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خط مشی امنیت
محدوده

.1

خط مشی امنیتی  IDGمی خواهد اطمینان حاصل کند که موارد زیر را ارائه می دهیم:
تحویل و مدیریت راه حل های یکپارچه امنیت و مدیریت در سراسر جهان.

این خط مشی برای همه پرسنل اعم از کارمند یا پیمانکار اعمال می شود .این مربوط به همه فعالیت ها اعم از امنیت "اصلی" یا فعالیت های
پشتیبانی کننده و توانمند کننده مورد نیاز برای کار تجارت است .در همه مکان ها و هر زمان اعمال می شود.

سیاست

.2

 IDGبه دنبال اطمینان از امنیت و رفاه مشتریان  ،مردم ما و کسانی است که در میان آنها کار می کنیم .سیستم های حکمرانی  ،فرایندهای
مدیریت و مدیران ما  ،همه در جهت اهداف ساده تأمین این هدف هستند .هدف ما "جمع کردن" برای اطمینان از اینکه همه در سیستمی کار می
کنند و زندگی می کنند که از سالمتی و ایمنی آنها محافظت می کند.
 IDGبر اساس اصول اخالقی و اخالقی محکم بنا شده است  ،همانطور که در قانون رفتار ما توضیح داده شده است  ،و  Visionو  Ethosبه
طور مفصل توصیف می کنند .ما به حقوق بشر  ،قوانین بین المللی و محلی  ،طیف وسیعی از راهنمایی ها و بهترین روش هایی که کار ما را با
مسئولیت پذیری تضمین می کند  ،احترام می گذاریم.
چشم انداز ما( که در  Vision and Ethos Policyبه طور مفصل بیان شده است )دارای دو بخش است .ما آرزو داریم بین المللی شناخته
شویم


بهترین معیارهای اخالقی و اخالقی



پیشرو در بازار ارائه دهنده خدمات مدیریت ریسک.

یک پایگاه اخالقی و اخالقی قوی برای شرکت برای دستیابی به امنیت کامالً مهم است .اولین اصل چشم انداز و اتوس ما برای دستیابی به اصل
دوم بسیار مهم است.

تعهد به امنیت

.3

برای اطمینان از اینکه ما از بهترین امنیت ممکن برخوردار هستیم  IDG ،چندین تعهد را انجام می دهد.


رویکرد ما برای تأمین امنیت دارای خصوصیات زیر است:



ما چشم انداز شرکت خود را اعالم می کنیم .ما از طریق رهبری و مدیریت  ،اتحاد  ،هدف و جهت را برای دستیابی به مأموریت
خود ارتقا می دهیم.



باالترین استانداردهای حرفه ای در همه سطوح .این نه تنها به معنای رفتار ما (آیین نامه رفتار) بلکه آموزش و ارائه عملیاتی در
سراسر تجارت است.
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تعامالت ما با مشتریانمان باز  ،صادقانه و حرفه ای است .ما اطمینان حاصل می کنیم که ارتباطات را در همه سطوح با مشتریان و
سازمان آنها تضمین می کنیم و اعتماد را افزایش می دهیم .ما به دنبال دوست بودن آنها نیستیم  ،اما کامالً به دنبال این هستیم که
شریک مورد اعتماد و متحد آنها در تأمین امنیت باشیم .ما از طریق ارتباطات باز و قابل اعتماد اطمینان خواهیم داد که قادر خواهیم
بود تقاضای رقابتی پاسخگویی (و بیش از حد) انتظارات مشتری را در زمینه گسترده تر مردم  ،ذینفعان و جامعه خود متعادل کنیم.



ما با همه تأمین کنندگان  ،پیمانکاران فرعی و سایر ذینفعان همکاری می کنیم تا درک درستی از رویکرد و استانداردهای اخالقی و
حرفه ای خود را ایجاد کنیم  ،اتحاداتی ایجاد کنیم که اعتماد و احترام ایجاد کنند و عملکرد را بهبود بخشند.



ما ارتباطات را با همه ذینفعان تقویت خواهیم کرد  ،با تأمین کنندگان خود اتحاد برقرار خواهیم کرد و برای بهبود عملکرد به طور
مشترک با آنها همکاری خواهیم کرد.



ما از جوامعی که در آنها فعالیت می کنیم حمایت می کنیم و به قوانین و شیوه های کار دولتی پایبند هستیم.



ما با همه مردم خود به خوبی رفتار می کنیم  ،هر آنچه را که استحقاق آنها را داریم به آنها می دهیم و از سالمت  ،ایمنی و روحیه
آنها اطمینان حاصل می کنیم .ما می فهمیم و تشخیص می دهیم که آنها حیات تجارت ما هستند.



ما به مسئولیت اجتماعی اعتقاد داریم و رفتار مشابه را در کارمندان و تأمین کنندگان خود تشویق می کنیم.



ما معیارها را جمع آوری و جمع آوری می کنیم تا عملکرد خود را در همه زمینه ها بسنجیم .هدف ما این است که به طور مداوم اثر
بخشی و کارایی را از طریق بررسی عملکرد بهبود دهیم ،



ما به باالترین استانداردهای بین المللی پایبند و مطابق هستیم:
o

سند مونترو در مورد تعهدات حقوقی معتبر بین المللی و اقدامات صحیح برای کشورهای مرتبط با عملیات شرکت های
خصوصی نظامی و امنیتی در طول درگیری های مسلحانه )(2008/09

o

آیین نامه بین المللی رفتار ارائه دهندگان خدمات امنیتی خصوصی ) ، )11/2010( (ICoCAاز جمله عضویت در
.ICOCA

o

3

اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر ؛ اجرای چارچوب "محافظت  ،احترام و جبران" سازمان ملل (.)2011
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