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 مدونة السلوك واألخالق�ات
ي 

 (المسودة السابعة) 2018د�سم��  6اعتمدت ��
 

 

 
ي 

 2018-12-6روجعت واعتمدت ��
 الغرض

ي الهيئة، وتابعيها، ومديري مجلس اإلدارة ع� علم بمدونة 
ام الهيئة لضمان أن جميع موظ�� � السلوك واألخالق�ات الخاصة بالهيئة وال��

، واألخالق�ات، والمسائلة تجاە من نخدمهم. عالوة ع� ذلك، ستنفذ الهيئة وتطلب  ي
اهة الشخص�ة، والسلوك األخال�� � بأع� معاي�ي ال��

ي مختلف قطاعاتها. 
 التدر�ب المالئم ع� مدونة السلوك واألخالق�ات ��

   
 

 النطاق
ي  .1

"). جميع موظ�� � امج الُقط��ة ("الموظفني ي ال��
� داخل الوال�ات المتحدة، واألجانب، وموظ��  الهيئة: العاملني

2.  .(" � ي خدمة الهيئة ("التابعني
�� � � والمتدر�ني  جميع المتطوعني

 جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة اإلداري ومجلس إدارة مؤسسة الهيئة.  .3
وع .4 كاء الم�� � والمتعاقدين و�� ات ع� وضع أو إعداد مدونة للسلوك واألخالق�ات �شبه س�اسة الهيئة �شجع الهيئة االستشار�ني

وعات  كاء الم�� � والمتعاقدين و�� ي غ�اب تلك الس�اسات والتدر�ب، فع� االستشار�ني
، والحصول ع� تدر�ب عليها. �� إ� حد كب�ي

ي الطو�ي وتدر�ب موظفيهم ع� هذە الس�اسة الخاصة بالهيئة.   التبئ�
تتوقع الهيئة وتلزم جميع المتعاقدين من الباطن، بالنسبة للعقود الممولة والممنوحة من حكومة الوال�ات المتحدة، بأن تكون  .5

ي غ�اب تلك الس�اسات 
ي التدر�ب عليها. ��

لديهم أو �ضعون مدونة للسلوك واألخالق�ات �شبه �شكل أسا�ي س�اسة الهيئة، وتل��
ي الطو�ي وتدر�ب موظفيهم ع� هذە الس�اسة الخاصة أو التدر�ب، يتوقع من االستشار  وعات التبئ� كاء الم�� � والمتعاقدين و�� �ني

 بالهيئة. 
 
 

 مقدمة
ام ونزاهة، وتع��ز ال� ام الهيئة بأع� المعاي�ي األخالق�ة لتقد�م خدماتها باح�� � رامة تحدد هذە المدونة المعن�ة بالسلوك واألخالق�ات ال��

ب نماذج ال��ادة. وتت ي تحكم و�� � واللوائح الئ� سق مع وتعزز ق�م الهيئة القائمة والس�اسات واإلجراءات والمبادئ اإلرشاد�ة والقوانني
تتسق هذە التعال�م مع العد�د من الد�انات األخرى العظ�مة وتعد تعال�م ال�ن�سة ال�اثول�ك�ة أساس�ة له��ة الهيئة و  عمل�ات الهيئة. 

 
�
ي تحدد الق�م األساس�ة  ع� المدونة األخالق�ات الخاصة بكار�تاسحول العالم. وتعتمد المدونة أ�ضا الدول�ة ومستوحاة منها والئ�

 والممارسات المؤسس�ة لمنظمات كار�تاس. 
 

ي 
، والمستف�دين. و�� � كائها، والمانحني ي الهيئة و��

م وتق�م موظ�� امنا بتأس�س وحفظ بيئة تح�� � تمثل مدونة السلوك واألخالق�ات ال��
 لعدم  الوقت نفسه،

�
امنا وق�منا تدفعنا للق�ام بالم��د من خالل الت�ف بمسؤول�ة ونزاهة، و�صدار أحكام مالئمة، والس�ي دائما � فإن ال��

ي خدماتنا تجاە اآلخ��ن. 
 اإل�ذاء ��

 



 
 مدونة السلوك واألخالقیات الخاصة بالھیئة

 2018-12-6اعتمدت في  – 2018مراجعة المسودة السابعة 
 Page 2 of 8 

� أنها ال تتناول ي حني
� بالهيئة عليهم مسؤول�ة إعالء هذە المدونة الخاصة بالسلوك واألخالق�ات. �� كل موقف بصورة   إن جميع المرتبطني

اهة، و�ط��قة تتسق مع ق�م الهيئة. إن المعاي�ي المحد �  نحتاجه إلتمام عملنا بصورة أخالق�ة، و���
�
دة محددة، تقدم المدونة دل�ًال إرشاد�ا

ي 
اهة تعتمد سمعتنا ونجاحنا المستقب�ي ع� الق�ام بأدوارنا لتع��ز األخالق. 1943هنا كانت ركائز نجاحنا منذ تأسست الهيئة �� � �ات وال��

ام عند خدمة اآلخ��ن ي صنع القرار. واالح��
ي ذلك ، و��

ورة، بما �� ستتابع الهيئة وتحدث الس�اسة والوثائق ذات الصلة وفق ال��
 المراجعة الشاملة بحد أدى� كل ثالث سنوات. 

 
 رفاەوالأ: الحفاظ ع� السالمة 

ام والسالمة والرفاە �ي الق�م  نا الخاصة باالح�� ي نجاحنا. إن  األساس�ةإن معاي�ي
ي تلهم رسالتنا، و�المقابل، �ساهم �شكل مبا�� �� الئ�

ام والسالمة والرفاە لجميع الذين نعمل معهم ونخدمهم. �جب أن  مدونة السلوك واألخالق�ات الخاصة بالهيئة تعئ� بضمان االح��
ي مقر العمل، ولجمي

ام الجميع ��  للحفاظ ع� مناخ �عزز اح��
�
 جم�عا

�
� الذين نخدمهم ونعمل نعمل معا كاء والمانحني ع المستف�دين وال��

ام والرفاە.  معهم.  � معرفة وحفظ المعاي�ي واإلجراءات التال�ة الخاصة بالسالمة واالح��  �جب ع� الهيئة وجميع العاملني
 

ن 1أ.  ن المستضعفني  . حما�ة األطفال والبالغني
�ة ال�ام ام كرامة كل شخص ورعا�ة األ��� حاجة تعزز الهيئة رفاە األفراد لتحقيق قدراتهم الب�� لة، بالتضامن مع آخ��ن، واح��

 � � المستضعفني . إن س�استنا الخاصة بالحما�ة تؤسس المعاي�ي والممارسات واإلجراءات ومسؤول�ة حما�ة األطفال والبالغني � والمهمشني
 . س�اسة الحما�ةمن االنتهاك واالستغالل. لم��د من المعلومات، �مكن الرج�ع إ� 

 
 . عدم التحرش2أ. 

� األفراد. يؤثر التحرش ع� رفاە الفرد، وأدائه  م الهيئة بتوف�ي بيئة عمل خال�ة من التحرش، ومن ثم تع��ز ال�رامة والمساواة بني � تل��
، وكرامته ولن يتم تحمله.   أشكال التخ��ف أو  والمستف�دين. �شمل التحرشكما �حظر بالمثل التحرش بالزمالء أو القرناء والقرناء العم�ي

ها.  ، أو غ�ي ي
وى� ي أو الب�ي أو اإلل���

ي أو البدى�
ء اللف�� ي أو العداء أو السلوك الم�ي قد �كون ع� أساس العن�، أو اللون، أو األصل الوطئ�

، أو الجنس، أو السن، أو الميول الجنس�ة، أو اإلعاقة البدن�ة أو العقل�ة، أو الظر  ي
وف الطب�ة، أو الحالة االجتماع�ة، أو أي وضع�ة العر��

ها، أو وضع أو تطبيق الس�اسات القائمة ع� التعال� م أخرى �حميها القانون. وال �شمل التحرش التعب�ي عن التعال�م ال�اثول�ك�ة أو تفس�ي
ي بعض المواقع. لم��د من المعلوم

ي توظ�ف ال�اثول�ك ��
 . س�اسة الحما�ةات، ير�� الرج�ع إ� ال�اثول�ك�ة، أو ممارسة حق الهيئة ��

 
 . االستخدام المسؤول لوسائل التواصل االجتما�ي 3أ. 

�شجع الهيئة ع� استخدام وسائل التواصل االجتما�ي بطرق تتسق مع المبادئ المرشدة لضمان السالمة والخصوص�ة وال�رامة 
كاء والمستف�دين. لم��د من المعلومات، ير�� الرج�ع إ�  ، وال�� �  CRS Social( س�اسة وسائل التواصل االجتما�ي اإل�سان�ة للموظفني

Media Policy, POL-HRD-GEN-0015 .( 
 

ن 4أ.   . عدم التمي�ي
م الهي � . تل�� ي

� غ�ي القانوى� ي نطمح إليها من خالل ضمان بيئة عمل خال�ة من التمي�ي ة بالثقة والمصداق�ة الئ� ئة إن نجاح الهيئة مرتبط مبا��
ات متنوعة. لن يتم الته � تحت أي بتوف�ي فرص عمل متساو�ة وتط��ر المهارات وتعل�م قوي عاملة تتمتع بمهارات وخ�� اون مع أي تمي�ي

ي جميع المواقع. وع� 
ي أو الجنس أو السن أو ظروف �� � ع� أساس العن� أو اللون أو الدين أو األصل الوطئ� وجه الخصوص التمي�ي

الميول الجنس�ة أو اإلعاقة أو الحالة االجتماع�ة أو المعلومات الجين�ة أو أي خصائص أخرى �حميها القانون. �شمل هذا الحظر جميع 
وط واالمت�ازات واألحكام الخاصة بالتوظ�ف بم ق�ات  ال�� � والتكل�ف والرواتب وال�� ي ذلك ودون االقتصار ع� التوظ�ف والتعيني

ا ��
والجزاءات و�نهاء الخدمات. إال أن السلوك الذي يتعارض مع التعال�م ال�اثول�ك�ة قد يؤثر ع� بعض قرارات التوظ�ف بالهيئة. عالوة 

  ع� ذلك،
�
 أم��ك�ا

�
ي التام للموظف فإن بعض المناصب قد �ستوجب كون الموظف مواطنا ام الديئ� �  و�عض المناصب �ستوجب االل��

ي فرص العملوجودة موقفه لدى ال�ن�سة ال�اثول�ك�ة. لم��د من المعلومات، ير�� الرج�ع إ� 
 Equal) س�اسة المساواة ��

Employment Opportunity, POL-HRD-EMP-0019) . 
 

ن  واإلدمان المخدراتحظر استخدام  . 5أ.   والتدخني
ام �س�اسة الهيئة الخاصة بمكان عمل خال من تعزز الهيئة مكان عمل خال من المخدرات.  � � والمتعاقدين االل�� يتوقع من جميع العاملني

م الهيئة بخلق بيئة عمل خال�ة من  � اإلدمان (ال�حول والمخدرات). تحتفظ الهيئة بحق طلب إجراء اختبار تعا�ي المخدرات. تل��
 لس�اساتها. 

�
ي استخدام موظف أو إدمانه للمواد المحظورة بما �مثل انتها�ا

ولحما�ة وتع��ز جودة مخدرات عند وجود اشتباە معقول ��
، �حظ � ي الحفاظ ع� صحة وسالمة جميع العاملني

� الهواء الداخ�ي وللمساهمة �� ي جميع مكاتب الهيئة. وال �سمح بالتدخني
�� � ر التدخني

ي ذلك، ودون االقتصار ع�، السجائر وال
� غليون، و أو استخدام أي منتجات تبغ أخرى (بما �� االستنشاق ومضغ التبغ، أو أدوات التدخني

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSAFEGUARDING%20POLICY%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSAFEGUARDING%20POLICY%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSOCIAL%20MEDIA%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FEQUAL%20EMPLOYMENT%20OPPORTUNITY%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
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ي أي جزء من مكاتب الهيئة أو س�اراتها. لم��د من المعلومات �مكن الرج�ع إ� 
�� ( ي

وى� بخلو مكان العمل من الس�اسات الخاصة اإلل���
 GEN-HRD-(Substance Abuse, POL-(0007 واإلدمان، Drug)-GEN-HRD-free Workplace, POL-(0008 المخدرات

� وا  . GEN-HRD-(Smoking, POL-(0004 لتدخني
 

 . حظر اإلتجار باألشخاص6أ. 
ي أ�شط

ة أو تحظر الهيئة اإلتجار بالب�� بجميع أشكاله. وال �سمح للهيئة أو أي من موظفيها أو متعاقديها أو مورديها أو وكالئها المشاركة ��
. لم��د من الم  . الحما�ةعلومات، ير�� مراجعة س�استنا المعن�ة بممارسات معينة تمثل أو �شجع أو تدعم اإلتجار بالب��

 
 

 ضمان ال��ةب: حما�ة األصول و 
ي واجب ومسؤول�ة حما�ة ال��ة واستخدام الموارد بعدل و�نصاف وفعال�ة بما يتفق مع 

ي الهيئة وتابعيها ��
ك جميع موظ�� �ش��

� واللوائح المعمول بها. لم��د من المعلومات، ير�� الرج�ع إ� س�اساتنا الخاصة  ي مكان العملالخطوط اإلرشاد�ة والقوانني
 بالسلوك ��

 ,Dismissal for Cause Policy, 0009; -GEN-HRD-POL(General Workplace Conduct Policy و�نهاء الخدمات المسبب
POL-HRD-EMP-0017) . 

 
 . حما�ة األصول والممتل�ات1ب. 

ي جميع األوقات. �شمل أصول الهيئة وممتل�اتها الوقت، والمعلومات الخاصة، واألموال، 
�ح�ي الموظفون أصول الهيئة وممتل�اتها ��

ي لممتل�ات الهيئة أو أصولها. 
ي أو الجناىئ

: واألجهزة. �حظر االستخدام غ�ي القانوى� � أمور أخرى، ما ��ي  يتوقع من الموظف، من بني
ي  •

 ألداء المهام الوظ�ف�ة؛تقد�م الوقت ال�ا��
ها أو إساءة استخدامها أو إتالفها أو فقدها أو تع��ضها لخطر  • ي العنا�ة الالزمة تجاە ممتل�ات الهيئة لضمان عدم تدم�ي

تو��
 ؛الفقد 

وعة للهيئة كلما حانت الفرصة؛ •  النهوض بمصالح العمل الم��
 حما�ة خصوص�ة المعلومات و��تها والمل��ة الفك��ة.  •

 
ن ال��ة. 2ب.   تأمني

ي لديهم  ي الهيئة وتابعيها، أثناء التوظ�ف و�عدە، حما�ة المواد والمعلومات ال��ة و/أو الخاصة و/أو الحساسة الئ�
ع� جميع موظ��

 �شمل هذە المواد والمعلومات وال تقت� ع�:  صالح�ة الوصول إليها. 
وط  • � و�� ي ذلك سجالت الموظفني

�ة بما ��  التوظ�ف؛معلومات الموارد الب��
� واتفاق�ات التم��ل؛ • عات وسجالت المانحني  الت��
؛ •  قوائم وعروض واتفاق�ات الموردين والب�انات ال��ة للتسع�ي
ها  • وعات اإلدارات أو اجتماعات اإلدارة أو غ�ي � أو م�� ي يتم الحصول عليها من اجتماعات العاملني المعلومات والمواد ال��ة الئ�

 من المصادر؛
ي تتيح الوصول إ� نظم ال�مبيوتر و�� • ها من األ�واد األمن�ة الئ� ون�ة أو غ�ي ي �شمل كلمات المرور اإلل��� مج�ات الئ� انات ال��

ي السجالت أو التقار�ر ال��ة؛
� الخاصة أو أي معلومات شاملة ��  ب�انات العاملني

ي ذلك تح��الت األموال  •
ون�ة (بما �� ون�ة، والمعامالت الم�ف�ة كود االتصال وكلمة المرور للمعامالت البنك�ة اإلل��� اإلل���
ها)؛ ع�� الهاتف المحمول، و�طاقات االئتمان المؤسس�ة، و�طاقات  وغ�ي

�
 الحساب المدفوعة مسبقا

 تقار�ر االنتهاك أو االستغالل أو الغش أو أي من اشكال خرق معاي�ي المؤسسة؛ •
 ل��ة الفك��ة؛المل��ة الفك��ة مثل التصم�م واألفكار والعالمة التجار�ة ومواد الم •
 السجالت المال�ة وتوث�قها؛ •
 السجالت والمراسالت القانون�ة؛ •
 مصنفة ��ة أو بطب�عتها ��ة. أي معلومات أخرى  •

 
 . الخصوص�ة3ب. 

�ة.  ي إدارة الموارد الب��
� بط��قة آمنة و��ة �� . ولهذە الغا�ة، تحفظ الهيئة ملفات الموظفني � م الهيئة بحما�ة خصوص�ة الموظفني � تل��

ي 
� الحق �� نامج الُقطري، أو لدى الممثل الُقطري أو نائب وللموظفني ي ال��

�ة �� ي الموارد الب��
االطالع ع� ملفاتهم بطلب �قدم لموظ��

 باللوائح المعمول بها،المدير اإلقل
�
اما � ي حال الطلب بموجب القانون، وال��

ي بالت�مور بالمقر. و��
�ة �� �مكن أن  ��ي أو مدير الموارد الب��

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FDRUG-FREE%20WORKPLACE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FDRUG-FREE%20WORKPLACE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSUBSTANCE%20ABUSE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSMOKING%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSMOKING%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSMOKING%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSAFEGUARDING%20POLICY%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FGENERAL%20WORKPLACE%20CONDUCT%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FDISMISSAL%20FOR%20CAUSE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
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 لمؤسسات الطرف الثالث أو الجهات الحكوم�ة باالطالع ع� ملفات التوظ�ف. وتحفظ الهيئة سالمة معلومات الرواتب 
�
�سمح أ�ضا

م  � . وتل�� � .  خطة المزا�ا الصح�ةالخاصة بالعاملني � � إخطارات توضح حقوق المشاركني  للهيئة بقواعد الخصوص�ة وتقدم للموظفني
 
 

�ات  ج. المعامالت وأخالق�ات المش��
ي الهيئة �ي حما�ة 

�ات هامة للحفاظ ع� نجاحنا وسمعتنا. إن رسالتنا �� ي جميع معامالتنا والمش��
تعد أهم�ة اتباع الخطوات الدق�قة ��

كاء  العالمالفقراء حول  و�شمل تقد�م الخدمات ضمن اللوائح المعقدة حول العالم، و�ناء ع� طلب المسائلة للمستف�دين وال��
. وتعد  �  المعاي�ي واإلجراءات التال�ة أساس�ة لتنف�ذ رسالتنا واالحتفاظ ب��ادة مسؤولة للموارد الموكلة لدى المؤسسة. والمانحني

 
اهة المال�ة1ج.  ن  . ال�ن

� بجميع المعاي�ي ع� الهيئة مس م الموظفني � اهة المال�ة، �ل�� � ي بحما�ة األصول المال�ة والموارد. للحفاظ ع� ال��
ام قانوى� � ؤول�ة وال��

ي �سج�ل المعلومات المال�ة واالحتفاظ بها و�عداد التقار�ر الخاصة بها. 
تحفظ الب�انات والس�اسات المعمول بها الخاصة بالهيئة ��

ي وضعها 
�جب أن تكون إجراءات حفظ السجالت فور�ة لضمان تحم�ل جميع  الحا�ي بصورة دق�قة وكاملة.  والسجالت المال�ة ��

. التكال�ف بصورة مالئمة، و  � ، واللوائح والقوانني � ام بالس�اسات والمعاي�ي المال�ة والمحاسب�ة، ومتطلبات المانحني �  االل��
 

اهة المال�ة، �مكن الرج�ع إ�:  �  لم��د من المعلومات حول ال��
 (CRS Manual: Finance Policies and Procedures, February 2015) الما�ي الدل�ل  •
 . DOC-FIN-ntation Policy, POL(Transaction Docume-(008 توثيق المعامالت •
 . ETH-FIN-(Code of Finance Ethics Procedure, PRO-(003 إجراءات األخالق�ات المال�ة •

 
 . الضوابط الداخل�ة2ج. 

�جب أن تتم جميع أعمال الهيئة داخل بيئة من الرقابة الداخل�ة بما يتما�� مع الس�اسات واإلرشادات القائمة. تهدف الضوابط 
كلما أمكن اإلفصاح عن األ�شطة غ�ي المالئمة وسوء استخدام تلك الموارد. عمل المؤسسة إ� تتبع ومنع وردع و  الداخل�ة و�جراءات

ي جميع عمل�اتنا و 
ام. تتأثر الضوابط الداخل�ة للهيئة بالتأ��دات المعقولة �� �  التقار�ر واالل��

 
� بالضوابط الداخل�ة المالئمة ع� موارد الهيئة وأ�شطتها، لتقل�ل التكلفة بصورة فعالة لمخاطر فقد أو سوء �حت فظ جميع العاملني

ي السجالت المالئمة لتجنبإ� حد استخدام األموال أو الممتل�ات 
نقاط الضعف المحتملة  مقبول. �جب �سج�ل جميع المعامالت ��

 � ي الضوابط الداخل�ة ولالل��
ام �س�اسات الهيئة و�جرائاتها. تحتفظ الهيئة بتقي�م المخاطر لضمان التحد�د المالئم والتحل�ل و�دارة ��

لتبادل المعلومات بصورة فور�ة وتقي�م جودة أداء  المخاطر لتحقيق رسالتنا. �ستخدم المعلومات ونظم المعلومات وعمل�ات المتابعة
ي حال خض�ع د

فاتر الهيئة وسجالتها ونظمها للمراجعة أو التدقيق أو التحقيق من جانب مؤسسة الضوابط الداخل�ة والتعل�م. ��
ي الهيئة التعاون التام مع المؤسسة الحكوم�ة المسؤولة عن ذلك التدقيق أو التحقيق أو المراجعة.  حكوم�ة،

 �قدم موظ��
 

�ات السلع والخدمات3ج.   . مش��
اء السلع والخدمات بط��قة تعزز  م الهيئة ��� � ي من المساهمات والدعم لعمالئنا حول العالم و تل��

ات�ج�ة للهيئة �� األهداف االس��
 لس�اسات الهيئة و�جرائاتها ومن خالل

�
اء جميع السلع والخدمات وفقا اء بتكلفة أقل،  المواقف العاد�ة والطارئة. يتم �� تع��ز ال��

 لممارسات شد�دة المهن�ة ع� كافة المست��ات. واستخدام التكنولوج�ا والمفاه�م المتطورة، والمصادر األخالق�ة، وا
 

�ات  عقود واتفاق�ات المش��
اء السلع والخدمات.  �ات كوث�قة قانون�ة إلتمام �� �ات  �ستخدم عقود أو اتفاق�ات المش�� تحدد عقود واتفاق�ات المش��
 والمقدمة والمقبولة من قبل األطراف، والمدعومة بتب

�
ق�مة (مثل السلع، والخدمات،  أش�اءادل الوعود القابلة للتنف�ذ قانون�ا

ي س�اسات الهيئة. والنقود)
اء ع� النحو المحدد �� اء عقودا� رسم�ة أو ع� هيئة أوامر ��  . �مكن أن تكون عقود ال��

 
�ات  المش��

�ات باتباع س�اسات الهيئة و�جرائاتها  ي معامالت المش��
�� � كني � المش�� م جميع العاملني � عند تخص�ص أموال الهيئة  �ل��

امات الهيئة، والتحقق من أن  � �ات للحد من ال�� �ات وفق الدل�ل اإلرشادي الدو�ي للمش�� �ات. �جب أن تتم المش�� للمش��
�ات بصورة الهيئة ت . وتتم المش�� � ام بمتطلبات المانحني � وط الممكنة للسلع/الخدمات، وضمان االل�� حصل ع� أفضل ال��

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Global-Finance/Community%20Documents/10-01-16%20Financial%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.pdf?csf=1&e=KaYt9o
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Global-Finance/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5E7B77B2-3C66-40C3-8503-84A95EF67BC4%7D&file=POL-FIN-DOC-008,%20Documentation%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Global-Finance/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B81C03D1D-1894-4AFD-A8B6-5B7074782463%7D&file=PRO-FIN-ETH-003%20-%20Code%20of%20Finance%20Ethics.docx&action=default&mobileredirect=true
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ي 
ي الهيئة:  ناجزة وتوثق حئ� ��

�ات �� ي االعتبار ثالثة عوامل أساس�ة للمش��
حاالت االستجابة الطارئة ال��عة، بالوضع ��

 الجودة، والتسل�م، والسعر. 
 

 الموردين
ي العمل معهم. و�كون اخت�ار 

اهة �� � وري االحتفاظ بجو من األمانة وال�� كاء، ومن ثم، فمن ال�� تعت�� الهيئة الموردين ��
 
�
 ال يرتب، وقائما �شكل تام ع� الجودة والخدمات واألسعار ومالئمة احت�اجات الهيئة. الموردين أخالق�ا

ي الهيئة  
�ات بأي مصالح شخص�ة أو عائل�ة، أو مشاركة أو عالقة مال�ة مع المورد مما قد �عيق موظ�� � عن المش�� المسؤولني

ي تحد�د الموردين، بما  الموضوع�ة أو ح��ة التقدير. 
يتما�� مع الخطوط اإلرشاد�ة والس�اسات تتبع اإلجراءات األخالق�ة ��

�ات و�جرائاتها الخاصة بالهيئة.  ي س�اسات المش��
�ات العالم�ة و�رامج البلدان المحل�ة إ� المحددة �� تهدف فرق المش��

 � تجنب استخدام موردي الهيئة لالحت�اجات إعداد قاعدة صلبة وطيبة السمعة من الموردين. و�جب ع� الموظفني
 الشخص�ة. 

 
ن والمتعاقدين  االستشار�ني

ي الستشار ا ال �عت�� 
وط خدماتهم تحدد �� � بالهيئة ومن ثم فإن �� � مع الهيئة موظفني � العاملني � والمتعاقدين المستقلني �ني

�ة ببا اتفاق�ة استشار�ة يتم مراجعتها و�عدادها وموافقتها من خالل ي المقر أو من خالل الس�اسات الموارد الب��
لت�مور ��

نامج الُقطري.  ي الهيئة  المحل�ة لل��
اف ع� موظ�� � اإل�� كما أن العمل اليو�ي لالستشاري ال �خضع ال �جوز لالستشار�ني

ي ال �شمل العمل الذي  ي نطاق العمل والمخرجات الئ�
ي الهيئة. يتم تحد�د الخدمات االستشار�ة ��

اف من قبل موظ�� لإل��
ي المعتاد. �قوم 

�� �  به الموظفني
 

�ات السلع والخدمات، �مكن الرج�ع إ�:   لم��د من المعلومات حول مش��
�ات الدو�ي  • �ات العال دل�ل المش�� ، والملخص POL PUR SUP 001 ،ردين المعتمدةقائمة المو م�ة وس�اسة وس�اسات المش��

�ات،  �ات، POL-PUR-SUM-001التنف�ذي لس�اسة المش�� داد،POL-PUR-POS-001، وعقود المش��  ، و�جراءات االس��
PRO-PUR-RETURNS Procedure .( 

• ( � � (المتعاقدين المستقلني EMP-HRD-(Consultants/Independent contractors, POL- : س�اسة االستشار�ني
0004) . 

 
 

 . تضارب المصالح أو الغش أو الفساد4ج. 
 إن ق�منا ومبادئنا اإلرشاد�ة الخاصة بالهيئة تلزمنا بتجنب تضارب المصالح، وعدم قبول أي شكل من أشكال الغش أو الفساد 

�
اما � ال��

 لوائح العمل�ة. بال
 

 تضارب المصالح
ي عدم اتخاذ أي 

ي نزاهة موظفيها ول�نها تقر ب�مكان�ة �شوء تضارب للمصالح. وتتمثل س�اسة الهيئة ��
إن الهيئة ع� ثقة ��

، موظف ألي إجراء أو أي ب�ان يهدف إ� التأث�ي ع� إجراءات  � عني � والمت�� ي ذلك المانحني
لتحقيق مصلحة موظف آخر، بما ��

ي إمكان�ة اعتبار �شاط ما �مثل 
شخص�ة للموظف أو أفراد أ�ة الموظف، بدًال من مصالح المؤسسة. إن كنت لد�ك شك ��

ي برنامجك الُقطري، أو الممثل  تضارب للمصالح،
�ة �� ، أو مسؤول الموارد الب�� فك المبا�� �جب طلب توضيح من م��

ي بالت�مور بمقر الهيئة.  MQنائب المدير اإلقل��ي الُقطري، أو 
�ة ��  أو من مدير الموارد الب��

 
" � � األساسيني  �س�اسة اإلدارة بالهيئة، �طلب من أعضاء مجلس إدارة الهيئة و"الموظفني

�
اما � تقد�م إقرار سنوي �شأن  ال��

� عام المؤسسة.   تضارب المصالح لدى أمني
 

ف�ه والض�افة  الهدا�ا وال��
ي الهيئة أو �طلبوا 

ى من أ ال �سمح موظ�� . أو �قبلوا أو يتفقوا ع� قبول أي هد�ة ك�� � كائها المستقبليني كاء الهيئة أو �� حد ��
ي الق�مة، ال يتاح آلخ��ن، قد 

، أو ائتمان، أو تخف�ض �� ى بأنها أي مادة ملموسة أو خدمة أو عمل تفض��ي تعرف الهد�ة ال���
�ة ألي سبب من األسباب. عالوة ع� ذلك، ال �ستخدم أموال فعال. ال تقبل أي أموال كمنحة شخصالقرارات أو األ يؤثر ع�

وعات  كاء أو أي من المجموعات األخرى للتأث�ي ع� القرارات أو التخط�ط المتعلق بالم�� الهيئة لتقد�م هدا�ا ألي من ال��
ي الهيئة عرض أو قبول أي ترف�ه أو ض�افة مرتبط بالعمل

ي ذ الخاضعة للدراسة. �حظر ع� موظ��
لك الوجبات أو السفر، بما ��

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Procurement-Community/Procurement%20Manual/Forms/AllItems1.aspx?web=1
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Procurement-Community/Resources%20for%20New%20Procurement%20Manual/Approved%20Supplier%20List%20Policy%20POL-PUR-SUP-001.docx?d=w701712c47f4c4108a8f1d3611c8e1f3f&csf=1&e=xui7p8
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Procurement-Community/Resources%20for%20New%20Procurement%20Manual/Approved%20Supplier%20List%20Policy%20POL-PUR-SUP-001.docx?d=w701712c47f4c4108a8f1d3611c8e1f3f&csf=1&e=xui7p8
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Procurement-Community/Resources%20for%20New%20Procurement%20Manual/Approved%20Supplier%20List%20Policy%20POL-PUR-SUP-001.docx?d=w701712c47f4c4108a8f1d3611c8e1f3f&csf=1&e=xui7p8
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FCONSULTANTS%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
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فيه�ة والض�افة من موردي الهيئة بلباقة، ول�ن بوض�ح.  ما لم �سمح بموجب القانون واللوائح. يتم االعتذار عن العروض ال��
 ,CRS Funded Parties and Gifts Policy) الحفالت والهدا�ا �شأن لم��د من المعلومات، ير�� الرج�ع إ� س�استنا 

POL-HRD-GEN-0013) . 
 

 الغش أو الفساد
�ك بعينه.  ء ق�م ألغراض فاسدة، مثل الحصول ع� معاملة تفض�ل�ة من مستف�د أو �� ي

ال �سمح ع� اإلطالق عرض أي ��
أو مسار من انعدام األمانة،  ) بأنه: "فعلFAMات إدارة مزاعم الغش (تحظر الهيئة الغش الذي �عرف داخل إطار إجراء

حث شخص آخر ع� التخ�ي عن اإلخفاء أو الحذف أو ت���ف الحقائق المتعمد للحصول ع� مزا�ا غ�ي قانون�ة أو غ�ي عادلة، 
ي أو اإلصابة بط��قة ما." ومن أمثلة الغش الرشوة، وال

عموالت، واإل�رام�ات، والسلوك مادة ق�مة أو التنازل عن حق قانوى�
ة عن التواط ة أو غ�ي مبا�� ي تنتج بصورة مبا�� � المورد والموظف، واالدعاءات ال�اذبة، واالختالس، وأنواع ال�قة الئ� ي بني ئئ

 إجراءات تتسم بالغش. 
 

� تقد�م أو �سه�ل أو قبول أي رشوة � أو أحزاب س�اس�ة أو تحظر الهيئة ع� الموظفني � حكوميني ، سواء تتعامل مع مسؤولني
� للمنظمات  ها منممثلني ف�ه أو غ�ي ي ذلك الهدا�ا أو ال��

ء ق�م، بما �� ي
ي "الرشوة" مجرد أموال، ول�ن أي ��  التجار�ة. ال تعئ�

اهة ذاتها من جميع األطراف الثالثة، والوكالء،  � ي �حصل عليها لغرض غ�ي مالئم. تتوقع ال�� األعمال التفض�ل�ة الم��ة أو الئ�
�ك آخر.   وأي ��

 
 

ام بقانون  ن ي  المتحدةالوال�ات االل��  : (FCPA)لممارسات الفساد األجني�
ي  ي بممارسات الفساد األجنئ� م الهيئة بقانون الوال�ات المتحدة المعئ� � . �حظر القانون ع� الوكاالت واألفراد تقد�م أو الوعد تل��

ء ذو ق�مة ي
ي بصورة   أو منح أي ��

ي لمساعدة الهيئة أو فرد �� الحصول ع� أو االحتفاظ بالعمل أو  فاسدة إ� مسؤول أجنئ�
ي الهيئة مبالغ للوكالء أو ممث�ي المب�عات أو 

ي تقد�م أي من موظ��
الحصول ع� أي مزا�ا غ�ي مالئمة. كما أنه من غ�ي القانوى�

هم من الوسطاء مع العلم أو بوجود سبب للعلم بأن أي جزء من المبالغ س�ستخدم بصورة غ�ي قانون�ة. تحظر  غ�ي
 أو االحتفاظ باألعمال الدول�ة.  للحصول ع� ات الس�اس�ة غ�ي القانون�ةالمساهم

 
ي �س� الهيئة للتعامل معها للعمل كوكالء أو  ام باإلجراءات المتبعة �شأن جميع األطراف الثالثة الئ� � � أو �جب االل�� ممثلني

ي ووكاالت  ي بلد أجنئ�
� ف�ما يتعلق بعمل �� �كة خاضعة لرقابة أجنب�ة تهدف الهيئة إ� تأس�س عالقة عمل ملزمة  استشار�ني ��

ي أي اتفاق�ات تعاقد�ة أو ملزمة، بمشورة من المستشار العاممعها. 
ام باإلجراءات المتبعة قبل الدخول �� � . ال تقدم �جب االل��

ة أو عروض أو وعود أو مدفوعات ل الهيئة أو أي موظف أو تابع من مقد�ي الخدمات للهيئة � األجانب بصورة مبا�� لمسؤولني
� المحل�ة  ە من القوانني ي أو غ�ي ة بما �مثل انتهاك لقانون الوال�ات المتحدة لممارسات الفساد األحنئ� لمكافحة غ�ي مبا��

 الرشوة. 
 لم��د من المعلومات المتعلقة بتضارب المصالح أو الغش أو الفساد، ير�� الرج�ع إ�: 

 . GEN-HRD-(Conflict of Interest, POL-(0002 المصالح س�اسة تضارب •
 .  GEN-HRD-corruption, POL-Anti-(Whistleblower-(0018  س�اسة اإلنذار  •
 RSK-OOD-re, PRO(Fraud Allegation Management (FAM) procedu-(001 إجراءات إدارة ادعاءات الغش •
ي  •  The Foreign Corrupt Practices Act, United States) قانون الوال�ات المتحدة لممارسات الغش األجنئ�

Department of Justice) . 
 
 

 اإلجراءات
 اإلقرار والموافقة

� باإلقرار بعلمهم بمحتواها وقبولها  � بهذە المدونة للسلوك واألخالق�ات (راجع "النطاق" أعالە) ملزمني جميع األشخاص المرتبطني
ام  �  خالل تقد�م الخدمات للهيئة أو التوظ�ف: كال��

ي الهيئة وتابعيها ينفذ  )أ 
، و�نفذ جميع موظ�� � ي الهيئة وتابعيها ب�ان "إقرار وقبول" وقت التعيني

ب�ان "إقرار وقبول" موظ��
 وقت تدر�ب المراجعة السنوي. 

 ب�ان "إقرار وقبول" يتوازى مع تقد�م إعالن تضارب  )ب
�
ينفذ مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة مؤسسة الهيئة سن��ا

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/CRS%20FUNDED%20CATERING,%20PARTIES%20AND%20GIFTS.pdf
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FCONFLICT%20OF%20INTEREST%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FWHISTLEBLOWER%20%28Anti-Corruption%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FWHISTLEBLOWER%20%28Anti-Corruption%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FWHISTLEBLOWER%20%28Anti-Corruption%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/EVPOverOps/Policies/PRO-OOD-RSK-001.pdf
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
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 المصالح. 
  

 
 التدر�ب

ام الخاص بمدونة السلوك واألخالق�ات � � استكمال تدر�ب االل�� .  ع� جميع العاملني � �ة كل عامني  مع دورات تذك�ي
 

� من خالل  ، وتنف�ذ التدر�ب لجميع العاملني �ة مسؤول�ة تصم�م الدورات التدر�ب�ة ودورات التذك�ي  CRSLearnsتتو� الموارد الب��
ام.  �  وتتبع االل��

 
 . � امج الُقط��ة التنف�ذ الفوري للتدر�ب من قبل جميع العاملني  تضمن ال��

 
 تقد�م الشكاوى

ي هذە المدونة للسلوك واألخالق�ات. إن ع� جميع 
 للمعاي�ي المحددة ��

�
ي أي وقت �شكون ف�ه أو �شهدون انتها�ا

� اإلبالغ �� العاملني
� للخطر، و  ي اإلبالغ قد �عرض الهيئة والموظفني

�ؤدي إ� إجراءات جزائ�ة، قد تصل إ� و�شمل إنهاء الخدمات. إن اإلبالغ الفشل ��
 ابة لسوء السلوك الفع�ي أو المشتبه. للوقا�ة واالستج ط��قة فعالة

 
 تحقق الهيئة وتتابع الحوادث المبلغ عنها بط��قة شاملة و��ة ومسؤولة. 

 
 لإلجراءات ال��ة 

�
 Whistleblower) لس�اسة اإلبالغيتم اإلبالغ عن أي خروقات أو انتها�ات لمدونة السلوك واألخالق�ات وفقا

(Anti-corruption) policy, POL-HRD-GEN-0018) : 
ي اآلمن وال�ي ع�:  تقد�م تق��ر  •

وى� ي ع� الموقع اإلل���
وى�  . www.ethicspoint.comإل���

 . ethicspointموقع  خاصة بالبلدان ع�التصال اال . تتاح أ�واد 2632-295-866- 1االتصال ع� الخط الساخن:  •
 

� بما يتما�� مع � المستضعفني  عن ط��ق:  س�اسة الحما�ة يتم اإلبالغ عن انتهاك أو استغالل األطفال أو البالغني
ي ع� ناف�كس جل��ال •

وى� �ة: تقد�م بالغ إل��� �  الفر�س�ة اإلسبان�ة اإلنجل�ي
 . موقع الحما�ةصال الخاصة بالبلدان ع� . تتاح أ�واد االت 1-866-295-2632االتصال ع� الخط الساخن:  •

 
 : � � التاليني � أو المسؤولني  عن انتها�ات مدونة السلوك واألخالق�ات من خالل االتصال بأي من الموظفني

�
 �مكن اإلبالغ أ�ضا

 المستشار العام •
 المراجعة الداخل�ةمدير  •
�ة ببالت�مور  •  المقر –مدير الموارد الب��
ي برنامجك الُقطري •

 الممثل الُقطري ��
، مكتب المساءلة التابع للحكومة األم��ك�ة، م���ي أو نائب بأي من لجان ال�ونجرس، محقق عام أم���ي ال�ونجرس األ بعضو  •

� (فقط  ي سوء السلوك، محكمة أم��ك�ة أو هيئة محلفني
اف ع� العقد/المنحة أو التحقيق �� موظف ف�درا�ي مسؤول عن اإل��

ي ذلك –لالنتها�ات المتعلقة بالعقود أو المنح الف�درال�ة 
نحة المتعلقة بمنح المنافسة ع� أو التفاوض �شأن أو التعاقد أو الم بما ��

 أو عقود الحكومة األم��ك�ة). 
 

ام عند وجود "دل�ل  � م الهيئة باإلفصاح عن بعض االنتها�ات للحكومة األم��ك�ة. و�تم العمل بهذا االل�� � ي بعض الظروف، قد تل��
��

تها�ات مدن�ة لقانون من القانون األم��ك�ة أو وجود ان 18الغش بموجب الباب موثوق" بوجود انتها�ات جنائ�ة محددة �شمل 
ي األشخاص من قبل الهيئة أو أحد 

ام عند وجود معلومات موثوقة تتعلق باإلتجار �� � االدعاءات الباطلة. كما يتم العمل بهذا االل��
� أو المتعاقدين، أو الموردين أو الوكالء.  ي الهيئة أو متعاقديها أو مورديها ممن �صل إ� علمهم و الموظفني

جود �جب ع� أي من موظ��
 اإلبالغ الفوري عن تلك المعلومات لمدير إدارة المخاطر بما يتما�� مع اإلجراءات أعالە.  دل�ل محتمل ع� مثل تلك االنتها�ات

 
 عدم االنتقام

� ضدە ك ها من أشكال التمي�ي ق�ة أو غ�ي "للتحذير". إجراء انتقا�ي لإلبالغ عن أي اشتباە أو ال يتعرض أي موظف بالهيئة للفصل أو ن�ع ال��
 :  �عرف التحذير بأنه اإلفصاح "بأن الموظف �عتقد بصورة معقولة" أن هناك دل�ل ع� أي مما ��ي

 سوء اإلدارة ال�ب�ي لألصول أو الممتل�ات أو األموال أو العقود أو المنح؛ •

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FWHISTLEBLOWER%20%28Anti-Corruption%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
http://www.ethicspoint.com/
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSAFEGUARDING%20POLICY%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://catholicreliefservices.ethicspointvp.com/custom/catholicreliefservices/en/sae/form_data.asp
https://catholicreliefservices.ethicspointvp.com/custom/catholicreliefservices/es/sae/form_data.asp
https://catholicreliefservices.ethicspointvp.com/custom/catholicreliefservices/fr/sae/form_data.asp
https://global.crs.org/worldwide/US/Protection/SitePages/Home.aspx
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 سجالت أو وثائق مال�ة غ�ي دق�قة أو خاطئة أو مضللة؛ •
 ض�اع كب�ي ألموال المؤسسة؛ •
 إلساءة بالمستف�دين أو آخ��ن ممن نخدمهم؛الصالح�ات أو السلطة لالستغالل واسوء استغالل  •
 خطر أسا�ي ومحدد ع� الصحة أو السالمة العامة؛ •
؛ • � � المستضعفني  اإلساءة أو االستغالل لألطفال أو البالغني
 أو أي انتهاك لمدونة السلوك واألخالق�ات الخاصة بالهيئة.  •

 
 

 العواقب
 � اهة و ع� جميع الموظفني � � العمل ب�� ام بمعاي�ي هذە الس�اسة. والتابعني � � عن االل��  هم مسؤولني

 
ي 

قد �صل إ� و�شمل إنهاء الخدمات. كما أن  أي خرق أو انتهاك هذە المدونة الخاصة بالسلوك واألخالق�ات قد ينتج عنه إجراء جزاىئ
ي الوال�ات الم

 إ� اتهامات جنائ�ة أو مدن�ة ��
�
ي الخارج إذا تم اتهام الموظف و/أو الهيئة. االنتها�ات قد تؤدي أ�ضا

إن لالنتها�ات  تحدة و��
ة ع� أعمال الهيئة.   واالتهامات تداع�ات خط�ي

 
 

 الس�اسات والوثائق ذات الصلة
 س�اسة الحما�ة .1
 . GEN-HRD-(CRS Social Media Policy, POL-(0015 س�اسة وسائل التواصل االجتما�ي  .2
ي فرص العمل س�اسة .3

 . EMP-HRD-(Equal Employment Opportunity, POL-(0019 المساواة ��
 . GEN-HRD-free Workplace, POL-(Drug-(0008 مكان عمل خال من المخدرات .4
 . )GEN-HRD-Substance Abuse, POL-0007( اإلدمان .5
� ال .6  . GEN-HRD-(Smoking, POL-(0004 تدخني
ي مكان العمل .7

 GEN-HRD-(General Workplace Conduct, POL-(0009 السلوك ��
 EMP-HRD-(Dismissal for Cause, POL-(0017 إنهاء الخدمات المسبب .8
 . (CRS Manual: Finance Policies and Procedures, February 2015) الدل�ل الما�ي  .9

 DOC-FIN-(Transaction Documentation Policy, POL-(008 توثيق المعامالت .10
 .  ETH-FIN-Procedure, PRO(Code of Finance Ethics-(003 اإلجراءات األخالق�ة المال�ة .11
�ات  .12 ) Approved Supplier List policy, POL PUR SUP 001; Procurement الدول�ةدل�ل وس�اسات المش��

Policy Executive Summary, POL-PUR-SUM-001; Procurement Contracts,  POL-PUR-POS-001; 
RETURNS Procedure)-PUR-return procedure, PRO 

13. ( � � (المتعاقدين المستقلني /EMP-HRD-Independent contractors, POL(Consultants- س�اسة االستشار�ني
0004) 

 . GEN-HRD-(CRS Funded Parties and Gifts, POL-(0013 الحفالت والهدا�ا  .14
 . GEN-HRD-(Conflict of Interest, POL-(0002 س�اسة تضارب المصالح .15
 .  GEN-HRD-corruption, POL-Anti-(Whistleblower-(0018 س�اسة التحذير  .16
 RSK-OOD-(Fraud Allegation Management (FAM) procedure, PRO-(001 إجراءات إدارة ادعاءات الغش .17
ي  .18  The Foreign Corrupt Practices Act, United States Department of) قانون ممارسات الفساد األجنئ�

Justice) 
 (الس�ي للع�ش بق�منا: المدونة األخالق�ة للمنظمات أعضاء كار�تاس الدول�ة).  المدونة السلوك�ة ل�ار�تاس الدول�ة .19

 

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSAFEGUARDING%20POLICY%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSOCIAL%20MEDIA%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FEQUAL%20EMPLOYMENT%20OPPORTUNITY%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FDRUG-FREE%20WORKPLACE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSUBSTANCE%20ABUSE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSMOKING%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSMOKING%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FSMOKING%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FGENERAL%20WORKPLACE%20CONDUCT%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FDISMISSAL%20FOR%20CAUSE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Global-Finance/Community%20Documents/10-01-16%20Financial%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.pdf?csf=1&e=KaYt9o
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Global-Finance/Community%20Documents/POL-FIN-DOC-008,%20Documentation%20Policy.docx?d=w5e7b77b23c6640c3850384a95ef67bc4&csf=1&e=2cctRp
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Global-Finance/Community%20Documents/PRO-FIN-ETH-003%20-%20Code%20of%20Finance%20Ethics.docx?d=w81c03d1d18944afda8b65b7074782463&csf=1&e=dlvaGQ
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Procurement-Community/Procurement%20Manual/English%20Procure-2-Pay%20Procurement%20Manual.docx?d=w6d7c4c44773a4e5b9537c77bbe295d88&csf=1&e=0aOus9
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Procurement-Community/Procurement%20Manual/English%20Procure-2-Pay%20Procurement%20Manual.docx?d=w6d7c4c44773a4e5b9537c77bbe295d88&csf=1&e=0aOus9
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Procurement-Community/Procurement%20Manual/English%20Procure-2-Pay%20Procurement%20Manual.docx?d=w6d7c4c44773a4e5b9537c77bbe295d88&csf=1&e=0aOus9
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FCONSULTANTS%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/CRS%20FUNDED%20CATERING,%20PARTIES%20AND%20GIFTS.pdf
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FCONFLICT%20OF%20INTEREST%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/Forms/AllItems.aspx?web=1&id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources%2FWHISTLEBLOWER%20%28Anti-Corruption%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FHuman%20Resources
https://crsorg.sharepoint.com/sites/EVPOverOps/Policies/PRO-OOD-RSK-001.pdf
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FShared%20Documents%2FCaritas%2EInt_2014-Principles_and_values%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies-and-Procedures%2FShared%20Documents

