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سياست انتعامم مع انشزكاء انمىفذيه واألطزاف انثانثت
مقذمت

رزّثً ٘زٖ اٌغ١بعخ اٌزؼش٠ف ثبٌّجبدب  ٚا٢داة ٚاألخالق اإلعالِ١خ إٌّجغ األعبط ٌغٍٛن اٌفشد،
ٔٚشش اٌم َ، ُ١ع رؼض٠ض اٌم ُ١اٌّ١ٕٙخ ٚاألخالل١خ ف ٟػاللخ اٌّٛظف ِغ صِالئٗ
ٚسؤعبئٗٚ،اٌز١زٕذسجزذزاطبسرّٕ١خسٚدبٌّغئ١ٌٛخٚ،االٌزضاِجٙبِؼزؼض٠ضثمخاٌؼّالءثبٌخذِبربٌز١زمذِٙباٌجُ
ػ١خٚ ،اٌؼًّ ػٍِ ٝىبفذخ اٌفغبد ثشز ٝطٛسح.
انىطاق

رذذد ٘زٖ اٌغ١بعخ اٌّغإ١ٌٚبد اٌؼبِخ ػٍ ٝوبفخ اٌؼبٍِ ٌُٙ ِٓٚ ٓ١ػاللبد رؼبلذ٠خ ٚرطٛػ١خ
اٌجّؼ١خ٠ٚ ،غزثٕ ِٓ ٝرٌه ِٓ رظذس ٌ ُٙع١بعبد خبطخ ٚفمب ً ٌألٔظّخ.
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اختيار انمورد وانمزاقبت:
٠جت أْ دطجك اٌجّؼ١خ اٌّجبدب إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف٘ ٟزٖ اٌغ١بعخ ػٕذ اخز١بس ششوبئُٙ
ِٛٚسد.ُٙ٠
٠جت أْ ٠ىٌ ْٛذ ٜاٌششوبء ٔظُ ٌّشالجخ ِذ ٜاِزثبي اٌّٛسد ٚ ٓ٠اٌّمبٚي.ٓ٠
وزاهت األعمال:
٠ذظش ػٍ ٝاٌششوبء إٌّفز ٓ٠رمذ ُ٠أ ٚدفغ أ ٚطٍت أ ٚلجٛي أ ٞشٟء -أ ٚطٕغ االٔطجبع ثزٌه
ٌٍزأث١ش ثشىً غ١ش الئك ػٍ ٝاٌمشاساد أ ٚاإلجشاءاد اٌّزؼٍمخ ثأ ِٓ ٞأػّبي ٚأٔشطخاٌجّؼ١خ.
٠جت أْ ٠ذا َٚاٌششوبء ػٍ ٝاٌؼٍّ١بد ٚاإلجشاءاد ٌّٕغ األٔشطخ اٌفبعذح ٚاوزشبفٙب.
انمىافست انشزيفت:
٠جت أْ دجش ٞاٌجّؼ١خ  ٚاٌششوبء إٌّفز ٓ٠أػّبٌ ُٙثّب ٠زٛافك ِغ لٛاػذ إٌّبفغخ اٌشش٠فخ
ٚاٌم٠ٛخ ٚثّب ٠زٛافك ِغ ٔظبَ إٌّبفغخ اٌغؼٛد ،ٞعؼ١ب يِىبفذخ االدزىبس.
٠جت أْ دعزخذَ ٚاٌجّؼ١خ اٌششوبء إٌّفزِّ ٓ٠بسعبد األػّبي اٌؼبدٌخ ثّب ف ٟرٌه االػالٔبد
اٌذل١مخ ٚاٌذم١م١خ.
دقت سدالث األعمال:
٠جت أْ رزم١ذ ٚرزطبثك اٌذفبرش ٚاٌغجالد اٌّبٌ١خ ٚفك ِؼب١٠ش ِ ٚجبدب اٌّذبعجخ ايػبَ.
٠جت أْ رى ْٛاٌغجالد وبٍِخ ٚدل١مخ ِٓ جّ١غ اٌجٛأت اٌّبد٠خ.
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٠جت أْ رى ْٛاٌغجالد ِمشٚءح ٚٚاضذخ ٚرؼىظ اٌّؼبِالد ٚاٌّذفٛػبد اٌفؼٍ١خ.
٠جت أالدعزخذَ اٌجّؼ١خ ٚاٌششوبء إٌّفز ٓ٠أ ٞأِٛاي غ١ش ِغجٍخ ِٚم١ذح ف ٟاٌذفبرش.
حمايت انمعهوماث:
٠جت أْ ددّ ٟاٌجّؼ١خ  ٚاٌششوبء إٌّفز ٓ٠دمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌغش٠خٚ،اٌزٟ
رشًّ أِ ٞؼٍِٛبد شخظ١خ ٠زُ جّؼٙب أ ٚرخضٕٙ٠ب أِ ٚؼبٌجزٙب .
٠جت أْ ٠ؼٍّٛا ػٍِٕ ٝغ فمذاْ أ ٚئعبءح اعزخذاَ أ ٚعشقح أ ٚاٌٛطٛي غ١ش إٌّبعت يٌٍّى١خ
اٌفىش٠خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌغش٠خ أ ٚوشفٙب أ ٚرغ١١ش٘ب.
٠جت رٛف١ش عجً اٌذّب٠خ ِٓ االرظبي غ١ش اٌّشخض ثٗ /ٚأٔ ٚشش اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرُ
اٌذظٛي ػٍٙ١ب.
خودة انمىتح:
٠جت أْ ٠ضّٓ اٌششوبء إٌّفز ٓ٠اٌّشبسو ٓ١ف ٟػٍّ١خ اإلِذاد ثبٌّٛاد/إٌّزجبد ٚاخزجبس٘ب
ٚرغٍ١فٙب ٚاالِزثبي ٌٍّزطٍجبد اٌخبطخ ثٍٛائخ ضّبْ اٌجٛدح ِّٚبسعخ اٌزظٕ١غ ٚاٌّخزجش٠خ
إٌّبعجخ اٌّغجً ثٙب إٌّزجبد .
٠جت أْ رى ْٛاٌٛثبئك أ ٚاٌج١بٔبد راد اٌظٍخ ثبٌّٛاد/إٌّزجبد اٌز٠ ٟزُ اٌم١بَ ثٙب ،أطٍ١خ
ٚدل١مخ ِٚمشٚءح ِٚشالجخ ٚلبثٍخ ٌالعزؼبدح ٚإِٓخ ثذ١ث ال ّ٠ىٓ اٌزالػت ثٙب ثشىً ِمظٛد أٚ
غ١ش ِمظٛد ٚال ّ٠ىٓ فمذ٘ب.
٠جت اِزثبي اٌششوبء إٌّفزٌ ٓ٠ىً ِزطٍجبد االدزفبظ ثبٌغجالد اٌز ٟرضؼٙب اٌجٙبد راد
اٌؼاللخ ٚوزٌه رٍه إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟأ ٞارفبل١خ ِٛلؼخ ِغ اٌجّؼ١خ.
االمتثال نهضوابظ انتداريت:
٠جت أْ ّ٠زثً اٌششوبء إٌّفزٌ ٓ٠جّ١غ ضٛاثظ االعز١شاد ٚاٌزظذ٠ش ٚاٌؼمٛثبد اٌّؼّٛي ثٙب
ٚغ١ش٘ب ِٓ األٔظّخ راد اٌؼاللخ االِزثبي األِثً.
إبذاء انمخاوف:
اً
ِٛظف ٌذ ٜاٌجّؼ١خ أ ٚأ ٞشخض ٠ؼًّ ٔ١بثخ
٠جت ػٍ ٝاٌششوبء إٌّفز ٓ٠ئْ رج ٌُٙ ٓ١ثأْ
ػٕٙب لذ اشزشن ف ٟعٍٛن غ١ش ٔظبِ ٟأ ٚغ١ش الئك ،ئثالؽ ئداسح اٌجّؼ١خ فٛساً.
أ ٞفشد أ ٚجٙخ دػشف أ ٚدشه أْ أدذ ششوبء اٌجّؼ١خ أ٠ ِٓ ٚؼًّ ٔ١بثخ ػٕٙب لذ اشزشن فٟ
أػّبي أ ٚأٔشطخ رٕزٙه لٛاػذ اٌغٍٛن اٌّ١ٕٙخ ٠ ،جت أْ ٠فظخ ػّب ٌذ ٗ٠ػجش ثش٠ذ اٌجّؼ١خ
 ِٓٚ mahani_ber@hotmail.comثُ اإلثالؽ ػٓ اٌّخبٚف إلداسح اٌجّؼ١خ.
اعزمجبي اٌشىبٚ ٜٚاإلفظب ح ػٓ اٌّخبٚف ٠ذ٠ش٘ب فش٠ك ِزخظض ،د١ث ّ٠ىٓ اٌذفبظ ػٍٝ
عش٠خ ٘٠ٛزه (ثمذس ِب ٠غّخ ثٗ إٌظبَ).
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انمسؤونياث

رطجك ٘زٖ اٌغ١بعخ ضّٓ أٔشطخ اٌجّؼ١خ ٚػٍ ٝجّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١اٌز٠ ٓ٠ؼٍّ ْٛرذذ ئداسح ٚاششاف
اٌجّؼ١خ االطالع ػٍ ٝاألٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثؼٍّٗ َ ٚػٍ٘ ٝزٖ اٌغ١بعخ ٚاإلٌّبَ ثٙب ٚاٌزٛل١غ ػٍٙ١ب ،
ٚاالٌزضاَ ثّب ٚسد فٙ١ب ِٓ أدىبَ ػٕذ أداء ٚاججبرٗ َ ِٚغإ١ٌٚبرٗ َ اٌٛظ١ف١خٚ .ػٍ ٝئداسح اٌّٛاسد
اٌزٕف١ز٠خ ٔشش اٌٛػ ٟثثمبفخ ِٚجبدب اٌغٍٛن اٌٛظ١فٚ ٟاخالل١بد اٌٛظ١فخ ٚرض٠ٚذ جّ١غ اإلداساد
ٚاأللغبَ ثٕغخخ ِٓ٘ب.
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