
 

  
-)  BSCI amforiشرووطط االتنفيیذ لشركاء أأعمالل مباددررةة االتزاامم االمؤسساتت االتجارريیة بالمعايیيیر ااالجتماعيیة ( 1/2017مستند عامم٬، االنسخة    1/4  

لشرركاء  amfori BSCI شررووطط تنفيیذذ 
ااألعمالل االمتضمنيینن في عمليیة االمررااقبة 

1(االمنتجوونن)  

1. مقدمة   

وواالذذيي  amfori BSCI إإلى شرريیكك ااألعمالل في سلسلة توورريیدد االشخصص االمشارركك في  "االمنتجوونن"لغررضض هھھھذذاا االمستندد, يیشيیرر مصططلح 
كك في االمباددررةة لعمليیة االمررااقبة االخاصة بالمباددررةة, ووذذلكك ووفًقا يینتج االبضائع (غذذاائيیة أأوو غيیرر غذذاائيیة) وواالموواادد االخامم, وويیخضع االمشارر

. للعنايیة االووااجبة للمشارركك في االمباددررةة أأوو لشرريیكك أأعمالهھ  

يیجووزز أأنن يیأتي هھھھذذاا االقرراارر منن االمشارركك في مباددررةة االتززاامم االمؤؤسساتت االتجارريیة بالمعايیيیرر ااالجتماعيیة مباشررةًة أأوو بشكلل غيیرر مباشرر منن 
شرريیكك أأعمالهھ.  

بالحقق في تضميینن شرريیكك أأعمالهھمم في عمليیة االمررااقبة أأوو إإقصائهھ عنهھا في أأيي ووقتت نتيیجة  amfori BSCI ارركوونن في يیحتفظظ االمش
لتعرريیفف االمخاططرر االخاصص بهھمم.     

وومباددئهھا, وويیلتززموواا باتباعع  amfori BSCI ـ ددقوواا على قيیمم االقووااعدد االسلووكيیة ليیصّ  االمنتجوونن), فإنن TOIبالتووقيیع على شررووطط االتنفيیذذ (
ااتت االسليیمة لتططبيیقق هھھھذذهه االمباددئئ في مرراافقهھمم.ااإلجررااء  

باإلضافة إإلى ذذلكك٬، يیلززموونن شرريیكهھمم في ااألعمالل بالتصررفف بشكلل مسؤؤوولل.  

 

 

 

 

 

2. ااجتماعيیًا االمسؤوولة االتجارريیة باألعمالل اااللتزاامم   

1.2. مع  االمنتجووننيیعملل,  amfori BSCI ـعندد ااالضططالعع بالمسؤؤووليیة االمنصووصص عليیهھا في االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة ب 
 بـ وويیووااصلوونن حوواارًراا بّناًء وومفتووًحا مع أأصحابب االمصلحة تجاهه تططبيیقق االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  amfori BSCI االمشارركيینن في

amfori BSCI.  
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2.2. عنن تأيیيیددهھھھمم للقووااعدد االسلووكيیة االخاصة بمباددررةة االتززاامم االمؤؤسساتت االتجارريیة بالمعايیيیرر  االتعبيیرر بنشاططيیعملل االمنتجوونن على  
االقووااعدد عررضض  ) منن خاللل تنظظيیمم شرركاتهھمم ووإإلى شرركاء االجهھاتت ااألخررىى االتابعة لهھ. يیجبب على االمنتجووننBSCIااالجتماعيیة (

باللغة االمحليیة ووفي مكانن مررئي متاحح. amfori BSCI بـ االسلووكيیة االخاصة   

3.2. ة وواااللتززاامم ووشررووطط االتنفيیذذ ذذااتت االصل amfori BSCI بـاالقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  ررااءةة ووفهھممعلى قيیؤؤكدد االمنتجوونن  
بالعملل مع ااتباعهھا ووذذلكك في نططاقق نفووذذهھھھمم.  

4.2.  amfori BSCIبـ مسؤؤووليیاتهھمم االمررتبططة بالقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  ألددااءاالكافيیة ااإلجررااءااتت وواالموواارردد يیمتلكك االمنتجوونن  
ووضمانن االتحسنن االمستمرر في ططرريیقة االتنفيیذذ.  

االمررااعاةة االكاملة لمباددررةة االتززاامم االمؤؤسساتت االتجارريیة بالمعايیيیرر يیططلبب االمنتجوونن منن شرركاء االجهھاتت ااألخررىى االعملل على   .5.2
) ووااتخاذذ٬، ضمنن دداائررةة نفووذذهھھھمم٬، ااإلجررااءااتت االمعقوولة االالززمة ليیجرريي تططبيیقق مباددررةة االتززاامم االمؤؤسساتت االتجارريیة BSCIااالجتماعيیة (

) على شرركاء االجهھاتت ااألخررىى االتابعة لهھمم.BSCIبالمعايیيیرر ااالجتماعيیة (  

6.2. هھھھي  وواانتهھاكك أأيي منن شررووطط االتنفيیذذ amfori BSCIبـ  وومباددئئ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصةأأنن إإهھھھمالل قيیمم وونن يُیقرر االمنتج 
) أأوو شرركائهھمم في ااألعمالل إلنهھاء عالقاتت BSCIأأسبابب كافيیة للمشارركيینن في مباددررةة االتززاامم االمؤؤسساتت االتجارريیة بالمعايیيیرر ااالجتماعيیة (

أأوو شرركائهھمم في  amfori BSCI ذذاا االصدددد على عاتقق االمشارركيینن فيثباتت في هھھھاالعملل مع شرركاء ااألعمالل االمووقعيینن. يیقع عببء ااإل
ااألعمالل حسبب ااالقتضاء.  

 

3. االتجارريیة االمؤسسة ثقافة في ااالجتماعيیة االمسؤووليیة تضميین   

1.3. بتباددلل االمعلووماتت حوولل شؤؤوونن مكانن  تتضمنن االعامليینن ووممثليیهھمميیجبب أأنن يیقوومم االمنتجوونن بمماررساتت ااإلددااررةة االصحيیحة االتي  
عملل. اال  

2.3.  amforiبـ لضمانن مررااعاةة مباددئئ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  االسيیاساتت ووااإلجررااءااتت االمناسبةيیجبب أأنن يیضع االمنتجوونن  
BSCI .ووتووفيیرر االحمايیة االمناسبة للعمالل  

3.3. ا (مثلل وومسؤؤووليیاتهھمم, ووخاصة فئاتت االعمالل ااألقلل ااهھھھتمامً  لررفع ووعي االعمالل بحقووقهھمميیجبب أأنن يیتخذذ االمنتجوونن خططووااتت محددددةة  
االعمالل االوواافدديینن).  

4.3. في  amfori BSCIبـ للمدديیرريینن وواالعمالل لتضميینن االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  بناء االقددررةة االكافيیةيیجبب على االمنتجوونن  
االثقافة االخاصة بمؤؤسساتهھمم االتجارريیة.  

5.3. لووبب يیتيیح لهھمم االمساهھھھمة في أأقسامم ااإلنتاجج وواالموواارردد االبشرريیة ووااألقسامم (أأوو ااألفرراادد) ذذااتت االصلة بأس تددرريیبب ووتحفيیززيیجبب  
تكاملل مباددئئ ااألعمالل االمسؤؤوولة في ثقافة االشرركة.  

4. االتورريید ووسلسلة االمراافق ووتمكيین تعاوونن   

1.4. لبناء االقددررااتت االالززمة لتحقيیقق مباددئئ االقووااعدد االسلووكيیة  ااالنخررااطط في االتددرريیبب ووددعمم ططاقمم االعملل االخاصص بهھمم   على االمنتجوونن 
.amfori BSCIبـ االخاصة   

2.4. االسعي نحوو حوواارر بّناء وومفتووحح مع االعمالل ووممثليیهھمم حوولل مسؤؤووليیتهھمم لمررااعاةة مباددئئ االقووااعدد االسلووكيیة  االمنتجوونن على 
amfori BSCIبـ االخاصة   

3.4. على االمنتجوونن االسعي إلقامة حوواارر بّناء وومفتووحح مع شرركائهھمم في ااالعمالل حوولل قددررتهھمم على مررااعاةة االقووااعدد االسلووكيیة  
وومساعددتهھمم على تحقيیقق هھھھذذهه االتووقعاتت. amfori BSCIبـ االخاصة   
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5. االتورريید سلسلة ووفي االمراافق في االوااجبة االعنايیة   

1.5. في (أأ) تقيیيیمم االتأثيیررااتت االسلبيیة االفعليیة وواالمحتملة ألعمالهھمم في مقابلل قيیمم وومباددئئ االقووااعدد  اااللتززاامم بالعملل بجدديیةعلى االمنتجيینن  
خاططرر االجسيیمة لآلثارر االسلبيیة في سلسلة االتوورريیدد ووفي االمرراافقق وو(جج) وو(بب) تحدديیدد مكمنن االم amfori BSCIبـ االسلووكيیة االخاصة 

.amfori BSCIبـ االعملل عليیهھا بهھددفف منعهھا أأوو معالجتهھا أأوو كال ااألمرريینن تماشيًیا مع االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة   

2.5. في ااألعمالل  أأعمالهھمم االخاصة وواالتصررفف االمسؤؤوولل لشرركائهھممجمع االمعلووماتت االمووثووقة ووتقدديیررهھھھا حوولل على االمنتجيینن  
لووجوودد أأيي اانتهھاكك لمباددئئ  ااألسبابب االجذذرريیةووططلبب االتفاصيیلل االكاملة حوولل  ووحفظظ ااألددلة االمستندديیة االالززمة االتي تددلل على عملهھمم بجدديیة.

ووااتخاذذ ااإلجررااءااتت االتصحيیحيیة االضرروورريیة. amfori BSCIبـ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة   

3.5. بـ عنن االتقددمم االذذيي تمم إإحررااززهه في تنفيیذذ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  تقرريیرر منتظظمم منن شرركائهھمم في ااألعماللعلى االمنتجيینن ططلبب  
amfori BSCI  بـ ووتعززيیززهھھھا أأوو أأحدد ااألمرريینن فضالً عنن فاعليیة ااستجاباتهھمم لآلثارر االسلبيیة لقيیمم وومباددئئ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة
amfori BSCI .االمشترركيینن بهھا  

4.5. ووضع  على االمنتجيینن  قددرر ااإلمكانن- أأوو ااالنخررااطط فيیهھا لالستجابة لألفرراادد (خاصة  آآليیة شكووىى فعالة على االمستووىى االتشغيیلي -
االعمالل) وواالمجتمعاتت االمتأثرريینن سلبيًیا بأنشططتهھمم.  

 

6. االمعلوماتت إإددااررةة   

1.6. ستمرر حوولل خططة االتنفيیذذ وواالتحسنن االم amfori BSCI قرريیرر بشكلل ددقيیقق إإلى االمشارركيینن فيتقدديیمم تعلى االمنتجيینن  
٬، االتي قدد amfori BSCIبـ  ألعمالهھمم, فضالً عنن فاعليیة أأيي ااستجابة لآلثارر االسلبيیة على قيیمم وومباددئئ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة بب

يیجووزز أأنن يیكوونوواا مشترركيینن بهھا.   

2.6.  ما يُیثيیرر قلقق حاملي ااألسهھمم االذذيینن االمحتملل تأثررهھھھمم حيیثث قدد يیحتاجوونن للحصوولل على الستيیعابب االسعي على االمنتجيینن 
االمشووررةة٬، ووااستشاررةة خبررااء مووثووقيینن خاررجيیيینن. ووهھھھذذاا يیشملل االحكووماتت وواالمجتمع االمددني ووممثلي االعمالل للتحققق منن فعاليیة عمليیة االتنفيیذذ 

االخاصة بهھمم.    

3.6. في االحددوودد االممكنة- amfori BSCIبـ اااللتززاامم باإلعالمم لفوورريي على االمنتجيینن   بأيي سووء تصررفف منهھمم أأوو منن شرركائهھمم  -
 amforiبـ خاصة االمتعاقدديینن االفررعيیيینن, وواالذذيي قدد يیؤؤدديي لحددووثث تأثيیرر سلبي على قيیمم وومباددئئ االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  في ااألعمالل,

BSCI.  

7. االتحسيین بهھدفف االمرااقبة   

1.7. االمنتجيینن أأنفسهھمم ووشرركائهھمم في منن ِقبلل  amfori BSCIبـ مررااعاةة االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة  مررااقبةعلى االمنتجيینن  
نيینن في عمليیة ااإلنتاجج االقائمة على نهھج االتططوويیرر.االمتضم ااألعمالل  

2.7. ووعددمم ااالشتررااكك في تززيیيیفف أأيي معلووماتت, خاصة االددالئلل  بأهھھھميیة إإقامة االعالقاتت على أأساسس االثقةعلى االمنتجيینن ااإلقرراارر 
.amfori BSCIبـ االمستندديیة ذذااتت االصلة بمررااقبة أأدداائهھمم حوولل مررااعاةة االقووااعدد االسلووكيیة االخاصة   

3.7.  amforiجيینن االموواافقة على أأنن يیقوومم االمررااجعوونن االفرردديیوونن االذذيینن يیعملوونن نيیابة عنن االشرركة االتي تقوومم بمررااجعاتت على االمنت 
BSCI  يیتضمنن ذذلكك بتجميیع االددالئلل االمستندديیة االضرروورريیةأأوو ممثليینن لهھا . ددوونن حصرر  - صوورًراا لمووقع (مووااقع) ااإلنتاجج وونسًخا منن  -

.االمررتبططة بالمررااجعةمستنددااتت ااألعمالل االتجارريیة   

4.7. مع ممثلي االعمالل وواالعمالل االذذيینن يیختاررهھھھمم االمررااجعوونن بحرريیة تامة تتمم  االحووااررااتت االسرريیةعلى االمنتجيینن االموواافقة على أأنن  
بددوونن أأيي تأثيیرر منن جانبب االمنتج.  
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5.7. . تسمح هھھھذذهه االمنصة بمشارركة amfori BSCIتسجيیلل جميیع معلووماتت االمررااجعة في منصة على االمنتجيینن االموواافقة على  
االمررااجعاتت بيینن االمشارركيینن في االمباددررةة.تقارريیرر   

6.7. يیمكنن  amfori BSCIيیوواافقق االمنتجوونن على أأنن االمعلووماتت االتي تمم تجميیعهھا في االمرراافقق االخاصة بهھمم أأثناء مررااجعة  
) في حالة أأنن تكوونن هھھھذذهه 2) في حالة أأنن تكوونن االمشارركة ددااخلل إإططارر االعملل االخاصص بالمباددررةة وو(1( مشارركتهھا مع أأططرراافف أأخررىى

) في 3, وو( amfori BSCI ) ووamforiرركة ضرروورريیة لإلجررااءااتت االخاصة باألنشططة االمررتبططة برراابططة االتجاررةة االخاررجيیة (االمشا
حالة موواافقة ااألططرراافف ااألخررىى على معالجة االمعلووماتت االمقددمة بكاملل ااالحترراامم ووااستخدداامهھا فقطط للغررضض االمررتبطط بالحالة٬، أأوو في أأيي 

حالة مما تقددمم.  

7.7. لمررااجع شاهھھھدد عنددما تتمم عمليیة االمررااقبة في االمررفقق  amfori BSCIموواافقة على جوواازز لجووء مررااقبيینن على االمنتجيینن اال 
االخاصص بهھمم. يیهھددفف االلجووء إإلى مررااجع شاهھھھدد ضمانن جووددةة أأددااء االمررااجعيینن / شرركة االمررااجعة االتي تقوومم بعمليیاتت االمررااجعة االخاصة 

نتج أأوو نتائج االمررااجعة ووال يیضع أأيي عبئ مالي إإضافي على االمنتج. على بالمباددررةة. وولذذلكك, ليیسس للمررااجع االشاهھھھدد أأيي عالقة بأددااء االم
وواالسماحح للمررااجع  amfori BSCIبـ االمنتجيینن االموواافقة على االسماحح بانضمامم مررااجع شاهھھھدد إإلى عمليیة االمررااجعة ااالجتماعيیة االخاصة 

ااإلضافي بالووصوولل إإلى االمرراافقق.  

8.7. بررنامج تكاملل رراافقق االخاصة بهھمم وومووااقع ااإلنتاجج لتدداابيیرر تحقيیقق في إإططارر على االمنتجيینن االموواافقة على إإمكانيیة خضووعع االم 
amfori BSCI , ). RUCعلى سبيیلل االمثالل ووليیسس االحصرر االخضووعع لمررااجع شاهھھھدد أأوو مررااجعاتت مضاعفة أأوو االتحققق االعشوواائي ( -

لمنتج االتكلفة االكاملة لعمليیة االتحققق عندد ووجوودد ااختالفف سلبي بيینن نتائج االتحققق االعشوواائي وونتائج عمليیة االمررااجعة االسابقة, يیتحملل اا
.)RUCاالعشوواائي (  
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