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 کنترل نسخه
 
 
 
 

 مجاز برای انتشار نویسنده صادر شده نسخه
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 سیاست ضد برده داری و قاچاق انسان

 
 محدوده .1

انگلستان پیروی کنیم. این  2015به ما کمک می کند تا از قانون برده داری مدرن  IDGسیاست ضد برده داری و قاچاق انسان 

قانون در مورد کارمندان ، پیمانکاران و سایر شرکای تجاری اعمال می شود ، و راهنمایی هایی در مورد برده داری و قاچاق 

 ین کشور ارائه می دهد. تجارت و زنجیره های تأمین ما.انسان و اقدامات انجام شده برای مقابله با برده داری و قاچاق انسان در ا

 نی. امیکن یرویانگلستان پ 2015مدرن  یکند تا از قانون برده دار یبه ما کمک م IDGو قاچاق انسان  یضد برده دار استیس

و قاچاق  یدر مورد برده دار ییها ییشود ، و راهنما یاعمال م یتجار یشرکا ریو سا مانکارانیقانون در مورد کارمندان ، پ

 ما. نیتأم یها رهیدهد. تجارت و زنج یکشور ارائه م نیو قاچاق انسان در ا یبا برده دار ابلهمق یانسان و اقدامات انجام شده برا

 

 بیانیه سیاست .2

و  یو اجبار ی، کار اجبار ی، بندگ یمانند برده دار یاشکال مختلف نیبشر است. ا یمدرن جرم و نقض حقوق اساس یبرده دار

منافع  یاز آنها برا یبه منظور بهره بردار گریشخص توسط شخص د یقاچاق انسان دارد که در همه موارد مشترک سلب آزاد

ها و  ستمیخود عمل کرده و س یو با صداقت در تمام معامالت و روابط تجار القا  که اخ میاست. ما متعهد هست یتجار ای یشخص

در هر  ایما  یمشاغل شخص یکجا چیمدرن در ه یکه برده دار میحاصل کن نانیتا اطم میو اجرا کن یساز ادهیر را پمث یکنترل ها

 شود. یما انجام نم نیتأم رهیزنج

 

،  نیتأم یها رهیمدرن در سراسر زنج یمقابله با برده دار یما برا کردیدر تجارت خودمان و رو تیشفاف میحاصل کن نانیکه اطم میمتعهد هست نیما همچن

 ریکنندگان و سا نی، تأم مانکارانیپ میباال انتظار دار یاست. ما از همه استانداردها 2015مدرن در سال  یما تحت قانون برده دار یمطابق با تعهدات افشا

که در  یکس ایقاچاق کاال و ارز ،  ای یبار، اج یاستفاده از کار اجبار یرا برا یقرارداد ما ، منع خاص یندهایاز فرا ی، و به عنوان بخش یتجار یشرکا

باال  یکنندگان خود را با همان استانداردها نیکنندگان ما تأم نیکه تأم میو انتظار دار میاست ، چه بزرگسال و چه کودک ، در نظر گرفته ا یبندگ ای یبردگ

 نگه دارند.

، افسران ، کارمندان  رانیکنند شامل کارمندان در همه سطوح ، مد یاز طرف ما کار م ایما  یبرا یتیکه به هر ظرف یافراد هیکل یبرا یخط مش نیا

 .شود یمشرکا شخص ثالث و مشاغل اعمال  ندگانی، نما ی، مشاوران خارج مانکارانی، پ ندگانی، داوطلبان ، کارآموزان ، نما ی، کارگران اعزام یندگینما

 .میآن را در هر زمان اصالح کن میتوان یو ما م ستین یکارمند چیاز قرارداد کار ه یبخش استیس نیا

 

 

 مسئولیت سیاست .3

ما مطابقت دارد و همه  یو اخالق یبا تعهدات قانون استیس نیحاصل کند ا نانیرا دارد که اطم نیا یکل تیمسئول رهیمد ئتیه

 کنند. یم تیکه تحت کنترل ما هستند از آن تبع یکسان

 

به هرگونه  یدگیآن ، رس ی، نظارت بر استفاده و اثربخش استیس نیا یو روزمره اجرا یاصل تیمسئول ییارشد اجرا ریمد

 یاز موثر بودن آنها در مقابله با برده دار نانیاطم یبرا یکنترل داخل یها هیها و رو ستمیس یدر مورد آن و حسابرسوال س

 مدرن است.
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و منظم در  یکاف یبا گزارش دهندگان به آنها و آموزشها استیس نیاز درک و مطابقت ا نانیدر همه سطوح مسئول اطم تیریمد

 است. نیتأم یها رهیمدرن در زنج یمورد آن و مسئله برده دار

 

. نظرات ، دیده شنهادیبهبود آن پ یرا برا ییو روشها دینظر ده استیس نیاز شما دعوت شده است که در مورد ا

 عامل ارجاع شود. ریبه مد دیشود و با یم قیتشو و پرسش ها شنهاداتیپ

 

 انطباق با خط مشی .4

 .دیکن یم یرویو از آن پ دیفهم ی، م دیخوان یرا م استیس نیکه ا دیحاصل کن نانیاطم دیشما با
 

ما کار  یاست که برا یما به عهده همه کسان نیتأم رهیزنج ایاز تجارت  یمدرن در هر بخش ی، کشف و گزارش برده دار یریشگیپ

 .دیکن یکند ، خوددار شنهادیپ ایشود  استیس نیکه منجر به نقض ا یتیتحت کنترل ما هستند. الزم است از هرگونه فعال ایکنند  یم

 

 .دیخود را مطلع کن ریمد عتریهرچه سر دیرخ دهد ، با ندهیممکن است در آ ای دیهست استیس نیمشکوک به تعارض با ا ای دیاگر اعتقاد دار

 
 ایمدرن را در هر بخش از کسب و کار ما  یدر مورد هرگونه برده دار یمرحله ممکن نگران نیکه در اول دیشو یم قیتشوشما 

 .دیکننده مطرح کن نیهر سطح تأم نیتأم رهیزنج

 

آن را  ای دیخود اطالع ده ریدر اسرع وقت به مد دیممکن است رخ دهد ، با ایرخ داده است  استیس نینقض ا ای دیکن یاگر فکر م

کارگران  تیکه در صورت لزوم ، و با توجه به رفاه و امن دیتوجه داشته باش دیشما با دیما گزارش کن هیاعالم یمطابق با خط مش

کار  یها وهیبه ش یدگیتا به آنها در رس میکن ییکنندگان خود کمک و راهنما هی، ما ممکن است به ته تیاولو کیبه عنوان  یمحل

 .میخود کمک کن نیتأم یها رهیدر مشاغل و زنج یاستثمار ای یاجبار

 

ما ،  نیتأم یها رهیاز زنج فیکار آنها در هر رد طیشرا ایعمل خاص ، رفتار کارگران به طور عام  کی ایکه آ دیستیاگر مطمئن ن

 .دیخود مطرح کن ریرا با مد نیدهد ، ا یم لیمدرن را تشک یاشکال مختلف برده دار

 

اگر اشتباه  یکرد ، حت میخواه تیکند ، حما جادیا یواقع یها ینگران استیس نیبر اساس ا تیکه با حسن ن یاست و از هر کس یبه گشودگ قیهدف ما تشو

از  یکه در هر بخش یمدرن از هر شکل یگزارش حسن ظن از خود در مورد برده دار جهیکس در نت چیکه ه میحاصل کن نانیاطم میکند. ما متعهد هست

مخرب شامل اخراج ، اقدامات  یبرخورد مضر را متحمل نخواهد شد. رفتارها چگونهیما اتفاق افتاده است ، ه نیتأم رهیدر هر زنج ایما  یمشاغل شخص

انطباق اطالع  ریفورا  به مد دی، با دیرنج برده ا یرفتار نیاز چن دیکن یاست. اگر فکر م ینگران جادیاقدامات نامطلوب مرتبط با ا ریسا ای دی، تهد یانضباط

 .دیما مطرح کن تیآن را رسما  با استفاده از روش شکا دی، با دیکارمند هست کی. اگر موضوع برطرف نشد ، و شما دیده
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 ارتباطات و آگاهی از این سیاست .5

خود با آن روبرو است  نیتأم یها رهیمدرن در زنج یبرده دار قیکه تجارت ما از طر یو خطرات استیس نیآموزش در مورد ا

 کنند ، و در صورت لزوم آموزش منظم ارائه خواهد شد. یما کار م یاست که برا یهمه افراد یالقا برا ندیاز فرا ی، بخش

 

و  مانکارانیکنندگان ، پ نیتأم هیبه کل دیخود با نیتأم یها رهیمدرن در تجارت و زنج یتعهد ما در پرداختن به مسئله برده دار

 شود. تیبا آنها ابالغ شود و پس از آن در صورت لزوم تقو یارتباط تجار یدر ابتدا یتجار یشرکا

 

 نقض این سیاست .6

رفتار  لیتواند منجر به اخراج به دل یروبرو خواهد شد که م یرا نقض کند با برخورد انضباط یخط مش نیکه ا یهر کارمند

 شود. یبدرفتار ای ستیناشا

 قطع کنیم.اگر این سیاست را نقض کنند ، ممکن است رابطه خود را با سایر افراد و سازمان هایی که از طرف ما کار می کنند ، 

 


