ميثاق أخالقيات املهنة الخاص برشكة أسرتازينيكا :الق َيم ,والسلوكيات ,والسياسات

يُح ّدد ميثاق أخالقيات املهنة الخاص بنا القيم التي نعتمدها يف العمل
ويُو ّجه سلوكياتنا يف تقديم أدوية من شأنها تحسني حياة املرىض

نتبع ال ِعلم

نعمل لرنبح
• أضع األولويات باستمرار وأتخذ القرارات االسرتاتيجية الصائبة ألُ ّحقق الربح يف
الحارض ويف املستقبل
• أضع معايري عالية املستوى لنفيس ولآلخرين ،وأت ّخ ُذ القرارات الجريئة بهدف
ضامن تحقيق النجاح



• يُه ّمني العلم وأُبادر إىل تطوير معرفتي بشكلٍ استباقي
• أحرص عىل أن تستند القرارات العلمية والتجارية عىل العلم الراسخ والثابت
• أبحث عن رشكاء ومساعدين يشاطروننا ولعنا بالعلم

وأتول تطوير املوظفني العاملني لدي بهدف تشكيل
• أستقطب املواهب العظيمة ّ
فرق ناجحة قوية
• أستفيد من مواطن القوة والتنوع املتوفرة داخل رشكة “أسرتازينيكا” وخارجها
بهدف خلق القيمة

نفعل الصواب

املرىض هم أولويتنا

رصف بنزاهة حتى عندما يكون األمر صعباً
• أقوم مبا هو صائب وأت ّ

تصب يف مصلحة املرىض
• أُح ِّمل نفيس واآلخرين مسؤولية اتخاذ القرارات التي ُّ

رصفايت ونجاح رشكة “أسرتازينيكا” ككل
• أتح ّمل شخصياً مسؤولية ت ّ

• أُفكّر باملرىض كأشخاص وأُحاول إيجاد الحلول التي ت ِ
ُناسب كل واحد منهم وت ُل ّبي
احتياجاته

• أتحدّى باستمرار األفعال أو القرارات التي ال تتامىش مع ِق َيمنا
• أقول الحقيقة مبا فيها اآلراء املخالفة وردود الفعل واملالحظات القاسية حتى
عندما تكون مزعجة

• أسعى إىل فهم بيئة الرعاية الصحية والتو ّجهات الخارجية

• أُعامل زماليئ باحرتامٍ وصدق

السياسات العاملية

ريادة األعامل اختصاصنا

• ال ِعلم

رصف برسعة وأت ّخذ املخاطر بذكاء وأتعلّم من نجاحايت وإخفاقايت عىل ح ّد سواء
• أت ّ

• تفاعالتنا

أتحل باملرونة والصالبة سعياً وراء تحقيق التم ّيز
• ّ

• مكان عملنا
• استدامتنا

• أتعاون مع الزمالء عىل الصعي َديْن الداخيل والخارجي بهدف التفكري بشكل
مختلف واقتناص الفرص
• أسعى دامئاً لتبسيط العمل

السياسة العاملية لرشكة “أسرتازينيكا” :ال ِعلم
سبب أهمية ال ِعلم
ُحسن الصحة وتحافظ عليها
.يتمحور كل عمل نقوم به حول ال ِعلم؛ فهو جوهر أعاملنا والق َيم التي نتّ ِب ُعها .نقوم بدفع حدود العلم قُدُماً بهدف اكتشاف االبتكارات التي من شأنها أن ت ّ
نستطيع تحسني حياة املرىض يف كافة أنحاء العامل من خالل الريادة يف املجال العلمي

كيف نُط ّبق ال ِعلم
نُجرِي األبحاث املبتكرة ونقوم بأعامل التطوير والتصنيع وفقاً ألعىل مستويات األخالق والنزاهة يف كل مكان نعمل فيه .نتبع القوانني ،واللوائح ،واملواثيق ،والتوجيهات ،ومعايري املامرسات الجيدة
.املتعلقة بالسالمة ،والجودة ،واألبحاث ،وأخالقيات علم األحياء لتقديم عمل يتوافق مع كل النواحي القانونية واألخالقية عىل حدّ سواء
ُخصص كل جهودنا وطاقاتنا لتوفري سالمة املريض ،ونحافظ عىل الضوابط لضامن سالمة منتجاتنا ،وفعاليتها ،وجودتها طوال فرتة صالحيتها
•ن ّ
• نُحدّد املشاكل التي يواجهها األشخاص ،أو تلك التي تواجهها املنتجات ،أو اإلجراءات مبا فيها اآلثار العكسية ونُبلّغ عنها ،ونعالجها ،وذلك بهدف ضامن معلومات دقيقة عن السالمة
ونتول حامية البيانات الشخصية
• نتبع إجراءات املوافقة املستنرية ذات الصلة ّ
• نقوم بتصميم برامج رسيرية بهدف تحقيق أقىص قدر من الفوائد املحتملة لرشيحة املرىض املستهدفني وخفض املخاطر

		

• نؤيد مبادئ إعالن هلسنيك واتفاقية التنوع البيولوجي ونلتزم بربوتوكول ناغويا

		

• نُجري التحقيقات من خالل استخدام العيّنات البيولوجية البرشية ،مبا يف ذلك ،كاستثناء ،الخاليا الجذعية الجنينية البرشية
وغريها من األنسجة الجنينية ،وذلك بهدف تعزيز فهم األمراض ،وتحسني التشخيص ،وتطوير عالجات جديدة

		

• نحرص عىل االستخدام اآلمن للمواد املعدّلة جينياً وعىل احتوائها مبا فيها الخاليا البرشية والحيوانية ،والحيوانات ،وغريها من الكائنات الحية

		

• منعن يف درس استخدامنا للحيوانات يف األبحاث ونُط ّبق معيارا ً عاملياً موحدا ً .نعتمد عىل ثالثة أمور أساسية َأل وهي
االستبدال ،والخفض ،والتحسني ونحن واضحون بشأن العمل الذي نقوم به .ال نلجأ إىل استخدام القردة العليا أو الحيوانات التي يتم اصطيادها من الربية

		

توصلنا
توصلنا إليها بعد الدراسة عىل مواقع الكشف عىل شبكة اإلنرتنت ،ونبذل جهداً بحسن نية لنرش النتائج التي ّ
نقوم بتسجيل الدراسات الرسيرية والرصدية التي أجريناها والنتائج التي ّ
إليها يف املجالت املجازة علمياً ،وكلّها يف الوقت املناسب بهدف إبراز الشفافية
توصلنا إليها يف الدراسة التي أجريناها حتى وإن كانت ال تصب ملصلحتنا
• نقوم مبشاركة النتائج التي ّ
• نتبع التوجيهات واملنشورات الخاصة باملامرسات السليمة وتوصيات اللجنة الدولية ملح ّرري املجالت الطبية )(ICMJE
حول تبادل األهداف ،واملعلومات العلمية امله ّمة عن الدراسات التي أجريناها من دون املساس مبلكيتنا الفكرية
ندعم األبحاث العلمية التي ترعاها جهات خارجية بهدف تطوير العلم واإلسهام يف تطوير أدوية أفضل للمرىض ،وليس بهدف الرتويج ملنتجاتنا
نُح ّمل أنفسنا املسؤولية عن جودة وسلوك البحوث العلمية التي ُيجريها طرف ثالث بالنيابة ع ّنا

السياسة العاملية لرشكة “أسرتازينيكا” :تفاعالتنا
سبب أهمية التفاعالت
إ ّن ال ِعلم هو العنرص األسايس الذي يقودنا تجاه تقديم الجيل التايل من األدوية .فالتط ّورات العلمية التي ت ِ
التحل بالنزاهة يف كل مرحلة من مراحل التط ّور وذلك عىل
ُحدث فرقاً ملحوظاً ت ُب َنى عىل ّ
.مختلف األصعدة يف الرشكة
إ ّن الحفاظ عىل النزاهة ومامرسة القيَم التي نعتمدها يف كل تفاعالتنا تحمي العلم وت ُع ّزز سمعتنا وتبني ثقة الناس بنا

كيف نُط ّبق التفاعالت
نتول إدارة كل جانب من جوانب أعاملنا متحلّني بالنزاهة ،والصدق ,والشفافية وذلك يف مختلف األماكن التي نعمل فيها
ّ
• ال نتح ّمل الرشوة أو أي شكل آخر من أشكال الفساد ،حتى وإن أدّى ذلك إىل خسارتنا يف األعامل .وال نؤث ّر عىل نحو
خاطئ عىل القرارات التي يتخذها اآلخرون أو نسمح ألنفسنا بأن نتأث ّر بصورة غري صحيحة من خالل تبادل املال ،أو
املصالح والخدمات ،أو أي يشء آخر ذي قيمة .نتفادى أي نشاط قد يكون له أي تأثري يسء
• نحرص عىل عدم حصول أي تضارب بني مصالحنا الشخصية وعالقاتنا وال نسمح لهذه األخرية أن تؤث ّر عىل حكمنا املهني
• نحرتم الخصوصية ونحميها من خالل جمع البيانات الشخصية ،واستعاملها ،واالحتفاظ بها ،وتبادلها و/أو الكشف عنها بصورة عادلة ،وبكل شفافية ودقة
• ال نسمح بحصول أي شكل من أشكال العبودية الحديثة أو االتجار بالبرش يف أي مكان منارس فيه أعاملنا
• ال نسمح بتجارة املضاربة من داخل الرشكة
• نتنافس بصورة عادلة وقانونية
• نتبع متطلبات ضوابط التجارة
• نشارك يف السياسة العامة ويف األنشطة السياسية مبسؤولية
• نعتمد الشفافية يف الوقت املناسب تجاه تفاعالتنا ومدفوعاتنا
• ال نُس ّهل الته ّرب الرضيبي أو نتغاىض عنه
• ال نُش ّوه صورتنا
رصف بطريقة محظورة بالنيابة ع ّنا
• ّ
نتمسك مبعايري النزاهة يف كل حالة من الحاالت التي نواجهها ،وال نسمح ،أو نطلب ،أو نأذَن لآلخرين بالت ّ
نتواصل بصدق ومسؤولية حول األعامل التي نقوم بها
• إ ّن مراسالتنا وأنشطتنا الرتويجية وغري الرتويجية دقيقة ،وغري مضلّلة ،وعادلة ،ومتوازنة ،ومدعومة باألدلة العلمية

		

• ال نُر ّوج إلّ للمنتجات املعتمدة والستعامالتها املعتمدة أيضاً
• نقوم بتثقيف أخصائيّي الرعاية الصحية حول مخاطر منتجاتنا وفوائدها يك يتمكّنوا من اتخاذ القرار الصائب حيال العالج املناسب لكل مريض
• نعمل عن قرب مع املرىض ليك نعرف احتياجاتهم ونتمكّن من معالجتها
• نشارك يف وسائل التواصل االجتامعي وغريها من املجتمعات عىل شبكة اإلنرتنت بصورة مسؤولة
نعمل فقط مع أطراف ثالثة مؤهلة وملتزمة بالنزاهة وباملبادئ األخالقية التي نتبعها وذلك عندما نحتاج إليها ح ّقاً .وندفع لها أتعاباً عادلة ولألعامل التي تقوم بها فحسب

السياسة العاملية لرشكة “أسرتازينيكا” :مكان عملنا
سبب أهمية مكان العمل
يكمن هدفنا يف توفري مكان رائع للعمل حيث يشعر املوظفون بأنّهم محرتمون ،ويحظون بالدعم واألمان ،وذلك يك يتس ّنى ألولئك املوظفني املوهوبني بصورة فريدة االبتكار بح ّرية .نُقدّر فرق
العمل القوية التي تتح ّمس لدفع حدود العلم قُدُماً
إ ّن الحفاظ عىل بيئة أعامل آمنة يف مكان عملنا يدعم ويحمي موظفينا ،وأصولنا ،وسمعتنا ،ويُخفّف من حصول الخسائر واألعطال

كيف نُؤ ّمن بيئة العمل املناسبة
إنّنا نُش ّجع ونع ّزز ثقافة التن ّوع ،واالحرتام ،وتكافؤ الفرص حيث يعتمد نجاح الفرد فقط عىل قدراته الشخصية وعىل مدى إسهامه يف الرشكة
• نُعامل اآلخرين بإنصاف ،واستقامة ،ونزاهة ،ولباقة ،واهتامم ،واحرتام ،وكرامة ،برصف النظر عن الجنس ،أو العرق ،أو الجنسية ،أو السن ،أو امليل الجنيس ،أو غريه من أشكال التن ّوع
• نُش ّجع عىل إنشاء بيئة شاملة و ُمر ّحبة حيث ميكن للجميع تقديم أفضل أداء لديهم
• ،نتخذ القرارات حول اختيار العاملني ،وتوظيفهم ،ومكافأتهم ،وتطويرهم املهني ،وترقيتهم عىل أساس قدراتهم
رصفاتهم تجاه اآلخرين ،وأدائهم يف العمل ،وما أثبتوه من إمكانيات وطاقات فيام يتعلّق بالعمل
وخرباتهم ،وت ّ
نتول تطوير مواهب املوظفني ودعم الجميع بهدف تحقيق إمكانياتهم
• ّ
نعتمد عىل الحوار الرصيح والجريء بهدف إبقاء أعاملنا الرسيعة الوترية متوافقة مع الق َيم التي نتع ّمدها وضامن معالجة أخطائنا والتعلّم منها
رصف أو سلوك يشُ تبه بأنّه ال يتامىش مع القيم أو السياسات التي نعتمدها يك
• نقبل املساءلة للكشف والتبليغ عن أي ت ّ
تتمكّن رشكتنا من االستمرار يف خدمة املرىض .ميكننا التبليغ بصورة مجهولة يف حال شعرنا برضورة القيام بذلك

		

• نُبلّغ عن مخاوفنا بحسن نية وال نسمح باالنتقام

نُش ّجع عىل إنشاء بيئة عمل سليمة ،وصحية ،وآمنة والحفاظ عليها
• بهدف تحديد املخاطر ) (Safety, Health, and Environment, SHEنستخدم أنظمة إدارة فعالة يف مجال السالمة ،والصحة ،والبيئة
وإدارتها والحفاظ عىل أداء قوي وراسخ يف مجال السالمة ،والصحة ,والبيئة
• نعمل فقط مع من يُط ّبق معايري السالمة ،والصحة ،والبيئة التي تتامىش مع تلك التي نُط ّبقها
نستخدم أصول الرشكة أفضل استخدام ونحافظ عىل سالمة ممتلكاتها ،مبا فيها التكنولوجيات واألنظمة ،بهدف تعزيز العلم
• نقوم بإدارة األصول بكفاءة وفعالية يك تتمكّن الرشكة من االستفادة من قيمتها الكاملة
• نقوم بإدارة املخاطر التي تطال أصول الرشكة ،أو موظفيها ،أو مرضاها والتبليغ عنها وذلك بهدف حامية الناس ،والرشكة ،وقيمة األسهم

		

السياسة العاملية لرشكة “أسرتازينيكا” :استدامتنا
سبب أهمية االستدامة
.نعمل يف مجال استحداث العالجات وتوفريها بطريقة تُع ّزز الصحة وتُؤ ّمن مستقبل الرشكة ،واملجتمع بصورة عامة ،والكوكب الذي نعيش عليه
تعتمد رؤيتنا ورسالتنا يف تحقيق قيمة راسخة ،عىل القرارات التي نتخذها بشكلٍ يومي والتي تدعم تواجدنا عىل املدى الطويل كرشكة جديرة بالثقة العامة

كيف نُط ّبق االستدامة
نتبع القوانني ،واللوائح ،واملواثيق ،والتوجيهات ،واملعايري التي نخضع لها يف كل قسم من أقسام عملنا ويف كل مكان نعمل فيه
• نُوضّ ح من خالل القيم والسياسات التي نعتمدها والدورات التدريبية التي نقوم بها ،بأ ّن احرتام القانون والعمل بطريقة
رصف بالنيابة ع ّنا
أخالقية هي مسؤوليات أساسية وغري قابلة للمناقشة بالنسبة إلينا جميعاً وإىل كل من يت ّ
.نحافظ عىل ضوابط مالية ،وتنظيمية ،وتشغيلية راسخة
• ال نتح ّمل الغش وسوف نتخذ كل الخطوات املعقولة التي ت ُحول دون وقوعنا ضح ّيته
• نقوم بتوثيق كامل وصحيح لكل القرارات التي نتخذها والتي تتعلّق باألعامل وامل ّربرات الداعمة لها
• نستخدم أنظمة تحكُّم من أجل تحديد املخاطر وإدارتها والحفاظ عىل أداء قوي
• نضع خططاً محدّدة للحفاظ عىل اإلجراءات األساسية يف حال وقوع أي حدث مهم
• نُ سك بدفاتر الرشكة وسجالتها بصورة دقيقة
نعمل بطريقة مسؤولة من الناحية البيئية
• نعمل عىل تقليل اعتامدنا عىل املوارد الطبيعية وتأثرينا عليها ونحرص عىل تعزيز االستدامة البيئية
• نعمل عىل تقليل األثر البيئي ملنتجاتنا ابتدا ًء من مرحلة اكتشافها وصوالً إىل مرحلة التخلّص منها
نعمل عىل تحسني الصحة ونوعية الحياة وعىل تعزيز قيمة العلم
• نستكشف سبُل تحسني الحصول عىل الرعاية الصحية وتجربة املريض ،من أجل تلبية االحتياجات املتنوعة للمرىض وعائالتهم وتوفري فوائد صحية طويلة األمد
ُخصص لغايات علمية ،أو تعليمية ،أو خريية والتي تدعم األنظمة
• نُقدّم الت ّربعات الخريية وغريها من املساهامت التي ت َّ
الصحية أو أنظمة الرعاية الصحية ،أو التعليم الطبي أو العلمي ،والتطورات يف مجال األبحاث الطبية أو العلمية ،واإلغاثة يف حاالت الكوارث
• نهدف إىل حامية املرىض من مخاطر األدوية املتداولة بها بصورة غري قانونية من خالل العمل مع رشكاء من كافة أنحاء العامل لتعطيل هذا النشاط

أين تكمن أهمية ميثاق أخالقيات املهنة؟
.نتبع ميثاق أخالقيات املهنة بهدف توصيل القيَم واملبادئ املتوقّع م ّنا تطبيقها بشكل متواصل مبا أنّنا نُ ثّل رشكة “أسرتازينيكا” كل يوم ،ويف كل عمل نقوم به ،ويف كل بلد نعمل فيه
ومن شأن امليثاق والرشوط العاملية الداعمة له أن متنحنا األدوات التي ميكننا من خاللها العمل مبا يتامىش مع القوانني ،واللوائح ,ومواثيق القطاع الصناعية ,والتوجيهات واملعايري التي نخضع لها يف
كافة أنحاء العامل .نحن نتبع امليثاق والرشوط الخاصة بنا ،حتى يف األسواق حيث قد تكون القواعد أكرث تساهالً .ومبا أ ّن املتطلبات العاملية الخاصة بنا تُشكّل خط األساس للمعايري التي نتبعها يف
.السلوكيات األخالقية ،إال أ ّن املتطلبات املحلية ومتطلبات وحدات األعامل قد تختلف عنها فقط عندما تكون أكرث تشدّدا ً
ومن خالل اتباع امليثاق والرشوط الداعمة له( ،يُشار إليهام معاً بعبارة “امليثاق”) ،نُقدّم مزايا طويلة األمد إىل املرىض وغريهم من الجهات املعنية .نُحقّق النجاح مبسؤولية .نكسب الثقة ونحافظ
.عليها .نحن فخورون حيثام نعمل

من عليه اتباع امليثاق؟
جميعنا .جميعنا مسؤولون عن تطبيق امليثاق .كام أ ّن املديرين مسؤولون عن تقديم املساعدة إىل فريق العمل التابع لهم بهدف فهم وتطبيق امليثاق.نعمل فقط مع أطراف ثالثة تتامىش معايريها
األخالقية مع معايرينا وذلك بهدف االستمرار يف تطبيق املعايري العالية املستوى التي تعتمدها رشكة “أسرتازينيكا” من خالل أي عمل يُن َجز باسمنا

كيف نصنع القرارات باستخدام امليثاق؟
ال ميكن للميثاق أن يشمل كل الحاالت أو أن ِ
يحل محل الحكم السديد .بل يُن ّورنا يك نتخذ القرار الصائب بأنفسنا .يف حال كنت تواجه صعوبة يف اتخاذ قرار ما ،فاسأل نفسك –
• ملاذا أتخذ هذا القرار؟
• هل يتوافق مع القيم واملبادئ التي تتبعها رشكة أسرتازينيكا؟
• هل س ُنحبّذ مديري وأنا قراءة هذا القرار يف أخبار الغد؟
يف حال كان لديك أي سؤال حول ميثاقنا ،ال ترتدّد بطرحه .إ ّن املدير املسؤول عنك ورشكائك املحليّني يف مجال االمتثال ،والشؤون القانونية ،واملوارد البرشية متوفرون لتقديم املساعدة

حصل خطأ ما؟
ماذا لو َ
يتعلّم األشخاص والرشكات من األخطاء امل ُرتكبَة .يف حال رأيتم أو اشتبهتم بخطأ ما ،قوموا بالتبليغ عن مخاوفكم .إ ّن من حقّنا وواجبنا اإلفصاح بال خوف يك تتمكن الرشكة من تصحيح األمور
ستتول الرشكة التحقيق بصورة كاملة يف تقارير عدم االمتثال للميثاق واتخاذ اإلجراءات
ّ
والتعلّم .لن تسمح رشكة “أسرتازينيكا” باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أي شخص قام بالتبليغ بحسن نية.
التأديبية التي قد تشمل إنهاء الخدمات ،وذلك حسب الظروف
فاتصل مبمثل قسم املوارد البرشية ،أو قسم الشؤون القانونية ،أو قسم االمتثال املعني بك .يف حال كنت تُفضّ ل االتصال
للتبليغ ،تحدّث مع مديرك أوالً .يف حال كنت تشعر بعدم االرتياح لذلكّ ،
بشخص من خارج قسم األعامل الخاص بك أو رشكة التسويق ،استخدم أي من الوسائل الواردة أدناه .سوف ت ُبذَل كل الجهود لحامية الخصوصية .ميكنك التبليغ دون الكشف عن هويتك يف حال
كانت القوانني املحلية تسمح بذلك
 AZethics.com AZethicsأو االتصال هاتفياً (راجع األرقام الواردة أدناه(
من الصني (الجنوبية(10-800-120-1239 :
من الصني (الشاملية(10-800-712-1239 :

من اململكة املتحدة0800 0328483 :
:من الواليات املتحدة866 993 8442 :

للبلدان األخرى ،قم بزيارة  AZethicsللحصول عىل األرقام املحلية .يف حال مل تتمكّن من الدخول إىل شبكة
اإلنرتنت ،أو يف حال عدم إدراج البلد املعني ،اتصل عىل الرقم +1 503 748 0641
أبلغ مركز االتصاالت بأنّك من رشكة “أسرتازينيكا” واذكر اللغة التي تُفضّ ل استخدامها
يتول طرف ثالث مستقل إدارة  AZethicsيف رشكة “أسرتازينيكا” بالنيابة عن هذه األخرية
ّ

الربيد اإللكرتوين

GlobalCompliance@astrazeneca.com
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