سياسة الصحة والسالمة والبيئة
تعد حماية صحة اإلنسان وسالمته ورفاهيته وحماية البيئة قي ًما أساسية لدى مجموعة بيريللي خالل تنفيذ وتطوير أنشطتها.
تسعى شركة بيريللي من خالل إستراتيجية التنمية المستدامة إلى التحسين المستمر في المسائل المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة المهنية
وكذلك الرعاية االجتماعية  ،وذلك وفقا لقيم الشركة و قواعد السلوك المهني وبالتوافق مع نموذج التنمية المستدامة المحدد في الميثاق العالمي
لألمم المتحدة و "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل" و "إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية".

حصريا ،شركة بيريللي:
 تقوم بإدارة أنشطة البيئة والصحة والسالمة المهنية في إطار القوانين ذات الصلة ويتم الوفاء بكل االلتزامات ،بجانب قيامها بذلك
بالتوافق مع أعلى معايير اإلدارة العالمية؛





تسعى إلى الوصول لهدف "انعدام إصابات العاملين" عبر تنفيذ تدابير الرصد المبكر ،وتقييم مخاطر السالمة والصحة المهنية
وتفاديها للحد الدائم من عدد وشدة الحوادث واألمراض المهنية ،ولهذا الغرض ،تم تفعيل خطط المراقبة الصحية لحماية العاملين
من مخاطر معينة ترتبط بأعمالهم؛
تعمل على الحد من التأثيرات البيئية لألنشطة التي تقوم بها المجموعة عبر الرصد المبكر وتقييم المخاطر البيئية والوقاية منها
األمر الذي يسمح بتحديد خطط العمل المناسبة؛
تطوير وتنفيذ برامج إدارة الطوارئ المصممة لحماية األفراد وتجنب تعرضهم لإلصابة وحماية البيئة من التدمير في حال وقوع
حوادث؛



تحدد وتراقب وتبلغ األطراف المعنية باألهداف المحددة الخاصة بالتحسين المستمر ألداء الصحة والسالمة المهنية والبيئية
باالرتباط بخدمتها ومنتجاتها وعملياتها طوال دورة حياتها؛



تعمل على تطوير منتجات آمنة وتنمية عمليات اإلنتاج المصممة لتقلل اإلنبعاثات الملوثة وتحد من إهدار الطاقة – كما تعمل على
إعادة استخدام وتدوير المواد ،واالعتماد في االستهالك على الموارد الطبيعية المتوفرة والحد من مسببات التغيير المناخي لحماية
البيئة والتنوع البيولوجي والنظام البيئي ،وذلك بالتركيز بشكل أساسي على المناطق التي تمارس فيها أعمالها؛



تقوم بتمكين وتدريب وتحفيز موظفيها على كيفية العمل بطريقة آمنة وصديقة للبيئة ،وهذا على جميع مستويات المؤسسة ،من خالل
التدريب المستمر وبرنامج المعلومات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السالمة في العمل ومراعاة البيئة وضمان أن المسئوليات
واإلجراءات في هذه األماكن يتم تحديثها والتباحث بشأنها على الوجه األمثل ويتم استيعابها بوضوح؛



تقوم بدعم مبادرات المعلومات ورفع درجة الوعي باألمور المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة؛



تقدم الدعم العملي المستمر لتسهيل إحداث التوازن في حياة الموظفين العملية والشخصية؛



تدير سلسلة التوريد الخاصة بها بأسلوب مسئول ،يشتمل ،بشكل خاص ،على مراعاة األمور المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة في
معاييرها الختيار الموردين وفي الشروط التعاقدية ومعايير المراجعة .تطلب أيضا من مورديها تنفيذ نموذج إدارة مشابه في
سالسل توريدهم يتطابق مع المعايير الدولية للبيئة والصحة والسالمة المهنية ويتوافق أيضًا مع لوائح وقوانين الدول التي يعملون
بها؛



تشارك ثقافتها في توفير السالمة في العمل وحماية البيئة مع األطراف المعنية وتقيم عالقات تعاونية نشطة على المستوى المحلي
والدولي مع الكيانات المؤسسية واألكاديمية المعنية بهذه القضايا.

وبهدف متابعة تنفيذ القيم الواردة في هذه السياسة ،قامت بيريللي بتنفيذ نظام متكامل ومنظم ونشط إلدارة "الصحة والسالمة والبيئة" يقوم
على أفضل الممارسات المعترف بها وعلى المعايير الدولية.
تؤدي اإلدارة العليا لبيريللي ،مدعومة بالتوجيه المستمر لقسم البيئة والسالمة والصحة ،دورًا إستراتيجيًا يتمثل في التنفيذ الكامل لهذه السياسة
مع التأكد من مشاركة كافة األفراد والكيانات المتعاونة مع بيريللي واتساق سلوكهم مع القيم الواردة في هذه السياسة.

تقدم شركة بيريللي لألطراف المعنية قناة مخصصة ("سياسة اإلبالغ عن مخالفات المجموعة -تقديم الشكوى" التي يتم نشرها على موقع
بيريللي) لإلبالغ،دون تحديد هوية ،عن أي موقف يخرق هذه السياسة ما يشكل أو قد يشكل خطورة على صحة األفراد وسالمتهم ورفاهيتهم
باإلضافة إلى حماية البيئة.
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