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amfori BSCI1بـ االقوااعد االسلوكيیة االخاصة  

إإلى ووضع االقيیمم وواالمباددئئ االتي يیسعى لهھا االمشارركوونن في  1/2014االنسخة  amfori BSCIبـ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة تهھددفف 
إإددااررةة رراابططة  ) لتنفيیذذ سلسلة االتوورريیدد االخاصة بهھمم. وواافقق عليیهھا مجلسسBSCIمباددررةة االتززاامم االمؤؤسساتت االتجارريیة بالمعايیيیرر ااالجتماعيیة (

٬، amfori BSCIـ ووحلتت محلل االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة ب 2013نووفمبرر  28) في /1/12018منن  amforiاالتجاررةة االخاررجيیة (
منن ثالثة أأقسامم ررئيیسيیة منن االمعلووماتت: أأ)  amfori BSCI بـفي جميیع تررااجمهھا. تتشكلل االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  2009االنسخة 

االتي نؤؤمنن بهھا وواالتنفيیذذ٬، وواالتي تنططبقق على جميیع االمؤؤسساتت االتجارريیة ووبب) االمباددئئ٬، وواالتي تستهھددفف بشكلل أأكثرر االدديیباجة وواالتفسيیرر وواالقيیمم 
وومسرردد  amfori BSCIوومررااجع  amfori BSCIووجج) شررووطط تنفيیذذ  amfori BSCIتحدديیدًداا شرركاء ااألعمالل االمشارركيینن في 

 amforiة ووتووفرر مززيیدد منن االمعلووماتت االتفصيیليیة عنن تفسيیرر ٬، ووهھھھي أأجززااء ال تتجززأأ منن االقووااعدد االسلووكيیamfori BSCIمصططلحاتت 
BSCI .ووتنفيیذذهھھھا  

. ااإلنجليیززيیة هھھھي االنسخة 2014يینايیرر  1حيیزز االتنفيیذذ في  1/2014االنسخة  amfori BSCIبـ ددخلتت االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة 
   االمعموولل بهھا قانووًنا.

االديیباجة .1  

amfori BSCI  ًاا بأنن االتجاررةة االددووليیة عاملل أأساسي لالززددهھھھارر االبشرريي وواالنموو ااالقتصادديي أأططلقتهھا رراابططة االتجاررةة االخاررجيیة إإقرراارر
ااالجتماعي.   

 amfori BSCI) هھھھي مجمووعة منن االمباددئئ وواالقيیمم االتي تعكسس معتقددااتت االمشارركيینن في amfori BSCIهھھھذذهه االقووااعدد االسلووكيیة (
ووتووقعاتهھمم بشأنن شرركائهھمم.   

ى ااالتفاقيیاتت االددووليیة مثلل ااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن وواالمباددئئ االمتعلقة إإل amfori BSCIبـ تستندد االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة 
بحقووقق االططفلل ووااألعمالل االتجارريیة وواالمباددئئ االتووجيیهھيیة لألممم االمتحددةة بشأنن ااألعمالل االتجارريیة ووحقووقق ااإلنسانن وواالمباددئئ االتووجيیهھيیة لمنظظمة 

) االمعنيیة بتحسيینن ظظررووفف ILOمي لألممم االمتحددةة وومنظظمة االعملل االددووليیة (االتعاوونن ااالقتصادديي وواالتنميیة ووااتفاقيیاتت ووتووصيیاتت االميیثاقق االعال
االعملل في سلسلة االتوورريیدد.  

بالمباددئئ االووااررددةة في هھھھذذاا االمستندد ووبتوولي  amfori BSCIـ تلتززمم االمؤؤسساتت االتجارريیة االتي تصاددقق على االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة ب
مسؤؤووليیة ااحترراامم حقووقق ااإلنسانن في نططاقق نفووذذهھھھا.   

) حوواارًراا بّناًء وومفتووًحا بيینن شرركاء ااألعمالل وواالمساهھھھميینن amfori BSCIاالمشارركوونن في وواالمشارركيینن فيیهھا ( amfori BSCIتووااصلل 
لتعززيیزز مباددئئ ااألعمالل االتجارريیة االمسؤؤوولة ااجتماعيًیا. عالووةة على ذذلكك٬، يیرروونن أأنن إإنشاء عالقاتت صناعيیة ناضجة بيینن االعمالل ووااإلددااررةة 

هھھھوو أأساسس ااألعمالل االمستدداامة.  

                                                        
) amforiلرراابططة االتجاررةة االخاررجيیة ( 2017حقووقق االططبع وواالنشرر © 1 رراابططة االتجاررةة االخاررجيیة, بررووكسلل –  



-  amfori   2017  amforiلـ  حقووقق االططبع وواالنشرر©  1/2017مستندد عامم٬، االنسخة     2/8  

فسيیراالت .2  

 ٬amfori BSCI، كلل منن االمشارركيینن في amfori BSCIبـ يیشملل االمصططلح "االشرركاتت االتجارريیة"٬، في االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة 
ووشرركائهھمم في سلسلة االتوورريیدد٬، االمنتجيینن على ووجهھ االخصووصص.  

وومسرردد  amfori BSCIجع (شررووطط االتنفيیذذ وومرراا amfori BSCIبـ تشكلل االمالحقق االمشارر إإليیهھا في نهھايیة االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة 
. ُتقررأأ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة amfori BSCI بـ ) جززًءاا ال يیتجززأأ منن االقووااعدد االسلووكيیة االخاصةamfori BSCIمصططلحاتت 

) ووُتفسرر ااستنادًداا إإليیهھا.BSCIبمباددررةة االتززاامم االمؤؤسساتت االتجارريیة بالمعايیيیرر ااالجتماعيیة (  

.amfori BSCIا تبًعا لددووررهھھھا في سلسلة االتوورريیدد وولما إإذذاا كانن سيیتمم مررااقبتهھا ضمنن لكلل شرركة تجارريیة شررووطط االتنفيیذذ االتي تلتززمم بهھ  

بهھا نؤمن االتي االقيیم .3  

	amfori بـ بتصدديیقهھمم على االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة amfori BSCIتووجهھ االقيیمم االتاليیة االمشارركيینن في    BSCI  وورربططهھا بسلسلة
االتوورريیدد االخاصة بهھمم:  

! بنهھج  amfori BSCI بـ بتنفيیذذ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة amfori BSCIوونن في يیتعهھدد االمشاررك االتحسيینن االمستمرر: 
ضمانن شرركائهھمم للتحسيینن االمستمرر في ظظررووفف االعملل ددااخلل  amfori BSCIتنميیة خططووةة بخططووةة. يیتووقع االمشارركوونن في 

مؤؤسساتهھمم.  
! أأكبرر ووفررصة أأفضلل في تحسيینن أأثرًراا  amfori BSCIبالعملل سوويًیا ووااتباعع نهھًجا مشتررًكا٬، يیصبح للمشارركيینن في  االتعاوونن: 

ظظررووفف االعملل في سالسلل االتوورريیدد لدديیهھمم. تماثلل قيیمة االتعاوونن في أأهھھھميیتهھا االعالقة بيینن شرركاء ااألعمالل في سلسلة االتوورريیدد٬، 
خاصة منن يیحتاجوونن للددعمم منن أأجلل االتحسيینن.   

ووكذذلكك فإنن االتعاوونن مهھمم في عالقة ااألعمالل ووأأصحابب االمصلحة االمتأثرريینن على جميیع ااألصعددةة.   
! ووشررااء أأعمالهھمم٬، ووخاصة  amfori BSCIتمكيینن االمشارركيینن في  amfori BSCIلـ منن ااألهھھھدداافف االمرركززيیة   االتمكيینن: 

االمنتجيینن االخاضعيینن للررقابة٬، لتططوويیرر سالسلل االتوورريیدد االخاصة بهھمم على نحوو يیحتررمم حقووقق ااإلنسانن وواالعملل ووكذذلكك لتووفيیرر 
نن ظظررووفف االعملل على نحوو مستدداامم. يیساهھھھمم تططوويیرر أأنظظمة ااإلددااررةة ووحددااتت ااألعمالل في سلسلة االتوورريیدد باألددووااتت االالززمة لتحسيی

في صميیمم ثقافة االمؤؤسساتت االتجارريیة. amfori BSCIاالددااخليیة بشكلل كبيیرر في تفعيیلل مباددئئ   

االتنفيیذ .4  

لددىى  ااألهھھھدداافف االططمووحة وواالحدد ااألددنى منن االتووقعاتت amfori BSCIبـ تمثلل االمباددئئ االمنصووصص عليیهھا في االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة 
فيیما يیتعلقق بالسلووكك ااالجتماعي لسالسلل االتوورريیددااتت لدديیهھمم. amfori BSCIاالمشارركيینن في   

٬، وواالذذيي يُیتررجمم amfori BSCIـ ووعلى االررغمم منن عددمم تغيیيیرر االططمووحح٬، قدد يیتغيیرر االحدد ااألددنى منن االتووقعاتت للقووااعدد االسلووكيیة االخاصة ب
مجتمع. إإلى معايیيیرر ااجتماعيیة يیمكنن االتحققق منهھا٬، على ضووء االتغيیررااتت في اال  

بـ بالسعي االمعقوولل لتحقيیقق ااألهھھھدداافف االمنصووصص عليیهھا في االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  amfori BSCIيیلتززمم االمشارركوونن في 
amfori BSCI.  ووعلى االررغمم منن أأنن االمشارركيینن فيamfori BSCI  ال يیمكنهھمم ضمانن االمررااعاةة االكاملة لشرركائهھمم في جميیع

٬، ووخاصة في االمناططقق amfori BSCIـ بلة لاللتززاامم بمباددئئ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة ااألووقاتت٬، فإنهھمم يیلتززموونن بالتدداابيیرر االمعقوو
فيیهھا في مخاططرر جسيیمة. ووغني عنن االقوولل أأنن االمررااعاةة  amfori BSCIبـ ووااألقسامم االتي يیتسببب عددمم مررااعاةة االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة 

جهھهھا االفجووااتت ووأأووجهھ االقصوورر وواالفشلل ووااألحددااثث غيیرر االمتووقعة. هھھھي عمليیة تحتاجج قددرًراا ال بأسس بهھ منن االووقتت وواالموواارردد وواالجهھدد كما توواا
في سالسلل االتوورريیدد بقددرر كبيیرر بالكشفف االمبكرر وواالمررااقبة وواالمعالجة لجميیع تلكك االعقباتت  amfori BSCIمع ذذلكك٬، يیلتززمم االمشارركوونن في 

االمجتمعي.  وويینفتحوونن على االعالقاتت االبّناءةة مع أأصحابب االمصلحة االمعنيیيینن في ااألساسس بااللتززاامم لدديیهھمم  
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مرااعاةة قوااعد االسلوكك   

 مررااعاةة االقوواانيینن االمحليیة هھھھي اااللتززاامم ااألوولل للمؤؤسساتت االتجارريیة. في االبلدداانن االتي تتعاررضض فيیهھا االقوواانيینن ووااللوواائح االمحليیة مع االقووااعدد
لاللتززاامم أأوو تنصص على مقايیيیسس مختلفة عنهھا٬، على االمؤؤسساتت االتجارريیة االبحثث عنن ططررقق  amfori BSCIبـ االسلووكيیة االخاصة 

بالمباددئئ االتي تووفرر حمايیة أأكبرر للعمالل وواالبيیئة.    

إإددااررةة سلسلة االتورريید وواالتأثيیر االتعاقبي  

بقددررتهھمم على االتأثيیرر على االتغيیررااتت ااالجتماعيیة في سالسلل االتوورريیدد لدديیهھمم عبرر أأعمالل االشررااء  amfori BSCIيیقرر االمشارركوونن في 
الل على نحوو مسؤؤوولل وويیتووقعوونن رردد فعلل مماثلل. االخاصة بهھمم. وويیدديیرروونن االعالقاتت مع جميیع شرركاء ااألعم  

يیتططلبب ذذلكك نهھًجا تعاوونيًیا تعملل فيیهھ كلل مؤؤسسة تجارريیة على (أأ) إإشررااكك شرركائهھا االتجارريیيینن االمعنيیيینن وو(بب) ااتخاذذ جميیع االتدداابيیرر االمعقوولة 
لل االمعلووماتت لتحدديیدد أأيي تحدديي وو(جج) تبادد amfori BSCIـ وواالمالئمة في نططاقق نفووذذهھھھا وواالمططلووبة لتنفيیذذ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة ب

يیتططلبب معالجة منن نووعع خاصص في حيینهھ.  

ووشرركاء أأعمالهھمم جاهھھھدديینن لمعررفة تفاصيیلل ااألسبابب ااألساسيیة أليي تأثيیرر سلبي على حقووقق  amfori BSCIيیسعى االمشارركوونن في 
سساتت االتجارريیة االعملل بالعنايیة ااإلنسانن٬، ووخاصة في االمناططقق ووااألقسامم ااألكثرر عررضة للمخاططرر.   وولتررسيیخ هھھھذذهه االمسؤؤووليیة٬، على االمؤؤ

االووااجبة ووتططوويیرر أأنظظمة ااإلددااررةة وواالسيیاساتت وواالعمليیاتت االالززمة إإلى حدد معقوولل٬، إإضافة إإلى تجنبب االتأثيیررااتت االسلبيیة على حقووقق ااإلنسانن 
االتي يیتمم ااكتشافهھا في سلسلة االتوورريیدد وومعالجتهھا.  

ددااررةة االددااخليیة على ووجهھ االخصووصص باعتباررهھھھا ططرريیقة فعالة لتررسيیخ فيیما يیتعلقق بالمنتجيینن االذذيینن ستتمم مررااقبتهھمم٬، يیتمم تشجيیع أأنظظمة ااإل
في مماررساتهھمم االتجارريیة. amfori BSCIبـ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة   

يُیعدد إإنهھاء عالقاتت االعملل أأوو االتعاقدد االفرردديي مع شرريیكك عملل نتيیجة االخالفف حوولل تنفيیذذ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة بمباددررةة االتززاامم 
) حالً أأخيیرًراا. إإال أأنهھ منن االضرروورريي إإنهھاء عالقة عملل أأوو تعاقدد فرردديي عندد إإخفاقق BSCIالمعايیيیرر ااالجتماعيیة (االمؤؤسساتت االتجارريیة ب

وو/أأوو عندد عنددما ال يیررغبب  amfori BSCIبـ شرريیكك االعملل في اااللتززاامم بالمباددئئ االمنصووصص عليیهھا في االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة 
 amforiبـ مم بالووااجباتت االمنصووصص عليیهھا وو/أأوو ذذااتت االصلة بالقووااعدد االسلووكيیة االخاصة شرريیكك االعملل في باألخذذ بالتدداابيیرر االالززمة لاللتززاا

BSCI .  

إإشرااكك االعمالل ووحمايیتهھم  

على االمؤؤسساتت االتجارريیة ووضع مماررساتت إإددااررةة جيیددةة تشرركك االعمالل ووممثليیهھمم في تباددلل االمعلووماتت حوولل مشكالتت مكانن االعملل وواالتدداابيیرر 
ووعلى االمؤؤسساتت االتجارريیة ااتباعع خططووااتت . amfori BSCIـ تووقعاتت االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة باالمالئمة لحمايیة االعمالل تماشيًیا مع 

محددددةة لتووعيیة االعمالل بحقووقهھمم وومسؤؤووليیاتهھمم.  

باإلضافة إإلى ذذلكك٬، على االمؤؤسساتت االتجارريیة ااإلعدداادد للكفاءةة االكافيیة بيینن جهھاتت االعملل وواالمدديیرريینن وواالعمالل ووممثلي االعمالل لتررسيیخ تلكك 
ي االعمليیاتت االتجارريیة بنجاحح. االتعليیمم وواالتددرريیبب االمستمرر في جميیع مستوويیاتت االعملل ضررووررةة٬، ووخاصة فيیما يیتعلقق بالصحة االمماررساتت ف

وواالسالمة االمهھنيیتيینن.  

على االمؤؤسساتت االتجارريیة إإنشاء آآليیاتت شكووىى فعالة على االمستووىى االتشغيیلي لألفرراادد وواالمجتمعاتت االتي قدد تتأثرر سلبيًیا. ووحتى مع ووجوودد 
ة فعالة وومجهھززةة على نحوو جيیدد٬، يیمكنن آلليیاتت االشكووىى تقدديیمم ميیززااتت خاصة مثلل سررعة االووصوولل وواالمعالجة ووتقليیلل االتكلفة أأنظظمة قضائيی

ووإإجررااء ااألبحاثث متعددددةة االجنسيیاتت.  
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االمباددئئ .5  

. عالووةة على ذذلكك٬، على amfori BSCIـ مررااعاةة جميیع شرركائهھمم للقووااعدد االسلووكيیة االخاصة ب amfori BSCIيیتووقع االمشارركوونن في 
يي شرريیكك أأعمالل تتمم مررااقبة االتززاامهھ بالمباددئئ أأددناهه إإظظهھارر أأددلة على ااتخاذذهه (أأ) جميیع االتددبيیرر االالززمة لضمانن مررااعاةة االقووااعدد االسلووكيیة أأ

وو(بب) االتدداابيیرر االالززمة االتي تضمنن مررااعاةة جميیع شرركاء ااألعمالل في عمليیة (عمليیاتت) ااإلنتاجج للقووااعدد  amfori BSCIبـ االخاصة 
.  amfori BSCI بـاالسلووكيیة االخاصة   

حقوقق حريیة تأسيیس االجمعيیاتت وواالتفاووضض االجماعي   

على شرركاء ااألعمالل: (أأ) ااحترراامم حقق االعمالل في تشكيیلل االنقاباتت بططرريیقة حررةة وودديیمقررااططيیة وو(بب) عددمم االتميیيیزز ضدد االعمالل بسببب 
عضوويیتهھمم في االنقاباتت االعماليیة وو(جج) ااحترراامم حقق االعمالل في االتفاووضض االجماعي.   

ااألعمالل منع ممثلي االعمالل منن االووصوولل للعمالل في مكانن االعملل أأوو منن االتووااصلل معهھمم.  ال يیحقق لشرركاء  

عندد االعملل في بلدداانن تحظظرر إإقامة االنقاباتت االعماليیة أأوو االتي ال يیووجدد بهھا نقاباتت عماليیة حررةة وودديیمقررااططيیة٬، على شرركاء ااألعمالل ااحترراامم 
شرركة مناقشتهھمم حوولل شؤؤوونن مكانن االعملل بحرريیة.هھھھذذاا االمبددأأ بالسماحح للعمالل بانتخابب ممثليیهھمم االذذيینن يیمكنن لل  

حظر االتميیيیز   

ال يیجبب على شرركاء االعملل االتميیيیزز بيینن ااألشخاصص أأوو ااستثنائهھمم أأوو تميیيیززهھھھمم على أأساسس االجنسس أأوو االعمرر أأوو االدديیانة أأوو االعنصرر أأوو االططائفة 
أأوو االجنسيیة أأوو االعضوويیة في االنقاباتت أأوو غيیررهھھھا منن أأوو االموولدد أأوو االخلفيیة ااالجتماعيیة أأوو ااالحتيیاجاتت االخاصة أأوو ااألصلل االعررقي أأوو االقوومي 

ااالجتماعيیة أأوو ااألمررااضض أأوو االمنظظماتت االشررعيیة أأوو ااالنتماء أأوو االررأأيي االسيیاسي أأوو االتووجهھ االجنسي أأوو االمسؤؤووليیاتت ااألسرريیة أأوو االحالة 
عووااملل أأخررىى. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، ال يیجووزز االتحررشش بالعمالل أأوو معاقبتهھمم على أأيي أأساسس منن ااألسسس االمذذكووررةة أأعالهه.   

ااألجر االعاددلل   

مم يیررااعي شرركاء ااألعمالل هھھھذذاا االمبددأأ باحترراامهھمم لحقق االعمالل في االحصوولل على ااألجرر االعاددلل وواالكافي لتووفيیرر حيیاةة كرريیمة لهھمم ووألسررهھھھ
إإضافة إإلى االمنافع ااالجتماعيیة االتي يیمنحهھا لهھمم االقانوونن ددوونن ااإلخاللل بالتووقعاتت االمحددددةة االمنصووصص عليیهھا أأددناهه.  

يیمتثلل شرركاء ااألعمالل كحدد أأددنى بددفع ااألجوورر االتي تنصص عليیهھا االتشرريیعاتت االحكووميیة بشأنن االحدد ااألددنى لألجوورر أأوو االمعايیيیرر االصناعيیة 
عي٬، أأيیهھما أأعلى. االتي يیوواافقق عليیهھا االتفاووضض االجما  

ُتددفع ااألجوورر في أأووقاتت محددددةة ووعلى نحوو منتظظمم ووووفًقا للقانوونن. يیجووزز االددفع االجززئي في شكلل "عيیني" ووفًقا لمووااصفاتت منظظمة االعملل 
االددووليیة. يیعكسس مستووىى ااألجوورر مهھاررااتت االعمالل ووتعليیمهھمم وويیكوونن بناًء على ساعاتت االعملل االمنتظظمة.  

بعيینهھا ووبالحدد االمنصووصص عليیهھ في االقانوونن أأوو باتفاقق جماعي.ال يُیسمح بالخصمم إإال ووفًقا لووقائع   

ساعاتت االعمل االمناسبة  

ساعة منتظظمة في ااألسبووعع٬، ووذذلكك ددوونن ااإلخاللل  48يیررااعي شرركاء ااألعمالل هھھھذذاا االمبددأأ بضمانهھمم أأنهھ ليیسس على االعمالل االعملل ألكثرر منن 
).ILOاالتووقعاتت االتي تحددددهھھھا منظظمة االعملل االددووليیة ( amfori BSCIبالتووقعاتت االمحددددةة االمنصووصص عليیهھا أأددناهه. وومع ذذلكك٬، تررااعي   

مة ُتفسرر االقوواانيینن االمحليیة أأوو االمعايیيیرر االمررجعيیة للصناعة أأوو ااالتفاقيیاتت االجماعيیة االمعموولل بهھا ووفًقا إلططارر االعملل االددوولي االذذيي تضعهھ منظظ
االعملل االددووليیة.  
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تجووزز ززيیاددةة ساعاتت االعملل االمنصووصص عليیهھا أأعالهه ووُتحسبب )٬، ILOفي االحاالتت ااالستثنائيیة االتي تحددددهھھھا منظظمة االعملل االددووليیة (
كساعاتت عملل إإضافيیة.  

االعملل لساعاتت إإضافيیة أأمرر ااستثنائي ووتططووعي وويیكوونن أأجررهه مميیزًزاا عنن ااألجرر ااألساسي بما ال يیقلل عنن مررةة وورربع مررةة منن االمعددلل 
لل االعمالل حقق أأخذذ االررااحة في كلل يیوومم عملل بما االعادديي ووال يیجووزز أأنن يیحتوويي على مخاططرر مهھنيیة. ووإإضافة إإلى ذذلكك٬، يیمنح شرركاء ااألعما

ال يیقلل عنن ما يیعاددلل يیوومم عملل منن كلل سبعة أأيیامم ما لمم تووجدد ااستثناءااتت تحددددهھھھا ااتفاقيیاتت جماعيیة تتططلبب خالفف ذذلكك.   

االصحة وواالسالمة االمهھنيیتانن   

ووفف صحيیة ووظظررووفف معيیشيیة جيیددةة يیررااعي شرركاء ااألعمالل هھھھذذاا االمبددأأ باحترراامهھمم لحقق االعمالل وواالمجتمعاتت االمحليیة في االعملل في ظظرر
ددوونن إإخاللل بالتووقعاتت االمحددددةة االمنصووصص عليیهھا أأددناهه. يیحصلل ااألفرراادد االمستضعفيینن مثلل  ددوونن حصرر  - صغارر االعمالل ووااألمهھاتت االجدددد  -

وواالحووااملل ووااألشخاصص منن ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة على حمايیة خاصة.   

المعايیيیرر االعالميیة في االمناططقق االتي بهھا تشرريیعاتت محليیة ضعيیفة أأوو غيیرر يیمتثلل شرركاء االعملل بلوواائح االصحة وواالسالمة االمهھنيیتيینن أأوو ب
معموولل بهھا على االنحوو ااألمثلل.  

االتعاوونن االنشطط بيینن ااإلددااررةة وواالعمالل ووممثليیهھمم أأوو أأيي منهھما الززًما لتططوويیرر ااألنظظمة ووتنفيیذذهھھھا لضمانن بيیئة عملل آآمنة ووصحيیة. يیجووزز تحقيیقق 
نن.ذذلكك بإنشاء لجانن للصحة وواالسالمة االمهھنيیتيی  

يیضمنن شرركاء ااألعمالل ووضع أأنظظمة للكشفف عنن االمخاططرر االمحتملة على صحة ووسالمة االعمالل ووتقيیيیمهھا ووتجنبهھا ووااالستجابة لهھا. يیأخذذ 
شرركاء ااألعمالل بالتدداابيیرر االفعالة لتجنبب تعررضض االعمالل للحووااددثث أأوو ااإلصاباتت أأوو ااألمررااضض االناتجة عنن االعملل أأوو ذذااتت االصلة بهھ أأوو االتي 

لل. تهھددفف هھھھذذهه االتدداابيیرر إإلى االحدد منن أأسبابب االمخاططرر في مكانن االعملل قددرر ااالستططاعة. تحددثث في ووقتت االعم  

يیسعى شرركاء ااألعمالل إإلى تووفيیرر حمايیة محسّنة للعمالل في حاالتت االحووااددثث بما في ذذلكك خطططط االتأميینن ااإللززاامي.  

وواالمباني االتي يیستخددموونهھا٬، بما في ذذلكك مرراافقق  يیأخذذ شرركاء ااألعمالل بالتدداابيیرر االمالئمة في نططاقق نفووذذهھھھمم لمررااقبة ثباتت ووسالمة االمعددااتت
ااإلقامة للعمالل عندد تووفيیرر جهھة االعملل لهھا باإلضافة إإلى االحمايیة منن أأيي ططووااررئئ متووقعة. يیحتررمم شرركاء ااألعمالل حقق االعمالل في االخررووجج 

منن مقررااتت االعملل في حاالتت االخططرر ددوونن االحصوولل على إإذذنن.   

بة وومرراافقق ذذااتت صلة.يیضمنن شرركاء ااألعمالل مساعددةة ططبيیة مهھنيیة مناس  

يیضمنن شرركاء ااألعمالل االحصوولل على ميیاهه االشرربب ووأأماكنن تناوولل االططعامم وواالررااحة ااآلمنة وواالنظظيیفة باإلضافة إإلى مناططقق نظظيیفة ووآآمنة 
) فعالة لجميیع االعمالل مجاًنا.PPEإلعدداادد االططعامم ووتخززيینهھ. ووعالووةة على ذذلكك٬، يیووفرر شرركاء ااألعمالل دداائًما معددااتت حمايیة شخصيیة (  

مل ااألططفالل حظر ع  

يیررااعي شرركاء االعملل هھھھذذاا االمبددأأ بعددمم تشغيیلل ااألططفالل٬، بشكلل مباشرر أأوو غيیرر مباشرر٬، تحتت سنن إإكمالل االتعليیمم ااإللززاامي كما يیحددددهه االقانوونن٬، 
عاًما٬، ما لمم تنصص تووقعاتت منظظمة االعملل االددووليیة على خالفف ذذلكك. 15وواالذذيي ال يیقلل عنن   

ارر كجززء منن عمليیة االتووظظيیفف٬، وواالتي ال يیجووزز أأنن تكوونن مقللة منن شأنن االعمالل أأوو يینشئ شرركاء االعملل آآليیاتت صاررمة للتحققق منن ااألعم
غيیرر محتررمة لهھمم.     

يیهھددفف هھھھذذاا االمبددأأ إإلى حمايیة ااألططفالل منن ااالستغاللل. توولى ررعايیة خاصة في حاالتت إإقالة ااألططفالل الحتمالل تعررضهھمم لمخاططرر مهھنيیة مثلل 
فالل منن مكانن االعملل٬، يیضع شرركاء ااألعمالل ططررًقا ووتدداابيیرًراا ااستباقيیة لضمانن حمايیة االددعاررةة ووتجاررةة االمخددررااتت. فعندد ااالستغناء عنن ااألطط

ااألططفالل االمتأثرريینن. ووعندد ااالقتضاء٬، يیضمنن شرركاء ااألعمالل إإمكانيیة تووفيیرر عملل الئقق ألفرراادد ااألسررةة االكبارر ألسرر ااألططفالل االمتأثرريینن.  

االحمايیة االخاصة لصغارر االعمالل   

انن أأنن صغارر االعمالل ال يیعملوونن في االليیلل ووبضمانن حمايیتهھمم ضدد ظظررووفف االعملل االتي تخلل بالمعايیيیرر يیررااعي شرركاء االعملل هھھھذذاا االمبددأأ بضم
االصحة وواالسالمة ووااألخالقق وواالتططوويیرر ددوونن إإخاللل بالتووقعاتت االمحددددةة االمنصووصص عليیهھا في هھھھذذاا االمبددأأ.   
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التططوويیرر وو(بب) أأنن ساعاتت االعملل ال يیضمنن شرركاء ااألعمالل في أأماكنن عملل صغارر االعمالل (أأ) أأنن نووعع االعملل غيیرر ضارر بالصحة أأوو ب
تؤؤثرر على اانتظظامهھمم في االمددررسة ووأأنن مشارركتهھمم في االتووجيیهھ االمهھني توواافقق عليیهھا االسلططة االمختصة أأوو أأنن عنددهھھھمم االقددررةة على ااالستفاددةة 

منن برراامج االتددرريیبب أأوو ااإلررشادد.  

مع إإيیالء ااهھھھتماًما خاًصا بحصوولل  ����� ������يیضع شرركاء ااألعمالل ااآلليیاتت االالززمة لتجنبب االضرررر ووتحدديیددهه وواالحدد منهھ 
صغارر االعمالل على خطططط ووبرراامج تددرريیبيیة على آآليیاتت االشكووىى االفعالة وواالصحة وواالسالمة االمهھنيیتيینن.  

حظر االعمالة غيیر االمستقرةة   

 يیررااعي شرركاء االعملل هھھھذذاا االمبددأأ بعددمم ااإلخاللل بالتووقعاتت االمحددددةة االمنصووصص عليیهھا في هھھھذذاا االفصلل: (أأ) ضمانن عددمم تسببب عالقاتت
االعملل في ااإلخاللل باألمانن للعمالل أأوو تعررضهھمم للضعفف ااالجتماعي أأوو ااالقتصادديي وو(بب) أأددااء االعملل على أأساسس عالقة مهھنيیة ووااعيیة 

وومووثقة بما يیتفقق مع االتشرريیع أأوو االعررفف أأوو االمماررساتت االمحليیة وومعايیيیرر االعملل االددووليیة االتي تووفرر حمايیة أأكبرر.   

االمفهھوومة للعمالل حوولل حقووقهھمم وومسؤؤووليیاتهھمم ووظظررووفف تووظظيیفهھمم بما في ذذلكك ساعاتت االعملل يیووفرر شرركاء االعملل قبلل االتووظظيیفف االمعلووماتت 
ووااألجرر ووشررووطط االددفع.    

يیهھددفف شرركاء ااألعمالل إإلى تووفيیرر ظظررووفف عملل مناسبة تددعمم االعمالل٬، االررجالل منهھمم وواالنساء٬، في أأددووااررهھھھمم كشرركاء أأوو مقددمي ررعايیة٬، 
يینن االذذيینن قدد يیترركوونن أأبناءهھھھمم في أأووططانهھمم. ووخاصة فيیما يیتعلقق بالعمالل االمهھاجرريینن أأوو االمووسميی  

ال يیجووزز لشرركاء ااألعمالل ااستخدداامم تررتيیباتت االتووظظيیفف بططرريیقة ال تتفقق مع االغررضض ااألصلي للقانوونن بشكلل متعمدد. وويیشملل ذذلكك  ددوونن  -
حصرر  ططاررئئ عندد (أأ) خطططط االتمهھنن حيیثث ال تووجدد نيیة في نقلل االمهھاررااتت أأوو تووفيیرر االتووظظيیفف االمعتادد وو(بب) االعملل االمووسمي أأوو اال -

ااستخدداامهھ للتقليیلل منن حمايیة االعمالل وو(جج) وواالتعاقدد االمستندد إإلى االعمالة فقطط. ووعالووةة على ذذلكك٬، ال يیجووزز ااستخدداامم االتعاقدد منن االباططنن 
للتقليیلل منن حقووقق االعمالل.   

حظر أأعمالل االسخرةة     

االسخررةة أأوو االمتاجررةة بالعمالل أأوو االعملل ال يیجووزز لشرركاء ااألعمالل ااالشتررااكك في أأيي شكلل منن أأشكالل االعملل باالستعبادد أأوو االقهھرر أأوو 
االجبرريي.  

يیكوونن شرركاء ااألعمالل عررضة للمساءلة إإذذاا ااستفاددوواا منن ااستخدداامم هھھھذذهه ااألنماطط منن ااألعمالل عنن ططرريیقق شرركائهھمم.   
يیعملل شرركاء ااألعمالل بعنايیة خاصة عندد إإشررااكك االعمالل االمهھاجرريینن أأوو تووظظيیفهھمم سووااًء أأكانن بشكلل مباشرر أأوو غيیرر مباشرر.   

اء ااألعمالل للعمالل بالحقق في ترركك االعملل ووإإنهھاء تووظظيیفهھمم بحرريیة شرريیططة أأنن يیقددمم االعاملل إإشعارًراا مسبًبا لجهھة االعملل.يیسمح شررك  

 يیضمنن شرركاء ااألعمالل أأنن االعمالل لنن يیكوونوواا عررضة للمعاملة االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینة وواالعقابب االبددني ووااإلكررااهه االبددني أأوو االذذهھھھني ووااإلساءةة
االلفظظيیة أأوو أأيي منن ذذلكك.   

ددوونن جميیع ااإلجررااءااتت االتأدديیبيیة كتابة ووُتشررحح شفهھيًیا للعمالل بشررووطط ووااضحة وومفهھوومة.ت  

حمايیة االبيیئة   

يیررااعي شرركاء ااألعمالل هھھھذذاا االمبددأأ باتخاذذ االتدداابيیرر االالززمة لتجنبب ااالنحاللل االبيیئي ددوونن إإخاللل بالتووقعاتت االمحددددةة االمنصووصص عليیهھا في 
هھھھذذاا االفصلل.  

للعمليیاتت وويیضعوونن سيیاساتت ووإإجررااءااتت فعالة تعكسس مسؤؤووليیتهھمم االبيیئيیة. وويیعملوونن على تنفيیذذ االتدداابيیرر  يیقيیيیمم شرركاء ااألعمالل ااألثرر االبيیئي
االمالئمة لتجنبب ااآلثارر االسلبيیة على االمجتمع وواالموواارردد االططبيیعيیة وواالبيیئة ككلل أأوو االحدد منهھا.  
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االسلوكك ااألخالقي لألعمالل   

أأيي عملل لتووقعاتت االمنصووصص عليیهھا في هھھھذذاا االفصلل٬، بعددمم ااشتررااكهھمم في يیررااعي شرركاء ااألعمالل هھھھذذاا االمبددأأ٬، ددوونن ااإلخاللل باألهھھھدداافف وواا
أأوو ااالبتززاازز أأوو ااالختالسس أأوو أأيي شكلل منن أأشكالل االررشووةة  منن أأعمالل االفسادد بما في ذذلكك سبيیلل االمثالل ال االحصرر  - االووعوودد بأيي أأموواالل  -

أأوو حوواافزز أأخررىى غيیرر الئقة أأوو عررضهھا أأوو تقدديیمهھا أأوو قبوولهھا.  

وويیفصحوونن عنهھا ووفًقا للوواائح االمعموولل بهھا وومماررساتت  ووهھھھيیكلهھمم ووأأدداائهھمملمعلووماتت االددقيیقة فيیما يیتعلقق بأعمالهھمم يیحتفظظ شرركاء ااألعمالل با
االمؤؤشررااتت االصناعة.  

ال يیجووزز لشرركاء ااألعمالل االمشارركة في تززوويیرر هھھھذذهه االمعلووماتت أأوو في أأيي عملل منن أأعمالل االتحرريیفف في سلسلة االتوورريیدد.  

شخصيیة (بما في ذذلكك االمعلووماتت منن االعمالل ووشرركاء ااألعمالل وواالعمالء وواالمستهھلكيینن في نططاقق ووإإضافة إإلى ذذلكك٬، يیجمعوونن االمعلووماتت اال
نفووذذهھھھمم) وويیستخددموونهھا وويیعالجوونهھا بعنايیة معقوولة. يیلتززمم شرركاء ااألعمالل في تجميیعهھمم للمعلووماتت االشخصيیة ووااستخددمهھا وومعالجتهھا 

يیميیة. بقوواانيینن ااألمنن االخاصة ووقوواانيینن أأمنن االمعلووماتت وواالمتططلباتت االتنظظ  
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ملحقاتت .6  

شررووطط االتنفيیذذ .1  

: ااستكمالل االمعايیيیرر االعالميیة ذذااتت االصلة بتنفيیذذ االقووااعدد االسلووكيیة مثلل ااتفاقيیاتت ووتووصيیاتت منظظمة amfori BSCIمررااجع  .2
).ILOاالعملل االددووليیة (  

amfori BSCIمسرردد مصططلحاتت  .3  
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