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 .Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltdشركة 
 

  بیان سیاسة مناھضة العبودیة واالتجار بالبشر
 ۲۰۲۱مارس  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في 

 
ألصلیة للحصول على الرسمیة، وقد تم توفیره كمرجع وللتسھیل فقط. یرجى الرجوع إلى اللغة اإلنجلیزیة اھذا النص ھو ترجمة للنسخة اإلنجلیزیة 

 التفاصیل و/أو المواصفات. وفي حالة وجود أي تعارض، یسري محتوى النسخة اإلنجلیزیة األصلیة.
 

 سیاستنا:
 السیاسات المتعلقة بمناھضة العبودیة واالتجار بالبشر

 
یر وتحسین عملیات مكافحة ونحن ملتزمون بمراقبة وتطو سیاسة عدم التھاون مطلقًا إزاء األشكال المعاصرة للعبودیة واالتجار بالبشر.نحن نتبع 

 العبودیة واالتجار بالبشر التي نقوم بھا.
 

یاتنا التجاریة أو في أي من اإلنسان في عملكما أننا نسعى لضمان عدم تواجد األشكال المعاصرة للعبودیة واالتجار بالبشر أو أي انتھاكات لحقوق 
  سالسل اإلمداد التابعة لنا.

 Mitsubishi، فإننا نطبق سیاسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجموعة Mitsubishi Electric Corporationوبصفتنا عضًوا في مجموعة 
1Electric Group  2 .ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمجموعةGroupMitsubishi Electric  ویتضمن ذلك التزامنا المستمر تجاه احترام

 إلنسان.  المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان واحترام القانون والعمل بأعلى معاییر النزاھة، باإلضافة إلى السعي الدائم الحترام حقوق ا

یما یتعلق بالقضایا فلإلبالغ عن المخالفات ألجل موظفیھا ومكاتبھا الفرعیة في المملكة المتحدة نظاًما  Mitsubishi Electricتملك شركة 
 ویتضمن ذلك حمایة المبلغین عن المخالفات. المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان.

 ھیكل المؤسسة الخاصة بنا

ل لشركة ") ھي شركة فرعیة مملوكة بالكامMitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd. ("M-ACEإن 
Mitsubishi Electric Corporation. 

 تتضمن العملیات الخاصة بنا في المملكة المتحدة:

 تصنیع أنظمة تكییف الھواء والمضخات الحراریة والتزوید بھا.
 خدمات دعم العمالء بعد البیع ألنظمة تكییف الھواء والمضخات الحراریة.

 لتطویر الخاصة بالمنتجات الجدیدة بجانب العملیات التجریبیة للمنتج وتأكید الجودة.اعتماد عملیات ا

مارس  ۳۱یني حتى ملیون جنیھ استرل ۲٥۰موظف في المملكة المتحدة وبلغ العائد السنوي لدینا  ۱٤۹۰، عیَّنا ۲۰۲۱مارس  ۳۱اعتباًرا من 
۲۰۲۱. 

 سلسلة اإلمداد لدینا

كونات من شركاء اإلمداد، سواًء في الداخل أو الخارج، بالتوافق مع "سیاسة المشتریات الخاضعة للمسؤولیة یتم جلب كل المواد الخام والم
 3Mitsubishi Electric Corporation.االجتماعیة للشركات" الخاصة بشركة 

                                                            
 http://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/social/humanrights/policy/index.htmlراجع:  1

 
  اطلع على الرابط الخاص بإصدار اللغة اإلنجلیزیة على: 2
 https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/governance/compliance/education/index.html 

 
 اطلع على الرابط الخاص بإصدار اللغة اإلنجلیزیة على: 3
 http://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/social/supplychain/index.html 

 

http://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/social/humanrights/policy/index.html
https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/governance/compliance/education/index.html
http://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/csr/social/supplychain/index.html
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ة وفحص التقدیر االئتماني وااللتزام بالقوانین یتم التحقق من جمیع المنتجات/المواد/المكونات الموردة من خالل عملیات التدقیق والكفاءة التجاری
یتم تحدیث عملیات التدقیق  ).(REACH)) وتسجیل وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة RoHS(مثل تقیید استعمال مواد خطرة معینة (

 الخاصة بالمورد واتفاقیات التورید سنویًا للحفاظ على حالة "االعتماد الكامل".
األطراف الخارجیة لدینا لعملیات تأكید الجودة والكفاءة التجاریة وإعالنات التوافق التام الروتینیة وفحص المصنع المستضیف  یخضع كل موردي

  والموافقة على االلتزام باتفاقیات التورید.

لسیاسات لضمان التزام ورد بتطبیق اتتضمن شروط وأحكام الشراء القیاسیة لدینا تعھدات االمتثال للمسؤولیة االجتماعیة للشركات من قِبل الم
 المورد وأي متعاقد فرعي تابع لھ بما یلي:

 ۲۰۱٥من قانون العبودیة الحدیثة لعام  ٥٤عدم السماح بأي شكل من أشكال العبودیة أو االتجار بالبشر على النحو المحدد في القسم  -
قولة لضمان منع أي عبودیة أو اتجار بالبشر في أعمالھ أو سلسلة في أعمالھ أو سلسلة اإلمداد التابعة لھ، واتخاذ جمیع الخطوات المع

  اإلمداد التابعة لھ؛
  (منظمة العمل الدولیة) التي تحمي األطفال والعمال الشباب وعدم استخدام عمالة األطفال مطلقًا؛ و ILOاحترام اتفاقیات  -
 الطوعي؛عدم استخدام أي عمل جبري أو استعبادي أو العمل بالسجن غیر  -
  عدم إساءة معاملة العمال أو انتھاك حقوقھم. -

 

للحصول على موافقة الموردین لالتفاق على المبادرات الخاصة بالقضایا االجتماعیة بما  Mitsubishi Electric Corporationتسعى شركة 
زیز الجھود وإصدار التعلیمات لفھم مخاطر في تع Mitsubishi Electricباإلضافة إلى ذلك، استمرت شركة  في ذلك قضایا حقوق اإلنسان.

 انتھاك حقوق اإلنسان من قبل الموردین (أي العمل القسري باستخدام عمال أجانب، والعمل المحفوف بالمخاطر).

  عملیات إیالء العنایة الواجبة وتقییم وإدارة المخاطر من أجل مناھضة العبودیة واالتجار بالبشر

أو من أحد أعضاء مجموعة الشركات التابعة لھا  Mitsubishi Electric Corporationمن یتم شراء البضائع والخدمات  •
د مجموعة   "):Mitsubishi Electric Group(یشار إلیھا مجتمعة فیما بعد بعبارة "مَوّرِ

د مجموعة  والفحص ومتطلبات " وعملیات التحقق Mitsubishi Electric Groupنعتمد على تقییم المخاطر الذاتي الخاص بـ"مَوّرِ
  االلتزام التعاقدي لدیھ، كما ینطبق ذلك على المتعاقدین الفرعیین لدیھ لدعم التوافق ضمن سلسلة اإلمداد الخاصة بالمشتریات.

 بتطبیق ما یلي: Mitsubishi Electric Groupومورد مجموعة  M-ACEوفي إطار تلك العملیات، یقوم كل من 
)iة بمجموعة ) سیاسة حقوق اإلنسان الخاصMitsubishi Electric Group یؤكد ھذا  :۲۰۱۷سبتمبر  ۲۰، بصیغتھا المطبقة في

على أن حمایة حقوق اإلنسان ودعم مبادئ حقوق اإلنسان المتفق علیھا دولیًا یشكالن عنصرین أساسیین في األنشطة التجاریة الخاصة 
نا أعضاًء في المجموعة، فإننا ندرك واجبنا نحو منع أي تواطؤ وبناًء على ذلك، وبصفت .Mitsubishi Electric Groupبمجموعة 

 یشمل التزامنا بسیاساتنا ما یلي:    في انتھاكات حقوق اإلنسان.
بأنھا، كحد أدنى، یتعین علیھا احترام المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان،  Mitsubishi Electric Groupتُقر مجموعة  •

وعلى ھذا األساس،  مثل الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان وإعالن منظمة العمل الدولیة بشأن المبادئ والحقوق األساسیة في العمل.
ائح ذات الصلة بشكل واٍف في كل بلد ومنطقة نقوم فیھا ینبغي أن نحترم حقوق اإلنسان مع الحرص على معرفة القوانین واللو

 بأعمالنا التجاریة.
وإذا كانت ھذه القوانین واللوائح ال تتفق مع المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان، یجب علینا التشاور مع السلطات المحلیة 

 معاییر الدولیة بشكل صحیح.بشأن كیفیة معالجة القضایا المتعلقة بحقوق اإلنسان من أجل احترام ال
 Mitsubishi Electricاستناداً إلى "مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة لألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان"، تتعھد مجموعة  •

Group  باتخاذ إجراءات وتدابیر العنایة الواجبة فیما یتعلق بحقوق اإلنسان، مثل تحدید تأثیر أنشطتھا التجاریة على حقوق
وعالوة على ذلك، ستقوم المجموعة  وتقییمھ، ودراسة طرق لمنع أو تخفیف أي أثر سلبي لتلك األنشطة بشكل استباقي. اإلنسان

بوضع إطار لتصحیح أي من الحاالت التي تجد أن أنشطتھا التجاریة قد أثرت فیھا تأثیًرا سلبیًا على حقوق اإلنسان، أو یتضح أن 
 ھاكات لحقوق اإلنسان.أعضاءھا قد تورطوا بشكل واضح في انت

(المسؤولیة االجتماعیة للشركات)  CSRبتحدید العناصر الجوھریة لـ  Mitsubishi Electric Groupقامت مجموعة  •
وقامت بتعیین المھام واألھداف المحددة لتلك العناصر الجوھریة، وتعمل على تحقیقھا واتخاذ خطوات للتأكد من حالة المبادرات 

 المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان من خالل تلك العملیة، والكشف عن نتائجھا بشكل صحیح.
على ضمان تنفیذ مبادراتھا المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان بمشاركة جمیع  Mitsubishi Electric Groupستعمل مجموعة  •

وعالوة على ذلك، ستطلب المجموعة التعاون من مختلف أصحاب المصالح المشاركین في  المدیرین التنفیذیین والموظفین.
ت، بغیة المساعدة في تعزیز احترام حقوق اإلنسان سالسل القیمة الكاملة الخاصة بھا، مثل األنشطة التجاریة والمنتجات والخدما

 في المجتمع على نطاق واسع.
بتنفیذ برامج تدریبیة وحمالت توعیة بشكل مستمر لضمان أن یكون جمیع  Mitsubishi Electric Groupستقوم مجموعة  •

 سان، والتصرف وفقًا لذلك.المدیرین التنفیذیین وأعضاء الفریق على درایة بالمبادرات المتعلقة باحترام حقوق اإلن



3 
 

 
)ii تنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة  (Mitsubishi Electric Group :على  

 احترام حقوق اإلنسان:
نحترم حقوق اإلنسان ونحرص على معرفة القوانین واللوائح ذات الصلة بشكل واٍف في البلدان والمناطق التي  .۱"

 نسعى جاھدین لعدم انتھاك أي من حقوق اإلنسان.كما  نمارس فیھا أعمالنا التجاریة.
سنطلب التعاون من مختلف أصحاب المصالح المشاركین في سالسل القیمة الكاملة الخاصة باألنشطة التجاریة  .۲

 والمنتجات والخدمات، بغیة المساعدة في تعزیز احترام حقوق اإلنسان في المجتمع على نطاق واسع.
تشارة بخصوص حقوق اإلنسان من مختلف أصحاب المصالح، أو إذا شھدنا أو سمعنا أي سلوك إذا تلقینا شكوى أو اس .3

ینتھك حقوق اإلنسان من مختلف أصحاب المصالح، أو إذا شھدنا أو سمعنا أي سلوك ینتھك حقوق اإلنسان في أنشطة 
كن اتخاذ اإلجراءات الالزمة ، فإننا نتصل على الفور بالقسم المسؤول حتى یمMitsubishi Electric Groupمجموعة 

 لحل األمر".
 

 خالل تلك المدة:
تأثیر أنشطتھا المؤسسیة في حقوق اإلنسان في عدد كبیر من المواقع، بما في  Mitsubishi Electric Groupقیَّمت مجموعة  •

  والشركات التابعة لھا في الیابان وعلى المستوى الدولي؛ Mitsubishi Electricذلك مكاتب مجموعة 
تدریبًا بشأن حقوق اإلنسان للموظفین المنخرطین في أنشطة المسؤولیة  Mitsubishi Electric Corporationعقدت شركة  •

 والشركات التابعة لھا في الیابان; Mitsubishi Electricاالجتماعیة للشركات في مكاتب شركة 
 Mitsubishiمراجعة وظائف برنامج التدریب الفني عبر مجموعة  Mitsubishi Electric Corporationواصلت شركة  •

Electric Group  وأنھ یعمل وفقًا لمدونة قواعد السلوك التابعة لمجموعةMitsubishi Electric Group؛ و  
 Mitsubishi Electricبرنامًجا للتعلم اإللكتروني لغالبیة موظفي شركة  Mitsubishi Electric Groupقدَّمت مجموعة  •

Corporation .والشركات التابعة لھا في الیابان  

الخاصة بـ "شركاء األعمال" (على  CSRبرنامًجا مستمًرا لتقییم مبادرات  Mitsubishi Electric Corporationتتبع شركة 
تقوم على تقییم جمیع الموردین  Mitsubishi Electric Corporationسبیل المثال موردو األطراف الخارجیة).  فسیاسة شركة 

  الجدد.
 

  خالل تلك المدة:
دراسات استقصائیة لتقییم المسؤولیة االجتماعیة للشركات مع عدد كبیر من  Mitsubishi Electric Corporationأجرت شركة 

التابعین لھم على اتباع ممارسات الموردین الحالیین والجدد؛ مما أدى إلى توجیھ عدد من الموردین نحو تشجیع المتعاقدین الفرعیین 
  االمتثال للمسؤولیة االجتماعیة للشركات.

 
-Gفي إطار عملیات الشراء المستدامة عالمیًا والتكلفة المستھدفة والتوزیع المشترك للتكالیف عن طریق تعزیز استراتیجیة الشراكة (

STEP نحو تقویة ھیكل الشراء، تھدف مجموعة (Mitsubishi Electric Group  إلى تحقیق أقل نسبة تكلفة على اإلطالق بدًءا
في ھذا الجھد، سنطور ونعزز التدابیر التالیة لتحقیق الھدف التالي:  "سنساھم في تحقیق االستدامة من خالل  .۲۰۲۱من السنة المالیة 

ادیة واالجتماعیة لرفع قیمة شركتنا،" ومن خالل القیام بذلك، سنبذل المزید من الجھود لتعزیز القیمة االقتص جمیع أنشطة الشركة.
 Materials Planning Officeوبالتعاون مع  والذي یُعد ھدف أعمال المجموعة، من خالل عملیات الشراء المستدامة والمستقرة.

ات مسؤولي في مكاتب الشركات اإلقلیمیة في الصین وآسیا وأوروبا واألمریكتین، نقوم بتنفیذ استراتیجیات الشراء من خالل مؤتمر
 المشتریات وغیرھا من االجتماعات المماثلة لتعزیز أنشطة الشراء المثلى المناسبة لكل منطقة.

وباإلضافة إلى ھذه المبادرة، سنعمل أیًضا على تعزیز األنشطة للتخفیف من أي مخاطر متصورة تتعلق بمجموعة من القضایا المتعلقة 
 ).BCPسلة اإلمداد الخاصة بالمشتریات وبالتالي تعزیز خطتنا الستمراریة األعمال (بممارسات األعمال والمشكالت البیئیة في سل

 
 عملیات شراء البضائع والخدمات من موردي األطراف الخارجیة •

جار نحن نطبق نھًجا متناسبًا على عملیات إیالء العنایة الواجبة لدینا من أجل تقییم المخاطر والتحقق منھا فیما یتعلق بالعبودیة واالت
بالنسبة لتقییم المخاطر لدینا، نأخذ بعین االعتبار المنتجات والمكونات ومواد التغلیف والخدمات وموقع الخدمات وبیانات  بالبشر.

  سلسلة اإلمداد ذات الصلة.
 األخرى.كما أننا نأخذ بعین االعتبار اإلقرار الذاتي لالمتثال من جانب المورد وأي سیاسة امتثال و/أو بیانات االمتثال 

 في حالة تحدید مورد بدرجة خطورة عالیة، سیتعین إجراء عملیات تحقق أكثر شموالً لتقییم مدى االلتزام ولعالج أي حالة عدم التزام.

 خالل تلك المدة:  
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في إصدار نماذج الموافقة لموردیھا وشركائھا في الشراء بخصوص إرشادات الشراء  Mitsubishi Electricاستمرت شركة  -
الخاصة بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات، والتي تطلب معلومات تتعلق بفھم مخاطر حقوق اإلنسان الجسیمة في سلسلة التورید 

 لمخاطر، وما إلى ذلك)؛والتخفیف من حدتھا (العمل القسري باستخدام عمال أجانب، والعمل المحفوف با

باإلضافة إلى التحقیقات الجاریة نتیجة للردود على نماذج الموافقة، نقوم بتطبیق ورقة تحقق إضافیة لكشف انتھاكات حقوق  -
  اإلنسان، ونقوم بإجراءات تھدف إلى الحد من ھذه المشكالت؛

 ۲۸۰۰بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات من حوالي  تلقینا توقیعات على نماذج الموافقة الخاصة بإرشادات المشتریات الخاصة -
مورد، وسوف نواصل السعي للحصول على نماذج موافقة من الموردین الذین لم یستجیبوا بعد والموردین الجدد خالل الفترة 

 المتبقیة من السنة المالیة.

  الحدیثة للعبودیة واالتجار بالبشرمؤشرات األداء الرئیسیة لقیاس فعالیة الخطوات الُمتخذة، والتدریب على األشكال 

، كما یتعین Mitsubishi Electric Groupنسخة من كتیب مدونة قواعد السلوك لمجموعة  M-ACEیتعین أن یتسلم كل موظف داخل 
 االلتزام بھذه القواعد وبكل القوانین المعمول بھا.

باألمور التشریعیة وسیاسات الشركة لدینا وبیان مكافحة العبودیة واالتجار  ولقد أحطنا فریق المشتریات لدینا بكل ما یتعلق بالمتطلبات الخاصة
 بالبشر ھذا.  

، قمنا بنشر وحدة تدریبیة لالمتثال عبر التعلیم اإللكتروني وفقًا لقانون األشكال الحدیثة ۲۰۲۱مارس  ۳۱أثناء السنة المالیة التي تنتھي في 
  لفریق العمل لدینا. ۲۰۱٥للعبودیة في المملكة المتحدة لعام 

 
برنامًجا للتعلیم اإللكتروني مرتبًطا  Mitsubishi Electric Corporationباإلضافة إلى ذلك، خارج نطاق المملكة المتحدة، أجرت شركة 

لیة والشركات المح Mitsubishi Electricبالمسؤولیة االجتماعیة للشركات والذي یتضمن موضوعات حول حقوق اإلنسان لموظفي شركة 
نسخة باللغة اإلنجلیزیة من المحتویات وطبقت البرنامج في الشركات  Mitsubishi Electric Corporationأنشأت شركة  التابعة لھا.

لمواصلة تنفیذ البرنامج بشكل منتظم مع مراجعة المحتوى  Mitsubishi Electric Corporationتخطط شركة  الخارجیة التابعة لھا أیًضا.
 اھات المتعلقة بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات واتجاھات حقوق اإلنسان.في ضوء االتج

 
برامج تدریبیة  Mitsubishi Electric Corporationخالل الفترة، حیثما كان ذلك ممكنًا، أجرت شركة  covid-19ومراعاةً لتأثیر فیروس 

  رش) للموظفین الجدد والمدیرین المعینین حدیثًا.مستمرة وجلسات تدریبیة جماعیة وجًھا لوجھ تتعلق بحقوق اإلنسان (والتح
 

تعلیقات تتناول موضوع "ما ھي حقوق اإلنسان؟" في النشرات اإلخباریة التابعة للشركة  Mitsubishi Electric Corporationتنشر شركة 
) NAPاإلنسان" و"آثار خطة العمل الوطنیة (تم نشر أحدث التعلیقات، و"تقدیم االستشارات في مجال حقوق  والمجموعة عدة مرات في السنة.

 ، على التوالي.۲۰۲۱وأبریل  ۲۰۲۰للحكومة الیابانیة على األعمال التجاریة وحقوق اإلنسان"، في إصدارات أغسطس 
 

 .Mitsubishi Electricنشر الوعي بحقوق اإلنسان بین موظفیھا في مجموعة  Mitsubishi Electric Corporationستواصل شركة 
 

  االلتزام بقوانین المملكة المتحدة

في أي سلسة ) iیوضح ھذا البیان الخطوات التي قمنا بھا في العام المنصرم للسعي إلى ضمان عدم حدوث أشكال من العبودیة واالتجار بالبشر (
  ) في أي جزء من الشركات التابعة لنا.iiإمداد تابعة لنا و(

 
 ۳۱ اعتمد مجلس اإلدارة لدینا ھذا البیان الذي شّكل البیان الخاص بنا فیما یتعلق بالعبودیة واالتجار بالبشر للسنة المالیة المنتھیة في

االتسام في المملكة المتحدة، من أجل  ۲۰۱٥) من قانون األشكال الحدیثة للعبودیة لعام ۱(٥٤حسبما یتطلبھ القسم  ۲۰۲۱مارس 
 .  سالسل اإلمداد وما إلى ذلكبالشفافیة في 

 
.  وتحتوي الصفحة الرئیسیة لموقع الویب على Mitsubishi Electric UKالبیان موجود لالطالع على موقع الویب الخاص بشركة 

 رابط واضح لھذا البیان.
 

 موقّع من جانب:
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  رئیس ومدیر الشركة
 .Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltdشركة 

  ۲۰۲۱سبتمبر  ۱ تاریخ اإلصدار:


