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   " (آئنده،  پالیسی  اخالقیاتی  پالیسی اسپورڻس  اور  اخالقیاتی  سماجی  لئے  کے  چین  سپالئی  اسپورڻس  آمر  میں   ("
اخالقیا  ہیں۔  گئے  بیان کیے  اصول  پالیسی  ماحولیاتی  آپریشنز حکمت   –تی  ذمہ دارانہ  اسپورڻس کی  آمر  جو کہ 

بین االقوامی لیبر تنظیم (آئی ایل او) کے معیاروں اور حقوق انسانی سے متعلق    –عملیوں کا ایک الزمی جز ہے  
   ےک حور یک ںورایعم یقالخا روا یجامس هدش میلست رپ روط یماوقالا نیب تیمس ہیمالعا یملاع ےک هدحتم ماوقا

مطابق انسانی حقوق کی پاسداری کے تئیں ہمارے عہد پر مبنی ہے۔ یہ بات خاص طور پر خواتین، بچوں اور  
مہاجر مالزمین کے سلسلے میں صادق آتی ہے۔ آمر اسپورڻس اپنے مالزمین کے ساتھ عزت اور وقار کا معاملہ 

 کرنے کے اس عہد پر اپنی پوری سپالئی چین میں عمل کرتی ہے۔ 

اخالقیاتی پالیسی آمر اسپورڻس سپالئی چین کے سبھی آپریڻروں پر الگو ہوتی ہے جس میں سپالئرز (جیسا کہ  یہ  
ہیں  پر شامل  مساوی طور  فیسلڻیز  تقسیم  صنعت و  اندرونی  اسپورڻس کی  آمر  اور  ہے)  گئی  دی  تعریف  نیچے 

پالئی چین کے کاروباری شرکاء " سے مراد پوری سسپالئرز" کہا جاتا ہے)۔ "آجرین(جنہیں مجموعی طور پر "
ہیں جن میں ڻھیکے دار، ذیلی ڻھیکے دار اور آمر اسپورڻس کے لئے کلی یا جزوی طور پر پرزے، سامان بنانے 

 والی فیسلڻیز کو چالنے واال کوئی تیسرا فریق شامل ہیں، مگر وه انھیں میں محدود نہیں ہیں۔ 

تعمیل کے بنچ  جی اور ماحولیاتی تعمیل کے بنچ مارکس (آئنده، "اخالقیاتی پالیسی میں بیان کرده معیاروں کی سما
") میں مزید وضاحت کی گئی ہے۔ آجرین ان معیاروں (تعمیل کے بنچ مارکس کے اضافی مواد سمیت) مارکس

  ےس یمرگرس یسک ےک نیرجآ روا طباوض ینوناق ،ںولوصا ،نیناوق یماوقالا نیب روا یموق وگال یھبس روا
ہترین اعمال کی تعمیل کریں گے، جن میں صنعت، فروخت، اور تقسیم پر الگو اعمال، بغیر  متعلق صنعت کے ب

  ۔ےگ ںیرک وگال وک رایعم نیرت تخس نیرجآ ،رپ ےنوہ امنور فالتخا ںیم ںورایعم ۔ںیہ لماش ،ےک یدنب دح یسک

اری کرانے کی ذمہ دار ") اخالقیاتی پالیسی کی پاسد ایکسکومچونکہ آمر اسپورڻس کی ایگزیکڻوکمیڻی (آئنده، "
والی   ملکیت  ہے۔  دیتی  منظوری  اسے  اور  لیتی  جائزه  پر  بنیاد  باضابطہ  کا  پالیسی  اخالقیاتی  وه  لئے،  ہے اس 
صنعت اور تقسیم کی فیسلڻیز کے لئے، ایکسکوم ان کے جنرل مینیجروں کو اخالقیاتی پالیسی کے نفاذ کا انچارج 

کارپوریش اسپورڻس  آمر  سپالئرز  ہے۔  پر  مانتی  معاہدوں  کے  سپالئی  ساتھ  ادارے کے  ذیلی  کسی  اس کے  یا  ن 
دستخط کر کے، اخالقیاتی پالیسی کی پاسداری کرنے اور اسے نافذ کرنے سے اتفاق کرتے ہیں۔ آمر اسپورڻس  
کے سورسنگ ڈائریکڻر اپنے سپالئرز سے اس طرح کے سپالئی معاہدوں پر دستخط کرانے کے ذمہ داری ہیں۔  

کوم اخالقیاتی پالیسی پر آجرین کے عمل کرنے کی نگرانی کے لئے وینڈر سسڻینبلڻی ڻیم کو  آخری بات، ایکس
 ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ 

اس کے مطابق اور آمر اسپورڻس کی ذمہ دار آپریشنز حکمت عملی کی اتباع میں، آجرین کی باضابطہ طور پر  
کاروبار کو برقرار رکھنے اور اسے بڑھانے کے سلسلے  نگرانی کی جاتی ہے، اور ان کی کارکردگی ہمارے  

میں غوروخوض کا حصہ ہوتی ہے۔ آجرین کے لیے منفی انسانی حقوق اثرات کا سبب بننے والے کسی مسئلہ  
میں سدھار کرنا ضروری ہے۔ اخالقیاتی پالیسی کے تقاضوں کی تکمیل کرنے سے لے کر اپنی خود کی فیسلڻیز 

سپالئرس   ڻائر  اپنے  مؤثر اور  لئے  کے  دینے  تحریک  کو  بہتری  مسلسل  تک،  کرنے  مظاہره  کا  استحکام  میں 
مینیجمنٹ نطاموں کو نافذ کیا جائے گا۔ آجرین کافی اور شفاف ریکارڈ رکھیں گے جن سے اخالقیاتی پالیسی کے 

 تحت آنے والی سبھی شرائط کی تعمیل کا مظاہره ہوتا ہو۔ 

خالف ورزی ہوتی ہے تو، مالزمین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے   اگر اخالقیاتی پالیسی کے کسی معیار کی
وه   میں    vsl@amersports.comکہ  زبان  مادری  اپنی  یا  انگریزی    رمآ رپ لئاسم نا ےک رک لیم یاپر 

  وک نیمزالم ۔یگ ےھکر ہنارادزار لکلاب وک تامولعم یھبس سڻروپسا رمآ ۔ںیئارک لوذبم ہجوت یک سڻروپسا
 اڻھائے گئے مسائل کی وجہ سے کسی انتقام کا خطره نہیں ہو گا۔

 مالزمت کا تعلق  .1
پ ان  گے اور  اپنائیں  کو  ایسے اصولوں اور شرائط  ہوں گے جو مالزمین کی آجرین مالزمت کے  پیرا  ر عمل 

عزت کرتے ہوں اور، کم از کم سطح پر، قومی اور بین االقوامی لیبر سوشل سیکیورڻی کے قوانین اور ضوابط  
 کے تحت ان کے حقوق کو تحفظ عطا کرتے ہوں۔  

 بچہ مزدوری کی ممانعت  .2
) سالوں  15عمر پندره ( بچہ مزدوری کی مالزمت کسی بھی شکل میں ممنوع ہے۔ کوئی بھی شخص جس کی  

سے کم ہو، یا الزمی تعلیم مکمل کرنے کی عمر سے کم ہو، یا ملک میں مالزمت کے لئے کم سے کم قانونی  
عمر سے کم ہو، جو بھی زیاده ہو، اسے مالزمت پر نہیں رکھا جائے گا۔ کم عمر افراد کی مالزمت ایسے افراد  

م تعمیل  قانون کی  بھی  لئے الگو کسی  تحفظ کے  میں سبھی کے  کار  کے طریقۂ  پر رکھنے  اجرت  گی۔  ہو  یں 
کی  مالزمین کی تاریخ پیدائش  گا تاکہ سبھی  رکھنا شامل ہو  انھیں برقرار  کرنا اور  کو جمع  الزمی دستاویزات 
کیا   نافذ  کار  طریقۂ  مؤثر اصالحی  ایک  تو  پتہ چلتا ہے  کا  مزدوری  بچہ  اگر  جا سکے۔  اور تصدیق کی  توثیق 

 جائے گا۔ 

 دوری کی ممانعت جبری مز .3
لوگوں کی مالزمت رضاکارانہ ہو گی اور کسی جبری یا غیررضاکارانہ مزدوری کو استعمال کرنا ممنوع ہے، 
چاہے وه جیل کی مزدوری ہو یا قرض دار سے لی جانے والی مزدوری ہو، یا قرض کے بدلے کم اجرت پر لی 

اور   خریدوفروخت  انسانی  اور۔  کوئی  یا  ہو  مزدوری  والی  کہ  جانے  جیسے  شکلیں،  سبھی  مزدوری کی  جبری 
بھی  لینا  رکھ  پاس  اپنے  دستاویزات  شناختی  یا  لینا  رکھوا  ڈیپازٹ  سے  مالزم  پر  کرنے  شروعات  کی  مالزمت 
ممنوع ہیں۔ نہ تو آجرین نہ ہی اسے لیبر فراہم کرنے واال کوئی شخص یا اداره کسی مالزم کی تنخواه، فوائد،  

ی حصے کو اس مقصد سے نہیں روکے گا کہ اس طرح کے مالزم کو آجرین کے جائیداد، یا دستاویزات کے کس
 لئے کام کرنا جاری رکھنے پر مجبور کیا جائے۔ 

 ہراسانی اور بدسلوکی کی ممانعت  .4
یا   دھمکیاں،  کی  تشدد  سزا،  جسمانی  اور  گا،  جائے  کیا  معاملہ  ساتھ  کے  وقار  اور  عزت  ساتھ  کے  مالزم  ہر 

 زبانی ہراسانی یا بدسلوکی کی کسی بھی دیگرشکل کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔جسمانی، جنسی، نفسیاتی یا  

 تفریق کی ممانعت  .5
میں   اعمال  کے  مالزمت  اور  رکھنے  پر  ضبط،   –اجرت  و  نظم  ترقی،  رسائی،  تک  تربیت  فوائد،  تنخواه، 

سمیت   کے اختتام  یا  –سبکدوشی  عمر، قومیت، سماجی جماعت  پیدائش،  ذات،  مذہب،  تہذیبی اصل، جنسی  نسل، 
رجحان، صنف، خاندانی ذمہ داریوں، ازدواجی حالت، انجمنوں سمیت مالزمین کی تنظیموں میں رکنیت، سیاسی  

 وابستگی، سیاسی رائے یا معذوری کی بنیاد پر تفریق کرنا ممنوع ہے۔

 معاوضہ  .6
ک جو  ہے  حاصل  حق  کا  معاوضہ  اتنے  لئے  کے  ہفتے  کے  کام  باضابطہ  ایک  کو  کارکن  بنیادی  ہر  کی  ارکن 

ضروریات پوری کرنے اور بوقت ضرورت استعمال کے لئے کچھ رقم فراہم کرنے کے لئے کافی ہو۔ آجرین کم 
کریں   ادا  کے مساوی ہو یا مناسب رائج اجرت  از کم اجرت  کریں گے جو کم  اتنی اجرت کی ادائیگی  سے کم 

قانونی سبھی  متعلق  اجرتوں سے  ہو،  زیاده  مقدار  بھی  جس کی  اور الگو   گے،  گے،  کریں  تعمیل  تقاضوں کی 
آجرین مسلسل  کریں گے۔  فراہم  فائده  کوئی بھی  کے ذریعہ تقاضا کرده  قانون، ضوابط یا متعلقہ مالزمت معاہده 
بہتری کے تئیں پابند عہد ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وه مالزمین کے معاوضہ کے حقوق کو 

 ے لئے کارروائیاں کریں۔ تدریجی طور پر نافذ کرنے ک

 کام کے اوقات  .7
آجرین مالزموں سے یہ تقاضا نہیں کریں گے کہ وه باضابطہ اوقات سے زیاده اور جہاں مالزمین کو مالزمت پر 
رکھا گیا ہے اس ملک کے قانون کے ذریعہ اجازت دیے گئے اوور ڻائم اوقات سے زیاده کریں۔ باضابطہ کام کا 

ے زیاده نہ ہو۔ اسثنائی حاالت کو چھوڑ کر، کسی ہفتے میں باضابطہ اور اوور ڻائم ) گھنڻے س 48ہفتہ اڑتالیس (
  وک نیمزالم ںیم تدم یک ںوند تاس رہ نیرجآ ۔ےئہاچ ینوہ ںیہن هدایز ےس ںوڻنھگ )60اوقات کی مقدار ساڻھ (

دی سے ہوں ایسا  ) مسلسل گھنڻے آرام کرنے کا موقع دیں گے۔ سبھی اوور ڻائم کام رضامن24کم از کم چوبیس (
سبھی   ہیں اور وه  نہیں کر سکتے  درخواست  کی  ڻائم  پر اوور  بنیاد  باضابطہ  ایک  مالزمین  نہیں ہے۔  ضروری 

 اوور ڻائم کام کے لئے ایک پریمیم شرح پر معاوضہ دیں گے۔

 صحت اور حفاظت  .8
انا ہے، جس میں  مالزمین کو الگو قوانین کی مطابقت میں ایک محفوظ اور صحت بخش ورک پلیس فراہم کیا ج

کم سے کم اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انھیں پینے کے الئق پانی اور بیت الخال وغیره کی سہولیات، آگ سے  
کے   حفاظت  اور  صحت  طرح کے  اسی  ہو۔  حاصل  آمدورفت تک رسائی  کی  ہوا  اور  روشنی  کافی  اور  تحفظ، 

فراہم کرتا ہے۔ کام کی مدت کی وجہ سے،    معیار اس رہاش میں بھی الگو ہوں گے جسے آجر مالزمین کے لئے
اس سے وابستہ، یا اس کے دوران ہونے والے ممکنہ حادثات اور مالزمین کی صحت کو چوڻوں کو روکنے کے 

  ےک ںومھکوج ےلاو ےنکس وہ رپ روط یرطف ںیم لوحام سیلپ کرو اسیا ،ےگ ںیئاج ےیک تامادقا رثؤم ےئل
سی مخصوص جوکھم کے تعلق سے شائع معلومات دماغ میں رکھ اسباب کم سے کم کر کے، اور صحت اور ک

ہوگی،   اور حفاظت تربیت موصول  صحت  ہوئی  کی  اور ریکارڈ  مالزمین کو باضابطہ  سبھی  گا۔  کیا جائے  کر 
 مزید، اس طرح کی تربیت کو نئے اور دوباره کام تفویض کرده مالزمین کے لئے دہرائی جائے گی۔ 

 ماحولیاتی معیار  .9
دیگر خطرناک مادوں، فضالت کو ڻھکانے لگانے اور اس کا نظم کرنے کے عمل کو سنبھالنے اور  کیمکلز اور  

  ےک ںوماک ےنپا نیرجآ هوالع ےک ےنرک لیمعت یک طباوض روا نیناوق یتایلوحام وگال قلعتم ےس ےناگل ےناکھڻ
 ی کوشش کرتے ہیں۔ منفی ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے اور ماحولیاتی کارکردگی کو مسلسل بہتر بنانے ک

 انجمن کی آزادی اور اجتماعی سودابازی کا حق  .10
یا مداخلت کے   کرنے کے حق اور بغیر جرمانہ  منظم  تئیں مالزموں کے حقوق،  آزادی کے  انجمن کی  آجرین 
اجتماعی سودابازی کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ مالزمین اپنی پسند کی کسی بھی تنظیم میں شرکت کرنے کے  

آزاد ہیں اور یہ کہ ان کے ایسا کرنے سے ان کے لئے کوئی منفی انجام نہیں ہوگا۔ مالزمین کو اجازت ہے  لئے  
کہ وه اپنے خود کے نمائندے آزاد ہو کر منتخب کریں۔ جب انجمن کی آزادی اور اجتماعی سودے بازی کا حق 

قانون مالزمین کی انجمن کے  کر دیا جائے تو، آجرین  نہیں  قانون کے تحت محدود  میں رکاوٹ  ی متبادل ذرائع 
 ڈالے گا۔ 

 نگرانی کرنا  .11
آمر اسپورڻس اور اس کے نامزد ایجنٹ (تیسرے فریقوں کو شامل کر کے) آمر اسپورڻس اخالقیاتی پالیسی کے 
تصدیق   کی  تعمیل  ہوں گے۔  میں شامل  سرگرمیوں  کی  کرنے  نگرانی  پر  شیڈول  کرده  میں طے  رہنما  کے  نفاذ 

نگرانی لئے،  کے  نجی   کرنے  ساتھ  کے  مالزمین  اور  جائزے  کے  ریکارڈوں  اور  کتابوں  میں  سرگرمیوں  کی 
اور  معلومات  ضروری  سبھی  والی  کرنے  مظاہره  کا  تعمیل  کی  پالیسی  اخالقی  آجرین اس  ہیں۔  شامل  انڻرویوز 

 دستاویزات کو سائٹ پر رکھے رہیں گے۔ 

 دانشورانہ جائیداد کا تحفظ  .12
کا تجارت،  نشان  پیڻنٹ،  کسی  دانشورانہ آجرین  دیگر  کسی  کے  فریق  تیسرے  کسی  یا  راز،  تجارتی  رائٹ،  پی 

ملکیت کے حق کی، براه راست یا بالواسطہ طور پر، خالف ورزی کرنے یا اس میں خردبرد کرنے، یا بصورت 
دیگر مصنوعات کی تیاری کے عمل میں کسی تیسرے فریق کے کسی حق کی خالف ورزی کرنے سے احتراز 

 کرتے ہیں۔ 

 ن کو مواصلت مالزمی .13
آجرین یہ اخالقی پالیسی مالزمین کو سمجھ میں آنے والی زبانوں میں نمایاں طور پر شائع کرنے کے ذریعہ اس 
گے۔   کریں  اقدامات  مناسب  خاطر  کی  بنانے  یقینی  کو  دینے  اطالع  کو  مالزمین  میں  بارے  کے  پالیسی  اخالقی 

سائٹ ویب  کی  اسپورڻس  آمر  پالیسی  شکایتوں    www.amerports.comاخالقی  ہے۔آجرین  دستیاب  بھی  پر 
سے متعلق کارگر میکانزم قائم کریں گے جو منفی انسانی حقوق کے مسائل سے ممکنہ طور پر متاثر ہو سکنے 
قابل   ایک منصفانہ،  کا جائزه  آجرین شکایتوں کے مسائل  ہوں گے۔  رسائی  قابل  راست  براه  والے مالزمین تک 

 جانے کو یقینی بنائیں گے جس میں انتقام کا شائبہ تک نہیں ہو گا۔ بھروسہ اور کارگر طور پر انجام دیے  

 ڈیڻا کی رازداری  .14
آجرین اپنے مالزمین کی رازداری کا احترام کرتے ہیں۔ جمع کیے گئے یا رکھے گئے سبھی ذاتی ڈیڻا پر ایک  

 فظ عطا ہو گا۔ منصفانہ، محتاط اور قانونی طور پر عمل کاری کی جائے گی جس میں افراد کی رازداری کو تح

 بدعنوانی اور رشوت کی ممانعت  .15
آجرین کاروباری برتری یا مالی فائده حاصل کرنے کے مقصد سے، براه راست یا بالواسطہ طور پر، رشوتیں،  

  ںیم ےک لمع ےک ےنیل ای ےنید دئاوف بسانمریغ ای ںایگیئادا زئاجان رگید ،ںیتوشر یک ےنرک هدامآ رپ یرادیرخ
ا  ہوں گے۔  نہیں  بیچ  شامل  کے  مفاد  ذاتی  اور  داری  ذمہ  تئیں  آجرین کے  میں  جائے جن  بچا  حاالت سے  یسے 

 تنازعہ یا کوئی ظاہری تنازعہ ہو۔ 

 ذیلی ڻھیکہ داری  .16
کی  پروزں  یا  سامانوں  کرده  تیار  طرح  پوری  بغیر  کے  منظوری  تحریری  پیشگی  کی  اسپورڻس  آمر  سپالئرز 

گے۔   دیں  نہیں  پر  ڻھیکے  ذیلی  کو  اپنے پیداوار  لئے  کے  بنانے  یقینی  کو  تعمیل  کی  پالیسی  اخالقی  اس  آجرین 
 اختیار دیے گئے ذیلی ڻھیکیداروں (اگر کوئی ہے تو) کی نگرانی کریں گے۔ 

 

 

 


