
 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   2 من   1 صفحة  سیاسة مكافحة االتجار بالبشر 

 
بأن جمیع الموظفین والمتعاقدین والجھات الخارجیة التي تعمل نیابة عنھا یجب أن تحترم حقوق اإلنسان    .Spraying Systems Coتؤمن شركة  

 تحدد ھذه السیاسة إجراءات الحمایة ضد االتجار باألشخاص ألغراض العمل الجبري وألغراض الجنس.   المتعلقة بخیارات التوظیف األخالقیة. 
 

في كل المواقع، بما في ذلك األشخاص الذین ال یخضعون لقوانین،  Spraying Systemsركة تنطبق ھذه السیاسة على جمیع موظفي ش
 وقواعد، ولوائح مكافحة االتجار بالبشر الفیدرالیة والمحلیة المعمول بھا.

 
وموظفي المتعاقد من الباطن،  بشكل صارم الموظفین، والمتعاقدین من الباطن، .Spraying Systems Coتحظر شركة 

األنشطة تشمل التورط في االتجار بالبشر ألغراض جنسیة   ھذه وكالء من االنخراط في األنشطة المتعلقة باالتجار بالبشر.وال
الممارسة قانونیة في الوالیة القضائیة التي تحدث فیھا)، واستخدام القوة، أو   وممارسة أفعال جنسیة تجاریة (حتى إذا كانت ھذه

بإلحاق   إلخضاع شخص للعبودیة غیر الطوعیة، أو االستحواذ على عمل من شخص عن طریق التھدید االحتیال، أو اإلكراه 
 ضرر جسیم بھذا الشخص أو شخص آخر، من بین آخرین.

 
وموظفي المتعاقد من الباطن، والوكالء   أیًضا الموظفین، والمتعاقدین من الباطن، .Spraying Systems Coتحظر شركة 

 والتي تشمل ما یلي:  ات تتعلق باالتجار بالبشر،من التورط في ممارس
 إمساك الرواتب؛ 

 عن شروط وأحكام التوظیف الرئیسیة؛ استخدام ممارسات مضللة أو احتیالیة لتعیین موظفین، مثل عدم الكشف
 استخدام مسؤولي توظیف ال یمتثلون لقوانین العمل المحلیة؛

 القانون.  یتطلبھ عدم تقدیم عقد عمل أو وثیقة عمل بموجب ما 
 

تجاه انتھاك ھذه القواعد،  اإلجراءات التأدیبیة المناسبة Spraying Systems Co.ستتخذ الشركات العاملة التابعة لشركة 
 والوكالء.  بما في ذلك تسریح الموظفین، والمتعاقدین من الباطن،

 
أو   بشكل كامل مع حكومة الوالیات المتحدة .Spraying Systems Coیجب أن تتعاون الشركات العاملة التابعة لشركة 

موظفو الشركات العاملة   المتعلقة بھذه االنتھاكات. غیرھا من السلطات الحكومیة المختصة في عملیات التدقیق أو التحقیقات
المشتبھ  مطلوب منھم التعاون في أي تحقیق داخلي أو خارجي في المخالفات .Spraying Systems Co التابعة لشركة 

 بموجب ھذه السیاسة.  فیھا
 

 متطلبات إلزامیة لإلبالغ 
بمعلومات موثوق بھا تتعلق بانتھاكات  في جمیع البلدان التي تسمح فیھا القوانین واللوائح المحلیة، یجب أن یبلغ فوًرا الموظفون، الذین على علم

تعد سرعة اإلبالغ   .Spraying Systems Co الفات الخاصة بشركةبما یتفق مع سیاسة المبلغین عن المخ فعلیة أو محتملة لھذه السیاسة،
ن أي انتھاك مشتبھ بھ أمًرا بالغ األھمیة؛ ألن الحكومة األمریكیة لدیھا التزامات صارمة لإلبالغ عندما تكون ھناك معلومات موثوق بھا ع عن

د في مقر ویتون، إلینوي، باالنتھاكات لبدء عملیة تحقیق آمنة.  یتم  ینبغي للموظفین إبالغ قسم الموارد البشریة في الشركة الموجو االنتھاكات.
 التعامل مع التقاریر كافة بسریة تامة إلى الحد المسموح بھ قانونًا.  

 
  ویجب أن یتوقع جمیع األشخاص الملزمین بالعمل بھذه السیاسة تضمین تفاصیل كافیة بشأن االنتھاك المبلغ عنھ للسماح بإجراء تحقیق كامل

 ومناسب.  ومن المھم تقدیم معلومات عن أسماء
الشخص  األشخاص المتورطین (أو الشھود على الواقعة)، والتواریخ الدقیقة أو التقریبیة وأوقات الواقعة (الوقائع)، وموقع وقوعھا، وسبب اعتقاد

 بضرورة اإلبالغ عنھا.
 

ظل جمیع المعلومات التي تم الكشف عنھا أثناء التحقیق سریة، باستثناء ما ھو سیتم التحقیق في جمیع تقاریر االنتھاكات بشكل سریع ودقیق، وست 
 ضروري إلجراء التحقیق واتخاذ أي إجراء إصالحي، وفقًا للقانون والقواعد واللوائح المعمول بھا. 

 
التحقیق.  یقع الموظفون تحت اإلجراءات التأدیبیة، وعلى جمیع الموظفین (الموظفین، والمشرفین، والمتعاقدین،... إلخ) واجب التعاون في عملیة 

 التي تصل إلى وتتضمن إنھاء الخدمة، في حال حدوث عدم تعاون في تحقیق، أو تقدیم معلومات خطأ عمدًا أثناء التحقیق.
 
  



 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   2 من   2 صفحة  سیاسة مكافحة االتجار بالبشر 

 
 االنتقام 

 
االنتقام من أي موظف یقدم تقریًرا بحسن نیة عن انتھاك مزعوم أو یشارك في تحقیق.  یجب إبالغ  .Spraying Systems Coتحظر شركة 

 قسم الموارد البشریة فوًرا عن أي انتقام مشتبھ.
 

ت األداء  وتشمل أمثلة االنتقام، على سبیل المثال ال الحصر، الحرمان من فرص التوظیف أو الترقیة، والتھدیدات أو عبارات التوبیخ، وتقییما
 السلبیة، والمراجع الوظیفیة السلبیة. 

 
 وسیخضع أي شخص تكتشف الشركة تورطھ في سلوك انتقامي للتأدیب بدرجة تصل إلى وتشمل إنھاء الخدمة مھما كان منصبھ أو مسماه الوظیفي.
 

كشفت عملیة التحقیق عن أن التقریر قد تم تقدیمھ  سیتم التعامل مع أي تقاریر عن االنتھاكات على أنھا تمت بحسن نیة طوال عملیة التحقیق.  إذا
ة  بسوء نیة، فقد یتعرض الموظف المبلغ إلى إجراء تأدیبي یصل إلى ویتضمن إنھاء الخدمة، وقد یتحمل مسؤولیة التكالیف التي تتكبدھا الشرك

 إلكمال عملیة التحقیق. 
 
 


