
 

 

الئحة حقوق ا�نسان

سعيد بن محمد المسعودي
الرئيس التنفيذي

٢٦ يونيو ٢٠٢٢

ممن  العالقة  ذات  ل�طراف  بالنسبة  ا	نسان  وحقوق  ورفاهية  كرامة  تدعم  و  ألمنيوم  صحار  شركة  تحترم 
يتأثرون بشكل مباشر بعملياتنا، بما فيهم موظفينا والمجتمعات المحيطة بمناطق عملياتنا. وتوفر هذه 

الالئحة ا�ساس المنهجي للشركة في مجال حقوق ا	نسان.

العالمي  ا	عالن  المعترف بها دولًيا والتي تبنتها سلطنة عمان، بما في ذلك  ا	نسان  فنحن نحترم حقوق 
لحقوق ا	نسان، والميثاق الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

سيتوافق نهجنا في احترام حقوق ا	نسان مع المبادئ التوجيهية ل�مم المتحدة بشأن إدارة ا�عمال وحقوق 
أعمالنا   بإدارة  نقوم  أن  و  نتعامل معهم،  بانفتاح واحترام مع كل من  بالمشاركة  ا	نسان. فنحن ملتزمون 
بطريقة أخالقية وشفافة. كما نمتثل للقوانين السارية والمطبقة في سلطنة عمان. وفي حال وجود اختالف 
عن االلتزامات الواردة في هذه الالئحة  فإننا نطبق المعايير ا�على، وفي حال وجود تعارض سنمتثل للقانون  

مع احترام مبادئ حقوق ا	نسان المعترف بها دولًيا.

وحرية  والسالمة،  الصحة  معايير  ذلك  في  بما  الئقة،  عمل  بيئة  في  العمل  في  ا�فراد  حق  نحترم  أننا  كما 
تشكيل النقابات، والحق في الدخول في اتفاقيات مفاوضة جماعية. ونعارض أي شكل من أشكال التمييز 

على أساس ا�صل أو اللون أو الجنس أو العرق أو الدين كما هو مذكور في لوائحنا وميثاق قواعد السلوك.

القسري،  العمل  أو  ا�طفال  تشغيل  ذلك  في  بما  الحديثة،  الرق  أشكال  من  شكل  أي  كذلك  ونعارض 
أواالسترقاق بسبب المديونية، أواالتجار، أو أي استغالل آخر للعمال في أنشطتنا.

ونتعهد بتطبيق ما يلزم لتحديد أو منع أو التخفيف من آثار عملياتنا على حقوق ا	نسان أو التي تساهم 
فيها أو ترتبط بها بشكل مباشر. ونوفر أيًضا ل�طراف ذات العالقة إمكانية الوصول إلى آليات التظلم. كما 
نهتم بالشكاوى ونتخذ ا	جراءات الالزمة للتعامل معها، ونلتزم بالتعاون وتوفير الحلول في حال تسببنا في 

تأثير سلبي على حقوق ا	نسان.

كما نقدم التدريب لجميع موظفينا حول كيفية تنفيذ وإدارة ا�عمال بشكل أخالقي وبطريقة تحترم حقوق 
ا	نسان.

قبل  الشركة من  لدى  المتواجدين  والعمال  والموظفين  التنفيذية  ا	دارة  أفراد  على  الالئحة  وتنطبق هذه 
المجال  هذا  في  بالتزاماتنا  وموردينا  ووكالئنا  مستشارينا  بتوعية  ونقوم  ثالث).  (طرف  بالباطن  متعاقد 

ونتوقع منهم احترام حقوق ا	نسان المعترف بها دولًيا.

الداخلية  ا�نظمة  على  بالحفاظ  نلتزم  والتي  الالئحة،  هذه  تنفيذ  عن  مسؤول  التنفيذي  الرئيس  ويعتبر 
ومراجعتها لمواصلة تحسين أدائنا في مجال حقوق ا	نسان.


