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 الهدف

صحة األسرة  ةنظمعات السلوكية والحماية من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، التي تقدمها مالتوق ديدحلت

 .في بيئة العمل (FHI 360) الدولية

 :النطاق

 والموردين العالم، أنحاء جميع في  FHI 360)) األسرة الدوليةمنظمة صحة العاملين  ب جميع على السياسة هذه تسري

 .أدناه المبين الحد إلى الموردينالعاملين مع و

 :التعريفات

 

 شكوىُمقدم  الطرف الشخص أو هو ال –مقدم الشكوى   

 

  .هذه السياسةبموجب . 1

س مجلء عضاأ الموظفين، والضباط، (FHI 360) منظمةال - (FHI 360)العاملون في منظمة صحة األسرة الدولية   2.

 المصرح اآلخرين واألفراد والوكالء والمتطوعين( األجر يمدفوع غير أو يدفوعن مم) والزمالء والمتدربين دارةإلا

 .FHI 360 عن نيابة بالتصرف لهم

 (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية نامجرب يستفيد منل فط أي أوبالغ ص شخأي هو  -نامج رلباب مشاركال . 3

 نتيجة أو FHI 360 بمنظمة يتعلق فيما المورد العاملين مع أو الموردين أو العاملين من FHI 360 بـ اتصال لديه أو ،أو

 .لتلك الصلة 

 .بموجب هذه السياسة ضده شكوى  قدمت الذي الطرف أو الشخص - المدعي عليه.  4

الدور الرقابي المباشر على عمل  الذي يؤديو FHI 360بمنظمة صحة األسرة الدولية  موظفهو ال –المشرف .  5 

  FHI 360.التابعين لمنظمة صحة األسرة الدولية  لموظفينعلى عدة أعمال لواحد أو 

 :ةسياسال

 

 :بيان السياسة العامة 1. 

، تحقيقا لهذه الغاية .  العمل في بيئة محترمة وآمنة FHI 360 العاملين بمنظمة صحة األسرة الدولية يحق لجميع 1.1. 

أي شكل من أشكال التحرش في مكان العمل أو المواقف المتعلقة     (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية ال تتحمل

 :بالعمل على أساس

 القومي أو العرقي األصل أو اللون أو العرق. 1.1.1

 الدين. 1.1.2

 عمرال. 1.1.3
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ر االلتزام أو الجنسية الهوية أو الجنسي التوجه أو الجنس. 1.1.4  اجتماعيًا المحددة واألنوثة الذكورة بمعايير المتصوَّ

 طبيه حاالت. 1.1.5

 الطبيعية والرضاعة والوالدة الحمل. 1.1.6

 المواطنة أو الجنسية. 1.1.7

 (األسرة أفراد بأحد الخاصة تلك أو) الجينية الخصائص أو المعلومات أو العقلية، أو الجسدية اإلعاقة. 1.1.8

 المتحدة لوالياتل المخضرم وضع أو األمريكي الجيش حماية. 1.1.9

 وضع كضحية للعنف المنزلي أو االعتداء الجنسي أو المطاردةال  1.1.10.

 .حالة أو سمة أخرى محمية بموجب القانون المحليأي فئة أو  1.1.11. 

العاملين في منظمة صحة  من مضايقة بشكل تام  (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدوليةالعاملين بيحظر على   1.2.

معه في  ونأو أي شخص آخر يتعامل البرنامج، في المشاركون المورد، العاملون مع ،FHI 360األسرة الدولية 

 .المواقف المتعلقة بالعمل

لتحرش صادر ا اهذكان أمن التحرش، سواء العاملين بها بحماية  (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية تلتزم  1.3. 

أو أي  العاملين مع الممول، أو المشاركون في البرنامج أو ممولونال مورد،العاملين مع ال أو موردالأو  ،العاملين أومن 

 .المتعلقة بالعملاألمور انجاز في معه  ونشخص آخر يتعامل

 وتتخذ التحرش، شكاوى من تتحققسو وقائية، إجراءاتFHI 360) ) صحة األسرة الدولية منظمة تتخذ سوف 1.4. 

 .(FHI 360)العاملين بمنظمة على  أوتقع من  مضايقات أي لوقف ةالمناسب اتاإلجراء

 التحرش شكلي الذي والسلوك التحرش توضيح. 2

 عندما1.1  القسم في المذكورة العوامل من أي على بناءً  به مرحب وغير فيه مرغوب غير سلوًكا التحرش يعتبر. 2.1

 أو ،الشخص عمل أداء ليفسد الكفاية فيه بما نتشًراومعنيفًا  يكون ،العمل الستمرار شرًطا المسيء السلوك تحمل يصبح

 سلوك أن يقع يمكن. ةمذل أو مسيئة أو ةمهين عمل بيئة أو واإلهانة والعدوانية والتخويف االحترام عدم من حالة يخلق

 .جسديًا أو ةغير اللفظي من خالل اإليماءاتأو ( اإلنترنت عبرويتضمن )من خالل الكالم أو الكتابة  التحرش

 .تحرشحاد واقعة ، قد يشكل حادث واحد ، ولكن في بعض الحاالتتستمرتتكرر المضايقة ووعادة ما   2.2.

، ون)بما في ذلك المشرف (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدوليةب  العاملين أحد  من ونيمكن أن يكون المتحرش 2.3. 

العاملون مع المورد؛ مثل ( FHI 360)أشخاص من خارج  منظمة العمل( أو  زمالء ، وونالمباشر ونمبلغوال

 البرنامج؛ في المشاركون ؛، البائع، المقاول الفرعي، أو المتلقي الفرعي؛ موظفي الممولن لدى مورد المقاولالموظفو

 في معه يتفاعلون آخر شخص أي أو ؛ FHI 360 هم منظمة صحة األسرة الدوليةخدمالتي ت المجتمعات أعضاء

  .بالعمل الصلة ذات المواقف

 يرفع تقرير بذلك في أطارو المضايقاتمن هذه   FHI 360عاملون بمنظمة صحة األسرة الدولية ال يتأذى أن يمكن 2.4.

ً  السلوكهذا  كان إذا حتى السياسة هذه  .آخر شخص إلى موجها
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وهذا   ل.العمه من األوقات خالل أوقات غيرفي أو  ،أثناء العمل أو في ،في العمل قعالتحرش هو السلوك الذي ي 2.5. 

، أو مكاتب أو FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية ) ، مكاتبيشمل مواقع العمل مثل، على سبيل المثال ال الحصر

غيرها من التبادالت  االجتماعية أو، وسائل اإلعالم نترنت من خالل البريد اإللكتروني، عبر اإلالمورد أو الممول  رافقم

، في المناطق اإلنسانية نتشارميدانية للعمل، االالزيارات ال، في السكني جمعالعمل، المالخاص بسفر الاإللكترونية، أثناء 

 موقعب تدريبية عمل ورش فعاليات ذلك ويشمل. هاتخدمقوم بالمجتمعات التي نبالعمل ب الشؤون المتعلقةفي جميع و 

 ووجبات تب،االمكب التي تقام حفالتال مثل بالعمل الصلة ذات االجتماعية والمناسبات مؤتمرات،الو ،هوخارجالعمل 

 .العمل أو بالعميل الخاصة يةالترفيه والمناسبات ،مواقع العمل خارجالعمل وعشاء العمل التي تقام  غداء

 

 عن النظر بغض الجنسي التحرش يقع أن يمكن. يالجنس التحرش أنوع من محدد نوع هو الجنسي التحرش ..2.6

 من األفراد بين وكذلك الجنس نفس من األفراد بين يقع أن يمكن. الجنسية الهوية أو ،الجنسي التوجه أو األفراد جنس

 الجنسي التحرش يتخذ أن يمكن .الجنسية الرغبة هو التحرش سلوك وراء الدافع يكون أن يتطلب وال اآلخر، الجنس

 :مختلفة أشكاالً 

التدخل بشكل غير  أو تأثيرتهدف إلى الالتي وة أو المستمرة متواصلة أو الحادبيئة العمل: التصرفات العدائية  2.6.1. 

  ،ة عمل مخيفة أو عدائية أو هجوميةفي أداء عمل الموظف أو خلق بيئ طبيعي

أو محاوالت للتعدي الجنسي  أو ،غير المرحب به جنسيالتحرش ال: غير المرحب بها الجنسية المضايقاتو. 2.6.2

الخضوع  عندوالذي  الجنسي الطابع ذي والجسدي اللفظي السلوك من ذلك وغير مهنية، غير أو جنسيةعالقات  إلقامة

 لقرارات كأساس يستخدم أو الموظف توظيفأو سببًا لقبول  شرًطايعتبر  ضمني أو بشكل صريح سواء رفضه أو له

 .الموظف هذا على تؤثر التي التوظيف

 :يلي ما يحظر التحرش من أمثلة. 2.7

 تعليقاتال أو المزح، ة،محرجال أو مهينةال النكات.  .2.7.1

 مهينة تعليقات أو السخرية ،األلقاب أو االفتراءات. 2.7.2

 والعنف الجسدي األذى من مبطنةال أو مباشرةال تهديداتال. 2.7.3

 ذلك في بما اإلنترنت، عبر أو جسدية أو لفظية كانت سواء ،به مرحبال غيرالتحرش  أو جنسيةال مساهماتال. 2.7.4

 االجتماعي التواصل وسائل

 القيام به بصورة كاملةأو  االعتداء الجنسي أو االغتصاب. الشروع في  .2.7.5

 اإليماءات، أو غمزالسلوك غير اللفظي مثل التحديق، أو ال 2.7.6. 

 خفية؛ أو التهديدات المهينةالتعليقات السخرية أو ال 2.7.7. 

هواتف عرض أو مشاركة صور مسيئة مثل الملصقات أو الفيديوهات أو الصور أو الكارتون أو شاشات ال.  2.7.8

  أوالمسيئة أو رسائل البريد اإللكتروني أو منشورات وسائل التواصل االجتماعي أو الرسومات  الذكية

 البدنية أو الشخصية الخصائص أو المظهر، حول بها المرحب غير التعليقات أو المسيئة الجنسية التعليقات. 2.7.9

 أو العاطفية أو العقلية أو الجسدية اإلعاقات ذلك في بما) اإلعاقات ذوي األشخاص عن الهجومية التعميمات أو األخرى،

 الجنسية أو العرق أو العنصر أو الجنس أو العمر وأ( التعلم صعوبات

 تحركاتمس أو التدليك، أو عرقلة الالمرغوب فيه مثل التالضروري أو غير الجسدي غير التصال اال 2.7.10. 

 ، أو التدخل الجسدي في عمل فرد آخرالطبيعية
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، بما في ذلك للسلوك الجنسي هخضوعبهدف  المعاملة التفضيلية أو الوعود بالمعاملة التفضيلية للموظف 2.7.11. 

 تعويض أو مكافأةمنحه  ة بهدفالجنسي عالقةموظف لالنخراط في ال أياغراء أو محاولة  غواءاال

ستمرار العمل ال  جنسية كشرط دخول في عالقاتالشخص لل خضع لهاالتي ي رغبات الجنسيةالتهديدات أو ال.  2.7.12

 جنسيةالدخول في عالقات قاقات المتعلقة بالعمل مقابل ، وعروض االستحتجنب بعض الخسائر األخرىلأو 

 (5 شكاوى التحرش الجنسي )انظر القسمرًدا على االنتقام  2.7.13. 

آخر يشكل تحرًشا غير مقبول بموجب هذه السياسة أو  ا، وقد يكون هناك سلوكً ائمة األمثلة السابقة ليست شاملةق 2.8. 

 .القوانين المعمول بها

، ولكنها إلى مستوى مخالفة هذه السياسة صلوب فيها لن ت، فإن بعض السلوكيات غير المرغلى ذلك. باإلضافة إ 2.9

في مثل هذه   (POL 03003) .المهني لوكلسمعايير ال (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية قد ال تتفق مع سياسة

 هذا على إبالغ الموارد البشرية حتى يمكن معالجةFHI 360 العاملين بمنظمة صحة األسرة الدولية ، يتم حث الحاالت

 .السلوك

 االبالغ      .3

، أو تحرشوي الصلة الذين تعرضوا للذ عاملينوال (FHI 360) منظمة الصحة العالميةب العاملين يجب على  3.1. 

السلوك، هذا عن فوًرا مثل هذا السلوك، اإلبالغ من شاهد أو  ،لوك آخر محظور بموجب هذه السياسةأو أي س ،االنتقام

 :التالية جهاتال ىحدإسواء شفهيا أو خطيا، عن طريق االتصال ب

 ؛م، أي مشرف آخر داخل إدارتهيمارس هذا السلوك المشرف المباشر، إذا كان مشرفهم المباشر، أو 3.1.1. 

شريك موظف الموارد البشرية الموارد البشرية اإلقليمي أو  موظفأو  (HR) ممثل الموارد البشرية المحلي.  3.1.2

 ؛اإلداري 

  Useetha Rhodes( URhodes@fhi360.orgيوسيث رودس ) مدير شراكة الموارد البشرية. 3.1.3

 ؛ أوPam Mayers  PMyers@fhi360.org)) بام مايرز أو رئيس الموارد البشرية

موقع  عبر البريد اإللكتروني على (OCIA) مكتب االمتثال والمراجعة الداخلية .3.1.4. 

Compliance@fhi360.org                  

 9330-461-800-1))داخل الواليات المتحدة  OCIA)الخط الساخن لمكتب االمتثال والمراجعة الداخلية ) 3.1.5.

 .(4400-514-720-1+وخارج الواليات المتحدة 

 باسمك أو بشكل مجهولتبلغ إما  (OCIA) مكتب االمتثال والمراجعة الداخليةموقع اإلبالغ الخاص ب. 3.1.6

)http://www.fhi360.org/anonreportregistry( 

العاملين   حث يتم. المحدودة المعلومات بسبب التحقيق عند صعوبة أكثر المجهولة التقارير تكون ما عادةً  3.1.6.1.

 بما السلوك،هذا  حول التفصيلية المعلومات من ممكن قدر أكبر تقديم على FHI 360)األسرة الدولية )منظمة صحة ب

 األشخاص يضع لن هذاطالما أن  السلوك،هذا من شاهدوا  أوفي  شاركوا الذين األشخاص تحديد أمكن، إن ذلك، في

 .يالفورالتعرض لألذى  خطرل الذين تم التعرف عليهم

منصبًا على يشغلون أو مشرفين أكانوا سواء  (FHI 360) في منظمة صحة األسرة الدوليةالعاملين مطلوب من 3.2. 

، أو ن أي مضايقات فعلية أو مشتبه بها، أو انتقامية، عساعة 24 خالل، في فوًرايخطروا لمدير أو أعلى أن مستوى ا

عدم القيام بذلك  .بصورة أ بأخرى بها  ونعلمحظونها أو يالتي يال التي يُبلغوا بها  أو سةأي انتهاك آخر لهذه السيا

 .صل إلى الفصل الفوري من العملت قدإلى اتخاذ إجراءات تأديبية،  يشكل انتهاكا لهذه السياسة، ويمكن أن يؤدي
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 دعيدعم الم.  .4

األشخاص و (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدولية ضمنتيجب أن   .سالمة جميع المعنيين أمر بالغ األهمية .4.1. 

التحرش ال يعرض سالمة االستجابة لمزاعم أن سيتخذون جميع اإلجراءات المطلوبة في تنفيذ هذه السياسة  المعنيين 

بإجراء تقييم فوري بشأن صحة  (FHI 360) نظمةالشكوى، ستقوم م استالمعند  للخطر.المدعي عليه أو المدعي 

نظمة صحة األسرة م، ستتخذ أثناء التحقيقات  .المؤقتة الضرورية للسالمة حلولاألفراد المعنيين وتنفيذ الوسالمة 

 .المدعي اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة الدولية

 التغطية مثلاستحقاقات الشركة  برامج استخدام FHI 360)) منظمة صحة األسرة الدوليةب  للعاملين  يجوز .4.2

 األهلية لمتطلبات وفقًا ،الدعم على للحصول الموظفين مساعدة وبرامج المدفوعة، غير أو المدفوعة واإلجازات الطبية،

 .المنافع خطة وشروط

 عدم االنتقام 5.

)سياسة الباب المفتوح وسياسة سياسة منفصلة تحظر االنتقام   (FHI 360)تنتهج منظمة صحة األسرة الدولية .5.1

أو  من التحرش ضد الموظفين الذين يشتكونيقع أي انتقام  من بشدة (FHI 360) منظمة حظرت (. 03004عدم االنتقام

 .التحرشعن تحقيق أو الذين يشاركون في  الصلة، ذات اإلجراءات أو السياسة لهذه خرىاأل نتهاكاتاالمن 

 إلبالغل أو نيته لإلبالغ عن عرابإلبسبب ا آخر شخص بمعاقبة يهدد أو ما شخص يعاقب عندما االنتقام يحدث. 5.2

 مضايقاتال عن اإلبالغ في اآلخرين مساعدة أو السياسة، لهذه آخر انتهاك أي أو مضايقة بأنهأكيدة بصورة  هيظن عما

 .السياسة هذه بموجب التحقيقات في المشاركة أو السياسة، هذهل نتهاكاتاال أو

 .3 قسم فيالموجودة  اإلبالغ آليات خالل من ابه المشتبه االنتقامواقعة  عن فورا اإلبالغ ينبغي. 5.3

في االنتقام سوف يخضع إلجراءات الذين يشاركون   (FHI 360) في منظمة صحة األسرة الدوليةالعاملون   .5.4.

 .FHI 360 صلة له مع منظمة صحة األسرة الدوليةأو إنهاء أي   العمل ه منفصلإلى حد تصل قد تأديبية 

 التحقيق واتخاذ اإلجراءات التصحيحية  . .6

نظر عن وقت وقوع ، بغض ال السياسة لهذه آخر انتهاك أي أو االنتقام أو المضايقة عن اإلبالغعند استالم   6.1.

 .بناًء على طبيعة الموقفعمل مناسب للمسار الال، تحدد الموارد البشرية الحدث )األحداث(

، شأن صحة وسالمة األفراد المعنيينبإجراء تقييم فوري ب (FHI 360) نظمة صحة األسرة الدوليةستقوم م 6.2.  

 ، أو وضعالمدعي عليهعن إبعاد المدعي واتخاذ خطوات لمنع المزيد من المضايقات وتنفيذ إجراءات مؤقتة قد تشمل 

سالمة لضمان  المنظمة ( في إجازة إدارية أو غيرها من التدابير وفقا لتقديرماهرغبتبناء على ) مدعيأو العليه  المدعي

 .دون انقطاعل ق، أو السماح إلجراء تحقيق شاموسرية التحقي

تحقيقاً دقيقاً في الوقت المناسب وشامل بطريقة محايدة توفر  (FHI 360) نظمة صحة األسرة الدوليةستجري م 6.3.  

أدناه للحصول على  7لجميع األطراف اإلجراءات القانونية المناسبة وتحافظ على السرية قدر المستطاع )انظر القسم 

  (.معلومات مفصلة حول السرية

 وظفت قد FHI 360)ألسرة الدولية )امنظمة صحة  ولكن البشرية التحقيقات، الموارد قسم عموًما ستجرى. 6.4

 .مناسبًا ذلكترى  عندما خارجيين محققين

ل مع التحقيقات وتوفير معلومات التعاون بشكل كام (FHI 360) منظمة صحة األسرة الدوليةالعاملين  بيجب على  6.5. 

 .للمحققين حيحةص

أو  الواقعة هدوااوغيرهم ممن قد يكونوا قد شوالمدعي عليه المدعي التحقيقات مقابالت مع  هذه تتضمنعادة  6.6. 

سيتم االنتهاء من مراجعة السجالت والبريد اإللكتروني واالتصاالت والوقائع األخرى ذات  .لديهم معرفة بالشكوى

 .المحددة حسب الظروف الفريدة لكل شكوىتختلف خطوات التحقيق  .الصلة
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 جمعها تم التي األدلة مراجعةب (FHI 360) تقوم منظمة صحة األسرة الدولية سوف التحقيق، من االنتهاء عند. 6.7

 المنظمة سياسات من اغيره أو قبيل هذه السياسة من أخرى انتهاكات أو نتقام،ا أو تحرش،قد وقع  كان إذا ما وتحديد

(FHI 360). 

تصحيحية فورية  إجراءات (FHI 360) صحة األسرة الدولية منظمة، ستتخذ في حالة حدوث انتهاك للسياسة 6.8. 

لتصحيحية بين التدريب وقد تتراوح اإلجراءات ا  .ولردع المضايقات المستقبلية تحرشإلنهاء ال عقالنيمحسوبة بشكل 

، أو أي ، أو التعليقاالستبعاد، أو نتداب، أو إعادة االنقل، أو ال، أو التحذيرتحسين األداءلخطط وضع واالستشارة، أو 

 .من الوظيفةآخر يصل إلى الفصل الفوري إجراء تأديبي 

 منها يُطلب وقد األخرى التنظيمية التحقيقاتهيئات  أو القانونسلطات إنفاذ  مع (FHI 360) منظمة تتعاون سوف. 6.9

 وسيتم. ذات الصلة (FHI 360) منظمة لممولي و/أو القانون إنفاذهيئة ل موثوقةال نتهاكاتاالو مزاعمال عن اإلبالغ

 الداخليةمكتب االمتثال والمراجعة و الرئيسي بالمقر البشرية الموارد إدارة من بتوجيه واإلبالغ التعاون هذا إجراء

(OCIA)  العام المستشار مكتب مع التشاور شملي أن ويمكن. 

 السرية . 7

لضمان خصوصية األفراد المعنيين سرية إلى أقصى حد ممكن  تحرشتقارير ال  (FHI 360) منظمة بقيتس 7.1. 

 .تحرشلتحقيق وإنهاء أي سلوك ستكمال اال اهامة التحقيق ونزاهته، مع الوفاء بالتزسالملحفاظ على لو

بمنظمة صحة األسرة العاملين الكشف عن المعلومات المستفادة من خالل عملية التحقيق ألولئك  فقط وسيتم.  7.2

  (FHI 360)أن تفي منظمة إلى المعرفة" من أجل وناجتحيأو غيرهم من األشخاص الذين " (FHI 360) الدولية

 .فوريةالجراءات اإلبالتزاماتها في التحقيق واتخاذ 

 قوانين أية بموجب الموظفين حقوق من حديوجد ما ي الكما  المطلقة، لسريةما يضمن ا السياسة هذه فييوجد  ال. 7.3

 .بالعمل المتعلقة المسائل مناقشةدى ل بها معمول

 نتهك هذه السياسةي ذيالسلوك األخر ال .8

وقوع أيًا من األفعال  فإنأعاله،  االمشار إليه ةالمحظور ياتنتقام، وغيره من السلوكاالباإلضافة إلى التحرش، أو  8.1. 

 :والعاملين ذوي الصلة  (FHI 360)منظمةللعاملين  ببالنسبة لهذه السياسة  اأيضا انتهاكً يشكل  التالية

 المضايقات عن اإلبالغ نع فرد أي إعاقة أو تحدي أو تثبيط محاولة. 8.1.1

 السياسة هذه بموجب تحقيق أي في فرد أي مشاركة اعاقة أو طيتثب. 8.1.2

 للمحققين كاذبة ادعاءات تقديم أو عمد عن خاطئة معلومات تقديم. 8.1.3

 .كاذبة دعوى بالضرورة جعلهاي ال إثباتها يمكن ال الدعوى نكو حقيقة السياسة هذه تدرك. 8.1.3.1

 الموردين والعاملين مع الموردين توقعات  . 9

 .كما هو موضح في هذه السياسةتحرش عن أي سلوك متناع اال ،الموردين والعاملين مع الموردين يجب على 9.1. 

كبقية  بشكل مماثل بمبادئ هذه السياسة الموردون  يتمسكأن  (FHI 360) تطلب منظمة صحة األسرة الدولية 9.2. 

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى  .وضد العاملين مع الموردين  لمنع التحرش من قبل موظفيهمالموظفين زمالئهم من 

   .FHI 360 منظمة صحة األسرة الدولية  مع التعاقدية المورد عالقةإنهاء 

 التحقيقات مع كامل بشكل موردينعاملين مع الوال الموردين تعاون FHI 360 منظمة صحة األسرة الدولية  تطلب9.3. 

 .للمحققين ةصحيح معلومات وتقديم السياسة انتهاكات في
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 عواقب انتهاكات السياسة. 10

الذين ينتهكون هذه السياسة إلجراءات تأديبية )انظر  (FHI 360) منظمة الصحة الدوليةالعاملين  بيخضع  10.1. 

أي عالقة أخرى مع منظمة صحة إنهاء أو  العمل فوًراقد تصل إلى الفصل من (  03011 سياسة انضباط الموظف

 (.أعاله 6.8انظر )  FHI 360األسرة الدولية 

 FHI منظمة صحة األسرة الدولية ) ن في البرنامج الذين ينتهكون هذه السياسة من برامجوالمشاركيستبعد قد  10.2. 

  (FHI 360). نظمةاألخرى لم برامجالمن المشاركة في  وامنعيو  360)

صحة األسرة  منظمة إلى قيام ،الموردين أو العاملين مع الموردين هذه السياسة من قِبل  ؤدي انتهاكيقد  10.3.

متابعة أي  (FHI 360) منظمةوعالوة على ذلك، يجوز ل  (FHI 360).منظمة معالمورد نهاء عقد بإ (FHI 360)الدولية

 .قد تكون متاحةأخرى مستحقة أو  إجراءات تعاقدية أو قانونية

 .البشرية الموارد بشريك االتصال يرجى سئلة،لطرح المزيد من األ أو لسياسةحول  هذه االمستفيض  للمزيد من الشرح

 

 :الصلة ذات الوثائق

 السياسات. 1

 والسلوك األخالق مدونة •

• POL 01032 :الجنسي واالعتداء االستغالل من البرنامج في المشاركين حماية 

• POL 03003 :المهني السلوك معايير 

• POL 03004 :االنتقام وعدم الباب فتح 

• POL 03005 :العمل فرص تكافؤ 

• POL 03011 :الموظف انضباط 

• POL 03035 :العمل مكانالمحظورة ب عالقاتال  

• POL 03041 :العنف من خالية عمل بيئة 

• POL 03051 :اإلدارية اإلجازة 

 

 القياسية التشغيل إجراءات. 2

 ال يوجد •

 

 المالحق. 3

 ال يوجد •
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 :المراجع

 . ال يوجد1

 

 :تاريخ مراجعة السياسة

 األخالق قواعد   رقم

 (POL) المهني والسلوك

 تاريخ المراجعة

 )اليوم  الشهر  السنة( 

 موجز التغييرات

 جديد  اجراء446--

446A--446تغييرات ظاهرة في  12/84 اجراءA 

446—Pol 10/98  446تغييرات ظاهرة فيB 

446—Pol 1/81 جديد 

446A—Pol 12/84 446 تغييرات ظاهرة فيA 

 446Bتغييرات ظاهرة في  446B 10/98مجمع(  (

446C 1/01  446تغييرات ظاهرة فيC 

446C 4/03  توجد تغييراتتمت مراجعته؛ ال 

 446.03تم تغيير الرقم إلى  12/04 446.03

 446.04 تغييرات ظاهرة في 4/05 446.04

 446.05 تغييرات ظاهرة في 6/06 446.05

 446.06أعد الكتابة. تغييرات ظاهرة في  6/08 446.06

 تنسيقالتعريفات، الجراءات، اإلرئيسية، اللغة تم تحديث ال 2011نوفمبر  446.07

POL 03029  رقم 2012ديسمبر POL اإللكترونية الوثائق إدارة نظام إلى لالنتقال جديد EDMS 

   

POL 03029  أضيفت الهوية الجنسية 2015ابريل 

POL 03029  تمت اضافة تعريف لتكافؤ فرص العمل 2015ابريل 

POL 03029  االسموتنسيق، الوتعريفات، الوجراءات، اإلو، لغةم تحديث الت -غيير رئيسي ت  2015نوفمبر. 

POL 03029  االسمو، تنسيقالو، تعريفاتالو، جراءاتاإلو، لغةم تحديث الت -غيير رئيسي ت 2019يناير. 

POL 03029 4   للعاملين بمنظمة المنقحة التعريفات 2019 يونيه FHI، ،العاملين مع الموردينو والموردين،  

 لذلك وفقًا ةالسياس محتوىتحديث و
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