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 الفلسفة واإلدارة واالنطباق 

ــة  .1 ــ ــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ــ ــ  الّسـ

ن   ن  أنه يتعي  ن والمتعاقدين واالستشاريي  "أصحاب   )ُيشار إليهم فيما بعد باسم عىل المديرين والموظفي 
ن مع    المصلحة"( كة  أي  أو مع  CTGالعاملي  "( CTG"  فرعية أو مرتبطة )ُيشار إليها فيما بعد باسم   شر
"المدونة"(   ك هذه )ُيشار إليها فيما بعد باسم بما يتماشر مع مدونة قواعد السلو   CTGتسيي  أعمال  

 . CTGقيم  تجسيد وبالتالي 

تعمل فيها   ي 
الت  البيئات   ما تكون 

ً
ي من سوء اإلدارة  CTGغالبا

القانون وتعانن ، مع احتمال خارجة عن 
ام بها تعرض األفراد لخطر شديد أو إصابة شخصية. وقد تم تصميم هذه المدونة   ن بحيث يضمن االلي 

ترصف   يضمن  رفاهيتهم كما  المصلحة  أصحاب  قبل  بالمسؤولية    CTGمن  يتحىل  خدمات  كمزود 
 واألخالق.  

ــ  .2 ــ ان بيـ ـــ ن عادر صـ ــ  س اإلدارة مجل

م مجلس إدارة   ن "المجلس" بضمان امتثال أصحاب المصلحة بهذه المدونة وبالتالي ممارسة   CTGيلي 
وأعمال   لثقافة    CTGأعمالهم  وي    ج 

بالي  المجلس  يرغب  واألدبية. كما  األخالقية  المعايي    ألسىم 
ً
 وفقا
ي  
أخالق  سلوك  عىل  وانتهاكات  تقوم  الفاسدة  الممارسات  عن  اإلبالغ  يشجع  للمساءلة، كما  خاضع 
ي يُ 
ر القانون والمسائل الت   سمعتها. بأو  CTGبأعمال  حتمل أن ترصن

ــ .3 ــ جنة لـ ـــيد م الحكـ ي  الّرشــ
 
 CTGف

 
ر
الت دعم  إل  الرشيد  الحكم  لجنة  تحسينات  تهدف  وإدخال  المنظمة  أنحاء  جميع  ي 

قن التشغيىلي  فوق 
ام بأنظمة عمالء   ن األداء وااللي  ة عىل مجمل  ناط. كما  CTGكبي 

ُ
إقرار   ت الرشيد مسؤولية  الحكم    بلجنة 

لعمالئن  CTGوفاء   نقدمها  ي 
الت  الخدمات  يخص  فيما  المرجعية  فيمبالمعايي   سيما  ال  يتعلق ا،  ا 

ية وقانون العمل المحىلي ومعايي  الصناعة ب
 وما إل ذلك. والرواتب ممارسات الموارد البشر

الرشيد ستكون   الحكم  المراجعة    لجنة  عن  المدونة  السنوية مسؤولة  بقائلهذه  لضمان   ، 
ر
محد ثة  ها 

 
ً
تماما المجاالت.   CTGوسياسات    ،ومناسبة  جميع  ي 

قن  
ً
عموما الرشيدة  اللجنة   والحوكمة  تعمل  كما 

ي إطار  CTGللحوكمة المؤسسية ل    بمثابة هيئة تدقيق غي  رسمية  
، تراقب االمتثال بالمدونة  ذلك، وقن

 من االمتثال والمعايي  األخالقية. 
 لضمان الوفاء بالحد األدنن

مم مع  التنفيذي  الرئيس  الرشيد  الحكم  لجنة  أس  الموارد ويي  وأقسام  االستشاري  المجلس  من  ن  ثلي 
ي  
ية والعمليات والشؤون القانونية قن ن عىل اللجنة االجتماع  CTGالبشر كل مرة واحدة عىل األقل  . يتعي 

أشهر  ااالمتثال    الستعراض  ثالثة  ي لمدونة  لهذه 
مبادر لو   CTG  قن استمرار   تضمن جديدة    ات مناقشة 

ن   ي وممارسة    CTG  إدارةمواءمة وتحسي 
ن آلخر، تسىع اللجنة للحصول    . عملياتها بشكل أخالق  ومن حي 

ن ذوي الصلة   ةعىل مشورة وتوجيهات خارجية من قادة الصناع والمنظمات غي  الحكومية واألكاديميي 
 .CTGبميدان نشاط 

ــ .4 ـــ جنة لـ ي  اتاألخالقّيـ
 
 CTG ف

المنظمة لالضطالع بمهام لجنة  انتخبت لجنة الحكم الرشيد مجموعة من األشخاص من شت  أنحاء  
 األخالقيات. 
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حال   ة المحتملةمسائل األخالقيللتم إنشاء لجنة األخالقيات ليكون هناك استجابة شيعة ومناسبة  
  CTG   (ethics@ctg.org .)  الخاصة ب    عن المخالفات   آلية اإلبالغ  ها من خاللأو اإلبالغ عنظهورها  

ناط بلجنة األخالقيات مسؤولية ضمان استجابة  
ُ
ت عن مخالفة بالشكل المناسب ألي بالغ    CTGكما 
(.  CTGعىل  آثار ذلك تقليل بغية

ً
 )وربما عىل المجتمع األوسع نطاقا

لجنة  ويُتو إبالغ  المصلحة  أصحاب  من كافة  ع 
ر
حسنة  (ethics@ctg.org)  األخالقيات ق عن   بنية 

بشأن   أو  ال  نتهاكات اال مخاوفهم  والقواعد   فيها   مشتبهالفعلية  األنظمة  من  ألي  أو  المدونة  لهذه 
ي هذه الوثيقة. 

  يقوم الرئيس وما ال يقل عن عضوين والسياسات واإلجراءات المشار إليها أو المرتبطة قن
ن  عىل طبيعة وموقع القضية    ء  )يتم اختيارهما من قبل الرئيس بنا  من لجنة األخالقيات   آخرين معنيي 
ي غضون    المطروحة( 

قن لمناقشة    48باالجتماع  األقل  تحقيق    االنتهاكساعة عىل  عنه وإجراء  المبلغ 
ي القضية وتحديد أفضل الطرق لمعالجة أي بالغات مقدمة. 

 فوري وشامل قن

ي تتشاور  
ي للحصول عىل المساعدة قن لجنة األخالقيات مع لجنة الحكم الرشيد و/أو مع مستشار خارج 

 تحديد مسار العمل المناسب، إذا اقتضت القضية قيد النظر ذلك. 

 الــِقَيــم  .5

تضمن   ي 
الت  الجوهرية  القيم  من  طائفة  عىل  المدونة  القانون   CTG  أداءترتكز  لنص   

ً
وفقا أعمالها 

لدينا عىل  وروحه، بطريقة تخض المصلحة  للمساءلة االجتماعية وتخدم مصالح عمالئنا وأصحاب  ع 
 أفضل وجه. 

 : CTGالقيم الجوهرية ل   

اهة  • ن  الين

 المساءلة  •

 الشفافية •

ي  •
ي األخالق 

 السلوك القانونن

 التفوق التشغيىلي  •

ام  •  االحي 

 الشمولية •

 
ر
تتوق الجوهرية،  قيمها  جانب  المو CTGع  إل  الدول  إحدى  بصفتها  عة، 

ر
لألمم    ق العالىمي  الميثاق  عىل 

ي االتفاق العالىمي لألمم المتحدة ا  فهم   جميع أصحاب المصلحة  من المتحدة،  
ة الواردة قن   لمبادئ العشر

ن المرأةو  امهم بها ودعمهم لها.   المبادئ السبعة لتمكي  ن  والي 

ـــاق  .6 ــاق واالنطبـــ ــ طـ
ّ
 الن

هذه  ي 
قن والمرتبطة  إليها  المشار  واإلجراءات  والسياسات  والقواعد  واألنظمة  المدونة،  هذه  تنطبق 

ال أصحاب  عىل كافة  تأكيد  الوثيقة،  المصلحة  أصحاب  جميع  عىل  ن  ويتعي  لهذه   قراءتهم مصلحة. 
دهم بها. وفهمهم المدونة   وتقير

 إضا
 
ذلك،    فة بإل  مصلحة  صاحب  يحتفظ  من  وحيثما  ثالثة  و/أو  أطراف  متعاقدين  و/أو  وكالء 

ن   عىل صاحب المصلحة إعالمهم  ،  CTGل أو أداء العمل بالنيابة عن  لتمثي  )"أطراف ثالثة"(استشاريي 
ام بها لدى عملهم مع أو  ن وط المطلوب من األطراف الثالثة االلي  ب   )أ( مدونة السلوك هذه و)ب( الشر

 بموجب هذه المدونة.  CTGبالنيابة عن 

mailto:ethics@ctg.org
mailto:ethics@ctg.org
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.empowerwomen.org/en/weps/about
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 مع أي    CTGتنتهج  
ً
لهذه المدونة ولألنظمة والقواعد والسياسات   انتهاكسياسة عدم التسامح مطلقا

ات من هذا القبيل اتخاذ إجراء  انتهاكواإلجراءات المشار إليها أو المرتبطة بهذه الوثيقة. ينجم عن أي  
 شمله بموجب قانون العمل ذو الصلة. تالفصل من العمل و  إجراء صل إلت ةتأديبي

ـــ  .7 ــاارب تضـ  لح المصـ

 CTGالشخصية أو المالية مع مصالح    السياسية أو   عندما تتداخل المصالحيحصل "تضارب مصالح"  
صاحب   س 

ر
ما كد إذا  مصالح  تضارب  ينشأ  قد  المثال،  سبيل  فعىل  كائها.  شر أو  عمالئها  مصالح  أو 

ي  
 من أفراد أشته، ثروة شخصية نتيجة وصوله إل معلومات شية من خالل دوره قن

ً
مصلحة ما، أو فردا

CTG . 

عىل سبيل  المصلحة تفادي أي موقف ُيسفر عن أي مظهر من مظاهر تضارب المصالح. عىل أصحاب 
المديرين،  أحد  من  موافقة خطية مسبقة  الحصول عىل  دون  المصلحة،  يجوز ألصحاب  ال  المثال، 

أو    ، ن محتملي  ن  منافسي  أو  ن  لمنافسي  خدماتهم  أو  مهاراتهم  تقديم  ب   :  ي القيام 
قن أو    االنخراط 

ي عمل ينافسسهمي  المشاركةبحصة
  أو يبيع سلع أو خدمات منافسة ل     ة بشكل مباشر أو غي  مباشر قن

CTG    أو يقدم خدمات مشابهة بشكل مباشر لعمالءCTGكة    ؛ التوصية أو إقامة نشاط تجاري مع شر
أو  عمالء  أو  موردي  ألحد  مستشار  بصفة  العمل  أشته؛  أو  آخر  مصلحة  صاحب  يديرها  أو  يملكها 

كاء أو موردين   أو العمل لديهم أو أخذ مال منهم؛ CTGمنافسي  ها مع شر تكوين أي عالقات مالية أو غي 
بما يمسر   ن  محليي  ن  تجاريي  ن  منافسي  أو  يصدرونها  أو عمالء  قد  ي 

الت  األحكام  من  أي حكم  باستقاللية 
أو    CTG، خدمات ألي مورد سلع أو خدمات من موردي  ةشخصي  منفعة، ألي  تأدية  ؛CTGنيابة عن  

مع  أل تتعامل  أخرى  منظمة  تخدمها؛   CTGي  أو    أو  شخصية  مكاسب  لتحقيق  مناصبهم  استخدام 
قد   طريقة  بأي  آخر  شخص  أو  عمل  أي  من  معناها لالستفادة  أو  المدونة  هذه  روح  مع  تتعارض 

 . ي
 الحرقن

ألحد  المصالح  ي 
قن تضارب  يشكل،  قد  أو  يشكل،  راهن  تجاري  عمل  أو  نشاط  أي  عن  اإلبالغ  ي 

ينبىعن
 المديرين أو للجنة األخالقية.  

ي المصالح، من المسلم به أن سيكون هناك درجات 
ي حاالت تضارب المصالح، أو تضارب محتمل قن

قن
ي جميع حاالت الشك، يتوقع من أصحاب المصلحة    . لمشاركةا من التأثي  أو  

ي وقن
استحقاق الحكم   توجن

يخدم   بما  األوقات  جميع  ي 
قن ل    مصالحالوالترصف  من    CTGالفضىل  موافقة  عىل  للحصول  والسىعي 

ي 
ف أو مدير قن  .CTGمشر

ي    القيادةوتقع عىل عاتق فريق  
أي موقف قد يشكل   ىل مسؤولية إطالع عمالئها ع  CTGالتنفيذي قن

ي تضارب
 قن
ً
ي    العقد ذو الصلة. ب  يتعلقمصالح فيما  ال  ا

ي عىل فريق القيادة التنفيذي قن
إطالع    CTGكما ينبىعن

ي حال كانعمالئها 
ن بموجب عقد مع عمالء أل  قن ن أو المهنيي  مصلحة من أي نوع   CTGي من المسؤولي 
ي عمل 

ي أي شكل من أشكال العالقات االقتصادية م CTGقن
 عها. أو قن

ي  مســـؤولّيــات .8
 
ــ ف  الـ

ّ
ــ  عامل معت ــ راف أطـ  ة ارجيّ خـ

غي    أو  مباشر  بشكل  القول  المديرين،  أحد  من  إذن خطي مسبق  دون  المصلحة،  يجوز ألصحاب  ال 
ي أال يوجي أصحاب مسألة؛    أو عمالئها أو موقفها العام فيما يتعلق بأية  CTGمباشر أنهم يمثلون  

وينبىعن
لم تستخدمهم   )ما   

ً
أبدا التحديد(  أو عمالئها    CTGالمصلحة  بذلك عىل وجه  يتحدثون  بللقيام  أنهم 
نظر شخصية  أو عن عمالئها    CTGبالنيابة عن   وجهات  تقديمهم  أو   خالللدى  مجتمعية  فعاليات 

نت أو عي  أي وسيلة تواصل اجتماعي ) ي ذلك  مهنية أو ثقافية أو عىل االني 
عىل سبيل المثال ال    -بما قن

تويي    -الحرص   أو  االنستغرام  أو  سنالفيسبوك  أو  يوتيوب  أو  لينكدإن  أو  أو  اب    الواتساب  أو  شات 
  .) التجارية  الفايي  العالمة  تستخدم  ب       ال  وال   CTG  الخاصة  بعمالئها  عالمة    م شعاره  أو  الخدمة  أو 
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وال يجوز  و/أو عمالئها    CTGبما يتماشر مع إجراءات  و فقط  أو عمالئها    CTGإال ألغراض   م الخاصة به
 مديرين. ألسباب أخرى دون موافقة مسبقة من أحد ال م استخدامه

سواء    يتسبب،  قد  نشاط  أي  ي 
قن مباشر  غي   أو  مباشر  بشكل  المشاركة  المصلحة  ي ألصحاب 

ينبىعن ال 
أو   مباشر  ل    باالرتباطبشكل  عام  بإحراج   ،CTG   وسائل من  موات   غي  

ً
اهتماما يجذب  أو  لعمالئها  أو 

 اإلعالم أو السلطات المحلية. 

وبينما تظل المعتقدات السياسية ألصحاب المصلحة مصونة، عليهم ضمان عدم تأثي  وجهات النظر  
  هذه  

ً
كة أو عمالئها.   ونزاهته  مركزهم   حياد عىل واجباتهم و/أو  سلبا وهذا    واستقالليته لدى تمثيل الشر

 بأسلوب قد يبدو بشكل مباشر أو  ي
ً
ي امتناع أصحاب المصلحة عن المجاهرة بآرائهم السياسية علنا

عتن
اك مع   وعىل أصحاب المصلحة   عمالئها. مع  أو    CTGغي  مباشر كما لو أنهم يتحدثون باسم أو باالشي 

 عدم تحريف عالقتهم ب      
ً
   أو بعمالئها.  CTGأيضا

أي من  عدم استخدام  و لضمان )أ( عدم ارتباطهم    ةجهود المعقولعىل أصحاب المصلحة بذل كافة ال
ي دعم أفراد أو   CTGعالقة مع الاألموال أو الموارد المستلمة نتيجة 

كيانات مرتبطة باإلرهاب أو بأفراد قن
ي   قائمةالعىل    مدرجةو كيانات  أ

المنشأة    الت  بها لجنة مجلس األمن   تحتفظ 
 
  1267القرار رقم  ب  عمل

(1999  )(http://www.un.org/sc/committees/1267/1267.htm  )  الجزاءات  أو عىل قائمة
المتحدة   لألمم  التابع  األمن  لمجلس  الموحدة 

(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list أو عىل أي )
من  أي  استخدام  عدم  و)ب(  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  يضعها  قد  مماثلة  أخرى  قائمة 

ب     العالقة  نتيجة  المستلمة  الموارد  أو  قرار صادر    CTGاألموال  بموجب  أخرى محظورة  بأي طريقة 
ي إطار الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.  متخذ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

 قن

لجنة   إبالغ  ي 
ينبىعن المصلحة،  ي  ولحماية عائالت أصحاب 

الحوادث.    CTGاألخالقيات قن بكافة  ة  مباشر
ي للمعلومات المناسبة يوافق عليه ويقدمه

 عندئذ أحد المديرين.  أي نشر علتن

ـــ  .9 عامل مع الـ
ّ
 ابقي   ســـ  مصـــلحة أصحــابت

مملوكة أو شية تتعلق بالعمل أو مشاركة أي معلومات    مسائلال يجوز ألصحاب المصلحة مناقشة  
ن أو أصحاب مصلحة آخرين  عن أحد العمالء ن أو السابقي  كاء العمل أو الزمالء الحاليي  أو الموردين أو شر

 . ن  مع أصحاب مصلحة سابقي 

ن مع أحد المديرين والحصول عىل  ي مناقشة التعامل مع أصحاب مصلحة سابقي 
الخطية   موافقتهينبىعن

مع أصحاب مصلحة ل إذا كان ألحد أصحاب المصلحة أي أسئلة حول مدى مالءمة التواص عىل ذلك. 
، عليهم مناقشة ذلك مع أحد المديرين.  ن  سابقي 

ـــ  .10 ــا معلو  تخداماســ ـــامعلو أو  CTGت مــ  ول  صـــف لأللـــعمالئها عىل وجه مخات مـ

ي بعض الحاالت، من الوصول إل معلومات خاصة أو شية أو حساسة،  
سيتمكن أصحاب المصلحة، قن

الحرص   ال  المثال  سبيل  عىل  ذلك  ي 
قن والعمليات  بما  والحسابات  والمعامالت  التجارية  الشؤون 

التجاريةو   واألعمال ن    األشار  والموظفي  والتمويل  الفكرية  والملكية  واالكتشافات  والتحقيقات 
واإلدارةحكومية  المعلومات  الو  األعمال  وكشوفات   طبيةالسجالت  الو خاصة  التصاالت  ال وا  وأنظمة 
 مالية. المعلومات الرواتب و ال

ها أو أحد عمالئ  CTGال يجوز ألصحاب المصلحة الكشف عن أي معلومات شية خاصة أو عائدة إل 
 .CTGألي طرف ثالث دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من أحد مديري 

http://www.un.org/sc/committees/1267/1267.htm
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
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عىل األطراف الثالثة الموافقة بشكل خطي مسبق عىل مراعاة قيود الشية فيما يتعلق بمعلومات من  
أو عمالئها بغرض تحقيق   CTGال يجوز ألي صاحب مصلحة استخدام أي من معلومات    هذا القبيل. 

 مكاسب شخصية بشكل مباشر أو غي  مباشر أو لصالح أي شخص أو كيان آخر. 

وع لتأد ي السىعي المشر
 يةيشكل الوصول لمثل هذه المعلومات و/أو استخدامها و/أو الكشف عنها، إال قن

المأذون يشكل سوء استخدام مثل هذه المعلومات أو الكشف غي   قد  واجبات العمل، سوء استخدام. 
ة  ة العمل العملبه عنها، سواء  خالل في   التخاذ إجراءات تأديبية تصل CTGمع  أو بعد انتهاء في 

ً
، سببا

وع بإجراء  ضد صاحب المصلحة.   ةقانوني ات إل إجراء الفصل من العمل وتشمله و/أو للشر

ـــايــة .11 ــاالبيا حمـ ــ  ت ن
 

أعمال   لطبيعة   
ً
ي  CTGنظرا

قن المصلحة  ألصحاب  يكون  قد   ،CTG   الشخصية البيانات  إل   
 
  وصوال

م   ن تلي  قبل    CTGلآلخرين.  من  معها  التعامل  يتم  ي 
الت  البيانات  وعىل    CTGبحماية كافة  عنها،   

 
نيابة أو 

يؤدون   بينما  المعلومات  موضوع  األفراد  خصوصية  حقوق  وحماية  صون  المصلحة  أصحاب  جميع 
أصح  مهامهم.  عاتق  عىل  ي تقع 

قن وأخالقية  قانونية  مسؤولية   
 
كافة الثالثة  واألطراف  المصلحة  اب 

 للقانون وسياسة 
ً
 .CTGاستخدام المعلومات الشخصية والشية وفقا

 
ن   كافة  معرفة  عىل  الحرص  لديها   المصلحة  أصحاب   جميع  من  CTG  تأمل  المتعلقة  السارية  القواني 

،لها    واالمتثال  البيانات   وشية  بحماية
 
ي   باالتحاد   الخاص  البيانات   لحماية   العام  القانون  )مثل   األورون 

(2016/679 .)) 

ن معمول بها أو إذا كانت    حيثما .  هنا   CTGيمكن إيجاد سياسة الخصوصية الخاصة ب            ال يوجد قواني 
تتوقع   متقادمة،  أو  أساسية  ن  القواني  تقير CTGهذه   ، أدنن لديها  ، كحد  المصلحة  أصحاب  جميع  د 

  مبادرة النبض العالىمي التابعة لألمم ل  مبادئ خصوصية البيانات وحمايتها ئ التالية عىل أساس  بالمباد
 المتحدة: 

واستخد • وتحليلها  قانونية ونزي  هة  بطرق  عليها  الحصول  تم  ي 
الت  البيانات  إل  بأي  الوصول  امها 

؛ 
ً
ي ذلك، بمعرفة الشخص فقط، حيثما يكون مناسبا

 طريقة كانت، بما قن

أن   • المستطاع،  قدر  ي    جميعالتأكد، 
قن المصلحة  أصحاب  قبل  من  المستخدمة    CTGالبيانات 

مفرطة   وغي   صلة  وذات  العمل كافية  لألغراض ألغراض  تم   بالنسبة  ي 
الت  ي  هة  ن والين وعة  المشر

 الحصول عىل البيانات ألجلها؛  

بيانات شخصية • الحصول عىل  م  ،عدم  قدر تمت  يتوقع  قبل شخص  من  من   معقول  شاركتها 
أو تحليلها أو استخدامها بأي طريقة كانت عن علم أو قصد دون معرفة أو    ،حماية الخصوصية
 موافقة الشخص؛

تقنية   • به عن  التأكد من وجود ضمانات  المأذون  الكشف غي   لمنع  وتنظيمية معقولة ومالئمة 
 هذه البيانات أو خرقها؛

ل      عىلاستخدام البيانات    ضماناقتصار  • وري  ألداء أعمالها بما يتماشر مع    CTGالحد األدنن الرصن
وطها التعاقدية و/أو القانونية؛   شر

ة الالزمة فقط وأن هناك ما    CTGالحرص عىل تخزين البيانات المستخدمة ألغراض أعمال   • للفي 
ر االحتفاظ بها.   يي 

قد يشكل عدم التقيد بالمبادئ آنفة الذكر أو القانون الساري المتعلق بحماية البيانات وخصوصيتها  
بإجراءات  أ وع  للشر و/أو  وتشمله  العمل  من  الفصل  إجراء  إل  تصل  تأديبية  إجراءات  التخاذ   

ً
سبابا

 قانونية ضد صاحب المصلحة. 

ـــ الرّ  مكـــافحة .12 ــاوة و شـ  د الفســ

https://2z8wph1nziup1zx4ko89iqbn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/Privacy-Policy.pdf
https://www.unglobalpulse.org/privacy-and-data-protection-principles
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ف "الرشوة" بأنها عرض ء ذو قيمة للتأثي  عىل أفعال    تعرر ي
أو الوعد أو اإلذن بإعطاء، أو إعطاء أي شر

أو   الخدمات  أو  الخصومات  أو  الضيافة  أو  السفر  أو  الهدايا  أو  المال  الرشاوى  تتضمن  طرف آخر. قد 
ية أو أي شكل آخر من أشكال   أو األولوية   الفائدةفرص عمل أو توظيف أو مساهمات سياسية أو خي 

ة أو  ي   المباشر
ة المعطاة بنية إقناع شخص ما للترصف قن  . آخر شخص  صالحغي  المباشر

ي أن يكون أصحاب المصلحة جميعهم عىل دراية بكافة  
ن مكافحة الفساد. ينبىعن تنتهك الرشاوى قواني 

ن  واتباعها   قواني  السارية  الفساد  ي    مكافحة 
يطانن الي  القانون  الحرص  ال  المثال  سبيل  عىل  ذلك  ي 

قن )بما 
 بشأن مكافحة الرشوة وقانون ممارسات الفساد المتعلقة باألجانب(. 

سياسة   ي 
أعمالها    CTGتقتضن إزاء  نهج    بوجود وأخالقية؛    أمينة   بصورة إجراء   

ً
مطلقا التسامح  عدم 

م  و ى والفساد.  الرشاو  ن افبالعمل    CTGتلي  ي كافة    باحي 
التجارية  وعالقاتنا    تعامالتنا وإنصاف ونزاهة قن

 إل ذلك، 
 
كة بتنفيذ أنظمة مكافحة الرشاوى والفساد وإنفاذها.  حيثما تجري عملياتنا. إضافة م الشر ن تلي 

 للسياسة 
ً
 : جسيم   سوء سلوك مرتبة إل يرق  وباختصار، يعتي  ما يىلي انتهاكا

 رشوة طرف ثالث؛ أو  -
 قبول رشوة؛ أو -
ي مرشوة  -  ؛ أو سؤول حكومي أجنت 
   عدم اإلبالغ عن رشوة.  -

ببالغ  إيتم   المختص  و المدير  أو االشتباه  أي حادثة رشوة  والتحقيق فيها بشكل كامل    بحدوثها فساد 
 قبل اتخاذ أي إجراء. 

كة وإجراءات إيجاد يمكن   . هنا وة والفساد ها كاملة فيما يتعلق بمكافحة الرشسياسة الشر

ـــ إ .13 ـــر داد التقار عـ ـــ و  يـ ـــ ك مســ ــ  جالت السـ

ل     المحاسبية  السجالت  أن كافة  التأكد من  المصلحة  ن عىل أصحاب  تعكس بشكل دقيق    CTGيتعي 
ونزيه، بقدر معقول من التفاصيل، جميع المعامالت وأي قواعد وعوامل ذات صلة تدعمها أو تؤثر  

 . CTGعليها، وأي حاالت طوارئ متصلة وكافة أصول وخصوم 

 والسياسات 
ً
 لمبادئ المحاسبة الدولية المقبولة عموما

ً
ي الحفاظ عىل السجالت المحاسبية وفقا

ينبىعن
ي تصدرها لمالية  المحاسبية وا

 بإعداد تقارير أو نماذج  .  CTG  الت 
ً
ن قيامه عمدا أي صاحب مصلحة يتبي 

اعتماد   ليتم  دقيقة  أخرى غي   مستندات  دقيق  CTGأو  أو  للظروف    عليها كسجل  فيه  ليتم المبينة 
يخضع إلجراءات تأديبية تصل إل إجراء   ، فإن صاحب المصلحةألطراف ثالثة أو للعمالء  ا كشف عنهال

 الفصل من العمل وتشمله. 

ي 
 مع مدقق 

ً
 تاما

ً
. ال يجوز    CTG  حسابات   عىل أصحاب المصلحة التعاون تعاونا ن ن والخارجيي  الداخليي 

المصلحة   علم ألصحاب  عن  ل  اإلدالء  مضللة  أو  حسابات  ببيانات كاذبة  ي 
أو   CTGمدقق  ن  الداخليي 

،الخ ن  . عنهم  أو إخفاء أي معلومات ذات صلة ارجيي 

بما يتوافق مع   المستندات والسجالت األخرى  اإلبقاء عىل  ي 
ي تحكم  القانون و/أو    أحكامينبىعن

الت  تلك 
و/أو سياسة     .  CTGالعقود 

ً
وفقا األحكام والترصف  االطالع عىل هذه  المصلحة  أصحاب  يجب عىل 

 ليه طلب المشورة من أحد المديرين. لذلك؛ وإذا كان لدى صاحب المصلحة أي استفسارات، ع

تجري  ها   أو محتملة  بعملية تحقيق قائمة  بأي شكل من األشكال  تتعلق  ي 
الت  المستندات  يجب حماية 

ي  
ن و   CTGأي حكومة أو وكالة تابعة لألمم المتحدة قن ال يجوز إتالف هذه المستندات ما لم وإل حي 

https://ctgglobal.sharepoint.com/sites/OneCTG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOneCTG%2FShared%20Documents%2FOur%20Commitments%2FAnti%20Bribery%20and%20Corruption%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOneCTG%2FShared%20Documents%2FOur%20Comm
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كة  هذا اإلتالف. نهاء هذا التحقيق وموافقة أحد المديرين عىل إ وال يجوز إزالة سجالت ومستندات شر
CTG    مقر تكون    CTGمن  وقد  منافع شخصية.  أو  مكاسب  لتحقيق  استخدامها  ن CTGأو  حي  من   ،

ألطراف   إتاحتها  أو  السجالت  ببعض  احتفاظها  تتطلب  قد  ي 
الت  القانونية  اإلجراءات  ي 

قن  
ً
طرفا آلخر، 

بال  يشي  ثالثة.  باالحتفاظ  المتعلق  نفسه  مستندات  القانون  سواء   CTGعىل كافة سجالت  بالقدر   ،
الرسمية غي   والبيانات  الرسمية  التقارير  ذلك  ي 

قن بما  مطبوعة،  أو  ونية  الكي  بصيغة     كانت 
ً
مثل   أيضا

ي وتقارير  
ونن يد االلكي  والمذكرات الداخلية. إذا كنت تعلم بوجود دعوى قضائية أو تهديد   النفقات الي 

ستدعاء أو تحقيق حكومي أو تم إبالغك بذلك، عليك التواصل عىل الفور مع  بمطالبة قانونية أو أمر ا
ي علم أصحاب المصلحة أن تغيي    وليكن الحتفاظ بكافة السجالت ذات الصلة.  المدير التنفيذي وا

  قن
راء رسىمي أو التأثي   إج تعطيلأو إتالف أو تعديل أو إخفاء وثائق أو أشياء أخرى تتعلق بعملية تحقيق أو 

أو عرقلت اتخاذ فيه  إل  يؤدي  القبيل  من هذا  وأن أي ترصف  يعتي  جريمة،  األشكال  من  بأي شكل  ه 
قانون بإجراءات  وع  الشر و/أو  وتشمله  العمل  من  الفصل  إل  تصل  تأديبية  صاحب  ية  تدابي   ضد 

 المصلحة. 

ـــ ا .14 ــ تخدام أســ  أموال عمالئها و  CTGوال مــ

ي توفرها  CTGعىل كافة أصحاب المصلحة اتباع إجراءات 
و/أو  CTGفيما يتعلق باستخدام األصول الت 

 .CTGوإنفاق أموال   و/أو مشاري    ع عمالئها CTGوتكبد النفقات المتعلقة بأعمال  عمالئها 

َعب   أو عمالئها   CTGال يمكن التسامح مع اختالس أموال  
ُّ
انية الش ن كة ومي  انية الشر ن ي التقيد بمي 

؛ ينبىعن
أحد  قبل  من  مسبقة  موافقة خطية  الحصول عىل  يتم  لم  ما  األوقات  جميع  ي 

قن الموحدة  انية  ن والمي 
 المديرين. 

المصلحة   أصحاب  يشارك   ال 
ً
أو   مطلقا نزيه  غي   نشاط  أي  ي 

قن  ) مباشر غي   أو  مباشر  بشكل  )سواء  
بأموال   يتعلق  وال    CTGاحتيالي  مورديها.  أو  عمالئها  بل    يستتبعأو  فحسب،  تأديبية  إجراءات  ذلك 

 إل 
ً
 تهم جنائية. توجيه يؤدي أيضا

ب   :   المصلحة  أصحاب  أحد  قيام  ن  تبي  استإذا  إساءة   ، احتيالي أو  يف  شر غي   فعل  أو  ارتكاب  خدام 
، تزوير أو تغيي  صكوك قابلة للتداول )مثل شيكات أو CTG، اختالس أموال CTGاالستيالء عىل أموال 

كائها أو زمالئها، استخدام    CTG، اختالس أصول  CTGسندات   أو أوراقها    CTGنقود  أو عمالئها أو شر
أو   ،

ً
 شخصيا

ً
استخداما أصولها  من  أي  أو  ممتلكاتها  أو  لوازمها  أو  يتعلق    النقدية  فيما  الترصف  إساءة 

يخضع   فإنه  مالية،  بيانات  أو  أو سجالت  تقارير  تزوير  أو  عنها،  خاطئة  بيانات  تقديم  أو  بالمعامالت 
قانونية  بإجراءات  وع  الشر و/أو  وتشمله  العمل  من  الفصل  إجراء  إل  تصل  تأديبية  إجراءات  التخاذ 

 ضده. 

ـــ ا .15 ــأتخدام ســ ــأو  CTGول صــ  عمالئها ول صــ

مس المصلحة  أصحاب  جميع  عاتق  عىل  عهدتهم تقع  ي 
قن ي 

الت  األصول  صون  عىل    . ؤولية  تقع  كما 
أصول   حماية  مسؤولية  االستخدام  CTGعاتقهم  سوء  أو  الشقة  أو  الضياع  من  عمالئها  أو    وأصول 

ي أي  .  أو الهدر   التلف
( قن  )سواء  بشكل مباشر أو غي  مباشر

ً
نشاط  ال يشارك أصحاب المصلحة مطلقا

 غي  نزيه أو احتيالي يتعلق بالممتلكات أو األصول )مثل الشقة(. 

أو عمالئها ألغراض   CTGأو مبان تعود إل    معدات وبشكل عام، يحظر االستخدام الشخضي للوازم أو  
وتشمل االستثناءات العامة   ال تتعلق بالعمل، ما لم يتم الحصول عىل إذن مسبق من أحد المديرين. 

الع قبل  االستخدام  من  المملوكة  الشخصية  للحواسيب  ي 
و   CTGرضن ي  إلرسال 

ونن الكي  بريد  ي 
تلق 

ي مكالمات هاتفية شخصية محلية    CTGشخضي واستخدام هواتف  
يطة عدم تدخل إلجراء أو تلق    شر

ي أعمال 
جاع التكاليف   CTGلسياسات  وامتثالها  CTGأي من هذه األنشطة قن الداخلية فيما يخص اسي 
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الهاتف   كة.   حمولالمواستخدام  الشر أصول  الشخضي  واستخدام  االستخدام  أن  نة  بير عىل  كونوا 
 ل    CTGلحواسيب 

ً
تحتفظ بحق الوصول إل   CTGوأن  CTGوهواتفها المحمولة يمكن أن يكون مرئيا

/ملفات  كبريدحاسوبك/  ي
ونن ب      كرسائل / تكتصاال ك/سجالت اااللكي    دون سابق إخطار.   CTGالخاصة 

لصاحب  بإحراج  ي 
العرضن الشخضي  استخدامهم  تسبب  عدم  من  التأكد  المصلحة  أصحاب  عىل 

 . CTGالمصلحة أو ل   

أصول   استخدام   
ً
أبدا يجوز  واألجهزة    CTGال  الحاسوب  أجهزة  ذلك  ي 

قن بما  عمالئها،  أصول  أو 
المشر  البحث غي   ي ذلك عمليات 

بما قن أو غي  قانونية،  بأنشطة محظورة  للقيام  وعة عىل المحمولة، 
نت.   شبكة االني 

أجهزة الحاسوب و/أو األجهزة المحمولة المقدمة ألصحاب المصلحة، تعتي  كافة   CTGوحيثما تمتلك 
كة مملوكة  إل  المراسالت المرسلة أو المتلقاة عي  أنظمة أو     أصول الشر

ً
قد ُيطلب    . CTGمن قبل  أيضا

ونية CTGمن  أو ملفات حاسوبية أو رسائل نصية أو سجالت اتصاالت وغي   تقديم رسائل بريدية الكي 
ي حالة التحقيقات أو المنازعات القضائية أو التحريات الحكومية. 

 ذلك قن

ـــوليّ  .16 ـــاالكحـ ـــاقي  ت ـ ــ والمق والعقــ  امرة ــ

وقت  ي 
قن المقامرة  أو  الكحول  أو  طبيب،  يصفها  ي 

الت  عدا  وعة،  المشر العقاقي   استخدام  سوء  يؤدي 
 ممارسة العمل إل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله. 

ها من المواد  وعة أو لم يصفها الطبيب أو غي  إن استخدام أو حيازة أو توزي    ع أو بيع عقاقي  غي  مشر
 بالقانون ا

 
ي تعتي  غي  قانونية عمل

 الت 
ً
ي  الخاضعة للرقابة أو المواد العضوية المنتجة محليا

، قن لمحىلي
 أي كافة األوقات، يؤدي إل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله. 

لهذه  االمتثال  المصلحة  أصحاب  فعىل  الكحول،  حيازة  و/أو  استهالك  يحظر  التشغيل  بلد  إذا كان 
امها؛ ويؤدي استخدام أو حيازة أو توزي    ع أو بيع   ن المحلية واحي  ي مثل هذه  العادات والقواني 

الكحول قن
 البلدان إل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله. 

الثالثة بصورة عشوائية    CTGوتحتفظ   أولئك من األطراف  أو  لديها  المصلحة  بحق فحص أصحاب 
 لتعاطي مواد اإلدمان ودون سابق إنذار. 

ــ  .17 ــ ـــ وعي الـ قـ
ّ
ّ الث ي

 
 اف

أصحاب   عىل  ط  ام ُيشي  واحي  ومراعاتها  واألديان  الثقافات  ن  بي  الدقيقة  الفروق  فهم  المصلحة 
وعة لجميع الناس.    والعقائد   المعتقدات   لضمانالمشر

ً
وري معرفة أن هذا األمر يعتي  جوهريا  من الرصن

ي صميم عمليات    . ونجاعتها   CTG  سالمة عمليات 
ام الدول المضيفة وثقافاتها وممارساتها قن يكمن احي 

CTG  ي تتبع سياسة عدم التسامح مطل
 مع أي افتقار لالت 

ً
ام للقا عراف من األ ممارسات و مراعاة أو احي 

 هذا القبيل. 

ــ .18 ــ ــ وق اإل حقــ ــ  ان نسـ

ام حقوق اإلنسان األساسية ألصحاب المصلحة واألشخاص الذين   أصحاب   يتعامل معهم يعتي  احي 
ي 
قن تأدية   CTGأماكن عمل    المصلحة  أثناء  أركان   CTGخدمات    وحولها  من   

ً
أساسيا  

ً
ركنا ومسؤولياتها 

: CTGقيم  ي
 ، ال سيما اآلن 

(a) ــ تكا ــ ــؤ فــ ــ ـــ رص/ الفـ ــ ميي
ّ
 زالت
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إجراء كافة األنشطة بصورة توفر معاملة وإمكانية وصول جميع الناس بشكل منصف   CTGستضمن  
ل     . ال يجوز  ئ ن CTGومتكاقن التميي  بعدم،  المصلحة  إلزام أصحاب  ن عليها  أو   ، ويتعي  العرق  عىل أساس 

ثنية اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الرأي السياشي أو الجنسية أو األصل/الخلفية االجتماعية/اإل 
ي النقابات أو الحالة الزوجية أو  

أو الحالة االجتماعية أو حالة االنتماء للشعوب األصلية أو العضوية قن
اكة المدنية أو القدرة البدنية أو الوضع الصحي أو الحمل أو األمومة أو اإلعاقة أو الميول الجنسي   الشر

ي ال يمكأو مسؤوليات الرعاية 
يرها.    أو أي عامل آخر من العوامل الت   ن تي 

م  ن ن المساواة والتنوع  CTGكما تلي  ي عمليات التوظيف لكافة الناس تتطلع إل تأمي 
بمبدأ تكافؤ الفرص قن

وتتوقع   العمل.  مكان  ي 
أصحاب   CTGقن من  ه  غي  مع  ويتفاعل  يحكم  أن  مصلحة  صاحب  من كل 

وبصورة تتسم بالرشد عىل أساس استحقاقهم اآلخرين المصلحة  ام المتبادل. ال غي   واالحي 

والمهام   واألجر  قية  والي  والتدريب  والتعاقد  ن  التعيي  فيها  بما  التوظيف،  قرارات  تستند كافة  أن  يجب 
بأي عقد.   الخاصة  والمتطلبات  ال غي   االستحقاق  أساس  والتشي    ح، عىل  واالنضباط  هذا  الوظيفية 

ا  CTGوتحتفظ   إسناد  حيث  من  األنسب  المصلحة  أصحاب  اختيار  األخذ  بحق  مع   ، والنشر لمهام 
ن االعتبار المستويات التقديرية للتعرض لخطر اإلصابة الشخصية أو المميتة.   بعي 

ي حال واجه أي صاحب مصلحة خالل عمله مع   CTGلن تتسامح  
، وقن ن مع أي شكل من أشكال التميي 

CTG    للجنة 
ً
ي اإلبالغ عن ذلك خطيا

 من هذا القبيل، ينبىعن
ً
ا ن حاالت    تؤدي  األخالقيات عىل الفور. تميي 

ن المثبتة ن االحتماالت  بناء   ، عقب عملية التحقيق،التميي  التخاذ إجراءات تأديبية تصل   عىل الموازنة بي 
 إل إجراء الفصل من العمل وتشمله. 

(b) ــا ــملة اآلخر معـــ  ن يــ

ام    CTGتؤمن   ي أن ُيعامل بكرامة واحي 
 بأن لكل شخص الحق قن

ً
 قويا

ً
أي شكل   وبصورة تخلو من إيمانا

 من جميع أصحاب المصلحة    CTGمن أشكال التحرش. وتتوقع 
 
    لباقة

ً
 وإنصافا

 
ي تعامال   وأمانة
هم مع تقن

ي مصلحة  الجميع األطراف األخرى من أصحاب  
ي المجتمعات المحلية الت 

)السيما النساء والفتيات قن
 ثالثة. الطراف األ عمالء و الو ( CTGتعمل فيها 

ن أو   CTGلن تتسامح   ه( أو التميي   أو غي 
ً
مع االعتداء أو التنمر أو العنف أو االستغالل )سواء  كان جنسيا

مصلحة   أصحاب  تجاه  التحقي   أشكال  من  شكل  أي  مع  أو  الغطرسة  أو  تجاه  التحرش  أو  آخرين 
تتسامح  عمالئها  لن  بح  أي  مع  CTG. كما  شخص  أي  جانب  من  منصف  غي   أي سلوك  إزاء  أو  ق 

أو مجموعة أخرى المصلحة ملزمون بضمان    . شخص  تغاضيهم إن كافة أصحاب  أو  انخراطهم  عدم 
ي أو الم  CTGولن تتسامح    عن سلوك من هذا القبيل. 

ء بحق أي من موظفيها  مع السلوك العدوانن سي
. يعمل موظفو  ا ن  لتقديم خدمات عمالء ممتازة  CTGلدائمي 

ر
   الدائمون بجد

ً
ولكن ُيطلب منهم أحيانا

ي مثل  
، هذه الظروفإيصال رسائل صعبة أو قد ال يتمكنون من توفي  الحل المنشود لمشكلة ما. وقن

ي  
رفع المخاوف أو الشكاوى لإلدارة القطرية أو مكتب المساعدة قن

ُ
إن التعليقات أو الرسائل أو  .  CTGت

ي ااألعم
موظقن تجاه  المسيئة  أو  هيبية  الي  أو  العدوانية  اإلبالغ    CTG  ل  ويتوجب  مقبولة  ن غي   الدائمي 

، إن لزم األمر.  ي  عنها والتحقيق فيها وتؤدي التخاذ إجراء تأديت 

م   ن ام  CTGتلي  ن االلي  النساء   أشد  السيما  لحمايتهم،  معقول  جهد  كل  وتبذل  ن  المستضعفي  بحماية 
عمليات   فيها  تجري  ي 

الت  المحلية  المجتمعات  واCTGواألطفال ضمن  اإلساءة  من  ولهذه ،  إلهمال. 
كة   الشر وضعت  لمنع    صونسياسة  الغاية،  وواضحة  فعالة  بآليات  المصلحة  أصحاب  كافة  تزود 

    واإلبالغ عنهما.   واكتشافهما اإلساءة واإلهمال  
ً
القبيل خرقا أي سلوك من هذا  الرفيعة يعتي     للمعايي  

ي ضوء    CTGالمطلوبة من أصحاب المصلحة لدى  
بموجب مدونة قواعد السلوك هذه. غي  أنه، وقن

ي المجال  القضايا الراهنة
،  اإلن  قن ي

معالجة التحرش   األهمية بمكانلجنة الحكم الرشيد أنه من    ترىسانن
 الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسي عىل وجه الخصوص. 

https://2z8wph1nziup1zx4ko89iqbn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/Safeguarding-Policy.pdf
https://2z8wph1nziup1zx4ko89iqbn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/Safeguarding-Policy.pdf
https://2z8wph1nziup1zx4ko89iqbn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/Safeguarding-Policy.pdf
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i. ــ حــ
ّ
ــّي ش رّ الت  الجنســ

تعريف تلميح  يمكن  أي  بأنه  الجنسي  به،    التحرش  مرحب  غي   أو  الئق  غي   طلب  جنسي  أداء  أو 
ذات   أو   ،جنسيةخدمة لفظيةأو جسدية  إيماءة  أو  أي    ،بع جنسي اط  سلوك  طابع  أو  ذي  سلوك آخر 

 كمسبب لإلساءة أو اإلهانة لشخص آخر. 
ً
 جنسييمكن اعتباره أو توقعه منطقيا

أن  يمكن  الضحية، كما  ومعنويات  والنفسي  ي 
البدنن الرفاه  عىل   

ً
ضارا  

ً
أثرا الجنسي  للتحرش  يكون  قد 

العم بيئة  تعطيل  إل   
ً
أيضا أصحاب يؤدي  فيها  يعيش  ما   

ً
غالبا ي 

الت  المتماسكة  العمل  وبيئات  ل 
 .CTGالمصلحة لدى 

. وسيتم التعامل مع كافة الشكاوى    CTGال تتسامح    مع أي شكل من أشكال التحرش الجنسي
ً
مطلقا

. كما سيتم تطبيق العقوبات  CTGالمتعلقة بتحرش جنسي عىل محمل الجد والتحقيق فيها من قبل  

 االقتضاء. التأديبية حسب 

مع أي اتهامات باطلة أو كيدية، وبالتالي تعتي  أي اتهامات تحرش جنسي   CTGومع ذلك، لن تتسامح  
ي 
وسيتم  CTGثبت أنها كاذبة أو كيدية بمثابة خرق لمعايي  السلوك المطلوب من أصحاب المصلحة قن

 تطبيق العقوبات التأديبية حسب االقتضاء. 

ii.  ــ اال ــ ــدتغالل واال سـ ـــّي اء عتــ  الجنسـ

االستغالل   تعريف  بأنهيمكن  أو   الجنسي  ضعف  لحالة  استغالل  إساءة  محاولة  أو  فعلية  إساءة  أي 
المثال ال الحرص،  أجل تحقيق مآرب جنسية، مما يشمل عىل سبيل  للثقة من  أو  النفوذ  ي 

لتفاوت قن
 تحقيق كسب مالي أو اجتماعي أو سياشي من االستغالل الجنسي لطرف آخر. 

بأن الجنسي  االعتداء  تعريف  ال  هيمكن    التعدي 
ً
طابعا يحمل  الذي  ي 

البدنن بالتعدي  التهديد  أو  فعىلي 
ي ظل ظروف غي  متكافئة أو قشية. 

، سواء باستعمال القوة أو قن
ً
 جنسيا

تتسامح   بالعنف  CTGال  تهديدات  أي  أو    مع  ي 
اللفطن اإليذاء  أو  الجنسي  االعتداء  أو  االستغالل  أو 

جانب  من  الفعىلي  النفسي  أو  ي 
اللفطن اإليذاء  أو  الجنسي  االعتداء  أو  االستغالل  أو  العنف  أو   ، النفسي

 . أصحاب المصلحة لديها 

  )بغض النظر عن  سن  
 
حظر ممارسة كل نشاط  جنس   مع األطفال (أي شخص دون سن  18 عاما

ُ
ت

  بالتعلل بإساءة تقدير سن  
 
  وُيعتب   بمثابة اعتداء جنس   .و ل  يعتد

 
الرشد أو سن  الرضا المقرر محليا

 .الطفل

المتحدة   لألمم  العام  ن  األمي  ة  بنشر التام  والتقيد  قراءة  المصلحة  أصحاب  ين    9المؤرخة  عىل  تشر
"  2003األول/أكتوبر   "  بعنوان  الجنسي واالعتداء  االستغالل  من  للحماية  خاصة  تدابي  

(ST/SGB/2003/13)    العام ن  األمي  ة  "  2002حزيران/يونيو    18  المؤرخةونشر النظام  بعنوان 
مهام   ي 

قن الموفدين  اء  والخي  العامة  األمانة  ي 
موظقن بخالف  ن  المسؤولي  مركز  ينظم  الذي  األساشي 

األساسية" وواجباتهم  لخدمات و   (ST/SGB/2002/9)  وحقوقهم  المتحدة  األمم  مكتب  سياسة 
 . المشاري    ع بشأن منع التحرش والتحرش الجنسي وإساءة استخدام السلطة

ي التدريبات التالية: 
ن عىل أصحاب المصلحة تلق   كما يتعي 

 السلطة منع التحرش الجنسي وإساءة استخدام  •

 منع االستغالل واالعتداء الجنسي  •

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/40/PDF/N0355040.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/40/PDF/N0355040.pdf?OpenElement
http://www.ht.undp.org/content/dam/haiti/docs/procurement/UNDP_HT_Reglement.pdf
http://www.ht.undp.org/content/dam/haiti/docs/procurement/UNDP_HT_Reglement.pdf
http://www.ht.undp.org/content/dam/haiti/docs/procurement/UNDP_HT_Reglement.pdf
https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Accountability/OD-08-rev-1.pdf
https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Accountability/OD-08-rev-1.pdf
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أو  استغالل  أو  تحرش  ضحية  أو كان  شهد  أنه  نية،  بحسن  يعتقد،  مصلحة  أي صاحب  عىل  ن  يتعي 
( الفور  عىل  األخالقيات  للجنة  ذلك  عن  اإلبالغ  جنسي  حاالت  ethics@ctg.orgاعتداء  تؤدي   .)

تأديبية  إجراءات  التخاذ  االحتماالت  ن  بي  الموازنة  بناء  عىل  التحقيق،  عملية  المثبتة، عقب  التحرش 
 تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله.    

(c) الصون 

سلم  
ُ
مون    CTGت ن ملي  نحن  واستغالل.  اعتداء  وقوع  احتمال  من  قطاعنا  خلو  والذي   الصون،ببعدم 

ي به حماية األشخ
ر ينشأ  نعتن ن للخطر، من أي ضن ن المعرضي  اص، بما فيهم النساء واألطفال والبالغي 

تتخذ   األساس،  هذا  وعىل  برامجنا.  أو  موظفينا  مع  التواصل  التسامح   CTGعن  عدم  قوامه   
ً
موقفا

 مع االعتداء واالستغالل بكل أشكالهما. 
ً
 مطلقا

تبذل   ام،  ن االلي  هذا  والعمالء   CTGلتنفيذ  المصلحة  أصحاب  جميع  قيام  لضمان  معقول  جهد  كل 
ن الو واألطراف الثالثة بحماية كافة األشخاص،   ن للخطر والمستفيدين  مال سيما األطفال والبالغي  عرضي 

تزود كافة  كة سياسة وإجراءات صون  الشر الغاية، وضعت  لهذه   
ً
ر. وتحقيقا المساعدة، من الرصن من 

فعال بآليات  المصلحة  عنهما.  أصحاب  واإلبالغ  والكشف  إهمال  أو  اعتداء  حدوث  لمنع  وواضحة  ة 
ي ذلك    CTGوتدرك  

بما قن والثقة    قلةبوجود عوامل مختلفة،  باالعتداء  بالمخاطر والمعرفة  ي  الوعي 
قن

ووضوح  ا الحماية    الممارسات الستجابة  ي 
قن لمسؤوليتنا  تقويضها  وإمكانية  قطاعنا  ي 

قن التنظيمية 
وإجرا  سياسة  تهدف  المصلحة  والصون.  أصحاب  كافة  ن  تمكي  إل  الصون   ءات 

ً
 لمكافحة  معرفيا
ي من شأنها تقويض أهداف عمالئنا وتعريض رفاه أي فرد للخطر. 

 الترصفات والسلوكيات الت 

 ُيعتي  أي سلوك من هذا القبيل  
ً
ي يتوجب عىل أصحاب المصلحة    خرقا

ن  للمعايي  الرفيعة الت  المرتبطي 
م  CTG  ب     بموجب  بها  ام  ن هذقواعد  دونة  االلي  بالحماية  ه.  السلوك  تتعلق  بمسألة  تورطك  ن  تبي  إذا 

ه. عليك اإلبالغ عن  إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمل  فسيتم اتخاذ والصون،  
تتعلقُيشتبه    خروقات أي   ي    بها 

قن األخالقيات  لجنة  طريق  عن  والصون    CTGبالحماية 
(ethics@ctg.org بموجب 

ً
 . سياستنا الخاصة باإلبالغ عن المخالفات ( وستكون محميا

(d) ــا  لة العمــ

ف   ن    CTGتعي  الموظفي  حقوق  م 
الجماعية  وتحي  والمفاوضة  التحادات  واالنضمام  التنظيم  بحرية 

ف   تعي  يعملون فيه. كما  الذي  البلد  ن  ة    CTGوفق قواني  المباشر المفتوح والمشاركة  التواصل  بأهمية 
م   واإلدارة. ستحي  العمال  ن  اإلدارة    CTGبي  مع  المفتوح  والتواصل  المشاركة  ن بحرية  الموظفي  حقوق 
 لخوف من أي مضايقة أو ترهيب أو عقوبة أو تدخل أو انتقام.  فيما يخص ظروف العمل دون ا

تستخدم   أو  CTGال  الرهينة  جميع خرة  السر أو    القشيةالعمالة  إن   . الطوعي غي   السجناء  تشغيل  أو 
لدى   ترك عمله  ، طوعية وللموظف حرية  ي

العمل اإلضاقن ي ذلك 
بما قن بموجب إشعار    CTGاألعمال، 

م  سابق بمدة معقولة.   ن وط ساعات العمل المعمول بها عىل النحو المنصوص عليه    CTGتلي  بكافة شر
 لكافة القو 

ً
، كما أنها تمتثل أيضا ي القانون المحىلي

ن واألنظمة المتعلقة باألجور وساعات العمل، بما قن اني 
ي  
ها من فيها تلك المتعلقة بالحد األدنن من األجور وأجور العمل اإلضاقن ومعدالت العمل بالقطعة وغي 

ي ينص عليها القانون لالتعويض، كما أنها ستقدم  عناض 
. االستحقاقات الت  ن  جميع الموظفي 

(e) ـــا ــالة األ عمـ  ل طفــ

ي  
المصلحة قن ن عىل أصحاب  ام حقوق    CTGيتعي   احي 

ً
يقل عمره عن  جميعا )أي شخص   18الطفل 

  .)
ً
عن سن إتمام التعليم اإللزامي )والذي ال    االنضمام إل العمالةيجب أال يقل الحد األدنن لسن  عاما

عن    
ً
عموما البلدان    14أو    15يقل  تلك  ي 

قن  
ً
النامية  عاما البلدان  استثناء  من  اتفاقية المستفيدة  ي 

قن

mailto:ethics@ctg.org
mailto:ethics@ctg.org
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اك العمال(.  138منظمة العمل الدولية رقم   ي حال إشر
ي   من الشباب   قن

ي قن
من خالل برنامج تدريب مهتن

ي من هذا القبيل  CTGمكان العمل، تمتثل  
امج تدريب مهتن ن واألنظمة الحاكمة لي   لكافة القواني 

 
  . إضافة

 أو   CTGإل ذلك، لن تعمل  
ً
اك أي عامل من الشباب ألداء أي عمل يحتمل أن يشكل خطرا عىل إشر

ي أو العقىلي أو االجتماعي أو الروجي    قد   يتعارض مع تعليم العامل الشاب أو 
يرصن بصحته أو نموه البدنن

. أو األ  ي
 خالق 

  CTGعىل كافة أصحاب المصلحة التأكد من عدم انطواء أنشطة 
ر
األطفال   عىل أي شكل من أشكال رق

قاق األطفال   ي   من أجلأو اإلتجار باألطفال أو اسي 
الديون أو استعباد األطفال أو استخدام األطفال قن

ي البغاءمسلحة أو  الخدمةال
 أو    استغاللهم قن

ً
ي أفعالأو    استغاللهم جنسيا

وعة أو   قن عمال  فياأل   غي  مشر
ي من المحتمل

 ة أو أخالق األطفال. أن ترصن بصحة أو سالم ،طبيعتها أو ظروفها ، بحكم الت 

ي  
إبالغ السلطات المختصة ولجنة األخالقيات عن مثل    CTGومن المنتظر من أصحاب المصلحة قن

 بوجودها.  
 
 معقوال

ً
 أو تولد لديهم شكا

ً
ي حال انطوى، أو كان هناك هذه األنشطة إذا أصبح لديهم علما

قن
ي انطواء، تقديم أي خدمة تعتمد عليها  

ي عملها عىل عم  CTGشك قن
الة أطفال، يتم البحث عن مورد  قن

ي هذه المسألة. 
ن التحقيق قن  بديل إل حي 

(f)  ــ اإل ـــ ار تجــ  ربالبشـ

االحتفاظ  ألغراض هذه المدونة، يتمثل اإلتجار بالبشر بتجنيد شخص أو إيوائه أو نقله أو تقديمه أو  
تجاري    فعلأداء  (  1)  بهبغرض بجنس  عليه  حثه  القوةتم  أو    استخدام  اإلكراه  أو  االحتيال  يكون  أو 
حثه  الشخص   تم  هذالذي  مثل  أداء  يبلغ  عىل  لم  الفعل  )  18ا  أو  العمر،  من   

ً
أو 2عاما عمل  أداء   )

خدمات، باستخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه، بهدف إخضاعه لعبودية قشية أو عبودية الديون أو  
قاق.   االسي 

ي  
المصلحة قن ينخرط أصحاب  ثالثة   CTGلن  أطراف  أي مقدم خدمات من  أو مع  بالبشر  ي اإلتجار 

قن
ي مثل هذه األنشطة.  

ن    CTGتطلب  كما  متورطة قن لمثل  من أصحاب المصلحة لديها أن يظلوا متيقظي 
أو  بها  مشتبه  حاالت  أي  عن  األخالقيات  ولجنة  المختصة  السلطات  بإبالغ  ويقوموا  األنشطة  هذه 

شف عنها. 
ُ
 ك

(g)  ـــ  الـ
ّ
 ّرق

ي 
ية أو يشاركوا أية كيانات    CTGلن يستخدم أصحاب المصلحة قن قاق أو العمالة القشية أو الجي  االسي 
 أخرى تستخدم مثل هذه العمالة. 

ـــة .19 ــالو  الّصّحــ ــ  مةالّسـ

يعات واألنظمة والتوجيهات ذات الصلة    CTGيؤدي كافة أصحاب المصلحة أنشطة    لكافة التشر
ً
وفقا

والصحة بالسالمة  يتسم  مكان عمل  لضمان  وذلك  العمليات  بلد  ي 
قن بها   المعمول 

 
إضافة ذلك،    .  إل 

ي    جميعيمتثل  
قن المصلحة  من  بCTGأصحاب  ينطبق  المو ما  أو  قع، اسياسات صحة وسالمةالعمالء 

 يزورون موقع أحد العمالء. يعملون مع أحد العمالء أو بينما 

ـــ  .20 ـــةياالّسـ ـــة ســ  البيئّيـ

م   ن أنشطتهم    CTGتلي  أداء  المصلحة  أصحاب  من  وتأمل  الطبيعية  البيئة  نحو  وإدارتها  بحماية  عىل 
 .
ً
بيئيا تب    مستدام  المي  ي 

البيتئ األثر  من  األدنن  الحد  يضمن  بما  وإدارتها  األنشطة  تخطيط كافة  سيتم 
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؛ وكمبدأ المحتمل التأثي  عليهم   الثقافية واالجتماعية لألشخاص  األعرافعىل ذلك، وعىل نحو يراعي  
، تتوقع  ".  CTGتوجيهي

ً
ك أثرا ام كافة العمليات بنهج "ال تي  ن  الي 

 عىل ذلك، عىل أصحا
 
ي منطقة  عالوة

ب المصلحة معرفة واتباع السياسات واألنظمة البيئية السارية قن
مديري   أحد  أو  فيهم  مشر إبالغ  المصلحة  أصحاب  عىل  وموقعهم.  خروقات   CTGعملهم  بأي 

 للسياسات البيئية أو مخاطر محتملة. 

ـــااأل  تســـيي   .21  ل عمـ

م  ن ن واألنظمة المحلية السارية.  CTGتلي   لكافة القواني 
ً
 بتنفيذ أنشطتها وفقا

المجراة األعمال  تتم  أن  ي 
أرفع    ينبىعن الحفاظ عىل  مع  بها  المعمول  المحلية  ن  للقواني   

ً
وفقا الخارج  ي 

قن
، عىل أصحاب   القانون المحىلي والدولي

ن القيم األخالقية واالجتماعية واألدبية. وحيثما ُوجد التباس بي 
 حة اعتماد المعايي  األعىل. المصل

ــااال  .22 ــل للقامتثــ  وننــ

للواليات   السارية  المحلية  ن  للقواني  ن  خاضعي  يظلوا  أن  األوقات،  جميع  ي 
قن المصلحة،  أصحاب  عىل 

ي جميع األوقات.  
 لذلك قن

ً
ن الفيدرالية لبلد التشغيل، وأن يترصفوا وفقا كما تقع عىل  واألقاليم والقواني 

أصحا عىل  ي 
ينبىعن لها.  واالمتثال  ن  القواني  هذه  فهم  مسؤولية  المصلحة  أصحاب  المصلحة عاتق  ب 

أسئلة   أية  مسائل  توجيه  المجاالتأو  هذه  ي 
قن التدريبات  من  لمزيد  طلبات  لجنة  أو  أو  مديري  هم  إل 

 ر. األخالقيات عىل الفو 

الواليات  من  العديد  ي 
قن قصد  دون  المحىلي  القانون  خرق  السهل  من  أنه  المصلحة  أصحاب  يعرف 

ي الخارج، وقد تكون عواقب ذلك شديدة للغاية. قد 
تكون سيادة القانون ضعيفة أو غي    القضائية قن

 بحذر شديد وضمان االمتثال 
ً
ي قدما

ن عىل أصحاب المصلحة المضن ي مواقع معينة. لذا يتعي 
موجودة قن

ن واألنظمة المحلية.   للقواني 

أن   المصلحة  أصحاب  يعلم  المحلية  ستبلغ    CTGكما  طة  الشر )سواء  كان  سلطات  سلوك  أي  عن 
 
ً
(    مشتبها

ً
قاطعا أو  صاحب به  إخطار  دون  القضائية،  والمالحقة  للتحقيق  ي 

قانونن غي   طابع  ذو 
  . ي
 المصلحة المعتن

ـــر  .23 ـ
ّ
 اء الش

واألنظمة    CTGتمارس   ن  القواني  لكافة   
ً
تاما  

 
امتثاال وتمتثل  ي 

وأخالق  ومحايد  نزيه  نحو  عىل  عملها 
أعمال   عىل  تنطبق  حسبما  بها  العالم.    CTGالمعمول  أنحاء  جميع  ي 

أصحاب قن يكون  أن  ويجب 
حات أو إعداد العطاءات أو المفاوضات المتعلقة بالعقود متأكدين من   ي المقي 

ن قن المصلحة المشاركي 
. دقة وص  ن ن والحاليي   حة كافة بيانات واتصاالت وشهادات وتمثيالت العمالء المحتملي 

ي جميع األوقات، 
عناية خاصة فيها وأصحاب المصلحة  CTGتبذل، األمم المتحدة وعند التعامل معقن

ي عمليات األمم المتحدة   المعمول بها لالمتثال التام لكافة األنظمة والقواعد والسياسات واإلجراءات  
قن
ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص: 

اء والتعاقد مع األمم المتحدة بما قن ي الشر
 قن

• http://www.un.org/depts/ptd/ 

• www.un.org/depts/ptd/supplier.htm 

http://www.un.org/depts/ptd/
http://www.un.org/depts/ptd/supplier.htm
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• www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/document
; s/UNDP_supplier_code_of_conduct.pdf

) http://www.un.org/en/ethics/policies.shtml 

 )"أنظمة األمم المتحدة"(  

ي 
يقومونينبىعن الذين  المصلحة  أصحاب  إطالع  يدعمون    ،  آخر،أو  شكل  العطاءات    بأي  إعداد 

حات المقدمة   المتحدة المعمول بها وامتثالهم لها. لألمم المتحدة بكافة أنظمة األمم والمقي 

اء لدى األمم   أي صاحب مصلحة يحصل عىل أو يتلق  معلومات شية أو مملوكة تتعلق بعمليات الشر
لم  المعلومات ما   من استخدام مثل هذه 

ً
باتا  

ً
 و)ب( يمنع منعا

ً
فه فورا )أ( عليه إشعار مشر المتحدة، 

  
ً
رسميا المتحدة  األمم  توفرها  أو  مثتتيحها  عن  السليم  غي   الكشف  يؤدي  قد  هذه  للجمهور.  ل 

ي تحىمي هذه المعلومات. 
ن الت   المعلومات الشية أو المملوكة إل انتهاك للقواني 

المتحدة.  عىل سياسة عدم    CTGتحافظ    مع أي خرق ألنظمة األمم 
ً
ويؤدي أي خرق  تسامح مطلقا

ن العمل ذات الصلة.    ألنظمة األمم المتحدة إل الفصل الفوري من العمل بموجب قواني 

جميع   ي 
العطاءات قن إعداد  دعم  لدى  ذلك  ي 

قن بما  الدولية،  التنمية  إدارة  مع  التعامل  عند  األوقات 
حات المقدمة إلدارة التنمية الدولية، يجب أن يكون كافة أصحاب المصلحة عىل دراية بجميع   والمقي 

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الح
وط واألنظمة المعمول بها واالمتثال لها، بما قن ن والشر  رص: القواني 

- https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl
-August-Code-Partner-oads/attachment_data/file/750988/Supply

2018.pdfو  ؛ 
- https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl

-Hospitality-Gifts-Interest-oads/attachment_data/file/415236/Conflicts
Policy.pdf 

 
ـــةمكا .24 ــا اال  فحـ ــةر والمناحتكــ    فســ

ــة الي ّ  يــهـ

م  ت ن يجوز    CTGلي  وال  أعمالها.  فيها  تمارس  قضائية  والية  ي كل 
قن االحتكار  مكافحة  ن  لقواني  باالمتثال 

ي  
ي أي شكل من أشكال تحديد األسعار   CTGألصحاب المصلحة قن

أو التالعب بالعطاءات    المشاركة قن
يخالفون   أو  العمالء  عىل   

ً
سلبا يؤثرون  ن  منافسي  مع  مماثلة  أخرى  أنشطة  أي  أو  ي 

األراضن تقسيم  أو 
ن   CTGتنافس  سمبادئ السوق الحرة.   عىل األعمال التجارية منافسة نزي  هة ولن تتواصل مع المنافسي 

اتيجيات   التسويق. فيما يتعلق باألسعار أو التكاليف أو األرباح أو اسي 

سو  .25
ّ
ـــالق واإل يــ الت  نعــ

م   ن اهة وصدق ودقة.   CTGتلي  ن يجوز ألصحاب المصلحة الكشف عن    ال بتمثيل خدماتها وعروضها بين
تدلي   أو  منصفة  غي   بطريقة  ما  منافس  خدمات  تصف  ترويجية  أو  تسويقية  أو  إعالنية  مواد  أي 
والتسويقية   اإلعالنية  المواد  عىل كافة  المديرين  أحد  يوقع  أن  يجب  مهينة.  تلميحات  أو  بتعليقات 

ويجية.    والي 

برنامج   ،    CTGوكجزء من  ن الجنسي  ن  بي  الضارة يخضغ تصوير  للمساواة  الجنسانية  النمطية  القوالب 
عمليات   مجمل  طوال   

ً
تاما  

ً
حظرا ويحظر  صارمة  ال  CTGلمراقبة  المثال  سبيل  عىل  ذلك  ي 

قن بما   ،
كة.  ويجية الصادرة عن الشر  الحرص، كافة المواد اإلعالنية والتسويقية والي 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP_supplier_code_of_conduct.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP_supplier_code_of_conduct.pdf
http://www.un.org/en/ethics/policies.shtml
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/750988/Supply-Partner-Code-August-2018.pdf؛
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/750988/Supply-Partner-Code-August-2018.pdf؛
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/750988/Supply-Partner-Code-August-2018.pdf؛
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/750988/Supply-Partner-Code-August-2018.pdf؛
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/750988/Supply-Partner-Code-August-2018.pdf؛
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415236/Conflicts-Interest-Gifts-Hospitality-Policy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415236/Conflicts-Interest-Gifts-Hospitality-Policy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/415236/Conflicts-Interest-Gifts-Hospitality-Policy.pdf
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ي علم أصحاب المصلحة أن الموا 
ويجية )بما فيها وسائل التواصل  وليكن قن د اإلعالنية والتسويقية والي 

( يجب أال تذكر أن   ي بذل جهد   تقدم أو قدمت خدمات لألمم المتحدة.   CTGاالجتماعي
وبالتالي ينبىعن

لضمان عدم احتواء أي مادة إعالنية أو تسويقية أو ترويجية عىل اسم أو شعار أو ختم رسىمي  مدروس  
ألي وكالة تابعة لألمم المتحدة ما لم يتم الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من لألمم المتحدة أو  

 عمالء األمم المتحدة المذكورين. 

ــا .26 جــ
ّ
و الت

ّ
ـــة رة الد  لّيـ

مصنعة  ومنتجات  لسلع  الدولية  بالحركة  الجنسيات  متعددة  ومنظمات  مختلفة  حكومات  تتحكم 
ي عىل حظر تجاري  

ي وعقوبات اقتصادية عىل بعض وبيانات فنية وخدمات معينة، وتبق 
كامل أو جزنئ

 . ن المستهدفي  واألفراد  والكيانات  والصادرات    البلدان  الواردات  عىل  الضوابط  هذه  تنطبق  وقد 
م كل من  والمعامالت المالية واالستثمارات وأنواع أخرى من التعامالت التجارية ن وأصحاب    CTG. يلي 

ن التجارة الدولية.   المصلحة لديها بقواني 

ــنالُمب .27  ت لفــان المخاعــ  لغيــ

م   ن   بالحفاظ عىل بيئة إبالغ آمنة خالية من الخوف والتنمر وغي  ذلك من العواقب السلبية.   CTGتلي 
   اإلبالغ عن المخالفات نهج إيجاد يمكن 

 
 . مع وجوب االمتثال له هنا  كامل

؛ يتوقع من جميع أصحاب المصلحة إبالغ    CTG  تأمل ي
من أصحاب المصلحة لديها اتباع نهج استباق 

مخاوفهم بشأن االنتهاكات الفعلية أو المشتبه  عن    بنية حسنة   ( ethics@ctg.org) ت لجنة األخالقيا
المدونة أو ألي من األنظمة والقواعد والسياس لهذه  ي  فيها 

المرتبطة قن أو  إليها  المشار  ات واإلجراءات 
 .  هذه الوثيقة

تقوم   أو    CTGلن  انتهاكات  عن  حسنة،  بنية  يبلغ،  مصلحة  صاحب  أي  من  االنتقام  أو  بمضايقة 
ي التحقيق بأي من هذه االنتهاكات أو المخاوف المشتبه بها، كما أنها ل

  نمخاوف مشتبه بها أو يشارك قن
مع   جانب  أي  تتسامح  من  انتقام  أو  آخر   أصحاب مضايقات  من  ين مصلحة  االنتقام  أعمال  تخضع   .

المصل من أصحاب  الفصل  إجراء  إل  تصل  تأديبية  البالغات إلجراءات  مثل هذه  يقدمون  الذين  حة 
،    CTGالعمل وتشمله. كما تقوم   ي

 أم غي  علتن
ً
بالتحقيق بكافة ادعاءات حدوث انتقام، سواء كان علنيا

 واتخاذ اإلجراء المناسب. 

 

https://2z8wph1nziup1zx4ko89iqbn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/Whistleblowing-Policy.pdf
mailto:ethics@ctg.org

