نـســـتـلــه
في المجتمع

التأسيس لقيمة مشتركة
تقدمنا والتزاماتنا للعام ٢٠٢٠
الشرق األوسط

يكمن هدف شركة نستله في « تحسين جودة الحياة والمساهمة
مستقبل صحي أكثر» .ولقد حددنا عملنا في  3مجاالت حيث
في بناء
ٍ
أثر فيها :لألفراد والعائالت ،لمجتمعاتنا ولكوكبنا.
يكون لنستله ٌ
لقيمة مشتركة طريقتنا األساسية للقيام بأعمالنا؛
يعد التأسيس
ٍ
وكيف نقوم بتنفيذ هدفنا على أرض الواقع .إننا نؤمن بأن ازدهار
لقيمة لشركتنا
شركتنا على المدى الطويل ال يقتصر على التأسيس
ٍ
وأصحاب المصلحة فقط ،بل للمجتمع والبيئة أيضًا.
تقرير لنستله في المجتمع في الشرق
عام  ،2015قمنا بنشر أول
ٍ
األوسط ،ملخصين من خالله التزاماتنا الـ  20للتأسيس لقيمة مشتركة وأهدافنا في مجاالت التغذية ،التوريد
المسؤول ،األفراد واالمتثال ،المياه واالستدامة البيئية.
بشدة التحديات التغذوية المتنوعة التي يواجهها الناس في الشرق األوسط ،مثل اإلفراط في التغذية،
نعي
ّ
فإن أحد عشر التزامًا من أصل  20يندرج تحت فئة
سوء التغذية والنقص في العناصر الغذائية الدقيقة .لذلكّ ،
خيارات لذيذة وصحية أكثر ،إلهام
التغذية؛ وتركّ ز هذه االلتزامات على بناء وتطبيق المعرفة التغذوية ،تقديم
ٍ
تركيز خاص على األطفال.
حياة صحية أكثر ،مع
الناس التباع
ٍ
ٍ
في هذا الملف ،سنقوم بمشاركة تقدمنا حتى اليوم ،وتحديد التزاماتنا حتى عام  .2020لدينا القدرة ،وكذلك
العزيمة للعب دو ٍر إيجابي في المجتمع.
نتطلع قدمًا لمعرفة آرائكم واقتراحاتكم حول تقدمنا وكيفية تحسين دورنا وأهدافنا قدمًا في المستقبل
أثر إيجابي لألفراد والعائالت ،لمجتمعاتنا ولكوكبنا.
لخلق ٍ

إيف منجارد
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي
نستله الشرق األوسط
لمعرفة المزيد حول نستله في المجتمع والتزامات التأسيس لقيمة مشتركة ،يمكنكم زيارة هذا الرابط اإللكترونيwww.nestle-me.com/ar/csv :

هدفنا

تحسين جودة الحياة والمساهمة
في بناء
مستقبل صحي أكثر
ٍ

لألفـراد والـعـائـالت

التغذية

لمجتمعاتنا

التوريد
المسؤول

األفراد واالمتثال

لكوكبنا

المياه

االستدامة
البيئية

لألفـراد والـعـائـالت

لـحـيـاة صـحـيـة وسـعـيـدة
ٍ

التزاماتنا

1

بناءالريادة في المعرفة
حول تغذية األطفال

2

تقديم المزيد من المنتجات
ً
خصيصًا لألطفال
المغذية المصممة

 3المساهمة في تخفيف مخاطر نقص
التغذية من خالل تدعيم المنتجات
بالعناصر الغذائية الدقيقة

تقدمنا حتى اليوم

4

•

إطالق  3منتجات غذائية لألطفال كل عام
للمساهمة في تأمين االحتياجات الغذائية
الصحية خالل اليوم

توفير  8.7مليار حصة من المنتجات
المدعمة سنويًا

بشكل أكبر في منتجاتنا
خفض نسبة الملح
ٍ
خفض نسبة السكريات التي نضيفها
لمنتجات الحلويات بـ %5
خفض نسبة السكريات في رقائق
الفطور بنسبة %10
بشكل
المشبعة
الدهون
خفض نسبة
ٍ
أكبر في منتجاتنا

•

•
•

إطالق  3منتجات سنويًا لألطفال
امتثال كلي بنسبة %100
الحفاظ على
ٍ
لجميع منتجات األطفال بمعايير أسس
نستله الغذائية لألطفال

•

توفير أكثر من  8مليار حصة من
المنتجات المدعمة في المنطقة سنويًا

•

•

التزام منتجاتنا لهدف منظمة الصحة
العالمية وهو  5غرام من الملح في اليوم
حققنا انخفاضًا بنسبة  %10.7من كمية
الملح في منتجاتنا
خفض لغاية  %30من نسبة السكر
في رقائق الفطور
جميع منتجات األطفال تمتثل تمامًا بمعايير
أسس نستله الغذائية المتعلقة بالسكريات
جميع منتجاتنا خالية من الدهون المتحولة*
حققنا انخفاضًا بنسبة  %6.5في الدهون المشبعة

•
•

•

المكون األول في رقائق
الحبوب الكاملة هي
ّ
الفطور لألطفال والمراهقين
جميع علب رقائق الفطور التي تحتوي
على شريط أخضر تو ّفر على األقل  8غرام من 		
الحبوب الكاملة لكل حصة

•

•
•
•
•

 5زيادة الخضار ،الحبوب الغنية
باأللياف ،البقوليات ،المكسرات
والبذور في أطعمتنا ومشروباتنا

•

إطالق دراسة شاملة وواسعة تشمل
األطفال بين  12-0عامًا
بناء المعرفة ومشاركتها

دراسة مراجعة تشمل األطفال
بين  12-0عامًا
االكتشافات :فجوات وتحديات

•

خفض نسبة الملح ،السكريات
والدهون المشبعة في منتجاتنا

هدفنا للعام 2020

•

•

•
•

•
•

تقديم منتجات طهي جديدة مدعمة بالخضار،
الحبوب والبقوليات
ستحتوي جميع رقائق الفطور على الحبوب
الكاملة كمكون أول ،وتوفر  3غرام من األلياف
على األقل
*من الزيوت المهدرجة جزئيًا

لألفـراد والـعـائـالت

لـحـيـاة صـحـيـة وسـعـيـدة
ٍ

التزاماتنا

 ٦تبسيط مكونات منتجاتنا وإزالة
جميع الملونات االصطناعية

 ٧تزويد المستهلك بالمعلومات
الغذائية ،النصائح والتوجيهات
حول كمية الحصص

تقدمنا حتى اليوم
•

إطالق مبادرة «مكونات من مطبخي» 			
لتبسيط المكونات
جميع منتجات الحلويات لألطفال ال تحتوي
على أي ملونات اصطناعية

•

تشمل جميع منتجاتنا ملصقات على مقدمة
العلب حول الكميات اليومية اإلرشادية ()GDA
جميع منتجاتنا تؤمن توجيهات حول 		
كميات الحصص

•
•

توسيع نطاق مشروع  WETإلى  5بلدان
الترطيب الصحي هو جزء من برامج األطفال

•

نقوم بتعزيز النظام الغذائي الصحي وأسلوب
حياة سليم من خالل  3برامج تعمل على
تمكين األهل ،المعلمين واألطفال
لتعزيز السلوك الصحي

•

قمنا بتطبيق سياسة صارمة حول التواصل
الموجه لألطفال
التسويقي
ّ
نستله من الشركات التي مضت على
تعهد التسويق المسؤول لألطفال التابع
ّ
لالتحاد العالمي لألغذية والمشروبات في
منطقة دول التعاون الخليجي

•

تمتثل نستله تمامًا بجميع القوانين والضوابط
العالمية والمحلية
منذ عام  ،2011نحن أول من ينضم لتصنيفات
مؤشر FTSE4Good
أجرينا أكثر من  20عملية تدقيق في السنوات
الخمسة الماضية لضمان امتثالنا

•

•

 ٨تعزيز الترطيب الصحي للجسم
كجزء من أسلوب حياة صحي

 ٩تعزيز نظام غذائي صحي
وأسلوب حياة سليم

١٠

ضمان أعلی قدر من المسؤولية
في التواصل التسويقي الموجه
إلی األطفال

 ١١ضمان أعلی قدر من المسؤولية
في التسويق لبدائل حليب الرضاعة
الطبيعية

•

•
•

للمزيد من التفاصيل حول السياسات واإلجراءات www.nestle.com/csv/downloads :

هدفنا للعام 2020
•
•

•

متابعة العمل على تبسيط قائمة المكونات
إزالة جميع الملونات االصطناعية من منتجاتنا

المتابعة بتطبيق وشرح المعلومات الغذائية
على العلب ،نقاط البيع ،وعبر صفحاتنا
اإللكترونية

• االستمرار بنشر الوعي حول الترطيب الصحي
بين األهل ،المعلمين واألطفال
• بناء قاعدة بيانات لألبحاث ومشاركتها حول
الترطيب الصحي

•

السعي على استدامة برامج األطفال 		
وتعزيزها ،والمتابعة بمراقبة أثر هذه البرامج
على تغ ّير السلوك
حياة صحية أكثر
مساعدة مليون طفل لريادة
ٍ

•

سنتابع العمل على ضمان تنفيذ ممارسات
التسويق المسؤول
سنعزز جهودنا للتسويق لهذه الممارسات
في قطاع شركات األغذية والمشروبات

•

التشجيع على الرضاعة الطبيعية
ومتابعة ممارساتنا لالمتثال لتوصيات
منظمة الصحة العالمية ومعايير مؤشر
			
 FTSE4Goodحول بدائل حليب
الرضاعة الطبيعية والقوانين المحلية

•

•

لمجتمعاتنا

مجتمعات مزدهرة ومرنة
المساهمة في تطوير
ٍ

التزاماتنا

 ١٢تنفيذ التوريد المسؤول
في سلسلة التوريد

 13تعزيز الفرص المهنية للشباب
في الشرق األوسط

 14تحسين مستوی التوازن بين
الجنسين

تقدمنا حتى اليوم

•
•

العمل مع أكثر من  5.600مو ّرد
إجراء أكثر من  40تدقيقًا للموردين في السنة

•

 %80من خدماتنا وموادنا تأتي من موردين
خضعوا للتدقيق وأظهروا امتثالهم

•

أكثر من  %30من موظفينا تحت سن 		
الثالثين
توظيف  2.000شاب منذ عام 2010
توظيف  430شابًا عام  2016والتأثير على 5.000
إطالق ''التحالف من أجل الشباب''

•
•

توظيف  650شابًا والتأثير على  16.000آخرين
تشجيع اآلخرين على االنضمام ''للتحالف من
أجل الشباب'' لزيادة توظيف الشباب
والتأثير عليهم

•

إطالق إطار عمل التنوع والشمولية في
الشركة
 %24من المناصب اإلدارية تشغلها السيدات
( %16عام )2011
إجازة أمومة حتى  6أشهر

•

ارتفاع سنوي في نسبة النساء
تحقيق
ٍ
مواقع إدارية ومواقع قيادية عليا

•

حصلت جميع مواقعنا على شهادة من قبل
أنظمة إدارة السالمة والصحة ()18001 OHSAS
سجل موظفو نستله أكثر من 90.000
عام ّ ،2016
مالحظة حول السالمة والصحة

•

تدريب جميع الموظفين على أسس التغذية
واالستدامة البيئية
توسيع التدريب على أسس التغذية ليشمل
العمالء أيضًا
إطالق التدريب على أسس التأسيس لقيمة
مشتركة

•
•
•

•
•

•

 15ضمان توفير أنظمة إدارة مرخصة
للسالمة والصحة لجميع
موظفي نستله

 16تأمين التدريب والتثقيف
لكافة موظفي نستله علی
أسس التغذية ،االستدامة البيئية
والتأسيس لقيمة مشتركة

هدفنا للعام 2020

•
•

•

نهدف لالستمرار بضمان توفير أنظمة إدارة
مرخصة للسالمة والصحة لجميع موظفي
نستله

•

االستمرار بتعزيز الوعي بين الموظفين حول
التغذية والبيئة
توسيع نطاقنا للوصول لشركائنا وموردينا

•

لكوكبنا

إدارة استهالك الموارد لألجيال المستقبلية
التزاماتنا

تقدمنا حتى اليوم
•

منذ  :2010انخفاض سحب المياه
بنسبة %35

•

منذ  :2010انخفاض استهالك
للطاقة* بنسبة %32
منذ  :2010انخفاض انبعاث الغازات
الدفيئة* بنسبة %28

•

خفض ما مجموعه  200طن من مواد 		
التغليف خالل السنتين الماضيتين
من اإلجراءات المأخوذة خفض نسبة 		
المواد المستهلكة في الشحن والتغليف

•

حققنا نسبة  %99في خفض النفايات 		
للصرف في جميع مواقع التصنيع
		
بدأنا بالعمل مع أصحاب المصلحة
لمواجهة الهدر في الطعام في المنطقة

 ١٧العمل علی تحقيق فعالية في
استهالك المياه واستدامتها
في جميع أعمالنا

•

 18لعب دور ريادي في
موضوع التغير المناخي

•

 19تحسين األداءالبيئي
لتغليف منتجاتنا

 20خفض الهدر في
الطعام ونسبة النفايات

* لكل طن من اإلنتاج في مصانع األغذية

•

*

هدفنا للعام 2020
•

السعي لتحقيق انخفاض في
سحب المياه* يصل إلى %40

•

السعي لتحقيق انخفاض في استهالك
الطاقة* يصل إلى %40
		
السعي لتحقيق انخفاض انبعاث
الغازات الدفيئة* يصل إلى %35

•

•

•
•
•

سنستمر بالعمل على تحليل عملية
تغليفنا وخفض استهالك مواد التغليف

تحقيق صفر نفايات للصرف في جميع المواقع
تسريع التقدم عالميًا لخفض نسبة هدر
الطعام للنصف بحلول عام 2030
		
تعزيز الوعي حول خفض هدر الطعام
ألصحاب المصلحة ،أخصائيي الطعام،
المستهلكين والموظفين
		

نستله في الشرق األوسط
 13بلدًا؛  18مصنعًا

العراق

إيران
الكويت

البحرين
قطر
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
عمان

مـصـانـع األغـذيـة
مصنع المها في دبي الجنوب
منتجات الطهي ،خلطات القهوة
نستله دبي الصناعية في تكنوبارك
الحليب المجفف ،الشوكوالته ومنتجات الطهي
مصنع نستله إيران في قزوين
الرضع ،المشروبات
حبوب األطفال ،حليب ّ
المجففة ،وخلطات القهوة
مصانع تعبئة المياه

اليمن

سوريا

لبنان
األردن

فلسطين

 ٦٢٠مليون دوالر أمريكي
حجم االسـتـثـمـارات في المنطقة منذ ٢٠١٠

الـتـأسـيـس لقيمة
مـشـتـركـة

 ٣٤٠مليون دوالر أمريكي

13,000

إجمالي الرواتب ومصاريف التأمينات
االجتماعية في ٢٠١٦

ّ
مــوظــف في المنطقة

18

 ٢،٤مليار دوالر

مـصـنـعـ ًا في أنحاء المنطقة

إجــمــالي المــبــيــعــات في الشرق األوسط في ٢٠١٦

:لـلـمـزيـد يـرجـى زيـارة
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