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		.1مبادئ ريتشمونت للتوريد املسؤول
لضمــان تلبيــة متطلبــات مدونــة قواعــد الســلوك هــذه باســتمرار
وإمكانيــة التحقــق مــن االمتثــال لهــذه املدونــة ،نتوقــع مــن موردينا
وضــع أنظمــة إدارة وعمليــات تجاريــة مناســبة .يقــر املــورّدون بأنــه
يجــوز لنــا أن نجــري زيــارات مراقبــة أو نطلــب مــن طــرف ثالــث
إجــراء عمليــات تدقيــق للتحقــق مــن االمتثــال ودعــم التحســن
املســتمر .يف جميــع الظــروف ،يف حالــة وجــود تناقــض بــن النســخ
املرتجمــة ملدونــة قواعــد ســلوك املورديــن ،يجــب أن تســود النســخة
اإلنجلزييــة يف حالــة الوقــوع يف أي نــزاع قانــوين.

تمتلــك ريتشــمونت العديــد مــن الــركات والــدور الرائــدة علــى
مســتوى العــامل ضمــن مجــال املنتجــات الفاخــرة ولديهــا الــزام
طويــل األمــد بممارســة األعمــال التجاريــة بشــكل مســؤول.
حركــة ريتشــمونت ،Movement for Better Luxury
ّ
واملوضحــة يف إســراتيجية املجموعــة املتعلقــة باملســؤولية
االجتماعيــة للــركات ( ،)CSRهــي حركــة تهــدف إىل تحقيــق
الفائــدة للجميــع .حيــث نطمــح إىل تحســن الطريقــة الــي يتــم
بهــا تصميــم املنتجــات الفاخــرة لتكــون بأســلوب يعــزز االســتدامة
ٍ
واملســؤولية ،ونهــدف إىل إحــداث تأثــر إيجــايب يظهــر جليًــا علــى
مجموعــة أصحــاب املصلحــة املختلفــن املشــاركني علــى امتــداد
سلســلة قيمــة ريتشــمونت.

 1.1أهداف التنمية املستدامة ()SDGs
تحــدد أهــداف التنميــة املســتدامة الــي وضعتهــا األمــم املتحــدة
يف عــام  2015األولويــات والتطلعــات العامليــة لعــام .2030
تلــزم ريتشــمونت بدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــال
أنشــطتها التجاريــة وتطلــب مــن مورديهــا ً
أيضــا بــذل قصــارى
جهودهــم لوضــع العــامل علــى مســار االســتدامة .يف بدايــة كل
فصــل ،ســتجد أهــداف التنميــة املســتدامة الــي ســتتأثر بشــكل
إيجــايب عنــد االمتثــال للمتطلبــات ذات الصلــة الــواردة يف
ذلك الفصل.

تلــزم ريتشــمونت بتحســن االســتدامة يف سالســل التوريــد
الخاصــة بهــا مــن خــال تمســكها بااللزتامــات التاليــة:
•	تأمــن املمارســات املســؤولة يف كل مــا يخصنــا مــن سالســل
التوريــد وأنشــطة التوريــد.
•	تطبيــق معايــر الشــفافية وإمكانيــة التتبــع علــى عمليــة
توريــد املــواد الخــام.
•	ترســيخ االهتمــام
وقراراتنا التجارية.

بالبيئــة

يف

جميــع

عملياتنــا

•	إحداث تأثري اجتماعي إيجايب.
نحتــاج إىل إرشاك موردينــا بغيــة تحقيــق الزتاماتنــا املتعلقــة
بالتوريــد ،ولذلــك نطلــب مــن جميــع موردينــا االلــزام بمدونــة
قواعــد الســلوك هــذه وضمــان امتثــال عملياتهــم لجميــع
مبادئهــا املعمــول بهــا .كمــا نتوقــع مــن مورّدينــا ً
أيضــا أن يعملــوا
علــى اإلبــاغ بهــذه املبــادئ ،وأن يطلبــوا مــن مقاوليهــم والبائعــن
التابعــن لهــم دمجهــا يف سياســات أعمالهــم وممارســاتها.

 1.2تعليمات القراءة
نطلــب مــن موردينــا قــراءة هــذه املدونــة بعنايــة .تنطبــق األقســام
مــن  1إىل  5علــى جميــع املورديــن ،يف حــن يلخــص القســم 6
معايــر سلســلة التوريــد املســؤولة الــي تنطبــق علــى مــوردي املــواد
الخــام واملكونــات .بمجــرد اطالعــك علــى

نتوقــع مــن موردينــا االمتثــال للمبــادئ املنصــوص عليهــا يف
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ( )ILOواإلعــان العاملــي
لحقــوق اإلنســان ( )UDHRواالتفــاق العاملــي لألمــم املتحــدة
( )UNGCواتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز
ضــد املــرأة ( )CEDAWواملبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ( )OECDاملتعلقــة باملؤسســات
املتعددة الجنسيات.

املتطلبــات املعمــول بهــا ،يجــب عليــك اإلقــرار بالــروط الــواردة،
وذلــك يف الصفحــة األخــرة مــن هــذا املســتند.
يمكــن العثــور علــى توضيــح للمصطلحــات املحــددة يف مــرد
مصطلحــات ريتشــمونت.

ألغــراض هــذه املدونــة ،فــإن أي إشــارات إىل ريتشــمونت تنطبــق
ً
أيضــا علــى كل مــا يتبــع لهــا مــن دور وكيانــات عاملــة .إذا كانــت
لــدى املورديــن أي استفســارات تتعلــق بكيفيــة تطبيــق املبــادئ
واملمارســات املوضحــة أدنــاه ،فإننــا ننصحهــم باالتصــال بمديــر
العالقــات املســؤول عنهــم.
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 .2املتطلبات العامة

 2.1القوانني واللوائح العامة

 2.3مكافحة الرشوة والفساد

يلــزم املــوردون باالمتثــال لجميــع القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا
واملتعلقــة بأنشــطتهم والبلــدان الــي يعملــون فيهــا .وخــال قيــام
املورديــن بذلــك ،يلزتمــون ً
أيضــا بوضــع أنظمــة وضوابــط مناســبة
لضمــان اســتمرارية االمتثــال.

يلــزم املــوردون باالمتثــال لجميــع القوانــن واللوائــح وأي معايــر
ذات صلــة تتعلــق بتجنــب الرشــوة والفســاد يف جميــع البلــدان
الــي يمارســون فيهــا أعمالهــم.
ويلــزم املــوردون بعــدم التــورط أو املشــاركة ،بــأي شــكل مــن
األشــكال ،يف أي نشــاط مــن أنشــطة الفســاد الــي يمكــن أن
تحقــق مصلحتهــم الخاصــة أو أن تعــرض عمليــة اتخــاذ قــرارات
عمــل موضوعيــة وعادلــة للخطــر.

يف حالــة وجــود اختالفــات أو تعــارض بــن مدونــة قواعــد الســلوك
هــذه والقوانــن واللوائــح املحليــة ،يجــب أن يســود املعيــار
ً
دائما.
األعلى

ويلــزم املــوردون باتخــاذ الخطــوات الرضوريــة لضمــان عــدم
عــرض مبالــغ غــر مرشوعــة أو تقديمهــا أو طلبهــا أو اســتالمها
أثنــاء تســيري أعمالهــم.

وضعــت ريتشــمونت معايريهــا املناســبة الخاصــة الــي تهــدف
إىل حمايــة موظفينــا وتقديرهــم (بمــا يف ذلــك املســاواة والتنــوع،
والصحــة والســامة ،ومــا إىل ذلــك) ،والعمــل بزناهــة (بمــا يف
ذلــك مكافحــة الرشــوة والفســاد ،ومكافحــة غســل األمــوال،
واالمتثــال لحقــوق اإلنســان ،والشــفافية املاليــة ،وحمايــة البيئــة،
ومــا إىل ذلــك) والحفــاظ علــى ثقــة العمــاء وأصحــاب املصلحــة
(بمــا يف ذلــك املنافســة ومكافحــة االحتــكار ،وحمايــة البيانــات
وخصوصيتهــا ومــا إىل ذلــك) .وقــد تــم توضيــح هــذه املعايــر يف
مدونــة قواعــد الســلوك هــذه.

ويلــزم املــوردون بوضــع سياســة عــدم انتقــام لحمايــة املوظفــن
الذيــن يعــرون عــن قلقهــم أو يرفضــون االنخــراط يف عمــل مــن
أعمــال الرشــوة أو الفســاد.

 2.4مكافحة غسل األموال
لــن تتســامح رشكــة ريتشــمونت مــع عمليــات غســل األمــوال أو
تمويــل اإلرهــاب.

 2.2نزاهة األعمال التجار ية

يجــب علــى املورديــن تنفيــذ إجــراءات «تعــرّف علــى الجهــات
النظــرة ( “)KYCبالقــدر الــكايف لضمــان عــدم تــورط رشكاء العمــل
والعمــاء يف أي شــكل مــن أشــكال النشــاط اإلجرامــي.

تســتند ثقافــة ريتشــمونت وفلســفتها علــى معتقــدات الزناهــة
والصــدق واالحــرام.
ونشــجع املورديــن علــى وضــع سياســتهم الخاصــة الــي تشــاركنا
ثقافتنــا وفلســفتنا.

 2.5املنافسة ومكافحة االحتكار

كمــا يتعهــد املــوردون بالعمــل بزناهــة وتعزيــز الثقــة مــن خــال
ضمــان أن ســلوكهم التجــاري يســاهم يف إقامــة عالقــات عمــل
موثوقــة ومســتقرة ومســتدامة.

يلــزم املــوردون باالمتثــال الصــارم لقوانــن املنافســة (املعروفــة
ً
أيضــا باســم قوانــن مكافحــة االحتــكار) ،والــي تعــزز املنافســة
الحــرة والعادلــة يف جميــع أنحــاء العــامل.
يجــب علــى املورديــن التأ كــد مــن أنهــم ال يشــاركون يف مناقشــات
أو أنشــطة (علــى ســبيل املثــال يف االتحــادات التجاريــة أو مــع
املنافســن) مــن شــأنها أن تــؤدي إىل ادعــاء أو ظهــور ســلوك غــر
الئــق مناهــض للمنافســة.
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 2.6حماية البيانات وخصوصيتها

 2.8األمن

يجــب علــى املورديــن االمتثال اللزتاماتهــم بموجب جميع القوانني
واللوائــح ذات الصلــة واملتعلقــة بحمايــة البيانــات وخصوصيتهــا.
وخــال قيــام املورديــن بذلــك ،يلزتمــون بتنفيــذ التدابــر الفنيــة
والتنظيميــة املناســبة لحمايــة أي بيانــات شــخصية يمتلكونهــا
مــن املعالجــة غــر املــرح بهــا أو غــر القانونيــة أو مــن األشــكال
العرَضيــة للضيــاع أو التدمــر أو التلــف أو التغيــر أو اإلفصــاح.

يجــب علــى املورديــن تقييــم املخاطــر وتنفيــذ التدابــر الــي تضمــن
ســامة املوظفــن واملقاولــن والــزوار وأمنهــم خــال عملياتهــم.
ويلــزم املــوردون بالتأ كــد مــن أن جميــع أفــراد األمــن يحرتمــون
حقــوق اإلنســان وكرامــة جميــع األشــخاص وأنهــم مدربــون علــى
كل مــا يتعلــق بهــذه املســألة.
ويلــزم املــوردون بضمــان الســامة واألمــن املــادي لألشــخاص
واألشــياء الثمينــة القابلــة للتحويــل النقــدي يف عملياتهــم وأثنــاء
النقــل دخـ ً
ً
خروجــا منهــا ،وذلــك لتجنــب
ـوال إىل تلــك العمليــات أو
التشــجيع علــى االحتيــال والجريمــة ومــا يتعلــق بهــا مــن الســلوك
املعــادي للمجتمــع.

عندمــا يعالــج املــوردون أي بيانــات شــخصية نيابــة عــن
ريتشــمونت ،فإنهــم ســيعالجون هــذه البيانــات الشــخصية فقــط
ً
وفقــا للتعليمــات املكتوبــة مــن ريتشــمونت ويلزتمــون بإبــرام أي
اتفاقيــة معالجــة بيانــات ذات صلــة مطلوبــة لضمــان أن هــذه
املعالجــة متوافقــة مــع أي قوانــن ولوائــح ذات صلــة متعلقــة
بحمايــة البيانــات .عنــد الــرورة ،يجــب إكمــال تقييمــات تأثــر
حمايــة البيانــات ( )DPIAsلتحليــل مخاطــر حمايــة البيانــات
وتحديدهــا وتقليلهــا يف أي مــروع أو مشــاركة ذات صلــة.

2.9تطوير املنتجات املستدامة
نشــجع املورديــن علــى مراعــاة االعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة
املناســبة يف دورة الحيــاة الكاملــة لعملياتهــم وتقنياتهــم
ومنتجاتهــم ومراحــل التعبئــة والتغليــف مــن أجــل تحســن األداء
البيــي ملنتجاتهــم خــال دورة حيــاة املنتــج وتعزيــز فــرص إحــداث
ً
ممكنــا ،يجــري تصميــم
تأثــر اجتماعــي إيجــايب .حيثمــا كان ذلــك
املنتجــات والتعبئــة والتغليــف مــع مراعــاة مبــادئ “االقتصــاد
الدائــري» ،مثــل مبــادئ التصميــم الصديــق للبيئيــة والكفــاءة
البيئيــة (بمــا يف ذلــك جوانــب إعــادة التدويــر والتقليــل وإمكانيــة
إعــادة االســتخدام ،والــي تحــد مــن اســتخدام املــوارد) باإلضافــة
إىل تجنــب التقــادم املخطــط لــه.

2.7امتثال املنتج والعمليات التجار ية
لحمايــة عمالئنــا وموظفينــا وجميــع أصحــاب املصلحــة اآلخريــن،
وللوفــاء ً
أيضــا بالزتاماتنــا إزاء حمايــة البيئــة ،يجــب أن يكــون لــدى
موردينــا تقييــم امتثــال مناســب لضمــان امتثــال املنتجــات الــي
يجــري توريدهــا إىل ريتشــمونتُ .يجــرى تقييــم االمتثــال (املحــدد
ً
وفقــا للوائــح
يف املواصفــات )2020 – 17000 ISO/IEC
املنتجــات ومعايــر الصناعــة ذات الصلــة والقابلــة للتطبيــق.
ً
ممكنــا ،يحتفــظ املــورد بأدلــة االمتثــال
باملثــل ،وحيثمــا كان ذلــك
ذات الصلــة وغريهــا مــن املســتندات الداعمــة املرتبطــة باملنتــج
وتقييــم االمتثــال الخــاص بــه (تقاريــر االختبــار ،وإعــان االمتثــال،
وشــهادات االمتثــال ،وقائمــة املــواد ،وصحائــف بيانــات الســامة،
وأدلــة املســتخدم ،ومــا إىل ذلــك) ويتيحهــا عنــد الطلــب.

يجــب أن يكــون املــورد على اســتعداد لتقديــم البيانات ذات الصلة
إلنشــاء «تحليل دورة الحياة“ للخدمة أو املنتج املعروض.

ً
ً
كامــا
امتثــاال
يلــزم املــوردون بإجــراء عملياتهــم بطريقــة تمتثــل
لجميــع قواعــد التجــارة الدوليــة املعمــول بهــا ومعايريهــا ذات
الصلــة ،بمــا يف ذلــك ،علــى ســبيل املثــال ال الحــر ،اللوائــح
الجمركيــة والحواجــز غــر الجمركيــة واالتفاقــات الدوليــة
واتفاقيــات النقــل والعقوبــات التجاريــة واالقتصاديــة وقواعــد
مكافحــة املقاطعــة.
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 .3ممارسات العمل وحقوق اإلنسان

 3.1حقوق اإلنسان

 3.2عدم التميزي

يجــب علــى املورديــن احــرام جميــع املعايــر الدوليــة لحقــوق
اإلنســان وااللــزام بتنفيــذ املتطلبــات الــواردة يف مبــادئ األمــم
املتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان.

ُيعامــل النــاس بإنصــاف وعلــى قــدم املســاواة .ال يجــوز للمورديــن
االنخــراط يف أي شــكل مــن أشــكال التميــز  -ال ســيما ،علــى
ســبيل املثــال ال الحــر ،فيمــا يتعلــق باألجــور أو التوظيــف أو تلقــي
التدريــب أو الرتقيــة أو حمايــة مقدمــي الرعايــة  -علــى أســاس
الجنــس أو العــرق أو اللــون أو األصــل القومــي أو الجنســية
أو الديــن أو الســن أو اإلعاقــة أو التوجــه الجنــي أو الهويــة
الجنســية أو الحمــل أو األمومــة أو األبــوة أو الحالــة الصحيــة أو
الخلفيــة االجتماعيــة أو االنتمــاء الســيايس أو العضويــة النقابيــة.

يلــزم املــوردون بتجنــب التســبب يف آثــار ضــارة بحقــوق اإلنســان
أو املســاهمة فيهــا مــن خــال أنشــطتهم الخاصــة ومعالجــة
هــذه اآلثــار عنــد وقوعهــا .كمــا يلــزم املــوردون ً
أيضــا بالســعي إىل
ً
ارتباطــا مبــارشًا
منــع اآلثــار الضــارة بحقــوق اإلنســان الــي ترتبــط
بعملياتهــم أو منتجاتهــم أو خدماتهــم أو التخفيــف مــن تلــك
اآلثــار ،حــى لــو مل يســاهموا مبــارشة يف وقــوع تلــك اآلثــار.

يلزتم املوردون بما يلي:
•	توفــر التدريــب املناســب يف مجــال حقــوق اإلنســان لجميــع
املوظفــن.

ويلــزم املــوردون بتقديــم جميــع املعلومــات الــي تطلبهــا رشكــة
ريتشــمونت بشــكل معقــول كجــزء مــن عمليتهــا الخاصــة بالعنايــة
الواجبــة بحقــوق اإلنســان .وكجــزء مــن هــذه العنايــة الواجبــة،
تطلــب ريتشــمونت مــن املورديــن (حســب مــا يتناســب مــع حجــم
أعمالهــم) أن يكــون لديهــم:

•	ضمان عدم وقوع التميزي أو التحرش أو العنف الجســدي
أو النفــي.
•	تعزيــز تكافــؤ الفــرص واإلدمــاج لجميــع املوظفــن مــن خــال
السياســات واملمارســات.

• ُ
	نظــم إدارة قويــة تتنــاول االمتثــال لحقــوق اإلنســان ،بمــا
يف ذلــك الــزام بالسياســة متــاح للعمــوم يقتــي الوفــاء
بمســؤوليتهم تجــاه احــرام حقــوق اإلنســان.

•	التعــرف علــى قيمــة القــوة العاملــة املتوازنــة الــي يحظــى
التنــوع فيهــا بالتقديــر الــذي يســتحقه بوصفــه مصــدرًا
لإلثــراء وتعزيــز الفــرص.

•	عملية لتحديد مخاطر وآثار حقوق اإلنسان وتقييمها.
•	إســراتيجية للتعامــل مــع مخاطــر حقــوق اإلنســان املحددة،
بمــا يف ذلــك توفــر التدريــب املناســب.

3.3تجنب املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية

•	عمليــة لتمكــن معالجــة أي آثــار ضــارة بحقــوق اإلنســان
تســببوا بهــا أو ســاهموا فيهــا ومــن ثــم تتبُّــع االســتجابات.

يلــزم املــوردون بحظــر االعتــداء أو التأديــب الجســديني ،والتهديــد
باالعتــداء الجســدي ،والتحــرش الجنــي أو غــره مــن أشــكال
التحــرش ،بمــا يف ذلــك العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس،
واإلســاءة اللفظيــة أو غريهــا مــن أشــكال الرتهيــبً ،
وفقــا لتعريــف
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  .190يلــزم املــوردون
بما يلي:

•	برنامــج لتقييــم امتثــال عملياتهــم ومورديهــم لحقــوق
اإلنســان ،مــن خــال عمليــات تدقيــق تكــون إمــا داخليــة أو
خارجيــة.
•	التواصــل مــع أصحــاب املصلحــة بشــأن الخطــوات املتخــذة
الحــرام حقــوق اإلنســان ومنــع أشــكال الــرق املعــارصة.

•	عدم اللجوء ملثل هذه املمارسات أو التغايض عنها.
•	إبــاغ املوظفــن بالعمليــات واإلجــراءات التأديبيــة املعمــول
بهــا بوضــوح.
ّ
التظلــم وعمليــات التحقيــق يف
•	التأ كــد مــن أن إجــراءات
موضــع التنفيــذ وإبالغهــا لجميــع املوظفــن.
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 3.7األجور واملكافآت

 3.4حر ية اختيار العمل

ً
قانونــا
تســتويف األجــور وجميــع املكافــآت املنصــوص عليهــا
(التأمــن الطــي والتأمــن االجتماعــي واملعاشــات التقاعديــة)
املدفوعــة مقابــل أســبوع العمــل القيــايس ،كحــد أدىن ،املعايــر
القانونيــة الوطنيــة أو املعايــر القياســية للصناعــة ،أيهمــا أعلــى.
بالنســبة للعاملــن املأجوريــن بالقطعــة ،يجــب أن يعــادل أجــر يــوم
عملهــم علــى األقــل الحــد األدىن لألجــر اليومــي .يجــب أن تكــون
ً
دائمــا كافيــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية ولتوفــر بعــض
األجــور
الدخــل الفائــض ،ويعــي هــذا أنــه يجــب علــى املورديــن رفــع أجــور
الكفــاف .أجــر الكفــاف هــو األجــر الــذي يتقاضــاه العامــل عــن
أســبوع العمــل القيــايس يف مــكان معــن والــذي يكفــي لتوفــر
مســتوى معيــي الئــق للعامــل وعائلتــه.

ال يجــوز للمورديــن االســتعانة بالعمــل الجــري ،بمــا يف ذلــك
العمــل لــرد الديــن أو العمــل بالســخرة أو العمــل القــري يف
الســجن ،أو االنخــراط يف أي شــكل مــن أشــكال الــرق املعــارصة أو
االتجــار بالبــر .ال ُيطلــب مــن العمــال إيــداع “ودائــع“ أو أوراق
هويتهــم لــدى صاحــب العمــل ،ولهــم الحريــة يف تــرك صاحــب
العمــل بعــد تقديــم إشــعار مســبق قبــل فــرة معقولــة .يجــب
علــى املورديــن مراقبــة العالقــات مــع وكاالت التوظيــف الجتنــاب
مخاطــر االتجــار بالبــر.

 3.5االتفاقات التعاقدية
يجــب علــى املورديــن واملقاولــن مــن الباطــن تحديــد رشوط
وأحــكام االتفاقــات وعقــود العمــل مــع موظفيهــم كتابـ ًـة .يجب أن
تتبــع رشوط عقــود العمــل أشــد املعايــر والقوانــن الدوليــة رصامــة
واملعمــول بهــا حاليًــا .يجــب أن تعــزز اتفاقيــات العمــل املذكــورة
فــرص العمالــة املســتقرة وتتفــادى انتهــاك حقــوق املوظفــن الــي
تحميهــا القوانــن املعمــول بهــا.

يجــب علــى املورديــن ضمــان املســاواة يف األجــر عــن العمــل
ً
وفقــا للتحالــف الــدويل للمســاواة يف
ذي القيمــة املتســاوية
األجور (.)EPIC
يجــب تزويــد جميــع العمــال بمعلومــات مكتوبــة ومفهومــة حــول
رشوط وأحــكام توظيفهــم فيمــا يتعلــق باألجــور قبــل دخولهــم
العمــل وحــول تفاصيــل أجورهــم لفــرة الدفــع املحــددة.

يلــزم املــوردون بعــدم توظيــف أي عمــال ليــس لديهــم الحــق يف
العمــل ،بمــا يف ذلــك املهاجــرون غــر الرشعيــن .لــن تكــون هنــاك
حــاالت للتعاقــد مــن الباطــن أو العمــل مــن املــزل دون إذن كتــايب
مســبق مــن ريتشــمونت.

يجــب علــى املورديــن تعويــض ســاعات العمــل اإلضافيــة بأســعار
عاديــة أو ممــزةً ،
وفقــا للمتطلبــات القانونيــة املعمــول بهــا.
ال يجــوز االقتطــاع مــن األجــور كتدبــر تأديــي وال يجــوز الســماح
بــأي اقتطاعــات مــن األجــور غــر منصــوص عليهــا يف القانــون
الوطــي دون إذن رصيــح مــن العامــل املعــي.

 3.6تجنّب عمالة األطفال
ال يجــوز تشــغيل أي شــخص دون ســن ً 15
عامــا ،أو بســن أقــل
ٍ
مــن الحــد األدىن املحلــي لســن العمــل وإنهــاء التعليــم اإللزامــي.
يجــب أن يتــم تشــغيل العمــال األحــداث الذيــن تقــل أعمارهــم
عــن ً 18
عامــا فقــط بــرط أن يكــون لــدى املــورد إجــراءات خاصــة
للعمــال الشــباب .وتشــمل هــذه اإلجــراءات حظــر ظــروف
العمــل الخطــرة والعمــل الليلــي وســاعات العمــل الــي ال تســمح
بإكمــال التعليــم اإللزامــي وضمــان حمايــة النمــو البــدين والعقلــي
الصحيــن للطفــل.

مدونة قواعد سلوك موردي ريتشمونت لعام 2022

6

 3.8ساعات العمل

 3.10الصحة والسالمة

يجــب علــى املورديــن ضمــان امتثــال ســاعات العمــل العاديــة
التفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ،إضافــة إىل الترشيعــات
الوطنيــة أو املعايــر الســائدة يف الصناعــة.

يلــزم املــوردون باالمتثــال لجميــع قوانــن ولوائــح الصحــة
والســامة املعمــول بهــا مــن خــال توفــر بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة
وإســناد املســؤولية عــن الصحــة والســامة إىل ممثــل مــن
اإلدارة العليا.

يلزتم املوردون بما يلي:

يجــب أن تكــون لــدى املورديــن عمليــة قائمــة تهــدف لتحديــد
مخاطــر الصحــة والســامة املرتبطــة بعملياتهــم ،وتحديــد األهميــة
النســبية لــكل خطــر وتنفيــذ اإلجــراءات املناســبة لتخفيــف
املخاطــر .يجــب إبــاغ العمــال بهــذه املخاطــر الكبــرة علــى
صحتهم وسالمتهم.

•	ضمــان أال تتجــاوز ســاعات العمــل العاديــة ،وعلــى أســاس
منتظــم 48 ،ســاعة كحــد أقــى يف أســبوع العمــل.
•	يجــب أال يتجــاوز إجمــايل ســاعات العمــل يف أي فــرة مكونــة
مــن  7أيــام  60ســاعة ،إال يف الظــروف االســتثنائية الــي
ُتســتوىف فيهــا جميــع املعايــر التاليــة:
	oأن يكــون هــذا
القانون الوطين.

ً
مســموحا

بــه

ً
ً
ومســجال يف مجــال
منتظمــا
يجــب أن يتلقــى العمــال تدريبًــا
الصحــة والســامة ،ويجــب تكــرار هــذا التدريــب للعمــال الجــدد
أو املعــاد تعيينهــم.

بموجــب

ً
مســموحا بــه بموجــب اتفــاق
	oأن يكــون هــذا
املفاوضة الجماعية.

يوفــر املــوردون لجميــع موظفيهــم وعمالهــم مــكان عمــل ً
آمنــا
وصحيًــا يضمــن مســتوى أساســيًا مــن الســامة وإجــراءات
الطــوارئ املناســبة واملتطلبــات املاديــة ،بمــا يف ذلــك أجهــزة
إنــذار الحريــق واملخــارج وتدريبــات الطــوارئ؛ ومعــدات الوقايــة
ً
مجانــا؛ ومعــدات الســامة وتدريباتهــا املناســبة
الشــخصية
للمهمــة ،وكذلــك إمكانيــة الوصــول إىل الرعايــة الطبيــة الطارئــة.

	oاتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة املناســبة لحمايــة صحــة
العمال وسالمتهم.
	oقــدرة صاحــب العمــل علــى إثبــات وجــود الظــروف
االســتثنائية ،مثــل فــرات ذروة اإلنتــاج غــر املتوقعــة أو
الحــوادث أو حــاالت الطــوارئ.

يجــب أن يحصــل العمــال علــى املــاء الصالــح للــرب ،والــرف
الصحــي املالئــم ،بمــا يف ذلــك دورات امليــاه واملرافــق الــي تفصــل
بــن الجنســن ،وحيثمــا كان ذلــك مناس ـبًا ،أماكــن إقامــة آمنــة
وصحيــة تلــي أعلــى معايــر الصناعــة وتســمح بالخصوصيــة
واألمــن والفصــل بــن الجنســن.

•	يجــب أن يكــون العمــل اإلضــايف اختيار ًيــا ويتــم تعويضــه
بســعر ممــز.
•	توفــر راحــة أســبوعية وإجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر
تتوافــق  -علــى األقــل  -مــع الترشيعــات الوطنيــة ولوائــح
القطــاع املعمــول بهــا ،وتلــزم بجميــع األحــكام القانونيــة
لإلجــازة ،بمــا يف ذلــك إجــازات األمومــة واألبــوة وألغــراض
إنســانية.

يلــزم املــوردون باتخــاذ التدابــر املناســبة لحمايــة النســاء الحوامــل
واملرضعــات ،وكذلــك الشــباب (مثــل املتدربــن).
يجــب علــى املورديــن التحقيــق يف جميــع حــوادث الصحــة
والســامة املهنيــة الــي يتعــرض لهــا موظفوهــم وعمالهــم لتحديــد
أســبابها الكامنــة ،وتحديــد اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة
ملنع تكرارها.

يجــب أن يحصــل العمــال علــى يــوم عطلــة واحــد علــى األقــل
كل سبعة أيام.

يلــزم املــوردون بوضــع اإلجــراءات املناســبة فيمــا يتعلــق بالصحــة
ّ
محدثــة والتأ كــد مــن
والســامة يف مــكان العمــل ،وبإبقائهــا
اإلبــاغ بهــا.

 3.9حر ية تكوين الجمعيات واملفاوضة الجماعية
يســمح املــوردون للعمــال بحريــة االنضمــام أو عــدم االنضمــام إىل
نقابــة عمــال مــن اختيارهــم .يلــزم املــوردون بمــا يلــي:
•	االلــزام بالقانــون املعمــول بــه واتفاقــات املفاوضــة الجماعية
يف حالــة وجــود مثــل هــذه االتفاقــات.

 3.11األثر املجتمعي
يلــزم املــوردون باحــرام املجتمعــات الــي يعملــون فيهــا .ونشــجع
املورديــن علــى إحــداث تأثــر اجتماعــي إيجــايب يف املجتمعــات
ذات الصلــة مــن خــال املســاهمة يف رفاهيتهــا االجتماعيــة
والبيئية واالقتصادية.

•	دعــم وســائل الحــوار املوازيــة مثــل تنفيــذ التمثيــل الجماعــي
للموظفــن والحــوار ّ
البنــاء والفعــال بــن اإلدارة واملوظفــن
يف الجوانــب الــي تحظــر القوانــن فيهــا هــذه الحريــات أو
تحــد منهــا.
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 .4البيئة

4.2خفض املوارد والحد من التلوث

4.1إدارة شؤون البيئة واالمتثال للمعايري البيئية

نطلــب مــن موردينــا بــذل قصــارى جهدهــم لالســتمرار بتقليــل
اســتهالكهم للمــوارد (مثــل الوقــود األحفــوري والبالســتيك البكــر
القائــم علــى الوقــود األحفــوري واملــاء ومنتجــات الغابــات البكــر)
وأثرهــم البيــي (مثــل االنبعاثــات وامللوثــات والنفايــات) .كمــا
نطلــب منهــم تعزيــز االســتخدام الدائــري للمــواد الخــام.

يلــزم املــوردون باالمتثــال لجميــع القوانــن واللوائــح البيئيــة
املعمــول بهــا.
يجــب الحصــول علــى جميــع التصاريــح والرتاخيــص وتســجيالت
املعلومــات والقيــود البيئيــة املطلوبــة ،واتبــاع متطلباتها التشــغيلية
وتلــك املتعلقــة منهــا بإعــداد التقاريــر.

يجــب تقليــل انبعاثــات امللوثــات وتفريغهــا وإنتــاج النفايــات إىل
الحــد األدىن أو القضــاء عليهــا مــن املصــدر أو عــن طريــق اتبــاع
ممارســات معينــة ،مثــل إضافــة معــدات مكافحــة التلــوث أو
تعديــل عمليــات اإلنتــاج والصيانــة أو بــأي وســائل أخــرى.

يجــب علــى املورديــن اســتخدام املنهجيــات املناســبة لتحديــد
وتقييــم مخاطــر الــرر الناتــج عــن عملياتهــم وعمليــات رشكائهــم
التجاريــن وتنفيــذ العنايــة الواجبــة علــى أســاس املخاطــر .يلــزم
املــوردون بمــا يلــي:
•	تحديد املخاطر وتقييمها.

4.3استخدامات الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة

•	تحديــد الفــرص للحــد مــن األثــر البيــي وتعزيــز الــراكات
لحمايــة املنــاخ حيثمــا أمكــن ذلــك.

يجــب علــى املورديــن مراقبــة اســتهالكهم للطاقــة واتخــاذ إجــراءات
لتقليــل انبعاثــات غــازات الدفيئــة ( )GHGومكافحــة تغــر املنــاخ.

•	اتخــاذ تدابــر ملنــع املخاطــر واآلثــار البيئيــة وتخفيفهــا (خاصــة
تغــر املنــاخ ،يرجــى االطــاع علــى الفصــل .)4.3

حيث يلزتمون بما يلي:
•	جمــع البيانــات املرتبطــة ببصمتهــم الكربونيــة وتســجيلها
وتقديــم تلــك البيانــات إىل ريتشــمونت عنــد الطلــب.

•	وضع منهجية للتتبع واملراقبة.
•	وضــع األســاليب الالزمــة واملناســبة للتواصــل مــع أصحــاب
املصلحــة املعنيــن.

•	وضــع خطــط وأهــداف للحــد باســتمرار مــن انبعاثــات
غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن أنشــطتهم.

•	يلــزم املــوردون بتوفــر التدريــب واملعلومــات حــول
املخاطــر البيئيــة والضوابــط املرتبطــة بهــا لجميــع املوظفــن
املعنيــن ،ويجــب تقديمهــا بتنســيق ولغــة يمكــن للعمــال
فهمها بسهولة.
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 4.4املاء

 4.6املواد الكيميائية

يجب أن تكون لدى املوردين ممارسات مستدامة إلدارة املاء.

يلــزم املــوردون باالمتثــال لجميــع القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا
فيمــا يتعلــق بتقييــد املــواد الكيميائيــة املوجــودة يف املنتــج النهــايئ
أو عمليــة اإلنتــاج وتســجيلها ،وعنــد الــرورة ،ترخيصهــا أو
اإلخطــار بهــا ً
وفقــا للمتطلبــات القانونيــة املعمــول بهــا يف الســوق
املســتهدفة (مثــل الئحــة .)EU REACH

حيث يلزتمون بما يلي:
•	جمــع بيانــات املــاء وتســجيلها وتقديــم تلــك البيانــات إىل
ريتشــمونت عنــد الطلــب.
•	وضــع الخطــط واألهــداف لتقليــل اســتخدام املــاء
وإعادة تدويره.

باإلضافــة إىل ذلــك ،يلــزم املــوردون بتبــي أحــدث العمليــات
وأفضــل املمارســات ،لتقليــل التأثــر البيــي ومخــاوف الصحــة
والســامة املتعلقــة باســتخدام املــواد الكيميائيــة.

يجــب معالجــة مــاء الــرف الصحــي وتنقيتــه ملواكبــة الترشيعــات
املحليــة ومنــع التلــوث.

يجــب علــى املورديــن االحتفــاظ بقائمــة جــرد للمــواد الخطــرة
يف منشــآتهم .ويجــب أن تكــون صحائــف بيانــات الســامة (أو
مــا يعادلهــا) متاحــة يف أي مــكان ُتســتخدم فيــه مــواد خطــرة،
كمــا يجــب توســيم املــواد الكيميائيــة بشــكل صحيــح وإبــاغ
جميــع املوظفــن الذيــن يعملــون عليهــا باملخاطــر املرتبطــة بهــا
بوضوح وفعالية.

يجــب أن تكــون لــدى املورديــن املوجوديــن يف مناطــق تعــاين مــن
نــدرة املــاء أنظمــة قويــة إلدارة املــاء وأن يجمعــوا البيانــات (املتعلقــة
مثـ ً
ـا بســحب املــاء واســتهالك املــاء ومــاء الــرف الصحــي واملــاء
املعــاد تدويــره) لتقليــل اآلثــار الســلبية علــى املجتمــع املحلــي.

 4.5النفايات

 4.7التنوع البيولوجي

يجــب علــى املورديــن منــع التلــوث وتحديــد أهــم مصــادر النفايــات
وإدارة النفايــات الــي تــم إيجادهــا بطريقــة مســؤولة.

يجــب علــى املورديــن تجنــب التأثــرات علــى التنــوع
البيولوجي وتقليلها.

يلزتم املوردون بما يلي:

ويجــب علــى املورديــن البحــث عــن فــرص للحفــاظ علــى التنــوع
البيولوجــي املرتبــط بأنشــطتهم.

•	جمــع البيانــات املرتبطــة بإنتــاج النفايات وتســجيلها وتقديم
تلــك البيانــات إىل ريتشــمونت عنــد الطلــب.

كمــا يلــزم املــوردون ببــذل قصــارى جهدهــم إلحــداث تأثــر إيجــايب
علــى التنــوع البيولوجــي وســبل عيــش الســكان املحليــن.

•	وضــع خطــط وأهــداف لتقليــل إنتــاج النفايــات وإعــادة
تدويرهــا وتطبيــق مبــادئ االقتصــاد الدائــري حيثمــا
ً
ممكنــا (التقليــل وإعــادة االســتخدام وإعــادة
كان ذلــك
التدوير واالسرتداد).

ال يجوز للموردين العاملني يف قطاع التعدين استكشاف مواقع
الــراث العاملــي أو التنقيــب فيهــا .ويجــب عليهــم تحديــد مناطــق
ً
(وفقــا للمعيــار العاملــي لالتحــاد
التنــوع البيولوجــي الرئيســية
الــدويل لحفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة واملتعلــق بتحديــد
مناطــق التنــوع البيولوجــي الرئيســية) املتأثــرة بعملياتهــم ووضــع
أدوات تخفيــف لتقليــل تلــك اآلثــار علــى التنــوع البيولوجــي.

•	التخلــص مــن النفايــات ً
وفقــا للقانــون املعمــول بــه أو ،يف
حالــة عــدم وجــود قانــون معمــول بــه ،بمــا يتمــاىش مــع
املعايــر الدوليــة.
•	بــذل قصــارى جهدهــم ملنــع النفايــات مــن الذهــاب
إىل املكبات.
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 .5التطبيق والتعرف على الشواغل

 5.3التقييم

 5.1االمتثال العام

يحــق لرشكــة ريتشــمونت طلــب معلومــات مــن مورديهــا فيمــا
يتعلــق بامتثالهــم لــروط مدونــة قواعــد الســلوك هــذه.

تتوقــع ريتشــمونت مــن مورديهــا أن ينقلــوا مبــادئ مدونــة
قواعــد الســلوك هــذه إىل موظفيهــم ومــن يتعاملــون معهــم مــن
املقاولــن مــن الباطــن واألطــراف الثالثــة املعنيــة ،وأن يضمنــوا
دمــج تلــك املبــادئ يف العمليــات ذات الصلــة.

عنــد الــرورة ،قــد تطلــب ريتشــمونت مــن املورديــن تقديــم
ّ
التحقــق املســتقل أو طلــب
دليــل علــى امتثالهــم عــن طريــق
الشهادات املناسبة.

يجــب علــى املورديــن اإلبــاغ بشــكل اســتبايق عــن أي مشــكالت
حاليــة أو محتملــة يواجهونهــا مــع املتطلبــات املنصــوص عليهــا يف
مدونــة قواعــد الســلوك هــذه ،جنبًــا إىل جنــب مــع ذكــر خطــط
الحلــول الــي يقرتحونهــا لــي تنظــر فيهــا ريتشــمونت.

تحتفــظ ريتشــمونت بالحــق يف اختبــار املنتجــات واملــواد بشــكل
مســتقل لتحديــد مــا إذا كان املــوردون يلزتمــون بــروط مدونــة
قواعــد الســلوك هــذه.
ويحــق لرشكــة ريتشــمونت طلــب البيانــات وزيــارة مرافــق اإلنتــاج
الخاصــة باملورديــن واملرافــق الخاصــة بمقاوليهــم مــن الباطــن
ّ
تحقــق
ومورديهــم أو طلــب إجــراء تلــك الزيــارات مــن قبــل رشكــة
مســتقلة تابعــة لطــرف ثالــث ،إلثبــات االمتثــال ملدونــة قواعــد
الســلوك هــذه.

 5.2اإلبالغ عن الشواغل والتعبري عن اآلراء بحر ية
يجــب أن تكــون لــدى املورديــن أنظمــة قائمــة لتمكــن التظلــم
املســتقل وتدابــر التعبــر عــن اآلراء بحريــة للســماح للموظفــن
واملقاولــن مــن الباطــن واألطــراف الثالثــة ذات الصلــة باإلبــاغ
عــن ســوء الســلوك الحاصــل أو املشــتبه يف حصولــه ،وذلــك
بشــكل مجهــول الهويــة دون التهديــد باالنتقــام أو الرتهيــب
أو املضايقة.

 5.4عدم االمتثال
تحتفــظ ريتشــمونت بالحــق يف إنهــاء أي عالقــات تجاريــة مــع أي
مــورد ينتهــك هــو أو مــوردوه أو مقاولــوه مــن الباطــن مدونــة
قواعــد الســلوك هــذه .يف حالــة الكشــف عــن أي انتهــاكات،
ســتعمل ريتشــمونت مــع املــورد إليجــاد طــرق العــاج املناســبة
وتمــارس الضغــط مــن أجــل إجــراء التحســن ،وذلــك يف املــرة
األوىل لوقــوع ذلــك االنتهــاك .يف حالــة إظهــار املــورد عــدم رغبــة
فعليــة يف التعــاون والتحســن ،فــإن إنهــاء عالقــة العمــل يجــب
أن يكــون الحــل األخــر .لــن ُيتخــذ قــرار إنهــاء التعامــل مــع مــورد
بســبب انتهــاكات املدونــة إال عندمــا تفشــل خطــوات تخفيــف
اآلثــار الســلبية أو تصبــح غــر مجديــة.

يلــزم املــوردون بأخــذ جميــع الشــواغل املبلــغ عنهــا علــى محمــل
الجــد والتأ كــد مــن معالجتهــا بطريقــة عادلــة وصادقــة و يف
الوقــت املناســب مــع احــرام متطلبــات الرسيــة.
كمــا يلــزم املــوردون بالتحقيــق واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة إذا
لــزم األمــر وتســجيلها.
يمكــن ً
أيضــا اإلبــاغ عــن الشــواغل املتعلقــة بالعمــل الــذي
ُيجــرى نيابــة عــن ريتشــمونت أو ســوء الســلوك املشــتبه يف
حصولــه فيمــا يتعلــق بمدونــة قواعــد الســلوك هــذه إىل
whistle.blowing@richemont.com
ســتحقق ريتشــمونت يف أي شــواغل تــم اإلبــاغ عنهــا،
وحيثمــا أمكــن ،ســتناقش النتائــج مــع املــورد مــع احــرام
متطلبات الرسية.
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 .6معايري سلسلة التوريد املسؤولة

 6.3املواد املقيدة

تنطبــق املتطلبــات املوضحــة يف هــذا القســم علــى مــوردي املــواد
الخــام واملكونــات والســلع الجاهــزة ،وتدعــم بمجملهــا طمــوح
ريتشــمونت لضمــان سلســلة توريــد مســتدامة طويلــة األجــل
وتكــون مكملــة ملتطلبــات األقســام الســابقة.

يجــب أن يضمــن املــوردون أن املنتجــات الــي يقدمونهــا إىل
ريتشــمونت تمتثــل ألحــدث إصــدار مــن قائمــة املــواد املقيــدة يف
منتجــات ريتشــمونت (.)PRSL
تطلــب ريتشــمونت مــن مورديهــا التأ كــد مــن أن سلســلة
التوريــد الخاصــة بهــم تدمــج هــذه اللوائــح يف سياســات
أعمالهم وممارساتها.

6.1الشفافية وإمكانية التتبع
يجــب علــى مــوردي املــواد الخــام واملكونــات املشــاركة بنشــاط يف
سلســلة التوريــد الخاصــة بهــم لتعزيــز الشــفافية فيهــا .تمثــل
الشــفافية مــن منظــور ريتشــمونت القــدرة علــى تحديــد أســماء
جميــع الجهــات الفاعلــة يف سالســل التوريــد الــي تســبق التســليم
إىل ريتشــمونت ومواقعهــا وصـ ً
ـوال إىل مصــدر املــادة الخــام.

 6.4رعاية الحيوانات
يجــب علــى املورديــن معاملــة الحيوانــات بشــكل جيــد واحــرام
الحريــات الخمــس لرعايــة الحيــوان:

ً
ممكنــا ،يجــب علــى املورديــن تحديــد وتعقــب
كلمــا كان ذلــك
تاريــخ املنتجــات واألجــزاء واملــواد ومواقعهــا وعمليــات توزيعهــا
وتركيبهــا .يف ســياق االســتدامة ،تعــد إمكانيــة التتبــع أداة لضمــان
متطلبــات االســتدامة املرتبطــة بالســلع واملنتجــات والتحقــق منها،
مــا يضمــن املمارســة الجيــدة علــى طــول سلســلة التوريــد.

•	التحــرر مــن الجــوع أو العطــش مــن خالل تســهيل الوصول
إىل املــاء العــذب وتوفــر نظــام غــذايئ يضمــن الحفــاظ علــى
كامــل الصحــة والحيويــة.
•	التحــرر مــن اإلحســاس باملعانــاة مــن خــال توفــر بيئــة
مناســبة بمــا يف ذلــك املــأوى ومنطقــة نــوم مريحــة.

يجــب أن تكــون إمكانيــة التتبــع عمليــة ســليمة ويمكــن التحقــق
منهــا ،ولذلــك يلــزم املــورد بتوفــر ســجالت التتبــع ومعلوماتهــا
عنــد الطلــب.

•	التحــرر مــن األمل أو اإلصابــة أو املــرض مــن خــال الوقايــة أو
التشــخيص الرسيــع والعــاج.

يجــب إخطــار ريتشــمونت بــأي تغيــرات تتعلــق بأســماء الجهــات
الفاعلــة يف سلســلة التوريــد ومواقعهــا.

•	حريــة التعبــر عــن الســلوك الطبيعــي مــن خــال
توفــر مســاحة كافيــة ومرافــق مناســبة ومجتمــع مــن
نوع الحيوان.

يمكــن أن ُتجــرى عمليــات التحقــق مــن معلومــات التتبــع مــن
قبــل رشكــة تدقيــق خارجيــة.

•	التحــرر مــن اإلحســاس بالخــوف والضيــق مــن خــال تأمني
ظــروف معيشــة ومعاملــة تجنــب املعانــاة النفســية.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب علــى املورديــن تطبيــق مبــادئ إيجــاد
مصــادر الحيوانــات التابعــة ملبــادرة املنتجــات الفاخــرة املســؤولة
مــن حيــث صلتهــا بصيــد الحيوانــات الحيــة واالحتفــاظ بهــا
ً
ممكنــا
وتربيتهــا ونقلهــا والتعامــل معهــا وذبحهــا ،إذا كان ذلــك
علــى املنتجــات الــي يصنعهــا املــوردون.

 6.2نظام إدارة شؤون البيئة
ُيــوىص مــوردو التصنيــع واملــواد الخــام بإنشــاء نظــام إلدارة شــؤون
البيئــة (مثــل  )14001 ISOللوفــاء بالزتامــات االمتثــال للمعايــر
البيئيــة وتخفيــف اآلثــار .يجــب أن تكــون لــدى املورديــن خطــة
عمــل بيئيــة وأن يعملــوا علــى رصــد آثارهــم علــى البيئــة.
ويلــزم مــوردو التصنيــع واملــواد الخــام بمشــاركة خطــط العمــل
البيئيــة الخاصــة بهــم مــع ريتشــمونت عنــد الطلــب.
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 6.5األنواع املهددة باالنقراض

 6.8املاس*

يلــزم املــوردون باالمتثــال الكامــل للوائــح الدوليــة واملحليــة
الخاصــة وكذلــك التفاقيــة االتجــار الــدويل باألنــواع املعرضــة
لالنقــراض ( ،)CITESفيمــا يتعلــق بــراء واســترياد واســتخدام
وتصديــر املــواد الخــام الــي يتــم الحصــول عليهــا مــن األنــواع
املهــددة باالنقــراض أو املحميــة.

ُيطلــب مــن املورديــن يف سلســلة توريــد املــاس أن يحصلــوا علــى
شــهادة مدونــة املمارســات الصــادرة عــن مجلــس املجوهــرات
املســؤول .وســيجري النظــر يف معايــر أخــرى إذا كان مــن املمكــن
إثبــات تكافئهــا بوضــوح.
يلــزم املــوردون بنظــام عمليــة كيمــريل إلصــدار الشــهادات
( )KPCSونظــام الضمانــات الطوعــي ملجلــس املــاس العاملــي
( ،)WDCوالــذي يهــدف إىل تعزيــز املعايــر العامليــة لحقوق اإلنســان
وحقــوق العمــال وممارســات مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة
الفســاد .يجــب علــى املورديــن تأ كيــد بيــان ضمــان مجلــس املــاس
العاملــي يف كل فاتــورة.

6.6بذل العناية الواجبة لتور يد املعادن من املناطق
املترضرة من الزناعات واملناطق شديدة الخطورة
يجــب علــى املورديــن يف سلســلة توريــد الذهــب والفضــة ومعــادن
مجموعــة البالتــن ( )PGMsواملــاس واألحجــار الكريمــة امللونــة
بــذل العنايــة الواجبــة علــى سالســل التوريــد الخاصــة بهــم
وتوثيقهــا ً
وفقــا لتوجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي ( )OECDاملتعلقــة ببــذل العنايــة الواجبــة لكفالــة
التحلــي باملســؤولية يف سالســل توريــد املعــادن مــن املناطــق
املتــررة مــن الزناعــات واملناطــق شــديدة الخطــورة وسياســة
ريتشــمونت املتعلقــة بمصــادر املــواد الخــام.

يلزتم املوردون بما يلي:
•	توفــر املــاس الطبيعــي غــر املعالــج فقــط مــن مصــادر
مرشوعــة تتوافــق بدقــة مــع مواصفاتنــا فيمــا يتعلــق
بالجــودة واملصــدر الطبيعــي.
•	توفــر إفصــاح كامــل وشــامل عــن الخصائــص الفزييائيــة
لألحجــار الكريمــة ،بمــا يتوافــق مــع القوانــن الوطنيــة
والدوليــة وأفضــل املمارســات الصناعيــة.

يتعــن علــى املؤسســات الصغــرة واملتوســطة الحجــم ()SMEs
بــذل العنايــة الواجبــة املناســبة ألحجامهــا وظروفهــا .ومــع ذلــك،
يجــب أن تكــون هنــاك علــى األقــل سياســة وعمليــة لبــذل العنايــة
الواجبــة تفــي بالغــرض وعمليــة لتمكــن إجــراء العالجــات .قــد
تدعــم ريتشــمونت املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف عمليــة
بــذل العنايــة الواجبــة ،ويف مثــل هــذه الحــاالت ،مــن الــروري
إتاحــة الوصــول إىل معلومــات سلســلة التوريــد.

يجــب علــى املورديــن الذيــن يشــاركون يف قطــع املــاس وصقلــه أن
يســتخدموا أدوات خاليــة مــن الكوبالــت ومشــبعة باملــاس.
يف حالــة رشاء ريتشــمونت املــاس ليســتخدمه املــوردون يف
املنتجــات املــوردة إىل ريتشــمونت ،يجــب علــى املورديــن اســتخدام
هــذا املــاس حرص ًيــا وعــدم اســتبداله.

6.7الذهب و /أو الفضة و /أو معادن
مجموعة البالتني *
ُيطلــب مــن املورديــن يف سلســلة توريــد الذهــب والفضــة
ومعــادن مجموعــة البالتــن ( )PGMأن يحصلــوا علــى شــهادة
مدونــة املمارســات الصــادرة عــن مجلــس املجوهــرات املســؤول.
وســيجري النظــر يف معايــر أخــرى إذا كان مــن املمكــن إثبــات
تكافئهــا بوضــوح.
يجــب علــى املورديــن تقديــم أقــى قــدر مــن الضمانــات املمكنــة
بــأن الذهــب و /أو الفضــة و /أو معــادن مجموعــة البالتــن الــي
يتــم توريدهــا قــد تــم إعــادة تدويرهــا أو تعدينهــا بطريقــة مســؤولة
تحــرم حقــوق اإلنســان والعمــال ،وتــأيت مــن مصــادر خاليــة مــن
الزناعــات ،وال تلحــق أرضارًا بالبيئــة.

*تعترب متطلبات شهادة  RJCاملدرجة يف الفقرتني  6.7و 6.8بمثابة تشجيع ملوردي أنشطة التوزيع عرب اإلنرتنت لرشكة ريتشمونت (مثل مجموعة YOOX NET-A-PORTERو .).Watchfinder & Co
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 6.9األحجار الكر يمة امللونة

 6.11منتجات الغابات

يجــب أن يوفــر املــوردون يف سلســلة توريــد األحجــار الكريمــة
امللونــة أقــى قــدر مــن الضمانــات املمكنــة بــأن األحجــار الكريمــة
قــد تــم اســتخراجها ومعالجتهــا بطريقــة تحــرم حقــوق اإلنســان
والعمالــة ،وتــأيت مــن مصــادر خاليــة مــن الزناعــات وال تســبب
رضرًا بيئ ًيــا .ويجــب عليهــم املشــاركة بنشــاط يف سلســلة التوريــد
الخاصــة بهــم لتعزيــز الشــفافية فيهــا وتنفيــذ عمليــة العنايــة
الواجبــة .ولفعــل بذلــك ،نشــجع املورديــن علــى اســتخدام األدوات
الــي توفرهــا منصــة مجتمــع األحجــار الكريمــة واملجوهــرات.

يجــب علــى املورديــن التأ كــد مــن أن أفعالهــم ليــس لهــا أي تأثــر
ســليب علــى الغابــات.
يجــب علــى املورديــن اتخــاذ تدابري لضمــان عدم وضع أي منتجات
غابــات غــر قانونيــة يف سلســلة التوريــد واالمتثــال للوائــح املعمــول
بهــا (مثــل الئحة االتحاد األورويب لألخشــاب).
ُيطلــب مــن املورديــن الحصــول علــى الــورق وعبــوات التعبئــة
واملنتجــات األخــرى الــي تســتند يف صناعتهــا إىل األخشــاب
بطريقــة مســؤولة ،ســواء كانــت معــا ًدا تدويرهــا أم مــن غابــات
ُمــدارة بشــكل مســتدام .ويجــب أن يكــون أي منتــج مــن مصــادر
ً
معتمــدا مــن قبــل مجلــس حمايــة الغابــات (.)FSC
الغابــات

نشــجع املورديــن يف سلســلة توريــد األحجــار الكريمــة امللونــة بشــدة
علــى أن يحصلــوا علــى شــهادة مدونــة املمارســات الصــادرة عــن
مجلــس املجوهــرات املســؤول .وســيجري النظــر يف معايــر أخــرى
إذا كان مــن املمكــن إثبــات تكافئهــا بوضــوح.

عنــد الــرورة ،يلــزم املــوردون ببــذل العنايــة الواجبة عنــد تعاملهم
مــع مورديهم.

ويجــب علــى املورديــن توفــر إفصــاح كامــل وشــامل عــن
الخصائــص الفزييائيــة لألحجــار الكريمــة (بمــا يف ذلــك معلومــات
مفصلــة عــن عمليــات املعالجــة) ،بمــا يتوافــق مــع القوانــن
الوطنيــة والدوليــة وأفضــل املمارســات الصناعيــة.

 6.12العطور
يجــب علــى املورديــن العاملــن يف صناعــة العطــور ومســتحرضات
التجميــل التأ كــد مــن أن مركبــات العطــور أو تركيبهــا أو مكونــات
التغليــف أو املنتجــات النهائيــة الــي يقدمونهــا آمنــة لالســتخدام
املقصــود منهــا وتمتثــل لجميــع القوانــن املعمــول بهــا يف جميــع
أنحــاء العــامل ،علــى حــد علمهــم.

 6.10الجلود والفراء
نشــجع موردي الجلود بشــدة على تقليل التأثري البييئ للحصول
علــى جلــود األبقــار (يفضــل األصــول املحليــة) .ويجــب أن يكــون
املــوردون علــى درايــة بتأثريهــم غــر املبــارش علــى إزالــة الغابــات وأن
يعملــوا بنشــاط مــن أجــل تقليــل ذلــك بشــكل ســنوي .تحتفــظ
ريتشــمونت بالحــق يف الحصــول علــى معلومــات حــول مخاطــر
إزالــة الغابــات.

يجب أن يكون الكحول املستخدم من مصدر طبيعي فقط.
يفضــل أن يكــون الزجــاج املســتخدم مــن مصــدر معــاد تدويــره
بعــد االســتهالك (.)PCR

نــويص مــوردي الجلــود بشــدة بالحصــول علــى شــهادة بيئيــة
(مثــل  14001 ISOأو  .)LWGكمــا نشــجع املورديــن علــى تنفيــذ
إجــراءات لتقليــل التأثــر البيــي لعمليــات الدباغــة.
يفضــل الحصــول علــى جلــود التمســاح مــن مــزارع معتمــدة مــن
قبــل الرابطــة الدوليــة ألصحــاب مــزارع التماســيح (.)ICFA
يجــب علــى املــورد تزويــد ريتشــمونت بمعلومــات عــن موقــع
املســلخ وموقــع املدبغــة عنــد الطلــب ،باإلضافــة إىل بلــد
املنشأ (الرتبية).
يجــب الحصــول علــى الفــراء فقــط إذا كان مــن املمكــن ضمــان
رعايــة الحيــوان مــن خــال التحقــق مــن ســامة سلســلة التوريــد
أو خطــط االعتمــاد الدوليــة املعــرف بهــا (مثــل برنامــج ،)WelFur
ويجــب تشــجيع اســتخدام الفــراء املعــاد تدويــره.
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 6.13املنسوجات

 6.14البالستيك

يجــب أن تكــون لــدى املورديــن معايــر عاليــة فيمــا يخــص اإلرشاف
البيــي .حيــث يلزتمــون علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي:

ال يجــوز للمورديــن تقديــم أي منتجــات أو خدمــات تحتــوي
على مادة .PVC
باإلضافــة إىل ذلــك ،يلــزم املــوردون ببــذل قصــارى جهدهــم للحــد
مــن التأثــر البيــي للبالســتيك مــن خــال:

•	استخدم املاء بكفاءة ومسؤولية.
•	تعزيــز حمايــة التنــوع البيولوجــي واســتعادته وضمــان عــدم
اإلرضار بالنظــم البيئيــة الطبيعيــة.

•	تجنــب املــواد البالســتيكية الضــارة (مثــل ABS
و PSو.)PU

يجــب علــى املورديــن بــذل قصــارى جهدهــم للعمــل مــن أجــل
نظــام أزيــاء يعتمــد االســتدامة ألقــى درجــة ممكنــة .يجــب
أن تكــون املــواد عاليــة الجــودة ونشــجع موردينــا علــى العمــل
باســتمرار نحــو تحقيــق املعايــر التاليــة:

•	التقليــل إىل الحــد األدىن مــن البالســتيك القائــم علــى
الوقــود األحفــوري.

•	 ُيفضــل اســتخدام املــواد العضويــة (مثــل معايــر املنســوجات
العضويــة العامليــة ( ))GOTSأو املعــاد تدويرهــا (مثــل املعيــار
العاملــي للمنتجــات املعــاد تدويرهــا (.))GRS

•	اســتخدام املــواد البالســتيكية القابلــة إلعــادة التدويــر
وزيــادة اســتخدام املــواد البالســتيكية املعــاد تدويرهــا (مثــل
الحاصلــة علــى اعتمــاد املعيــار العاملــي للمنتجــات املعــاد
تدويرهــا (.))GRS

•	يفضــل الحصــول علــى األليــاف الطبيعيــة مــن
مصدر عضوي.

•	إطالــة العمــر االفــرايض للبالســتيك وتحســن التعامــل مــع
نفايــات منتجاتــه عنــد نهايــة ذلــك العمــر.

•	يجــب أن تــأيت األليــاف االصطناعيــة مــن مصــادر معتمــدة
مــن قبــل مجلــس حمايــة الغابــات أو يجــري إنتاجهــا يف
نظــام إنتــاج مغلــق الحلقــة.
•	يفضــل أن تــأيت األليــاف الرتكيبيــة مــن مصــادر معــاد
تدويرهــا أو قائمــة علــى أســاس حيــوي (يجــب أن تــأيت
املصــادر ذات األســاس الحيــوي مــن املــواد األوليــة القائمــة
علــى النفايــات ،وإال يجــب إثبــات أن املــواد الخــام ال تتنافــس
مــع إنتــاج الغــذاء أو خامــات التغذيــة وال تســاهم يف إزالــة
الغابــات (معيــار مطالبــة املحتــوى ( )CCSعلــى ســبيل
املثــال).
•	يجــب أن يمتثــل إنتــاج الصــوف ملعيــار اإلنتــاج املســؤول
للصــوف ( )RWSأو مــا يماثلــه .إزالــة الجلــد مــن حــول
مؤخــرة الحيــوان ومنطقــة الذيــل ممارســة محظــورة.
•	يجــب أن يمتثــل إنتــاج الزغــب ملعيــار اإلنتــاج املســؤول
للزغــب ( )RDSأو مــا يماثلــه .يف الريــش والزغــبُ ،يمنــع
منعــا ً
نتــف الحيــوان حيًــا ً
باتــا.
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مدونة قواعد سلوك املوردين اإلقرار بالرشوط
اسم الرشكة:

العنوان:

اسم جهة االتصال:

املنصب:

يرجى وضع عالمة يف املربع قبل التوقيع:

ُ
أق ُر بموجب هذا املستند على أنين قد قرأت رشوط مدونة قواعد سلوك موردي ر يتشمونت
واملتطلبات ذات الصلة بقطاع نشاطي وقبلتها.

توقيع املمثلني املفوضني ،مع ختم الرشكة عند االقتضاء:

التاريخ:
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