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رسالة من الرئيس واملدير التنفيذي 

ف الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة, نــحــن جــزء مــن فــريــق عــاملــي وإنــســانــي مــكــرس إلنــقــاذ األرواح والــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة األشــخــاص املــتــأثــريــن 
بـاحلـرب والـكـوارث الـطـبـيـعـيـة واألمـراض مـن خـالل تـقـدي خـدمـات الـرعـايـة الـصـحـيـة احلـيـويـة الـتـي تـركـز عـلـى الـتـدريـب. وقـد أثُـبـتـت 
أهـمـيـة نـهـجـنـا ف مـسـاعـدة الـنـاس عـلـى مـسـاعـدة أنـفـسـهـم ف متـكـي الـسـكـان املـتـضـرريـن مـن االعـتـمـاد عـلـى الـذات وحتـقـيـق االسـتـدامـة 

على املدى الطويل. 

مـهـمـتـنـا ف الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة هـي مـسـاعـدة اآلخريـن, وميـكـنـنـا جـمـيـعـا أن نـفـخـر بـذلـك. مـع ذلـك, فـمـن املـهـم أيـضـا الـقـيـام بـعـمـلـنـا 
بــطــريــقــة أخــالقــيــة ومبــا يــتــفــق مــع الــقــوانــي واألنــظــمــة املــعــمــول بــهــا. نــحــن نــحــتــرم الــنــاس واجملــتــمــعــات الــتــي نــخــدمــهــا, والــقــانــون احملــلــي, 
والـقـانـون ف الـواليـات املـتـحـدة واملـمـلـكـة املـتـحـدة, وأيـة قـوانـي أخـرى قـابـلـة لـلـتـطـبـيـق. ولـكـن ال يـقـتـصـر هـدفـنـا عـلـى بـاالمـتـثـال بـالـقـوانـي 

فحسب, بل نسعى أيضا إلى االلتزام بأعلى معايير أخالقيات العمل. ونعمل بنزاهة ومسؤولية ومساءلة. 

وضـعـنـا ف هـذه الـصـفـحـات مـدونـة قـواعـد الـسـلـوك واألخـالق لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. تـهـدف هـذه املـدونـة تـعـزيـز وحتـسـي الـتـزام الـهـيـئـة 
الـطـبـيـة الـدولـيـة بـالـسـلـوك األخـالقـي ملـمـارسـة األعـمـال املـهـنـيـة. الـسـيـاسـات الـواردة هـنـا هـي جـزء مـن تـقـلـيـد الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة طـويـل 

األمد للمعايير األخالقية العالية. 

يـفـتـرض مـن جـمـيـع املـوظـفـي واملـتـطـوعـي واملـتـدربـي واملـسـؤولـي واملـدراء اإلمـتـثـال بـالـسـيـاسـات املـنـصـوص عـلـيـهـا ف هـذه املـدونـة. يـجـب 
عـلـيـك قـراءة الـقـواعـد بـعـنـايـة, ومـراجـعـتـهـا بـشـكـل دوري. إذا كـان لـديـك أي أسـئـلـة, ميـكـن الـتـحـدث مـع مـديـر املـكـتـب ف بـلـدك, أو إدارة 

املوارد البشرية ف املقر الرئيسي, أو أي من املوارد األخرى احملددة ف هذه املدونة. 

شــكــرا لــكــم عــلــى كــل مــا تــقــدمــونــه كــل يــوم لــلــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة واألشــخــاص واجملــتــمــعــات الــتــي نــخــدمــهــا. وشــكــرا لــك عــلــى االلــتــزام 
بسياسات وقيم الهيئة الطبية الدولية ف عملكم. 

فائق اإلحترام, 

نانسي اوسي 
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حول مدونة قواعد السلوك واألخالق 
مـدونـة قـواعـد الـسـلـوك واألخـالق تـنـطـبـق عـلـى جـمـيـع الـعـامـلـي, واملـتـطـوعـي, واملـتـدربـي, واملـسـتـشـاريـن, واملـسـؤولـي, واملـدراء ف الـهـيـئـة 

الطبية الدولية. يعتمد عملنا على سمعة كل واحد منا ف النزاهة وسلوك العمل املبدئي. 

ال ميـكـن أن تـغـطـي املـدونـة جـمـيـع الـقـوانـي والـسـيـاسـات املـعـمـول بـه أو تـقـدم إجـابـات عـلـى كـل األسـئـلـة الـتـي قـد تـطـرح. مـع ذلـك, سـتـسـاعد 
املدونة ف توجيه سلوكك, وتساعدك ف معرفة أين تطرح األسئلة واخملاوف. 

املسؤوليات 
كـل فـرد مـنـا مـسـؤول عـن مـعـرفـة املـعـايـيـر الـواردة ف املـدونـة واإللـتـزام بـهـا. إذا كـان لـديـك أسـئـلـة, اطـرحـهـا. الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة لـديـهـا 
عــدد مــن املــوارد املــتــوفــرة لــإلجــابــة عــلــى أســئــلــتــك وتــوجــيــهــك ف املــواقــف الــصــعــبــة - مبــا ف ذلــك مــديــر املــكــتــب ف بــلــدك, وإدارة املــوارد 

البشرية ف املقر الرئيسي, وإدارة االمتثال, والدائرة القانونية. 

وميـكـن االطـالع عـلـى نـسـخ مـن هـذه املـدونـة عـلـى OneCorps أو مـن إدارة املـوارد الـبـشـريـة ف املـقـر الـرئـيـسـي. يـجـب الـتـوقـيـع عـلـى بـيـان 
استالم مدونة قواعد السلوك واألخالق من قبل جميع املوظفي. 

اإلبالغ عن اخملالفات والبحث عن اإلرشاد 
إذا كــنــت تــعــرف أو تــشــك ف وجــود انــتــهــاك لــبــنــود الــتــعــاقــد أو املــنــح أو الــقــوانــي أو األنــظــمــة املــعــمــول بــهــا, أو هــذه املــدونــة, أو ســيــاســات 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة األخـرى, فـمـن واجـبـك أن تـقـدم هـذه املـعـلـومـات فـورا إلـى املـشـرف, أو, إذا كـنـت لـم تُـفـضـل الـقـيـام بـذلـك, ميـكـن 
اإلبـالغ عـن طـريـق مـديـر املـكـتـب ف بـلـدك, أو إدارة املـوارد الـبـشـريـة ف املـقـر الـرئـيـسـي, أو إدارة الـتـدقـيـق الـداخـلـي واالمـتـثـال, أو خـط 
اإلبـــــــالغ الـــــــســـــــاخـــــــن لـــــــلـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة (أنـــــــظـــــــر أدنـــــــاه), أو الـــــــدائـــــــرة الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى الـــــــبـــــــريـــــــد اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي: 
legal@internationalmedicalcorps.org. ويــجــب اإلبــالغ عــن أي ســلــوك غــيــر قــانــونــي مــشــتــبــه بــه فــورا ومــبــاشــرة إلــى إدارة 
الـتـدقـيـق الـداخـلـي أو الـدائـرة الـقـانـونـيـة أو اخلـط الـسـاخـن (إذا كـنـت تـفـضـل الـسـريـة). حتـظـر الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة إطـالقـا االنـتـقـام 

من املوظفي بسبب تقرير من حسن نية عن سوء تصرف مشتبه به. 

إذا كـان لـديـك أسـئـلـة حـول هـذه املـدونـة, أو أي مـن سـيـاسـات الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, أو إذا كـنـت غـيـر مـتـأكـد حـول مـسـار الـعـمـل األمـثـل 
لـوضـع مـعـي, اتـصـل مبـديـر املـكـتـب ف بـلـدك,  املـديـر الـقـطـري اخلـاص,  أو إدارة املـوارد الـبـشـريـة ف املـقـر الـرئـيـسـي, أو إدارة الـتـدقـيـق 

الداخلي واالمتثال, أو الدائرة القانونية, أو خط اإلبالغ الساخن للهيئة الطبية الدولية. 

اخلط الساخن لإلبالغ 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة لـديـهـا خـط سـاخـن لـإلبـالغ عـلـى مـدار 24 سـاعـة, والـذي ميـكـنـك اسـتـخـدامـه لـإلبـالغ عـن أي انـتـهـاكـات يـشـتـبـه بـها 
ف الـقـانـون أو الـعـقـود, أو مـدونـة قـواعـد الـسـلـوك هـذه, أو غـيـرهـا مـن سـيـاسـات الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, أو لـلـحـصـول عـلـى تـوجـيـهـات 
بـشـأن تـلـك الـسـيـاسـات. تـسـتـطـيـع اإلبـالغ عـن االنـتـهـاكـات املـشـتـبـهـة أو طـرح األسـئـلـة مـن خـالل اخلـط الـسـاخـن بـشـكـل مـجـهـول. وميـكـن 

الوصول إلى اخلط الساخن من أي مكان: 

عبر الهاتف: اتصل باخلط الساخن ف بلدك على الرقم الوارد ف: •
 www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com

• “File a new ثم اضغط على www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com :عبر اإلنترنت: اذهب إلى
 report”
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التحقيقات ف االنتهاكات املشتبهة 
سـوف يـتـم الـتـحـقـيـق, عـلـى نـحـو مـالئـم, ف جـمـيـع االنـتـهـاكـات املـبـلـغ عـنـهـا وستـعـامـل بـسـريـة تـامـة إلـى أقـصـى حـد ممـكـن. ومـن الـواجـب 
عـلـيـك الـتـواصـل بـصـدق والـتـعـاون بـشـكـل كـامـل ف حتـقـيـقـات وتـدقـيـقـات الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. مـن املـهـم أن ال حتـاول إجـراء الـتـحـقـيـقـات 
األولـيـة بـنـفـسـك, حـيـث غـالـبـا مـا تـنـطـوي الـتـحـقـيـقـات عـلـى قـضـايـا قـانـونـيـة مـعـقـدة. إجـراء الـتـحـقـيـقـات بـنـفـسـك قـد يـعـرض سـالمـة الـتـحـقـيـق 
للخطر ويضر بالهيئة الطبية الدولية. عند اإلبالغ, ستقوم الهيئة الطبية الدولية بتحديد كيف وإلى أي مدى يتم إجراء كل حتقيق. 

اإلنتهاكات 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة ال تـتـسـامـح مـطـلـقـا مـع أي تـزويـر, أو سرقـة, أو غـيـرهـا مـن سـوء االسـتـخـدام املـتـعـمـد لـألمـوال. وفــقــا ألحــكــام 
الـقـانـون الـواجـب تـطـبـيـقـهـا, قـد يـخـضـع املـوظـفـي الـذيـن يـخـالـفـون هـذه املـدونـة, أو سـيـاسـات الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة األخـرى, أو الـقـانـون, 

إلجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل من العمل. 

مسؤوليات املشرفي 
املشرفي على اآلخرين لديهم مسؤوليات إضافية ف إطار املدونة. حيث يجب عليهم: 

أن يكونوا قدوة للسلوك األخالقي من خالل سلوكهم وإشرافهم على عمل اآلخرين. •
التأكد من أن أولئك الذين يشرفون عليهم لديهم املعرفة واملوارد الكافية لإلمتثال بمعايير املدونة. •
رصد امتثال أولئك الذين يشرفون عليهم. •
فرض تطبيق هذه املدونة وسياسات الهيئة الطبية الدولية متاما وبإستمرار. •
دعم املوظفي الذين يطرحون األسئلة واالستفسارات بحسن نية. •

غـالـبـا مـا يـبـلـغ املـوظـفـون مـشـرفـيـهـم عـن سـوء الـسـلـوك املـشـتـبـه, لـذا مـن املـهـم أن تـشـعـر املـوظـفـون بـالـراحـة عـنـد الـقـيـام بـذلـك. إذا كـنـت مـن 
املــشــرفــي عــلــى اآلخــريــن, اجــعــل نــفــســك مــتــاح لــالســتــمــاع إلــى مــخــاوف املــوظــفــي واالســتــجــابــة بــشــكــل مــنــاســب. إذا أبــلــغــك املــوظــف عــن 
انـتـهـاك مـشـتـبـه, اتـصـل عـلـى الـفـور بـدائـرة املـوارد الـبـشـريـة ف املـقـر, أو دائـرة االمـتـثـال والـتـدقـيـق الـداخـلـي, أو الـدائـرة الـقـانـونـيـة بـحـيـث 
ميـكـن الـتـحـقـيـق ف املـسـألـة. اتـصـل أيـضـا مبديـر املـكـتـب ف بـلـدك, حـسـب االقـتـضـاء. الحـظ أنـه يـجـب اإلبـالغ فـورا عـن تـقـاريـر الـسـلـوك 
غــيــر الــقــانــونــي إلــى إدارة االمــتــثــال والــتــدقــيــق الــداخــلــي أو الــدائــرة الــقــانــونــيــة. إن ســيــاســة الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة الــصــارمــة جتــاه عــدم 
االنـتـقـام هـي سـيـاسـة بـالـغـة األهـمـيـة. لـذا, كـمـشـرف, عـلـيـك مـسـؤولـيـة ضـمـان عـدم حـدوث اعـمـال انـتـقـامـيـة, والـتـي قـد تـتـطـلـب مـنـك مـراقـبـة 

احلاالت القابلة للتطبيق. 

عدم الرشوة 
إعـطـاء الـرشـاوى, أو الـعـمـوالت, أو املـدفـوعـات األخـرى غـيـر الـسـلـيـمـة (سـواء كـانـت نـقـديـة أو غـيـر نـقـديـة أو عـمـل ذات قـيـمـة) لـلـمـسـؤولـي 
احلـكـومـيـي أو مـوظـفـي اخلـدمـة املـدنـيـة أو أي شـخـص آخـر لـلـتـأثـيـر عـلـيـهـم ف تـسـيـيـر أعـمـالـهـم هـي أمـور غـيـر قـانـونـيـة ومـحـظـورة مـن قـبـل 
ســيــاســة الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة. وهــذا يــشــمــل املــدفــوعــات املــبــاشــرة أو الــســداد بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عــن طــريــق وكــيــل أو وســيــط آخــر. 

للحصول على معلومات إضافية, راجع سياسة مكافحة الرشوة. 

التعامل مع املسؤولي احلكوميي 
بـإعـتـبـارهـا مـنـظـمـة إنـسـانـيـة غـيـر ربـحـيـة, ال تـقـدم الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة املـدفـوعـات أو املـسـاهـمـات إلـى أي حـزب سـيـاسـي, أو مـرشـح 
لـوظـيـفـة حـكـومـيـة, أو حـمـلـة انـتـخـابـيـة. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, يـجـب أن نـكـون حـريـصـي عـلـى عـدم االنـخـراط ف أنـشـطـة ممـارسـات الـضـغـط 
دون تـوجـيـه ومـوافـقـة مـنـاسـبـة. اتـصـل بـالـدائـرة الـقـانـونـيـة ف املـقـر مـن أجـل الـتـوجـيـه قـبـل أن تـقـوم بـاالجـتـمـاع أو االتـصـال مـع مـوظـفـي أو 

مسؤولي احلكومة من أجل التأثير ف التشريعات أو وضع القواني احلكومية األخرى. 
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اإللتزام مبتطلبات اجلهات املانحة 
نـحـن مـلـتـزمـون بـتـلـبـيـة االلـتـزامـات الـتـي نـقـوم بـهـا نـيـابـة عـن اجلـهـات املـانـحـة لـنـا. عـنـد الـعـمـل عـلـى مـشـروع مـا, يـجـب أن تـفـهـم مـتـطـلـبـات 
اجلــهــات املــانــحــة ذات الــصــلــة. عــلــى ســبــيــل املــثــال, يــجــب أن تــعــرف مــا هــي الــتــكــالــيــف املــســمــوح بــهــا واملــنــاســبــة ألي مــشــروع مــعــي ويــجــب 
االلـتـزام بـجـمـيـع قـوانـي اجلـهـة املـانـحـة املـعـمـول بـهـا وإجـراءات الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, مبـا ف ذلـك اسـتـكـمـال وحـفـظ اجلـداول الـزمـنـيـة 

بشكل صحيح. 

املسؤولية جتاه السكان املتضررين وجودة البرامج 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة مـلـتـزمـة بـبـنـاء ثـقـافـة املـسـاءلـة جتـاه جـمـيـع أصـحـاب املـصـلـحـة لـديـنـا, مبـا ف ذلـك األشـخـاص واجملـتـمـعـات احملـلـيـة 
املــتــضــررة مــن الــكــوارث والــنــزاعــات والــفــقــر وغــيــرهــا مــن األزمــات. يــتــضــمــن هــذا االلــتــزام تــبــادل املــعــلــومــات ف الــوقــت املــنــاســب حــول 
مـنـظـمـتـنـا وبـرامـجـنـا  مـع الـسـكـان املـتـضـرريـن, وتـعـزيـز املـشـاركـة الـفـعـالـة مـن تـلـك اجملـتـمـعـات ف جـمـيـع مـراحـل عـمـلـنـا, وإتـاحـة الـفـرصـة 
لـلـمـسـتـفـيـديـن لـطـرح آرائـهـم حـول جـودة وفـعـالـيـة الـدعـم الـذي يـحـصـلـون عـلـيـه. وسـيـتـم جـمـع هـذه اآلراء عـلـى حـد سـواء أثـنـاء تـصـمـيـم 

البرنامج ومراحل التنفيذ واستخدامها لتقييم وضبط استراتيجيات البرنامج. 

إن اخلــضــوع لــلــمــســاءلــة مــن قــبــل األشــخــاص املــتــضــرريــن مــن األزمــة يــســاعــدنــا عــلــى تــقــدي بــرامــج ذات جــودة عــالــيــة تــلــبــي االحــتــيــاجــات 
األنــســب وتــقــلــل مــن احــتــمــال األخــطــاء وســوء املــعــامــلــة والــفــســاد. كــمــنــظــمــة, نــحــن نــســعــى إلــى تــعــزيــز وااللــتــزام بــاملــعــايــيــر والــبــروتــوكــوالت 
املـعـتـرف بـهـا دولـيـا عـنـد تـصـمـيـم وتـنـفـيـذ بـرامـجـنـا. وتـقـع عـلـى عـاتـق جـمـيـع املـوظـفـي مـراقـبـة الـسـيـاسـات واإلجـراءات واإلرشـادات الـتـي 

تهدف إلى ضمان برامج ذات جودة وضمان وجود املساءلة للسكان املتضررين الذين نعمل معهم. 

تضارب املصالح 
يـحـدث تـضـارب املـصـالـح عـنـدمـا تـتـداخـل املـصـالـح الـشـخـصـيـة أو الـوالءات مـع مـصـالـح الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. ميـكـن حلـالـة تـضـارب 
املـصـالـح أن جتـعـل مـن الـصـعـب أداء عـمـلـك لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة مبـوضـوعـيـة. وحـتـى إذا كـنـت مـتـأكـدا مـن أن حـكـمـك وعـمـلـك لـن يـتـأثـر 
مبـصـلـحـة خـارجـيـة بـأي حـال مـن األحـوال, إذا رأى اآلخـرون أن املـصـالـح كـبـيـرة, فـهـذا يـعـنـي وجـود صـراع. وميـكـن أن تـشـمـل الـصـراعـات 
عـلـى أمـثـلـة كـتـمـلـكـك مـصـلـحـة ف أو وظـيـفـة أو عـالقـة اسـتـشـاريـة مـع املـنـظـمـة الـتـي تـتـعـامـل مـع الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, مـثـل املـورد. حتـدث 
الـصـراعـات أيـضـا عـنـدمـا يـكـن زوجـك, أو شـريـكـك احملـلـي, أو أطـفـالـك, أو والـديـك, أو إخـوتـك, أو أخـواتـك, أو األصـهـار, أو أي شـخـص 
آخـر تـربـطـك بـه عـالقـة عـائـلـيـة وثـيـقـة, هـو مـنـافـس أو مـورد أو شـريـك مـع الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة أو مـوظـفـا لـدى أحـدهـا, أو إذا كـنـتـم 
كـلـيـكـمـا مـوظـفـي لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, أحـدكـم مـشـرف مـبـاشـر عـلـى اآلخـر, كـمـوظـف, مـديـر, أو مـسـؤول ف الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, 
يـجـب أن تـفـصـح أخـالقـيـا عـن أي تـضـارب فـعـلـي أو واضـح بـي املـصـالـح الـشـخـصـيـة والـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة ملـديـر املـكـتـب ف بـلـدك, أو 
املـشـرف ف املـقـر الـرئـيـسـي, حـسـب احلـاجـة, وإلـى إدارة املـوارد الـبـشـريـة ف املـقـر الـرئـيـسـي. لـلـحـصـول عـلـى مـعـلـومـات إضـافـيـة, راجـع 

سياسة تضارب املصالح. 

الهدايا والترفيه 
قبول الهدايا والترفيه 

عـنـدمـا تـشـارك ف اتـخـاذ الـقـرارات الـتـجـاريـة نـيـابـة عـن الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, يـجـب أن تـسـتـنـد قـراراتـك عـلـى تـقـيـيـم مـوضـوعـي وغـيـر 
مــتــحــيــز. إن قــبــول هــدايــا أو مــنــافــع أخــرى مــن املــورديــن أو الــشــركــاء الــتــجــاريــي اآلخــريــن تــؤثــر عــلــى حــكــمــنــا املــهــنــي. لــهــذا الــســبــب, فــإن 
الـهـدايـا والـوجـبـات والـتـرفـيـه مـبـاحـة فـقـط إذا كـانـت مـجـامـالت عـمـل مـقـبـولـة عـرفـيـا, وذات قـيـمـة رمـزيـة, ويـتـم إعـطـاءهـا وقـبـولـهـا دون 

تفاهم صريح أو ضمني أنك ملزم بأي شكل من األشكال عند قبول الهدية. حتظر الهدايا النقدية ويجب أن تعاد إلى معطيها. 
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ـتـقدـيم اـلـهداـيا واـلـترـفـيه 
بـاعـتـبـارهـا مـنـظـمـة انـسـانـيـة غـيـر ربـحـيـة, ال تـشـجـع الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة املـوظـفـي عـلـى تـقـدي الـهـدايـا أو الـتـرفـيـه لـآلخـريـن. ف احلـاالت 
غـيـر اإلعـتـيـاديـة عـنـد تـقـدي هـديـة أو مـجـامـالت عـمـلـيـة ذات صـلـة بـأعـمـال الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, يـجـب أن ال تـقـدم أي هـديـة أكـثـر مـن 

القيمة الرمزية. 

هـنـاك قـوانـي صـارمـة حتـكـم تـقـدي الـهـدايـا أو الـوجـبـات أو األشـيـاء األخـرى ذات الـقـيـمـة لـلـمـسـؤولـي احلـكـومـيـي. ال تـقـدم أي شـيء ذي 
قـيـمـة لـلـمـسـؤولـي أو املـوظـفـي احلـكـومـيـي أو أفـراد أسـرهـم ف مـا يـتـعـلـق بـأعـمـال الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة بـدون مـوافـقـة خـطـيـة مـسـبـقـة مـن 

الدائرة القانونية. 

التعامل فيما بيننا بانصاف واحترام 
نـحـن مـنـظـمـة عـاملـيـة, ويـعـمـل لـديـنـا املـهـنـيـي املـوهـوبـي مـن مـجـمـوعـة واسـعـة مـن الـثـقـافـات واخلـلـفـيـات. الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة تـوظـف عـلـى 
أسـاس تـكـافـؤ الـفـرص. حـيـث يـتـم اتـخـاذ قـرارات الـتـوظـيـف مـثـل الـتـوظـيـف والـتـرقـيـة واألجـور والـفـصـل عـلـى أسـاس املـؤهـالت واخلـبـرة 
والـقـدرة واألداء, ولـيـس عـلـى أسـاس الـعـرق أو الـلـون أو الـديـن أو اجلـنـس أو الـتـوجـه اجلـنـسـي أو الـعـمـر أو اإلعـاقـة أو الـوضـع اإلجـتـمـاعـي 
أو األصـل الـقـومـي أو الـوضـع الـعـسـكـري أو الـهـويـة اجلـنـسـيـة أو احلـمـل أو سـمـة وراثـيـة أو أيـة خـاصـيـة أخـرى مـحـمـيـة مبـوجـب الـقـانـون 

املعمول به. 

الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة تـعـزز بـيـئـة عـمـل خـالـيـة مـن الـتـحـرش والـتـمـيـيـز. ولـن تـتـسـامـح مـع الـسـلـوك غـيـر املالئـم الـذي يـتـداخـل مـع األداء 
الــوظــيــفــي, أو يــقــلــل مــن كــرامــة أي شــخــص, أو يــخــلــق بــيــئــة عــمــل مــقــلــقــة, مــعــاديــة, أو هــجــومــيــة. وهــذا يــشــمــل الــتــحــرش مــن املــوظــفــي أو 
غــيــرهــم عــلــى أســاس الــعــرق أو اجلــنــس أو الــســن أو الــتــوجــه اجلــنــســي أو أي فــئــة أخــرى مــحــمــيــة مبــوجــب الــقــانــون املــعــمــول بــه. إذا كــنــت 
تـعـتـقـد أنـك قـد تـعـرضـت لـلـتـحـرش أو الـتـمـيـيـز مـن أي نـوع, ابـلـغ احلـادث فـورا إلـى مـديـر املـكـتـب بـبـلـدك وإلـى إدارة املـوارد الـبـشـريـة ف 

املقر الرئيسي. للحصول على معلومات إضافية, راجع سياسة تكافؤ فرص العمل وسياسة ضد التحرش. 

السالمة واألمن 
كـثـيـرا مـا يـأخـذنـا عـمـلـنـا إلـى املـنـاطـق الـصـعـبـة مـن الـعـالـم, لـذا يـجـب أن تـكـون سـالمـة وأمـن مـوظـفـيـنـا عـلـى رأس أولـويـاتـنـا. ال يـتـوقـع مـنـك 
أبـدا تـعـريـض سـالمـتـك الـشـخـصـيـة أو سـالمـة أي زمـيـل أو شـريـك أو مـسـتـفـيـد لـلـخـطـر. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, يـحـظـر حـيـازة أسـلـحـة نـاريـة أو 
أسـلـحـة أخـرى. لـدى الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة سـيـاسـات لـلـسـالمـة واألمـن وبـروتـوكـوالت ت تـطـويـرهـا لـلـحـفـاظ عـلـى سـالمـتـنـا وأمـنـنـا, فـضـال 
عـن تـوفـيـر الـتـدريـب ف هـذا اجملـال. إمـتـثـل وإلـتـزم بـسـيـاسـات الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة ف هـذا اجملـال. لـلـحـصـول عـلـى مـعـلـومـات إضـافـيـة, 

راجع سياسات السالمة واألمن. 

االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي 
يـحـظـر متـامـا االسـتـغـالل اجلـنـسـي وسـوء املـعـامـلـة مـن قـبـل مـوظـفـي الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. يـحـظـر الـنـشـاط اجلـنـسـي مـع أي شـخـص حتـت 
سـن 18 عـامـا بـغـض الـنـظـر عـن سـن الـرشـد مـحـلـيـا. يـحـظـر عـلـى املـوظـفـي أيـضـا إقـامـة عـالقـات جـنـسـيـة مـع املـسـتـفـيـديـن, حـيـث غـالـبـا مـا 
تـقـوم هـذه الـعـالقـات عـلـى ديـنـامـيـات سـلـطـة غـيـر مـتـكـافـئـة وقـد تـضـعـف مـصـداقـيـة ونـزاهـة عـمـلـنـا اإلنـسـانـي. يـجـب اإلبـالغ عـن أي شـبـهـات 
االسـتـغـالل اجلـنـسـي أو االعـتـداء اجلـنـسـي, سـواء ارتـكـبـت مـن قـبـل أحـد مـوظـفـي الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة أو مـنـظـمـة أخـرى. راجـع سـيـاسـة 

مكافحة االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي. 

أماكن العمل اخلالية من الكحول واخملدرات 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة مـلـتـزمـة بـاحلـفـاظ عـلـى بـيـئـة عـمـل آمـنـة وصـحـيـة وخـالـيـة مـن تـأثـيـر الـكـحـول واخملـدرات. يـجـب عـلـيـك حـضـور مـكـان 

العمل دون تأثير الكحول أو اخملدرات غير املوصوفة طبيا. 
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احلماية واالستخدام السليم ألصول الهيئة الطبية الدولية 
لـدى كـل فـرد مـنـا مـسـؤولـيـة حلـمـايـة أصـول الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة وضـمـان كـفـاءة اسـتـخـدامـهـا. الـسـرقـة واإلهـمـال واإلهـدار لـهـا تـأثـيـر 
مــبــاشــر عــلــى اخلــدمــات الــقــادريــن عــلــى تــوفــيــرهــا لــلــمــســتــفــيــديــن. أصــول الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة, مبــا ف ذلــك املــعــدات واملــواد واملــوارد 
واملـعـلـومـات الـسـريـة وأوقـات املـوظـفـي, يـجـب أن تـسـتـخـدم فـقـط ألغـراض الـعـمـل, بـاسـتـثـنـاء مـا يـأذن بـه عـلـى وجـه الـتـحـديـد. ملـزيـد مـن 

املعلومات, راجع سياسة االحتيال. 

الدفاتر والسجالت الدقيقة 
يـتـم متـويـل عـمـل الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة مـن قـبـل الـوكـاالت احلـكـومـيـة واملـانـحـي مـن الـقـطـاع اخلـاص, وجـمـيـعـهـم يـقـتـضـون حـفـاظ الـهـيـئـة 
الـطـبـيـة الـدولـيـة عـلـى دفـاتـر وسـجـالت دقـيـقـة. يـجـب اسـتـكـمـال جـمـيـع وثـائـق الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة بـدقـة, بـصـدق, وف الـوقـت املـنـاسـب, 

مبا ف ذلك الوثائق املتعلقة بساعات العمل وجميع تقارير السفر واملصاريف. 

يـجـب عـلـيـك تـسـجـيـل األنـشـطـة املـالـيـة وفـقـا لـسـيـاسـات وممـارسـات احملـاسـبـة لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. ال تـكـتـب تـقـريـر أو سـجـل كـاذب أو 
مـضـلـل, و ال تـسـدد دفـعـة أو تـنـشـأ حـسـاب نـيـابـة عـن الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة عـلـى أسـاس أن اسـتـخـدام أي جـزء مـن املـبـلـغ أو احلـسـاب 

لغرض آخر غير ذلك املوضح باملستندات املؤيدة . ملزيد من املعلومات, راجع سياسة االحتيال. 

احلفاظ على السجالت 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة تـنـشـأ وتـتـلـقـى عـدد كـبـيـر مـن الـسـجـالت. عـقـودنـا وقـوانـيـنـنـا املـعـمـول بـهـا تـتـطـلـب أن نـحـتـفـظ بـالـسـجـالت اخملـتـلـفـة 
لـفـتـرات مـعـيـنـة مـن الـزمـن. يـجـب عـلـيـنـا االمـتـثـال بـالـقـانـون وسـيـاسـة الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة بـشـأن االحـتـفـاظ بـسـجـالت الـهـيـئـة الـطـبـيـة 

الدولية. 

املعلومات السرية واخلصوصية 
تـشـمـل املـعـلـومـات الـسـريـة عـلـى املـعـلـومـات احلـسـاسـة مـثـل مـعـلـومـات املـوظـفـي واملـسـتـفـيـديـن واملـعـلـومـات عـن اجلـهـات املـانـحـة لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة 
الـدولـيـة أو الـعـقـود. يـجـب احلـفـاظ عـلـى سـريـة املـعـلـومـات الـتـي يـتـم تـكـلـفـتـك بـهـا مـن قـبـل الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة واملـسـتـفـيـديـن والـشـركـاء 
الـتـجـاريـي اآلخـريـن. نـحـن نـلـتـزم أيـضـا بـالـعـديـد مـن قـوانـي خـصـوصـيـة الـبـيـانـات ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم. نـحـن نـعـتـمـد عـلـيـك ف املـسـاعـدة 
بـاحـتـرام اخلـصـوصـيـة مـن خـالل عـدم الـوصـول إلـى بـيـانـات املـوظـفـي الـسـريـة إال بـعـد احلـصـول عـلـى املـوافـقـات املـنـاسـبـة وعـلـى أسـاس 
احلــاجــة إلــى املــعــرفــة, وبــشــرط عــدم نــســخ أو مــنــاقــشــة املــعــلــومــات مــع أي شــخــص غــيــر مــخــول مبــعــرفــة مــثــل هــذه املــعــلــومــات. ملــزيــد مــن 

املعلومات, راجع سياسة القضايا السرية وامللكية. 

إن الـتـزامـك بـاحلـفـاظ عـلـى سـريـة املـعـلـومـات ال يـنـتـهـي عـنـد مـغـادرة الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. عـنـد انـتـهـاء وظـيـفـتـك أو عـمـلـك مـع الـهـيـئـة 
الـطـبـيـة الـدولـيـة, يـجـب أن تـعـيـد كـل شـيء يـنـتـمـي إلـى الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, مبـا ف ذلـك جـمـيـع الـوثـائـق وغـيـرهـا مـن املـواد الـتـي حتـتـوي 

على املعلومات السرية عن الهيئة الطبية الدولية واملستفيدين. 

قيود التجارة وقواني مكافحة اإلرهاب 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة هـي مـنـظـمـة عـاملـيـة, حـيـث يـتـنـقـل أفـرادنـا ولـوازمـنـا ومـعـلـومـاتـنـا عـبـر احلـدود الـدولـيـة كـل يـوم. هـنـاك الـعـديـد مـن 
الـقـوانـي الـتـي حتـكـم كـيـفـيـة دخـول وخـروج أفـرادنـا وبـضـائـعـنـا مـن وإلـى الـبـلـدان اخملـتـلـفـة. تـصـديـر الـسـلـع والـتـكـنـولـوجـيـا مـن الـواليـات 
املـتـحـدة ودول أخـرى قـد تـتـطـلـب تـرخـيـص الـتـصـديـر, واسـتـيـراد الـسـلـع قـد يـتـطـلـب تـراخـيـص أيـضـا. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, فـإن الـواليـات 
املـتـحـدة وحـكـومـات أخـرى كـثـيـرة لـديـهـا قـوائـم الـدول واألفـراد الـذيـن يـفـرض عـلـيـهـم أنـواع مـن الـقـيـود الـتـجـاريـة, والـذيـن ميـنـع الـتـعـامـل 
الـتـجـاري مـعـهـم مـن قـبـل الـشـركـات, مبـا ف ذلـك املـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـيـة. تـلـتـزم الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة بـجـمـيـع الـقـيـود الـتـجـاريـة املـعـمـول 

بها وقواني مكافحة اإلرهاب. للحصول على معلومات إضافية, راجع سياسة مكافحة اإلرهاب وسياسة االمتثال ف التصدير. 
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الصور والشعارات وامللكيات الفكرية األخرى 
ف الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, نـقـوم بـحـمـايـة حـقـوق مـلـكـيـتـنـا الـفـكـريـة, ونـحـتـرم حـقـوق املـلـكـيـة الـفـكـريـة لـآلخـريـن, مبـا ف ذلـك حـقـوق الـنـشـر 
(مـثـل حـقـوق الـتـألـيـف والـنـشـر ف الـصـور والـفـيـديـوهـات وغـيـرهـا مـن األعـمـال), والـعـالمـات الـتـجـاريـة (مبـا ف ذلـك اسـم وشـعـار الـهـيـئـة 

الطبية الدولية وشعارات الشركات األخرى), وتراخيص برامج الكمبيوتر. 

موارد الكمبيوتر واالتصاالت 
مـن الـواجـب عـلـيـنـا تـأمـي أجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر ومـوارد الـكـمـبـيـوتـر واالتـصـاالت لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, عـنـد اسـتـخـدام 
مـوارد الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة إلرسـال الـبـريـد اإللـكـتـرونـي أو الـبـريـد الـصـوتـي أو إلسـتـخـدام خـدمـات اإلنـتـرنـت, فـإنـك تـصـبـح ممـثـل عـن 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. لـذا, فـإن االسـتـخـدام غـيـر الـسـلـيـم لـهـذه املـوارد يـنـعـكـس سـلـبـا عـلـى الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة ويـعـرضـنـا لـلـمـسـائـلـة. إن 
مـوارد الـكـمـبـيـوتـر واالتـصـاالت لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة (مبـا ف حـسـابـات الـبريـد اإللـكـتـرونـي والـبـريـد الـصـوتـي والـنـصـي) هـي مـلـك لـلـهـيـئـة 
الـطـبـيـة الـدولـيـة, والـغـرض مـنـهـا هـو االسـتـخـدام مـن قـبـل املـوظـفـي لـلـقـيـام بـأعـمـال الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. متـلـك الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة 

احلق ف مراقبة هذه املوارد, إلى احلد الذي يسمح به القانون املعمول به. 

املبادئ التوجيهية لوسائل االعالم االجتماعية 
أنــشــأت الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة مــبــادئ تــوجــيــهــيــة ملــســاعــدة املــوظــفــي عــلــى فــهــم مــســؤولــيــاتــهــم الســتــخــدام وســائــل االعــالم االجــتــمــاعــيــة. 
وتـشـمـل وسـائـل االعـالم االجـتـمـاعـيـة كـافـة وسـائـل االتـصـال أو نـشـر مـعـلـومـات أو أي نـوع مـن احملـتـوى عـلـى شـبـكـة اإلنـتـرنـت, مبـا ف ذلـك 
عـلـى سـبـيـل املـثـال ال احلـصـر: مـدونـتـك الـشـخـصـيـة, أو مـدونـة شـخـص آخـر, أو صـحـيـفـة, أو مـذكـرة يـومـيـة, أو مـوقـع شـخـصـي عـلـى شـبـكـة 
اإلنــتــرنــت, أو الــرســائــل اإلخــبــاريــة, أو الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة, أو مــوقــع تــقــارب, أو مــنــتــدى إلــكــتــرونــي, أو غــرفــة دردشــة, أو فــيــديــو, أو 
مـنـشـورات ويـكـي, أو مـواقـع مـثـل الـفـيـسـبـوك وتـويـتـر, أو غـرف الـدردشـة, سـواء كـانـت ذات صـلـة بـالـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة أم ال. حتـتـرم 
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة حـق مـوظـفـيـهـا ف اسـتـخـدام وسـائـل اإلعـالم االجـتـمـاعـيـة كـوسـيـلـة لـلـتـعـبـيـر عـن الـذات. مـع ذلـك, فـإنـنـا نـتـوقـع إتـبـاع 

هذه القواعد عند املشاركة: 

إذا اخـتـرت الـتـعـريـف عـن نـفـسـك كـمـوظـف لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة, يـرجـى تـفـهـم أن بـعـض الـقـراء قـد  يـعـتـبـرونـك مـتـحـدث بـاسـم •
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة. يـجـب إبـالغ الـقـراء بـأن اآلراء الـتـي تـعـبـر عـنـهـا هـي آرائـك الـشـخـصـيـة وال تـعـكـس بـالـضـرورة وجـهـة نـظـر 

الهيئة الطبية الدولية. 
تأكد من أن املعلومات التي تقوم بنشرها عن املنظمة هي صحيحة. •
ال تــنــشــر أو تــكــشــف عــن مــعــلــومــات ســريــة أو خــاصــة عــن الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة, مبــا ف ذلــك عــلــى ســبــيــل املــثــال ال احلــصــر: •

الـبـرامـج واملـعـلـومـات املـالـيـة, أو الـوثـائـق الـصـادرة عـن املـنـظـمـة, عـلـى الـنـحـو املـنـصـوص عـلـيـه ف سـيـاسـة الـطـبـيـعـة الـسـريـة لـشـؤون 
الهيئة الطبية الدولية. 

ال تنشر املعلومات التالية, إال بعد احلصول على اذن خطي من قبل الهيئة الطبية الدولية: •
๏ صـور املـسـتـفـيـديـن, إال إذا شـرحـت لـهـم أن صـورتـهـم قـد يـتـم نـشـرهـا مـحـلـيـا وعـاملـيـا, وحـصـلـت عـلـى إذن مـنـهـم (إذا

كان قاصر, إذن من الوالد / ولي األمر) 
๏ العالمات التجارية أو شعار الهيئة الطبية الدولية
๏ أي أعمال للهيئة الطبية الدولية حتت حقوق الطبع والنشر

كن محترم للهيئة الطبية الدولية, وموظفينا, واملستفيدين, والشركاء والشركات التابعة. •
تأكد من أن سلوكك على االنترنت ال ينتهك سياسات الهيئة الطبية الدولية جتاه منع التمييز والتحرش. •

تذكر 
إن املـسـؤولـيـة الـنـهـائـيـة لـضـمـان إلـتـزام الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة بـالـعديـد مـن الـقـوانـي واألنـظـمـة واملـعـايـيـر األخـالقـيـة الـتـي تـؤثـر عـلـى عـمـلـنـا 
تـقـع عـلـى عـاتـق كـل واحـد مـنـا. تـعـتـمـد الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة عـلـيـك لـلـقـيـام بـعـمـلـنـا بـطـريـقـة أخـالقـيـة حـتـى نـتـمـكـن مـن االسـتـمـرار ف 

مساعدة الناس والقيام بالعمل املهم الذي نقوم به. 
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عدم انشاء حقوق 
مـدونـة قـواعـد الـسـلـوك واألخـالق هـي بـيـان سـيـاسـات الـسـلـوك الـفـردي واملـهـنـي وال تـشـكـل, ف أي حـال مـن األحـوال, عـقـد عـمـل أو ضـمـان 
اسـتـمـرار الـعـمـل. لـيـس املـقـصـود مـن املـدونـة إنـشـاء أي الـتـزامـات أو حـقـوق مـع أي مـوظـف أو مـتـطـوع, أو مـسـتـفـيـد, أو املـورد, أو مـنـافـس, 

أو جهة مانحة, أو أي شخص أو كيان آخر.
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