
 

 
 
 
 

 الدولیة  اإلغاثة  منظمة  في   اإلدارة  مجلس  ورئیس  التنفیذي  الرئیس   من  رسالة
 

 :الفریق  عضو  عزیزي

 

ً   عضواً   یعتبر  منكم  فرد   كل   الطوارئ  حاالت  في  اإلغاثة  تقدم  ربحیة  غیر  وإنمائیة  إنسانیة  وكالة  وھي  الدولیة،  اإلغاثة  منظمة  في  مھما

 .العالم  أنحاء  جمیع  في  للمجتمعات  البرامج  وخدمات  اإلنمائیة  والمساعدةالتأھیل    وإعادة 

ً  الستین  خالل  .طائفیة وغیر  سیاسیة  غیر  مھمتھا وتعتبر   اإلنسانیة، المعاناة  من  للحد  الدولیة   اإلغاثة منظمة  وتسعى   عملت  الماضیة،  عاما

  احتیاجات   لتلبیة  األوسط  والشرق  الكاریبي  البحر  ومنطقة  الالتینیة  وأمریكا  وآسیا  إفریقیا  في  دولة  50  من  أكثر  في  الدولیةاإلغاثة    منظمة 

ً   األشد   الفئات    األھلیة  والصراعات  والكوارث   الطبیعیة  العوامل  من  والمتضررین  واألطفال   النساء  سیما  ال  -لإلھمال  وتعرضاً   ضعفا

 .بالھشاشة  المتسمة  في البیئات  للحیاة  المنقذة  المساعدات  نقدم  نحن  .والفقراء

 

  تعتمد   .وعملنا  برامجنا  واستدامة  آمنة  عمل   بیئة  إلیجاد   حاسمة  أھمیة  ذا   التنظیمیة  قیمنا  على  الحفاظ  بعتبر  الدولیة،  اإلغاثة  منظمة  في

  واالتحاد   المتحدة  والمملكة  المتحدة  الوالیات  حكومتا  ذلك  في بما  المنظمات،  من  واسعة مجموعة  من  التمویل  على  اإلغاثة الدولیة  منظمة

  قدمویُ   .الخاصة  التبرعات  ومن  والمحلیة  الدولیة  الحكومیة  غیر  والمنظمات  المتحدة   األمم  و وكاالت              المانحة  والمؤسسات  األوروبي

  التنظیمیة،   قیمنا  مع  التوقعات  ھذه   وتتوافق  .إلیھا  الحاجة  تشتد  التي  البرامج  لتنفیذ شفافة    مسؤولة  بطریقة  استخدامھ   أمل  على   لنا  التمویل 

 .واالستدامة  والشمولیة  والتعاون التكیف  على  والقدرة  والنزاھة   المتبادل  االحترام  األخالق  من  تنبع  التي

ً   یمثل  أن   یمكن  بالھشاشة  المتسمة  البیئات  في  العمل  أن   ندرك   ونحن   عملنا   توجھ  التي  السلوك،   لقواعد   بمدونتنا  االلتزام  وسیساعدنا  .تحدیا

  والسیاسات  المحظورة  واألطراف  المالیة  والجرائم  واألمن  الحمایة  ذلك   في  بما  ،"الرئیسیة  السلوك   سیاسات"  خالل   بھا من    إعالمنا  ویتم

 .  التحدیات  ھذه  مواجھة على  البشریة،  بالموارد  المتعلقة

 

من خالل التوقیع على .  و مراجعتھا بشكل سنوي لھا،  فھمك  من   والتأكد   بعنایة،  السیاسات  وھذه  السلوك  قواعد   مدونة  قراءة  علیك  ینبغي
قواعد السلوك ، فإنك تُظھر التزامك بقیمنا ، لیس فقط للجھات المانحة ولكن أیًضا لشركائنا والمجتمعات التي نعمل  إقرار وتعھد مدونة  

 فیھا 
 

 التحیات خالص مع
   المؤقت التنفیذي الرئیس آن كونتز

 اإلدارة  مجلس رئیس لیفینجود  تشیب
 



 

 السلوك  قواعد
 

 اإلغاثة  لمنظمة  سلوك  قواعد  مدونة
 2016 مارس  في  الصادرة  الدولیة

 
 :محل  تحل

 
 2021 نیسان  13

 
 :السریان  تاریخ

 :علیھا  وافق اإلدارة   مجلس :السیاسة  نوع 1 المستوى
POL-001 الموافقة  تاریخ 2021 نیسان  13 :السیاسة  رقم: 

 :اإلصدار 2.0 :المسؤول  الفریق واالمتثال   األخالق  فریق
 

 

 وقیمنا  ورؤیتنا  مھمتنا
 

 - الدولیة  اإلغاثة  / MRCA و  ،)بلجیكا( أوروبا  - الدولیة  اإلغاثة  المتحدة،  المملكة  - الدولیة   اإلغاثة  منظمة  ،)المتحدة  الوالیات( الدولیة  اإلغاثة  منظمة
 الطوارئ   حاالت   في  اإلغاثة  تقدم  ربحیة  غیر  وإنمائیة  إنسانیة  وكالة  ھي  "RI") أو   "الدولیة  اإلغاثة" باسم  مجتمعة  إلیھا  یشار( لفرنسا  التابعة  المنظمات

 .العالم  أنحاء  جمیع  في  للمجتمعات  اإلنمائیة  والمساعدة  التأھیل  وإعادة

 الرسالة 

  المتسمة  البیئات  في  المجتمعات  مع  الدولیة  اإلغاثة  منظمة  تتعاون
 على  والرفاھیة  والكرامة  التحمل  على  وبناء  األرواح  إلنقاذ  بالھشاشة

 .الطویل  المدى

 الرؤیة

 الرفاھیة   تحقیق  بالھشاشة   المتسمة  البیئات  في  المجتمعات  لجمیع  یمكن
 .الطویل  المدى  على

 

 :ھي  "اإلضرار  عدم"  وكذلك  واالستقاللیة،  والنزاھة  والحیاد  اإلنسانیة  في  المتمثلة  اإلنسانیة  بالمبادئ  تسترشد  التي  الدولیة  اإلغائة  منظمة  قیم  إن
 

 والشركاء  المشاركین  مع  العمل  في  للمساءلة  والخضوع  بالشفافیة  نتحلى النزاھة 
 معھا   نعمل  التي  والمجتمعات الفریق  وأعضاء  والمانحین

  وطرق   البرامج  ونھج  المبتكر  والتفكیر   التكیف  بسرعة   نأمن   نحن التكیُّف   على  القدرة
 العمل

  أو  مشكلة  كل  حصول  لضمان  التكمیلیة  والشبكات  الخبرات  نسخر  نحن التعاون 
 .المتاحة  الحلول أفضل  على  مجتمع  أو  موقف

  والفرص  الوظائف  إلى  الوصول  توفر  التي  والسیاسات  الممارسات  نتبنى  نحن الشمولیة
 تھمیشھم  أو  استبعادھم  یتم  قد  الذین لألشخاص  والموارد

  على  والرفاھیة  التحمل  على  القدرة  لبناء  المجتمعات  ندعم  نحن االستدامة
 أعمالنا  جمیع  في  الطویل  المدى

 
 
 

  وموظفین  معارین  وموظفین  موظفین  وبصفتنا  .صحیة  تنظیمیة  وثقافة   المجتمعات   في   إیجابي  تأثیر   تحقیق  في  تساعدنا   وقیمنا  ورؤیتنا  مھمتنا 
ً   إلینا   یشار( الدولیة  اإلغاثة  منظمة  إدارة  مجالس  في   وأعضاء  ومسؤولین   ومتطوعین  ومتدربین مباشرین  غیر   أعضاء" باسم  جمیعا

ً   نوافق  كما  .وقیمھا  ورؤیتھا  الدولیة  اإلغاثة  مھمة   تعزیز  على  منا   واحد   كل   یوافق   ،")الفریق   الخاصة   السلوك   قواعد   بمدونة  التمسك  على  أیضا
  على  العمل  في  الدولیة  اإلغاثة  منظمة   فریق  أعضاء   بوصفنا  ترشدنا   مبادئ  خمسة  السلوك  قواعد   مدونة  تحدد   حیث  .الدولیة   اإلغاثة   بمنظمة 
 .لقیمنا مخلصین  نكون  بینما   رؤیتنا،   تحقیق

 
 
 



 

 السلوك   قواعد  مبادئ
 

 :مبادئ  بخمسة  االلتزام  على  منا  كل  یوافق  السلوك،  قواعد  مدونة  على  التوقیع  خالل   من

 .التعاقدیة  والمتطلبات  بھا  المعمول   واللوائح  والقوانین  الرئیسیة  السلوك  بسیاسات  نلتزم  سوف  1.

 .بمسؤولیة  والممتلكات  األموال  مع  نتعامل  سوف  2.

 .محترمة  عمل  بیئة  إیجاد  في  سنساھم  3.

 .المجتمع  وأفراد  المشاركین  سالمة  سنحمي  4.

 .واآلخرین  انفسنا  وأمن  سالمة  نحمي   سوف  5.
 

 .التعاقدیة  والمتطلبات  بھا  المعمول   واللوائح  والقوانین  الرئیسیة  السلوك  بسیاسات  نلتزم  سوف  االول:  المبدأ 

 ً   أو إساءة معاملة المشاركین )عن قصد أو غیر قصد( رةمع الفساد أو تقدیم الدعم لألطراف المحظو تتبع منظمة اإلغاثة الدولیة سیاسة عدم التسامح مطلقا
 والشروط   واألنظمة  القوانین  وكافة   بنا  الخاصة  السلوك  قواعد  بمدونة  وااللتزام  والمھنیة  الشخصیة  النزاھة  نتوقع  ونحن  .اآلخرین  الفریق  أعضاء  أو

 .بھا  المعمول  التعاقدیة

 والقیام   العمل  مكان  وخارج  داخل  التالیة  األساسیة  السلوك  بسیاسات  وااللتزام  وفھم  قراءة  الفریق  في  عضو  كل  على  یجب المتعلقة   المطلوبة  بالتدریبات
 .المطلوبة  الزمنیة   األطر  ضمن  السیاسات  بھذه

 

 
 
 

 RI- و  الدولیة،  اإلغائة  منظمة  إنترانت  على  أیضا  إلیھا  الوصول   یمكن  .طریةالقُ   المواقع  جمیع  في  الفریق   ألعضاء  متاحة  السیاسات  ھذه  كل   تكون
Connect   ،   لدینا،  المستندات  إدارة   نظام  وفي  (Tool box )،  الرئیسیة  السیاسات. 

 عن االنتھاكات المشتبھ فیھا  الئحة أو آلیات اإلبالغ  أو قاعدة أو  أي أسئلة حول قابلیة تطبیق أو تفسیر أي قانون  توجیھ  ینبغي
 .الدولیة  اإلغاثة  لمنظمة  العام  المستشار   إلى

 .بمسؤولیة  والممتلكات  األموال  مع  نتعامل  سوف   :الثاني   المبدأ
 

 أعضاء  لكوننا  نتیجة  إلیھا  الوصول  إمكانیة  لنا  تتاح  التي  والممتلكات  واألموال  المعلومات  من  مسؤولة  بصورة  ونستفید  سنحمي
 :یلي  ما  على   نوافق  .الدولي  اإلغاثة  فریق  في

 .محدد  تفویض  على  الحصول  دون  ذلك،  غیر  أو   امالیً   اإلغاثة  منظمة  تلتزم  ال     •
 
 
 

 وإدارتھا  األمنیة  الحوادث  عن  واإلبالغ  األخالق   سیاسة

 الحمایة  سیاسات

 األخرى   الرئیسیة  والكتیبات  واألطر  للسیاسات  األمني  اإلطار  :أوالً   القبول

 الدولیة   اإلغاثة  بمنظمة  الخاصة

 واالعتداء   سیاسة الحمایة من االستغالل    •
 (SEAH) والتحرش   الجنسي

 الطفل   حمایة  سیاسة     •
 بالبشر   االتجار  مكافحة  سیاسة     •

 المالیة  الجرائم  سیاسات

 والفساد   والرشوة  االحتیال  من  الحمایة  سیاسة     •
 األموال  غسیل  مكافحة  سیاسة     •
 (PPP)معھا   والتعامل  المحظورة  األطراف   دعم  منع  سیاسة

 )للمیدان  المیداني  الموظف   دلیل( الموظف  دلیل     •
 اإلفصاح  ونموذج  المصالح  تضارب  سیاسة     •
 البیانات   حمایة   سیاسة     •
 المخالفات  عن  اإلبالغ  سیاسة     •
 العمل   فرص  تكافؤ  سیاسة     •
 الھدایا  قبول  سیاسة     •
 المخدرات   من  الخالي  العمل  مكان  سیاسة     •
 بالھشاشة  المتسمة  البیئات  إطار   في  البرامج  إدارة     •
 المجتمعات  أمام  المساءلة  إطار     •

 
 

  ھو  ما  نفعل
 صحیح

 
  نعمل

 مسؤول  بشكل 



 

 :عن  باإلبالغ  سنقوم :یلي  بما  نقوم  لن

 من   ومتسلط   وعدائي  منظم  غیر  سلوك  في   االنخراط     •
 .نوع  أي
 ،   بالعمل  لھا  عالقة  ال  عوامل  على  ء بنا  األفراد  على  الحكم     •

القیام بتعلیقات   .الجنسي  والتوجھ  والجنس   والدین  العرق   مثل
أو إلكترونیة  رسائل  إرسال  أو  نكات  إلقاء    مراسالت  أو 

 والمراسالت   الصور   ذلك  في  بما  مھینة،  أو  مسیئة
ً   الصریحة  .جنسیا

 .المشروعة  غیر  المواد  أو  الكحول  تأثیر  تحت  العمل

 أو  فیھ  المرغوب   غیر  الجنسي  التحرش  أو  المضایقة
  التھدیدات  أو  التنمر  .المحترم  غیر  أو   الالئق  غیر

  شأن  من  التقلیل  أو  المحسوبیة  أو  التخویف  أو  الملموسة
 أو  اللفظیة  االعتداءات  أو  اآلخرین
 .الجسدیة

  .الموظفین   رفاھیة  أو  أمن  أو  سالمة  تھدد  التي  المواقف
  الھویة  أو   الجنس   أو  الدین   أو   العرق  بسبب  لألفراد  العداء

 أي   أو  الخبرة  أو  اإلعاقة  أو  الجنسي  التوجھ  أو  الجنسیة
 .القانون  یحمیھا  أخرى  خصائص

• 
 
• 

• 
• 
• 

• 

. 

 .والمراجعین  المسؤولین  مع  والتعاون  بھا،  المعمول  والمحاسبیة  المالیة  للمعاییر  واالمتثال  دقیقة،  بسجالت  االحتفاظ     •
 .الدولیة  العقوبات  ولوائح  المانحة  الجھات  تجاه  وااللتزامات  والتنظیمیة  التعاقدیة  بالمتطلبات  االلتزام     •
 )ذلك  على  كمثال  المالیة،  الجرائم  سیاسات  :انظر( الظروف  من   ظرف   أي   تحت  األمانة  خیانة  أو  سلوك  سوء  أو  احتیالي  عمل  ارتكاب  عدم     •
 ألغراض  فقط  )المعلومات  تكنولوجیا  وأدوات  ومعدات  والمستلزمات  والمعدات  واألصول  المباني  مثل( الدولیة  اإلغائة  منظمة  ممتلكات  استخدام     •

 .معتمدة  غیر  ألغراض   أو  شخصیة  مكاسب   لتحقیق  الدولیة  اإلغاثة  منظمة  ممتلكات  استخدام  یجوز  ال  .بالعمل  متعلقة
 .محترمة  عمل  بیئة  إیجاد  في  سنساھم  :ثثالال المبدأ

 

 على  نوافق  .التحمل  على  وقدرتھم  ورفاھھم  الموظفین  صحة  تعزز  عمل  بیئة  على   الحفاظ  إلى  یؤدي  سلوك  وإظھار  بسیاساتنا  الفریق   أعضاء  یلتزم  أن  یجب
 :یلي  ما

 
 
 
 
 
 
 

 .واحترام  بكرامة  الزمالء  جمیع   معاملة     •
 االحتیاجات   أو  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص   معقولة  تیسیریة  ترتیبات  توفیر  ذلك  في  بما  األفراد،   جمیع   حقوق  احترام      •

 .الخاصة
 

 .العنف  أشكال  من  شكل  وأي  السلطة  استخدام  إساءة  رفض     •
 .بالوظیفة  المرتبطة  غیر  الشخصیة  السمات  ولیس   واستحقاقھ  الفرد  قدرات  على  ء◌ً   بنا  التوظیف  قرارات  إتخاذ     •
 .السریة  والمعلومات  والمشاركین  الموظفین  سریة  على  الحفاظ     •
 ومصالح  صورة  رض◌ّ   عت  التي  األنشطة  أو  اإلنسان،  حقوق  مع  تتعارض  أنشطة   أو  أخالقیة،  غیر  أو  إجرامیة  أنشطة  في  التورط  عن  االمتناع     •

 .للخطر  الدولیة  اإلغاثة  منظمة
 غیر   األخرى  السلوكیات  .األخرى  الرئیسیة  والسیاسات  الموظفین   دلیل  في  السلوكیات  ھذه  تفصیل  تم  .صحیة  عمل  بیئة  إلى  تفضي  ال  معینة  سلوكیات  ھناك

 .أدناه  موضحة  المقبولة

 المجتمع   وأفراد  المشاركین  سالمة  سنحمي  : الرابع المبدأ

  یشیر  .الفریق  وأعضاء  والشركاء  المجتمع  وأعضاء  المشاركین  مع  مقبول  غیر  سلوك  أي  مع  امطلقً   التسامح  عدم  سیاسة   الدولیة  اإلغاثة  منظمة  تتبع
 أو   اإلنسانیة  المساعدة   مقابل  المشاركین  من  جنسیة  خدمات  طلب  خالل  من  اإلغاثة  عمال  بھ  یقوم  الذي  المعاملة  سوء  إلى   الجنسیان  واالعتداء  االستغالل

 .التنمویة

 اللجنة  عمل  لفریق  الستة  األساسیة  المبادئ  تتبع  والتي  ،(SEAH) والتحرش  الجنسیین  واالعتداء  االستغالل  لمنع  الدولیة  اإلغاثة  منظمة  بسیاسة  نلتزم  سوف
 .الجنسیین  واالعتداء  االستغالل  من  بالحمایة  المعني  الوكاالت  بین  المشتركة  الدائمة

 

 
 

 اآلخرین   احترام



 

  مصطلح  تستخدم  اإلغاثة  منظمة  أن  في  السبب  ھو  وھذا  .شركاء  بصفتھم  المشاركین  مع  التعامل  في  نھجھا  الدولیة   اإلغاثة  منظمةتقدر 
  النقیض  على  المتبادل  االحترام  لتعزیز  محاولة   في  المستفیدین  مصطلح  من بدالً   المجتمع  في  المعنیة   الجھات  أو  الشریكة  المجتمعاتأو  المشاركین

 .التبعیة  العالقات  من
  الدولیة  اإلغاثة  بمنظمة  الخاص  المحلیة  المجتمعات  أمام  المساءلة  إطار  باستخدام  واحترام،  ومھنیة  بإحسان  المشاركین  مع  نتعامل  أن  یجب
 .لنا  كدلیل

 األفراد المستضعفین   من  وغیرھم  اجنسیً   والمتحولین  الجنسي  التوجھ  ومزدوجي  الجنس  ومثلیي  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واألطفال  النساء  لحمایة  سنسعى
 .االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي   العنف  من

 .واآلخرین  أنفسنا  وأمن  سالمة  نحمي   سوف  : الخامس المبدأ
 

 وسوف   آمن،  غیر   أصبح  إذا  عمل  أي  إلیقاف  عملي،  بمواقع  الخاصة  الدولیة  اإلغائة  لمنظمة  التابعة  واألمن  السالمة  إرشادات  جمیع  اتباع  على  نوافق  نحن
 :یلي  بما  نلتزم

 تدمیرھا   أو  الدولیة  اإلغائة  منظمة  ممتلكات  أو   المشاركین  بممتلكات  اإلضرار  إلى  یؤدي  تقصیر  أو   إھمال  في  االنخراط  عدم     • أو  حیاة  تعریض  أو
 للخطر؛   شخص  أي  صحة

 بسبب سوء  عمل سابق  أو فصلنا من  بارتكاب جریمة  إدانتنا  تمت  جریمة أو  إذا اعترفنا بارتكاب   لدى منظمة اإلغاثة  االستمرار في العمل  عدم     •
 المشاركین   الدولیة أو  منظمة اإلغاثة  فریق  رفاھیة أعضاء  أو  لسالمة  نشكل تھدیداً   أو  الئقین للوظیفة  إلى أننا غیر  یشیر  السلوك الذي أو   معھا

 .ممتلكاتھا
 و  ؛  الصلة  ذات  الموحدة  التشغیل  إجراءات  وحمایة  والسالمة  النقل  بوسائل  االلتزام     •
 االنتھاكات   عن  باإلبالغ  سنقوم.األخرى  المعدات  أو  المركبات  في  معروف  خلل  أو  فقدان  أو  السالمة  أو  باألمن  تتعلق  مخاوف  أي   عن  الفور  على  اإلبالغ     •

 بھا  المشتبھ
 
 

 السلوك   سیاسات  أو  السلوك  لقواعد  بھا  مشتبھ  انتھاكات  أي  عن  باإلبالغ  سنقوم  األساسیة،  السلوك   لسیاسات  امتثالنا  من  كجزء
 :لإلبالغ  خیارات  ثالثة  ھناك   .بھا  المعمول  واللوائح  القوانین  أو  الرئیسیة

 
 
 
 
 
 
 

المظالم   أمین  إلى الحوادث  عن  لإلبالغ  الساخن  الخط  إلى   المعنیة  االتصال  نقطة  لىا 

  إذا لم تتلق أي حادثة تم اإلبالغ عنھا إلي
  نقطة االتصال المعنیة أو من خالل الخط

  الساخن لإلبالغ استجابة مناسبة في غضون
  إطار زمني معقول، فیمكن اإلبالغ عن

 اإلغاثة  منظمة  في  المظالم  أمین  إلى  الحادث
 :التالي   اإللكتروني  البرید  عبر  الدولیة

mbudsperson@ri.org 
 إدارة  عن  مستقًال   المظالم  أمین  یعتبر

 .المنظمة
 

  من  سبب  ألي   -الموظفین  أحد  یشعر  لم  إذا
بالقدرة على اإلبالغ عن حادثة ما إلى    -األسباب

فریقھ، أو إذا وقع الحادث   نقطة االتصال في
مكتب الدعم   ضمن فریق إقلیمي أو فریق

  إلى  العالمي، فیجب علیھ اإلبالغ عنھا مباشرة
  القیام  یمكن  .الحوادث  عن   لإلبالغ  الساخن  الخط
 بذلك
 :طرق   وبعدة  الھویة  عن  الكشف  دون

  عبر  الحوادث  عن  اإلبالغ  نموذج  عبر .۱
ت اإلنترن

bit.ly/RIIncidentsHotline 

ید االلكتروني رعبر الب .۲
incidents@ri.org 

۳. +14342880202  
 

  عن  سنبلغ  القطریة،  المكاتب  مستوى  على
ً   أو  اإللكتروني  البرید  طریق   إلى  شخصیا
  التابع  فریقي   في  المعنیة  االتصال  نقطة

  نقطة  تتولى   ثم  .الدولیة  اإلغاثة  لمنظمة
  تفاصیل   تسجیل  مسؤولیة  المعنیة  االتصال
المدیر    ومشاركتھا  الحادث،   القطري،مع 
  عن   اإلبالغ  بوابة  خالل  من  وتقدیمھا
 على   الحوادث
 .اإلنترنت

 

 
 

  اإلبالغ عن
 سوء

المشبوه    السلوك 
  دون الخوف من 

 لالنتقام  التعرض 

mailto:incidents@ri.org


 

 
 التقاریر  تقدیم  یتم   قد   .الدولیة  اإلغائة   منظمة  في  الحوادث  إدارة  فریق  إلى  مباشرة  تذھب  الحوادث  عن  لإلبالغ  الساخن  الخط  عبر  عنھاغ المبل  الحوادث  جمیع
  عن  لإلبالغ  االنتقام  عدم  بشأن  المخالفات  عن  التبلیغ  سیاسة  إلى  الرجوع  یرجى  .لالنتقام  التعرض  من  خوف  ودون  الھویة  عن   اإلفصاح  دون

سیتم الرد على جمیع التقاریر المتعلقة بعدم االمتثال واالنتھاكات المزعومة بشكل مناسب، بما في ذلك التحقیق في المخالفة،   .النتھاكاتا
  بالتعاون  اإلغاثة  منظمة  تلتزم  .االقتضاء  حسب  المناسبة،  الحكومیة  والسلطات  المانحة  الجھات  إلى  واإلفصاح  المحتملة،  واإلجراءات التصحیحیة

     .التدقیق  عملیات  أو  التحقیقات  عن  مسؤولة حكومیة  وكاالت  أي  مع  الكامل
  لمدونة  األساسیة  المبادئ  أو   بھا  المعمول اللوائح  أو  القوانین  سلوكھ  ینتھك  الفریق   في  عضو  أي  تعاقب  قد  الدولیة  اإلغاثة  منظمة  أن  نتفھم  نحن

 .المنظمة  لدى  عملھ  إنھاء  العقوبة  تتضمن  وقد   السلوك   قواعد
 

 والتعھد  اإلقرار
 

 .ذلك  بعد  عام  كل  وفي  العمل  بدء  قبل  علیھا   والموافقة  الصلة  ذات  والسیاسات  السلوك  قواعد  مدونة  قراءة  الفریق  أعضاء  من   عضو  كل  على  یجب

 :وفھمت  تلقیت  بأنني  أقر   ،  والتعھدا  اإلقرار   ھذا  على   التوقیع  عند
 

 الحالیة   السلوك  قواعد  مدونة     •
 اإلبالغ  وسیاسة   األمنیة  الحوادث  وإدارة  األخالق  سیاسة     •
 )باألشخاص  االتجار  مكافحة  وسیاسة  الطفل،  حمایة  وسیاسة  والتحرش،  الجنسیین  واالنتھاك  االستغالل  منع  سیاسة( الحمایة  سیاسات     •
 )األموال  غسیل  مكافحة  وسیاسة  والفساد  والرشوة  االحتیال  مكافحة  سیاسة( المالیة  الجرائم  مكافحة  سیاسات     •
 معھا   والتعامل  المحظورة  األطراف   دعم  منع  سیاسة     •
 أوالً   القبول  سیاسة     •
 ونموذج   المصالح  تضارب  وسیاسة  ،)المیدان  في  المیدانیین  الموظفین  دلیل( الموظفین  دلیل( األخرى  الرئیسیة  واألدلة  واألطر  السیاسات     •

 إدارة  وإطار   المخدرات،  من   الخالي  العمل  مكان  وسیاسة  الھدایا،  قبول  وسیاسة  العمل،   فرص  تكافؤ  وسیاسة  البیانات،  حمایة  وسیاسة  اإلفصاح،
 .)المجتمعات  أمام  المساءلة  وإطار  بالھشاشة،  المتسمة  البیئات  في  البرامج

  ینتھك  الذین  الموظفین  بمعاقبةفورا   الدولیة  اإلغاثة  منظمة  ستقوم  بھ،  المعمول  العمل  لقانون  اوفقً   أنھ  أفھم   وأنا  .السیاسات  بھذه  وااللتزام  احترام   على  أوافق
 بفصلھم  تقوم  وقد  بھا  المعمول  القوانین  أو  الدولیة  اإلغاثة  منظمة  سیاسات  أو  المدونة  في  علیھ  المنصوص  والصدق  العمل  لنزاھة  األساسیة  المبادئ  سلوكھم

 .االقتضاء  عند  العمل  من

 علیھا  المنصوص  بالقواعد  لاللتزام  مستعد  أنني  الوثیقة  ھذه  بموجب  أقر  ،                                            أدناه،  الموقع   أنا"
 القواعد،   بھذه  االلتزام  في  فشلت  إذا  بأنني  وأقر  .أعاله تشمل  قد  والتي  تأدیبیة،  إجراءات  التخاذ  مخوالً   سیكون   العالمي  الدعم  مكتب  أو  القطري  المدیر   فإن

 ". األصلي  بلدي  إلى  الفوریة  لعودتي  الالزمة  الخطوات  جمیع
 

  : مل سم الكااال

  ع : یالتوق

  )السنة  /الشھر  / الیوم( التاریخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


