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تتبع مجموعة بيريللي وتدعم اإلمتثال لحقوق اإلنسان المعلنة دوليا. وتعتبر بيريللي حماية سالمة وصحة ورفاهية 
موظفيها والبيئة أحد الحاجات األولية للشعور بالرضا في أثناء تنظيم أنشطتها وتطويرها. 

إن أنشطة مجموعة بيريللي تحكمها المدونة األخالقية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة كما تمتثل لنموذج 
اإلاستدامة المتوخى في الميثاق العالمي لألمم المتحدة الذي تم توقيعه في عام 4002. 

إن إستراتيجيات التنمية المستدامة للمجموعة تسعى لتحقيق أهداف شتى ، بما في ذلك التحسن المستمر في 
أمور السالمة والصحة المهنية و البيئية و ظروف السالمة المتأثرة بأنشطتها الخاصة ، و يأتي ذلك إمتثاال صارما 

و دعما من المجموعة "لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،" و " إلعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل" 
الصادر عن منظمة العمل الدولية ، و إلعالن " ريو " بشأن البيئة والتنمية " و" إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

الفساد ". 

و تحقيقا لهذه الغايات ، تلتزم مجموعة بيريللي بما يلي: 

—  إدارة أنشطتها من خالل اعتماد الصحة المهنية والسالمة والحقوق والسياسات البيئية وفقا ألعلى 
المعاييرالدولية ؛ 

—  نشر الصحة المهنية والسالمة والحقوق العمالية و المعلومات البيئية لألطراف الداخلية والخارجية ، من خالل 
التواصل معهم و كذلك من خالل التعاون النشط  مع الحكومات الوطنية والهيئات الدولية واألكاديمية ؛ 

—  الترويج إلستخدام التقنيات المتطورة لتحقيق التميز في مجال الصحة المهنية و السالمة والحماية البيئية ؛ 
—  تقييم اآلثار البيئية لمنتجاتها وخدماتها والحد من تلك اآلثار طوال دورتها الحياتية كاملة ؛ 

—  اإلستخدام المسؤول للموارد المادية ، في ضوء تحقيق النمو المستدام الذي يحترم البيئة وحقوق األجيال المقبلة ؛ 
—  عدم إستخدام أو دعم إستخدام عمالة األطفال والعمل القسري ؛ 

—  ضمان تكافؤ الفرص وحرية تكوين الجمعيات وتعزيز التنمية لكل فرد؛ 
—  معارضة إستخدام العقاب البدني أو اإلكراه العقلي أو الجسدي أو اإلساءة اللفظية ؛ 

—  اإلمتثال للقوانين المعمول بها ومعايير الصناعة بشأن ساعات العمل والتأكد من وجوب كفاية األجور لتلبية 
اإلحتياجات األساسية لألفراد العاملين ؛ 

—  إنشاء وصيانة اإلجراءات المناسبة لتقييم واختيار الموردين و المقاولين من الباطن على أساس إلتزاماتهم تجاه 
المسئولية اإلاجتماعية والبيئية ؛ 

—  عدم التسامح مع الفساد ، بأي طريقة من الطرق أو شكل من األشكال في أي والية قضائية، حتى لو كانت مثل 
هذه األنشطة مسموح بها أو يتم التغاضي عنها أو عدم مالحقتها قضائيا ؛ 

—  إشراك جميع مستويات التنظيمات وجميع العاملين بالمجموعة من خالل التأكيد على أن المسئوليات و إجراءات 
التشغيل مرسومة بدقة ، ويتم إبالغها بشكل مناسب ومفهومة بوضوح. 

تم إتاحة هذه السياسة للجميع و تم توزيعها على جميع شركات المجموعة. 

إن بيريللي ملتزمة بإستمرار تحسين سياستها وبرامجها ، و بتنفيذ اإلجراءات والقواعد والتعليمات المصممة لضمان 
إنعكاس القيم المجسدة في السياسة في سلوك كل شركة من شركات المجموعة و كذلك في سلوك موظفيها 

والمتعاونين معها. 

و تعتقد بيريللي أنه من خالل تطبيق هذه السياسة ، فإنها سوف تساعد على ضمان تمتع أجيال الحاضر 
والمستقبل بالظروف و األحوال المحيطة بهم وامتالكهم األدوات الالزمة لتحسين نوعية الحياة. 

رئيس مجلس االدارة 
ماركو ترونكيتي بروفيرا 

*تعد هذه السياسة تعديال و تحل محل "سياسات السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والمسؤولية االجتماعية للمؤسسة " الذي أصدره السيد رئيس مجلس الدارة في يونيو 2004.


