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 ،ءازعألا نودروملا

إن رشكة SGS تدعم االستدامة من خالل سلسلة القيمة الكاملة الخاصة بها، كام أنها تنرش تقارير منتظمة ونزيهة بشأن 

أداء االستدامة يف الرشكة. ويعد املوردون من أهم املساهمني يف رشكة SGS، ونحن نلتزم باملشاركة يف حوار مستمر ودائم 

معهم من أجل الوصول إىل أعىل املعايري االجتامعية واالقتصادية والبيئية.

وتوضح قواعد السلوكيات ملورد رشكة SGS هذه )“القواعد”( األساس للمنهجية التي تتحىل باملسؤولية لالستعانة باملصادر 

الخارجية التي نتبعها. فهي تحدد ليس فقط معايري الحد األدىن التي ال ميكن التفاوض عليها والتي نطلب من موردينا 

احرتامها عند مامرسة األعامل مع رشكة SGS، ولكنها تعرب كذلك عن القيم املشرتكة من قبل رشكة SGS والرشكات 

املتنوعة التي تنتمي إليها وكذلك الرشكات التابعة لها، والتي نشّجع موردينا عىل االلتزام بها.

بصفتنا رشكة رائدة يف مجالنا، فإننا نلزم أنفسنا بأعىل معايري السلوك املهني. ونحن نؤمن بأن هذه القواعد تسّهل تنفيذ 

جدول أعامل االستدامة الخاص بنا، كام أنها تؤدي إىل سلوكيات تتحىل بالشفافية والسلوكيات األخالقية وتحسني مصداقية 

رشكة SGS فيام يتعلق بإدارة استدامة الرشكة والقيادة.

رسالة من
املدير التنفيذي

فرانيك نيج

املدير التنفيذي



4

مقدمة

الغرض
تقوم القواعد عىل املبادئ التجارية الستة الخاصة برشكة 

SGS باإلضافة إىل املبادئ التوجيهية العرشة لألعامل 
التجارية املستدامة. وهي مقسمة إىل أربعة مبادئ 

لالستدامة - التميز املهني واملوظفون والبيئة واملجتمع 

- وتقوي مبادئ االستدامة القيم التي صاغت شكل 

الثقافة يف رشكة SGS. وتبقى الثقة والنزاهة والشفافية 

واملحاسبة والعدل واالحرتام عىل نفس الدرجة من األهمية 

 SGS اليوم متاًما كام كانت عليه عندما تم تأسيس رشكة

منذ أكرث من 140 عاًما مضت.

تم تطوير مبادئ االستدامة املوضحة يف القواعد 

باالستشارة مع املديرين يف مختلف أرجاء الرشكة وكذلك 

مع املساهمني من الجهات الخارجية. كام تم قياسها كذلك 

مقارنًة بأطر عمل أفضل املامرسات

املعرتف بها عىل الصعيد العاملي. إننا نعتمد يف التزامنا 

بحقوق اإلنسان عىل امليثاق الدويل لحقوق اإلنسان، والذي 

يتكون من إعالن األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وامليثاق 

العاملي بشأن الحقوق املدنية والسياسية وامليثاق الدويل 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

باإلضافة إىل االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية 

بشأن الحقوق يف العمل. نحن ندعم توجيهات منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( فيام يتعلق 

باملؤسسات متعددة الجنسيات.

ويف النهاية، تعكس مبادئ االستدامة هذه األمور األكرث 

أهمية فيام يتعلق باالستدامة بالنسبة لرشكة SGS، وفًقا 

للتحليالت التي تتم عرب العملية املادية الشاملة الخاصة 

بنا، وهي موضحًة يف مصفوفة املادية الناجمة عن ذلك. 

ويتم التأكيد عىل كل مبدأ من مبادئ االستدامة الخاصة 

بنا من خالل السياسات السارية يف الرشكة ومن خالل 

قواعد النزاهة يف رشكة SGS، والتي تتم مراقبتها بشكل 

رسمي لضامن االلتزام مبعايري رشكة SGS الصارمة.

النطاق والتنفيذ
ترسي هذه القواعد عىل كل موردي رشكة SGS )الذين 

يتم تعريفهم عىل أنهم أي شخص أو رشكة يوفرون 

املنتجات أو الخدمات لرشكة SGS( والرشكات التابعة 

لهم، كام أنها ترسي عىل كل املنتجات والخدمات التي 

تشرتيها رشكة SGS. ونحن نشّجع موردينا بشدة عىل 

تعزيز متطلبات هذه القواعد داخل سلسلة اإلمداد 

الخاصة بنا، وسوف نقوم بتقدير املوردين الذين يفعلون 

ذلك.

كيف نعمل مع املوردين املتعاملني مع 

الرشكة   

إن الرشكة تتعامل مع مجموعة كبرية ومتنوعة من 

املوردين. وقد قمنا بتطوير عملية شاملة ولكنها تتحىل 

باملرونة ومكونة من 3 مراحل لتحديد املخاطر وتقييمها 

وإدارتها يف سلسلة اإلمداد الخاصة بالرشكة، كام يتضح 

من خالل مبادئ االستدامة األربعة لدينا. وتسمح لنا هذه 

العملية بالرتكيز عىل املجاالت ذات أشد املخاطر والتي 

توفر أكرب مستويات االمتيازات. وهي تتيح لنا العمل 

بشكل تعاوين مع موردينا من أجل التخفيف من حدة 

املخاطر وتعظيم االمتيازات.

املرحلة األوىل - الفحص

نقوم بإجراء الفحص املبديئ للموردين الذين تتعامل 

الرشكة معهم من خالل النظر يف املعايري التالية:

دولة املنشأ للنظر يف املخاطر املحتملة التي تطال   	 

حقوق اإلنسان أو مامرسات العمل  

الفئة الفرعية لنوع املنتجات أو الخدمات التي   	 

يوفرها املورد  

اإلنفاق يف العام لكل مورد	 

املرحلة الثانية - التأهيل املسبق

تشتمل „عملية التأهيل املسبق“ القياسية العاملية 

للمشرتوات لدينا عىل استطالع رأي للتقييم الذايت يغطي

مجموعة من األسئلة الرئيسية بشأن متطلبات رشكة 

SGS للموردين واملحددة يف مبادئ االستدامة األربعة 
الخاصة بنا.  إننا نستخدم استطالع الرأي هذا للموردين 

املحتملني الجدد واملوجودين، وبشكل منتظم.

املرحلة الثالثة - التدقيق

يتم بعد ذلك إخضاع املوردين الذين يتم تقرير أنهم 

ميثلون أعىل مستويات املخاطر املحتملة بالنسبة للرشكة 

)عىل أساس املرحلتني السابقتني( للتدقيق مبوجب املعايري 

املحددة من خالل بورصة البيانات األخالقية للموردين 

.)SEDEX(

التحسن املستمر واملراقبة   

إن الوصول إىل املعايري املحددة يف هذه القواعد يعد مبثابة 

عملية ديناميكية، وتشّجع رشكة SGS املوردين املتعاملني 

معها عىل تحسني العمليات لديهم بصفة مستمرة. ويف 

 SGS حالة الحاجة إىل إجراء تحسينات، سوف توفر رشكة

اإلرشادات بشأن املراحل الرئيسيةواألنظمة الالزمة لتنفيذ 

املامرسات اإللزامية واملفضلة.

تقوم رشكة SGS مبراقبة امتثال املوردين بصفة مستمرة 

للمعايري املوضحة يف قواعد السلوكيات هذه من خالل 

مطالبة املوردين بتوفري املعلومات ذات الصلة ومن خالل 

عمليات التدقيق التي تقوم بها جهات خارجية وزيارات

.SGS حسب موظفي رشكة

تحتفظ رشكة SGS بالحق يف إنهاء أي اتفاقية مع أي 

مورد ال ميتثل للقواعد.

اإلبالغ عن املخاوف   

تلزم رشكة SGS نفسها هي والرشكات التابعة لها 

واملسؤولني العاملني بها وموظفيها بأعىل املعايري األخالقية 

املوضحة يف قواعد النزاهة الخاصة برشكة SGS. إذا كان 

لدى املوردين، ألي سبب، أي مخاوف بشأن ارتكاب أحد 

ممثيل الرشكة النتهاكات محتملة لقواعد النزاهة الخاصة 

برشكة SGS هذه،

 SGS ميكنهم رفع األمر إىل مدير قسم االمتثال يف رشكة

عرب العنوان:

SGS SA / for the Attention of the SGS 
Chief Compliance Officer / 1 Place des 

Alpes, P.O. Box 2152, CH – 1211 Geneva 1

أو عرب خط مساعدة النزاهة الخاص بنا:

integrityhelpline.sgs.com

رقم الهاتف 9330-461 )800( 1+ )رقم مجاين / الخط 

متاح عىل مدار الساعة، طوال أيام األسبوع(

+41 (0)22 739 91 00

الفاكس 81 98 739 22)0( 41+ ) خالل ساعات العمل 

يف جنيف(

تضمن رشك SGS عدم تعرض أي من املوردين ألي شكل 

من أشكال االنتقام أو أي عواقب عكسية نتيجة إبالغهم 

بحسن نية عن وقوع انتهاك قواعد النزاهة الخاصة برشكة 

.SGS

http://integrityhelpline.sgs.com 
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 4 مبادئ أساسية 
SGS لقواعد السلوكيات للمورد لرشكة

التميز املهني - ضامن النزاهة

تلتزم رشكة SGS بأعىل معايري النزاهة. وقد تم بناء 

سمعة الرشكة عرب عرشات السنوات من االلتزام بدون أي 

تهاون بالقيم الخاصة بالرشكة، ونحن مسؤولون تجاه 

عمالء الرشكة وتجاه بعضنا البعض فيام يتعلق بالحفاظ 

عىل هذه املعايري العالية. وبالتايل، فإننا نتوقع من كل 

مورد احرتام القيم الخاصة بالرشكة.

االمتثال للقوانني

واللوائح   

لتزم املورد بكل القوانني واللوائح السارية يف الدولة التي 

يعمل بها. ويشتمل ذلك عىل القوانني واملتطلبات البيئية 

القانونية السائدة يف الدول التي يعمل بها املورد وكذلك 

القوانني الدولية )مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتجارة الدولية 

وحامية البيانات وقوانني مكافحة االحتكار / املنافسة(.

باإلضافة إىل ذلك، فإن رشكة SGS تشّجع املوردين 

العاملني معها عىل بذل قصارى جهدهم من أجل االمتثال 

للمعايري وأفضل املامرسات الدولية والسارية يف الصناعة.

يلزم عىل املورد التعاون بشكل كامل مع أي تحقيقات 

داخلية أو خارجية مرصح بها بالشكل املناسب، ويجب 

أال يتسبب يف حجز املعلومات ذات الصلة بأي تحقيقات 

مرصح بها بالشكل املناسب أو التالعب بها أو الفشل يف 

الكشف عنها.

عندما تتعرض البنود الواردة يف القوانني وهذه القواعد 

لنفس املوضوع، يجب أن يتم تطبيق البنود التي توفر 

الحامية األكرب.

الرشوة والفساد   

تحظر الرشكة الفساد واالبتزاز واالختالس، بأي شكل، 

بشكل صارم. ويجب أال يتم عرض أو قبول أي رشاوى 

أو أي وسائل أخرى تهدف إىل الحصول عىل امتيازات 

غري مناسبة أو غري مستحقة. يحب أن يكون لدى املورد 

قواعد سلوكيات تغطي رشكته برمتها، بحيث تحتوي عىل 

إجراءات تهدف للحد من الفساد وكذلك إجراءات مناسبة 

لإلبالغ عن املشكالت. وال يجوز للمورد يف أي حالة عرض 

رشوة أو تزوير املدفوعات أو منح أي امتيازات، سواء

بشكل مبارش أو غري مبارش، أو عرض أي هدايا أو وسائل 

ترفيه إىل املسؤولني الحكوميني بهدف التأثري عىل قراراتهم 

أو تشجيع املورد عىل تأمني ميزة غري مستحقة لرشكة 

.SGS

تؤدي االنتهاكات التي تطال هذه املبادئ إىل إنهاء العالقات 

التجارية

مع رشكة SGS بشكل فوري، وميكن أن يتم إبالغ 

السلطات املختصة باألمر.

تعارضات املصالح   

،SGS يجب أن يتجنب املورد، يف إطار تعامالته مع رشكة

كل أشكال تعارضات املصالح.

يجب الكشف عن كل وأي تعارضات مصالح تظهر يف 

التعامالت التجارية مع كل رشكة SGS، والتي يكون املورد 

 SGS من أجل السامح لرشكة SGS عىل دراية بها، لرشكة

باتخاذ اإلجراءات املناسبة تجاهها. وعىل وجه الخصوص، 

يجب أال يقوم املورد يف أي حالة بعرض أي مدفوعات أو 

 SGS امتيازات شخصية عىل أي موظفني يعملون يف رشكة

أو أي ممثلني للرشكة يف مقابل مامرسة األعامل التجارية 

مع رشكة SGS. ونحن نشّجع املورد عىل إبالغ مدير قسم 

االمتثال يف رشكة SGS بأي طلب أو محاولة يقوم بها

املوظفون العاملون يف رشكة SGS للحصول عىل امتيازات 

شخصية.

السجالت املالية وغسيل

األموال والتداول اعتامًدا عىل معلومات 

داخلية   

يتم تسجيل كل املعامالت التجارية باسم البائع أو املورد 

املتعاقد أو باسم الجهة الخارجية، ونحن نتوقع التعاون 

التام يف حالة إجراء عمليات التدقيق والوصول إىل األدلة. 

يجب أال يتم استخدام أي معلومات رسية يف حوزة املورد 

فيام يتعلق

برشكة SGS بهدف املشاركة يف عمليات التداول اعتامًدا 

عىل معلومات داخلية أو لدعم مثل تلك العمليات.

حامية أصول رشكة SGS ومعلوماتها 

وملكيتها الفكرية   

إن املورد ملزم بحامية أصول وأموال رشكة SGS املوجودة 

تحت سيطرته بالشكل املناسب واملالئم. وال يسمح 

للموردين باستخدام أصول أو موارد رشكة SGS ألي 

أغراض أخرى بخالف توفري البضائع والخدمات إىل رشكة 

.SGS

لن يتم استخدام أي من املعلومات التي يتم توفريها من 

خالل رشكة SGS إال لألغراض املحددة واملخصصة لها. 

يجب أن يحرتم املورد حقوق امللكية الفكرية وأن يحمي 

املعلومات اململوكة لرشكة SGS؛ ويجب أن يتم نقل 

التقنيات واملعارف بطريقة تحمي حقوق امللكية الفكرية.

التمثيل   

تتوافر لدى املورد عمليات لضامن التزام متثيله لرشكة 

SGS عرب قوة العمل املوجودة لدى املورد أو الوكالء 
 SGS املمثلني له لتوجيهات العالمة التجارية لرشكة

وسياسة وسائل التواصل االجتامعي عند املساهمة يف إجراء 

املحادثات عند اإلشارة إىل حقيقة عملهم لصالح رشكة 

SGS. تفرض التوجيهات املحددة عىل

املوردين ما ييل:

املحتويات مع مديرك أو زمالئك أو عرب الصفحات 	 

األوىل للصحف إال عند الشعور بالراحة تجاه ذلك إضافة 

القيمة، عند مشاركة املحتويات املتعلقة بالعمل، قم 

بتوفري املعلومات أو الرؤى املفيدة املتعلقة بالشبكة التي 

تنتمي إليها

الرسية أمر يف غاية األهمية، فال تشارك املعلومات 	 

الرسية واململوكة للرشكة بشكل مبارش أو بصيغة مكتوبة 

أو عرب اإلنرتنت

الشفافية عنرص جوهري - قم بتعريف نفسك 	 

والكشف عن أنك تعمل يف رشكة SGS إذا كنت تتحدث 

عن األنشطة الخاصة بالرشكة

احرتم من يتابعك - وال تنخرط يف أي سلوكيات 	 

ميكن أال تكون مقبولة يف مكان العمل. ويجب أن تتفق 

SGS سلوكياتك مع املبادئ التجارية الخاصة برشكة

السلوكيات التجارية األخالقية   

يقوم املورد مبامرسة األعامل الخاصة به معتمًدا عىل 

املامرسات التنافسية والنزيهة السارية يف السوق. ويجب 

أال يشارك يف أي تفاهامت أو اتفاقيات مع املنافسني بهدف 

التحيز أو التأثري بشكل غري مالئم عىل األسواق التي يعمل 

بها.

يجب أال يحصل املورد عىل أي معلومات رسية خاصة 

باملنافسني باستخدام وسائل غري أخالقية أو غري مرشوعة.

عند املشاركة يف العطاءات التنافسية من أجل رشاء 

املنتجات أو الخدمات لصالح رشكة SGS، يجب أال يحاول 

املورد الوصول إىل تفاهامت مع املنافسني بشأن األسعار 

أو تخصيص األسواق، كام يجب أال يحاول بأي شكل آخر 

التأثري بطريقة غري مناسبة عىل العملية التنافسية. 

يؤدي عدم االلتزام بهذا املبدأ إىل اإلنهاء الفوري للعالقات 

.SGS التجارية مع رشكة

املوظفون

تدعم رشكة SGS وتحرتم حامية حقوق اإلنسان. إننا 

نؤمن بالعمل بشكل أخالقي، كام أننا نحرتم كرامة اإلنسان. 

إننا نقوم بشكل مستمر بتقييم التأثريات املبارشة وغري 

املبارشة للعمليات التي نقوم بها عىل حقوق اإلنسان، كام 

أننا نسعى إىل إدراك مسؤولياتنا مبوجب املبادئ التوجيهية 

لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان. 

باإلضافة إىل ذلك، فإننا نقوم بتوفري بيئة عمل آمنة 

ومأمونة، كام أننا ندعم صحة ورفاعية

املوظفني العاملني يف الرشكة. ونحن نضمن أن يتاح 

للموظفني العاملني يف الرشكة التدريب املناسب واملعدات 

الالزمة إلجراء املهام املوكلة إليهم بشكل آمن.
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وبالتايل، فإننا نتوقع من املوردين املتعاملني معنا احرتام 

كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان لكل شخص يتعاملون معه، 

مثل املوظفني واملجتمعات املحلية واملوردين املتعاملني 

معهم وغري ذلك من املساهمني. كام أننا نتوقع كذلك من 

املوردين املتعاملني معنا االلتزام

بتوفري الرعاية الصحية والسالمة، سواء يف املنظامت 

الخاصة بهم أو فيام يتعلق باملنتجات أو الخدمات التي 

يقومون بتوفريها. وبالتايل، فإن رشكة SGS تشّجع بشدة 

املوردين املتعاملني معها عىل العمل نحو االلتزام مبعيار 

األيزو 26000.

منع العمل القرسي واإلتجار يف البرش   

ا، ويجب أن يكون من حق  يجب أن يكون كل العمل طوعيً

العامل مغادرة العمل أو إنهاء عملهم مع املورد بعد إرسال 

إشعار مناسب إليه. يجب أال يقوم املورد باإلتجار

يف األشخاص أو استخدام أي شكل من أشكال الرق أو 

العبودية أو العمل القرسي أو االستعبادي أو بالسخرة 

أو العمل يف السجن. يجب أن يضمن املورد أن الوكاالت 

الخارجية التي توفر العامل ملتزمة بالبنود الواردة يف 

القواعد.

تعزيز التنوع وتجنب التمييز   

يجب أن يحرتم املورد التنوع، ويجب أن يضع برامج 

لتعزيز التنوع عرب الرشكة الخاصة به. يجب أن يلتزم 

املورد بخلو مكان العمل لديه من التحرش والتمييز غري 

املرشوع. يجب أال يشارك املورد يف أي متييز اعتامًدا عىل 

العرق أو اللون أو العمر أو النوع أو التوجه الجنيس أو 

العرقية أو اإلعاقة أو الحمل أو الدين أو االنتامء السيايس 

أو العضوية يف النقابات أو الحالة االجتامعية يف مامرسات 

التوظيف والتعيني لديه، مثل الرتقيات ومنح املكافآت 

وإعطاء التدريب.

منع عاملة القّص وحامية العامل من صغار 

السن

إننا نحظر استخدام األطفال كعاملة بشكل صارم. ويجب 

أال يقوم املوردون باستخدام األطفال. الحد األدىن لعمر 

ا، أو الحد األدىن لعمر  العمل أو التوظيف هو 61 عاًم

العمل أو التوظيف يف الدولة، أو عمر إمتام التعليم 

اإللزامي يف الدولة، أيها أكرب. عندما يتم توظيف املوظفني 

من صغار السن )ممن تتجاوز أعامرهم الحد األدىن 

للعمر والذين ال تتجاوز أعامرهم 81 عاًما(، يجب أال 

يتم استخدامهم يف األعامل التي تكون خطرية أو ضارة 

من الناحية البدنية أو املادية و االجتامعية أو األخالقية أو 

التي تتداخل مع دراستهم من خالل حرمانهم من فرصة 

الذهاب إىل الدراسة.

األجور العادلة   

يجب أن يدفع املورد لكل العامل عىل األقل الحد األدىن 

لألجور الساري مبوجب القوانني واللوائح السارية، مع توفري 

كل االمتيازات التي تفرضها القوانني لهم. يجب أن تتسق 

كل ظروف التوظيف، مبا يف ذلك التعويضات وساعات 

العمل والحصول عىل العطالت وفرتات اإلجازات وعطالت 

نهايات األسبوع مع القوانني واللوائح السارية واملعايري 

اإللزامية السارية يف الصناعة أيها أعىل.

املعاملة النزيهة   

يُحظر االعتداء الجسدي أو العقوبات الجسدية أو التهديد 

باالعتداء املادي أو االعتداء الجنيس أو غري ذلك من وسائل 

التحرش واالعتداء اللفظي أو أشكال التهديد األخرى.

ويجب أن تكون قواعد العمل يف املصنع واإلجراءات 

التأديبية عادلة، عىل أن يتم إبالغ العامل بها بشكل 

واضح بطريقة يوافقون عليها. يتم تسجيل كل اإلجراءات 

التأديبية التي يتم اتخاذها

ساعات العمل   

ال يجوز يف أي ظرف أن يتجاوز عدد أسابيع العمل الحد 

األقىص املسموح به مبوجب القوانني واللوائح السارية. 

تكون أن يوافق املوظفون عىل كل العمل اإلضايف املوكل 

إليهم بشكل طوعي. باستثناء الحاالت الطارئة أو املواقف 

غري املعتادة )عىل سبيل املثال، أمناط نوبات العمل(

يجب أال يتجاوز أسبوع العمل 60 ساعة، مبا يف ذلك 

العمل اإلضايف، ويجب أن يحصل العامل عىل يوم واحد 

كعطلة عىل األقل كل سبعة أيام.

حرية االنضامم إىل النقابات وحرية التفاوض 

الجامعي   

يجب أن يدرك املورد حقوق املوظفني فيام يتعلق بحرية 

االنضامم إىل النقابات والتنظيامت والتفاوض

بشكل جامعي وأن يحرتم هذه الحقوق. يف املواقف التي 

تكون فيها حقوق حرية االنضامم إىل النقابات وحرية 

التفاوض الجامعي محظورة مبوجب القانون، يجب أن 

يسمح املورد للعامل العاملني لديه باختيار ممثليهم بكل 

حرية.

منع التعرض لإلصابات املهنية   

يجب أن يحد املورد من املخاطر املادية متى أمكن ذلك. 

يجب أن يحدد املورد املخاطر املحتملة وأن يقوم بتقييم 

من ميكن أن يتعرض للرضر وتقدير املخاطر باإلضافة إىل 

وضع اإلجراءات التي تخفف من حدة تلك املخاطر. ويف كل 

الحاالت، يجب أن يقوم املوردون بتوفري معدات الوقاية 

ا. الشخصية للعامل مجانً

يتلقى العامل التدريب املنتظم واملسجل فيام يتعلق 

بالصحة والسالمة، ويتم تكرار هذا التدريب للعامل الجدد 

أو الذين تم نقلهم من أماكن عملهم. لن تتم معاقبة 

العامل بسبب اإلبالغ عن املخاوف املتعلقة بالسالمة، 

ويحق لهم رفض العمل يف ظروف العمل غري اآلمنة بدون 

الخوف من االنتقام إىل أن تحل اإلدارة مخاوفهم بالشكل 

املناسب.

ظروف العمل   

يجب توفري بيئة عمل آمنة وصحية، مع مراعاة املعارف 

السائدة فيام يتعلق مبخاطر الصناعة وأي مخاطر محددة 

أخرى. يجب اتخاذ خطوات كافية ملنع وقوع الحوادث 

والتعرض لإلصابات بسبب العمل أو فيام يتعلق به أو 

التي تنجم يف إطاره، من خالل الحد من أسباب املخاطر 

املوجودة يف بيئة العمل، بأكرب قدر ممكن من الناحية 

العملية. يجب أن تكون ظروف اإلضاءة والتدفئة والتهوية 

كافية يف بيئة العمل.

يجب أن يضمن املورد أن يتحىل مكان العمل بالنظافة، 

وأن تتاح القدرة لكل املوظفني للوصول إىل الحاممات. 

ويجب أن يتم توزيع الحاممات بالشكل املناسب، عىل أن 

ا، وأن تتحىل بالنظافة. ويجب أن تكون  يكون عددها كافيً

أماكن اإلقامة، عندما يتم توفريها، نظيفة وآمنة، كام يجب 

أن تفي باالحتياجات األساسية للعامل.

منع املواد الخطرية والتعرض للمنتجات

يقوم املورد بتحديد مدى تعرض العامل للمواد الكيميائية 

والبيولوجية والعوامل الفيزيائية الخطرية وتقييم ذلك 

والسيطرة عليه، باإلضافة إىل ضامن التعامل اآلمن مع كل 

تلك املواد

ونقلها وتخزينها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها 

والتخلص منها. يجب أن يحد املورد من املخاطر 

الكيميائية متى أمكن ذلك. يجب أن يوفر املورد للعامل 

معدات الوقاية الشخصية بدون مقابل. يحدد املورد املواد 

واملواد الكيميائية واملكونات الخطرية.

إجراءات وأنظمة السالمة املهنية   

يجب أن يقوم املورد بوضع اإلجراءات واألنظمة من أجل 

إدارة اإلصابات واألمراض املهنية وتتبعها واإلبالغ عنها. 

ويجب أن تشّجع هذه اإلجراءات واألنظمة عىل قيام 

العامل باإلبالغ، وعىل تصنيف وتسجيل حاالت اإلصابات 

واألمراض، والتحقيق يف الحاالت وتنفيذ اإلجراءات 

التصحيحية بهدف الحد من األسباب التي تؤدي إليها، 

باإلضافة إىل توفري العالج الطبي الرضوري وتسهيل عودة 

العامل إىل العمل. تتوقع رشكة SGS أن يكون لدى املورد 

سياسة الصحة والسالمة ونظام اإلدارة الخاصني به، عىل أن 

يتفقا، يف الوضع املثايل، مع معيار الصحة والسالمة الدويل، 

.ISO 45001:2018 ,OHSAS 18001:2007

البيئة

تلتزم رشكة SGS بتحقيق النمو املستدام مع إدارة 

تأثريات األعامل التجارية يف نفس الوقت. ونحن نستخدم 

املوارد الطبيعية بالشكل الفعال، كام أننا نقلل من 

النفايات. إننا نؤمن بأن تنمية األعامل الخاصة بنا وتحسني 

ا عىل البيئة يجب أن يتام مًعا يف  التأثريات الناجمة عّن

نفس الوقت. كام أن استعدادنا للتأقلم مع التغيريات 

املناخية سوف يضمن استدامة أعاملنا. وبالتايل، فإننا 

نقلل من استهالك الطاقة، مبا يقلل من كثافة استهالك 

الكربون لدينا، مع االستثامر يف التقنيات الجديدة وخطط 

التعويض. وبالتايل، فإننا نتوقع من املوردين املتعاملني 

معنا تحقيق النمو املستدام مع السيطرة عىل التأثريات 

الناجمة عن عملهم، من خالل تحسني األداء البيئي الخاص 

بهم. كام أننا كذلك نشّجع عىل إجراء التحسينات املشابهة 

عىل سلسلة اإلمداد أيًضا. 

أنظمة اإلدارة البيئية   

 SGS يجب أن يتوافر لدى املوردين املتعاملني مع رشكة

الذين تكون ألنشطتهم تأثريات عىل البيئة منهجية 

هيكلية ونظامية إلدارة األوجه البيئية، مبا يف ذلك، 

باإلضافة إىل عوامل أخرى، جودة الهواء والطاقة وجودة 

املياه واستهالكها والنفايات باإلضافة إىل اإلدارة التي تتحىل 

باملسؤولية للمواد الكيميائية. يجب أن تضع تلك املنهجية 

أنظمة إدارة مناسبة لحامية البيئة، بحيث تحدد األهداف 

وتجري عمليات املتابعة. نحن نتوقع من املورد أن يكون 

لديه نظام إدارة البيئة الخاص به، ويفضل أن يكون هذا 

النظام معتمًدا وفًقا ملعيار األيزو 14001:2015 أو أي 

ا. يً معيار آخر مقبول دول
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فعل املزيد مع تقليل االستهالك   

إننا نتوقع أن مينع املورد التلوث وأن يقلل من النفايات 

ومياه الرصف واالنبعاثات الجوية الناجمة عنه بفعل 

األنشطة التجارية التي يقوم بعملها. يجب أن يكون 

لدى املورد نظام إلدارة النفايات وأن يستخدم التقنيات 

الفعالة التي تهدف إىل تقليل التأثري عىل البيئة بأكرب 

قدر ممكن. قبل الرصف أو التخلص، يجب أن يقوم املورد 

بتصنيف ومعالجة النفايات الصلبة املوجودة يف مياه 

ا للقوانني  الرصف والنفايات الخطرية بالشكل املناسب ووفًق

واللوائح السارية.

االستثامر لضامن مستقبل يخلو من الكربون

يجب أن يسعى املورد نحو تقليل استهالكه للطاقة 

وانبعاثات الغاز الدفيئة الناتجة عنه مع تقليل كثافة 

الكربون الخاصة به واالستثامر يف التقنيات الجديدة 

وخطط التعويض. ويجب أن يقوم املورد بتحسني استهالكه 

للموارد الطبيعية. نحن نشجع املورد عىل الحصول عىل 

تصنيف جيد من مرشوع الكشف عن مستويات الكربون 

.)CDP(

املجتمعات

تساعد رشكة SGS عىل خلق مجتمعات مستدامة من 

خالل توفري فرص التوظيف املحلية وتشجيع املوظفني 

العاملني يف الرشكة عىل املشاركة يف املرشوعات املحلية. إننا 

ملتزمون بالوفاء باالحتياجات الفورية لضحايا الكوارث 

الطبيعية والناجمة عن البرش. إننا نعتقد أن كل شخص 

له حقوق جوهرية فيام يتعلق بالغذاء والصحة والتعليم 

واملأوى والعمل. ونحن نساهم يف رفاهية املجتمعات التي 

نعمل بها من خالل االستثامرات املحلية.

وبالتايل، فإننا نتوقع من املوردين املتعاملني معنا ليس 

فقط توفري فرص التوظيف املحلية، ولكن كذلك التشارك 

مع الحكومات واملجتمعات املحلية بهدف تحسني 

الرفاهية التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية 

للمجتمعات التي يعيشون بها ويخدمونها.

التمكني االجتامعي املحيل والتطوير   

يجب أن يسعى املورد نحو جذب املهارات املحلية وبناء 

عالقات تساهم يف تحسني االقتصاد املحيل.

حالة املجتمع فيام يتعلق بتحسني 

الحياة   

نحن نشّجع املورد عىل إرشاك املجتمع يف املساعدة عىل 

دعم التنمية االجتامعية واالقتصادية واملساهمة يف 

استدامة املجتمعات التي يعمل بها. يدعم املورد املوظفني 

للمشاركة يف املبادرات املحلية التي تحّسن جودة الحياة 

لألشخاص.
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املورد

التوقيع

املسمى

 

التاريخ

مبوجب هذه الوثيقة، أقر بقبول رشوط وأحكام

قواعد السلوكيات للمورد الخاصة برشكة SGS )اإلصدار 0.2 يوليو 9102(، كام أوافق عىل احرتامها وااللتزام بها.
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املراجع

قامت رشكة SGS بالرجوع إىل املراجع التالية أثناء تجهيز هذه القواعد:

قواعد السلوكيات السارية يف املجال اإللكرتوين 
www.eicc.info/eicc_code.shtml 

قواعد املامرسة الخاصة مبنظمة العمل الدولية يف مجال الصحة والسالمة
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/ download/e000013.pdf 

معايري منظمة العمل الدولية للعمل الدويل
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 

معايري األيزو 26000

معايري األيزو 14001
www.iso.org 

توجيهات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للمرشوعات متعددة الجنسيات
www.oecd.org 

OHSAS 18001:2007 - ISO 45001:2018 

www.bsi-global.com/index.xalter 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside8 

امليثاق العاملي لألمم املتحدة
www.unglobalcompact.org 

املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
www.un.org/Overview/rights.html 

SGS سياسات االستدامة الخاصة برشكة
http://www.sgs.com/en/Our-Company/Corporate-Sustainability/Reports-and-Policies.aspx

SGS قواعد النزاهة الخاصة برشكة
http://www.sgs.com/en/Our-Company/Compliance-and-Integrity/Code-of-Integrity.aspx

http://www.eicc.info/eicc_code.shtml 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/ download/e000013.pdf 
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 
http://www.iso.org 
http://www.oecd.org 
http://www.bsi-global.com/index.xalter 
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside8 
http://www.unglobalcompact.org 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.un.org/Overview/rights.html 
http://http://www.sgs.com/en/Our-Company/Corporate-Sustainability/Reports-and-Policies.aspx
http://http://www.sgs.com/en/Our-Company/Compliance-and-Integrity/Code-of-Integrity.aspx
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