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إنرتناشونال بايرب
نظرة عامة

الصحة والسالمة والبيئة

مكان العمل والشغل وحقوق اإلنسان

املساءلة واالمتثالسلوك األع�ل واألخالق

قيمنا. تلتزم رشكة إنرتناشونال بايرب والرشكات التابعة لها ("إنرتناشونال بايرب") ��رسة األع�ل 
التجارية بنزاهة ومعاملة جميع األشخاص بكرامة واحرتام ودعم مجتمعاتنا واحرتام القوان¡ التي 

تحكم عملياتنا. وإذ نقّدر جميع مزودينا األغيار الذين ®كننا سلعهم وخدماتهم من صنع املنتجات 

التي يحتاج إليها الناس كل يوم، نريد من مزودينا أن يلتزموا نفس املعاي³ األخالقية التي نلتزم بها.

الصحة والسالمة يف مكان العمل. نتوقع من األغيار توف³ مواقع عمل آمنة وصحية. ويجب أن 
يوفروا كل ما هو مطلوب للحد من مخاطر الحوادث واإلصابات والتعرض، خاصة عندما تكون هناك 

مواد خطرة. ك� يجب أن تكون لديهم قواعد سالمة راسخة وصيانة وقائية ومعدات ح�ية تتوافق مع 

القانون

االحــرتام والكرامــة. يجــب عــىل األغيــار إبقــاء أماكــن العمــل التابعــة لهــم خاليــة مــن املضايقــة 
ــيل أو  ــراه العق ــدÊ واإلك ــاب الب ــف والعق ــب والعن ــية والرتهي ــة القاس ــيس واملعامل ــرش الجن والتح

البدÊ واإلساءة اللفظية والتمييز.

تضارب املصالح. عند الس�ح بذلك، يجب عىل األغيار اإلفصاح إىل جهات االتصال التجارية الخاصة 
بإنرتناشونال بايرب التي يتبعونا عن أي تضارب يف املصالح يكونون عىل علم به، �ا يف ذلك عندما يكون 

أحد أجرائهم أو أحد أفراد عائلة األج³ أو صديق مقرب له عىل عالقة �وظف من موظفي إنرتناشونال 

بايرب Øكنه اتخاذ قرارات تؤثر عىل أع�ل األغيار، أو عندما يكون ملوظف من موظفي إنرتناشونال بايرب 

أي مصلحة يف األغيار.

السندات املالية والتداول من الداخل. يجب عىل األغيار الذي يطلعون عىل أي معلومات 
جوهرية غ³ عامة أثناء القيام بأع�ل تجارية مع أو لصالح إنرتناشونال بايرب عدم مشاركتها مع 

اآلخرين أو استخدامها للتداول يف السوق.

قوان¡ مكافحة االحتكار واملنافسة. يجب عىل األغيار تجنب االتفاقات أو اإلجراءات التي تتهرب من 
قوان¡ املنافسة. وال يجوز لهم تقديم أي معلومات رسية ألجرائنا حول منافس لرشكة إنرتناشونال بايرب.

تقديم الهدايا واملساه�ت السياسية. يحظر دفع رشاوى ألجرائنا بغض النظر عن العادات 
املحلية، إىل جانب أي هدية أو ترفيه أو خدمة أخرى غ³ مناسبة أو تتجاوز قيمتها الحدود املحددة قانونًا. 

وعالوة عىل ذلك، يجب أال يقدم األغيار مثل هذه الهدايا أو الخدمات للمسئول¡ الحكومي¡ - أو 

يقدمون مساه�ت سياسية مبارشة أو غ³ مبارشة - نيابة عن إنرتناشونال بايرب.

امللكية الفكرية وخصوصية البيانات. ال يجوز لألغيار الكشف عن أو استخدام أي من حقوق 
امللكية الفكرية الخاصة بإنرتناشونال بايرب أو أرسارها التجارية أو معلوماتها الرسية ما ã نرصح بها عىل 

وجه التحديد. ك� عليهم أيضا أن Øتثلوا لقوان¡ امللكية الفكرية وخصوصية البيانات وأن يتخذوا 

احتياطات معقولة لح�ية البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها أثناء التعامل معنا - عىل سبيل 

املثال، من الوصول غ³ املرصح به والتدم³ والتغي³ وإساءة االستخدام والكشف

مسلسل التظلم. إىل الحد املناسب ألحجامهم، يجب أن يستفيد أجراء األغيار من مسلسل تظلم 
معقول إلثارة املخاوف عن حسن نية بشأن انتهاكات هذه املدونة - أو أية مدونة خاصة بهم، إذا كانت 

مقبولة - والقانون، دون خوف من االنتقام.

وفًقا للقانون، ستحّمل إنرتناشونال بايرب األغيار املسؤولية عن االمتثال لهذه املدونة أو املدونة الخاصة 

بهم، إذا كانت مقبولة لنا. ويجب عىل األغيار إبالغ أجرائهم وسالسل التوريد التابعة لهم بهذه التوقعات. 

ونحتفظ بالحق يف التحقيق يف أي حالة من حاالت عدم امتثال الغ³ لهذه املدونة أو املدونة الخاصة به أو 

القانون. وقد يكون عدم االمتثال سبًبا إلبطال أو إنهاء التزاماتنا التعاقدية وفًقا للظروف والقانون.

ستتلقى إنرتناشونال بايرب تقارير حسنة النية حول االنتهاكات املحتملة لهذه املدونة ومدونة قواعد السلوك أو 

السياسات أو القانون الخاص برشكتنا، وال نسمح باالنتقام من مصادر هذه التقارير وفًقا للقوان¡ املعمول بها. 

ونتوقع من األغيار التابع¡ لنا تشجيع إرسال مثل هذه التقارير من خالل عمليات التظلم الخاصة بهم أو، 

حيث� يسمح القانون املحيل، إىل إنرتناشونال بايرب. املرجو إرسال التقارير إىل مكتب األخالقيات واالمتثال 

العاملي الخاص برشكة إنرتناشونال بايرب عىل ethics@ipaper.com أو خط املساعدة الدويل لرشكة إنرتناشونال 

بايرب عىل الرقم 1.800.443.6308 (أمريكا الش�لية) أو 1.877.319.0263 (عرب AT&T USADirect خارج 

أمريكا الش�لية).

تاريخ املراجعة: أكتوبر 2019.

األجور واملزايا. يجب عىل األغيار االمتثال للقوان¡ الخاصة باألجور وساعات العمل واملزايا.

الحريــة النقابيــة. يجــب عــىل األغيــار احــرتام حــق أجرائهــا يف االنضــ�م أو عــدم االنضــ�م إىل أي 
جمعية قانونية دون خوف من االنتقام.

األهلية للتوظيف والعمل التطوعي. تحرتم إنرتناشونال بايرب قوان¡ الشغل، إذ ال نتسامح مع 
عمل األطفال املحظور أو العمل القرسي أو أي شكل من أشكال اإلكراه أو العقاب البدÊ أو إساءة 

معاملة الع�ل. ونتوقع نفس االحرتام من األغيار. ويجب عىل األغيار فقط توظيف الع�ل الذين لهم 

حق قانوÊ يف العمل، وهم مسئولون عن التحقق من أهليتهم للعمل وتوثيقها. ك� ال ينبغي لهم وال 

ملقاوليهم استخدام م�رسات التوظيف املضللة أو االحتفاظ بوثائق هوية الع�ل أو منعهم من 

الوصول إىل هذه الوثائق أو فرض رسوم عىل الوظائف أو توف³ سكن ال يحرتم معاي³ اإلسكان 

والسالمة يف البلد املضيف.

املدفوعات غ³ القانونية والفساد والرشوة. يجب عىل األغيار االمتناع عن كل فساد، إذ يجب 
عليهم االمتناع عن تقديم أو قبول الهدايا أو وسائل الرتفيه أو الخدمات التي تهدف، أو قد تبدو 

تهدف، إىل إلزام أي من الطرف¡ أو استفادته� منها بشكل غ³ الئق. ك� يجب عليهم أال يرتكبوا 

االختالس أو االحتيال أو االبتزاز أو الرشوة أو تقديم العموالت. ويجب عىل األغيار بذل كل جهد 

ممكن ملعرفة الحاالت التي يتعاملون فيها مع مسئول حكومي أو أي شخص متصل �سئول أو كيان 

حكومي. ويجب أن يضمنوا أن أي دفع أو وعد بالدفع لهم له غرض تجاري مرشوع ويتوافق مع 

القانون وهذه املدونة ومدونات قواعد السلوك األخرى، حيث� ينطبق ذلك. باإلضافة إىل ذلك، يجب 

عىل األغيار أيًضا احرتام قوان¡ الرضائب وعدم املشاركة، بشكل فردي أو من خالل دعم اآلخرين، يف أي 

شكل من أشكال االحتيال أو التهرب من أداء مساه�ت الرضائب والض�ن االجت�عي.

التعاقد العام والنزاهة املالية. عند تقديم السلع والخدمات، يجب أن يفي األغيار بالتزاماتهم 
التعاقدية. ويجب عليهم عدم القيام بأي يشء غ³ قانوÊ عىل املمتلكات التي ®تلكها إنرتناشونال بايرب 

أو تستأجرها. ك� يجب أن تكون اإلقرارات التي يقدموها لنا دقيقة وصادقة. ويجب أال يش³وا إىل 

اسم أو شعار إنرتناشونال بايرب يف أي شكل من أشكال الرسائل اإلعالمية أو اإلعالنات دون إذن مسبق. 

ك� يجب عليهم االحتفاظ بسجالت دقيقة وضوابط عمل كافية.

حقوق اإلنسان. يجب عىل األغيار إتباع القوان¡ املتعلقة بحقوق اإلنسان واالتجار بالبرش والرق. وعند 
االقتضاء، يجب عليهم أيًضا إتباع معاي³ رشاء بعض املعادن من املناطق التي تعرف نزاعات مسلحة أو 

عنف منترش عىل نطاق واسع أو عوامل أخرى مرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان.

املســؤولية تجــاه األرض. يجــب أن يلتــزم األغيــار بالقوانــ¡ البيئيــة، �ــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة 
باملــواد الخطــرة وميــاه الــرصف الصحــي والنفايــات الصلبــة وانبعاثــات الهــواء. ونشــجع األغيــار عــىل 

الحــد مــن تأث³هــم عــىل البيئــة واملنــاخ وح�يــة املــوارد الطبيعيــة التــي نعتمــد عليهــا جميًعــا، خاصــة 

مــن خــالل الجهــود املعقولــة للحــد مــن النفايــات مــن جميــع األنــواع أو القضــاء عليهــا، �ــا يف ذلــك 

من خالل الحد من املصدر وإعادة التدوير والتسميد وحفظ املياه والطاقة.

الغرض من هذه املدونة. ال تحل هذه التوقعات محل متطلبات العقد أو تغ³ها، ولكنها قد 
تكمل رشط من الرشوط التعاقدية أك/ رصامة من هذه املدونة، فيجب عىل األغيار تلبية املتطلبات 

األك/ رصامة.

حضور عاملي. تحرتم إنرتناشونال بايرب القوان¡ واملعاي³ املعمول بها يف البلدان التي نعمل فيها، �ا 
يف ذلك قانون امل�رسات األجنبية الفاسدة األمري- والالئحة العامة لح�ية البيانات يف االتحاد 

األورو, وقانون الرشوة يف اململكة املتحدة، وتلك التي تخضع لها التجارة الدولية عرب الحدود. وعندما 

نقول "القانون" أو "القوان¡" يف هذه املدونة، فإننا نعني تلك التي تنطبق عىل أع�لنا وأع�ل األغيار 

التابعة لنا. ونتوقع من األغيار االمتثال لقوان¡ بلدانهم، ولكن االمتناع عن الفساد والرشوة حتى إذا 

كان القانون املحيل أو العرف يسمح بها. وعندما ال يتعارض القانون املحيل مع هذه املبادئ أو 

يعالجها، نتوقع منهم إتباع هذه املدونة

توقعاتنا. تحّدد مدونة قواعد السلوك الخاصة باألغيار ("مدونة األغيار"، "املدونة") توقعاتنا ملعاي³ 
مكان العمل وامل�رسات التجارية ملوردينا ومقاولينا واستشاريينا ووكالئنا وممثلينا ووسطائنا 

وموزعينا واألغيار اآلخرين الذين يزودوننا بالسلع والخدمات، باإلضافة إىل رشكاتهم األم ورشكاتهم 

الفرعية ومقاوليهم من الباطن وسالسل التوريد الخاصة بهم (مًعا، "األغيار"). وتقّرر هذه املبادئ ما 

إذا كنا سنشكل أو سنوسع عالقات عملنا. وإذا كان لدى طرف ثالث مدونة سلوك خاصة به تتضمن 

هذه املبادئ، فقد نقبل التزامه باالمتثال ملدونة خاصة به ونعتربها متوافقة مع هذه املدونة. ويكون 

األغيار مسئول¡ عن ض�ن فهم موظفيهم وممثليهم ووكالئهم ومقاوليهم من الباطن لهذه املبادئ 

واالمتثال لها.

مصادر التقارير


