مدونة القواعد السلوكية
توضح مدونة القواعد السلوكية الخاصة برشكة  Sveaskogلجميع املوظفني كيف يُفرتض بنا الترصف
كرشكاء أعامل وأصحاب عمل وموظفني و وأعضا ٍء فاعلني يف املجتمع.

رؤيتنا
تتمثل رؤية رشكة  Sveaskogيف أن تصبح "رائد ًة يف مجال الغابات
املستدامة" .يعني هذا أننا نريد الجمع بني الجوانب االقتصادية والبيئية
واالجتامعية لخدماتنا املقدمة يف مجال الغابات سع ًيا نحو تلبية جميع
التوقعات واملتطلبات املرتبطة بهذا املجال يف وقتنا الحارض.

قيمنا
املسؤولية
الشجاعة
الفضول
يجب أن تتغلغل قيمنا يف ثقافة رشكتنا وأن تساعدنا عىل الترصف بطريقة مشرتكة يف أنشطتنا اليومية.

ملاذا يوجد لدينا مدونة للقواعد السلوكية؟
تعتمد رشكة  Sveaskogعىل ثقة املجتمع بنا .ولن تتمكن رشكة  Sveaskogمن استمرار نجاحها كمؤسسة إال بدرجة
عالية من الثقة .وتوضح مدونة القواعد السلوكية الخاصة برشكة  Sveaskogكيف يُفرتض بنا الترصف كرشكاء أعامل وأصحاب
عمل وموظفني وأعضا ٍء فاعلني يف املجتمع.

– – 3

عىل من تنطبق مدونة القواعد السلوكية؟
تنطبق مدونة القواعد السلوكية عىل جميع املوظفني داخل رشكة  .Sveaskogوتقع عىل عاتق الجميع مسؤولية أن
يكونوا قدوة .ويجب عىل أولئك الذين يربمون اتفاقيات مع العمالء واملوردين واملقاولني واالستشاريني التأكد والتحقق
من أن هذه االتفاقيات تتوافق مع مدونة القواعد السلوكية.

ترسد مدونة القواعد السلوكية اإلرشادات التوجيهية
ال تقدم مدونة القواعد السلوكية جميع اإلجابات حول كيفية ترصفك كموظف يف املواقف املختلفة .استخدم دامئًا
حسك السليم ودع األسئلة أدناه ترشدك يف قرارك.
• هل هذا قانوين؟
• هل هذا صحيح أخالقيًا؟
• هل ميكن أن يؤثر قراري عىل الثقة يف رشكة Sveaskog؟

• ماذا سيكون رأيي إذا ما قام شخص آخر بفعل ما قمت بفعله؟
غالبًا ما تكون هناك مواقف صعبة ومفاضالت ،وناد ًرا ما تكون اإلجابة سهلة ،لذلك ال ترتدد أبدًا يف التشاور مع زميل أو
مدير إذا مل تكن متأكدًا.

مسؤوليتنا املشرتكة داخل رشكة Sveaskog
فضل
يجب أن تتخذ رشكة  Sveaskogإجراءات صالحة عىل املدى الطويل وأن تتسم بالكفاءة وتحقيق الفائدةً ،
يتعي عىل الرشكة العمل ٍ
بجد سع ًيا نحو خلق قيمة مستدامة .من أجل تحقيق خلق قيمة مستدامة ،يجب أن
عنه أنه ّ
تكون رشكة  Sveaskogقدو ًة يُحتذى بها يف مجال األعامل املستدامة ،مام يعني أن الرشكة يجب أن تتسم ترصفاتها
باملسؤولية فيام يتعلق ،عىل سبيل املثال ،بالبيئة واملناخ وحقوق اإلنسان وبيئة العمل وظروفه واملساواة بني الجنسني
والتنوع وأخالقيات العمل ومكافحة الفساد والرضائب .ويجب أن تضمن رشكة  Sveaskogأيضً ا عدم إساءة
استخدام الوضع الخاص الذي قد تحصل عليه الرشكة باعتبارها رشك ًة مملوك ًة للدولة ،عىل سبيل املثال من خالل ضامن
تطبيق بنود وأحكام معقولة عىل العمالء واملوردين.
يجب أن تكون رشكة  Sveaskogمكان عمل جيدًا للجميع ،بغض النظر عن الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبري
عنها أو االنتامء العرقي أو الدين أو املعتقدات األخرى أو اإلعاقة أو امليل الجنيس أو السن ،ويجب أن يتمتع الجميع
بنفس الحقوق والفرص وااللتزامات.
وتدعم رشكة  Sveaskogاالتفاق العاملي لألمم املتحدة ،والذي يتضمن عرشة مبادئ لحقوق
اإلنسان وقضايا قانون العمل وحامية البيئة ومكافحة الفساد.
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بيئة العمل

يحق لجميع املوظفني العمل يف بيئ ٍة آمن ٍة ومحفز ٍة تتسم باالحرتام والثقة .ويساهم جميع موظفي رشكة
 Sveaskogبتفانيهم ومهاراتهم ووالئهم يف تحقيق رؤية رشكة  Sveaskogوأهدافها .ويلتزم املديرون
واملوظفون بالتصدي بنشاط لجميع أشكال التمييز.

األخالقيات
تلتزم رشكة  Sveaskogبعدم املشاركة إال يف األنشطة التجارية التي تتوافق مع القوانني واالتفاقيات والتي تتوافق
مع مدونة القواعد السلوكية الخاصة بنا .نحن ال نشارك يف أنشطة ال ميكننا تحمل املسؤولية املرتتبة عليها أو نرش
التقارير عنها وال نتخذ قرارات تجارية بنا ًء عىل مصالح أو عالقات شخصية .وال يُسمح بالرشوة أو العموالت الخفية
أو غري ذلك من املزايا غري القانونية أو غري األخالقية .ويجب أال يشارك موظفو رشكة  Sveaskogبأي شكل من األشكال
يف التعاون أو الترصف بطريقة ميكن تفسريها عىل أنها تقييد للمنافسة.
نريد نهدف إىل بناء عالقات ثقة مع العمالء واملوردين واملقاولني ،وبالتايل نطبق دامئًا قواعد املشرتيات واملبيعات
املوجودة داخل رشكة  .Sveaskogوال يجوز لنا االعتامد عىل املوردين أو املقاولني إذا علمنا أنهم انتهكوا التزاماتهم
تجاه الرشكاء التجاريني أو املوظفني ،أو انتهكوا القوانني أو اللوائح أو االتفاقيات أو أساؤوا استخدام مؤسسات اإلفالس
أو كانت لديهم عالقات ملكية غري واضحة.

اإلبالغ عن االنتهاكات
يجب اإلبالغ يف حالة حدوث انتهاك أو االشتباه يف ارتكاب انتهاك ملدونة القواعد السلوكية .وتقترص
وظيفة املبلغني عن املخالفات عىل املخالفات والتظلامت الخطرية وكذلك عىل عدد محدود من األشخاص
يف املناصب القيادية .وتجدر اإلشارة إىل أن وظيفة املبلغني عن املخالفات هي قناة بديلة عرب الرابط
 sveaskog.whistleblower.seلقنوات اإلبالغ املعتادة .ويذهب البالغ إىل رشكة
خارجية ،ولديك خيار عدم الكشف عن هويتك.
إن وظيفة املبلغني عن املخالفات ليست ُمخصصة لإلبالغ عن االنتهاكات البسيطة أو
عدم الرضا العام والشكاوى .وإذا كانت لديك أي تعليقات بخصوص العمل ،فيجب
عليك أوالً االتصال مبديرك املبارش أو املدير املسؤول عن النشاط الذي شهد حدوث
املخالفة (طريقة اإلبالغ العادية) .ويف حال كان ذلك غري مناسب ،ميكنك االتصال
مبدير املوارد البرشية أو محامي الرشكة.
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