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  (EDI) برابری ، تنوع و استنباط سیاست

 اهداف سیاست .1
 

IDG آموزش و توسعه کارکنان بر  یدر استخدام ، نگهدار یرقانونیغ ضیتبع چگونهیکار است که در آن ه طیبه مح یابیمتعهد به دست ،

 ی، باردار یمدن یتاهل از جمله مشارکت ها تی، وضع HIV / AIDS تیها ، وضع یاز جمله تراجنس تی، جنس تیاساس سن ، معلول

 یها تی، محکوم یاقتصاد - یاقتصاد نهی، زم یجنس شیو اعتقاد ، گرا نی، د تی، نژاد / قوم یاسیس دیعقا ، مانیوجود نداشته باشد. و زا

که  یگرید لیبه هر دل اینداشتن افراد تحت تکفل ،  ایداشتن  لیکار ، به دل ی، الگو یصنف یها هیاتحاد تیعضو ای تیصرف شده ، فعال

 ربط هستند. یب یریگ میتصم یبرا

 
،  نهیزم نیاز حرف و روح آن در ا یرویاست که با پ نی. هدف ما اردیگ یمربوطه را در نظر م یقانون یما استانداردها EDI یخط مش

، تنوع ، شمول و حقوق بشر است ،  یکه مانع برابر یرموجهیغ ضیاز تبع میکن یم ی. ما سعمیکن جیو ترو یرویپ یبرابر نیاز قوان

 .میکن یریجلوگ

 
  EDI هدف سیاست .1.1

 
 

در  یزیآم ضیتبع ایعملکرد ناعادالنه  چیحاصل شود که ه نانیدهد تا اطم یم نانیاطم IDG Securityکارکنان  هیبه کل یخط مش نیا

را ارائه  یخدمات IDGدهد که  یما نشان م انیبه مشتر نیاز آن ، همچن یناش یو رفتارها و عملکردها یخط مش نیشود. ا یشرکت انجام نم

 برخوردار باشد. EDI یاستانداردها نیباشد و از بهتر زیمآ ضیدهد که تبع یم

 
 EDI به IDG تعهد .1.2

 
IDG  به اهدافEDI شود: یمتعهد م ینریز 

 

 .ما یها تیامکان مشارکت عادالنه و کامل در کارها و فعال یو کار سازنده با تنوع برا یدرک ، ارزش گذار •

 

 .ندهایفرا ریعملکرد و سا تیریدر استخدام ، انتخاب ، مد یهیتوج رقابلیغ ضیتبع چیاز عدم وجود ه نانیاطم •

 

ها و  استیس ریتأث یابیو ارز یبرابر یشامل انجام غربالگر نیبخشد. ا یرا ارتقا م یکه برابر یاز اقدامات نانیاطم •

 .تنوع است یاتیعمل یبرنامه ها شرفتیعملکردها و پ

 

 .میکن یکه ما با آنها کار م یرفتار با انصاف ، وقار و احترام با افراد •
 

 .ناموجه یها ضیو تبع یاز نابرابر ینقش ما در رفع موانع و جبران عدم تعادل ناش یفایا •

 
،  انی، مشتر انیکه مشتر میدار ازین نیسازگار است. ما همچن استیس نیحاصل کنند که رفتارشان با ا نانیکارکنان موظفند اطم هیکل

 آگاه شده و در چارچوب آن عمل کنند. استیس نیکنندگان از ا نیشرکا و تأم
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  EDI سیاست .2
 

 

در محل کار و جامعه گسترده تر که  یطیشرا جادیطرفانه و بدون تعصب با مردم و ا یعبارت است از برخورد عادالنه ، ب یبرابر

 شود. یم تیتنوع و ارتقا عزت و شمول یو ارزش گذار قیموجب تشو

 
 قابل اجرا بودن .2.1

 
 یدهد. در موارد یاجازه م یمحل طیشرا رایکنند ز تیریرا مد طیشرا نیا دیکشور با رانیشود اما مد یاعمال م یدر سطح جهان استیس نیا

موارد است. همه کارکنان صرف نظر از رفتارشان ملزم به  نیبه ا یابیتر و گسترده تر باشند ، هدف ما دست افتهیتوسعه  نیکه اقدامات و قوان

 کند. یم تیحما هیتوج رقابلیغ ضیعدم تبع یبشر برا یادیهستند که از حقوق بن یاستیمطابقت با س

 
  IDG چالش برای .2.2

 
IDG ما  یها یجاه طلب نیب یتنش ذات کیدهد که  یم صیکند و تشخ یم تینقاط جهان فعال نیو دشوارتر نیزتریاز چالش برانگ یدر بعض

خود  یازهایما اغلب در ن انی، مشتر نیو انتظارات محل کار وجود دارد. عالوه بر ا یو فرهنگ ی، اجتماع یاسیس یها تیو واقع EDI یبرا

از  یآشکار در برخ یریسوگ کیامر منجر به  نیبرخوردار هستند. ا یا ژهی، از مشخصات و میده یکه ما ارائه م یماتافراد و خد یبرا

است  یوجود ، تعهد ما همچنان باق نی. با ایو چه مل یالملل نیمحافظ ، چه ب جادیا یبرا دیشود ، مانند تسلط شد یکسب و کار ما م یها نهیزم

 بود. میروش ها خواه نیو بهتر EDIدنبال ارتقا  بهبه طور فعال  شهیو ما هم

 
 ارزیابی تنوع .2.3

 
شود  یم یبانیپشت یاتیروش با عمل نیهمه است. ا یمثبت و موفق تر برا یفضا کی جادیا یفرصت برا جادیو ا یریاز فراگ یتنوع مفهوم

 اریکه اشتراکات مردم بس ردیگ یرا در نظر م تیواقع نیکنند. ا یکنند و با آن کار م یاست که در آن کار م یکه به نفع سازمان و همه کسان

و  نی، د یذهن یی، توانا یجسم یی، توانا یجنس شی، گرا تی، سن ، نژاد / قوم تیها از جمله جنس نهیاز زم یاریاست ، اما در بس ادیز

ثر م تیریو مد یک ، ارزش گذارکار. در یکردهایو رو ی، سبک ارتباط تی، متفاوت است. شخص یاقتصاد تی، وضع التی، تحص دهیعق

 کند. یو جامعه گسترده تر کمک م ی، سازمان یمی، ت یدر سطح فرد تیقاختالفات به موف نیا
 

 بیانیه های عمومی .3
 

 محدوده .3.1
 

 کیکنند و به  یم تیرا تقو یکه برابر ییها ، نگرش ها و رفتارها هیها ، رو استیکه س میحاصل کن نانیتا اطم میما متعهد هست

 کنند. یکمک م ریفراگ یفرهنگ سازمان

 
از جمله  تی، جنس تیاز نظر سن ، معلول یرقانونیغ ضیتبع چیاز عدم وجود ه نانیاطم یما است که برا نشیشامل مراحل استخدام و گز نیا

شده است.  یطراح تی، جنس دی، مذهب و عقا تی، نژاد / قوم یاسیس دی، عقا یتأهل از جمله مشارکت مدن تی، وضع یجنس نیو ب یتراجنس

نداشتن افراد  ای، بر اساس داشتن  تیعضو ای یصنف هیاتحاد تی، فعال یاجتماع یخرج شده ، سوابق اقتصاد یها تیم، محکو یریجهت گ

 .گرید رمرتبطیغ لیهر دل ایکار  یتحت تکفل ، الگو
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 یاز کارمندان ما را قادر م یمتنوع فیما است که ط یکار یها وهیها و ش ی، خط مش یکار یها هیمعقول در رو لیتعد جادیهدف ما ا

ها  تیفعال ریو سا میکن یکه اداره م یسازد تا با ما استخدام شوند ، به ما خدمات ارائه دهند ، در پروژه ها ، برنامه ها ، کالس ها و امتحانات

 .کنندشرکت 

 
آنها ، با عادالنه و با احترام  نانیاحترام و اطم نیبه نفع آنها و به دست آوردن و تضم EDIکه بر اساس تعهد خود به  میما متعهد هست

 .میکنندگان رفتار کن نیو تام انی، مشتر انیو احترام با مشتر

 
 تبعیض غیرموجه .3.2

 
 یرفتنیپذ استیس نیمشخص شده در ا لیبه تمام دال IDGو حقوق بشر است و در  تی، شمول یبرابر یبرا یمانع رمجازیغ ضیتبع

 .ستین

 
 تبعیض و قانون .3.3

 
 ییاروپا ونیاست که شامل کنوانس 1998، قانون حقوق بشر  IDG یبرا تیهدا یمرجع اصل کیما ،  یالملل نیگسترده ب تیبا وجود ماه

، به طور  14هستند که در ماده  ونیکنوانس نیمشترک ا میکن یم تیکه ما در آنها فعال ییاز کشورها یاریشود. بس یم 1952حقوق بشر 

 ای ی، منشأ مل گرید دیعقا ای یاسیس دی، نژاد ، رنگ ، زبان ، مذهب ، عقا تیمانند جنس یلیبه دال ضیاشاره دارد. تبع تیخاص به ممنوع

 .گرید تیوضع ای، تولد  یی، دارا یمل تی، ارتباط با اقل یاجتماع

 
 انگیزه ها و کلیشه ها -تبعیض  .3.4

 
 شیتواند از پ یموارد م نیوجود دارد. ا ضیتبع جادیا یو ناخودآگاه برا فیظر یافتد. روشها یلزوماً آگاهانه و آگاهانه اتفاق نم ضیتبع

بدون در نظر گرفتن  ارهایمع ای طیگروه خاص و از اعمال الزامات ، شرا کیها و منافع  یژگیها ، و ییدر مورد توانا یکل یفرض ها

 یب یارهایمع ای طیها و ملزومات ، شرا ضیتا از انواع تبع میمراقبت کن دیبا نیشود. بنابرا یخاص ناش یگروه ها یبرا نهاضرر آ ای تیمز

 یناخودآگاه م یریو هشدار به سوگ یزگیانگ ی، ب تی، محروم ضیکه منجر به تبع فیظر ینسبت به رفتارها دی. ما بامیکن یریجلوگ لیدل

 .میباش اریشود ، هش
 

 زمینه های اصلی تبعیض .4
 

 IDG یدر چارچوب خط مش EDI ستیل کی لی" تنوع وجود دارد ، آجهیمورد عالقه خاص است. مناطق "اول نهیزم نیچند یخود دارا 

چالش  کیچالش ها  نیا ی، اجرا میده یکه ما خدمات ارائه م یمکان تیو ماه انی، مشتر IDG خاص یازهای. با توجه به نستیجامع ن

 .شود یکم و استرس کم اعمال نم دیتهد طیدر شرا نصورتیا ریکه در غ ستهمراه ا ییها تیاست و با محدود

کنند  یابیآماده باشند تا ارز شهیهم دیجداگانه وجود دارد )به عنوان مثال سن استخدام( ، کارکنان با یها استیکه دستورالعمل در س یحال در

شوند تا  یم قیتشو داً یهستند. کارکنان شد استیس نیا استیبا اصل و س ریمغا ای، ارزشمند هستند  هیها قابل توج تیمحدود نیا ایکه آ

 مشخص شده اند. رانیمد یبرا گریموارد د ایها  هیها ، اصالح تیحاصل کنند که معاف نانیاطم
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 سن .4.1

 
 ینقش ها یمورد برا نیرا در ا ییها تیاستخدام ما محدود استیمختلف مثبت است. س نیکار از نسل ها و سن یرویکه داشتن ن میما معتقد

که  یمسلح(. در موارد یالملل نیکند )به عنوان مثال محافظان ب یم جابینقش را ا یکیزیف یکه خواسته ها ییکند ، جا یخاص اعمال م

سن منجر به  شیحاصل شود که افزا نانیکند تا اطم یکمک م نیفرض وجود ندارد. ا شیپ یباشد ، سن بازنشستگ شدهاعمال ن یتیمحدود

حاصل  یریادگیامر شامل شمول و  نیکند. ا یم تیشود و ما را در استخدام همکاران بدون در نظر گرفتن سن آنها حما یهش فرصت ها نمکا

 مختلف است. نیاز کار با افراد در سن

 

 معلولیت .4.2
 

مفهوم گسترده که  کیرا به عنوان  ی. ما ناتوانمیناموجه افراد معلول و ارتقا شمول افراد معلول هست یها ضیبه تبع یدگیما متعهد به رس

 میکن یم قی. ما تصدمیشناس یمدت و نوسان است ، م یطوالن یسالمت طیو شرا یو روان ی، شناخت یشامل مسائل مربوط به سالمت جسم

که  یو نگرش یو موانع جسم یمشترک اجتماع ینگرش ها قیخود ، بلکه از طر ینسب ییتوانا ای ینقصان فرد قیاز طر بکه مردم اغل

بردن  نیآگاهانه و از ب ییبا شناسا میشود ، از کار افتاده اند. ما آرزو دار یبه حقوق کامل بشر م یو عدم دسترس ینینش هیمنجر به حاش

 .میمهم بپرداز نی، به ا تیمعلول یو ارتقا مدل اجتماع معقول التیتعد جادی، ا یموانع نیچن

 
 جنسیت .4.3

 
در رابطه با زنان و دختران است  رمجازیغ ضیکن کردن تبع شهیو ر ی. تمرکز ما بر ارتقا برابرمیهست یتیجنس ضیما متعهد به مقابله با تبع

و خشونت برخوردارند. ما  ی، بدرفتار یگانگی، ب یمنف ی، نگرش ها یو اقتصاد یاجتماع یها بیکه در سراسر جهان به طور مکرر از آس

که  میحاصل کن نانیتا اطم میهست ییو به دنبال روش ها میمردان و پسران تجربه کرده اند برطرف کنرا که  ییها ینابرابر میخواه یم نیچنهم

ر ییتغ رییتغ ای،  تیجنس رییکه افراد مبتال به تغ میده یم صی. ما تشخستندین یاز آن مستثن ای نندینب بیآس میده یکه ما انجام م یآنها از کار

دارند که ممکن  یگرید یتیجنس تیهو ایهستند  یتیجنس نیهستند ، ب یتیآنها جنس نکهیا لیبه دل ای،  رندیگ یقرار م ضیدر معرض تبع تیجنس

 .میباشد. ما به دنبال احترام برابر با همه کارکنان خود هست تیاست شامل روان بودن جنس

 
IDG انیالزام است که توسط مشتر کی نیکار مرد است. ا یروین شتریب رایدارد ، ز یریتعصب اجتناب ناپذ یتیدر حال حاضر از نظر جنس 

، ما به  یخارج یها تیمحدود نی. در صورت عدم اعمال امیریوضع موجود ما در نظر بگ ایآن را هنجار  دیشده است اما نبا لیتحم طیو شرا

 انیاز جر یبخش یتیکه به موجب آن هر کارمند از هر جنس یو روش ندیفرا - میهست تیجنس یاصل انیجر جیو ترو یتیجنس یدنبال برابر

 او وجود دارد. یرو شیپ یشود و تمام فرصت ها یتجارت محسوب م یاصل

 

 نژاد / قومیت و فرهنگ .4.4
 

 یجسم ینشانگرها ریرنگ و سا ایفرهنگ و / ،  نی، د تیتواند بر اساس نژاد ، مل یاست که م دهیچیپ دهیپد کی ینژاد ضیکه تبع میدان یما م

 باشد. یمرتبط با تعلق قوم

 

که  میگرفته ا ادیشود و ما  یم یغن میهست ریکه با آنها درگ ی، فرهنگ ی/ نژاد یاز گروه ها و جوامع مختلف قوم یبیبا ترک IDGکار 

در درک و تبادل متقابل دارد. یاتینقش ح یو تفاهم غن یفرهنگ بیترک کی
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 اعتقاددین و  .4.5

 
، ارزش و  میکن یم تیکه در آن فعال یو با جوامع IDG که در یشده توسط کارمندان و ارتباطات خارج ی/ اعتقادات نگهدار انیاد یما برا

 .شوند یبرآورده م حاتیو ترج ازهایکه ن میحاصل کن نانیاطم میکن یم ی. ما سعمیاحترام قائل هست

از امکانات  ریبا استفاده انعطاف پذ ازی. ما در صورت نمیده یتأمل آرام ارائه م اینماز ، مراقبه  یساکت برا ای یاختصاص منیاتاق ا کی ما

 .میکن یم هیخود ، ته

 
 میکن یم یداشته باشد ، ما به دقت بررس رتیمغا یو مذهب یخاص فرهنگ یازهایموجود که ممکن است با ن یدر صورت وجود الزامات کار

 است. یعمل یمنطق ازهاین نیتأم یموارد برا نیانطباق ا ای رییتغ ایکه آ

 
 گرایش جنسی .4.6

 
و ارزشمند بودن در آنها  یتا احساس راحت میکن تیحما انیو دگرجنسگرا انی، دوجنسگرا انی، همجنسگرا نیکه از افراد لزب میما متعهد هست

از آن باشند. ما متعهد به  یینگران اشتراک جنبه ها نکهیکه همه همکاران حق دارند خودشان در محل کار باشند بدون ا میشود. ما معتقد

 .میاز ورود آنها هست تیو حما انی، دوجنسگرا انی، همجنسگرا نیکارکنان لزب هیعل تیو آزار و اذ ضیتبع امقابله ب

 
و  انی، همجنسگرا نی، خصوصاً با لزب میکن یکه ما در آنها کار م ییاز کشورها یاریو فرهنگ بس نیکه قوان میدان یم یما به خوب

 انیبه همه همکاران و مشتر یبانیپشت طیمح کیاست اما ما به دنبال ارائه  IDG یبرا ژهیچالش و کی نیخصمانه است. ا انیدوجنسگرا

 .میهست آنها یجنس تیصرف نظر از هو

 
 برابری و پرداخت .4.7

 
IDG استخدام از جمله پاداش و  یایمزا ری"پرداخت" نه تنها پاداش بلکه سا نهیزم نیبه اصل حقوق برابر زن و مرد متعهد است. در ا

 شود. یارائه شده در بسته اشتغال گاه به گاه را شامل م التیبه تسه یدسترس

 
د ، مگر دارن یارزش برابر با سازمان هستند ، حق پرداخت مساو یدارا ایکه کامالً مشابه  ییزنان و مردان شاغل در ما در صورت انجام کارها

کند. در  هیو توج هیآنها ارتباط نداشته باشد و هرگونه اختالف در حقوق را توج تیوجود داشته باشد که با جنس یمشخص و روشن لیدال نکهیا

،  یشیافزا ازاتیسن ، امت لیبه دل رایکنند ، ز افتیدر یدهند ، ممکن است حقوق متفاوت یمشابه انجام م یکه کارها یموارد ، افراد یضبع

 وجود دارد. گریعوامل د ریها و سا تیصالح

 

 شکایت و شکایت .4.8
 

که  یحل و فصل شود. کارکنان یرسم ریشود و به طور غ یدگیرس یررسمیغ اتیاست که حداقل در مرحله اول امور مربوط به شکا دیام

 رندیدارند ممکن است بخواهند با افراد مرتبط تماس بگ یتیشکا

 

توانند  ی، همه کارکنان م نهیگز نیشود. در صورت عدم وجود ا یانجام م نانیبا اطم اتیشکا هی. کلیکارمندان منابع انسان ای رانیمد

 مطرح کنند. IDG اتیبه شکا یدگیرس یروشها قیخود را از طر یها ینگران

 

استفاده کنند. IDG تیشکا یاز خط مش دیکنند با تیخواهند شکا یکه م یخارج نیمخاطب
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 مسئولیت ها .5
 

کنند ، اعم از قرارداد  یکه از خانه کار م یکارکنان ، از جمله افراد هیاز کارمندان است. کل کیبه عهده هر  EDI یساختن خط مش یعمل

را دارند.  یخط مش تیکامل در رعا ینقش یفایا فهیموقت ، بدون در نظر گرفتن مدت خدمت ، وظ ایوقت ، نامحدود ، ثابت  مهیتمام وقت ، ن

بر  ضیتبع ریاز عدم اجازه تأث نانیاطم ینگرش ها برا یانتقاد یبررس نیآنها و همچن یو الزامات آن و اجرا استیبا س ییآشنا ینابه مع نیا

 قضاوت است.

 
خود را به عهده  یشخص تیمهم است که هر کس مسئول اریبس نیکند. ا یریجلوگ ضیتواند از تبع یخود نم یبه خود EDI استیس نیوجود ا

گسترده ، تفاوت  یگذارد و به عبارت ی، به شأن و منزلت همه احترام م یکار ، مطابق با روابط فرهنگ طیحاصل کند که مح نانیتا اطم ردیبگ

مطابق با  میبا آنچه مشترک و مشترک دار دی، ما با نیکند. عالوه بر ا یم یمردم و فرهنگ ها وجود دارد ، ارزش گذار نیرا که ب ییها

 .میما سازگار باشد و به دنبال آن باش یاهداف روابط فرهنگ

 
که ممکن  یداشته باشند ، از آنها محافظت کنند و از هرگونه اقدام یآگاه رمجازیغ ضیشود تا از اشکال تبع یم یبانیکارکنان پشت هیاز کل

در تمام سطوح محقق  IDG تیریمد قیامر از طر نیکنند. ا یریقرار دهد ، جلوگ ریناعادالنه تحت تأث ضیتبع جادیا یرا برا گرانیاست د

 را درک و اجرا کنند. IDG یارزش ها و اخالق یها استیس دیخواهد شد و همه کارکنان با


