أفون بروداكتس إنك.
مدونة قواعد السلوك العالمية لموردي أفون

نؤمن في أفون بخمس قيم أساسية :الثقة واالحترام واإليمان والتواضع والنزاھة .وعلى الرغم من أن ھذه القيم كافة تلعب دورً ا
محوريًا في عملياتنا العالمية إال أن قيمة النزاھة تحظى بمكانة خاصة في ثقافة أفون حيث أنھا تسھم في ترسيخ مكانة شركتنا
في ظل عالم يسوده التعقيد المتزايد وكثرة المطالب .و ُتعرِّ ف أفون النزاھة بأنھا وضع أعلى المعايير األخالقية ومراعاتھا
وااللتزام الدائم بالقيام باألعمال الصائبة .وتحقي ًقا لغرض ھذا القيمة ،نلتزم بالوفاء بواجب العناية ليس فقط تجاه ممثلينا
المستقلين والعمالء في المجتمعات التي نقدم بھا خدماتنا بل أيضًا تجاه زمالئنا وأنفسنا.
ً
فضال عن تمسكھا بالعمل مع شركاء األعمال ذائعي الصيت الذين يولون المعايير
تلتزم أفون بھذه القيم في عملياتھا
والممارسات األخالقية لألعمال نفس القدر من األھمية الذي توليه لھا شركة أفون.
وفي إطار السعي لتحقيق ھذا االلتزام ،أُعدت مدونة قواعد السلوك العالمية لموردي أفون )المشار إليھا في ھذه الوثيقة
بـ"مدونة قواعد السلوك"( وھي تسري على جميع الشركات والمصانع والمصنعين والموردين والوكالء )المشار إليھم في ھذه
الوثيقة بـ"الموردين"( المنتجين للبضائع و/أو الذين يقدمون خدمات ألفون برودكتس إنك أو أي شركة محلية تابعة لھا .تحل
مدونة قواعد السلوك الحالية ،الصادرة في  13أكتوبر  ،2015محل جميع مدونات قواعد السلوك العالمية لموردي أفون
السابقة.
ومع إدراك أفون لتعددية وتنوع البيئات القانونية والثقافية للموردين في جميع أنحاء العالم ،فإن مدونة قواعد السلوك الحالية
تضع الحد األدنى من التوقعات التي يلزم العمل بموجبھا لكل من أفون ومورديھا على مستوى العالم.
وعالوة على ذلك ،تحث أفون الموردين بشدة على تخطي المتطلبات المحددة في مدونة قواعد السلوك الحالية ودعم أفضل
الممارسات والتحسين المستمر.
القوانين واللوائح :مع عدم اإلخالل بأي شيء في ھذه الوثيقة يخالف ذلك ،يتعين على الموردين االمتثال الكلي
.1
لجميع القوانين واللوائح اإللزامية للدول التي يعملون بھا.
عمالة األطفال :يحظر على الموردين توظيف عاملين تقل أعمارھم عن األكبر مما يلي ) 15 (1عامًا أو  14عامًا
.2
متى سمح القانون المحلي بھذا االستثناء بما يتفق مع إرشادات منظمة العمل الدولية ،أو ) (2عمر إتمام التعليم اإللزامي ،أو
) (3الحد العمري األدنى الذي يحدده القانون في دولة التصنيع.
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كما يتعين على الموردين االمتثال لكافة المتطلبات القانونية للعاملين صغار السن المصرح لھم ال سيما المتطلبات الخاصة
بساعات العمل واألجور وظروف العمل.
العمل القسري :يحظر على الموردين استخدام العمل القسري سواء عن طريق السجن أو صكوك الدين أو اإللزام
.3
بالعمل لفترات طويلة أو غير ذلك من أشكال العمل القسري كما يُحظر عليھم المشاركة في أعمال االتجار بالبشر أو دعمھا.
ويمنع أيضًا اإلجبار على العمل لساعات إضافية.
اإلجراءات التأديبية :يجب معاملة جميع العاملين باحترام مع مراعاة كرامتھم اإلنسانية .يجب أال يخضع أي عامل
.4
للعقاب البدني أو التحرش وسوء المعاملة الجسمانية أو الجنسية أو النفسية أو اللفظية بحسب التعريف المحدد لكل حالة في
القانون المعمول به .عالوة على ذلك ،يُحظر على الموردين فرض أي غرامات مالية كإجراء تأديبي.
الساعات :لن يُلزم الموردون العاملين بالعمل لتجاوز القدر األقل من التالي ) (1الحدود المفروضة على ساعات
.5
العمل العادية واإلضافية التي يسمح بھا القانون في الدولة التي يقطن بھا العاملون ،أو ) 60 (2ساعة أسبوعيًا وفق أسس
مجدولة منتظمة ،يشمل ذلك ساعات العمل اإلضافية ،و 72ساعة أسبوعيًا كحد أقصى مطلق ،ما لم تكن ھناك ظروف عمل
ً
فضال عن ذلك ،سوف يضمن الموردون أحقية حصول كافة العاملين على إجازة لمدة يوم واحد على األقل كل
غير اعتيادية.
سبعة أيام عمل متتالية.
األجور/المزايا :يتعين على الموردين ضمان دفع الحد القانوني األدنى من األجور للعاملين عن كافة ساعات العمل
.6
مع عدم فرض أي غرامات مالية على ضعف األداء ،باإلضافة إلى عالوة ساعات العمل اإلضافية المحددة قانو ًنا .يجب على
الموردين أيضًا ضمان منح العاملين كافة المزايا المحددة قانو ًنا وعدم تطبيق أي خصومات غير قانونية على ھذه المزايا.
التمييز :تدرك شركة أفون االختالفات الثقافية وتحترمھا ومن ثم يجب على الموردين ضمان استناد عمليات
.7
التوظيف )يشمل ذلك التعيين والمكافآت والمزايا والتقدم الوظيفي وإنھاء التعاقد والتقاعد( إلى القدرة الوظيفية وليس العرق أو
اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو األصول القومية أو اإلعاقة أو الحمل أو الحالة االجتماعية أو الشراكة المدنية أو الميول
الجنسية أو الھوية الجنسية أو حالة الخدمة العسكرية أو أي سمات شخصية أخرى يحميھا القانون في أي مكان .يلزم على
الموردين االمتثال لجميع القوانين القومية أو المحلية المعمول التي تحكم عدم التمييز في التوظيف.
حرية التنظيم/المفاوضة الجماعية :يجب أن يتمتع العاملون بحرية االنضمام إلى المنظمات ،مثل االتحادات
.8
التجارية ،التي يختارونھا برغبتھم وكذلك االمتناع على االنضمام لمثل ھذه المنظمات متى رغبوا في ذلك .يجب على
الموردين عدم تھديد أو معاقبة العاملين على جھودھم للتنظيم أو التفاوض بشكل جماعي متى كان ذلك مسموحً ا به بموجب
قانون الدولة التي يعمل بھا العامل باإلضافة إلى عدم ممارسة أي تمييز ضد العاملين بسبب االنضمام ألي من ھذه المنظمات.
الصحة والسالمة :يجب على الموردين توفير بيئة عمل نظيفة وآمنة وصحية للعاملين لديھم بما يتوافق مع كافة
.9
ً
المعايير المعمول بھا والمحددة قانونا فيما يخص سالمة مكان العمل وسالمته
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في الدول التي يعملون بھا .ويشمل ذلك المرافق السكنية ،إن وجدت .باإلضافة إلى ذلك ،تحث أفون الموردين على السعي
بجد لتنفيذ أفضل الممارسات في القطاع ،متى أمكن ذلك.
اإلدارة البيئية :يلزم على الموردين االمتثال لكافة القوانين البيئية المحلية المعمول بھا في العمليات التي يقومون بھا.
.10
باإلضافة إلى ذلك ،تحث أفون الموردين على إعداد سياسات بيئية وأنظمة إدارة بيئية تشتمل على أھداف محددة تركز على
التطوير المستمر لألداء البيئي بأكمله.
المقاولون من الباطن :يحظر على الموردين استخدام مقاولين من الباطن إلنتاج منتجات أو مكونات منتجات أفون
.11
بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من أفون ،وال يجري ذلك إال عقب موافقة المقاول من الباطن خطيًا على االمتثال
لمدونة قواعد السلوك الحالية باإلضافة إلى أي بنود أخرى ربما تفرضھا أفون.
التواصل :يجب على الموردين إرسال بنود مدونة قواعد السلوك الحالية إلى العاملين لديھم والمشرفين .ستعقد أفون
.12
بشكل دوري ندوات للموردين عن كيفية تطبيق مدونة قواعد السلوك الخاصة بھا وااللتزام بھا.
الرقابة واالمتثال :تحرص أفون على القيام بإجراءات تأكيدية مثل القيام بعمليات تفتيش معلنة وغير معلنة على
.13
مواقع مرافق الموردين ومرافق اإلنتاج لمراقبة االمتثال لمدونة قواعد السلوك الحالية .يلزم على الموردين االحتفاظ في الموقع
بجميع الوثائق الالزمة التي توضح االمتثال لمدونة قواعد السلوك الحالية .يلزم على الموردين السماح للشركات التابعة ألفون
و/أو األطراف الثالثة لھا من شركات الرقابة بالوصول الكامل إلى المباني ومرافق اإلنتاج وسجالت العاملين والعاملين أنفسھم
لغرض المقابالت الشخصية السرية فيما يخص الزيارات الرقابية.
 .14النزاھة ومكافحة الفساد :يجب على الموردين تنفيذ األعمال باألمانة ونزاھة مع االلتزام بأعلى مستويات األخالقية
في مجال األعمال .يحظر تمامًا على الموردين االنخراط في أعمال الرشوة والفساد أو أي ممارسات أخرى غير أخالقية أو
غير قانونية سواء أثناء التعامل مع المسؤولين الحكوميين )بما يتضمن الموظفين الحكوميين أو المسؤولين من أي مستوى من
المستويات والموظفين والمسؤولين في الجھات المملوكة للحكومة أو تلك الخاضعة لرقابة الحكومة والموظفين أو المسؤولين
في المنظمات الدولية العامة والمسؤولين السياسيين أو المرشحين أو أي شخص ينوب عن ھؤالء األشخاص( واألحزاب
السياسية أو غيرھا ويشمل ذلك األفراد في القطاع الخاص .ويتضمن ذلك ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،دفع أو منح أو عرض
أو وعد أو اعتماد أموال أو أي غرض ذي قيمة إلى أي شخص سعيًا للحصول على منفعة غير مستحقة أو غير الئقة .كما
يشمل أي أنشطة تجارية غير أخالقية أو تدابير بين المورد وأي زميل عمل في أفون أو أي شركة أو فرد آخر.
دقة سجالت األعمال :يسجل الموردون المعلومات بدقة وأمانة مع عدم إخفاء أو التقاعس عن تسجيل أو تزييف أي
.15
قيود .يلزم أن تعكس كافة الدفاتر والسجالت والحسابات بدقة المعامالت والمدفوعات والفعاليات وتتطابق مع المبادئ
المحاسبية المتعارف عليھا والتدقيق والضوابط الداخلية الجيدة باإلضافة إلى كافة القوانين واللوائح المعمول بھا.
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التعھيد المسؤول :يلتزم الموردون بالحصول على المواد الخام والسلع والخدمات من جھات تقدم نفس القدر من
.16
الدعم الجوھري لحقوق اإلنسان والعمل والصحة والسالمة والبيئة واألخالق  -غير مقيدين في ذلك بمواد أو مواقع محددة ،مع
تطوير و  /أو الحفاظ على القدرة لتحديد جميع المواد الواردة في منتجاتھا لشركة أفون.


وحيثما أمكن ،نتوقع من موردينا اتخاذ خطوات لتحديد ما إذا كانت منتجاتھم تحتوي على معادن متصلة بالنزاعات
)القصدير والتانتالوم والذھب والتنغستن( ،وإذا كان األمر كذلك ،يتم تنفيذ عمليات العناية الواجبة لسلسلة التوريد لتحديد
مصادر ھذه المعادن ودعم الجھود الرامية إلى استئصال استخدام المعادن ذات الصلة بالنزاعات التي ُتستخدم بشكل
مباشر في تمويل الصراعات أو تفيد مجموعات مسلحة في جمھورية الكونغو الديمقراطية أو البلدان المجاورة لھا.



تلتزم أفون بالمساعدة في وقف إزالة الغابات من خالل  Avon Palm Oil Promiseو .Avon Paper Promise
وتحقي ًقا لھذه الغاية ،وحيثما ينطبق ذلك ،يجب على الموردين العمل بالتعاون مع أفون للمساعدة في ضمان (1) :أن
يستوفي زيت النخيل وزيت لب النخيل )) ،PKOومشتقات النخيل  /زيت لب النخيل المستخدمة في منتجات أفون عالميًا
المبادئ التوجيھية المحددة في  Avon Palm Oil Promiseو ) (2أن تستوفي منتجات الورق واأللياف الخشبية
المستخدمة في كتيبات أفون ومستنداتھا ومنتجاتھا المبادئ التوجيھية المحددة في .Avon Paper Promise

ويقر المو ِّقع على إقرار مدونة قواعد سلوك الموردين ،نيابة عن المورد ،بفھمه لجميع القوانين المعمول بھا ومدونة قواعد
السلوك الحالية واالمتثال لھا .ويتوقع من الموردين اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة أي عدم امتثال على وجه
السرعة .تحتفظ أفون بالحق في إنھاء عالقتھا التجارية مع أي مورد غير راغب في االمتثال لمدونة قواعد السلوك الحالية.
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