
 
 

 
 عن األعمال غیر القانونّیة بالغسیاسة اإل

 
 السیاسة:

 
طابق سیاسة الهیئة الطبّیة الدولّیة مع نّص وروح القوانین والقواعد واألنظمة الساریة المفعول في الوالیات المتحّدة األمیركّیة تت

الوكاالت التنظیمیة أنظمة وقوانین سیاسة الهیئة و بوالیاتها أجمع وفي البلدان حیث تعمل الهیئة الطبّیة الدولّیة. كذلك تتوافق 
الهیئة  وّرطتجّنب أّي نشاط قد یمن هنا، تطالب الهیئة الطبّیة الدولّیة مدرائها ومسؤولیها وموّظفیها  الخاّصة والعاّمة األخرى.

سعت الهیئة الطبّیة الدولّیة إلى لغرض، لهذا ا الطبّیة الدولّیة أو مدراءها أو مسؤولیها أو موّظفیها في أّي ممارسٍة غیر قانونّیة.
 نفسها ومدرائها ومسؤولیها وموّظفیها.وفرضها على األخالقّیات المهنّیة والشخصّیة أعلى معاییر ممكنة على صعید  وضع

 
 التعلیق:

بانتهكاٍت محتملة لقواعد ءات المتعّلقة بعمل غیر قانوني و ) تقضي سیاسة الهیئة الطبّیة الدولّیة بأن تراقب عن كثب اإلدعا1(
 .مناسبالسلوك أو السیاسات وأن تجیب علیها بشكٍل 

 
 ات جمیعها التي تشملها هذه السیاسة، على أّال تعّد هذه القائمة شاملة:ءقائمة إرشادّیة عن أنواع اإلدعا في ما یلي )2(
 

 سجالت الشركة. تزویر أو تحویر أو استبدال -أ
 بالهیئة الطبّیة الدولّیة. خرق قواعد السلوك الخاّصة -ب
 .الخاّصة بالمنظمة ةعدم االلتزام ببرامج االمتثال المتعّدد -ج
 .السماح بخرق سیاسة الشركة أوٕادارة هذا الخرق أو المشاركة به-د
 تعّمد عدم اإلبالغ عن خرق السیاسة والتسّتر عن الخروقات أو تعّمد إخفاء معلومات ذات صلة بالخرق. -ه

  
 
ون بشكٍل یتوّجب كذلك على الموّظفین التعا) ُیسأل الموظفون جمیعًا عن اعتماد النزاهة بشكٍل مستمر كمعیاٍر للتصرف. 3(

 یفضي عدم التعاون إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة، بما یصل إلى إنهاء العمل. كامل خالل مسار التحقیق.
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) إذا تعّذر إبالغ المسؤول أو إذا أراد الشخص المبلِّغ عدم الكشف عن هویته فإّن الخّط الساخن للهیئة الطبّیة الدولّیة هو 4(

تقاریر آمنة من  -سواء عبر الهاتف أو شبكة اإلنترنت -شامل، یمكن من خالله أن یرفع الموّظف رفع تقاریرنظام عبارٌة عن 
الرائدة في مجال تأمین نظم رفع تقاریر سرّیة هي مستضیف  EthicsPointشركة "أثیكس بوینت" إّن دون الكشف عن هوّیته. 

ومشّغل هذا النظام. یمكن التواصل مع خبراء الخّط الساخن على مدار الساعة طیلة أّیام األسبوع للمساعدة في رفع التقاریر 
 وكذلك لإلرشاد حول ما إذا كان الوضع یستدعي القلق.

 
 

 رفع تقریر سرّي في أّي وقٍت ومكان:كیفّیة 
 

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

 
 عبر شبكة اإلنترنت: ادخل الموقع التالي  •

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

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

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

pIvankovic@InternationalMedicalCorps.org لطرح أّي استفسارات أو أسئلة. 
 
 
 یتّم مراجعة المعلومات الُمستَلمة جمیعها في حال تّم التفویض إلجراء تحقیق مالئم.) 5(

 
 ) الضمانات6(
 
 عدم اتخاذ تدابیر ضائرة -أ

ال تتّخذ أي تدابیر ضائرة على غرار إنهاء العمل أو اإلحالة إلى التأدیب بحّق أي موّظف على خلفّیة اإلبالغ عن إدعاءات 
 أّنها صحیحة.یعتقد الموّظف 

 
 مضایقة -ب
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. إذا تّم التأّكد من حدوث المضایقة، تتّخذ إجراءات یمنع تعریض أّي موّظف رفع تقریرًا حول شأٍن ما بنّیٍة حسنٍة إلى المضایقة
 تأدیبیة بما فیها إنهاء العمل ضّد مرتكب المضایاقات.

 
 السرّیة -ج

أّي ادعاء. تناقش التحقیقات ونتائجها مع المعنیین بمعرفة هذه المعلومات  تبقي الهیئة الطبّیة الدولّیة على سرّیة التحقیق في
 فحسب.

 
 اإلدعاءات السرّیة -د
 

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

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