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  المعادن المتصلة بالصراعات ب�ان ب�كسولون �شأن
 

2015 فبراير  
  

 اإل�سان حقوق حول ق�منا �شاطرنا شركات من والمواد المكونات بالحصول على ب�كسولون المحدودة شركة تلتزم
 بنا، الخاصة الموردين سلوك قواعد مدونة بمتطلبات االلتزام موردينا جميع من نتوقع. البيئ�ة والمسؤول�ة �اتواألخالق

 للمعايير االمتثال الموردين جميع من نطلب كما. األخالق�ة غير والممارسات اإل�سان حقوق انتها�ات تحظر والتي
 .بها المعمول القانون�ة والمتطلبات

 
 معادن�شأن ال النهائ�ة القاعدة") SEC(" األم��ك�ة والبورصات المال�ة األوراق هيئة أصدرت ،2012 أغسطس 22 في

 قاعدة(" المستهلك وحما�ة ستر�ت وول إلصالح فرانك-دود قانون من 1502 القسم بموجب المتصلة بالنزاعات
 تبلغ أن للتداول العامالمفتوحة  الشركات بالنزاعات من المتصلة المعادن قاعدة تتطلب"). المتصلة بالنزاعات المعادن

 سن��
�
") 3TG" المعروفة اختصارا� باسم والذهب، والتنتالوم والتنغستن القصدير( متصلة بالنزاعات معادن وجود عن ا

 ").المشمولة البلدان(" المجاورة الدول أو الد�مقراط�ة ال�ونغو جمهور�ة �كون منشؤها
 

 نحنو  ،المشمولة البلدان في البيئي والدمار اإل�سان حقوق وانتها�ات العنف القضاء على هدف ب�كسولون تدعم
 .المتصلة بالنزاعات المعادن قاعدة بموجب شركتنا على تنطبق متطلبات ألي باالمتثال ملتزمون

 
 جاهدين �سعىونحن  المتصلة بالنزاعات، معادنالب الخاصة برامجهم تنف�ذ في عمالئنا ب�كسولون �ساعد سوف
بالمعادن المتصلة  ف�ما يتعلق االمتثال برامج تنف�ذ في التور�د سلسلة وشركاء عمالئنا مع تعاوني �شكل للعمل

 .بالنزاعات
 

 تصنيع في المواد هذە بعض اإلل�ترون�ة، المنتجات صناعات في الشركات من العد�د مثل ب�كسولون، �ستخدم
 أو المصاهر من مباشرة المعادن هذەب�كسولون  �شتري الو . للمنتجات الوظ�في لألداء ةمطل�� نظرا� ل�ونها منتجاتها
 موردينا مع كثب عنب�كسولون  تعملو . موردينا التي �قدمها المصدر معلومات على نعتمد أن �جب لذلك المناجم،

 حديث استخراجها تم التي المعادن لتتبع المباشر�ن
�
 طرق تطور مع. مسؤولة مصادر على الحصول لضمان أصلها إلى ا

 .برنامجنا في المثبتة المناسبة الطرق دمج نعتزم التتبع،
 

 ب�كسولون إلى المعلومات هذە إرسال 3TGمعادن  على منتجاتهم تحتوي الذين الموردين ب�كسولون من تطلب
 وائتالف العالم�ة اإلل�ترون�ة االستدامة مبادرة( EICC / GeSI المتصلة بالنزاعات المعادن عن اإلبالغ نموذج باستخدام
 أن أحد الموردين ب�كسولون نما إلى علم إذا. التور�د سلسلة عبر المعادن يتتبع الذي) اإلل�ترون�ة الصناع�ة المواطنة

 لتصحيح المناسبة اإلجراءات ب�كسولون تتخذ فسوف ،متصل بالنزاعات مصدر من معادن على تور�دە سلسلة �شتمل
 اتخاذ موردينا من ب�كسولون تتوقعو . الموردينب عالقاتال تقي�م إعادة ذلك في بما المناسب، الوقت في الوضع

 .التور�د سلسلة عبر اال�ساق لضمان مورديهم مع مماثلة إجراءات
 

 أو ب�كسولون لمنتجات المتصلة بالنزاعات لمعادنل حول االستعانة بمصادر محددة معلومات إلى بحاجة كنت إذا
 .المحلي ب�كسولون مب�عات بممثل االتصال يرجى س�استنا، حول المعلومات من م��د إلى بحاجة كنت

  


