
تهدف رشكة Crown إىل الحفاظ عىل أعىل معايري األخالق وحقوق املوظفني، مام يعني أننا نحرتم ونحمي، إذا لزم األمر، حقوق اإلنسان 

األساسية لجميع موظفينا أينام كانوا.

 إن الغرض من هذه السياسة يتمثل يف توفري دليل إلدارة رشكة Crown ميكنها االسرتشاد به ودعم املوظفني الذين يعملون بدوام كامل أو 

مؤقت نحو تحقيق هذه األهداف.

إن املبادئ املحددة يف هذه الوثيقة مأخوذة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، واملبادئ والحقوق األساسية األربعة يف 

العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية)ILO(، واملبادئ التوجيهية للميثاق العاملي لألمم املتحدة، والترشيعات الوطنية املعمول بها يف كل 

بلد نعمل فيه.

يشمل نطاق مسؤولياتنا، عىل سبيل املثال ال الحرص، مواقعنا ومكاتبنا العاملة يف البلدان التي نعمل فيها. ويف الغالبية العظمى من البلدان، 

تغطي الترشيعات املحلية حقوق املوظفني بشكل كاٍف. إننا ال نلتزم يف هذه البلدان بالحد األدىن من املتطلبات فحسب، ولكننا نسعى 

جاهدين لوضع معايري أفضل. وبالنسبة إىل البلدان التي ال تتطرق فيها الترشيعات إىل املبادئ األساسية التي نسرتشد بها يف مبادئ السلوك 

املهني لدى رشكة Crown، فإننا نهدف إىل تقديم نفس املستوى من الحامية املمنوحة يف أماكن أخرى، مع الوضع يف االعتبار أن السياسات قد 

تحتاج إىل مراعاة الثقافة والظروف واللوائح املحلية.

تدعم رشكة Crown استخدام النهج املوصوف أعاله مع املقاولني واملوردين التابعني لها من خالل مدونة القواعد السلوكية الخاصة باملوردين 

لديها، والتي تجربهم عىل االلتزام باتباع مجموعة من املبادئ التي تعزز املبادئ املنصوص عليها يف هذه السياسة.

إن رشكة Crown تدرك جيًدا أن وجودها له تأثري عىل املجتمعات التي تعمل فيها. لذا فإننا نلتزم بخلق فرص اقتصادية وبناء ُسمعة جيدة يف 

ا. وباعتبارنا جزًءا من سلسلة التوريد يف صناعات األغذية واملرشوبات،  املجتمعات التي نعمل فيها من خالل إطالق مبادرات ذات صلة محليً

فإننا نوفر إمكانية الوصول املستمر لألغذية املعلبة يف ظل أي ظروف صعبة مير بها السكان يف جميع أنحاء العامل. وباإلضافة إىل تصنيع 

الحاويات التي توفر أقىص قدر من الحامية لألغذية واملرشوبات، فإننا نقوم أيًضا بتصنيع األغطية املخصصة لحاويات أطعمة األطفال وحاويات 

األيروسول املخصصة لتنظيف وتعقيم املنتجات، والعديد من املنتجات األخرى التي توفر النقل اآلمن واملأمون للبضائع املشحونة. إننا نفخر 

ا من نظام الدعم لعمالئنا واملستهلكني لدينا عىل حد سواء.  بأن نكون جزًءا حيويً

 

تتمثل رؤيتنا عىل املدى الطويل فيام يخص الصحة والسالمة والبيئة يف: القضاء عىل الحوادث وعدم اإلرضار بأي شخص وعدم اإلرضار بالبيئة.

تتمثل األولوية األكرث أهمية يف الحفاظ عىل صحة وسالمة املوظفني الذين يعملون بدوام كامل أو مؤقت واملقاولني واملوردين لدينا. أما هدفنا 

الشامل فيتمثل يف حاميتهم من خطر التعرض ألي رضر وضامن الحفاظ عىل صحتهم العقلية والبدنية يف مواقع التشغيل لدينا ويف مكاتبنا.

نحن ملتزمون باستخدام مامرسات البيئة والصحة والسالمة املستدامة واالمتثال لجميع القوانني واللوائح السارية ومعايري الرشكة يف البلدان 

التي نعمل فيها. يتم اعتامد ذلك من خالل سياسات وإجراءات الصحة والسالمة لدينا. 

إننا نعمل باستمرار عىل ضامن فهم موظفينا للدور الحاسم الذي يلعبونه فيام يخص الحفاظ عىل سالمتهم وسالمة زمالئهم. كام أننا نلتزم 

بالعمل معهم باستمرار عىل تحسني الصحة والسالمة يف مواقع التشغيل لدينا ومكاتبنا.

يف أماكن املعيشة و / أو املرافق املخصصة لتناول الطعام التي نوفرها، نتأكد من الحفاظ عىل سالمة املباين ونظافتها الصحية ومن أنها تلبي 

االحتياجات اإلنسانية األساسية ملوظفينا، مبا يف ذلك احتياجاتهم من املناطق واملرافق الرتفيهية املشرتكة.

تأمني ظروف العمل لها أهمية قصوى

Crown سياسة حقوق اإلنسان لدى رشكة

حرية اختيار العمل معنا

لن نجرب املوظفني، بشكل مبارش أو غري مبارش، عىل العمل لصالحنا ضد رغبتهم، كام أننا لن نتعامل مع أي مؤسسة يف البيع والرشاء معروفة بأنها 

تتبع نهج اإلكراه عىل العمل.

تم نرش بيان العبودية الحديثة الخاص برشكة Crown عىل موقعها اإللكرتوين.  يتوافق هذا البيان مع القوانني الوطنية والخاصة بالوالية و املحلية 

حول هذا املوضوع، مبا يف ذلك قانون العبودية الحديثة الربيطاين لعام 2015. ويوضح هذا البيان الخطوات التي اتخذتها رشكة Crown لضامن عدم 

حدوث جرائم العبودية الحديثة يف مكاتب التشغيل وسالسل التوريد لدينا.
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احرتام حرية االنضامم للمنظامت والحق يف الرشوع يف مفاوضات جامعية

ا ملعايري العمل ملنظمة العمل الدولية(، كام أننا لن نتعامل مع أي مؤسسة يف البيع والرشاء  لن نقوم بتوظيف عاملة األطفال عىل اإلطالق )وفًق

معروفة بأنها تتبع مثل هذه املامرسات. و لن يتم تشغيل األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 18 سنة يف األعامل والدوريات الليلية وال يف األعامل 

التي تعرض سالمتهم للخطر.

 من خالل مدونة القواعد السلوكية الخاصة باملوردين لدينا، تعمل رشكة Crown بالتعاون مع املقاولني واملوردين عىل منع وحظر أي توظيف 

)حاالت عمل( لألطفال.

إننا نحرتم حقوق موظفينا يف االنضامم إىل النقابات العاملية أو تشكيلها والرشوع يف مفاوضات جامعية. كام نحرتم أيًضا حقوق موظفينا يف عدم 

االنضامم إىل النقابات العاملية، وسوف نحميهم من أي إجراءات ترهيب ومضايقة ومتييز بنفس الطريقة.

 Crown عند وضع حقوق ممثيل املوظفني يف القانون الوطني، فإننا نحرتمها ونلتزم بالحفاظ عىل إجراء حوارات بناءة معهم. وتلتزم رشكة 

بالتفاوض بنية حسنة مع هؤالء املمثلني املختارين وضمن األطر القانونية الوطنية املناسبة.

ا لنمط أو أمناط منتظمة محددة يف عقود العمل أو االتفاقيات  يعمل جميع موظفينا، سواء كانوا بدوام كامل أو بدوام جزيئ أو مؤقت، وفًق

الجامعية حيثام ينطبق ذلك. 

متتثل ساعات العمل األساسية والوقت اإلضايف للقوانني واللوائح السارية واتفاقيات التفاوض الجامعية، وتستند إىل معايري العمل الدولية.

ويف جميع الحاالت، يتم دفع معدالت العمل اإلضايف املناسبة، حيث إننا نلتزم بالقوانني واللوائح املعمول بها، والتي تهدف إىل حامية املوظفني من 

االستغالل فيام يخص ساعات العمل. 

إننا ندرك أن السوق، يف معظم املواقع، يفرض مستويات أجور فوق الحد األدىن القانوين. ومع ذلك، فنحن ملتزمون بضامن أن األجر املدفوع يف 

جميع الحاالت يفي باملتطلبات القانونية الدنيا أو يزيد عنها، من خالل اتفاقيات املفاوضة الجامعية حيثام ينطبق ذلك.

 إننا نضمن أن يكون املوظفون عىل علم جيًدا باألجور ومزايا العمل قبل التوظف وأثناء العمل.  كام أننا ال نسمح بإجراء أي خصومات من األجور 

)مقابل ساعات العمل( ألسباب تأديبية.

إدارة عملية التوظيف بنظام

عدم زيادة ساعات العمل

تلبية أجورنا الحتياجات السوق

عاملة األطفال غري مسموح بها
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تتعامل رشكة Crown مع جميع املوظفني والعاملني بإنصاف واحرتام وكرامة. وتعتزم رشكة Crown الحفاظ عىل بيئة عمل خالية من جميع 

أشكال التمييز غري القانونية يف العمل عىل أساس العرق، اللون، النوع الجنيس، امليل الجنيس، األصل القومي أو االجتامعي، النسب، الجنسية، 

املواطنة،  الدين، السن، الهوية، التعبري أو التوجه الجنيس، اإلعاقة الجسدية أو العقلية، الرأي السيايس أو أي خاصية أخرى عىل النحو املحدد يف 

القانون املعمول به. 

نحن ال نتسامح مع أي شكل من أشكال اإلساءة أو املضايقة، سواء كانت جسدية أو جنسية أو لفظية. ويشمل ذلك اإلجراءات التي ميكن اعتبارها 

عىل أنها إجراءات مسيئة أو تخويفية أو متييزية.

ا لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص. ا لثقافة مؤسستنا، إذ إننا نسعى دامئً ونتوقع من املوظفني لدينا أن يترصفوا ويعملوا وفًق

كام تشمل سياسة رشكة Crown عدم التمييز ضد أي متقدمني للعمل يف أي من األسس املذكورة أعاله.

عدم السامح بأي حاالت متييز

نحن نقدر ونشجع عىل مساهمة موظفينا، سواء كانت املساهامت فردية أو جامعية، حيث إننا نؤمن بأن القوى العاملة املتنوعة وبيئة العمل 

الشاملة تفيد أعاملنا ورشكتنا وموظفيها. 

لذلك فإن رشكة Crown تلتزم بتوفري فرص متكافئة عند توظيف األفراد أو تطويرهم أو تعويضهم أو التفكري يف ترقيتهم أو إنهاء خدمتهم أو 

تقاعدهم، دون أي متييز. وتعتمد قرارات Crown عىل املؤهالت واملهارات واألداء والخربة.

تكافؤ الفرص

ا للقوانني املعمول بها، أصدرت رشكة  Crown سياسة منع استخدام معادن محل  يف إطار جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان حيث ميكنها والعمل وفًق

ا لهذه السياسة، تهدف الرشكة إىل تجنب استخدام معادن محل الرصاع يف تصنيع منتجاتها، وتلتزم باالمتثال لواجباتها باإلبالغ.  الرصاع. ووفًق

منع استخدام معادن محل الرصاع
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املراجعة واملراقبة

ستقوم رشكة Crown مبراجعة السياسة بشكل دوري وتعديلها لالستجابة للتغريات التي تطرأ عىل الترشيعات وأفضل املامرسات يف محاولة 

لتحسني فعاليتها. 

تحرص رشكة Crown عىل أن يكون جميع موظفيها الذين يعملون بدوام كامل أو مؤقت عىل علم بهذه السياسة وفهمها جيًدا وتطبيقها يف نطاق 

عملهم. وسنتأكد من اإلعالن عنها جيًدا مع سياسات الرشكة األخرى، وخاصة مدونة قواعد السلوك واألخالقيات املهنية وسياسة مكافحة الفساد 

و  مدونة القواعد السلوكية الخاصة باملوردين    ، باإلضافة إىل السياسات واإلجراءات عىل مستوى املنشأة الواجب اتباعها يف حالة التظلامت املُقدمة 

من املوظفني.

يتضمن كل ما سبق حقوق املوظفني واملسؤوليات التي تقع عىل عاتقهم. يف حالة اكتشاف موظف أي حاالت انتهاك لحقوق اإلنسان يف مكاتب 

التشغيل أو سلسلة التوريد لدينا، يكون لديه/لديها ثالث طرق لإلبالغ عن هذه الحاالت: )1( إبالغ مرشفه، أو )2( إبالغ مدير املصنع أو ما يعادله 

يف املنصب، أو )3( إبالغ مدير املوارد البرشية بالرشكة ومسؤول االمتثال القانوين بالقطاع، دون الخوف من أي إجراءات انتقامية أو انتهاك الرسية.

الحقوق واملسؤوليات

© 2020 Crown Holdings, Inc.   
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