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برابری  ،تنوع و استنباط سیاست )(EDI
.1

اهداف سیاست

 IDGمتعهد به دست یابی به مح یط کار است که در آن ه یچگونه تبع یض غ یرقانون ی در استخدام  ،نگهداری  ،آموزش و توسعه کارکنان بر
اساس سن  ،معلولی ت  ،جنس یت از جمله تراجنس ی ها  ،وضعی ت  ، HIV / AIDSوضعی ت تاهل از جمله مشارکت ها ی مدنی  ،باردار ی
وجود نداشته باشد .و زایمان  ،عقای د سیاسی  ،نژاد  /قوم یت  ،د ین و اعتقاد  ،گرا یش جنسی  ،زمینه اقتصادی  -اقتصادی  ،محکوم یت های
صرف شده  ،فعال ی ت یا عضوی ت اتحاد یه ها ی صنف ی  ،الگو ی کار  ،به دل یل داشتن یا نداشتن افراد تحت تکفل  ،یا به هر دل یل دی گر ی که
برا ی تصمیم گی ری بی ربط هستند.
خط مش ی  EDIما استانداردها ی قانونی مربوطه را در نظر م ی گ یرد .هدف ما ا ین است که با پی روی از حرف و روح آن در ا ین زم ینه ،
از قوان ین برابری پ ی رو ی و ترویج کنیم .ما سعی م ی کنی م از تبع یض غی رموجهی که مانع برابری  ،تنوع  ،شمول و حقوق بشر است ،
جلوگی ری کنیم.

.1.1

هدف سیاست EDI

ا ین خط مشی به کل یه کارکنان  IDG Securityاطمی نان می دهد تا اطمینان حاصل شود که ه یچ عملکرد ناعادالنه یا تبع یض آم یز ی در
شرکت انجام نم ی شود .ا ین خط مشی و رفتارها و عملکردها ی ناشی از آن  ،همچن ین به مشتریان ما نشان می دهد که  IDGخدماتی را ارائه
می دهد که تبع یض آمی ز باشد و از بهتر ین استانداردها ی  EDIبرخوردار باشد.

.1.2

تعهد  IDGبه EDI

 IDGبه اهداف  EDIزیر ین متعهد می شود:
• درک  ،ارزش گذاری و کار سازنده با تنوع برای امکان مشارکت عادالنه و کامل در کارها و فعالیت های ما.
• اطمینان از عدم وجود هیچ تبعیض غیرقابل توجیهی در استخدام  ،انتخاب  ،مدیریت عملکرد و سایر فرایندها.

• اطمینان از اقداماتی که برابری را ارتقا می بخشد .این شامل انجام غربالگری برابری و ارزیابی تأثیر سیاست ها و
عملکردها و پیشرفت برنامه های عملیاتی تنوع است.
• رفتار با انصاف  ،وقار و احترام با افرادی که ما با آنها کار می کنیم.
• ایفای نقش ما در رفع موانع و جبران عدم تعادل ناشی از نابرابری و تبعیض های ناموجه.
کل یه کارکنان موظفند اطمی نان حاصل کنند که رفتارشان با ا ین س یاست سازگار است .ما همچن ین ن یاز داری م که مشتر یان  ،مشتر یان ،
شرکا و تأم ین کنندگان از ا ین س یاست آگاه شده و در چارچوب آن عمل کنند.
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.2

سیاست EDI

برابری عبارت است از برخورد عادالنه  ،ب ی طرفانه و بدون تعصب با مردم و ا یجاد شرا یط ی در محل کار و جامعه گسترده تر که
موجب تشو یق و ارزش گذار ی تنوع و ارتقا عزت و شمول یت م ی شود.

.2.1

قابل اجرا بودن

ا ین س یاست در سطح جهانی اعمال می شود اما مد یران کشور باید ا ین شرا یط را مد یری ت کنند زیرا شرا یط محل ی اجازه می دهد .در مواردی
که اقدامات و قوان ین توسعه یافته تر و گسترده تر باشند  ،هدف ما دست یاب ی به ا ین موارد است .همه کارکنان صرف نظر از رفتارشان ملزم به
مطابقت با سیاستی هستند که از حقوق بن یاد ی بشر برا ی عدم تبع یض غ یرقابل توجیه حمای ت می کند.

.2.2

چالش برای IDG

 IDGدر بعض ی از چالش برانگ یزتر ین و دشوارترین نقاط جهان فعال یت م ی کند و تشخ یص می دهد که یک تنش ذات ی ب ین جاه طلب ی های ما
برا ی  EDIو واقع یت ها ی سیاسی  ،اجتماعی و فرهنگی و انتظارات محل کار وجود دارد .عالوه بر ا ین  ،مشتریان ما اغلب در ن یازهای خود
برا ی افراد و خدمات ی که ما ارائه می دهی م  ،از مشخصات وی ژه ای برخوردار هستند .این امر منجر به یک سوگی ری آشکار در برخ ی از
زمینه های کسب و کار ما م ی شود  ،مانند تسلط شدی د برا ی ا یجاد محافظ  ،چه ب ین المللی و چه مل ی .با ا ین وجود  ،تعهد ما همچنان باقی است
و ما هم یشه به طور فعال به دنبال ارتقا  EDIو بهتر ین روش ها خواهیم بود.

.2.3

ارزیابی تنوع

تنوع مفهومی از فراگی ری و ا یجاد فرصت برای ا یجاد یک فضای مثبت و موفق تر برا ی همه است .ا ین روش با عمل یات ی پشتی بان ی می شود
که به نفع سازمان و همه کسان ی است که در آن کار می کنند و با آن کار می کنند .ا ین واقعی ت را در نظر م ی گیرد که اشتراکات مردم بس یار
زیاد است  ،اما در بس یار ی از زمی نه ها از جمله جنسی ت  ،سن  ،نژاد  /قوم یت  ،گرا یش جنس ی  ،توانا یی جسمی  ،توانایی ذهنی  ،د ین و
عقی ده  ،تحص یالت  ،وضعی ت اقتصادی  ،متفاوت است .شخصی ت  ،سبک ارتباط ی و رو یکردهای کار .درک  ،ارزش گذار ی و مدیر یت مثر
ا ین اختالفات به موفق یت در سطح فردی  ،تی می  ،سازمان ی و جامعه گسترده تر کمک م ی کند.

.3

بیانیه های عمومی

.3.1

محدوده

ما متعهد هستی م تا اطمی نان حاصل کنیم که س یاست ها  ،رو یه ها  ،نگرش ها و رفتارها یی که برابری را تقوی ت م ی کنند و به یک
فرهنگ سازمانی فراگی ر کمک م ی کنند.
ا ین شامل مراحل استخدام و گز ی نش ما است که برا ی اطمی نان از عدم وجود هیچ تبع یض غ یرقانونی از نظر سن  ،معلول یت  ،جنس یت از جمله
تراجنسی و ب ین جنسی  ،وضعی ت تأهل از جمله مشارکت مدنی  ،عقای د س یاسی  ،نژاد  /قومی ت  ،مذهب و عقاید  ،جنس یت طراحی شده است.
جهت گی ری  ،محکوم یت های خرج شده  ،سوابق اقتصاد ی اجتماع ی  ،فعال ی ت اتحادیه صنفی یا عضو یت  ،بر اساس داشتن یا نداشتن افراد
تحت تکفل  ،الگوی کار یا هر دل یل غی رمرتبط دی گر.
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هدف ما ا یجاد تعد یل معقول در رویه ها ی کار ی  ،خط مش ی ها و ش یوه های کار ی ما است که طی ف متنوعی از کارمندان ما را قادر م ی
سازد تا با ما استخدام شوند  ،به ما خدمات ارائه دهند  ،در پروژه ها  ،برنامه ها  ،کالس ها و امتحاناتی که اداره م ی کنی م و سای ر فعالی ت ها
شرکت کنند.
ما متعهد هستی م که بر اساس تعهد خود به  EDIبه نفع آنها و به دست آوردن و تضم ین احترام و اطمی نان آنها  ،با عادالنه و با احترام
و احترام با مشتریان  ،مشتر یان و تام ین کنندگان رفتار کنیم.

.3.2

تبعیض غیرموجه

تبع یض غیرمجاز مانعی برای برابر ی  ،شمول یت و حقوق بشر است و در  IDGبه تمام دال یل مشخص شده در ا ین سیاست پذیرفتنی
نیست.

.3.3

تبعیض و قانون

با وجود ماه یت گسترده ب ین الملل ی ما  ،یک مرجع اصلی هدای ت برا ی  ، IDGقانون حقوق بشر  1998است که شامل کنوانس یون اروپایی
حقوق بشر  1952م ی شود .بسیار ی از کشورها یی که ما در آنها فعالی ت م ی کنیم مشترک ا ین کنوانسیون هستند که در ماده  ، 14به طور
خاص به ممنوعی ت اشاره دارد .تبع یض به دال یل ی مانند جنسی ت  ،نژاد  ،رنگ  ،زبان  ،مذهب  ،عقاید س یاس ی یا عقای د د یگر  ،منشأ مل ی یا
اجتماعی  ،ارتباط با اقل یت ملی  ،دارا یی  ،تولد یا وضع یت د یگر.

.3.4

تبعیض  -انگیزه ها و کلیشه ها

تبع یض لزوما ً آگاهانه و آگاهانه اتفاق نم ی افتد .روشها ی ظر یف و ناخودآگاه برا ی ا یجاد تبع یض وجود دارد .این موارد م ی تواند از پ یش
فرض ها ی کل ی در مورد توانایی ها  ،و یژگی ها و منافع یک گروه خاص و از اعمال الزامات  ،شرا یط یا مع یارها بدون در نظر گرفتن
مزی ت یا ضرر آنها برای گروه های خاص ناش ی شود .بنابرا ین باید مراقبت کنیم تا از انواع تبع ی ض ها و ملزومات  ،شرا یط یا مع یارهای بی
دل یل جلوگ یر ی کنی م .ما بای د نسبت به رفتارهای ظری ف که منجر به تبع یض  ،محروم یت  ،ب ی انگ یزگ ی و هشدار به سوگی ری ناخودآگاه م ی
شود  ،هش یار باشی م.

.4

زمینه های اصلی تبعیض

 IDGدر چارچوب خط مش ی  EDIخود دارای چند ین زمینه مورد عالقه خاص است .مناطق "اول یه " تنوع وجود دارد  ،آج یل یک ل یست
جامع ن یست .با توجه به نیازها ی خاص  ، IDGمشتر یان و ماهی ت مکان ی که ما خدمات ارائه می دهی م  ،اجرا ی این چالش ها یک چالش
است و با محدودی ت ها یی همراه است که در غ یر ای نصورت در شرا یط تهدید کم و استرس کم اعمال نمی شود.
در حال ی که دستورالعمل در س یاست های جداگانه وجود دارد (به عنوان مثال سن استخدام)  ،کارکنان بای د هم یشه آماده باشند تا ارزیابی کنند
که آ یا ا ین محدودی ت ها قابل توج یه  ،ارزشمند هستند یا مغای ر با اصل و س یاست ا ین س یاست هستند .کارکنان شدیداً تشو یق می شوند تا
اطمی نان حاصل کنند که معاف ی ت ها  ،اصالحیه ها یا موارد دیگر برا ی مد یران مشخص شده اند.
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.4.1

سن

ما معتقدی م که داشتن نی رو ی کار از نسل ها و سن ین مختلف مثبت است .س یاست استخدام ما محدودی ت ها یی را در ا ین مورد برا ی نقش ها ی
خاص اعمال م ی کند  ،جا یی که خواسته ها ی فیز یک ی نقش را ا یجاب می کند (به عنوان مثال محافظان ب ین الملل ی مسلح) .در مواردی که
محدود یتی اعمال نشده باشد  ،سن بازنشستگ ی پ یش فرض وجود ندارد .ا ین کمک م ی کند تا اطمی نان حاصل شود که افزا یش سن منجر به
کا هش فرصت ها نم ی شود و ما را در استخدام همکاران بدون در نظر گرفتن سن آنها حما یت می کند .این امر شامل شمول و یادگیر ی حاصل
از کار با افراد در سنین مختلف است.

.4.2

معلولیت

ما متعهد به رسیدگی به تبع یض های ناموجه افراد معلول و ارتقا شمول افراد معلول هستیم  .ما ناتوان ی را به عنوان یک مفهوم گسترده که
شامل مسائل مربوط به سالمت جسمی  ،شناخت ی و روانی و شرا یط سالمت ی طوالن ی مدت و نوسان است  ،می شناسی م .ما تصد یق می کنیم
که مردم اغل ب از طر یق نقصان فرد ی یا توانایی نسب ی خود  ،بلکه از طر یق نگرش های مشترک اجتماع ی و موانع جسم ی و نگرشی که
منجر به حاش یه نشین ی و عدم دسترس ی به حقوق کامل بشر م ی شود  ،از کار افتاده اند .ما آرزو داری م با شناسایی آگاهانه و از بین بردن
چن ین موانع ی  ،ا یجاد تعد یالت معقول و ارتقا مدل اجتماع ی معلولی ت  ،به این مهم بپردازیم.

.4.3

جنسیت

ما متعهد به مقابله با تبع یض جنسی تی هستی م .تمرکز ما بر ارتقا برابری و ر یشه کن کردن تبع یض غیرمجاز در رابطه با زنان و دختران است
که در سراسر جهان به طور مکرر از آس ی ب ها ی اجتماعی و اقتصادی  ،نگرش ها ی منفی  ،ب یگانگی  ،بدرفتار ی و خشونت برخوردارند .ما
همچن ین م ی خواهی م نابرابر ی ها یی را که مردان و پسران تجربه کرده اند برطرف کنی م و به دنبال روش هایی هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که
آنها از کار ی که ما انجام م ی دهی م آسی ب نبینند یا از آن مستثنی ن یستند .ما تشخ یص م ی دهی م که افراد مبتال به تغییر جنسی ت  ،یا تغییر تغیی ر
جنس یت در معرض تبع یض قرار می گیرند  ،یا به دل یل اینکه آنها جنسیت ی هستند  ،ب ین جنس یت ی هستند یا هو یت جنس یتی دیگری دارند که ممکن
است شامل روان بودن جنس یت باشد .ما به دنبال احترام برابر با همه کارکنان خود هستیم.
 IDGدر حال حاضر از نظر جنسیت ی تعصب اجتناب ناپذی ری دارد  ،زی را ب یشتر ن یروی کار مرد است .ا ین یک الزام است که توسط مشتریان
و شرا یط تحم یل شده است اما نبای د آن را هنجار یا وضع موجود ما در نظر بگیریم  .در صورت عدم اعمال ا ین محدود یت های خارجی  ،ما به
دنبال برابر ی جنسی تی و ترو یج جریان اصلی جنس یت هستی م  -فرا یند و روش ی که به موجب آن هر کارمند از هر جنس یتی بخش ی از جر یان
اصلی تجارت محسوب می شود و تمام فرصت های پ یش رو ی او وجود دارد.

.4.4

نژاد  /قومیت و فرهنگ

ما م ی دانیم که تبع یض نژادی یک پدی ده پ یچیده است که می تواند بر اساس نژاد  ،مل یت  ،د ین  ،فرهنگ و  /یا رنگ و سای ر نشانگرهای جسم ی
مرتبط با تعلق قوم ی باشد.

کار  IDGبا ترکیبی از گروه ها و جوامع مختلف قومی  /نژادی  ،فرهنگی که با آنها درگیر هستیم غنی می شود و ما یاد گرفته ایم که
یک ترکیب فرهنگی و تفاهم غنی نقش حیاتی در درک و تبادل متقابل دارد.
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.4.5

دین و اعتقاد

ما برای اد یان  /اعتقادات نگهدار ی شده توسط کارمندان و ارتباطات خارج ی که در  IDGو با جوامعی که در آن فعال یت م ی کنی م  ،ارزش و
احترام قائل هستی م .ما سعی می کنی م اطمینان حاصل کنیم که نیازها و ترج یحات برآورده م ی شوند.
ما یک اتاق ا ی من اختصاص ی یا ساکت برا ی نماز  ،مراقبه یا تأمل آرام ارائه می دهی م .ما در صورت ن یاز با استفاده انعطاف پذ یر از امکانات
خود  ،تهیه می کنیم.
در صورت وجود الزامات کار ی موجود که ممکن است با نیازها ی خاص فرهنگی و مذهب ی مغای رت داشته باشد  ،ما به دقت بررس ی می کنیم
که آ یا تغیی ر یا انطباق ا ین موارد برا ی تأم ین نیازها منطق ی عملی است.

.4.6

گرایش جنسی

ما متعهد هستی م که از افراد لزب ین  ،همجنسگرا یان  ،دوجنسگرایان و دگرجنسگرا یان حما یت کنی م تا احساس راحتی و ارزشمند بودن در آنها
شود .ما معتقدی م که همه همکاران حق دارند خودشان در محل کار باشند بدون ای نکه نگران اشتراک جنبه ها یی از آن باشند .ما متعهد به
مقابله با تبع یض و آزار و اذی ت عل یه کارکنان لزب ین  ،همجنسگرایان  ،دوجنسگرا یان و حمای ت از ورود آنها هستی م.
ما به خوب ی م ی دانیم که قوانین و فرهنگ بس یار ی از کشورها یی که ما در آنها کار می کنیم  ،خصوصا ً با لزبین  ،همجنسگرا یان و
دوجنسگرایان خصمانه است .این یک چالش وی ژه برا ی  IDGاست اما ما به دنبال ارائه یک مح یط پشتی بان ی به همه همکاران و مشتریان
صرف نظر از هو یت جنسی آنها هستی م.

.4.7

برابری و پرداخت

 IDGبه اصل حقوق برابر زن و مرد متعهد است .در ا ین زمی نه "پرداخت" نه تنها پاداش بلکه سا یر مزایای استخدام از جمله پاداش و
دسترسی به تسه یالت ارائه شده در بسته اشتغال گاه به گاه را شامل می شود.
زنان و مردان شاغل در ما در صورت انجام کارها یی که کامالً مشابه یا دارای ارزش برابر با سازمان هستند  ،حق پرداخت مساو ی دارن د  ،مگر
اینکه دال یل مشخص و روشن ی وجود داشته باشد که با جنس یت آنها ارتباط نداشته باشد و هرگونه اختالف در حقوق را توج یه و توجیه کند .در
بعض ی موارد  ،افراد ی که کارهای مشابه انجام م ی دهند  ،ممکن است حقوق متفاوت ی در یافت کنند  ،ز یرا به دل یل سن  ،امتیازات افزا یش ی ،
صالح یت ها و سا یر عوامل د یگر وجود دارد.

.4.8

شکایت و شکایت

امی د است که حداقل در مرحله اول امور مربوط به شکایات غی ررسمی رسیدگی شود و به طور غی ر رسمی حل و فصل شود .کارکنانی که
شکای تی دارند ممکن است بخواهند با افراد مرتبط تماس بگیرند

مدیران یا کارمندان منابع انسانی .کلیه شکایات با اطمینان انجام می شود .در صورت عدم وجود این گزینه  ،همه کارکنان می توانند
نگرانی های خود را از طریق روشهای رسیدگی به شکایات  IDGمطرح کنند.
مخاطبین خارجی که می خواهند شکایت کنند باید از خط مشی شکایت  IDGاستفاده کنند.
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.5

مسئولیت ها

عمل ی ساختن خط مش ی  EDIبه عهده هر یک از کارمندان است .کل یه کارکنان  ،از جمله افرادی که از خانه کار م ی کنند  ،اعم از قرارداد
تمام وقت  ،نی مه وقت  ،نامحدود  ،ثابت یا موقت  ،بدون در نظر گرفتن مدت خدمت  ،وظی فه ای فا ی نقش ی کامل در رعا یت خط مشی را دارند.
ا ین به مع نا ی آشنایی با س یاست و الزامات آن و اجرای آنها و همچن ین بررس ی انتقاد ی نگرش ها برا ی اطمی نان از عدم اجازه تأثیر تبع یض بر
قضاوت است.
وجود ا ین سیاست  EDIبه خودی خود نمی تواند از تبع یض جلوگیر ی کند .ا ین بسیار مهم است که هر کس مسئول یت شخصی خود را به عهده
بگیرد تا اطمی نان حاصل کند که مح یط کار  ،مطابق با روابط فرهنگی  ،به شأن و منزلت همه احترام م ی گذارد و به عبارتی گسترده  ،تفاوت
ها یی را که ب ین مردم و فرهنگ ها وجود دارد  ،ارزش گذاری می کند .عالوه بر ا ین  ،ما بای د با آنچه مشترک و مشترک داری م مطابق با
اهداف روابط فرهنگی ما سازگار باشد و به دنبال آن باشی م.
از کل یه کارکنان پشتیبانی م ی شود تا از اشکال تبع یض غیرمجاز آگاه ی داشته باشند  ،از آنها محافظت کنند و از هرگونه اقدامی که ممکن
است دی گران را برا ی ا یجاد تبع یض ناعادالنه تحت تأثیر قرار دهد  ،جلوگ یر ی کنند .ا ین امر از طر یق مدی ری ت  IDGدر تمام سطوح محقق
خواهد شد و همه کارکنان بای د سیاست ها ی ارزش ها و اخالقی  IDGرا درک و اجرا کنند.
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