسليمها لشركة .Ericsson
•يجب أن يكون المورد على استعداد لتقديم قائمة ببيانات دورة الحياة
لعمليات المورد ومنتجاته.
•يجب أن يكون المورد على استعداد لتقديم المعلومات المتعلقة بعملية
إدارة المنتجات المستلمة ومعالجتها في نهاية عمر المنتجات.
الشرط الرابع:
النقل
•يُتوقع من المورد العمل على تقليل اآلثار البيئية الناتجة عن عملية النقل
باستخدام النقل البري (برً ا أو بحرً ا أو عبر السكك الحديدية)
قدر اإلمكان.
•يُتوقع من المورد استخدام المركبات الموفرة للوقود عند نقل البضائع
أو تقديم الخدمات لشركة .Ericsson
•يجب أن يكون المورد على استعداد لتقديم المعلومات حول الجوانب
البيئية لعملية نقل البضائع إلى شركة  ،Ericssonمثل طريقة النقل
والمواد المستخدمة في التعبئة ومواقع اإلنتاج.

يجب على المورد أن يكون قادرً ا على إظهار ممارسات التصنيع السليمة بيئيًا.
يجب على المورد االمتثال للشروط الواردة في القائمة الخاصة بشركة
 Ericssonللمواد المحظورة والممنوعة* .تضم القائمة محتوى المواد
المستخدمة في صناعة المنتج ،والمعلومات الخاصة بتلك المواد ،وعمليات
التصنيع.
* www.ericsson.com/responsible_sourcing
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