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مقدمة
ي يتــم إنتاجهــا أو توريدهــا بطريقــة 

ي أمــازون بتقديــم المنتجــات والخدمــات الــيت
م �ن ن نلــ�ت

. نحــن نتعامــل مــع  ن نســان والبيئــة وتحمــي الكرامــة األأساســية للعاملــ�ي م حقــوق األإ تحــ�ت

ي أمــازون 
ــد �ن ــادئ نفســها.  تنطبــق معايــ�ي سلســلة التوري ن بهــذه المب مــ�ي ن المورديــن المل�ت

كات  «( عــىل جميــع مــوردي الســلع والخدمات لــ�ش )يُشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم »المعايــ�ي

كاء البيع  ن و�ش ي ذلــك مقدمي الخدمــات والبائعــ�ي
كات التابعــة ألأمــازون، بمــا �ن أمــازون والــ�ش

ن مــن الباطــن )يُشــار إليهــم فيمــا بعــد باســم »المورديــن«(. يرتكــز  ن والمقاولــ�ي والمقاولــ�ي

 )UN( ي وضعتهــا األأمم المتحــدة
امنــا ونهجنــا عــىل المعايــ�ي واألأطــر الدوليــة الرائدة الــيت ن ال�ت

ام ودعــم مبــادئ األأمــم المتحــدة  م أمــازون باحــ�ت ن ومنظمــة العمــل الدوليــة )ILO(. تلــ�ت

نســان، وإعــالن األأمــم المتحــدة العالمــي  التوجيهيــة بشــأن األأعمــال التجاريــة وحقــوق األإ

نســان، واألتفاقيــات األأساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة، وإعــالن منظمــة العمل  لحقــوق األإ

ــن  ــ�ي مســتمدة م ــذه المعاي ــل. وه ي العم
ــية �ن ــوق األأساس ــادئ والحق ــة بشــأن المب الدولي

 ، ــ�ي ــذه المعاي ــ�ي ه ــد تفس ــاله.  عن ــا أع ــا دولي ف به ــ�ت ــر المع ــ�ي واألأط ــادئ والمعاي المب

نتبــع المــواد التوجيهيــة والتعاريــف الخاصــة باألأمــم المتحــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة. 

المقدمــة  الخدمــات  أو  المنتجــات  أو  أمــازون  متجــر  ي 
�ن المباعــة  المنتجــات  كل 

بهــا  المعمــول  ن  القوانــ�ي وجميــع  المعايــ�ي  لهــذه  تخضــع  أن  يجــب  أمــازون  إىل 

األمتثــال  المورديــن  مــن  مطلــوب  هــا.  توف�ي أو  إنتاجهــا  أو  تصنيعهــا  عنــد  ســواء 

بــه.   المعمــول  القانــون  متطلبــات  نــا  معاي�ي تجــاوزت  وإن  حــيت  نــا،  لمعاي�ي

ن واللوائــح المعمــول بهــا ويجــب أن   يجــب عــىل المورديــن اتبــاع جميــع القوانــ�ي

ــات  ــال ألأي طلب ــن خــالل األمتث ــك م ي ذل
ــا �ن ء نفســه، بم ي

ــيش ــام بال ــازون للقي ــوا أم يدعم

ــه  ــول ب ــون المعم ــارض القان ــد تع ــح. عن ن واللوائ ــ�ي ــال للقوان ــق باألمتث ــازون تتعل ــن أم م

ــون إيجــاد طــرق  ــا يحاول ــون بينم ــاع القان ــن اتب ، يجــب عــىل الموردي ــ�ي ــع هــذه المعاي م

. ــ�ي ي المعاي
ــواردة �ن ــات ال ــا والتوقع ــا دولًي ف به ــ�ت ــان المع نس ــوق األإ ــادئ حق ــاة مب لمراع

التاليــة: األأساســية  المبــادئ  نســتخدم   ، المعايــ�ي لهــذه  تطبيقنــا  خــالل 

الشمولية

ن وبغــض النظــر  ــ�ي ــال دون تمي ــع العم ــا عــىل جمي ن ــق معاي�ي ــن تطبي يجــب عــىل الموردي

ــا. نــدرك أن بعــض الفئــات قــد  عــن خصائصهــم الشــخصية أو وضعهــم المحمــي قانونً

ــة  ــ�ش عرض ــون أك ــد تك ــا وق ن ــا معاي�ي ي تتناوله
ــيت ــا ال ــب بالقضاي ــ�ي متناس ــكل غ ــر بش تتأث

ــال  ــاء واألأطف ــل النس ــة )مث ــار البيئي ــان واألآث نس ــوق األإ ــار حق ــن آث ه م ــ�ي ــتغالل وغ لالس

مــون بمعالجــة المخاطــر  ن ن أو المهاجريــن(. نحــن مل�ت ن والعمــال المؤقتــ�ي والســكان األأصليــ�ي

ي قــد تنشــأ 
الخاصــة بهــذه الفئــات والعمــل مــع المورديــن لتقييــم ومعالجــة الظــروف الــيت

ــذ  ــىل تنفي ــن ع ــجع الموردي ــن نش ــد. ونح ــه التحدي ــىل وج ــا ع ن ــملها معاي�ي ــن أل تش ولك

. ن ــ�ي ــع العامل ــز المســاواة والشــمولية لجمي ــة لتعزي ــة مصمم سياســات وممارســات إضافي

ن المستمر التحس�ي

ن  مــون بالعمــل مــع المورديــن لتضمــ�ي ن ن المســتمر، ونحــن مل�ت تتبــع أمــازون سياســة التحســ�ي

ن  ي عملياتهــم وسلســلة التوريــد الخاصــة بهــم، وتحســ�ي
نســان والبيئــة �ن ام حقــوق األإ احــ�ت

. نســعى دائًمــا  الحمايــة لعمالهــم ومــكان عملهــم ومعالجــة عــدم األمتثــال لهــذه المعايــ�ي

ي المقام األأول. نشــجع المورديــن، أو إذا اقت�ن القانون ذلك، 
ن �ن إىل وضــع مصالــح العاملــ�ي

نســان والبيئيــة لتحديــد المخاطــر األأك�ش  ي العنايــة الواجبــة بحقــوق األإ
نطالبهــم باألنخــراط �ن

ــة والحفــاظ عليهــا عــىل  ــد أولوياتهــا ومعالجتهــا، واعتمــاد أنظمــة إدارة فعال ــروًزا وتحدي ب

. ســيؤخذ حجــم وهيــكل المورديــن )عــىل ســبيل المثــال،  ي هــذه المعايــ�ي
ن �ن النحــو المبــ�ي

ي األعتبار عند دفع 
ل( �ن ن ي المــ�ن

ن �ن ة، والعاملــ�ي المــزارع العائليــة، وأصحــاب الحيــازات الصغ�ي

، إىل الحــد الــذي يســمح بــه القانــون.  ن المســتمر بمــا يتمــا�ش مــع هــذه المعايــ�ي التحســ�ي

ي سلسلة التوريد
المساءلة �ن

بنــاًء عــىل الطلــب، مطلــوب مــن المورديــن الكشــف عــن ممارســات التوظيــف غــ�ي 

ــف  ــن الباطــن أو وكالء التوظي ــم م ــم أو مقاوليه ــم أو مقاوليه ــن مورديه ة وأي م ــا�ش المب

مــون  ن كــة أمــازون. نحــن مل�ت ن بتوفــ�ي الســلع أو الخدمــات ل�ش ــة المرتبطــ�ي أو وكالء العمال

نــا. مطلــوب مــن المورديــن إخضــاع  بالعمــل مــع المورديــن لمســاعدتهم عــىل فهــم معاي�ي

ن المعمــول بهــا  مورديهــم ومقاوليهــم مــن الباطــن ووكالء التوظيــف ووكالء العمالــة للقوانــ�ي

ــة بهــا. نشــجع  ــادة التوعي ــ�ي وزي ، والعمــل معهــم ألعتمــاد هــذه المعاي ــ�ي وهــذه المعاي

المورديــن عــىل القيــام بذلــك مــن خــالل التدريــب واألســتعانة بالوســائل األأخــرى. ينبغــي 

ــاء عملهــم  ــن أثن ي معالجــة المشــكالت وســنعمل مــع الموردي
ــن المشــاركة �ن عــىل الموردي

ي ألأي مشــكلة. نحتفــظ بالحــق  عــىل إنهــاء أو تقليــل أو تخفيــف األنتهــاك أو التأثــ�ي الســليب

ــا.  ن ــتيفاء معاي�ي ي اس
ــاق �ن ــبب األإخف ــت بس ي أي وق

ــا �ن ــة مؤقًت ــاء العالق ــق أو إنه ي تعلي
�ن

، ألأســباب تشــمل رفــض المــورد التعــاون  ي األعتبــار كمــالذ أخــ�ي
ســيوضع إنهــاء العمــل �ن

ــة، أو عــدم إحــراز تقــدم  ــ�ي الســلوك أو الممارســة المطلوب ــم، أو رفــض تغي ــع التقيي م

ي تزويــر أو تحريــف الســجالت أو أي 
ي األإصــالح، أو المشــاركة �ن

ي الوقــت المناســب �ن
�ن

ي أو مخــادع. نشــجع المورديــن عــىل اســتخدام شــهادات الجهــات 
نشــاط آخــر غــ�ي قانــو�ن

نتــاج والمنتجــات، عنــد األقتضــاء. ي ذلــك المــواد وعمليــات األإ
الخارجيــة الموثوقــة، بمــا �ن

حقوق العمال
1. ما يقوم به الشـباب الصغ�ي وعمالة األأطفال

ــتعانة  ــن األس ــن الموردي ــوب م ــال. مطل ــة األأطف ــتخدام عمال ــع اس ــازون م ــامح أم أل تتس

ــن ســن  ــل أعمارهــم ع ــن 15 ســنة، أو )2( أل تق ــل أعمارهــم ع ــن: )1( أل تق ــال الذي بالعم

ي البلــد الــذي يــؤدون 
لزامــي، أو )3( يبلغــون الحــد األأد�ن لســن العمــل �ن إتمــام التعليــم األإ

ــن 18  ــم ع ــل أعماره ــن تق ــال الذي ــؤدي العم ــب أأل ي . ويج ــ�ب ــا أ ك ــل أو أيهم ــه العم في

ي مــن المحتمــل أن 
ــيت ــك األأعمــال ال ي ذل

ســنة )»العمــال الشــباب«( أعمــاألً خطــرة، بمــا �ن

ي تعــرض مســتقبلهم التعليمــي 
ــيت تعــرض صحتهــم أو ســالمتهم للخطــر، أو األأعمــال ال

(. يجــب عــىل المورديــن الذيــن  ي
للخطــر )مثــل المناوبــات الليليــة، والعمــل األإضــا�ن

ن المحليــة المتعلقــة بســاعات  يوظفــون عمــاأًل مــن الشــباب الصغــ�ي اتبــاع جميــع القوانــ�ي

العمــل. ينبغــي عــىل المورديــن تنفيــذ آليــة للتحقــق مــن العمــر. وينبغــي عــدم حرمــان 

ن  ي ذلــك التأمــ�ي
ي األســتفادة مــن الضمــان األجتماعــي، بمــا �ن

العمــال الشــباب مــن الحــق �ن

األجتماعــي. وينبغــي أن يقــدم المــوردون الدعــم والتدريــب للعمــال الشــباب، مــع 

مكانيــة وصــول العمــال الشــباب إىل آليــات التظلــم الفعالــة وإىل  إيــالء اهتمــام خــاص ألإ

ــا  ــال، بم ــة األأطف ــة بالصحــة والســالمة. يجــب إصــالح حــاألت عمال ــات المتعلق المعلوم

ــه. ي تســهل ســالمة الطفــل ورفاهيت
ــيت ــة ال ــ�ي التصحيحي ي ذلــك مــن خــالل اتخــاذ التداب

�ن

ــ�ي  ــة غ ــال الخفيف ــمح باألأعم ــة، أل يُس ــل الدولي ــ�ي العم ــا لمعاي ــف: ووفًق ــل الخفي العم

الخطــرة إأل إذا كان الطفــل يــؤدي العمــل لصالــح آبائــه أو أقاربــه بطرق أل تُعــرّض تعليمهم 

ي جميع الظروف، 
ي للخطــر. �ن

أو صحتهــم أو حضــور مدارســهم أو نموهم الشــخ�ي والبد�ن

ن عمالــة األأطفال ومعايــ�ي العمل الدوليــة. وينبغي أن  يجــب عــىل المورديــن األمتثــال لقوانــ�ي

وط القانونية. يحتفــظ المــوردون بوثائــق للتحقــق مــن أن أداء أي عمل خفيف يتم وفًقا للــ�ش

2. الطالب العاملون والمتدربون والمتمرنون

ي تدعــم 
ــيت ــكان العمــل ال ي م

وعــة �ن ي الم�ش
ــل المهــين ــر برامــج التأهي ــازون تطوي تدعــم أم

ن واللوائــح المعمــول  األأهــداف التعليميــة للطــالب وتتوافــق مــع معايــ�ي أمــازون والقوانــ�ي

ــع  ــ�ي لجمي ــذه المعاي ــات الحــد األأد�ن للســن بموجــب ه ــة متطلب ــا تلبي ــا. يجــب أيًض به

ي مــكان العمــل. مطلــوب مــن المورديــن 
ي �ن

ي أي برامــج تأهيــل مهــين
ن �ن األأشــخاص المشــارك�ي

ــكل  ــالب بش ــجالت الط ــاظ بس ــالل األحتف ــن خ ــة م ن بعناي ــ�ي ــالب العامل ــج الط إدارة برام

ــالب  ــوق الط ــة حق ، وحماي ن ــ�ي بوي كاء ال�ت ــ�ش ــن ال ــة م ــة الصارم ــة الواجب ــب، والعناي مناس

، يجــب أن  ــون محــىلي ــدم وجــود قان ــة ع ي حال
ــا. �ن ــول به ــح المعم ــون واللوائ ــا للقان وفًق

ن عــىل األأقــل نفــس معــدل  ن والمتمرنــ�ي ن والمتدربــ�ي يكــون معــدل األأجــور للطــالب العاملــ�ي

ن الذيــن يــؤدون مهــام متســاوية أو متشــابهة.  ن المبتدئــ�ي هــم مــن العاملــ�ي أجــور غ�ي

ي أو اعتبارهــا نقطــة دخــول إىل 
امــج التأهيــل المهــين ينبغــي تحديــد المــدة الزمنيــة ل�ب

نامــج. ينبغــي عــىل المورديــن تزويــد الطــالب  العمــل بــدوام كامــل عنــد األنتهــاء مــن ال�ب

ن  ي وأي فــرص متاحــة، لتمكــ�ي
بمعلومــات حــول كيفيــة ووقــت انتهــاء التأهيــل المهــين

ي العمــل بــدوام كامــل. ونحــن نشــجع 
الطــالب مــن اتخــاذ قــرار مــدروس بشــأن المشــاركة �ن

ــل النســاء(.  ي )مث
ــكا�ن ــدر ال ــة بالق ــ�ي الممثل ــات غ ــ� مشــاركة الفئ ــج تي ــاد برام عــىل اعتم
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ي واألتجار بالب�ش والعبودية الحديثة 3. العمـل غ�ي الطوعي أو الج�ب

يجــب عــىل المورديــن عــدم اســتخدام العمــل القــ�ي - العبوديــة أو األحتجــاز أو الســخرة 

ــن يتاجــرون بالعمــال  ــن الذي ــك. أل تتســامح أمــازون مــع الموردي أو األســتعباد أو غــ�ي ذل

كــراه أو األختطــاف أو  ــار أو األإ ــد أو األإجب ــأي طريقــة أخــرى مثــل التهدي أو يســتغلونهم ب

ي 
األحتيــال. يجــب أن يكــون كل عمــل بكامــل إرادتهــم. يجــب أن يملــك العمــال الحريــة �ن

تــرك العمــل وإنهــاء عملهــم أو أي وضــع عمل آخــر بإخطار معقــول، دون عقوبــة. أل يجوز 

ي أي مرفــق يســيطر عليــه المــورد.
فــرض قيــود غــ�ي معقولــة عــىل حريــة تنقــل العمــال �ن

التوظيــف والرســوم ذات الصلــة: أل يجــوز الطلــب مــن العمــال دفــع أي رســوم 

ن أو الــوكالء أو الســما�ة أو الرســوم أو التكاليــف األأخــرى ذات  للتوظيــف أو التعيــ�ي

ي بلدهــم األأصــىلي أو أي بلــد وســيط أو البلــد الــذي يتــم 
الصلــة لتوظيفهــم ســواء �ن

فيــه أداء العمــل. ينبغــي عــىل المورديــن توظيــف العمــال بطريقــة تخلــو مــن دفــع 

ي 
ــابات. �ن ي الحس

ــة �ن ــع مالي ــراء أي ودائ ــال بإج ــة العم ــن مطالب ــوز للموردي ــوم. أل يج رس

، فمطلــوب مــن المورديــن أن يتحملــوا  حالــة دفــع العمــال رســوًما تنتهــك هــذه المعايــ�ي

ــة  ــاء عملي ــت أثن ي أي وق
ــدة �ن ــوم المتكب ــذه الرس ــن ه ــة أي م ــال تكلف ــددوا للعم أو يس

ــف.  ــة التوظي ــىل عملي ة ع ــا�ش ــن المب ــيطرة الموردي ــارج س ــت خ ــو كان ــيت ل ــف، ح التوظي

ي دفعهــا العمــال بطريقــة آمنــة تحميهــم وأ�هــم 
وينبغــي تســديد الرســوم الــيت

ــىل  ــة ع ــات المفروض ــوم والنفق ــع الرس ــن جمي ــف ع ــب الكش ــام. يج ــن األأذى واألنتق م

كــة أمــازون وإبالغهــم بهــا بلغتهــم األأم وقبــل التوظيــف أو العمــل. العمــال ل�ش

وكالء الجهــات الخارجيــة: تنطبــق هــذه المعايــ�ي أيًضــا عــىل وكالء أو ســما�ة العمالــة 

ــات وكاألت  ــة ممارس ــل ومراقب ــن تحلي ــن الموردي ــوب م ــة. مطل ــات خارجي ن لجه ــ�ي التابع

ي مصلحــة 
ي و�ن

ي تتــرصف بشــكل أخــال�ت
كات التوظيــف الــيت التوظيــف وســما�ة العمالــة و�ش

ــف  ــة وكاألت التوظي ــن مطالب ــىل الموردي ــب ع ــل. يج ــىل العم ــد ع ــد التعاق ــال عن العم

ــذي  ــد ال ي البل
ــا �ن ــول به ن المعم ــ�ي ــع القوان ــك جمي ــا، وكذل ن ــال لمعاي�ي ن باألمتث ــ�ي أو التعي

ــل.  ي العم
ــق �ن ــن الح ــق م ــك التحق ي ذل

ــا �ن ــل، بم ــن العام ــل ووط ــه أداء العم ــم في يت

ــال  ــدان العم ــدم فق ــىل ع ــوردون ع ــرص الم ــب أن يح ــخصية: يج ــة الش ــق الهوي وثائ

حيــازة مســتنداتهم الشــخصية أو الوصــول إليهــا. يجــب عــىل المورديــن عــدم األحتفــاظ 

ي صناديــق األأمانــات( أو إتــالف أو إخفــاء أو مصــادرة أو مطالبــة العمــال بتســليم الهويــة 
)�ن

أو جــوازات الســفر أو وثائــق الهجــرة أو تصاريــح العمــل الصــادرة عــن الحكومــة ألأي جهــة، 

ي ذلــك وكالء الجهــة الخارجيــة. أل يجــوز للمورديــن األحتفــاظ بهــذه المســتندات مؤقًتــا 
بمــا �ن

داريــة وإجــراءات الهجــرة. يجــوز  كمــال المعالجــة األإ إأل بالقــدر الــذي يقتضيــه القانــون ألإ

ي أماكــن إقامــة العمــال )إذا انطبــق 
للمورديــن توفــ�ي مرافــق تخزيــن فرديــة قابلــة للقفــل �ن

ــون  ــن هــذه المســتندات واألأغــراض الشــخصية، ولكــن مــا لــم يســمح القان ذلــك( لتخزي

بذلــك، أل يجــوز للمــورد الوصــول إىل مرافــق التخزيــن أثنــاء اســتخدامها مــن قبــل العامــل.  

 ، ــم لبلدهــم األأصــىلي ــل مغادرته ــل أو قب ي العم
ــم �ن ــل دخوله ــكام: قب وط واألأح ــ�ش ال

وط وأحــكام مشــاركتهم  يجــب إعطــاء العمــال وثائــق واضحــة ومفهومــة تحــدد �ش

ــة  ــل لغ ــة أو أفض ــل األأصلي ــة العام ــل لغ ــع تفضي ــل، م ــا العام ــة يفهمهم ــة وطريق بلغ

ــراءة  ــة الق ــن معرف ــة م ــتويات المنخفض ــال ذوي المس ــة للعم ــور مرئي ــة و/أو ص مفهوم

ــد  ــدء العمــل أو مغــادرة البل ــد ب وط عن ــ�ي هــذه األأحــكام والــ�ش ــة. وأل يجــوز تغي والكتاب

ــال.  ــل للعم ــا أفض وًط ــن �ش ــون وتتضم ــاً للقان ــك وفق ــم ذل ــم يت ــا ل ــل م ــىلي للعام األأص

: مطلــوب مــن المورديــن األحتفــاظ بســجالت ُمســتكملة لجميــع  ن ســجالت العاملــ�ي

األأساســية  العقــد  وط  يشــمل �ش المهاجريــن؛ وهــذا  العمــال  ، وأل ســيما  ن الموظفــ�ي

ــىل  ــن ع ــجيع الموردي ــم تش ــا يت ــل.  كم ــن العام ــال، وس ــادرة العم ــول ومغ ــخ وص وتواري

ــوارئ.   ــاألت الط ي ح
ــال �ن ــات األتص ــي وجه ــوع األجتماع ــات الن ــجالت لبيان ــاظ بس األحتف

4. العمال المهاجرون

ي يواجههــا كل مــن 
ينبغــي عــىل المورديــن إيــالء اهتمــام خــاص لمخاطــر األســتغالل الــيت

ام حقــوق العمــال  ن واألأجانــب. يجــب عــىل المورديــن احــ�ت العمــال المهاجريــن المحليــ�ي

ن ضدهــم. يجــب أن يتمتــع العمــال  المهاجريــن ومنــع أي شــكل مــن أشــكال التميــ�ي

، حيثمــا  ن ن المحليــ�ي ي العمــل الممنوحــة للموظفــ�ي
المهاجــرون بنفــس الحمايــة والحقــوق �ن

اك العمــال الذيــن لديهــم حــق  كان ذلــك مســموًحا بــه قانونًــا. يجــوز للمورديــن فقــط إ�ش

ي 
ن )�ن نامــج معتمــد مــع الســكان الالجئــ�ي ن ب�ب ي العمــل مــا لــم يكــن العمــال مرتبطــ�ي

ي �ن
قانــو�ن

هــذه الحالــة ســتقوم أمــازون بتقييــم هــذه المشــاريع عــىل أســاس كل حالة عىل حــدة(. إذا 

اك هــؤألء العمــال  ، يجــب إ�ش ن اك عمــال مهاجريــن أجانــب أو محليــ�ي قــام المــوردون بــإ�ش

ي البلــد المضيــف. يجــب أن يكون العمــال قادرين 
ن الهجــرة والعمــل �ن بامتثــال كامــل لقوانــ�ي

عــىل إنهــاء العقــود طواعيــة دون عقوبــة بعــد إخطــار معقــول أو قابــل للتطبيــق قانونًــا. 

5. األأجور والمزايا

ي ذلــك العمــال المتعاقــدون 
 مطلــوب مــن المورديــن دفــع رواتــب عمالهــم، بمــا �ن

ي الوقــت المناســب مــع تقديــم تعويــض 
نتاجيــة، �ن وأولئــك الذيــن يتلقــون أجــًرا مقابــل األإ

، واألســتحقاقات،  ي
ضــا�ن ــك الحــد األأد�ن لالأجــور والعــالوات، وأجــر العمــل األإ ي ذل

ــا �ن )بم

ي البلــدان 
ن المعمــول بهــا أو تتجاوزهــا. �ن واألإجــازة المدفوعــة األأجــر( بطريقــة تفــي بالقوانــ�ي

ــور  ــع األأج ــىل دف ــن ع ــجيع الموردي ــم تش ، يت ن ــ�ي ــذه القوان ــل ه ــا مث ــد فيه ي أل توج
ــيت ال

ــاوز  ــدل يتج ي بمع
ــا�ن ض ــل األإ ــع العم ــاوزه، ودف ــال أو تتج ي المج

ــط �ن ــي بالمتوس ي تف
ــيت ال

ي توفــر مزايــا العمــال، 
معــدل التعويــض العــادي للســاعة، والحفــاظ عــىل السياســات الــيت

ــة  ــل ذي »القيم ــل العم ــ�ي أجــر متســاو مقاب ــن توف ــن الموردي ــوب م ــازة.  مطل ــل األإج مث

ــب أن  ــد الطل ــات عن ثب ــن األإ ــىل الموردي ــب ع .  يج ن ــ�ي ــة«، دون تمي ــاوية أو المماثل المتس

األأجــور القانونيــة لســاعات العمــل العاديــة واألإضافيــة محســوبة بالشــكل الصحيــح.  

ــة  ــا لتلبي ــدى كفايته ــم م ــال بانتظــام لتقيي ــب العم ــن مراجعــة روات ينبغــي عــىل الموردي

ن عــىل األأقــل.  احتياجاتهــم األأساســية واحتياجــات أ�هــم والتعديــل وفًقــا لذلــك كل عامــ�ي

المناســب  الوقــت  ي 
�ن عمالهــم  تزويــد  المورديــن  مــن  مطلــوب  الدفــع:  طــرق 

ًحــا مفهوًمــا ألأســاس تعويضهــم.  بكشــوف رواتــب أو مســتندات مماثلــة تتضمــن �ش

عــىل  المورديــن  تشــجيع  يتــم   . ي تأديــيب كإجــراء  األأجــور  مــن  بالخصــم  يســمح  وأل 

األنتقــال مــن اســتخدام وســائل الدفــع النقديــة إىل أنظمــة دفــع األأجــور الرقميــة. 

جــازات: يجــب عــىل المورديــن تقديــم المزايــا واألإجــازات لجميــع  ــا واألإ سياســات المزاي

العمــال وفًقــا للمتطلبــات القانونيــة. ينبغــي أن يكــون لــدى المورديــن سياســة إجــازة 

والديــة تعكــس تلــك المتطلبــات وتحــدد بوضــوح أي إجــراءات حمايــة ومزايــا إضافيــة يتــم 

ــاب  ــع غي ــة. حــيت م ــل األإجــازة الوالدي ــاء الحمل/قب ــة وأثن ــاء األإجــازة الوالدي ــا أثن تقديمه

نصــوص قانونيــة لتنظيــم هــذا األأمــر، فإننــا نشــجع المورديــن عــىل منــح العمــال إجــازة 

ــمية  ــالت الرس ــالت والعط ــات والعط ــن الهواي ــة ورك ــك الراح ي ذل
ــا �ن ــر، بم ــة األأج مدفوع

ــال  ــة األأطف ــات لرعاي ــق أو إعان ــم مراف ــىل تقدي ــن ع ــجع الموردي ــة. نش ــازة الوالدي واألإج

ن عــىل رعايتهــم.  ي موقــع العمــل وترتيبــات عمــل كافيــة ومرنــة لالآبــاء أو القائمــ�ي
�ن

6. ساعات العمل

ــة  ــالمة وصح ــىل س ــاظ ع ــام للحف ــل بانتظ ــاعات العم ــة س ــن مراقب ــىل الموردي ــي ع ينبغ

ورفاهيــة العمــال. باســتثناء الحــاألت الخاصــة أو الطارئــة، )1( مطلوب مــن الموردين تحديد 

، و)2(  ي
ضــا�ن ي ذلــك العمــل األإ

ي األأســبوع، بمــا �ن
ســاعات العمــل بمــا أل يزيــد عــن 60 ســاعة �ن

ة عمــل  ي يــوم عطلــة واحــد عــىل األأقــل مقابــل كل فــ�ت
يجــب أن يكــون لــكل عامــل الحــق �ن

ي جميــع األأحــوال، يجــب أأل تتجــاوز ســاعات العمــل الحــد األأقــ� 
مدتهــا ســبعة أيــام. �ن

ات الراحــة  ــد العمــال بفــ�ت ــن تزوي ــوب مــن الموردي ــون. مطل ــه بموجــب القان المســموح ب

ــة غيــاب نصــوص قانونيــة منظمــة. ي حال
ــة �ن ات الراحــة المعقول ــا، أو فــ�ت ــة قانونً المطلوب

الدينيــة  األأعــراف  مراعــاة  عــىل  المورديــن  تشــجيع  يتــم   : ي
ضــا�ن األإ العمــل 

ينبغــي   . ن العاملــ�ي عــىل  ي 
ضــا�ن األإ العمــل  عــرض  عنــد  الدينيــة(  األأعيــاد  )مثــل 

. ي
ضــا�ن األإ العمــل  بنوبــات  مناســب  بإشــعار  العمــال  تزويــد  المورديــن  عــىل 

ن 7. مكافحة التمي�ي

ن عــىل أســاس العــرق  ــ�ي ــون مــع أمــازون عــدم التمي ــن يتعامل ــن الذي يجــب عــىل الموردي

الجنــيي  التوجــه  أو  الجنســية  الهويــة  أو  الجنــس  أو  القومــي  األأصــل  أو  اللــون  أو 

أو الديــن أو العقيــدة أو وجــود أي إعاقــات جســدية أو حســية أو عقليــة أو العمــر أو 

الــرأي الســيا�ي أو الحمــل أو الجنســية أو الهجــرة، أو الحالــة العســكرية، أو األأصــل 

، أو النســب، أو الطبقــة األجتماعيــة، أو الحالــة األجتماعيــة أو األأ�يــة، أو  ي
العــر�ت

ي التوظيــف وممارســات العمــل مثــل التوظيــف، وطلبــات 
األأوضــاع المحميــة قانونًــا �ن

نهــاء.  قيــات، والتعيينــات الوظيفيــة، والتدريــب، واألأجــور، والمزايــا، واألإ العمــل، وال�ت



ي أمازون6
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ــل  ــوة للعام ــل أو األأب ــة أو الحم ــة الزوجي ــن الحال ــار ع ــن األستفس ــىل الموردي ــر ع يحظ

ي العمــل. يجــب عــىل المورديــن عــدم طلــب أو 
كمعيــار للتوظيــف أو األســتمرار �ن

ــم  ــب عليه ــة، ويج ــص المناع وس نق ــ�ي ــة أو ف ــل أو عذري ــارات حم ــراء اختب اط إج ــ�ت اش

عــدم إجبــار أو الضغــط عــىل النســاء ألســتخدام أو عــدم اســتخدام وســائل منــع 

نجابيــة.  يُمنــع اســتخدام أي مــن  ن ضدهــن بســبب خياراتهــن األإ الحمــل أو التميــ�ي

 . ن ن بطريقــة قائمــة عــىل التميــ�ي ــة مــن العمــال أو المتقدمــ�ي الفحوصــات الطبيــة المطلوب

عاقــة أو الديــن أو الحمــل  مطلــوب مــن المورديــن أن يقدمــوا تســهيالت معقولــة تتعلــق باألإ

ي عــىل األأجــر أو مســتوى العمــل. يجــب أن يعتمــد المورديــن عــىل سياســة  ن دون تأثــ�ي تميــ�ي

ي ممارســات التوظيف. بجب 
ن �ن ن الجنســ�ي توظيــف تدعــم تكافــؤ الفــرص وتعزز المســاواة بــ�ي

ن ضــد الحوامــل أو المرضعات أو العمــال العائدين مــن األإجازة  عــىل المورديــن عــدم التميــ�ي

الوالديــة، وينبغــي عــىل المورديــن أن يعتمــدوا عــىل سياســة إجــازة والديــة تحظــر ذلــك.

وتعــزز  التمثيــل  تســهل  وممارســات  سياســات  وضــع  عــىل  المورديــن  نشــجع 

ثقافــة  تقييــم  عــىل  المورديــن  نشــجع  نحــن  والشــمول.  والمســاواة  التنــوع 

دارة والتدريــب  ن والمضايقــة وتنفيــذ خطــط األإ كتهــم بحًثــا عــن مخاطــر التميــ�ي �ش

غــ�ي  للعمــال  برامــج  توفــ�ي  عــىل  المورديــن  ونشــجع  مخاطــر.  أي  لمعالجــة 

الوظيفــي. التقــدم  ي 
�ن فرصهــم  لزيــادة  النســاء(  )مثــل  ي 

الــكا�ن بالقــدر  ن  الممثلــ�ي

8. مكافحة التحرش وسوء المعاملة

ي أو 
ام وكرامــة. يجــب عــىل الموردين عــدم األنخــراط �ن  يجــب معاملــة جميــع العمــال باحــ�ت

ي ذلــك 
كــراه، بمــا �ن ســاءة أو األإ التســامح مــع أي شــكل مــن أشــكال العنــف أو التحــرش أو األإ

الجســدية أو اللفظية أو الجنســية أو النفســية أو أي شــكل من أشــكال التعذيب أو المعاملة 

 ، ي
ــد�ن ــاب الب ــف، والعق ــد بالعن ــك التهدي ــة. ويشــمل ذل القاســية أو الالإنســانية أو المهين

، والعنــف القائــم عــىل نــوع الجنــس، والقيــود غــ�ي  ، والتحــرش الجنــيي كــراه العقــىلي واألإ

المعقولــة المفروضــة عــىل دخــول العمــل والمرافــق الســكنية أو الخــروج منهــا، واألعتقــال 

، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التخويــف. نشــجع المورديــن  ن أو األحتجــاز التعســفي�ي

ــال بلغتهــم  ــع العم ــا لجمي ي تحظــر هــذه األأنشــطة وإبالغه
ــيت ــذ السياســات ال عــىل تنفي

ن  األأم. نشــجع المورديــن عــىل تقديــم تدريــب عــىل التحــرش الجنــيي يراعــي الفــوارق بــ�ي

 . ن ن والعامل�ي فــ�ي ن والعنــف القائــم عــىل النــوع األجتماعــي لجميــع المديريــن والم�ش الجنســ�ي

بالغ 9. آلية التظلم واألإ

يجــب أن يتمتــع جميــع العمــال بحريــة التعبــ�ي عــن مخاوفهــم والســعي إىل حــل 

ــن  ــة م ــة وخالي ــة الهوي ــة ومجهول ــة �ي ــ�ي بطريق ــا هــذه المعاي ي تغطيه
ــيت المشــكالت ال

األنتقــام. المــوردون مطالبــون بإنشــاء آليــة تظلــم منصفــة وفعالــة والحفــاظ عليهــا لــ�ي 

يتســين للعمــال تقديــم شــكاواهم.  يجــب عــىل المورديــن الحفــاظ عــىل عمليــة حــل فعالة، 

ي الوقــت المناســب. 
ي مخــاوف العمــال ومعالجتهــا �ن

وإبــالغ العمــال بوضــوح، للتحقيــق �ن

ن مــن الباطــن بإمكانيــة  يجــب أن يتمتــع العمــال الذيــن يتــم توظيفهــم مــن قبــل مقاولــ�ي

الوصــول إىل آليــة تســمح لهــم بتقديــم مخاوفهــم إىل فــرق إدارة تعلو المقاول مــن الباطن. 

مخاوفهــم  عــن  التعبــ�ي  ي 
�ن الكاملــة  بالحريــة  أيًضــا  العمــال  يتمتــع  أن  يجــب 

العمــال  مقابــالت  خــالل  مــن  ذلــك  ي 
�ن بمــا  لديهــا،  ن  المدققــ�ي أو  أمــازون  كــة  ل�ش

األنتقــام. التدقيــق دون خــوف مــن  ي عمليــة 
بالمشــاركة �ن لهــم  ال�يــة والســماح 

10. حرية تكوين النقابات

ــاع عــن  ي تشــكيل أو األنضمــام أو األمتن
ام حقــوق العمــال �ن ــن احــ�ت يجــب عــىل الموردي

ام  األنضمــام إىل نقابــة أو منظمــة قانونيــة أخــرى مــن اختيارهــم. يجــب عىل المورديــن اح�ت

ي حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية. أل ينبغي معاقبة العمال أو 
حقوق العمال �ن

تعريضهــم لالنتقام أو المضايقة أو التخويف بســبب الممارســة غــ�ي العنيفة لهذه الحقوق.

الصحة والسالمة
1. الصحة والسالمة

ر  مطلــوب مــن المورديــن توفــ�ي بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة للعمــال تتجنــب إلحــاق الــرصن

ن المعمــول  ــال للقوانــ�ي بصحــة العمــال الجســدية والعقليــة. يجــب عــىل المورديــن األمتث

ي 
بهــا فيمــا يتعلــق بالســالمة المهنيــة وظــروف العمــل والمعايــ�ي الصحيــة. حيثمــا يقتــ�ن

القانــون، تطلــب أمــازون مــن المورديــن تســهيل لجــان صحــة العمــال وســالمتهم، ونــ�ش 

ي يســهل عــىل العمــال اســتخدامها، 
ي الموقــع وباللغــة الــيت

معلومــات الصحــة والســالمة �ن

ي بدايــة التوظيــف وبعــد ذلــك 
وتوفــ�ي التدريــب عــىل الصحــة والســالمة للعمــال �ن

ي 
ــل. �ن ــكان العم ي م

ي تحــدث �ن
ــيت ــات ال ــاألت الطــوارئ واألإصاب ــك ح ي ذل

ــا �ن بانتظــام، بم

حالــة غيــاب نصــوص قانونيــة، فإننــا نشــجع عــىل تطبيــق أفضــل الممارســات هذه. تشــجع 

 . ن ي مــكان العمــل بطريقــة شــاملة للجنســ�ي
أمــازون المورديــن عــىل التعامــل مــع العنــف �ن

2. ظروف العمل األآمنة والسـالمة المهنية والنظافة الصناعية

ي ذلــك عــن طريــق 
يجــب عــىل المورديــن الحفــاظ عــىل ظــروف عمــل آمنــة، بمــا �ن

ي يســيطر عليهــا المــوردون، والبنيــة التحتيــة للمرافــق، 
توفــ�ي المرافــق األآمنــة الــيت

ــع  ــورد بجمي ــا الم ــيطر عليه ي يس
ــيت ــال ال ــات العم ــق وبيئ ــي المراف ــب أن تف واألآألت. يج

الهيكليــة بمــواد ذات  الناحيــة  القانونيــة ويجــب أن تكــون ســليمة مــن  المتطلبــات 

ي لمواجهــة مخاطــر النشــاط الزلــزاىلي والريــاح 
ا�ن قــوة كافيــة، ومصممــة بشــكل احــ�ت

ــار  ــر األنهي ــة لخط ي المعرض
ــا�ن ــع المب ــامح م ــن أل نتس ــرى. نح ــة األأخ ــوارث الطبيعي والك

ــبب  ــك بس ي ذل
ــا �ن ــاة، بم ًا للحي

ــا�ش ــًدا مب ــكل تهدي ي تش
ــيت ــل ال ــات العم ــيك أو بيئ الوش

الحريــق غــ�ي المنضبــط والمخاطــر الكهربائيــة والميكانيكيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة.

نطلــب مــن المورديــن مراقبــة احتمــال تعــرض العمــال لمخاطــر الصحــة والســالمة )عــىل 

هــا مــن مصادر  ســبيل المثــال، المــواد الكيميائيــة والبيولوجيــة والميكانيكيــة والكهربائيــة وغ�ي

يائيــة، والحرائــق، والمركبــات، ومخاطــر الســقوط(. ومطلــوب مــن  ن الطاقــة، والعوامــل الف�ي

المورديــن اســتخدام أفضــل الممارســات لتحديــد وتقييــم وتخفيــف هــذه المخاطــر. وقــد 

يشــمل ذلــك القضــاء عــىل الخطــر؛ واســتبدال العمليــات أو المــواد؛ والمراقبــة مــن خــالل 

داريــة، والصيانــة الوقائيــة، وإجــراءات  التصميــم الســليم؛ وتنفيــذ الضوابــط الهندســية واألإ

ي 
غالق/وضــع عالمــات دالــة(؛ وتوفــ�ي التدريــب المســتمر �ن ي ذلــك األإ

العمــل األآمــن )بمــا �ن

ــن المخاطــر بشــكل كاٍف  ــف م ــا يتعــذر التخفي ــة. عندم مجــال الصحــة والســالمة المهني

ــة  ــال بمعــدات الحماي ــد العم ــن تزوي ــن الموردي ــوب م باســتخدام هــذه الوســائل، فمطل

ــا، إىل جانــب التدريــب عــىل وقــت  ي تتــم صيانتهــا جيــًدا مجانً
الشــخصية المناســبة والــيت

ــون  ــن يعمل ــال الذي ــالغ العم ــح. ويجــب إب ــة اســتخدام المعــدات بالشــكل الصحي وكيفي

ــر  ــرى( بالمخاط ــة أخ ــا بطريق ــون له ــرة )أو يتعرض ــواد خط ــتخدمون م ــروف أو يس ي ظ
�ن

ــب المناســب مســبًقا وعــىل أســاس مســتمر.   ــوا التدري ــذه األأخطــار وأن يتلق المرتبطــة به

ي قــد 
ي مــكان العمــل الــيت

ينبغــي عــىل المورديــن مراقبــة مخاطــر الصحــة والســالمة �ن

تؤثــر عــىل النســاء الحوامــل أو المرضعــات واتخــاذ خطــوات معقولــة بهــدف إزالــة 

هــذه المخاطــر أو تخفيفهــا، وإبالغهــم بــأي مخاطــر، وتوفــ�ي وســائل الراحــة المعقولــة. 

صابــات واألأمــراض المهنيــة: مطلــوب مــن المورديــن وضــع إجــراءات وأنظمــة  األإ

ــىل  ــال ع ــجيع العم ــا؛ وتش ــا وتتبعه ــة وإدارته ــراض المهني ــات واألأم ــن األإصاب ــة م للوقاي

ي الــالزم،  بــالغ؛ وتصنيــف وتســجيل حــاألت األإصابــة والمــرض، وتقديــم العــالج الطــيب األإ

ــودة  ــ�ي ع ــبابها، وتيس ــة أس زال ــة ألإ ــراءات التصحيحي ــذ األإج ــاألت، وتنفي ي الح
ــق �ن والتحقي

 ، ي الــالزم أنــه يجــب عــىل المورديــن، كحــد أد�ن ي العــالج الطــيب
العمــال إىل العمــل. ويعــين

ســعافات  ن بالعمــل، أن يقدمــوا للعمــال األإ ي حالــة حــدوث أي إصابــة و/أو مــرض متصَلــ�ي
�ن

ي يمكــن 
األأوليــة والمعلومــات المتعلقــة بالخدمــات الصحيــة الميســورة التكلفــة والــيت

ــة  ــق صحي ــ�ي مراف ــن توف ــىل الموردي ــب ع ــون، يج ي القان
ــ�ن ــا يقت ــا. حيثم ــول إليه الوص

ــة.  ــة بالصح ــوارئ متعلق ــاألت ط ن ألأي ح ــ�ي ن مؤهل ــ�ي ن صحي ــ�ي ــع اختصاصي ــع م ي الموق
�ن

3. العمل الجسدي الشاق

ي تتطلب جهــًدا بدنًيا باســتمرار 
مطلــوب مــن المورديــن تحديــد وتقييــم ومراقبــة المهام الــيت

ات طويلة،  ي ذلــك المناولــة اليدويــة للمــواد والرفــع الثقيــل أو المتكــرر، والوقوف لفــ�ت
)بمــا �ن

ي ضمــان عــدم تعريــض صحــة العمــال 
والعمــل المتكــرر أو القــوي للغايــة( للمســاعدة �ن
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ر مــن ارتفاع أو انخفاض  وســالمتهم للخطــر. إذا كانــت ظــروف مكان العمل قد تؤدي إىل �ن

درجــات الحــرارة، يجــب تزويد العمــال بالحرارة الكافيــة، و/أو التهويــة، و/أو معدات الوقاية 

الشــخصية، و/أو خيــارات الراحــة، و/أو الحمايــة مــن أشــعة الشــمس )مثــل الظــل(، و/أو 

ات  طيــب. ونحــن نشــجع المورديــن عــىل وضــع ممارســات تمكــن العمــال مــن أخــذ فــ�ت ال�ت

ب ميــاه كافيــة أثنــاء نوباتهــم، مــع مراعــاة البيئــة والمتطلبــات الماديــة للمهــام.   راحــة و�ش

4. التأهب لحاألت الطوارئ واألستجابة

مطلــوب مــن المورديــن تحديــد حــاألت الطــوارئ والتخطيــط لهــا مــن خــالل تنفيــذ 

أنظمــة األســتجابة وخطــط الطــوارئ وتدريــب عمالهــم عليهــا ســنويًا عــىل األأقــل. 

بــالغ عــن حــاألت  ونطلــب أن تشــمل نظــم األســتجابة وخطــط الطــوارئ لتشــمل األإ

ــال  ــب العم ــم؛ وتدري ــال وإخالءه ــار العم ــراءات إخط ــذار؛ وإج ن ــة األإ ــوارئ؛ وأنظم الط

ســعافات األأوليــة؛ ومعــدات الكشــف عــن الحرائــق وإخمادهــا،  والتدريبــات؛ ومعــدات األإ

ومرافــق الخــروج غــ�ي المحظــورة وغــ�ي المعوقــة والمفتوحــة؛ ومعلومــات األتصــال 

. يتــم تشــجيع المورديــن عــىل تطويــر  ي
ي حــاألت الطــوارئ؛ وخطــط التعــا�ن

ن �ن للمســتجيب�ي

ــكات. ــة والممتل ــاة والبيئ ــذي يلحــق بالحي ر ال ــرصن ــل ال ــز عــىل تقلي خطــط وإجــراءات ترك

5. المحافظة عىل األآألت

نتــاج واألآألت  مطلــوب مــن المورديــن تنفيــذ برنامــج دوري لصيانــة األآألت. ويجــب تقييــم األإ

ي لمعرفــة مخاطــر الســالمة. عنــد األقتضــاء، مطلــوب مــن المورديــن 
األأخــرى بشــكل روتيــين

ي تتــم صيانتهــا بشــكل صحيــح )عــىل ســبيل المثــال، 
توفــ�ي أدوات رقابــة عــىل األآألت الــيت

حــراس األأمــن، واألأقفــال المتشــابكة، والحواجــز( عندمــا تشــكل األآألت خطر إصابــة العمال.

6. الرصف الصحي والنظافة الصحية

ي 
ي جميــع بيئــات العمــال الــيت

يجــب عــىل المورديــن توفــ�ي ظــروف صحيــة آمنــة للعمــال �ن

يســيطر عليهــا المــوردون. يجــب أن يتمتــع العمــال بوصــول معقــول وغــ�ي مقيــد إىل مرافــق 

ب ومرافــق  ب الصالحــة للــ�ش النظافــة األأساســية )مثــل محطــات غســل اليديــن وميــاه الــ�ش

ي يســيطر عليها الموردون. 
ي جميع بيئات العمال اليت

المراحيــض النظيفــة وأوعيــة النفايــات( �ن

ي تســتوعب عــدد العمــال وخصوصية 
ونشــجع المورديــن عــىل توفــ�ي مرافــق المراحيــض الــيت

الفــرد. نشــجع عــىل أن تكــون المراحيــض )وأماكــن األســتحمام، إن وجــدت( منفصلــة تبًعــا 

ن أو أماكــن إقامــة أخــرى للطعــام، فيجب  لجنــس العمــال. إذا كان المــوردون يوفــرون كانتــ�ي

ن مرافــق إعــداد الطعــام الصحــي وتخزينــه وتناولــه، ونشــجع المورديــن عىل  عليهــم تضمــ�ي

تزويــد جميــع العمــال بإمكانيــة الوصــول المــادي المعقــول إىل أي أماكــن إقامــة للطعــام. 

سكان 7. األإ

يــواء عمالهــم و/أو موظفيهــم، فــإن المرفــق  إذا قــدم المــوردون مرافــق سكنية/مســاكن ألإ

يعتــ�ب بيئــة عمــال يســيطر عليهــا المــوردون ويجــب عــىل المورديــن توفــ�ي أماكــن إقامــة 

م خصوصيــة العمــال وتفــي بجميــع المتطلبــات القانونيــة المنطبقــة  نظيفــة وآمنــة تحــ�ت

ه ليكــون مســاحة ســكنية مخصصــة،  . يجــب تأهيــل أي ســكن يتــم توفــ�ي وهــذه المعايــ�ي

ومنفصلــة ماديـًـا عــن أي منطقــة إنتــاج. يجــب أن تكــون المرافــق الســكنية آمنــة مــن الناحية 

. يجــب  ن ــن الجنســ�ي ــال م ــة للعم ــوم منفصل ــن ن ــ�ي أماك ــة، ويجــب توف ــة، ونظيف الهيكلي

ــال  ــاة العم ــدد حي ــن أن ته ي يمك
ــيت ــر ال ــن المخاط ــكنية م ــق الس ــو المراف ــن خل ــد م التأك

ــاد  ــق وكشــف وإخم ــذار الحري ــق الســكنية بمعــدات إن ن المراف ــ�ي ــور. يجــب تجه عــىل الف

ي حالــة الطوارئ، 
الحرائــق. يجــب تزويــد جميــع المرافــق الســكنية بوســائل خــروج مناســبة �ن

ومســاحة شــخصية معقولــة وآمنــة، وامتيــازات دخــول وخــروج معقولــة، وإمكانيــة الوصــول 

ضــاءة والكهربــاء، والتدفئــة والتهويــة الكافيــة،  المعقــول إىل المــاء الســاخن لالســتحمام واألإ

ي مســاحة ســكنية، واألأمــن، والنقــل 
والتدريــب عــىل التعامــل مــع حــاألت الطــوارئ �ن

ــم يكــن الوصــول إليهــا مشــًيا بشــكل معقــول(.  المعقــول مــن وإىل مرافــق العمــل )إذا ل

البيئة
1. البيئة

ــوب  ــتدامة. ومطل ــة ومس ــة وصحي ــة نظيف ي بيئ
ــق �ن ام الح ــ�ت ــن اح ــىل الموردي ــي ع ينبغ

ن واللوائــح البيئيــة الســارية. ينبغــي عــىل المورديــن  مــن المورديــن األمتثــال للقوانــ�ي

ــات  ــل اســتخدام الطاقــة، وانبعاث ــك تقلي ي ذل
ــة، )بمــا �ن ــار الســلبية عــىل البيئ ــل األآث تقلي

الميــاه،  واســتخدام  والنفايــات،  الحــراري،  األحتبــاس  غــازات  وانبعاثــات  الهــواء، 

ي 
الــيت ي الجهــود 

المــوردون عــىل المشــاركة �ن والتلــوث، والمــواد الخطــرة(. ويُشــجع 

تدعــم األســتدامة البيئيــة، مثــل بــذل العنايــة الواجبــة للبيئــة وإحــراز تقــدم نحــو 

إمداداتهــم.  وسلســلة  عملياتهــم  جميــع  ي 
�ن بيئًيــا  المســتدامة  الممارســات  إدمــاج 

2. اسـتهالك الطاقة وانبعاثات غازات األحتباس الحراري

ن كفاءة الطاقة والحد من اســتهالك الطاقة وانبعاثات  نشــجع الموردين عىل مواصلة تحســ�ي

غــازات األحتبــاس الحــراري. ينبغــي عىل المورديــن تتبع انبعاثــات غازات األحتبــاس الحراري 

ــد  ــن عــىل تحدي ــم تشــجيع الموردي ــازون. يت ــب إىل أم ــد الطل ــا عن ــالغ عنه ب ــا واألإ وتوثيقه

ي عــن التقــدم الــذي يحرزونــه. 
بــالغ العلــين هــدف الحــد مــن غــازات األحتبــاس الحــراري واألإ

3. التصاريح البيئية وحفظ السجالت

مطلــوب مــن المورديــن الحصــول عــىل جميــع التصاريــح البيئيــة والموافقــات والتســجيالت 

ــا.  ــول به ــر المعم ــداد التقاري ــات التشــغيل وإع ــة متطلب ــا ومتابع ــاظ عليه ــة والحف الالزم

دارة الفعالـة والتخلص من المواد الخطرة 4. األإ

يتعلــق  فيمــا  الســارية  واللوائــح  ن  القوانــ�ي لجميــع  األمتثــال  المورديــن  عــىل  يجــب 

والعمليــات  التحويليــة  والصناعــات  المنتجــات  ي 
�ن معينــة  مــواد  تقييــد  أو  بحظــر 

مــع  األآمــن  التعامــل  كيفيــة  وإدارة  تحديــد  المورديــن  مــن  مطلــوب  والخدمــات. 

ي تشــكل تهديــًدا للبــ�ش أو 
المــواد الخطــرة )مثــل المــواد الكيميائيــة والمــواد( الــيت

العمــال  تزويــد  المورديــن  عــىل  يجــب  منهــا.  والتخلــص  وتخزينهــا  ونقلهــا  البيئــة 

الخطــرة والتخلــص منهــا.  المــواد  األآمــن مــع  التعامــل  المناســب عــىل  بالتدريــب 

5. إدارة المـوارد الفعالة. ينبغي عىل الموردين تطبيق أنظمة إدارة فعالة

دارة للمتطلبات التنظيمية وأن تيّ� األأداء األأمثل. بناًء عىل طلب  وينبغي أن تمتثل نظم األإ

دارة والتحكم المطلوبة تعمل بشكل صحيح. أمازون، يُطلب من الموردين إثبات أن أنظمة األإ

الحــد مــن التلــوث: يشــجع المــوردون عــىل إضافــة معــدات لمكافحــة التلــوث و/

ــواء  ــات اله ــل انبعاث ي تقلي
ــاعدة �ن ــق للمس ــة والمراف ــاج والصيان نت ــات األإ ــل عملي أو تعدي

ــات.  ــد النفاي ــات، وتولي ــف الملوث ــا، وترصي ــاس الحــراري أو القضــاء عليه ــازات األحتب وغ

الحفــاظ عــىل المــوارد: ينبغي عــىل الموردين تقليــل اســتهالك الوقود األأحفوري، ونشــجع 

ي ذلــك الميــاه والمعــادن، 
المورديــن عــىل تقليــل اســتهالك المــوارد الطبيعيــة األأخــرى، بمــا �ن

نتاج  وتجنــب إزالــة الغابــات. نشــجع الموردين عــىل تنفيذ ممارســات مثل تعديل عمليــات األإ

والصيانــة والمرافــق أو اســتبدال المــواد أو إعــادة األســتخدام أو الحفــظ أو إعــادة التدويــر.

الــرصف الصحــي ومراقبتهــا  إدارة اســتهالك الميــاه: يجــب تحديــد جميــع ميــاه 

منهــا  التخلــص  أو  ترصيفهــا  قبــل  ومعالجتهــا  فيهــا  والتحكــم  ي 
روتيــين بشــكل 

ن المعمــول بهــا. ونحــن نشــجع المورديــن عــىل تنفيــذ برنامــج إدارة  وفًقــا للقوانــ�ي

واســتخدامها  الميــاه  مصــادر  ويراقــب  ويصــف  يوثــق  الــذي  الميــاه  اســتهالك 

ي قنــوات التلــوث. 
وترصيفهــا؛ ويبحــث عــن فــرص للحفــاظ عــىل الميــاه؛ ويتحكــم �ن

النفايــات الصلبــة: مطلــوب مــن الموردين تحديــد النفايات الصلبــة الناتجة عــن العمليات 

ن المعمول بها. ونحن  وإدارتهــا والتخلص منها بشــكل مســؤول أو إعادة تدويرها وفًقا للقوانــ�ي

نشــجع المورديــن عــىل تقليــل كميــة النفايــات المنقولة إىل مكــب النفايات طــوال عملياتهم.

ــات الهــواء: مطلــوب مــن المورديــن تحديــد ورصــد ومراقبــة ومعالجــة انبعاثــات  انبعاث

ــواد المســببة  ــاء الجــوي، والم ــرة، والهب ــة المتطاي ــة العضوي ــواد الكيميائي ــن الم ــواء م اله

اق  للتــآكل، والجســيمات، والمــواد المســتنفدة لــالأوزون، والمنتجــات الثانويــة لالحــ�ت

ــي  ــف. ينبغ ــل الترصي ــون قب ــه القان ــذي يقتضي ــو ال ــىل النح ــات ع ــن العملي ــة ع الناتج

وتوكــوألت المعمــول بهــا.  إدارة المــواد المســتنفدة لطبقــة األأوزون بفعاليــة وفًقــا لل�ب

6. العدالة البيئية

ــا المســاواة البيئيــة وفهــم التأثــ�ي  تشــجع أمــازون المورديــن عــىل تقييــم ومعالجــة قضاي



ي أمازون8
معاي�ي سلسلة التوريد �ف

ي للمورديــن عــىل األأشــخاص والمجتمعــات المرتبطــة بأعمالهــم. ونحــن نشــجع 
البيــيأ

ــة المجتمعــات األأكــ�ش  ن صحــة ورفاهي ــادرات تســعى إىل تحســ�ي ــن عــىل اتخــاذ مب الموردي

ــاه  ــوث الهــواء والمي ي مــن تل
ــيأ ــاًء عــىل أي عــبء أكــ�ب للتعــرض البي ــا، بن ــا وتهميًش ضعًف

ــا هــذه المجتمعــات.  ــد تواجهه ي ق
ــيت ــة واألســتهالكية ال ــن الممارســات الصناعي ــة م ب وال�ت

مصادر المواد والسلع األأساسية 
المسؤولة والمستدامة 

1. المعادن

ينبغــي عــىل  الــرصاع.  أشــعلت  ي 
الــيت المعــادن  اســتخدام  بتجنــب  أمــازون  م  ن تلــ�ت

ــا  ي منتجاتن
ــتخدمة �ن ــددة المس ــادن المح ــدر المع ــد مص ــا لتحدي ــم جهودن ــن دع الموردي

ف بهــا. تماشــًيا مــع هــذه العنايــة الواجبــة،  بمــا يتفــق مــع أطــر العنايــة الواجبــة المعــ�ت

التكريــر  ي 
ومصــا�ن المصاهــر  مــن  مصــادر  عــىل  الحصــول  المورديــن  عــىل  ينبغــي 

ًفــا بــه مــن جهــة خارجيــة مســؤولة عــن المعــادن.  ي أكملــت بنجــاح تدقيًقــا مع�ت
الــيت

2. مصادر المواد والسلع

ي المنتجــات بطريقــة 
ينبغــي عــىل المورديــن الحصــول عــىل الســلع المســتخدمة �ن

ــة  ــن مراقب ــىل الموردي ــي ع ــة. ينبغ ــم البيئي ــي النظ ــة وتحم ــات المحلي م المجتمع ــ�ت تح

أطــر  مــع  يتمــا�ش  بمــا  باســتمرار  المنبــع  ي 
�ن لمورديهــم  ي 

والبيــيأ األجتماعــي  األأداء 

ف بهــا وتقديــم الوثائــق الداعمــة بنــاًء عــىل طلــب أمــازون. العنايــة الواجبــة المعــ�ت

حقوق األأرض والموارد الطبيعية
1. حقوق األأرض والموارد الطبيعية

ي األأفــراد والشــعوب األأصليــة 
ام الحقــوق القانونيــة ألأرا�ن يجــب عــىل المورديــن احــ�ت

ي ذلــك حقوقهــم العامــة والخاصــة والمجتمعيــة والجماعيــة 
والمجتمعــات المحليــة، بمــا �ن

ــات  ــد األأســماك والغاب ــل مصاي ــة )مث ــف بالمــوارد الطبيعي ــا يتعل ــة فيم ــة والعرفي والوطني

ي أو األســتخدام غــ�ي 
ي األســتيالء عــىل األأرا�ن

والميــاه(. أل يجــوز للمورديــن المشــاركة �ن

ي سلســلة التوريــد الخاصــة بنــا. يخضــع اســتخدام 
ي أو المــوارد الطبيعيــة �ن

ي لــالأرا�ن
القانــو�ن

ــتئجار  ــر أو األس ــازة أو التطوي ــك الحي ي ذل
ــا �ن ــة، بم ــوارد الطبيعي ي والم

ــالأرا�ن ــن ل الموردي

رة، مثل النســاء  ة )FPIC( للمجتمعــات المحلية المترصن للموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتن�ي

ن األآخريــن. بنــاًء عــىل طلــب أمــازون،  والشــعوب األأصليــة وأصحــاب المصلحــة المهمشــ�ي

ي اســتخدام األأرض و/أو المــوارد الطبيعيــة.
ي �ن

مطلــوب مــن المورديــن إثبــات حــق قانــو�ن

ي
السلوك األأخال�ق

1. أل للرشوة

ــوة  ــكال الرش ــن أش ــكل م ي أي ش
ــون �ن ــن يتورط ــن الذي ــع الموردي ــازون م ــامح أم ــن تتس ل

ن  مــع أي شــخص كان ألأي ســبب، ســواء كان ذلــك يتعلــق بالتعامــل مــع المســؤول�ي

ء ذي قيمــة أو الوعــد  ي
ن أو القطــاع الخــاص. وتشــمل الرشــوة أي عــرض أي �ش ــ�ي الحكومي

ــتحقة أو  ــ�ي مس ــا غ ــم مزاي ــىل أو تقدي ــول ع ــه للحص ــه أو قبول ــه أو منح ذن ب ــه أو األإ ب

غــ�ي مناســبة ألأي شــخص ألأي ســبب مــن األأســباب. يجــب عــىل المورديــن عــدم 

. ي
حــث موظفــي أمــازون عــىل انتهــاك مدونــة األأخالقيــات وقواعــد الســلوك المهــين

2. مكافحة الفساد

ي ذلــك قانون 
ن مكافحــة الفســاد المعمول بهــا، بما �ن مطلــوب مــن المورديــن األمتثــال لقوانــ�ي

ي المملكــة المتحــدة، 
الوأليــات المتحــدة للممارســات األأجنبيــة الفاســدة وقانــون الرشــوة �ن

وعــدم رشــوة مســؤول حكومــي نيابــة عــن أمــازون. يجــب أأل يقبــل المــوردون، ســواء بشــكل 

ن  ن الحكوميــ�ي ذن أو الوعــد للمســؤول�ي ، مــن؛ أو عــرض أو إعطــاء أو األإ مبــا�ش أو غــ�ي مبــا�ش

ء ذي قيمــة لتشــجيعهم عــىل التــرصف بشــكل غــ�ي ألئــق أو لمكافأتهم عــىل القيام  ي
بــأي �ش

ي ذلــك، عــىل ســبيل 
بذلــك. يمكــن أن تتخــذ المدفوعــات المحظــورة أشــكاأًل عديــدة بمــا �ن

فيه. إن القســم  المثــال أل الحــرص، المبالــغ النقدية أو مــا يعادلها، والهدايا، والوجبات، وال�ت

ي أمــازون هــو المنــوط باألإجابــة عــىل أي أســئلة بخصــوص انطبــاق هــذا الحكــم 
ي �ن

القانــو�ن

أو األســتثناءات مــن هــذا الحكــم. ينبغــي عــىل المورديــن تنفيــذ والحفــاظ عــىل إجــراءات 

ــاد. ــة الفس ن مكافح ــ�ي ــال لقوان ــىل األمتث ــاظ ع ــاذ للحف نف ــجالت واألإ ــظ الس ــد وحف الرص

ن عن المخالفات 3. حماية المبلغ�ي

ن عــن مخالفــات العمــال وحظــر األنتقــام مــن  يجــب عــىل المورديــن حمايــة �يــة المبلغــ�ي

ن عــن مخالفــات العمــال، الذيــن يبلغــون بحســن نيــة عــن ســلوك غــ�ي ألئــق )عــىل  المبلغــ�ي

ي مــكان العمــل، 
نســان، والمظالــم �ن ســبيل المثــال، يتعلــق بانتهــاكات البيئــة أو حقــوق األإ

والممارسات التجارية غ�ي األأخالقية( من قبل مورد أو موظف أو مسؤول لدى أحد الموردين. 

4. الشفافية

ــة ودقيقــة حــول ظــروف العمــل  ــن األحتفــاظ بســجالت كامل تطلــب أمــازون مــن الموردي

ن مــن الباطــن  )عــىل ســبيل المثــال، ســجالت األأجــور وســاعات العمــل( والمقاولــ�ي

ووكالء العمالــة. بنــاًء عــىل طلــب أمــازون، نطلــب مــن المورديــن تقديــم سلســلة 

ســجالت دقيقــة لسلســلة العهــدة للســلع والمــواد المكونــة. تحتفــظ أمــازون بالحــق 

ــات  ــن المعلوم ــف ع ــب الكش . يج ــ�ي ــذه المعاي ــال له ــد األمتث ــن لتأكي ــم الموردي ي تقيي
�ن

ــة،  ــان، أو البيئ نس ــوق األإ ــالمة، أو حق ــة والس ــورد، أو الصح ــدى الم ــة ل ــة العمال المتعلق

داريــة بنــاًء عــىل طلــب أمــازون،  أو مصــادر الســلع، أو الممارســات األأخالقيــة، أو األإ

ثبــات األمتثــال لهــذه المعايــ�ي أو وفًقــا للوائــح المعمــول بهــا. ســيتعاون  ورة ألإ عنــد الــرصن

ــاء  ــد الوف ــازون لتأكي ــا أم عه ــد ت�ش ــات ق ــات أو تقييم ــات معلوم ــع أي طلب ــوردون م الم

بــالغ. يجــب عــىل  فصــاح واألإ اماتنــا الخاصــة باألإ ن بهــذه المســؤوليات أو الوفــاء بال�ت

ي سلســلة التوريــد. 
وط أو الممارســات �ن المورديــن عــدم تزويــر الســجالت أو تحريــف الــ�ش

5. الخصوصية وحماية البيانات

ن الخصوصيــة وأمــن المعلومــات والمتطلبــات  يجــب عــىل المورديــن األمتثــال لقوانــ�ي

التنظيميــة المعمــول بهــا عنــد جمــع المعلومــات الشــخصية وتخزينهــا ومعالجتهــا 

الكشــف  المورديــن  عــىل  ينبغــي  أمــازون،  عــىل طلــب  بنــاًء  وإرســالها ومشــاركتها. 

عــن اســتخدام وإدارة البيانــات والمعلومــات ضمــن نطــاق عالقــة المــورد. أل ينبغــي 

ــ�ي  ــي تفس ــل. أل ينبغ ــة العام ي خصوصي
ــل �ن ــفي للتدخ ــكل تعس ــرصف بش ــن الت للموردي

ي هــذا القســم بهــدف منــع أمــازون مــن جمــع المعلومــات بموجــب هــذه 
ء �ن ي

أي �ش

، مــا لــم يتمكــن المــوردون مــن إثبــات أن القيــام بذلــك ينتهــك القانــون. المعايــ�ي

6. الذكاء األصطناعي المسؤول

أو  يدربــون  أو  تطويــر(  ي 
�ن يســاهمون  )أو  يطــورون  الذيــن  المورديــن  عــىل  يجــب 

القانونيــة  للمتطلبــات  وفًقــا  بذلــك  القيــام   )AI( األصطناعــي  الــذكاء  يســتخدمون 

وينبغــي أن يســعوا جاهديــن ألتبــاع أفضــل ممارســات للــذكاء األصطناعــي Al المســؤول.

7. التجارة

اد  اد وإعــادة األســت�ي ن مراقبــة األســت�ي يُطلــب مــن المورديــن األمتثــال لجميــع قوانــ�ي

والجــزاءات ومكافحــة المقاطعــة والتصديــر وإعــادة التصديــر. يجــب عــىل المورديــن عــدم 

ي 
ــا �ن ــوًرا، بم ــًدا أو محظ ــتالمهم مقي ــازون إذا كان اس ــات إىل أم ــلع أو خدم ــم أي س تقدي

ذلــك أي ســلع أو خدمــات تنشــأ مــن بلــد مــا أو تــم تصنيعهــا أو تقديمهــا بواســطة فــرد أو 

مؤسســة أو منظمــة أو كيــان بموجــب العقوبــات أو الحظــر أو أي قيــود أخــرى تديرها األأمم 

ي أو أي ســلطة حكوميــة أخــرى ســارية. المتحــدة أو الوأليــات المتحــدة أو األتحــاد األأورو�ب

دارة أنظمة األإ
دارة 1. أنظمة األإ

ي 
�ن المســتمر  ن  التحســ�ي لدفــع  إدارة  نظــام  ي 

تبــين المورديــن  عــىل  ينبغــي 

بهــا. المعمــول  ن  للقوانــ�ي األمتثــال  عــىل  والحفــاظ   ، المعايــ�ي هــذه  ضــوء 
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ن  ن مســؤول�ي ن ممثلــ�ي المورديــن تعيــ�ي داريــة. ينبغــي عــىل  المســاءلة والمســؤولية األإ

ن المعمــول  ف عــىل األمتثــال للقوانــ�ي ي تــ�ش
دارة الــيت عــن تنفيــذ أنظمــة وبرامــج األإ

معالجــة  ي 
�ن التقــدم  القانــون،  ي 

يقتــ�ن وحيثمــا  نــا،  معاي�ي مــع  والتوافــق  بهــا، 

دارة  األإ عــىل  يجــب  للمورديــن.  البيئيــة  والمخاطــر  نســان  األإ حقــوق  مخاطــر  أبــرز 

. ي
روتيــين بشــكل  دارة  األإ وبرامــج  أنظمــة  وكفــاءة  جــودة  وتقييــم  اســتعراض  العليــا 

ــع  ــد ومن ــة لتحدي ــة الواجب ــة العناي ــن إنشــاء عملي ــر: ينبغــي عــىل الموردي إدارة المخاط

بحقــوق  الصلــة  وذات  واألأخالقيــة  البيئيــة  المخاطــر  وحســاب  وتخفيــف  ومعالجــة 

نســان والصحــة والســالمة المرتبطــة بممارســات أعمالهــم. ينبغــي عــىل المورديــن  األإ

تطويــر وتتبــع أهــداف األأداء والغايــات وخطــط التنفيــذ، واعتمــاد آليــات التقييــم 

دارة تطويــر  ن المســتمر. باألإضافــة إىل ذلــك، يجــب عــىل األإ ، ودفــع التحســ�ي ي
الــذا�ت

ــا للتحكــم  ــح المعمــول به ن واللوائ ــ�ي ــة وفهــم القوان ــد ومراقب ــات المناســبة لتحدي العملي

ــذه  ــة ه ــن مراقب ــن الموردي ــوب م ــال. مطل ــىل األمتث ــاظ ع ــددة والحف ــر المح ي المخاط
�ن

ــا  ــم، بم ــة به ــد الخاص ــلة التوري ــم وسلس ي عملياته
ــتمر �ن ــكل مس ــا بش ــ�ي وإنفاذه المعاي

ي وإجــراء 
ــم ذا�ت ــن إجــراء تقيي ــن الباطــن. ينبغــي عــىل الموردي ن م ــ�ي ــع المقاول ــك م ي ذل

�ن

ــا.  ن ي معاي�ي
ــح �ن ــو موض ــا ه ــا كم ــات عمالئن ــا وتوقع ــاوز توقعاتن ــة أو تج ــينات لتلبي تحس

ونحــن نشــجع المورديــن عــىل إجــراء تقييــم مســتمر لمخاطرهــم الخاصــة بالنســاء والفئات 

ن أو المهاجريــن. ي ذلــك األأطفــال والشــعوب األأصليــة والعمــال المؤقتــ�ي
الضعيفــة، بمــا �ن

2. التدريب

ينبغــي عــىل المورديــن الحفــاظ عــىل اســتمرار برامــج تدريــب مناســبة للمديريــن والعمــال 

ــة المعمــول  ــال للمتطلبــات القانوني ، واألمتث ــ�ي لتنفيــذ سياســات المورديــن، وهــذه المعاي

ن  ــ�ي ــن والعامل ــة بالمديري ــات الخاص ــع التدريب ــون جمي ــىل أن تك ــجع ع ــن نش ــا. ونح به

ي تؤثر بشــكل غــ�ي متناســب عىل النســاء والفئــات الضعيفة.
مصممــة لمعالجــة القضايــا الــيت

3. التواصل وتقييم العمال

ينبغــي عــىل المورديــن التواصــل بوضــوح ودقــة وتثقيــف العمال حول سياســات وممارســات 

وتوقعــات أمــازون والمورديــن. وتشــجع أمــازون المورديــن عــىل تنفيــذ عمليــة لتقييــم فهــم 

اكهــم بشــكل هــادف من خــالل لجــان إدارة العمال  العمــال لحقوقهــم ومســؤولياتهم، وإ�ش

أو الحــوارات الصوتيــة للعمــال أو المنتديــات المماثلــة. قد تطلب أمازون مــن الموردين ن�ش 

ي مــكان يســهل عــىل عمالهــم الوصول إليــه وترجمتها إىل اللغــة )اللغات( 
المــواد التعليميــة �ن

المحليــة المناســبة، وتدريــب العمــال عىل مخاطر المشــكالت الرئيســية، وإخطــار العمال أو 

تدريبهــم عــىل حقوقهــم. ينبغي أن يكــون الموردون عىل درايــة باألأمية المحتملــة والحواجز 

ــار. ي األعتب
ــا �ن ــة، ويجــب أن يأخــذ التواصــل والتدريــب هــذه القضاي ــة والثقافي األجتماعي

4. المعالجة

عــدم  حــاألت  لمعالجــة  عمليــة  عــىل  الحفــاظ  المورديــن  عــىل  ينبغــي 

وعمليــات  الخارجيــة  أو  الداخليــة  التقييمــات  ي 
�ن المحــددة  األمتثــال 

المناســب. الوقــت  ي 
�ن والتقاريــر  واألســتعراضات  والتحقيقــات  التفتيــش 

5. الوثائق والسجالت

ــع  ــا م ــص منه ــا والتخل ــاظ به ــال واألحتف ــجالت األأعم ــاء س ــن إنش ــن الموردي ــوب م مطل

 . األمتثــال الكامــل للمتطلبــات القانونيــة المعمــول بهــا وإثبــات التوافــق مــع هــذه المعايــ�ي

ــب أن  ــة. يج ــة الخصوصي ــبة لحماي ــة المناس ــىل ال�ي ــاظ ع ــن الحف ــىل الموردي ــب ع يج

خيــص تجــاري ســاري المفعــول؛ ويتحمــل المــوردون مســؤولية  تحتفــظ جميــع المرافــق ب�ت

مراجعــة جميــع المتطلبــات القانونيــة واألمتثــال لهــا، وأن يكــون لديهــم التصاريــح والوثائــق 

اخيــص )مثــل تصاريــح  ي ذلــك، عــىل ســبيل المثــال، ال�ت
المطلوبــة الالزمــة للعمــل، بمــا �ن

شــغال، ومــا إىل ذلــك( والســجالت الجمركيــة المطلوبــة. الصحــة والســالمة، وتصاريــح األإ
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