مدونة قواعد
السلوك

مقدمة
تحتل قضايا سلسلة التوريد في مجال مسؤوليات الشركات أهمية قصوى على الصعيد العالمي ،وتلعب أيضًا دورً ا تتعاظم أهميته في قدرة الشركة على المنافسة
وتحقيقها للربح ومن ثم القيمة التي يدرها المساهمون.
ولضمان حوكمة شركات تتسم بالمسؤولية في المجاالت المتعلقة بحقوق اإلنسان األساسية ومعايير العمل واإلدارة البيئية ومكافحة الفساد في مكان العمل ،وُ ضعت
مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة  Ericssonفي مايو .2002
لقد استندت شركة  Ericssonفي صياغتها لمدونة قواعد السلوك الخاصة بها إلى االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،وهي مبادرة دولية تدعمها الشركات حول العالم
لضمان المساءلة في المجاالت المذكورة أعاله.
للحصول على المزيد من المعلومات:
www.ericsson.com/sustainability_corporateresponsibility

الغرض من
 مدونة قواعد السلوكمن أجل حماية حقوق اإلنسان وتعزيز شروط التوظيف العادلة وظروف العمل
اآلمن ومعايير اإلدارة المسؤولة للقضايا البيئية والمعايير األخالقية الرفيعة،
يجب تطبيق مدونة قواعد السلوك على إنتاج منتجات  Ericssonوخدماتها على
مستوى العالم وتوريدها ودعمها.
باإلضافة إلى االمتثال لجميع القوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة في جميع
الدول التي تعمل بها ،يجب أن تمتثل جميع وحدات  Ericssonوشركاتها
وموظفيها إلى مدونة قواعد السلوك حتى وإن نصت على معايير أوسع مما هو
مطلوب في القوانين أو اللوائح الوطنية.
تفرض شركة  Ericssonعلى الموردين والمقاولين من الباطن االمتثال لمدونة
قواعد السلوك أو المعايير المشابهة وضمان االمتثال إليها من خالل توفير
المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول إلى أماكن عملهم.
وتلتزم شركة  Ericssonبمشاركة مورديها لضمان التحسين المستمر والقابل
للقياس مع مرور الوقت.

تؤيد شركة  Ericssonمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة .وإلظهار هذا
االلتزام للموظفين والموردين والعمالء واألطراف المعنية األخرى ،تقوم مدونة
قواعد السلوك على أساس المعايير العشر لالتفاق العالمي وهي متاحة للجمهور.
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*

حقوق اإلنسان
نحن نؤيد حماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليًا ونحترمها .ونتأكد من عدم تورطنا
في انتهاكات حقوق اإلنسان.
معايير العمل
حرية تشكيل الجمعيات
وبقدر ما تجيزه أية قوانين ذات صلة ،لجميع الموظفين الحرية في تشكيل أو
االنضمام أو عدم االنضمام ألية نقابات عمالية أو منظمات خارجية مماثلة تمثلهم
بشكل جماعي.
وتتفاوض عنهم
ٍ
العمل القسري
ال يتم استخدام العمل القسري أو السخرة أو العمل اإلجباري ويتوافر للموظفين
حرية ترك عملهم بعد إخطار معقول كما هو مطلوب بموجب القانون الوطني أو
العقد .وال يلزم على الموظفين تقديم ودائع مالية أو أوراق هوية لصاحب العمل.
شروط التوظيف
يتفهم الموظفون شروط التوظيف الخاصة بهم .ويكون األجر والشروط عادلة
ومعقولة ،وتمتثل إلى الحد األدنى للقوانين الوطنية أو معايير الصناعة أيهما
أعلى .وتمتثل ساعات العمل إلى القوانين الوطنية وهي ال تتجاوز الحد المسموح
به.
عمالة األطفال
ال يتم توظيف من هو دون الحد األدنى للسن القانونية للتوظيف .والحد األدنى
للسن هو سن إتمام الدراسة اإللزامية ،أو ما ال يقل عن  15عامًا (أو ما ال يقل
بشكل كافٍ)
عن  14عامًا ،في الدول التي لم يتم فيها تطوير المرافق التعليمية
ٍ
على النحو الوارد في المادة  2.4من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138
المعنية بالحد األدنى لسن تشغيل األطفال.

القضاء على التمييز
يتم التعامل مع الموظفين باحترام وصيانة للكرامة .ويحظر العقاب البدني أو
االعتداء اللفظي أو البدني أو أي مضايقات أخرى غير مشروعة وأي تهديدات
أو غير ذلك من أشكال الترهيب.
تحظر جميع أنواع التمييز على أساس التحيز أو التعصب مثل التمييز على
أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الميول الجنسي أو الحالة االجتماعية أو
الحمل أو الحالة األبوية أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنسية أو األصل
العرقي أو األصل االجتماعي أو الوضع االجتماعي أو حالة الشعوب األصلية
أو اإلعاقة أو العمر أو العضوية ألي اتحاد وأي أوضاع أخرى يحميها القانون
المحلي حسب مقتضى الحال.
يتساوى الموظفون الذين تتوافر فيهم ذات المؤهالت والخبرات ومستوى األداء
في األجور عن األعمال المتساوية مع مراعاة أوجه المقارنة ذات الصلة.
ظروف العمل
بيئة عمل صحية وآمنة ،وإذا أمكن ،يتم توفير المرافق السكنية للموظفين وف ًقا
للمعايير الدولية والقوانين الوطنية.
يتم توفير المعلومات عن الصحة والسالمة والتدريب المالئم للموظفين .وتشمل
السالمة على سبيل المثال العالمات الواضحة ومخارج بدون عوائق ومخارج
ً
وخططا لإلخالء في كل طابق واختبار إنذار الحريق والتدريب على
للطوارئ
عملية اإلخالء بشكل دوري وأدوات اإلسعافات األولية والتعامل اآلمن والسليم
مع المواد الكيميائية والماكينات وعمليات العمل ووضع العالمات والملصقات
عليها.
ال تتجاوز درجة الحرارة أو مستوى الضوضاء في مكان العمل والمرافق
السكنية إن وجدت الحد المسموح به ،ويتوافر بها ما يكفي من منافذ التهوية
واإلضاءة ودورات المياه النظيفة والمياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية
لتخزين الطعام إن وجدت.

ال يتم استخدام األطفال في أي عمل يمثل خطورة ،أو عمالً يتعارض مع التنمية
الشخصية للطفل .والطفل هو كل شخص لم يبلغ سن  18سنة ،وف ًقا للتعريف
الوارد في المادة  1من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل .ويدخل ضمن التنمية
الشخصية للطفل صحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو األخالقي
أو االجتماعي كما هو موضح في المادة  32من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق
الطفل.

البيئة
يتم استخدام الموارد المحدودة بعناية ومسؤولية .ويتم تعزيز ممارسات التشغيل
التي تقلل من األعباء البيئية المرتبطة بأنشطتنا ،ودعم التطورات المبتكرة في
المنتجات والخدمات التي تقدم مزايا بيئية واجتماعية.

وفي حال تشغيل الطفل ،فإن االعتبار األول يكون لتحقيق أفضل المصالح له.
ويتم اإلسهام في وضع السياسات والبرامج التي تساعد أي طفل عامل أو دعمها
أو تطويرها.

مكافحة الفساد
ال يتم التسامح مع أي شكل من أشكال االبتزاز أو الرشوة ،بما في ذلك عروض
الدفع المخالفة للقواعد إلى الموظفين أو المنظمات ومنهم.

* تقوم مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة  Ericssonعلى أساس المبادئ العشرة الخاصة باالتفاق العالمي لألمم المتحدة والمنبثقة عن:
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وإعالن منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل ،وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
www.unglobalcompact.org

مدونة قواعد السلوك
 -الملحقات التي يقدمها المورد

يتم تطبيق مدونة قواعد السلوك على جميع العمليات الخاصة بشركة Ericsson
وعلى أي طرف آخر يساهم في المنتجات والخدمات واألنشطة التجارية األخرى
لشركة "( Ericssonالمورد")

االمتثال
تطلب شركة  Ericssonمن المورد ومقاوليه من الباطن االمتثال لمدونة قواعد
السلوك ،والتي قد تحتاج إلى معايير أوسع مما تقرره القوانين الوطنية.
يلتزم المورد بأن يضمن امتثال المورد ومقاوليه من الباطن لمدونة قواعد
السلوك وفق ما ترتضيه شركة  Ericssonفي حدود المعقول وذلك عن طريق
تقديم المعلومات و/أو السماح لشركة  Ericssonأو ممثليها بالوصول إلى أماكن
العمل ،عند الطلب

ً
شروطا محددة للمورد تتعلق
تتضمن مدونة قواعد السلوك ،عند الحاجة،
بالصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل.
يتم سرد هذه الشروط بالتفصيل في الوثائق المرفقة والتي تحمل عنوان "الشروط
العامة للصحة والسالمة المهنية للمورد بشركة  ،"Ericssonو"الشروط
الخاصة للصحة والسالمة المهنية للمورد بشركة  ،"Ericssonو"الشروط البيئية
للمورد بشركة  ،"Ericssonكما يتم سردها أيضًا في تعليمات التشغيل املشار
إليها في هذه الوثائق .تتوفر جميع المستندات على
www.ericsson.com/responsible_sourcing

االلتزام باإلبالغ
تقع على المورد مسؤولية التأكد من أن موظفيه ومقاوليه من الباطن على علم
بمدونة قواعد السلوك ويمتثلون لها.
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