
  التوريد سلسلة معايير

يمكن االطالع اآلن على معايير سلسلة التوريد لدى أمازون، بما في ذلك قواعد سلوك الموردين لدى أمازون ودليل الموردين لدى أمازون، 
 .https://sustainability.aboutamazon.com/social-responsibility على

باإلضافة إلى االمتثال لسياسات البرنامج األخرى، تتوقع أمازون أن جميع المنتجات تُباع في متجر أمازون أو المقدمة لتصنيعها في أمازون أو 
الُمنتجة وفقًا لمعايير شبكة التوريد الخاصة بأمازون  . تتضمن المعايير الخاصة بنا مدونة قواعد سلوك موردي أمازون، مما يتطلب تصنيع 
 .المنتجات في بيئات عمل آمنة وصحية وشاملة

 :لن نسمح بوجود منتجات في متجر أمازون مصنوعة بـ

 استخدام عمالة األطفال القسرية أو العمل بعملة معينة بما في ذلك المنتجات: 
o التي تم تحديدها وفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود األمريكية أو أي سلطة أخرى ذات صلة 
o  مصنوعة من القطن المستوردة من تركمانستان أو أوزبكستان )للمزيد من المعلومات، راجع تعهد الشبكة المسؤولة عن

 (توريد القطن
 في ظروف العمل الخطرة أو غير اآلمنة، بما في ذلك في المصانع التي تعتبر غير مؤهلة بموجب اتفاق بنغالديش 
 )في منشأة يتعرض فيها العاملين للتمييز أو اإلساءة )البدنية أو اللفظية أو النفسية 

 .تقوم أمازون بتقييم االدعاءات أو التقارير ذات المصداقية حول ما سبق

 :إذا كان لدى أمازون سبب يدعو إلى الشك في أن بعض المنتجات ال تستوفي معايير سلسلة التوريد الخاصة بنا، فقد نطلب منك تقديم ما يلي

 توضيح السياسات التي تتوافق مع معايير سلسلة التوريد لدى أمازون 
 بروتوكوالت التدقيق، أو عمليات تقييم ظروف عمل المنشآت، أو المشاركة في جمعية صناعية معتمدة تتطلب مراقبة المصنع 
 معلومات المصنع عن مكان إنتاج المنتجات أو تصنيعها 
 عمليات التدقيق غير المعلنة للمصنع المعني، من المحتمل أن تتضمن مقابالت مع العاملين دون مراقبة 

إذا قمت بتوريد منتج ينتهك القانون أو أيًا من سياسات أمازون، بما في ذلك تلك المنتجات التي تنتهك معايير سلسلة التوريد الخاصة بأمازون، 
فسوف نتخذ إجراءات تصحيحية، وذلك حسب االقتضاء. ويشمل ذلك، على سبيل المثال دون االقتصار على، إرجاع المخزون على نفقتك 
الخاصة، أو تعليق أو إنهاء امتيازات البيع بشكل فوري، أو تدمير المخزون الموجود في مراكز الشحن لدينا دون استرداد التكاليف، أو إنهاء 
 .عالقة العمل
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