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أ -الملخص
يحظر القيام بأي شكل من أشكال االنتقام ضد الموظفين أو أي جهة خارجية ،ممن يقدمون تقارير بحسن نية أو من يشاركون في
التحقيق حول انتهاك فعلي أو محتمل لقانون المبادئ األخالقية لشركة  .UTCويخضع منتهكي هذه السياسة إلجراءات تأديبية قد
تصل إلى إنهاء الخدمة أو غيرها من عالقات العمل مع الشركة.
ب -صالحية التطبيق
تنطبق هذه السياسة على شركة  ،United Technologiesبما في ذلك الشركات التابعة لها ،واألقسام ،وأي كيانات تجارية أخرى
تابعة للشركة في مختلف أنحاء العالم وكذلك جميع العاملين فيها .كما تنطبق هذه السياسة أيضا على الجهات الخارجية (األشخاص
المعنوية واألفراد) ،الذين يسعون بحسن نية إلى البالغ عن أي إساءة تصرف ضد الشركة أو من الذين يمارسون أعمال انتقامية ضد
الموظفين العاملين في  UTCأو غيرهم لقيامهم بذلك.
ج -السياسة
 -1يتطلب قانون المبادئ األخالقية لشركة  ،UTCمن جميع الموظفين على اختالف درجاتهم اإلدارية باإلفصاح عما لديهم بنية
حسنة عن أي خروقات الحظوها سواء كانت فعلية أو محتملة لقانون المبادئ األخالقية و الملحقات والسياسات التكميلية له،
أو أي قانون أو الئحة أو إجراء (المشار إليها في هذه الساسية "بسوء التصرف") ،ما لم يحظر هذه البالغات أو يقيدها
القانون المتبع  .كما تتوقع شركة  UTCايضا من غير الموظفين لديها ،اإلبالغ عن أي سوء تصرف له عالقة بها .يُقصد
بـ"نية حسنة" االبالغ الذي قٌدم بناء على اعتقاد معقول ومقبول باحتمال وقوع سوء تصرف .تتاح قنوات الشركة المختلفة
مثل محقق الشكاوي /الحوار ،للموظفين والجهات الخارجية لرفع شكاويهم لها.
 -2تحظر  UTCأي عمل انتقامي – سواء كان ظاهرا أو خفيا  -ضد أي شخص أبلغ – بنية حسنة – أو شارك في التحقيق
حول سوء تصرف فعلي أو محتمل ،وسواء ثبت أو لم يثبت اإلدعاء .يُقصد بـ"العمل االنتقامي" أي إجراء عدائي ضد
موظف أو جهة خارجية بسبب قيام أي منهم بتقديم ابالغ أو التحقيق فيه بحسن نية .وندعو كل من يرى أي عمل انتقامي أو
يتعرض له اإلبالغ عن أي سوء تصرف ،على النحو المبين في الفقرة .1
 -3تحقق  UTCبحزم في األعمال االنتقامية المزعومة ،وسيخضع كل من تجده الشركة – فردا كان أو جهة خارجية -متورطا
في عمل انتقامي إلجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة أو انهاء عالقة (علقات) عمل الجهة الخارجية مع الشركة.
 -4ستعمل  UTCعلى حماية المبلغين المعروفين من خالل المتابعة معهم على نح ٍو منتظم للتعرف ومعالجة الحاالت التي قد
تعتبر على نح ٍو معقول بأنها عمال انتقاميا.
 -5ال تثتسني هذه السياسة الموظفين أو الجهات الخارجية من المساءلة حول تورطهم في أي مخالفات.
د -اإلجراءات
ال يوجد
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هـ -المراجع
قانون المبادئ األخالقية
دليل عدم االنتقام

و -المراجعة
تُراجع هذه السياسة كل عامين.
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