
 بريتيش أميركان توباكو 

 المشاركةمبادئ 
تلتزززززكة بزززززركة بزززززريتيش أميركزززززان توبزززززاكو  الشزززززكا ية الم، يزززززية   تززززز ر  أ  زززززا كشزززززركة ميززززز، لة    ززززز  أن 

 التي تقوة ب ا  المعايير ال اخلية  مشاركةالتيترب  جميع أ شطة 

التزززززي ت تززززز   ب زززززا " مشزززززاركةال"مبزززززادئ  زززززي لززززز   الو يقزززززة المبزززززادئ  المعزززززايير الم  زززززو   لي زززززا  تمثززززز  
ا   بزززززركة بزززززريتيش أميركزززززان توبزززززاكو   يتعزززززي   لزززززا جميزززززع بزززززركاا الم مو زززززة  مو كي زززززا الت زززززر    قززززز 

ا  الثزززززززة  زززززززي   زززززززا ا  تززززززز     بزززززززركة بزززززززريتيش أميركزززززززان توبزززززززاكو صززززززز ي  أن  مشزززززززاركةاللمبزززززززادئ  أطرا ززززززز 
ا مززززز  أ  طزززززر   الززززز  الت بيززززز  أ  زززززاذاا االلتمزززززاة المشزززززتر    الييا زززززاا  زززززر   ززززز   لززززز  تطلززززز  أبززززز  

 ." ل   مشاركةالطريقة تتعارض مع "مبادئ 
 

 مشاركةالمبادئ 

 
  الميزززز، لية  ززززي مكا لززززة ال مززززا   صزززز ع الييا ززززاا  ززززماامزززز   ةأ ا ززززي  ززززمةتعزززز  المشززززاركة الم  يززززة 

 ااالييا زززززز   مليزززززة صززززز عشززززززار  مو كزززززو بزززززركة بززززززريتيش أميركزززززان توبزززززاكو  ززززززي مززززز  لززززز ا الم طلززززز     
يتوا ززززز  مزززززع جميزززززع القزززززوا ي   اللزززززوام  ال اصزززززة  ال زززززوا  التزززززي تعمززززز     مزززززا م كت زززززة طريقزززززة بزززززكا ة   

 . ي ا
 

التززززي تزززز، ر  لززززا  مليات ززززا  تزززز    مبززززادئ التطززززوراا التشززززريعية  ززززي تقززززوة  زززز   مشززززر  للم مو ززززة د ر 
  1حش  الت يي لشكا ية  ال كالة  ي  ش ن ا م ظمة التعا ن اال ت اد   الت مية

 
 القيززززززاة  زززززز     زززززز  ال  ززززززاا الت ظيميززززززةمززززززع الييا ززززززيي   صززززززا عي الييا ززززززاا    أ شززززززطة المشززززززاركة تززززززي ت

   ززززز ا زززززت  اة أ  ززززز  المعلومزززززاا ك  زززززا  الت زززززاذ القزززززراراا إمكا يزززززة  شزززززكا ية  بزززززاحتراة كبيزززززر لل  زززززة  
 .الييا اا  ضع

 
 يمزززززة   معطيزززززاابيا ززززاا  ل   زززززي  مليززززة صززززز ع الييا ززززاا مززززز  خزززز   تزززززو ير  الم مو ززززة  يززززال  مو كزززززو

 ميززززززززع المعلومززززززززاا الت ظيميززززززززة  اال ززززززززتعا ة  تشزززززززز يع  ضززززززززع اللززززززززوام  ل  ززززززززعيا   طريقززززززززة بززززززززكا ة  د يقززززززززة 
 .المتاحة

 



 .لشكا ية  ال كالةا  ي  المعايير الم  ية العالية التقي  جميع المو كي  يتو ع م 
 
    ززززززز   لزززززززا بزززززززركاا الم مو زززززززة الطزززززززرا  المع يزززززززة ال ارجيزززززززةمزززززززع  مشزززززززاركةالقيزززززززاة  م زززززززاة ع ززززززز   

 : مو كي ا الت ك  مما يلي
 ؛ال ر  د ما   لا التعريف    مام    با تمام   للشركة •
أ  ل  ززززززة  عززززززرض أ  تقزززززز    أ  الو زززززز  بتقزززززز       شززززززك  مبابززززززر أ   يززززززر مبابززززززر   زززززز ة القيززززززاة  •

 زززززلو    لززززا مكا ززززز   ال ال زززز  أ  ب ززززز  أ  أ  م كعزززززة أخززززرش إلزززززا أ  بزززز    مبلززززل مززززاليأ  
 ل زززززال  الم مو زززززة أ  أ  ليكزززززون  أ  التززززز  ير  لزززززا أ   زززززرار يت ززززز   ميززززز،    زززززاة   زززززلي   يزززززر 

 ؛بركة تا عة ل ا
 بو ام   ير بريكة ال  و   لا المعلوماا أب ا    ة  •

 
بزززززززززركاا  زززززززززي ت طبززززززززز  لززززززززز   المعزززززززززايير  لزززززززززا جميزززززززززع المززززززززز يري   الميززززززززز، لي   المزززززززززو كي  الززززززززز اممي  

 مليززززززة  خبززززززر   ال اضززززززعي  لبززززززرام  المعززززززاري   المتزززززز ربي   المززززززو كي   لززززززات طبزززززز    كزززززز االم مو ززززززة  
أ زززززراد  زززززي مثززززز  التعامززززز  مزززززع إذا كزززززان المو كزززززون ميززززز، لي   ززززز   ززززز المزززززو كي  المززززز، تي      يزززززرل  مززززز 

بمزززززا    ي ززززز   لزززززي   الت كززززز  مززززز  أ  ززززز   لزززززا درا زززززة ب ززززز   المبزززززادئ    لزززززي   أ  اإلبزززززرا   الم مزززززاالززززز   
 توجب   لي   م  التكاماا 

 
 
 طلزززززززز  أ  مو زززززززز   ززززززززي الم مو ززززززززة مزززززززز  أ  طززززززززر   الزززززززز  الت ززززززززر   زززززززز   طريقززززززززة     ززززززززو  أنال

 .ل    مشاركةالتتعارض مع مبادئ 
 

ا بزززززز  م ا لم ظمززززززاا    لززززززو د زززززز     ززززززع  ة الثزززززز  أطززززززرا تقززززززر بززززززركة بززززززريتيش أميركززززززان توبززززززاكو  ل زززززز 
 .متطلباا اليرية الت ارية   وا ي  حما ة البيا اال
 

 البيززززززززان الواضزززززززز   لززززززززا معتمزززززززز ي  ةال ارجيزززززززز  المشززززززززاركة   ززززززززر  مو كززززززززو الم مو ززززززززة جميززززززززع أ شززززززززطة
 .ال  ي  القام   لا الدلة  
 

ل  ززززاا إلززززا امعلومززززاا د يقززززة  كاملززززة   اممززززة  لززززا الدلززززة  إ  ززززا أن  يززززعا المو كززززون إلززززا  ي بغززززي
  ج  ممك   أ    اا    بي ة   لاالقرار ضمان ات اذ الت ظيمية م  أج  

 
ال  زززززززاا الخزززززززرش إلزززززززا تب زززززززي الززززززز  و  ال ززززززز ا ة     لزززززززا ميزززززززتوش قيزززززززاد  ال لاتلتزززززززكة الم مو زززززززة بززززززز  ر 

  مشاركةالمبادئ ل



 
 مشززززززاركةالمبززززززادئ ل ل  ل ززززززمان   م زززززز   ت كيزززززز   لززززززا البززززززرام  التثقيكيززززززة الم ا ززززززبة ن و المو كزززززز    زززززز  

 . كعالية
 

 .تق    حلو  ب اء  ج  ل  لالمو كون   يعا  مع أطرا  خارجيةالقياة  م اة مشاركة     
 

مززززززع ممكزززززز   لززززززا أ  زززززز   جزززززز   الت ظيميززززززة لزززززز ا الب ززززززاء  تلبززززززي    زززززز  أن  قزززززز ة المو كززززززون حلززززززوال  
 . لبية  ير مق ود   مآالا  ل  اتقليل

1 http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf 
 


