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جري 
ُ
كة  ت  حة والسالمة ص  شؤون الالُمختصة بدول شر

 
ي بذلك دفعها للقيام ؛ يُ تحول ونمو مستدام  عملية  عب  نقلة نوعية  حاليا

 عالمي نظام  بدعم قيام غاية سامية تتمثل  تحقيقالرغبة ف 

رق،  و ا االجتماعية، المكانة أو  الدخل، أو  الُعمر، بغض النظر عن وذلك  وعادلة، نصفة بصورة مُ  ةصحي تغذيةعىل جميع ال يحصُل فيه ي هذا ال  ولكن  ؛ أو الجنس الع 
أن يكون عىل  ينبغ 

 من فلسفة "ب سالمة الكوكب الذي نعيش عليه.  احس
 
   بو مساواستلهاما

كة إدار  أطلقتفقد  اليابانية، " يوش  كة  وعد " عنوانبحملة  دولة شر ات   والذي ",دولشر سيكون له تأثبر

 االزدهار. تحقيق و  األرض، كوكب سالمة  و  الناس،  بتحسير  حياةمرتبطة  مجاالت 6إيجابية عىل 

كة  الُمهمة، هذه وكجزء ال يتجزأ من  امها بالعمل من أجل تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية  دولتؤكد شر الميثاق  وقعة عىل أحد األطراف المُ وعالوة عىل كونها  المستدامة، عىل الب  

كة أي - ها فإن المتحدة، العالمي لألمم  مةمُ  -دولشر ام  لب   العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية  و  اإلنسان، حقوق اإلنسان المنصوص عليها بموجب اإلعالن العالمي لحقوق باحب 

ي البشأن الدولية  العمل االتفاقيات األساسية إلعالن منظمةو  واالقتصادية،  واالجتماعية،  الثقافية، االتفاقية الدولية للحقوق و  والمدنية، 
تتعهد   كما عمل.  المبادئ والحقوق األساسية ف 

كة  ام دولشر  لمبادئ األمم المتحدة التوجيهية حقوق اإلنسان  باحب 
 
ي مجال األعمال التجارية وحقوق اإلنسانوفقا

  ف 
 
 عىل اعتبارها معيارا

 
  ستباقيةال تداببر اال واتخاذ  المخاطر، إلدارة عالميا

 ألية
 
ات سلبية عىل حقوق  تجنبا ي قد ت اإلنسان، تأثبر

 وأنشطتها التجارية.  أعمالها، نجم عن والت 

كة و  ي دول تسغ شر
ي ف 
ي تعامالتها التجارية مع  موظفيها،  معاملة مجاللضمان تطبيق أعىل معايبر السلوك األخالف 

،  الزبائن، وف  .  والمستهلكير  ي والبائعير 
  ، الواقعف 

ُ
ساعد مدونة السلوك ت

كة الخاصة  ي توجيه دولبشر
كة. المُ ها مع قيم  يتوافقبما  وُمدراءها  ومسؤوليها،  ُموظفيها، أنشطة   ف   و شب 

ُ
   المتواصلة، عملية التنفيذ  هذه لموردينادونة قواعد سلوك حدد مُ ت

 
وتدعمها أيضا

كة  للمناقشة، غبر قابلة ال المعايبر الدنيا  بعض وضعمن خالل  ي تطلُب شر
دين"( أن  ) ومقاوليهم الفرعيير   ووكالئهم،  وموظفيهم،  مورديها، من  دولوالت   باسم "المور 

 
والمشار إليهم جميعا

موها،  موا بها   يحب  كة ويلب   ي تعامالت تجارية مع شر
كة . دولعند الدخول ف   بمنتجات أو خدمات.  دول وُيقصد بالموردين أي شخص يزود شر

كة  وعليه،  موا بنفس  مورديها تأمل من  دولفإن شر ي تطلب من موظفيها االمتثال له معايبر السلوكأن يلب  
،  ا؛ الت  هذه  كفإن الموردين مسؤولون عن االمتثال لقواعد مدونة السلو  وبالتالي

ي 
ي  المدونةبقواعد هذه وليهم الفرعيير  ا مقو  ووكالئهم،  موظفيهم، تعريف كما يقع عىل عاتقهم مسؤولية   أنشطتهم،  جميعف 

. ها تشي أحكامالت  كة  إننا، عىل الصعيد العالمي  ، دولنحن شر

 
ُ
ر ن

 
ي مساعدتنا عىل تحقيق هدفنا  جميعقد

التوريد الخاصة  سلسلة  عىل امتداد ستدامة وبتحقيق قيمة مُ  بالمسؤولية، بطريقة تتسم منتجاتنا وخدماتنا  بتوريد الُمتمثل جهود موردينا ف 

كتنا،  امنا، وذلك عب   بشر  . باستمرار أداءنا  وتحسير   الب  

كة     طويلة، تؤمن بأن ما تقوم به ما هو إال بداية رحلة  دولوتجدر اإلشارة هنا إل أن إدارة شر
ُ
 ولذلك فإنها ست

 
 حد
ُ
 منها لت واألخرى، مضمون هذه المدونة بير  الحينة  ث

 
جاوز مرحلة  سعيا

ر، تجنب إلحاق  ي الجيد والبدء بالتأثبر  الض  ي المستقبل القريباإليجاب 
 . ف 

 دين اتجاه المور   "شركة دول" التزام .1

كة يُ  اكة مع موردين  دولكمن هدف شر ي تأسيس شر
  تقديم خدمات من أجلف 

ي إضافة إل  ولزبائنها، لها ومنتجات فعالة من حيث التكلفة بالنسبة 
إظهار المسؤولية ف 

ي طويل األمد . توريد منتجاتها إدارة سلسلة  الممارسات  عب  ومن أجل ترك أثر إيجاب 

كة  المستمر، التطوير الجيدة و  مير    إل تأسيس عالقات مع مورديندول تسغ شر  
ملب 

 .  ةستدام المُ  بالتنمية

 معايير مدونة السلوك التجاري  1.1

 
 
 ُيت

 
كة وق ي شر

ُيطلعوا الموردين عىل  عند تنفيذ عملية التوريد أن  دولع من موظف 

كة بالمعايبر  امات الشر والجدير بالذكر أن توجيهات  واألدبية.  والقانونية،  األخالقية، الب  

كة الداخلية تنص عىل مجموعة من المعايبر السلوكية  يات  الخاصة بأنشطةالشر المشب 

 والفساد،  المصالح، وتضارب  المجاملة، عبارات منها: و  المجاالت، ضمن العديد من 

 كما وشية المعلومات.   المنافسة، وقانون 
ُ
كة  شجعت   مناقشةعىل موظفيها  دولشر

 . بشكل مستمر والنظر فيها  بالسلوك، تعلقة القضايا المُ 

 آليات االنتصاف 1.2

،  الموردين ُممثىلي  تعرضيجوز ال    كما ال يجوز   للتميبر 
ُ
انتقامي  كإجراءعقود عملهم   فسخ

أو المشاركة  الشكاوى، أو تقديم  النية، ضدهم بسبب ممارسة الحقوق بحسن 

ولقد خصصت   احتمالية وقوع مخالفات قانونية.  اإلبالغ عنأو  النقابية، باألنشطة 

كة    دولشر
 
والشواغل المتعلقة بممارسات  طرح األسئلةبللموردين تسمح مستقلة   قناة

كة :  التجارية،  أعمال الشر وذلك من خالل زيارة الرابط التالي

sustainable.sourcing@doleintl.com 

 من الموردين   "شركة دول "   توقعاتُ  .2

كة  امها دول تتعهد شر  السالمةو  ومعايبر الصحة واالجتماعية،  البيئيةالمعايبر ببالب  

موا من مورديها أن  وتأملُ  ، العالية ، بكل هذه المعايبر  يلب  
 
وذلك بناء  عىل معايبر   أيضا

األعمال  ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن  المتحدة، لألمم  العالمي الميثاق 

وإعالن منظمة العمل الدولية الخاصة بالمبادئ والحقوق  اإلنسان، التجارية وحقوق 

ي العمل. 
 األساسية ف 

 حقوق اإلنسان 2.1

 هنية الصحة والسالمة الم  

م  
 
 عىل الموردين أن ُيؤ

 
آمنة وصحية لمنع وقوع الحوادث واإلصابات   عمل   نوا بيئة

ي  أو  به،  المتصلةأو  أثناءه، أو  العمل، عن  الناجمة
لعمليات حدث نتيجة قد تالت 

ي توفبر معدات وإجراءات السالمة الموردين أو 
 . المطلوبةفشلهم ف 

 العمل وظروفالسالمة 

تيبات  واتخاذ  وكريمة، عمل عادلة   ظروفيضمنوا توفبر  عىل الموردين أن  جميع الب 

ي األمنية الالزمة لحماية موظفيهم 
الخاصة واألصول  مواقعهم، والمتعاقدين العاملير  ف 

  ، بهم 
 
ي مجاالت  وتحديدا
 . التنازعف 

 العمل القرسي والعبودية الحديثة

 تحت التهديد  االستفادة منللموردين  يجوز ال 
 
ي  بالعقوبة، األعمال الُمنجزة قشا

  بما ف 

ي  ذلك
، واالتجار  القشي، العمل اإلضاف  وأعمال السجن  الدين، وعبودية  بالبشر

أو تقييد  الخداع، . وقد يشمل العمل القشي قوالعبودية أو ما ُيعرق بالر   القشية، 

، أو العنف الجسدي أو  اإلفرادي، أو العزل  التنقل، حرية  هيب  الجنسي  والتهديد، أو الب 

أو عبودية   األجور، أو االمتناع عن دفع  الشخصية، أو احتجاز وثائق إثبات الهوية 

أو العمل  السيئة(، وظروف العمل أو المعيشة  التوظيف، بما فيها )دفع رسوم  الدين، 

ي الُمفرط. وعىل
الموردين الذين يوظفون العمالة المهاجرة أن يضمنوا عدم   اإلضاف 

 زيفة. أو دفع رسوم توظيف مُ  توظيف، تعرض هذه العمالة لالحتيال عب  ممارسات 

 عمالة األطفال والعمال الشباب 

،  15من هم دون سن  ورد تحت أي ظرف كان أن يوظفال يجوز للم 
 
أو دون الحد  عاما

ي سن  العمل، األدب  لسن 
ي البلد   تعليمهم إتمامأو من هم ف 

، اإللزامي ف  ي
  . أكب   ا أيهم  المعت 

ي عىل الموردين أن يتحققوا من العُ 
توظيف   وبخصوصمر عند عملية التوظيف. وينبغ 

ي أعمال   يجوز ال  شباب، المال عُ ال
اكهم ف   إشر

 
شكل خطرا

ُ
،  عليهم قد ت

 
، أو  نفسيا

 
  جسديا

، أو 
 
، أو  اجتماعيا

 
 تحرمهم من متابعة تعليمهم. أو  ، األذى تلحق بهم أو  أخالقيا

، مكافحة ز    والمعاملة السيئة والمضايقة، التميير

ي معاملة جميع 
ام  الموظفير  ينبغ  حيث ُيمنع تعرض أي موظف ألي   وكرامة، باحب 

أو  اللفظية، أو المضايقة  النفسية، أو  الجنسية، أو  الجسدية، شكل من أشكال اإلساءة 

هيب.   االعتداء،  ي ميدان كما يمنأو الب 
بما فيه ذلك   العمل، ع ممارسة التميبر  ف 

قية،  والتعويض،  التوظيف،   سبق، وإضافة لما وفسخ عقود العمل.   والتأديب،  والب 

، أو الدور  العمر، أو  األصل، ُيمنع أي تميبر  قائم عىل أساس العرق أو  ي
أو  الوظيف 

، أو التوجه  ، األمأو البلد  الدين، أو  اللون، أو  الجنسية، أو الهوية  الجنس،  أو  الجنسي

أو الحالة   اإلعاقة، أو  العالة، أو  النساء، أو حالة الحمل عند  االجتماعية، الحالة 

، تساب أو االن االجتماعية،  ي ي مقابل أو اآلراء السياسية.  النقاب 
ي  ذلك، وف 

إيالء ينبغ 

ي والعُ  النساء، مثل  الضعيفة، اهتمام خاص بالفئات 
  والمهاجرين،  السن، مال الصغار ف 

.  و   السكان األصليير 

وط العمل ،واالستحقاقات األجور،  وش 

ُيدفع للعمال ما يقابله من أجور الصناعات المحلية أو الحد األدب    تقدير، عىل أقل 

ي ينص عليها القانون 
، لألجور الت  ي

ُحق لهم أن ينتفعوا كما   ، أيهما أعىل الوطت  من   ي 
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ي حال لم يكن هناك المعايبر القانونية الوطنية. مشاري    ع الضمان االجتماعي بحسب 
وف 

ي بلد 
ي أدب  لألجور ف 

ي عىل الموردين أن  التشغيل، حد قانوب 
ي حساباتهم  ينبغ 

يضعوا ف 

المستوى  وتشمل تلك االعتبارات  لعمالهم،  اعتبارات عادلة ونزي  هة عند دفع األجور 

ي 
، ومزايا الضمان  المعيشة، وتكاليف  البلد، العام لألجور ف  معايبر المستوى  و  االجتماعي

.  ال ي
 معيسر

 ساعات العمل 

عمل موظفيهم مع القوانير  المعمول بها ومعايبر  تناسق  يتأكدوا منعىل الموردين أن 

، والعمل  العمل، عدد ساعات ب المتعلقةالصناعة اإللزامية  ي
وأيام العمل  اإلضاف 

ي حال حدوث تضارب  حددة. المُ 
  اإللزامية، أحد معايبر الصناعة أساسي و  نظامبير  وف 

بموجب قانون البلد الذي يعمل فيه  األسبقية  له بالقانون الذي الموردونيمتثل 

 الموظفون. 

 المساومة الجماعيةحرية االنضمام للجمعيات و 

ي اختيار ما إذا كانوا 
موا حقوق العمال ف  أو يمتنعون   سينضمون، عىل الموردين أن يحب 

  ينظمون، أو  يؤسسون، أو   االنضمام، عن 
 
ي مساومة جماعية ضمن أ

طر  أو يشاركون ف 

، أو  مضايقة، أو  عقوبة، ية تعرضهم أل دون  سلمية، قانونية   أو تدخل.  تميبر 

 حقوق ملكية األرض

ام حقوق وملكية  ، والسكان  األفراد، يجب احب  المجتمعات المحلية و  األصليير 

.  للعقارات ي
ي أو   وعليه، واألراض 

جرى جميع المفاوضات الُمتعلقة باألراض 
ُ
ي أن ت

ينبغ 

ي ذلك  العقارات، 
  المحلية، بما يتوافق مع القوانير   مليكتها، أو نقل  استخدامها بما ف 

ة،  والمسبقة،  الحرة، الموافقة ومعايبر  مة، شفافية العقود إضافة إل  والمستنبر  الُمب 

 عنها بشكل كامل.  والكشف

 

 المحلية المجتمعات 

ام حقوق المُ  يجُب  ي عىل الموردين ب  المحلية، جتمعات احب 
  حيث ينبغ 

هذه   كوا أن ُيشر

ي عىل الموردين أن يضمنوا ومستمر.   بشكل هادفالمجتمعات 
تأمير  ظروف كما ينبغ 

   . العملفرص  وتوفبر  الُمجتمعات، تمكير  معيشية آمنة وصحية أثناء دعم 

 بيئية المسؤولية ال 2.2

 التنظيمية البيئية  للوائحاالمتثال  

موا ويمتثلوا لمتطلبات اللوائح التنظيمية البيئية عىل   كافة  عىل الموردين أن يحب 

ي عليهم أن يحصلوا عىل .  والدولية والوطنية،  المحلية، األصعدة 
جميع كما ينبغ 

اخيص والتصاري    ح  ي جميع  المطلوبةالب 
 وأن  أنشطتهم، ف 

 
 يتبعوا نهجا

 
ازيا   إزاءاحب 

 التحديات البيئية. 

ات البيئية   إدارة التأثير

  يتبنوا عىل الموردين أن 
 
 والظروف المحيطة التجاريةحجم األعمال يتناسب مع  نظاما

ات   ويشمل ذلك لعملياتهم، الجوانب البيئية بهدف إدارة  اتخاذ إجراءات لتقييم التأثبر

سيخ  يهم وعلوالتحكم بها.  منها، والحد  البيئية،   أن ُيطبقوا سياسات مناسبة لب 
 
أيضا

ي 
 معينة ضمن إطار  ُيوكلوا  وأن وعملياتهم،  أنشطتهم جميعالممارسات البيئية ف 

 
أدوارا

ي عليهم ، وباإلضافة لذلكالمواضيع البيئية. من أجل تحمل مسؤولية المؤسسة 
- ينبغ 

 معالجتها، أو  وقوع الحوادث للحيلولة دونأن يتخذوا إجراءات فورية  -أي الموردون

ي باستمرار.  ولتحسير  
 أدائهم البيت 

  األعمال التجاري 2.3
ز
اهة ف ز  ة اليز

ز   االمتثال للقوانير

ي 
دين أن يمتثلوا لكافة القوانير  واألنظمة ف 

ي يعملون  البلدانعىل المور 
كما    فيها، الت 

ي االمتثال لجميع القوانير  واألنظمة الدولية األخرى 
القوانير    وتشمل بها، المعمول ينبغ 

  التصدير، وضوابط  العقوبات، المتعلقة )ب والسيما  الدولية، التجارة بالمرتبطة 

امات    ومكافحة المنافسةقوانير   إضافة إل البيانات، حماية و  التقارير(، بتقديم وااللب  

  ُيعتمد  الدولية، المعايبر والقوانير   معالقوانير  الوطنية  تتطابق وعندما ال االحتكار. 

   وُيطبق.  األعىل، المعيار 

 والفساد الرشوة

ي ذلك   بما  أخرى،  إغراءاتأية  يقدموا  أو أن الرشاوى، أن يدفعوا ن يلموردل ال يجوز 
ف 

ي  التسهيل، ومدفوعات  ، العموالت الخارجية)
  ، ا الهدايتقديم و الضيافة   واإلفراط ف 

عاتأو  والمنح ي تعامالتهم التجارية مع  (، التب 
.  الزبائنوذلك ف  والموظفير  الحكوميير 

قع و  ي  ؛ بشفافية ونزاهةأن يؤدوا جميع تعامالتهم التجارية  من الموردينُيتو 
بحيث ينبغ 

ي 
درج هذه التعامالت ف 

ُ
ال يجوز  و . بشكل دقيق التجارية ودفاترهم سجالتهمأن ت

ء  بأطراف خارجية أخرى االستعانةللموردين  ي
مثل دفع  ، بفعلهسمح لهم ال يُ  لفعل سر

 الرشاوى. 

 تضارب المصالح

كة عىل المورد أن ُيطل   ي أية تعامالت دول ع شر
عىل جميع حاالت تضارب المصالح ف 

كةتجارية   إل  وذلك بها، إن كان عىل دراية  مع الشر
ُ
كة التخاذ  تاحة الف رصة للشر

كة  تجارية، إقامة أية عالقة   وقبلاإلجراءات المناسبة.  ي إعالُم شر
بأية ملكية   دولينبغ 

ي أعمال الموردين التجارية
،  لصالح موظف سواء أكانت أو منفعة ف  أو ممثل عن  حكومي

، حزب  كة  سياسي ي الشر
  . ذاتها أو حت  موظف ف 

 الهدايا والضيافة 

ي أن 
ي مثىلي أو مُ يرعاها الموردون لصالح مُ   يكون أي ترفيه اجتماعي أو ضيافةينبغ 

وظف 

كة  ي بطبيعته دولشر
عىل   المحافظة منها بشكل كاملهدف يكون ال؛ أي أن منطف 

قرارات  بأية طريقة عىل التأثبر من وراءها  يكون الغرُض  وأال  جيدة، عالقات تجارية 

كة   الخاصة باألعمال التجارية  للمنححول كيفية تقديمها دول شر
 
أن   ويجب. مستقبل

قدم الهدايا 
ُ
عيةو  بصورة معتدلةت ،  ضمن األطر الشر

 
وأن تتوافق مع سياسات   دائما

كة المُ   عتمدة. الشر

 قانون المنافسة وشية المعلومات 

كة  عىل الموردين أن يمتثلوا  ي عالقاتهم التجارية مع شر
لكافة قوانير  مكافحة   دولف 

اتباع سياسة  يتوجب عليهم الغاية، ولتحقيق هذه  . بها االحتكار والمنافسة المعمول 

 اتجاه أي شكل من أشكال انتهاك هذه القواعد. 
 
ي عدم التسامح مطلقا

وال ينبغ 

ي اتفاقياتهم 
وط ف  كة للموردين أن يحاولوا إدراج أية شر من شأنها  دولالتعاقدية مع شر

جميع االحتياطات الالزمة   يتخذوا أن    الموردينوعىل تنتهك قوانير  المنافسة.  أن

 
 
حول عالقات توريدهم مع  ألطراف أخرى لتجنب إفشاء أية معلومات حساسة تجاريا

كة  كة وذلك  صحيح، والعكس  ، دولشر  . رصاحة بذلك دولمالم تسمح شر

 لمنتجاتالمتعلقة بااالمتثال للوائح التنظيمية 

  المنتجات والخدمات مواصفاتتطابق  يضمنوا عىل الموردين أن 
 
 كامل

 
مع   تطابقا

اماإضافة إل   ، اللوائح التنظيمية المعمول بها و قوانير  ال ي  التعاقدية  تالوفاء بااللب  
الت 

بها.  تعهدوا 

 

 التطبيقآلية 

كة  ي التحقق من امتثال المورد لقواعد مدونة سلوك الموردين.  دوللشر
كة  تتوقع حال، وعىل أية  الحق ف  امات  دولشر مدونة   مبادئ بتنفيذ بحسن نية فيما يتعلق صادقة من الموردين الب  

ي حاالت  . لمواصلة التحسير  وبذل الجهود  ملموس، تقدم أي  نقل تقارير حول إحراز و  ، هذه السلوك
كة  فردية، وف  ي سبق تحديدها التحديات  لمواجهةمع موردين  دولستعمل شر

.  الت 

ي حال  ولكن، 
ي األخذ بعير  االعتبار أنه ف 

ام واضح ينبغ  ات  لمنععدم وجود الب   ي حال المسؤولية، وتحمل  حدتها، والتخفيف من  سلبية، حدوث تأثبر
تقاعس مستمر عن اتخاذ  وجود  أو ف 

، اإلجراءات الالزمة ومواصلة  كة  التحسير  ي إنهاء عقود العمل.  دولفإن شر
كة ي  و  ستنظر ف    عقود العمل خأن تفس دولُحق لشر

 
ي حال وقوع انتهاك فورا
سلوك الموردين  لمدونة  ةجسيم  اتف 

ي هذه الوثيقة المشار إليها 
ي و. ف 

ي مجال اال  أداء سيلعب الختام، ف 
كة ستدامة الموردين ف  ي قرارات شر

 ف 
 
 هاما

 
ي عالق  دخولها  حول دولدورا

ي  العملمتابعة أو  جديدة،  تجارية اتف 
عالقاتها  ف 

 القائمة.  التجارية

 


