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 سیاسة حقوق اإلنسان 
 

 نھجنا  

اإلرشادیة بشأن األعمال التجاریة وحقوق اإلنسان والمیثاق العالمي لألمم المتحدة بمبادئھ )  UN(نؤدي أعمالنا بشكٍل یتسق مع مبادئ األمم المتحدة  
المنصوص علیھا في الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان، وإعالن منظمة  نحترم جمیع حقوق اإلنسان المعترف بھا دولیًا، بما في ذلك تلك . العشرة

وتشمل ھذه الحقوق، على سبیل المثال ال الحصر، حق اإلنسان في حریة تكوین . العمل الدولیة بشأن المبادئ والحقوق األساسیة في العمل
كما نحترم المعاییر . التمییز فیما یتعلق بالوظیفة والمھنة الجمعیات والتفاوض الجماعي، وعدم إجباره على العمل القسري أو عمل األطفال أو

 . الساریة في القانون اإلنساني الدولي
 

نتجنب  . جاریةتحدد ھذه السیاسة المبادئ المتعلقة بكیفیة ارتباطنا بموظفینا ومقاولینا وموردینا وشركائنا، وكذلك المجتمعات المتأثرة بأنشطتنا الت 
. انیة لآلخرین، ونسعى إلى التصدي على النحو المناسب للتأثیرات السلبیة على حقوق اإلنسان التي نكون جزًءا منھاالتعدي على الحقوق اإلنس

األطفال  نولي اھتماًما خاًصا لحقوق اإلنسان التي یكون تأثیرنا علیھا أكبر وعلى األشخاص األكثر عرضةً للتأثیرات السلبیة، بمن فیھم النساء و
 .  والشعوب األصلیة  والعمالة المھاجرة

 
 . وإذ نقدر أن أداءنا سیتطور مع تطور ممارساتنا، فإننا سنسعى باستمرار إلى تحسین جھودنا في مجال حقوق اإلنسان

 
 نحن ملتزمون بـ  

المتعلقة باألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان،   )UN(احترام جمیع حقوق اإلنسان المعترف بھا دولیًا، وفقًا للمبادئ اإلرشادیة لألمم المتحدة 
 وبشكٍل خاص؛ 

 
 معاملة أولئك الذین یعملون لدینا، وأولئك الذین تأثروا بعملیاتنا بشكٍل عادٍل ودون تمییز  •
 توفیر ظروف عمل آمنة وصحیة وسلیمة   •
 مناھضة جمیع أشكال االتجار بالبشر والعمل القسري واألشكال غیر المشروعة لعمل األطفال في سلسلة قیمنا  •
مجتمعات المتضررة من أنشطتنا، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الحق في  احترام الحقوق اإلنسانیة لألشخاص في ال •

 الملكیة، وسبل المعیشة، واستخدام األراضي والموارد الطبیعیة، واألمن، والصحة، والحق في المیاه والصرف الصحي 
   أداء أنشطتنا بما یتماشى مع التزامنا بالمبادئ الطوعیة بشأن األمن وحقوق اإلنسان •

 
 كیف نعمل  

 نطلب من جمیع موظفینا والمقاولین المعینین االمتثال لھذه السیاسة، وھدفنا ھو بناء القدرات لھذه الغایة   •
ونتوقع من موردینا وشركائنا التجاریین اتباع جوھر ھذه السیاسة وھدفھا ومشاركة التزامنا باحترام جمیع حقوق اإلنسان المعترف   •

 ك المشار إلیھا أعاله على وجھ التحدید، عند العمل معنا أو لدینا بھا دولیًا، بما في ذلك تل
ونتوقع من جمیع موردینا وشركائنا التجاریین أن یولوا اھتماًما خاًصا بحقوق اإلنسان التي یكون تأثیرھم علیھا أكبر وعلى  •

 ھاجرة والشعوب األصلیة األشخاص األكثر عرضةً للتأثیرات السلبیة، بما في ذلك النساء واألطفال والعمالة الم
 كما نتوقع من شركائنا في مجال الصناعات االستخراجیة والطاقة االلتزام بالمبادئ الطوعیة التي تتعلق باألمن وحقوق اإلنسان   •
نسعى جاھدین لممارسة نفوذنا في عالقاتنا التجاریة لتجنب أو تخفیف التأثیرات السلبیة على حقوق اإلنسان المرتبطة مباشرةً   •

 بأنشطتنا 
 نواصل بذل العنایة الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسان بشكل منھجي في الطریقة التي نعمل بھا، حسبما یكون مناسبًا  •
نعمل على تقییم التأثیرات الفعلیة والمحتملة على حقوق اإلنسان من أنشطتنا وعالقاتنا التجاریة، بما في ذلك، حسبما یكون مناسبًا،  •

الوقت المناسب مع المتضررین المحتملین أو الفعلیین، بما في ذلك أفراد المجتمعات المحلیة   من خالل المشاركة الھادفة في 
 المتضررون المحتملون أو الفعلیون، ونھدف إلى تطبیق إجراءات فعالة للوقایة منھا والتخفیف من آثارھا عند الحاجة  
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یر العالج المناسب لألفراد والعمال والمجتمعات المحلیة، إذا كنا  نقدم أو نساھم، بما في ذلك مع موردینا وشركائنا التجاریین، في توف •
ولھذه الغایة، نوفر أیًضا أو نساھم في إنشاء آلیات التظلم  . قد تسببنا في حدوث تأثیر سلبي على حقوق اإلنسان أو أسھمنا في حدوثھ 

 الفعالة، حیثما كان ذلك مناسبًا 
 ى سبل االنتصاف أو قنوات االنتصاف األخرى  لن نعرقل وصول أصحاب المصلحة المتضررین إل •
عندما تمنعنا القوانین أو المتطلبات الساریة من التمسك بھذه السیاسة، نسعى إلى إیجاد سبل لضمان احترام حقوق اإلنسان إلى أقصى   •

 حد ممكن 
 نعمل على تقییم تقدمنا وأدائنا واإلبالغ عنھ  •

 
 


