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 انسان قاچاق و داری برده ضد خط مشی
 
 قلمرو  .1

 کارکنان، برای  مشی خط این .  است  2015 سال در  بریتانیا  مدرن  داریبرده قانون  با IDG رویه های  انطباق راهنمای ،مشیخط این 

  در انسان قاچاق  و  داریبرده با مقابله   برای شده  انجام  اقدامات مورد در  و  شودمی اعمال تجاری  شرکای سایر   و پیمانکاران

 . دهدمی ارائه  هایی راهنمایی ، ما تامین هایزنجیره یا  وکارکسب

 
   مشی خطبیانیه  .2

  اجباری کار بندگی، داری، برده مانند مختلفی اشکال مدرن داری برده. است بشر اساسی  حقوق نقض  و  جنایت مدرن  داری برده

  برداری  بهره منظور  به  دیگری توسط فرد  آزادی سلب  آنها همه  مشترک وجه که  گیرد می خود به انسان قاچاق  و تحت فشار  و

  و  کنیم عملصادقانه  و اخالقیدر یک قالب   خود تجاری  روابط  و معامالت تمام  در که  هستیم متعهد ما. است تجاری یا شخصی

  از یک هیچ در یا ما  وکارکسب کجای هیچ  در مدرن  داریبرده کهاز این تا  کنیم اعمال و سازی پیاده  را مؤثری  های کنترل و  هاسیستم

 .، مطمئن شویمدهدنمی رخ ما تأمین  های زنجیره

 
  کسب  در ؛2015 مدرن داری  برده  قانونمطرح در  تعهداتنسبت به ، مدرن داری  برده  با  مقابله  برای که  هستیم متعهد   ما همچنین

  یتجار یشرکا   ریکنندگان و سا نیتام  مانکاران،یما از همه پ.  ددار وجودکافی  شفافیت ،  تامین  زنجیره کل  در خود   رویکرد و  کار و

استفاده از کار   هیعل ما خود،   ی قرارداد یندهایاز فرآ یو به عنوان بخشرعایت کنند را   برتر یهمان استانداردها میدارخود انتظار 

کودکان،  ایبزرگساالن اعم از ، است برده داری  ا ی یبردگ تحت فعالیت های که  یهر کس ایقاچاق،   ا ی کار تحت فشار ،یاجبار 

نگه  رتر ب یبه همان استانداردها در قالب کنندگان ما خود را  ن ی که تام میو ما انتظار داراعمال می کنیم را  یخاص  یها  ت یممنوع

 دارند.

 
  ،رؤسا سطوح،  تمام در ما  کارکنان جمله از  کنند،می  کار یعنوان هر   بهو   ما  طرف از  یا ما  برای  که افرادی همه  برای مشیخط این 

  و  ثالث شخص نمایندگان خارجی، مشاوران پیمانکاران، نمایندگان، کارورزان، داوطلبان، اعزامی، کارگران آژانس، کارکنان مدیران،

 .  ؛ اعمال می شودتجاری شرکای 

 
 .کنیم اصالح را آن  است ممکن   زمانی هر  در ونخواهد بود   کارکنان از یک هیچ  قرارداد  از  بخشی مشیخط این 

 
 مشی خط اجرای این  مسئولیت .3

  تحت افراد  همه و  دارد مطابقت  ما  اخالقي و  قانوني تعهدات با مشي  خط اين اينكه  از اطمینان حصول  كلي مسئولیت  مديره هیات

 .دارد  را كنند  مي  تبعیت آن  از ما  كنترل

 

  به  رسیدگی   آن،  اثربخشی  و  استفاده نحوه    بر  نظارت  ،خط مشی  این  اجرای   بودن  مؤثر  از  اطمینان  برای (  COO)  عملیات ارشد  افسر

را بر عهده    مدرن   داریبرده  با  مقابله  اصلی  مسئولیت  ،داخلی  کنترل  هایرویه  و  هاسیستم  حسابرسی  و   آن،  مورد  در  سؤال  هرگونه 

 .  دارد
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CONFIDENTIAL 

 

 

  می  گزارش آنها  به  که است کسانی به مشی  خط این رعایت و درک  از  اطمینان مسئول سطوح  تمام در این سازمان،  مدیریت

  منظم و  کافی آموزش آنها  به ،تامین  زنجیره  در مدرن داری برده تهدید و  ات پیرامون آنموضوع این خطی مشی، مورد  در  و  دهند

 . شود می  داده

 
 . شود ارایه COO به باید و  شود می  استقبال ،شده گنجانده  سند  این  در  آنچه مورد  در  سواالت  و پیشنهادات، نظرات،از 

 
 خط مشیاین  با مطابقت .4

 .کنندمی پیروی  آن از  و  کرده درک خوانده، را مشیخط  این  که کنند  حاصل  اطمینان باید IDG کارکنان همه
 

  که است  کسانی همه عهده  بر ما تامین زنجیره  یا کار  و کسب از  بخشی هر  در  مدرن داری برده گزارش و شناسایی پیشگیری،

  یا مشیخط این  نقض به  منجر است ممکن که فعالیتی  هرگونه از  هستید موظف  شما. کنند  می کار ما  کنترل تحت یا  ما برای

 . کنید اجتناب شود،  پیشنهاد

 
  باید ،نقض شوند آینده  در است ممکن یانقض شده  مشیخط اینکه در آنها  هستید  مشکوک  یا  کنیدمی فکر که در مواردی  اگر

  وکار کسب از  بخش هر   درو  مدرن داری برده مسأله  به خود  ظن   سوء  یا موضوع هر  مورد  در  .دهید  اطالع  خود  مدیر  به  وقت  اسرع در

 . ، مورد تشویق قرار خواهید گرفتکنید مطرح  را  خود  هاینگرانی مرحله  اولین دراگر  ،کنندهتامین  سطح  هر  از ما  تامین زنجیره یا

 
  اطالع  خود مدیر  به باید دهد، رخ که در آینده  است ممکن یا داده  رخ مشیخط این نقض  که هستید مشکوک  یا  کنیدمی فکر اگر

  آن وقت  اسرع  در (است موجود   IDG امنیت  سایتوب در  و  سایت  راهنمای کتابچه  در  که) ما افشاگری مشیخط با  مطابق یا  دهید

  کنندگان تامین  است  ممکن  محلی،  کارگران ایمنی و رفاه  اولویت با و لزوم، صورت در  که  باشید  داشته  توجه باید  .دهید گزارش را

  و  کسب در  را استثمارگرانه  یا  اجباری کار های   شیوه  تا کنیم کمک آنها به تا  کنیم راهنماییقرار دهیم و آنها را  حمایت  را مورد خود

 .کنند برطرف  خود تامین زنجیره  و کار

 
  ما،  تامین  زنجیره  از سطحی  هر در  آنها کاری شرایط یا کارگران، با  رفتارنوع  کلی طور به یا  خاص  عمل  یک که نیستید  مطمئن اگر

   .بگذارید میان  در خود   مدیر با  را  آناست،  مدرن داریبرده مختلف اشکالگویای 

 
  را  خود  واقعی  های نگرانی نیت حسن   با که  کسی هر  از و  است برخورداری از دیگاه باز در برخورد با رویدادها  تشویق ما  هدف

  گزارش نتیجه دراز اینکه  ما.  کرد خواهیم  حمایت کند، می اشتباه   که شود مشخص  اگر حتی کند، ابراز خط مشی این تحت

  از  یک هر در یاما  کار  و کسب  از  بخشی هر درو  شکلی  هر  به  مدرن  بردگی اینکه  بر مبنیافراد  ظن سوءو یا   نیت  حسنهمراه با 

  مضری رفتار گونه هیچ تحت هیچ کسمطمئن شویم که  باشد، وقوع  حال در  است ممکن یا دهد  می رخ ما  تأمین های زنجیره 

  نگرانی ایجاد  با مرتبط نامطلوب رفتارهای سایر یا تهدید انضباطی، اقدامات اخراج، شامل  مضر رفتار. ، متعهد هستیمنگیرد قرار

  و  نشد برطرف  مشکل اگر. دهید اطالع خود مدیر به بالفاصله باید  اید، شده مواجه   رفتاری چنین  با  که کنید  می  فکر اگر . است

  می  ارایه  IDG امنیت سایت  وب در  و  سایت راهنمای   دفترچه  در  که) ما  تاشکای  یه بیانرو از  استفاده با هستید، کارمند یک شما

 . کنید مطرح رسمی طور به را آن باید ( شود

 مشی خط  این  از آگاهی و ارتباط .5

  بخشی است،  مواجه آن با مدرن داریبرده اثر  درو  تامین  هایزنجیره در ما  وکار کسب که  خطری  و مشی،خط این مورد  در  آموزش

  ارائهستمری به آنها  م هایآموزش لزوم صورت در  و  کنند،می کار ما  برای که  است افرادی همه برای  های نهادینه سازی فرآیند  از

 . شد خواهد 

 
  کنندگان، تامین همه  به باید ؛ ما تجاری  روابط ابتدای  در ،تامین  زنجیره  و  کار  و  کسب در مدرن داری برده  تهدید با  مقابله به ما  تعهد

 . شودمجدداً تبیین    لزوم صورت درو  آن از  پس و  شود ابالغ  آنها  با  تجاری شرکای  و پیمانکاران
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 خط مشی  این  نقض .6

  به منجر   تواندمی فاحش  تخلف یا  تخلف دلیل به که  شودمی روبرو انضباطی اقدامات با  کند نقض را مشیخط  این  که کارمندی  هر

 . شود  اخراج

 
 .دهیم خاتمه را  کنندمی کار  ما  طرف  از که  هاییسازمان و  افراد با خود   روابط است  ممکن  ،خط مشی  این   نقض صورت در


