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الفلسفة واإلدارة واالنطباق
.1

ّ
الس ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن
ن
ن
واالستشاريي ُ(يشار إليهم فيما بعد باسم "أصحاب
والموظفي والمتعاقدين
يتعي عىل المديرين
أنه
ُ
ر
ن
المصلحة") العاملي مع  CTGأو مع أي شكة فرعية أو مرتبطة (يشار إليها فيما بعد باسم ")"CTG
ر
يتماش مع مدونة قواعد السلوك هذه ُ(يشار إليها فيما بعد باسم "المدونة")
تسيي أعمال  CTGبما
وبالتال تجسيد قيم .CTG
ي
ً
ن
وتعان من سوء اإلدارة ،مع احتمال
الت تعمل فيها  CTGخارجة عن القانون
ي
غالبا ما تكون البيئات ي
ن
االليام بها
تعرض األفراد لخطر شديد أو إصابة شخصية .وقد تم تصميم هذه المدونة بحيث يضمن
من قبل أصحاب المصلحة رفاهيتهم كما يضمن ترصف  CTGكمزود خدمات يتحىل بالمسؤولية
واألخالق.

.2

بي ـان صـ ـادر عن مجل ـ ـ ـس اإلدارة
ن
وبالتال ممارسة
يليم مجلس إدارة " CTGالمجلس" بضمان امتثال أصحاب المصلحة بهذه المدونة
ي
ً
أعمالهم وأعمال  CTGوفقا ألسىم المعايي األخالقية واألدبية .كما يرغب المجلس باليوي ج لثقافة
أخالق خاضع للمساءلة ،كما يشجع اإلبالغ عن الممارسات الفاسدة وانتهاكات
تقوم عىل سلوك
ي
القانون والمسائل الت ُيحتمل أن ن ر
ترص بأعمال  CTGأو بسمعتها.
ي

.3

ل ـجنة الحكـ ـم ّ
الرش ـ ــيد يف CTG
ر
التشغيىل ن يق جميع أنحاء المنظمة وإدخال تحسينات
تهدف لجنة الحكم الرشيد إل دعم التفوق
ي
ُ
ن
واالليام بأنظمة عمالء  .CTGكما تناط بلجنة الحكم الرشيد مسؤولية إقرار
كبية عىل مجمل األداء
الت نقدمها لعمالئنا ،ال سيما فيما يتعلق
وفاء  CTGبالمعايي المرجعية فيما يخص الخدمات ي
بممارسات الموارد ر
المحىل ومعايي الصناعة والرواتب وما إل ذلك.
البشية وقانون العمل
ي
ر
ستكون لجنة الحكم الرشيد مسؤولة عن المراجعة السنوية لهذه المدونة ،لضمان بقائها محدثة
ً
ً
ومناسبة تماما ،وسياسات  CTGوالحوكمة الرشيدة عموما ن يق جميع المجاالت .كما تعمل اللجنة
ن
وق إطار ذلك ،تراقب االمتثال بالمدونة
بمثابة هيئة تدقيق غي نرسمية للحوكمة المؤسسية ل  ،CTGي
لضمان الوفاء بالحد األدن من االمتثال والمعايي األخالقية.
وييأس لجنة الحكم الرشيد الرئيس التنفيذي مع مم ن
ثلي من المجلس االستشاري وأقسام الموارد
ر
ن
البشية والعمليات والشؤون القانونية ن يق .CTG
يتعي عىل اللجنة االجتماع مرة واحدة عىل األقل كل
ن
ثالثة أشهر الستعراض االمتثال لهذه المدونة يق  CTGولمناقشة مبادرات جديدة تضمن استمرار
وتحسي إدارة  CTGوممارسة عملياتها بشكل أخالق .ومن ن
ن
حي آلخر ،تسىع اللجنة للحصول
مواءمة
ي
ن
عىل مشورة وتوجيهات خارجية من قادة الصناعة والمنظمات غي الحكومية واألكاديميي ذوي الصلة
بميدان نشاط .CTG
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ّ
األخالقي ـ ـات يف CTG
ل ـجنة
انتخبت لجنة الحكم الرشيد مجموعة من األشخاص من شت أنحاء المنظمة لالضطالع بمهام لجنة
األخالقيات.

2

سري
ّ

تم إنشاء لجنة األخالقيات ليكون هناك استجابة شيعة ومناسبة للمسائل األخالقية المحتملة حال
ظهورها أو اإلبالغ عنها من خالل آلية اإلبالغ عن المخالفات الخاصة ب .)ethics@ctg.org( CTG
ُ
كما تناط بلجنة األخالقيات مسؤولية ضمان استجابة  CTGبالشكل المناسب ألي بالغ عن مخالفة
ً
بغية تقليل آثار ذلك عىل ( CTGوربما عىل المجتمع األوسع نطاقا).
ر
ويُتوقع من كافة أصحاب المصلحة إبالغ لجنة األخالقيات ( )ethics@ctg.orgبنية حسنة عن
مخاوفهم بشأن االنتهاكات الفعلية أو المشتبه فيها لهذه المدونة أو ألي من األنظمة والقواعد
والسياسات واإلجراءات المشار إليها أو المرتبطة ن يق هذه الوثيقة .يقوم الرئيس وما ال يقل عن عضوين
ن
معنيي من لجنة األخالقيات (يتم اختيارهما من قبل الرئيس بناء عىل طبيعة وموقع القضية
آخرين
ن
المطروحة) باالجتماع يق غضون  48ساعة عىل األقل لمناقشة االنتهاك المبلغ عنه وإجراء تحقيق
فوري وشامل ن يق القضية وتحديد أفضل الطرق لمعالجة أي بالغات مقدمة.
خارج للحصول عىل المساعدة ن يق
تتشاور لجنة األخالقيات مع لجنة الحكم الرشيد و/أو مع مستشار
ي
تحديد مسار العمل المناسب ،إذا اقتضت القضية قيد النظر ذلك.
.5

الـ ِـق َيــم
ً
الت تضمن أداء  CTGأعمالها وفقا لنص القانون
ترتكز المدونة عىل طائفة من القيم الجوهرية ي
وروحه ،بطريقة تخض ع للمساءلة االجتماعية وتخدم مصالح عمالئنا وأصحاب المصلحة لدينا عىل
أفضل وجه.
القيم الجوهرية ل :CTG
•
•
•
•
•
•
•

نن
الياهة
المساءلة
الشفافية
ن
األخالق
القانون
السلوك
ي
ي
التشغيىل
التفوق
ي
االحيام
الشمولية

ر
ر
العالىم لألمم
إل جانب قيمها الجوهرية ،تتوقع  ،CTGبصفتها إحدى الدول الموقعة عىل الميثاق
ي
المتحدة ،من جميع أصحاب المصلحة فهم المبادئ ر
العالىم لألمم المتحدة
العشة الواردة ن يق االتفاق
ي
لتمكي المرأة ن
ن
واليامهم بها ودعمهم لها.
والمبادئ السبعة
.6

ّ
النط ـ ــاق واالنطب ـ ــاق
تنطبق هذه المدونة ،واألنظمة والقواعد والسياسات واإلجراءات المشار إليها والمرتبطة ن يق هذه
ن
الوثيقة ،عىل كافة أصحاب المصلحة.
ويتعي عىل جميع أصحاب المصلحة تأكيد قراءتهم لهذه
المدونة وفهمهم ر
وتقيدهم بها.
إضافة إل ذلك ،وحيثما يحتفظ صاحب مصلحة بأطراف ثالثة من وكالء و/أو متعاقدين و/أو
ن
استشاريي ("أطراف ثالثة") لتمثيل أو أداء العمل بالنيابة عن  ،CTGعىل صاحب المصلحة إعالمهم
ن
ب (أ) مدونة السلوك هذه و(ب) ر
االليام بها لدى عملهم مع أو
الشوط المطلوب من األطراف الثالثة
بالنيابة عن  CTGبموجب هذه المدونة.
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ً
تنتهج  CTGسياسة عدم التسامح مطلقا مع أي انتهاك لهذه المدونة ولألنظمة والقواعد والسياسات
واإلجراءات المشار إليها أو المرتبطة بهذه الوثيقة .ينجم عن أي انتهاك من هذا القبيل اتخاذ إجراءات
تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله بموجب قانون العمل ذو الصلة.
.7

تض ـ ـارب المص ــالح
يحصل "تضارب مصالح" عندما تتداخل المصالح السياسية أو الشخصية أو المالية مع مصالح CTG
ر
أو مصالح عمالئها أو رشكائها .فعىل سبيل المثال ،قد ينشأ تضارب مصالح إذا ما كدس صاحب
ً
مصلحة ما ،أو فردا من أفراد أشته ،ثروة شخصية نتيجة وصوله إل معلومات شية من خالل دوره ن يق
.CTG
عىل أصحاب المصلحة تفادي أي موقف ُيسفر عن أي مظهر من مظاهر تضارب المصالح.عىل سبيل
المثال ،ال يجوز ألصحاب المصلحة ،دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من أحد المديرين،
ن
ن
ن
محتملي ،أو االنخراط ن يق أو
منافسي
لمنافسي أو
القيام ب  :تقديم مهاراتهم أو خدماتهم
ن
ر
المشاركةبحصة سهمية بشكل ر
مباش أو غي مباش يق عمل ينافس أو يبيع سلع أو خدمات منافسة ل
 CTGأو يقدم خدمات مشابهة بشكل ر
مباش لعمالء CTG؛ التوصية أو إقامة نشاط تجاري مع رشكة
يملكها أو يديرها صاحب مصلحة آخر أو أشته؛ العمل بصفة مستشار ألحد موردي أو عمالء أو
منافس  CTGأو العمل لديهم أو أخذ مال منهم؛ تكوين أي عالقات مالية أو غيها مع رشكاء أو موردين
ي
ر
ن
ن
ن
الت قد يصدرونها
األحكام
من
حكم
أي
باستقاللية
يمس
بما
محليي
تجاريي
منافسي
أو
عمالء
أو
ي
نيابة عن CTG؛ تأدية ،ألي منفعة شخصية ،خدمات ألي مورد سلع أو خدمات من موردي  CTGأو
ألي منظمة أخرى تتعامل مع  CTGأو تخدمها؛ استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية أو
لالستفادة من أي عمل أو شخص آخر بأي طريقة قد تتعارض مع روح هذه المدونة أو معناها
ن
الحرق.
ي
ن
ينبىع اإلبالغ عن أي نشاط أو عمل تجاري راهن يشكل ،أو قد يشكل ،تضارب ن يق المصالح ألحد
ي
المديرين أو للجنة األخالقية.
ن يق حاالت تضارب المصالح ،أو تضارب محتمل ن يق المصالح ،من المسلم به أن سيكون هناك درجات
ن
وق جميع حاالت الشك ،يتوقع من أصحاب المصلحة ن
توج استحقاق الحكم
ي
من التأثي نأو المشاركة .ي
والسىع للحصول عىل موافقة من
والترصف يق جميع األوقات بما يخدم المصالح الفضىل ل CTG
ي
ر
مشف أو مدير ن يق .CTG
وتقع عىل عاتق فريق القيادة التنفيذي ن يق  CTGمسؤولية إطالع عمالئها عىل أي موقف قد يشكل
تضارب ًا نق المصالح فيما يتعلق بالعقد ذو الصلة .كما ن
ينبىع عىل فريق القيادة التنفيذي ن يق  CTGإطالع
ي
ي
ن
ن
المهنيي بموجب عقد مع عمالء  CTGمصلحة من أي نوع
المسؤولي أو
عمالئها ن يق حال كان ألي من
ن يق عمل  CTGأو ن يق أي شكل من أشكال العالقات االقتصادية معها.

.8

ـؤوليــات ف الـ ـ ّتعامل مع أطـ ـراف خـ ـ ّ
مس ـ ّ
ارجية
ي
ر
مباش أو غي
خط مسبق من أحد المديرين ،القول بشكل
ال يجوز ألصحاب المصلحة ،دون إذن
ي
ن
ر
يوج أصحاب
وينبىع أال
مباش أنهم يمثلون  CTGأو عمالئها أو موقفها العام فيما يتعلق بأية مسألة؛
ي
ي
ً
المصلحة أبدا (ما لم تستخدمهم  CTGأو عمالئها للقيام بذلك عىل وجه التحديد) بأنهم يتحدثون
بالنيابة عن  CTGأو عن عمالئها لدى تقديمهم وجهات نظر شخصية خالل فعاليات مجتمعية أو
اجتماع (بما ن يق ذلك  -عىل سبيل المثال ال
مهنية أو ثقافية أو عىل االنينت أو عي أي وسيلة تواصل
ي
الحرص  -الفيسبوك أو االنستغرام أو تويي أو لينكدإن أو يوتيوب أو سناب شات أو الواتساب أو
الفايي) .ال تستخدم العالمة التجارية الخاصة ب  CTGأو بعمالئها وال شعارهم أو عالمة الخدمة
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ر
يتماش مع إجراءات  CTGو/أو عمالئها وال يجوز
الخاصة بهم إال ألغراض  CTGأو عمالئها فقط وبما
استخدامهم ألسباب أخرى دون موافقة مسبقة من أحد المديرين.
ال ن
ر
ر
مباش ن يق أي نشاط قد يتسبب ،سواء
مباش أو غي
ينبىع ألصحاب المصلحة المشاركة بشكل
ي
ً
ر
مباش أو باالرتباط ،بإحراج عام ل  CTGأو لعمالئها أو يجذب اهتماما غي موات من وسائل
بشكل
اإلعالم أو السلطات المحلية.
وبينما تظل المعتقدات السياسية ألصحاب المصلحة مصونة ،عليهم ضمان عدم تأثي وجهات النظر
ً
سلبا عىل واجباتهم و/أو حياد مركزهم ونزاهته واستقالليته لدى تمثيل ر
الشكة أو عمالئها .وهذا
هذه
ً
ر
ن
عت امتناع أصحاب المصلحة عن المجاهرة بآرائهم السياسية علنا بأسلوب قد يبدو بشكل مباش أو
ي ي
غي ر
مباش كما لو أنهم يتحدثون باسم أو باالشياك مع  CTGأو مع عمالئها .وعىل أصحاب المصلحة
ً
أيضا عدم تحريف عالقتهم ب  CTGأو بعمالئها.
عىل أصحاب المصلحة بذل كافة الجهود المعقولة لضمان (أ) عدم ارتباطهم وعدم استخدام أي من
األموال أو الموارد المستلمة نتيجة العالقة مع  CTGن يق دعم أفراد أو كيانات مرتبطة باإلرهاب أو بأفراد
الت تحتفظ بها لجنة مجلس األمن المنشأة عمل بالقرار رقم 1267
أو كيانات مدرجة عىل القائمة ي
( )http://www.un.org/sc/committees/1267/1267.htm( )1999أو عىل قائمة الجزاءات
المتحدة
لألمم
التابع
األمن
لمجلس
الموحدة
( )https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-listأو عىل أي
قائمة أخرى مماثلة قد يضعها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة و(ب) عدم استخدام أي من
األموال أو الموارد المستلمة نتيجة العالقة ب  CTGبأي طريقة أخرى محظورة بموجب قرار صادر
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة متخذ ن يق إطار الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
ولحماية عائالت أصحاب المصلحة ،ن
ر
مباشة بكافة الحوادث.
ينبىع إبالغ لجنة األخالقيات ن يق CTG
ي
ن
ر
علت للمعلومات المناسبة يوافق عليه ويقدمه عندئذ أحد المديرين.
أي نش ي
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ّ
ال ـ ـتعامل مع أصحــاب مص ــلحة سـ ـابقي
ال يجوز ألصحاب المصلحة مناقشة مسائل مملوكة أو شية تتعلق بالعمل أو مشاركة أي معلومات
ن
ن
السابقي أو أصحاب مصلحة آخرين
الحاليي أو
عن أحد العمالء أو الموردين أو رشكاء العمل أو الزمالء
ن
سابقي.
مع أصحاب مصلحة
ن
ن
سابقي مع أحد المديرين والحصول عىل موافقته الخطية
ينبىع مناقشة التعامل مع أصحاب مصلحة
ي
عىل ذلك .إذا كان ألحد أصحاب المصلحة أي أسئلة حول مدى مالءمة التواصل مع أصحاب مصلحة
ن
سابقي ،عليهم مناقشة ذلك مع أحد المديرين.

 .10اسـ ـ ـتخدام معلومـ ــات  CTGأو معلوم ــات عمالئها عىل وجه مخالـ ـف لألص ـول
سيتمكن أصحاب المصلحة ،ن يق بعض الحاالت ،من الوصول إل معلومات خاصة أو شية أو حساسة،
بما ن يق ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص الشؤون التجارية والمعامالت والحسابات والعمليات
ن
والموظفي
واألعمال واألشار التجارية والتحقيقات واالكتشافات والملكية الفكرية والتمويل
والمعلومات الحكومية وأنظمة األعمال واإلدارة واالتصاالت الخاصة والسجالت الطبية وكشوفات
الرواتب والمعلومات المالية.
ال يجوز ألصحاب المصلحة الكشف عن أي معلومات شية خاصة أو عائدة إل  CTGأو أحد عمالئها
ألي طرف ثالث دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من أحد مديري .CTG
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خط مسبق عىل مراعاة قيود الشية فيما يتعلق بمعلومات من
عىل األطراف الثالثة الموافقة بشكل
ي
هذا القبيل .ال يجوز ألي صاحب مصلحة استخدام أي من معلومات  CTGأو عمالئها بغرض تحقيق
مباش أو غي ر
مكاسب شخصية بشكل ر
مباش أو لصالح أي شخص أو كيان آخر.
يشكل الوصول لمثل هذه المعلومات و/أو استخدامها و/أو الكشف عنها ،إال نق السىع ر
المشوع لتأدية
ي
ي
واجبات العمل ،سوء استخدام.قد يشكل سوء استخدام مثل هذه المعلومات أو الكشف غي المأذون
ً
به عنها ،سواء خالل فية العمل أو بعد انتهاء فية العمل مع  ،CTGسببا التخاذ إجراءات تأديبية تصل
إل إجراء الفصل من العمل وتشمله و/أو ر
للشوع بإجراءات قانونية ضد صاحب المصلحة.
 .11حم ــايــة البيانـ ــات
ً
نظرا لطبيعة أعمال  ،CTGقد يكون ألصحاب المصلحة ن يق  CTGوصوال إل البيانات الشخصية
ن
الت يتم التعامل معها من قبل  CTGأو نيابة عنها ،وعىل
لآلخرين .تليم  CTGبحماية كافة البيانات ي
جميع أصحاب المصلحة صون وحماية حقوق خصوصية األفراد موضوع المعلومات بينما يؤدون
مهامهم .تقع عىل عاتق أصحاب المصلحة واألطراف الثالثة كافة مسؤولية قانونية وأخالقية ن يق
ً
استخدام المعلومات الشخصية والشية وفقا للقانون وسياسة .CTG
ن
القواني السارية المتعلقة
تأمل  CTGمن جميع أصحاب المصلحة لديها الحرص عىل معرفة كافة
األورون
بحماية وشية البيانات واالمتثال لها (مثل ،القانون العام لحماية البيانات الخاص باالتحاد
ي
(.))2016/679
ن
قواني معمول بها أو إذا كانت
يمكن إيجاد سياسة الخصوصية الخاصة ب  CTGهنا .حيثما ال يوجد
القواني أساسية أو متقادمة ،تتوقع  ،CTGكحد ن
أدن ،ر
ن
تقيد جميع أصحاب المصلحة لديها
هذه
العالىم التابعة لألمم
بالمبادئ التالية عىل أساس مبادئ خصوصية البيانات وحمايتها لمبادرة النبض
ي
المتحدة:
•
•
•
•
•
•

الت تم الحصول عليها بطرق قانونية ونزي هة وتحليلها واستخدامها بأي
الوصول إل
البيانات ي
ً
ن
طريقة كانت ،بما يق ذلك ،بمعرفة الشخص فقط ،حيثما يكون مناسبا؛
ن
التأكد ،قدر المستطاع ،أن جميع البيانات المستخدمة من قبل أصحاب المصلحة يق CTG
نن
ر
الت تم
ألغراض العمل كافية وذات صلة وغي مفرطة بالنسبة لألغراض المشوعة واليي هة ي
الحصول عىل البيانات ألجلها؛
عدم الحصول عىل بيانات شخصية ،تمت مشاركتها من قبل شخص يتوقع قدر معقول من
حماية الخصوصية ،أو تحليلها أو استخدامها بأي طريقة كانت عن علم أو قصد دون معرفة أو
موافقة الشخص؛
التأكد من وجود ضمانات تقنية وتنظيمية معقولة ومالئمة لمنع الكشف غي المأذون به عن
هذه البيانات أو خرقها؛
ن
ر
األدن ن
يتماش مع
الرصوري ل  CTGألداء أعمالها بما
ضماناقتصار استخدام البيانات عىل الحد
رشوطها التعاقدية و/أو القانونية؛
الحرص عىل تخزين البيانات المستخدمة ألغراض أعمال  CTGللفية الالزمة فقط وأن هناك ما
يير االحتفاظ بها.

قد يشكل عدم التقيد بالمبادئ آنفة الذكر أو القانون الساري المتعلق بحماية البيانات وخصوصيتها
ً
سبابا التخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله و/أو ر
للشوع بإجراءات
أ
قانونية ضد صاحب المصلحة.
 .12مك ــافحة ّ
الرش ـ ـوة والفسـ ــاد
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ر
ر
شء ذو قيمة للتأثي عىل أفعال
تعرف "الرشوة" بأنها عرض أو الوعد أو اإلذن بإعطاء ،أو إعطاء أي ي
طرف آخر .قد تتضمن الرشاوى المال أو الهدايا أو السفر أو الضيافة أو الخصومات أو الخدمات أو
فرص عمل أو توظيف أو مساهمات سياسية أو خيية أو أي شكل آخر من أشكال الفائدة أو األولوية
ر
ر
المباشة المعطاة بنية إقناع شخص ما للترصف ن يق صالح شخص آخر.
المباشة أو غي
قواني مكافحة الفساد .ن
ن
ينبىع أن يكون أصحاب المصلحة جميعهم عىل دراية بكافة
تنتهك الرشاوى
ي
ن
قواني مكافحة الفساد السارية واتباعها (بما ق ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص القانون الييطانن
ن
ي
ي
بشأن مكافحة الرشوة وقانون ممارسات الفساد المتعلقة باألجانب).
ً
ن
تقتض سياسة  CTGإجراء أعمالها بصورة أمينة وأخالقية؛ بوجود نهج عدم التسامح مطلقا إزاء
ي
ن
ن
الرشاوى والفساد .وتليم  CTGبالعمل باحياف وإنصاف ونزاهة يق كافة تعامالتنا وعالقاتنا التجارية
حيثما تجري عملياتنا .إضافة إل ذلك ،ن
تليم ر
الشكة بتنفيذ أنظمة مكافحة الرشاوى والفساد وإنفاذها.
ً
يىل انتهاكا للسياسة يرق إل مرتبة سوء سلوك جسيم:
وباختصار ،يعتي ما ي
-

رشوة طرف ثالث؛ أو
قبول رشوة؛ أو
أجنت؛ أو
حكوم
رشوة مسؤول
ي
ي
عدم اإلبالغ عن رشوة.

يتم إبالغ المدير المختص بأي حادثة رشوة وفساد أو االشتباه بحدوثها والتحقيق فيها بشكل كامل
قبل اتخاذ أي إجراء.
يمكن إيجاد سياسة ر
الشكة وإجراءاتها كاملة فيما يتعلق بمكافحة الرشوة والفساد هنا.
 .13إع ـ ـداد التقاري ــر ومسـ ـ ـك الس ـ ـ ـجالت
ن
يتعي عىل أصحاب المصلحة التأكد من أن كافة السجالت المحاسبية ل  CTGتعكس بشكل دقيق
ونزيه ،بقدر معقول من التفاصيل ،جميع المعامالت وأي قواعد وعوامل ذات صلة تدعمها أو تؤثر
عليها ،وأي حاالت طوارئ متصلة وكافة أصول وخصوم .CTG
ً
ً
ن
ينبىع الحفاظ عىل السجالت المحاسبية وفقا لمبادئ المحاسبة الدولية المقبولة عموما والسياسات
ي
ً
ن
يتبي قيامه عمدا بإعداد تقارير أو نماذج
الت تصدرها  .CTGأي صاحب مصلحة
المحاسبية والمالية ي
أو مستندات أخرى غي دقيقة ليتم اعتماد  CTGعليها كسجل دقيق للظروف المبينة فيه أو ليتم
الكشف عنها ألطراف ثالثة أو للعمالء ،فإن صاحب المصلحة يخضع إلجراءات تأديبية تصل إل إجراء
الفصل من العمل وتشمله.
ً ً
ن
ن
والخارجيي .ال يجوز
الداخليي
مدقق حسابات CTG
عىل أصحاب المصلحة التعاون تعاونا تاما مع
ي
ن
الداخليي أو
مدقق حسابات CTG
ألصحاب المصلحة اإلدالء عن علم ببيانات كاذبة أو مضللة ل
ي
ن
ارجيي ،أو إخفاء أي معلومات ذات صلة عنهم.
الخ
ن
الت تحكم
ينبىع اإلبقاء عىل المستندات والسجالت األخرى بما يتوافق مع أحكام القانون و/أو تلك ي
ي
ً
العقود و/أو سياسة  .CTGيجب عىل أصحاب المصلحة االطالع عىل هذه األحكام والترصف وفقا
لذلك؛ وإذا كان لدى صاحب المصلحة أي استفسارات ،عليه طلب المشورة من أحد المديرين.
الت تتعلق بأي شكل من األشكال بعملية تحقيق قائمة أو محتملة تجري ها
يجب حماية المستندات ي
أي حكومة أو وكالة تابعة لألمم المتحدة نق  CTGوال يجوز إتالف هذه المستندات ما لم وإل حين
ي
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إنهاء هذا التحقيق وموافقة أحد المديرين عىل هذا اإلتالف .وال يجوز إزالة سجالت ومستندات رشكة
 CTGمن مقر  CTGأو استخدامها لتحقيق مكاسب أو منافع شخصية .وقد تكون  ،CTGمن ن
حي
ً ن
الت قد تتطلب احتفاظها ببعض السجالت أو إتاحتها ألطراف
آلخر ،طرفا يق اإلجراءات القانونية ي
ثالثة .يشي القانون المتعلق باالحتفاظ بالمستندات بالقدر نفسه عىل كافة سجالت  ،CTGسواء
ً
كانت بصيغة الكيونية أو مطبوعة ،بما ن يق ذلك التقارير الرسمية والبيانات غي الرسمية أيضا مثل
ن
ون وتقارير النفقات والمذكرات الداخلية .إذا كنت تعلم بوجود دعوى قضائية أو تهديد
الييد االلكي ي
حكوم أو تم إبالغك بذلك ،عليك التواصل عىل الفور مع
بمطالبة قانونية أو أمر استدعاء أو تحقيق
ي
ن
.
المدير التنفيذي واالحتفاظ بكافة السجالت ذات الصلة وليكن يق علم أصحاب المصلحة أن تغيي
رسىم أو التأثي
أو إتالف أو تعديل أو إخفاء وثائق أو أشياء أخرى تتعلق بعملية تحقيق أو تعطيل إجراء
ي
فيه أو عرقلته بأي شكل من األشكال يعتي جريمة ،وأن أي ترصف من هذا القبيل يؤدي إل اتخاذ
تدابي تأديبية تصل إل الفصل من العمل وتشمله و/أو ر
الشوع بإجراءات قانونية ضد صاحب
المصلحة.
 .14اسـ ـ ـتخدام أم ـ ـوال  CTGوأموال عمالئها
الت توفرها  CTGو/أو
عىل كافة أصحاب المصلحة اتباع إجراءات  CTGفيما يتعلق باستخدام األصول ي
عمالئها وتكبد النفقات المتعلقة بأعمال  CTGو/أو مشاري ع عمالئها وإنفاق أموال .CTG
ُّ
ال يمكن التسامح مع اختالس أموال  CTGأو عمالئها ؛ ن
الشكة ن
ينبىع التقيد ن
بميانية ر
وميانية الش َعب
ي
ن
والميانية الموحدة ن يق جميع األوقات ما لم يتم الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من قبل أحد
المديرين.
ً
ر
ر
مباش) ن يق أي نشاط غي نزيه أو
مباش أو غي
ال يشارك أصحاب المصلحة مطلقا (سواء بشكل
احتيال يتعلق بأموال  CTGأو عمالئها أو مورديها .وال يستتبع ذلك إجراءات تأديبية فحسب ،بل
ي ً
يؤدي أيضا إل توجيه تهم جنائية.
إذا ن
احتيال ،إساءة استخدام أو
تبي قيام أحد أصحاب المصلحة ب  :ارتكاب فعل غي رشيف أو
ي
االستيالء عىل أموال  ،CTGاختالس أموال  ،CTGتزوير أو تغيي صكوك قابلة للتداول (مثل شيكات أو
سندات  ،CTGاختالس أصول  CTGأو عمالئها أو رشكائها أو زمالئها ،استخدام نقود  CTGأو أوراقها
ً
ً
النقدية أو لوازمها أو ممتلكاتها أو أي من أصولها استخداما شخصيا ،أو إساءة الترصف فيما يتعلق
بالمعامالت أو تقديم بيانات خاطئة عنها ،أو تزوير تقارير أو سجالت أو بيانات مالية ،فإنه يخضع
التخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله و/أو ر
الشوع بإجراءات قانونية
ضده.
 .15اسـ ـ ـتخدام أص ـ ـول  CTGوأص ـ ـول عمالئها
الت ن يق عهدتهم .كما تقع عىل
تقع عىل عاتق جميع أصحاب المصلحة مسؤولية صون األصول ي
عاتقهم مسؤولية حماية أصول  CTGوأصول عمالئها من الضياع أو الشقة أو سوء االستخدام أو
ً
مباش أو غي ر
مطلقا (سواء بشكل ر
مباش) ن يق أي نشاط
التلف أو الهدر .ال يشارك أصحاب المصلحة
احتيال يتعلق بالممتلكات أو األصول (مثل الشقة).
غي نزيه أو
ي
الشخض للوازم أو معدات أو مبان تعود إل  CTGأو عمالئها ألغراض
وبشكل عام ،يحظر االستخدام
ي
ال تتعلق بالعمل ،ما لم يتم الحصول عىل إذن مسبق من أحد المديرين .وتشمل االستثناءات العامة
ن
ن
ون
تلق بريد الكي ي
االستخدام الع ي
رض للحواسيب الشخصية المملوكة من قبل  CTGإلرسال و ي
تلق مكالمات هاتفية شخصية محلية رشيطة عدم تدخل
شخض واستخدام هواتف  CTGإلجراء أو ي
ي
أي من هذه األنشطة ن يق أعمال  CTGوامتثالها لسياسات  CTGالداخلية فيما يخص اسيجاع التكاليف

8

سري
ّ

واستخدام الهاتف المحمول واستخدام أصول ر
الشخض
الشكة.كونوا عىل ربينة أن االستخدام
ي
ً
لحواسيب  CTGوهواتفها المحمولة يمكن أن يكون مرئيا ل  CTGوأن  CTGتحتفظ بحق الوصول إل
ن
ون/ملفاتك/سجالت اتصاالتك/رسائلك الخاصة ب  CTGدون سابق إخطار.
حاسوبك/بريدك االلكي ي
ن
العرض بإحراج لصاحب
الشخض
عىل أصحاب المصلحة التأكد من عدم تسبب استخدامهم
ي
ي
المصلحة أو ل .CTG
ً
ال يجوز أبدا استخدام أصول  CTGأو أصول عمالئها ،بما ن يق ذلك أجهزة الحاسوب واألجهزة
المحمولة ،للقيام بأنشطة محظورة أو غي قانونية ،بما نق ذلك عمليات البحث غي ر
المشوعة عىل
ي
شبكة االنينت.
وحيثما تمتلك  CTGأجهزة الحاسوب و/أو األجهزة المحمولة المقدمة ألصحاب المصلحة ،تعتي كافة
ً
المراسالت المرسلة أو المتلقاة عي أنظمة أو إل أصول ر
الشكة مملوكة أيضا من قبل  .CTGقد ُيطلب
من  CTGتقديم رسائل بريدية الكيونية أو ملفات حاسوبية أو رسائل نصية أو سجالت اتصاالت وغي
ذلك ن يق حالة التحقيقات أو المنازعات القضائية أو التحريات الحكومية.
 .16الكحـ ـ ّ
ـولي ــات والعق ـ ــاقي والمق ـ ـامرة
ر
الت يصفها طبيب ،أو الكحول أو المقامرة ن يق وقت
يؤدي سوء استخدام العقاقي المشوعة ،عدا ي
ممارسة العمل إل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله.
إن استخدام أو حيازة أو توزي ع أو بيع عقاقي غي ر
مشوعة أو لم يصفها الطبيب أو غيها من المواد
ً
محليا الت تعتي غي قانونية عمل بالقانون المحىل ،قن
الخاضعة للرقابة أو المواد العضوية المنتجة
ي ي
ي
أي كافة األوقات ،يؤدي إل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله.
إذا كان بلد التشغيل يحظر استهالك و/أو حيازة الكحول ،فعىل أصحاب المصلحة االمتثال لهذه
ن
والقواني المحلية واحيامها؛ ويؤدي استخدام أو حيازة أو توزي ع أو بيع الكحول ن يق مثل هذه
العادات
البلدان إل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله.
وتحتفظ  CTGبحق فحص أصحاب المصلحة لديها أو أولئك من األطراف الثالثة بصورة عشوائية
لتعاط مواد اإلدمان ودون سابق إنذار.
ي
ّ
الثق ـ ـ ّ
اف
وع
ي
 .17ال ـ ـ ي
ُيشيط عىل أصحاب المصلحة فهم الفروق الدقيقة ن
بي الثقافات واألديان ومراعاتها واحيام
ً
المشوعة لجميع الناس .من ن
المعتقدات والعقائد ر
الرصوري معرفة أن هذا األمر يعتي جوهريا لضمان
ن
سالمة عمليات  CTGونجاعتها .يكمن احيام الدول المضيفة وثقافاتها وممارساتها يق صميم عمليات
ً
الت تتبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي افتقار لمراعاة أو احيام للممارسات واألعراف من
 CTGي
هذا القبيل.
 .18حقـ ـ ـوق اإلنس ـ ـان
يعتي احيام حقوق اإلنسان األساسية ألصحاب المصلحة واألشخاص الذين يتعامل معهم أصحاب
ً
ً
المصلحة ن يق أماكن عمل  CTGوحولها أثناء تأدية خدمات  CTGومسؤولياتها ركنا أساسيا من أركان
اآلن:
قيم  ،CTGال سيما ي
ّ
( )aتكافـ ـ ـؤ الفـ ـ ـرص/التميي ـ ـ ـز
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ستضمن  CTGإجراء كافة األنشطة بصورة توفر معاملة وإمكانية وصول جميع الناس بشكل منصف
ن
ن
نئ
التميي عىل أساس العرق أو
ويتعي عليها إلزام أصحاب المصلحة بعدم،
ومتكاق .ال يجوز ل ،CTG
السياش أو الجنسية أو األصل/الخلفية االجتماعية/اإلثنية
اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الرأي
ي
ن
أو الحالة االجتماعية أو حالة االنتماء للشعوب األصلية أو العضوية يق النقابات أو الحالة الزوجية أو
ر
الجنس
الصح أو الحمل أو األمومة أو اإلعاقة أو الميول
الشاكة المدنية أو القدرة البدنية أو الوضع
ي
ي
الت ال يمكن تييرها.
أو مسؤوليات الرعاية أو أي عامل آخر من العوامل ي
كما ن
ن
تأمي المساواة والتنوع
تليم  CTGبمبدأ تكافؤ الفرص ن يق عمليات التوظيف لكافة الناس تتطلع إل
ن يق مكان العمل .وتتوقع  CTGمن كل صاحب مصلحة أن يحكم ويتفاعل مع غيه من أصحاب
المصلحة اآلخرين عىل أساس استحقاقهم ال غيوبصورة تتسم بالرشد واالحيام المتبادل.
ن
التعيي والتعاقد والتدريب واليقية واألجر والمهام
يجب أن تستند كافة قرارات التوظيف ،بما فيها
الوظيفية واالنضباط والتشي ح ،عىل أساس االستحقاق ال غي والمتطلبات الخاصة بأي عقد .هذا
ر
والنش ،مع األخذ
وتحتفظ  CTGبحق اختيار أصحاب المصلحة األنسب من حيث إسناد المهام
ن
بعي االعتبار المستويات التقديرية للتعرض لخطر اإلصابة الشخصية أو المميتة.
التميي ،ن
ن
وق حال واجه أي صاحب مصلحة خالل عمله مع
لن تتسامح  CTGمع أي شكل من أشكال
ي ً
نً
تمييا من هذا القبيل ،ن
ينبىع اإلبالغ عن ذلك خطيا للجنة األخالقيات عىل الفور .تؤدي حاالت
CTG
ي
ن
ن
التميي المثبتة ،عقب عملية التحقيق ،بناء عىل الموازنة بي االحتماالت التخاذ إجراءات تأديبية تصل
إل إجراء الفصل من العمل وتشمله.
( )bمع ـ ــاملة اآلخري ـ ـن
ً ً
تؤمن  CTGإيمانا قويا بأن لكل شخص الحق ن يق أن ُيعامل بكرامة واحيام وبصورة تخلو من أي شكل
ً
من أشكال التحرش .وتتوقع  CTGمن جميع أصحاب المصلحة لباقة وإنصافا وأمانة ن يق تعامالتهم مع
ن
الت
جميع األطراف األخرى من أصحاب المصلحة (السيما النساء والفتيات يق المجتمعات المحلية ي
تعمل فيها  )CTGوالعمالء واألطراف الثالثة.
ً
ن
التميي أو
لن تتسامح  CTGمع االعتداء أو التنمر أو العنف أو االستغالل (سواء كان جنسيا أو غيه) أو
التحرش أو الغطرسة أو مع أي شكل من أشكال التحقي تجاه أصحاب مصلحة آخرين أو تجاه
عمالئها .كما لن تتسامح  CTGمع أي سلوك غي منصف من جانب أي شخص بحق أو إزاء أي
شخص أو مجموعة أخرى .إن كافة أصحاب المصلحة ملزمون بضمان عدم انخراطهم أو تغاضيهم
ن
سء بحق أي من موظفيها
العدوان أو الم
عن سلوك من هذا القبيل .ولن تتسامح  CTGمع السلوك
ي
ي
ً
ر
ن
لدائمي .يعمل موظفو  CTGالدائمون بجد لتقديم خدمات عمالء ممتازة ولكن ُيطلب منهم أحيانا
ا
ن
وق مثل هذه الظروف،
ُإيصال رسائل صعبة أو قد ال يتمكنون من توفي الحل المنشود نلمشكلة ما .ي
ترفع المخاوف أو الشكاوى لإلدارة القطرية أو مكتب المساعدة يق  .CTGإن التعليقات أو الرسائل أو
ن
ن
الدائمي غي مقبولة ويتوجب اإلبالغ
موظق CTG
األعمال العدوانية أو اليهيبية أو المسيئة تجاه
ي
تأديت ،إن لزم األمر.
عنها والتحقيق فيها وتؤدي التخاذ إجراء
ي
ن
ن
ن
المستضعفي وتبذل كل جهد معقول لحمايتهم ،السيما النساء
االليام بحماية
تليم  CTGأشد
الت تجري فيها عمليات  ،CTGمن اإلساءة واإلهمال .ولهذه
واألطفال ضمن المجتمعات المحلية ي
الغاية ،وضعت ر
الشكة سياسة صون تزود كافة أصحاب المصلحة بآليات فعالة وواضحة لمنع
ً
اإلساءة واإلهمال واكتشافهما واإلبالغ عنهما .يعتي أي سلوك من هذا القبيل خرقا للمعايي الرفيعة
ن
وق ضوء
المطلوبة من
أصحاب المصلحة نلدى  CTGبموجب مدونة قواعد السلوك هذه .غي أنه ،ي
ن
سان ،ترى لجنة الحكم الرشيد أنه من األهمية بمكان معالجة التحرش
القضايا الراهنة يق المجال اإلن ي
الجنس عىل وجه الخصوص.
الجنس واالستغالل واالعتداء
ي
ي
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ّ
التح ـ ـ ّرش الجنسـ ـ ّـي

.i

جنس غي الئق أو غي مرحب به ،أو طلب أداء
الجنس بأنه أي تلميح
يمكن تعريف التحرش
ي
ي
جنس ،أو أي سلوك آخر ذي طابع
خدمةجنسية ،أو سلوك أو إيماءة لفظيةأو جسدية ذات طابع
ي
ً
جنسييمكن اعتباره أو توقعه منطقيا كمسبب لإلساءة أو اإلهانة لشخص آخر.
ً
ً
ن
والنفس ومعنويات الضحية ،كما يمكن أن
البدن
الجنس أثرا ضارا عىل الرفاه
قد يكون للتحرش
ي
ي
ي
ً
ً
الت غالبا ما يعيش فيها أصحاب
المتماسكة
العمل
وبيئات
ل
العم
بيئة
تعطيل
يؤدي أيضا إل
ي
المصلحة لدى .CTG
ً
الجنس .وسيتم التعامل مع كافة الشكاوى
ال تتسامح  CTGمطلقا مع أي شكل من أشكال التحرش
ي
جنس عىل محمل الجد والتحقيق فيها من قبل  .CTGكما سيتم تطبيق العقوبات
المتعلقة بتحرش
ي
التأديبية حسب االقتضاء.
جنس
وبالتال تعتي أي اتهامات تحرش
ومع ذلك ،لن تتسامح  CTGمع أي اتهامات باطلة أو كيدية،
ي
ي
ن
ثبت أنها كاذبة أو كيدية بمثابة خرق لمعايي السلوك المطلوب من أصحاب المصلحة يق  CTGوسيتم
تطبيق العقوبات التأديبية حسب االقتضاء.
االسـ ـ ـتغالل واالعتـ ــداء الجنسـ ـ ّـي

.ii

الجنس بأنه أي إساءة فعلية أو محاولة إساءة استغالل لحالة ضعف أو
يمكن تعريف االستغالل
ي
لتفاوت ن يق النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية ،مما يشمل عىل سبيل المثال ال الحرص،
الجنس لطرف آخر.
سياش من االستغالل
اجتماع أو
مال أو
ي
ي
تحقيق كسب ي
ي
ً
ن
البدن الذي يحمل طابعا
فعىل أو التهديد بالتعدي
يمكن تعريف االعتداء
ي
الجنس نبأنه التعدي ال ي
ي
ً
جنسيا ،سواء باستعمال القوة أو يق ظل ظروف غي متكافئة أو قشية.
ن
اللفط أو
الجنس أو اإليذاء
ال تتسامح  CTGمع أي تهديدات بالعنف أو االستغالل أو االعتداء
ي
ي
ن
الفعىل من جانب
النفس
اللفط أو
الجنس أو اإليذاء
النفس ،أو العنف أو االستغالل أو االعتداء
ي
ي
ي
ي
ي
أصحاب المصلحة لديها.
ُ
تحظر ممارسة كل نشاط جنس مع األطفال )أي شخص دون سن  18عاما (بغض النظر عن سن
الرشد أو سن الرضا المقرر محليا ُ
ويعتب بمثابة اعتداء جنس .ول يعتد بالتعلل بإساءة تقدير سن
الطفل.
األمي العام لألمم المتحدة المؤرخة  9ر
عىل أصحاب المصلحة قراءة والتقيد التام ر
ن
تشين
بنشة
الجنس"
األول/أكتوبر  2003بعنوان "تدابي خاصة للحماية من االستغالل واالعتداء
ي
ر
ن
األمي العام المؤرخة  18حزيران/يونيو  2002بعنوان "النظام
ونشة
()ST/SGB/2003/13
ن
ن
ن
موظق األمانة العامة والخياء الموفدين يق مهام
األساش الذي ينظم مركز المسؤولي بخالف
ي
ي
وحقوقهم وواجباتهم األساسية" ( )ST/SGB/2002/9وسياسة مكتب األمم المتحدة لخدمات
الجنس وإساءة استخدام السلطة.
المشاري ع بشأن منع التحرش والتحرش
ي
ن
تلق التدريبات التالية:
كما يتعي عىل أصحاب المصلحة ي
•
•
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ن
يتعي عىل أي صاحب مصلحة يعتقد ،بحسن نية ،أنه شهد أو كان ضحية تحرش أو استغالل أو
جنس اإلبالغ عن ذلك للجنة األخالقيات عىل الفور ( .)ethics@ctg.orgتؤدي حاالت
اعتداء
ي
التحرش المثبتة ،عقب عملية التحقيق ،بناء عىل الموازنة ن
بي االحتماالت التخاذ إجراءات تأديبية
تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله.
( )cالصون
ُتسلم  CTGبعدم خلو قطاعنا من احتمال وقوع اعتداء واستغالل .نحن ن
مليمون بالصون ،والذي
ن
ن
ن
المعرضي للخطر ،من أي نضر ينشأ
والبالغي
نعت به حماية األشخاص ،بما فيهم النساء واألطفال
ي
ً
عن التواصل مع موظفينا أو برامجنا .وعىل هذا األساس ،تتخذ  CTGموقفا قوامه عدم التسامح
ً
مطلقا مع االعتداء واالستغالل بكل أشكالهما.
ن
االليام ،تبذل  CTGكل جهد معقول لضمان قيام جميع أصحاب المصلحة والعمالء
لتنفيذ هذا
ن
ن
عرضي للخطر والمستفيدين
والبالغي الم
واألطراف الثالثة بحماية كافة األشخاص ،وال سيما األطفال
ً
من المساعدة ،من ن
وتحقيقا لهذه الغاية ،وضعت ر
الرصر.
الشكة سياسة وإجراءات صون تزود كافة
أصحاب المصلحة بآليات فعالة وواضحة لمنع حدوث اعتداء أو إهمال والكشف واإلبالغ عنهما.
الوع بالمخاطر والمعرفة باالعتداء والثقة ن يق
وتدرك  CTGبوجود عوامل مختلفة ،بما ن يق ذلك قلة
ي
االستجابة ووضوح الممارسات التنظيمية ن يق قطاعنا وإمكانية تقويضها لمسؤوليتنا ن يق الحماية
ً
ن
تمكي كافة أصحاب المصلحة معرفيا لمكافحة
والصون .تهدف سياسة وإجراءات الصون إل
الت من شأنها تقويض أهداف عمالئنا وتعريض رفاه أي فرد للخطر.
الترصفات والسلوكيات ي
ً
ُ
ن
المرتبطي
الت يتوجب عىل أصحاب المصلحة
يعتي أي سلوك من هذا القبيل خرقا للمعايي الرفيعة ي
ن
االليام بها بموجب مدونة قواعد السلوك هذه .إذا ن
تبي تورطك بمسألة تتعلق بالحماية
ب CTG
والصون ،فسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من العمل وتشمله .عليك اإلبالغ عن
أي خروقات ُيشتبه بها تتعلق بالحماية والصون عن طريق لجنة األخالقيات ن يق CTG
ً
( )ethics@ctg.orgوستكون محميا بموجب سياستنا الخاصة باإلبالغ عن المخالفات.
( )dالعمـ ــالة
ن
الموظفي بحرية التنظيم واالنضمام التحادات والمفاوضة الجماعية
تعيف  CTGوتحيم حقوق
ر
ن
المباشة
قواني البلد الذي يعملون فيه .كما تعيف  CTGبأهمية التواصل المفتوح والمشاركة
وفق
ن
ن
بي العمال واإلدارة .ستحيم  CTGحقوق الموظفي بحرية المشاركة والتواصل المفتوح مع اإلدارة
فيما يخص ظروف العمل دون الخوف من أي مضايقة أو ترهيب أو عقوبة أو تدخل أو انتقام.
ال تستخدم CTGالعمالة الرهينة أو القشية أو ر
الطوع .إن جميع
السخرة أو تشغيل السجناء غي
ي
ن
اإلضاق ،طوعية وللموظف حرية ترك عمله لدى  CTGبموجب إشعار
األعمال ،بما ن يق ذلك العمل
ي
سابق بمدة معقولة .ن
تليم  CTGبكافة رشوط ساعات العمل المعمول بها عىل النحو المنصوص عليه
ً
نق القانون المحىل ،كما أنها تمتثل أيضا لكافة القو ن
اني واألنظمة المتعلقة باألجور وساعات العمل ،بما
ي
ي
ن
ن
اإلضاق ومعدالت العمل بالقطعة وغيها من
العمل
وأجور
األجور
من
األدن
بالحد
المتعلقة
تلك
فيها
ي
ن
الموظفي.
الت ينص عليها القانون لجميع
عناض التعويض ،كما أنها ستقدم االستحقاقات ي
( )eعم ــالة األطفـ ــال
ً
ن
يتعي عىل أصحاب المصلحة ن يق  CTGجميعا احيام حقوق الطفل (أي شخص يقل عمره عن 18
ً
ن
ام (والذي ال
عاما) .يجب أال يقل الحد األدن لسن االنضمام إل العمالة عن سن إتمام التعليم اإللز
ي
ً
ً
يقل عموما عن  15أو  14عاما ن يق تلك البلدان المستفيدة من استثناء البلدان النامية ن يق اتفاقية
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ن
ر
ن
مهت ن يق
منظمة العمل الدولية رقم  .)138يق حال إشاك العمال من الشباب من خالل برنامج تدريب ي
ن
ن
مهت من هذا القبيل .إضافة
مكان العمل ،تمتثل  CTGلكافة القواني واألنظمة الحاكمة ليامج تدريب ي
ً
إل ذلك ،لن تعمل  CTGعىل رإشاك أي عامل من الشباب ألداء أي عمل يحتمل أن يشكل خطرا أو
ن
يتعارض مع تعليم العامل الشاب أو قد ن
الروج
االجتماع أو
العقىل أو
البدن أو
يرص بصحته أو نموه
ي
ي
ي
ي
خالق.
أو األ
ي
ر
عىل كافة أصحاب المصلحة التأكد من عدم انطواء أنشطة  CTGعىل أي شكل من أشكال رق األطفال
أو اإلتجار باألطفال أو اسيقاق األطفال من أجل الديون أو استعباد األطفال أو استخدام األطفال ن يق
ً
جنسيا أو نق أفعال غي ر
مشوعة أو فياألعمال
الخدمةالمسلحة أو استغاللهم ن يق البغاء أو استغاللهم
ي
الت من المحتمل ،بحكم طبيعتها أو ظروفها ،أن ن
ترص بصحة أو سالمة أو أخالق األطفال.
ي
ومن المنتظر من أصحاب المصلحة ن يق  CTGإبالغ السلطات المختصة ولجنة األخالقيات عن مثل
ً
ً
هذه األنشطة إذا أصبح لديهم علما أو تولد لديهم شكا معقوال بوجودها .ن يق حال انطوى ،أو كان هناك
شك ن يق انطواء ،تقديم أي خدمة تعتمد عليها  CTGن يق عملها عىل عمالة أطفال ،يتم البحث عن مورد
بديل إل ن
حي التحقيق ن يق هذه المسألة.
( )fاإلتج ـ ـار بالبش ـ ـر
ر
بالبش بتجنيد شخص أو إيوائه أو نقله أو تقديمه أو االحتفاظ
ألغراض هذه المدونة ،يتمثل اإلتجار
بهبغرض ( )1أداء فعل جنس تجاري تم حثه عليه باستخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه أو يكون
ً
الشخص الذي تم حثه عىل أداء مثل هذا الفعل لم يبلغ  18عاما من العمر ،أو ( )2أداء عمل أو
خدمات ،باستخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه ،بهدف إخضاعه لعبودية قشية أو عبودية الديون أو
االسيقاق.
ر
بالبش أو مع أي مقدم خدمات من أطراف ثالثة
لن ينخرط أصحاب المصلحة ن يق  CTGن يق اإلتجار
ن
متيقظي لمثل
متورطة ن يق مثل هذه األنشطة .كما تطلب  CTGمن أصحاب المصلحة لديها أن يظلوا
هذه األنشطة ويقوموا بإبالغ السلطات المختصة ولجنة األخالقيات عن أي حاالت مشتبه بها أو
ُ
كشف عنها.
ّ
( )gال ـ ـ ّرق
لن يستخدم أصحاب المصلحة ن يق  CTGاالسيقاق أو العمالة القشية أو الجيية أو يشاركوا أية كيانات
أخرى تستخدم مثل هذه العمالة.
ّ
الص ّح ـ ــة و ّ
الس ـ ــالمة
.19
ً
وفقا لكافة ر
التشيعات واألنظمة والتوجيهات ذات الصلة
يؤدي كافة أصحاب المصلحة أنشطة CTG
المعمول بها ن يق بلد العمليات وذلك لضمان مكان عمل يتسم بالسالمة والصحة .إضافة إل ذلك،
يمتثل جميع أصحاب المصلحة ن يق CTGبما ينطبق من سياسات صحة وسالمةالعمالء أو المواقع،
بينما يعملون مع أحد العمالء أو يزورون موقع أحد العمالء.
ّ
ّ
البيئي ــة
الس ـ ـياس ـ ــة
.20
ن
تليم  CTGبحماية البيئة الطبيعية وتأمل من أصحاب المصلحة أداء أنشطتهم وإدارتها عىل نحو
ً
ن
ئ
البيت الميتب
مستدام بيئيا .سيتم تخطيط كافة األنشطة وإدارتها بما يضمن الحد األدن من األثر
ي
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اع األعراف الثقافية واالجتماعية لألشخاص المحتمل التأثي عليهم؛ وكمبدأ
عىل ذلك ،وعىل نحو ير ي
ً
توجيه ،تتوقع  CTGن
اليام كافة العمليات بنهج "ال تيك أثرا".
ي
عالوة عىل ذلك ،عىل أصحاب المصلحة معرفة واتباع السياسات واألنظمة البيئية السارية ن يق منطقة
عملهم وموقعهم .عىل أصحاب المصلحة إبالغ ر
مشفيهم أو أحد مديري  CTGبأي خروقات
للسياسات البيئية أو مخاطر محتملة.
 .21تس ــيي األعمـ ــال
ً
ن
ن
القواني واألنظمة المحلية السارية.
تليم  CTGبتنفيذ أنشطتها وفقا لكافة
ً
ن
ن
للقواني المحلية المعمول بها مع الحفاظ عىل أرفع
ينبىع أن تتم األعمال المجراة ن يق الخارج وفقا
ي
ُ
القيم األخالقية واالجتماعية واألدبية .وحيثما وجد التباس ن
والدول ،عىل أصحاب
المحىل
بي القانون
ي
ي
المصلحة اعتماد المعايي األعىل.
 .22االمتثـ ــال للقان ـ ـون
ن
ن
للقواني المحلية السارية للواليات
خاضعي
عىل أصحاب المصلحة ،ن يق جميع األوقات ،أن يظلوا
ً
ن
والقواني الفيدرالية لبلد التشغيل ،وأن يترصفوا وفقا لذلك ن يق جميع األوقات .كما تقع عىل
واألقاليم
ن
ن
.
ينبىع عىل أصحاب المصلحة
لها
واالمتثال
القواني
هذه
فهم
مسؤولية
المصلحة
أصحاب
عاتق
ي
ن
توجيه أية أسئلة أو مسائل أو طلبات لمزيد من التدريبات يق هذه المجاالتإل مديري هم أو لجنة
األخالقيات عىل الفور.
المحىل دون قصد ن يق العديد من الواليات
يعرف أصحاب المصلحة أنه من السهل خرق القانون
ي
القضائية ن يق الخارج ،وقد تكون عواقب ذلك شديدة للغاية .قد تكون سيادة القانون ضعيفة أو غي
ً
يتعي عىل أصحاب المصلحة ن
ن
المض قدما بحذر شديد وضمان االمتثال
موجودة ن يق مواقع معينة .لذا
ي
ن
للقواني واألنظمة المحلية.
كما يعلم أصحاب المصلحة أن  CTGستبلغ سلطات ر
الشطة المحلية عن أي سلوك (سواء كان
ً
ً
ن
قانون للتحقيق والمالحقة القضائية ،دون إخطار صاحب
مشتبها به أو قاطعا) ذو طابع غي
ي
ن
المعت.
المصلحة
ي
ّ
 .23الش ــراء
ً
ن
القواني واألنظمة
وأخالق وتمتثل امتثاال تاما لكافة
تمارس  CTGعملها عىل نحو نزيه ومحايد ن ي
.
المعمول بها حسبما تنطبق عىل أعمال  CTGيق جميع أنحاء العالم ويجب أن يكون أصحاب
المصلحة المشار ن
كي ن يق المقيحات أو إعداد العطاءات أو المفاوضات المتعلقة بالعقود متأكدين من
ن
ن
والحاليي.
المحتملي
دقة وصحة كافة بيانات واتصاالت وشهادات وتمثيالت العمالء
ن يق جميع األوقات ،وعند التعامل مع األمم المتحدة ،تبذل CTGوأصحاب المصلحة فيها عناية خاصة
لالمتثال التام لكافة األنظمة والقواعد والسياسات واإلجراءات المعمول بها ن يق عمليات األمم المتحدة
نق ر
الشاء والتعاقد مع األمم المتحدة بما ن يق ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص:
ي
•
•
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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")
ن
ينبىع إطالع أصحاب المصلحة الذين يقومون ،أو يدعمون بأي شكل آخر ،إعداد العطاءات
ي
والمقيحات المقدمة لألمم المتحدة بكافة أنظمة األمم المتحدة المعمول بها وامتثالهم لها.
أي صاحب مصلحة يحصل عىل أو يتلق معلومات شية أو مملوكة تتعلق بعمليات ر
الشاء لدى األمم
ً ً
ً
المتحدة( ،أ) عليه إشعار ر
مشفه فورا و(ب) يمنع منعا باتا من استخدام مثل هذه المعلومات ما لم
ً
تتيحها أو توفرها األمم المتحدة رسميا للجمهور .قد يؤدي الكشف غي السليم عن مثل هذه
ن
تحىم هذه المعلومات.
الت
المعلومات الشية أو المملوكة إل انتهاك للقواني ي
ي
ً
تحافظ  CTGعىل سياسة عدم تسامح مطلقا مع أي خرق ألنظمة األمم المتحدة .ويؤدي أي خرق
ن
قواني العمل ذات الصلة.
ألنظمة األمم المتحدة إل الفصل الفوري من العمل بموجب
ن يق جميع األوقات عند التعامل مع إدارة التنمية الدولية ،بما ن يق ذلك لدى دعم إعداد العطاءات
والمقيحات المقدمة إلدارة التنمية الدولية ،يجب أن يكون كافة أصحاب المصلحة عىل دراية بجميع
القواني ر
ن
والشوط واألنظمة المعمول بها واالمتثال لها ،بما ن يق ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص:
-

-

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl
oads/attachment_data/file/750988/Supply-Partner-Code-August2018.pdf؛ و
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl
oads/attachment_data/file/415236/Conflicts-Interest-Gifts-HospitalityPolicy.pdf

ّ
 .24مكافح ــة االحتكـ ــا ر والمنافسـ ــة اليي ـه ــة
ت ن
ن
لقواني مكافحة االحتكار ن يق كل والية قضائية تمارس فيها أعمالها .وال يجوز
ليم  CTGباالمتثال
ن
ن
ألصحاب المصلحة يق  CTGالمشاركة يق أي شكل من أشكال تحديد األسعار أو التالعب بالعطاءات
ً
ن
ن
منافسي يؤثرون سلبا عىل العمالء أو يخالفون
اض أو أي أنشطة أخرى مماثلة مع
أو تقسيم األر ي
ن
المنافسي
مبادئ السوق الحرة .ستنافس  CTGعىل األعمال التجارية منافسة نزي هة ولن تتواصل مع
فيما يتعلق باألسعار أو التكاليف أو األرباح أو اسياتيجيات التسويق.
ّ
 .25التسوي ـق واإلع ـ ــالن
تليم  CTGبتمثيل خدماتها وعروضها ن ن
ن
بياهة وصدق ودقة.ال يجوز ألصحاب المصلحة الكشف عن
تدل
أي مواد إعالنية أو تسويقية أو ترويجية تصف خدمات منافس ما بطريقة غي منصفة أو ي
بتعليقات أو تلميحات مهينة .يجب أن يوقع أحد المديرين عىل كافة المواد اإلعالنية والتسويقية
واليويجية.
ن
وكجزء من برنامج  CTGللمساواة ن
الجنسي ،يخضغ تصوير القوالب النمطية الجنسانية الضارة
بي
ً ً
ن
لمراقبة صارمة ويحظر حظرا تاما طوال مجمل عمليات  ،CTGبما يق ذلك عىل سبيل المثال ال
الحرص ،كافة المواد اإلعالنية والتسويقية واليويجية الصادرة عن ر
الشكة.
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وليكن ن يق علم أصحاب المصلحة أن الموا د اإلعالنية والتسويقية واليويجية (بما فيها وسائل التواصل
االجتماع) يجب أال تذكر أن  CTGتقدم أو قدمت خدمات لألمم المتحدة .وبالتال ن
ينبىع بذل جهد
ي
ي
ي
رسىم
مدروس لضمان عدم احتواء أي مادة إعالنية أو تسويقية أو ترويجية عىل اسم أو شعار أو ختم
ي
لألمم المتحدة أو ألي وكالة تابعة لألمم المتحدة ما لم يتم الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من
عمالء األمم المتحدة المذكورين.
ّ
ّ
 .26التجـ ــارة الدو ّلي ــة
تتحكم حكومات مختلفة ومنظمات متعددة الجنسيات بالحركة الدولية لسلع ومنتجات مصنعة
وبيانات فنية وخدمات معينة ،وتبق عىل حظر تجاري كامل أو ئ
جزن وعقوبات اقتصادية عىل بعض
ي
ي
ن
المستهدفي .وقد تنطبق هذه الضوابط عىل الواردات والصادرات
البلدان والكيانات واألفراد
ن
والمعامالت المالية واالستثمارات وأنواع أخرى من التعامالت التجارية .يليم كل من  CTGوأصحاب
ن
بقواني التجارة الدولية.
المصلحة لديها
ُ
المبلغيـ ــن ع ـن المخالفــات
.27
ن
تليم  CTGبالحفاظ عىل بيئة إبالغ آمنة خالية من الخوف والتنمر وغي ذلك من العواقب السلبية.
يمكن إيجاد نهج اإلبالغ عن المخالفات كامل هنا مع وجوب االمتثال له.
استباق؛ يتوقع من جميع أصحاب المصلحة إبالغ
تأمل  CTGمن أصحاب المصلحة لديها اتباع نهج
ي
لجنة األخالقيات ( )ethics@ctg.orgبنية حسنة عن مخاوفهم بشأن االنتهاكات الفعلية أو المشتبه
فيها لهذه المدونة أو ألي من األنظمة والقواعد والسياسات واإلجراءات المشار إليها أو المرتبطة ن يق
هذه الوثيقة.
لن تقوم  CTGبمضايقة أو االنتقام من أي صاحب مصلحة يبلغ ،بنية حسنة ،عن انتهاكات أو
مخاوف مشتبه بها أو يشارك ن يق التحقيق بأي من هذه االنتهاكات أو المخاوف المشتبه بها ،كما أنها لن
تتسامح مع أي مضايقات أو انتقام من جانب أصحاب مصلحة آخرين .تخضع أعمال االنتقام من
أصحاب المصل حة الذين يقدمون مثل هذه البالغات إلجراءات تأديبية تصل إل إجراء الفصل من
ً
ن
علت،
العمل وتشمله .كما تقوم  CTGبالتحقيق بكافة ادعاءات حدوث انتقام ،سواء كان علنيا أم غي ي
واتخاذ اإلجراء المناسب.
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