
   
 

1 

 

 
 

 بالموّردين الخاصة السلوك قواعد مدونة
 

  General Motorsتفّصل مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموّردين هذه )المشار إليها في ما يلي بعبارة "المدونة"( توقعات شركة  

المشار إليهم في ما يلي  )  GMبشأن سلوك الموّردين وشركاء األعمال الذين تتعامل معهم شركة "( GM)المشار إليها في ما يلي بعبارة " 

الموّردين"(. وتستند هذه المدونة إلى قيمنا المؤّسسية الخاصة بالمنتجات والعمليات المسؤولة والمستدامة وتتوافق مع  بعبارة "الموّردون/

أن يفهم الموّردون مفهومها    GMأحد الموقّعين عليه. تتوقع شركة   GMالمبادئ العشرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة الذي تُعّد شركة  

ؤولة في البحث عن الموارد والحصول عليها، وإدارتها لسلسلة التوريد، وأن يتصرفوا وفقًا لهذا المفهوم. وتنتظر  للنزاهة ولطريقتها المس

 من موّرديها أن يقوموا بإطالق توقعات مماثلة من خالل سالسل التوريد الخاصة بهم.  GMشركة 

ويعكسوها بشكل   GMفون بشكل متّسق مع قيم شركة  ا ويتصرذإلى التعاون تجاريًا مع موّردين يستوفون معاييره GMتسعى شركة  

أن يفي الموّردون بالمتطلّبات التعاقدية وأن يمتثلوا للقوانين واللوائح   GMإيجابي في كامل مراحل سلسلة التوريد. وتتوقع شركة  

، وهذه  النجاح بنزاهة، GMمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة  وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئ وقيم  GMوالسياسات الخاصة بشركة  

 المدونة. 

 

 حقوق اإلنسان  
 

من جميع الموّردين أن تكون لديهم إجراءات تمنع اآلثار السلبية لألعمال على حقوق اإلنسان وتساهم في تخفيف   GMتتوقع شركة  
وأن   GMبسياسة حقوق اإلنسان الخاصة بشركة  وطأتها وفي اتخاذ تدابير فعّالة حيالها. من المتوقع والمطلوب من الموّردين أن يلتزموا 

 يقوموا بتوزيعها على كل المعنيين أو أن يقوموا بإطالق توقعات مماثلة لكامل سلسلة التوريد لديهم.  
 

ان كإطار عمل توجيهي ألعمالها المتعلقة بحقوق  المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنس GMتعتمد شركة  
(  OECDأيًضا، وتتوقع من الموّردين أن يلتزموا، بالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )  GMاإلنسان. وتلتزم شركة  

حقوق األساسية في العمل، وباإلعالن  بشأن المبادئ وال( ILOالمتعلقة بالمؤسسات المتعّددة الجنسيات، وبإعالن منظمة العمل الدولية )
العالمي لحقوق اإلنسان، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ومن المتوقع أن يمتثل الموّردون لهذه  

 المعايير المعتَرف بها دوليًا. 
    

 حرية اختيار العمل 

الستخدام عبيد أو سجناء بطريقة قسرية أو الستعباد األشخاص أو توظيفهم   لن يسعى الموّردون، كما وكاالت التوظيف الخاصة بهم،
بالسخرة أو الستخدام أّي شكل آخر من أشكال العمل الجبري أو غير الطوعي. كما لن ينخرط الموّردون أيًضا في آفة اإلتجار بالبشر،  

يع العمال اتفاق عمل مكتوب أو إشعاًرا يتضّمن وصفًا لشروط  سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. وينبغي أن يقدم الموّردون لجم
وأحكام العمل كجزء من عملية التوظيف، وأن يتلقى العمال المهاجرون األجانب اتفاق عمل قبل مغادرتهم لبلدهم األصلي على أن ال يتم 

وب لاللتزام بالقانون المحلي. كما ينبغي أن يكون  استبدال أو تعديل هذا االتفاق عند وصولهم إلى البلد المستقِبل باستثناء ما هو مطل
 للموظفين حرية إنهاء عملهم دون التعّرض ألّي عقوبة.  

 
 حرية التنقّل 

لن يفرض الموّردون، كما وكاالت التوظيف الخاصة بهم، قيوًدا على حرية الدخول أو الخروج من المرافق التي توفرها الشركة، بما في  
عمال أو أماكن معيشتهم، إاّل في الحاالت التي يكون فيها ذلك قانونيًا وضروريًا ألغراض السالمة أو األمان.  ذلك، إن ُوجدت، مهاجع ال

وينبغي أن يمتنع الموّردون عن تقييد حركة العمال من خالل االحتفاظ ببطاقات الدفع المصرفية أو الترتيبات المماثلة للحصول على  
عن مطالبة العمال باستخدام أماكن اإلقامة التي توفرها الشركة. ولن يقوم الموّردون، كما وكاالت  أجورهم. كما يمتنع الموّردون أيًضا 

التوظيف الخاصة بهم، بإتالف أو حجز أو إخفاء األوراق الثبوتية أو وثائق الهجرة، مثل بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو تصاريح  
 العمل الصادرة عن الجهات الحكومية.  

 

https://investor.gm.com/static-files/265a1dc0-adc5-4d38-ab41-2c58e575692d
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Human_Rights_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Human_Rights_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Human_Rights_Policy.pdf
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 عمالة األطفال  

تقوم على عدم   GMلن يلجأ الموّردون، كما وكاالت التوظيف الخاصة بهم، إلى عمالة األطفال. إذ إّن السياسة التي تعتمدها شركة  

التهاون مطلقًا في مسألة عمالة األطفال. وينبغي أن يقوم الموّردون باعتماد آلية مناسبة للتحقّق من أّن سّن العمال، كما العمال  

( وأن يقدموا إثباتًا لهذا ١٣٨بشأن الحّد األدنى لسّن االلتحاق بالعمل )رقم  ( ILOلمستخَدمين، يتوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية )ا

التحقّق عند الطلب. وفي حال تّم اكتشاف حالة تتعلق بعمالة األطفال في سلسلة التوريد الخاصة بهم، ينبغي أن يُنهي الموّردون توظيف  

فل/األطفال وأن يتخذوا كل التدابير المعقولة لتسجيل الطفل/األطفال في برنامج إصالح/تعليم مناسب. لن يستخدم الموّردون عمااًل تقل  الط

عاًما )المشار إليهم في ما يلي بعبارة "العمال األحداث"( ألداء عمل من المحتمل أن يعّرض صحتهم أو سالمتهم   ١٨أعمارهم عن 

ّم اكتشاف وجود عمال أحداث يشاركون في عمل من المحتمل أن يعّرض صحتهم أو سالمتهم للخطر، ينبغي أن يتخذ للخطر. وفي حال ت 

 الموّردون كل التدابير المعقولة إلخراج العمال األحداث على الفور من هذه الحالة ولتوفير عمل بديل يتناسب مع أعمارهم. 

 ساعات العمل  

ية وباتفاقات المفاَوضة الجماعية )إن ُوجدت( فيما يتعلق بساعات العمل. كما ينبغي أاّل تتجاوز ساعات  يلتزم الموّردون بالقوانين المحل
 العمل الحّد األقصى الذي يحّدده القانون المحلي. 

 الرواتب والمكافآت 

والتعويضات للعمال والتي تمتثل لجميع  ينبغي أن يقوم الموّردون، كما وكاالت التوظيف الخاصة بهم، بسداد األجور وتقديم المكافآت 

ت  قوانين ولوائح األجور المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحّد األدنى لألجور وساعات العمل اإلضافية واإلجازة الطبية والمكافآ 

جتماعية والثقافية. كما يمتنع  من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واال ٧التي يفرضها القانون، وذلك بما يتماشى مع المادة 

الموّردون عن استقطاع أّي جزء من األجور كإجراء تأديبي أو عن فرض أّي أعباء مالية على العمال تتعلّق بتكاليف توظيفهم. وفي نهاية  

وفي الوقت المناسب ويتضّمن  كل واحدة من فترات الدفع، ينبغي أن يزّود الموردون العمال ببيان باألجر العائد لهم يكون مكتوبًا ومفهوًما 

  معلومات كافية تتيح التحقّق من التعويض الصحيح للعمل الذي تّم أداؤه. وينبغي أن يتقاضى العمال األجر المتساوي لقاء العمل المتساوي 

وينبغي أن يتم استخدام  القيمة، بما في ذلك حصولهم على أجر عادل يتوافق مع الحّد األدنى الذي تفرضه المعايير القانونية أو يتجاوزه. 

ذي  العمالة المؤقتة والعمالة الموفدة والعمالة المتعاقَد معها ضمن حدود ما يسمح به القانون المحلي. أّما في حال عدم وجود قانون محلي 

أجور العمال المبتدئين  صلة، فينبغي أن يكون معّدل أجور الطالب العمال والمتمّرنين والمتدّربين مماثاًل إلى حّد كبير أو أعلى من معّدل

اآلخرين الذين يؤدون مهاًما مساوية أو مشابهة. وينبغي أن يتم سداد أجور العمال بشكل مباشر وفي الوقت المناسب وبعملة معروفة. كما  

 ينبغي أن يحتفظ الموّردون بالسجالت المتعلقة بساعات العمل والوثائق الخاصة باألجور وفقًا للقانون المحلي. 

 ة اإلنسانية  المعامل

لن ينخرط الموّردون في أّي معاملة قاسية أو غير إنسانية بما في ذلك استخدام العنف أو العنف القائم على نوع الجنس أو التحّرش  

ال؛  الجنسي أو االعتداء الجنسي أو العقاب الجسدي أو اإلكراه النفسي أو البدني أو التنّمر أو التقريع العلني أو اإلساءة اللفظية للعم

ويؤّكدون عدم وجود أّي تهديد بمثل هذه المعاملة. وينبغي أن يكون لدى الموّردين سياسات وإجراءات تأديبية لمعالجة أّي انتهاك لهذه  

 المتطلبات على أن يتم تحديدها بوضوح وإبالغ العمال بها. 

 الممارسات المتعلقة بالتوظيف 

كالء الموّردين أو الوكالء من الباطن أو أّي رسوم أخرى ذات صلة بتوظيفهم.  لن يطلب الموّردون من العمال سداد رسوم توظيف لو

وينبغي أن يقوم الموّردون بتعويض الباحثين عن العمل والعاملين كامل الرسوم أو التكاليف ذات الصلة والتي من المحتمل أن يكون قد  

غي أاّل يتعامل الموّرد إاّل مع وسيط يعتمد ممارسات توظيف  ُطلب منهم سدادها. وفي حال اضطر موّرد إلى استخدام وسيط عمل، فينب 

 أخالقية ويمتثل للقوانين المرعية اإلجراء وال يحجز أّي مستندات أو أوراق ثبوتية. 

 مكافحة التمييز والمضايقة  

ون في ممارسات متعلقة بالتمييز يلتزم الموّردون بتوفير مكان عمل خاٍل من المضايقات والتمييز المخالف للقانون. كما لن ينخرط الموّرد 

أو المضايقة أو التخويف أو العنف أو أّي ممارسات سلبية أخرى تجاه الموظفين على أساس العرق أو لون البشرة أو العمر أو الجنس أو  

نتماء السياسي أو العضوية  الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو التعبير أو األصل العرقي أو القومي أو اإلعاقة أو الحمل أو الدين أو اال
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ن بما في  النقابية أو الحالة المحمّية للمحاربين القدامى أو المعلومات الجينية المحمّية أو الحالة االجتماعية أو أّي أساس آخر يحظره القانو

 ذلك ممارسات التوظيف واالستخدام مثل األجور والترقيات والمكافآت وحق الحصول على الدورات التدريبية.  

 الحرية النقابية  

المتعلقة بحق العمال في اختيار  ( ILOيلتزم الموّردون باحترام جميع القوانين المعمول بها واالتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية ) 

عمال في االمتناع تشكيل النقابات واالنضمام إليها وفي المفاوضة الجماعية واالنخراط في التجّمعات السلمية، باإلضافة إلى احترام حق ال

عن المشاركة في مثل هذه األنشطة. كما ينبغي أن يتجّنب الموّردون اللجوء إلى أّي شكل من أشكال التهديد والترهيب واالعتداء الجسدي  

رية والعمل  أو القانوني ضد األطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء النقابات وممثلي النقابات الذين يمارسون حقهم القانوني في التعبير بح

 النقابي والتجّمع السلمي. 

 الفئات المستضعَفة 

يلتزم الموّردون بحماية حقوق الفئات المستضعَفة في مواقع أعمالهم وسالسل التوريد الخاصة بهم، ال سيما حقوق النساء والشعوب  
ية ووضعها قيد التنفيذ من أجل توفير أجور  األصلية واألطفال والعمال المهاجرين. كما ينبغي أن يقوم الموّردون باعتماد إجراءات داخل

وفرص عمل متساوية في كامل األنشطة الوظيفية. وينبغي أن يقوم الموّردون أيًضا بوضع تدابير قيد التنفيذ لمعالجة المخاوف المتعلقة  
لتحّرش الجنسي وتوفير األمن  بالصحة والسالمة وبشكل خاص تلك السائدة بين العامالت، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر منع ا

 الجسدي وتأمين أماكن مقبولة تضمن راحة األمهات المرضعات. 
 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان 

إّن المدافعين عن حقوق اإلنسان هم أفراد أو مجموعات تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية وذلك باعتماد 
تزم الموّردون بعدم التسامح مع، أو المساهمة في، أعمال التهديد أو الترهيب أو الهجوم على المدافعين عن  الوسائل السلمية. بالتالي، يل

حقوق اإلنسان ضمن مواقع أعمالهم وذلك بهدف خلق بيئات آمنة ومؤاتية للمشاركة المدنية وحقوق اإلنسان على المستويات المحلية أو  
 الوطنية أو الدولية.  

 

 والتكافؤ والدمج التنّوع  

الموّردين على تنمية وتعزيز ثقافة الدمج بحيث يتم تثمين التنّوع واالحتفاء به وبحيث يكون الجميع قادًرا على   GMتشّجع شركة  

المساهمة بشكل كامل في هذه األعمال والوصول إلى تحقيق كامل إمكاناته. بالتالي، ينبغي على الموّردين تشجيع التنّوع في جميع  

 يات القوى العاملة واإلدارة، بما في ذلك مجالس اإلدارة. مستو

 

 الصحة والسالمة 
 

يتعيّن على الموّردين تأمين بيئة عمل نظيفة وصحيّة وآمنة لموظفيهم بحيث تفي بالمعايير القانونية ذات الصلة أو تتجاوزها. كما يجدر  

أدوات تتبّع تهدف إلى توفير مكان عمل آمن تماًما وخال من أي حوادث. ويحق  بالموّردين وضع إجراءات سالمة لموظفيهم باإلضافة إلى 

لموظفي الموّردين رفض العمل واإلبالغ عن أّي حاالت ال تفي بهذه المعايير. كما ينبغي أن يحرص الموّردون أيًضا على حسن إدارة  

 ين.صحة وسالمة المقاولين الذين يؤدون األعمال في المواقع العائدة للموّرد

 السالمة المهنية  

ينبغي أن يقوم الموّردون بتحديد احتماالت تعّرض العمال لكل أنواع المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة، باإلضافة إلى تقييم تلك 

ها من  المخاطر والعمل على التخفيف من وطأتها، بما في ذلك التخلص من المخاطر واستبدال العمليات أو المواد ذات الصلة والتحّكم ب 

ك  خالل اعتماد التصاميم المناسبة ووضع الضوابط الهندسية واإلدارية وتنفيذ الصيانة الوقائية واعتماد إجراءات العمل اآلمنة )بما في ذل

ك  القفل والتحذير من تشغيل المعّدات(. وينبغي أن ينّظم الموّردون دورات تدريبية مستمرة في مجال الصحة والسالمة المهنية، بما في ذل

خالل الفترة التي تسبق البدء الفعلي في العمل. وينبغي أن يتم نشر المعلومات المتعلقة بالصحة والسالمة بوضوح في مرفق العمل أو  

وضعها في مكان يسهل على العمال تحديده والوصول إليه. وفي الحاالت التي يتعذّر فيها التحّكم بالمخاطر بشكل كاٍف باعتماد هذه 

المناسبة والجيدة الصيانة باإلضافة إلى التدريب  ( PPEأن يقوم الموّردون بتزويد العمال بمعّدات الحماية الشخصية ) الوسائل، ينبغي

يب  المرتبط بكيفية استخدامها والتوقيت المناسب لذلك. كما ينبغي أن يقوم الموردون أيًضا بتزويد القوى العاملة لديهم بالمعلومات والتدر

 ضوا له جراء هذه المخاطر.  حول ما يمكن أن يتعرّ 
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 االستعداد لحاالت الطوارئ  

ينبغي أن يعمل الموّردون على تحديد وتقييم حاالت الطوارئ واألحداث المحتملة وعلى التخفيف من تأثيرها إلى أدنى حّد من خالل وضع  

الخطط الخاصة بحاالت الطوارئ وإجراءات االستجابة بما في ذلك اإلبالغ عن حاالت الطوارئ وإجراءات إخطار الموظفين وإخالئهم  

تمرين للعمال. وينبغي أن ينّظم الموّردون تمارين خاصة بحاالت الطوارئ، مرة في السنة على األقل أو وفقًا لما  وتوفير التدريب وال

يقتضيه القانون المحلي. وينبغي أن تتضّمن الخطط الخاصة بحاالت الطوارئ المعّدات المناسبة للكشف عن الحرائق وإخمادها  

ق وإمكانات الخروج المناسبة ومعلومات االتصال الخاصة بالمستجيبين للطوارئ وخطط  ومخّططات الخروج الواضح والخالي من العوائ 

 التعافي من الكوارث. 

 العمل المرِهق جسديًّا  

لعمل  ينبغي أن يقوم الموّردون بتحديد احتماالت تعّرض العمال ألخطار المهام التي تتطلب جهًدا بدنيًا، باإلضافة إلى تقييم تلك األخطار وا

حّكم بها، بما في ذلك المناولة اليدوية للمواد ورفع األوزان الثقيلة أو الرفع المتكّرر لها والوقوف لفترات طويلة ومهام التجميع  على الت 

 شديدة التكرار أو التي تستدعي قوة جسدية. 

 الحماية من الماكينات  

نات اإلنتاج والماكينات األخرى. وينبغي أن يقوموا بتوفير  ينبغي أن يقوم الموّردون بتقييم المخاطر على السالمة المرتبطة بتشغيل ماكي 

 أدوات الوقاية المادية وأجهزة الحماية والحواجز حيثما تشّكل الماكينات خطر إصابة للعمال كما ينبغي صيانتها بالشكل المناسب. 

 األعمال الصحية والمأكل والمسكن  

ل بإمكانية الوصول السهل إلى المراحيض النظيفة والمياه الصالحة للشرب والمرافق  ينبغي أن يتخذ الموّردون تدابير مقبولة لتزويد العما

الصحية لتناول الطعام. وينبغي أيًضا أن يتم الحفاظ على نظافة وأمان أّي مهاجع أو أماكن معيشة للعمال يوفرها الموّردون وأن يتم  

تحمام وباإلضاءة والتدفئة والتهوية المناسبة، باإلضافة إلى أماكن فردية  تزويدها بمخارج مناسبة لحاالت الطوارئ وبالمياه الساخنة لالس

 آمنة لتخزين األمتعة الشخصية واألغراض القيّمة. 

 اإلصابات واألمراض المهنية  

عن  ينبغي أن يضمن الموّردون وجود اإلجراءات والنُظم المطلوبة للوقاية من اإلصابات واألمراض المهنية والتحقيق فيها والكشف 

األسباب الجذرية لظهورها والعمل على إدارتها وتتبّعها واإلبالغ عنها، بما في ذلك التدابير التي تشجع العمال على اإلبالغ عن حاالت  

اإلصابة والمرض وتلك التي تسمح بتصنيفها وتسجيلها باإلضافة إلى توفير العالج الطبي الالزم والتحقيق في الحاالت القائمة وتنفيذ  

 ءات التصحيحية إلزالة أسبابها وتسهيل عودة العمال إلى عملهم. اإلجرا

 سالمة المنتجات 

 Speak Up forعلى الفور. " GMيجدر بالموّردين والمتعاقدين اإلبالغ عن أي مشكلة أو مسألة تتعلق بسالمة آليات ومركبات  

Safety "نيابة عن هو عبارة عن برنامج يمكن للموّردين والمتعاقدين الذين يعملون بالGM   استخدامه لإلبالغ عن أّي مشاكل متعلقة

  بسالمة المركبات واآلليات، وتقديم اقتراحات لتحسين تدابير السالمة. ويمكن اإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بالسالمة وتقديم االقتراحات

 . GM Awarelineبشأنها في أّي وقت من خالل برنامج 

 

 البيئة  
 

 اإلدارة المسؤولة 

ة ينبغي أن يسعى الموّردون باستمرار لحماية المجتمعات والبيئة المحيطة بهم. كما ينبغي أن يسعوا باستمرار للحفاظ على الموارد الطبيعي 

بما في ذلك المياه والوقود األحفوري والمعادن ومنتجات الغابات البكر وذلك من خالل اعتماد ممارسات مثل تعديل عمليات اإلنتاج  

تشغيل المرافق واستبدال المواد وإعادة االستخدام والحفظ وإعادة التدوير وغيرها من الوسائل. كما ينبغي على الموّردين والصيانة و

ثات  الترويج لالقتصاد التدويري ونُظم التحّكم المقفلة من خالل دعم استخدام الموارد الطبيعية المستدامة والمتجّددة والتقليل من االنبعا

 يات.  والتلّوث والنفا

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57599/index.html
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 التصاريح والتقارير البيئية 

ينبغي أن يلتزم الموّردون بموجبات القوانين البيئية المحلية والوطنية والدولية المعمول بها. وينبغي أن يحصل الموّردون على جميع 

التشغيلية ويقوموا بإعداد التقارير بشأنها وأن  التصاريح والموافقات ووثائق التسجيل البيئية المطلوبة وأن يحتفظوا بها ويلّبوا متطلباتها 

جميع الموّردين على المضّي قدًما والذهاب إلى ما هو أبعد من    GMعند الطلب. وتحّث شركة   GMيقدموا الوثائق المذكورة إلى شركة  

 االمتثال لاللتزامات من أجل الوصول إلى زيادة الممارسات المستدامة بيئيًا في كل مواقع أعمالهم. 

 الحّد من التلوث 

ينبغي أن يعمل الموّردون على التقليل أو التخلّص من االنبعاثات وتصريفات الملّوثات وتوليد النفايات في المصدر أو عبر اعتماد  

أن  إجراءات مثل إضافة معّدات لمكافحة التلوث وتعديل عمليات اإلنتاج والصيانة والمرافق أو من خالل اعتماد وسائل أخرى. كما ينبغي 

يقوم الموّردون بمراقبة مصادر التلوث واإلبالغ عنها بشكل روتيني والتحّكم بها بالشكل المناسب والتقليل منها والسعي للقضاء على  

وينبغي أن يقوم الموّردون بتقييم اآلثار  المصادر المساِهمة في التلوث، تبعًا لما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به ووفقًا له.  

 ة لمصادر التلوث في منشآتهم.التراكمي 

 انبعاثات غازات الدفيئة 

النبعاثات   3و  2و  1ينبغي أن يسعى الموّردون باستمرار للحّد من انبعاثات غازات الدفيئة. وينبغي أن يقوم الموردون بتتبّع النُطق 
النبعاثات غازات الدفيئة مع الشركة و/أو   3و  2و  1ينبغي أن يشارك الموّردون بيانات النُطق ، GMغازات الدفيئة. وبناًء لطلب شركة  

وينبغي أيًضا أن يضع الموّردون أهدافًا محّددة زمنيًا لخفض  .  GMأن يقوموا بنشر تلك البيانات بواسطة طرف ثالث تعتمده شركة  
 .  GMوّردين الخاص بشركة االنبعاثات وأن يسعوا لتحقيق أهداف علمية معتمدة تتوافق، بالحّد األدنى، مع تعّهد الشراكة المستدامة للم

 االنبعاثات الهوائية األخرى  

دون  ينبغي أن يلتزم الموّردون بموجبات القوانين المحلية والوطنية والدولية المعمول بها للتحّكم في تلوث الهواء. وينبغي أن يقوم المورّ 

روتيني وعلى النحو الذي يقتضيه القانون. وينبغي أن   بتحديد خصائص انبعاثات ملّوثات الهواء ومراقبتها والتحّكم فيها ومعالجتها بشكل

ظم التحّكم  تتم إدارة المواد المستنِفدة لطبقة األوزون بفعالية وفقًا لبروتوكول مونتلاير واللوائح المعمول بها. وعلى الموّردين مراقبة أداء نُ 

خصائص االنبعاثات الهوائية الخطرة ومراقبتها والتحّكم بها  باالنبعاثات الهوائية الخاصة بهم بشكل روتيني. وينبغي أن يقوموا بتحديد 

وائية للتأّكد  حسبما تتطلّبه التصاريح واللوائح المحلية أو الوطنية أو الدولية. كما ينبغي أن يراقب الموّردون أداء نُظم التحّكم باالنبعاثات اله

 من فعاليتها.

 المواد الخطرة 

واد الكيميائية والنفايات وغيرها من المواد التي تشكل خطًرا على صحة اإلنسان أو البيئة، وأن يقوموا  ينبغي أن يقوم الموّردون بتحديد الم 

بتصنيفها وتخزينها وإدارتها، على أن يعتمدوا األساليب والمعّدات اآلمنة المخّصصة لمناولة ونقل وتخزين واستخدام وإعادة تدوير أو  

والقوانين الدولية والوطنية والمحلية. وعلى   GMبالشكل الذي يتوافق مع متطلبات شركة  إعادة استخدام أو التخلص من هذه المواد

الموّردين أن يبحثوا عن الوسائل التي تتيح التقليل من استخدام المواد الخطرة التي هي محّط االهتمام في المنتجات وعمليات التصنيع 

 الخاصة بها. 

 القيود على استخدام المواد 

المتعلقة بالقيود والمحظورات المفروضة على   GMم الموّردون بجميع القوانين واللوائح المعمول بها وبمتطلّبات شركة ينبغي أن يلتز

استخدام مواد محّددة في المنتجات وفي عمليات التصنيع، بما في ذلك وضع ملصقات التصنيف عليها والتخلص منها. وعند الطلب، ينبغي  

 .  GMأو التقارير المتعلقة بتركيبة جميع المواد التي يوّردوها إلى شركة  أن يقدم الموّردون المعلومات 

 النفايات الصلبة  

  ينبغي أن يعتمد الموّردون نهًجا منّظًما يهدف إلى تحديد النفايات الصلبة )غير الخطرة( وإدارتها والتقليل منها والتخلص منها بطريقة 

 مسؤولة أو إعادة تدويرها. 
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 إدارة الموارد المائية  

ينبغي أن يقوم الموّردون باعتماد برنامج إلدارة الموارد المائية يوثق ويصّنف ويراقب مصادر المياه واستخداماتها وطرق تصريفها؛ 

راقبتها ويبحث عن الفرص المتاحة للمحافظة على المياه؛ ويتحّكم في قنوات التلوث. وينبغي أن يقوموا بتصنيف مياه الصرف الصحي وم

والتحّكم بها ومعالجتها على النحو المطلوب قبل تصريفها أو التخلص منها. كما ينبغي أن يقوم الموّردون بإجراء مراقبة روتينية لنُظم  

معالجة واحتواء مياه الصرف الصحي الخاصة بهم وذلك من أجل تحقيق أفضل أداء لها والوفاء باالمتثال التنظيمي. وعلى الموّردين  

إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها على نحو فعّال. وينبغي أن يسعى الموّردون إلى منع عمليات التصريف غير المسموح بها   أيًضا

 والتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة لعمليات التصريف هذه وللفيضانات الناجمة عن جريان مياه األمطار. 

 رعاية الحيوان 

ن الرعاية المطلوبة للحيوان وأن يقدموا له العالج اإلنساني بالشكل الذي يتماشى مع الحريات الخمس  ينبغي أن يلتزم الموّردون ضما

فيما يتعلق برعاية الحيوان والتي تشمل: التحّرر من الجوع  (  OIEالمكفولة للحيوان والتي أقرتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان ) 

؛  والمرضشقّة؛ التحّرر من االنزعاج البدني والحراري؛ التحّرر من األلم واإلصابة  والعطش وسوء التغذية؛ التحّرر من الخوف والم

وقتل أّي حيوان لهدف االستفادة منه فقط في المنتجات المشمولة في  وحرية التعبير عن األنماط الطبيعية للسلوك. وال ينبغي تربية 

 المركبات. 

وال تفّوض أيًّا كان، باستخدام الحيوان في االختبارات التي يتم إجراؤها ألغراض البحث أو من ضمن أعمال تطوير  ،  GMال تقوم شركة 
بأّي مواد خام أو مكّونات أو قطع أو   GMوّردون بتزويد شركة  مركباتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما ينبغي أاّل يقوم الم

 تجميعات تتضّمن أعمال البحث أو التطوير الخاصة بها أّي اختبارات على الحيوان. 
 

 التحسين المستمر  

صمتهم الكربونية ومن  ينبغي أن يتخذ الموّردون التدابير الرامية إلى زيادة االبتكار والكفاءة في كل مواقع أعمالهم وإلى التقليل من ب 

استخدامهم للطاقة والمياه والمواد الضارة والنفايات واالنبعاثات األخرى. وينبغي أن يضع الموّردون سياسة للمشتريات المستدامة تتيح 

وا بتتبّع نتائجها إبالغ كامل سلسلة التوريد الخاصة بهم عن توقّعات االستدامة. كما ينبغي أن يضع الموّردون أهدافًا لالستدامة وأن يقوم

 بدقة وإعداد التقارير عن التقدم المنجز. 

 

 التوريد المسؤول 
 

 العناية الواجبة 

  سياسة المعادن المؤّججة للصراعاتينبغي أن يعتمد الموّردون سياسة تلتزم بالتوريد المسؤول لجميع المعادن والمواد بما يتماشى مع 

وتتطلّب هذه السياسات اعتماد مبدأ العناية الواجبة وفقًا إلرشادات منظمة  . GMالخاصة بشركة   معادن وسياسة التوريد المسؤول لل

الخاصة بالعناية الواجبة المتعلقة بسالسل التوريد المسؤول للمعادن من المناطق المتأثرة  ( OECDالتعاون االقتصادي والتنمية )

(. كما  3TGات الحالية لتلك السياسات المتعلقة بالقصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب )بالنزاعات والعالية المخاطر، بما في ذلك الملحق

وتبعًا للضرورة، عن المعلومات الخاضعة للتحديث والمتعلقة بأوعية َصهر وأجهزة تنقية أّي  ، GMينبغي أن يفصح الموّردون إلى شركة  

وينبغي أن يتعاون الموّردون  .  GMوالمكّونات والمنتجات الخاصة بشركة المستخدمة في إنتاج القطع والمواد  TG3واحد من المعادن 

 أيًضا مع الموّردين من الباطن العتماد مبدأ العناية الواجبة من خالل توفير قوالب التقارير أو غيرها من المعلومات وذلك عند الطلب. 

 حقوق ملكية األراضي 

معات التي يقيمون فيها ويخدمونها. وينبغي أن يحترم الموّردون حقوق ملكية  ينبغي أن يحرص الموّردون على احترام خصوصية المجت 

بشأن الشعوب  ( ILOاألراضي لألفراد والسكان األصليين والمجتمعات المحلية وفقًا للقوانين المحلية والتفاقية منظمة العمل الدولية ) 

كما ينبغي أن يحترم الموّردون حق المجتمعات المحلية  ب األصلية. ( وإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعو ١٦٩األصلية والقبلية )رقم 

في الحصول على ظروف معيشية الئقة والوصول إلى التعليم والتوظيف واألنشطة االجتماعية والحق في الموافقة الحرة والمسبقة  

راضي التي تعيش فيها، مع إيالء اعتبار  على أعمال التطوير التي يكون لها تأثير على هذه المجتمعات وعلى األ ( FPICوالمستنيرة )

وينبغي أن يعمل الموّردون أيًضا على حماية النُظم البيئية، وخاصة مناطق التنّوع البيولوجي الرئيسية  خاص لوجود الفئات المستضعفة. 

دولية بشأن التنّوع البيولوجي، بما في  التي يكون لعملياتهم تأثير عليها، وعلى تجّنب االجتثاث غير القانوني للغابات وذلك وفقًا للوائح ال

وينبغي أن يقوم الموّردون بشكل روتيني  (.  IUCNذلك قرارات وتوصيات االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المتعلقة بالتنّوع البيولوجي )

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2016/en_glossaire.htm#terme_maladie
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Conflict_Minerals_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Responsible_Mineral_Sourcing_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Responsible_Mineral_Sourcing_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Responsible_Mineral_Sourcing_Policy.pdf
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خساف التربة والتلّوث. كما  بمراقبة مدى تأثير أعمالهم على جودة التربة والتحّكم بها بهدف منع انجرافها وانحالل المواد المغذية وان 

 ينبغي أن يقوم الموّردون بمراقبة مستويات الضوضاء الصناعية والتحّكم بها بشكل روتيني لتجّنب التلوث الضوضائي.  

 

 النزاهة في العمل 
 

 مكافحة الفساد والرشوة  

ينبغي أاّل يتساهل الموّردون مع حاالت الفساد والرشوة وغسيل األموال واالختالس واالبتزاز واالحتيال من أّي نوع كانت. ويشمل ذلك  

تقديم أّي غرض قيّم أو تلقيه، بما في ذلك المال والهدايا والحوافز غير المشروعة بهدف التأثير بشكل غير مالئم في أّي مفاوضات أو  

مع الحكومات والمسؤولين الحكوميين والعمالء وأّي جهات خارجية أخرى. وينبغي أن يعتمد الموّردون إجراءات المراقبة   صفقات أخرى 

 وحفظ السجالت وإنفاذ االمتثال لقوانين مكافحة الفساد.   

 اإلفصاح عن المعلومات  

المتهم وتلك المتعلقة بالممارسات البيئية واألنشطة  ينبغي أن يفصح الموّردون عن المعلومات الدقيقة المتعلقة بعمالهم وصحتهم وس

فافية  التجارية والهيكلية المالية والوضع واألداء المالي وفقًا للوائح المعمول بها. وينبغي أن يقوموا بتنفيذ جميع معامالتهم التجارية بش

للسجالت أو تحريف للشروط أو الممارسات الخاصة   بحيث تعكس بدقة البيانات الواردة في دفاترهم وسجالتهم التجارية. وإّن أّي تزوير

 بسلسلة التوريد هو أمر غير مقبول. 

 الملكية الفكرية  

كية  ينبغي أن يحترم الموّردون حقوق الملكية الفكرية. بالتالي، ينبغي أن يتم نقل التقنيات والخبرات الفنية بطريقة تضمن حماية حقوق المل

 عمالء والموّردين.   الفكرية وأن تتم حماية معلومات ال

 القطع المزّورة 

وينبغي أن يسعى الموّردون  .  GMينبغي أن يمتنع الموّردون تماًما عن استخدام المكّونات المزّورة في أّي منتج يتم توريده إلى شركة  

فنية ذات الصلة في عمليات  أيًضا للتخفيف من مخاطر إدخال قطع ومواد محّولة في المنتجات التي يتم تسليمها وأن يلتزموا باللوائح ال

 تصميم المنتجات.  

 الخصوصية  

  ينبغي أن يلتزم الموّردون بحماية الخصوصية بالشكل المتوقع والمقبول في ما يتعلق بالمعلومات الشخصية العائدة لكل َمن يتعاملون معه،

نين الخصوصية وأمن المعلومات والمتطلّبات  بما فيهم موّرديهم وعمالئهم ومستهلكيهم وموظفيهم. وينبغي أن يلتزم الموّردون بقوا

 التنظيمية ذات الصلة أثناء جمعهم للمعلومات الشخصية وتخزينها ومعالجتها ونقلها ومشاركتها. 

 الضوابط على الصادرات والعقوبات االقتصادية 

يات وعلى إعادة تصديرها وتحريرها  ينبغي أن يلتزم الموّردون بجميع القيود المفروضة على تصدير السلع والبرامج والخدمات والتقن 

ونقلها بوسائل أخرى؛ وبجميع العقوبات االقتصادية المفروضة التي تشمل بعض األقاليم والكيانات واألفراد )بما في ذلك اعتماد مبدأ  

 عمال التجارية. العناية الواجبة المناسبة تجاه األطراف الثالثة(؛ وبجميع القوانين واللوائح األخرى المماثلة المتعلقة باأل

 

 

 السلوك األخالقي  

ينبغي أن يلتزم الموّردون بأعلى معايير النزاهة في جميع التعامالت التجارية، بما في ذلك معايير النزاهة في األعمال واإلعالن  

التوريد، بما يتوافق مع  وينبغي أن يحرص الموّردون على تفادي تضارب المصالح والعمل بصدق وبشكل أخالقي في سلسلة   والمنافسة.

يانات  القوانين المرعية اإلجراء، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالممارسات المهنية المناهضة للمنافسة واحترام وحماية الملكية الفكرية وب 
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يهم تجّنب، والكشف  الشركة والبيانات الشخصّية والضوابط على الصادرات والعقوبات االقتصادية. وينبغي أن يطلب الموّردون من موظف

 عن، المواقف التي تتعارض فيها مصالحهم المالية أو مصالحهم األخرى مع مسؤوليات الوظيفة أو المواقف التي توحي بسوء التصّرف. 

 آليات التظلّم وعدم االنتقام 

ال لإلبالغ عن المخاوف المتعلقة  ينبغي أن يوفر الموّردون آلية تظلّم يتم اإلعالن عنها بوضوح وباللغات المحلية لكي يستخدمها العم

  بالنزاهة وبحقوق اإلنسان وعن المشاكل المتعلقة بالسالمة وبسوء السلوك دون الخوف من االنتقام. ومع مراعاة أّي قيود يفرضها القانون،

رية المبلّغين عن المخالفات  ينبغي أن يوفر الموّردون للعمال منصة آمنة وسرية ومكتومة الهوية لتقديم التظلّمات والمالحظات ولحماية س

بشكل معقول. وينبغي أن يعتمد الموّردون أيًضا إجراءات مخّصصة للمقاولين من الباطن والمجتمع المرتبط بعملياتهم يتم استخدامها لرفع  

أو الفعليين بشأن تصميم   المخاوف إلى الموّردين. وعند إنشاء مثل هذه اآلليات، ينبغي أن يقوم الموّردون باستشارة المستخدمين المحتملين

لمبادئ  اآللية أو كيفية استخدامها أو أدائها. وينبغي أن يقوم الموّردون بتقييم آلية التظلّم الخاصة بهم بشكل دوري وفقًا لمعايير فعالية ا

اوفهم بحسن نية. كما يجدر  التوجيهية لألمم المتحدة. كما ينبغي أن يحظر الموّردون جميع أشكال االنتقام من أولئك الذين يفصحون عن مخ

بهم أن يدققوا في التقارير بالشكل المناسب ويتّخذوا اإلجراءات التصحيحية إن اقتضى األمر ذلك. وينبغي أن يقوم الموّردون بنشر هذه  

 التوقعات من خالل سلسلة التوريد الخاصة بهم. 

 بمسائل تتعلق بالنزاهة   GMإبالغ 

على الفور بأّي مخاوف تتعلق بالمسائل المدرجة في   GM، ينبغي أن يقوم الموّردون بإبالغ شركة  مع مراعاة أّي قيود يفرضها القانون 

االنتقام من أي شخص يبلغ عن مسألة   GMفي التحقيقات الالحقة ذات الصلة. تحظر سياسة   GMهذه المدونة وبالتعاون مع شركة  

يتحدثوا دوًما ومباشرة مع ممثل قسم سلسلة التوريد والشراء العالمي التابع مماثلة. لإلبالغ عن أي مشكلة أو مسألة، يمكن للموّردين أن 

للموظفين والمتعاقدين والموّردين وغيرهم باإلبالغ   GMالخاص بشركة  Awarelineباإلضافة إلى ذلك، يسمح برنامج . GMلشركة 

بالًغا على مدار الساعة، وطوال أيام األسبوع، سواء  ويمكن لألفراد أن يقدموا .  GMعن أّي مسائل تتعلق بإساءة السلوك وتطال شركة  

أكان عبر الهاتف أو عبر موقع الويب أو البريد اإللكتروني. وتجدر اإلشارة إلى أن هوية األفراد الذين يقّدمون البالغات عبر برنامج  

Awareline  منGM  على الرابط المخّصص للوصول إلى المعلومات   هناتبقى مجهولة، بحسب ما يسمح به القانون. يمكن العثور

 . GMمن شركة   Awarelineحول برنامج 

 معالجة اآلثار السلبية 

عندما يتم اكتشاف أّي أثار سلبية محتملة، ينبغي أن يقوم الموّردون بالتحقيق في األمر وعند االقتضاء ينبغي أن يتواصلوا مع األطراف  

ون  المعنية المحتمل تأثّرها بذلك و/أو مع ممثليها بهدف تحديد الحلول أو سبل االنتصاف المقبولة للطرفين وكذلك توفير المعالجة أو التعا

المعالجة التي يقومون بها من خالل العمليات المشروعة. وينبغي أن يقوم الموّردون بنشر هذه التوقعات من خالل سالسل التوريد  في 

 الخاصة بهم.  

 

 نُظم اإلدارة
 

كما يتعيّن على   ينبغي أن يقوم الموّردون بتطوير واستخدام نظام إدارة داخلي مناسب لالمتثال للقانون المعمول به ولمحتوى هذه المدونة.

ذلك، كما يجدر بهم اتخاذ أّي تدابير    GMالموّردين أن يكونوا قادرين على إظهار امتثالهم لهذه المدونة عندما تطلب منهم شركة 

ضرورية لتصحيح أّي حالة عدم امتثال في حال حصولها. وعند الطلب، ينبغي أن يقوم الموّردون باإلجابة على االستبيانات أو المشاركة  

 في أعمال التقييم أو التدقيق في الموقع.  

 ينبغي أن يتضّمن نظام اإلدارة العناصر التالية: 

 التزام اإلدارة العليا 

ينبغي أن يحدد الموّردون بوضوح كبار المدراء التنفيذيين وممثلي الشركة المسؤولين عن ضمان االستخدام الصحيح لنظام اإلدارة  

 تقوم اإلدارة العليا بمراجعة حالة نُظم اإلدارة بشكل منتظم.  والبرامج المرتبطة به. وينبغي أن

 إشراك األطراف المعنية 

الموّردين على العمل عن كثب مع   GMينبغي على الموّردين تحسين التزامهم كمساهمين بشكل مستمر ودائم. باإلضافة إلى ذلك، تشّجع 

 حسين المجتمع واألشخاص الذين يعيشون فيه. المجتمعات المحلّية لتنفيذ مشاريع واستراتيجيات من شأنها ت 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57599/index.html
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 تقييم المخاطر وإدارتها 

ينبغي أن يكون لدى الموّردين إجراءات واستراتيجيات قائمة من أجل تحديد المخاطر المتعلقة باألعمال واالمتثال القانوني والمخاطر  

مليات الموّردين، وكذلك من أجل التحّكم بها. وينبغي أن  المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة وممارسات العمل واألخالقيات المرتبطة بع

دة  يقوم الموّردون بتحديد األهمية النسبية لكل واحد من المخاطر وبتنفيذ الضوابط اإلجرائية والمادية المناسبة للتحّكم بالمخاطر المحدّ 

بة وفرض االمتثال لهذه المعايير في عملياتهم وسلسلة  ولضمان الوفاء باالمتثال التنظيمي. وينبغي أن يقوم الموّردون بشكل مستمر بمراق

 التوريد الخاصة بهم، بما في ذلك المقاولين من الباطن.   

 أهداف التطوير  

ينبغي أن يقوم الموّردون بإجراء تقييم ذاتي دوري، ويُفّضل أن يتم ذلك بإشراف طرف ثالث، يتعلق باالمتثال للمتطلّبات القانونية  

وى هذه المدونة والمتطلّبات التعاقدية للعمالء المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية والبيئية. وينبغي أيًضا أن تتوفر للموّردين  والتنظيمية وبمحت 

إجراءات تساعد في أعمال تصحيح أوجه القصور في الوقت المناسب والتي تم تحديدها من خالل التقييمات الداخلية أو الخارجية  

 والمراجعات.  وعمليات التفتيش والتحقيق

 التدريب 

ينبغي أن يكون لدى الموّردين برامج لتنظيم دورات تدريبية جديدة ومستمرة للمدراء والعاملين بغية ضمان تنفيذ سياساتهم وإجراءاتهم  

 .  GMشركة    وأهداف التطوير الخاصة بهم وبغية تلبية المتطلّبات القانونية والتنظيمية المعمول بها واالمتثال لهذه المدونة وسياسات

 

 

 التواصل والتوثيق 

ينبغي أن يكون لدى الموّردين إجراءات تتيح إيصال معلومات واضحة ودقيقة حول سياساتهم وممارساتهم وتوقّعاتهم وأدائهم إلى العمال  

الوفاء باالمتثال التنظيمي والموّردين والعمالء. وينبغي أن يقوم الموّردون أيًضا بإعداد المستندات والسجالت واالحتفاظ بها لضمان 

 والتوافق مع متطلّبات الشركة بالتزامن مع اعتماد إجراءات السرية المناسبة لحماية الخصوصية. 

 

 مسؤولية الموّردين 

هم  ينبغي أن يكون لدى الموّردين إجراءات تتيح إبالغ كامل سلسلة التوريد لديهم عن المتطلّبات المدرجة في هذه المدونة ومطالبة موّردي 

موّردون  باعتماد نُظم وممارسات إدارية لالمتثال لهذه المدونة أو للمتطلبات المتوافقة فعليًا مع هذه المدونة. وعند الطلب، ينبغي أن يقدم ال

 صة بهم. دلياًل على الجهود المبذولة لنشر هذه المدونة أو المتطلبات المتوافقة فعليًا مع هذه المدونة وذلك من خالل سالسل التوريد الخا 
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 السياسات الرئيسية  
 

وإلى تلك المعترف بها دوليًا والمدرجة    GMتستند مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموّردين هذه إلى العديد من سياسات ومبادئ شركة 

 أدناه.

 : GMسياسات 

 النجاح بنزاهة  -مدونة قواعد السلوك  •

 سياسة حقوق اإلنسان  •

   سياسة المعادن المؤّججة للصراعات •

 سياسة التوريد المسؤول للمعادن  •

 مكان العمل   سياسة السالمة الشاملة في •

 سياسة عدم االنتقام  •

 بيان مكافحة العبودية واالتجار بالبشر •

 سياسة مكافحة المضايقة  •

 سياسة الخصوصية الشاملة  •

 سياسة األمان الشامل للمعلومات  •

 سياسة األمن السيبراني للمنتج •

 سياسة النزاهة  •

 السياسة البيئية الشاملة •

 

 : الدولية السياسات

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •

  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •

 المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  •

 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية •

 اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة •

 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  •

 حدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية لألمم المت  •

 اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  •

 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ( ILOإعالن منظمة العمل الدولية ) •

 (١٠٧بشأن الشعوب األصلية والقبلية )رقم ( OILاتفاقية منظمة العمل الدولية ) •

 (١٦٩بشأن الشعوب األصلية والقبلية )رقم ( ILOاتفاقية منظمة العمل الدولية ) •

 المتعلقة بالمؤسسات المتعّددة الجنسيات ( OECDالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) •

الخاصة بالعناية الواجبة المتعلقة بسالسل التوريد المسؤول للمعادن من  ( OECDإرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) •
 المناطق المتأثرة بالنزاعات والعالية المخاطر 

 المبادئ التوجيهية لقطاع صناعة المركبات  •

https://investor.gm.com/static-files/265a1dc0-adc5-4d38-ab41-2c58e575692d
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Human_Rights_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Conflict_Minerals_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Responsible_Mineral_Sourcing_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Workplace_Safety_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Workplace_Safety_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Non-Retaliation_Policy.pdf
https://www.gm.com/content/dam/company/archive/docs/legal/General_Motors_Company_Anti_Slavery_And_Human_Trafficking_Statement.pdf
https://investor.gm.com/static-files/f8dbbb44-43c4-4535-87e1-eb04a5729c8b
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Privacy_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Information_Security_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/Product_Cybersecurity_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Integrity_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Environmental_Policy.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REV,en,C169,/Document
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/07/Guiding-Principles.pdf

