ميثاق املوردين
للنجاح تماما يف مجال املشرتيات املسؤولة وسياسة املسؤولية االجتماعية للمقاولة ،يجب أن نتأكد من أن رشكاءنا املوردين يعملون يف نفس
االتجاه ويتقاسمون معنا نفس محاور التقدم يف املجال البيئي واالجتماعي واألخالقي لألعمال والتحكم يف سلسلة التوريد .ونحن نعتمد عىل
هذا امليثاق لتحقيق إنجازاتنا وطموحاتنا وانتظاراتنا تجاه أبرز رشكائنا املوردين .جميعا ،نتقدم بشكل أرسع وأفضل.
ومن خالل عملهم مع "إنوي" ،يلتزم املوردون باملوافقة عىل هذا امليثاق وبالتعاون لتطبيق األعمال التصحيحية الرضورية ،يف أفق التحسني الدائم
لألداء .وال تشكل هذه التوصيات موضوع الئحة مطولة ،ولكننا نظن أن نرش هذه الوثيقة من شأنه أن يمكن موردينا من قياس أدائهم وإعداد
مخططات للتحسني الداخيل .ونحن نعترب هذه العملية ،كما هي عليه اآلن ،تقدمية ،تفاعلية وتشاركية .ويضل التقيد باملبادئ السابقة الذكر أحد
معايري تقييم املوردين .يف حني ،يضل احرتام هذا امليثاق رشطا أساسيا لضمان استمرارية العالقة بني "إنوي" ومورديها.

التزام "إنوي" تجاه مورديها

التعامل العادل مع املوردين :نتعامل مع موردينا بكل صدق وإنصاف واحرتام .وتستجيب مشرتياتنا ملعايري أخالقية ومهنية عالية جدا،
وذلك طبقا لـ"ميثاق أخالقيات املشرتيات" الخاص بنا.

انتقاء نزيه :نقوم بانتقاء موردينا بشكل نزيه تبعا ملجموعة من املعايري املحددة مسبقا ،الرصيحة والشفافة :الجودة ،الخدمة ،التكنولوجيا،
التكلفة...والتأثري البيئي واالجتماعي للمنتجات والخدمات املقرتحة.

توحيد املراحل :بغية تحقيق اإلنصاف ،وضعت "إنوي" مسطرة مشرتكة وبسيطة بالنسبة لكل مورديها .إذ ال يسمح بأي تجاوز لهذه املراحل.

الرسية والحق يف امللكية الثقافية :نحرتم الطابع الرسي للمعلومات التقنية والتجارية التي يخربنا بها موردونا .كما نحرتم الحقوق
الرتاثية وامللكية الثقافية ملوردينا.
تحسني أداء موردينا :نود تأسيس عالقات طويلة األمد مع موردينا ،يف إطار نهج يقوم عىل التحسني الدائم لألداء .ونلتزم بمساعدة موردينا
االسرتاتيجيني عىل تحسني أدائهم إذا كانت نتائجهم أقل من املمارسات املطلوبة .إذ نود أن نحدد ،رفقة موردينا ،مزايا مشرتكة يف مجال التنمية
املستدامة ونتبادل معهم ممارساتنا املتميزة.
شفافية الخطاب :نلتزم بالتواصل بشكل منتظم ومنسجم ،بالداخل كما بالخارج ،حول برنامج مشرتياتنا املسؤولة.

موردون من الحجم الصغري واملتوسط :نقوم بإدماج موردين محليني ألنشطتنا يف مجال املشرتيات بغية تعزيز التنمية االقتصادية املحلية.
رفض التبعية االقتصادية :نود أن نتفادى كل تبعية اقتصادية ،بني "إنوي" ومورديها ،من شأنها أن تلحق األذى بأحد الطرفني .لذلك
نقوم بتطوير منهجيات وخطط عمل قادرة عىل تحديد هذه الوضعيات واتخاذ التدابري املناسبة.

التزام املوردين تجاه "إنوي"

ممارسات يف مجال العمل وحقوق اإلنسان :يعمل املوردون جاهدين للحفاظ عىل بيئة عمل ينعم فيها املوظفون بفرص تكوين
وترقية ،ومكافآت عىل مساهمتهم وبحوار بناء مع مشغلهم .كما يقوم املوردون بتعزيز واحرتام إعالن منظمة العمل الدولية حول املبادئ والحقوق
األساسية يف العمل ،وكذا الترشيعات الدولية يف مجال حقوق اإلنسان.
ويف هذا الصدد ،يجب أن يقوم املوردون بوضع اآلليات الكفيلة بضمان احرتام املبادئ التالية يف مواقعهم ويف مواقع مورديهم الخاصني واملتعاقدين
بالباطن الذين يتعاملون معهم:
 محاربة عمل األطفال -القضاء عىل العمل اإلجباري والقرسي
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 حرية تكوين الجمعيات والحق يف التفاوض الجماعي محاربة التمييز والتعامل املنصف يف مقر العمل احرتام كل القوانني الجاري بها العمل يف مجال الرواتب واملزايا وساعات العمل حماية الصحة والسالمة يف العمل احرتام البيئة واجب تقديم النصيحة التعاقد من الباطن التقييم /املراقبة التواصل واملعلومة -األخالقيات التجارية

محاربة عمل األطفال :لن يكون السن األدىن لقبول الطفل يف العمل أو الشغل أقل من سن نهاية التمدرس اإلجباري ،أي سن  15سنة
أو أقل عادة .ويحق لكل العمال الصغار أن ال يكونوا مجربين عىل القيام بأي عمل من شأنه أن يشكل خطرا عليهم أو أن يتسبب يف تعطيل
دراستهم أو أن رض بصحتهم ونموهم الجسدي والعقيل واالجتماعي والفكري واألخالقي.
القضاء عىل العمل اإلجباري والقرسي :ال يجوز للموردين يف أي حال من األحوال استخدام العمل القرسي ،العمل املخضع وغري
التطوعي أو العمل السجني غري مدفوع األجر .إذ تضل كل أشكال العمل ،بما فيها العمل بالساعات اإلضافية ،تطوعية .ويحق للموظفني ترك
وظائفهم طاملا احرتموا فرتة اإلشعار التي يحددها القانون .وال يحق للمشغل أن يحتفظ بالوثائق املثبتة للهوية ،أو جوازات السفر ،أو شهادات
التكوين ،أو رخصة العمل أو أية وثيقة هوية أخرى مسلمة من طرف الحكومة ،كرشط للعمل ،كما يمنع إجبار املوظفني عىل إيداع أية مبالغ أو
ضمانات مالية.

احرتام كل القوانني املطبقة يف مجال الرواتب واملزايا وساعات العمل :يلتزم املوردون ،عىل األقل ،بتطبيق مجموع القوانني
املتعلقة بالتعويضات وساعات العمل ،بما فيها تلك املتعلقة بالراتب األدىن والتعويض عن الساعات اإلضافية ،والراتب املرتبط بأداء خدمة معينة
وباقي عنارص التعويضات .وفضال عن ذلك ،يستجيب املوردون للمزايا التي ينص عليها القانون.

الصحة والسالمة :يحرص املوردون عىل أن ال ترض أنشطتهم بصحة وسالمة موظفيهم ،مورديهم الخاصني ،زبنائهم والساكنة املحلية.
ويقدمون معدات حماية مالئمة ملوظفيهم .كما يسهر املوردون عىل ممارسة نشاطاتهم يف مقرات صحية وعىل اتخاذ كل تدابري الحماية والوقاية
املالئمة ضد الحوادث واألمراض املهنية.

البيئة :يعمل املوردون عىل:

•تطوير التزامنا يف مجال التنمية املستدامة وحماية البيئة (مثال :إعادة التدوير)؛
•احرتام االلتزامات القانونية واإلكراهات األخرى الواجب تطبيقها يف مكان العمل؛
•تطبيق سياسة التحسني الدائم يف مجال البيئة؛
•الوقاية من مخاطر التلوث والتحكم فيها؛
•تقليص استهالك الطاقة واملواد االستهالكية باستخدام حصيلة الكربون؛
•تقليص النفايات وإيجاد خيارات إلعادة التدوير؛
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•تقليص تأثريها البيئي؛
•تحسني تدبري املخاطر املرتبطة بمراحل اإلنتاج.

واجب تقديم النصيحة :يلتزم املوردون بتقديم أفضل النصائح لـ"إنوي" يف مجايل االبتكار واملمارسة بشكل يساعد عىل السري الجيد
لألعمال .وبهذا الصدد ،يقرتح املوردون مقاربة مسؤولة ومنتجات مستدامة.

التعاقد من الباطن :يلتزم املوردون بتعزيز مبادئ ميثاق املشرتيات املسؤولة لـ"إنوي" ،سواء بالقرب من موظفيهم أم بالقرب من مورديهم
الخاصني واملتعاقدين من الباطن الذين يتعاملون معهم.

التقييم /املراقبة :يتوفر املوردون عىل املساطر والوسائل واملؤرشات الالزمة لضمان احرتام املبادئ املذكورة أعاله .ويسهرون عىل تحيني
الوثائق التي تثبت مطابقتهم لهذه املبادئ .ويقوم املوردون باإلجابة رسيعا عىل الطلبات املعقولة ملمثيل "إنوي" من حيث تطبيق هذه املبادئ.
ويقبل املوردون أن يخضعوا للتقييم واالفتحاص من طرف "إنوي" ،أو من طرف ثالث مفوض من قبلها ،حول املبادئ املذكورة أعاله.

التواصل واملعلومة :يقوم املوردون بإخبار موظفيهم بمبادئ ميثاقنا الخاص باملشرتيات املسؤولة باللغة املحلية .وستقوم "إنوي" بتزويدهم
بالنسخة العربية والفرنسية واإلنجليزية من هذا امليثاق.

األخالقيات التجارية :قبل كل يشء ،ننتظر من موردينا مستويات أخالقية شخصية ومهنية عالية ،وأن يحرتموا القوانني والترشيعات
الجاري بها العمل يف املغرب ويف البلد الذي يمارسون فيه نشاطهم.
•الرشوة :يلتزم املوردون بمحاربة كل أشكال الرشوة بما فيها اختالس األموال والغش والعموالت .ويمتنع املوردون عن منح موظفي "إنوي" أية
مزايا (بضائع أو خدمات ،مناصب شغل أو فرص عمل) بهدف تسهيل نشاطاتهم مع مقاولتنا.
•ممارسات غري تنافسية :يتخذ املوردون تدابري وقائية لتفادي كل ممارسة أو تعامل غري تنافيس.

•الرسية /حقوق امللكية الثقافية :يحرتم املوردون رسية املعلومات التي يطلعون عليها والتي هي يف ملكية "إنوي" ،وال يستخدمون أبدا هذه
املعلومات لخدمة مصلحتهم الخاصة .ويجب أن تكون املعلومات التي يتداولونها يف إطار ممارستهم لنشاطاتهم دقيقة وصحيحة وغري مضللة.
ويتخذ املوردون التدابري الالزمة لضمان احرتام حقوق امللكية الثقافية .وال يحق لهم استعمال العالمات التمييزية واملاركات والعالمات الخاصة
بـ"إنوي" إال بعد الحصول عىل إذن رصيح من الرشكة.
•الشفافية وإجبارية املساءلة :يلتزم املوردون بالعمل يف جو من الشفافية واملساءلة يف إطار أعمالهم.
•تداخل املصالح :يجب عىل موردي "إنوي" اإلخبار عن أية وضعية قد ينم عنها تداخل يف املصالح ،وإعالمها يف الحاالت التي قد يكون ألحد
موظفي "إنوي" مصلحة ما يف أنشطة املورد ،أو رابط اقتصادي شخيص مع هذا األخري.
عدم االحرتام :يف حالة عدم احرتام بعض بنود هذا امليثاق:

•يمكن أن يلزم املوردون بتحضري خطة من التدابري التصحيحية وتوثيقها وتطبيقها بغية تصحيح الوضع وإعادة التطابق مع مبادئ امليثاق.
•يمكن أن تقوم "إنوي" بمساعدة املوردين عىل إعادة التطابق مع مبادئ هذا امليثاق .كما نحتفظ بحق عدم االلتزام تجاه املوردين الذين ال
يحرتمون هذا امليثاق .نشكر رشكاءنا املوردين عىل مواكبتنا يف هذا النهج .ونحن يف استماع دائم لكل اقرتاح تحسني لعالقاتنا ولتبادل املمارسات
الجيدة يف مجال املشرتيات املسؤولة.
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لالتصال بنا:

رشكة وانا ،رشكة مغفلة.
املقر االجتماعي :تجزئة "الكولني" -سيدي معروف -2019 -الدار البيضاء
الهاتف 05 29 00 00 00
املرجع:
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان www.un.org
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية www.ilo.org
منظمة العمل الدولية السالمة والصحة يف العمل www.ilo.org
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