
 

 

 

 

 

 

 دەستەی پزیشکی نێودەولەتی 

 

Vendor Code of Conduct  

 فرۆشیار  )ئاکاری(  یاسای ڕەفتاری

 

International Medical Corps is committed to u
pholding the highest standards in all our busin
ess  dealings with the U.S. Government and ot
her international and private funders, protecti
ng  taxpayer resources, and providing high‐
quality services and products. Complying with 
all laws  and regulations and ensuring fair com
petition are fundamental to this commitment.
     
This Vendor Code of Conduct expresses the ex
pectations we hold for all of International Me
dical  Corps vendors. 

بەرزترین پێوانەکان بەڵێن دەدات  IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی 

لە تەواوی پەیوەندیەکانی کاریمان لە گەڵ حکومەتی ویالیەتە 
ەرز ب دابینکەرانی تری نێودەولەتی و تایبەتییەکگرتووەکان و پارە 

ڕابگیرێت و سەرچاوەکانی باجدەر بپارێزێت و خزمەتگوزاری و 
بەرهەمی کوالیتی بەرز دابین بکات. پابەندبوون بە تەواوی یاساکان و 

رێنماییەکان و جەختکردنەوە لە ڕکابەریەکی دادپەروەرانە بۆ ئەم 
 بەڵێنە زۆر گرنگە. 

 
فرۆشیار ئەو چاوەڕوانیانە دەخاتەڕوو کە ئێمە بۆ  ئاکاریئەم یاسای 

 دەستەی پزیکشی نێودەولەتی لە بەرچاو دەگرین.  فرۆشیارانیتەواوی 

 

 

 

 

 

 

 

 



General Disclaimer  
 
This  Vendor  (“vendors”)  Code  of  Conduct  contains  
principles  to  promote  ethical  conduct  in  the  workpl
ace, safe working conditions, the protection of  sensitiv
e information, and the treatment of workers  with resp
ect and dignity. As used in this Vendor Code,  “Vendor”  
refers  to  any  entity  providing  products,  people  or  s
ervices  to  International  Medical  Corps,  including its s
ubcontractors and agents, and where  applicable,  the  
personnel  of  Vendor  and  its  subcontractors and agen
ts. At a minimum, all Vendors  must operate in full com
pliance with the laws, rules  and regulations of the juris
dictions (whether U.S. or  otherwise)  in  which  they  o
perate  or  where  they  provide services to Internationa
l Medical Corps. Where  this Vendor Code sets higher st
andards than what the  law  provides,  International  M
edical  Corps  expects  Vendors  to  adhere  to  such  sta
ndards.  This  Vendor  Code is not intended to create ne
w or additional rights,  or  any  additional  International  
Medical  Corps  obligations, in favor of Vendors, Vendor
 personnel, or  any  third  parties.  It  supplements,  but  
does  not  supersede,  the  contracts  between  Internat
ional  Medical Corps and the Vendor.  
 

I. Compliance with Laws   
 
International Medical Corps expects our vendors to  ma
intain full compliance with all laws and regulations  appl
icable  to  their  business.  When  conducting  internatio
nal  business,  or  if  their  primary  place  of  business is 
outside the United States, vendors must  comply with l

ocal laws and regulations.  
 

A. Maintain Accurate Records 

   Vendors  must  create  accurate  records  and  not  ch
ange  any  record  entry  to  conceal  or  misrepresent  t
he  underlying  transaction  represented by it. All record
s, regardless of format,  made  or  received  as  evidenc
e  of  a  business  transaction  must fully and accurately 
represent  the transaction or event being documented. 
 

II. Human Rights  
International Medical Corps expects our vendors to  tre
at  people  with  respect  and  dignity,  encourage  diver
sity,  remain  receptive  to  diverse  opinions,  promote  
equal  opportunity  for  all,  and  foster  an  inclusive an
d ethical culture.  

 تێروانینی گشتی  
 

ئەم یاسای ڕەفتاری فرۆشیار )"فرۆشیاران"( هەندێک پڕەنسیپ و 
بنەمای وای لە خۆ گرتووە کە برەو بە ڕەفتاری ئەخالقی دەدات لە 
شوێنی کارکردن و هەروەها برەو دەدات بە بارودۆخی کارکردنی 

سەالمەت، پاراستنی زانیاریە هەستیارەکان و مامەڵەکردنی 
 ئاکاریکاران بە حورمەت و شکۆداریەوە. وەک لەم یاسای کرێ

فرۆشیار دا بە کارهاتووە، ئاماژە دەکات بە هەر دامەزراوەیەک 
کە هەڵدەستێت بە دابینکردنی بەرهەم، خەڵکی )هێزی کار( یاخود 

بە بەڵێندەرە خزمەتگوزاری بۆ دەستەی پزیشکی نێودەولەتی 
کە کارپێکراو بێت  فەرعی و نوێنەرەکانیشەوە، وە لە شوێنی

کارمەندانی فرۆشیار و بەڵێندەررە فەرعیەکان و نوێنەران. 
بەالیەنی کەمەوە تەواوی فرۆشیاران پێویستە بە تەواوی پابەندی 

یاسا و رێساو رێنماییەکانی دەسەاڵتی دادوەری ) ئینجا ئەگەر 
ویالیتە یەکگرتووەکان بێت یاخود نا( ئەو شوێنەی کە تێیدا کار 

ود خزمەتگوزاری پیشکەش بە )دەستەی پزیشکی دەکەن یاخ

( دەکەن. بەو پێیەی کە ئەم یاسای ڕەفتارە پێوانە IMCنێودەولەتی )

یاخود ستاندەری بەرزتر لەوانەی یاسا دابین دەکەن دەستنیشان 

( پێشبینی IMCدەکات بۆیە دەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

بن. ئەم  ئەوەدەکات فرۆشیاران پابەندی ئەم جۆرە ستاندەرانە
یاسای تایبەت بە فرۆشیار بۆ مەبەستی دروستکردنی مافی تازە 

یاخود زیادە، یان پابەندی تری دەستەی پزیشکی نێودەولەتی 

(IMCلە بەرژەوەندی فرۆشی )ران، کارمەندانی فرۆشیار یاخود ا

. ئەم یاسایە تەواوکەری ئەو هەرالیەنێکی سێیەم ئامادە نەکراون

( IMCنێوان دەستەی پزیشکی نێودەولەتی )رێککەوتنانەیە کە لە 

 و فرۆشیار ئەنجام دراون نەک شوێنگرەوە. 
 

i.  پابەندبوون بە یاساکان 
( پێشبینی ئەوە لە تەواوی IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

رانمان دەکات کە بە تەواوی پابەند و ملکەچی تەواوی یاسا افرۆشی
ێنی یاخود ئەگەر شو و رێنماییە کارپێکراوەکان بن بۆ کارەکانیان،

سەرەکی کارەکەیان لە دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان بێت، 
 ەندی یساو رێنماییە خۆجێیەکان بن. فرۆشیاران پێویستە پاب

 
 تۆمارەکان بە وردی ا. پاراستنی 

فرۆشیاران پێویستە تۆماری ورد و ڕاست دروست بکەن و هیچ 
زانیاریەک نەگۆڕن بۆ پەنهان کردن یاخود بە هەڵە پێدانی 

زانیاری سەبارەت بەو مامەڵەی لە الیەن خۆیەوە دەخرێتەڕوو. 
تەواوی تۆمارەکان بێ لە بەرچاوگرتنی فۆرماتەکە کە 
وەرگیراوە دروستکراوە یاخود وەک بەڵگەیەکی مامەڵەی کارەکە 

پێویستە بە وردی و تەواوی مامەڵە یاخود ئەو رووداوەی بە 
 بەڵگەکراوە )نووسراوەتەوە( بخاتەڕوو. 

 
ii.  مافەکانی مرۆڤ 

پێشبینی ئەوە لە تەواوی  (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

کە بە حورمەت و شکۆو و هاندانی  رانمان دەکاتافرۆشی



 
A. Child Labor   

 
International Medical Corps expects our vendors  to ens
ure that illegal child labor is not used in the  performan
ce of work. The term “child” refers to  any  person  und
er  the  minimum  legal  age  for  employment where th
e work is performed. 
 
 
 
 

B. Human Trafficking  
  Vendors must adhere to regulations prohibiting  huma
n trafficking and comply with all applicable  local laws in
 the country or countries in which they  operate. Vendo
rs must refrain from violating the  rights of others and a
ddress any adverse human  rights impacts of their oper
ations. Vendors must  educate  employees  on  prohibit
ed  trafficking  activities,  discipline  employees  found  t
o  have  violated the law or rules, and notify Internation
al  Medical Corp of violations and action taken against  
employees. Specifically, vendors will be prohibited  fro
m the following in all contracts:   
 

 Destroying, concealing, or confiscating identity  
or immigration documents;    

 Using  misleading  or  fraudulent  tactics  in  rec
ruiting;    

 Charging  employee  recruitment  fees  or  provi
ding  inadequate  housing  based  on  local  stan
dards, laws, and directives;    

 Failing  to  provide  employment  contracts  and
  other documentation in the employee’s native
  language;    

 Failing to provide return transportation upon th
e  end of employment for employees brought t
o  the country for the purpose of working on a 
U.S.  Government award; and    

 Failing  to  interview  and  protect  employees  s
uspected of being trafficking victims.   
 

 
III. Employment Practices  

 
A. Harassment  

  International Medical Corps expects our vendors  to  e
nsure  their  employees  are  afforded  an  employment  

و بیروڕا جیاوازەکان هەمەجۆرەوە مامەڵە لە گەڵ خەڵکی بکەن 
ەو برقبول بکەن، دەرفەتی یەکسان بۆ هەموو کەس برەخسێنن و 

 بە کەلتوورێکی گشتگیر و ئەخالقی.  بدەن
 

  کارکردن بە مندااڵنا. 

پێشبینی ئەوە لە تەواوی  (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

وە بکەنەوە کە مندااڵن بە جەخت لە رانمان دەکاتافرۆشی
سایی بۆ جێبەجێ کردنی کارەکانیان اکی نایشێوەیە

بەکارنەهێنراون. زاراوەی "منداڵ" واتە هەر کەسێک تەمەنی لە 
 ەژێر تەمەنی یاسایی دا بێت بۆ کارکردن لەو شوێنەی کە کارەک

 تێیدا جێبەجێ دەکرێت. 
 

 ب. بازرگانیکردن بە مرۆڤ 
یاساو رێنماییانە بن کە اران پێویستە پابەندی ئەو فرۆشی

ردن بە مرۆڤیان قەدەغەکردووە و پابەند بن بە تەواوی بازرگانیک
یاسا خۆجێیەکانی ئەو واڵتە یاخود واڵتانەی تێیدا کار دەکەن. 
فرۆشیاران پێویستە خۆیان دوور بخەن لە پێشێلکردنی مافی 

رووبەرووی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ ببنەوە کە خەڵکی تر و 
ێر ێویستە کارمەندانی فکار لە چاالکیەکانیان دەکات. فرۆشیاران پ

بکات سەبارەت بە چاالکیەکانی بازرگانی قەدەغەکراو، و ئەو 
کارمەندانەی یاسا و رێساکانیان پێشێل کردووە سزا بدات و 

ئاگادار بکاتەوە سەبارەت بە  (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

ئەو هەنگاوانەی لە دژی کارمەندان پێشێلکاریەکان و 
ریکراوی فرۆشیاران لەم خااڵنەی خوارەوە گیراوەتەبەر. بە دیا

 قەدەغە دەکرێن لە تەواوی گرێبەستەکان دا: 

  لە ناو بردن. پەنهان کردن )شاردنەوە(، دەست
 بەسەرداگرتنی ناسنامە یاخود بەڵگەکانی کۆچبەری، 

 مراکەر و فێڵبازانە لە رههێنانی تەکتیکی گۆبەکا
 دامەزراندن دا 

  وەرگرتنی دەسحەقی دامەزراندنی کارمەند یاخود
دابینکردنی خانووبەرەی ناپێویست بە گوێرەی ستاندەرە 

 خۆجێیەکان، یاسا و رێنماییەکان. 
  دابین نەکردنی گرێبەستی دامەزراندن و بەڵگەکانی تر بە

 زمانی دایکی کارمەند. 
  دابین نەکردنی گواستنەوە بۆ گەڕاندنەوەی کارمەند لە

واوبوونی کارەکەی بۆ ئەو کارمەندانەی کە کاتی تە
هێنراونەتە واڵت بۆ مەبەستی کارکردن لە سەر 
 پێبەخشینی حکومەتی ویالیەتە یەکگرتووەکان و 

  ئەنجام نەدانی چاوپێکەوتن و نە پاراستنی ئەو
کارمەندانەی کە گومان دەکرێت قوربانی بازرگانیکردن 

 بە مرۆڤەوە بن. 
 

iii. ( کردارەکانی دامەزراندن)کارکردن 
 )ئازار و ئەزیەت دان(ا. هەراسانکردن 

پێشبینی ئەوە لە تەواوی  (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

جەخت لەوە بکەنەوە کە کارمەندەکانیان  رانمان دەکاتافرۆشی



environment  that  is  free  from  physical, psychological
, and verbal harassment or  other abusive conduct. 
   

B. Non-Discrimination 
   International Medical Corps expects our vendors  to p
rovide equal employment opportunity to its  employees
  and  applicants  for  employment,  without regard to r
ace, ethnicity, religion, color,  sex, national origin, age, 
military veteran status,  ancestry,  sexual  orientation,  
gender  identity  or  expression,  marital  status,  family  
structure,  genetic  information,  or  mental  or  physical
  disability, so long as the essential functions of the  job 
can be competently performed with or without  reason
able accommodation. 
 
    C. Substance Abuse   
International Medical Corps expects our vendors  to  m
aintain  a  workplace  free  from  illegal  use,  possession
,  sale,  or  distribution  of  controlled  substances. 
 

IV. Anti‐Corruption 
 

A. Anti-Corruption Laws  
Our vendors must comply with the anticorruption  laws
, directives, and/or regulations that govern  operations  
in  the  countries  in  which  they  do  business,  such  as  
the  U.S.  Foreign  Corrupt  Practices Act and the UK Bri
bery Act.   We require our vendors to refrain from offeri
ng or  making  any  improper  payments  of  money  or  
anything of value to government officials, political  parti
es,  candidates  for  public  office,  or  other  persons. Th
is includes a prohibition on facilitating  payments  inten
ded  to  expedite  or  secure  performance of a routine 
governmental action like  obtaining  a  visa  or  customs  
clearance,  even  in  locations where such activity may n
ot violate local law. Personal safety payments are 
permitted 
where there is an imminent threat to health or safety. 
We expect our vendors to exert due diligence to  preve
nt  and  detect  corruption  in  all  business  arrangemen
ts,  including  partnerships,  joint  ventures,  offset  agre
ements,  and  the  hiring  of  consultants. 
 
 
 
 
 
 

کەشێکی کارکردنی وایان بۆ فەراهەمکراوە کە بەدەر بێت لە 
 هەراسانکردنی زارەکی و ڕەفتاری تری سوو؛ و ئابڕووبەرانە. 

 
 ب. جیاکاری نەکردن )بێ هەاڵوێردن(

پێشبینی ئەوە لە  (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

دەکات کە دەرفەتی کاری یەکسان بۆ کارمەندان و  رانمانافرۆشی
داواکاران بۆ کارکردن بێ لە بەرچاوگرتنی نەژاد، ئیتنی، ئایین، 

ڕەنگ، ڕەگەز، بنچینەی نەتەوەیی، تەمەن، دخی خزمەتی 
سەربازی، ئەسڵ و بنچینە، ئاراستەی سێکسی، ناسنامەی ڕەگەزی 

، زانیاری یاخود ڕوخسار، باری کۆمەاڵیەتی، پێکهاتەی خێزانی
و بە بۆماوەیی یاخود یان پەککەوتوویی مێشکی یان جەستەیی

مەرجەی کە ئەرکە بنچینەییەکانی کارەکە بکرێت بە تەواوی 
 ئەنجام بدرێن بە یاخود بە بێ شوێنی مانەوەی گونجاو. 

 
 پ. خراپ بەکارهێنانی مادەکان 

پێشبینی ئەوە لە  (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

دەکات کە شوێنی کاری دوور بگرن لە بەکارهێنانی  رانمانافرۆشی
نایاسایی، هەڵگرتن، فرۆشتن یاخود دابەشکردنی مادە 

 کۆنترۆڵکراوەکان. 
 
 

iv.  رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی 
 

  ا. یاساکانی رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی
کانمان پێویستە پابەندی ئەو یاساو بڕیار و رێنماییەکانی فرۆشیارە

یاخود دژە گەندەڵی بن کە چاالکیەکان لە نێو  رووبەڕووبوونەوە
وەک یاسای  بەرێوەدەبەن ئەو واڵتانەی تێیدا کار دەکەن

کردارەکانی گەندەڵی لە دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان و یاسای 
بەرتیلی بەریتانیا. داوا لە فرۆشیارانمان دەکەین خۆیان دوور 

ی( او )نایاسایبگرن لە پێشکەش کردن یاخود پێدانی پارەی ناتەو
یاخود هەر شتێکی بەهادار بە دەسەاڵتدارانی حکومەت، حیزبە 
سیاسیەکان، بەربژێرانی پۆستێکی حکومی یاخود کەسانی تر. 

ئەمە ئەمانەش لە خۆ دەگرێت: قەدەغەکردن لە سەر پێدانی پارەی 
ئاسانکاری بۆ مەبەستی خێراکردن یاخود مسوگەرکردنی 

ددەستهێنانی ڤیزا یاخود کردارێکی رۆتینی حکومی وەک بە
دەربازکردنی گومرگی تەنانەت لەو شوێنەش کە ئەم جۆرە 

چاالکیە نەتوانێت یاسای خۆجێی پێشێل بکات. پێدانی پارە بۆ 
سەالمەتی کەسی رێگەپێدراون کاتێ مەترسیەکی حەتمی بۆ سەر 

پێشبینی ئەوە لە تەندروستی یاخود سەالمەتی لە ئارادا بێت. 
ین کە تەواوی هەول وکۆششیان بخەنە گەڕ بۆ فرۆشایرانمان دەکە

پێشگیری کردن و دۆزینەوەی گەندەڵی لە تەواوی سازدانەکانی 
کاری وەک هاوبەشیەکان، پرۆژەی هاوبەش، رێککەوتنەکانی ژێر 

 بە ژێری و دامەزراندنی راوێژکاران. 
 
 
 



B. Illegal Payments    
Our vendors must not offer any illegal payments  to,  or
  receive  any  illegal  payments  from,  any  customer, v
endor, their agents, representatives, or  others. The rec
eipt, payment, and/or promise of monies or anything of
 value, directly or indirectly, intended to exert undue in
fluence or improper advantage is prohibited. This prohi
bition applies even in locations where such activity may

 not violate local law.   
 

C. Unfair Business Practices    
Vendors  must  not  engage  in  unfair  business  practic
es such as fixing prices or rigging bids with  competitors
. Vendors must not allocate customers  or markets with
 competitors, or exchange current,  recent,  or  future  p
ricing  information  with  competitors. Vendor will other
wise comply with all applicable antitrust and competitio
n laws. 
 

D. Gifts/Business Courtesies    
International Medical Corps expects our vendors  to co
mpete on the merits of their products and  services. Th
e exchange of business courtesies may not  be  used  to  
gain  an  unfair  competitive  advantage.  In  any  busine
ss  relationship,  our  vendors must ensure the offering 
or receipt of any  gift or business courtesy is permitted 
by law and  regulation,  these  exchanges  do  not  violat
e  the  rules and standards of the recipient’s organizatio
n,  and are consistent with reasonable marketplace  cus
toms and practices.   
 

V. Conflict of Interest    
International Medical Corps expects our vendors to avo
id all conflicts of interest or situations giving the   appea
rance of a potential conflict of interest in their  dealings
 with our company. We expect our vendors to  provide 
notification to all affected parties in the event  an actua
l or potential conflict of interest arises. This  includes  a  
conflict  between  the  interests  of  our  company  and  
personal  interests  or  those  of  close  relatives, friends
, or associates. 
 

VI. Information Protection 
 

A. Confidential/Proprietary Information   
 
We  expect  our  vendors  to  properly  handle  sensitive
  information,  including  confidential,  proprietary,  and

  پارەدانی نایاساییب. 
فرۆشیارانمان نابێت هیچ پارەدانێکی نایاسایی پێشکەش بکەن بە، 
یاخود وەربگرن لە هەر کڕیارێک، فرۆشارێک، بریکارەکانیان، 

نوێنەرەکنیان یاخود کەسانی تر. پارە وەرگرتن، پارەپێدان و 
بەڵێنی پارەپێدان یاخود هەر شتێکی تری بەهادار، ڕاستەوخۆ یان 

تێکردن یاخود بەرژەوەندی ناتەواو ناڕاستەوخۆ کە بۆ مەەستی کار
ئەنجام دەدرێت قەدەغەیە. ئەم قەدەغەکردنە تەنانت بۆ ئەو 

شوێنانەی کە ئەم جۆرە چاالکیە یاسای خۆجێی پێشێل ناکات 
 کارپێدەکرێت. 

 پ. کردارەکانی ناڕەوای کاری 
فرۆشیاران نابێت لە کرداری ناڕەوای کاری تێوەبگلێن وەک 

جێگیرکردنی نرخەکان یاخود فێڵکردن یاخود تەزویرکردن لە 
 نابێت  فرۆشیارانپێشنیارەکان )موزایەدە( لە گەڵ رکابەران. 

زانیاری نرخ یاخود نرخدانانی هەنووکەیی، ئێستا یاخود ئایندە یان 
اران یان بازرەکانی رێژەی ئالۆگۆڕی هەنووکەیی بە کڕی

رکابەران ڕابگەیەنێت. فرۆشیار پێویستە پابەندی تەواوی یاسا 
 کارپێکراوەکانی قورخکردنی بازرگانی و رکابەری بێت. 

 
 ج. بەخشش/ قسەخۆشی کاری 

ئەوە لە  پێشبینی (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

دەکات لە سەر شایستەیی بەرهەمەکانیان و  فرۆشیارانمان
زاریەکانیان رکابەری بکەن. ئالۆگۆڕی مجامەلە و خزمەتگو

قسەخۆشی کاری نابێت بۆ بەدەستهێنانی بەرژەوەندنی ناڕەوای 
رکابەری بەکاربهێنرێت. لە هەر پەیوەندیەکی کاری دا، 

فرۆشیارانمان پێویستە جەخت لەوە بکەنەوە کەوا پێشکەشکردن 
ە لیاخود وەرگرتنی هەر بەخششێک یاخود مجامەلەیەکی کاری 

الیەن یاسا و رێنماییکانەوە رێگەپێدراوە، و ئەم ئالۆگۆڕە یاسا و 
پێوانەکانی رێکخراو یاخود دامەزراوەی وەرگر پێشێل ناکەن و لە 

 گەڵ خوو و کردارەکانی بازارەکە دەگونجن. 
 

v.  ناکۆکی بەرژەوەندی 
ئەوە لە  پێشبینی (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

کە خۆیان دوور بگرن لە گشت ناکۆکیەکانی  فرۆشیارانمان دەکات
بەرژەوەندی یاخود لەو حاڵەتانەی کە شێوەی پێشبینیکراوی 

ناکۆکی بەرژەوەندی لە مەمەڵەکردنیان لە گەڵ کۆمپانیاکەمان 
پێمان دەدات. پێشبینی ئەوە لە فرۆشیارانمان دەکەین کە ئاگاداری 

ی ر ناکۆکبە گشت الیەنە کارتێکراوەکان بدەن لە حالەتی ئەگە
بەرژەوەندی ڕاستەقینە یاخود پێشبینیکراو سەرهەڵبدات. ئەمە 
ناکۆکی نێوان بەرژەوەندیەکانی کۆمپانیاکەمان و بەرژەوەندی 
کەسی یاخود ئەوانەی کە کەسوکاری نزیکن یاخ دۆستان یان 

 هاوکاران دەگرێتەوە. 
vi.  پاراستنی زانیاریەکان 
 

 ا. زانیاری نهێنی/ موڵکی
او بە شێوەیەکی گونجپێشبینی ئەوە لە فرۆشیارانمان دەکەین کە 

هەڵسوکەوت لە گەڵ زانیاریە هەستیارەکان بکەن وەک زانیاری 



  personal  information.  Information should not be use
d for any purpose  (e.g., advertisement, publicity, and t
he like) other  than  the  business  purpose  for  which  i
t  was  provided, unless there is prior authorization fro
m  the owner of the information.  
 

B. Intellectual Property   
International Medical Corps expects our vendors  to res
pect and comply with all the laws governing  intellectua
l  property  rights  assertions,  including  protection agai
nst disclosure, patents, copyrights,  and trademarks.   
 

C. Information Security   
Vendors  must  protect  the  confidential  and  proprieta
ry  information  of  others,  including  personal informat
ion, from unauthorized access,  destruction,  use,  modi
fication,  and  disclosure  through  appropriate  physical
  and  electronic  security procedures. Vendors must co
mply with all  applicable data privacy laws. Vendors sha
ll ensure  extension  of  this  requirement  to  all  sub‐
tier  sources they employ.  
 
 

VII. Environment, Health, and Safety  
International Medical Corps expects our vendors to  op
erate  in  a  manner  that  actively  manages  risk,  conse
rves  natural  resources,  and  protects  the  environmen
t. We expect our vendors to comply with  all applicable 
environmental, health and safety laws,  regulations, an
d directives. Vendors should protect the 
health   safety, and welfare of their people, visitors, and
  others who may be affected by their activities 
 

VIII. Global Trade Compliance    
 

A. Security 

  When  applicable,  vendors  are  encouraged  to  imple
ment practices and procedures to ensure the  security o
f their supply chains in accordance with  the Customs‐
Trade Partnership Against Terrorism  initiative  of  the  
U.S.  Department of Homeland Security. 
 

B. Import   
International Medical Corps expects our vendors  to  en
sure  their  business  practices  are  in  accordance with 
all applicable laws, directives, and  regulations  governi
ng  the  import  of  parts,  components, and technical d
ata 

نهێنی، زانیاری موڵکی یاخود کەسی. زانیاریەکان نابێت بۆ هیچ 
مەبەستێک بەکاربێن ) بۆ نمونە ریکالمی، گشتی و شتی تری 

ارەی بۆ دابینکراون، مەگەر هاوشێوە( بە دەر لە مەبەستی ئەو ک
 رێگەپێدانی پێشوەختە لە خاوەنی زانیاریەکان وەرگیرابێت. 

 
 ب. موڵکی )دارایی( مەعنەوی 

ئەوە لە  پێشبینی (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

پابەندی تەواوی یاساکانی دوپاتکردنەوەی فرۆشیارانمان دەکات 
مافەکانی دارایی مەعنەوی بن و رێزیان لێ بگرن وەک 

پاراستنیان لە دژی ئاشکراکردن، پێبەخشین، مافی لەبەرگرتنەوە و 
 نیشانەی بازرگانی. 

 
 پ. ئاسایشی زانیاریەکان 

فرۆشیاران پێویستە زانیاری نهێنی و موڵکداری کەسانی تر 
اراستنی زانیاری کەسی لە بەرمابەر دەستگەیشتنی وەک پ بپارێزن

رێگەپێنەدراو، لە ناوچوون، بەکارهێنان، گۆڕانکاری کردن و 
ئاشکراکردنیان لە رێگەی رێکاری گونجاوی ئاسایشی تەنی و 

ئەلیکترۆنی. فرۆشیاران پێویستە پابەندی تەواوی یاساکانی 
ەوە ەخت لپەنهانی )تایبەتی( داتاکان بن. فرۆشیاران پێویستە ج

بکەنەوە کەوا ئەم داواکاریە بە گشت ئەو ژێر دەستانەی ) 
 فرۆشیاری فەرعی( ئەوان دایاندەمەزرێنن بگەیەنێن. 

 
vii.  ژینگە، تەندروستی و سەالمەتی 

ئەوە لە  پێشبینی (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

فرۆشیارانمان دەکات بە جۆرێک کار بکەن کە بتوانن چاالکانە 
مەترسیەکان بەرێوەببەن، سەرچاوە سروشتیەکان بپارێزن و 

ژینگە بپارێزن. پێشبینی ئەوە لە فرۆشیارانمان دەکەین کە پابەندی 
ندروستی و تەواوی یاسا و رێنمایی و بڕیارەکانی ژینگە، تە

پێویستە تەندروستی، سەالمەتی و فرۆشیاران  سەالمەتی بن.
ئاسودەیی خەڵکی خۆی، سەردانکەران و ئەو کەسانەی تر کە 

 چاالکیەکانیان کری تێدەکەن بپارێزن. 
 

viii.  پابەندی بازرگانی جیهانی 
 

 ا. ئاسایش    
کاتێ بکرێت، فرۆشیاران هاندراون کردار و رێکاری تایبەت 

ئەنجام بدەن بۆ جەخت کردنەوە لە ئاسایشی زنجیرەکانی 
دابینکردنی خۆیان بە گوێرەی دەستپێشخەری وەزارەتی ئاسایشی 

نەتەوەیی ویالیەتە یەکگرتووەکان سەبارەت بە هاوبەشی 
 بازرگانی دژی تیرۆر. -گومرگی

 ب. هاوردەکردن 

ئەوە لە  پێشبینی (IMCەی پزیشکی نێودەولەتی )دەست

فرۆشیارانمان دەکات جەخت بکەنەوە کە کردارەکانی )موماریسە( 
کاری خۆیان لە گەڵ یاسا، بڕیار، رێنماییە کارپێکراوەکان 

 دەگونجێن بۆ هاوردەکردنی بەش و پێکهاتە و داتای تەکنیکی. 
 



C. Export 
  International Medical Corps expects our vendors  to  e
nsure  their  business  practices  are  in  accordance wit
h all applicable laws, directives, and  regulations  gover
ning  the  export  of  parts,  components, and technical 
data. 
 

IX. Quality   
Vendors  must  take  due  care  to  ensure  their  work  p
roduct meets our company’s quality standards. We  exp
ect our vendors to have in place quality assurance  proc
esses to identify defects and implement corrective  acti
ons  and  to  facilitate  the  delivery  of  a  product  whos
e  quality  meets  or  exceeds  the  contract  requiremen
ts.  

 
A. Counterfeit Parts   

We expect our vendors to develop, implement,  and ma
intain methods and processes appropriate  to  their  pr
oducts  to  minimize  the  risk  of  introducing counterfe
it parts and materials into  deliverable products. Effecti
ve processes should  be  in  place  to  detect  counterfei
t  parts  and  materials,  provide  notification  to  recipie
nts  of  counterfeit  product(s)  when  warranted,  and  

exclude them from the delivered product.  
 

X. Ethics Program Expectations  
 

A. Whistleblower Protection  
International Medical Corps expects our vendors  to  pr
ovide  their  employees  with  avenues  for  raising legal 
or ethical issues or concerns without  fear of retaliation.
 We expect our vendors to take  action  to  prevent,  de
tect,  and  correct  any  retaliatory actions. 
 

B. Consequences for Violating Code 

  In the event of a violation of any of the above  expecta
tions, we may pursue corrective action to  remedy the s
ituation. In the case of a violation of  law or regulation, 
we may be required to report  those violations to prope
r authorities. We reserve  the right to terminate our rel
ationship with any  vendor  under  the  terms  of  the  e
xisting  procurement/purchasing contract.  
 
 
 
 
 

 پ. هەناردەکردن 

ئەوە لە  پێشبینی (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

فرۆشیارانمان دەکات جەخت بکەنەوە کە کردارەکانی )موماریسە( 
کاری خۆیان لە گەڵ یاسا، بڕیار، رێنماییە کارپێکراوەکان 

 دەگونجێن بۆ هەناردەکردنی بەش و پێکهاتە و داتای تەکنیکی. 
 

ix. )کوالیتی )جۆر 
فرۆشیاران پێویستە زۆر بە ئاگابن و جەخت لەوە بکەنەوە کە 
بەرهەمی کاریان داوکاری ستاندەری کوالیتی کۆمپانیاکەمان 
بەجێدەهێنن. پێشبینی ئەوە لە کڕیارانمان دەکەین پرۆسیەکی 

 کەموکووڕیەکان ودڵنیایی جۆریان هەبێت بۆ دەستنیشانکردنی 
ئەنجامدانی کرداری ڕاست کردنەوە و بۆ ئاسانکاری کردن لە 

یاخود داواکاریەکانی  ناردنی ئەو بەرهەمانەی کوالیتیان تەواوە
 گرێبەستەکە پێک دێنن. 

 
 ا. پارچەی ساختە

پێشبینی ئەوە لە فرۆشیارانمان دەکەین شێواز و پرۆسەی گونجاو 
بۆ بەرهەمەکانیان دابنێن و کارپێبکەەن و بیانهێلنەوە بۆ 

ە ل کەمکردنەوەی مەترسی خستنەناوی پارچە و کەرەستەی ساختە
نێو بەرهەمە نێردراوەکان. پێویستە پرۆسەی کاریگەر لە ئارادا بن 

بۆ دۆزینەوەی پارچە و کەرەستەی ساختە، دابینکردنی زانیاری 
بۆ وەرگری بەرهەمی ساختە کاتێ گەرەنتیان دەکرێت و 

 دوورخستنەوەیان یاخود جیاکردنەوەیان لە بەرهەمی نێردراو. 
 

x. ی چاوەڕوانیەکانی بەرنامەی ئەخالق 
 

 ا. پاراستنی ئاگادارکەرەوە )ڕاگەیەنەر( 

ئەوە لە  پێشبینی (IMCدەستەی پزیشکی نێودەولەتی )

فرۆشیارانمان دەکات رێگای وا بۆ کارمەندانی فەراهەم بکات کە 
بتوانن مەسەلە و نیگەرانیەکانی یاسایی و ئەخالقی بە بێ ترسی 

یدار. تۆڵەسەندنەوە بەرزبکەوەنەوە بگەیەننە الیەنی پەیوەند
پێشبینی ئەوە لە فرۆشیارانمان دەکەین کە هەنگاوی پیویست بگرنە 

بەر بۆ پێشگیری کردن، دۆزینەوە و ڕاست کردنەوەی هەر 
 کردارێکی تۆڵەسەندنەوە. 

 
 ب.لێکەوتەکانی پێشێلکردنی یاسا 

لە حالەتی پێشیلکردنی هەر یەک لەم پێشبینی یاخود 
ەوا ئێمە بۆمان هەیە چاوەڕوانیانەی کە لە سەرەوە باسکران، ئ

هەنگاوی ڕاستکردنوە بگرینەبەر بۆ چارەسەرکردنی دۆخەکە. لە 
حالەتی پێشلکردنی یاسا یاخود رێنمایی، ڕەنگە پێویست بێت ئەم 

ی ئەوەمان مافپێشێلکاریانە بە بەرپرسانی پەیوەندیدار ڕابگەیەنین. 
هەیە پەیوەندیەکەمان لە گەڵ هەر فرۆشیارێک هەڵوەشێنینەوە لە 

 ێر مەرجەکانی ئەم گرێبەستەی بەدەستهێنان/ کڕینەدا. ژ
 
 
 



C. Ethics Policies 
  Commensurate with the size and nature of their  busin
ess,  we  expect  our  vendors  to  have  management  s
ystems  in  place  to  support  compliance  with  laws,  r
egulations,  and  the  expectations  related  to  or  addr
essed  expressly  within  this  Vendor  Code  of  Conduct
.  We  encourage our vendors to implement their own  
written code of conduct and to flow down the  principle
s of a code of conduct to the entities that  furnish them 
with goods and services. 
 
Contacts/Resources  
For questions regarding International Medical Corps’  V
endor Code of Conduct, please contact International  M
edical Corps’ Compliance Department at   
 
 compliance@InternationalMedicalCorps.org.    
 
 The International Medical Corps Ethics 
Point Hotline is  available for Vendors as well Internatio
nal Medical  Corps employees, to ensure that Internatio
nal Medical  Corps continues to operate under the high
est ethical  standards  and  principles.  You  can  use  it  
to  ask  questions about this Code as well as to  report a
ny  concerns  involving  fraud,  waste  and  abuse  to  Int
ernational Medical Corps by submitting a report  online 
at 
www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com.  You  
can also call your respective country hotline listed on  I
nternational Medical Corps’ EthicsPoint page.  
 
 

(SIGNATURE OF VENDOR’S AUTHORIZED 
REPRESENTATIVE)  
  
  
(PRINT NAME)  
  
  
(TITLE)  
  
  
(DATE)   

 پ. سیاسەتی ئەخالقی 
بە شێوەیەکی رێژەیی لە گەڵ قەبارە و سروشتی کارەکەیان، ئێمە 

پێشبینی ئەوە لە فرۆشیارانمان دەکەین کە سیستەمێکی 
بەرێوەبردنیان هەبێت بۆ پشتگیری کردنی پابەندبوون بە یاسا و 

چاوەڕوانیە پەیوەندیدارەکان بە یاخود بە روونی رێنماییەکان و 
ئاراستە کراو لە نێو ئەم یاسای ڕەفتاری فرۆشیار دا. ئێمە هانی 
فرۆشیارانمان دەدەین یاسای ڕەفتاری یاخود ئاکاری نووسراوی 
خۆیان جێبەجێ بکەن بۆ گونجاندنی بنەماکانی یاسای ئاکاری بۆ 

 بۆیان دابین دەکەن. ئەو دامەزراوانەی کە کااڵ و خزمەتگوزاری
 
 پەیوەندیەکان/ سەرچاوەکان  

بۆ هەر پرسیارێک سەبارەت بە یاسای ئاکاری فرۆشیاری تایبەت 
بە دەستەی پزیشکی نێودەولەتی، تکایە پەیوەندی بکەن بە بەشی 

 پابەندی دەستەی پزیشکی نێودەولەتی لە رێگەی: 

compliance@InternationalMedicalCorps.org.    
گەرم بۆ فرۆشیاران و بۆ فەرمانبەرانی دەستەی پزیشکی هێڵی 

نێودەولەتیش بەردەست دەبێت بۆ جەخت کردنەوە لەوەی کە 
فەرمانبەرانی دەستەی پزیشکی نێودەولەتی لە ژێر بەرزترین 
پێوانەکانی ئاکاری و پڕەنسیپەکان  دا بەردەوامە لە کارکردن. 

ایە و ەت بەم یاسدەتوانیت بەکاری بهێنیت بۆ پراسیارکردن سەبار
ی هەر نیگەرانیەک کە پەیوەستە بە هەروەها بۆ پێڕاگەیاندن

دەستەی  ساختەکاری، بەهەدەردان و خراپ بەکارهێانن بە 
پزیشکی نێودەولەتی بە ناردنی راپۆرتێکی ئۆنالین لە رێگەی 

www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com 

 
گەرمی واڵتی  هەروەها دەتوانیت پەیوەدنی بە هێڵی

پەیەرندیدارتەوە بکەیت لە الپەڕەی خاڵی ئاکاری 
(EthicsPoint pageدەستەی پزیشکی نێودەولەتی) 

 
 

 )واژۆی نوێنەری رێگەپێدراوی فرۆشیار(
 
 
 

 )ناو(
 
 

 )ناونیشان(
 
 
 

 )بەروار(

 


