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0 �தல் பதிப்� பிப்ரவாி 6, 2014 சக் ஓக்ஸ் (Chuck 
Oaks) 

மனிதவளம் 

 



 
அச்சிடப்ப�ம்ேபா� கட்�ப்ப�த்தப்படாத நகல். 

பக்கம் 3 / 6 
Copyright (c) 2014 Huntsman Corporation. All rights reserved. 

 

மனித உாிைமகள் ெகாள்ைக 

 
 
1. ெகாள்ைக அறிக்ைக 

 Huntsman மனித உாிைமகள் ெகாள்ைகயான�, சர்வேதச அளவில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட மனித 
உாிைமகைள ஆதாித்� மனித உாிைம மீறல்க�க்� உடந்ைதயாவைதத் தவிர்க்க �யற்சிக்�ம் 
நி�வன கலாச்சாரத்ைத உ�வாக்�வதில் நமக்�ள்ள பற்��திையக் காட்�கிற, மனித 
உாிைமகள் ெதாடர்பான நம் ெசயல்கள் மற்�ம் நடத்ைதக்கான தத்�வங்க�க்� வ��ட்�கிற�. 
இந்தத் தத்�வங்கள், உலகளாவிய மனித உாிைமகள் பிரகடனம் (Universal Declaration of 
Human Rights), மனித உாிைமகள் பிரகடனம் (Declaration of Human Rights), பன்னாட்� 
ெப�நி�வனங்க�க்கான OECD வழிகாட்�ெநறிகள், ஐக்கிய நா�கள் சைபயின் உலகளாவிய 
ஒப்பந்தம் (United Nations Global Compact), பணியிடத்திற்கான அ�ப்பைட தத்�வங்கள் மற்�ம் 
உாிைமகள் �றித்த ILO பிரகடனம் (“ILO அ�ப்பைட விதி�ைறகள்" (ILO Core Conventions) 
என்�ம் �றிப்பிடப்ப�கிற�) ேபான்றவற்ைற ஆதாிக்கின்றன, அவற்றின் உள்ளடக்கத்�டன் 
ஒத்திைசகின்றன. 

2. ெகாள்ைகயின் �ச்� 

 Huntsman மனித உாிைமகள் ெகாள்ைகயான�, நி�வனத்தின் ெதாழில் நடத்ைத 
வழிகாட்�ெநறிக�டன் மிகச்சாியாகப் ெபா�ந்�கிற�. இ�ேவ ேநர்ைம, நாணயம், மாியாைத, 
ெபா�ப்� ஆகிய நம� வி�மியங்கைள நிைற� ெசய்வைத உ�திப்ப�த்�மா� நம்�ைடய 
நடத்ைதகள், ெசயல்கள், ���கள் ஆகியவற்�க்கான உலகளாவிய எதிர்பார்ப்�கைள 
அைமக்கிற�.  ெதாழில் நடத்ைத வழிகாட்�ெநறிகள், நம� இைணயாளர்க�க்கான மிக 
உயர்ந்த அள� வழிகாட்டைலக் �றிக்கின்றன. ெதாழில் நடத்ைத வழிகாட்�ெநறிகள், 
பா�காப்பான, மாியாைதயான ஒ� பணிச் �ழைலப் ேப�தல், நியாயமான ேவைலவாய்ப்ைப 
வழங்�தல், ரகசியத்தன்ைமைய மதித்தல், ஊழல் எதிர்ப்�த் ேதைவப்பா�கைளப் பின்பற்�தல், 
�ற்�ச்�ழல் ெபா�ப்�ைடைமைய ஊக்�வித்தல், ெபா�ப்பான சந்ைதப்ப�த்தைல நடத்�தல் 
ஆகியவற்�க்� வழிகாட்டல் அளிப்பதன் �லம் மனித உாிைமகைள மதிப்பைத 
ஊக்�விக்கின்றன.  
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 Huntsman நி�வனங்களின் எல்லா இயக்�நர்கள், அதிகாாிகள், இைணயாளர்கள்; எந்தத் 
�ைறகள், �ைண நி�வனங்கள், �கவர்கள், ஆேலாசகர்கள், அல்ல� பிற பிரதிநிதிகள், 
நி�வனம் பங்ேகற்�ம் �ட்� நி�வனங்கள் அல்ல� பிற ெதாழில்வணிக நி�வனங்கள் 
ஆகியைவ நடத்�ம் ெசயல்பா�கள் உள்பட நி�வனத்தின் எந்த ெசயல்பா�களி�ம் 
Huntsmanஇன் சார்பாகச் ெசயல்பட அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகள் 
ஆகிேயா�ம் ெதாழில் நடத்ைத வழிகாட்�ெநறிகைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். ெதாழில் நடத்ைத 
வழிகாட்�ெநறிகள், இந்தக் ெகாள்ைக ஆகியைவ �லம் ெவளிப்ப�கிற, பணியிடத்தில் மனித 
உாிைமகள் மற்�ம் சம வாய்ப்� மீ� தனக்�ள்ள பற்��தி தன� சப்ைளயர்கள், 
விற்பைனயாளர்கள், �ைண ஒப்பந்த நி�வனங்கள் ஆகிேயா�க்�ம் இ�க்க ேவண்�ம் என்� 
Huntsman எதிர்பார்க்கிற�. 

3. ெகாள்ைகயின் �றிக்ேகாள்கள் 

• கட்டாய அல்ல� �ழந்ைத உைழப்ைபப் பயன்ப�த்தாத, �தந்திரமாக �ட்�ேசர்வ�, 
�ட்டாகப் ேபச்�வார்த்ைத நடத்�வ� ஆகியவற்�க்கான உாிைமகைள மதிக்கிற 
பணியிடத்ைத வழங்�வதற்� Huntsman பற்��தி ெகாண்�ள்ள�. 

 
• ெதால்ைல மற்�ம் பதில� உள்பட பாரபட்சத்திற்� எதிரான ெகாள்ைகயில் ேம�ம் 

விவாிக்கப்பட்�ளப�, இனம், நிறம், பா�னம், நாட்�னம், பா�யல் சார்�, வய�, மதம், 
அல்ல� ஊனத்தின் அ�ப்பைடயில் சட்டவிேராதமாகத் ெதால்ைல த�தல், பாரபட்சமாகச் 
ெசயல்ப�தல் ஆகியைவ இல்லாத ஒ� பணியிடத்ைத வழங்�வதில் Huntsman பற்��தி 
ெகாண்�ள்ள�.  

 
• இைணயாளர்க�க்� உள்�ர் சந்ைத மதிப்பாய்�களின் அ�ப்பைடயில் ேபாட்� 

ாீதியான ஊதியத்ைத அளிப்பதி�ம், அ�ப்பைட மற்�ம் ��தல் ேவைலேநரங்கள் 
உள்பட ேவைலச் �ழல்கள் ெதாடர்பான எல்லா சட்டங்கைள�ம் பின்பற்�வதி�ம் 
Huntsman பற்��தி ெகாண்�ள்ள�. 

 
• Huntsman அ� எந்தச் ச�கங்களிைடேய ெசயல்ப�கிறேதா அவற்றின் கலாச்சார 

வி�மியங்கைள மதிப்பதில் பற்��தி ெகாண்�ள்ள�. ெபா�ந்�ம் சர்வேதசத் 
தரநிைலகளால் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளப� �ர்வ��களின் உாிைமகைள மதிப்ப�ம் 
இதில் அடங்�ம். 
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• ேதைவயான �ழ்நிைலகளில் மட்�ம் பா�காப்�ச் ேசைவகைளப் பயன்ப�த்�வ�, 

ேதைவயானேபா�ம் அச்��த்த�க்� ஏற்ப�ம் மட்�ம் ஆற்றைலப் பயன்ப�த்�வ� 
ஆகியவற்றின் �லம், சர்வேதசத் தரநிைலக�க்� ஏற்ப நம்�ைடய ெசயல்பா�க�க்� 
பா�காப்� வழங்�வதற்� Huntsman பற்��தி ெகாண்�ள்ள�.  

 
• Huntsman அதன் வி�மியங்கைள, அதன் சப்ைளயர்கள், விற்பைனயாளர்கள், �ைண 

ஒப்பந்த நி�வனங்கள் ஆகிேயாாிடம் ஊக்�விப்பதில் பற்��தி ெகாண்�ள்ள�, அவர்கள் 
இந்த வி�மியங்கைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம் என்� எதிர்பார்க்கிற�. 

 
• பங்�தாரர்கள் எ�ப்�ம் கவைலகைள கவனிப்பதற்�ம் Huntsmanஇன் ெசயல்பா�கள் 

மற்�ம் தாக்கம் உள்ள இடங்களிெலல்லாம் மனித உாிைமகைள ஆதாிக்கப் 
பங்�தாரர்க�டன் பணியாற்ற�ம் Huntsman பற்��தி ெகாண்�ள்ள�.  

 
4. ெகாள்ைகைய நைட�ைறப்ப�த்தல் 

 
ெகாள்ைகக் �றிக்ேகாள்கைள அைடவதற்�, Huntsman பின்வ�வனவற்ைற ேமற்ெகாள்�ம்:  
 
• ெகாள்ைகையப் பின்பற்�வதி�ம் சந்ேதகிக்கப்பட்ட மீறல்கைளத் ெதாிவிப்பதி�ம் 

வழிகாட்ட�ம் பயிற்சி�ம் அளித்� ெகாள்ைகக்� ஆதரவளித்தல் 
 

• ெதாழில் நடத்ைத வழிகாட்�ெநறிகளின் கீழான அறிக்ைகக�க்காக நி�வப்பட்ட அேத 
வழி�ைறகள் �லம், இந்தக் ெகாள்ைக மீறப்பட்டதாக சந்ேதகிக்கப்ப�ம் நிகழ்�கைளத் 
ெதாிவிப்பைத ஊக்�வித்தல் 

 
• சந்ேதகிக்கப்பட்ட மீறல்கள், வர்த்தகப் பின்பற்றல் ேமலாளரால் நி�வப்பட்ட ஒ� 

��வால் �லனாய்� ெசய்யப்ப�ம், ெபா�த்தமான தி�த்த அல்ல� பிற நடவ�க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
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• நி�வன நைட�ைறகள் சீராக இ�ப்பைத�ம் ெபா�ந்�ம் நிர்வாக அைமப்�களின் 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவப்பா�கைளப் பின்பற்�வைத�ம் ஊக்�விக்க ெசயல்�ைறகைள 
உ�வாக்கி நைட�ைறப்ப�த்�தல் 

 
• வர்த்தகப் பின்பற்றல் திட்டத்தின் தணிக்ைகத் ேதைவப்பா�களின்ப� சீரான 

இைடேவைளகளில் ஒ� ெகாள்ைகத் தணிக்ைகைய நடத்�தல், ேதைவப்ப�ம்ேபா� 
ெகாள்ைகைய அல்ல� அதன் ெசயல்�ைறகைள�ம் வழிகாட்டைல�ம் அதன் 
பலனளிப்�த்திறைனச் சார்ந்� இற்ைறப்ப�த்�தல். இயக்�நர் ��வின் நியமன மற்�ம் 
நிர்வாகக் �� ெபா�த்தமானதாகக் க��ம் எந்த விதத்தி�ம் ஒ� தன்னிச்ைசயான 
தணிக்ைகைய Huntsman நாடலாம் 

 
• �ைறந்த� ஆண்�க்� ஒ��ைற, நி�வனத்தின் மனித உாிைமகள் ெசயல்பா� பற்றி 

இயக்�நர் ���க்�த் ெதாிவித்தல் 


