
 

          

The Danish Refugee Council (DRC) and contract party/supplier (Contractor) shall comply with the following Supplier 

Code of Conduct and are responsible for actively promoting the dissemination of these ethical standards. Contractor 

shall make the principles of the Supplier Code of Conduct known to any subcontractor used by the Contractor 

and shall ensure that the subcontractor adheres to these standards. Contractor is requested to sign the Supplier Code 

of Conduct and thus confirm that the following standards are upheld 

  عن   مسؤولة  تكونأن  و  التالية  الموردين  سلوك  لمدونة قواعد  لالجئين  الدنماركي  المجلس  والموردون مع  المتعاقدة  األطراف  جميع  تمتثل  أن  يجب
  المتعاقد   الطرف  يستخدمه  الباطن  من  متعاقد  ألي  الموردين  سلوك  قواعد  مدونة  مبادئ  تعريف  المتعاقد  من  يُطلب.  األخالقية  المعايير  هذه  نشر  تعزيز

  التمسك  تأكيد  وبالتالي  بالمورد  الخاصة  السلوك   قواعد  مدونة  على  التوقيع  المتعاقد  من  يُطلب.  المعايير  بهذه  ملتزم   الباطن  من  بأن المتعاقد  و ضمان

 : التالية بالمعايير

 
1. RESPECT FOR HUMAN RIGHTS 

Contractor shall not violate, and shall ensure that 
none of its subcontractors violate, the fundamental 
human rights as set out in the European Convention 
on Human Rights of 1950 including all its protocols, 
the Ten Principles of the UN Global Compact and 
other applicable human rights law and principles.  

 
2. CONFLICT OF INTEREST 

Any conflict of interest on the part of Contractor 
shall be immediately disclosed to DRC. Contractor 
affirms that it has no current or prior business, 
professional, personal, or other interest, including, 
but not limited to, the representation of other clients, 
that would conflict in any manner or degree with 
the performance of its obligations under the 
Contract. If any such actual or potential conflict of 
interest arises under the Contract, Contractor shall 
immediately inform DRC in writing of such conflict. 

 
3. ANTI-CORRUPTION, ANTI-FRAUD 

Contractor represents and warrants that it is not 
engaged in and will not engage in any sort of 
corruption, defined as the misuse of entrusted power 
for private gain. This definition is not limited to 
interactions with public officials and covers both 
attempted and actual corruption, as well as monetary 
and non-monetary forms of corruption. The definition 
includes, but is not limited to, corruption in the form 
of: facilitation payments, bribery, gifts constituting an 
undue influence, kickbacks, favouritism, cronyism, 
nepotism, extortion, embezzlement, misuse of 
confidential information, theft, and various forms of 
fraud, such as forgery or falsification of documents, 
and financial or procurement fraud. No offer, 
payment, consideration or benefit of any kind, which 
could be regarded as an illegal or corrupt practice, 
shall be made, promised, sought or accepted – 
directly or indirectly – as an inducement or reward in 
relation to activities funded by DRC, including 
tendering, award or execution of contracts. DRC 
reserves the right, without prejudice to any other right 
or remedy available to it, according to any violation of 
this clause to immediately terminate the Contract 
and/or Contractor’s business relationship with DRC, 
and to take such additional action, civil and/or 
criminal, as may be appropriate. In such a case, DRC is 

 
 اإلنسان  حقوق   احترام. 1

نيابة عن    ويضمن  المتعاقد   الطرف  يؤكد انتهاكه شخصيًا أو  عدم 
  النحو   على  األساسية  اإلنسان  حقوق ل  الباطن  منمتعاقديه  

  1950  املع  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  االتفاقية  في  عليه  المنصوص

  والمبادئ   باالتفاقية،  الملحقة  البروتوكوالت  جميع  ذلك  في  بما
من قوانين    المتحدة  لألمم  العالمي  الميثاق  العشرة  من  وغيرها 

 مبادئ حقوق االنسان المطبقة. و
 
 

 . تضارب المصالح  2

  الطرف   جانب  من  المصالح  في   تضارب  أي  عن  فوًرا   الكشف  يجب
  أنه   المتعاقد الطرف يؤكد. المجلس الدنماركي لالجئين  إلى المتعاقد

  مصلحة  أو األعمال مجال في  سابقة أو حالية مصلحة لديه يوجد ال
  ال   المثال   سبيل  على   ،   ذلك  في   بما   ،  غيرها   أو   شخصية   أو   مهنية

  طريقة   بأي   يتعارض  قد   الذي  ،  اآلخرين   العمالء   تمثيل  ،  الحصر 
  أي   نشوء   حالة  في.  العقد  هذا  بموجب  التزاماته  أداء  مع  درجة  أو

  يجب   ،   العقد  هذا  بموجب  المصالح   في  محتمل  أو  فعلي  تضارب
  على   كتابيًا   المجلس الدنماركي لالجئين  إخطار  المتعاقد  الطرف  على
 . التعارض بهذا الفور

 

 االحتيال مكافحة  ، الفساد  مكافحة  . 3

أنه  و  الفساد   أنواع  من  نوع   أي  في  تورطه عدم    ويضمن  المتعاقد   يقر
ف  والذي  فيه،   يتورط  لن   المخولة   السلطة  استخدام  إساءة  بأنه  يُعرَّ

  مع   التعامل  على  التعريف  هذا   يقتصر  ال.  خاصة  مكاسب  لتحقيق
  والفساد   الفساد  محاوالت   من  كالً   . بل يغطي  الحكوميين  المسؤولين 

  يشمل   .  النقدي  وغير  النقدي  الفساد  أشكال  عن  فضالً   ،  الفعلي
  مدفوعات :  شكل  في  الفساد  ،  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ،   التعريف
مشروع  تأثيًرا  تشكل  التي   والهدايا  ،  والرشوة   ،   التسهيل    ،  غير 

  وإساءة   ،   واالختالس  ،   واالبتزاز  ،   والمحسوبية  ،   والعموالت
  من   مختلفة  وأشكال  ،  والسرقة  ،   السرية  المعلومات  استخدام
  . الشرائي   أو  المالي  واالحتيال  ،   المستندات  تزوير  مثل   ،   االحتيال

 أي  من  منفعة  أو  مقابل  أو  مدفوعات   أو  عرض  أي  تقديم  يجوز  ال
  أو   ،   فاسدة  أو  قانونية   غير  ممارسة  اعتبارها   يمكن  والتي   ،   نوع

  -  مباشر   غير  أو مباشر  بشكل  -  قبولها  أو إليها  السعي  أو   بها   الوعد
المجلس الدنماركي    يمولها  التي  باألنشطة  يتعلق  فيما  مكافأة  أو  كهدية

   يحتفظ .  العقود  تنفيذ  أو  الترسية  أو  المناقصات  ذلك  في  بما  ،   لالجئين
  أو   آخر  حق  بأي  المساس  دون   بالحق  المجلس الدنماركي لالجئين

  أو /    و  العقد  إلنهاء  البند  لهذا  انتهاك  ألي  وفقًا  ،   له  متاح  تعويض
  على   المجلس الدنماركي لالجئين     مع   للمتعاقد   التجارية  العمل  عالقة
  الجنائي  أو/    و  المدني  ،   اإلضافي  اإلجراء  هذا  مثل  واتخاذ  .الفور

الدنماركي    للمجلس  يحق  ،   الحالة  هذه   مثل   في.  االقتضاء  حسب  ، 
  أي   بدفع  ملزم   وهو غير  المتعاقد  من  خسارة  أي   استرداد  لالجئين

المجلس      إبالغ  على  المتعاقد  يوافق.  للمتعاقد  أخرى  مدفوعات
  بأي   أيام  عشرة  يتجاوز  ال  موعد  وفي  الفور  على  الدنماركي لالجئين

 على  البند  هذا   انتهاك  يدعي  مصدر  أي  من  يتلقاها  معلومات   أو  شك

 

 



entitled to recover any loss from Contractor and is not 
obliged to make any further payments to Contractor. 
Contractor agrees to inform DRC immediately and no 
later than ten days of any suspicion or information it 
receives from any source alleging a violation of this 
clause at c.o.conduct@drc.ngo or via the online 
reporting form at: https://drc.ngo/da/om-os/om-
drc/code-of-conduct/ 
 

4. LABOUR LAW AND WORKING CONDITIONS  
4.1 .  Contractor shall not violate, and shall ensure that 

none of its subcontractors violate, fundamental 
international labour laws including, but not limited 
to, the Convention on Occupational Safety and 
Health from 1981 including the Protocol from 2002, 
the Convention on Minimum Wage Fixing from 1970 
and the Conventions on Hours of Work of the 
International Labour Organization (ILO). 

4 .2 .  Contractor shall not violate, and shall ensure that 
none of its subcontractors violate, all applicable 
national labour laws. 

4 .3 .  Contractor shall ensure that it and its subcontractors 
are protecting workers from any acts of physical, 
verbal, sexual or psychological harassment abuse or 
threats in the workplace. 

 
5. ANTI-DISCRIMINATION IN WORKING CONDITIONS 
5.1. Contractor represents and warrants that neither it 

nor any of its subcontractors are discriminating any 
of its workers with regard to race, colour, gender, 
language, political or other opinion, caste, national 
or social origin, property, birth, union affiliation, 
sexual orientation, health status, age, disability, or 
other distinguishing characteristics. 

5.2. Contractor represents and warrants that neither it nor 
any of its subcontractors are making employment-
related decisions, from hiring to termination and 
retirement which are not based only on relevant and 
objective criteria. 

 
6. ILLEGAL ACTIVITY 

Contractor represents and warrants that neither 
it nor any of its subcontractors are engaged in any 
sort of illegal activities. 

 
7. ANTI-TERROR VETTING 

Contractor shall not engage in transactions with or 
provide resources to individuals or entities associated 
with terrorism or subject to government sanctions, 
including those individuals and entities that appear on 
one or more of the lists below. This requirement does 
not extend to the vetting of beneficiaries.  

a. US Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons List  (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx)  

b. UN Security Council List    
    
( https://www.un.org/securitycouncil/content/un
-sc-consolidated-list).  

c. EU Terrorist List ( 
https://www.sanctionsmap.eu/#/main ) 

d. UK Consolidated list of targets  
     ( 
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/ ) 

 
8. CHILD LABOUR 

Contractor represents and warrants that neither it, 

 c.o.conduct@drc.ngo   ،  عبر   اإلبالغ  نموذج  عبر  أو  

:  اإلنترنت  os/om-https://drc.ngo/da/om-على 
drc/code of conduct/ 

 
 
 
 

 
 العمل  وظروف  العمل قانون.  4 

  من   أي  انتهاك  عدم  يضمن  أن   ويجب  ،   المتعاقد  ينتهك  أال  يجب  4.1

  ذلك   في  بما  األساسية  الدولية  العمل  لقوانين  الباطن  المتعاقدين من
  من  المهنية  والصحة  السالمة  اتفاقية  ،   الحصر  ال  المثال  سبيل  على

  الحد   تحديد  واتفاقية   ،   2002  عام  بروتوكول  ذلك  في   بما  1981  عام

  العمل   لمنظمة  العمل  ساعات  اتفاقيات  و  1970  من  لألجور  األدنى

 . الدولية 

  متعاقديه   من  أي  انتهاك  عدم  ويضمن  ،   المتعاقد  ينتهك  أال  يجب  4.2

 . بها المعمول المحلية  العمل قوانين من أيًا ،   الباطن من

  بحماية   الباطن  من  ومتعاقديه  قيامه  من  التأكد  المتعاقد  على  يجب  4.3

  نفسية   أو  جنسية  أو  لفظية  جسدية أو   مضايقة  أفعال  أي  من  العمال
 . العمل مكان في او تهديدات اساءة التحرش النفسي  أو
 
 
 
 

 العمل  ظروف  في التمييز  مكافحة. 5

  الباطن  من  متعاقديه  من  أي  وال  هو  ال  أنه  ويضمن  المتعاقد  يقر  5.1

  الجنس   أو اللون  أو بالعرق  يتعلق فيما لديه العاملين من أيًا يميزون
  األصل   أو   الطبقة  أو  السياسي  غير  أو  السياسي   الرأي  أو  اللغة   أو

  الحزبي   االنتماء   أو   الميالد  أو   الممتلكات  أو  االجتماعي  أو  القومي
  أو   اإلعاقة   أو   العمر  أو  الصحية   الحالة  أو   الجنسي   التوجه   أو

 . األخرى  المميزة  الخصائص

  الباطن  من  متعاقديه  من  أي  وال  هو  ال  أنه  ويضمن  المتعاقد  يقر  5.2

  وموضوعية متعلقة   صلة  ذات  معايير  إلى  تستند   ال  قرارات  يتخذون
 . والتقاعد اإلنهاء  حتىو التوظيف  ابتداء من  بالتوظيف، 

 
 
 

 القانوني  غير النشاط .6

  من   متعاقديه  من  أي  وال  هو  ال  بأنه  ويتعهد  المتعاقد  الطرف  يقر
 . القانونية غير األنشطة من نوع  أي في يشاركون  الباطن

 
 

 اإلرهاب  مكافحة  التحقق من .7

  أي   مع  األحوال  من  حال  بأي  يتعامل  لن  بأنه  ويتعهد  المتعاقد  يقر
او خاضع للعقوبات الحكومية . وهذا      باإلرهاب   كيان مرتبط  أو  فرد

التي    القوائم   من  أكثر   أو   واحدة  في   تظهر  يشمل األفراد والجهات 
 المستفيدين.    فحص  المطلب هذا  يشمل  أدناه ، ال
قائمة   واألشخاص   خصيصا  المعينين  األمريكيين  الرعايا  أ. 

 المحظورين 
-https://www.treasury.gov/resource(
) list/pages/default.aspx-center/sanctions/sdn 

 المتحدة   لألمم األمن مجلس  ب. قائمة

-https://www.un.org/securitycouncil/content/un(
)  list-atedconsolid-sc 

 لإلرهاب  األوروبي  االتحاد  ج. قائمة

) https://www.sanctionsmap.eu/#/main( 
 : المتحدة  المملكة في  الموحدة األهداف  د. قائمة

) https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/(
 

 
 . عمالة األطفال 8

 الباطن  من  معه   المتعاقدين  من  أي   وال   هو   ال   أنه   ويضمن  المتعاقد  يقر
  عليها   المنصوص   الحقوق   مع   تتعارض   ممارسة  أي  في  يشاركون

https://drc.ngo/da/om-os/om-drc/code-of-conduct/
https://drc.ngo/da/om-os/om-drc/code-of-conduct/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/
mailto:c.o.conduct@drc.ngo
https://drc.ngo/da/om-os/om-drc/code%20of%20conduct/
https://drc.ngo/da/om-os/om-drc/code%20of%20conduct/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/


nor any of its subcontractors are engaged in any 
practice inconsistent with the rights set forth in the 
Convention on the Rights of the Child, including 
Article 32 thereof, which, inter alia, requires that a 
child shall be protected from performing any work 
that is likely to be hazardous or interfere with the 
child’s education, or to be harmful to the child’s 
health or physical, mental, spiritual, moral or social 
development. 

 
9. MINES AND WEAPONS 

Contractor represents and warrants that neither it, its 
parent entities (if any), nor any of Contractor’s 
subsidiaries or affiliated entities (if any) or sub-
contractors are: 

9.1. engaged in the sale or manufacture of anti-
personnel mines or components primarily utilized in 
the manufacture of anti- 
personnel mines; or 

9.2. actively and directly engaged in patent activities, 
development, assembly, production, stockpiling, 
trade, or manufacture of conventional, chemical, 
biological, nuclear, or other weapons. 

 
10. SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE 
10.1. For the purposes of the present Supplier Code of 

Conduct, the term “sexual exploitation” means 
any actual or attempted abuse of a position of 
vulnerability, differential power, or trust, for 
sexual purposes, including, but not limited to, 
profiting monetarily, socially or politically from 
the sexual exploitation of another. Similarly, the 
term “sexual abuse” means the actual or 
threatened physical intrusion of a sexual nature, 
whether by force or under unequal or coercive 
conditions. 

10.2. Contractor shall take all appropriate measures to 
prevent sexual exploitation and abuse of anyone 
by its employees or any other persons engaged 
and controlled by Contractor to perform any 
services under the Contract.  

10.3. For these purposes, sexual activity with any 
person less than eighteen years of age, regardless 
of any laws relating to consent, shall constitute the 
sexual exploitation and abuse of such person. In 
addition, Contractor shall refrain from, and shall 
take all reasonable and appropriate measures to 
prohibit its employees or other persons engaged 
and controlled by it from exchanging any money, 
goods, services, or other things of value, for sexual 
favours or activities, or from engaging any sexual 
activities that are exploitive or degrading to any 
person. 
 

11. EXPLOITATION AND ABUSE OF REFUGEES AND 
OTHER PERSONS OF CONCERN TO DRC 

11.1. Contractor warrants that it has instructed its staff to 
refrain from any conduct that would adversely 
reflect on DRC and from any activity which is 
incompatible with the aims and objectives of DRC or 
the mandate of DRC to ensure the protection of 
refugees and other persons of concern to DRC. 

11.2. Contractor hereby undertakes to take all possible 
measures to prevent its staff from exploiting and 
abusing refugees and other persons of concern to 
DRC.  

 

من   والتي  منها،   32  المادة  ذلك  في  بما  الطفل،   حقوق  اتفاقية  في

  عمل   بأي  القيام  من  محميًا  ان يكون الطفل  تتطلب  أمور،   جملة  بين، 
  يكون   أو   الطفل،   تعليم  مع  يتعارض  أو  خطيًرا   يكون  أن  المحتمل  من

  النفسي   أو  الروحي  أو  العقلي  أو  البدني  نموه  أو  الطفل  بصحة  ضاًرا
 .االجتماعي أو
 
 
 

 واألسلحة   األلغام. 9

  أو (  وجدت  إن)بأنه هو أو أي من كياناته األم    ويتعهد  المتعاقد  يقر
  من   المتعاقدين  أو(  وجدت  إن)  التابعة له الكيانات  من فروعه أو  أي

 : الباطن بالتالي 
 

  أو   لألفراد  المضادة  األلغام  تصنيع  أو  بيع  في  عدم المشاركة  9.1

 أو  لألفراد؛   المضادة األلغام صنع  في المستخدمة  المكونات
وبفعالية  المشاركة  9.2   أو   االختراع  براءات  أنشطة  في  مباشرة 

  األسلحة   تصنيع   أو  تجارة   أو   تخزين  أو  إنتاج  أو  تجميع  أو  تطوير
  من   غيرها  أو  النووية  أو  البيولوجية  أو  الكيميائية   أو  التقليدية 
 . األسلحة 

 
 
 

 . االستغالل وااليذاء  الجنسي  10

الحالية   ألغراض  10.1 للموردين  السلوك  مدونة    يعني   ،   قواعد 

  استغالل   محاولة  أو  فعلية   إساءة   أي  الجنسي  االستغالل  مصطلح
  في   بما  ،   جنسية  ألغراض  ،  ثقة  أو  تفاضلية  قوة  أو  ضعف  لموقف

  أو   المادي   الربح   تحقيق   ،   الحصر  ال   المثال   سبيل  على   ،   ذلك
  ،  وبالمثل .  لآلخر  الجنسي   االستغالل  من  السياسي  أو   االجتماعي

  المهدد   أو   الفعلي  الجسدي  التدخل  يعني   الجنسي   االيذاء  مصطلح  فإن
  أو   متكافئة  غير  ظروف   ظل  في  أو  بالقوة  سواء  ،   جنسي  بطابع
 . قسرية
  لمنع   المناسبة  التدابير  جميع  اتخاذ   المتعاقد  على  يجب    10.2

  موظفيه   قبل  من  شخص  ألي  الجنسي  اإليذاء  أو  الجنسي  االستغالل
  ألداء   له   ويخضعون  المتعاقد  عليهم   يسيطر  آخرين   أشخاص  أي  أو
 .  العقد  بموجب  خدمات أي

  يقل   شخص  أي  مع  الجنسي  النشاط  فإن  ،   األغراض  ولهذه  10.3

  تتعلق   قوانين  أي  عن  النظر  بغض  ،  عاًما  عشر  ثمانية  عن  عمره
  إلى   باإلضافة.  الشخص  لهذا  استغالال و ايذاء جنسيا يعد    ،  بالموافقة 

  والمالئمة   المعقولة  التدابير  جميع  اتخاذ  المتعاقد  على  يجب  ذلك، 
  لسيطرته   يخضعون  الذين  األشخاص   من  غيرهم  أو  موظفيه  لمنع
  قيمة   ذات  أخرى  أشياء  أي  أو  خدمات  أو  سلع  أو  أموال  أي  تبادل  من

  جنسية   أنشطة   أي   في  االنخراط  أو  ،   جنسية  أنشطة  لصالح  ، 
 . شخص ألي  مهينة أو استغاللية

 
 
 
 
 
 

 
 
  األشخاص   من  وغيرهم  الالجئين  معاملة  وإساءة  استغالل.  11

 المجلس الدنماركي لالجئينلدى  المعنيين

  من  سلوك أي عن باالمتناع موظفيه وجه بأنه المتعاقد يتعهد 11.1

  نشاط   وأي  الدنماركي لالجئينالمجلس    على  سلبًا  ينعكس  أن  شأنه
المجلس    تفويض  أو   المجلس الدنماركي لالجئين  أهداف  مع   يتعارض

  األشخاص  من  وغيرهم  الالجئين حماية  لضمان  الدنماركي لالجئين
 . بهم المجلس الدنماركي لالجئين يهتم الذين

  لمنع   الممكنة  التدابير  جميع  باتخاذ   هذا  بموجب  المتعاقد   يتعهد  11.2

  من  وغيرهم  الالجئين  معاملة  وإساءة  استغالل  من  موظفيه
 . المجلس الدنماركي لالجئين يهتم بهم الذين األشخاص

 
 



 

12. HUMAN TRAFFICKING AND MODERN SLAVERY    
Contractor shall comply with any and all applicable 
human trafficking and anti-slavery laws, statutes, 
regulations, and conventions in force and Contractor 
warrants that it has instructed its named personnel, 
staff, employees, and any sub- contractors to refrain 
from engaging in human trafficking and/or forced 
labor.   

 
13. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
13.1. Contractor shall as a minimum perform all services 

under the Contract in an environmentally 
sustainable and accountable manner. Therefore, the 
Contractor shall comply with all applicable laws and 
regulations or other legal requirements relating to 
environmental impacts of their business. All 
required environmental permits, licenses, 
information registrations and restrictions shall be 
obtained.  

13.2. Contractor agrees to establish and maintain 
appropriate procedures to and evaluate and select 
suppliers and sub-contractors based on their 
commitments to environmental sustainability and 
accountability.  

13.3. Contractor agrees to assess and reduce the 
environmental impact of its own products and 
services throughout their entire life cycle. 

13.4. Contractor agrees to take measures to improve 
efficiency and reduce the consumption of resources. 

13.5. Contractor agrees to reuse or recycle any waste 
when it is environmentally favorable and technically 
feasible to do so. 

13.6. Contractor agrees to have a water management 
plan to reduce water consumption and waste water 
discharge and enhance recycling if located in a highly 
water stressed area (defined by World Resources 
Institute). 

13.7. Contractor agrees to have a plan to pursue sourcing 
of renewable energy. 

 
14. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY 
14.1. Contractor undertakes a duty of full disclosure of any 

relevant material at any time and at the sole 
discretion of DRC in order for DRC to examine any 
alleged breach of this Supplier Code of Conduct. 

14.2. Any breach of the representations and warranties of 
this Supplier Code of Conduct shall entitle DRC to 
terminate any contractual relations with Contractor 
immediately upon notice to the Contractor, at no cost 
to the DRC. 

 

 
 
Date:____________ 
 
Signature:__________________________ 
 
 
Name and position:___________________________________ 

 الحديثة  والعبودية بالبشر  . االتجار12

واالتفاقيات   القوانين  لجميع  االمتثال  المتعاقد  على  يجب   واألنظمة 
  ويتعهد   العبودية،   ومناهضة  بالبشر  باالتجار  المعمول بها والمتعلقة

  من   متعاقدين  وأي  المعينين  موظفيه  إلى   تعليمات  بتوجيه  المتعاقد
  أو/    و  أعمال االتجار بالبشر  في  المشاركة  عن  باالمتناع  الباطن

 .  العمل القسري )السخرة(
 
 

 البيئية االستدامة. 13

  بموجب   الخدمات  جميع  أداء  أدنى  كحد  المتعاقد  على   يجب  13.1

  على   يجب  لذلك، .  للمساءلة  وخاضعة  بيئيًا  مستدامة  بطريقة  العقد
 من  غيرها   أو   بها   المعمول  واللوائح   القوانين   لجميع  االمتثال  المتعاقد 

.  الناتجة عن أعماله  البيئية   بالتأثيرات   المتعلقة   القانونية  المتطلبات 
جميع   الحصول   يجب  مثل   البيئية  التصاريح  على    المطلوبة 

 .والقيود المعلومات وتسجيالت التراخيص
  المناسبة   اإلجراءات  على  والحفاظ  يوافق المتعاقد على وضع  13.2

  أساس   على  الباطن  من  والمتعاقدين   الموردين  واختيار  وتقييم
 ؛  والمساءلة البيئية   باالستدامة  التزاماتهم

تقييم    13.3 على  المتعاقد  لمنتجاته    البيئي  التأثير  وتقليل  يوافق 

 منتجاته وخدماته.  حياةخالل دورة  دائما وخدماته
كفاءة    4 لتحسين  المناسبة  االجراءات  اتخاذ  على  المتعاقد  يوافق 

 وتقليل استهالك الموارد. 

يوافق المتعاقد على اعادة استخدام او اعادة تدوير أي نفايات    13.5

عندما يكون ذلك مالئما من الناحية البيئية و ذو جدوى من الناحية  
 التقنية.  

  لتقليل   المياه   إلدارة   خطة  لديه  يكون  أن  المتعاقد على   يوافق  13.6

  ذا إ   التدوير  إعادة  وتعزيز  العادمة   المياه  وتصريف  المياه  استهالك
  الموارد   معهد  حددها)  شحيحة الموارد المائية  منطقة   في   يقع  كان

 ( العالمية

طاقة    13.7 موارد  عن  للبحث  خطة  وضع  على  المتعاقد  يوافق 

 متجددة. 
 
 
 
 
 
 
 

 والمساءلة   الشفافية. 14

  مادة ذات صلة   أي   عن  التام   باإلفصاح   المتعاقد   الطرف  يتعهد  14.1

  فحص     أجل  من  الدنماركي لالجئينالمجلس    يحدده    وقت  أي  في
 . هذه الموردين  سلوك قواعد  لمدونة مزعوم انتهاك أي

أي  14.2 الموردين هذه   خرق  إن  قواعد سلوك  مدونة    لضمانات 

لالجئين  يخول الدنماركي    مع   تعاقدية  عالقات  أي  إنهاء  المجلس 
إخطاره، بدون أن يتحمل المجلس الدنماركي    فور  المتعاقد  الطرف 
 أي تكلفة بناء على ذلك.  لالجئين

 
 
 

 
 : التاريخ

 
 التوقيع:  

 
 االسم والمسمى الوظيفي :  

  


