ក្រមសីលធ៌មសង្គ ម ៃិង្បរ ិស្ថាៃរបស់ក្រ ុមហ៊ុៃ Tchibo (Tchibo SCoC)
សក្ាប់នៃគូ ជំៃួញ (ផលិតផល ៃិង្ សសវារមម )
ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

បុព្វកថា
រនុង្នាមជាក្រ ុមហ៊ុៃផត ល់ៃូវក្បភពការផគ ត់ផគង្ស្ថរល
Tchibo
សបត ជាាសលើររមព ស់
ៃិង្ការពារសិទធិមៃ៊ុសស
ៃិង្បរ ិស្ថាៃ ។ ពួ រ ស ើង្ទទួ លស្ថគល់សោលការណ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ចីរកាលនៃសសចរត ីក្បកាសទីក្រ ុង្ រ យ ូ (Rio) ឆ្នំ1992 សោល
ការណ៍ណណនាំសតីពីជំៃួញ ៃិង្សិទធិមៃ៊ុសសរបស់អង្គ ការសហក្បជាជាតិ សសចរត ីក្បកាសសហក្ោសពហ៊ុស្ថសៃ៍របស់អង្គ
ការពលរមម អៃត រជាតិ (ILO) សោលការណ៍រិចចក្ពមសក្ពៀង្សរលរបស់អង្គ ការសហក្បជាជាតិ ៃិង្ សោលការ
ណ៍ណណនាំ
OECD
សក្ាប់សហក្ោសពហ៊ុស្ថសៃ៍។
ពួ រស ើង្ណចររំ ណលរចរខុ វ ិស័ នៃអនាគតចីរភាពណៃលក្តូវបាៃដារ់សសន ើស ើង្រនុង្រសបៀបវារៈអភិវឌ្ឍៃ៍ចីរកាល ឆ្នំ
2030 របស់អង្គ ការសហក្បជាជាតិ ៃិង្ខិតខំសលើររមព ស់បទដាាៃសង្គ ម ៃិង្បរ ិស្ថាៃរនុង្ណខសសង្វារ់ផគត់ផគង្់ទ ំង្អស់។
សិទធិការងារនិងសិទ្ធិមៃ៊ុសសជាមូ លដាាៃ
ក្ពមទ ំង្បទដាាៃសង្គ ម
ៃិង្បរ ិស្ថាៃៃូ ចបាៃណចង្រនុង្ក្រមសៃេះ
ក្តូវបាៃណផែ រសលើ អៃ៊ុសញ្ញា ILO សសចរត ីក្បកាសស្ថរល សត ីពីសិទធិមៃ៊ុសសរបស់អង្គ ការសហក្បជាជាតិ ៃិង្ការសបត ជាា
Tchibo
Detox
។
ឯកសារទាំងមនេះរ៏សោង្សលើបទដាាៃ
SA8000
ក្រមមូ លដាាៃគំៃិតផតចសផត
ួ
ើម
ពាណិជជរមម ក្បរបសដា សីលធម៌ ៃិង្ភាពជានៃគូ អាលល ឺមង្់សតីពីសោលសៅវា ៃភណឌចីរភាព។ ជាមួ សហជីព្
IndustriALL Global Union ក្រ ុមហ៊ុៃ Tchibo បាៃច៊ុេះហតា សលខា សលើរិចចក្ពមសក្ពៀង្ក្កបែណ្ឌស្ថរល
សៃើមបីធានាការអៃ៊ុវតត ាៃក្បសិទធភាពនៃអៃ៊ុសញ្ញា
ILO
ណៃលសតតតជាពិសសសសលើសិទធិសៃើមបីសរៀបចំចងក្កង
ៃិង្សិទ្ធិចរចារ ួេ។
មោយេូ លមហតុមនេះ
ពួ រស ើង្សលើរទឹរចិតតឲ្យនៃគូ ជំៃួញទ ំង្អស់អៃ៊ុវតត វ ិធាៃការក្តឹមក្តូវតាមចាប់
វា តនមល ោង្ក្ប ុង្ក្ប ័តនពីការសោរពរបស់ផលិតររណៃលាៃសកាតៃ៊ុពលណាមួ សៅតាមក្រមសៃេះ
ម៊ុៃៃឹង្អៃ៊ុវតត ការបញ្ញជទិញៃូ វផលិតផល Tchibo ។

សៃើមបី

វ ិស្ថលភាពក្រមសៃេះ
តាមតក្មូវការបទដាាៃសក្ាប់សធា ើជំៃួញជាមួ ក្ក ុេហុន Tchibo ពួ រស ើង្តក្មូវឲ្យនៃគូ ជំៃួញរបស់ពួរស ើង្
(អន រលរ់
អន រផគ ត់ផគង្់
ផលិតររ
ៃិង្អន រស ការបៃត របស់ពួរសគ)
ឲ្យសោរពសៅតាមសោលការណ៍មូលដាាៃនៃក្រមសៃេះ
ក្ពមទង្
ំ ចាប់ការង្វរ
សង្គ ម
ៃិង្បរ ិស្ថាៃជាតិ
ៃិង្អៃត រជាតិទ ំង្អស់
។
បទ្ោានទាំងមនេះអៃ៊ុវតត ចាំម េះកេម ករៃិសោជិតទង្
ំ អស់
មិៃថាសតើ
មូ លដាាៃរិចចសៃានៃការង្វរសៃេះោង្ណាសនាេះស ើ េិនថារនុង្ វ ិស័ ផល វូ ការ ឬសក្ៅផល វូ ការសនាេះសទ ។ សោលការណ៍
មូ លដាាៃនៃក្រមសៃេះ បសង្ក ើតការការពារអបបបរា ៃិង្មិៃណមៃការការពារអតិបរាសក្ាប់កេម ករៃិសោជិត
ៃិង្បរ ិស្ថាៃសនាេះស ើ
។ សៅសពលណៃលបញ្ា តត ិចាប់ជាតិ ៃិង្អៃត រជាតិ
បទដាាៃឧសាហរមម ជារ់លារ់
អនុសញ្ញារ ួេ ៃិង្ក្រមសៃេះសលើរស ើង្ពីរមម វតថុណតមួ
គឺក្តូវអនុវតត តាេបទបញ្ា តត ិណៃលផត ល់ការការពារ លែ ក្បសសើរ
ជាង្ សគ សក្ាប់ កេម ករ ៃិសោជិត ឬបរ ិស្ថាៃ។
1. ព្លកេម មោយបងខ ាំ
ការង្វរក្តូវបាៃសក្ជើសសរ យសសដា សសរ យ ។ នៃគូ ជំៃួញមិៃគួ រសក្បើទក្មង្់ណាមួ នៃពលរមម សដា បង្ខ ំ ជាប់កាតពា រិចច
ទសររ ឬសដា មិៃសម ័ក្គចិតតរនុង្ៃ័ សផសង្សនាេះស ើ
។ កេម ករៃិសោជិតមិៃគួ រសា ិតសក្កាមចំណ៊ុេះបទបញ្ា តត ិ
ណាណៃលដារ់កាំហិតមលើសសរ យភាពរនុង្ការម ើរមហើរតាល់ខល ួៃពួ រសគសទ ។ ៃិសោជរមិៃគួ រតក្មូវឲ្យកេម ករនិមោជិត
របស់ពួរសគតមក ល់ទ៊ុរក្បារ់ររ់ ឬ ឯរស្ថរអតត សញ្ញាណរបស់ពួរសគជាមួ ខល ួៃស ើ
។ រមម ររៃិសោជិត
អាចចារសចញពីៃិសោជររបស់ពួរសគសដា សសរ យ
សក្កា ពីការជូ ៃៃំណឹង្ៃ៏សមរមយៃូ ចណៃល
បាៃរំណត់សដា ចាប់ ។ ផលិតរមម នៃទំៃិញតាមរ ៈការសក្បើពលរមម អន រសទសក្តូវបាៃហាមឃាត់ជាដាច់ខាត
។ អៃ៊ុសញ្ញា ILO 29 ៃិង្ 105 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។
2. ព្លកេម កុមារ និងបុគគលិកវ ័យមកម ង
មិៃក្តូវាៃការសក្បើក្បាស់ពលរមម រ៊ុារស ើ
។ អា ៊ុនៃការទទួ លចូ លសធា ើការមិៃគួ រតិចជាង្អា ៊ុបញ្ច ប់ការ
សិរាចាំបាច់សទ សហើ រនុង្ររណីណារ៏សដា មិៃតិចជាង្ 15 ឆ្នំ (ឬ 14 ឆ្នំណៃលចាប់ជាតិអៃ៊ុញ្ញាត
សដា ក្សបតាមអៃ៊ុសញ្ញា
ILO
138)
។
រនុង្ររណីណៃលរ៊ុារក្តូវបាៃររស ើញ
រំព៊ុង្សធា ើការរនុង្ស្ថាៃភាពៃូ ចៃិ មៃ័ ពលរមម រ៊ុារខាង្សលើ
វ ិធាៃការណរណក្ប
ៃិង្សោលៃសោបា ការពារបង្វករជាម៊ុៃសក្ាប់អនាគត
គួ រណតក្តូវបាៃច៊ុេះរំណត់ឯរស្ថរជាលា
លរខ ណ៍អរសរសដា ក្រ ុមហ៊ុៃផគ ត់ផគង្់
។
ក្រ ុមហ៊ុៃផគ ត់ផគង្់គួរណតផត ល់ជំៃួ ហិរញ្ា វតថុ
ៃិង្ជំៃួ សផសង្សទៀតោង្ក្គប់ក្ោៃ់
សៃើមបីធានាថារ៊ុារណបបសនាេះចូ លសរៀៃ
ៃិង្បៃត សរៀៃរហូ តៃល់ពួរសគណលង្ជារ៊ុារតសៅសទៀត ។
ប៊ុគគលិរវ ័ សរម ង្គឺជាប៊ុគគលិរណៃលាៃអា ៊ុចសនាលេះ 15-18 ឆ្នំ ។ ក្រ ុមហ៊ុៃអាចជួ លប៊ុគគលិរវ ័ សរម ង្បាៃ ប៊ុណៃត សៅ
រណៃល ង្ណៃលប៊ុគគលិរវ ័ សរម ង្សនាេះសា ិតសក្កាមចំណ៊ុេះចាប់នៃការអប់រំចាំបាច់
ពួ រសគសធា ើការណតសក្ៅសាង្សិរាណតប៊ុសណា
ណ េះ
។
សក្កាមកាលៈសទសៈណារ៏សដា
សពលសវលាសិរា
សធា ើការ
ៃិង្សធា ើៃំសណើររបស់ប៊ុគគលិរវ ័ សរម ង្មិៃក្តូវសលើសពីសាង្សរ៊ុបបូ របញ្ចល
ូ ោនចំៃួៃ 10 សាង្រនុង្មួ នងៃ ស ើ សហើ
រនុង្ររណីណារ៏សដា ប៊ុគគលិរវ ័ សរម ង្មិៃក្តូវសធា ើការសលើសពី 8 សាង្រនុង្មួ នងៃ ស ើ ។ ប៊ុគគលិរវ ័ សរម ង្មិៃក្តូវ
បាៃជួ លឲ្យសធា ើការសពល ប់ ឬសធា ើការង្វរណៃលតាមរ ៈសភាវៈរបស់វា ឬកាលៈសទសៈណៃលសៅរនុង្សនាេះ ការ
ង្វរសនាេះក្តូវបាៃសធា ើស ើង្ ទំៃង្ជាផត ល់ទ៊ុរខសទសបេះពាល់ៃល់ស៊ុខភាព ស៊ុវតា ិភាព ៃិង្សីលធម៌របស់ពួរសគស ើ
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។ ប៊ុគគលិរសរម ង្គួ រណតក្តូវបាៃផត ល់ឱកាសចូ លរ ួមរនុង្រមម វ ិធីអប់រំ ៃិង្បណតុេះបណា
ត ល។
បទបញ្ា តត ិជាតិសក្ាប់ការការពារៃិសោជិតវ ័ សរម ង្គួ រណតក្តូវបាៃបំសពញ ។ អៃ៊ុសញ្ញា ILO 79, 138, 142, 182 ៃិង្
អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 146 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។
3. ការមរ ើសមអើង
វាគួ រណតក្តូវបាៃសគធានាថា
រមម ររៃិសោជិតទ ំង្អស់ក្តូវបាៃក្បក្ពឹតតចំសពាេះខល ួៃសដា សសម ើភាព
សដា សសចរត ីនងលងនរូ
ៃិង្ការសោរព
ៃិង្ទទួ លបាៃឱកាសសសម ើៗោន
។
ោមៃការសរ យសសអើង្ណាមួ
ក្តូវបាៃអៃ៊ុសក្ោេះស ើ សៅសលើសភទ អា ៊ុ ស្ថសនា ជាតិស្ថសៃ៍ វណណៈ ស្ថវតាសង្គ ម ពិការភាព ជាតិពៃធុ
ៃិង្សៃើមរំសណើតជាតិស្ថសៃ៍
សញ្ញជតិ
សាជិរភាពរនុង្អង្គ ការប៊ុគគលិរ
រ ួមាៃសហជីព
ការចូ លរ ួមសៅរនុង្សរមម ភាពៃសោបា ឬៃិនានការៃសោបា
ទំសនារផល វូ សភទ
ការទទួ លខ៊ុសក្តូវក្គួ ស្ថរ
ស្ថាៃភាពក្គួ ស្ថរ ឬប៊ុគគលិរលរខ ណៈប៊ុគគលតាល់ខល ួៃសផសង្សទៀតណាមួ ស ើ
។ ក្បការសៃេះក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត
ជាពិសសស សៅសលើការជួ ល ការសចញសំណង្ ការទទួ លបាៃការបណតុេះបណា
ត ល ការស ើង្តំណណង្ ការបញ្ឈប់ ឬ
ការចូ លៃិវតត ៃ៍ ។ អៃ៊ុសញ្ញា ILO 100, 111 ៃិង្ 159 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។
4. វ ធាននការវ ធានយយ
ទក្មង្់ណាមួ នៃការសបៀតសបៀៃរ ូបកា
ផល វូ ចិតត ផល វូ កា
ផល វូ សភទ ពារយសំៃី ឬតាមរ ូបភាពសផសង្ៗសទៀត
ការបំពាៃ ឬ វ ិៃ័
ៃិង្ទក្មង្់ៃនទសទៀតណាមួ នៃការបំភិតបំភ័ ក្តូវបាៃហាមឃាត់ ។ វ ិធាៃការវ ិៃ័ គួ រណត
ក្សបជាមួ ចាប់ជាតិ
ៃិង្
សិទធិមៃ៊ុសសណៃលបាៃទទួ លស្ថគល់ជាអៃត រជាតិ
។
សទសទ័ណឌតាមទំសៃើង្ចិតតរនុង្ររណីាៃជមៃ ឺ
ឬាៃនផា សពាេះក្តូវបាៃហាមឃាត់
។
រមម ររៃិសោជិតណៃលសលើរការតវា៉ាមិៃសពញចិតត សដា ណផែ រសលើក្រមសៃេះ ៃិង្/ឬចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិណៃលអាច
អៃ៊ុវតត បាៃ មិៃគួ រទទួ លរង្ៃូ វទក្មង្់ណាមួ នៃវ ិធាៃការវ ិៃ័ ឬការតចញ់តបសនាេះស ើ ។
5. កិចចសនាការងារ
នៃគូ ជំៃួញគួ រណតផត ល់ឲ្យរមម ររៃិសោជិតរបស់ពួរសគៃូ វរិចចសៃាការង្វរជាលា លរខ ណ៍អរសរ
។
រិចចសៃាការង្វរគួ រណតសោរពតាមបទបញ្ា តត ិជាតិ សហើ ជាអបបបរាក្តូវណតាៃ ៖ ស្មេះ អាស ដាាៃផា េះ
រ ូបងតរមម ររៃិសោជិត នងៃ ណខឆ្នំ ៃិង្ទីរណៃល ង្រំសណើត1 ម៊ុខង្វរ កាលបរ ិសចេ ទចាប់សផត ើមនៃទំនារ់ទំៃង្ការង្វរ
ចំៃួៃសាង្សធា ើការ ចំៃួៃក្បារ់ ៃិង្ក្បារ់សំណង្
រ ៈសពលស្ថរលបង្ (សបើាៃ) សិទធិទទួ លការសក្ារ
ព័ត៌ាៃលមែ ិតសក្ាប់ការបញ្ច ប់ទំនារ់ទំៃង្ការង្វរ
(ទ ំង្សដា រមម ររៃិសោជិត
ៃិង្ៃិសោជរ)
ហតា សលខារមម ររៃិសោជិត ៃិង្ៃិសោជរ ៃិង្កាលបរ ិសចេ ទច៊ុេះហតា សលខា ។ រនុង្ររណី ការង្វរស ការ
នៃគូ ជំៃួញក្តូវធានាថា រាល់តក្មូវការណៃលបាៃសរៀបរាប់ខាង្សលើ ក្តូវបាៃសោរពតាមសដា អន រស ការ ។
6. ក្ាក់ឈ្ន ួល និងក្ាក់សាំណ្ង
ក្បារ់ឈ្ន ួលណៃលក្តូវបាៃបង្់ឲ្យសក្ាប់សពលសវលាសធា ើការតាមបទដាាៃសដា ោមៃបណៃា មសាង្ ក្តូវណតបំសពញបាៃ
សៅតាម បទបញ្ា តត ិចាប់អបបបរា បទដាាៃអបបបរាណៃលសោង្ជាសោលរបស់ឧសាហរមម ឬអៃ៊ុសញ្ញារ ួម
ណៃលខព ស់ជាង្
។
នៃគូ ជំៃួញក្តូវក្បឹង្ណក្បង្បង្់ក្បារ់ឈ្ន ួលណៃលណតង្ណតបំសពញបាៃតាមតក្មូវការមូ លដាាៃ
របស់រមម ររៃិសោជិត
ៃិង្ក្គួ ស្ថររបស់ពួរសគ
ៃិង្ផត ល់ក្បារ់ចំណូលសក្ាប់សក្បើតាមសសចរត ីក្តូវការ
(ក្បារ់ឈ្ន ួលរស់សៅ)
ខល េះ
រនុង្ររណីថា
ក្បារ់ឈ្ន ួលអបបរាក្សបចាប់មិៃបាៃបំសពញបាៃតាមក្គប់តក្មូវការជាមូ លដាាៃរបស់រមម ររៃិសោជិត។
រមម ររៃិសោជិតក្តូវណតទទួ លបាៃោង្សហាចណាស់ផលក្បសោជៃ៍ចាំបាច់ខាៃមិៃបាៃតាមចាប់ទ ំង្អស់
។
រាល់ការង្វរសលើសសាង្ទ ំង្អស់ក្តូវទូ ទត់សង្វ ិញសៅរនុង្អក្តាតនមល ៃ៏លែ
ក្សបតាមចាប់បទដាាៃសោង្ជាសោលអបបបរារបស់ឧសាហរមម
ឬអៃ៊ុសញ្ញារ ួមណៃលខព ស់ជាង្
។
រមម ររៃិសោជិត
ក្តូវបាៃផត ល់ៃូវព័ត៌ាៃជាលា លរខ ណ៍អរសរ
ៃិង្អាច ល់បាៃអំពីសាសភាព
សពញសលញនៃក្បារ់ឈ្ន ួលរបស់ពួរសគ រ ួមទ ំង្ការកាត់ទ៊ុរ ក្បារ់បណៃា មសាង្ ៃិង្ផលក្បសោជៃ៍សផសង្ៗសទៀត ។
ការកាត់ក្បារ់ឈ្ន ួលជាវ ិធាៃការវ ិៃ័ មិៃក្តូវបាៃអៃ៊ុញ្ញាតសទ ។ អៃ៊ុសញ្ញា ILO 26 ៃិង្ 131 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។
7. ចាំនួនមមា៉ោងម្វ ើការ
ចំៃួៃសាង្សធា ើការគួ រណតសោរពតាមចាប់ ជាធរាៃ
ៃិង្បទដាាៃសោង្ជាសោលរបស់ឧសាហរមម
សដា អៃ៊ុវតត រមួ ណារ៏សដា រន ង្ចំសណាមទ ំង្ពីរសៃេះណៃលតឹង្ រ៊ុ៉ឹង្ជាង្ ។ រនុង្សហត៊ុការណ៍ណាមួ រ៏សដា
រមម ររៃិសោជិតមិៃក្តូវ
បាៃតក្មូវជាក្បចាំឲ្យសធា ើការសលើសពី
48
សាង្រនុង្មួ សបាតហ៍ស ើ
។
ការសធា ើការសលើសសាង្ក្តូវណតជាការសម ័ក្គចិតត
មិៃគួ រសលើស
12
សាង្រនុង្មួ សបាតហ៍
ៃិង្មិៃក្តូវបាៃ
ទមទរជាក្បចាំសនាេះស ើ
។
រមម ររៃិសោជិតាៃសិទធិទទួ លបាៃោង្សហាចណាស់នងៃទំសៃរមួ នងៃ
សក្កា សធា ើការក្បាំមួ នងៃ ជាប់ោន
។
ការសលើរណលង្ចំសពាេះបទបបញ្ា តត សៃេះ
អាចអៃ៊ុវតត បាៃណត
សៅសពលណៃលលរខ ខណឌទ ំង្ពីរនៃលរខ ខណឌៃូ ចតសៅសៃេះក្តូវបាៃបំសពញណតប៊ុសណា
ណ េះ ៖ រ) ចាប់ជាតិអៃ៊ុញ្ញាតឲ្យ
សាង្សធា ើការសលើសណៃៃរក្មិតសៃេះ ៃិង្ ខ) អៃ៊ុសញ្ញារ ួមណៃលបាៃចរចាសដា សសរ យចូ លជាធរាៃ ណៃលអៃ៊ុញ្ញាតឲ្យ
សពលសវលាសធា ើការគិតជាចំៃួៃមធយម សដា បូ ររ ួមរ ៈកាលសក្ារក្គប់ក្ោៃ់ ។ អៃ៊ុសញ្ញា ILO 1 ៃិង្ 14
ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ៃិង្អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 116 ។
8. មសរ ើភាព្សមាគេ និងការចរចារ ួេ
សិទធិរមម ររៃិសោជិតរនុង្ការបសង្ក ើត ឬចូ លរ ួមអង្គ ការប៊ុគគលិរ រ ួមាៃៃូ ចជាសហជីពសដា ជសក្មើសពួ រសគតាល់
ៃិង្សៃើមបីចរចារ ួម ក្តូវបាៃទទួ លស្ថគល់ ៃិង្សោរពតាម។ ៃិសោជរក្តូវក្បកាៃ់ រ វ ិធីស្ថរសត វ ិជជ ាៃចំសពាេះសិទធិ
1

មិៃអាចអៃ៊ុវតត បាៃរនុង្សហភាពអឺរប
៉ា៊ុ ពីសក្ពាេះសសចរត ីបង្វគប់ក្រ ុមក្បឹរាសត ីពីការអៃ៊ុវតត សោលការណ៍នៃការក្បក្ពឹតតចំសពាេះសដា សសម ើភាព។
ទំព័រ 2 នៃ 8

រនុង្ការាៃសសរ យភាពសាគម
ៃិង្ការចរចារ ួម
សដា
ការក្បាក្ស័ សតតេះបតរព័
ូ ត៌ាៃពីសិទធិសៃេះោង្សរមម សៅៃល់រាលំង្សធា ើការរបស់ពួរសគ
ៃិង្សដា ការក្បកាៃ់
រឥរ ិោបងសបើរចំហរចំសពាេះសហជីព រ ួមទ ំង្សរមម ភាពសរៀបចំរបស់ពួរសគផង្ណៃរ ។ រនុង្ស្ថាៃភាព ណៃល
សិទធិរនុង្ការាៃសសរ យភាពសាគម ៃិង្ការចរចារ ួមក្តូវបាៃរ ិតតបិតសដា ចាប់ មសធាបា ក្សបនៃការចូ លរ ួម
រនុង្សាគមៃិង្ការចរចាសដា ឯររាជយ ៃិង្សដា សសរ យ ក្តូវបាៃអៃ៊ុញ្ញាត ។ តំណាង្រមម ររៃិសោជិត ក្តូវបាៃ
ការពារក្បឆ្ំង្ៃឹង្ការសរ យសសអើង្ សបៀតសបៀៃ បំភិតបំភ័ ឬការសង្សឹរ ៃិង្ក្តូវបាៃផត ល់ៃូវសិទធិចូលសដា សសរ យ
សៅកាៃ់រណៃល ង្សធា ើការ សៃើមបីធានាឲ្យបាៃថាពួ រសគអាចសក្បើក្បាស់សិទធិរបស់ពួរសគរនុង្ វ ិធីក្សបចាប់ ៃិង្សៃត ិ វ ិធី
។ អៃ៊ុសញ្ញា ILO 87, 98 ៃិង្ 135 ៃិង្អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 143 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។
9. សុែភាព្ និងសុវតថ ិភាព្
បរ ិស្ថាៃសធា ើការក្បរបសដា ស៊ុវតា ិភាព ៃិង្អនាម័ ក្តូវបាៃផត ល់ជូៃៃល់រមម ររៃិសោជិត ។ ការអៃ៊ុវតត ស៊ុខភាព
ៃិង្ស៊ុវតា ិភាពការង្វរ ក្តូវបាៃសលើររមព ស់ ណៃលបង្វករឧបបទា វសហត៊ុ ៃិង្របួ សសៅរនុង្រ ៈសពលសធា ើការង្វរ
ឬជាលទធ ផលនៃៃំសណើរការក្បតិបតត ិការនៃរណៃល ង្របស់ៃិសោជរ ។ ការអៃ៊ុវតត ៃិង្ៃីតិ វ ិធីស៊ុខភាព ៃិង្ស៊ុវតា ិភាព
ទ ំង្សៃេះក្តូវបាៃសធា ើការក្បាក្ស័ សៅកាៃ់
ៃិង្បណតុេះបណា
ត លជាមួ រមម ររៃិសោជិតឲ្យបាៃសទៀង្ទត់
។
សំណ៊ុំៃ៏ចាស់លាស់នៃបទបញ្ា តត ិ ៃិង្ៃីតិ វ ិធី ក្តូវណតក្តូវបាៃបសង្ក ើត ៃិង្សធា ើតាម ជាពិសសសការផត ល់ជូៃ
ៃិង្ការសក្បើឧបររណ៍ការពារខល ួៃ ការាៃលទធ ភាពចូ លរនុង្រណៃល ង្ស្ថែតាៃអនាម័ ៃិង្ទឹរអាចពិស្ថបាៃ ។
សោលការណ៍ៃូចោនក្តូវអៃ៊ុវតត សលើរាល់រណៃល ង្ជួ បក្បជ៊ុំជាសង្គ ម
ៃិង្រណៃល ង្ស្ថនរ់សៅរបស់ៃិសោជិត
សបើក្តូវបាៃផត ល់ជូៃសដា ៃិសោជរ ។ ប៊ុគគលិរទង្
ំ អស់ក្តូវាៃសិទធិៃរខល ួៃឯង្ពីសក្ោេះថានរ់ធៃៃ់ធៃរណៃលជិត
សរើតស ើង្សដា មិៃចាំបាច់ស៊ុំការអៃ៊ុញ្ញាតពីក្រ ុមហ៊ុៃស ើ ។ ក្រ ុមហ៊ុៃណៃលអៃ៊ុវតត ក្បកាៃ់ៃូវក្រមសៃេះ ក្តូវចាត់
ការទទួ លខ៊ុសក្តូវសក្ាប់ស៊ុខភាព
ៃិង្ស៊ុវតា ិភាពៃល់អនរតំណាង្ក្គប់ក្គង្ជាៃ់ខពស់
ៃិង្ឲ្យប៊ុគគលិរចូ ល
រ ួមពារ់ព័ៃធរនុង្ការ វ ិភាគហាៃិភ័
ៃិង្សក្ោេះថានរ់ស៊ុខភាព។ អៃ៊ុសញ្ញា ILO 155 ៃិង្អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 164
ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។
10. ការការ របរ ធាសាថន
នៃគូ ជំៃួញក្តូវសោរពតាមចាប់ប រ ិស្ថាៃណៃលាៃជាធរាៃ
ៃិង្បទដាាៃអៃត រជាតិពារ់ព័ៃធៃឹង្
ការការពារបរ ិស្ថាៃ
សហើ ក្តូវររាលិខិតអៃ៊ុញ្ញាតៃិង្អាជាាប័ណណបរ ិស្ថាៃណៃលពារ់ព័ៃធ ផង្ណៃរ
។
ពួ រសគ
ក្តូវក្បឹង្ណក្បង្ជាបៃត បនាាប់សៃើមបីបក្ង្ួ មឲ្យសៅតិចជាអបបបរាៃូ វផលបេះពាល់មិៃលែ ណាមួ
ណៃលសរមម ភាពជំៃួញរបស់ពួរសគាៃសលើប រ ិស្ថាៃ ។ សដា ណ រ វាាៃៃ័ ថា ៖ ោមៃស្ថរធាត៊ុសក្ោេះថានរ់
ក្តូវបាៃបសញ្ច ញរនុង្បរ ិស្ថាៃ
ទឹរការសំណល់
ការបសញ្ច ញការសំណល់សៅរនុង្ខយល់
ៃិង្ការ
សំណល់សផសង្ៗសទៀតណាមួ ក្តូវការការសធា ើក្បក្ពឹតតរមម ឲ្យបាៃក្តឹមក្តូវម៊ុៃៃឹង្បសញ្ច ញ សដា ក្សបតាមចាប់ ៃិង្
បទដាាៃជាធរាៃ ។ ក្បសិទធផលថាមពលក្តូវណតបសង្ក ើៃឲ្យខព ស់ ។ សហើ ការសក្បើធៃធាៃធមម ជាតិ (រ ួមទ ំង្ទឹរ
ធៃធាៃណរ៉ា ទំៃិញរសិរមម ៃិង្ឥៃា ៃៈផូ ស៊ុីល) ក្តូវណតបក្ង្ួ មឲ្យតិចជាអបបបរា ។ សៃើមបីសសក្មចសោលសៅទង្
ំ សៃេះ
នៃគូ ជំៃួញក្តូវបសង្ក ើតក្បព័ៃធក្គប់ក្គង្បរ ិស្ថាៃណៃលអាចសធា ើបាៃ ៃិង្ក្បរបសដា ក្បសិទធភាព ។
11. ការក្គប់ក្គងសារនតុគីេី
រាល់ទីតាំង្ផលិតរមម ណៃលផលិតទំៃិញ Tchibo ក្តូវអៃ៊ុវតត ក្បព័ៃធក្គប់ក្គង្ស្ថរធាត៊ុគីមីណៃលាៃក្បសិទធភាព
(CMS) ។ CMS សនាេះក្តូវណតហ៊ុំ៊ុព័ទធវៃត ជី វ ិតទ ំង្មូ លនៃស្ថរធាត៊ុគីមី រ ួមទង្
ំ ការទិញ សតុរទ៊ុរ ៃឹរជញ្ជៃ
ូ សក្បើក្បាស់
ៃិង្ការសបាេះសចាល/បសញ្ច ញសចាលស្ថរធាត៊ុគីមីសដា ស៊ុវតា ិភាព
។
ោង្សហាចជារក្មិតអបបបរា
CMS
តក្មូវឲ្យទីតាំង្ផលិតរមម ាៃ សោលៃសោបា ស្ថរធាត៊ុគីមីចាស់លាស់ ណៃលោំក្ទសដា ថានរ់ក្គប់ក្គង្ជាៃ់ខពស់
ាៃរំណត់តួនាទី
ៃិង្ការទទួ លខ៊ុសក្តូវឲ្យបាៃចាស់លាស់សក្ាប់ណផន រណៃលពារ់ព័ៃធទង្
ំ អស់
ៃិង្ណចង្លមែ ិតការណណនាំការង្វរ
សក្ាប់ៃំណារ់កាលៃីមួ ៗនៃការសក្បើក្បាស់ស្ថរធាត៊ុគីមី
ាៃអៃ៊ុវតត វ ិធាៃការក្គប់ក្គង្ក្តួ តពិៃិតយ
សៃើមបីធានាថាស្ថរធាត៊ុគីមីមិៃាៃស្ថរធាត៊ុសក្ោេះថានរ់
ៃិង្ណៃលដារ់រំហិត ៃូ ចាៃរា នាមរនុង្ Tchibo RSL ៃិង្ ZDHC MRSL [ៃូ ចណរសក្មួ លកាលពីណខរ៊ុមភៈ
ឆ្នំ២០២០]
ាៃបណតុេះបណា
ត ល/សធា ើការក្បាក្ស័ ទរ់ទង្ជាសទៀង្ទត់ៃូវតក្មូវការ
CMS
ៃល់ប៊ុគគលិរទ ំង្អស់ណៃលសធា ើការជាមួ ឬអាចរង្ផលបេះពាល់ពីស្ថរធាត៊ុគីមី
សហើ ច៊ុេះរំណត់ឯរស្ថរពីសរមម ភាពឲ្យបាៃក្តឹមក្តូវ ាៃរំណត់ទក្មង្់ការសសរង្វគេះបនាាៃ់ (ឧទហរណ៍ ការរំពប់
ក្ជាបសចញ) ាៃក្តួ តពិៃិតយតាមដាៃជាបៃត បនាាប់ៃូវការអៃ៊ុវតត CMS ៃិង្ក្បកាៃ់ រ សបើចាំបាច់ ។ រាល់នៃគូ
ជំៃួញក្តូវបាៃរំពឹង្ថាសលើររមព ស់ ៃិង្ក្តួ តពិៃិតយតាមដាៃៃូ វការក្បកាៃ់ខាជប់ខជ ួៃសៅៃឹង្លរខ ខណឌតក្មូវសដា
Tchibo RSL ៃិង្ ZDHC MRSL រនុង្ណខសសង្វារ់ផលិតរមម ទង្
ំ មូ លរបស់ពួរសគសក្ាប់ផលិតផល Tchibo ។
អៃ៊ុសញ្ញា ILO 170 ៃិង្អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 177 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។
12. ការអនុវតត ការក្គប់ក្គង
បទដាាៃសង្គ មៃិង្បរ ិស្ថាៃ
ៃូ ចបាៃរំណត់រនុង្ក្រមសៃេះ
ក្តូវទទួ លស្ថគល់សដា ថានរ់ក្គប់ក្គង្របស់នៃគូ
ជំៃួញនានា ៃិង្រ ួមបញ្ចល
ូ រនុង្សោលៃសោបា ក្រ ុមហ៊ុៃ ។ រមម ររៃិសោជិត ក្តូវទទួ លព័ត៌ាៃអំពីខលឹមស្ថរនៃ
ក្រមសៃេះ
ៃិង្ចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិសៅរនុង្រសបៀបណៃលពួ រសគអាចទទួ លបាៃសក្ាប់ពួរសគ
រ ួមាៃភាស្ថក្បចាំតំបៃ់របស់ពួរសគ
ៃិង្រនុង្ររណីអៃរខ ររមម
តាមរ ៈការសសង្ខ បខល ី
ៃិង្ការបណតុេះបណា
ត លសដា តាល់ាត់
។
សៃើមបីបំសពញបាៃរាល់តក្មូវការទ ំង្អស់ៃូចបាៃណចង្រនុង្ក្រមសៃេះ
ៃិង្សៅរនុង្ចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិ
នៃគូ ជំៃួញក្តូវសរៀបចំឬសក្បើក្បព័ៃធក្គប់ក្គង្ណៃលអាចសធា ើបាៃ
រ ួមាៃការចាត់តាំង្ប៊ុគគលិរទទួ លខ៊ុសក្តូវសលើការង្វរសៃេះ
ការរំណត់ៃំសណើរការពារ់ព័ៃធ
ៃិង្ការណងររា
រំណត់ក្តាក្តឹមក្តូវ សៃើមបីបង្វាញការសោរពតាមក្រមសៃេះ ៃិង្តាមចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិ ។
13. ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងការងារ
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កាតពា រិចចៃូចរំណត់រនុង្ក្រមសៃេះ ៃិង្/ឬចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិមិៃក្តូវសគចសវស សដា សក្បើការសរៀបចំតាមណបប
រិចចសៃា សក្ាប់ណតការង្វរប៊ុសណា
ណ េះ (labor-only contracting) ការស ការបៃត ការហា ឹរហាត់រូៃជាង្ណរល ង្កាល
ឬការង្វរសៅផា េះរនុង្ឧសាហរមម ណៃលតាមទាលប់គម
ឺ ិៃណមៃសក្ាប់សធា ើសៅតាមផា េះសនាេះស ើ ។
14. ការសូកា៉ោន់/អាំមព្ើព្ុករលួយ
ការប៊ុៃបង្សូ របាៃ់ៃិង្បំភាៃ់ទ៊ុចច រ ិតមិៃអាចអៃ៊ុសក្ោេះស ើ
សហើ ៃឹង្នាំសៅៃល់ការបញ្ច ប់ទំនារ់ទំៃង្ជំៃួញ ។
ៃីតិ វ ិធីបណតឹង្តវា៉ាមិៃស៊ុខចិតត៖
រមម ររៃិសោជិតាៃសិទធិ រការរំសលាភបំពាៃសៅសលើក្រមសៃេះ ៃិង្/ឬចាប់ជាធរាៃ សៅដារ់ចំសពាេះម៊ុខ
ក្រ ុមហ៊ុៃ Tchibo ៃិង្/ឬភាគីទីបីឯររាជយណាមួ
។ រមម ររៃិសោជិត ៃិង្ភាគីទីបីអាចៃឹង្ទរ់ទង្ក្រ ុមហ៊ុៃ
Tchibo បាៃក្គប់សពល ៖ Tchibo GmbH, CR, Überseering 18, D-22297 Hamburg, ក្បសទសអាលល ឺមង្់
socialcompliance@tchibo.de។
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