سياسة المسؤولية المجتمعية

Social Responsibility Policy

تسعى الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي من خالل مبادراتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية الى خلق قيمة مضافة
للمجتمعات التي تعمل فيها من خالل تقديم خدمات في مجال االستثمار الزراعي بطريقة مسؤولة ومستدامة وشفافة
تراعي المعايير االقتصادية والمالية واالجتماعية والبيئية واألخالقية .وقد قامت الهيئة بإعداد سياستها للمسؤولية
المجتمعية بهدف مراقبة أدائها االجتماعي وتطويره وذلك بعد االطالع على المواصفة الدولية اآليزو  ،26000وللمساهمة
في الوصول إلى الهدف األوسع للمجتمعات والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة.
تؤكد الهيئة التزاماها بمسؤولياتها المجتمعية من خالل أنشطتها وضمن سياساتها المؤسسية المتمثلة في:
 .1االلتزام بالتشريعات والقوانين التي تحكم عملها وبأفضل الممارسات الدولية الصادرة في مجال عملها.
 .2مراعاة حقوق اإلنسان والحرص على عدم انتهاكها من خالل تطبيق نظام شؤون الموظفين بما يضمن حقوق الموظفين
والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بينهم وعدم ممارسة التمييز أو التشجيع على ممارسته سواء كان على أساس العرق
أو الدين أ و الجنس أو الجنسية أو االنتماءات وغيرها .وعدم ممارسة أي شكل من أشكال األعمال القسرية أو تشغيل
األطفال أو التشجيع على ذلك.
 .3دعم واحترام حماية حقوق اإلنسان المعلنة دولياً وعدم التعامل مع أي جهات يثبت عدم مراعاتها لحقوق اإلنسان.
 .4توفير بيئة عمل آمنة وصحية ترا عي متطلبات السالمة العامة والسعي إلى تحسين هذه البيئة باستمرار مع االلتزام
بسياسة األمن والسالمة في الهيئة وتطبيق معاييرها.
 .5تقديم التدريب المناسب لكافة الموظفين بما يضمن تبني أفضل الممارسات الخاصة بالمساءلة االجتماعية .والحريات
الفردية والقضاء على التمييز.
 .6تطبيق أفضل الممارسات وبرامج توعية المجتمع المستهدف وفتح قنوات التواصل والتغذية الراجعة بهدف إشراك
المجتمعات العربية في الدول االعضاء في عملية التطوير.
 .7تشجيع الموظفين والشركاء والموردين على اإللتزام بحقوق اإلنسان وحماية البيئة وبالمعايير األخالقية وتحفيزهم على
المشاركة الفعالة لدعم أي مبادرات تتعلق بذلك.
 .8تشجيع عمليات ابتكار وتطوير التقنيات الخضراء والزرقاء (الصديقة للبيئة) وتبنيها ودعم تطبيقها.
وتحث الهيئة جميع موظفيها على تطبيق جميع االعتبارات الواردة في سياستها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية في أنشطة
العمل اليومية الخاصة بهم ،كما تؤكد على دور قيادة الهيئة بأخذ هذه السياسة في االعتبار عند اتخاذ القرارات في كافة
مجاالت عمل الهيئة وإظهار القدوة الحسنة لغيرهم من الموظفين من حيث االلتزام بتنفيذ هذه السياسة.
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