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سياسة حقوق اإلنسان

.1

بيان السياسة
تعزز سياسة حقوق اإلنسان لدى  Huntsmanمبادئ عملنا وسلوكياتنا فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وذلك إلظهار التزامنا بتطوير ثقافة
تنظيمية تدعم حقوق اإلنسان المعترف بها على الصعيد الدولي ،وتسعى لتجنب المشاركة في انتهاكات حقوق اإلنسان .وتدعم هذه المبادئ
وتتوافق مع تلك الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ومبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للمؤسسات متعددة
الجنسيات ،والميثاق العالمي لألمم المتحدة ،وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل (يشار إليه أيضا ً باسم
"االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية").
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نطاق السياسة
تكمل سياسة حقوق اإلنسان لدى  Huntsmanالمبادئ التوجيهية لسلوكيات العمل داخل الشركة التي تحدد التوقعات العالمية لسلوكياتنا
وتصرفاتنا وقراراتنا وذلك لضمان تلبية قيمنا المتعلقة بالصدق والنزاهة واالحترام والمسؤولية .وتمثل المبادئ التوجيهية لسلوكيات العمل
أعلى مستوى من التوجيه للعاملين لدينا .وتعزز المبادئ التوجيهية لسلوكيات العمل احترام حقوق اإلنسان عن طريق تقديم التوجيهات
بشأن الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومحترمة ،وإتاحة فرص العمل العادلة ،واحترام الخصوصية ،واالمتثال لمتطلبات مكافحة الفساد،
وتشجيع اإلشراف البيئي ،وتنفيذ التسويق الذي ينم عن المسؤولية.
يجب على جميع المدراء والمسؤولين والعاملين ،وممثلي شركات  ،Huntsmanبما في ذلك الموظفين المخولين بالتصرف نيابة
 Huntsmanفي أي من عمليات الشركة ،بما في ذلك العمليات التي يتم تنفيذها من قبل أي إدارات أو شركات تابعة أو وكالء أو
مستشارين أو ممثلين آخرين ،والمشاريع المشتركة أو مشاريع األعمال األخرى التي تشارك فيها الشركة ("العاملون في )"Huntsman
االمتثال للمبادئ التوجيهية لسلوكيات العمل .وتتوقع  Huntsmanأن يشارك الموردون والبائعون والمقاولون من الباطن التابعون لها
التزامها بحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص في مكان العمل التي توضحها المبادئ التوجيهية لسلوكيات العمل و هذه السياسة.
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أهداف السياسة


تلتزم  Huntsmanبتوفير مكان عمل ال يستخدم العمالة القسرية أو عمالة األطفال؛ ويحترم الحق في حرية تكوين الجمعيات
والتفاوض الجماعي.



تلتزم  Huntsmanبتوفير مكان عمل خال من المضايقات غير القانونية والممارسات التمييزية على أساس العرق أو اللون أو
الجنس أو األصل القومي أو التوجه الجنسي أو العمر أو الدين أو اإلعاقة  ،كما هو مبين في سياسة مناهضة التمييز ،بما في
ذلك المضايقة و االنتقام.



تلتزم  Huntsmanبتعويض العاملين بأجور تنافسية تعتمد على تقديرات السوق المحلي واالمتثال لجميع القوانين المتعلقة
بظروف العمل بما في ذلك ساعات العمل األساسية واإلضافية.



تلتزم  Huntsmanباحترام القيم الثقافية للمجتمعات التي تعمل فيها ،بما في ذلك حقوق الشعوب األصلية كما هو محدد وفقا ً
للمعايير الدولية المعمول بها.



تلتزم  Huntsmanبضمان توفير األمن لعملياتنا وفقا ً للمعايير الدولية ذات الصلة ،باستخدام الخدمات األمنية فقط عند
الضرورة والتي تتطلب استخدام القوة فقط عند الضرورة وبما يتناسب مع التهديد.



تلتزم  Huntsmanبتشجيع قيمها لدى الموردين والبائعين والمقاولين من الباطن وتتوقع منهم االلتزام بهذه القيم.



تلتزم  Huntsmanباهتمامها بالشواغل التي تثيرها األطراف المعنية والعمل مع األطراف المعنية لدعم حقوق اإلنسان ضمن
مجاالت نشاط ونفوذ .Huntsman
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تنفيذ السياسة
لتحقيق أهداف السياسة ،سوف تتولى  Huntsmanالقيام بما يلي:


دعم السياسة من خالل التوجيه والتدريب على االمتثال للسياسة واإلبالغ عن أي انتهاكات يشتبه بها.



تشجيع اإلبالغ عن انتهاكات المشتبه بها لهذه السياسة من خالل نفس القنوات المحددة للتقارير التي تقدم بموجب المبادئ
التوجيهية لسلوكيات العمل.



سوف يتم التحقيق االنتهاكات المشتبه بها بواسطة فريق أسسه مدير امتثال الشركة مع اتخاذا اإلجراءات التصحيحية أو غيرها
من التدابير المالئمة.



وضع وتنفيذ إجراءات لتعزيز اتساق ممارسات الشركة وتلبية المتطلبات التنظيمية للهيئات الحكومية المعنية.



إجراء مراجعة دورية للسياسة وفقا لمتطلبات مراجعة برنامج امتثال الشركة ،والقيام عند الضرورة ،بتحديث السياسة
وإجراءاتها والتوجيهات فيما يتعلق بفعاليتها .وقد تسعى  Huntsmanإلجراء مراجعة مستقلة في أي وقت بأي طريقة تراها
لجنة الترشيح والحكم التابعة لمجلس اإلدارة مناسبة.



تقديم تقرير ،سنوي على األقل ،بأداء حقوق اإلنسان في الشركة إلى مجلس اإلدارة.
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