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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

כחברה אחראית שעסקיה פרושים . אנו תומכים ומגנים על זכויות אדם בכל הזדמנות
אנו מאמינים כי ערכי אתיקה חזקים ועסקים , מדינות ומחוזות 011על פני כמעט 

מחויבים לעמוד בחוקים ובתקנות של הארצות ותחומי ואנו , טובים שלובים זה בזה
.השיפוט בהם אנו פועלים  

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

:אנו, על מנת להוכיח את מחייבותינו בתחום זה  

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 אנו מולם הגופים, עובדינו של אלו בפרט, אדם זכויות על בהגנה תומכים 

 פועלים אנו בהן והקהילות עסקינו את מבצעים

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 לחוק בהתאם, ההתאגדות לחופש עובדינו זכויות את מכבדים 

 provide a safe and healthy working environment  ובריאה בטוחה עבודה סביבת מספקים 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 ילדים בניצול או בכפייה או בכוח בעבודה תומכים לא 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 העבודה במקום גיוון ומקדמים תעסוקתית אפליה בביטול תומכים 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 ומתחשבים, שלהם הקריירה לפיתוח וכלים עבודתם על גמול לעובדינו מספקים 

 ברווחתם

 promote fair competition and do not support corruption  בשחיתות תומכים ולא הוגנת תחרות מקדמים 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 הרלוונטיים לחוקים בהתאם וביושר בכנות עסקינו את מבצעים 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 עמידה להבטיח המיועדים בחברה ותהליכים הליכים ומיישמים מפתחים 

 .זו במדיניות


