
 

 

 

 RIاداری  پیام مدیرعامل و رئیس هیات

 عضو محترم تیم، 

سازمانی غیرانتفاعی است که در راستای  Relief Internationalارزشمند است.  Relief Internationalتک شما برای وجود تک

های انکشافی و خدمات هدفمند به بخشی، کمکهای عاجلی، خدمات توانکند و به ارائه کمکامور بشردوستانه و انکشاف فعالیت می 

 پردازد. جوامع سراسر دنیا می 

Relief International  اسی و غیرفرقوی را برای خود برگزیده است.  داند و رسالت غیرسیخود را مکلف به تسکین رنجهای بشری می

کشور در مناطق افریقا، آسیا، امریکای التین، کاراییب و شرق میانه  50در بیشتر از  Relief Internationalسال گذشته،  60در 

الیای طبیعی و  های محروم، بخصوص زنان، اطفال، متضرر شدگان از بپذیر و گروپحضور یافته و به تامین ضروریات اقشار آسیب 

 پذیر است.های آسیبهای حیاتی در ماحولجنگهای داخلی، و مستمندان، پرداخته است.  یکی از وظایف ما، ارائه کمک 

ها و سازی برای پایداری مستمر پروگرامهای سازمانی برای ایجاد ماحول کار سالم و زمینه، تعهد به ارزشRelief Internationalدر 

های های مختلف، از جمله دولتهای مالی سازمانهای خود به کمک برای فعالیت  Relief International ی است.ها، ضرورفعالیت 

المللی و محلی، و اشخاص نهاد بین -های مردمایاالت متحده و بریتانیا، موسسات خیریه اتحادیه اروپا، نهادهای سازمان ملل، سازمان

ها به طریقٔه مسئوالنه و شفاف صرف  گیرد که این کمک این چشمداشت در اختیار ما قرار میهای مالی با دوست متکی است.  کمک نوع

های سازمانی ما مطابقت دارد و از اصول اخالقی و احترام متقابل، صداقت، این انتظارات با ارزش های ضروری گردد.اجرای پروگرام

 گیرد.سازگاری، همکاری، شمول و پایداری نشات می

پذیر ممکن است سخت باشد.  مراعات کردن اصول »منشور اخالقی« که رهنمای کار  های آسیبنیم که فعالیت در این ماحولداما می 

های مرتبط با  های محافظت، امنیت، جرایم مالی، احزاب ممنوع و پالیسیهای کلیدی رفتاری« ما، از جمله پالیسیماست و در »پالیسی

دقت بخوانید و درک کنید ها را بهاز مقابله با این مشکالت است.  شما باید »منشور اخالقی« و این پالیسیسمنابع بشری ریشه دارد، زمینه

های اهداکنندگان  های ما، نه تنها ارزشتعهد خود را به ارزش تاییدیه و پیمان منشور اخالقیو هر سال بازنگری کنید.  با امضا کردن 

 دهید. های همکاران و جوامع محل فعالیت ما، نشان می کمک مالی بلکه ارزش

 

 بااحترام، 

Chip Levengood      Ann Koontz 

   مدیرعامل موقت       اداری  رئیس هیات 
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  منشور اخالقی

 2021اپریل  13  تاریخ موثر: 

 هیات اداری  کننده: تصویب

 2021اپریل  13  تاریخ تصویب:

 2.0   نسخه: 

  16- 03نسخه  RIمنشور اخالقی    جایگزین نسخه:

 1گروپ   نوع پالیسی:

 POL-001  نمبر بیمه:

 اخالق و سازگاری   : گروپ مسئول

 های ماانداز و ارزشرسالت، چشم

اروپا )بلجیم(،    -  Relief Internationalبریتانیا،    -  Relief International)ایاالت متحده(،    Relief Internationalهای وابسته کمپنی  سازمان

( نهادی غیرانتفاعی است که در راستای امور بشردوستانه و RIیا    Relief Internationalفرانسه )مجموعاً    -  MRCA/Relief Internationalو  

 پردازد. های انکشافی به مردم سراسر دنیا میبخشی و کمکبه ارائه کمک، خدمات توان کند وانکشاف فعالیت می

 رسالت 

RI ها و ایجاد  پذیر برای نجات دادن انسانهای آسیببا جوامع ماحول

شرایط انعطاف، زندگی آبرومندانه و صحت درازمدت همکاری  

 کند.می

 انداز چشم 

وانند به هدف صحت تپذیر میهای آسیبهمه جوامع در ماحول

 درازمدت نایل گردند.

Relief International  ذیل را برای خود برگزیده   هایارزشطرفی و استقالل و شعار »پرهیز از صدمه«،  با محوریت اصول بشری انسانیت، بی

 است:

 صداقت
، و  کنندگان، همکاران، اهداکنندگان کمک، اعضای گروپما در حوزه فعالیت مشترک با اشتراک

 ایم.گویی را مبنای کار قرار دادهجوامع تحت پوشش، شفافیت و جواب

  کنیم.های مختلف کار استقبال میما از چاالکی و تفکر خالق، رویکردهای پروگرامی و طریقه قابلیت تطابق 

 همکاری 
های مکمل را برای تضمین نایل شدن به بهترین راه حل ممکن برای مسائل، ما تجربه و شبکه

 گیریم.ها یا جوامع به کار میوضعیت

 شمول
های کاری و منابع را برای  هایی که امکان دسترسی به اشتغال، فرصتها و پالیسیما طریقه

 کنیم.کنند، استقبال میپذیر فراهم میاشخاص محروم یا آسیب

 مداومت
انعطاف و صحت درازمدت حمایت   به  نایل شدن  ما در مدت فعالیت خود از جوامع در مسیر 

  کنیم.می

کنند.  هریک از ما منحیث کارمند،  های ما امکان نایل شدن به تاثیر سازنده در جوامع و فرهنگ سازمانی سالم را فراهم میانداز و ارزشرسالت، چشم

ویج «(، تر)مجموعاً »عضو گروپ  Relief Internationalکارمند کمکی، نیروی کار غیرمستقیم، کارآموز، داوطلب، مامور و عضو هیات اداری  

 ایم.   را پذیرفته Relief Internationalایم.  ما همچنان پیروی از منشور اخالقی را پذیرفته  Relief Internationalهای  انداز و ارزشرسالت، چشم

انداز و حفظ  در مسیر فعالیت برای تحقق بخشیدن به چشم  Relief International«  منشور اخالقی دارای پنج اصل است که رهنمای »اعضای گروپ

 شود.ها محسوب میارزش
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  اصول منشور اخالقی

 ایم: هریک از ما با امضا کردن منشور اخالقی مراعات این پنج اصل را پذیرفته

 های کلیدی رفتاری، قوانین جاری، مقررات و الزامات قراردادی را مراعات خواهیم کرد. ما پالیسی .1

 کنیم. ما وجوه و اموال را مسئوالنه مصرف می .2

 کنیم. آمیز همکاری میما در روند ایجاد ماحول کار احترام .3

 کنیم. کنندگان و اعضای جامعه محافظت میما از مصئونیت اشتراک .4

 کنیم.و امنیت خودمان و دیگران محافظت میما از ثبات  .5

 های کلیدی رفتاری، قوانین جاری، مقررات و الزامات قراردادی را مراعات خواهیم کرد.ما پالیسی : 1اصل 

Relief International  کنندگان یا دیگر »اعضای  در راستای مقابله با فساد، حمایت )عمدی یا ناخواسته( از احزاب ممنوع، یا بدرفتاری با اشتراک

انتظار ما این است که صداقت شخصی و حرفوی و مراعات منشور اخالقی و همه قوانین جاری، مقررات   کنیم.«، پالیسی عدم تحمل را تعقیب میگروپ

 ردادی مد نظر قرار بگیرد.و الزامات قرا 

پالیسی  تک اعضای گروپتک تعلیمات باید  های کلیدی رفتاری ذیل را بخوانند، درک کنند و در داخل و خارج از محل کار مراعات کنند و ضمناً 

 شده سپری کنند.های زمانی تعیینها را در فاصلهضروری مرتبط با این پالیسی 

 پالیسی راپوردهی و مدیریت موارد نقض اصول اخالقی و امنیتی

 های محافظتیپالیسی

  (SEAHاستفاده و آزار و مزاحمت جنسی )پالیسی سوء •

 پالیسی محافظت از طفل  •

 پالیسی مقابله با قاچاق انسان  •

 های جرایم مالیپالیسی

 ستانی و فسادکاری، رشوهپالیسی فریب •

 شویی پالیسی پول  •

 ( PPPوگیری از حمایت و تعامل با احزاب ممنوع )پالیسی جل

 RIامنیتی  چوکات  اولویت پذیرش:

 های کلیدی ها و کتابچهها، چوکات دیگر پالیسی 

 کتابچه کارمندان )رهنمای کارمندان میدانی برای حوزه(  •

 پالیسی تضاد منافع و فورم افشا  •

 پالیسی محافظت از معلومات •

 پالیسی سوت زنی •

 پالیسی فرصت اشتغال مساوی  •

 پالیسی پذیرش تحفه •

 پالیسی ماحول کار عاری از مواد مخدر  •

  پذیرهای آسیبدر ماحول مدیریت پروگرام چوکات •

 گویی به جوامعجواب چوکات •

، و  RI، RI-Connectدسترسی به این اسناد ذریعه شبکه داخلی   « در همه کشورهای هدف قرار دارند. ها در دسترس »اعضای گروپهمه این پالیسی

 ممکن است. قابل Box > Toolbox > Key Policies، به آدرس Boxسیستم آنالین مدیریت اسناد، 

های اعالن موارد مشکوک تخلف، را با  ها، یا میکانیزمنامهسواالت مربوط به کاربردپذیری یا تفسیر قوانین، مقررات یا آیین 

 در میان بگذارید. RIمشاور عمومی 

اخالق و    های پروگرامهای کلیدی رفتاری یا دیگر جنبه سواالت مربوط به کاربردپذیری یا تفسیر منشور اخالقی، پالیسی

می  Relief Internationalسازگاری   )را  و سازگاری  ارشد خالق  مامور  با  در  CECOتوانید   )RI     .بگذارید میان  در 

CECO   با آدرسceco@ri.org .در دسترس شماست 

 کنیم. ما وجوه و اموال را مسئوالنه مصرف می : 2اصل 

 فعالیت

 مسئوالنه

 کار صحیح را

 انجام بده 

ceco@ri.org
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  و   محافظت  مسئوالنه  دارد،   قرار  ما  دسترس  در  International Relief  گروپ  عضو  منحیث  ما  فعالیت  دلیل  به  که  را   اموالی  و  وجوه  معلومات،  ما

 بایدها:  کنیم.می مصرف

 کنیم. ایجاد نمی RIبدون کسب جواز مرتبط، تعهد مالی یا تعهدات دیگر برای  •

 کنیم.کنیم، و با مامورین و مفتشین همکاری میکنیم، استندردهای جاری مالی و محاسبه را مراعات میاسناد دقیق را نگهداری می •

 گذاریم.المللی احترام میهای بینبه الزامات قراردادی و قانونی، تعهدات خودمان در قبال اهداکنندگان کمک، و مقررات تحریم •

 های جرایم مالی(.طرز مثال پالیسی کنیم )مراجعه کنید به:درفتاری یا نقض اعتماد، تحت هر شرایط، خودداری میکاری، ب از فریب •

استفاده از اموال  کنیم.( استفاده می IT)مانند مکان، سرمایه، تجهیزات، امکانات و وسایل و ابزارهای    RIبرای اهداف کاری صرفاً از اموال   •

RI .برای امور شخصی یا اهداف تاییدنشده منع است 

 کنیم. آمیز همکاری میما در روند ایجاد ماحول کار احترام : 3اصل 

الصحه، صحت و کننده حفظساز ماحول کار ترویجهای ما احترام قایل شوند و رفتاری از خود نشان دهند که زمینه« باید به پالیسی »اعضای گروپ

 بایدها:  انعطاف کارمندان باشد.

  کنیم.با همه همکاران با متانت و احترام رفتار می •

گذاریم و امکانات معقول را برای اشخاص دارای معلولیت یا دارای ضروریات به حقوق همه اشخاص احترام می •

 کنیم. خاص فراهم می

 کنیم.استفاده از قدرت و هر نوع خشونت پرهیز میاز سوء •

 گیریم.  صت کاری میهای فردی و نی خصوصیات شخصی نامرتبط با فرها و شایستگیتصمیمات استخدام را بربنیاد توانایی •

 کنیم.کنندگان و معلومات اختصاصی محافظت میاز حریم خصوصی کارمندان، اشتراک •

 Reliefکننده اعتبار و منافع های مخدوشهای ناقض حقوق بشر، یا فعالیتهای مجرمانه یا غیراخالقی، فعالیتاز مشارکت در فعالیت •

International کنیم.خودداری می  

های کلیدی معرفی شده است.  دیگر رفتارهای  رساند.  این رفتارها در کتابچه کارمندان و دیگر پالیسیا به صحت ماحول کار صدمه میبعضی رفتاره

 منع شده در ادامه بیان شده است. 

 نبایدها:

 کنیم.از رفتارهای نامنظم، ناسازگار و زورگویانه پرهیز می •

درباره اشخاص بربنیاد عوامل نامرتبط با کار، ازقبیل  •

  کنیم.قومیت، مذهب، جنسیت یا گرایش جنسی قضاوت نمی

ها یا ارتباطات ها، ایمیلاز مطرح ساختن مطالب، فکاهی •

آمیز، از جمله تصاویر و مکاتبات صریح جنسی، توهین

  کنیم.خودداری می

 کنیم.در پرهیز میاز کار کردن تحت تاثیر الکول یا مواد مخ •

 کنیم: موارد ذیل را راپور می 

روی یا مزاحمت جنسی نامطلوب، نامناسب یا پیش •

  آمیز.توهین

شده، ترساندن، میله های شبانه، زورگویی، تهدید درک •

  تحقیر، توهین کالمی یا فزیکی.

  های تهدیدکننده امنیت، ثبات یا صحت کارمندان.وضعیت •

دشمنی با اشخاص بر مبنای نژاد، مذهب، جنسیت، هویت  •

جنسی، گرایش جنسی، معلولیت، وضعیت وظیفه عسکری یا  

 دیگر خصوصیات تحت حمایت قانون.

 کنیم. کنندگان و اعضای جامعه محافظت می:  ما از مصئونیت اشتراک4اصل 

Relief International  با اشتراک ناشایست  قبال رفتارهای  پالیسی عدم تحمل را تعقیب   کنندگان، اعضای جامعه، همکاران و اعضای گروپدر 

کنندگان در بدل ارائه کمک بشردوستانه یا رسانی ذریعه مطالبه خدمات جنسی از اشتراکاستفاده و آزار جنسی به بدرفتاری مامورین کمکسوء  کند.می

 شود.  اطالق می انکشافی

 

به دیگران احترام 

 گذاریممی
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پالیسی سوء به  آزار و مزاحمت جنسی  ما  با    IASC  که دارای شش اصل اساسی کارگروپ   RI (SEAH)استفاده و  مقابله  در قسمت 

  گذاریم.استفاده و آزار جنسی را در خود گنجانیده است، احترام میسوء

Relief International  به همین دلیل،   داند.کنندگان را ارزشمند میرویکرد خود در قسمت همکار دانستن اشتراکRI  کننده، جامعه  از عبارت اشتراک

کنندگان با تواضع،  ما باید با اشتراک کند تا احترام متقابل را در مقابل روابط وابسته ترویج کند.ذینفع استفاده میهمکار یا سهامدار اجتماعی به جای لغت  

کنیم تا از زنان، اطفال، اشخاص  ما سعی می  گویی به جوامع را مد نظر قرار دهیم.جواب  مسلکی گرایی و احترام برخورد کنیم و در این عرصه چوکات

 محور محافظت کنیم.-پذیر در مقابل خشونت جنسی و جنسیتو دیگر اشخاص آسیب +LGBTQIت،  دارای معلولی

 کنیم. ما از ثبات و امنیت خودمان و دیگران محافظت می : 5اصل 

 ضمناً: ایم که از همه رهنمودهای ثبات و امنیتی مرتبط با محل فعالیت خود پیروی کنیم، از اقدامات خطرناک جلوگیری کنیم و ما پذیرفته

شود یا جان یا صحت اشخاص  RIکنندگان یا احتیاطی که ممکن است باعث صدمه دیدن یا از بین رفتن اموال اشتراکانگاری یا بیاز سهل •

 را به خطر بیندازد، دوری کنیم؛ 

ت کند که ما شایستگی اگر مرتکب جرم یا محکوم به ارتکاب جرم شویم، یا به دلیل بدرفتاری از جایگاه خود برکنار شویم، و این عوامل ثاب •

امنیت و صحت »اعضای گروپ یا  نداریم  را  کار  آن  اشتراکRI«  تصدی  اموال  ،  یا  می   RIکنندگان  تهدید  با  را  از همکاری   RIکنیم، 

 گیری کنیم؛ کناره

• SOP  مراعات کنیم؛ وهای ترانسپورت، امنیت و محافظتی را 

 مشکل امنیتی یا مصئونیت یا موارد گم شدن یا نقص مشخص موترها یا وسایل دیگر را بالفاصله راپور دهیم.  •

 کنیم ما موارد تخلف مشکوک را راپور می

پالیسی مراعات  پالیسیبرای  اخالقی،  منشور  نقض  موارد مشکوک  رفتاری،  کلیدی  و های  قوانین  یا  رفتاری  کلیدی  های 

 دهی وجود دارد:ت جاری را راپور خواهیم داد.  سه گزینه برای راپورمقررا

 راپور به نقطه کانونی مرتبط

در سطح دفتر کشوری، راپور را  

ذریعه ایمیل یا حضوری به نقطه  

ارائه   RI کانونی مرتبط در گروپ

نقطه کانونی مسئول ثبت کنیم.  می

جزییات رویداد، انتقال آنها به مدیر 

کشوری، و ارائه آنالین آنها ذریعه 

 پورتال راپور حادثه است.   

 راپور به خط تماس عاجلی راپور حادثه

  اگر، به هر دلیل، نتوانیم حادثه را به نقطه کانونی گروپ

  GSOمنطقوی یا  خود راپور کنیم، یا اگر حادثه در گروپ

رخ دهد، باید آن را مستقیماً به خط تماس عاجلی راپور  

توان بصورت ناشناس و این کار را می حادثه اعالن کنیم.

  به چند طریقه انجام داد:

ذریعه فورم راپور حادثه:  .1
otlinebit.ly/RIIncidentsH   

    incidents@ri.orgذریعه ایمیل:  .2
    0202-288 (434) 1+ با گذاشتن پیام تلیفونی: .3

 ارائه راپور به مفتش

شده به نقطه کانونی یا اگر راپور ارائه

شده ذریعه خط تماس عاجلی راپور  ارائه

جواب مناسبی در فاصله زمانی معقول 

توان ذریعه افت نکند، حادثه را میدری

به   ombudsperson@ri.orgآدرس 

مفتش مستقل از  راپور کرد. RIمفتش 

 کند.  عمل می RIمدیریت 

توان بصورت  راپور را می شود.منتقل می   RIمدیریت حادثه    شود، مستقیماً به گروپهمه حوادثی که ذریعه خط تماس عاجلی راپور حادثه ارائه می 

همه  کنید.   جویی در مقابل ارائه راپور تخلفات، به پالیسی سوت زنی مراجعهدر مورد ممنوعیت انتقام جویی ارائه کرد.ناشناس و بدون ترس از انتقام

های موارد ادعایی ناسازگاری و تخلف باید طرز مناسب جواب داده شود. در این عرصه تحقیق درباره تخلف، اعالن اقدامات اصالحی احتمالی راپور

با نهادهای   خود را مکلف به همکاری کامل  RI گیرد.و افشای موارد تخلف به نهادهای اهداکننده و دولتی )در صورت ضرورت(، مد نظر قرار می

« را که رفتار آنها ناقض قوانین، تواند هریک از »اعضای گروپمی  Relief Internationalدانیم که  ما می  داند.دولتی مسئول تحقیقات یا تفتیش می 

 کند.  -از جمله قطع همکاری-مقررات یا اصول بنیادی منشور اخالقی است، مشمول اقدام انضباطی  

موارد مشکوک  

بدرفتاری را بدون 

جویی ترس از انتقام

 کنیمراپور می 

https://app.smartsheet.com/b/form/76445c859ee041289ddc352ef1f3e05c
https://app.smartsheet.com/b/form/76445c859ee041289ddc352ef1f3e05c
https://app.smartsheet.com/b/form/76445c859ee041289ddc352ef1f3e05c
mailto:incidents@ri.org
mailto:ombudsperson@ri.org


       

 6صفحه 

 

 تاییدیه و پیمان

 های مرتبط را قبل از شروع دوره همکاری و هر سال بعد از آن بخوانند و بپذیرند. « باید منشور اخالقی و پالیسیاعضای گروپتک »تک

 ام:کنم که موارد ذیل را دریافت کرده و دانسته با امضا کردن، اعالن می

 منشور اخالقی جاری  •

 دهی موارد نقض اصول اخالقی و امنیتی پالیسی مدیریت و راپور •

 استفاده و آزار و مزاحمت جنسی، پالیسی محافظت از طفل، و پالیسی مقابله با قاچاق انسان( های محافظتی )پالیسی سوءپالیسی •

 شویی(ستانی و فساد، و پالیسی پولکاری، رشوههای جرایم مالی )پالیسی فریبپالیسی •

  ی جلوگیری از حمایت و تعامل با احزاب ممنوعپالیس •

 پالیسی اولویت پذیرش  •

ها و رهنماهای کلیدی )کتابچه کارمندان )رهنمای کارمندان میدانی برای حوزه(، پالیسی تضاد منافع و فورم افشا،  ها، چوکاتدیگر پالیسی •

مدیریت   حفه، پالیسی ماحول کار عاری از مواد مخدر، چوکاتپالیسی محافظت از معلومات، پالیسی فرصت اشتغال برابر، پالیسی پذیرش ت

 گویی به جوامع.( جواب پذیر، و چوکاتهای آسیبدر ماحول پروگرام

که   تواند کارمندانی را، بربنیاد قانون جاری استخدام، میRIدانم که  من می ها احترام بگذارم و آنها را مراعات کنم.کنم که به این پالیسی من قبول می

از جمله  -یا قوانین جاری تشخیص داده شود، مشمول تنبیه    RIهای  رفتار آنها ناقض اصول اساسی صحت و صداقت کاری مندرج در منشور، پالیسی

 نماید. -قطع همکاری

من اعالن   هستم. کنم که آماده مراعات قوانین اعالم شده فوق  وسیله اعالن می»من، _______________________، صاحب امضای ذیل، بدین

تواند اقدام انضباطی الزم را که ممکن است بشمول همه کارهای ضروری برای می  GSOکنم که، اگر این قوانین را مراعات نکنم، مدیر کشوری یا  می

 بازگرداندن عاجل من به کشور متبوعم باشد، انجام دهد.«

 نام عضو گروپ
 

 امضای عضو گروپ
 

 (MM/DD/YYYYتاریخ تولد ) 
 

 


