مدونة قواعد السلوك
واألخالقيات المهنية

رﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﺟﯾف واﺗﺳون  ،اﻟرﺋﯾس واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﻣرﺣﺑًﺎ ﺑك ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻟدى ﺷرﻛﺔاﺑوﺗﻛ س.
ﻓﻲ اﺑوﺗﻛس  ،ﻧﻌزو ﻧﺟﺎﺣﻧﺎ إﻟﻰ ﺳﻣﻌﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﺟودة واﻻﺑﺗﻛﺎر  ،ﻏرﺳﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﻧﺎ  ،اﻟدﻛﺗور ﺑﺎري
ﺷﯾرﻣﺎن  ،ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن  40ﻋﺎ ًﻣﺎ .
اﻟﯾوم  ،ﻣﺎ زﻟﻧﺎ ﻧﻔﺧر ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ أدوﯾﺔ آﻣﻧﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ.
ﺿﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ،ﻟدﯾﻧﺎ ﻣوﻗف اﻟﺛﻘﺔ .ھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﺳﻌﻰ
داﺋ ًﻣﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻘﯾﻣﻧﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻧﺎ.
ﯾﺗم ﻛﺳب ﻣﺻداﻗﯾﺗﻧﺎ ﺑﺷﻖ اﻷﻧﻔس وﻓﻘداﻧﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ إذا ﻟم ﻧﻛن ﻣﺗﻌﻣدﯾن ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻧﺎ .أﯾﻧﻣﺎ ﻧﻌﻣل  ،وﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن دورﻧﺎ  ،ﻓﻲ
اﺑوﺗﻛس ﻧﻠﺗزم ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  ،ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ .ﻛل ﻣوظف ﻣﺳؤول ﺷﺧﺻﯾًﺎ وﻣﺳؤول ﻋن
ﻣﺳﺎﻋدة ﺷرﻛﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾﻧﺎھﺎ ﻣﻌًﺎ .
ﺗوﺿﺢ ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس )"ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك"( ﻣﻌﺎﯾﯾرﻧﺎ .إﻧﮭﺎ ﺗﺣدد ﻣﺎ ھو ﻣﺗوﻗﻊ
ﻧظرا ﻷھﻣﯾﺗﮫ ﻟﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ
ﻣن ﻛل واﺣد ﻣﻧﺎ  ،واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻷﺧﻼق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻌﻣﻼﺋﻧﺎ واﻟﻣرﺿﻰ أن ﯾﺗوﻗﻌوھﺎ ﻣﻧﺎً .
واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻣﺎرس ﺑﮭﺎ أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ  ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣن أﻧك ﺳﺗﻘرأ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ واﻻھﺗﻣﺎم  ،وﺳﺗﺣﺻل
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .إدراك أن ﺧروﻗﺎت ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه ﺳﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد وﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ
إﺟراءات ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ وﺗﺷﻣل إﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ .
إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ أو اﻟﺗزام ﻣﻌﯾن  ،ﻓﻧﺣن ﻧﺣﺛك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث .وﺑﺎﻟﻣﺛل  ،إذا ﻛﻧت
ﺗﻌﺗﻘد أن ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه ﻗد ﺧرﻗﮭﺎ أي ﺷﺧص ﻓﻲ اﺑوﺗﻛس  ،ﻓﻧﺣن ﻧﺷﺟﻌك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث ﺑﺻوت ﻋﺎ ٍل ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧك
ﺳﺗﺗم ﺣﻣﺎﯾﺗك ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎ ن.
أﻣرا ﻣﮭ ًﻣﺎ ﻟﻠﻧﺟﺎح اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺷرﻛﺗﻧﺎ
ﻛﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﺑوﺗﻛس  ،ﻓﺈن ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑﺎدئ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ً
وﺳﻣﻌﺗﻧﺎ  -إﻧﮫ ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.

ﺟﯾف واﺗﺳون  ،اﻟرﺋﯾس واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي
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ھدﻓﻧﺎ

ھدﻓﻧﺎ ھو ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷدوﯾﺔ ﻟﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣرﺿﻰ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم

ﻧﺣن ﻧﻔﻌل ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﺣﻠول ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣﺑﺗﻛرة وﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة

اﻟﺷﻐف

اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ

اﻟﻌزﯾﻣﺔ

ﻗﯾﻣﻧﺎ

لنبدأ

اﻟﺗﻌﺎون

 ///1ﻣﻘدﻣﺔ ﺻﻔﺣﺔ )(6-1
01
02
04
05

رسالة من ﺟﯾف واﺗﺳون ،رئيس الشركة ومدﯾرھﺎ التنفيذي
ھدﻓﻧﺎ و ﻗﯾﻣﻧﺎ
مبادئنا التوجيهية
مقدمة إلى مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية ﺑﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس

 /// 2ﻣواردك ﺻﻔﺣﺔ )(8-7
07

اإلفصاح

 /// 3ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺻﻔﺣﺔ )(15-9
9
10
11
12
13
14

اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﺗوﻓﯾر ﻣﻛﺎن ﺻﺣﻲ وآﻣن واﺣﺗرام اﻟﺑﯾﺋﺔ
سالمة المنتجات
معايير الجودة
البحث والتطوير
الترويج للمنتجات

 /// 4اﻟﺗواﺻل ﺻﻔﺣﺔ ()19-16
16
17
18
19

التفاعالت مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية
التفاعالت مع شركاء األعمال
التفاعالت مع المنافسين
التفاعالت مع الحكومة

 /// 5اﻟﻣﺛﺎﺑرة ﺻﻔﺣﺔ )(26-20
20
21
22
23
25
26

تضارب المصالح
دقة السجالت التجارية ،واالحتيال ،وعمليات حفظ المستندات القانونية
حماية الملعومات الخاصة بشركة اﺑوﺗﻛس
استخدام ممتلكات الشركة
شبكات التواصل االجتماعي واالتصال الخارجي بوسائل اإلعالم وعامة الجمهور
خصوصية البيانات

 /// 5ملحق :ملخص المبادئ التوجيهية واللوائح وقوانين الرعاية الصحية ذات الصلة ﺻﻔﺣﺔ )(29-27
27
28
29

قوانين الصناعة والقوانين الخاصة بكندا
قوانين الصناعة والقوانين الخاصة بالواليات المتحدة
بيان االلتزام
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مبادئنا التوجيهية

بصفتنا شركة
1

ينصب تركيزنا على المريض
ﻧﻠﺗزم ﺑرؤﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻧطورھﺎ وﻧﺳوﻗﮭﺎ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﻧظور
ﯾﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻣرﺿﻰ .وﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺟز ًءا ﻣن ﻛل ﺷﻲء ﻧﻘوم ﺑﮫ .ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺿﺣﻲ
ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟوﺛﺎﺋﻖ ﺻﺣﯾﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ.

2

ﻧُﻌد ﻗدوة ﯾُﺣﺗذى ﺑﮭﺎ
ﻧﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟودة واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﯾم اﺑوﺗﻛس اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ .وﯾﺟﺳد ھذه
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻘﺎدة واﻟﻣدﯾرون اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾون ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﯾﺳﺗوﻋﺑﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون وﯾﻌﻛﺳوﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل
ﺷﻲء ﯾﻘوﻣون ﺑﮫ .

3

ﻧ َﻣﻛّن ﻣوظﻔﯾﻧﺎ
ﻧﻠﺗزم ﺑﺧﻠﻖ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﺟد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﺗﻣﻛﯾن واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ،دون ﺧوف ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎم أو
اﻟﻌﻘﺎب؛ وذﻟك ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ أو ﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ و"اﻹﻓﺻﺎح" ﻋﻧﮭﺎ .ﯾدﻋم اﻟﻘﺎدة
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻗﻧوات اﻹﺑﻼغ.

4

ﻧﻘدّر اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز وﻧﻛﺎﻓﺊ ﻋﻠﯾﮫ
تستند قدرتنا على التميزاﻟﺗﻣﯾز ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌرﻓﺔ ﻣوظﻔﯾﻧﺎ وﻣﮭﺎراﺗﮭم وﺗﺑﺎﯾﻧﮭم وﻧزاھﺗﮭم .ﯾﻘدّر
ﻗﺎدﺗﻧﺎ وأﻗراﻧﻧﺎ اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ،وﻧﻛﺎﻓﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﺗﺟﺳد ﻓﯾﮫ ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟودة واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت.

5

نكفل وضوح الرؤية
ﻧﻠﺗزم ﺑﺧﻠﻖ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗواﺻل اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ ،واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ،واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ذات اﻟﻣﻐزى ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

بصفتنا فر ًدا
فعل الصواب بالنسبة للمريض

فعل الصواب من أول مرة

فعل الصواب بالنسبة لي

فعل الصواب حتى في غياب الرقيب

مقدمة إلى مدونة قواعد السلوك واألخلاقياا تلمهنية
ﺑﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس
اﻟﻧزاھﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﯾﻌد إدراك ﱠ
أن اﻟﻧزاھﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﺟز ًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﻧﺎ .وﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺻرف
ﺑﻧزاھﺔ :
•اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ
ﻋﻣﻠﻧﺎ ؛
•اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ وﺣﺳن اﻟﺗﻘدﯾر أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣ ل؛
•طﻠب اﻟﻣﺷورة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون واﺛﻘًﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو أﻧﮭﺎ ﺗﺛﯾر ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺧﻼﻗﯾﺔ .
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻣﺗﺛﺎل ﻓﻌّﺎل أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاھﺔ دون ﻣﺳﺎءﻟﺔ .وﻧﺣن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﻧﻌﻠﻲ ھذه اﻟﻘﯾم ﻋن
طرﯾﻖ:
•االعتراف بالمسئولية الشخصية عن طريق بيانات االلتزام؛
•واإلفصاح إذا راودتنا شكوك متعلقة باالمتثال أو األخالق أو إذا شهدنا انتهاكات محتملة.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻧﺣﺎﺳب ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗدﻗﯾﻖ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد
اﻟﺳﻠوك ھذه.
أهمية مدونة قواعد السلوك
تتسم شركتنا وصناعتنا بأنها شديدة التعقيد .ونود أن نحقق نتائج أعمال بارزة ،ولكن علينا دائمًا أن نحقق ذلك
بصورة أخالقية لخدمة مرضانا ،وصناعة الرعاية الصحية ،وعمالئنا وخدمة كل منا لآلخر .وتعد مدونة قواعد
السلوك هذه دليالً لنا الستيعاب ومتابعة التزامنا بالنزاهة ،والقوانين التي تحكمنا وسياساتنا.

مدونة قواعد السلوك واألخالقيات المهنية بشركة 6-5 /// Apotex

إطار العمل والنطاق
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد إطﺎر ﻋﻣل ﻟﻣوظﻔﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎص ﺑﺳﯾر
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﻣﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﻻ
ﺻد ﺑﮭﺎ أن ﺗﻛون دﻟﯾﻼً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟدور
ﯾُﻘ َ
اﻟﻣﻧوط ﺑك ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس .وﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗوﻓر ھذه اﻟﻣدوﻧﺔ وﺗﻌزز اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ؛ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ
ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﮭﮭﺎ ﯾوﻣﯾﺎ .ﺗدﻋم ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه إﺟراءات وﺳﯾﺎﺳﺎت
ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺗورد ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺗوﻗﻌﺎت ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس واﻟﺗزاﻣﺎﺗك ﻛﻣوظف .وﻋﻧد ﻋدم ذﻛر اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺻراﺣﺔً،
ﯾُﻧﺗظر ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑروح ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه.
ﺗﻧطﺑﻖ ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم؛ ﺣﯾث إﻧﮭﺎ ﺗﺻف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ
وﻧظرا ﻷن ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﺷرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﻧﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ.
ً
واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدوﻟﺔ ﻣﺎ ﻗد ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﺟب أن ﺗﺗﺑﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﺧﺎرج ﻛﻧدا أو اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻛﻧدﯾﺔ أو إدارة اﻷﻏذﯾﺔ
واﻷدوﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ) .(FDAوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺟب أن ﻧﻛون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
وﺑﻘواﻧﯾﻧﮭﺎ وﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻧﺎ ،وأن ﻧﻠﺗزم ﺑﮭﺎ .وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم أن
ﯾﻠﺗزﻣوا ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑدوﻟﺔ ﻣﺎ .وﯾُﻧﺗظر ﻣﻧﮭﺎ أن ﻧﺳﺗرﺷد ﺑﻣﺳؤول اﻻﻣﺗﺛﺎل واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أو اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إذا أﺛﯾرت أي ﺗﺳﺎؤﻻت ﺑﺧﺻوص أھﻣﯾﺔ ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺻﻠﺗﮭﺎ
ﺑﺄﻧﺷطﺗﻧﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ماذا لو خالف شخص ما مدونة قواعد السلوك هذه؟
ﺗﺣﺎﺳب ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﻛل ﻣوظف ﯾرﺗﻛب أي اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﻧﺻب
اﻟذي ﯾﺗﻘﻠده ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .وﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﺗﺄدﯾﺑﻲ ،ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟﻌﻣل،
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،اﻟﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .وأﯾﺿﺎ ً ﻗد ﯾؤدي ﻋدم اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺷﺄن اﻻﻣﺗﺛﺎل إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراء
ﺗﺄدﯾﺑﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟﻌﻣل .وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ،ﺗُطﺑﻖ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف.
بيان اإلقرار
سيُطلب من جميع الموظفين بصفة دورية اإلقرار بتسلّم مدونة قواعد السلوك هذه ،وبأنهم طالعوا المدونة واستوعبوها.

اﻹﻓﺻﺎح
ﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻲ؟
• ﻧﺣن ﻧﺗوﻗﻊ ﻣﻧك اﻟﺗﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻟدﯾك ﻣﺧﺎوف ﺑﺷﺄن اﻧﺗﮭﺎك اﻟﻣدوﻧﺔ أو اﻟﻘﺎﻧون ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺄﻛدًا ﻣن ﺻﺣﺔ ھذه
اﻟﻣﺧﺎوف.
ﺻﺎ ﻣﺎ ﻗد اﻧﺗﮭك اﻟﻘﺎﻧون ،ﻷن ﻋدم اﻹﺑﻼغ اﻟﻔوري ﻋن اﻻﻧﺗﮭﺎك ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣد
• ﺗﺣدث داﺋ ًﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﺗﺷك ﻓﻲ أن ﺷﺧ ً
ذاﺗﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ.
• ﯾﺗﺣﻣل ﻛل ﻣوظف ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺑوﺗﻛس ﺣول ﻣﺧﺎ وﻓﺎﻻﻣﺗﺛﺎ ل.

ﻣﺎذا ﯾﺟب أن اﺗوﻗﻊ ؟
ﺗﺄﺧذ اﺑوﺗﻛس ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎرﯾر ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد .ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو  ،ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻗﻊ ﻣوظﻔو اﺑوﺗﻛس أن ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.

ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن
ﯾﺗﺣﻣل ﻛل ﻣن ﯾدﯾر اﻷﺷﺧﺎص  -ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣدﯾرك اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن  -ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟطرﯾﻖ .
ﻧﺗوﻗﻊ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻗﺎدة اﻟﻣوظﻔﯾن أن:
•
•
•
•
•
•

ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘ دوة
ﺑطل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺧﻼ قواﻟﺗﺣ دث
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠ وكﻟدﯾﻧﺎ وﻣﻛﺎﻓﺄﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋ داﻟﺳﻠ وك
ﻋﺎﻣل ھؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾ نﯾﺗﺣدﺛ ونﺑﺎﺣﺗ رام
اﻹﺑﻼغ ﻋن أي اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت أو اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟوﻗ تاﻟﻣﻧﺎﺳ ب

ھل ﯾﻣﻛن رﻓﻊ ﺷﻛوى ﺗﺛﯾر اﻟﻘﻠﻖ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﻲ؟
ﻻ ﺗﺗﺳﺎﻣﺢ اﺑوﺗﻛس ﻣﻊ أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﺑﻠﻐون ﻋن ﻣﺧﺎوف أو ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ .ﺳﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣوظﻔون
اﻟذﯾن ﯾﻧﺧرطون ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ ﻹﺟراءات ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ وﺗﺷﻣل إﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك  ،ﻟن ﺗﺗﻐﺎﺿﻰ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس
ﻋن ﺷﻛﺎوى ﺗﺎﻓﮭﺔ أو ﺿﺎرة أو ﻣزﻋﺟﺔ وأي ﻣوظف ﯾﻘدم ﻣﺛل ھذه اﻟﺷﻛوى ﯾﺧﺿﻊ ﻹﺟراءات ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ .ﺳﯾﺗﻠﻘﻰ ﺿﺣﺎﯾﺎ ھذه اﻻدﻋﺎءات أو
اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﺗﺎﻓﮭﺔ اﻟﻣﺷورة واﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن.
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ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻗﻠﻖ ؟
ﻗﻧوات اﻹﺑﻼغ
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﻧوات ﻟﻠﺗﺣدث  ،ﺑد ًءا ﻣن ﻣدﯾرك اﻟﻣﺑﺎﺷر.
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻗﻨﻮات ﻟﻠﺘﺤﺪث ﺑﺪ ًءا ﺑﻘﺎﺋﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺒﺎﴍ ﻟﺪﻳﻚ .ﻤﻳﻜﻨﻚ أﻳﻀً ﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﴍة ﻤﺑﺴﺆول اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت واﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ أو
اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ﻣﺎ ﻫﻮ APOspeaks؟
•
•
•
•
•
•

ﻫﻮ ﺧﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﻣﻦ وﻣﻀﻤﻮن ﻳﺪﻳﺮه ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺴﻤﻰ . Convercent
ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت وﺟ ًﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أوﻗﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻔﻀﻞ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻚ .ﻫﺬا
ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث إﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻗﺪ
ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻮﻓﺮﻴ . APOspeaks
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﺬا ،ﻤﻳﻜﻨﻚ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻻﻣﺘﺜﺎل أو اﻷﺧﻼ ق،واﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ .
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ  APOspeaksﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻮﻳﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺘﺎح ﻋﲆ ﻣﺪار  24ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم 365 ،ﻳﻮ ًﻣﺎ
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ .
ﻫﻞ ﺗﻔﻀﻞ اﻻﺗﺼﺎل؟ راﺟﻊ  www.APOspeaks.comﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ رﻗﻤﻚ اﳌﺤﲇ .
ﺑﻪ ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ.

ﻫﻞ ﻤﻳﻜﻨﻨﻲ ﺣﺎﻤﻳﺔ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺼﻞ ﺑـ APOspeaks؟
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﻮﻳﺘﻚ  ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ  skaepsOPAﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﻬﻮل ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت واﳌﻮاﻗﻊ (ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ
اﳌﻮﻇﻔﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻋﱪ  skaepsOPA؛ وﺳ ُﻴﻌﺮف ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻹﺑﻼغ) .ﰲ أي ﺣﺎل  ،إذا ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ
ﻫﻮﻳﺘﻚ  ،ﻓﺈن اﺑﻮﺗﻜﺲ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ  ،وﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ ﺣﻤﺎﻳﺘﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻚ .ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،
ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻬﺎ.

اﻟﻌﻣل ﻣﻌن
ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﴩ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻌﻤﺮ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻨﻮع أو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﴘ
أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻤﺑﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ .ﺗ ُﺤ ﱢﻤﻞ ﴍﻛﺔ  Apotexﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﻦﻴ
وﴍﻛﺎء اﻷﻋﺎﻤل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎدل واﳌﻨﺼﻒ واﳌﺘﺼﻒ ﺑﺎﳌﺴﺎواة وﺗﺤﻈﺮ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﺮﻴ ﻋﺎدﻟﺔ أو ﻤﺗﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب
اﳌﺤﻤﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴًﺎ.
ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓرص اﻟﻌﻣل
ﺗﻠﺘﺰم  Apotexﺑﺘﻮﻓﺮﻴ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺳﺘﺘﴫف ﺑﻨﺰاﻫﺔ واﺣﱰام ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﱰﻗﻴﺔ
وﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺧﻼل ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﯾﺳودھﺎ اﻻﺣﺗرام
ﺗﺘﻮﻗﻊ  Apotexﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﻦﻴ اﻟﺘﴫف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻌﻤﻼء واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى .ﺗﻢ
دﻣﺞ ﻣﺒﺪأ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻻﺣﱰام ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ  Apotexاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﳌﺜﺎﺑﺮة واﻟﺸﻐﻒ.
اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺗﺣرش واﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل
ﺗﻌﻤﻞ  Apotexﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﳌﻀﺎﻳﻘﺎت واﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ واﻻﻧﺘﻘﺎم ،ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺤﺪد ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
وﺗﻘﺪر ذﻟﻚ .ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻨﻤﺮ أو اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﺴﺪي اﻟﻌﺪاﻲﺋ أو اﻟﱰﻫﻴﺐ أو
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺷﻌﻮر اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪم اﻷﻣﺎن ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ وﺗﺸﻤﻞ إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ .
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻗﺎدة اﻷﻓﺮاد ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﲆ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﳌﻀﺎﻳﻘﺎت واﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ واﻻﻧﺘﻘﺎم ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺳﻠﻮك ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﲆ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ.
ﻗﺎﻧون اﻟﺗوظﯾف
ﺗﻠﺘﺰم  Apotexﺑﺎﺣﱰام ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻤﻧﺎرس ﻓﻴﻬﺎ أﻋﺎﻤﻟﻨﺎ ،وﺣﻴﺜﺎﻤ أﻣﻜﻦ ،اﻟﻜﻮد اﻷﺳﺎﳼ ﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
) .(ETIﻛﺎﻤ ﻤﻧﺘﺜﻞ أﻳﻀً ﺎ ﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﴫ ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﺑﺤﺮﻳﺔ ،وﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت،
واﻷﺟﻮر اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ،وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﻋﺎﻤﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻈﻬﻮر ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎ ل
ﻣﺘﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﻴﻨﻲ ،وﻫﻲ ﻣﺤﻠﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ،ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺻﻤﻤﺘﻪ ،ﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﻹدارة ارﺗﺄت أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻘﺪم اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ رﺟﻞ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺬي ﻳﺤﴬ اﻟﻌﺮض ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاده ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮ ر.
ﺗﻄﻠﺐ ﻛﻴﺖ ﻣﻦ ﺗﻮم ﻣﺮا ًرا اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺘﻨﺎول اﳌﴩوﺑﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻮم أﺧﱪﻫﺎ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺸﻌﺮه ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﻴﺎح ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ .
ﻳﺪﻋﻮ ﺟﻮش ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺪوب ﻣﺒﻴﻌﺎت ،ﴍﻛﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻐﺪاء ﰲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎول اﺛﻨﻦﻴ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﳌﴩوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ وﻳﺒﺪو ﻏﺮﻴ
ﻣﺨﻤﻮر ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك و اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ Apotex //// 9-10

توفير مكان عمل آمن وصحي
واحترام البيئة
استيفاء المعا يير البيئية
ﻳﻠﺘﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﻦﻴ ﺗﺠﺎه زﻣﻼﺋﻬﻢ وﺗﺠﺎه اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻀﺎﻤن ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ .وﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺳﺠﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ؛
ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ ؛
اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻧﻌﻜﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻈﺮوف ﻏﺮﻴ اﻵﻣﻨﺔ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮﺷﻴﻜﺔ وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮ اض؛
اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﺤﻮادث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ وﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛ وﻣﺎﻤرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﴩاء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ
ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات
ﺗﻠﺘﺰم  Apotexﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺎ ﻤﻳﻠﻴﻪ اﻟﻀﻤﺮﻴ .ﻳﺤﻈﺮ أداء اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ وﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﺮﻴ اﻟﻜﺤﻮل
أو اﳌﺨﺪرات.
اﻻﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﺧﺎوف
إذا ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄي ﻣﺨﺎوف أو ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻓﺄﺧﻄﺮ ﻣﺪﻳﺮك اﳌﺒﺎﴍ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر.
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎﴍﻳﻦ اﻹﺑﻼغ ﻧﻌﻜﻞ اﻹﺻﺎﺑﺎت )ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻮادث وﺷﻴﻜﺔ اﻟﻮﻗﻮع( واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
(ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﴪب(.

الكيفية المحتملة لظهور عدم االمتثال
أسقطت مريم ،التي تعمل كيميائية ،حاوية من سائل سام في المعمل ،وبينما استطاعت السيطرة على معظم الكمية المنسكبة،
فقد فشلت في السيطرة على بعض منها ،ولم تبلغ مديرها المباشر بهذا الحدث.

سالمة المنتجات
اﻷﺣداث اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻗد ﺗﻌﻠم ﺑوﻗوع أﺣداث ﺳﻠﺑﯾﺔ ) (AEsﻣن ﺧﻼل طرق ﻣﺧﺗﻔﻠﺔ )ﻣﺛل :ﻋﻣﯾل ﻣﺎ أو ﺻدﯾﻖ أو ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة( ،وﻓﻲ
أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻔﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع أو ﻋن طرﯾﻖ اﻟﮭﺎﺗف أو اﻟﻔﺎﻛس أو اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ( .
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوظف ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس أن ﯾﺑﻠﻎ ﻗﺳم ﺳﻼﻣﺔ أدوﯾﺔ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﺑوﻗوع أي أﺣداث ﺳﻠﺑﯾﺔ ﯾُﺣﺗﻣل أن
ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﻓﻲ ﻏﺿون ﯾوم ﻋﻣل واﺣد ﻣن ﻋﻠﻣﮫ ﺑوﻗوع اﻟﺣدث اﻟﺳﻠﺑﻲ .ﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﻗﺑل اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺣدث اﻟﺳﻠﺑﻲ:
1 .1اسم المُبلِغ (معلومات االتصال مهمة ج ًدا)
2 .2معلومات عن المريض (معيار ديموغرافي واحد على األقل)
3 .3مدة الحدث السلبي
4 .4المنتج المشتبه به
يجب اإلبالغ عن جميع األحداث السلبية ،بغض النظر عن مستوى الشدة أو الخطورة (على سبيل المثال ،مهددة للحياة أم ال).

ﻗﺳم ﺳﻼﻣﺔ أدوﯾﺔ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ drugsafety@apotex.com:
فاكس 1-866-429-9133 :أو 416-401-3819
هاتف رقم 1-800-667-4708 :أو ( 416-401-7780اتبع التعليمات)

اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟظﮭور ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎ ل
ﺣﺿر ﺳﯾدارث ﺣﻔل ﺷواء ﻓﻲ اﻟﺣﻲ وﺳﺄل أﺣد ﺟﯾراﻧﮫ ﻋن ﺳﺑب ﻋدم ﺣﺿور زوﺟﺗﮫ .ﻓﺄوﺿﺢ اﻟزوج أﻧﮭﺎ أﺻﯾﺑت ﺑﺣﻣﻰ،
ﺑﻌد وﻗت ﻗﺻﯾر ﻣن ﺗﻧﺎول أﺣد ﻣﻧﺗﺟﺎت اﺑوﺗﻛس ،وذﻛر اﺳم اﻟﻣﻧﺗﺞ .ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳﯾدارث ﺧط ﺳﻼﻣﺔ أدوﯾﺔ اﺑوﺗﻛس ﻋن ھذا اﻟﺣ دث.
ﻋﻠم ﻓﻧﻛﺎت ،اﻟﻣوظف ﺑﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ،ﺑﺄﻣر ﻋﻣﯾل اﺳﺗﺑدل ﺑﻣﻧﺗﺞ ﯾﺣﻣل ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺷﮭﯾرة ﺑدﯾل اﺑوﺗﻛس اﻟﻌﺎم .وﻣﻊ ذﻟك،
ذﻛر اﻟﻌﻣﯾل أﻧﮫ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻌﺎﻻً .ﻗرر ﻋﻣرو ﻋدم إﺑﻼغ ﻗﺳم ﺳﻼﻣﺔ اﻷدوﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺣ دث.
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معايير الجودة
وتعد ثقافة الجودة الشاملة ومفهوم "المالءمة للغرض المنشود" عنصرين أساسيين لهذه االلتزامات؛ ولهما ثالثة دوافع
رئيسية:
1 .1سمات الجودة الحاسمة ()CQA
للتوافق مع الدافع الرئيسي األول ،يجب أن يكون لدينا المنتج المطلوب وأن نكون على علم بالعملية.
 .22ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة )(QMS
ﯾﻘﺗﺿﻲ ھذا اﻟداﻓﻊ أن ﻧﺣﻛم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة اﻟﺳﺗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﻟﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.

 .3ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺟودة )(QB
إن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﺗﻌددي اﻟوظﺎﺋف واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﯾُﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺣورﯾًﺎ ﻟﮭذا اﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ
ﺿﺎ ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ ،ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ ،ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﮭم
اﻟﺛﺎﻟث .وﯾﺟب أن ﺗدﻋم ھذه اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﯾ ً
ﺑﺷﺄن اﻟﺟودة.
وﻛﺟزء ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة ،ﻧﻠﺗزم اﻟﺗزا ًﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺿﻣﺎن اﻣﺗﺛﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول
ﺑﮭﺎ ،و .GxP1وﯾﻧطﺑﻖ ھذا اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂﺗﻧﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗورﯾدھﺎ ﻣن ﻗِﺑل ﺟﮭﺎت
ﻣﺻﻧﻌﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ٍد ﺳواء.
وﯾﻌﺗﺑر ﺿﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﺟودة ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ؛ ﻓﮭو ﻣﺗرﺳﺦ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ وﻗﯾﻣﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ورؤﯾﺗﻧﺎ .وﻣﺎ زﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ دأﺑﻧﺎ أن
ﻛل ﺷﻲء ﻧﻘوم ﺑﮫ "ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﻧﺷود".

1يشير االختصار  GxPإلى مجموع لوائح ممارسة التصنيع الجيدة ( ،)GMPوممارسة التوزيع الجيدة (،)GDP
والممارسة الطبية الجيدة ( ،)GCPوالممارسة المعملية الجيدة ( ،)GLPوممارسة الرصد الدوائي الجيدة (.)GVP

الكيفية المتحملة لظهور عدم اﻻﻣﺗﺛﺎ ل
ﺗﻌﻣل ﻟوﺳﻲ ﻓﻲ ﺧط اﻹﻧﺗﺎج ،وﻻﺣظت أن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﺑوﺗﻛس .وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻧﺑس ﺑﺑﻧت ﺷﻔﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻟم
ﺗرد أن ﯾﺗﺄﺧر ﻓرﯾﻘﮭﺎ ﻋن اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.

البحث والتطوير
اﻷﺑﺣﺎث ﻏﯾر اﻟﺳرﯾرﯾﺔ
ﻧﻘوم ﺑﺈﺟراء أﺑﺣﺎث ﻏﯾر ﺳرﯾرﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ دوﻟﯾًﺎ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾدة.

اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺳرﯾرﯾﺔ
ﺗم ﺗﺻﻣﯾم دراﺳﺎت اﺑوﺗﻛس اﻟﺳرﯾرﯾﺔ وإﺟراؤھﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ؛
ﻣﺛل إﻋﻼن ھﻠﺳﻧﻛﻲ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳرﯾرﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ) .(GCPوﯾﺗﺿﻣن ھذا ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻌرض اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺳرﯾرﯾﺔ
ﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﺿرورﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗﮭم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺑﺣﺎث .ﯾﺗم ﺗدرﯾب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن اﻟﺳرﯾرﯾن
واﻟﻣوظﻔﯾن اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳرﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻋﺎھﺎ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛول اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﺳرﯾرﯾﺔ اﻟﺟﯾدة .وﻧراﻗب وﻧﻔﺣص ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت وﻣواﻗﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳرﯾرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﺟﺎرﺑﻧﺎ اﻟﺳرﯾرﯾﺔ.

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎ ت
ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﺑﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗوى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧرﻋﺎھﺎ وﺟودﺗﮭﺎ؛ ﻟﺿﻣﺎن أن اﻟﻣذﻛرات
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟودة .وﻗد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ
ﺗﺻﻣﯾم أﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳرﯾرﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.

الكيفية المحتملة لظهور عدم االمتثال
تضغط لوتيه ،مديرة األبحاث السريرية ،على زمالئها لتدشين موقع تجارب سريرية في أوروبا قبل اعتماد الموافقة المسبقة
من قبل مجلس المراجعة المؤسسية (.)IRB
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الترويج للمنتجات
ﻻ ﯾﺟوز إﻻ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ رﺳﻣﯾًﺎ ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗروﯾﺞ
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ .ﻋﻧدﻣﺎ ﻧوزع ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت.

ﺗﺟﻧب اﻟﺗروﯾﺞ ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺻﻖ

ﯾﺟب أن ﺗﺗﺳﻖ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺻﻖ ﻣﻧﺗﺞ اﺑوﺗﻛس اﻟﻣﻌﺗﻣد .ﻻ ﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺎت اﻷدوﯾﺔ طﻠب
ﺗطﺑﯾﻖ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة )ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺻﻖ( أو اﻟﺣث ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺗﻌزﯾزھﺎ .ﯾُﺣظر اﻟﺗروﯾﺞ
ﺣظرا ﻗﺎطﻌًﺎ.
ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺻﻖ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﺑوﺗﻛس
ً

ﺗﺟﻧب اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣظورة أو اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ

ﺳﻣﺢ ﺑذﻟك،
ﯾﺟب أن ﺗﻠﺗزم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﻋﻧد ﻋﻣل اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﮭﺎ ،ﻣﺗﻰ ُ
ﯾﺟب أﻻ ﯾﻘوم ﻣوظﻔو اﺑوﺗﻛس ﺑﮭذا ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎطﺋﺔ أو ﺧﺎدﻋﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ.

)

إذا تلقيت طلبًا للحصول على معلومات طبية أو خدمة عمالء أو شكوى من منتج اتصل على:
، DISpediaﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أدوﯾﺔ اﺑوﺗﻛس
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ dispedia@apotex.com:

هاتف رقم1-800-667-4708 :
:ﻣن خلاا اﻟطﻠوﯾﺑﻌﺑرﻟﻠب https://www.apotex.com/dispedia/ca/en/
contactdispedia.asp

إذا تلقيت طلبًا لخدمة العمالء أو شكاوى من منتج ،فاتصل من خالل:
ﻗﺳم ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲCService@apotex.com :
ھﺎﺗف18002684623 :
ﻓﺎﻛس18006652854 :

معلومات إضافية:
اطلع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات بشأن القوانين الخاصة بكل بلد.

اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟظﮭور ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎ ل
ﯾﻌﻣل ﺟﯾﻔري ﻣﻧدوﺑًﺎ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﺑوﺗﻛس .وﯾﺷﯾر ﻣﻠﺻﻖ اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻌﺗﻣد ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﻰ
اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم .وأﺛﻧﺎء ﻟﻘﺎء ﻣﻊ أﺣد اﻷطﺑﺎء ،ﻧﺻﺢ ﺑﺄن اﻟدواء ﯾﻣﻛن أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﻌﻼج اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن
ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﻘﻠ ب.
ﺗﻌﻣل ﻣﯾﻧﺞ ﻣﻧدوﺑﺔ ﺗﺳوﯾﻖ وھﻲ ﻓﺧورة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻛرﺗﮭﺎ ﻣن أﺟل إﺣدى ﺣﻣﻼت اﺑوﺗﻛس اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ .وﻗﺎﻣت
ﺑﺗوزﯾﻊ ھذه اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ دون ﻣواﻓﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ.

مدونة قواعد السلوك واألخالقيات المهنية بشركة 15-16/// Apotex

التﻋﺎﻣﻼت مع المتخصصين
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻗد ﺗﺷﺎرك اﺑوﺗﻛس ﻣﻊ أﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ) (HCPsﻣن وﻗت ﻵﺧر ﻟﺗﻌزﯾز ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣرﺿﻰ .ﻋﻧد اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ، HCPs
ﯾﺟب أﻻ ﯾﻧﺗﮭك ﻣوظﻔو اﺑوﺗﻛس اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠد  ،واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺑﻘواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟرﺷوة أو اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣظر
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﺳﻠوك اﻟوﺻﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺣث ﺷﺧص ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣﻧﺗﺞ أو وﺻﻔﮫ أو
اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﮫ .
ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷطﺑﺎء واﻟﻣﻣرﺿﺎت
واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ وﻏﯾرھم ﻣﻣن ﯾدﯾرون أو ﯾﺻﻔون أو ﯾوﺻون ﺑﺎﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ .ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗرﺷد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ HCPs
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )اﻧظر اﻟﻣوارد اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ( .ﯾﺟب أن ﯾﻛون
اﻟﻣوظﻔون ذوو اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ  ، HCPsﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺗﺳوﯾﻖ واﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت
اﺑوﺗﻛس اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭم ﻣﻊ .HCPs
اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺟب اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ HCPs
• ﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﮭدف ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ وذات ﺻﻠﺔ وﺻﺎﻟﺣﺔ وﻣﺣدﺛﺔ ﺣول ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ .
• ﻻ ﺗﻌد أو ﺗﻘدم ﻣدﻓوﻋﺎت أو ھداﯾﺎ أﺧرى إﻟﻰ  HCPﻟﺗﺣﻔﯾزھم ﻋﻠﻰ ﺷراء أو وﺻف أو اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ .
• ﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت إﻟﻰ  HCPsﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وأن ﺗﻛون ذات ﻗﯾﻣﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل  ،ﻟﻠﺑﺣث أو اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺣﺳﻧﺔ اﻟﻧﯾﺔ( .
• ﻛن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄن اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺑﻠد ﻗد ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣدﻓوﻋﺎت أو ھداﯾﺎ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ .ﻗد ﺗﻛون اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ . HCPs
ﻗد ﺗؤدي اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻗواﻧﯾن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎل وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻷﻓراد  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻛﺑﯾرة وأﺣﻛﺎم اﻟﺳﺟن وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺑﻠد.
اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣدﻓوﻋﺎ ت
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم  ،ھﻧﺎك دﻋوة ﻟزﯾﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ ل  . HCPsﻟذﻟك  ،ﯾﺟب ﺗﺗﺑﻊ
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أو اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ  HCPsواﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل
ﺑﻠد .إذا ﻗﻣت ﺑﺈﺟراء أي ﻣدﻓوﻋﺎت إﻟﻰ  HCPsأو ﻣﻧظﻣﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات أو
اﻟﺑﺣث أو وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم أو اﻟﺳﻔر  ،إﻟﺦ(  ،اﺗﺻل ﺑﻣﺳؤول أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل واﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﺷف
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺑﻠ د.

معلومات إضافية:
اطلع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات بشأن القوانين الخاصة بكل بلد.

الكيفية المحتملة لظهورﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل

اﻟﻣﻘﺗر ﺣﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﻧﺗﺞ
ﯾﻌطﻲ ﻻرز ﻟﻌﻣﯾل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﺗﺧﻔﯾﺿًﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﻓﻊ ﻧﻘدًا ﺑﻘﯾﻣﺔ  %10أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﺗﺟزﺋﺔ
َ
اﺑوﺗﻛس ،وﯾﺧﻔﻲ ھذا ﺧﻠف ﻗﻧﺎع "ﻋﻘد اﺳﺗﺷﺎري" ﻣﻊ ذﻟك اﻟﻌﻣﯾ ل.
ﺗﺧطط ﻛﻠﺳﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣدﯾرة ﺗﺳوﯾﻖ ،ﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺷﺎري ،وﺗدﻓﻊ ﻟﺛﻼﺛﺔ أطﺑﺎء وأزواﺟﮭم ﻟﻠﻘﺎء ﯾﻔﻣﻧﺗﺟﻊ ﺟوﻟف ﻓﺎﺧر ،ﺣﯾث ﻣن
اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾُﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع.

التفاعالت
مع شركاء العمل
ما هو المتوقع منك
إﻗﺎﻣﺔ شراكات عمل بعد مراجعة الخلفية والمؤهالت ذات الصلة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وضمان الجودة واﻟﻧزاھﺔ التي تستند إﻟﻰ
معاييراﺧﺗﯾﺎر خاصة ﺑك .أتت نضما نلعناية الواجبة التي ستضطعل بها ما ليي قدر المستطاع:
ﺿﻣﺎن ﻣﻌرﻓﺔ ﺷرﻛﺎء اﻟﻌﻣل اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم ﺗﺟﺎه اﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ وﺳﯾﺎﺳﺎت اﺑوﺗﻛس اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ،ﻋﻧد ﺗﻣﺛﯾﻠﮭم ﻟﺷرﻛﺔ
اﺑوﺗﻛس؛
اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻌر واﻟﺟودة واﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻌواﻣل داﻓﻌﺔ ﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣوردﯾن ،وﻟﯾس ﻟﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ )اطﻠّﻊ ﻋﻠﻰ
ﻗﺳم "ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ"(؛
وﺿﻣﺎن اﻟﺗزام ﺷرﻛﺎء اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣﺗﺧﺻﺻﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
العتامل مع شركاء العمل باتحرما ونزهاة .التفاوض بسحن نية وعقد تافاقيات شريفة معهم.
الﺿﯾﺎﻓﺔ واﻟﮭداﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣ ل
ﺗﮭدف اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ واﻟﮭداﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻷﻟﻔﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣوردﯾن وﺷرﻛﺎء اﻟﻌﻣل اﻵﺧرﯾن وﻟﯾس
ﻟﻛﺳب اﺑوﺗﻛس ﻣﯾزة ﻏﯾر ﻋﺎدﻟﺔ أو ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ .ﯾﺟب أن ﺗﻛون أي ﺿﯾﺎﻓﺔ أو ھداﯾﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ
ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ؛ وﻟذا ﯾﺟب أﻻ ﺗُﻘدم ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻘود أو ﻣﺎ ﯾﻛﺎﻓﺊ اﻟﻧﻘود )ﻣﺛل ﺷﮭﺎدات اﻟﮭداﯾﺎ( وأﻻ
ﻋﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻌﻣل أو أﺣﻛﺎﻣﮫ ،أو ﺗﻧﺗﮭك اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ،أو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗﻌﺎرف
ﺗﻌطﻲ اﻧطﺑﺎ ً
ﻋﻠﯾﮭﺎ .
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗُﻘدم ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت رﯾﺎﺿﯾﺔ أو ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى ﻣﻊ ﺷرﯾك اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺑوﻟﺔ إذا
ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﺗدﻟﺔ وﻓﻲ إطﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺟﯾدة طﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﯾﻧطوي ھذا اﻟﺗﻘدﯾم أو اﻟﻘﺑول ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام ﺻرﯾﺢ أو
ﺿﻣﻧﻲ.

ﺗﻧطﺑﻖ ھذه اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻋﻧد إﻋطﺎء أو ﺗﻠﻘﻲ اﻟﮭداﯾﺎ و اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ .

الكيفية المحتملة لظهور عدم االمتثال
ُتعرض على جيسيكا "أتعاب" نظير إطالع مورّ د على أقل عطاء حصلت عليه بموجب عقد حتى اآلن.
ﻋرض ﺟﻣﺎل ،ﻣدﯾر ﺣﺳﺎﺑﺎت وطﻧﻲ ،اﻟدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺿﺎء زوﺟﺔ ﻋﻣﯾل ﻋطﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﻊ ﻟﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ ﻋن اﻟوﻗت اﻟذي ﻗﺿﺎه
زوﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت اﺑوﺗﻛس.

مدونة قواعد السلوك واألخالقيات المهنية بشركة 17-18/// Apotex

التفاعالت مع المنافسين
قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة
تجنب انتهاكات قواعد مكافحة السلوكيات المضادة للتنافس
•يجب عدم التواصل مع المنافسين بشأن أمور العمل التنافسية مثل األسعار والتكاليف والخصومات وجهات توريد العمالء
وخطط التسويق وقدرات اإلنتاج أو أي مما يتعلق بظروف البيع التي يمكن أن توحي بوجود اتفاقيات وتفاهمات غير صحيحة.
•يجب عدم عقد اتفاقات أو الوصول إلى تفاهمات مع المنافسين بشأن توزيع العمالء أو المناطق أو الحصة السوقية.
•يجب عدم التآمر مع المزايدين اآلخرين عند التنافس على إبرام عقود.
•يجب عدم إبرام اتفاقيات تحد من القدرات اإلنتاجية.
أمثلة على المنافسة غير العادلة
اﺳﺗﺧدام اﻟرﺷﺎوى ﻛطرﯾﻘﺔ ﻟﻛﺳب ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺳ وق.
اﻟﺣط ﻣن ﻗدر أﺣد ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ أو ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ .
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳﻠﺳﺔ اﻟﺗورﯾد أو ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ .
اﻟﺣﺻول أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻋﻣل ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻋن طرﯾﻖ وﺳﺎﺋل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ وﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺣرﯾف أو
اﻟﺧداع أو اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﺗﺟﺳس أو اﻟرﺷ وة.
إﻛراه اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء ﻣﻧﺎ .
ﻣن اﻟﻣﮭم أن ﻧدرك اﻷذى اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟذي ﻗد ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ھذه اﻟﻘواﻧﯾ ن.
إذا واﺟﮭت ﻣوﻗﻔًﺎ ﻗد ﯾﺛﯾر ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس )ﻣﺛل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر( ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎر اﻹﺟراءات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ .

معلومات إضافية:
اطلع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات بشأن القوانين الخاصة بكل بلد.

الكيفية المحتملة لظهور عدم االمتثال
في المعرض التجاري السنوي لصناعة األدوية البديلة ،تتحدث ليزا مع ممثل مبيعات من شركة منافسة عن المشروبات ويتفقان
على تقسيم العمالء داخل منطقة.
يريد فابريتسيو ،الذي يعمل في مجال البحث السريري ،أن يدعي أنه طبيب للحصول على نسخة من بروتوكول التجارب
السريرية ألحد المنافسين.
ترتب شركتان متنافستان في المستحضرات الدوائية وضع أسعار عالية لمنتجاتهم على نحو غير طبيعي واإلصرار على هذه
األسعار.

التفاعالت مع الحكومة
مكافحة الفساد ،االمتثال التجاري

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎ د
ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺎﺳدة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
) (APCFوﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن اﻷﺟﺎﻧب)  ، (AOPFCﺗﻘدﯾم أي ﻋرض أو وﻋد أو ھدﯾﺔ ﺑﺄي ﻗﯾﻣﺔ
ﻟﻣوظف أو ﻣﻧدوب أو ﻣﺳؤول ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ (أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻣﺣﻠﯾﺔ) ﻟﺿﻣﺎن أي اﻣﺗﯾﺎز أو ﻋﻘد أو ﺗﻌﺎﻣل ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﺎﺑﺎة .ﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﻟرﺷﺎوى ھداﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو ﻋﻣوﻻت أو دﻓﻌﺎت ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ .إن ﻣوظف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓرد ،ﺳوا ًء ﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ أو
ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ،ﯾﺣﺗل ﻣﻧﺻﺑًﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾًﺎ أو إدارﯾًﺎ أو ﻗﺿﺎﺋﯾًﺎ ﻣن أي ﻧوع .ﯾﺟوز اﻋﺗﺑﺎر اﻷطﺑﺎء وﻣﺗﺧﺻﺻﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣوظﻔﯾن
ﺣﻛوﻣﯾﯾن ،ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎص.
إﺟراء اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻊ ﻣوظﻔﯾن ﺣﻛوﻣﯾﯾ ن
ﯾﺗم ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺟﮭﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﯾﺟب أن ﯾﺗﺑﻊ ﻣوظﻔو اﺑوﺗﻛس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧطوات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ
ﺗﺷرع اﻟﺟﻣﺎرك ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣدة إﻋطﺎء
ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘدﯾم اﻟﮭداﯾﺎ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻟﺷراء اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﻣﻛن أن ّ
ﻋﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى.
اﻟﮭداﯾﺎ وﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﺷرو ً
ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺟﺎرﯾﺔ
رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﺷرﯾﻊ ﯾﺻرح ﺑﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﻌﻣل ﺑﮫ اﺑوﺗﻛس .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﻘﯾد
دوﻟﺔ ﻛﻧدا أو ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان واﻟﺟﮭﺎت ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ .ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﯾﺟب أن
ﯾﻣﺗﺛل ﻣوظﻔو ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﻟﮭذه اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وأي ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﺟب ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﺑدﻗﺔ وﯾﻠزم أﺧذ اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺑل إﺑرام
أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ.

اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻣﺗﺛﺎل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر و اﻻﺳﺗﯾراد اﻣﺗﺛﺎﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ

معلومات إضافية:
اطلع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات بشأن القوانين الخاصة بكل بلد.

اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟظﮭور ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎ ل
ﺗﻌرض ﻛﺎوري ،ﻣدﯾرة ﻣﺑﯾﻌﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻣوظف ﺣﻛوﻣﻲ اﻟذھﺎب ﻟﺗﻧﺎول اﻟﻐداء ﻟﺗﯾﺳﯾر ﺣدة ﺑﻌض ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻋن ﻋﻘد ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌ ر.
ﯾﺣﺗﺎج رﺿﺎ ،ﻣدﯾر ﺷرﻛﺔ ،إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺷﯾرة .واﺗﻔﻖ أن ﯾدﻓﻊ "رﺳوم ﺗﺳﮭﯾل" ﻟﻠﺗﻌﺟﯾل ﺑﺎﻹﺟ راء.

ﺗﺑرم ﺑﺎرﺑرا ،ﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﺑوﺗﻛس  ،ﻋﻘدًا ﻣﻊ ﻣوزع ﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدون اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أوﻻً.

مدونة قواعد السلوك واألخالقيات المهنية بشركة 19-20/// Apotex

تضارب المصالح
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ ﻗرارات اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ ﻣوظﻔو اﺑوﺗﻛس ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ  -وﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ً
ﻣﺣﺗﻣﻼ .ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﺗﻌﺎرض ﺑﺳﺑب
ﺿﺎ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﻣن اﻟﻣﮭم ﺗﺟﻧب ظﮭور ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .ظﮭور اﻟﺻراع ھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﺗﺑره اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻘول ﺗﻌﺎر ً
.ﺗﺻرﻓﺎﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟرواﺑط اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ

ﯾُﻌﺗﺑر وﺟود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣل أو ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﻛﯾﺎن ﯾﺟري أﻋﻣﺎﻻً ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس  ،أو ﯾﻧﺎﻓﺳﮭﺎ أو ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻣوردًا أو
ﻋﻣﯾﻼً ،أو ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﯾﻖ ﻗدرﺗك ﻋﻠﻰ اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗك ،أو ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ،ﺗﺿﺎرﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل

ﻣورد أو ﻣﻧﺎﻓس أو ﻣﺳﺗﺷﺎر أو
ﺗﺣدث ﺗﺿﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺻل أﻧت أو أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ّ
ﻋﻣﯾل ﻟدى ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس

ﻓرص اﻟﻌﻣل

ﯾﺣوﻟون ﻣﺳﺎر ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﺑوﺗﻛس ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ  ،أو
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﺑوﺗﻛس أﻻ ﯾﻘﺗﻧﺻوا ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻷﻧﻔﺳﮭم أو ّ
ﻓرﺻﺔ ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﺑﮭﺎ أو اﺳﺗﻐﻼل ﻋﻘﺎر ﻣﻣﻠوك ﻟﮭﺎ  ،ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة

ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﮭﻧﯾﺔ

ﺗؤﯾد اﺑوﺗﻛس ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺿﺎرب ھذا اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ
اﺑوﺗﻛس ،ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أﻻ ﯾؤﺛر ھذا اﻻرﺗﺑﺎط ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗك ﻋﻠﻰ أداء ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣل

اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﺻورة
إﺧطﺎرا إﻟﻰ ﻣدﯾرك اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﺗطﻠب اﺑوﺗﻛس ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﻘدﯾم إﺧطﺎر ﺑﺣﺎﻻت ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻣﺟرد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ  .ﻗدّم
ً
و اﺳﺗﻠم ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣن ﻣﺳؤول اﻻﻣﺗﺛﺎل و اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﯾﺳﺑب أي ﻣوﻗف ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ
ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟظﮭور ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎ ل
ﺗﻌﻣل زوﺟﺔ ﺗوﻧﻲ ﻣدﯾرة وﻟدﯾﮭﺎ ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺳوﯾﻖ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺑﺎﺋﻌًﺎ ﻟﻺﻋﻼن ﻋن ﻣﻧﺗﺞ اﺑوﺗﻛس اﻟﺟدﯾد .وھو
ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘرر اﻟﻔﺎﺋز ﺑﺎﻻﺗﻔﺎ ق.
وﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﺟﮭﺔ ﺗورﯾد اﺑوﺗﻛس .وﻟم ﯾﻔﺻﺢ ﻋن ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛ س.
ﯾﻌﻣل ﺟﻣﯾس ،ﻧﺎﺋﺑًﺎ ﻟﻠرﺋﯾس،
ً
ﺗﻌﯾن ،ﻣوﻧﯾﻛﺎ ،ﻣدﯾرة ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ،أﺑﻧﺔ أﺧﺎھﺎ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻓﻲ ﻗﺳﻣﮭﺎ ،ﻣﺗﺟﺎھﻠﺔً إﺟراءات اﻟﺗﻌﯾﯾن وﻟم ﺗﻔﺻﺢ ﻋن
رواﺑطﮭﺎ اﻷﺳرﯾﺔ.

دقة السجالت التجارية ،واالحتيال،
وعمليات حفظ المستندات القانونية
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﺑوﺗﻛس اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟل دﻗﯾﻖ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﺗﻌد ھذه اﻟﺳﺟﻼت ﺿرورﯾﺔ ﻹدارة ﻋﻣﻠﻧﺎ واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻧﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻋﻣﻼﺋﻧﺎ .
ﻣﺎ ھﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣل؟
ﯾﻣﻛن ﺗدوﯾن ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أوراق ،أو إﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ )ﻣﺛل ،ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر أو اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺻوت أو اﻟﻔﯾدﯾو(
أو اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋط أﺧرى .ﺗﻌﺗﺑر ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ھﻲ "اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت" اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات
اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أو اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺷﻣل اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺷوف اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻔواﺗﯾر وﻛﺷوف اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻟﻔواﺋد وأي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس .ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣﻣل اﺑوﺗﻛس ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑررة واﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺧﻼل ﻧظﺎم إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ .
اﻟدﻗﺔ واﻹﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﯾﺟب إدﺧﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ أﻣﯾﻧﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺟداول اﻟﺷرﻛﺎت .ﯾﻌد ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزﯾﻔﺔ أو ﻏﯾر
ﺗزوﯾر ا.
أﻣرا ﻏﯾر ﺻﺣﯾ ًﺣﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ،ﯾﻌد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ وﯾﻌﺗﺑر
ً
دﻗﯾﻘﺔ أو ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ ً
ﻧﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻓﺻﺎح دﻗﯾﻘﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﻧﻘدﻣﮭﺎ ﻟدى اﻟﮭﯾﺋﺎت
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت "اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﯾدة" اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ )ﻣﺛل ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ .ﺗﻧطﺑﻖ ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت أﯾ ً
اﻟﺟﯾدة ،واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳرﯾرﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ،وﻏﯾرھﺎ( ،اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ إﺟﻣﺎﻻً ﺑﺳﺟﻼت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﯾ دة.
اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺗزوﯾر
ﻓورا إﻟﻰ ﻣدﯾرك
إذ ﻛﻧت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ إﻋداد ﺣﺳﺎﺑﺎت أو إﻣﺳﺎك ﺳﺟﻼت ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺷﻛوك ﺑﮭﺎ ،ﯾﺟب اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ً
اﻟﻣﺑﺎﺷر ،أو ﻟﻌﺿو ﺑﺎﻟﻔرﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔﯾذي أو ﻟﻠﻘﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أو ﻟﻣﺳؤول ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﻔظ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
إذا ﺗﺳﻠﻣﻧﺎ اﺳﺗدﻋﺎء ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾطﻠب ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣل ،أو إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑدﻋوى أو ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗﺎﺋم أو ﻣﺣﺗﻣل ،ﻓﺳوف ﯾﺳﺗﻠم اﻟﻣوظﻔون اﻟﻣﻌﻧﯾون
إﺧطﺎرا )ﻣﺛل ،إﺧطﺎر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺳﺗﻧدات اﻟدﻋوى( وﺳﯾُطﻠب ﻣﻧﮭم اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم ،أو ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﺟراء ﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎﺗﮭم ﺑﻐﯾﺔ
ً
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .ﯾﻠزم ﺗﻌﺎون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﺗﺎ ًﻣﺎ ﻣﻊ ﻛﻼً ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .ﺑﻣﺟرد
اﺳﺗﻼم إﺧطﺎر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺳﺗﻧدات اﻟدﻋوى ،ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣذف  -أي ﺳﺟﻼت أو ﻧﺳﺦ ﻣطﺑوﻋﺔ أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  -أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ أو
ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ.

الكيفية المحتملة لظهور عدم االمتثال
تشتكي إيزابيل أنها ليس معها ما يكفي لسداد إيجار هذا الشهر .فيقرضها نايغل ماالً من الشركة.
تشتري كارمن ،ممثلة مبيعات ،المستلزمات الشخصية من بطاقة االئتمانية للشركة.
تعدّل يونيس بيانات اإلنتاج إلخفاء مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة ( )GMPلدفعة من المنتج الستيفاء حصص اإلنتاج.

مدونة قواعد السلوك واألخالقيات المهنية بشركة 21-22/// Apotex

ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑوﺗﻛس
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوظف أن ﯾﻌﻣل ﺟﺎھدا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑوﺗﻛس اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﺳرﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻵﺗﻲ :
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳرﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑوﺗﻛس ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ اﻟﺗﻲ أودﻋت ﻟدﯾ ك؛
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣل ﻣﻊ أي ﺟﮭﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ؛
اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻶﺧرﯾن؛ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﻠك اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس؛
ﻣراﻋﺎة إرﺳﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺷﻛﺎل ﺗواﺻل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺛل اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ؛
ﻓورا إذا ﻓُﻘدت اﻷﺻول اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺧ طر.
وإﺑﻼغ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ )ً (GIS
ﺗﻧطﺑﻖ ھذا اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﯾك ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرﺗك ﻟﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻻ ﯾﺟوز ﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗوظﯾف اﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻣﺛل ،اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( .
بعض األمثلة على المعلومات الخاصة والسرية
الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعالمات التجارية وحقوق النشر والأسرار التجارية؛ المواصفات
والرسوم والتصاميم الفنية؛
الشؤون المالية أو قوائم العملاء أو ممارسات التسعير أو استراتيجيات العطاءات أو استراتيجيات التسويق؛
والاتفاقات المكتوبة والشفهية بين اﺑوﺗﻛس والجهات الأخرى.
باإلضفاة إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗد ﯾﺗﺿﻣن دورك إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﻣﺛل ،اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ( ﻟﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس .ﻋﻧد إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﺑوﺗﻛس ،ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﻧك ﻟن ﺗﻘوم ﺑﺄي ﺷﻲء ﯾﻌرض ﺣﯾﺎزة اﺑوﺗﻛس ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻔﻛرﯾﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺧطر .وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺑﯾﻌﮭﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺗوزﯾﻌﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرح ﺑﮭﺎ.

الكيفية المحتملة لظهور عدم االمتثال
يتناقشا ستانلي ورافي ،وهم ممثالن للمبيعات ،معلومات سرية للشركة على متن طائرة ،في مكان يمكن ألحدهم استرقاق
السمع إليهم.
ﯾطﻠﻊ ﺗراي زوج أﺧﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻣﻼء اﺑوﺗﻛس اﻟذي ﯾﺷرع ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣﯾوﯾﺔ ﺻﻐﯾرة .ﺗﻌرض
داﯾﺎن إطﻼع ﻣوظﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺳﺎﻣﻧﺗﺎ ،ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟرﯾﺔ ﺳرﯾرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﮭﺎ اﻟﺟدﯾد .ﯾﺧزن
ﺟوردان ﻧﺳﺦ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھﺎﺗﻔﮫ اﻟﺧﻠوي اﻟﺷﺧﺻﻲ .ﺛم ﯾﻔﻘد ھﺎﺗﻔﮫ ﻓﻲ ﻣﺗرو اﻷﻧﻔﺎق.

استخدام ممتلكات الشركة
ﺗﻘدم اﺑوﺗﻛس وﺳﯾﻠﺔ ﺗواﺻل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗواﺻل أو ﺑﺣث أو ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ
أﺳرع وأﺳﮭل وأﻛﺛر ﻛﻔﺎءة .ﺗﺗوﻓر أﻧظﻣﺔ اﻟﺗواﺻل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑﺟﺎﻧب اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛس ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣن أداء أﻧﺷطﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل.
ﯾﺟب اﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺗﺣت أي ظروف ﻓﻲ ﺗﯾﺳﯾر أﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
أو ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ .ﯾﺟب إدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗراﻓﯾﺔ .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،ﯾﺟوز
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗواﺻل ﻟﺟﮭﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ .
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟـ اﺑوﺗﻛس ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺳؤول .وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﺑوﺗﻛس ،ﺑﻘدر
اﻟﻣﺳﺗطﺎع ،ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻛﺑد ﻧﻔﻘﺎت ﻻ داﻋﻲ ﻟﮭﺎ.

االحتياطات والقواعد التي تحكم االستخدام الصحيح ألنظمة الشركة
ااﺳﺗرﺟﺎع اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻋﻧد طﻠﺑﮭﺎ .
ﺿﻣن ﻟك اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻧﮫ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام أﺟﮭزة اﺑوﺗﻛس ﺑﻘدر ﻣﺣدود ﻓﻲ اﻷﻣور ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ،ﻻ ﯾ ُ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺔ اﻟﺗواﺻل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ اﺑوﺗﻛ س .
ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام أﺻول اﺑوﺗﻛس ﻟﻧﺷر رﺳﺎﺋل ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﻣﺛل رﺳﺎﺋل اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺧﺎدﻋﺔ أو اﻹﺑﺎﺣﯾﺔ( أو رﺳﺎﺋل
ﯾﺟوز أن ﺗرﺑك أو ﺗﺿﺎﯾﻖ أو ﺗﺳﺊ اﻵﺧرﯾ ن.
ﺗﺄﻛد ﺟﯾ ًد أن ﺟﮭﺎت اﻻﺳﺗﻼم ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻗﺑل إرﺳﺎل أي رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم أﺟﮭزة اﻟﺗواﺻل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر آﻣﻧﺔ أو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎدة وﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟطﺎﺋرة
وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣدودة(.

الكيفية المحتملة لظهور عدم االمتثال
أعطت شانون كلمة المرور الخاصة بها لزوجها لكي يتسنى له مراجعة المعلومات المصرفية لهما على جهاز كمبيوتر العمل
الخاص بها.
يرسل ستيف بري ًدا إلكترونيًا من شخص إلى آخر به مزحة إلى أقرانه في العمل تحمل عنصرية.
ّ
ينزل برايفندر ،محلل تسويقي ،برنامج تسويقي "مجاني" ،بدون تصريح ،للمساعدة في حملة تسويق جديد.

مدونة قواعد السلوك واألخالقيات المهنية بشركة 23-24/// Apotex

أجهزة الكمبيوتر

المال

اآلالت

السياسات

األجهزة
السيارات
االشتراكات

الهواتف
الهواتف الذكية
األزياء
الموحدة

مشاركة المعلومات

المرافق

البرامج

ربط الشبكات
االتصال
باإلنترنت

المكاتب

وسائل التوصل االجتماعي والتواصل الخارجي
مع اإلعالم وعامة الجمهور
وسائل اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
• ﻓﻘط اﻷﻓراد اﻟ ُﻣﻌﯾﻧون ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻧﺷر اﻟﻣﺣﺗوى ﻟﻠﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﺑوﺗﻛس ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺟب ﻧﺷر
ھذه اﻟﻣﻧﺷورات ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﺑوﺗﻛس اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
ﺗﺷﺟﻊ اﺑوﺗﻛس اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺣﻛﻣﮭم اﻷﻓﺿل ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﺑوﺗﻛس ﻓﻲ أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،
ﺣﯾث أن أي ﺷﻲء ﯾﺗم ذﻛره ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻟﮫ ﻋواﻗب ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣوظف اﺑوﺗﻛ س.
ﺗﺗوﻗﻊ اﺑوﺗﻛس أن ﯾﻛون ﺳﻠوﻛك ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺗواﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ھذه وﺳﯾﺎﺳﺔ اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺷرﻛﺔ ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ .
اﺣم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑوﺗﻛس اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻓﻲ ھذه اﻷﻣور ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
ِ
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺷﻌﺎرات اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون إذن ﺻرﯾﺢ ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﻔ وض.
ﻻ ﺗﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﺑوﺗﻛس أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻧﺻب ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ رﺳﻣﻲ ﺑدون ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺳﺑﻖ .
ً
ﺗﺣث اﺑوﺗﻛس اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻼﺣظﺎﺗﮭم أو اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﮭم أو ﺗﻌﻠﯾﻘﺎﺗﮭم ﺣول اﺑوﺗﻛس إﻟﻰ اﻟﻘﻧوات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑدﻻ ﻣن
إذاﻋﺗﮭم ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
أﺑﻠﻎ ﻋن أي اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑـ اﺑوﺗﻛس ﻋﻠﻰ أﯾًﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
ً
ﻗد ﯾﺣﺎول اﻟﺻﺣﻔﯾون وﻣﻣﺛﻠﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟﺟﻣﮭور اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻧ ك.
ﯾﺟب إﺣﺎﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت  /اﻟطﻠﺑﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أو اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺟﮭﺔ اﺗﺻﺎل اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓور
اﺳﺗﻼم اﻟطﻠب .ﺑﺧﻼف اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ورﺋﯾس اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ.

الكيفية المحتملة لظهورﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل
يﯾﺳﺗﺧدم ﺟورج ،ﻣدﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوطﻧﻲ ،ﺣﺳﺎب  Twitterاﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﻻطﻼع ﺟﮭﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋن ﻣﻧﺗﺞ
اﺑوﺗﻛس ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ.
ﯾﺗﻠﻘﻰ أﻟﻛﺳﻧدر  ،ﻣﻣﺛل ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء  ،اﺗﺻﺎﻻ ﻣن ﺻﺣﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣطﺔ ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﺳﺗﻔﺳر ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻷﻏذﯾﺔ
واﻟﺻﺣﺔ  .أﻋطﻰ أﻟﻛﺳﻧدر ﺻﺣﻔﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﯾﻌﻠﻣﮭﺎ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
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خصوصية البيانات
ﻗد ﺗﺟﻣﻊ اﺑوﺗﻛس ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ) (PIIﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣرﺿﻰ
وﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳرﯾرﯾﺔ وﻣﮭﻧﯾو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣوظﻔون .اﺑوﺗﻛس ﻣﻛرﺳﺔ ﻟﺟﻣﻊ وﺣﻔظ ﻓﻘط ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻌرﯾف
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻏراض أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ وﻟﺿﻣﺎن وﺟود ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻣﺎ ھو ﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧك
•

اﺗﺑﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﺗﻘدﯾم
إﺷﻌﺎر و  /أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻧد ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ أو ﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ( .

•

ﻻ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻻ ﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ  ،واﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻘط طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾًﺎ
ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻠك اﻷﻏراض واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .

•

ﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ  ،ﻣن ﺟﻣﻌﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ  ،وﺣﺗﻰ ﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﺎ .

•

اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻐرض اﻟذي ﺟﻣﻌت ﻣن أﺟﻠﮫ .

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﺟﻣﻊ أو اﺳﺗﺧدام أو اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .

•

ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻘط ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﮭﺎ واﻟذﯾن ﺳوف ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﺻﺣﯾﺢ .ﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم أي ﻓرد ﺧﺎرﺟﻲ أو ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺔ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳرﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ.

ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﻌرف ﺣﺳب اﻟﺑﻠد  ،ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺷﻣل ﻋﻣو ًﻣﺎ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌرﯾف ﺷﺧﺻﯾﺔ )ﻣﺛل اﻻﺳم وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد
ّ
واﻟﺟﻧس واﻟﻌﻧوان ورﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك( وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ )ﻣﺛل اﻟدﯾن واﻟﻌرق واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  ،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف  ،رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،رﻗم ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن  ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك(.

الكيفية المحتملة لظهور عدم االمتثال
وضع ميشال ،مدير في الشؤون الرقابية ،قائمة بتواريخ ميالد الموظفين (بما في ذلك السنة) على لوحة النشرة للشركة كتذكرة
لتهنئة موظفيه بعيد ميالد سعيد.
تشتري بيني ،مديرة مبيعات وتسويق ،قائمة بعناوين العمالء بها حوالي  5000اسم لألفراد الذي يتم معالجتهم من الصدفية

ملحق:
ملخص قوانين الرعاية الصحية
ولوائحها وإرشاداتها ذات الصلة
قوانين ومدونة قوانين القطاع الخاصة بكندا
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻛﻧدﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( )APGCﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ﻟﻠﺗﺳوﯾﻖ
تم إعداد هذا القانون ليحكم العالقات بين جهات توريد منتجات المستحضرات الدوائية العامة وعمالئها .س ُتحسن هذه مدونة القوانين أيضًا الشفافية في
سلسلة قيمة المستحضرات الدوائية العامة ،مما يسمح للحكومات بإدارة برامج مزايا األدوية على نحو أفضل .وتم إعدادها للعمل في مختلف البيئات
التشريعية والرقابية والسياسية التي تحكم بيع المستحضرات العامة في كندا.
قانون التنافس
يحظر قانون التنافس التواطؤ وتثبيت األسعار وتخصيص السوق وغيرها من السلوكيات المضادة للتنافس.
ﻗﺎﻧون ﻓﺳﺎد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن اﻷﺟﺎﻧ ب
ﯾﻣﻧﻊ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋرض أو إﻋطﺎء اﻟرﺷﺎوي وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن اﻷﺟﺎﻧب .وﯾوﺿﺢ ﻣﺎ
ﯾُﻌﺗﺑر ﺣواﻓز ﻏﯾر ﻧزﯾﮭﺔ وﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼ ت.
ﻗﺎﻧون اﻟﻐذاء واﻟ دواء
ﯾﻧظم ﻗﺎﻧون اﻷﻏذﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗﯾر ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ .إﻧﮫ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻﺎرﻣﺔ وإﺛﺑﺎت أن أدوﯾﺗﮭﺎ آﻣﻧﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ .ﻛﻣﺎ
أﻧﮫ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻛﻧدﯾﯾن ﻣن اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ واﻟﻣﺿﻠﻠﺔ .ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﺑوﺗﻛس ﻓﻲ ﻛﻧدا ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻛﻧدﯾﺔ .
ﻗﺎﻧون اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ أوﻧﺗﺎرﯾ و
اﻟﻐرض ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ھو اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ أوﻧﺗﺎرﯾو  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺑﺣوث واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  ،وﺗﻣﻛﯾن ﺟﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ وﻧﺷرھﺎ .
ﻗﺎﻧون أوﻧﺗﺎرﯾو ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ )(EPA
ﺗﺣﻣﻲ ﻗﺎﻧون أوﻧﺗﺎرﯾو ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ) (EPAوﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻣﻠوﺛﺎت وﻣﻧﻊ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣواد اﺳﺗﻧزاف
اﻷوزون واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد اﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳرب إﺷﻌﺎﻋﻲ .
ﻗﺎﻧون أوﻧﺗﺎرﯾو ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎ ن
إن ﻗﺎﻧون أوﻧﺗﺎرﯾو ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ھو ﻗﺎﻧون ﯾُطﺑﻖ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻛﻧدي ﻷوﻧﺗﺎرﯾو ﯾﻌطﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص ﺣﻘوق وﻓرص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑدون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ
ﻧطﺎﻗﺎت ﻣﺣددة ﻣﺛل اﻹﺳﻛﺎن واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗوظﯾف .ﺗﮭدف ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻹزﻋﺎج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﻧوع أو
ھوﯾﺔ اﻟﻧوع أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺟﻧﺳﻲ أو إﻋﺎﻗﺔ أو ﻋﻘﯾدة أو اﻓﺗراﺿﺎت أﺧرى.
ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﯾﺿﻊ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
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القوانين ومدونات قوانين الصناعة الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية
قوانين مكافحة العموالت غير المشروعة (الفيدرالية والخاصة
بالواليات)
يمنع قانون مكافحة العموالت غير المشروعة وقوانين الواليات
المشابهة تلقي أموال ،بأي شكل ،بهدف مكافأة بعد وصف منتج أو
إغراء شخصًا ما بشراء أو وصف أو النصح باستعمال منتج قابل
لالسترداد بموجب برنامج الرعاية الصحية الفيدرالية للواليات
المتحدة األمريكية .تسمح االستثناءات ،التي يُطلق عليها الموانئ
اآلمنة ،بالحصول على خصومات وبعض الترتيبات األخرى ،إذا تم
الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة.

قانون شفافية الدفع لألطباء
تمت المصادقة على حكمي مجلس النواب األمريكي  3590و6002
لقانون شفافية الدفع لألطباء باعتبارهما قانون فيدرالي كجزء من
قانون حماية المريض والرعاية منخفضة التكلفة (.)PPACA
يلزم القانون شركات تصنيع المستحضرات الدوائية باإلبالغ سنويًا
واإلفصاح عل ًنا لبرنامج الدفع العلني ،من خالل مراكز خدمات
برنامجي  Medicareو )Medicaid (CMSعن الدفع وغيرها
من الحواالت ذات قيمة التي يحصل عليها األطباء والمستشفيات
التعليمية في الواليات المتحدة األمريكية.

استثناء األفراد من برامج الرعاية الصحية للواليات المتحدة
األمريكية
تمتلك حكومة الواليات المتحدة األمريكية صالحية الستبعاد األفراد
والكيانات التي شاركت في غش أو إساءة من المشاركة في برنامج
 Medicareأو  Medicaidأو غيرها من برامج الرعاية الصحية
أو الحصول على عقود فيدرالية أو مساعدة وف ًقا لبندي  1128و1156
من قانون الضمان االجتماعي .وبالتالي ،نحتاج إلى فحص موظفين
ومتعهدي  Apotexللواليات المتحدة األمريكية من قائمة األفراد
والكيانات المستبعدة ( .)LEIEيحتفظ مكتب المفتش العام ()OIG
في الواليات المتحدة األمريكية بهذه القائمة وتتضمن األشخاص الذين
تم استبعادهم أو منعهم أو إيقافهم ("األفراد غير المؤهلين") من برامج
الرعاية الصحية الحكومية بالواليات المتحدة األمريكية مثل برنامجي
 Medicareو .Medicaidإذا عيينا بعض هؤالء األفراد ،سنصبح
عرضة للعقوبات المدنية.

القانون الفيدرالي للدعاوي الزائفة ()FCA
قوانين الدعاوي الزائفة للواليات
يعمل القانون الفيدرالي للدعاوي الزائفة ( )FCAوقوانين الواليات
المشابهة على تجريم تقديم دعوى زائفة عم ًدا لرد المبالغ إلى حكومة
الواليات المتحدة األمريكية أو تنفيذ أي شيء يجعل أو يساعد أو يشجع
العمالء على تقديم دعاوي زائفة لهذه البرامج .تشمل أنشطة مبيعات
وتسويق المستحضرات الدوائية التي قد تخالف القانون الفيدرالي
للدعاوي الزائفة (( )FCAعلى سبيل المثال ال الحصر) تقديم دعاوي
بخصوص عمليات الدفع للحكومة الزائفة ،إبالغ الهيئات الحكومية
بمعلومات أسعار زائفة وأنشطة مشابهة.

قيود إدارة األغذية واألدوية ( )FDAعلى الترويج
تتولى إدارة األغذية واألدوية ( )FDAالرقابة على ملصقات منتجات
 Apotexواإلعالن عنها في الواليات المتحدة .تتضمن ملصقات
المنتج على جميع المعلومات على غالف األدوية ومعلومات الوصف
وغيرها من أي مواد مكتوبة أو مطبوعة أو تصويرية تقدمها Apotex
عن المنتج .يجب أن تتوافق جميع المواد المستخدمة للترويج لمنتجات
 Apotexمثل اإلعالنات والنشرات ووسائل عرض معلومات المنتج
مع الملصقات المعتمدة .تخالف المواد الترويجية المزيفة والتي تفتقر
إلى التوازن العادل أو المضللة بطريقة أخرى قواعد إدارة األغذية
واألدوية (.)FDA
قانون األغذية واألدوية ومستحضرات التجميل ()FDCA
أن الغرض النهائي للقانون الفيدرالي لألغذية واألدوية ومستحضرات
التجميل ( )FDCAهو حماية صحة العمالء .وف ًقا للقانون الفيدرالي
لألغذية واألدوية ومستحضرات التجميل ( ،)FDCAتتولى إدارة
األغذية والعقاقير ( )FDAالرقابة على العديد من مجاالت إعداد
األدوية المقررة بوصفة طبية وتسويقها ،بما في ذلك الدراسات
السريرية والتصنيع واعتماد السوق واألمان والكفاءة واإلعالن
والترويج.

قانون مكافحة الممارسات الفاسدة للموظفين الحكوميين األجانب
()FCPA
يمنع مكافحة قانون الممارسات الفاسدة للموظفين الحكوميين األجانب
( )FCPAتلقي الموظفين األجانب العاملين بالقطاع الحكومي أموال
فاسدة للحصول على عمل أو لالستمرار فيه.
إرشاد برنامج االمتثال لمكتب المفتش العام ( )OIGللشركات
المصنعة للمستحضرات الدوائية
هذه إرشادات قدمها مكتب المفتش العام ( )OIGلقسم الخدمات
الصحية والبشرية ( )DHHSللشركات المصنعّة للمستحضرات
الدوائية عند إعداد برنامج االمتثال أو تنفيذه أو تقييمه .يهدف هذا
اإلرشاد إلى المساعدة في وضع وتنفيذ الضوابط واإلجراءات الداخلية
التي تحث على االلتزام بقوانين برامج الرعاية الصحية الفيدرالية
ولوائحها ومتطلباتها المعمول بها.
قوانين التسويق واإلعالن للواليات
سنت العديد من الواليات (بما في ذلك كاليفورنيا ،قطاع كولومبيا
(واشنطن) ،مينيسوتا ،نيفادا ،فيرمونت ،ماساتشوستس ،فيرجينيا)،
قوانين تلزم الشركات المصنعة للمستحضرات الدوائية على اإلفصاح
سنويًا إما بإعالن تكاليف برنامج االمتثال و/أو تكاليف التسويق
والنفقات المالية لألطباء والمشترين وصيادلة األدوية المقررة بوصفة
طبية .غالبًا ما تشمل هذه المعلومات القيمة والطبيعة وغرض الدفع.

تم إعداد هذا الملخص ليعتبر دليالً لبعض القوانين الخاصة بالبلد واللوائح ومدونة قوانين الصناعة التي تتعلق بمدونة قواعد السلوك هذه .هذه القائمة ليست شاملة وال تحتوي
سوى على هذه القوانين واللوائح ومجموعات القوانين التي تنطبق على المكان الذي تدير  Apotexفيه أغلب أعمالها .عندما تكون القوانين أكثر صرامة من مدونة قواعد
السلوك هذه ،يجب اتباع تلك القوانين .هناك قوانين أخرى خاصة بالدول خارج المناطق المدرجة أعاله .إذا كان لديك أي أسئلة عن هذه األسئلة ،يُرجى االتصال بالقسم
القانوني العالمي .apogloballegal@apotex.com

برنامج االمتثال
واألخالقيات المهنية العالمي
يكرس برنامج االمتثال واألخالقيات المهنية العالمي جهوده لضمان سير عملنا بنزاهة وبما يتوافق مع القوانين
المعمول بها .ويشرف على هذا البرنامج مسؤول مراقبة االمتثال واألخالقيات المهنية العالمي ،بتوجيه من لجنة
االمتثال واألخالقيات المهنية العالمية ،حيث يتلقيان الدعم من لجان ومسؤولي مراقبة االمتثال اإلقليميين .ويتكون
البرنامج من العناصر الرئيسية التالية:
التدريب
جلسات تدريبية ومواد تعليمية بشأن التوقعات الخاصة بسلوك الموظفين األخالقي والشكاوى
الخاصة بهم.
اإلبالغ بهوية مجهولة ودون التعرض لالنتقام
تتوفر أدوات وقنوات اتصال للموظفين ،والعمالء والمورّ دين لإلبالغ عن المخاوف أو سوء
السلوك ،بهوية مجهولة وبدون تعرض الموظفين لالنتقام (على سبيل المثال ،خط المساعدة الخاص
باالمتثال واألخالقيات المهنية العالمي).
المراقبة والتدقيق
تتوافر أنظمة وإجراءات لتقييم مدى االلتزام بمدونة قواعد السلوك والمسائل األخرى المتعلقة
باالمتثال ،والستجالء الفرص المتاحة لتعزيز السلوكيات األخالقية.
التحقيق واإلنفاذ
ُت َ
تخذ اإلجراءات المناسبة للتحقق من المشاكل ومعالجتها ،عندما ُتثار مزاعم أو مخاوف حول حالة
عدم امتثال أو سوء سلوك.

Global Business Ethics and Compliance Officer
Elizabeth Gill
1-416-401-7938
ethics.compliance@apotex.com
150 Signet Drive, Toronto ON, M9L 1T9
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ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد السلوك والأخلاقيات المهنية بشركة APOTEX
تبطه لذه الملعومات المذكورة هنا أي ﻣﺎ ﻧﺷر ﺳﺎﺑﻘﺎ ً

ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك وأخلاقيات العمل ﻟﺷرﻛﺔ . Apotex

تبطل النسخة عبر الإنترنت ﻗواﻋد السلوك وأخلاقيات العﻣل ﻟﺷرﻛﺔ ، Apotex
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ  beWopAﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳﺦ اﻟﻣﻧﺷ ورة
ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋﺞ اﻟﺳﻠوك واﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ِxetopA
ﻧﺳﺧﺔ 0.6
اﻛﺗوﺑر 2022 /10
ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻘواﻋد إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﻣوﻗﻊ اﻟوﯾب اﻟﺧﺎرﺟﻲ
httpS://www1.apotex.com/global/
ethics
ﻣوﻗﻊ اﻟوﯾب اﻟداﺧﻠﻲ
http://apoteam.apotex.ca/ethics

