
עקרונות 
המיקור 
האחראי



אנו ב-PMI(  Philip Morris International(, מחויבים לנהל עסקים 

בהתאם לעקרונות הזוכים להכרה בינלאומית בנושאי זכויות אדם, ניהול 

סביבתי, יושרה עסקית ומניעת שחיתות. ערכים אלה מאחדים ומנחים 

אותנו והם מעוגנים במחויבותנו לזכויות אדם וב מדריך להצלחה שלנו.

כמו כן, הם משקפים את מחויבותנו ל עשרת העקרונות של הסכם 

ה-Global Compact של ארגון ה-United Nations ולעקרונות 

המנחים של ארגון United Nations לעסקים וזכויות אדם.
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ערכים אלה כוללים את האופן שבו אנו עובדים מול ספקינו לאורך שרשרת האספקה. מסמך זה 

מפרט את עקרונות המיקור האחראי שלנו ומציג דרישות לתהליכים ולביצועים החלות על כל 

הספקים המנהלים עסקים עם החברות בקבוצת PMI. ביישומם, מטרתנו היא להשיג שיפור מדיד 

ומוחשי לאורך שרשרת האספקה שלנו. אנו סומכים על מחויבותם של ספקינו לשיפור מתמיד ועל תמיכתם 

כדי לסייע לנו להשיג מטרה זו.

לאורך השנים, עבדנו יחד עם רבים מספקינו על יוזמות חשובות כגון השיטות החקלאיות 

המומלצות וכן התוכניות שלנו לשיטות עבודה החקלאית. אנו מעריכים את המאמצים שכל ספקינו 

משקיעים בניסיון לסייע לנו לעמוד ביעדנו להשיג את המוצרים והשירותים שלנו באופן אחראי וליצור ערך 

בר-קיימא לכל אורך שרשרת האספקה שלנו.

תוך התבססות על שיתופי פעולה קיימים שלנו, אנו מתכננים ליישם יחד עם הספקים שלנו תכנית 

קיימות שתהיה המובילה בשוק. אנו מאמינים כי המאמצים המשותפים שלנו ליצירת שרשרת אספקה 

בת-קיימא יספקו שפע הזדמנויות לחזק את מערכות היחסים העסקיות שלנו וליצור ערך עבור החברות 

.PMI בקבוצת

אנו מצפים מכל הספקים שלנו ליישם את עקרונות המיקור האחראי באופן שקדני ובשקיפות. 

באופן ספציפי, אנו קוראים להם:

•  ליישם תהליכים או למנף מערכות קיימות שיאפשרו לספקים לזהות סיכונים,   

להימנע מהם או למזער אותם, במהלך ניהול העסקים שלהם ובמערכות היחסים 

העסקיות שלהם.

•  לבדוק את העסק ואת שרשרת האספקה שלהם לאור עקרונות המיקור האחראי   

האלו, או כל תקן דומה אחר, שמבוסס על הסכם ה- Global Compact ועל 

.United Nations-העקרונות המנחים של ארגון ה

•  לתקשר עם עובדיהם, ספקיהם ובעלי העניין שלהם וליזום אינטראקציה עמם,   

כדי שהם יוכלו להסב את תשומת ליבם לחששות פוטנציאליים.
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זכויות אדם

ההתייחסות לבני אדם בכבוד מהווה מרכיב מרכזי באופן שבו החברות בקבוצת PMI מנהלים 

 את עסקינו. המחויבות שלנו משנת 2015 להסכם ה-Global Compact של ארגון 

ה-United Nations הוביל לפיתוח גישה מערכתית יותר לזכויות אדם כדי לאפשר יישור קו עם 

העקרונות המנחים של ארגון ה - United-Nations לעסקים ולזכויות אדם. אנו מצפים מספקינו לפעול 

בדרך דומה. כדי לעמוד במטרה זו, על ספקינו לקבוע מדיניות ותהליכים שמתאימים לגודלם ולנסיבות 

שבהן הם פועלים, לרבות:

•  מדיניות של מחויבות לכבד זכויות אדם;  

•  תהליך בדיקת נאותות עבור זכויות אדם שיאפשר לזהות, למנוע ולמזער סיכונים   
על זכויות אדם ולהתייחס אליהן; וכן

•  תהליכים, כולל מנגנונים להגשת תלונות ככל שהדבר ניתן, כדי לאפשר תיקון של   
כל השפעה שלילית על זכויות אדם שייתכן שהם גורמים או תורמים להיווצרותה.
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מספקיה של החברות בקבוצת PMI מצופה לזהות השפעות שליליות על כל זכויות האדם 

שזכו להכרה בינלאומית, להימנע מהשפעות שליליות אלוולטפל בהן, כולל, לדוגמא, 

הנושאים הבאים:

 עבודה בכפייה וסחר בבני אדם

חל איסור על מעורבות בעבודה בכפייה או בסחר בעובדים, או על הסכמה להם. יש לפעול 

בשקדנות הראויה כדי לזהות כל ביטוי של עבדות מודרנית בתפעול העסק או לאורך שרשרת 

האספקה, כולל כליאה, עבודה בחוזה כובל, שיעבוד, עבדות או כל צורה אחרת של עבודה בכפייה. 

הלוואות או מקדמות על חשבון שכר יינתנו על בסיס תנאים הוגנים, שהוסברו היטב לעובד, התקבלו 

בהסכמה הדדית ואשר לא יחייבו את העובד להמשיך לעבוד עבור המעסיק עד לפירעונו המלא 

של החוב. לא תתבצע הפקעה של מסמכיו האישיים של כל עובד, כולל הדרכון שלו. אין לאפשר 

לעובדים לשלם דמי גיוס, טיפול או שיבוץ ויש להגיע עם כלל העובדים להסכמות בכתב בדבר תנאי 

העסקתם במועד הגיוס לעבודה.

 עבודת ילדים

אין להשתמש בעבודת ילדים. ניתן להעסיק קטינים בנסיבות מוגבלות, ובלבד שיהיו לפחות בני 15 שנים, 

בגיל המינימאלי הנדרש בחוק להעסקה או בגיל השלמת חינוך חובה, הגבוה מביניהם. לעובדים שגילם 

מתחת ל-18 שנים אסור לבצע עבודות העלולות לסכן את בריאותם, בטיחותם או התפתחותם הרגשית, 

או עבודה הכוללת שיווק או מכירה של מוצרי טבק.
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 שעות עבודה

יש לאפשר לעובדים זמן מנוחה. שעות העבודה הרגילות הן בהתאם לקבוע בחוקי המדינה והן אינן 

יכולות להסתכם ביותר מסך של 48 שעות שבועיות על בסיס רגיל. יש להעניק לעובדים יום חופש 

אחד, שלא יפחת מ-24 שעות רצופות, מדי שבעה ימים. יש להעניק לעובדים חופש בחגים וחופשות. 

יש להגביל את שבוע העבודה, כולל שעות נוספות, ל-60 שעות, ולקבל את הסכמת העובדים לעבודת 

שעות נוספות.

 שכר ותגמולים

יש לשלם לעובדים שכר ראוי. על השכר להספיק לקיום צורכיהם הבסיסיים של העובדים ובני 

משפחותיהם ולייצר הכנסה לשיקול דעת. על השכר לעמוד לכל הפחות בשכר המינימום הקבוע בחוק, 

או באמות המידה ההולמות הנהוגות בתעשייה היכן שלא קיימות דרישות שכר המעוגנות בהוראות 

בחוק. יש לשלם שכר באופן קבוע ומלא ולהעניק לעובדים את התגמולים והחופשות שלהם הם זכאים 

על פי חוק. אין להשתמש בהפחתת שכר כאמצעי ענישה.

 יחס הוגן ושוויוני

יש לשמור על נהלי עבודה ועל סביבת עבודה כוללים ומקצועיים. אין להסכים להתנהגות תוקפנית, 

משפילה או פוגענית, או לאפליה מכל סוג. יש להעניק הזדמנויות גיוס והעסקה שוות ואין להפלות אדם 

על רקע תכונותיו האישיות. יש לקבל כל החלטה בנושאי העסקה באופן אובייקטיבי ולגופו של עניין.

 בטיחות במקום העבודה

יש לספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה כדי למנוע תאונות ופציעות. יש לזהות מפגעי בטיחות 

ובריאות תעסוקתית, להעריך אותם ולשלוט בהם. כאשר לא ניתן לשלוט במפגעים באופן יעיל 

במקורם, יש להבטיח כי לעובדים ניתן ציוד מגן אישי הולם ושהם עושים בו שימוש. יש להכשיר 

עובדים בקביעות על נושאים הקשורים לבטיחות ולבריאות ויש לנהל רשומות מתאימות. על מתחמי 

מגורים, היכן שהם מסופקים באופן ישיר או באמצעות צד שלישי, להיות נקיים, בטוחים ולענות על 

צורכיהם הבסיסיים של העובדים.
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 חופש התאגדות

יש לאמץ גישה פתוחה בכל הנוגע לפעילותם של איגודים מקצועיים וארגוני עובדים אחרים. יש לכבד 

את זכות העובדים להקים איגוד מקצועי או להצטרף אל אחד כזה או אל ארגון מייצג שבו יבחרו, ואין 

להפריע למימוש זכות זו. יש להכיר בזכותם של העובדים לנהל משא ומתן קיבוצי. יש להכיר בזכות 

גישתם של נציגי עובדים למקום העבודה כדי שיתאפשר להם לבצע את תפקידיהם בהתאם ובזכותם 

למסור מידע בנוגע לתנאי העסקה באופן פתוח ללא חשש מאפליה, ענישה, הפחדה או הטרדות.

 זכויות מקרקעין

יש לכבד את זכויותיהם של יחידים ושל קהילות מקומיות, כולל אלה של קהילות ילידים, לקרקע 

שעליה הם יושבים ולמשאבים המצויים בה ואת בעלותם על אלה. יש לשאת ולתת עם בעלי קרקעות 

מקומיים באופן הוגן על השימוש בקרקע והעברת הזכויות בה. אין לפעול לרכישה שנויה במחלוקת 

של זכויות קרקע בקנה מידה גדול, או בכל רכישה של קרקע שמובילה לנישול אנשים מאדמתם 

בניגוד לרצונם. מצופה מספקים לפעול בשקיפות בעת קבלת כל החלטה הנוגעת לשימוש בקרקע או 

להעברת הזכויות בה, ולפעול בהתאם לעקרונות ההסכמה החופשית, מראש וההסכמה מדעת.

 מיקור מחצבים

יש לבסס מדיניות שתבטיח באופן סביר כי טנטלום, בדיל, טונגסטן וזהב שמצויים בחומרים מיוצרים 

לא מממנים או מועילים לקבוצות חמושות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו או במדינה סמוכה, או 

באותן מדינות שמפורטות בתקנות מחצבי עימות המתפרסמות מעת לעת. יש לבצע בדיקת נאותות 

באשר למקור ושרשרת האחזקה של מחצבים אלה ולהחזיק אמצעי בדיקת נאותות שיהיו זמינים 

עבור החברות בקבוצת PMI לבקשתה.

בהתאם למגזר, למיקום ולהקשר שבהם הספקים של חברות בקבוצת PMI או צדדים שלישיים 

פועלים, ייתכן שהספקים יידרשו לקחת בחשבון זכויות אדם נוספות, ובפרט אלה הקשורות לקהילות 

מקומיות ולקבוצות פגיעות הדורשות תשומת לב מיוחדת, כמו גם לבצע בדיקות נאותות כדי לזהות, 

למנוע ולמזער השפעות על זכויות האדם של קבוצות אלה ולשאת באחריות הנוגעת בדבר.
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אחריות 
סביבתית

 ציות סביבתי

יש להשיג את כל ההיתרים, הרישיונות והרישומים הסביבתיים הדרושים וחלה חובה לתעד אותם כיאות 

עבור העסק שלך. יש להעניק הכשרה לעובדים הרלוונטיים כדי להבטיח שהם מכירים את ההיתרים 

הדרושים ואת הדרישות החוקיות האחרות שקשורות לסביבה ומצייתים להם.

 ניהול סביבתי

יש להקים מערכת, המתאימה לגודל העסק ולנסיבות שבהן הוא פועל, לניהול ההיבטים הסביבתיים 

של העסק, כולל אמצעים להערכת השפעות סביבתיות, לשליטה בהן ולמזעורן. יש ליישם את המדיניות 

הדרושה לקביעתן של שיטות עבודה סביבתיות ברחבי העסק והפעילויות שלך ולהקצות תפקידים ייעודיים 

בתוך הארגון לאחריות על נושאים סביבתיים. יש לנקוט בפעולה מידית כדי למנוע תקריות או לתקן אותן 

ולשפר באופן תמידי את הביצועים הסביבתיים שלך.
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 ניצול משאבים והפחתת פסולת

 יש לצמצם למינימום ניצול של משאבים טבעיים, למנוע זיהום ולהפחית ייצור פסולת, מי שופכין, פליטות 

פחמן והשפעות סביבתיות אחרות שקשורות לעסק שלך ולמוצרים שלך, באופן העולה בקנה אחד עם 

עקרונות נקיטת הזהירות. יש לקבוע יעדים לשיפור, לבצע מדידת ביצועים ולדווח על התוצאות.
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 שיווק ביושרה

 עישון גורם למחלות קשות והוא ממכר. על הספקים שעוסקים בשיווק ובמכירה של מוצרינו לשווק ולמכור 

אותם אך ורק לבוגרים. המוצרים של PMI ופעילויות השיווק והמכירות שלנו אינם מיועדים לקטינים, ללא-

מעשנים או לאנשים שאינם משתמשים במוצרים ללא עשן.

 שוחד ושחיתות

אין להציע שוחד לאף אדם, בשום מקום ומשום סיבה, ואין לאפשר לאדם אחר להציע שוחד בשמך. ההצעה 

או הקבלה של כל דבר בעל ערך - כולל כסף, מתנות, טובות, בידור, ואפילו העסקתו של קרוב משפחה של 

פקיד ממשל - עשויות להיתפס כניסיון להשפיע על פעולותיו או החלטותיו המקצועיות של אדם ולכן עלולות 

להיתפס כשוחד. אין להציע “תשלומי זירוז” - תשלום של סכומים קטנים, במזומן או בשווה ערך מזומן, 

שנועד לזרז את ביצועה של פעולה שעל פקיד ממשל לבצע באופן שגרתי. יש לנהל ספרים ורשומות באופן 

מדויק, בהם יוצגו את כל המקרים שבהם דבר מה בעל ערך ניתן לפקיד ממשל.

 תחרות הוגנת

יש להתחרות באופן הוגן על סמך איכות המוצר או השירותים, חדשנות, מחיר, פרסום ואמצעים לגיטימיים 

אחרים. יש להבין את דרישות חוקי התחרות שחלים על העסק שלך ולציית להם, ואין ליטול חלק 

בהתנהגות המונעת תחרות.

 מידע חסוי וקניין רוחני

יש להגן על המידע החסוי של החברות בקבוצת PMI. יש להשתמש במידע זה אך ורק למטרות שאושרו 

 .PMI לשימוש בהתקשרויות חוזיות. אין לחלוק מידע חסוי מבלי לקבל את הסכמתה של החברה בקבוצת

אין לאסוף מידע חסוי בנוגע לחברות אחרות או מהן. יש להגן כראוי על מידע חסוי ואישי של עובדים. יש 

לכבד את זכויות הקניין הרוחני ואת הידע המעשי של PMI, החברות בקבוצת PMI ושל חברות אחרות.

 יושרה 
עסקית
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 ניגודי עניינים

יש לדווח ל-PMI או לחברה בקבוצת PMI על כל מצב העשוי ליצור מראית עין של ניגוד עניינים שמתעורר 

במהלך מערכת היחסים שלך עם PMI. ניגודי עניינים מתרחשים בדרך כלל במצבים שבהם היכולת לבצע 

עבודה באופן אובייקטיבי נפגעת, או עלולה להיפגע, עקב קיום עניין אישי. מצבים מעין אלה עשויים לערב 

ארגונים, יחידים או את שניהם.

 סחר לא חוקי

יש לפעול בדרכים עסקיות לגיטימיות. אין להסכים לזיופים, הברחות או לפשעים קשורים אחרים, כגון 

הלבנת כספים, ואין לקדם אותם או לתמוך בהם.
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יישום

 כדי לתמוך במאמצים של ספקיה של PMI ובחברות בקבוצת PMI לעמוד בדרישות עקרונות 

המיקור האחראי שלנו, פיתחנו הנחיית יישום מקיפה, שבה הציפיות שלנו מוסברות בפירוט רב 

יותר ושנועדה לתמוך במאמצי הספקים ליישם עקרונות אלה בעסקים שלהם ובמערכות היחסים 

העסקיות שלהם. הנחייה זו כוללת המלצות לעמידה בדרישות העקרונות ואף מציעה המלצות 

ליישום בקרות תפעוליות, תיעוד ומערכות ניהול.
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זיהוי סיכונים והשפעות ומציאת דרכים הולמות לתגובה רלוונטית עשויים לקחת זמן מה. על אף 

זאת, אנו מצפים מספקינו להתחייבות בתום לב ליישום עקרונות המיקור האחראי, לדיווח על התקדמות 

ניתנת למדידה ולכך שהם ינקטו במאמצי שיפור מתמשכים. במקרים בודדים, אנו נעבוד יחד עם ספקים 

כדי להתמודד עם אתגרים שזוהו. עם זאת, אם לא קיימת מחויבות ברורה למניעת השפעות שליליות, 

למזעורן ולנשיאה באחריות בגינן, או אם קיים מחסור עקבי בפעולה ובשיפור, אנו נשקול את ביטול החוזה. 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל חוזים במקרים שבהם קיימת הפרה חמורה של עקרונות המיקור 

האחראי. ביצועי הקיימות של הספקים יהיו משמעותיים בהחלטתנו להתקשר במערכת יחסים עסקית או 

להמשיך מערכת יחסים קיימת.

עקרונות המיקור האחראי אינם מעניקים כל זכות מעבר לאלה שכלולות בהתקשרויות החוזיות הקיימות בין 

PMI או בחברה בקבוצת PMI לספק של PMI או ספק של חברה בקבוצת PMI או כל צד אחר, והם אינם 

מהווים הבטחה או התחייבות.

קוד שיטות העבודה החקלאית שלנו ותוכנית שיטות העבודה החקלאיות המומלצות שלנו ממשיכים לחול 

על חוות ומשקים חקלאיים שעמם אנו או ספקינו התקשרנו לשם גידול טבק עבורנו.

ספקים יכולים להראות שהם מצייתים לעקרונות המיקור האחראי על ידי יישור קו עם תקנים שווי ערך 

או עם תכניות הסמכה המבוססות על הסכם Global Compact של ארגון ה-United Nations ועל 

העקרונות המנחים של ארגון ה- United Nations לעסקים ולזכויות אדם.
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התרעה

 אנו תומכים באופן נמרץ בתרבות של התרעה על חשד להפרות או על הפרות ממשיות של עקרונות 

המיקור האחראי, ללא כל חשש מפני התנכלות כלפי המדווחים עליהם. לפיכך, אנו מבקשים מספקינו:

•  לספק לעובדים אמצעים הנגישים בקלות להצגת חששות בעילום שם ולהגן עליהם   

מפני התנכלות.

•  לבסס מערכת ותהליכים לחקירת החששות שהוצגו ולנקוט בפעולות המתאימות   

תוך הגנה על חסיונם של כל הצדדים המעורבים.

•  לפתח אמצעים שיאפשרו ליחידים ולבעלי עניין שמחוץ לארגון להציג חששות   

ולהתייחס לחששות אלה בשלב מוקדם.

•  ליידע את PMI, באמצעות איש הקשר המרכזי של PMI, על כל חשש או חשד   

להפרה של עקרונות המיקור האחראי.
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בדיקות

שקיפות היא מרכיב מפתח בפיקוח על יישומם של עקרונות המיקור האחראי כך שנוכל לראות כיצד 

הגורמים שעמם אנו מנהלים עסקים מונעים השפעות שליליות, ממזערים אותן ומתייחסים אליהן.

PMI והחברות בקבוצת PMI יוודאו כי ספקינו מצייתים לעקרונות אלה באמצעות בדיקות חיצוניות 

ופנימיות, ומצפה מספקים לנקוט בפעולות קונקרטיות כדי לסגור כל פער שזוהה ביישום עקרונות אלה.
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