
مشاركة المجتمع وأصحاب المصلحة
نحن ندرك أننا جزٌء من المجتمع الذي نعمل فیھ. ونتشارك مع مجتمعاتنا بشأن مسائل حقوق 
المیاه  على  الحصول  وحق  باألراضي،  االنتفاع  حقوق  مثل  لھم  مھمة  تُعتبر  التي  اإلنسان 
والرعایة الصحیة. كما أننا نتشارك أیًضا مع الناس في تلك المجتمعات ومن بینھم السكان 
ضة للخطر والمحرومة. وتتمثل غایتنا في أن نضمن أنھ  األصلیّین والجماعات األخرى الُمعرَّ
من خالل الحوار معھم أننا نستمع إلیھم، ونتعلم منھم، وندرس آراءھم أثناء مزاولتنا لنشاطنا 
التجاري. نحن نعتقد بأن القضایا المحلیة یتم معالجتھا بطریقة مثلى على الصعید المحلي.  

وحیثما یكون مالئًما، فإننا نتشارك مع مجموعة كبیرة من أفراد المجتمع المدني وأصحاب 
المصالح في قضایا حقوق اإلنسان التي تتعلق بنشاطنا التجاري. ویتضمن ذلك القضایا في 
شركتنا، وعبر سلسلة القیمة ومع أنشطة رعایاتنا المتنوعة والتي من خاللھا نسعى إلى تعزیز 

احترام حقوق اإلنسان.  

ع واالحتواء التنوُّ
الذین نعمل معھم ونرتقي بھ. فنحن ملتزمون بتحقیق  التنوع واحتواء األشخاص  نُقِدّر  إننا 
تكافؤ الفرص وعدم السماح بالتمییز أو التحرش. نحن نعمل على الحفاظ على أماكن عمل 
خالیة من التمییز أو التحرش على أساس العرق، أو الجنس، أو اللون، أو المنشأ القومي أو 
ھ الجنسي، أو تحدید النوع أو  االجتماعي، أو اإلثنیة، أو الدین، أو السن، أو اإلعاقة، أو التوجُّ
التعبیر عنھ، أو اآلراء السیاسیة أو أي حالة أخرى محمیة بموجب القانون الساري. ویتمثل 
والتدریب،  والتطویر،  والتشغیل،  والتعیین،  التوظیف،  عملیات  علیھ  تقوم  الذي  األساس 

والتعویض والتقدُّم في المؤھالت، واألداء، والمھارات، والخبرة.  

إننا ال نتساھل بشأن السلوك غیر المحترم أو غیر المالئم، أو المعاملة غیر العادلة أو االنتقام 
من أي نوع. وال یتم التساھل مع التحرش في مكان العمل أو في أیة ظروف مرتبطة بالعمل 

خارج مكان العمل.   

الحریة النقابیة والتفاوض الجماعي
إننا نحترم حقوق الموظفین في االنضمام إلى أي اتحاد عمال، أو تشكیلھ أو عدم االنضمام 
إلیھ دون خوف من االنتقام، أو التخویف، أو المضایقة. وعندما توجد نقابة معترف بھا قانونیًا 
لیمثلوھم.  بحریتھم  یختارونھم  من  مع  بناء  حوار  بإقامة  نلتزم  فإننا  الموظفین،  تمثل 

وتلتزم الشركة بالتفاوض بحسن نیة مع ھؤالء الممثلین.

مكان العمل اآلمن والصحي
إن سالمة موظفینا وصحتھم تمثل أھمیة قصوى لنا. حیث تھدف سیاستنا إلى توفیر مكان 
عمل آِمن وصحي ویمتثل للقوانین، واللوائح، والمتطلبات الداخلیة الساریة المتعلقة بالصحة 
والسالمة. ونحن نعمل على توفیر بیئة عمل آمنة، وصحیة، ومثمرة، والحفاظ علیھا وذلك 
بالتشاور مع موظفینا، ومن خالل مواجھة مخاطر الحوادث، واإلصابات، واآلثار المترتبة 

على الصحة وعالج ذلك.

أمن مكان العمل
نحن ملتزمون بالحفاظ على مكان عمل خاٍل من العنف، والمضایقات، والترویع والظروف 
األخرى غیر اآلمنة أو المزعجة الناتجة عن التھدیدات الداخلیة والخارجیة. حیث یتم توفیر 

حراس أمن للموظفین حسب الحاجة ویتم دعمھم مع مراعاة خصوصیة الموظف وكرامتھ.

عمل السخرة واالتجار بالبشر
تحظر الشركة استخدام جمیع أشكال العمل بالسخرة، بما في ذلك األشغال الشاقة، والعمالة 
بصوره  االستعبادي  والعمل  العسكري،  والعمل  للدین،  وفاًء  والعمل  األجل،  طویلة  بعقود 

الحدیثة وأي شكل من أشكال االتجار بالبشر.

عمالة األطفال
تحظر الشركة توظیف األفراد تحت سن 18 عاًما لشغل وظائف تتطلب القیام بأعمال خطیرة.

ساعات العمل واألجور والمزایا
إننا نعوض الموظفین على أساس تنافسي بالنسبة إلى مجال الصناعة وسوق العمل المحلي، 
الكامل  االمتثال  لضمان  نعمل  كما  الساریة.  الجماعي  التفاوض  اتفاقیات  لشروط  ووفقًا 

للقوانین الخاصة باألجور، وساعات العمل، والوقت اإلضافي، والمزایا المعمول بھا.

حقوق االنتفاع باألراضي والموارد المائیة
إننا ندرك اآلثار المھمة المترتبة على احترام حقوق اإلنسان فیما یخص استخدام األراضي 
واستخدام المیاه عبر سلسلة القیمة التي قد تدخل فیھا، والتي نتعامل معھا من خالل سیاسة 

وإجراء محّددْین.

وبالرغم من أننا ال نشتري عادةً المكونات مباشرةً من المزارع، فإننا مضطرون، استناًدا 
نفوذنا  واستخدام  إجراء  اتخاذ  إلى  الزراعیة،  السلع  من  للعدید  رئیسي  كمشتٍر  قیمنا  إلى 

للمساعدة في حمایة حقوق األراضي للمزارعین والمجتمعات المحلیة. 

ونحن نحترم االحتیاج البشري إلى إمدادات المیاه المستدامة، ومیاه الشرب اآلمنة، وحمایة 
خالل  ومن  المناسبة.  الصحیة  المرافق  خالل  من  المحلیة  والمجتمعات  البیئیة،  النظم 
برنامجنا الخاص باإلشراف على المیاه، فإننا نسعى إلى اتّباع نھج قائم على الحقوق في 
المیاه یخفف من المخاطر من خالل تقییم مخاطر المیاه المحلیة، والتشاور والمشاركة مع 
الحكومات، والمجتمعات، وأصحاب المصلحة اآلخرین لوضع حلول لإلجھاد المائي حیثما 

ومتى لزم ذلك، وكذلك تطبیق خطط للحفاظ على مصادر المیاه في منشآتنا. 

أنماط حیاة صحیة
خیارات  من  ومجموعة  التغذیة  حول  بالشفافیة  تتسم  معلومات  بتوفیر  ملتزمون  نحن 
المشروبات لتمكین المستھلكین من إجراء اختیارات مستنیرة تتفق مع نمط حیاة صحي.  

ألدیك سؤال أو مخاوف؟
• یُرجى طرح أي أسئلة أو مخاوف مع اإلدارة المحلیة، أو الموارد البشریة، أو إدارة

  الشؤون القانونیة، أو األمن االستراتیجي

• كما یمكن للموظفین اإلبالغ عن المخالفات المشتبھ بھا من خالل الموقع اإللكتروني
  الُمؤّمن لـ EthicsLine على اإلنترنت على موقع www.KOethics.com أو
  من خالل االتصال بالرقم المجاني المناسب لموقعھم، والذي یمكن العثور علیھ على

  الموقع اإللكتروني

لألفراد في االتحاد األوروبي: یُرجى العلم أنھ نظًرا للتشریعات الخاصة باالتحاد األورربي، 
األمور  عن  باإلبالغ  فقط  تسمح  الویب  وخدمات   EthicsLine بـ  الخاص  الھاتف  فإن 
المالیة، والمحاسبة، والتدقیق. ولإلبالغ عن مسائل بموجب سیاسة حقوق اإلنسان وحقوق 
مكان العمل, اتصل باإلدارة المحلیة, أو إدارة الموارد البشریة, أو محققي الشكاوى المحلیین، 

أو إدارة الشؤون القانونیة.  

سیاسة حقوق اإلنسان
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احترام جمیع حقوق اإلنسان
إن احترام حقوق اإلنسان یُعدُّ قیمة أساسیة لشركة كوكاكوال. فنحن نناضل من أجل احترام حقوق اإلنسان واالرتقاء بھا وفقًا للمبادئ التوجیھیة لألمم المتحدة بشأن 

األعمال التجاریة وحقوق اإلنسان في عالقاتنا مع موظفینا، وموّردینا، ومعبّئي المشروبات المستقلین. ویتمثل ھدفنا في زیادة التمتع بحقوق اإلنسان في مجتمعاتنا التي 
نعمل فیھا.

إن ھذه السیاسة توجھھا المبادئ الدولیة لحقوق اإلنسان التي یشملھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك تلك الواردة في المعاھدة الدولیة للحقوق وإعالن منظمة العمل الدولیة لعام 
1998 بشأن المبادئ والحقوق األساسیة في العمل.

تنطبق ھذه السیاسة على شركة كوكاكوال، والكیانات التي نمتلكھا، والكیانات التي نمتلك فیھا حصة تمثل أغلبیة والمنشآت التي ندیرھا. كما تتوقع الشركة أیًضا أن یدعم ُمعبّئي المشروبات 
المستقلین والموّردین ھذه المبادئ وتُحثّھم الشركة على تبني سیاسات مشابھة في شركاتھم الخاصة.

إننا نستخدم العنایة الواجبة كأداة لتعریف المخاطر المرتبطة بحقوق اإلنسان والحیلولة دون وقوعھا لألشخاص في أعمالنا التجاریة وسلسلة القیمة لدینا. وحیثما تمّكنا من تحدید اآلثار العكسیة 
على حقوق اإلنسان الناجمة من أو الناتجة من خالل أنشطة أعمالنا، فإننا نلتزم بتقدیم العالج العادل والمنصف لھا، ونتعاون في سبیل ذلك. فنحن نسعى لتعزیز الحصول على العالج حینما 

نكون مرتبطین أو متورطین في وقوع تلك اآلثار العكسیة من خالل عالقاتنا مع األطراف الثالثة.

وتخضع سیاسة حقوق اإلنسان إلشراف مجلس إدارة شركة كوكاكوال بما في ذلك الرئیس التنفیذي للشركة.

,

تمتلك الشركة الحق في تعدیل ھذه السیاسة في أي وقت. وال یوجد في ھذه السیاسة ما یفید أو یقتضي ضمًنا وجود 
عقد بین الشركة وموظفیھا أو أي طرف ثالث أو على أن االمتثال لھذا السیاسة یمثل ضمانة لالستمرار في العمل 

لدى شركة كوكاكوال.
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