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قيمنا وسلوكياتنا

اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة 
لتحقيق نتائج طموحة، واالرتقاء 

بثقافة األداء العايل.

التفكري فيام هو أبعد من الوظيفة 
الحالية داخل بريسون وخارجها، مع 

اكتشاف أساليب جديدة للتفكري 
والتبّص والعمل.

اإلصغاء لالختالف والتشجيع عليه 
واحرتامه؛ والتعامل مع الجميع 

بطريقة مالمئة بكل أمانة

القدرة عىل تحقيق نتائج عن 
طريق وضع الحلول والتعاون 
مع األشخاص املالمئينوالوفاء 

بالعهود املقطوعة.

املحاسبةاالحرتامالخيال اإلبداعيالشجاعة

  إظهار العزم والشجاعة يف 	 
مواجهة العقبات واالنتكاسات

  نم فوخ الب ءارآو راكفأ ميدقت 	 
النقد أو املخاطرة املهنية

  وضع معايري عالية ألدائه 	 
الشخيص وأداء الغري

 تقييم القضايا املعقدة من 	 
مختلف الزوايا وتناول املشكالت 

التي ليس لها حلول أو نتائج 
واضحة

 تقديم أفكار إبداعية وحلول 	 
مبتكرة لحل املشكالت وانتهاز 

الفرص

 اتخاذ منظور واسع لتحديد 	 
الفرص والحلول

 التحيل باألمانة والشفافية 	 
والوضوح يف التعامل مع اآلخرين

 إقامة عالقات قامئة عىل 	 
الثقة مع مجموعة واسعة مع 

األشخاص داخل بريسون وخارجها

 البحث عن آراء اآلخرين 	 
املختلفة مواهبهم وتضمينها

 يتوىل ملكية عمله والدفاع 	 
نحو إمتامه وإنهائه

 تحديد وإرشاك اآلخرين 	 
لتحقيق نتائج فردية 

وجامعية

متابعة تنفيذ االلتزامات	 

   صورة الغالف بواسطة
شارون باثييل
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 نحن نلتزم يف رشكة بريسون مبهمتنا ; ملساعدة األشخاص عىل إحراز تقدم يف حياتهم من خالل التعلم.  
كام أننا نهتم كثريًا بقيمنا و بأن نكون أشخاًصا متميزين ومبدعني ومهذبني ومسئولني.  

وتساعد مهمتنا وقيمنا يف إرشادنا لكيفية التفاعل مع الدارسني والعمالء والرشكاء ومع بعضنا البعض. 
نطلب منكم قراءة مدونة السلوك لدينا والتأكيد عىل استيعابكم ملا ورد فيها، حيث تحدد املدونة 

كيفية عملنا ومهامنا والقيم األخالقية واملسئوليات لدينا. 

يُرجى أن تكون واثًقا متام الثقة أنه ميكن ألي شخص التقدم بأية مشكلة بنية حسنة دون الخوف من 
أية أعامل انتقامية أو عقاب. نحن نحتاج للتحدث عند الشك يف انتهاك القانون أو القواعد أو املدونة 

أو أي من سياساتنا. ميكنكم القيام بذلك باستخدام عدة طرق، منها: التحدث إىل مديرك أو مدير 
 املوارد البرشية املحيل لديك أو الفرق القانونية أو فرق االمتثال، أو دون ذكر اسمك عىل

.www.pearsonethics.com

ومن خالل دعم مدونة قواعد السلوك، فنحن نوضح التزامنا بكوننا رشيًكا ميكن الوثوق به، والذي 
سيساعدنا يف النهاية عىل إيصال اسرتاتيجيتنا. 

 

 

جون فالون

الرئيس التنفيذي

 رسالة من
جون فالون
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جدول املحتويات

5 أوالً. كيف نعمل مًعا............................................ 
5 أ. قيمنا 
5   ب.   طريقة استخدام مدونتنا 
 5   من يتعّي عليهم اتباع مدونتنا 

ج.  ما هو املتوقع من جميع املوظفني؟6
 6    مسئوليات أخرى إضافية تتعلق باملديرين 
6  PearsonEthics.com  د.  طرح األسئلة — باستخدام
7  PearsonEthics.com  االتصال بـ   
 7    سياسة عدم االنتقام 
7 هـ. االلتزام 

ثانيًا. االحرتام والنزاهة يف العمل........................ 8
8 أ. التنوع والتضمني 
9 ب. مكان عمل خاٍل من صور التحرش 
9 ج. الصحة والسالمة 
 9    منع العنف يف مكان العمل 

 10    إساءة استخدام الكحوليات واملخدرات 

 ثالثًا. التعاون مع املتعلمني والعمالء 
11 ورشكاء العمل.................................................. 

 أ.   حامية سالمة املتعلمني 
   ورفاهيتهم                                                                     11   

12 ب.  التعامل العادل 
 12    تجميع معلومات ذكاء األعامل 

ج.   املنافسة العادلة ومكافحة االحتكار                                    12   
13 د.  التعامالت التجارية مع الحكومة ومسئويل الحكومة 
 13    تقديم هدايا أو  منح ملسئويل الحكومة 
 13    العقود والعطاءات 
 13    استقبال الطلبات من الهيئات والجهات الحكومية 

رابًعا. تفادي تضارب املصالح ومكافحة الفساد...14
14 أ. تضارب املصالح 
 14    الفرص التجارية 
 14    رشاء 
 14    األصدقاء واألقرباء 
 14    الَعالقات الشخصية 
 14    التوظيف الخارجي والخدمات األخرى 
 15    َعالقات تجارية جديدة 
15 ب.   مكافحة الرشاوى والفساد 
16  ج. الهدايا واملنح 

خامًسا. حامية معلوماتنا وأصولنا....................17
17 أ.   الخصوصية واملعلومات الشخصية 
17 ب.  حامية معلوماتنا وأصولنا 
 18    االستخدام املالئم لتكنولوجيا املعلومات 
18 ج.   املعلومات الرسية 
18 د.   التداول بناء عىل معلومات داخلية 
18 هـ.  الدفاتر والسجالت الدقيقة 
19 و.  التواصل مع العاّمة 
 19    استخدام مواقع التواصل االجتامعي 

سادًسا. السعي لتصبح عضًوا صالًحا يف الرشكة.... 20
20 أ.   مسئولية الرشكة 
 20    املشاركة املجتمعية 
 20    حقوق اإلنسان 
 20    اإلرشاف البيئي 
20 ب.   األنشطة السياسية 
21 ج.   التجارة العاملية 
 21     التعامل مع الدول واألفراد "املفروضة عليهم عقوبات" 

 22 نظرة عامة عىل املصادر.................................... 

الصورة بواسطة سوديبتو داس
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أوال. كيف نعمل مًعا

أ.   قيمنا 
لقد وضعنا مجموعة من القيم التي تتسم بالوضوح 
والبساطة —   حيث نطمح يف كل ما نفعله تحقيق 

الشجاعة والخيال اإلبداعي واالحرتام واملحاسبة. توضح 
تلك القيم ما ميثل أهمية لنا جميًعا، وترشدنا نحو 

القيام مبا هو مالئم للعامل من حولنا، وتساعدنا عىل 
تحقيق مهمتنا التي نتشاركها جميًعا، وهي: مساعدة 

األفراد يف إحراز تقدم ذي تأثري بالغ يف حياتهم من 
خالل التعليم. 

ب.   طريقة استخدام مدونتنا
تهدف مدونة قواعد السلوك )"املدونة"( إىل مساعدتنا 
عىل تطبيق قيمنا يف املعايري الثابتة املتعلقة بالتعامل 

يف جميع  أنحاء العامل. فهي توجهنا إىل ما ننتظر من كل 
فرد منا القيام به نحو تحقيق أهداف عملنا واالرتقاء 

برشكة بريسون لتصبح مكان عمل رائع. 

ليس مثة مدونة قواعد سلوك واحدة ميكن أن 
تتضمن جميع املواقف املحتملة، لذا نحن مستمرون 

يف االعتامد عىل بعضنا بعًضا التخاذ الحكم املالئم 
والتحدث مبا نواجه من شكاوى وما يجول بخاطرنا 

من استفسارات وأسئلة. ويتعنّي عليكم أيًضا إدراك أن 
رشكة بريسون تطبق سياسات عاملية ومحلية أخرى عىل 

املوضوعات التي ال تتضمنها املدونة. ميكنك العثور 
عليها  عىل موقع  Neo  عىل صفحة السياسات العاملية . 
ونوضح يف املدونة، عند الرضورة، ما إذا كانت سياسات 

أخرى معمول بها يف ذاك السياق.

سؤال هل تنطبق هذه املدونة عىل .س
الجميع يف بريسون؟

جواب: نعم. يجب عىل كل موظف 
برشكة بريسون )أو الرشكات الخاضعة 

مللكية بريسون بأغلبية( بغض النظر عن 
مستوى منصبه أن يلتزم بهذه املدونة.  

يتوىل قادة الرشكة أيضا واجب ومسئولية 
خاصة ليقدموا منوذًجا يحتذى به يف 
االلتزام بقيمنا وأعىل معايري السلوك 

املهني.

 قد تتعارض يف بعض األحيان قوانني أو عادات محلية
أو سياسات خاصة برشكة بريسون مع مدونتنا. ونعهد 
يف مثل هذه الحاالت إىل تطبيق املعيار األكرث رصامة. 

إذا احتجت إىل تلقي املساعدة بشأن تحديد املعيار 
األكرث رصامة الذي يُجرى تطبيقه، يُرجى االتصال 

مبندوب املوارد البرشية، أو موظف االلتزام املحيل أو 
 فريق االلتزام عىل الربيد اإللكرتوين

 .  compliance@pearson.com

من يتعّي عليهم اتباع مدونتنا
تُطبق املدونة عىل جميع موظفي رشكة بريسون 

وأعضاء مجلس إدارتها. 

وملّا كان لرشكاء العمالء، مثل رشكاء املرشوعات 
املشرتكة ومسئويل املبيعات وأصحاب االمتيازات 
واملوزعني واملوردين،  واملتعاقدين )مثل مقدمي 

الخدمات وموظفي األطراف األخرى مثل وكاالت 
التوظيف املؤقتة( تأثري مبارش عىل سمعتنا من خالل 

سلوكياتهم؛ فإننا نتطلع أن يفي رشكاء العمل مبثل هذه 
املعايري العالية عند العمل مع رشكة بريسون أو نيابة 
عنها، وأن يتبعون املبادئ املنصوص عليها يف مدونة 

السلوك املهني للرشيك التجاري. 

الصورة بواسطة كريستوف فان دير والت
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ج. ما هو املتوقع من 
جميع املوظفني؟ 

يتعنّي دامئًا علينا الوفاء بأعىل مستوى من معايري األمانة 
والنزاهة والسلوكيات األخالقية. فنحن نتوقع ما ييل:

•  العمل بطريقة مهنية وأخالقية وأمينة.

•  أن تكون مطّلًعا عىل املعلومات التي 
تتضمنها هذه املدونة إضافة إىل سياسات 

الرشكة. االهتامم الخاص بالسياسات املعنيّة 
مبسئوليات وظائفنا. 

•  اإلبالغ الفوري عن أية شكوك تتعلق 
بانتهاكات محتملة للقوانني واللوائح وسياسة 

هذه املدونة وسياسات بريسون األخرى إىل 
املدير أو أي فريق من الفرق التي يرد ذكرها 

يف هذه املدونة. 

•  التعاون وإخبار الحقيقة عند اإلجابة عن 
أسئلة التحقيقات أو املراجعات، وعدم 

التعديل يف السجالت أو تدمريها مطلًقا 
عندما يُتوقع إجراء تحقيق ما.

•  مراجعة املدونة بانتظام واإلقرار دوريًا مبا ورد 
فيها والتعهد بااللتزام به. 

تذكر: ليس مثة مربر مهام كان مطلًقا، حتى الرغبة يف 
تحقيق أهداف العمل، يتيح انتهاك القواني أو اللوائح 

أو مدونة الرشكة أو سياساتها األخرى. 

مسئوليات أخرى إضافية تتعلق باملديرين
إذا كان دورك املنوط بك هو إدارة األفراد، يتعنّي عليك:

•  أن تكون مثاالً يُحتذى به. وأن تكون مورًدا 
ينهل منه اآلخرون. تحدث مع فريقك 

وزمالئك ورشكاء العمل حول املدونة 
وسياسات رشكة بريسون والتي يطبقونها 

يف أعاملهم اليومية، واستمع إىل شكواهم 
واستفساراتهم.

•  توفري بيئة متنح الجميع الشعور باالرتياح 
تجاه طرح األسئلة واإلبالغ عن أية انتهاكات 

للمدونة وسياسات رشكة بريسون. 

•  إذا قصدك أحد الزمالء لإلبالغ عن حالة 
انتهاك مشتبه بها، فاحرص عىل فهم املشكلة 
ومالبسات وقوعها مع تحمل مسئولية ضامن 

تصعيد املشكلة ومعالجتها بشكل مالئم. 

•  عدم تشجيع أّي شخص عىل انتهاك 
القانون أو اللوائح أو املدونة أو سياسات 

رشكة بريسون مطلًقا، حتى إذا كان الغرض 
محاولة تحقيق أحد أهداف العمل؛ وكذلك 
ال تطلب من أي شخص أبًدا القيام بأمر ما 
خطأ لن تقدم عىل فعله أو تؤمن أنه غري 

أخالقي. 

•   إذا كنت تراقب املتعاقدين أو الرشكاء 
التجاريني، فتأكد أنهم ملتزمني مبدونة قوعد 

السلوك للرشكاء التجاريني.

•   ال تتعامل مع انتهاكات محتملة أو تحقق 
فيها من تلقاء نفسك – وبداًل من ذلك 

اتصل مبندوب املوارد البرشية أو موظف 
االلتزام املحيل أو فريق االلتزام عىل 

 compliance@pearson.com أو 
fraud@pearson.com إذا كان األمر 
مرتبطًا باحتيال. إننا نحثك أيًضا عىل طرح 

األسئلة أو اإلبالغ عرب املوقع اإللكرتوين 
PearsonEthics.com كام سيوضح 

الحًقا.

 د.  طرح األسئلةباستخدام  
 PearsonEthics.com

إذا كانت لديك أية أسئلة أو ساورتك شكوك حول يشء 
ما تظن أنه يتعارض مع القانون أو اللوائح أو املدونة أو 

سياسات الرشكة، فثمة خيارات عدة متوفرة لك:

	     االتصال مبديرك. اتسم بالدقة والعرض 
التفصييل قدر اإلمكان حتى يفهم املدير 

سؤالك أو شكوكك.

االتصال مبندوب املوارد البرشية.   	

•  االتصال مبوظف االلتزام املحيل.  ويُجرى 
تعيني  موظفي االلتزام املحيل يف كل موقع 
جغرايف ووحدة عمل ملراقبة مدى االلتزام 

بالسياسة ومنح املوافقات التي تتطلبها 
سياسة مكافحة الرشوة والفساد.  للعثور 

عىل موظف االلتزام املحيل الخاص بك 
حاليًا، يرجى زيارة قامئة  موظفي االلتزام 
املحيل عىل صفحة االلتزام والضامن من 

. Neo  املخاطر عىل موقع

•  االتصال بفريق االلتزام عرب الربيد اإللكرتوين 
 compliance@pearson.com 

بيانات االتصال بالشئون القانونية:  	

•  انتقل إىل املوقع اإللكرتوين 
PearsonEthics.com لطرح سؤال أو 

تقديم بالغ. فأنت لك الحق يف طرح سؤال 
أو تقديم بالغ بانتهاك معلوم أو مشتبه به 

عرب اإلنرتنت أو عرب الهاتف.

.س
سؤال أشغل منصب مدير وال يتضح 

بالنسبة ما يتعنّي عيّل فعله يف حال 
حرض إيّل شخص ما يخربين بحالة 

خرق محتملة للمدونة — وماذا أفعل 
إن كان البالغ يشمل قائًدا كبريًا؟

جواب ال تهم الدرجة الوظيفية 
ملن يشمله االدعاء، إمنا تكمن 

األهمية يف إطالع األفراد املناسبني 
الذين ميكنهم حل املوقف. استخدم 
 جميع السبل لطرح األسئلة واإلبالغ 

عن الشكاوى التي ترد يف املدونة. 
وإذا مل تشعر بالراحة حيال 

تقديم البالغ إىل شخص معنّي ألي 
سبب من األسباب، ميكنك تقديم 

االدعاء باستخدام املوقع اإللكرتوين 
 . PearsonEthics.com

سؤال إذا الحظت سلوك ما يسء يف 
منطقة ال تخضع ملسئوليتي، فام الذي 

يجب عىّل فعله؟

جواب يتحمل جميع مسؤويل 
رشكة بريسون مسئوليًة تجاه 
مساعدة الرشكة يف معالجة 

السلوكيات الخاطئة. يف العديد من 
الحاالت، تتضمن الطريقة األفضل 

التحدث أوالً مع املدير املختص 
باإلرشاف عىل املنطقة التي وقعت 

فيها املشكلة. ولكن إذا مل يجدي 
ذلك األمر نفًعا، أو مل يكن مالمئًا، أو 
ساورك شٌك حيال الطريقة األفضل 

التي ميكنك سلكها، يتعنّي عليك 
االتصال مبندوب املوارد البرشية 

أو  موظف االلتزام املحيل أو فريق 
compliance@  االلتزام عىل

pearson.com ، أو اإلبالغ عن 
سلوك خاطئ باستخدام املوقع 

.PearsonEthics.com اإللكرتوين
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 PearsonEthics.com االتصال مبوقع
PearsonEthics.يُعد املوقع اإللكرتوين

com بوابة موثوقة تتلقى من خاللها 
اإلجابات عن األسئلة التي تطرحها والشكاوى 

التي تتقدم بها، إضافة إىل اإلبالغ عن 
االنتهاكات املحتملة. وتختص رشكة مستقلة 
بتشغيل املوقع؛ وهو ُمتاح طوال 24 ساعة 
يف اليوم و7 أيام يف األسبوع وبلغات عدة. 

PearsonEthics. إن املوقع اإللكرتوين
com يُتيح لك أيًضا خيار طرح سؤال أو 

اإلبالغ عرب الهاتف. فعند إجراء املكاملة 
الهاتفية، يستمع املشغل ملا تطرحه من 
أسئلة أو تقدمه من شكاوى، ويستزيد 

توضيًحا عنه إذا لزم األمر؛ 

ثّم بعد ذلك يكتب تقريرًا مخترًصا. ويُقدم 
هذا التقرير املخترص إىل رشكة بريسون 

لتقييمه واتخاذ اإلجراء الالزم بشأنه.

يتلقى املُبلِّغ، بعد تقدميه البالغ، رقاًم تعريفيًا 
ميّكنه من متابعة البالغ. مُتثل عملية املتابعة 

أهمية خاصة السيّام إذا جرى إرسال البالغ 
دون الكشف عن الهوية —   وهو الخيار 
الذي يتوفر يف أغلب البلدان التي نعمل 
فيها وليس كلّها. ويكون املُبلِّغ قادًرا عىل 

تقديم معلومات إضافية عن البالغ ومتابعة 
دقة الحالة بواسطة الرقم التعريفي؛ غري 
أنه واحرتاًما للخصوصية، لن تُطلع رشكة 

بريسون املُبلِّغ عن أية إجراءات تأديبية فردية 
تتخذها. 

تُحفظ جميع التقارير رسية بالقدر املُستطاع 
عمليًّا ما مل توجد موجبات لإلفصاح عنها.

تضع بعض البلدان، ومن بينها العديد من 
دول االتحاد األورويب، قواعد خاصة يُجرى 

تطبيقها عند استخدام املوقع اإللكرتوين 
PearsonEthics.com ، حيث تُحدد يف 

بعض الحاالت أنواع التقارير التي ميكن 
قبولها.

سياسة عدم االنتقام
إن مواجهة حاالت اإلبالغ بأي شكل من أشكال 

األعامل انتقامية هو أمٌر غري مقبول بالكلية ويقّوض 
الغرض الذي من أجله أُنشئ املوقع اإللكرتوين 

PearsonEthics.com . وعالوة عىل ذلك، فغالبًا ما 
تكون تلك األعامل غري قانونية وتُعرّض رشكة بريسون 

للمسائلة.

إذا كنت تظن أنك تعرضت أنت أو غريك إىل أحد 
األعامل االنتقامية نظرًا للتقدم بإبالغ عن حالة خرق 

للمدونة، فاتصل بأي فريق من الفرق التي يرد ذكرها يف 
هذا القسم من املدونة. 

  االلتزام .هـ
إن انتهاك القوانني واللوائح واملدونة وسياسات الرشكة 

املعمول بها، أو تشجيع اآلخرين عىل انتهاكها رمبا يعرضك 
إىل املخاطر الشخصية )والتي تتضمن يف بعض الحاالت 
التعرض للعقوبات الجنائية(. إضافة إىل ذلك، قد تعرض 
رشكة بريسون إىل املسائلة وتحط من سمعتها. وسيؤدي 
انتهاك تلك السياسات إىل اتخاذ إجراء تأديبي يصل إىل 

ويتضمن إنهاء التوظيف. وقد تؤدي بعض اإلجراءات أيًضا 
إىل املقاضاة القانونية. ويتعنّي عليك الرجوع إىل مندوب 
املوارد البرشية فيام يتعلّق بأية سياسات محلية مرتبطة 

بأمور االنضباط والتحقيق. 

ويلتزم املوظفون أيًضا باالنضباط يف سلوكهم خارج العمل، 
مبا يف ذلك األنشطة التي ميارسونها عرب اإلنرتنت والتي قد 

ترض بسمعتنا أو ال تتسق مع اهتاممنا برفاه املتعلمني. 

االختيار الصحيح
إرشادات حول اتخاذ القرارات األخالقية

قد تجد نفسك يف موقف تساورك فيه الشكوك حول ما ميكنك القيام به. لذا قد يساعدك 
طرح األسئلة التالية عىل نفسك:

	  هل يتّسق القرار مع قيم رشكة بريسون املتمثلة يف الشجاعة والخيال اإلبداعي 
واالحرتام واملحاسبة؟

هل ستشعر بالراحة عند قراءة ما يُكتب عنه يف الجريدة؟  	

هل سيسيئ إىل سمعة رشكة بريسون أو سمعتك؟  	

هل يُعد هذا القرار أخالقيًا بالنسبة لك ولهؤالء الذين تحرتم آراءهم؟   	

هل سيكون القرار غري مالمئًا للمتعلم بأي طريقة من الطرق؟   	

	  هل القرار قانوين ومتسق مع سياساتنا ومدونتنا؟

إذا مل تكن متأكًدا، فال تتخذ قراًرا أو إجراًء إىل أن تلتمس املزيد من املساعدة 
والتوجيه.

ملزيد من املعلومات:
اتصل مبندوب املوارد البرشية أو مسؤول االمتثال املحيل أو فريق االلتزام عىل الربيد اإللكرتوين 

compliance@pearson.com. إضافة إىل ذلك، ميكنك زيارة   صفحة السياسات العاملية لرشكة 
بريسون عىل موقع  Neo  للحصول عىل قامئة بالسياسات املحلية والعاملية املعمول بها. 

الصورة بواسطة أليكسس أندرسون
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ثانيًا. االحرتام والنزاهة يف العمل

أ.   التنوع والتضمني 
معيارنا

ونعتقد أننا يف أحسن حال عندما نكرس مهارات وتطلعات 
وأساسيات فريدة من نوعها لكل موظف لتعزيز اإلبداع 

وخلق أكرث الحلول فعالية للمتعلمني يف أنحاء العامل. وهذا 
ما يدعونا لاللتزام برتسيخ التنوع واإلدماج يف كل عمل 

نقوم به. نحن نعزز بيئة عمل شمولية ومتنوعة تنعكس 
عىل عمالئنا ومتعلمينا وتحقق لهم الذاتية. ونحن ال منيز 

بني األفراد عىل أساس الجنس أو العرق أو األصول أو 
الدين أو العمر أو اإلعاقة أو الهوية الجنسية أو التحول 
الجنيس أو امليول الجنسية أو غريهم من الخصائص أو 

الفئات األخرى التي توفر لها الحامية سياسات التوظيف 
الخاصة والقوانني املعمول بها لدى رشكة بريسون. )ميكن 

أن تُطبَّق بعض االستثناءات املحدودة واملعينة حيث 
تتطلب القوانني املحلية االختالف عن سياسة بريسون. 

ملزيد من املعلومات،  استرش موظف االلتزام املحيل 
الخاص بك أو اتصل بـ فريق التنوع والتضمني العاملي .(

.س
سؤال أرسل يل أحد زماليئ رسائل بريد 

إلكرتوين تحتوي عىل نكات وتعليقات 
ازدرائية ضد مجموعة معينة من 

الجنسيات. وقد استدعى ذلك عدم 
شعوري بالراحة، ولكن مل يتحدث أي 

شخص آخر عن تلك الرسائل. فام الذي 
يجب عيل فعله؟

جواب إذا شعرت  بالراحة حيال 
القيام بذلك مع قدرتك عىل التحدث 

بأمان، ينبغي عليك إخبار زميلك 
بالتوقف عن مثل هذا السلوك. ويجب 

كذلك التقدم بشكواك إىل مديرك، 
أو مندوب املوارد البرشية، أو أي 

شخص مختص بسياسات التوظيف 
يف وحدة العمل، أو التقدم بها عرب 

PearsonEthics. املوقع اإللكرتوين
com . إن إرسال مثل هذه النكات 

يُعد انتهاكًا لقيمنا األساسية ولسياستنا. 
إن عدم اتخاذ أي إجراء يعني تغاضيك 

عن هذا العمل التمييزي ويساهم يف 
أن تكون بيئة العمل عدوانية ويُعد 

تنازالً عن املعتقدات ما ينتج عنه 
الحط من بيئة التعاون بني األفراد. 

مسئولياتنا 
التعامل مع الجميع باحرتام.  	

	  تشجيع الجميع عىل التحدث واالستامع 
إليهم، والعمل عىل خلق ثقافة يشعر 

فيها اآلخرون بقيمتهم وفهمهم.

 	  عدم إرسال أية رسائل أو عالمات تتضمن 
محتوى فاحًشا أو متييزيًا أو نكات غري 

مالمئة. 

	  من غري املقبول مطلًقا التحرش باآلخرين 
أو االستهزاء منهم. 

	  إذا كان دورك املنوط بك هو إدارة األفراد 
أو كنت مشرتكًا يف عملية توظيف األفراد 
وتعيينهم، يلزم الحكم عىل اآلخرين بُناًء 
عىل األداء واملؤهالت والقدرات والجهود 
املبذولة. وتجنب االعتامد عىل اعتبارات 

ليست ذي صلة عند اتخاذ القرارات؛ 
مع االعتامد عىل معايري موضوعية ميكن 

قياسها قدر اإلمكان.

	  االبتعاد عن املحسوبية ألي سبب كان. 

	  احرتام خصوصية املوظفني وكرامتهم 
وحياتهم خارج العمل.

	  االلتزام بسياسات رشكة بريسون املحلية 
واملتعلقة بالتنوع والتضمني والسلوكيات 

املقبولة ضمن مكان العمل.

الصورة بواسطة لو يي
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ب.  مكان عمل خاٍل 
من التحرش 

معيارنا
ال نتسامح مع أعامل الرتهيب أو االستهزاء أو 

التحرش. 

تشمل أمثلة التحرش:
	  املضايقات الجنسية غري املرغوبة أو 

عروض إقامة عالقات جنسية.

	  املالحظات أو التلميحات غري املُرّحب 
بها أو التحرشات الجسدية.

	  عرض الصور الجنسية الرصيحة أو 
املسيئة وخالفه.

	  النكات أو التعليقات املسيئة أو 
الجنسية )سواء بالترصيح أو التعريض(.

	  اإلساءات أو التهديدات أو التهّكامت 
اللفظية التي تُطلق عىل مظهر أحد 

املوظفني أو توجهه الجنيس أو معتقداته 
أو غريها من الخصائص التي تكفل لها 

الحامية سياسات رشكة بريسون والقوانني 
املعمول بها.

	  النكات أو اإلشارات املهينة لتوجه 
الشخص الجنيس أو هويته النوعية أو 

توجهه الجنيس املدرك أو هويته النوعية 
املدركة.

مسئولياتنا
	  الحفاظ عىل مهنية بيئة العمل وخلّوها 

من جميع صور التحرش.

	  إذا تعرّضت ملضايقات من أحد 
األشخاص، فتوّجه متحدثًا إليه وُمخربًا 
إياه مبا يسبب لك الضيق من أفعاله 

أو أسلوب كلامته إن أمكن فعل ذلك 
بأمان، وارشح له أسبابك واطلب 

منه التوقف عن ذلك. ويجب كذلك 
التقدم بشكواك إىل مديرك، أو مندوب 

املوارد البرشية، أو أي شخص مختص 
بسياسات التوظيف يف وحدة العمل، 

أو التقدم بها عرب املوقع اإللكرتوين 
 . PearsonEthics.com

	  تجنب توزيع املواد املسيئة أو التمييزية 
أو عرضها والتي تتضمن الرسائل املكتوبة 

أو املُسجلة أو التي يُجرى إرسالها إلكرتونيًا 
)مثل رسائل الربيد اإللكرتوين أو الرسائل 

الفورية أو محتوى من اإلنرتنت(.

	  االلتزام بسياسات رشكة بريسون املحلية 
واملتعلقة بالتحرش وسلوكيات مكان 

العمل.

ج. الصحة والسالمة 
معيارنا

تشكل بيئة العمل اآلمنة والصحية عنرصًا مهاًم يف 
تحقيق النمو املستدام لرشكتنا عىل املدى البعيد. 
ونأخذ عىل عاتقنا يف بريسون مهمة حامية صحة 

املوظفني جميًعا، وسالمتهم ورفاهيتهم، وأي شخص 
آخر تربطه صلة بأعاملنا عىل مستوى العامل، مبا يف 

ذلك املتعلمون والعمالء والرشكاء اآلخرون.

إننا نأمل أن يعي جميع املوظفني ورشكاء العمل 
سياساتنا وإجراءاتنا املتعلقة بالصحة والسالمة 
ويلتزمون بتطبيقها. فيتعنّي علينا العمل سويًا 

للحفاظ عىل مكان عمل آمن. تتوفر سياسة الصحة 
والسالمة العاملية من بريسون والحد األدىن من تلك 

املعايري يف   مساحة  Neo  املخصصة للصحة والسالمة 
العاملية، ومن املستحسن اطالع جميع املوظفني 

عليها ومراجعتها سنويًا. تتوفر معلومات إضافية، 
مثل معلومات عن منّسقي الصحة والسالمة العامة، 

وأعضاء فرق العمل، والرسوم املتحركة عن الصحة 
.Neo space والسالمة أيًضا عىل موقع

منع العنف يف مكان العمل
ال مكان للعنف يف رشكة بريسون. فنحن لن نتسامح 

عن أي أعامل أو تهديدات بالعنف الجسدي ضد 
زمالء العمل أو املتعلمني أو العمالء أو الزائرين أو 
غريهم  الذين يتصلون مبارشة بعملياتنا حول العامل.

وال يُسمح باستخدام األسلحة النارية أو غريها من 
األسلحة أو املواد املتفجرة أو الخطرة يف األماكن 
التابعة لنا أو مواقف انتظار السيارات أو مواقع 
العمل البديلة التي توفرها رشكة بريسون أو يف 

األحداث التي تأيت برعاية الرشكة ما مل يحظر القانون 
تطبيق هذه السياسة. 

سؤال بينام كنت يف رحلة عمل، طلب مني س.
زميل يل الخروج معه لرشب الكحوليات، وذكر 

تعليقات عن مظهري مل أرض عنها وأصابتني 
بالضيق. طلبت منه أن يتوقف، ولكن مل 

يستجب. ومل نكن حينها يف املكتب وكنا قد 
تجاوزنا "ساعات العمل". ماذا عيّل أن أفعل 

إذا تكرر ذلك األمر؟

جواب هذا السلوك غري مقبول سواء 
حدث ذلك داخل مكاتب العمل التابعة 

لرشكة بريسون أو خارجها. كن حازًما وأخرب 
زميلك أن مثل هذه األفعال غري مالمئة 
وأنه يتعنّي عليه التوقف عنها. ويجب 
كذلك طرح مشكلتك عىل مديرك، أو 
مندوب املوارد البرشية، أو أي شخص 
مختص بسياسات التوظيف يف وحدة 

العمل، أو طرحها عرب املوقع اإللكرتوين 
 . PearsonEthics.com

سؤال أثناء مراجعة أدايئ مؤخرًا، انتقد 
املدير أدايئ بشدة وقد شعرت باإلساءة 

والرتهيب من نربة تعليقاته التي ذكرها. فهل 
يُعد ذلك انتهاكًا للمدونة وسياستنا املناهضة 

للمضايقات؟

جواب إن سياستنا املناهضة للرتهيب 
واإلساءة ليس الغرض منها منع املديرين 

من تقديم توجيهات األداء بطريقة واضحة. 
عىل سبيل املثال، ال تُعد التعليقات مثل 

"إذا مل تحّسن من أدائك، فسيتم إنهاء 
عقد التوظيف الخاص بك" تعليقات 

ذات طابع "تهديدي" أو "ميسء". ومع 
ذلك، فثمة حاالت ومناذج قد يتجاوز فيها 
املديرون حدودهم. إذا كانت لديك أسئلة 
تود طرحها أو شكاوى تقدمها، ينبغي لك 

االتصال مبندوب املوارد البرشية، أو أي 
شخص مختص بسياسات التوظيف يف وحدة 

العمل، أو التواصل عرب املوقع اإللكرتوين 
.PearsonEthics.com
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مسئولياتنا
•  االنتباه إىل األخطار املتعلقة بالصحة 

والسالمة واإلبالغ فوًرا عن أية مخاطر إىل 
مديرك ومنّسق الصحة والسالمة. اإلبالغ 

عن جميع الحوادث واإلصابات، مبا يف ذلك 
الحوادث الصغرية وحاالت "النجاة من 

الحوادث" )حيث ميكن أن تقع حالة إصابة 
ولكن يتم تجنبها(، إىل مديرك أو منّسق 

الصحة والسالمة، وكذلك الحوادث التي تقع 
أثناء القيادة متوجًها لقضاء أغراض العمل أو 

السفر لصالح العمل.

	  الحفاظ عىل بيئة عمل آمنة ومرتّبة وذلك 
باإلبقاء عىل محطات العمل واملمرات 

وغريها من أماكن العمل خالية من أية 
عوائق أو أسالك أو غريهام من املخاطر 

املحتملة. 

	  اإلبالغ عن أّي انتهاكات أو تهديدات 
للسالمة أو أعامل عنف مرصودة إىل مديرك 

أو ممثل قسم املوارد البرشية أو منّسق 
الصحة والسالمة أو فريق الصحة والسالمة 

العامة أو التواصل عرب الربيد اإللكرتوين 
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	  اتباع السياسات املحلية لرشكة بريسون 
والقانون أو اللوائح املحلية بشأن الصحة 

والسالمة.

	  تجنب السلوك الذي من شأنه تعريض 
صحتهم وسالمتهم أو صحة اآلخرين 

وسالمتهم للخطر.

مة  	  حضور أي تدريب أو إرشادات مقدَّ
من رشكة بريسون بشأن الصحة والسالمة، 

وإكامله.

	  الحفاظ عىل معايري الصحة والسالمة 
ألنفسهم ولآلخرين من خالل االلتزام مبا 

يصل إليهم من إرشادات أو تدريب أو 
سياسات.

•  يتحمل املديرون مسؤوليات إضافية 
للتأكد من الحفاظ عىل سالمة مرؤوسيهم، 
وحصولهم عىل التدريب الالزم حول قواعد 

الصحة والسالمة، واتباعها.

إساءة استخدام الكحوليات واملخدرات
إننا نتعهد بتوفري بيئة عمل آمنة وإنتاجية ونحن كذلك 
نرغب يف ضامن خلو مكان العمل من تعاطي أو إساءة 
استخدام املخدرات أو الكحوليات أو غريهم من املواد 

غري القانونية. 

أثناء العمل أو التواجد لدى رشكة بريسون، ينبغي عليك 
أن تكون متيقظًا ولست ضعيًفا، وأن تكون جاهزًا دوًما 

لتنفيذ مهام عملك. إذا كنت تعاين من مشكلة إساءة 
استخدام املواد، فالتمس املساعدة قبل أن تؤثر عليك 

من الناحية الشخصية أو املهنية. 

ملزيد من املعلومات:
اتصل مبندوب املوارد البرشية أو مسؤول االمتثال 

املحيل أو فريق االلتزام عىل الربيد اإللكرتوين 
compliance@pearson.com. إضافة إىل ذلك، 
ميكنك زيارة   صفحة السياسات العاملية لرشكة بريسون 

سؤال هل من املتوقع أن يلتزم .س
املقاولون من الباطن الذين يعملون 

يف مباين تابعة لنا بسياسات وإجراءات 
الصحة والسالمة التي يلتزم بها 

املوظفون؟

جواب بالتأكيد. ويكون املديرون 
مسئولني عن ضامن فهم الجهات 

الخارجية التي تعمل يف املباين التابعة 
لنا لجميع القوانني املعمول بها، 

واللوائح الضابطة لكل منشأة خاصة، 
واملتطلبات األخرى اإلضافية التي قد 

تفرضها رشكة بريسون وااللتزام بها 
جميًعا. ملزيد من املعلومات بشأن 

العمل مع الجهات الخارجية، يرجى 
االطالع عىل مدونة السلوك للرشيك 

التجاري الخاصة برشكة بريسون. 

الصورة بواسطة  أنجيال إثايل
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ثالثًا. العمل مع املتعلمني والعمالء ورشكاء العمل

أ.  حامية سالمة املتعلمني 
ورفاهيتهم 

معيارنا
إننا نتعامل مع متعلمني من مختلف األعامر من بينهم 

أطفال وشباب وكبار ُعرضة للمخاطر. يتعنّي علينا أن 
نستمر طوال الوقت يف الرتكيز عىل أفضل اهتاممات 
املتعلمني لدينا —   مع توفري بيئة تعليم آمنة وداعمة 
ومالمئة ألعامرهم سواء داخل الصف الدرايس أو عرب 

اإلنرتنت. 

مسئولياتنا

توفري الحامية
	  إدراك مدى مسئوليتنا تجاه الحفاظ عىل 

املتعلمني وحاميتهم. حيث يقع عىل عاتق 
الرشكة أو موظفيها أو وكالئها واجٌب قانوين 
يف اإلبالغ عن أية إساءات مزعومة أو يُشتبه 

بها إىل السلطات املنوطة بذلك. 

	  اإلبالغ دوًما عن الشكاوى التي تتعلق بسالمة 
ورفاه األطفال أو الشباب أو الكبار املعرضني 

للخطر؛ مع اإلبالغ إىل املديرين املعنيني 
ووكاالت الحامية إذا لزم األمر. واحرص عىل 

توثيق الشكاوى التي تقدمت بها واإلجراءات 
التي اتخذتها.

•  إذا جال بخاطرك أنك مل تتخذ اإلجراء املالئم 
بعد اإلبالغ عن الشكوى، ميكنك تصعيد 
شكواك إىل مديرك، أو موظف الحامية 
العام، أو تواصل عرب املوقع اإللكرتوين 
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املنتج والخدمة
	  العمل نحو جعل جميع املتعلمني يتمتعون 
بالوصول إىل نفس املحتوى أو ما يكافئه يف 

نفس الوقت مثل اآلخرين.

	  إدراك مسئوليتنا نحو ضامن أن منتجاتنا 
آمنة وسهلة االستخدام وقابلة للوصول من 

جانب املتعلمني ذوي اإلعاقات وأن املحتوى 
الذي نقدمه شامالً ومناسبًا لجميع الفئات 

العمرية.

	  مراعاة هذه املسئوليات يف كافة مراحل 
دورة إنشاء املنتج، خاصة األفكار اإلبداعية 

الجديدة للتعلم.

	  تطبيق مبادئنا الخاصة بالفعالية والبحوث 
لضامن أننا نركز عىل زيادة تأثرينا عىل نتائج 

املتعلم.

	  أال نعترب عمل اآلخرين كعملنا. سوف نسعى 
للحصول عىل موافقة وإقرار املؤلف أو 

النارش األصيل للمواد التي نستخدمها.

	  احرتام وإقرار حقوق الطبع وامللكية الفكرية 
لآلخرين والحصول عىل املوافقة املناسبة 

الستخدام امللكية الفكرية يف منتجاتنا 
وخدماتنا.

ملزيد من املعلومات يف هذا الشأن، يرجى االطالع عىل 
   Neo  معايري الوصول برشكة بريسون وصفحة موقع 

الخاصة بفعالية املنتج واألبحاث عامليًا . 

ب.  التعامل العادل
معيارنا

إننا نتعامل بأمانة واحرتام مع املتعلمني 
والعمالء ورشكاء العمل وغريهم. ونحن نعمل 
عىل فهم احتياجاتهم والوفاء بها مع الحفاظ 

دوًما عىل صدق االلتزام بقيمنا ومعايري 
مدونتنا.

إننا نؤمن بأهمية اإلخبار بحقيقة خدماتنا 
وقدراتنا وأال نقطع وعوًدا عىل أنفسنا نعلم 

أننا لن نستطيع الوفاء بها. إننا ال نستغل 
الفرص غري العادلة عن طريق التالعب أو 

إخفاء البيانات أو إساءة املعلومات الرسية أو 
التحريف أو السلوكيات املضللة أو غري ذلك 
من املامرسات غري النزيهة. فخالصة القول، 

إننا نعامل غرينا كام نحب أن يعاملوننا.

مسئولياتنا
	  االتسام باألمانة والتعامل مع غرينا 

باحرتام.

	  التجاوب مع جميع الطلبات 
املعقولة التي يقدمها العمالء 

واملتعلمني ورشكاء العمل؛ ولكن يف 
الوقت ذاته عدم التجاوب مطلًقا 

مع أي طلب يهدف إىل القيام بأي 
يشء غري قانوين أو يتعارض مع 

القوانني أو اللوائح أو املدونة أو 
سياسات الرشكة.

الصورة بواسطة تشامني فريناندو
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	  احرتام املعلومات الرسية وامللكية الفكرية 
لآلخرين.

	  قطع الوعود التي ميكنك الوفاء بها فقط 
وااللتزام بها.

تجميع معلومات ذكاء األعامل
عند تجميع معلومات ذكاء األعامل ومعلومات عن 
املوظفني وغريهم من الذين يعملون نيابة عنا، فإنه 
يجب دوًما االلتزام بأعىل املعايري األخالقية وااللتزام 
بالرسية حيال املشكالت القانونية املحتملة. وتجنب 
االنخراط يف عمليات التزوير أو التشويه أو الخداع 

للحصول عىل معلومات أو استخدام إحدى التقنيات 
العدوانية بهدف "التجسس" عىل اآلخرين. وعليك 

معرفة أن تبادل املعلومات التنافسية مع جهات 
خارجية قد يتسبب يف عواقب وخيمة مبوجب قوانني 

مكافحة االحتكار، وقد يتطلب األمر الحصول عىل 
االستشارة القانونية من الشؤون القانونية التابعة لرشكة 

بريسون. وينبغي لنا دوًما أن نكون حذرين عند تلقي 
معلومات من جهات خارجية، وأن نعرف مصادرها 

ونستوثق منها ونكون واثقني متام الثقة أن ما يقدموه 
لنا من معلومات ليست محمية مبوجب قوانني األرسار 

التجارية أو اتفاقيات عدم اإلفشاء أو الخصوصية. 

وبالرغم من إمكانية تعيني موظفني سابقني كانوا 
يعملون لدى منافسني لنا، إال أننا ندرك دوًما ونحرتم 

التعهدات التي يلتزم بها هؤالء املوظفون يف عدم 
استغالل املعلومات الرسية الخاصة بأصحاب العمل 

السابقني وال الكشف عنها.

ج.   املنافسة العادلة 
ومكافحة االحتكار

معيارنا
إننا ال نشرتك يف أية مامرسات مانعة للمنافسة أو تلك 

التي تقوض املنافسة بواسطة وسائل غري قانونية أو 
غري عادلة، حيث أن قوانني حامية املنافسة ومكافحة 

االحتكار تحظر أي شكل من أشكال التواطؤ مع 
املنافسني سواء تم ذلك بطريق مبارش أو عن طريق 

جهات خارجية. كام أنها تحظر أنواع معينة من القيود 
املفروضة عىل املوزعني والرشكاء التجاريني.

مسئولياتنا
ينبغي لنا طوال الوقت تنفيذ أعاملنا مبا يتوافق كلية 

مع مامرسات التجارة العادلة ومبوجب قوانني املنافسة 
ومكافحة االحتكار. وال ينبغي لنا مامرسة ضغوطات غري 

مالمئة عىل املوردين أو العمالء مع وجوب اتخاذ القرارات 
التجارية دوًما بأنفسنا. 

من أمثلة ما ال يجب عىل املوظفني فعله:

	  تبادل أية معلومات حساسة من جهة التنافس 
مع املنافسني )مثل، األسعار أو التكاليف أو 

غريهام من املعلومات الرسية السابقة أو 
التالية حتى ولو كانت عىل فرتات متباعدة(. 
ويتضمن ذلك التبادل غري املبارش عن طريق 
جهات خارجية أو موردين أو عمالء )ويتعنّي 

عىل املوظفني اتخاذ كامل الحيطة والحذر عند 
التعامل مع معلومات السوق(. 

	  التنسيق مع املنافسني بطريق مبارش أو غري 
مبارش للتأثري عىل فئات األسعار أو مستويات 
اإلنتاج أو التوريد، أو رشوط التبادل التجاري، 

أو إجراءات التعامل، أو مشاركة األسواق أو 
تقسيمها.

	  التنسيق مع أصحاب العطاءات )"التالعب يف 
املناقصات"( بطريق مبارش أو غري مبارش أثناء 
انعقاد أية مناقصات عامة أو خاصة، أو التأثري 

عىل النتائج أو محاولة القيام بذلك.

	  محاولة التحكم يف أسعار إعادة بيع منتجات 
رشكة بريسون بواسطة العمالء أو تحديدها.

	  تجميع املنتجات بغرض الطلب من العميل 
رشاء منتجات إضافية دون التامس املشورة من 

الشؤون القانونية.

فإذا كنت يف اجتامع منعقد مع أحد املنافسني أو عىل 
تواصل معه وساورتك شكوك حول املشاركة يف مامرسات 
مانعة للمنافسة، ينبغي لك مغادرة االجتامع أو املحادثة 

عىل الفور  والتأكد من أن مغادرتك قد تم تسجيلها محرض 
االجتامع واالتصال مبوظف االلتزام املحيل واملستشار 
القانوين املحيل. إن قانون مكافحة االحتكار ميكن أن 
يعرض األفراد إىل عقوبات جنائية إضافة إىل عواقب 

وخيمة تتعرض لها الرشكة؛ لذا، يلزمنا التعامل مع مثل 
هذا النوع من املواقف برسعة شديدة. 

إذا ساورتك الشكوك، ينبغي لك االتصال  مبوظف االلتزام 
املحيل نظرًا ملا ميثله هذا النطاق القانوين من صعوبة 

وتعقيد. 

س.
سؤال لقد تسلّمت معلومات حّساسة 

بشأن التسعري من أحد منافسينا. فام الذي 
يجب عيل فعله؟

جواب يجب عليك االتصال مبديرك 
وموظف االلتزام املحيل دون تأخري 

وذلك قبل اتخاذ أي إجراء إضايف. ومن 
األهمية إظهار احرتامنا لقوانني مكافحة 

االحتكار منذ اللحظة األوىل لتسلمنا تلك 
املعلومات مع توضيح أننا نأمل ذلك 

أيًضا من اآلخرين. ويتطلب ذلك اتخاذ 
إجراء مالئم ال يُتّخذ إال وفًقا لكل حالة 

عىل حدة. 

سؤال أنا أخطط لحضور أحد املعارض 
التجارية. فهل مثة احتياطات خاصة 

مسبقة ينبغي يل اتخاذها لتفادي أية 
مشكالت محتملة تتعلق مبكافحة 

االحتكار؟

جواب إن اجتامعات االتحادات 
التجارية أو غريها من التجمعات املهنية 

األخرى تخدم بشكل مثايل أغراض 
ترشيعية وذات نفع كبري. ومع ذلك، 

فإن تلك االجتامعات تنطوي عىل أرشاك 
محتملة فيام يتعلق بقوانني املنافسة 
ومكافحة االحتكار نظرًا ألنها تجمع 

املنافسني سويًا الذين بدورهم مييلون 
يف أحيان كثرية إىل مناقشة االهتاممات 

املشرتكة بينهم. ويتعنّي عليك الحذر 
بشكل خاص لتفادي املناقشات أو تبادل 

املعلومات املرتبطة باألمور التنافسية. 
وإذا ناقش املنافسون تلك األمور، ينبغي 

عليك االعتذار وإبالغ هذه الحالة إىل 
 موظف االلتزام املحيل عىل الفور. 
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د. التعامالت التجارية مع 
الحكومة ومسئويل الحكومة

معيارنا
إننا منارس أعامالً تجارية مع الحكومة وهيئات مملوكة 
لدى الحكومة سواء بشكل مبارش أو من خالل جهات 

خارجية تتمثل الوكالء والرشكاء. وتتمثل سياستنا يف 
االلتزام التام بجميع القوانني واللوائح املعمول بها والتي 

تنطبق عىل العقود التي ترُبم مع الحكومة والتعامالت 
التجارية معها. ويتعنّي علينا بشكل خاص إدراك أن 

املصطلح "مسئويل الحكومة" قد يشري إىل عمالء مثل 
األساتذة واملدرسني وغريهم من العاملني يف املدارس 

األخرى أو اإلداريني.

مسئولياتنا
إن التعامل مع الحكومات ومسئويل الحكومة يتطلب 

تحمل املزيد من املسئولية والحذر. وفيام ييل نشري إىل 
مجموعة من املجاالت التي يكون رضوريًا خاللها اتخاذ 

الحيطة والحذر وااللتزام بالقوانني.

تقديم الهدايا واملنح ملسئويل الحكومة
يجب الحصول عىل موافقة موظف االلتزام املحيل 

مسبًقا لتقديم أي هدايا أو الرتحيب بأي مسئول 
حكومي مبا يف ذلك وجبات العمل أو أي نوع من أنواع 

الرتحيب واالستضافة. لن تتم املوافقة عىل  تقديم أي 
هدايا أو استضافة مسئويل الحكومة، وذلك إذا كان 

سيُنظر إليها باعتبارها عامالً مؤثرًا عىل عمليات اتخاذ 
القرارات التجارية أو للحصول عىل ميزات غري مالمئة. 

العقود والعطاءات
يتعنّي عىل رشكة بريسون وموظفيها دامئًا االلتزام بالقوانني 
الحكومية  العقود  منح  لضامن  املخصصة  واإلجراءات 
بطريقة عادلة. ولضامن االلتزام بتلك القوانني: 

	  االلتزام بالقوانني واملتطلبات الخاصة 
بالعطاءات واملناقصات وغريهام من العقود.

	  االستجابة الفورية لالستفسارات الداخلية 
املتعلقة بطلبات العروض والعطاءات 

وغريهام من االستفسارات املتعلقة 
بتضاربات األخالقيات واملصالح.

	  االلتزام بالقوانني واإلجراءات املعنية مبشاركة 
املعلومات الرسية املرتبطة بالعطاء والوصول 

إليها.

	  عدم االتفاق مطلًقا مع أحد املنافسني أو 
رشكاء العمل عىل التقدم بعطاء غري تنافيس. 

	  االلتزام بالقيود املطلوبة واملرتبطة "مبدة 
التهدئة" وعدم مناقشة فرص التوظيف مع 

املسئول الحكومي الذي يشرتك يف عملية 
التوظيف. 

	  عدم استغالل أحد مسئويل الحكومة 
السابقني أو تعيينه أو مكافأته دون الحصول 
عىل موافقة مسبقة. ينبغي للموارد البرشية 

ومدير التعيني استشارة موظف االلتزام 
املحيل وشئون الرشكة قبل تعيني وتدريب 

مسئول حايل أو سابق ألي غرض. 

استقبال الطلبات من الهيئات 
والجهات الحكومية

أثناء العمل، قد تتلقى استفسارات من الجهات الرقابية 
أو مسئويل الحكومة. ونحن نأمل، يف جميع األحوال، 

باالستجابة لتلك الطلبات املعنية بالحصول عىل 
املعلومات بطريقة أمينة ويف الوقت املناسب. وينبغي 
لك، قبل الرد عىل أحد الطلبات املعنية بالحصول عىل 

معلومات، االتصال  بشئون الرشكة أو الشؤون القانونية، 
السيام إذا كان الطلب ليس ذا طابع إداري عادي أو 

روتيني.

ملزيد من املعلومات:
اتصل مبندوب املوارد البرشية أو مسؤول االمتثال 

املحيل أو فريق االلتزام عىل الربيد اإللكرتوين 
compliance@pearson.com. إضافة إىل ذلك، 
ميكنك زيارة صفحة السياسات العاملية لرشكة بريسون 

عىل موقع  Neo  للحصول عىل قامئة بالسياسات 
املحلية والعاملية املعمول بها. 

الصورة بواسطة   يل جواريس
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رابًعا. تفادي تضارب املصالح ومكافحة الفساد

أ. تضارب املصالح 
معيارنا

يحدث تضارب املصالح عندما تؤثر مصالحنا أو أنشطتنا 
عىل قدرتنا عىل اتخاذ قرارات موضوعية لصالح رشكة 

بريسون. هناك ثالثة أمناط من تضاربات املصالح: 
  تضاربات املصالح الحقيقية )تضارب حقيقي وقائم(، 

وتضاربات املصالح املحتملة )موقف قد يؤدي إىل 
تضارب مصالح(، وتضاربات املصالح الظاهرية )موقف 
قد يبدو وكأنه تضارب حتى إن مل يكن ذلك هو الحال 

فعالً(. 

وليك نرتقي إىل قيمنا، يجب أن نضمن أن تعامالتنا 
مع رشكة بريسون ومع معضنا البعض ومع العامة ومع 
الجهات الخارجية قامئة عىل األمانة والشفافية والحياد 

 وتضع يف اعتبارها مصلحة رشكة بريسون وتتجنب ظهور 
أي تضارب مع مصالحنا ومكاسبنا الشخصية.  

وتكمن األهمية يف طرح األسئلة نظرًا للوضع الذي 
يستحيل معه توضيح جميع تضاربات املصالح 
املحتملة. فإذا ساورك شٌك، فتناقش مع مديرك 

 ومندوب املوارد البرشية حول هذا املوقف.  

مسئولياتنا
نعرض فيام ييل مناذج شائعة عن تضاربات املصالح 

املحتملة؛  ومن املمكن أن ترد مناذج أخرى يف سياسات 
رشكة بريسون املحلية:

  الفرص التجارية
وإذا ترامى إىل مسامعك فرصة  تجارية خالل فرتة 
عملك، فناقش هذه الفرصة مع مديرك أو املدير 

الخاص بوحدة العمل املالمئة. إذا تقرر أنه ميكنك 
استئناف الفرصة التجارية خارج رشكة بريسون، فعليك 
الحصول عىل موافقة للقيام بذلك من موظف االلتزام 

املحيل.

ولكن ال  يُسمح لك أو لغريك باالستثامرات الشخصية 
مع من تشارك عالقة كربى يف رشكات تنافس رشكة 

بريسون بشكل مبارش أو غري مبارش، إال إذا كانت 
متمثلة يف مقادير ضئيلة من األسهم )أقل من %1 من 

األسهم املستحقة( يف الرشكات املساهمة.  

يجب عليك اإلفصاح عن أي استثامرات تقيمها 
أنت أو غريك مع من  عىل عالقة قوية بك، يف رشيك 

تجاري تزيد عن %1 من األسهم املستحقة يف رشكات 
مساهمة، أو يف حالة الرشكة الخاضعة للملكية الخاصة 

أو التي تخضع مللكية أو إدارة أي شخص تشارك معه 
عالقة كربى. 

الرشاء
يجب اال تشارك يف قرارات رشاء من شأنها أن تعود 

بالنفع بشكل مبارش أو غري مبارش عليك أو أي صديق 
أو أي شخص تقيم معه عالقة كربى.

  األصدقاء واألقرباء
يجب عدم القيام بأية أعامل مع أي  شخص أو 
رشكة أو منظمة أخرى عىل عالقة وثيقة بك أو 

وتتلقى منها أنت أو غريك من أفراد عائلتك دعاًم 
ماديًا مبارًشا.

  الَعالقات الشخصية
تحرتم رشكة بريسون خصوصية موظفيها، لكنها 
تدرك أنه يف بعض الحاالت تتعارض العالقات 

الشخصية مع ديناميكية مكان العمل. ال  ينبغي 
ألي موظف — يف أي درجة وظيفية — إقامة 
عالقة أرسية )سواء بالزواج أو الرشاكة األرسية 

أو عالقة مواعدة أو كأحد أعضاء األرسة( مبوظف 
آخر إذا كانت تلك العالقة ستؤثر عىل راتب 

املوظف اآلخر أو مسار حياته العملية، أو إذا 
كان املوظف اآلخر يبلغ من خالل سلسلة اإلدارة.  
وإذا كانت مثة  مثل هذه العالقة الشخصية، فإنه 
يجب اإلفصاح عنها عىل الفور إىل مندوب املوارد 

البرشية حتى يتم تحديد ما إذا كان سيُجرى 
اتخاذ إجراءات إضافية ملعالجة هذا التضارب، 

كأن يُجرى تغيري سلسلة إرسال التقارير أو اإلدارة.

الصورة بواسطة  أنجيال إثايل
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العمل الخارجي والخدمات األخرى
ال تحظر رشكة بريسون عىل موظفيها االشرتاك يف أية أشكال من األعامل الخارجية —   مثل 

العمل بدوام جزيئ — ولكن للتأكد من معالجة أية تضاربات محتملة، تناقش مع مديرك عن 
أية أعامل خارجية تشرتك فيها وأفصح عنها. 

  الَعالقات التجارية الجديدة
عليك تقييم أي عالقة جديدة محتملة من شأنها أن تحدث تضارب يف املصالح وذلك قبل 
إقامتها. إذا لزم األمر، التمس النصيحة واملشورة من مديرك أو مندوب املوارد البرشية أو 

موظف االلتزام املحيل أو موظف االلتزام العاملي.  

ميكن للظروف أن تتغري مبرور الوقت وقد تظهر تضاربات جديدة عىل الساحة، لذا من املهم 
إعادة تقييم موقفك بشكل منتظم ومناقشة أية تضاربات محتملة مع مديرك ومندوب 

املوارد البرشية.

ب.   مكافحة الرشاوى والفساد 
معيارنا

تُطبق رشكة بريسون سياسة عدم التسامح مطلًقا مع الرشاوى وحاالت الفساد. إن الرشوة 
والفساد بجميع أشكالهام يتناقضان متاًما مع قيمنا واملدونة وسياسات الرشكة. 

إننا نلتزم بالقوانني واللوائح الخاصة مبكافحة الرشوة والفساد وندعم الجهود املبذولة 
للقضاء عليهام يف العامل أجمع. وعالوة عىل ذلك، فإننا نعمل بكد للتأكد من أن رشكاء العمل 

يشاركوننا التعهد ذاته ويدركون أن أعاملهم قد تكون ذات عواقب وخيمة عىل الرشكة. 

سياسة مكافحة الرشوة والفساد لرشكة بريسون
تنطبق سياسة مكافحة الرشوة والفساد لدى رشكة بريسون عىل جميع موظفيها، وتكون 

متاحة عىل صفحة السياسات العاملية لرشكة بريسون عىل موقع  Neo  وينبغي لهم مراجعتها 
للحصول عىل مزيد من املعلومات واإلرشادات. 

ويُجرى تعيني موظفي االلتزام املحيل يف كل موقع جغرايف ووحدة عمل ملراقبة مدى االلتزام 
بالسياسة ومنح املوافقات التي تتطلبها سياسة مكافحة الرشوة والفساد. 

إن الرشوة متثل جرمية يف البلدان التي تعمل فيها رشكة بريسون وتكون عواقبها وخيمة. إذا 
كانت لديك أية أسئلة أو شكاوى، ينبغي لك مناقشتها مع  موظف االلتزام املحيل أو مراجعة 

سياسة مكافحة الرشوة والفساد. 

مسئولياتنا
	  ال تدفع أية رشاوى أو غريها من املكافآت املالية غري املناسبة وال تقبلها، مثل 

دفعات التسهيالت. يرجى االطالع عىل سياسة مكافحة الرشوة والفساد ملزيد من 
املعلومات عن دفعات التسهيالت.

	  االحتفاظ بالسجالت والدفاتر املضبوطة بحيث يُجرى توضيح جميع املدفوعات 
رصاحًة إضافة إىل عدم استغالل أموال الرشكة يف أغراض غري مرشوعة.

	  معرفة من تشاركهم أعاملك التجارية والتأكد مع موظف االلتزام املحيل بأنه 
جرى تنفيذ العناية الواجبة املناسبة. 

	  عدم اإلقدام مطلًقا عىل تنفيذ ما يُحظر عليك القيام به بنفسك من خالل جهة 
خارجية.

.س
سؤال عندما أكون مسافرًا، أشاهد يف بعض األحيان مامرسات 

أعتربها غري مالمئة، لكنها تُعد مامرسات شائعة يف البلد التي 
أزورها. ما الذي ينبغي يل فعله إذا طُلب مني تقديم ما أعتربه 

أنا رشوة ولكن ينظر إليه أهل البلد عىل أنه من املجامالت 
املتعارف عليها؟

جواب ينبغي لك رفض ذلك وإخبار الشخص أن سياسات 
رشكتك تحظر عليك تقديم مثل تلك املكافآت املالية. تذكر: 

أنه أينام كنت سياساتنا يجب أن تُطبق. ويحظر عليك تقديم 
أية مكافآت مالية أو غريها من املكافآت ذات القيمة التي 

تقابل الحصول عىل ميزات غري مناسبة يف العمل. 

سؤال ماذا إذا جرى تهديدي وأُجربت عىل تقديم أموال إىل 
أحد املسئولني قبل السامح مبغادريت للبلد؟

جواب إذا كان عدم دفع تلك األموال إىل املسئول سوف 
يعرضك أنت أو عائلتك إىل أذى بدين محتمل، فإنه ميكنك 

حينئٍذ دفع األموال املطلوبة. وينبغي لك إبالغ مديرك 
بهذا املوقف يف أقرب وقت ممكن. ويجب إيراد مثل تلك 

املدفوعات ودون أية استثناءات يف سجالت الرشكة ودفاترها 
بطريقة صحيحة.

سؤال أود طرح أسئلة حول استخدام الجهات الخارجية التي 
تلعب دور "الوسيط" وتساعدنا مع سلطات الحكومة املحلية. 

ما الذي ينبغي يل فعله للتأكد من عدم إقحامهم لنا يف أية 
مشكالت؟

جواب أنت محٌق حيال ذلك. إن الرقابة عىل الوكاالت 
وغريها من الجهات الخارجية التي تعمل نيابة عن رشكة 

بريسون لها أهمية كبرية. حيث ينبغي لنا ضامن مالمئة 
سمعتهم وخرباتهم وقدراتهم عىل الوفاء باملعايري األخالقية 
التي نفرضها. ونحن نأمل من الوكاالت والجهات الخارجية 

العمل وفًقا للمتطلبات التي نفرضها من خالل   مدونة قواعد 
سلوك رشكة بريسون . وكقاعدة عامة، فإنه يجب علينا عدم 
اإلقدام عىل ما يحظر علينا تنفيذه بأنفسنا من خالل جهة 

خارجية.
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ج.   الهدايا واملنح 
معيارنا

يف بعض البُلدان التي تُبارش فيها رشكة بريسون أعامالً 
لها، يتعارف الكثريون بشكل عام عىل تبادل الهدايا 

واملنح املتعلقة بالعمل. وعند التعامل مع هذا األمر 
بالطريقة الصحيحة، فإنه ميكن أن تُفيد تلك الهدايا 

وهذه املنح املعقولة واملالمئة يف تقوية عالقات 
العمل. ولكن إذا أيُسء استخدامها، فإنها قد تيسء 

لسمعتنا وترض بأعاملنا وقد تكون أعامل غري قانونية. 

يلزم اتخاذ املزيد من الحيطة عند التعامل مع 
مسئويل الحكومة. ال يجوز لك إعطاء الهدايا أو 

 استضافة مسئول حكومي بدون الحصول عىل موافقة 
موظف االلتزام املحيل. ملعرفة املزيد من املعلومات، 

راجع القسم التعامالت التجارية مع الحكومة 
ومسئويل الحكومة . 

ال يجوز تقديم الهدايا واملنح إال إذا كانت تتمة 
مقبولة تتعلق بعالقات العمل، وإذا كانت متسقة 

مع سياسات رشكة بريسون الداخلية، ومبا يتوافق مع 
القوانني املعمول بها وأصول العمل املتعارف عليها 

لدى رشكة املتلقي للهدية أو املنحة أو دولته.

تسمح سياسة رشكة بريسون للهدايا واالستضافة 
بشكل عام تقديم الهدايا العينية أو تلقيها التي تقع 
ضمن نطاق مجامالت األعامل املتعارف عليها والتي 

تكون معقولة القيمة والتواتر. 

سؤال ظللت أالحق عميالً جديًدا لعدة شهور 
وأريد أن أصطحبه إىل إحدى الفعاليات الرياضية 

أو الثقافية لتوطيد العالقة التجارية. فهل يعترب 
اصطحاب العميل إىل مثل هذه الفعاليات رشوة؟

جواب ال، طاملا أنه مل يكون هناك اتفاق بأنه 
إذا مل تصطحبه إىل الخارج فلن يعقد اتفاقية مع 

رشكة بريسون. 

سؤال أثناء العطالت، أعطي عماليئ غري الحكميني 
زجاجة نبيذ وشوكوالتة غالية. فهل يُسمح بذلك؟

جواب: نعم. ولكن إذا كانت القيمة أكرب من 
القيمة اإلسمية، فتحتاج إىل موافقة من موظف 

االلتزام املحيل.

سؤال دعاين أحد رشكاء العمل إىل حضور حدث 
ريايض معه والجلوس يف الجناح املخصص لرشكته. 

فهل يجوز يل الذهاب؟

جواب إن حضور حدث ريايض مع أحد رشكاء 
العمل قد يُنظر إليه عىل أنه أحد مجامالت العمل 

طاملا كان يتسق مع سياسة مكافحة الرشوة 
والفساد الخاصة برشكة بريسون وكانت قيمة تذاكر 

الحضور ضمن نطاق القيم املحددة. ومع ذلك، 
فإنه يف هذه الحالة تشتمل قيمة التذاكر عىل 

حق الدخول إىل جناح إحدى الرشكات وهو ما 
يحتمل تكبد قيمة مالية كبرية. لذا، فإنه ينبغي لك 

مناقشة األمر مع مديرك والحصول عىل موافقة 
مسبقة. وتذكر أيًضا أنه إذا كانت التذاكر مخصصة 

الستخدامك الشخيص ولن يحرض رشيك العمل 
هذا الحدث معك، فإن تلك التذاكر تعترب هدية 

غري مقبولة النتفاء غرض العمل الذي تحرض هذا 
الحدث من أجله.

.س انتبه إىل أنه ال ينبغي لنا مطلًقا للوفاء بتلك 
األصول االعتامد عىل أموالنا الخاصة أو الطلب 

من أحد الوكالء أو املندوبني الدفع يف مقابل 
هدايا العمل أو املنح التي ال ميكننا دفع مقابلها 

بأنفسنا. 

مسئولياتنا
	  ال تقدم الهدايا واملنح وال تقبلها إال 

إذا كانت تتمة مقبولة تتعلق بعالقات 
العمل.

	  ال تلتمس الحصول عىل هدايا أو منح 
أو امتيازات أو خدمات شخصية.

	  ال تقّدم أو تقبل أية هدايا عىل هيئة 
أموال أو ما يكافئها. فهذا األمر غري 

مسموح به مطلًقا. 

	  فهم سياسات منظمة الشخص 
متلقي الهدية أو املنحة أو االستضافة 

وااللتزام بها قبل تقدميها.

	  كن حذًرا عند التعامل مع الوكاالت أو 
الجهات الخارجية التي متثلنا.

ملزيد من املعلومات:
اتصل مبندوب املوارد البرشية أو مسؤول االمتثال 

املحيل أو فريق االلتزام عىل الربيد اإللكرتوين 
compliance@pearson.com. إضافة 

إىل ذلك، ميكنك زيارة   صفحة السياسات العاملية 
لرشكة بريسون عىل موقع  Neo  للحصول عىل 
قامئة بالسياسات املحلية والعاملية املعمول بها. 



17PearsonEthics.com إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات، فيرجى زيارة موقع

خامًسا. حامية معلوماتنا وأصولنا 

أ.   الخصوصية واملعلومات 
الشخصية 

معيارنا
إننا يف رشكة بريسون نحرتم الحقوق والحريات التي يتمتع 

بها جميع األفراد ونصون كرامتهم ملا عهدوا به عندنا 
من معلوماتهم الشخصية. ونشري باستخدام كلمة أفراد 
إىل املتعلمني واآلباء وأوليا األمور وعمالئنا ومستخدمي 

املوقع اإللكرتوين والتطبيق واملوظفني والجهات الخارجية. 
وال متثل حاميتنا لهذه املعلومات مطلبًا قانونيًا فحسب، 

بل إنه يتعداه باعتباره أمٌر محل ثقة. 

إننا نحرتم جميع القوانني املعمول بها فيام يتعلق 
بخصوصية البيانات ألننا رشكة عاملية تعمل يف بيئة 
متصلة رقميًا. تتطلب بعض أنواع املعلومات، والتي 
يُشار إليها بشكل عام  مبعلومات شخصية ) PI (، قدر 

أكرب من العناية. 

املعلومات الشخصية هي أي معلومات تحدد أو ميكن 
استخدامها لتحديد هوية أي فرد. وتشمل األمثلة: االسم 

والربيد اإللكرتوين ورقم الهاتف والعنوان وتاريخ امليالد ورقم 
التأمني االجتامعي ورقم جواز السفر ورقم بطاقة الدفع 
وسجالت املتعلم أو التقييم وسجالت اإلتاوة والسجالت 

الشخصية. إذا كان هناك معلومتني أو أكرث ميكن أن تحدد 
هوية إذا دُمجت مًعا أو ميكن ربطها بهوية فرد معني فإن 

مثل هذه املعلومات تعترب معلومات شخصية.

نُصنف بعض املعلومات الشخصية املعينة عىل أنها 
"معلومات شخصية حساسة"، نظرًا ملحتواها والرضر 

املحتمل الذي تسببه إذا أُفصح عنها. قد تشمل املعلومات 
الشخصية الحساسة: السجالت الصحية، والبيانات الجينية، 

والبيانات البيو مرتية، والسجالت الجنائية أو املعلومات 
عن جرائم مزعومة، واملعلومات عن املعتقدات الدينية، 

واألصل العرقي، والحياة الجنسية أو التوجه الجنيس، 
االنتامءات السياسية أو عضوية اتحاد العامل، وأرقام التأمني 

االجتامعي، وأرقام بطاقة الدفع الكاملة، وأرقام الحساب 
املايل الكاملة، وأرقام رخصة القيادة، وجواز السفر أو أي 

بيانات بطاقة الهوية القومية األخرى.  

تقوم بعض وحدات لعمل بتجميع واستخدام معلومات 
شخصية خاصة باألطفال أو الشباب الصغار يف املدارس 
أو املرحلة الثانية عرش K-12  )بيانات الطالب(. ينبغي 

علينا التعامل مع مثل هذه املعلومات الشخصية 
الحساسة بالعناية القصوى. 

مسئولياتنا
	  توىل مسئولية حامية املعلومات الشخصية 

والبقاء عىل اطالع بشأن السياسات املرتبطة 
بتلك املعلومات.

	  اإلبالغ الفوري عن أي استغالل أو إفصاح أو 
وصول غري مسموح به لتلك البيانات سواء 
كان فعليًا أم مشتبًها به إىل مديرك أو إىل 

مركز عمليات السالمة التابع لرشكة بريسون 
soc@pearson. عرب الربيد اإللكرتوين

 .com

	  تقييد تجميع املعلومات الشخصية القابلة 
للتحديد واستخدامها عىل أغراض العمل 

املرشوعة، واالحتفاظ بها فقط ما دمت يف 
حاجة إليها ووفًقا لسياسات الرشكة. 

	  التمتع بالشفافية حول مامرسات 
الخصوصية وكيف ميكن لألفراد االتصال بنا 

لطرح أسئلتهم أو التقدم بشكواهم.

	  عدم مشاركة املعلومات الشخصية القابلة 
للتحديد إال مع هؤالء الذين لهم الحق 

املرشوع يف معرفتها ولهم حق الوصول إليها 
ألغراض معينة. 

	  عند االعتامد عىل جهات خارجية لتوفري 
الخدمات لنا، ينبغي لنا الحرص عىل التأكيد 

عىل متطلبات سياستنا، مبا يف ذلك إجراء 
تأثري الخصوصية وتقييامت مخاطر مقدم 

الخدمة، يف العقود التي نرُبمها معهم. 

	  إذا كانت مثة قوانني تقيد عملية 
نقل املعلومات الشخصية إىل بلد 
آخر، فتعاون مع فريق تكنولوجيا 

املعلومات وفريق مكتب خصوصية 
البيانات حول سبل تحقيق أهداف 

العمل بنجاح مع حامية الحقوق 
الفردية يف الوقت ذاته.

	  تلبية املتطلبات القابلة للتطبيق 
بالنسبة للمنتج وخصوصية الربنامج.

للحصول عىل مزيد من املعلومات، اتصل مبديرك 
أو  مكتب خصوية البيانات أو مسئول الشئون 

القانونية املحيل.

ب. حامية أصولنا
معيارنا

إننا جميًعا نتحمل مسئولية حامية ممتلكات 
الرشكة للتأكد من العناية بها وعدم استغاللها 

لألغراض الشخصية إال يف حاالت محدودة. وإذا 
سوارك شٌك، ينبغي لك استشارة مديرك.

تتضمن أصول الرشكة املباين واملعدات وأجهزة 
الكمبيوتر والهواتف املحمول واملكتب وأجهزة 

املساعد الشخيص الرقمي وأجهزة الفاكس 
وامللفات واملستندات واملخزون واملوارد. وتتضمن 

أصولنا أيًضا امللكية الفكرية واملعلومات الرسية.

الصورة بواسطة بريدج إنرتناشونال
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االستخدام املالئم لتكنولوجيا املعلومات
يتعنّي عىل املوظفني اتخاذ الحيطة من عدم تعريض 
الرشكة لخطر خروقات األمان والرسية، واملطالبات 
القضائية، أو األعامل التخريبية، أو الفريوسات، أو 
مشكالت مامثلة عند استخدام األنظمة واملصادر 

اإللكرتونية الخاصة برشكة بريسون.

ومن املسموح االستخدام الشخيص املقيّد طاملا يُجرى 
وفًقا للحد األدىن وليس الستخدامها أي تأثري عكيس عىل 

اإلنتاجية وبيئة العمل. 

مسئولياتنا
	  ال تستخدم سوى الربامج املُرخصة بطريقة 

صحيحة. ويُحظر بشدة استخدام أية برامج 
منسوخة أو غري ُمرخّصة أو "ُمقرصنة" عىل 

أجهزة الكمبيوتر أو غريها من املعدات 
لدى رشكة بريسون.

	  اإلبالغ عن أي شبهات بخصوص رسقة أيًا 
من ممتلكات بريسون أو اختالسها أو إساءة 

استخدامها. 

احرتام حقوق الطبع وامللكية الفكرية لآلخرين 
واالعرتاف بها والحصول عىل املوافقة أو اإلذن املناسب 

الستخدام امللكية الفكرية عىل منتجاتنا وخدماتنا 
وأنشطتنا. 

ج. املعلومات الرسية 
معيارنا

ميكن أن يتسبب تحرير املعلومات الرسية غري 
املسموح به  يف فقدان ميزة التنافسية، واإلرضار بسمعة 

رشكة بريسون وعالقتها مع العمالء وغريهم آخرين. 
ويتعنّي أن يكون كل فرد منا حذرًا ويعمل عىل حامية 
املعلومات الرسية الخاصة بنا والتي ُعهد بها إلينا من 

غرينا. 

إننا نحرتم جميع براءات االخرتاع والعالمات التجارية 
وحقوق التأليف ومعلومات امللكية واألرسار التجارية، 
إضافة إىل خصوصية كل فرد من هؤالء الذين نتعامل 

معهم. 

مسئولياتنا
	  عدم استخدام املعلومات الرسية واإلفصاح 

عنها إال ألغراض العمل املرشوعة فقط.

.س
سؤال وجدت تقريرًا عىل آلة تصوير 
الورق يحتوي عىل الكثري من سجالت 
املوارد البرشية الرسية، ويتضمن أيًضا 

معلومات عن الرواتب التي يتلقاها أعضاء 
فريقي. ال  أرغب يف أن يتعرض أي أحد 

ملشكالت، ولكن مع ذلك ال أظن أنه من 
الصحيح أن نرتك مثل تلك املعلومات 
عرضة ليطلع عليها الجميع. فام الذي 

يجب عيل فعله؟

جواب ينبغي لك إعادة هذا التقرير 
إىل مندوب املوارد البرشية بكل ثقة 

وعىل الفور مع إبالغ مدير خصوصية 
البيانات مبا عرثت عليه واإلجراءات التي 

اتخذتها. فحامية الرسية والخصوصية 
هي مسئولية جميع املوظفني. وسوف 

نقدم املشورة ملن ترك هذه الورقات عىل 
آلة تصوير الورق لتذكريه بواجبه نحو 

حامية خصوصية اآلخرين.

	  متييز املعلومات الرسية بشكل مالئم لإلشارة 
إىل الطريقة الواجب التعامل بها معها 

وطريقة توزيعها وتدمريها. 

	  حامية امللكية الفكرية واملعلومات الرسية مع 
عدم مشاركتها إال مع الجهات املسموح لها 

فقط.

	  االلتزام بتوجيهات الرشكة املتعلقة "بنظافة 
املكاتب" السيام يف بيئات العمل املفتوحة 

مع الحفاظ دوًما عىل املواد الرسية أو غريها 
من املواد القيمة يف مناطق العمل الخاصة 

بالرشكة.

	  تجنب مناقشة املعلومات الرسية مطلًقا 
عندما ميكن لآلخرين التصّنت عىل ما يُقال، 

عىل سبيل املثال عىل الطائرات أو يف املصاعد 
أو عند استخدام الهواتف املحمولة، واحذر 

من إرسال املعلومات الرسية إىل أجهزة 
الفاكس أو الطابعات التي ال يوجد عندها 

أحد.

	  اإلبالغ فوًرا عند فقد أي من املعلومات 
الرسية التي توجد يف غري موضعها.

د. التداول بناء عىل 
معلومات داخلية 

معيارنا
إننا نلتزم بقوانني األوراق املالية وال نتداول يف األوراق 
الخاصة بأي رشكة عامة —   مبا يف ذلك رشكة بريسون 
— عندما يكون بحوزتنا معلومات غري عامة أو ذات 
معلومات رسية متعلقة باألسعار أو املواد. وتتضمن 
"املعلومات الرسية املتعلقة باألسعار أو املواد" أية 

معلومات يعتربها املستثمر ذات أهمية حني يتخذ قرار 
بالبيع أو الرشاء أو االستيالء عىل حصة. وميكن أن يتضمن 
ذلك أخبار بخصوص عمليات االستحواذ، والنتائج املالية، 

والتغيريات اإلدارية الهامة، وتواريخ بدء وإنهاء العقود 
املهمة، إضافة إىل األخبار الخاصة باألداء املايل والتشغييل 

والبيئي إلحدى الرشكات.

إضافة إىل ذلك، فإننا نحتفظ بقامئة تضم املسؤولني 
الداخليني الذين ال ميكنهم التداول يف أسهم رشكة بريسون 

باستثناء خالل "الفرتات املفتوحة" التي تُعتمد فيها 
عمليات التداول.

ميكن أن تؤدي أية انتهاكات لقوانني التداول بناء عىل 
معلومات داخلية إىل تعريض الرشكة واألفراد املشرتكني 
لعقوبات كبرية. سيتم  إخبارك إذا كنت من املحظورين 

وتزويدك بتفاصيل عملية املقاصة املتبعة.

مسئولياتنا
	  تجنب استخدام معلومات الرشكة التي مل 
يُفصح عنها مطلًقا من أجل مصلحتك أو 

مصلحة غريك.

	  كن حذًرا عندما يطلب منك 
اآلخرون الحصول عىل معلومات 

رسية خاصة برشكة بريسون أو 
رشكائها. وقد يُنظر إىل املحادثات 

العادية عىل أنها "إفشاء" 
 للمعلومات الداخلية بطريقة   

غري قانونية. 

	  يجب عدم ترسيب املعلومات 
التي مل يُفصح عنها إىل خارج رشكة 

بريسون إال بعد طلب ذلك من 
خالل الطرق القانونية الرسمية.

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال عىل 
companysecretary@pearson. 

.com

هـ.  الدفاتر والسجالت 
الدقيقة

معيارنا
إننا نتعهد بااللتزام بالشفافية واإلفصاح التام 
عن جميع التقارير املالية املطلوبة أو غريها 
من التقارير بطريقة واضحة يف حينه والتي 

يُجرى توثيقها أو إرسالها إىل السلطات الرقابية. 
ال نتسامح أو نسمح ألي من موظفينا بالتورط 
يف تسهيل التهرب الرضيبي أو الغش الرضيب 

من قبل املوظفني أو العمالء أو الرشكاء 
التجاريني. 
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وتقع مسئولية خاصة عىل عاتق املوظفني املنوط بهم 
إعداد تقارير اإلفصاح العامة واملالية والرقابية، غري أننا 
جميًعا نساهم يف عملية تسجيل نتائج العمل والحفاظ 

عىل مستنداته. فمل فرد منا مسئوٌل عن تقديم املساعدة 
لضامن دقة املعلومات التي نسجلها وإنهائها يف حينه، مع 
عدم تعريض موثوقية الدفاتر والسجالت ونزاهتها للخطر. 

مسئولياتنا
•  عدم تقديم أية ادعاءات زائفة يف تقارير 

النفقات أو كشوفات الحضور.

•  االتسام بالوضوح واإليجاز والصدق والدقة 
عند تسجيل املعلومات قدر املستطاع. االبتعاد 

عن املبالغة واللغة غري املالمئة والتخمني 
واالستنتاجات القانونية، وعدم االنتقاص من 

صفات األفراد ودوافعهم.

•  ضامن وضوح واكتامل املعلومات املالية التي 
يُجرى إدخالها، مع عدم إخفاء أو إنكار حقيقة 

أي معاملة أو وقتها الزمني.

•  عند مراجعة أحد املعامالت أو اعتامدها، قم 
بتدوين وقتها وتفاصيلها الصحيحة لضامن 

االلتزام بسياساتنا وإجراءاتنا.

•  عدم توقيع أية مستندات، مبا يف ذلك العقود، 
سوى تلك التي يُسمح لك بتوقيعها والتي تعتقد 

بأنها صحيحة ودقيقة.

•  الحفاظ عىل جميع سجالت الرشكة واإلبقاء 
عليها خالل الفرتة القانونية املحددة لذلك عىل 

األقل ومبا يتوافق مع سياسات وإجراءات الرشكة 
والرشوط القانونية املتعلقة بالحفاظ عىل 

املستندات.

•  ال تتم عملية التخلص من املستندات إال مبا 
يتوافق مع السياسات واإلجراءات املتعلقة 

بالحفاظ عىل املستندات، وأال تتم ُمطلًقا تحسبًا 
لدراستها أو مراجعتها. إذا تسلمت إشعاًرا من 

الشؤون القانونية "بطلب االحتفاظ" مبستند 
ما دون التخلص منه، أو إذا مل تكن متأكًدا مام 

إذا كانت املستندات تخضع لطلب االحتفاظ 
القانوين باملستندات، فإنه ينبغي لك استشارة 

الشؤون القانونية أو فريق االلتزام قبل التخلص 
من املستندات لضامن عدم وجود حاجة لتلك 

املستندات سواء لتحقيقات أو مراجعات جارية 
أو معلقة.

•  التأكد من أنك تفهم مبادئ الرضائب واملحاسبة 
الخاصة بنا وتلتزم بها. ملزيد من االستفسارات، 

يرجى زيارة صفحتي موقع Neo   بخصوص 
سياسات بريسون املالية أو معلومات الرضائب 

العاملية عىل التوايل. 

و.  التواصل مع العاّمة
معيارنا

من األسايس أن يتّسم التواصل مع العامة بالوضوح 
واالتساق والدقة. فال ينبغي أن يتحدث إىل وسائل 
اإلعالم أو أعضاء مجتمع االستثامر نيابة عن رشكة 

بريسون سوى األفراد املخّولني بذلك. 

مسئولياتنا
•  التواصل مع هؤالء املهتمني برشكتنا، 

ومنهم الزمالء واملوردين والعمالء وحملة 
األسهم، بصدق ورصاحة ووضوح.

•  تُعد املؤمترات والعروض الخارجية وسائل 
متميزة ملشاركة خربتنا مع اآلخرين، ولكن 

يجب مراجعتها بواسطة فريق اإلدارة 
وقد يلزم مراجعتها بشكل مسبق من ِقبل 

الشؤون القانونية أو شؤون الرشكة.

•  إذا تلقيت سؤاالً من وسائل اإلعالم يتعلق 
بأنشطة الرشكة، فارجع إىل شؤون الرشكة 

وال ترد بنفسك.

 استخدام مواقع التواصل
االجتامعي

•  عند استخدام مواقع التواصل االجتامعي، 
ال تعط أية انطباعات عن أنك تتحدث 

نيابة عن رشكة بريسون مطلًقا إال إذا 
كنت مخّوالً لذلك. وينبغي لك اإلفصاح 

عن كونك موظًفا لدى الرشكة وتوضح أن 
آرائك ال تعرب إال عن نفسك فقط. 

•  يتعنّي عىل جميع مستخدمي مواقع 
التواصل االجتامعي اتباع املبادئ ذاتها 
التي نأمل أن تنعكس يف سلوكياتهم يف 

العمل واملوضحة يف هذه املدونة. وتذكر، 
بشكل خاص، أن أية مضايقات أو متييز أو 
انتقام أو تحرش غري مسموح بها يف مكان 

العمل ال يُسمح بوجودها عرب اإلنرتنت.

مالحظة: ال يوجد بهذه املدونة ما يهدف إىل 
التدخل يف اتصاالت املوظفي أو تقييدها او منعها 
فيام يتعلق باألجور أو الساعات أو بنود ورشوط 

التوظيف.  لدى موظفي رشكة بريسون الحق يف 
القيام مبثل هذه األنشطة أو االمتناع عنها. 

س.
سؤال متى يُسمح يل بطرح عملية تداول 
يف أسهم رشكة بريسون بُناًء عىل املعلومات 

الداخلية؟

جواب ال ميكنك التداول بُناء عىل 
املعلومات الداخلية إال بعد أن تعلن 

عنها الرشكة وبعد الحصول عىل التسوية 
الداخلية املطلوبة عن طريق سكرتارية 

الرشكة. 

سؤال طلب مني مديري، يف نهاية الربع 
األخري من فرتة إعداد التقارير، تسجيل 

مرصوفات إضافية بالرغم من أين مل أتلقى 
أية فواتري من املورد ومل يبدأ العمل بعد. 

فوافقت عىل تسجيل تلك املرصوفات، غالبًا 
ألين مل أظن أن ذلك سيحدث فرقًا حقيقيًا 

ألننا جميًعا متأكدون أن العمل سيكتمل يف 
الربع التايل من العام. اآلن أنا أتساءل، هل 

ما قمت به أمر صحيح؟

جواب يجب تسجيل النفقات يف الفرتة 
التي أُنفَقت فيها. واآلن العمل مل يبدأ 

بعد ومل يتم إنفاق التكاليف يف التاريخ 
الذي سجلت فيه املعاملة. ومن ثّم، فإن 

هذا األمر يُعد تزييًفا للحقائق، وقد يصل 
يف بعض الحاالت إىل التزوير. ينبغي لك 
يف مثل هذا املوقف اإلبالغ عن األمر إىل 

مندوب املوارد البرشية أو  موظف االلتزام 
املحيل أو فريق االلتزام أو عرب املوقع 

. PearsonEthics.com اإللكرتوين

ملزيد من املعلومات:

اتصل مبندوب املوارد البرشية أو مسؤول االمتثال 
املحيل أو فريق االلتزام عىل الربيد اإللكرتوين 
compliance@pearson.com. إضافة 

إىل ذلك، ميكنك زيارة   صفحة السياسات العاملية 
لرشكة بريسون عىل موقع  Neo  للحصول عىل 

قامئة بالسياسات املحلية والعاملية املعمول بها. 
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سادًسا. السعي لتصبح عضًوا صالًح يف الرشكة

أ.   مسئولية الرشكة
معيارنا

فبينام تسعى جميع الرشكات يف أن تصبح مسئولة 
يف الجانب االجتامعي، نعلم أن ذلك األمر يجب أن 
ميثل أولوية لدينا إذا كنا نسعى لكسب ثقة العامة 

والحفاظ عليها.

مسئولياتنا

املشاركة املجتمعية
تتمثل املساهمة األكرث أهمية لنا يف املجتمع يف 
مساعدة األشخاص عىل التقدم يف حياتهم عن 

طريق التعلم. وال ميكن أن تتصدى رشكة واحدة 
مبفردها لهذا الكم الهائل من التحديات العاملية 

التي يواجهها التعليم. لذا، فإننا نتشارك ونتعاون مع 
غرينا من الجامعات املحلية والحكومات واملنظامت 
غري الحكومية. ومن خالل التعاون، ميكننا املساعدة 

عىل التأثري يف أساليب العمل الجديدة وابتكارها 
واختبارها، وذلك عن طريق البيع والرشاء أو من 

خالل املنح الخريية.

وكذلك، نشجع موظفينا عىل االشرتاك يف مجتمعاتهم 
املحلية ونحثهم ومنكنهم من منح الوقت واملال 

للمشاركة يف األغراض الخريية. 

حقوق اإلنسان
إن قيمنا تعني احرتامنا لحقوق اإلنسان وكرامة 

األفراد. مبا أننا أحد األعضاء املؤسسون املوقعون 
لالتفاق العاملي لألمم املتحدة؛ فنحن ندعم حقوق 
اإلنسان العاملية والتي تشمل املساواة يف التوظيف 
وحرية الكالم وتكوين الجمعيات، إضافة إىل الرفاه 

الثقايف واالقتصادي واالجتامعي. 

نناهض مامرسات العمل غري القانوين وغري اإلنساين 
مثل توظيف األطفال أو استخدام العاملة القرسية 
واإلجبارية وكذلك العبودية واالتجار بالبرش. نحن 

ملتزمون باالمتثال  ألحكام قانون مكافحة الرق 
املعارص باململكة املتحدة حيث أنه يرتبط بسلسة 

امداداتنا، وغري ذلك من القوانني ذات الصلة يف الدول 
التي نعمل فيها أو منارس أعامالً تجارية.

•  اإلبالغ عن أي إساءة مشتبه بها أو مثبتة لحقوق 
اإلنسان لدينا أو لدى رشكاء العمل إىل مندوب 
املوارد البرشية أو موظف االلتزام املحيل أو إىل 

فريق االلتزام أو شؤون الرشكة. 

اإلرشاف البيئي
نحن، كرشكة، مسؤولون عن العناية بالبيئة عناية 

مناسبة وعن إدارة تأثرينا عليها والحد منه.

•  نحن منتثل، كحد أدىن، لجميع القوانني البيئية 
واللوائح املعنية املعمول بها يف كل دولة من 

الدول التي نعمل فيها. 

•  نتعامل مع املسؤولية البيئية باعتبارها عامالً 
مؤثرًا يف اتخاذ قرارات العمل. 

•  نتعاون مع رشكائنا يف العمل لنضمن أنهم 
يدعمون أهدافنا البيئية. 

ب. األنشطة السياسية 
معيارنا

ونحن نحرتم حقوق املوظفني يف املشاركة 
الطوعية يف العملية السياسية مبا يف ذلك 

تقديم مساهامتهم السياسية بشكل 
شخيص واملساعدة يف الحمالت السياسية 
والتعبري عن آرائهم الشخصية والسياسية. 

باستثناء التصويت، تحظر رشكة بريسون 
استخدام وقت الرشكة أو ممتلكاتها 

بغرض املساعدة يف أي حملة سياسية أو 
تأييد أي مرشح سيايس. ال تقدم رشكة 
بريسون مساهامت سياسية ألي حزب 

سيايس أو مرشح النتخابات ملنصب سيايس 
يف الحكومة.

ويتعني عىل املديرين التنفيذيني للرشكة 
يف الواليات املتحدة االلتزام بالقيود 

اإلضافية - والتي يُشار إليها عموًما بقواعد 
'الدفع مقابل املشاركة' - والتي تقيد 

املساهامت السياسية الشخصية عندما 
تشرتك بريسون يف بعض األنشطة التجارية 

املرتبطة بالحكومة. 

الصورة بواسطة ميكايال بالشيتكو



21PearsonEthics.com إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات، فيرجى زيارة موقع

مسئولياتنا
•  االمتناع عن تخصيص أموال الرشكة ألي حزب 

سيايس أو مرشح.

•  اتخاذ خطوات لضامن فصل آراءك وأنشطتك 
السياسية عن آراء الرشكة.

•  الحصول عىل موافقة مسبقة من شؤون 
الرشكة قبل إنفاق أي مبالغ عىل الضغط 

السيايس أو بهدف محاولة التأثري عىل العملية 
السياسية. 

•  عدم الضغط عىل أي موظف ليساهم أو يدعم 
أو يعارض أي حزب أو مرشح سيايس أو جهود 

سياسية.

•  أال يخلق َشْغلك ملنصب سيايس أو دعمك له 
تضاربًا يف املصالح مع واجباتك أو يبدو وكأنه 

يخلق تضاربًا. 

•  االمتثال لجميع القوانني واللوائح وكذلك 
معايرينا. 

ج. التجارة العاملية 
معيارنا

نحن ملتزمون باالمتثال  لضوابط االسترياد 
والتصدير املعمول بها ولوائح غسيل األموال 

والجامرك، وغري ذلك من القوانني ذات الصلة يف 
الدول التي نعمل فيها أو منارس أعامالً تجارية. 

ونحن جميًعا مسئولون عن معرفة القوانني التي 
تنطبق عىل وظائفنا وعن استشارة الخرباء عندما 

تساورنا شكوك بشأن مدى قانونية فعٍل ما. 

مسئولياتنا
•  االحتفاظ بسجالت التصدير واالسترياد 

 والجامرك املالمئة يف كل موقع من مواقع 
رشكة بريسون.

•  التامس املشورة من الشؤون القانونية لضامن 
امتثال نقل املعلومات والتقنيات واملنتجات 

والربامج بني الدول للقوانني التي تحكم 
االسترياد والتصدير. 

•  مراجعة املوارد املالمئة داخل بريسون 
عىل الدوام عند القيام بعمل يدخل فيه 

دول أو أفراد ترسي عليهم عقوبات.

التعامل مع الدول واألفراد 
"املفروضة عليهم عقوبات"

قد يكون االمتثال للقوانني واللوائح 
والسياسات املتعلقة بالتجارة والعقوبات 

االقتصادية أمرًا معقًدا، غري أن عدم االمتثال 
قد يجر عواقب وخيمة عىل الرشكة. 

لهذه األسباب، تخضع الرشكات واألفراد 
املقيمني يف البلدان املفروضة عليها عقوبات 

"عالية" وكذلك "متوسطة" لفحوصات 
العقوبات قبل القيام بأعامل معهم. ميكن 

العثور عىل قامئة البلدان املفروض عليها 
عقوبات "عالية" و"متوسطة" واملزيد من 

اإلرشاد بشأن كيفية إجراء هذه الفحوصات 
 . Sanctions Neo space عىل

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن 
العقوبات، فينبغي عليك إخطار فريق 

 العقوبات عىل 
sanctionscompliance@pearson.
com . ملزيد من املعلومات عن التعامالت 
مع الدول املفروض عليها عقوبات،  يرجى 

االطالع عىل سياسة العقوبات برشكة 
بريسون املتاحة عىل مساحة  Neo  املخصصة 
العقوبات والسياسة املالية لبريسون املتوفرة 

عىل صفحة سياسات بريسون العاملية .

ملزيد من املعلومات:
اتصل مبندوب املوارد البرشية أو مسؤول 

االمتثال املحيل أو فريق االلتزام عىل الربيد 
compliance@pearson. اإللكرتوين

com. إضافة إىل ذلك، ميكنك زيارة   صفحة 
السياسات العاملية لرشكة بريسون عىل موقع 

 Neo  للحصول عىل قامئة بالسياسات املحلية 
والعاملية املعمول بها. 

س.
سؤال سوف أحرض حفل تجميع 

تربعات لصالح أحد املرشحني ملنصب 
محيل. فهل يجوز أن أكتب وظيفتي يف 
رشكة بريسون ضمن قامئة الحضور ويف 
الربنامج طاملا ال أستخدم أموال الرشكة 

وال مواردها؟

جواب يف بعض الواليات القضائية، قد 
يُطلب منك تدوين اسم صاحب العمل 
عند تقديم مساهامت سياسية شخصية 

مبا يف ذلك حضور حفالت تجميع 
التربعات. ومع ذلك، وبعيًدا عن تلك 

الرشوط القانونية، ينبغي لك توضيح أن 
أنشطتك السياسية الشخصية مستقلة 

عن أنشطة الرشكة. 

سؤال أود دعوة أحد املسؤولني 
املنتخبني للتحدث يف أحد أحداث 

الرشكة القادمة. فهل ميثل ذلك األمر أية 
مشكالت؟ 

جواب يتعنّي عليك الحصول عىل 
موافقة من شؤون الرشكة قبل دعوة أحد 

املسئولني املنتخبني لحضور أحد أحداث 
الرشكة. تتسم القوانني التي تحكم 

املساهامت بالتعقيد، ويُنظر إىل الحدث 
الذي تنظمه الرشكة والذي يُدعى 

إليه أحد هؤالء الذين يخوضون غامر 
االنتخابات يف بعض الواليات القضائية 
بأنه دعٌم لحملته االنتخابية وما يُقدم 

من أطعمة ومرشوبات عىل أنها هدايا. 
ويف أغلب الحاالت، تكون مثة حدود 

ولوائح لإلبالغ يجب اتباعها بعناية تامة.

الصورة بواسطة ميجويل روث
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ملحة عن املوارد

من تتصل بهاملوضوع

  مدونة السلوك املهني
 لألسئلة واملخاوف والتبليغ عن انتهاكات بشأن

إرشادات املدونة. 

 •   موظف االلتزام املحيل للعمل أو املنطقة الجغرافية الخاصة بك
  •  محامي محيل للعمل أو املنطقة الجغرافية الخاصة بك  

codeofconduct@pearson.com  •  
www.pearsonethics.com •

مكافحة الرشوة والفساد
 تشمل الهدايا واالستضافة وهدايا السفر وطلبات

الرعاية وطلبات املنح الخريية

 •   موظف االلتزام املحيل للعمل أو املنطقة الجغرافية الخاصة بك
  •  محامي محيل للعمل أو املنطقة الجغرافية الخاصة بك  

codeofconduct@pearson.com  •  
www.pearsonethics.com •

•   sanctionscompliance@pearson.com   العقوبات

   CISO  أمن املعلومات العامليsoc@pearson.com :مركز عمليات األمن للتبليغ عن الوقائع  •

 أحد أعضاء مكتب خصوصية البيانات  عىل  dataprivacy@pearson.com   خصوصية البيانات
أو املحامي الخاص بك للعمل املنطقة الجغرافية.

 •    موظف االلتزام املحيل للعمل أو املنطقة الجغرافية الخاصة بكمكافحة االحتكار
 •   محامي محيل للعمل أو املنطقة الجغرافية الخاصة بك 

  الصحة والسالمة والبيئة العاملية
 •   منسقي الصحة والسالمة ملوقعك
  www.pearsonethics.com  • 

 •   موظف الحامية العامليةالحامية والوقاية
 www.pearsonethics.com  • 

 االستفسارات اإلعالمية
 تشمل التوصل االجتامعي نيابة عنا والتواصل 

مع العامة
•   شئون الرشكة ملنطقتك الجغرافية  

 مسئولية الرشكة
تشمل حقوق اإلنسان وقانون مكافحة الرق املعارص 

وامليثاق العاملي لألمم املتحدة. 
•   شئون الرشكة ملنطقتك الجغرافية  

ميكنكم زيارة صفحة السياسات العاملية لرشكة بريسون عىل موقع  Neo  لالطالعالسياسات العاملية

الصورة بواسطة أنا ماريا كاستانيدا كانو




