
Gap Inc.
ملصق قواعد السلوك المهني للموردین

 

تنطبق قواعد السلوك المهني على المنشآت التي ُتنتج سلع و�ضائع شر�ة .Gap Inc أو أحد فروعها أو 
أقسامها أو مؤسساتها الفرع�ة أو عمالئها.

بینما تقر شر�ة .Gap Inc بوجود اختالفات بیئ�ة وثقاف�ة وقانون�ة تعمل �موجبها المنشآت في جم�ع أرجاء العالم، تحدد هذه القواعد والمتطل�ات والشرو� األساس�ة التي یجب أن 
تحترمها �ل المنشآت وتعمل �موجبها حتى یتسنى لها التعامل مع شر�ة .Gap Inc. هذه القواعد قائمة على مقای�س العمل المعترف بها دول�ًا، متضمنة االتفاق�ات الرئ�س�ة 

لمنظمة العمل الدول�ة (ILO)، المعاهدات الجوهر�ة والتصر�حات العالم�ة لحقوق اإلنسان. �ما تضع هذه القواعد الشرو� والمتطل�ات التي تط�قها شر�ة .Gap Inc في تقی�مها 
المستمر إلجراءات التوظیف �المنشآت ومد� احترامها للبیئة. 

I.  احترام القوانین
على المنشآت التي ُتنتج سلعًا و�ضائع لشر�ة .Gap Inc أن تحترم قوانین ال�الد و�ل النظم والقواعد األخر� المعمول بها. �شر� للتعامل مع شر�ة .Gap Inc، یجب 

على المنشآت أن تحترم �ل بنود قواعد السلوك المهني. وسوف تواصل شر�ة .Gap Inc تطو�ر أنظمة المراق�ة لتقی�م وضمان االلتزام.  حینما ��ون �ان هناك اختالف ما 
بین المتطل�ات وفقا للقانون المحلي ومتطل�ات قواعد السلوك المهني لشر�ة .Gap Inc، عندئذ یجب تطبیق المتطل�ات األكثر صرامة. یجب على الموردین وعلى الشر�ات 

التا�عة للموردین استخدام المرافق التي تعتمدها شر�ة .Gap Inc إلنتاج السلع. و�جب أن �حصل الموردین على إذن خطي مسبق من شر�ة .Gap Inc الستخدام هذه 
المرافق قبل بدء اإلنتاج.

II.  البیئة
على المنشآت أن تعمل وفقًا لقوانین ونظم البیئة.  یجب إدارة تأثیر مرافق اإلنتاج على البیئة، �ما في ذلك ان�عاثات الطاقة والغاز المسب�ة لالحت�اس الحرار� (الدفیئة)، وتلوث 

الهواء (االن�عاثات في الهواء)، واستهالك الم�اه، ونوع�ة الم�اه، وم�اه الصرف الصحي، وتحو�ل النفا�ات والتخلص منها، واستخدام المواد الك�م�ائ�ة والتعامل معها.

III.  العمل
A. تشغیل األطفال

ُتشغل المنشآت فقط العمال الذین تتوفر فیهم الشرو� القانون�ة �النس�ة للحد األدنى للعمر، أو أن ��ونوا في سن ١٥ سنة على أقل تقدیر، أیهما �ان اكبر. �ما یجب أن تخضع 
المنشــآت لجم�ــع القوانیــن األخــر� الســار�ة �النســ�ة لتشــغیل األطفــال. ین�غــي علــى المنشــآت وضــع برامــج تدر�ــب فــي أماكــن التشــغیل وفقــًا للقوانیــن الســار�ة حتــى یتســنى للعمــال 

فرصة الحصول على منفعة تعل�م�ة، وعلى أن ینطبق على جم�ع المشار�ین �ال من الحد األدنى للسن ١٥ عامًا ط�قًا لقواعد شر�ة .Gap Inc والحد األدنى للسن القانوني.

B. شرو� العمال المتعاقدین
علــى المنشــآت التــي ُتوظــف عمــال متعاقدیــن أجانــب أن تضمــن معاملــة هــؤالء العمــال �عدالــة وعلــى قــدم المســاواة �العمــال المحلییــن. ال یجــوز تعر�ــض العمــال المهاجر�ــن أل� 
شــ�ل مــن أشــ�ال العمــل القســر� أو اإللزامــي أو االســتع�اد� أو �الســخرة. یجــب أن ��ــون �ل العمــل طوع�ــًا، و�جــب إعطــاء العمــال الحر�ــة فــي  إنهــاء عملهــم فــي أ� وقــت مــن 
دون عقو�ــة. وال یجــوز تهدیــد العمــال المهاجر�ــن (أو أفــراد أســرهم) بإ�ــالغ الســلطات إلكراههــم علــى اســتالم العمــل أو منعهــم مــن إنهــاء عملهــم طوعــًا فــي أ� وقــت ومــن دون 

عقو�ة.

C. التمییز والتفر�ق
على المنشآت التي أن ُتوظف العمال وفقًا لقدرتهم على الق�ام �العمل فحسب ول�س وفقًا لعقائدهم وممیزاتهم الشخص�ة.

D. العمل الجبر�
�حظر على المنشآت استخدام العمل الجبر� من أ� نوع، �ما في ذلك عمال السجون، وعبود�ة المدیون�ة أو عمالة السخرة أو العمل الجبر� من قبل الح�ومات.

E. حر�ة التجمع
للعمــال حر�ــة االنضمــام للمنظمــات والتجمعــات التــي یر�دونهــا، وال ین�غــي أن تتدخــل المنشــآت فــي قــرارات العمــل الذیــن یرغبــون فــي االنضمــام أو التجمهــر أو تنظ�ــم الحــوار 

الجماعي القانوني والسلمي، حیث یرجع القرار األخیر في هذا الشأن إلى العامل فقط.

F. المعاملة اإلنسان�ة
على المنشآت أن تعامل �ل العمال �احترام ووقار، وتتجنب العقاب الجسد� أو أ� نوع آخر من الضغط الماد� أو النفسي.

G. األجور والمزا�ا وشرو� التوظیف
علــى المنشــآت أن تلتــزم بدفــع األجــور والســاعات اإلضاف�ــة وفقــًا لــكل القوانیــن الســار�ة، و�ن�غــي أن �حصــل العمــال علــى الحــد األدنــى القانونــي مــن األجــور، علــى أقــل تقدیــر، أو 

أجور تتوافق مع معاییر الصناعة المحل�ة، أیهما �ان أكبر. و�ن�غي على المنشآت توفیر األجور واإلعانات الكاف�ة لتلب�ة احت�اجات العمال األساس�ة و�عض الدخل التقدیر�.

H. ساعات العمل
یجب أن تحدد المنشــأة ســاعات العمل وفقًا لكل القوانین الســار�ة. حیث انه من المعروف أن مصانع المال�س الجاهزة أح�انا تتطلب العمل ألوقات إضاف�ة، على المنشــآت أن 

تحاول الق�ام �العمل �طرق ووسائل تحد من اللجوء إلى الساعات اإلضاف�ة حتى تؤمن أوضاع عمل وٕانتاج إنسان�ة.

IV.  أوضاع العمل 
A. السالمة والصحة المهن�ة

على المنشآت أن تحترم �افة القوانین والنظم السار�ة المتعلقة �أوضاع العمل، وأن توفر للعمال مح�طًا سل�مًا

B. مبیت العمال (إن وجدت)
على المنشآت التي توفر المس�ن للعمال أن تحافظ على نظافة وسالمة هذه المرافق.

یجب على المنشآت وضع نظم إلدارة االستدامة مزودة �الضوا�ط التشغیل�ة المناس�ة لضمان االمتثال للقوانین واللوائح السار�ة، ولقواعد السلوك المهني. یجب أن ُتحدد نظم 
اإلدارة وتراقب مخاطر االستدامة، وأن ُتسّهل من التحسین المستمر.

V.  أنظمة اإلدارة


