
 
 

 

 سیاسة مكافحة الرشوة
 
 
 

 السیاسة:
الرشوة وأّي ترفض الهیئة . النزاهة والسلوك األخالقي وفق قواعد تقضي سیاسة الهیئة الطبّیة الدولیة بأن تجرى األعمال جمیعها

كذلك بتطبیق  تلتزم الهیئة. عملتأینما  جمیعها تهااعالقلتزم بالحرفیة والعدل والنزاهة في أّنها ت إذالفساد  أشكال آخر من شكلٍ 
اإلرشاد والمساعدة على على هدف هذه السیاسة  ینصبّ و  .موضع التنفیذ وضع هذه النظمبو  ةنظم فّعالة لمكافحة الرشو 

 .رشوةشتباه بالأو عند اال رشوةال حالةفي اإلبالغ  موّظفینجمیع ال یتوّجب علىمن هنا، الرشوة واإلبالغ عنها.  ستشفافا
 

 التعلیق:

 

تقّدم من  -مالّیةالمنافع غیر البما في ذلك  -قیمةٍ  تذا أشیاءٍ أّي هدیة أو دفع أو عرض أو وعد بالدفع أو أّي  )  تعّد رشوةً 1(

 :أو وكیٍل لها هیئة الطبّیة الدولّیةفي ال قبل موّظف

 .أو ممّثل حكومي سؤولمإلى  •
 .على غرار وكاالت األمم المتحّدة والبنك الدولي عاّمة دولّیةات منّظمل وكیلموّظف أو إلى  •
 .ثالث یتعامل مع المسؤولین الحكومیین نیابًة عن الهیئة الطبّیة الدولیة طرفٍ إلى  •

 

 لغرض:

 .التأثیر على عمل أو قرار المسؤول •

 ، أوواجب قانوني انتهاك على الحثّ  •

 تخلیص جمركي. الحصول على منافع، مثال االستحصال على عقد أو إذن لممارسة األعمال أو ضرائب تفضیلّیة أو •
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 تشمل األشیاء ذات القیمة أّي شكٍل من المنافع سواء أكانت مالّیة أو غیر ذلك، مثال:) 2(
 

 .یة وبطاقات الهدایا والقسائم والكوبوناتدأموال نق •
 .السفر •
 .عملالعروض  •

 
 
 .الرشوة من موارد خاّصة أو من موارد الهیئة الطبّیة الدولّیة دفعت) ال فرق إن 3(
 
 
 أو ممّثل أو أّي شخٍص آخر. وكیل) یمكن عرض الرشاوى أو إعطاؤها عن طریق وسیط، على غرار 4(
 

 الهدایا والضیافة:
وفق األعراف ذات قیمة استضافة مالئمة  أو تلّقي هدایا غیر نقدّیة ذات قیمة منخفضة (رمزّیة) أو تقدیمال تمنع هذه السیاسة 

أو ضیافة بنّیة  لذا، یمنع تقدیم أو تلّقي هدایاولكن، قد تتحّول الهدایا وحسن الضیافة في بعض الحاالت إلى رشاوى. رمزیة. 
 ممارسة مسؤول عام لواجبته. قیام بعمل غیر الئق أو التأثیر علىللإقناع أّي شخص 

 
 مسؤولّیة اإلبالغ

 
 رشوة.یطلب منهم دفع  حینما وأاالشتباه بالرشوة عند رشوة أو  حدوث داإلبالغ عن موظفینعلى جمیع الیتوّجب  )1(
 رشوة أن یبّلغ المسؤول المباشر عنه.ب عند كشف النقاب عن رشوة أو االشتباهیتوّجب على كّل شخص  )2(
غ عدم الكشف عن هویته فإّن الخّط الساخن للهیئة الطبّیة الدولّیة لمسؤول أو إذا أراد الشخص المبلِّ إذا تعّذر إبالغ ا )3(

 -هاتف أو شبكة اإلنترنتالسواء عبر  -فأن یرفع الموظّ  هیمكن من خالل ،شامل رفع تقاریرنظام عبارٌة عن هو 
الرائدة في مجال تأمین نظم رفع  EthicsPoint إّن شركة "أثیكس بوینت" .تقاریر آمنة من دون الكشف عن هوّیته

یمكن التواصل مع خبراء الخّط الساخن على مدار الساعة طیلة أّیام  تقاریر سرّیة هي مستضیف ومشّغل هذا النظام.
 إذا كان الوضع یستدعي القلق.ما حول  لتلّقي اإلرشادكذلك و  األسبوع للمساعدة في رفع التقاریر

 
 

 سرّي في أّي وقٍت ومكان:كیفّیة رفع تقریر 
 

عبر الهاتف: اتصّل بالخّط الساخن الخاّص ببلدك على األرقام الواردة على الرابط التالي  •
www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com. 
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 عبر شبكة اإلنترنت: ادخل الموقع التالي  •

www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com ."واضغط على "ارفع تقریر جدید 
 

 
التواصل على البرید ، یرجى بلدأو االتصال برقم الهاتف الخاّص بكّل بوابة "أثیكس بوینت"   إذا تعّذر ولوج

إضافّیة، أو التواصل مع تعلیمات للحصول على  report@InternationalMedicalCorps.org التالي االلكتروني
، أو عبر البرید االلكتروني 455 21 385+ 281على الرقم التالي  بیتر إیفانكوفیكالمسؤول عن تدقیق االلتزام 

pIvankovic@InternationalMedicalCorps.org لطرح أّي استفسارات أو أسئلة. 
 

 
 .مالئم إلجراء تحقیقفي حال تّم التفویض یتّم مراجعة المعلومات الُمستَلمة جمیعها ) 4(
 
، تأدیبیة جراءاتإ اتخاذیفضي عدم التعاون إلى ) یتوّجب على جمیع الموظفین التعاون بشكٍل كامل خالل مسار التحقیق. 5(

 صل إلى إنهاء العمل.بما ی
 
 ) الضمانات6(
 
 ضائرة تدابیراتخاذ  معد -أ

بحّق أي موّظف على خلفّیة اإلبالغ عن إدعاءات  اإلحالة إلى التأدیبأو نهاء العمل إتتّخذ أي تدابیر ضائرة على غرار ال 
 أّنها صحیحة.بیعتقد الموّظف 

 
 مضایقة -ب

إذا تّم التأّكد من حدوث المضایقة، تتّخذ إجراءات  .بنّیٍة حسنٍة إلى المضایقة شأٍن ماحول  اً یمنع تعریض أّي موّظف رفع تقریر 
 تأدیبیة بما فیها إنهاء العمل ضّد مرتكب المضایاقات.

 
 السرّیة -ج

ت افة هذه المعلومتناقش التحقیقات ونتائجها مع المعنیین بمعر تبقي الهیئة الطبّیة الدولّیة على سرّیة التحقیق في أّي ادعاء. 
 فحسب.

 
 اإلدعاءات السرّیة -د
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 المعلومات.إّن الموظفین مدعوون إلى ذكر أسمائهم إذ قد تتعذر متابعة اإلدعاءات والتحقیقات إن لم یعرف مصدر 
 
 اإلدعاءات الكیدیة -ه

األفراد الذین یقدمون ادعاءات من دون األخذ بعین االعتبار مدى صّحتها أو زیفها إجراءات  تتخذ الهیئة الطبّیة الدولّیة بحقّ 
 تأدیبیة بما فیها إنهاء العمل.

 
عتبر أیضًا انتهاكًا للقانون ییها إنهاء العمل وقد ك بما فخاذ إجراءات تأدیبیة بحق الُمنتهِ ) یؤّدي انتهاك هذه السیاسة إلى ات7(

 المعمول به.
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