
В мы стремимся к развитию социальной ответственности и каждый день принимаем

меры чтобы свести к минимуму воздействие своей деятельности на мир В рамках этих усилий мы берем на себя

обязательство сотрудничать исключительно с поставщиками яиц от кур не содержащихся в клетках с тем чтобы к

году все отели находящиеся у нас во владении и под нашим управлением а также осуществляющие деятельность

по договору франшизы стали использовать яйца как целые яйца так и яичную массу от кур не содержащихся в

клетках и соответствующие яичные продукты Уже в начале этого пути в году два процента целых яиц и два

процента яичных продуктов яичная масса обработанные яичные продукты в рамках нашей цепочки поставок

поступали от кур не содержащихся в клетках Мы обязуемся ежегодно публично отчитываться о прогрессе и перевести

эту политику на основные государственные языки

У компанії ми прагнемо розвивати соціальну відповідальність і щодня вживаємо заходів

щоб звести до мінімуму вплив нашої діяльності на довкілля У рамках цієї ініціативи ми беремо на себе зобов язання

надати всім готелям які перебувають у нашій власності чи під нашим управлінням або експлуатуються на умовах

договору франшизи лише постачальників яєць від курей які не утримуються у клітках Наша мета до року на

забезпечити постачання яєць у шкаралупі у рідкій формі чи у формі яєчних продуктів у всі наші готелі у світі від

постачальників які не утримують курей у клітках На початку цього шляху у році два відсотки яєць у шкаралупі

та два відсотки яєчних продуктів рідких оброблених походили від курей які не утримуються в клітках Ми

зобов язуємося щороку публікувати звіт про досягнуті результати й перекласти нашу програму заходів основними мовами

світу

在 ，我們致力於培養社會責任，並每天採取行動，將營運對世界造成的影響降至最低。在

這些努力的過程中，我們承諾僅向自營、委託管理和特許經營的飯店供應非籠養雞蛋，以期在 年之前從全球非籠養

雞蛋來源 採購我們的雞蛋 蛋殼、蛋液和蛋製品 。雖然我們在 年仍處於初期發展階段，但是我們的供應鏈中

有百分之二的帶殼蛋和百分之二的蛋製品 蛋液 加工製品 是非籠養雞蛋，我們承諾每年公開報告進展，並將我們的政策翻

譯成當地的主要語言。

在 ，我们致力于培养社会责任感，我们在日常工作中采取相关措施，尽量减少我们的运营

对世界产生的影响。作为这项工作的一部分，我们承诺向我们拥有的、管理的和独家特许经营的酒店提供非笼养蛋供应商，

从而实现到 年我们采购的蛋类（蛋壳、蛋液和蛋制品） 来自全球的非笼养来源。 年，我们的供应链中

的食用鲜蛋和 的蛋制品（蛋液 经过加工的蛋）来自非笼养来源，虽然我们这项措施才刚刚开始，但我们承诺每年

公开报告进展情况，并将我们的政策翻译成主要的当地语言。

ن هذه وكجزء م. نلتزم بالمسؤولية االجتماعية، ونتّخذ اإلجراءات المناسبة كل يوم للحدّ من أثر عملياتنا على العالمنحن في 

كل البيض لدينا علىصولالجهود، نحن نلتزم في الفنادق التي نملكها ونديرها والتي تعمل بموجب امتياز، بالتعامل حصريًا مع موّردي البيض خارج القفص بهدف الح

، بلغت نسبة البيض الطبيعي ٢٠١٩ما زلنا في بداية هذه الرحلة؛ ففي العام . ٢٠٢٥من مصادر خارج القفص عالميًا بحلول العام ( الطبيعي بقشره، والسائل، ومنتجات البيض)

تقدّم السنوي الذي نحرزه وبترجمة ولكن، نحن نلتزم باإلبالغ علنًا عن ال. خارج القفص ضمن سلسلة التوريد لدينا اثنَين بالمئة لكل فئة( المعالَج/السائل)بقشره ومنتجات البيض 

. سياستنا إلى اللغات األم األساسية

מחויבים לעיקרון האחריות החברתית ופועלים מדי יום ביומו לצמצם את ההשפעה הסביבתית של הפעילות העסקית שלנו על  " וינדהם מלונות ואתרי נופש"אנחנו ב

בניהולנו ותחת הזיכיון שלנו מספקי ביצים שבקעו  , אנחנו מתחייבים לספק את כל הביצים שמוגשות במלונות שבבעלותנו, במסגרת מאמצים אלה. כדור הארץ

זוהי רק  . 2025ממקורות ללא כלובים ברחבי העולם עד ( נוזלי ביצה ומוצרי ביצים, ביצים בקליפתן)מהביצים שלנו 100%במטרה  לקבל , בלולים ללא כלובים

נרכשו  " וינדהם"ברשת ( ביצים מעובדות/נוזלי ביצה)שני אחוזים מהביצים בקליפתן ושני אחוזים ממוצרי הביצים , 2019אבל כבר בשנת , תחילתו של המסע

ולתרגם את המדיניות שלנו לשפות  , ואנחנו מתחייבים לדווח לציבור על ההתקדמות השנתית שלנו בדרך ליעד זה, ממקורות ללא כלובים בשרשרת האספקה שלנו

. ילידיות עיקריות

では、社会的責任を果たすことに取り組み、日々の活動において、私たちが世界に与え

る影響を最小限に抑えるよう努めています。こうした取り組みの一環として、私たちの所有、管理、フランチャイズ下に

あるホテルには、 年までに、使用する卵（殻付き卵、液体卵、卵加工品）の ％を、全世界の平飼い方式の業者

から独占的に調達して提供することにしています。この取り組みはまだ始めたばかりで、 年については、殻付き卵

の 、卵製品（液体卵 加工品）の が私たちのサプライチェーン内の平飼いのものでした。取り組みの進捗状況の

報告は、年一回公開するものとし、私たちのポリシーを主要言語に翻訳してまいります。


