
ظروف العمل الالئقة

م في بصفتك صاحب عمل، يحق لك الحصول على معاملة باحترا

تكيجب عدم انتهاك كرامتك وخصوصيتك وشخصي. مكان العمل

.

ساعات العمل

.  ساعة خالل أسبوع عمل عادي48ينبغي أال تعمل ألكثر من 

ساعة في 60يمكنك أن تعمل لوقت إضافي ولكن ليس ألكثر من 

أن يجب أن توافق طواعية على العمل لوقت إضافي و. األسبوع

واحد يحق لك الحصول على يوم إجازة. تتقاضى أجًرا نظير ذلك

.في األسبوع على األقل

التعويض العادل

ور يجب أن تحصل، بصفتك موظفًا، على الحد األدنى من األج

ادة من يحق لك كذلك االستف. بحسب القانون في أسبوع عمل عادي

المتطلبات القانونية من أجل الحصول على مزايا خاصة، مثل

.اإلجازة المرضية أو مزايا األبوين

أخالقيات العمل

لقوانين بامن جميع الموردين االلتزام تتوقع 

اد ومنح يحظر االحتيال والفس. الوطنية والمعايير السارية دوليًا

ميزات غير مناسبة من أي نوع

.

السالمة والصحة

مل يتحمل صاحب العمل المسؤولية عن ضمان أن يتسم مكان الع

ة أو مثل اإلضاءة الرديئ)بالسالمة وعدم تعريض صحتك للخطر 

لرجال يجب أن تكون الحمامات نظيفة ومنفصلة بين ا(. الضوضاء

صاحب يمكنك التوجه إلى الحمام في أي وقت، وال يُسمح ل. والنساء

يحق لك الحصول على. حظر ذلك أو إخضاعه للتنظيمبالعمل 

.معدات وقاية إذا تطلب عملك ذلك

حظر عمالة األطفال

ن قد بلغت بصفتك موظفًا، يجب أن تكو! ال يجوز تعيين أي أطفال

عاًما على األقل وأن تكون قد أكملت تعليمك 15من العمر 

.األساسي

حظر العمالة القسرية

وم يحق لك، بصفتك موظفًا، العمل وعدم الحصول على أي رس

ي ال يمكن ألي شخص إرغامك على العمل هنا أو في أ. نظير ذلك

يحق لك إنهاء عملك في أي وقت بموجب. مكان آخر ضد إرادتك

ينبغي أن تكون وثائق الهوية . إشعار مرسل حسب األصول

.  الخاصة بك في حوزتك

حرية االرتباط وقانون التعريفة

إعداد بصفتك موظفًا، يمكنك االنضمام إلى منظمات الموظفين و

يمكنك التفاوض على شروط . المنظمات ألغراض الموظفين

.لكالعمل، ال سيما األجور، وال يمكن أن يعاقبك أي شخص على ذ

حماية البيئة

دنى، وبحد أ. يجب خفض التلوث البيئي الناجم عن أنشطة العمل

دام الموارد ينبغي استخ. يجب االمتثال للقوانين واللوائح البيئية

تأتي حماية. الطبيعية على نحو مستدام وفعال قدر اإلمكان

.األشخاص والحيوانات والبيئة على رأس األولويات

االحترام والكرامة

، بغض ل بشكل عادل ومنصفيحق لك بصفتك موظفًا أن تُعام  

و النظر عن عمرك أو جنسك أو لون بشرتك أو توجهك الجنسي أ

إعاقتك الذهنية أو الجسدية أو األصل أو الجنسية أو العرق أو 

في المعتقد أو وجهة نظرك للعالم أو الرأي السياسي أو العضوية

ال يحق ألي شخص . شخصية أخرىسماتاتحاد موظفين أو 

ء ذاته وينطبق الشي. التحرش بك جنسيًا أو مالمستك أو إهانتك

.على إساءة المعاملة اللفظية أو الذهنية

دينمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمور  
علىعامةنظرةأدناهموضح.موظفيهممعالتعاملكيفيةسيما،ال،مورديمعالتعاونلدىدينبالمور  الخاصةالسلوكقواعدمدونةتنظم!البيئةوحمايةاإلنسانحقوقباحترامتلتزم
أوغموضأوكالتمشأيلديككانتإذا.تتناولهاالتيالمشكالتعلىتدريبكلديكالعملصاحبعلىويجبدينبالمور  الخاصةالكاملةالسلوكقواعدمدونةقراءةلكيحق.العملصاحبلكيضمنهاأنيجبالتيوالحرياتحقوقك
!مساعدتكيسعدنا.وقتأيفيمباشرةبشركةاالتصالفيمكنكأسئلة،

أوالعملظروفأوحقوقكبشأنأسئلةأوشكاوىأيلديكهل

اإلنسان؟حقوق

تقلوالمسالمجانيالمخالفاتعناإلبالغبنظاماالتصاليمكنك

!للجميعالمخالفاتعناإلبالغنظاميتاح.من

.بسريةطلبكليُعام  سوف

دةبع)االتصالبياناتعلىللحصولضوئيًاكودامسح

:(لغات

:مباشرةأو اتصل على 

:أو على الرابط التالي
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