
 الشخصیة السالمة ومدفوعات المدفوعات تسھیل الفساد: مكافحة معاییر

 اإلنسان حقوق معیار 1

 

 

 
 
 
 

 الدولیة بالمبادئ المعیار ھذا ویسترشد واحترام. بكرامةأصحاب المصحلة  موظفینا معاملة بضمان والتزامنا اإلنسان بحقوق المتعلقة سیاستنا المعیار ھذا یحدد
 االقتصادي التعاون بمنظمة الخاصة التوجیھیة والمبادئ اإلنسان وحقوق لألمن الطوعیة والمبادئ اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في الواردة اإلنسان لحقوق

 الجنسیات. المتعددة للمؤسسات والتنمیة
 

 
 
 

 اإلنسان؟ حقوق ھي ما
 دینھم أو إقامتھم مكان أو الحالیة جنسیتھم أو العرقي أو القومي أصلھم أو عرقھم أو جنسھم عن النظر بصرف البشر، لجمیع مالزمة حقوق ھي اإلنسان حقوق

 أخرى. حالة أي أو خبرتھم أو البدنیة قدرتھم أو الجنسي توجھھم أو لغتھم أو
 

 المعیار؟ ھذا من یسري على
 موقعھم. عن النظر بغض عنا نیابةبأي عمل  یقومآخر  طرف وأي - والموظفین والمسؤولین المدیرین -جمیع موظفي  وذرفورد 

 
 المعیار ھذا أھمیة
بمعاملة كریمة  وذرفورد تتعامل الذین واالطراف االخرى  الموظفین جمیع حق ذلك في بما ،كافة اعمالھا  في اإلنسان حقوق احترام وذرفورد تفرض

 سلبیة اجتماعیة بیئة أو عمل بیئة خلق  حیث أن ذلك قد یؤديواصحاب المصلحة  موظفیناسلبا على  اإلنسان حقوق احترام في الفشل قد ینعكس  .ومحترمة
 .باصحاب المصلحة عالقاتنا تدھور إلىكما قد یؤدي ھذا   ملتزمة غیر عاملة قوةخلق و الموظفین تغییر وتكرار المعنویة الروح انخفاض إلى تؤدي

 
 القوانین. اتبع

 
 دائما. اإلنسان حقوق احترم .1

 نشاطنا داخل یعملون الذین ألولئك األساسیة والحریات اإلنسان حقوق وإعمال وحمایة باحترام وذرفورد تلتزم استثناء. دون واحترام بكرامة الجمیع عامل
  بھ. المتأثرین أو التجاري

 
 أبدا. تمییز ال .2

 القدرة أو الجنسي التوجھ أو اللغة أو الدین أو اإلقامة مكان أو العرقي أو القومي األصل أو العرق أو الجنس أساس على سواء األشكال، من شكل بأي تمیز ال
 أو العرق أو الجنس عن النظر بغض المستویات جمیع على الموظفین لجمیع الفرص تتكافئ فیھ مناخ وذرفورد تتطلب أخرى. حالة أي أو الخبرة أو البدنیة

 أي أو سیاسي انتماء أو اتحاد أو أخرى حالة أي أو الخبرة أو البدنیة القدرة أو الجنسي التوجھ أو اللغة أو الدین أو اإلقامة مكان أو العرقي أو القومي األصل
 وأداءه وخبراتھ الفرد مؤھالت على والترقیة والتعویض المستوى وتحدید التوظیف قرارات تستند أن یجب بھ. المعمول القانون بموجب محمیة أخرى خصائص

  لمنظمتنا. العام التنوع تعزیز ضمان مع
 

 أبدا.تنتقم   ال .3
 لسیاسة االمتثال بعدم خاصة مخاوف بشأن المختصة العامة السلطات إلى أو الشركة إلى نیة بحسن تقریًرا یقدم شخص أي من األشكال من شكل بأي تنتقم ال

 عزل أو نقل أو راتب خفض أو إنھاء مثل المبررة غیر اإلجراءات االنتقام ویشمل آخر. أخالقي غیر سلوك أي بشأن أو الساري القانون أو اإلجراءات أو الشركة
 التقدم. أو الترقیة رفض أو

 
 .ةمحظورتوع من األعمال ال أي أو الشاقة األعمال أو أعمال السخرة فرضت علیھفرد  أبدا تستخدم ال .4

 من العمل (مثلتم استعباده أي فرد  أو قانوني)  التوصل لحل مقابل أو العمل  الشخص إرادة ضد المنجز (العمل السخرة أي فرد فرضت علیھ أعمال تستخدم ال
 من األشكال ھذه تستخدم ال أنھا من للتأكد وذرفورد طلب على بناء التي تعمل األخرى األطراف على المعقولة الرقابة ممارسةویجب علیك  الدین). رد أجل
 للقانون وفقا آمنة بطریقة العمل عن التوقف أو اإلضراب أو العمل ترك في حر الموظف أن یعني مما طوعاً  األعمال جمیع تتم أن یجب .ةالمحظور لاعماأل

  بھ. المعمول
 

 المحظورة. األطفال عمالة أبدا توظف ال .5
 على المعقولة الرقابة تمارس حیث یجب أن تمتثل لالحكام الخاصة بالحد األدنى لعمر العامل  وأن  النافذ المحلي العمل قانون بما یخالف األطفال عمالة تستخدم ال

 . المفید التدریب وال یشمل ما تقدم المحظورة. األطفال عمالة تستخدم ال أنھا من للتأكد Weatherford طلب على بناء یعملون الذین األخرى األطراف
 
 واألجور. العمل وساعات بالتوظیف المتعلقة المحلیة القوانین اتبع .6

 فیما بھا المعمول القوانین لجمیع الكامل باالمتثال نقوم أن یجب الساریة. الجماعیة المفاوضة اتفاقات أو المحلیة للقوانین وفقا قانونا المقررة العمل ساعاتل  االمتثال
 الموظفین توظیف إلى وذرفورد تھدف عملیا، ممكن حد أقصى إلى فیھا. نعمل التي البلدان تضمنھا التي قانونا المقررة والمزایا اإلضافي والعمل باألجر یتعلق

 الصلة. ذات الحكومیة والسلطات االقتضاء، حسب ممثلیھم، و موظفینا مع بالتعاون المھارة مستویات تحسین بھدف لھم التدریب وتقدیم المحلیین
 

 للقوانین. وممتثل وصحي آمن عمل مكان على حافظ .7
  اإلصابات. أو / و الحوادث تسبب قد التي المخاطر من خالیة عمل بیئة على الحفاظ
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 الجماعیة. والمفاوضة الجمعیات تكوین بحریة اسمح .8
 الخوف دون فیھا المشاركة عدم أو العمالیة النقابات في المشاركة اختیار ذلك في بما المحلیة العمل لقوانین وفقا بحریة التصرف في الموظفین جمیع حق احترم

 المشترك. االھتمام ذات المسائل في وممثلیھم وموظفیھا الشركة بین والتعاون التشاور وذرفورد تشجع المضایقة. أو الترھیب أو االنتقام من
 
 الحاجة. دعت كلما العمل عن توقف .9

 محتمل امتثال عدم على تنطوي مواقف أو  والسالمة بالصحة تتعلق مرضیة غیر حاالت تواجھ عندما االنتقام من خوف دون العمل عن التوقف في حقك مارس
  بھ. المعمول القانون أو الشركة إجراءات أو لسیاسة

 
 الخصوصیة. احترم .10

 للعمل الحاجةما تتدعي عندإال  عنھا تفصح أو بھا تحتفظ أو تخدمھات أو الشخصیة البیانات جمعال تو في الخصوصیة  والغیر والعمالء الموظفین حق احترام
 بالموظف الخاصة الشخصیة البیاناتحمایة ب بدورھم القیاما ھموظفی من وتتوقع الشخصیة البیانات لحمایة تدابیرب وذرفورد تتمتع القانون. مع یتفق وبما بفعالیة

 .وذرفوردب الخاصة السریة والمعلومات
 

 .المؤسسیة عدالةال خالل من الشفافیة واحترم لدینا التظلم وسائل دعما .11
 في المظالم وأمین  واالمتثال والقانونیة البشریة والموارد مدیرینا على ،تقتصر وال تشمل والتي المخاوف، لطرح المتاحة اآللیات جمیع دعم

 حقوق تحترم التي واالمتثال األخالق ثقافة توجد أن یمكن ال ).Listen Up )www.ListenUpWFT.com - المؤسسي اإلبالغ ونظام وذرفورد
 العادل واالنضباط للمخاوف الفوري والحل الفعالة اإلبالغ وسائل خالل من المؤسسیة الشفافیة  وذرفوردل تعني والتي ،المؤسسیة  العدالة دون من اإلنسان

  الشركة. عملیات لفعالیة المستمر والتقییم شخص أي من االنتقام وعدم الصریحة والمساءلة
 

 صناعتنا. في اإلنسان لحقوق المحتملة اآلثار رصداو حدد .12
 عن الناجمة المحلي المجتمع آثار ورصد بمنظمتنا التنوع تعزیز خالل من اإلنسان حقوق على ةالمحتمل باآلثار یتعلق فیما وذرفورد داءآ ورصد بتحدید االلتزام

  البیئي. لتأثیرنا المستمر التقییم خالل من البیئة وحمایة بشركتنا المتعلقة األمنیة المخاطر وتقییم دائناآ
 

 موردینا. من االمتثال ذات توقع .13
 السلوك قواعد تعززه الذي النحو على العالمي، الصعید على موردیھا جمیع من المعیار ھذا لمتطلبات الكامل االمتثال وذرفورد تتوقع موردینا. داءآ راقب

  . وذرفورد ب الخاصة الموردین
 

 المساعدة. اطلب
  .االمتثالاطلب التوجیھ من دائرة 

 .Up Listenاستخدم  االمتثال بشأن مخاوف عن لإلبالغ
 

 
 اإلنھاء. وتشمل إلى تصلقد  تأدیبیة إجراءاتتطبیق  إلى تؤدي أن یمكن واقب المعیار ھذا انتھاكاتتترتب على 

http://www.listenupwft.com/
mailto:compliance@weatherford.com
http://www.listenupwft.com/

