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 2018-12- 6روجعت واعتمدت في 
 2020-11-1روجعت في 

 2021-2-9نقحت في 
 2022-8-1نقحت في 

 الغرض

، وتابعيها، ومديري مجلس اإلدارة على علم بمدونة السلوك واألخالقيات الخاصة بالهيئة والتزام  CRSلضمان أن جميع موظفي هيئة 

لب  الهيئة بأعلى معايير النزاهة الشخصية، والسلوك األخالقي، واألخالقيات، والمسائلة تجاه من نخدمهم. عالوة على ذلك، ستنفذ الهيئة وتط

 قيات في مختلف قطاعاتها.التدريب المالئم على مدونة السلوك واألخال
   

 

 النطاق

 : العاملون داخل الواليات المتحدة واألجانب وموظفو البرامج القُطرية )"الموظفون"( CRSجميع موظفي هيئة  .1
 )"التابعون"(.  CRSجميع المتطوعين والمتدربين في خدمة هيئة  .2
  .CRSجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة اإلداري ومجلس إدارة مؤسسة هيئة  .3
االستشاريين والمتعاقدين وشركاء المشروعات على وضع أو إعداد مدونة للسلوك واألخالقيات تشبه سياسة الهيئة   CRSتشجع هيئة  .4

إلى حد كبير، والحصول على تدريب عليها. في غياب تلك السياسات والتدريب، فعلى االستشاريين والمتعاقدين وشركاء المشروعات  

  سياسة الخاصة بالهيئة.التبني الطوعي وتدريب موظفيهم على هذه ال
تتوقع الهيئة وتلزم جميع المتعاقدين من الباطن، بالنسبة للعقود الممولة والممنوحة من حكومة الواليات المتحدة، بأن تكون لديهم أو   .5

دريب، يضعون مدونة للسلوك واألخالقيات تشبه بشكل أساسي سياسة الهيئة، وتلقي التدريب عليها. في غياب تلك السياسات أو الت 

 يتوقع من االستشاريين والمتعاقدين وشركاء المشروعات التبني الطوعي وتدريب موظفيهم على هذه السياسة الخاصة بالهيئة.
 
 

 مقدمة 

رامة  تحدد هذه المدونة المعنية بالسلوك واألخالقيات التزام الهيئة بأعلى المعايير األخالقية لتقديم خدماتها باحترام ونزاهة، وتعزيز الك

الريادة.   وتتسق مع وتعزز قيم الهيئة القائمة والسياسات واإلجراءات والمبادئ اإلرشادية والقوانين واللوائح التي تحكم وضرب نماذج 

العالم.    مليات الهيئة. وتعد تعاليم الكنيسة الكاثوليكية أساسية لهوية الهيئة وتتسق هذه التعاليم مع العديد من الديانات األخرى العظيمة حولع

ومستوحاة منها والتي تحدد القيم األساسية والممارسات المؤسسية  وتعتمد المدونة أيضاً على المدونة األخالقيات الخاصة بكاريتاس الدولية 

   لمنظمات كاريتاس.
تمثل مدونة السلوك واألخالقيات التزامنا بتأسيس وحفظ بيئة تحترم وتقيم موظفي الهيئة وشركائها، والمانحين، والمستفيدين.  يساعدنا  

طلبات القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالمانحين.  وفي الوقت نفسه، فإن التزامنا التمسك بالمعايير األخالقية في الحفاظ على االمتثال للمت 

وقيمنا تدفعنا للقيام بالمزيد من خالل التصرف بمسؤولية ونزاهة، وإصدار أحكام مالئمة، والسعي دائماً لعدم اإليذاء في خدماتنا تجاه  

 اآلخرين.
 

ء هذه المدونة الخاصة بالسلوك واألخالقيات.  في حين أنها ال تتناول كل موقف بصورة  إن جميع المرتبطين بالهيئة عليهم مسؤولية إعال

إن المعايير المحددة هنا    محددة، تقدم المدونة دليالً إرشادياً نحتاج إليه إلتمام عملنا بصورة أخالقية، وبنزاهة، وبطريقة تتسق مع قيم الهيئة.

.  تعتمد سمعتنا ونجاحنا المستقبلي على القيام بأدوارنا لتعزيز األخالقيات والنزاهة  1943كانت ركائز نجاحنا منذ تأسست الهيئة في 
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واالحترام عند خدمة اآلخرين، وفي صنع القرار.  ستتابع الهيئة وتحدث السياسة والوثائق ذات الصلة وفق الضرورة، بما في ذلك  

 المراجعة الشاملة بحد أدنى كل ثالث سنوات. 
 
 

  السالمة والرفاه أ: الحفاظ على

مدونة  إن معاييرنا الخاصة باالحترام والسالمة والرفاه هي القيم األساسية التي تلهم رسالتنا، وبالمقابل، تساهم بشكل مباشر في نجاحنا. إن 

ن نعمل معاً جميعاً السلوك واألخالقيات الخاصة بالهيئة تعنى بضمان االحترام والسالمة والرفاه لجميع الذين نعمل معهم ونخدمهم. يجب أ

للحفاظ على مناخ يعزز احترام الجميع في مقر العمل، ولجميع المستفيدين والشركاء والمانحين الذين نخدمهم ونعمل معهم. يجب على  

 الهيئة وجميع العاملين معرفة وحفظ المعايير واإلجراءات التالية الخاصة بالسالمة واالحترام والرفاه. 
 

 حماية األطفال والبالغين المستضعفين. 1أ. 
تعزز الهيئة رفاه األفراد لتحقيق قدراتهم البشرية الكاملة، بالتضامن مع آخرين، واحترام كرامة كل شخص ورعاية األكثر حاجة  

من  ن المستضعفينوالبالغي  والمهمشين. إن سياستنا الخاصة بالحماية تؤسس المعايير والممارسات واإلجراءات ومسؤولية حماية األطفال

)رابط للموظفين  سياسة الحماية)رابط خارجي( أو  سياسة الحمايةاالنتهاك واالستغالل. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 

  الداخليين(.
 

 . عدم التحرش 2أ.
بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش، ومن ثم تعزيز الكرامة والمساواة بين األفراد.  يؤثر التحرش على رفاه الفرد، وأدائه    تلتزم الهيئة

و  العملي، وكرامته ولن يتم تحمله.  كما يحظر بالمثل التحرش بالزمالء أو القرناء والقرناء والمستفيدين.  يشمل التحرش أشكال التخويف أ

عداء أو السلوك المسيء اللفظي أو البدني أو البصري أو اإللكتروني، أو غيرها. قد يكون على أساس العنصر، أو اللون، أو األصل  ال

وف  العرقي أو الوطني، أو الجنس، أو السن، أو الحالة االجتماعية، أو الميول الجنسية، أو اإلعاقة البدنية أو العقلية أو العجز، أو الظر

حالة المحاربين القدامى المحمية، أو المعلومات الوراثية وأي وضعية أخرى يحميها القانون. وال يشمل التحرش التعبير عن  الطبية، أو

ثوليك  التعاليم الكاثوليكية أو تفسيرها، أو وضع أو تطبيق السياسات القائمة على التعاليم الكاثوليكية، أو ممارسة حق الهيئة في توظيف الكا

)رابط للموظفين  سياسة الحماية)رابط خارجي( أو  سياسة الحمايةقع. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى في بعض الموا

 الداخليين(.
 

 . االستخدام المسؤول لوسائل التواصل االجتماعي3أ.
ام وسائل التواصل االجتماعي بطرق تتسق مع المبادئ المرشدة لضمان السالمة والخصوصية والكرامة اإلنسانية  على استخد  تشجع الهيئة

 CRS Social)  سياسة وسائل التواصل االجتماعيلمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى  للموظفين، والشركاء والمستفيدين.

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

 . عدم التمييز4أ.
يئة إن نجاح الهيئة مرتبط مباشرة بالثقة والمصداقية التي نطمح إليها من خالل ضمان بيئة عمل خالية من التمييز غير القانوني.  تلتزم اله

بتوفير فرص عمل متساوية وتطوير المهارات وتعليم قوي عاملة تتمتع بمهارات وخبرات متنوعة.  لن يتم التهاون مع أي تمييز تحت أي 

جميع المواقع.  وعلى وجه الخصوص التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو األصل الوطني أو الجنس أو السن أو   ظروف في

الميول الجنسية أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعية أو المعلومات الجينية أو أي خصائص أخرى يحميها القانون.  يشمل هذا الحظر جميع  

ام الخاصة بالتوظيف بما في ذلك ودون االقتصار على التوظيف والتعيين والتكليف والرواتب والترقيات  الشروط واالمتيازات واألحك

والجزاءات وإنهاء الخدمات. لكن السلوك الذي يتعارض مع التعاليم الكاثوليكية قد يؤثر على بعض قرارات التوظيف بالهيئة. عالوة على  

ف مواطناً أمريكياً وبعض المناصب تستوجب االلتزام الديني التام للموظف وجودة موقفه  ذلك، فإن بعض المناصب قد تستوجب كون الموظ 

 Equal Employment)  سياسة المساواة في فرص العمللدى الكنيسة الكاثوليكية.  لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 

Opportunity, POL-HRD-EMP-0019). 
 

 . حظر استخدام المخدرات واإلدمان والتدخين 5أ.
تعزز الهيئة مكان عمل خاٍل من المخدرات.  يتوقع من جميع العاملين والمتعاقدين االلتزام بسياسة الهيئة الخاصة بمكان عمل خال من 

بخلق بيئة عمل خالية من اإلدمان )الكحول والمخدرات(.  تحتفظ الهيئة بحق طلب إجراء اختبار تعاطي مخدرات  المخدرات.  تلتزم الهيئة 

خلي  عند وجود اشتباه معقول في استخدام موظف أو إدمانه للمواد المحظورة بما يمثل انتهاكاً لسياساتها.  ولحماية وتعزيز جودة الهواء الدا

وسالمة جميع العاملين، يحظر التدخين في جميع مكاتب الهيئة.  وال يسمح بالتدخين أو استخدام أي  وللمساهمة في الحفاظ على صحة  

منتجات تبغ أخرى )بما في ذلك، ودون االقتصار على، السجائر والغليون، واالستنشاق ومضغ التبغ، أو أدوات التدخين اإللكتروني( في  

بخلو   خلو مكان العمل من المخدراتالمعلومات يمكن الرجوع إلى السياسات الخاصة   أي جزء من مكاتب الهيئة أو سياراتها.  لمزيد من

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/safeguarding_policy_.pdf
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://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/safeguarding_policy_.pdf
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


 

 8من  3صفحة   CRSمدونة قواعد السلوك واألخالقيات في 
 2022-8-01و 2021-9-2، نقحت بتاريخ 2020-11-1، روجعت بتاريخ 2018-12-6اعتمدت في  –  2022في  7.3إصدار تنقيح المسودة 

 

 ,Substance Abuse)   اإلدمان( وGEN-HRD-free Workplace, POL-Drug-0008مكان العمل من المخدرات )

0007-GEN-HRD-POLنالتدخي(و  (Smoking). 
 

 .  حظر اإلتجار باألشخاص 6أ.
وال يسمح للهيئة أو أي من موظفيها أو متعاقديها أو مورديها أو وكالئها المشاركة في أنشطة أو  تحظر الهيئة اإلتجار بالبشر بجميع أشكاله.  

)رابط خارجي( أو   سياسة الحمايةيرجى الرجوع إلى ممارسات معينة تمثل أو تشجع أو تدعم اإلتجار بالبشر.  لمزيد من المعلومات، 

Trafficking in Persons -Anti) خطة االمتثال لمكافحة اإلتجار بالبشر)رابط للموظفين الداخليين( و سياسة الحماية

Compliance Plan). 
 
 

   ب: حماية األصول وضمان السرية

يشترك جميع موظفي الهيئة وتابعيها في واجب ومسؤولية حماية السرية واستخدام الموارد بعدل وإنصاف وفعالية بما يتفق مع الخطوط  

بالسلوك   مدونة سلوك مكان العمللمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياساتنا الخاصة اإلرشادية والقوانين واللوائح المعمول بها.  

 ,GEN-HRD-POLGeneral Workplace Conduct Policy- ;0009) إنهاء الخدمات المسببفي مكان العمل و

Dismissal for Cause Policy, POL-HRD-EMP-0017).     
 

 . حماية األصول والممتلكات 1ب.
يحمي الموظفون أصول الهيئة وممتلكاتها في جميع األوقات.  تشمل أصول الهيئة وممتلكاتها الوقت، والمعلومات الخاصة، واألموال، 

 جهزة.  يحظر االستخدام غير القانوني أو الجنائي لممتلكات الهيئة أو أصولها.  يتوقع من الموظف، من بين أمور أخرى، ما يلي: واأل

  تقديم الوقت الكافي ألداء المهام الوظيفية؛ •

 توخي العناية الالزمة تجاه ممتلكات الهيئة لضمان عدم تدميرها أو إساءة استخدامها أو إتالفها أو فقدها أو تعريضها لخطر الفقد؛ •

 النهوض بمصالح العمل المشروعة للهيئة كلما حانت الفرصة؛ •

 حماية خصوصية المعلومات وسريتها والملكية الفكرية.  •
 

 . تأمين السرية2ب.
ي الهيئة وتابعيها، أثناء التوظيف وبعده، حماية المواد والمعلومات السرية و/أو الخاصة و/أو الحساسة التي لديهم صالحية  على جميع موظف

   الوصول إليها.  تشمل هذه المواد والمعلومات وال تقتصر على:

  معلومات الموارد البشرية بما في ذلك سجالت الموظفين وشروط التوظيف؛ •

   مانحين واتفاقيات التمويل؛التبرعات وسجالت ال •

 قوائم وعروض واتفاقيات الموردين والبيانات السرية للتسعير؛ •

المعلومات والمواد السرية التي يتم الحصول عليها من اجتماعات العاملين أو مشروعات اإلدارات أو اجتماعات اإلدارة أو   •

 غيرها من المصادر؛ 

لمات المرور اإللكترونية أو غيرها من األكواد األمنية التي تتيح الوصول إلى  نظم الكمبيوتر وبيانات البرمجيات التي تشمل ك •

   بيانات العاملين الخاصة أو أي معلومات شاملة في السجالت أو التقارير السرية؛

كود االتصال وكلمة المرور للمعامالت البنكية اإللكترونية )بما في ذلك تحويالت األموال اإللكترونية، والمعامالت المصرفية   •

  عبر الهاتف المحمول، وبطاقات االئتمان المؤسسية، وبطاقات الحساب المدفوعة مسبقاً وغيرها(؛

 خرق معايير المؤسسة؛تقارير االنتهاك أو االستغالل أو الغش أو أي من اشكال   •

 الملكية الفكرية مثل التصميم واألفكار والعالمة التجارية ومواد الملكية الفكرية؛ •

  السجالت المالية وتوثيقها؛ •

 السجالت والمراسالت القانونية؛ •

 أي معلومات أخرى مصنفة سرية أو بطبيعتها سرية. •
 

 . الخصوصية3ب.
تلتزم الهيئة بحماية خصوصية الموظفين.  ولهذه الغاية، تحفظ الهيئة ملفات الموظفين بطريقة آمنة وسرية في إدارة الموارد البشرية.   

وللموظفين الحق في االطالع على ملفاتهم بطلب يقدم لموظفي الموارد البشرية في البرنامج القُطري، أو لدى الممثل القُطري أو نائب  

قليمي أو مدير الموارد البشرية في بالتيمور بالمقر.  وفي حال الطلب بموجب القانون، والتزاماً باللوائح المعمول بها، يمكن أن  المدير اإل

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://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/safeguarding_policy_.pdf
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://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/anti-trafficking-persons-compliance-plan
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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يسمح أيضاً لمؤسسات الطرف الثالث أو الجهات الحكومية باالطالع على ملفات التوظيف.  وتحفظ الهيئة سالمة معلومات الرواتب  

 لتزم خطة المزايا الصحية للهيئة بقواعد الخصوصية وتقدم للموظفين إخطارات توضح حقوق المشاركين. الخاصة بالعاملين.  وت 
 
 

 ج: المعامالت وأخالقيات المشتريات 

تعد أهمية اتباع الخطوات الدقيقة في جميع معامالتنا والمشتريات هامة للحفاظ على نجاحنا وسمعتنا.  إن رسالتنا في الهيئة هي حماية 

ء حول العالم وتشمل تقديم الخدمات ضمن اللوائح المعقدة حول العالم، وبناء على طلب المسائلة للمستفيدين والشركاء والمانحين.   الفقرا

 وتعد المعايير واإلجراءات التالية أساسية لتنفيذ رسالتنا واالحتفاظ بريادة مسؤولة للموارد الموكلة لدى المؤسسة. 
 

 . النزاهة المالية 1ج.
هيئة مسؤولية والتزام قانوني بحماية األصول المالية والموارد.  للحفاظ على النزاهة المالية، يلتزم الموظفين بجميع المعايير  على ال

جالت  والسياسات المعمول بها الخاصة بالهيئة في تسجيل المعلومات المالية واالحتفاظ بها وإعداد التقارير الخاصة بها.  تحفظ البيانات والس

في وضعها الحالي بصورة دقيقة وكاملة.  يجب أن تكون إجراءات حفظ السجالت فورية لضمان تحميل جميع التكاليف بصورة   المالية

   مالئمة، وااللتزام بالسياسات والمعايير المالية والمحاسبية، ومتطلبات المانحين، واللوائح والقوانين.
 

 لمزيد من المعلومات حول النزاهة المالية، يمكن الرجوع إلى: 

 موقع سياسات التمويل  •

 (. DOC-FIN-Transaction Documentation Policy, POL-008سياسة توثيق المعامالت ) توثيق المعامالت •

 ETH-FIN-Code of Finance Ethics Procedure, PRO-.(003) إجراءات األخالقيات المالية •

 

 . الضوابط الداخلية2ج.
يجب أن تتم جميع أعمال الهيئة داخل بيئة من الرقابة الداخلية بما يتماشى مع السياسات واإلرشادات القائمة. تهدف الضوابط الداخلية  

وإجراءات عمل المؤسسة إلى تتبع ومنع وردع وكلما أمكن اإلفصاح عن األنشطة غير المالئمة وسوء استخدام تلك الموارد. تتأثر 

  للهيئة بالتأكيدات المعقولة في جميع عملياتنا والتقارير وااللتزام.الضوابط الداخلية 
 

م  يحتفظ جميع العاملين بالضوابط الداخلية المالئمة على موارد الهيئة وأنشطتها، لتقليل التكلفة بصورة فعالة لمخاطر فقد أو سوء استخدا

األموال أو الممتلكات إلى حد مقبول. يجب تسجيل جميع المعامالت في السجالت المالئمة لتجنب نقاط الضعف المحتملة في الضوابط  

لتزام بسياسات الهيئة وإجرائاتها. تحتفظ الهيئة بتقييم المخاطر لضمان التحديد المالئم والتحليل وإدارة المخاطر لتحقيق  الداخلية ولال

رسالتنا. تستخدم المعلومات ونظم المعلومات وعمليات المتابعة لتبادل المعلومات بصورة فورية وتقييم جودة أداء الضوابط الداخلية  

ع دفاتر الهيئة وسجالتها ونظمها للمراجعة أو التدقيق أو التحقيق من جانب مؤسسة حكومية، يقدم موظفي الهيئة  والتعليم. في حال خضو

 التعاون التام مع المؤسسة الحكومية المسؤولة عن ذلك التدقيق أو التحقيق أو المراجعة. 
 

 . مشتريات السلع والخدمات 3ج.
زز من المساهمات والدعم لعمالئنا حول العالم واألهداف االستراتيجية للهيئة في المواقف  تلتزم الهيئة بشراء السلع والخدمات بطريقة تع

العادية والطارئة. يتم شراء جميع السلع والخدمات وفقاً لسياسات الهيئة وإجرائاتها ومن خالل تعزيز الشراء بتكلفة أقل، واستخدام  

 والممارسات شديدة المهنية على كافة المستويات.  التكنولوجيا والمفاهيم المتطورة، والمصادر األخالقية،
 

 عقود واتفاقيات المشتريات 
تستخدم عقود أو اتفاقيات المشتريات كوثيقة قانونية إلتمام شراء السلع والخدمات. تحدد عقود واتفاقيات المشتريات الوعود  

بتبادل أشياء قيمة )مثل السلع، والخدمات، والنقود(. يمكن القابلة للتنفيذ قانونياً والمقدمة والمقبولة من قبل األطراف، والمدعومة 

  أن تكون عقود الشراء عقوداً رسمية أو على هيئة أوامر شراء على النحو المحدد في سياسات الهيئة.
 

 المشتريات 
يلتزم جميع العاملين المشتركين في معامالت المشتريات باتباع سياسات الهيئة وإجرائاتها عند تخصيص أموال الهيئة  

للمشتريات. يجب أن تتم المشتريات وفق الدليل اإلرشادي الدولي للمشتريات للحد من التزامات الهيئة، والتحقق من أن الهيئة 

الخدمات، وضمان االلتزام بمتطلبات المانحين. وتتم المشتريات بصورة ناجزة وتوثق  تحصل على أفضل الشروط الممكنة للسلع/

حتى في حاالت االستجابة الطارئة السريعة، بالوضع في االعتبار ثالثة عوامل أساسية للمشتريات في الهيئة:  الجودة، والتسليم،  

 والسعر.   
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrsorg.sharepoint.com%2Fsites%2FGlobal-Finance%2FGlobal%2520Finance%2520Policy%2520Documents%2FForms%2FAllItems.aspx&data=04%7C01%7CLena.Phan%40crs.org%7C87c347b5b7514498822b08d9a096ef20%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0%7C0%7C637717392375331183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FKR8uEFbJYfrjC77ZOr2G6lzRGBsUheMiq6ZvJIIcZM%3D&reserved=0
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Global-Finance/Global%20Finance%20Policy%20Documents/Financial%20Transaction%20Documentation%20Policy.docx?d=w35d80cea4fed4f868b4386b85da4f71d&csf=1&web=1&e=EwRt80
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/w-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fcrsorg.sharepoint.com%2F%3Aw%3A%2Fr%2Fsites%2FGlobal-Finance%2FGlobal%2520Finance%2520Policy%2520Documents%2FPRO-FIN-ETH-003%2520-%2520Code%2520of%2520Finance%2520Ethics.docx%3Fd%3Dwaacedcdd2a4d43afbbb1a164ddd9cf79%26csf%3D1%26web%3D1%26e%3DoOKaWF&data=04%7C01%7CLena.Phan%40crs.org%7C87c347b5b7514498822b08d9a096ef20%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0%7C0%7C637717392375331183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FSy9X6WRXQ9Eczi%2FaXDsX8Ajpu4C2eYOiFfLbZM1AzU%3D&reserved=0
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   الموردون
الضروري االحتفاظ بجو من األمانة والنزاهة في العمل معهم. ويكون اختيار تعتبر الهيئة الموردين شركاء، ومن ثم، فمن 

الموردين أخالقياً، وقائما بشكل تام على الجودة والخدمات واألسعار ومالئمة احتياجات الهيئة. موظفي الهيئة المسؤولين عن 

مما قد يعيق الموضوعية أو حرية التقدير. تتبع المشتريات بأي مصالح شخصية أو عائلية، أو مشاركة أو عالقة مالية مع المورد 

اإلجراءات األخالقية في تحديد الموردين، بما يتماشى مع الخطوط اإلرشادية والسياسات المحددة في سياسات المشتريات  

السمعة من   وإجرائاتها الخاصة بالهيئة. تهدف فرق المشتريات العالمية وبرامج البلدان المحلية إلى إعداد قاعدة صلبة وطيبة

   الموردين. ويجب على الموظفين تجنب استخدام موردي الهيئة لالحتياجات الشخصية.
 

 االستشاريون والمتعاقدون 
ال يعتبر االستشاريون والمتعاقدون المستقلون العاملون مع الهيئة موظفين بالهيئة ومن ثم فإن شروط خدماتهم تحدد في اتفاقية  

استشارية يتم مراجعتها وإعدادها وموافقتها من خالل الموارد البشرية ببالتيمور في المقر أو من خالل السياسات المحلية  

الستشاريين اإلشراف على موظفي الهيئة كما أن العمل اليومي لالستشاري ال يخضع لإلشراف من  للبرنامج القُطري. ال يجوز ل

قبل موظفي الهيئة. يتم تحديد الخدمات االستشارية في نطاق العمل والمخرجات التي ال تشمل العمل الذي يقوم به الموظفين في  

 المعتاد.
 

 يمكن الرجوع إلى:  لمزيد من المعلومات حول مشتريات السلع والخدمات،

 POL PUR SUP، قائمة الموردين المعتمدينسياسة  وسياسات المشتريات العالمية دليل المشتريات العالمي سياسات  •
؛  POL-PUR-POS-001؛ عقود المشتريات، POL-PUR-SUM-001؛ الملخص التنفيذي لسياسة المشتريات، 001

 (. PRO-PUR-RETURNS Procedureإجراء االسترجاع، 

سياسة االستشاريين )المتعاقدين  •

emp-hrd-https://global.crs.org/communities/employeeservices/policies/_pol-:المستقلين(

0004).-EMP-HRD-(Consultants/Independent contractors, POL0004.htm 
 
 

 . تضارب المصالح أو الغش أو الفساد 4ج.
قبول أي شكل من أشكال الغش أو الفساد التزاماً باللوائح  إن قيمنا ومبادئنا اإلرشادية الخاصة بالهيئة تلزمنا بتجنب تضارب المصالح، وعدم

  العملية.

 
 تضارب المصالح

وتتمثل سياسة الهيئة في عدم اتخاذ أي  إن الهيئة على ثقة في نزاهة موظفيها ولكنها تقر بإمكانية نشوء تضارب للمصالح. 

موظف ألي إجراء أو أي بيان يهدف إلى التأثير على إجراءات موظف آخر، بما في ذلك المانحين والمتبرعين، لتحقيق مصلحة  

شخصية للموظف أو أفراد أسرة الموظف، بدالً من مصالح المؤسسة. إن كنت لديك شك في إمكانية اعتبار نشاط ما يمثل 

للمصالح، يجب طلب توضيح من مشرفك المباشر، أو مسؤول الموارد البشرية في برنامجك القُطري، أو الممثل   تضارب

 أو من مدير الموارد البشرية في بالتيمور بمقر الهيئة. MQالقُطري، أو نائب المدير اإلقليمي  
 

التزاماً بسياسة اإلدارة بالهيئة، يطلب من أعضاء مجلس إدارة الهيئة و"الموظفين األساسيين" تقديم إقرار سنوي بشأن تضارب  

 المصالح لدى أمين عام المؤسسة. 
 

   الهدايا والترفيه والضيافة
اء الهيئة أو شركائها المستقبليين. ال يسمح موظفي الهيئة أو يطلبوا أو يقبلوا أو يتفقوا على قبول أي هدية كبرى من أحد شرك

تعرف الهدية الكبرى بأنها أي مادة ملموسة أو خدمة أو عمل تفضيلي، أو ائتمان، أو تخفيض في القيمة، ال يتاح آلخرين، قد  

  يؤثر على القرارات أو األفعال. ال تقبل أي أموال كمنحة شخصية ألي سبب من األسباب. عالوة على ذلك، ال تستخدم أموال

الهيئة لتقديم هدايا ألي من الشركاء أو أي من المجموعات األخرى للتأثير على القرارات أو التخطيط المتعلق بالمشروعات  

الخاضعة للدراسة. يحظر على موظفي الهيئة عرض أو قبول أي ترفيه أو ضيافة مرتبط بالعمل بما في ذلك الوجبات أو السفر،  

ح. يتم االعتذار عن العروض الترفيهية والضيافة من موردي الهيئة بلباقة، ولكن بوضوح.  ما لم يسمح بموجب القانون واللوائ 

 CRS Funded Parties and Gifts) الحفالت والهدايالمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياستنا بشأن 

Policy, POL-HRD-GEN-0013).     

 

https://crsorg.sharepoint.com/sites/GSCM/Shared%20Documents/Forms/ResourceLibrary.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FGSCM%2FShared%20Documents%2FProcurement%2FP2P%20Procurement%20Manual&FolderCTID=0x01200006B13F0E2F807C4BA985AA6158EF93CE
https://crsorg.sharepoint.com/sites/GSCM/Shared%20Documents/Forms/ResourceLibrary.aspx?viewid=f570adfc-728d-490a-b7be-cfee56479368&id=/sites/GSCM/Shared%20Documents/Insight/Templates/Supplier%20Master%20List
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Procurement/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPolicies%2Dand%2DProcedures%2FProcurement%2FConsultants%20Policy%20EN%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies%2Dand%2DProcedures%2FProcurement
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Procurement/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPolicies%2Dand%2DProcedures%2FProcurement%2FConsultants%20Policy%20EN%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies%2Dand%2DProcedures%2FProcurement
https://global.crs.org/communities/employeeservices/policies/_pol-hrd-emp-0004.htm
https://global.crs.org/communities/employeeservices/policies/_pol-hrd-emp-0004.htm
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Policies-and-Procedures/Human%20Resources/CRS%20FUNDED%20CATERING,%20PARTIES%20AND%20GIFTS.pdf
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   الغش أو الفساد
ال يسمح على اإلطالق عرض أي شيء قيم ألغراض فاسدة، مثل الحصول على معاملة تفضيلية من مستفيد أو شريك بعينه. 

( بأنه: "فعل أو مسار من انعدام األمانة، FAMالذي يعرف داخل إطار إجراءات إدارة مزاعم الغش ) تحظر الهيئة الغش 

اإلخفاء أو الحذف أو تزييف الحقائق المتعمد للحصول على مزايا غير قانونية أو غير عادلة، حث شخص آخر على التخلي عن 

ومن أمثلة الغش الرشوة، والعموالت، واإلكراميات، والسلوك  مادة قيمة أو التنازل عن حق قانوني أو اإلصابة بطريقة ما." 

التواطئي بين المورد والموظف، واالدعاءات الكاذبة، واالختالس، وأنواع السرقة التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن 

 إجراءات تتسم بالغش. 
 

مل مع مسؤولين حكوميين أو أحزاب سياسية أو ممثلين تحظر الهيئة على الموظفين تقديم أو تسهيل أو قبول أي رشوة، سواء تتعا

للمنظمات التجارية. ال تعني "الرشوة" مجرد أموال، ولكن أي شيء قيم، بما في ذلك الهدايا أو الترفيه أو غيرها من األعمال 

لثة، والوكالء، وأي  التفضيلية الميسرة أو التي يحصل عليها لغرض غير مالئم. تتوقع النزاهة ذاتها من جميع األطراف الثا

   شريك آخر.

 
   (:FCPAااللتزام بقانون الواليات المتحدة لممارسات الفساد األجنبي )

تلتزم الهيئة بقانون الواليات المتحدة المعني بممارسات الفساد األجنبي. يحظر القانون على الوكاالت واألفراد تقديم أو الوعد أو  

ؤول أجنبي لمساعدة الهيئة أو فرد في الحصول على أو االحتفاظ بالعمل أو  منح أي شيء ذو قيمة بصورة فاسدة إلى مس

الحصول على أي مزايا غير مالئمة. كما أنه من غير القانوني تقديم أي من موظفي الهيئة مبالغ للوكالء أو ممثلي المبيعات أو 

دم بصورة غير قانونية. تحظر المساهمات  غيرهم من الوسطاء مع العلم أو بوجود سبب للعلم بأن أي جزء من المبالغ سيستخ

 السياسية غير القانونية للحصول على أو االحتفاظ باألعمال الدولية. 
 

يجب االلتزام باإلجراءات المتبعة بشأن جميع األطراف الثالثة التي تسعى الهيئة للتعامل معها للعمل كوكالء أو ممثلين أو 

وكاالت شريكة خاضعة لرقابة أجنبية تهدف الهيئة إلى تأسيس عالقة عمل ملزمة  استشاريين فيما يتعلق بعمل في بلد أجنبي و

معها. يجب االلتزام باإلجراءات المتبعة قبل الدخول في أي اتفاقيات تعاقدية أو ملزمة، بمشورة من المستشار العام. ال تقدم الهيئة 

وعات للمسؤولين األجانب بصورة مباشرة أو غير أو أي موظف أو تابع من مقدمي الخدمات للهيئة عروض أو وعود أو مدف

   مباشرة بما يمثل انتهاك لقانون الواليات المتحدة لممارسات الفساد األحنبي أو غيره من القوانين المحلية لمكافحة الرشوة.
 

 لمزيد من المعلومات المتعلقة بتضارب المصالح أو الغش أو الفساد، يرجى الرجوع إلى: 

 (. GEN-HRD-Conflict of Interest, POL-0002تضارب المصالح ) سياسة تضارب المصالح •

    GEN-HRD-corruption, POL-Anti-Whistleblower-.(0018) سياسة اإلنذار •

-Fraud Allegation Management (FAM) procedure, PRO-OOD)  إجراءات إدارة ادعاءات الغش •

RSK-001). 

 The Foreign Corrupt Practices Act, United States) قانون الواليات المتحدة لممارسات الغش األجنبي •

Department of Justice). 
 
 

 اإلجراءات

 اإلقرار والموافقة
جميع األشخاص المرتبطين بهذه المدونة للسلوك واألخالقيات )راجع "النطاق" أعاله( ملزمين باإلقرار بعلمهم بمحتواها وقبولها كالتزام 

 خالل تقديم الخدمات للهيئة أو التوظيف: 

a)  وقت التعيين، وينفذ جميع موظفي الهيئة وتابعيها بيان "إقرار  "إقرار وموافقةينفذ موظفو الهيئة والتابعون لها الجدد بيان "

 وقبول" وقت تدريب المراجعة السنوي. 
b)  وازى مع تقديم إعالن تضارب المصالح. ينفذ مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة مؤسسة الهيئة سنوياً بيان "إقرار وقبول" يت 

  

 
 التدريب 

   على جميع العاملين استكمال تدريب االلتزام الخاص بمدونة السلوك واألخالقيات مع دورات تذكيرية كل عامين.
 

  CRSLearnsتتولى الموارد البشرية مسؤولية تصميم الدورات التدريبية ودورات التذكير، وتنفيذ التدريب لجميع العاملين من خالل 

 وتتبع االلتزام. 

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%2Dand%2DProcedures%2FShared%20Documents%2FCoCE%20Acknowledgment%5F10%2E21%2E2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPolicies%2Dand%2DProcedures%2FShared%20Documents
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 تضمن البرامج القُطرية التنفيذ الفوري للتدريب من قبل جميع العاملين. 

 

   تقديم الشكاوى
من هذه السياسة اإلبالغ في أي وقت يشكون فيه أو يشهدون انتهاكاً للمعايير   3و  2و   1قم على جميع األشخاص المشمولين في النطاق ر 

المحددة في هذه المدونة للسلوك واألخالقيات. إن الفشل في اإلبالغ قد يعرض الهيئة والموظفين للخطر، ويؤدي إلى إجراءات جزائية، قد  

  الة للوقاية واالستجابة لسوء السلوك الفعلي أو المشتبه.تصل إلى وتشمل إنهاء الخدمات. إن اإلبالغ طريقة فع
 

 تحقق الهيئة وتتابع الحوادث المبلغ عنها بطريقة شاملة وسرية ومسؤولة. 
 

 Whistleblower) لسياسة اإلبالغيتم اإلبالغ عن أي خروقات أو انتهاكات لمدونة السلوك واألخالقيات وفقاً لإلجراءات السرية  

(Anti-corruption) policy, POL-HRD-GEN-0018): 

   www.ethicspoint.comتقديم تقرير إلكتروني على الموقع اإللكتروني اآلمن والسري على:  •

 .ethicspoint. تتاح أكواد االتصال الخاصة بالبلدان على موقع 2632- 295- 866-   1االتصال على الخط الساخن:  •
 

  سياسة الحماية)رابط خارجي( أو  سياسة الحمايةيتم اإلبالغ عن انتهاك أو استغالل األطفال أو البالغين المستضعفين بما يتماشى مع 

 عن طريق: )رابط للموظفين الداخليين(

 الفرنسية  اإلسبانية  اإلنجليزية تقديم بالغ إلكتروني على نافيكس جلوبال: •

 . الرابط اإللكتروني. تتاح أكواد االتصال الخاصة بالبلدان على 2632- 295- 866-   1على الخط الساخن:  االتصال •

 
   يمكن اإلبالغ أيضاً عن انتهاكات مدونة السلوك واألخالقيات من خالل االتصال بأي من الموظفين أو المسؤولين التاليين:

 المستشار العام •

   مدير المراجعة الداخلية •

 المقر –مدير الموارد البشرية ببالتيمور  •

 الممثل القُطري في برنامجك القُطري •

عضو بالكونجرس األمريكي أو نائب بأي من لجان الكونجرس، محقق عام أمريكي، مكتب المساءلة التابع للحكومة األمريكية،  •

محكمة أمريكية أو هيئة محلفين )فقط  موظف فيدرالي مسؤول عن اإلشراف على العقد/المنحة أو التحقيق في سوء السلوك، 

بما في ذلك المنافسة على أو التفاوض بشأن أو التعاقد أو المنحة المتعلقة بمنح أو  –لالنتهاكات المتعلقة بالعقود أو المنح الفيدرالية 

 عقود الحكومة األمريكية(. 
 
في بعض الظروف، قد تلتزم الهيئة باإلفصاح عن بعض االنتهاكات للحكومة األمريكية.  ويتم العمل بهذا االلتزام عند وجود "دليل موثوق"  

من القانون األمريكية أو وجود انتهاكات مدنية لقانون االدعاءات الباطلة.    18بوجود انتهاكات جنائية محددة تشمل الغش بموجب الباب 

العمل بهذا االلتزام عند وجود معلومات موثوقة تتعلق باإلتجار في األشخاص من قبل الهيئة أو أحد الموظفين أو المتعاقدين، أو   كما يتم

ينبغي على أي من موظفي الهيئة أو متعاقديها أو مورديها ممن يصل إلى علمهم وجود دليل محتمل على مثل تلك     الموردين أو الوكالء.

الغ الفوري عن تلك المعلومات وفقًا لإلجراءات المذكورة أعاله إما عن طريق االتصال مباشرة بأحد األفراد المحددين  االنتهاكات اإلب 

- 1أو االتصال على الخط الساخن   www.ethicspoint.comأعاله، أو بدالً من ذلك عن طريق إرسال بالغ عبر اإلنترنت على 
866-295-2632 . 

 

   عدم االنتقام
ال يتعرض أي موظف بالهيئة للفصل أو نزع الترقية أو غيرها من أشكال التمييز ضده كإجراء انتقامي لإلبالغ عن أي اشتباه أو  

 يعرف التحذير بأنه اإلفصاح "بأن الموظف يعتقد بصورة معقولة" أن هناك دليل على أي مما يلي: "للتحذير". 

 سوء اإلدارة الكبير لألصول أو الممتلكات أو األموال أو العقود أو المنح؛ •

 سجالت أو وثائق مالية غير دقيقة أو خاطئة أو مضللة؛  •

 ضياع كبير ألموال المؤسسة؛  •

 سوء استغالل الصالحيات أو السلطة لالستغالل واإلساءة بالمستفيدين أو آخرين ممن نخدمهم؛ •

   خطر أساسي ومحدد على الصحة أو السالمة العامة؛ •

 اإلساءة أو االستغالل لألطفال أو البالغين المستضعفين؛  •

 أو أي انتهاك لمدونة السلوك واألخالقيات الخاصة بالهيئة.  •

 

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://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/safeguarding_policy_.pdf
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/en/sae/form_data.asp
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://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/12748/index.html
http://www.ethicspoint.com/
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 العواقب

 الموظفين والتابعين العمل بنزاهة وهم مسؤولين عن االلتزام بمعايير هذه السياسة. على جميع
 

أي خرق أو انتهاك هذه المدونة الخاصة بالسلوك واألخالقيات قد ينتج عنه إجراء جزائي قد يصل إلى ويشمل إنهاء الخدمات. كما أن 

هاكات  االنتهاكات قد تؤدي أيضاً إلى اتهامات جنائية أو مدنية في الواليات المتحدة وفي الخارج إذا تم اتهام الموظف و/أو الهيئة. إن لالنت 

  امات تداعيات خطيرة على أعمال الهيئة.واالته
 
 

 السياسات والوثائق ذات الصلة

 )رابط للموظفين الداخليين( سياسة الحماية)رابط خارجي(؛  سياسة الحماية .1

 خطة االمتثال لمكافحة االتجار بالبشر .2

 GEN-HRD-CRS Social Media Policy, POL-.(0015) سياسة وسائل التواصل االجتماعي .3

 EMP-HRD-Equal Employment Opportunity, POL-.(0019)  سياسة المساواة في فرص العمل .4

 GEN-HRD-free Workplace, POL-Drug-.(0008)   مكان عمل خال من المخدرات .5

 GEN-HRD-Substance Abuse, POL-.(0007) اإلدمان .6

 GEN-HRD-Smoking, POL-.(0004) خينالتد .7

 GEN-HRD-General Workplace Conduct, POL-(0009)  السلوك في مكان العمل .8

 EMP-HRD-Dismissal for Cause, POL-(0017) إنهاء الخدمات المسبب .9

 موقع سياسات التمويل   .10

 DOC-FIN-Transaction Documentation Policy, POL-.(008) توثيق المعامالت .11

 ETH-FIN-Code of Finance Ethics Procedure, PRO-.(003) إجراءات األخالقيات المالية .12

Approved Supplier List policy, POL ) سياسات دليل المشتريات الدولي وسياسات المشتريات العالمية .13

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

Procedure). 

EMP-HRD-onsultants/Independent contractors, POLC-)المتعاقدين المستقلين( ) سياسة االستشاريين .14

0004). 

 GEN-HRD-CRS Funded Parties and Gifts, POL-(0013)الحفالت والهدايا .15

 GEN-HRD-Conflict of Interest, POL-.(0002)  سياسة تضارب المصالح .16

    GEN-HRD-corruption, POL-iAnt-Whistleblower-.(0018) سياسة اإلنذار .17

OOD-Fraud Allegation Management (FAM) procedure, PRO-)  إجراءات إدارة ادعاءات الغش .18

RSK-001). 

 The Foreign Corrupt Practices Act, United) قانون الواليات المتحدة لممارسات الغش األجنبي .19

States Department of Justice). 

 السعي للعيش بقيمنا:  المدونة األخالقية للمنظمات أعضاء كاريتاس الدولية(. ) المدونة السلوكية لكاريتاس الدولية .20

 نموذج إقرار مدونة السلوك واألخالقيات  .21

 

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/safeguarding_policy_.pdf
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://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/anti-trafficking-persons-compliance-plan
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://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrsorg.sharepoint.com%2Fsites%2FGlobal-Finance%2FGlobal%2520Finance%2520Policy%2520Documents%2FForms%2FAllItems.aspx&data=04%7C01%7CLena.Phan%40crs.org%7C87c347b5b7514498822b08d9a096ef20%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0%7C0%7C637717392375331183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FKR8uEFbJYfrjC77ZOr2G6lzRGBsUheMiq6ZvJIIcZM%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrsorg.sharepoint.com%2Fsites%2FGlobal-Finance%2FGlobal%2520Finance%2520Policy%2520Documents%2FForms%2FAllItems.aspx&data=04%7C01%7CLena.Phan%40crs.org%7C87c347b5b7514498822b08d9a096ef20%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0%7C0%7C637717392375331183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FKR8uEFbJYfrjC77ZOr2G6lzRGBsUheMiq6ZvJIIcZM%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrsorg.sharepoint.com%2Fsites%2FGlobal-Finance%2FGlobal%2520Finance%2520Policy%2520Documents%2FForms%2FAllItems.aspx&data=04%7C01%7CLena.Phan%40crs.org%7C87c347b5b7514498822b08d9a096ef20%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0%7C0%7C637717392375331183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FKR8uEFbJYfrjC77ZOr2G6lzRGBsUheMiq6ZvJIIcZM%3D&reserved=0
https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Global-Finance/Global%20Finance%20Policy%20Documents/Financial%20Transaction%20Documentation%20Policy.docx?d=w35d80cea4fed4f868b4386b85da4f71d&csf=1&web=1&e=EwRt80
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