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تحدد سیاسة Amer Sports األخالقیة (یُشار إلیھا فیما بعد باسم "السیاسة األخالقیة") األسس االجتماعیة والبیئیة لسلسلة 

 Amer Sports تستند السیاسة األخالقیة - باعتبارھا جزًءا ال یتجزأ من استراتیجیة عملیات .Amer Sports التورید

التي تتسم بالمسؤولیة - إلى التزامنا بدعم حقوق اإلنسان، وذلك انطالقًا من روح المعاییر االجتماعیة واألخالقیة الُمعترف بھا 

دولیًا ومن بینھا معاییر منظمة العمل الدولیة (ILO) واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة. ویسري ذلك 

خصوًصا على النساء واألطفال والموظفین المھاجرین. تشارك Amer Sports ھذا االلتزام المتمثل في معاملة الموظفین 

باحترام وكرامة على مستوى سلسلة التورید بالكامل.

النحو  (على  الموردون  ذلك  في  بما   Amer Sports تورید  سلسلة  في  المشغلین  األخالقیة على جمیع  السیاسة  تسري 

المحدد فیما یلي) ومنشآت التصنیع والتوزیع الداخلیة لشركة Amer Sports على حٍدّ سواء (یُشار إلیھم مجتمعین باسم 

"أصحاب العمل"). "الموردون" ھم شركاء األعمال عبر سلسلة التورید بأكملھا ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر 
.Amer Sports المقاولین والمقاولین من الباطن وأي طرف یُدیر منشآت تُنتج كل أو بعض مكونات ومواد منتجات

والبیئیة  االجتماعیة  االمتثال  معاییر  في  التفصیل  من  بمزید  األخالقیة  السیاسة  في  علیھا  المنصوص  المعاییر  تناول  تم 

(یُشار إلیھا فیما بعد باسم "معاییر االمتثال"). یجب على أصحاب العمل االمتثال لھذه المعاییر (على النحو األكمل الوارد 

في معاییر االمتثال) وكذلك لجمیع القوانین والقواعد واللوائح القانونیة الوطنیة والدولیة المعمول بھا وأفضل الممارسات 

الصناعیة المتعلقة بأي من أنشطة أصحاب العمل ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر، تلك المعمول بھا في مجاالت 

التصنیع، والبیع، والتوزیع. یجب على أصحاب العمل تطبیق المعاییر األكثر صرامة عند وجود اختالفات في المعاییر.

وبحكم أن اللجنة التنفیذیة لشركة Amer Sports (یُشار إلیھا فیما بعد باسم "اللجنة") ھي المسؤولة عن دعم السیاسة 

األخالقیة، فإنھا تتولى مراجعة السیاسة األخالقیة والموافقة علیھا بصفة منتظمة. أما بالنسبة إلى منشآت التصنیع والتوزیع 

المملوكة للشركة، فإن اللجنة تعتبر المدیرین العموم المعنیین مسؤولین عن تنفیذ السیاسة األخالقیة. كما یوافق الموردون 

على دعم السیاسة األخالقیة وتنفیذھا من خالل توقیع اتفاقیات التورید مع Amer Sports Corporation أو إحدى 

الشركات التابعة لھا. وكذلك یُعد مدیرو اإلمداد لشركة Amer Sports مسؤولین عن الموردین التابعین لھم فیما یتعلق 

بالتوقیع على اتفاقیات التورید ھذه. وأخیًرا، تتولى اللجنة محاسبة فریق استدامة البائعین فیما یتعلق بمراقبة التزام أصحاب 

العمل بالسیاسة األخالقیة.

للمراقبة بصفة منتظمة،  العمل  المسؤولة، سیخضع أصحاب   Amer Sports لذلك واتباًعا الستراتیجیة عملیات  ووفقًا 

ویمثل أداؤھم جزًءا من حرصنا على الحفاظ على أعمالنا وتنمیتھا. یتعین على أصحاب العمل معالجة أي مشكالت قد تؤثر 

سلبًا على حقوق اإلنسان. كما یجب تنفیذ أنظمة إدارة فعالة لدفع عجلة التحسین المستمر ابتداًء من تلبیة متطلبات السیاسة 

األخالقیة وصوالً إلى إظھار قیادة االستدامة في منشآتھا الخاصة وموردیھا. یجب على أصحاب العمل االحتفاظ بسجالت 

كافیة وتتسم بالشفافیة إلثبات االمتثال لجمیع األحكام المنصوص علیھا في السیاسة األخالقیة.

إذا وقع انتھاك ألي من معاییر السیاسة األخالقیة، فإننا نشجع الموظفین على رفع األمر لشركة Amer Sports وذلك 

 Amer Sports باللغة اإلنجلیزیة أو بلغتھم األم. ستحافظ vsl@amersports.com بمراسلتنا على البرید اإللكتروني

على السریة التامة لجمیع المعلومات. یجب أال یتعرض الموظفون لالنتقام نتیجة لرفع أي مشكلة.

یجب على أصحاب العمل أن یتبنوا ویلتزموا بقواعد وشروط التوظیف التي تحترم الموظفین، وتحمي حقوقھم على األقل 

بموجب قوانین ولوائح العمل والضمان االجتماعي الوطنیة والدولیة.

یُحظر تشغیل األطفال بأي صفة. ال یجوز توظیف أي شخص دون سن الخامسة عشرة (15)، أو دون سن إتمام التعلیم 

اإللزامي أو دون السن القانونیة الدنیا للعمل في البلد على أن یُطبق ذلك وفقًا للسن العلیا. ویجب أن یتوافق تشغیل الشباب 

مع القوانین المعمول بھا لحمایة ھؤالء األشخاص. كما یجب أن یشمل إجراء التوظیف جمع كل المستندات الالزمة لتأكید 

تاریخ میالد جمیع الموظفین والتحقق منھ واالحتفاظ بھا. ویُتخذ إجراء تصحیحي فعال حال الكشف عن عمل األطفال.

یجب أن یكون توظیف األشخاص طوعیًا ویُحظر استخدام أي عمل قسري أو غیر طوعي سواًء كان بالسجن أو بسند دین 

أو بموجب عقد أو غیر ذلك. ویُحظر أیًضا جمیع أشكال االتجار بالبشر والعمل القسري، مثل إیداع السكن أو االحتفاظ 

بمستندات الھویة للموظف عند بدء العمل. وال یجوز ألصحاب العمل أو أي كیان یوفر لھم الید العاملة أن یحجب أي جزء 

من راتب الموظف أو استحقاقاتھ أو ممتلكاتھ أو مستنداتھ إلجباره على مواصلة العمل لصالح أصحاب العمل.

ینبغي معاملة كل موظف بكرامة واحترام ویُحظر استخدام العقاب البدني أو التھدید بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال 

التحرش أو االعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو اللفظي.
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ینبغي أال یكون ھناك أي تمییز في ممارسات التوظیف والعمالة بما في ذلك المرتبات أو االستحقاقات أو الحصول على التدریب 

أو الترقیة أو اإلجراءات التأدیبیة أو إنھاء العمل أو التقاعد، سواًء كان ذلك على أساس العرق أو الدین أو الطبقة أو المیالد 

أو السن أو الجنسیة أو الفئة االجتماعیة أو األصل العرقي أو التوجھ الجنسي أو نوع الجنس أو المسؤولیات األسریة أو الحالة 

االجتماعیة أو العضویة في منظمات الموظفین بما في ذلك النقابات أو االنتماء السیاسي أو الرأي السیاسي أو اإلعاقة.
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یحق لكل عامل الحصول على تعویض عن أسبوع العمل االعتیادي بما یكفي لتلبیة احتیاجاتھ األساسیة وتوفیر بعض الدخل 

التقدیري. یجب على أصحاب العمل دفع الحد األدنى لألجور على األقل أو األجر السائد المناسب، أیھما أعلى، وكذلك االمتثال 

لجمیع المتطلبات القانونیة المتعلقة باألجور، وتقدیم أي استحقاقات مطلوبة بموجب القانون أو اللوائح المعمول بھا أو عقد العمل 

ذي الصلة. كما یلتزم أصحاب العمل بالتحسین المستمر، ونحثھم على اتخاذ إجراءات للتنفیذ التدریجي لحقوق تعویض الموظفین.
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ال یجوز ألصحاب العمل أن یطلبوا من الموظفین العمل أكثر من ساعات العمل العادیة والساعات اإلضافیة التي یسمح بھا 

قانون البلد الذي یعمل فیھ الموظفون. یجب أال یتجاوز أسبوع العمل العادي ثمانیة وأربعین (48) ساعة. وبخالف الحاالت 

االستثنائیة، ال یتجاوز مجموع ساعات العمل العادیة والعمل اإلضافي في األسبوع ستین (60) ساعة. كما یجب على أصحاب 

العمل السماح للموظفین بما ال یقل عن أربع وعشرین (24) ساعة متتالیة من الراحة في كل سبعة أیام. یجب أن یكون جمیع 

العمل اإلضافي بالتراضي. ال یجوز ألصحاب العمل طلب العمل اإلضافي بصفة منتظمة ویجب أن یعوضوا جمیع العمل 

اإلضافي بأجر إضافي.
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یجب تزوید الموظفین بمكان عمل آمن وصحي یتوافق مع القوانین المعمول بھا ویضمن علی األقل الوصول السھل إلی میاه 

الشرب والمرافق الصحیة ومعدات السالمة من الحرائق واإلضاءة والتھویة الكافیتین. تسري نفس معاییر الصحة والسالمة 

على أي سكن یوفره أصحاب العمل للموظفین. یجب اتخاذ خطوات فعالة للوقایة من الحوادث واإلصابات المحتملة التي 

قد تلحق بصحة الموظفین والتي قد تنشأ عن العمل أو ترتبط بھ أو التي تحدث في أثناء العمل، وذلك من خالل الحد من 

أسباب المخاطر الكامنة في بیئة مكان العمل، مع مراعاة المعرفة السائدة عن الصناعة وأي مخاطر محددة. یجب أن یتلقى 

الجدد  للموظفین  التدریب  یتكرر ھذا  الصحة والسالمة، وعالوة على ذلك،  على  تدریبًا منتظًما ومسجالً  الموظفین  جمیع 

والُمعاد تعیینھم.
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باإلضافة إلى االمتثال للقوانین واللوائح البیئیة المعمول بھا فیما یتعلق بالتعامل مع المواد الكیمیائیة والمواد الخطرة األخرى 

لعملیاتھم  السلبیة  البیئیة  اآلثار  للحد من  العمل جاھدین  النفایات وإدارتھا، یسعى أصحاب  والتخلص منھا، والتخلص من 

والتحسین المستمر لألداء البیئي.
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یجوز لشركة Amer Sports ووكالئھا المعینین (بما في ذلك األطراف الثالثة) المشاركة في أنشطة المراقبة وفقًا لجدول 

زمني محدد في دلیل تنفیذ سیاسة Amer Sports األخالقیة. للتحقق من االمتثال، تشمل أنشطة المراقبة مراجعات الدفاتر 

والسجالت والمقابالت الخاصة مع الموظفین. كما یتعین على أصحاب العمل االحتفاظ في الموقع بجمیع المعلومات والمستندات 

الالزمة إلثبات االمتثال لھذه السیاسة األخالقیة.
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یتجنب أصحاب العمل التعدي أو االستیالء بشكل مباشر أو غیر مباشر على أي براءة اختراع أو عالمة تجاریة أو حقوق 

طبع ونشر أو سر تجاري أو غیرھا من حقوق الملكیة الفكریة ألي طرف ثالث، أو انتھاك أي حقوق ألي طرف ثالث في 

عملیة التصنیع.
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یتخذ أصحاب العمل الخطوات المناسبة لضمان إبالغ الموظفین بھذه السیاسة األخالقیة من خالل نشر بارز للعیان لھذه 

السیاسة األخالقیة باللغات التي یفھمھا الموظفون. تتوفر السیاسة األخالقیة أیًضا على موقع Amer Sports اإللكتروني 

www.amerports.com. یتعین على أصحاب العمل إنشاء آلیات تظلم فعالة یسھل الوصول إلیھا بشكل مباشر من 

قبل الموظفین الذین قد یكونون قد تأثروا باآلثار السلبیة على حقوق اإلنسان. كما یجب على أصحاب العمل التأكد من أن 

مراجعات قضایا التظلم تتم بطریقة عادلة وذات مصداقیة وفعالة دون أي انتقام.

التواصل مع الموظفین  .13

على أصحاب العمل احترام خصوصیة موظفیھم. ستتم معالجة جمیع البیانات الشخصیة التي تم جمعھا أو حفظھا بطریقة 

عادلة وسریة وقانونیة تحمي خصوصیة األفراد.
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ال یُسمح ألصحاب العمل تقدیم أو تلقي الرشاوى أو العموالت أو المدفوعات غیر المشروعة األخرى أو االستحقاقات غیر 

المشروعة سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر، التي تھدف إلى تحقیق میزة تجاریة أو تحقیق مكاسب مالیة. كما ینبغي تجنب 

الحاالت التي تنطوي على تضارب مصالح أو شبھة تضارب مصالح بین الواجب تجاه أصحاب العمل والمصلحة الشخصیة.

حظر الفساد والرشوة  .15

كتابیة مسبقة من  موافقة  دون  المكونات  إنتاج  أعمال  أو  الصنع  التامة  السلع  الباطن على  التعاقد من  للموردین  یجوز  ال 

الباطن المعتمدین (إن وجدوا) لضمان االمتثال لھذه  Amer Sports. یجب على أصحاب العمل مراقبة المقاولین من 

السیاسة األخالقیة.

التعاقد من الباطن   .16

یحترم أصحاب العمل حقوق الموظفین في حریة تكوین الجمعیات، وكذلك الحق في التنظیم والمفاوضة الجماعیة دون أي 

عقوبة أو تدخل. یحق للموظفین حریة االنضمام إلى منظمة من اختیارھم دون أن یؤدي ذلك إلى أي نتائج سلبیة علیھم. 

یُسمح للموظفین بانتخاب ممثلیھم بحریة. عندما یكون الحق في حریة تكوین الجمعیات والمفاوضة الجماعیة مقیًدا بموجب 

القانون، ال یجوز ألصحاب العمل إعاقة الوسائل القانونیة البدیلة لرابطة الموظفین.

حریة تكوین الجمعیات والحق في المفاوضة الجماعیة  .10


