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 THOMSON REUTERSالقواعد األخالقٌة لسلسلة التورٌد فً شركة 

 نبذة عامة 
دائًما إلى فعل الشًء الصحٌح من خالل إنجاز أعمالها بنزاهة وبحكم سدٌد مع االمتثال فً الوقت نفسه  Thomson Reutersتسعى شركة 

ونلتزم كذلك ببناء عالقات عمل قوٌة مع الموردٌن  .بالقوانٌن والقواعد ومعاٌٌر السلوك الكثٌرة المختلفة التً تنطبق علٌنا فً البلدان التً نعمل بها
  .التزاًما بالعمل وفق المعاٌٌر األخالقٌة المكافئة لمعاٌٌرنا المتمٌزٌن الذٌن أبدوا

فً مدونة قواعد السلوك بما ٌشمل النهج الناتج الخاص بنا فً مزاولة األعمال تنعكس بوضوح  Thomson Reutersإن القٌم األخالقٌة لشركة 
وتطبق القواعد األخالقٌة لسلسلة التورٌد على الموردٌن الذٌن ٌتعاملون معنا على  . Thomson Reutersوأخالقٌات العمل التجاري لشركة 

  .العالم وتهدف إلى التشجٌع على تطبٌق معاٌٌر مماثلة للسلوك وتحفٌز تحسٌن القواعد األخالقٌة المتبعة عبر سلسلة التورٌد مستوى

  التزامات الموردٌن
 Thomson، فأنت مطالب باالمتثال ألحكام القواعد األخالقٌة لسلسلة التورٌد فً شركة Thomson Reutersبصفتك مورًدا تابًعا لشركة 

Reuters كما هً موضحة أدناه . 

 تعرٌفات 
 : فً هذه القواعد

. Thomson Reutersٌعنً شركة أو شراكة أو فرد ٌقوم بتورٌد السلع أو الخدمات إلى عضو واحد أو أكثر فً مجموعة شركات " المورد"
  .استخدامه فً تنفٌذ أعمالهٌعنً أي شخص ٌقوم المورد بتوظٌفه أو تشغٌله أو إشراكه أو بطرٌقة أخرى " العامل"

 النطاق 
أي وكٌل أو مقاول من الباطن للمورد إلى الحد الذي ٌقوم فٌه هذا ( 2)أي شركة تابعة للمورد و( 1)تنطبق شروط هذه القواعد بشكل متساٍو على 

قد ٌشمل كذلك أي شخص ٌتم توظٌفه أو " عامل"صطلح ووفًقا لذلك، فإن م .الوكٌل أو المقاول من الباطن بتنفٌذ خدمات للمقاول أو الشركة التابعة له
 .التابعة له تشغٌله أو إشراكه بأي طرٌقة أخرى من قبل الشركات التابعة للمورد أو الوكالء والمقاولٌن من الباطن المتعاونٌن مع المورد أو الشركات

االلتزامات 
حرٌة اختٌار العمل .1

 .إجبارهم أو إلزامهم بالعمل أو استخدامهم فً أعمال السخرةٌلتحق العمال بوظائفهم طواعٌة وال ٌتم  .1.1
ٌُطلب من العمال إٌداع  .1.1 أو أوراق هوٌة خاصة بهم لدى المورد ولهم مطلق الحرٌة فً ترك العمل لدى المورد بعد إخطار " ودائع"ال 

 .معقول

 احترام الحرٌة النقابٌة والحق فً المفاوضة الجماعٌة .1
  .ى أو تكوٌن النقابات العمالٌة التً ٌختارونها كما ٌحق لهم استخدام المفاوضة الجماعٌةٌحق للعمال االنضمام إل .1.1
  .ٌلتزم الموردون بكافة التشرٌعات المعمول بها فٌما ٌتعلق بأنشطة النقابات العمالٌة واألنشطة التنظٌمٌة لها .1.1
  .لٌة فً مكان العملٌحظر التمٌٌز ضد ممثلً العمال ولهم مطلق الحرٌة فً أداء وظائفهم التمثٌ .1.2
وفً الحاالت التً تكون فٌها الحرٌة النقابٌة والمفاوضة الجماعٌة مقٌدة بموجب القانون، فإنه ال ٌجوز للمورد القٌام بتقٌٌد وضع  .1.3

 .الوسائل القانونٌة األخرى للحٌاة النقابٌة والمفاوضة الحرة والمستقلة

  وصحٌة ظروف العمل آمنة .2
وٌتم اتخاذ الخطوات المناسبة  .ة وصحٌة مع الوضع فً االعتبار المعرفة السائدة فً الصناعة وأٌة مخاطر محددةُتوَفر للعمال بٌئة آمن .2.1

لمنع وقوع حوادث أو إصابات للعمال تكون ناشئة عن العمل المنفذ أو مقترنة به أو تحدث خالل تنفٌذه وذلك عن طرٌق القضاء على، 
ا بطرٌق معقولة، ًٌ   .أسباب المخاطر المصاحبة لبٌئة العمل إلى الحد الممكن عمل

ٌحصل العمال على تدرٌب منتظم ومسجل فً مجال الصحة والسالمة وٌجب تكرار مثل هذا التدرٌب للعمال الجدد أو المنقولٌن إلى  .2.1
  .وظائف جدٌدة

 .ٌن األطعمةٌتاح للعمال الوصول إلى مراحٌض نظٌفة ومٌاه صالحة للشرب وٌتم، ما أمكن، توفٌر مرافق صحٌة لتخز .2.2
 .ٌجب أن تكون أماكن اإلقامة، فً حالة توفٌرها، نظٌفة وآمنة وتلبً االحتٌاجات األساسٌة للعمال .2.3
  .ٌقوم الموردون بإسناد مسؤولٌة شؤون الصحة والسالمة إلى أحد ممثلً اإلدارة العلٌا .2.4
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 عمالة األطفال ممنوعة  .3
 . عاًما أو أكثر 16ٌجب أن تكون أعمار جمٌع العمال  .3.1
  .عاًما أو أقل فً وردٌات لٌلٌة أو ظروف خطرة 18وٌحظر توظٌف العمال الذٌن تبلغ أعمارهم  .3.1

 
 الحد األدنى لألجر  .4

إن )ٌجب أن تلبً األجور والمزاٌا المدفوعة إلى العمال عن أسبوع عمل قٌاسً المستوى األعلى للمعٌار القانونً الوطنً المعمول به  .4.1
  .االحتٌاجات األساسٌة وتوفٌر بعض الدخل التقدٌريأو المبلغ المطلوب لتلبٌة ( وجد

ُتوفر لكافة العمال معلومات مكتوبة ومفهومة عن أجورهم ومزاٌاهم قبل التحاقهم بالعمل وعن تفاصٌل أجورهم عن فترة الدفع ذات  .4.1
  .الصلة فً كل مرة تدفع لهم فٌها أجورهم

ٌجب أال ٌسمح بأي خصومات من مرتبات العمل غٌر منصوص علٌها فً ال ٌجوز السماح بالخصم من المرتبات كإجراء عقابً، كما  .4.2
  .ٌجب تسجٌل كافة اإلجراءات العقابٌة .القانون الوطنً دون إذن صرٌح من العامل المعنً

 
  ساعات العمل غٌر مفرطة .5

  .ٌوفر حماٌة أكبر للعامل ٌجب أن تتوافق ساعات العمل مع القوانٌن المحلٌة والمعاٌٌر اإلرشادٌة المتبعة فً الصناعة، أٌهما .5.1
 

  عدم ممارسة أي تمٌٌز .6
ٌُحظر التمٌٌز فً التعٌٌن أو التعوٌضات أو الحصول على فرص التدرٌب أو الترقٌة أو إنهاء الخدمة أو التقاعد على خلفٌة الجنس أو  .6.1

لمٌول الجنسٌة أو عضوٌة االتحادات أو الطائفة أو األصل الوطنً أو الدٌن أو العمر أو اإلعاقة أو النوع أو الحالة االجتماعٌة أو ا
  .االنتماءات السٌاسٌة

 
 توفٌر عمل منتظم  .7

 . إلى أقصى حد ممكن، ٌجب أن ٌكون العمل المنفذ قائًما على عالقة عمل معترف بها ٌتم إنشاؤها وفقاً للقوانٌن والممارسة الوطنٌة .7.1
العمل أو التأمٌن االجتماعً عن طرٌق استخدام عقود العمل فقط  وٌجب عدم تفادي االلتزامات المستحقة للعمال بموجب قوانٌن ونظم .7.1

ٌُقصد بها إكساب المهارات أو توفٌر  أو التعاقد من الباطن أو ترتٌبات العمل من المنزل أو من خالل برامج التدرٌب المهنً التً ال 
  .مفرط لعقود التوظٌف محدد المدةوظٌفة منتظمة، كما ٌجب أال ٌتم تفادي مثل هذه االلتزامات من خالل االستخدام ال

 
 عدم السماح بالمعاملة القاسٌة أو الالإنسانٌة  .8

ٌحظر تماًما اللجوء فً معاملة العمال إلى اإلٌذاء الجسدي أو التأدٌب الجسدي أو التهدٌد باإلٌذاء الجسدي أو التحرش الجنسً أو أي  .8.1
 . أشكال التحرش واإلٌذاء اللفظً أو أشكال التروٌع األخرى

 
 مكافحة الرشوة والفساد  .11

ٌلتزم المورد فً كافة األوقات بكافة قوانٌن مكافحة الرشوة والفساد المعمول بها، بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر، القانون  .11.1
 .األمرٌكً لممارسات الفساد األجنبٌة وقانون الرشوة البرٌطانً

  :الوعد به أو دفعه أو السماح به أو تفوٌضهوٌجب على الموردٌن عدم قبول أو تقدٌم أي مما ٌلً أو  .11.1
  الرشاوى أو مدفوعات التسهٌل أو العموالت غٌر المشروعة أو التبرعات السٌاسٌة غٌر المشروعة، .11.1.1
األموال أو السلع أو الخدمات أو الترفٌه أو الوظائف أو العقود أو األشٌاء األخرى ذات القٌمة، من أجل الحصول على أو  .11.1.1

 غٌر مالئمة،  االحتفاظ بمزاٌا
 . أي مدفوعات أو مزاٌا غٌر قانونٌة أو غٌر مالئمة .11.1.2

 . أو الخدمات الفعلٌة/وٌجب أن ٌضمن الموردون أن سجالتهم وكافة طلبات الدفع تعكس بشكل كامل ودقٌق المعامالت والنفقات و .11.1
  .تزامهم بهاٌستعٌن المورد بالعمال الذٌن ٌحظون بسمعة طٌبة وٌتأكد من استٌعابهم لهذه الشروط وال .11.1

 
 التنوع لدى المورد .11

أو سٌاسة تتعلق /بالدلٌل الذي ٌثبت تطبٌقه أو سعٌه لتطبٌق برنامج و Thomson Reutersٌقوم المورد، عند الطلب، بتزوٌد شركة  .11.1
  .لموردوفً حالة عدم وجود مثل هذا الدلٌل، ٌقدم المورد بٌاًنا ٌصف موقفه الحالً فٌما ٌتعلق بالتنوع لدى ا. بالتنوع لدٌه

 
  البٌئة .11

أو سٌاسة /باألدلة التً تثبت قٌامه بتطبٌق أو سعٌه لتطبٌق برنامج بٌئً و Thomson Reutersٌزود المورد، عند الطلب، شركة  .11.1
 . وفً حالة عدم وجود مثل هذا الدلٌل، ٌقدم المورد بٌاًنا ٌصف موقفه الحالً فٌما ٌتعلق بالبٌئة. بٌئٌة


