القواعد السلوكية لشركاء
أعمال MSD

“قيمنا ومعاييرنا” لشركاء األعمال
القواعد السلوكية لشركاء أعمال [ MSDاإلصدار الثاني] ديسمبر 2015

تلتزم شركة  MSDباالستدامة في جميع األنشطة التجارية وتعتزم تطبيق أعلى
مستويات المعايير األخالقية واالجتماعية والبيئية وااللتزام بها .وندرك أن شركاؤنا
في األعمال يؤدون دورً ا مهما في مجمل نجاحنا.
وتبعًا لذلك ،تسعى شركة  MSDجاهد ًة إلى القيام بأعمال تجارية مع األفراد
والمؤسسات الذين يلتزمون مثلنا بالمعايير األخالقية الرفيعة والذين يعملون بطريقة
مسؤولة من الناحية االجتماعية والبيئية.
وضعت شركة  MSDتلك القواعد السلوكية لشريك األعمال ،بهدف تعزيز المعايير
التي نلتزم بها ،القائمة على مبادئ الصناعات الدوائية الخاصة بمبادرة سلسلة
اإلمدادات الدوائية ( )PSCIومبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة البالغ عددها
 10مبادئ وقيمنا ومعاييرنا.
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التوقعات
 Mمعاييرً ا عالية إلدارة األعمال بشكل أخالقي ووف ًقا للقانون.
تضع شركة  SD
ونتوقع نفس االلتزام من شركائنا في األعمال .تقدم القواعد السلوكية لشريك
األعمال المبادئ األساسية الالزمة لشركاء األعمال للتعامل مع شركة  .MSDكما
نراعي هذه المبادئ في اختيار شريك األعمال ومراقبة شركاء األعمال فيما يتعلق
باالمتثال بهذه المبادئ.

يتوقع من شركاء األعمال...
•االلتزام بالمبادئ األخالقية وممارسات العمل المتعلقة
بالعمل والبيئة والصحة والسالمة ونظم اإلدارة التزامًا
شدي ًدا.
• دمج وتواصل وتطبيق هذه المبادئ.
•العمل بامتثال كامل لجميع القوانين المعمول بها
والقواعد واللوائح.
نهج يُجرى تحسينه باستمرار ويعزز
•دمج المبادئ في ٍ
األداء بمضي الوقت.
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النقاط األساسية:
نطاق شركاء األعمال يتضمن األفراد أو المؤسسات التي تقدم خدمات ومواد

خام ومكونات نشطة وعناصر ومنتجات مكتملة أو منتجات أخرى إلى MSD

وشركاتها التابعة والفرعية وأقسامها العاملة.

ليس القصد من هذه المبادئ استبدال أو تعديل أو معارضة أي من المتطلبات
القانونية أو التنظيمية المعمول به أو االلتزام التعاقدي مع شركة  MSDو شركاتها
الفرعية المشغلة لديها والشركات التابعة لها واألقسام الموجودة بها.
إن األمر يتوقف على كل شريك من شركاء األعمال في تحديد كيفية تحقيق
االمتثال بالمبادئ والمعايير وإظهاره ،كما ورد في القواعد السلوكية لشريك
األعمال .حيثما هو مذكور في العقود ،يجب أن تحتفظ شركة  MSDبحقوق
التدقيق والفحص للتحقق من مدى االمتثال.
تسعى شركة  MSDإلى التأكد من االمتثال بالقواعد السلوكية لشريك األعمال
وذلك بدعوة الشركاء إلى ملء استبيان التقييم الذاتي ،كجزء من الفحص األولي في
اختيار شركاء جدد في العمل .قد تسعى شركة  MSDإلى زيادة التأكد من االمتثال
بطلب زيارة داخل الموقع.
يمكن الحصول على مزيد من اإلرشادات بشأن كيفية تحقيق هذه التوقعات من
خالل روابط المواقع التالية:
http://pscinitiative.org
https://www.unglobalcompact.org

في شركة  ،MSDشكلت قيمنا ومعاييرنا دائمًا أساس نجاحنا .ونعتقد أن ممارسات
وسلوكيات أعمال مسؤولة هي أفضل وسيلة لخدمة المجتمع واألعمال التجارية.
ويعود أساس هذا االعتقاد إلى إدراك أنه ينبغي لكل شركة تجارية ،على أقل تقدير،
كامل لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها .ونحن نضع
بامتثال
أن تعمل
ٍ
ٍ
في اعتبارنا دائمًا االختالفات الثقافية والتحديات المرتبطة بتفسير هذه المبادئ
وتطبيقها على الصعيد العالمي ،ولكننا نعتقد أن ما هو متوقع ذو طابع عالمي.

نؤمن بتطوير عالقات
المنفعة المتبادلة مع شركائنا
في األعمال ،على أساس من
الثقة واالحترام.

نعمل على إدارة أعمالنا
بنزاهة ،كما نلتزم بجميع
القوانين والقواعد واللوائح
المعمول بها في البلدان التي
نعمل فيها.

نسعى أن يكون لنا أثرً ا
إيجابيًا على حياة موظفينا
وعائالتهم والمجتمعات التي
نعمل فيها.

نتوقع من الشركات
الموجودة في شبكة شركاء
األعمال التابعة لنا ببذل
جهو ٍد مماثلة.
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حقوق العمال واإلنسان
يجب أن يحافظ شركاء األعمال على حقوق
اإلنسان الخاصة بالعمال ومعاملتهم باحترام
وبشكل يحفظ لهم كرامتهم.
العمل بحرية اختيار

كشف المعلومات للموظفين
يجب أال يلجأ شركاء األعمال الستخدام ممارسات توظيف مضللة أو احتيالية
ويجب أن يكشفوا للعمال كل المعلومات المتعلقة بالبنود والشروط األساسية
لعملهم ،وتشمل الرواتب والمزايا ،مكان العمل ،الظروف المعيشية ،السكن
والنفقات المقترنة به (في حالة توفير السكن أو الترتيب له) وأي تكاليف كبيرة
سيتم تحملها (إذا كان ينطبق ذلك) .يجب أن يقدم الشركاء موافقات كتابية للعمال
مكتوبة بلغتهم األصلية تتضمن الحد األدنى من المعلومات التي يقتضيها القانون
وذلك إذا اقتضى القانون ذلك أو طلبته .MSD

ال يجوز لشركاء األعمال )1( :استخدام أي شكل من أشكال العمل القسري أو غير
الطوعي ويشمل ذلك العمل بموجب عقد إذعان أو العمل القسري للسجناء أو العمل
بعقد مؤقت؛ أو ( )2التورط في أي شكل من أشكال العبودية أو االتجار بالبشر.
يجب أن يكون كل العمل طوعيًا كما يجب منح العمال حرية االختيار لترك أو
إنهاء عملهم في أي وقت .يجب أال يتم وضع قيود غير معقولة على حرية العامل
في الحركة.

عمالة األطفال والعمال الصغار
يجب أال يستخدم شركاء األعمال عمالة األطفال .توظيف العمال الصغار الذين يقل
سنهم عن  18سنة مسموح به فقط في حاالت )1( :األعمال غير الخطرة؛ ( )2إذا
كان الفرد فوق السن القانوني للتوظيف في الدولة أو السن المقرر الستكمال التعليم
اإلجباري.

ممارسات التوظيف
يجب أن يلجأ شركاء األعمال للعاملين بمجال التوظيف (الوكاالت) الذين يمتثلون
لقوانين العمل المحلية .ال يجوز للشركاء والعاملين بمجال التوظيف الذين ينوبون
عنهم )1( :حظر أو منع عامل من الوصول لوثائق هويته أو وثائق الهجرة ،مثل
جوازات السفر ،أو تصاريح العمل ،أو رخص السائقين؛ ( )2فرض رسوم للتعيين
أو التوظيف على العاملين ،أو إجبار العاملين على وضع ودائع أو المشاركة في
برامج مدخرات (ما لم يكن ذلك مطلوبًا قانونيًا) .إذا كان لدى الشريك عمال ال
يحملون جنسية الدولة التي يعملون فيها ،حينما تحتاج  MSDلذلك ،يجب أن يوفر
الشريك وسائل النقل الخاصة بالعودة (أو يدفع تكلفة وسائل النقل الخاصة بالعودة)
في نهاية مدة التوظيف الخاصة بالعامل.
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المعاملة العادلة
خال من المعاملة القاسية والالإنسانية،
يجب أن يوفر شركاء األعمال موقع عمل ٍ
بما في ذلك التحرش الجنسي أو االعتداء الجنسي أو العقاب الجسدي أو اإلجبار
العقلي أو البدني أو اإلساءات اللفظية للعمال .يجب أن يوفر شركاء األعمال كذلك
خال من المضايقة والتمييز .نحن ال نقبل بأي نوع من أنواع التمييز
موقع عمل ٍ
بنا ًء على عرق الشخص أو لونه ،أو جندره ،أو سنه ،أو دينه ،أو أصله الوطني،
أو ساللته ،أو إثنيته ،أو إعاقته ،أو هويته الجنسية ،أو نوعه ،أو توجهه الجندري،
أو بيناته الوراثية ،أو جنسيته ،أو حالته االجتماعية ،أو حالته العسكرية/تقاعده أو
أي صفة أخرى يحميها القانون.

حقوق العمال واإلنسان
يجب أن يحافظ شركاء األعمال على حقوق
اإلنسان الخاصة بالعمال ومعاملتهم باحترام
وبشكل يحفظ لهم كرامتهم.
األجور والمزايا وساعات العمل
يجب أن يدفع شركاء األعمال األجور وف ًقا لقوانين األجور المعمول بها ،بما في
ذلك الحد األدنى لألجور والساعات اإلضافية والمزايا المحددة .يجب أن يبلغ
الشركاء العامل بشكل واضح وعلى الفور )1( :األساس الذي يتم تعويضه بناء
عليه ( )2ما إذا كانت هناك حاجة للعمل ساعات إضافية واألجور التي سيتم دفعها
في ساعات العمل اإلضافية تلك.

حرية تشكيل االتحادات والجمعيات
يعد التواصل المفتوح والمشاركة المباشرة بين العمال (و/أو موظفي اإلتحاد
ً
محبذا.
المعينين ،إذا كان ينطبق) لحل مشاكل موقع العمل والتعويضات أمرً ا
يجب أن يحترم شركاء األعمال حقوق العمال ،كما هو منصوص عليه في
القوانين المحلية ،فيما يتعلق بتأسيس االتحادات والجمعيات بحرية واالنضمام إلى
االتحادات العمالية من عدمه والبحث عن تمثيل واالنضمام إلى المجالس العمالية.
كما يجب أن يتمكن العمال من التواصل مع اإلدارة بشكل علني فيما يتعلق
بظروف العمل بدون تهديد باالنتقام أو الترهيب أو المضايقة.

الخصوصية وحماية البيانات
يجب أن يحترم شركاء األعمال األفراد بطريقة تتوافق مع الحق في الخصوصية
وحماية البيانات .يجب أن يقوم شركاء األعمال ،دائمًا ،باستخدام المعلومات
المتعلقة باألفراد بشكل مناسب فيما يتعلق بأغراض العمل الضرورية باإلضافة إلى
حمايتها من سوء االستخدام لتجنب إلحاق الضرر باألفراد مثل التمييز أو الوصم
أو غير ذلك من األضرار المتعلقة بالسمعة والكرامة الشخصية أو التأثير على
السالمة الجسدية أو االحتيال أو الخسارة المادية أو سرقة الهوية.

التصرفات الجنسية التجارية
ً
نيابة عن  ،MSDأو يعملون في
بالنسبة للعمال الذين يقومون بتنفيذ األعمال
مشروعات أو منتجات خاصة بـ ،MSDيجب أن يمنع شركاء األعمال هؤالء
العمال من التورط في ممارسات جنسية تجارية (على سبيل المثال طلب البغايا)
أثناء القيام بعمل الشريك/الشركة ويشمل ذلك االجتماعات مع الزمالء أو العمالء
أو شركاء األعمال الخارجيين.
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الصحة والسالمة والبيئة
يجب أن يوفر شركاء األعمال بيئة عمل
آمنة وصحية.
حماية العمال
يجب أن يوفر شركاء األعمال حماية للعمال من التعرض المفرط للمخاطر
الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية والمهام التي تتطلب مجهو ًدا بدنيًا في موقع العمل
وفي أي من األحياء السكنية التي توفرها الشركة.

السالمة في العمليات
يجب أن يكون لدى شركاء األعمال برامج لتجنب االنبعاثات الكارثية أو تقليلها
والمتعلقة بعمليات التشغيل واألعمال .يجب أن تتناسب البرامج مع حجم المخاطر
التي يتعرض لها المكان.

االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها
يجب على شركاء األعمال تحديد حاالت الطوارئ وتقييمها في موقع العمل فضالً
عن أي أحياء سكنية توفرها الشركة باإلضافة إلى تقليل تأثيرها إلى أدنى حد
ممكن من خالل الوقاية وتنفيذ خطط الطوارئ وإجراءات االستجابة.

معلومات المخاطر
يجب أن تتوفر معلومات السالمة المتعلقة بالمواد الخطرة ،بما في ذلك المركبات
الصيدالنية والمواد الصيدالنية الوسيطة لتعليم العمال وتدريبهم وحمايتهم
من المخاطر.

معايير السكن
يجب أن يضمن شركاء األعمال الذين يوفرون السكن أو أماكن اإلقامة للعمال
تلبية معايير السكن واألمان المحلية (في الدولة).

االستدامة البيئية
من المنتظر أن يحافظ شركاء األعمال على الموارد الطبيعية واالشتراك في
األنشطة التي تهدف لتقليل استخدام المياه ،واستهالك الطاقة ،وانبعاثات غاز
الدفيئة .يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لقياس كمية المياه المستخدمة ،والطاقة
المستهلكة ،وغازات الدفيئة التي تنبعث أثناء قيامهم بأعمالهم.
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يجب أن يعمل شركاء األعمال بطريقة مسؤولة
وتتسم بالكفاءة بيئيًا لخفض التأثيرات العكسية على
البيئة .يتم حث شركاء األعمال على الحفاظ على
الموارد الطبيعية ،لتجنب استخدام المواد الخطرة
قدر اإلمكان فضالً عن المشاركة في األنشطة التي
تتضمن إعادة االستخدام وإعادة التدوير.
التراخيص البيئية
يجب على شركاء األعمال االلتزام بجميع اللوائح البيئية المعمول بها .يجب
الحصول على جميع التصاريح والتراخيص ووثائق تسجيل المعلومات والقيود
البيئية ويجب إتباع متطلبات اإلبالغ والتفعيل الخاصة بها.

المخلفات واالنبعاثات
يجب أن يكون لدى شركاء األعمال أنظمة مناسبة لضمان أمان عمليات التعامل مع
المخلفات ونقلها وتخزينها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها أو إدارتها باإلضافة
إلى االنبعاثات الجوية وتصريفات المياه العادمة .يجب أن تتم إدارة أي مخلفات أو
مياه عادمة أو انبعاثات قد تؤثر بشكل عكسي على صحة البشر أو الصحة البيئية
والتحكم بها ومعالجتها بشكل مناسب قبل إطالقها في البيئة.

االنسكابات واالنبعاثات
يجب أن يكون لدى شركاء األعمال األنظمة المناسبة التي تحول دون حدوث
انسكابات أو انبعاثات عرضية بالبيئة وتقللها في حالة حدوثها.

نظم اإلدارة
يجب أن يستخدم شركاء األعمال
أنظمة اإلدارة لتسهيل التطوير المستمر واالمتثال
للتوقعات المتعلقة بهذه المبادئ.
االلتزام والمساءلة
يجب أن يبرهن شركاء األعمال على التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في هذه
بشكل عملي من خالل تخصيص موارد مناسبة.
الوثيقة
ٍ

المتطلبات القانونية والخاصة بالعمالء

التدريب والكفاءة

يجب أن يدرك شركاء األعمال القوانين واللوائح والمعايير المعمول بها فضالً
عن متطلبات العمالء وأن يمتثلوا لها ،كما يجب أن يتعاملوا مع الثغرات المحددة
بطريقة مسؤولة وفي الوقت المحدد.

يجب أن يكون لدى شركاء األعمال برنامج تدريبي يوفر لإلدارة والعمال المعرفة
والمهارات الالزمة لتلبية التوقعات المنصوص عليها في هذه الوثيقة .سيضمن
الشركاء كذلك أن اإلدارة والعمال يتمتعون بالمهارات الضرورية والموارد
والسلطة الالزمة لتلبية هذه التوقعات.

تقييم المخاطر وإدارتها

استمرارية األعمال

يجب أن يكون لدى شركاء األعمال اآلليات لتقييم المخاطر وإدارتها في جميع
الجوانب المشار إليها في هذه الوثيقة.

يتحمل شركاء األعمال مسؤولية تطوير خطط استمرار األعمال المناسبة وتنفيذها
بالنسبة للعمليات التي تدعم أعمال .MSD

التوثيق

التحسين المستمر

يجب على شركاء األعمال االحتفاظ بالوثائق الضرورية للبرهنة على امتثالهم لهذه
التوقعات ،واالمتثال للوائح المعمول بها.

يتوقع من شركاء األعمال التحسين على نحو مستمر من خالل وضع أهداف
لألداء ،وتنفيذ خطط اإلنجاز باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
لعالج الخلل المحدد من قبل التقييمات والفحوصات والمراجعات اإلدارية الداخلية
و/أو الخارجية.

اختيار المورد والمراقبة
يجب أن يطبق شركاء األعمال المبادئ المنصوص عليها في هذه الوثيقة عند
اختيار شركائهم ومورديهم .يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال
المورد والمقاول الفرعي.
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ممارسات السلوك المهني األخالقي
يجب أن يدير شركاء األعمال عملهم بطريقة أخالقية
كما يجب أن يتصرفوا بطريقة تتسم بالنزاهة.
نزاهة األعمال
يحظر على شركاء األعمال تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء قيم  -أو صنع
االنطباع بذلك  -للتأثير بشكل غير الئق على القرارات أو اإلجراءات المتعلقة بأي
من أعمال  MSDأو األنشطة الحكومية .يجب أن يداوم الشركاء على العمليات
واإلجراءات لمنع األنشطة الفاسدة واكتشافها.

المنافسة الشريفة
يجب أن يجري شركاء األعمال أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة
والقوية وبما يتوافق مع قوانين مكافحة االحتكار المعمول بها .يجب أن يستخدم
الشركاء ممارسات األعمال العادلة بما في ذلك اإلعالنات الدقيقة والحقيقية.

دقة سجالت األعمال
يجب أن تتطابق الدفاتر والسجالت المالية مع مبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام.
يجب أن تكون السجالت كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية .يجب أن تكون
السجالت مقروءة وواضحة وتعكس المعامالت والمدفوعات الفعلية .يجب أال
يستخدم الشركاء أي أموال “غير مسجلة في الدفاتر” أو أموال مماثلة.

حماية المعلومات
يجب أن يحمي شركاء األعمال حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية الخاصة
بـ ،MSDوالتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها
لصالح أو من  MSDكما يجب أن يعملوا على منع فقدها أو إساءة استخدامها أو
سرقتها أو الوصول غير المناسب لها أو كشفها أو تغييرها .يشمل ذلك توفير سبل
الحماية من االتصال غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم الحصول
عليها من أو نيابة عن  .MSDيجب أال يشارك شركاء األعمال الملكية الفكرية أو
المعلومات السرية الخاصة بـ ،MSDأو غير ذلك من المعلومات التي يحصلون
عليها فيما يتعلق بأعمال  MSDإال بتصريح من .MSD
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التجارب السريرية
سيضمن شركاء األعمال المشاركون في تجارب سريرية نيابة عن MSD

االمتثال لكل المتطلبات التنظيمية المعمول بها في الدول التي سيتم إجراء التجارب
السريرية بها والتي يتم تسويق منتجات  MSDفيها وتسجيلها وتوزيعها .يجب
أن يحترم ويلتزم الشركاء بالتعليمات ذات الصلة المتعلقة بالممارسة السريرية
الجيدة التي تصدرها السلطات التنظيمية الوطنية والمحلية ،وكذلك التوجيهات التي
ينشرها المؤتمر الدولي للمواءمة في التجارب السريرية  -الممارسات السريرية
الجيدة ()ICH-GCP؛ ويجب أن يتبعوا المبادئ األخالقية التي يعود أصلها إلعالن
هلسنكي .يجب أن يسمح شركاء األعمال المشاركون في تجارب سريرية لـMSD
برؤية جميع أنشطة التجارب السريرية المتعاقد عليها فرع ًّيا.

رعاية الحيوانات
يجب أن تتم معاملة الحيوانات بشكل ينطوي على االحترام مع تقليل األلم واإلجهاد
ألقل قدر ممكن .يجب إجراء االختبار على الحيوانات بعد األخذ في عين االعتبار
استبدال الحيوانات المستخدمة و تقليل عددها أو تحسين اإلجراءات لتقليل اإلجهاد
ألقل قدر ممكن .يجب استخدام البدائل عند صالحية ذلك علميًا وموافقته
لقواعد المنظمين.

جودة المنتج
يجب أن يضمن شركاء األعمال المشاركين في عملية اإلمداد بالمواد/المنتجات
وتصنيعها وتغليفها واختبارها وتخزينها وتوزيعها نيابة عن  MSDاالمتثال
للمتطلبات الخاصة بلوائح الجودة السارية وممارسة التصنيع الجيدة والممارسة
المختبرية الجيدة لألسواق المسجل بها المنتجات والتي يتم بها توزيع المنتجات.
يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة باألنشطة التي يتم القيام بها ،والتي
تشمل على سبيل المثال ال الحصر أي وثائق خاصة بممارسة التصنيع الجيدة،
أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة لالستعادة وآمنة بحيث ال يمكن التالعب
بها بشكل مقصود أو غير مقصود وال يمكن فقدها .يجب أن يمتثل الشركاء لكل
متطلبات االحتفاظ بالسجالت التي تضعها الجهات التنظيمية المحلية وكذلك تلك
المنصوص عليها في أي اتفاقية جودة موقعة مع .MSD

ممارسات السلوك المهني األخالقي
اإلمداد بالمعادن بشكل مسؤول
يجب أن يكون لدى شركاء األعمال المشاركين في التصنيع أو الموجودين ضمن
سلسلة اإلمداد بالمواد المباشرة الخاصة بـ ،MSDعمليات وإجراءات لضمان
اإلمداد بالمعادن بشكل مسؤول .يجب أن يحاول الشركاء تجنب شراء المعادن
(على سبيل المثال القصدير ،التنتالوم ،ال ّتنجستن ،الذهب) التي تمول أو تعود
بالمنفعة بشكل مباشر أو غير مباشر على الجماعات المسلحة أو منتهكي حقوق
اإلنسان بشكل فادح .يجب أن يوفر الشركاء المعلومات التي توضح مصدر ومنشأ
المعادن المستخدمة من قبل الشريك حينما تطلب  MSDذلك.

االمتثال للضوابط التجارية
الهدايا والوجبات والترفيه

يجب أن يمتثل شركاء األعمال لجميع ضوابط االستيراد والتصدير والعقوبات
المعمول بها وغيرها من قوانين االمتثال األخرى الخاصة بالدولة (دول) التي يتم
فيها إجراء المعاملة (المعامالت).

يجب أال يقدم شركاء األعمال أي هدايا أو وجبات أو ترفيه ألي موظف من MSD
في أي حالة قد تؤثر ،أو تبدو مؤثرة ،على قرار الموظف فيما يتعلق بشريك األعمال.

تضارب المصالح

التعاون مع الوكاالت الحكومية

يجب على شركاء األعمال تجنب أي تفاعل مع أي موظف يتبع  MSDمما
يتعارض ،أو يبدي أي تعارض ،مع عمل الموظف لصالح  .MSDعلى سبيل
المثال ،يجب على الشركاء عدم توظيف أي موظف تابع لـ MSDأو دفع أي
مبالغ مالية له خالل سير أي معاملة بين شريك األعمال و ،MSDبخالف ما هو
منصوص عليه وف ًقا لعقد  .MSDإذا كان لدى شريك أو أي من موظفيه عالقة
بموظف  MSDقد تمثل تضاربًا في المصالح ،يجب أن يكشف الشريك هذه
الحقيقة لـ.MSD

ممارسات التسويق والترويج
يجب أن تتماشى المواد واألنشطة التسويقية والترويجية مع المعايير األخالقية
والطبية والعلمية الرفيعة ،كما يجب أن تتماشى مع جميع القوانين واللوائح
السارية .عند التعامل مع متخصصي الرعاية الصحية أو المرضى أو متخصصي
الرعاية الصحية للحيوانات ،يجب أن يلتزم كل الشركاء بمعايير السلوك بالصناعة
ذات الصلة المنطبقة عليهم ،مثل اتحاد الصناعات والجمعيات الصيدالنية األوروبية
( ،)EFPIAواالتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدالنية ()IFPMA
والصناعات واألبحاث الصيدالنية األمريكية (.)PhRMA

يجب أن يتعاون شركاء األعمال مع الوكاالت الحكومية المسؤولة عن التحقيق
المكلفة بفرض االمتثال وذلك بالدرجة التي تقتضيها القوانين المحلية (والتي
تشمل السماح بالوصول المعقول للمنشآت والعمال ،متى كان مسموحً ا بذلك).
سيخطر الشركاء السلطة ذات الصلة ،متى كان ذلك مطلوبًا ،في حالة حصولهم
على معلومات موثوق بها تدل على انتهاك العامل أو المقاول أو المقاول الفرعي
للقوانين المحلية.

تحديد المخاوف
يجب أن يشجع شركاء األعمال كل العمال على اإلبالغ عن المخاوف أو األنشطة
غير القانونية بدون تهديد بإجراءات انتقامية أو التخويف أو المضايقة ،كما يجب
أن يجروا تحقيقات ويتخذوا إجراءات تصحيحية عند الحاجة .يجب أن يزود
الشركاء العمال بالمعلومات حول كيفية اإلبالغ عن مخاوفهم بشكل سري ،ويجب
أن يضمنوا أن العمال الذين يقومون باإلبالغ لن يتعرضوا لالنتقام .يجب توفير
قنوات اإلبالغ دون الكشف عن الهوية متى كان القانون يسمح بذلك.
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إبداء المخاوف
يجب على شركاء األعمال الذين يعتقدون بأن موظ ًفا لدى شركة  MSDأو أيّ شخص يعمل نيابة عنها
قد اشترك في سلوك غير قانوني أو باألحرى غير الئق ،اإلبالغ عن األمر فورً ا إلى شركة .MSD
أي فرد أو مؤسسة ،يعرف أو يشك في أن أحد شركاء  MSDأو أي شخص يعمل بالنيابة عنها قد
اشترك في أنشطة تنتهك قواعد  MSDالسلوكية لشريك األعمال ،يجب أن يفصح عما لديه على الموقع
 msdethics.comومن ثم اإلبالغ عن المخاوف إلى .MSD
أداة اإلفصح عن المخاوف على الموقع  msdethics.comمتوفرة على مدار  24ساعة ،ويديرها فريق
موظفين من مؤسسة خارجية ،حيث يمكن الحفاظ على سرية هويتك (بقدر ما يسمح القانون) .سوف
تحصل على رقم القضية و تاريخ لمعاودة االتصال .رغم إرسال االستفسارات والمخاوف المرفوعة
 msdethics.comإلى مكتب األخالقيات للرد عليها أو التقصي بشأنها ،لن يتم تقديم أي معلومات
حول الهوية بدون موافقتك.
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