
 مبادئ التوريد 
المسوؤل



 إننا في شركة فيليب موريس الدولية )PMI(، ملتزمون بمزاولة األعمال بما يتوافق 
مع المبادئ المعترف بها عالمًيا في مجال حقوق اإلنسان، واإلدارة البيئية، والنزاهة 

دنا وتوجهنا، وهي راسخة ضمن التزامنا  في األعمال، ومكافحة الفساد. فهذه القيم توحِّ
بحقوق اإلنسان وكتيب دليل النجاح الخاص بنا. كما تعكس هذه المبادئ أيًضا التزامنا 

بمبادئ اتفاق األمم المتحدة العالمي العشرة و مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن 
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
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دينا عبر سلسلة التوريد لدينا. وتحدد هذه الوثيقة مبادئ التوريد  تتضمن هذه القيم الطريقة التي نعمل من خاللها مع مورِّ
 .PMI دين الذين يتعاملون مع المسوؤل الخاصة بنا، حيث توفر متطلبات التشغيل واألداء الُمطبقة على جميع المورِّ
ويتمثل هدفنا من خالل تطبيقها في تحقيق تحسينات قابلة للقياس وملموسة في سلسلة التوريد لدينا. ونحن نعتمد على التزام 

دين ودعمهم للتحسين المستمر من أجل مساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. المورِّ

دينا بشأن تنفيذ مبادرات مهمة، مثل برامج الممارسات الزراعية   كنا اعتدنا على مدار السنين العمل مع العديد من مورِّ
دينا من أجل مساعدتنا في تحقيق هدفنا في توريد  ر جميع جهود مورِّ الجيدة و برامج ممارسات العمالة الزراعية. ونحن نقدِّ

منتجاتنا وخدماتنا بطريقة مسؤولة وخلق قيمة مستدامة عبر سلسلة التوريد لدينا. 

دينا تنفيذ مبادئ التوريد المسوؤل بشكل يتسم باالجتهاد والشفافية. كما أننا نؤمن بأن جهودنا  إننا نتوقع من جميع مورِّ
المشتركة إلنشاء سلسلة توريد أكثر استدامة ستوفر فرًصا كبيرة لتعزيز وتقوية عالقاتنا التجارية وخلق قيمة لشركاتنا المعنية.

دينا تنفيذ مبادئ التوريد المسوؤل بشكل يتسم باالجتهاد والشفافية. وعلى وجه الخصوص،  إننا نتوقع من جميع مورِّ
فنحن ندعوهم إلى ما يلي:

دين من تحديد المخاطر واآلثار  •  تنفيذ العمليات أو االستفادة من األنظمة القائمة التي تمكن المورِّ  

أو تجنبها أو التخفيف من وطأتها في عملياتهم الخاصة وفي عالقاتهم التجارية.

•  تقييم عملياتهم وسلسلة التوريد لديهم مقابل مبادئ التوريد المسوؤل أو أي معايير مماثلة تستند إلى   

االتفاق العالمي لألمم المتحدة ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية.

دين وأصحاب المصلحة، بحيث يمكنهم جذب  •  التواصل والمشاركة بفعالية مع العاملين لديهم والمورِّ  

االنتباه إلى المخاوف المحتملة.
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اإلنسان حقوق 
إن معاملة األشخاص باحترام وكرامة تعد أمًرا محورًيا في طريقة تنفيذنا لألعمال في PMI. إن التزامنا لعام 2015 باالتفاق 

العالمي لألمم المتحدة عمل بمثابة عامل حفاز النتهاج مقاربة أكثر انتظاماً لحقوق اإلنسان للتوافق مع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية 
دينا أن يحذوا حذونا في هذا الصدد. ولتحقيق ذلك، يتعيَّن أن يكون لدى  بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. ونحن نتوقع من مورِّ

دينا سياسات وعمليات مناسبة قيد التطبيق تناسب حجمهم وظروفهم، بما في ذلك: مورِّ

•  االلتزام بسياسة احترام حقوق اإلنسان؛  

•  وجود عملية عناية واجبة في مجال حقوق اإلنسان لتحديد اآلثار الواقعة على حقوق اإلنسان ومنعها والتخفيف   
من وطأتها واخذها في الحسبان؛ و

•  وضع عمليات، بما يشمل آليات التظّلم حيثما أمكن، للسماح بمعالجة أي آثار سلبية على حقوق اإلنسان قد   
يتسببون أو يسهمون فيها.
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دي PMI تحديد اآلثار السلبية على جميع حقوق اإلنسان الُمعترف بها دولًيا وتجنبها ومعالجتها بما  ُيتوقع من مورِّ
في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 العمل بالُسخرة واالتجار بالبشر
 يجب أال تشاركوا في أو تتغاضوا عن استخدام العمال بالُسخرة أو االتجار بهم. كما يجب الحرص على تحديد أي شكل 
من أشكال العبودية المعاصرة ومعالجته في العمليات وسلسلة التوريد، بما في ذلك السجن أو العمل القسري أو االستعباد 

أو االسترقاق أو أي شكل آخر من أشكال العمل بالُسخرة. ويتعين أن تستند القروض أو سلفيات الرواتب إلى شروط 
منصفة يتم شرحها بوضوح للعامل، ويتم االتفاق عليها بشكل متبادل، وينبغي أال تتطلب من العامل البقاء مع صاحب 

العمل حتى يتم االنتهاء من السداد. ينبغي كذلك عدم االحتفاظ بالوثائق الشخصية ألي من العاملين أو مصادرتها، بما في 
ذلك جوازات سفرهم. وال يجب السماح للعاملين بدفع رسوم توظيف أو تجهيز أو تعيين، ويجب االتفاق مع جميع العاملين 

على شروط توظيفهم كتابة عند التوظيف.

 عمالة األطفال
 يجب عدم االستعانة بعمالة األطفال. ويمكن توظيف القاصرين في ظروف محدودة، شريطة أن يكونوا في عمر 15 عاًما 

على األقل، أو بلغوا الحد األدنى للسن القانونية للعمل أو سن إتمام التعليم اإللزامي، أيهما كان أعلى. وال يمكن للعاملين ممن 
تقل أعمارهم عن 18 عاًما القيام بأعمال قد تعرض صحتهم أو سالمتهم أو نموهم العاطفي للخطر، أو القيام بعمل ينطوي على 

تسويق وبيع منتجات التبغ.
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 وقت العمل
 يجب السماح للعاملين بالحصول على وقت للراحة. وتكون ساعات العمل االعتيادية بما يتفق مع قوانين البلد وال 

تتجاوز 48 ساعة في األسبوع على أساس منتظم. كما يجب منح العاملين يوم إجازة واحد كل سبعة أيام، بواقع 24 ساعة 
متتالية على األقل. ويجب منح العاملين أيام العطلة واإلجازات المرضية المستحقة. ويتعين كذلك تحديد أسبوع العمل بعدد 

60 ساعة، بما في ذلك ساعات العمل اإلضافي، ويتعّين الحصول على موافقة اختيارية من العاملين على العمل اإلضافي. 

 األجور والمنافع
 يجب دفع أجور مناسبة للعاملين. وينبغي أن يكون التعويض كافًيا للوفاء باالحتياجات األساسية للعاملين وأسرهم وأن يولد 

دخالً فائضاً عن الحاجات األساسية كما يتعين أن تفي األجور بالحد األدنى من المعايير القانونية أو المعايير المرجعية 
المناسبة في القطاع، حيثما ال توجد متطلبات قانونية لألجور. يتعين كذلك دفع األجور كاملًة بانتظام، والسماح للعاملين 

بالحصول على المنافع واإلجازات التي تحق لهم بموجب القانون. وينبغي عدم استخدام االستقطاعات من األجور كإجراء 
تأديبي.

 المعاملة العادلة والمتساوية
يجب الحفاظ على ممارسات عمل وبيئة عمل شاملة للجميع ومهنية. وينبغي عدم التسامح مع السلوك العدواني أو المهين 

أو المسيء، أو مع التمييز من أي نوع. يجب أيًضا توفير فرص التوظيف وفرص العمل على قدم المساواة وبال تمييز على 
أساس السمات الشخصية. كما يتعين اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف على أساس موضوعي.

 سالمة مكان العمل
 يجب توفير بيئة عمل آمنة وصحية لمنع وقوع الحوادث واإلصابات. ويتعين تحديد مخاطر الصحة والسالمة المهنية وتقييمها 

ومراقبتها. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها السيطرة على المخاطر بشكل فّعال من منبعها، يجب التأكد من أن العاملين 
يستخدمون معدات الحماية الشخصية المناسبة. يتعين تدريب العاملين بانتظام على تدابير الصحة والسالمة واالحتفاظ بسجالت 

مناسبة. ويجب أن تكون أماكن اإلقامة نظيفة وآمنة وتفي باالحتياجات األساسية للعاملين، متى تم توفيرها إما مباشرة أو من 
خالل طرف ثالث.
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 حرية تكوين الجمعيات
 ينبغي تبني موقف منفتح تجاه أنشطة النقابات العمالية وغيرها من منظمات العمال. ويتعين احترام حقوق العاملين في 

تشكيل نقابة أو منظمة تمثلهم من اختيارهم أو االنضمام إليها وعدم التدخل في تلك الحقوق. كما يتعين االعتراف واإلقرار 
بحق العمال في المفاوضة بشكل جماعي. وينبغي كذلك االعتراف بإمكانية وصول ممثلي العاملين إلى وظائفهم التمثيلية 

وأدائها في مكان العمل والتواصل العلني فيما يتعلق بظروف العمل دون خوف من التمييز أو االنتقام أو الترهيب أو 
المضايقة.

 حقوق ملكية األرض
 يجب احترام حقوق وملكية األفراد والمجتمعات المحلية، بما في ذلك مجتمعات السكان األصليين، في أرضهم ومواردهم 
الطبيعية. كما يتعين المشاركة في مفاوضات عادلة مع حائزي األراضي المحليين بشأن استخدام األراضي ونقل ملكيتها. 
كذلك ينبغي عدم المشاركة في الحصول على حقوق األراضي محل النزاع على نطاق واسع، أو في أي حيازة لألراضي 

دون بالشفافية في جميع عمليات  من شأنها أن تؤدي إلى نزوح الناس بصورة غير طوعية. ومن المتوقع أن يتسم المورِّ
اتخاذ القرار بشأن استخدام األراضي أو نقل ملكيتها، وفًقا لمبادئ الموافقة الحرة والُمسبقة والمستنيرة.

 البحث عن مصادر توريد المعادن
 يجب وضع سياسة مناسبة تضمن بشكل معقول أن معادن التنتالوم والقصدير والتنغستين والذهب في المواد المصّنعة 

ال تمّول أو تعود بفائدة على الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو في أي بلد مجاور، أو تلك البلدان 
المحددة من وقت إلى آخر في لوائح المعادن في مناطق الصراعات. وينبغي ممارسة العناية الواجبة فيما يخص مصدر 

وسلسلة المسؤوليات لهذه المعادن، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المتاحة لمؤسسة PMI عند الطلب.

واعتماًدا على القطاع والموقع والوسط الذي يعمل فيه موّردو PMI أو األطراف الثالثة، قد يحتاج الموّردون إلى النظر في 
حقوق إنسان إضافية، وخاصة تلك المتعلقة بالمجتمعات المحلية والفئات المهمشة المعرضة للخطر التي تحتاج إلى عناية 
خاصة، وإلى بذل العناية الواجبة لتحديد اآلثار الواقعة على حقوق اإلنسان ومنعها وتخفيف وطأتها واخذها في الحسبان 

بالنسبة لتلك المجموعات.
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 المسؤولية 
لبيئية ا

 االمتثال البيئي
 يجب الحصول على جميع التصاريح البيئية الالزمة، والتراخيص والتسجيالت الضرورية وتوثيقها بشكل مناسب لعملياتكم. كما 

يجب توفير التدريب للموظفين المعنيين من أجل ضمان اإللمام بالتصاريح والمتطلبات القانونية البيئية األخرى واالمتثال لها.

 اإلدارة البيئية
 يجب وضع نظام يتناسب مع حجمكم وظروفكم إلدارة الجوانب البيئية لعملياتكم، بما في ذلك إجراءات تقييم اآلثار البيئية 

ومراقبتها والحد منها. كما يتعين تنفيذ السياسات المناسبة لتضمين الممارسات البيئية عبر عملياتكم وأنشطتكم وتعيين أدوار 
محددة داخل مؤسستكم لتحمل المسؤولية عن الموضوعات البيئية. وينبغي كذلك اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع الحوادث أو 

إصالحها وتحسين أدائكم البيئي بشكل مستمر.
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 استهالك الموارد والحد من النفايات
 ينبغي التقليل من استهالك الموارد الطبيعية ومنع التلوث والحد من توليد النفايات ومياه الصرف الصحي وانبعاثات الكربون 

واآلثار البيئية األخرى المرتبطة بعملياتكم ومنتجاتكم، وذلك بما يتماشى مع المبادئ االحترازية. ويجب وضع أهداف للتحسين 
وقياس األداء ورفع التقارير بشأنهما.

 

09



10

ق بنزاهة  التسوُّ
 يسبب التدخين أمراضاً خطيرة وهو مسبب لإلدمان. وبالنسبة للموردين الذين يعملون في مجال تسويق وبيع منتجاتنا، فإنه يجب 

أال يسوقوا منتجات التبغ أو يبيعوها إال للبالغين. إن منتجات وأنشطة تسويق ومبيعات PMI ليست معّدة للقاصرين أو غير 
المدخنين أو غير المستخدمين لمنتجات خالية من التدخين.

 الرشوة والفساد
 يجب عدم تقديم رشوة ألي شخص في أي مكان وألي سبب من األسباب، أو السماح ألي شخص آخر بتقديم رشوة بالنيابة عنكم. 
فقد ُينظر إلى تقديم أي شيء ذي قيمة أو قبوله – بما في ذلك األموال أو الهدايا أو الخدمات أو أشكال الترفيه أو حتى توظيف أي 
قريب لمسؤول حكومي – على أنه محاولة للتأثير في اإلجراءات أو القرارات المهنية للشخص، وبالتالي تعتبر شكالً من أشكال 

الرشوة. وينبغي عدم تقديم “مدفوعات التسهيل” - مدفوعات صغيرة نقدية أو عينية غرضها اإلسراع في إجراء يجب على 
مسؤول حكومي أن يتخذه بشكل روتيني. كما يتعين االحتفاظ بسجالت ودفاتر دقيقة تعرض جميع الحاالت التي يتم فيها تقديم 

شيء ذي قيمة لمسؤول حكومي.

 المنافسة العادلة
  يجب التنافس بصورة عادلة على جودة المنتجات أو الخدمات، وعلى االبتكار والسعر واإلعالن والوسائل المشروعة 

 األخرى. كما ينبغي فهم متطلبات قانون المنافسة السارية على عملكم وااللتزام بها، وعدم االنخراط في السلوك 
المناهض للمنافسة.

 المعلومات السرية والملكية الفكرية
 يجب حماية المعلومات السرية لمؤسسة PMI. كما يتعين عدم استخدام هذه المعلومات إال لألغراض المسموح باستخدامها 

 بموجب اتفاقية التعاقد. وكذلك ينبغي عدم مشاركة المعلومات السرية دون موافقة PMI. ويجب عدم جمع معلومات 
 سرية عن أو من شركات أخرى. أيًضا يتعين حماية المعلومات السرية والشخصية الخاصة بالعاملين بشكل مناسب. 

وكذلك ينبغي احترام حقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية لمؤسسة PMI والشركات األخرى.

في  النزاهة 
األعمال



 تضارب المصالح
 يجب إبالغ PMI بأي موقف قد يظهر على أنه تضارب في المصالح في عالقتكم مع PMI. ويحدث تضارب المصالح عادًة 
في الحاالت التي يحدث أو قد يتم فيها النيل من الموضوعية في أداء الوظيفة بسبب مصلحة شخصية. وقد تشمل هذه الحاالت 

المنظمات أو األفراد أو كليهما.

 التجارة غير الشرعية
 يجب االنخراط في األعمال التجارية المشروعة. وينبغي عدم التغاضي عن التزييف أو التهريب أو أي جرائم أخرى ذات صلة 

أو تسهيلها أو دعمها، مثل غسل األموال.
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لتنفيذ ا

12

ح  دي PMI في الوفاء بمبادئ التوريد المسوؤل الخاصة بنا، فقد وضعنا توجيًها شامال للتنفيذ، والذي يوضِّ  لدعم مورِّ
دين لتنفيذ هذه المبادئ في عملياتهم وعالقات األعمال لديهم.  توقعاتنا بمزيد من التفصيل، ويهدف إلى دعم جهود المورِّ

ويتضمن هذا الدليل توصيات بشأن كيفية تلبية المبادئ ويوفر ضوابًطا تشغيلية مقترحة وأنظمة للتوثيق واإلدارة.



قد يستغرق تحديد المخاطر واآلثار وإيجاد طرق مالئمة لالستجابة لها بعض الوقت. ومع ذلك، فنحن نتوقع تعهدات بحسن 
دين في تنفيذ مبادئ التوريد المسوؤل، ورفع تقارير عن معدل التقدم القابل للقياس وجهود التحّسن المستمر.  النية من جانب المورِّ
دين للتعامل مع التحديات المحددة. ومع ذلك، فإننا سندرس إنهاء التعاقد إذا لم يكن هناك  وفي الحاالت الفردية، سنعمل مع المورِّ

التزام واضح بمنع اآلثار السلبية والتخفيف من وطأتها واخذها في الحسبان، أو إذا كان هناك افتقار مستمر للعمل والتحّسن. 
ونحن نحتفظ ألنفسنا بالحق في إنهاء العقود على الفور في حالة حدوث انتهاك صارخ لمبادئ التوريد المسوؤل. وسيكون أداء 

دين أمًرا مهًما في اتخاذنا لقرار االنخراط في أي عالقة أعمال أو االستمرار فيها. االستدامة من جانب المورِّ

 PMI د وال تخلق مبادئ التوريد المسوؤل أي حقوق تتجاوز تلك الحقوق المدرجة في العالقة التعاقدية بين PMI ومورِّ
أو أي أطراف أخرى؛ وهي حقوق ال تمثل وعوًدا وال ضمانات.

ويستمر تطبيق قانون ممارسة العمل الزراعي وبرنامج الممارسات الزراعية الجيدة علی المزارع التي تربطنا بها أو تربط 
دينا بها عقود لزراعة التبغ لصالحنا. مورِّ

دين إثبات التزامهم بمبادئ التوريد المسوؤل عن طريق امتثالهم لمعايير مماثلة أو خطط إصدار شهادات مستندة  ويجوز للمورِّ
إلى االتفاق العالمي لألمم المتحدة ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
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اإلبالغ
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إننا ندعم بقوة ثقافة التحّدث دون خوف من االنتقام من أولئك الذين يبلغون عن انتهاك فعلي أو مشتبه به لمبادئ التوريد 
دينا ما يلي: المسوؤل . وبالتالي، فإننا نطلب من مورِّ

•  تزويد العاملين بوسائل يسهل الوصول إليها من أجل اإلبالغ عن مخاوفهم دون االفصاح عن هويتهم   

وحمايتهم من االنتقام.

•  اعتماد أنظمة وعمليات للتحقيق في القضايا المثارة واتخاذ اإلجراءات المناسبة، مع الحفاظ على   

سرية جميع األشخاص المعنيين.

•  وضع الوسائل لألفراد وأصحاب المصلحة خارج المنظمة من أجل اإلبالغ عن مخاوفهم ومعالجتها في   

وقت مبكر.

•  إبالغ PMI من خالل جهة االتصال الرئيسية لدى PMI بأي مخاوف أو اشتباه بشأن وقوع انتهاك   

لمبادئ التوريد المسوؤل.



التقييم عمليات 
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تمثل الرؤية الواضحة حجر الزاوية في اإلشراف على تنفيذ مبادئ التوريد المسوؤل ، لذا فإننا قادرون على التعرف 
على الطريقة التي يتبعها شركاؤنا في العمل لمنع وقوع اآلثار السلبية والتخفيف من وطأتها واخذها في الحسبان. 

دين بهذه المبادئ من خالل إجراء عمليات التقييم الداخلية والخارجية، وتتوقع المؤسسة  وستتحقق PMI من التزام المورِّ
دين اتخاذ إجراءات ملموسة لسد أي فجوات محددة في تطبيق هذه المبادئ. من المورِّ



شركة فيليب موريس الدولية، 2017

ُترجمت مبادئ التوريد المسؤول إلى لغات عديدة على أساس النسخة اإلنجليزية التي تمثل اللغة األصلية. وفي حالة وجود أي تعارض أو التباس 
أو غموض بين النسخة اإلنجليزية والنسخ المترجمة، تسود النسخة اإلنجليزية.


