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 الهدف: 

يتضاءل  حتى ل  ،تصرفهم بطريقة أخالقية بشأن كيفية ير ديم إرشادات واضحة لجميع ممثلي األخالق قانون  ير يدم تقدم

 بسبب السلوك غير األخالقي. من شأنه التقليل يتم عملنا اإلنساني أو 

 

 نحنمن 

ماكن قاص ي األرض واأل أ هي منظمة إنسانية دولية أصلها سويسرا وهي تكرس عملها لتخفيف املعاناة اإلنسانية في ير يدم

عات التي تضررت بفعل الكوارث الطبيعية والصراو  الضعيفة ا في العالم. كما أننا نصل إلى الناس في املجتمعات األكثر دمار  

اجتياز هذه الصعوبات بكرامة وتطوير مهاراتهم لبناء و  فإننا نساعد الناس على التعافي ،وغيرها من األزمات. من خالل ذلك

 مستقبل أفضل.

 

  ه املدونة هذ الذي يتوجب عليه تطبيق من 

أو املستشارين أو  أو األعضاء بمجلس اإلدارة أو األمناء ير يدمعلى جميع موظفي  األخالق قانون  ير يدم تطبق منظومة

بموجب التزامات تعاقدية قصيرة أو طويلة األجل مثل األطراف  أو األفراد أو املنظمات أو املتدربين أو املتطوعين املتعاقدين

ين"(. ومن املتوقع أن )"ممثل يردمي نيابة عن يعملون  ص أخرينشخاوأي أ والوكالء والشركاء املنفذين األخرى واملوردين

 .اوالمتثال لجميع جوانبهن ا القانو هذاملمثلين بقراءة وفهم جوانب  يقوم

 

 امللخص

 كونواي بالتصرف بنزاهة وأن يقوموا بخدمة اآلخرين بكرامة وأن ير يدماألخالق على التزام جميع ممثلي  قانون  ير يدمتنص 

والقوانين  ،املعمول بها ير يدمالمتثال لجميع سياسات  ير يدمممثلي  ية. واملطلوب من كافةسوولللمساءلة وامل خاضعين

األكثر  ير يدم وضح النقاط الرئيسية لسياساتيو  القانون   اسرد هذيو  والحكم الجيد. ،واملعايير املهنية للمنظمات اإلنسانية

 وحماية املعلومات. ،واستخدام املوارد ،أهمية التي تحكم كيفية تعاملنا مع الناس

 

 ية واملحاسبةسوولبامل والعمل خدمة اآلخرين بكرامة والشعور  ،العمل بنزاهة

مع قيمنا  ا إلى جنب. وهي تتماش ى جنب  ير يدممنظمة  األساسية في تعتبر النزاهة والكرامة واملساءلة واملحاسبة من املبادئ

 زمة.لألشخاص حالت األ  خدمات اإلغاثة والتعافي عن ركائز عملنا لتقديم هذه عبارة ،األخرى من األمل والتعاطف واإليمان

 

 ير ديم مسوولياتنا تجاه القانون  عكسيو . ير يدم يمثل كوجهالتصرف  ير يدم ممثليكيف يجب على قانون ال عرفيو 

 نقدم لها الخدمات.واملجتمعات التي  العاموبعضنا البعض والجمهور 

 

لبد أن ووثائق التوجيه. و  ير يدما اتباع سياسات يض  أو لقانون ا افالبد على املمثلين اتباع هذ ،ير يدموعند تنفيذ أنشطة 

ا للمعايير املهنية للمنظمات اإلنسانية. استخدم الحكم ينص عليه القانون والعمل به وفق   ا مايتبع جميع املمثلين أيض  

 
 
س يء ل ت .وقدرتها على فعل الخير ير يدمبسلوك غير لئق للحفاظ على سمعة  تظهر  ا وتجنب حتى أنالجيد وكن صادق

ظمة، املستفيدين من املنوخاصة  ،ا مع الجميععلى اإلطالق. تعامل دائم   أو استغالل أي شخص بالنتهاكتبادر  التصرف ول 

 بأعلى درجات الكرامة والحترام
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 الصليب األحمر قانون قواعد السلوك في 

واعد قالتمسك ب ير يدم جميع ممثلي حيث يطلب من .السلوك للصليب األحمر قانون املوقعين على من  هي ير يدممنظمة 

 الصليب األحمر. قانون 

 

 توجيه إذا كنت غير متأكدالواطلب تصرفاتك وفكر فيها  حافظ على 

 اسأل نفسك: ،السلوك أي طريقة اداء بخصوص إذا كنت تشك

  ؟ ير يدم سلوك قواعدهل يتوافق مع 

 هي أخالقية؟ هل 

 ؟ةقانوني يهل ه 

 ؟ ير يدمأهداف و  أهدافي عكسهل ست 

  ؟نترنتال  صفحات القراءة عنها في األخبار أو علىهل أرغب في 

 

 .اإلرشادات اطلب املزيد من ،متأكد فال تفعل ذلك. إذا كنت ل تزال غير  ،إذا كان الجواب "ل" على أي من هذه األسئلة

 

ة طقنرك أو یدمع مدث لتحاعلی ن نقوم بتشجيعك نحسياسة الباب املفتوح فيما يتعلق بهذا القانون. و ير يدمتنتهج 

، أو مكانكا التحدث إلى مدير آخر أو أكثر في بامكانك أيضً قد يكون (. و ير يدما لدى فًوظمن تکم ل)إذا  ير يدمل تصاا

 علىي( املقر الرئيس  -مكتب الدعم العاملي )  ير يدم ل الدعم العاملي حتى االتصال بمدير املكتب التنفيذي في مكتب

Dir@medair.org-Legal-GSO  بهذه القواعد.أي أسئلة تتعلق وطرح 

 

 اإلبالغ عنها وكتابة التقاريراالنتهاكات 

سب وتحدد العقوبات بح ،والعنف إلى اتخاذ إجراءات تأديبية النتهاكاتا. وسوف تودي المتثال للقانون يعتبر أمر إلزامي  

 . وقد يشمل هذا ذلك شطب أو اإلبالغ عن السلوك للسلطات املعنية.ير يدمتقدير 

 

تستطيع  ،اتانتهاكوقوع  فيا لهذا القواعد. إذا كنت تشك وفق   وعلى جميع املمثلين واجب اإلبالغ عن النتهاكات املشبوهة

 نك إبالغيمك ،التحدث إلى مديرك في. إذا لم تشعر بالراحة ير يدم إلى مديرك أو عن نقطة اتصالتقرير  وكتابة عنه اإلبالغ

ا إرسال تقرير سري إلىوتستطيع . تساورك التي مدير في موقعك باملخاوف من اكثر  مدير أخر أو   الميمكتب الدعم الع أيض 

GSO  على  نترنتعبر الmisconduct-https://www.medair.org/reportingلكتروني /أو عبر البريد الnotify@medair.org. 

ك من مدير  يمكنك أن تطلبف ،مع الشكاوى عملية إعداد التقارير أو كيفية التعامل فيما يخص  إذا كان لديك أي أسئلة

ا التصال بمدير املكتب التنفيذيوبامكانك أو مدير آخر أو أكثر في موقعك.  ،ير يدمأو جهة اتصال   Legal-GSO-  على أيض 

Dir@medair.org على أو مدير املوارد البشرية Dir@medair.org-HR-GSO. 
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شامل.  إجراء تحقيقتقوم ب ،تقتض ى الحاجة ماوعند ،على الفور بمراجعة النتهاكات املشتبه بها افور   ير يدم تقوموسوف 

 ة شركةأعضاء مجلس إدار  عن طريق عن النتهاكات املشتبه فيها من قبل أشخاص في املكتب التنفيذي أو  بالغاإل وينبغي 

 يقوم بمراجعتها وتحديد ما إذا كانت تتطلب تحقيقات خارجية.والذي بدوره  ،مدير املوارد البشرية إلى ير يدم

 

 يأ وإدارتها العليا بالحماية من عمليات الثأر والنتقام أو مضايقة أي شخص يقوم بالبالغ عن ير يدممنظمة  وستلتزم

أن يكون الشخص الذي قام باإلبالغ قد تصرف بحسن نية وليس بنية  بشرط ،مشروع مشتبه فيهنشاط احتيالي أو غير 

 الخطأ بسوء السلوك. عن طريق خبيثة بغرض إلحاق األذى باآلخرين عن طريق اتهامهم

 

 متطلبات االرضاء الواجبة الطرف الثالث

وقبل الشراكة مع منظمة أخرى لتقديم املساعدة  ،ير يدمالتعاقد مع طرف ثالث لتقديم خدمات أو سلع إلى  قبل تشغيل أو 

خلفيتهم وتأكيد استعدادهم وقدرتهم على المتثال لهذه القواعد. قد يستدعي  للمستفيدين، يجب على املمثلين البحث في

 ،والتحقق من موهالت وخبرات الجهات الخارجية ،متعاقدين سابقين وحاليين من الطرف الثالث/ذلك التحدث إلى عمالء

د صالتهم وتأكي ،ومراجعة إجراءاتهم الداخلية ملكافحة الفساد ،راتهموزيارة املوردين املحتملين والشركاء املنفذين في مق

ية لباللغة املحقواعد يجب أن تتضمن عقود الطرف الثالث نسخة من هذه ال .مع املسوولين الحكوميين أو السياسيين.

 كجزء من الشروط واألحكام القياسية.

 

 كيف نعامل الناس
 املضايقة

بما في  ،بتوفير بيئة آمنة لجميع موظفيها خالية من التمييز على أي أساس ومن املضايقات في العمل ير يدم تلتزم منظمة

ل. الجنس ي في مكان العمدير سياسة "الال تسامح" ألي شكل من أشكال التحرش تتضمن قواعد ميو  ذلك التحرش الجنس ي.

وسوف يتم التعامل مع كل ادعاء بجدية وسرية والتحقيق الفوري. وسيواجه املمثلون الذين يتبين أنهم تعرضوا ملضايقات 

خصوص ب ير يدمسياسة اتباع و  جنسية أخرى إجراءات تأديبية، بما في ذلك الفصل من العمل. فيتوقع من املمثلين معرفة

 .منع التحرش

 

 ساءة الجنسيةاالستغالل واإل منع 

اس على أسالنخراط في أو تسهيل أي شكل من أشكال الستغالل الجنس ي أو اإلساءة أو العنف  ير يدم يحظر على ممثلي

دفع أو تبادل العمل أو السلع أو الخدمات ا ا بات  وينع منع  يشمل املستفيدين. و  يتبع هذا الشأنوخاصة أي سلوك  ،النوع

بشأن منع  ير يدملسياسة دراية و  على علم املمثلين أن يكون  يتوقعو الظروف.  ظرف من تحت أي ألي نشاط جنس ي

 .واتباعها االستغالل الجنس ي واالعتداء الجنس ي

 

النتهاك و  ( املتعلقة بالستغاللIASCإلى تأييد املبادئ الستة األساسية للجنة الدائمة املشتركة بين الوكالت ) ير يدمسعى ت

 واإلساءة:الجنس ي 

الجنسية من قبل العاملين في املجال اإلنساني أفعال تدل على سوء السلوك  النتهاكاتو  "يشكل الستغالل -1

 وهما بالتالي أساس إلنهاء العمل. ،الجسيم
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( بغض النظر عن سن الرشد أو سن املتفق عليه 18يحظر النشاط الجنس ي مع األطفال )األشخاص دون سن  -2

 ا. اطئ عن عمر الطفل ليعتبر دفاع  ا. العتقاد الخمحلي  

السعي إلقامة عالقات جنسية بما في ذلك  ،يحظر تبادل األموال أو العمل أو السلع أو الخدمات من أجل الجنس -3

 أو املهين أو الستغاللي. ويشمل ذلك تبادل املساعدة املستحقة للمستفيدين.ذل أو غيرها من أشكال السلوك امل

تفيدين ( واملسير يدم العالقات الجنسية بين العاملين في املجال اإلنساني )بما في ذلك جميع ممثلي اقامة يحظر  -4

ة ونزاهة مصداقي تضعفمثل هذه العالقات و . في طبيعتهاتستند إلى ديناميكيات السلطة غير املتكافئة حيث 

 عمل املساعدات اإلنسانية.

ي املجال اإلنساني بشأن النتهاكات الجنسية أو الستغالل الجنس ي لدى العامل ف وحينما تزيد املخاوف أو الشكوك -5

فيجب عليه أو عليها اإلبالغ عن هذه  ،سواء في نفس الوكالة أو ليس من نفس الوكالة ،من قبل عامل زميل

 بالوكالة. املوجودة املخاوف من خالل آليات اإلبالغ الخاصة

قواعد عزز تنفيذ وتالجنسية وتمنعها  نتهاكاتبيئة تمنع الستغالل وال خليق العاملين في املجال اإلنساني تويلتزم  -6

السلوك الخاصة بهم. ويتحمل املديرون على جميع املستويات مسووليات خاصة لدعم وتطوير األنظمة التي 

 تحافظ على هذه البيئة ".

 

 حماية الطفل

يل شغت  ير يدم ملمثلي  ل يجوز و تسهيل أي شكل من أشكال عمالة األطفال. نخراط في أو ال  ير يدم يحظر على ممثلي

ا. املنصوص عليها  تشغيلالحد األدنى لسن الاألشخاص دون  الدولية ولوائح  عايير باملا المتثال على املمثلين أيض  ولبد قانون 

 العمل املحلية.

 

ا السلوك مثل هذحدوث  والحفاظ على بيئة تمنعالنتهاكات و  اإلساءة كالمن كافة أش بحماية األطفال  ير يدم ممثلي يلتزم 

 ،ملهينوالسلوك ا ،والعنف ،البدنية والعقليةنتهاكات اإل شكال أ جميع نتهاكاتتشمل اإل و . ير يدم أنشطةممارسة خالل من 

مسوول عن حماية املعلومات الشخصية الخاصة باألطفال.  تعتبر  أنتو والستغالل الجنس ي.  ،واإلهمال ،والنشاط الجنس ي

 ير يدم يمكنك فقط عرضه أو مشاركته عند الحاجة للقيام بعمل

 

سن الرشد املحلي. العتقاد اقل من  النخراط في أي نشاط جنس ي مع أي قاصر أو أي شخص  ير يدم ممثلي يحظر على 

 لطفلل  ير يدم سياسة حماية  من املتوقع أن يعرف املمثلون و  ية.سوولللتنصل من امل ادفاع  لعمر لن يكون عن  الخاطئ

 .يتبعونهاو

 

 العمل القسري واالتجار بالبشر

أو  العمل أو الستغالل الجنس ي(الجبار على والتجار بالبشر )تجارة البشر ألغراض  ،مع العمل القسري   ير يدم  ل تتسامح

ز ل يجو  .لحقوق اإلنسان وجرائم جنائية تمثل انتهاكات خطيرةوهذه األنشطة أي شكل من أشكال العبودية الحديثة. 

 ير يدم ممثلي  يتوقع أن يعرفو أو تسهيل العمل الجبري أو التجار بالبشر من أي نوع. دعم في أو النخراط ير يدم ملمثلي 

 .اتباعهاو  واالتجار بالبشر قسري منع العمل الببشأن الخاصة   ير يدم سياسة 
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 كيف نستخدم املوارد
 الغش والفساد

عدم النخراط في ممارسات فاسدة مثل إعطاء أو تلقي الرشاوى أو املشاركة في نشاط غش واحتيال.  ير يدملبد على ممثلي 

يمنع  اأيض  و  الرشاوى من أي من املسوولين الحكوميين أو من أعضاء الهيئات أو الكيانات الخاصة. تلقي ل يمكن تقديم أو 

 تسريع أداء الوظائف الروتينية.و مدفوعات لتسهيل تقديم  ابتات  

 

صيل. والتي تتناول هذا املوضوع بمزيد من التف ،ملنع االحتيالير يدم سياسةمع فقين ومتتآلفين يجب أن يكون املمثلون م

 حماية موارد املنظمة وحمايتها من الحتيال.  ير يدم ممثلي يجب على 

 

ت املشروعة. يجب إثبات جميع املعامال ير يدماملنظمة فقط ومواردها للقيام بأنشطة  أصول ير يدمولبد أن يستخدم ممثلي 

واإلفصاح عنها وتسجيلها بشكل دقيق وبالكامل وبشكل فوري. يجب الحتفاظ بكافة السجالت  ،املالية باإليصالت

بأي نشاط  لقياما في الوقت املناسب وبشكل دقيق. يحظر على املمثلين يةالبيانات املال عن ويجب تقديم تقارير  ،والحسابات

 أو محاولة للحصول على أموال أو معلومات غير مشروعة أو تجنب اللتزام الذي يودي إلى خسارة لشخص آخر.

 

 تضارب املصالح

 مع قدرتك على التصرف بشكل ،أو يبدو أن تتداخل ،املصالح الشخصية ينشأ تضارب املصالح عندما تتداخل مصالحك

 تضارب املصالح.ينشأ عنها  املواقف التيير يدمولبد أن يتجنب ممثلي  .ير يدم  أفضل في مصلحة

 اسأل نفسك: ،في أي موقف محتمل لتضارب املصالحو

   ؟  ير يدم مع مصالحالشخصية  مصالحيهل يمكن أن تتداخل 

 ؟  ير يدم سواء داخل أو خارج ،هل من املمكن أن تظهر هذه الطريقة لآلخرين 

 

 `.الرشاد طلبا ،غير متأكدتكون عندما 

 

و املمثل أعن  سوولامليجب إبالغ املشرف  ،ير يدم منظمة  تقوم بتحديدهاللممثل أي مصلحة في مسألة حينما يكون 

بيل )مثل أفراد العائلة(. على سالهتمامات املباشرة وغير املباشرة كال من يشمل هذا و  .ير يدم  نقطة التصال املناسبة في

في أي قرار توظيف يتعلق بأحد أفراد العائلة أو األصدقاء. يجب أل ير يدم ممثليمشاركة بتقييد القانون قوم ي ،املثال

في عملية صنع القرار ألي مسألة قد ينشأ فيها تضارب في املصالح ما لم يتم الحصول على تصريح. ير يدم ليشارك ممث

 واتباعها.  ير يدم سياسة تضارب املصالح في  ملمثلين معرفةويتوقع من ا

 

 الهدايا ووسائل التسلية

يضعف  نأ الترفيه من أطراف أخرى. قد يودي القيام بذلك تجنب تلقي الهدايا أو ووسائل التسليةير يدم يجب على ممثلي

 يجب قبول الهدايا والتسلية فقط .يريدم موضوعية في مصلحةقرارات  يضعف قدرتك، على اتخاذ بانه التظاهر  قدرتك أو 
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من  احلي  مضمن الحد األقص ى املحدد  نطاق في وفقط إذا كانت تقع -إذا كانت ضمن املعايير الثقافية املحلية ذات الصلة 

 .ير يدم  ِقبل

 

 موالاال غسيل 

 ة علىتتضمن العمليات املترتبالنخراط في أو تسهيل املعامالت في أي مكان في العالم والتي  منير يدم يحظر على ممثلي

نشاط  ناتجة عنللتأكد من أنها ليست  أخرى تلقيها من أطراف  األنشطة غير القانونية. يجب فحص جميع األموال التي يتم

 يف هذا كان اذا ،ايدعمونهم مالي   ومن،طراف األخرى هوية األ والتحقق من تأكيد  ،كحد أدنى ،اإلجرامي. سوف يستلزم ذلك

يق ويجب تعل ،في أقرب وقت ممكنير يدم منظمة التنفيذي في مقر مدير املكتب فيجب إبالغ  ،إذا ظهر أي شك. المكان

 املعاملة.

 

 اإلجراءات والتدابير

 
 

فات إحدى الص .ير يدم  بتوجيهات تدابير  يجب أن تكون جميع قرارات التدابير شفافة وعادلة ونزيهة ويتم اتخاذها عمال

 الشفافية على الجهات املانحة واملجتمعات التي من خالل تطبيقالذي يتحقق  والشراف دارة"اإل هي ير يدماألساسية في 

سواء أكان من متبرع خاص أو متبرع موسس ي  ،إنفاق املال على رأس أولوياتهعن مسوولة  ير يدمعتبر وت". ليهاإخدماتنا  نقدم

و دعم ه  ير يدم لتدابير ضرائب. الغرض من الدليل اإلرشادي العن طريق  األموال العامة التي يتم جمعهاقوم بادارة كبير ي

 من الخدمات واإلمدادات أو األعمالرغوب فيها والحصول على الجودة امل ؛العمليات املفتوحة والشفافية والقابلة للتتبع

 بأفضل سعر ممكن.

 

 قوانين مكافحة اإلرهاب العقوبات الحصار

 ا العقوبات والحصار التي تفرض على البلدانأيض  و  ،بقوانين مكافحة اإلرهاب املعمول بهااللتزام ير يدميجب على ممثلي 

ويشمل ذلك إجراء العناية الواجبة املناسبة على الشركاء واملوردين واملقاولين واملوظفين.  .ير يدمالتي تعمل فيها منظمة 

 واتباعها.  والعقوبات التجارية الخاصة بمكافحة اإلرهاب ير يدم سياسة  يتوقع من املمثلين معرفة

 

 املسوولية البيئية

 لبيئة:باملبادئ التالية على ا ير يدم ا. وتلتزمالقيام بأنشطتهم اإلنسانية بطريقة مسوولة بيئي  ير يدميجب على ممثلي 

 

اللوائح واملتطلبات و بكافة القوانين البيئية والقوانين والتشريعات ير يدم يلتزم ممثلي -المتثال للمتطلبات البيئية 

ينات عندما تكون تحس .ير يدممكتب ملنظمة /البيئية األخرى املعمول بها في جميع البلدان التي يوجد بها قاعدة

 تتجاوز القوانين واألنظمة القائمة. التي عايير باملحافظة على املير يدم تقوم وفسف ،جدوى  ذاتجودة البيئة 

 

 لتقليل النفايات 4Rsتقنية  باستخدامير يدمتقوم  سوف - إعادة التدوير ،اإلصالح ،إعادة الستخدام ،التقليل

 الفوائد البيئية والقتصادية للقيام بذلك.التعرف على  ،روعاملكاتب ومواقع املشاملتخلفة عن 
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 الكربوني لتأثير ا على تقليلر يديم منظمة سيتم تشجيع موظفي - السفرالنتقال و تقليل التأثير البيئي الناجم عن 

  التي لها أقل تأثير على البيئة.النتقال  وتحديد أولويات ،إلى أدنى حد ممكنالنتقال  الثقيل الناتج عن

 

 استهالك املوارد من خاللبالتقليل من  ير يدم منظمة  تقوم سوف – الحفاظ على الطاقة واملياه واملوارد األخرى 

 نم ادراك كال مع  ،جانب الستخدام الفعالب ،الطاقة الفعالية عداتملترويج الالقضاء على املمارسات املهدرة و 

 للقيام بذلك.التكلفة و  الكربون 

 

ن طريق عسلبي على البيئة  تأثير التي لها أقل  إلى شراء السلع يدير ممنظمة تهدف  - ابيئي  شراء سلع مستدامة 

 والتخلص من النفايات. ،والنقل ،التركيز على استدامة إنتاج املنتج

 

 تسلط تيال املبادئتكامل  إلىنظمة امل تهدف – ير يدممنظمة البيئية في عمليات وبرامج مبادئ تكامل الستدامة 

من أجل دمج أفضل املمارسات البيئية السليمة في جميع العمليات  الرشادية واألدوات واملبادئ البيئة على الضوء

 والبرامج.

 

ما وأصحاب املصلحة اآلخرين فيلطاقم العمل التعليم املستمر ير يدم  تقدمسوف  - تعليم البيئيالتثقيف وال

 .البيئية الستدامةو  يتعلق بأهمية اإلشراف

 

  ير يدم ل نشرة املكانة البيئية يتبعون و  ن يعرفو  ير يدم يتوقع أم ممثلي 

 

 كيف نحمي املعلومات
 يريدمحماية معلومات 

ل على سبيل املثال البيانات املالية وتفاصي ، ير يدم لى معلومات حساسة وسرية تتعلق منالوصول إير يدم يمكن ملمثلي 

ة سري أو إساءة استخدام معلوماتعن  أن يقوموا باإلفصاح ير يدم ممثلي الجهات املانحة أو املستفيدين. ويحظر على

نع ملوضع ضمانات كافية في مكانها  ير يدمممثلي  يضمنينبغي أن هو أمر غير مصرح به. و و  ير يدموحساسة تحض منظمة 

قة عال إساءة استخدام هذه املعلومات. ويستمر هذا اللتزام بالحفاظ على السرية بعد انتهاء عالقة املمثل التجارية أو 

 .ويقوموا باتباعها  ير يدم سياسة حماية بيانات من املتوقع أن يعرف املمثلون  .ير يدم العمل مع منظمة 
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 مراقبة اإلصدار

 ) هذه الصفحة يمكن عدم طباعتها بالنسخ الورقية ويجب شطبها من النسخ الخارجية ( 

 

 التغيرات  اإلصدار

 النسخة الولية    1.0

 النسخة الساسية    2.0

 للسياسات روابط  وتوفير  جديد قياس ي تنسيق استخدام  3.0

 ،" هاب ويلتزمون  ويفهمونها املدونة جوانب جميع املمثلون  يقرأ أن املتوقع من" أن أوضحت

 "المتثال على وقادرين واعين يكونوا أن فقط" وليس

 األحمر للصليب السلوك مدونة إلى إشارة في أضيفت

 األخالقي للسلوك التأسيس ي الوصف تعزيز 

 أو  عكموق في أعلى أو  آخرين مديرين أو  التصال جهة أو  مديرك إلى: واألسئلة التقارير  تعزيز 

 القانوني واملدير  GSO إلى اإللكتروني البريد أو  اإلنترنت عبر 

 املخبرين يةوحما فيها املشتبه النتهاكات في الفوري بالتحقيقمداير  بتعهد اللتزام يجب

 املوارد واستخدام الناس مع تعاملنا كيفية حول  األقسام وتقسيم تعزيز 

 (متوقفة) السلوك وسوء الحتيال عن اإلبالغ إرشادات إلى اإلشارة إزالة تمت

 

 مولفو املستند 
 عنوان الوظيفةو  اسم املولف التاريخ اإلصدار

 مدير املكتب التنفيذي ،جيميس جاكسون   2013يوليو   2.0

 املدير القانوني  ،جيميس جاكسون   2019 فبراير  3.0

 اندرو باريس مدير التميز 

 ريبيكا فاندرويرف  متطوعة تنفيذية 

 

 املصدقين على املستند 

 عنوان الوظيفةو  أسماء املصدقين التاريخ اإلصدار

  ير يدم أعضاء مجلس إدارة  2013يوليو   2.0

  ير يدم أعضاء مجلس إدارة  2019 فبراير  3.0

 


