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ونيات المتقدمة من كة االلكتر ي أداء أعمالها. تتطلب شر
ز

مة بأعىل المعايتر األخالقية والقانونية ف ز ونيات المتقدمة ملتر كة االلكتر كة  إن شر جميع موردي الشر

ز الذين تجري كة معهم أعمال القيام باإلق المسجلير ز ر الشر ي لمو اار والموافقة عىل االلتر
ر

ي ميثاق السلوك األخالف
ز

ردي م بالسياسات والمبادئ المنصوص عليها ف

ونيات المتقدمة كة االلكتر  . شر

م المورد بتقديم إق ز ونيات المتقدمة كما هو محدد أدار يلتر كة االلكتر ي لموردي شر
ر

ز ره وقبوله لميثاق السلوك األخالف ي وقت تسجيلهم أو، إذا كانوا مسجلير
ز

ناه ف

كة لتقديم عروض .  ي وقت تقديم عطاءات وعروض استجابة لدعوة الشر
ز

 من قبل، ف

  

 النطاق   -1

ونيا كة االلكتر . ويشتمل موردي شر ز ز والمستقبليير ونيات المتقدمة الحاليير كة االلكتر ي لموردي شر
ر

 ت المتقدمةتحدد هذه السياسة ميثاق السلوك األخالف

كة ويسعون لتقد ز لدى الشر ز المسجلير ز بما فيه) يم بضائع أو خدمات أو قوى عاملةعىل جميع البائعير وني (م االستشاريير كة االلكتر ات المتقدمة أو إىل شر

كة لتلك األغفا ار الذين يكونون أط ي اتفاقيات مع الشر
ز

كاتها التابعةار ف كة وشر ونيات المتقدمة الشر كة االلكتر  .  ض. ويشمل تعبتر شر

  

 الغرض  -2

كة االلكتر  مة بتنفيذ أعمالها بطريقة أخالقية وقانونية وآمنة ومسئولة بيئيا واجتماعيا. وتتطلب شر ز ونيات المتقدمة ملتر كة االلكتر ة من ونيات المتقدمإن شر

ز  كةامورديها مشاركتها هذا االلتر ي للموردين هذا. وتتطلب الشر
، فقد وضعت ميثاق السلوك األخالفر رة من مورديها تلبية المتطلبات التالية بصو  م، وبالتاىلي

كة.  ار دائمة من أجل تنفيذ أو االستم ي تنفيذ أعمال مع الشر
 ر فز

  

ي للموردين   -3
ر
  ميثاق السلوك األخالق

ز     أ يعات  اااللتر  م بالنظم واللوائح والتشر

يع ونيات المتقدمة بكافة النظم واللوائح والتشر كة االلكتر ي وثائقيجب أن يتقيد موردي شر
يات المعنية واالتفاقيات  ات السارية كما هي مبينة فز بما )المشتر

 . (ء الناتجة عنهاا ءات والطلبات والعقود وأوامر الشر وات تقديم العطا المثال ال الحرص العروض ودع فيها عىل سبيل

  

 لممارسات البيئية والصحية واآلمنة  ا ب

وتعمل بشكل آمن بما يتفق مع سياسات الحماية البيئية الحكومية والعامة وأنها ال تمثل أية مخاطر غتر فقه مصممة ار عتتر المورد مسئوال عن ضمان أن مي

ي 
ز فز ي العمل والمعيشة لكافة العاملير

كة الحفاظ عىل بيئات آمنة وصحية ونظيفة فز يع مواقع جم مرغوبة عىل البيئة أو عامة الناس. ويجب عىل موردي الشر

ز  :  االعمل. ويشمل ذلك االلتر  م عىل سبيل المثال ال الحرص ما يىلي

 عىل التصاري    ح البيئية والمحافظة عليها   الحصول( 1

 السليمة والتخلص الصحيح من المواد الخطرة   المناولة( 2

ي معاملة النواتج الصادرة من عملياتهم   المراقبة( 3
 والمتابعة والمسئولية فز

 تدريب السالمة المناسب لموظفيهم وتوفتر أجهزة ومعدات السالمة الكافية   تقديم( 4

 قبة أداء السالمة  ار ظ سجالت التدريب عىل السالمة ومحف( 5

هم للخطر  ( 6        مون بقواعد الصحة والسالمة وأداء مهامهم وأعمالهم بطريقة لن تعرضهم أو تعرض غتر ز ي الموردين يلتر
كد من أن موظفز  التأ

 تقديم التدريب الالزم لنشر ممارسات وسلوكيات الصحة العامة والنظافة  ( 7
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 حقوق اإلنسان والممارسات العالمية ت

ونيات المتقدمةت كة اإللكتر م شر ز ام ومساواة وعدالة ونزاهة.  لتر ز باحتر ز والعاملير ونيات المتقدمة تتوقعو بمبادئ معاملة الموظفير كة اإللكتر من مورديها  شر

 :  تطبيق المبادئ المذكورة أعاله عىل موظفيهم فيما يتعلق بما يىلي

 اإلتجار بالبشر وعمل األطفال (1

ي استخدام القوة أو اإل ال يجوز للموردين االن
ز

كد من عدم ستعباد خراط ف أو العمل غتر الطوعي أو الرق أو االتجار باألشخاص. يجب عىل الموردين التأ

ي أداء العمل.  استخدام عمل األطفال
ز

 ف

 التنوع وتكافؤ فرص العمل (2

ز  ز المؤهلير ا للقانون المعمول به للمرشحير
ً

ي مكان العمل من خالل فرص عمل متساوية وفق
ز

، وخالية يجب عىل الموردين توفتر بيئة عمل تدعم التنوع ف

 . ي
ز غتر القانونز  من التميتر

 التحرش (3

ء آخر لموظفيهم. يجب عىل الموردين ضمان توفتر بيئة عمل خالية من التح ي والجنسي أو أي سلوك مسي
ي والنفسي واللفظز

 رش البدنز

 ممارسات األعمال األخالقية   ث

ز أعمالهم وفقا ألعىل مستويات السلوك األ  المورديننفذ ي . ويتوقع من الموردين االلتر ي
ر

ي كل من الجوانب التالية:  اخالف
ز

 م بهذه المتطلبات ف

 حتكارممارسات التجارة العادلة ومكافحة اال  (1

ي األسعار أو غتر ذلك من الممارسات التجارية غتر العادلة. ال 
ز فز ي عطاءات تواطؤ أو تميتر

  يجوز للموردين الدخول فز

 المصادر األخالقية (2

العمل يجب عىل الموردين الحصول عىل سلع أو خدمات من آخرين يستوفون ، كحد أدنز ، معايتر الدولة أو المنشأ الخاصة بالصحة والسالمة وساعات 

 واألجر وظروف العمل وحماية البيئة. 

 الضوابط التجارية (3

ز واللوائح المعمول بها للتصدير وإعادة التصدير واالستتر  ام بجميع الضوابط التجارية المعمول بها ، والقوانير ز  اد ، وأي عقوباتيجب عىل الموردين االلتر

ونيات المتقدمة اقتصادية تنطبق عىل أنشطة أعمال كة اإللكتر  . شر

 رصاع المعادن (4

ي المنتج ا
ز والذهب فز كة لذي يقومون بتصنيعه أو إمداده ل يجب عىل الموردين اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان أن التنتالوم والقصدير والتنغسير شر

نيات المتقدمة ي  مباشر من الجماعات المسلحة الال يمول أو يستفيد بشكل مباشر أو غتر  اإللكتر
ي جمهورية  ترتكب انتهاكات جسيمة تر

لحقوق اإلنسان فز

 الكونغو الديمقراطية أو بلد مجاور. 

 جزاء المزيفةاأل  (5

ي منتجاتهم القابلة للتسليم يجب عىل الموردين تطوير وتنفيذ وصيانة الطرق والعمليات المناسبة لمنتجاتهم لتقليل مخاطر إدخال األجزاء والمواد المزيفة 
فز

ونيات المتقدمة إىل كة اإللكتر  شر

 لعالقات وتضارب المصالح واالتصاالت ا ج

ونيات المتقدمةسياسة أخالقيات العمل ل (1 كة اإللكتر ا ألعىل المعايتر  دى شر
ً

اهة وصدق ونزاهة ، وفق ز هي أن جميع المعامالت يجب أن تتم بتز

  مانة. لل سياسة األخالق خيانة  سوء استخدامأو  األخالقية. يعتتر انتهاك

ز عىل الموردين وموظفيه (2 ي عالقاتهم وترصفاتهم أو اتصاالتهم فيما يتعلق يتعير
م تجنب حتر مظاهر الممارسات غتر األخالقية أو المتواطئة فز

ونيات المتقدمة .  كة االلكتر حة مع شر  بعالقات األعمال الحالية أو المقتر

ي  (3
ي تظهر فيها تضارب محتمل فز

ز المصا يجب عىل الموردين تجنب جميع حاالت تضارب المصالح أو الحاالت التر ا بير
ً

لح. يتضمن ذلك تعارض

ونيات المتقدمة  مصلحة كة اإللكتر ز أو المصالح الشخصية شر .  للموظفير ز  أو مصالح األقارب أو األصدقاء أو الزمالء المقربير
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   مكافحة الفساد )الرشوة والعموالت واالحتيال( ح

بالدفع أو يتم توزيعها بطريقة أخرى من قبل الموردين أو ممثليهم كرشوة أو  دفع أي أموال أو أصول أو خدمات أو تقديمها أو إقراضها أو وعدها ال يجوز 

ونيات المتقدمةى مصممة للتأثتر أو المساس بسلو "عموالت" أو مدفوعات أخر  كة االلكتر ونيات المتقدمةأو ممثليها. تعت ك شر كة االلكتر مدفوعات  تر شر

 التيستر بمثابة مدفوعات غتر قانونية. 

 يا والضيافة  الهدايا والعطا خ

كة أو منسوبيها أي هدايا أو منح أو ضيافة ما لم تكن ذات قيمة معنوية ومتفقة مع ممال  (1 ارسات يجوز للموردين أو منسوبيهم عرض أو تقديم إىل الشر

كواب رامثل األقالم المطبوع عليها شعااألعمال العادية. توصف الهدايا العينية بأنها هدايا ذات طبيعة عامة وقيمة منخفضة  ت والقبعات والقمصان وأ

ي تق
دم أو القهوة. وتشتمل ممارسات األعمال العادية من ناحية الضيافة قبول استضافة عمل معقولة ووجبات عمل. الهدايا والعطايا والضيافة التر

ي تتجاوز القيمة العينية أو الضيافة المعقولة ي
كة والتر ي الشر كة الداخلية . جب سياسات ولجب اإلبالغ عنها بمو تعرض من موردين لمنسونر  وائح الشر

ي ا (2
كة نفقات أعمال موظفيها. وال يلزم من الموردين وال يطلب منهم تحمل أي نفقات أعمال لموظفز كة. ولتجنب أية شكوك أو تداخالت، تدفع الشر  لشر

 السجالت بدقة حفظ د

ونيات المتقدمة  سجالت األعمال والتفاعالتميع جب بدقة ، وبشكل آمن ، التقاط وتخزين واالحتفاظ ، حسب االقتضاء ، بجي كة اإللكتر مع شر

كةديم هذه السجالت بناء عىل طلب يجب عىل الموردين تقو   من الشر

 حماية المعلومات ذ

كة( ال يجوز للموردين استخدام موظ1 ز الشر ها من المعلومات  ير ز للكشف عن أو تقديم أي معلومات شية أو خاصة أو غتر ز أو السابقير الحاليير

ي خدم
ي تم الحصول عليها أثناء وجودهم فز

كةالتجارية المقيدة التر حة بغرض الحصول عىل  ة الشر للتأثتر عىل المعامالت التجارية الحالية أو المقتر

ة تجارية أو التلف بطريقة أخر  ز كة. ستتخذ ىمتر ضد  التدابتر الالزمة للكشف عن أي ممارسات تجارية غتر الئقة وستتخذ اإلجراء المناسب الشر

ز الذين ينتهكون هذه القيود.  ز أو السابقير ز والموردين الحاليير  الموظفير

ي تم الحصول عليها 2
ي ذلك المعلومات الشية والملكية والفكرية والشخصية التر

 ( يجب عىل الموردين حماية جميع المعلومات الحساسة ، بما فز

كةخالل أعمالهم م  . ع الشر

أمن المعلومات المناسبة لضمان حماية المعلومات المذكورة أعاله واالمتثال لحقوق الملكية الفكرية المعمول ( يتوقع من المورد نشر أنظمة إدارة 3

ز خصوصية البيانات  بها وقوانير

 

 م  اقبة وااللتر  ار الم -4

ز جار ء ما ر يقوم الموردين بإج أ كد من التر ي للموردين ومتطلباته اعات دورية وفحوصات للتأ
ة. إذا وجد المورد جوانب المعنيمهم بنظام السلوك األخالفر

ز  ونيات المتقدمة عن خططاعدم التر كة االلكتر يات شر ز م، يتوقع من المورد إبالغ مدير مشتر  م المذكور . اه لمعالجة عدم االلتر

ي أنشطة المر   ب
ز المشاركة فز ونيات المتقدمة أو ممثليها المعينير كة االلكتر ز ايجوز لشر كد من التر ي دين بميثاق السلوك األخالم المور اقبة المنتظمة للتأ

فر

ي ذلك إج
 رى الالزمة لتقييم ءات األخا ر لمعلومات المتاحة عموما، أو اإلججعة ارافق واستخدام االستبيانات ومار ء فحوصات للما ر للموردين هذا، بما فز

ز ا ، أو تقييد وصول االتر ز كة م الموردين. يستخدم تقييم أداء الموردين كعامل من عوامل اختيار المتنافسير لموردين لفرص أعمال جديدة مع شر

ونيات المتقدمة .   االلكتر

ونيا  ت كة االلكتر ي أو يساندون مشاري    ع شر
ز فز ت يكون الموردون مسئولون عن ضمان أن معايتر ومتطلبات هذا الميثاق تبلغ إىل منسوبيهم العاملير

 . ءات موظفيهما ر ردون مسئولون عن سلوك واجيكون المو  ء. ا أو عقود أو اتفاقيات أو أوامر شر المتقدمة أو يساندون وظائف 

ونيات المتقدمة ومورديها .  ث كة االلكتر ز شر كة بير  تطبيق هذه السياسة يعتتر مسئولية مشتر



    

  

ونيات المتقدمة  كة االلكتر ي لموردي شر
ر
 ميثاق السلوك األخالق

ونيات المتقدمةينطبق عىل كافة م(  كة االلكتر  )وردي شر

4 
Form MM-PR-11-03, Rev A. 

ي يمكن أن تنطوي عىل  ج
ونيات المتقدمة، بصورة شية،جميع الحوادث الحالية والمتوقعة التر كة االلكتر م الموردين باإلبالغ الفوري لشر ز تضارب يلتر

ونيات المتقدمة، فيما يتعلق بأية  كة االلكتر ي شر
ي الموردين أو موظفز

ي ذلك موظفز
ز

يات مصالح أو سلوكيات غتر أخالقية أو غش من أي طرف، بما ف مشتر

كة االل ز عىل الموردين التعاون مع شر ونيات المتقدمة وعقود وأعمال تجارية. يتعير كة االلكتر ي اية استفسلشر
ز

ونيات المتقدمة ف أو تحريات ت اار كتر

ونيات المتقدمة .  كة االلكتر  تتعلق بأحداث سابقة أو حالية أو متوقعة لسلوكيات غش أو تضارب مصالح فيما يتعلق بأي من أنشطة أعمال شر

ي الموردين الذين أصبحوا عىل دراية بانتهاك هذ ح
ز عىل موظفز ونيات المتقدمةر ه السياسة إخطايتعير كة اإللكتر ي و . شر

ز عىل موظفز الموردين يتعير

 إ
ً

ة ونيات المتقدمةىل الخط الساخن إلدارة الاإلبالغ عن االنتهاكات والمخالفات مباشر كة اإللكتر ي شر
ز

 966112201350+  التاىلي  عىل العنوان حوكمة ف

ي  4444تحويلة 
ونز يد االلكتر كة لنفسها بالحق المتاحة للشر  وبناء عىل تقييم المعلومات GNE@aecl.comأو عىل التر باإلضافة إىل )كة، تحتفظ الشر

ي إلغاء تأهيل أي مورد محتمل أو إنهاء أي عالقة مع مورد حاىلي يثبت مخا (انونية والحقوق التعاقدية األخرىءات القرا جميع اإلج
ز

لفته لهذا الميثاق ف

ز  كة . ا،بدون اي التر  م عىل الشر

ويد موظفيهم  خ ز  باإلجراءات التبليغ دون المخاوف القانونية أو المخاوف األخالقية من االنتقام متوقع من الموردين بتر

 التفستر  -5

ونيات المتقدمة ومتطلباتها فيما يتعلق بمورديها.   كة االلكتر ي للموردين هذا بمثابة بيان عام لتوقعات شر
وال تق أر هذه السياسة يعتتر ميثاق السلوك األخالفر

ز كبديل عن، ولكن باإلضافة إ ي اىل أي التر
 مات للموردين تحدد فز

 ات منافسة أو طلب مستنداتطلبات تقديم عروض أو دعو  .أ

كة والمورد. اتفاقيات بواسطة أو  .ب ز الشر  بير

كة سوف تسود .  كة، فإن مستندات الطلب أو اتفاقيات الشر ز هذه السياسة وأية مستندات طلب أو اتفاقيات تخص الشر ي حالة وجود تضارب بير
 فز

  

   نازلالت -6

وك  ميثاق ال يتوافق مع ميثاق السلح أو الموافقة عىلا ردين أو منسوبيهم أو ممثليهم اقتر ، وال يجوز ألي من المو نازلتخضع متطلبات هذه السياسة للت ال 

ي هذا . 
 األخالفر
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