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 حقوق العمال في المصانع
 والمزارع. ويستند قانون
 العمل العادل إلى معايير

 منظمة العمل الدولية وحقوق
 اإلنسان المعترف بها دولياً.
 إذ توافق الشركات األعضاء
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 يتوجب على أرباب العمل تبنى وااللتزام بقواعد وشروط العمل التي تحترم الموظفين، وعلى اقل حد، المحافظة
على حقوقهم وفق القوانين الدولية والمحلية وكذلك قوانين وأنظمة الضمان االجتماعي

 يجب التعامل مع كل موظف باحترام وكرامة. يجب أن ال يتعرض أي موظف إلى اعتداء، جسدي، جنسي، نفسي
أو تحرش كالمي

 يجب أن ال يتم أي توظيف قسري، بما في ذلك تشغيل المساجين، التوظيف المجحف، التوظيف المقيد أو أي نوع
من التوظيف القسري

يجب ان ال يتم توظيف أي شخص يقل عمرة عن 15 عاماً أو اقل من سن التعليم اإللزامي، أيهما أعلى

.يتوجب على أرباب العمل االعتراف واحترام حقوق الموظفين بإقامة اتحادات والمفاوضات الجماعية بحرية

 يتوجب على أرباب العمل تامين أماكن عمل آمنة وصحية من اجل تجنب وقوع حوادث عمل وإصابات صحية
 التي يمكن أن تحدث من أو في أعقاب العمل أو من جراء تشغيل آليات العمل. يتوجب على أرباب العمل اتخاذ

.معايير مسئولة لتقليص التأثيرات السلبية جراء، لمكان العمل على جودة البيئة

 يحظر على أرباب العمل إلزام الموظفين بالعمل أكثر من ساعات الدوام االعتيادية المسموح بها حسب القانون
 المطبق في الدولة التي يعمل بها الموظفون. يتوجب أن ال تزيد ساعات العمل االسبوعية عن 48 ساعة. يتوجب

 على أرباب العمل السماح للموظفين باالستراحة لمدة متواصلة ال تقل عن 24 ساعة كل سبعة أيام عمل. يجب أن
 تكون ساعات العمل اإلضافية بالموافقة. يحظر على أرباب العمل طلب القيام بساعات عمل إضافية على أساس

 دائم ويجب التعويض عن ساعات العمل اإلضافية بقيمة مناسبة. مجموع ساعات العمل االعتيادية واإلضافية
.اسبوعياً يجب ان ال يزيد عن 60 ساعة عمل إال في ظروف خاصة

 يحق لكل موظف أن يحصل على أجر عن ساعات العمل بما هو كاف لسد حاجاته األساسية وبما يزوده بالدخل
 الكافي. يتوجب على أرباب العمل دفع الراتب األدنى على األقل، أو الراتب المناسب، األعلى من بينهما، بما
 يتوافق مع القوانين المرعية والرواتب، إضافة إلى منح اإلضافات الضرورية المحددة في القانون أو في عقد

 العمل. إذا كان التعويض ال يكفي احتياجات الموظف األساسية وال يوفر له الدخل الكافي، يتوجب على كل موظف
.التخاذ اإلجراءات المناسبة من اجل الحصول على الزيادة التي يستحقها ) FLA ( أن يتواصل مع

 أن ال يتعرض أي شخص للتمييز في العمل، بما في ذلك التوظيف، التعويض، الترقية، االنضباط، اإلنهاء أو
 التقاعد، على أساس يجب الجنس، العرق، الدين، العمر، عدم المقدرة، الميل الجنسي، القومية، الرأي السياسي،

.الشريحة االجتماعية، أو األصل العرقي


