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Mitsubishi Electric Europe B.V.  
 

 بیان سیاسة مناھضة العبودیة واالتجار بالبشر
 ۲۰۲۲مارس  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في 

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

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

 سیاستنا؛
  السیاسات المتعلقة بمناھضة العبودیة واالتجار بالبشر

عبودیة المعاصرة في ) من قانون أشكال ال۱( ٥٤المعاصرة واالتجار بالبشر، كما ھو مطلوب بموجب المادة تشكل ھذه الوثیقة بیان أشكال العبودیة 
 .۲۰۱٥المملكة المتحدة لعام 

سین عملیات مكافحة نحن نتبع سیاسة عدم التھاون مطلقًا إزاء األشكال المعاصرة للعبودیة واالتجار بالبشر، ونحن ملتزمون بمراقبة وتطویر وتح
  بودیة واالتجار بالبشر التي نقوم بھا.الع

لتجاریة أو في أي من اكما أننا نسعى لضمان عدم تواجد األشكال المعاصرة للعبودیة واالتجار بالبشر أو أي انتھاكات لحقوق اإلنسان في عملیاتنا 
  سالسل اإلمداد التابعة لنا.

 Mitsubishi، فإننا نطبق سیاسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجموعة Mitsubishi Electric Corporationوبصفتنا عضًوا في مجموعة 
1

0FElectric Group  2.ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمجموعة
1FMitsubishi Electric Group  ویتضمن ذلك التزامنا المستمر تجاه احترام

 زاھة، باإلضافة إلى السعي الدائم الحترام حقوق اإلنسان.  المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان واحترام القانون والعمل بأعلى معاییر الن

تعلق بالقضایا المتعلقة ومكاتبھا الفرعیة في المملكة المتحدة نظاًما لإلبالغ عن المخالفات ألجل موظفیھا فیما ی Mitsubishi Electricتملك شركة 
 بانتھاكات حقوق اإلنسان. ویتضمن ذلك حمایة المبلغین عن المخالفات.

 ھیكل المؤسسة الخاصة بنا
(مقرھا  Mitsubishi Electric Corporation. ھي شركة فرعیة مملوكة بالكامل لشركة Mitsubishi Electric Europe B.Vشركة 

  في الیابان).

  تتضمن العملیات الخاصة بنا في المملكة المتحدة:

تحكم في أجزاء المبیعات والتسویق لمنتجات وخدمات تكییف الھواء ومنتجات وخدمات التدفئة والتبرید والتھویة ومنتجات األتمتة وال -
  ؛Mitsubishi Electricالسیارات والخدمات الخاصة بھا، باإلضافة إلى أنظمة الرفع والمصاعد وخدماتھا الخاصة بشركة 

اتیح الكھربیة للتوربینات سم ھندسة الطاقة، بما في التزوید بأنظمة المفاتیح الكھربیة المعزولة بالغاز والمفإمداد البضائع والخدمات إلى ق -
 الھوائیة والمرتبطة بأنشطة البحث والتطویر؛

  شراء المواد والمنتجات داخل أوروبا. -
 

مارس  ۳۱ملیون جنیھ استرلیني حتى  ۳٤۷السنوي لدینا أكثر من  موظفًا في المملكة المتحدة وبلغ العائد ٦۳۹، عیَّنا ۲۰۲۲مارس  ۳۱اعتباًرا من 
۲۰۲۲. 

 سالسل اإلمداد لدینا
االجتماعیة  یتم جلب كل المواد الخام والمكونات من شركاء التورید، سواءً في الداخل أو الخارج، بالتوافق مع "سیاسة المشتریات الخاضعة للمسؤولیة

3.للشركات" الخاصة بشركة 
2FElectric CorporationMitsubishi   

مات من . ونقوم أیًضا بشراء بضائع وخدMitsubishi Electric Corporationالمورد الرئیسي للبضائع والخدمات لدینا ھي شركتنا األم 
  .Mitsubishi Electricشركات مجموعة 

إلى عمالئنا مباشرة جنبًا إلى جنب مع تورید بضائع وخدمات واء لتوریدھا س -وقد نقوم بجلب بضائع وخدمات أخرى للوفاء باحتیاجات العمل لدینا 
 .Mitsubishi Electricشركة 

                                                            
 Mitsubishi Electric Groupسیاسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجموعة اطلع على  1
  (إصدار اللغة اإلنجلیزیة) Mitsubishi Electric Groupمدونة قواعد السلوك الخاصة بمجموعة اطلع على  2
 Mitsubishi Electric Groupولیة االجتماعیة للشركات الخاصة بشركة سیاسة المشتریات الخاضعة للمسؤاطلع على  3

https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/social/humanrights/policy/index.html
https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/governance/compliance/education/index.html
https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/social/supplychain/index.html
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لضمان  تتضمن شروط وأحكام الشراء لدینا في المملكة المتحدة تعھدات االمتثال للمسؤولیة االجتماعیة للشركات من قِبل المورد بتطبیق السیاسات
 یلي:التزام المورد وأي متعاقد فرعي تابع لھ بما 

لخطوات المعقولة عدم السماح بأي شكل من أشكال العبودیة أو االتجار بالبشر في أعمالھ أو سلسلة اإلمداد التابعة لھ واتخاذ جمیع ا -
  لضمان منع أي عبودیة أو اتجار بالبشر في أعمالھ أو سلسلة اإلمداد التابعة لھ؛

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

 
الخاصة بالقضایا االجتماعیة بما  للحصول على موافقة الموردین لالتفاق على المبادرات Mitsubishi Electric Corporationتسعى شركة 

في تعزیز الجھود وإصدار التعلیمات  Mitsubishi Electric Corporationفي ذلك قضایا حقوق اإلنسان. باإلضافة إلى ذلك، استمرت شركة 
 لمخاطر).لفھم مخاطر انتھاك حقوق اإلنسان من قبل الموردین (أي العمل القسري باستخدام عمال أجانب، والعمل المحفوف با

 
 عملیات إیالء العنایة الواجبة

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

د مجموعة  " لتقییم المخاطر والتحقق Mitsubishi Electric Groupنعتمد على عملیات إیالء العنایة الواجبة الذاتیة الخاصة بـ"مَوّرِ
  ومتطلبات االلتزام التعاقدي لدیھ، كما ینطبق ذلك على المتعاقدین الفرعیین لدیھ لدعم التوافق ضمن سلسلة اإلمداد الخاصة بالمشتریات.

 
 Mitsubishi Electric Group. ومورد مجموعة Mitsubishi Electric Europe B.Vوفي إطار تلك العملیات، یقوم كل من 

 بتطبیق ما یلي:
)i سیاسة حقوق اإلنسان الخاصة بمجموعة (Mitsubishi Electric Group:   یؤكد ھذا على أن حمایة حقوق اإلنسان ودعم مبادئ

 Mitsubishi Electricحقوق اإلنسان المتفق علیھا دولیًا یشكالن عنصرین أساسیین في األنشطة التجاریة الخاصة بمجموعة 
Groupوق اإلنسان. یشمل . وبناًء على ذلك، وبصفتنا أعضاًء في المجموعة، فإننا ندرك واجبنا نحو منع أي تواطؤ في انتھاكات حق

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

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

مع السلطات المحلیة بشأن وإذا كانت ھذه القوانین واللوائح ال تتفق مع المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان، یجب علینا التشاور 
 كیفیة معالجة القضایا المتعلقة بحقوق اإلنسان من أجل احترام المعاییر الدولیة بشكل صحیح.

 Mitsubishi Electric Groupاستناًدا إلى "مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة لألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان"، تتعھد مجموعة  •
الواجبة فیما یتعلق بحقوق اإلنسان، مثل تحدید تأثیر أنشطتھا التجاریة على حقوق اإلنسان وتقییمھ،  باتخاذ إجراءات وتدابیر العنایة

ودراسة طرق لمنع أو تخفیف أي أثر سلبي لتلك األنشطة بشكل استباقي. وعالوة على ذلك، ستقوم المجموعة بوضع إطار لتصحیح 
فیھا تأثیًرا سلبیًا على حقوق اإلنسان، أو یتضح أن أعضاءھا قد تورطوا  أي من الحاالت التي تجد أن أنشطتھا التجاریة قد أثرت

 بشكل واضح في انتھاكات لحقوق اإلنسان.
بتحدید العناصر الجوھریة، وقامت بتعیین المھام واألھداف المحددة لتلك  Mitsubishi Electric Groupقامت مجموعة  •

ات للتأكد من حالة المبادرات المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان من خالل تلك العناصر الجوھریة، وتعمل على تحقیقھا واتخاذ خطو
 العملیة، والكشف عن نتائجھا بشكل صحیح.

على ضمان تنفیذ مبادراتھا المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان بمشاركة جمیع  Mitsubishi Electric Groupستعمل مجموعة  •
ذلك، ستطلب المجموعة التعاون من مختلف أصحاب المصالح المشاركین في سالسل  المدیرین التنفیذیین والموظفین. وعالوة على

القیمة الكاملة الخاصة بھا، مثل األنشطة التجاریة والمنتجات والخدمات، بغیة المساعدة في تعزیز احترام حقوق اإلنسان في المجتمع 
 على نطاق واسع.

امج تدریبیة وحمالت توعیة بشكل مستمر لضمان أن یكون جمیع بتنفیذ بر Mitsubishi Electric Groupستقوم مجموعة  •
 المدیرین التنفیذیین وأعضاء الفریق على درایة بالمبادرات المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان، والتصرف وفقًا لذلك.

 
)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 نمارس ۱"

 فیھا أعمالنا التجاریة. كما نسعى جاھدین لعدم انتھاك أي من حقوق اإلنسان.
شطتنا التجاریة ومنتجاتنا وخدماتنا، . نطلب التعاون من مختلف أصحاب المصالح المشاركین في سالسل القیمة الكاملة ألن۲

 بغیة المساعدة في تعزیز احترام حقوق اإلنسان في المجتمع على نطاق واسع.
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. إذا تلقینا شكوى أو استشارة بخصوص حقوق اإلنسان من مختلف أصحاب المصالح، أو إذا شھدنا أو سمعنا أي سلوك ۳
شھدنا أو سمعنا أي سلوك ینتھك حقوق اإلنسان في أنشطة  ینتھك حقوق اإلنسان من مختلف أصحاب المصالح، أو إذا

، فإننا نتصل على الفور بالقسم المسؤول حتى یمكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة Mitsubishi Electric Groupمجموعة 
 لحل األمر".

 
 خالل تلك المدة:

موقعًا بصورة إجمالیة،  ۳۳٦تأثیر أنشطتھا المؤسسیة في حقوق اإلنسان في  Mitsubishi Electric Groupقیَّمت مجموعة  •
  والشركات التابعة لھا في الیابان وعلى المستوى الدولي؛ Mitsubishi Electricبما في ذلك مكاتب مجموعة 

دورات تدریبیة متنوعة للموظفین المنخرطین في االستدامة في مكاتب  Mitsubishi Electric Corporationعقدت شركة  •
 والشركات التابعة لھا في الیابان: Mitsubishi Electricشركة 

مراجعة وظائف برنامج التدریب الفني للمتدربین عبر مجموعة  Mitsubishi Electric Corporationواصلت شركة  •
Mitsubishi Electric  للمبادئ التوجیھیة للسلوك التابعة لمجموعة وأنھا تعمل وفقًاMitsubishi Electric Group؛ 

 Mitsubishi Electric Corporationبرنامًجا للتعلم اإللكتروني لغالبیة موظفي  Mitsubishi Electricقدَّمت مجموعة  •
  والشركات التابعة لھا في الیابان.

ـ "شركاء العمل" (على سبیل المثال برنامًجا م Mitsubishi Electric Corporationتتبع  ستمًرا لتقییم مبادرات االستدامة الخاصة ب
  تقوم على تقییم جمیع الموردین الجدد. Mitsubishi Electric Corporationموردو األطراف الخارجیة).  فسیاسة شركة 

 
 تقییم التأثیر على حقوق اإلنسان

سان"، تجري كجزء من إجراءات وتدابیر العنایة الواجبة بحقوق اإلنسان التي تتطلبھا "مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة لألعمال التجاریة وحقوق اإلن
وق بشكل دوري "تقییمات التأثیر على حقوق اإلنسان" من أجل تقییم تأثیر أنشطتھا التجاریة على حق Mitsubishi Electric Groupمجموعة 
 اإلنسان.

 
والشركات  Mitsubishi Electric"تقییم التأثیر على حقوق اإلنسان" الثاني لشركة  Mitsubishi Electric، أجرت مجموعة ۲۰۲۱في عام 

  موقعًا. ٤۱۷التابعة لھا في الیابان والشركات التابعة لھا في الخارج، حیث غطت إجمالي 
 

إضافة فئة "حقوق اإلنسان" إلى "الفحص الذاتي للرقابة العامة"، حیث یتم فحص  Mitsubishi Electricباإلضافة إلى ذلك، قررت مجموعة 
 Mitsubishi Electricالمخاطر التي قد یكون لھا تأثیر مادي على اإلدارة بناًء على القرارات التي یتخذھا مجلس اإلدارة. كما تحققت مجموعة 

 ییم التأثیر على حقوق اإلنسان".أیًضا من حالة التقدم المحرز في "تق
 

 )RBAتحالف األعمال المسؤولة (
إلى تحالف األعمال  ۲۰۲۲، انضممنا في فبرایر Mitsubishi Electricمن أجل تعزیز موضوعیة وشفافیة مبادرات حقوق اإلنسان لمجموعة 

التورید العالمیة. نحن نلتزم بمواءمة عملیاتنا بشكل تدریجي مع ، وھو تحالف یعزز المسؤولیة االجتماعیة للشركات في سالسل (RBAالمسؤولة (
 أحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بتحالف األعمال المسؤولة، بغیة تعزیز التحسین المستمر لجھود االستدامة لدینا.

 
 عملیات شراء البضائع والخدمات من موردي األطراف الخارجیة

 ت إیالء العنایة الواجبة لدینا من أجل تقییم المخاطر والتحقق منھا فیما یتعلق بالعبودیة واالتجار بالبشر.نحن نطبق نھًجا متناسبًا على عملیا
 

د ذات بالنسبة لتقییم المخاطر لدینا، نأخذ بعین االعتبار المنتجات والمكونات ومواد التغلیف والخدمات وموقع الخدمات وبیانات سلسلة اإلمدا
  الصلة.

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

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

 
 خالل تلك المدة:  

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 

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

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؛
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بناًء على مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ  ۲۰۱۸تم وضع إرشادات المشتریات الخاصة بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات في عام  -
RBA  التي تمت صیاغتھا واإلعالن عنھا من قبل تحالف األعمال المسؤولة. للتحقق من التزام موردینا بالترویج ۷٫۰(اإلصدار (

 لمحتوى اإلرشادات، یتم إرفاق نموذج موافقة بالصفحة األخیرة من اإلرشادات.

 الطلبات الموجھة إلى الموردین
اكتساب فھم لسیاسة الشراء الخاصة بالمجموعة وسیاسة المشتریات الخاصة  Mitsubishi Electric Groupیُطلب من موردي مجموعة 

التي  بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات، ونشر ھذه السیاسات في سلسلة التورید الخاصة بھم. ویطلب منھم على وجھ الخصوص االمتثال التام للنقاط
من خالل سلسلة التورید الكاملة للمشتریات. باإلضافة إلى ذلك، یُطلب من الموردین حددتھا المجموعة باعتبارھا قضایا ذات أولویة تجب معالجتھا 

 وفھمھا.الجدد تقدیم موافقتھم لالمتثال لسیاسة المشتریات الخاصة بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات ونموذج استبیان مكتمل عند قراءة اإلرشادات 
 
 

  الُمتخذة، والتدریب على األشكال الحدیثة للعبودیة واالتجار بالبشرمؤشرات األداء الرئیسیة لقیاس فعالیة الخطوات 
 Mitsubishi Electric. نسخة من كتیب قواعد السلوك لمجموعة Mitsubishi Electric Europe B.Vیتعین أن یتسلم كل موظف داخل 

Group.كما یتعین االلتزام بھذه القواعد وبكل القوانین المعمول بھا ، 

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

، ۲۰۱٥المملكة المتحدة لعام یتم إجراء تدریب دوري عبر التعلیم اإللكتروني على مستوى الشركات استناًدا إلى قانون األشكال الحدیثة للعبودیة في 
 ویلتزم جمیع موظفي المملكة المتحدة بالمشاركة في مثل ھذا التدریب.  

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

 والشركات المحلیة التابعة لھا. Mitsubishi Electricق اإلنسان لموظفي شركة باالستدامة والذي یتضمن موضوعات حول حقو
  

نسخة باللغة اإلنجلیزیة من المحتویات وطبقت البرنامج في الشركات الخارجیة التابعة  Mitsubishi Electric Corporationأنشأت شركة 
لمواصلة تنفیذ البرنامج بشكل منتظم مع مراجعة المحتوى في ضوء االتجاھات  Mitsubishi Electric Corporationلھا أیًضا. تخطط شركة 

 المتعلقة باالستدامة واتجاھات حقوق اإلنسان.
 

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

  دةااللتزام بقوانین المملكة المتح
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(
 

 ۲۰۲۲مارس  ۳۱یتعلق بالعبودیة واالتجار بالبشر للسنة المالیة المنتھیة في  اعتمد مجلس اإلدارة لدینا ھذا البیان الذي شّكل البیان الخاص بنا فیما
االتسام بالشفافیة في سالسل اإلمداد وما إلى في المملكة المتحدة، من أجل " ۲۰۱٥) من قانون العبودیة الحدیثة لعام ۱(٥٤حسبما یتطلبھ القسم 

 .  ذلك"
 

 نا. وتحتوي الصفحة الرئیسیة لموقع الویب على رابط واضح لھذا البیان.البیان موجود لإلطالع على موقع الویب الخاص ب
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