
   
 

 1     سیاسة مكافحة الفساد واالحتیال        میرسي كوربس

  والفساد االحتیال  مكافحة سیاسة
یولیو/تموز   1 تاریخ السریان 

یولیو/تموز   1 تاریخ اإلصدار  1.0 اإلصدار 2022
2022  

 قسم األخالقیات واالمتثال  الفریق المسؤول
 السیاسة

 2012نوفمبر  28سیاسة مكافحة الرشوة بتاریخ  تحل محل 
 2012نوفمبر  28بتاریخ سیاسة مكافحة الفساد 

 POL-1020 رقم السیاسة 1المستوى  نوع السیاسة 
 

 

 الغرض  .1

الغرض من ھذه السیاسة ھو مساعدة أعضاء الفریق على فھم أعمال االحتیال والفساد المحظورة وضمان عدم تحویل الموارد من األفراد  
 المشاركین المقصودین في البرنامج.

 النطاق والتطبیق .2

ھذه السیاسة على میرسي كوربس العالمیة ومیرسي كوربس أوروبا ومیرسي كوربس ھولندا والشركات التابعة لھا والمؤسسات  تنطبق  .2.1
التابعة لھا (یُشار إلیھا إجماالً باسم "میرسي كوربس") ؛ أعضاء مجالس إدارة میرسي كوربس والموظفین واإلدارة وأعضاء الفریق  

 والمتطوعین (یشار إلیھم جمیعًا باسم "أعضاء الفریق"). والموظفین المعارین والمتدربین 

تنطبق ھذه السیاسة على المنظمات الشریكة لـمیرسي كوربس (بما في ذلك المستفیدون من المنح الفرعیة) والمقاولین والخبراء  .2.2
سي كوربس أو بتوجیھ  منھا (یُشار  الخارجیین والمستشارین والوكالء والممثلین والموردین وأي منظمة أو فرد آخر یعمل نیابةً عن میر

 إلیھم جمیعًا باسم "الشركاء"). 

رسي  ال تتعلق ھذه السیاسة بسیاسة الھدایا المالیة بالشركة تحكم سیاسة الھدایا المالیة بالشركة الھدایا المسموح بھا المشتراة بأموال می .2.3
فرد أو منظمة تابعة لجھة خارجیة والھدایا بین أعضاء  كوربس والمقدمة من أعضاء فریق میرسي كوربس إلى عضو آخر في الفریق أو

 فریق میرسي كوربس المشتراة بأموال شخصیة ألعضاء الفریق.   

. تنظم سیاسة قبول الھدایا عملیة قبول الھدایا من قبل میرسي كوربس (أي  بسیاسة قبول الھدایا لدى میرسي كوربسال تتعلق ھذه السیاسة  .2.4
 التبرعات).

 بیانات السیاسة  .3

بالنسبة لنا. ال تتسامح میرسي كوربس مع أي شكل من  تُعد سمعة میرسي كوربس فیما یتعلق بالصدق والنزاھة أحد األصول القیمة  .3.1
الرشوة أو اإلكرامیات أو مدفوعات التسھیالت أو الھدایا غیر المالئمة أو تضارب المصالح غیر المعتمد أو  —1أشكال االحتیال أو الفساد

 في أي من معامالتنا أو عالقاتنا التجاریة.  -المدفوعات غیر الصحیحة األخرى 

 
 انظر الملحق أ للحصول على أمثلة على االحتیال والفساد. 1

https://library.mercycorps.org/record/23226?ln=en
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 2رسي كوربس أو تقدم مدفوعات غیر صحیحة أو فاسدة تتم بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى أو من قِبل أعضاء أي منظمة،ال تسمح می .3.2
 أو أي من شركائنا.   3المسؤولون الحكومیون

یمكن أن یؤدي التورط في االحتیال أو الفساد إلى إلحاق ضرر جسیم بسمعة میرسي كوربس ویعرضنا إلجراءات اإلنفاذ ، وغرامات   .3.3
بمالیین الدوالرات، والتقاضي ، والتعلیق والحرمان من تمویل المانحین ، من بین عواقب وخیمة أخرى. یمكن أن یؤدي أیًضا إلى  

 السجن) للمشاركین في االحتیال أو الفساد.    عقوبات جنائیة (بما في ذلك 

تنطبق جمیع المحظورات الواردة في ھذه السیاسة بغض النظر عما إذا كانت أموال میرسي كوربس أو األموال الشخصیة تُستخدم لتمویل   .3.4
 مدفوعات غیر مناسبة أو مزایا أخرى.

المم .3.5 لقانون  السیاسة لغرض ضمان االمتثال  لعام  نفذت میرسي كوربس ھذه  المتحدة  للوالیات  الفاسدة  ، بصیغتھ  1977ارسات األجنبیة 
") البریطاني  FCPAالمعدلة  الرشوة  األنشطة 2010")، وقانون مكافحة  المطبقة على  الفساد األخرى  قوانین ولوائح مكافحة  ، وجمیع 

 العالمیة لمیرسي كوربس. 

 االحتیال 

تحظر میرسي كوربس جمیع أنواع االحتیال. االحتیال ھو أي عمل خاطئ ینطوي على الخداع والتضلیل إما لمنفعة الفرد أو منظمة   .3.6
) أي محاولة للحصول على 1میرسي كوربس، سواء كانت المنفعة متراكمة أم ال، أو إللحاق الضرر بمیرسي كوربس. االحتیال ھو: (

) اإلدخال الكاذب أو اإلغفال المتعمد للحقائق  2ى عن طریق الخداع أو بوسائل غیر قانونیة، أو (أموال أو معلومات أو أصول أخر 
  المادیة من أجل تحریف الحقیقة. یشمل االحتیال، من بین أمور أخرى، على االختالس والسرقة والبیانات الكاذبة والتزویر وانتحال الھویة

  تیال في المشتریات.  وتحویل الموارد والمحاسبة االحتیالیة واالح

 الرشوة

 یمكن أن یتخذ الفساد أشكاًال عدیدة، ولكن غالبًا ما یحدث من خالل الرشوة.    .3.7

الرشوة ھي عرض أو إعطاء أو قبول أي شيء ذي قیمة من أي شخص أو منظمة، بما في ذلك مسؤول حكومي، من أجل  .3.7.1
من التواطؤ أو االتفاق بین طرفین على األقل. الرشوة التأثیر على تصرفات شخص أو كیان آخر. تنطوي الرشوة على نوع  

غیر قانونیة في كل مكان تمارس فیھ میرسي كوربس أعمالھا. إنھا تعارض مع قیم میرسي كوربس كمنظمة وتحظر بشدة 
 بموجب ھذه السیاسة.  

النقد، یتضمن أي شيء ذي  یتم تعریف أي شيء ذي قیمة على نطاق واسع ویتضمن ذلك أكثر بكثیر من النقد. باإلضافة إلى .3.7.2
قیمة ما یعادل النقد (مثل بطاقات الھدایا)، باإلضافة إلى أشیاء مثل الھدایا والوجبات والسفر والترفیھ والتبرعات. وحتى عرض  

مساعدة شخص ما في الحصول على وظیفة یمكن أن یشكل شیئًا ذا قیمة إذا كان جزًءا من اتفاق للحصول على شيء في 
 المقابل. 

كن أن یحدث انتھاك لھذه السیاسة حتى لو فشلت الرشوة في تحقیق الغرض الذي قصدت من أجلھ. ھذا یعني أنھ یمكن ألي یم .3.7.3
شخص أن ینتھك ھذه السیاسة إذا قدم مدفوعات أو منفعة غیر صحیحة للمستلم ولم یمنح المتلقي أي عمل أو میزة أخرى في 

 
 تشمل المنظمة أي شركة أو منظمة غیر حكومیة أو إدارة حكومیة أو وكالة أو جھة أو أي نوع آخر من المنظمات. 2
) مسؤول أو موظف في الحكومة، بما في ذلك أي حزب سیاسي أو وكالة إداریة أو شركة مملوكة للحكومة أو أي إدارة  1المسؤول الحكومي ھو أي ( 3

) شخص یتصرف بصفة رسمیة لصالح أو نیابة عن كیان حكومي أو منظمة  3) مسؤول أو موظف في منظمة دولیة عامة؛ ( 2حكومیة أو وكالة أو جھاز؛ (
) مسؤول حزب سیاسي أو موظف أو وكیل لحزب سیاسي  5) شخص أو شركة مستخدم من قبل أو یعمل لصالح أو نیابة عن أیة حكومة؛ (4دولیة عامة؛ (

) أي فرد من العائلة أو ممثل آخر ألي مما سبق. تشمل الحكومة أي حكومة مدینة أو حكومة  6في حزب سیاسي)؛ و (أو مرشح لمنصب سیاسي (أو منصب  
  محلیة أو إقلیمیة أو وطنیة.
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أو الوعد بتقدیم رشوة أو أي منفعة أخرى غیر الئقة یكفي لتشكیل انتھاك. المقابل. باإلضافة إلى ذلك، فإن مجرد العرض 
 وتعتبر الرشاوى المدفوعة من خالل وسیط انتھاًكا أیًضا.

 المسؤولون الحكومیون 

تحظر میرسي كوربس الرشوة تماًما سواء كانت تتضمن مسؤوًال حكومیًا أو طرفًا خاًصا أو عضًوا في منظمة، لكن التعامل مع   .3.8
 سؤولین الحكومیین یمثل مخاطر فساد متزایدة. یجب أن تتوافق جمیع المعامالت مع المسؤولین الحكومیین مع ھذه السیاسة والقانون. الم

  مدفوعات التسھیل

حیانًا مدفوعات التیسیر ھي مدفوعات تُدفع إلى المسؤولین الحكومیین لتسریع أو تأمین أداء عمل أو وظیفة حكومیة روتینیة. ویشار إلیھا أ .3.9
باسم "مدفوعات التعجیل" أو "اإلكرامیات" وتتضمن، على سبیل المثال، مدفوعات لموظفي الحكومة من المستوى األدنى لتأمین أو 

تسریع أداء إجراء روتیني أو ضروري، والذي یحق لـ میرسي كوربس القیام بھ. باختصار، یتم دفع مدفوعات التسھیل لحمل المسؤولین  
قیام بما یفترض بھم القیام بھ. تشمل األمثلة فحوصات الھجرة أو التصاریح أو التراخیص أو الموافقات الرسمیة الثانویة الحكومیین على ال 

 أو التخلیص الجمركي للبضائع.  

دفوعات وتحظرھا میرسي كوربس تماًما. االستثناءات من ھذه القاعدة متاحة في الحاالت التالیة (استثناء م التیسیر ال یُسمح بمدفوعات .3.10
 التیسیر):

لن تؤدي مدفوعات التسھیالت تحت اإلكراه لن إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة. وللتأھل لھذا االستثناء، یجب أن یتم  -أ. الدفع تحت اإلكراه 
ل حمایة دفع التسھیل تحت اإلكراه، في الظروف التي یعتقد فیھا الشخص العاقل أنھ لیس لدیھ بدیل سوى توفیر مدفوعات التسھیل من أج

الحیاة أو األطراف أو الحریة. إذا تم سداد دفعة تسھیل في ھذه الظروف، یجب على عضو الفریق أو الشریك اإلبالغ عن الدفع فوًرا إلى 
قسم األخالقیات واالمتثال أو المشرف، الذي یجب علیھ إبالغ إدارة األخالقیات واالمتثال بذلك. یجب على عضو الفریق أو الشریك أیًضا  

 بالغ فریق األمان بالدفع. یجب أن تحتفظ إدارة األخالقیات واالمتثال بسجل یعكس جمیع تقاریر مدفوعات التیسیر.إ

یُسمح بمدفوعات التسھیل المطلوبة أو المسموح بھا بموجب القانون المحلي  -المدفوعات التي تتم وفقًا للمتطلبات القانونیة المحلیة  -ب
 . رشاويالمكتوب (ولیس العرف المحلي). ال تُعتبر ھذه المدفوعات 

في ظروف محدودة، یُسمح بمدفوعات   -میرسي كوربس  ج.المدفوعات التي تتم بموافقة مسبقة من رئیس قسم األخالقیات واالمتثال في
التسھیل التي تتم بموافقة مسبقة من رئیس قسم األخالقیات واالمتثال فقط في حالة بذل كل الجھود الممكنة لتجنب دفع مدفوعات التسھیل، 

ة میرسي كوربس على توفیر السلع أو  ویكون مدى السداد ضئیل قدر اإلمكان، وسیؤدي الفشل في السداد إلى تأثیر سلبي كبیر على قدر
 الخدمات المنقذة للحیاة والضروریة على الفور للمشاركین. تكون الظروف التي سیتم فیھا منح ھذه الموافقة نادرة للغایة.

الناحیة الفنیة،  تحظر میرسي كوربس أیًضا المدفوعات ألعضاء المنظمات، مثل الجماعات المسلحة المحلیة، والتي لیست حكومیة من  .3.11
 ولكنھا مسؤولة عن وظائف حكومیة.

یجوز أن تحتفظ میرسي كوربس بفرد أو شركة محلیة (وسیط) للمساعدة في تنفیذ اإلجراءات الحكومیة الروتینیة (مثل التأشیرات  .3.12
لق بالعادات واإلجراءات والتصاریح وتسجیل المركبات). على الرغم من أن ھؤالء الوسطاء قد یقدمون مشورة شرعیة تماًما فیما یتع

المحلیة وقد یساعدون في اإلجراءات الحكومیة الروتینیة، إال أن ھناك مخاطر عالیة للفساد عند مشاركة وسطاء من األطراف الثالثة. 
 ونظًرا لھذه المخاطر، تطلب میرسي كوربس من جمیع أعضاء الفریق اإلفصاح على الفور لقسم األخالقیات واالمتثال عن مشاركة

. وقبل إشراك الوسطاء في تنفیذ ) اإلبالغ عن مشاركة الوسیط إلى إدارة األخالقیات واالمتثالوسیط في اإلجراءات الحكومیة الروتینیة (
یرسي كوربس، یجب على أعضاء الفریق والشركاء اتباع العملیة الموضحة في إشراك الوسطاء اإلجراءات الحكومیة الروتینیة لصالح م

 التوجیھ.  -

 العموالت الخفیة

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KIbeCD5Z9UOc6_Pl3Xriy7Qu4fIklxxEvtNVvElJFzRUOE0yTzZDOEZXQjI5MlVHUjNHTTJPRjBHTC4u
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العموالت الخفیة ھي مدفوعات غیر قانونیة یُقصد بھا التعویض عن المعاملة التفضیلیة أو أي نوع آخر من االمتیازات غیر المبررة، مثل   .3.13
لعموالت الخفیة ھي نوع من أنواع الرشوة، ومثل الرشاوى األخرى، یمكن أن تتخذ أشكاًال عدیدة، بما في المعلومات أو الخصومات. ا

. ذلك النقد وما یعادلھ من النقود والھدایا والوسائل ووسائل الترفیھ. تنطوي العموالت الخفیة على نوع من التواطؤ بین طرفین على األقل
یھا ممارسة فاسدة. ال یُسمح بالعموالت الخفیة من أي نوع ویتم حظرھا بشكل صارم من قِبل یُعتبر عرض العمولة أو منحھا أو تلق

 میرسي كوربس.  

 األطراف الثالثة 

یمكن تحمیل میرسي كوربس المسؤولیة عن األعمال الفاسدة أو غیر القانونیة ألطراف ثالثة تعمل نیابة عن میرسي كوربس أو لصالحھا.   .3.14
أن تتحمل میرسي كوربس المسؤولیة عن سلوك أطرافھا الثالثة، مثل الممنوحین / الممنوحین من الباطن  وعلى وجھ الخصوص، یمكن 

والمقاولین من الباطن والوكالء والشركاء التجاریین، عندما تعلم میرسي كوربس أو ینبغي أن تكون على علم بسلوكھا غیر القانوني، بما 
ثالث لفعل شيء غیر قانوني أو محظور ال یستطیع أعضاء الفریق أو الشركاء القیام بھ  في ذلك االحتیال والفساد. یُعد تفویض طرف 

وضمان مشاركة میرسي كوربس مع أطراف ثالثة ذات سمعة طیبة  -بشكل مباشر انتھاًكا لھذه السیاسة. تعد إدارة مخاطر الطرف الثالث 
 ال میرسي كوربس.   عنصًرا أساسیًا في برنامج امتث  -ملتزمة بمكافحة الغش والفساد 

 دفاتر وسجالت دقیقة وضوابط داخلیة

إن میرسي كوربس ملزمة قانونًا بإعداد الدفاتر والسجالت واالحتفاظ بھا، والتي تعكس بدقة وبشكل عادل المعامالت والتصرفات الخاصة  .3.15
ط الداخلیة والحفاظ علیھ، یھدف إلى منع  بالمنظمة، بتفاصیل معقولة. كما أن میرسي كوربس مطالبة قانونًا بإنشاء نظام فعال للضواب

االحتیال والفساد واكتشافھما. یجب أن تعكس سجالت األعمال، بما في ذلك أوامر الشراء / الطلبات والفواتیر وتقاریر النفقات، وان  
تحذفھا غیر مقبولة. إن   تعكس بدقة المعامالت التجاریة ذات الصلة بالكامل. تكون السجالت التجاریة التي تحرف معلومات جوھریة أو

 اإلدخاالت الكاذبة المتعمدة أو حذف حقائق جوھریة في دفاتر وسجالت میرسي كوربس من أجل تحریف الحقیقة یشكل احتیاًال. 

 ھدایا األعمال 

ماء أحد أعضاء ھدایا العمل ھي أي شكل من أشكال المجاملة بین أعضاء الفریق واألطراف الثالثة، بما في ذلك الشركاء، بناًء على انت .3.16
الفریق إلى میرسي كوربس التي لھا قیمة نقدیة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، النقد وما یعادلھ (على سبیل المثال، بطاقات  

أو النقل أو  الھدایا والقسائم) ) أو البضائع أو الخدمات أو الخصومات المجانیة أو المعدات اإللكترونیة (مثل الھاتف المحمول) أو الوجبات 
الترفیھ أو الخدمات أو المزایا أو أي نوع آخر من الضیافة. ال تحظر ھذه السیاسة التخفیضات أو األسعار المتفاوض علیھا لمؤسسة  

میرسي كوربس. ال تغطي ھذه السیاسة الھدایا الشخصیة أو تلك القائمة على العالقات المھنیة والتجاریة الخارجیة. ال تغطي ھذه السیاسة 
 الھدایا بین أعضاء الفریق، والتي تم تناولھا في سیاسة الھدایا بالشركة.

قبل أن یقدم أحد أعضاء الفریق أو یتلقى أي ھدیة من طرف ثالث ، یجب على عضو الفریق التأكد من أنھا تتوافق مع المبادئ اإللزامیة  .3.17
 التالیة: 

 أثیر على اإلجراءات؛لم یتم عرضھا أو استالمھا الكتساب فائدة غیر مشروعة أو الت .3.17.1

 لم یتم عرضھا أو استالمھا أثناء عملیة الشراء؛ .3.17.2

 لم یتم عرضھا أو استالمھا في شكل نقد أو مكافئات نقدیة؛ .3.17.3

 دوالًرا أمریكیًا أو ما یعادلھا؛ و  25.00ال تزید القیمة عن  .3.17.4

 اللیاقة.تكرار الھدایا السابقة المقدمة إلى المتلقي نفسھ ال یثیر أي مظھر من مظاھر عدم  .3.17.5
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دوالًرا أمریكیًا أو ما یعادلھا. ھذا ھو الحد األقصى. عندما یمكن اعتبار ھذا الحد باھًظا في   25.00تزید عن  بقیمة األعمالتُحظر ھدایا  .3.18
یة الحدود  بیئة محلیة، فإن مسؤولیة اإلدارة المحلیة ھي وضع حدود محلیة أقل واإلبالغ بھا بوضوح. ال یمكن أبًدا أن تتجاوز الحدود المحل

المنصوص علیھا في ھذه السیاسة ویجب أن تلتزم دائًما بالقوانین المحلیة. إذا كان حد میرسي كوربس یختلف عن القانون المحلي، فإن  
 میرسي كوربس ستلتزم دائًما باألكثر صرامة منھما. 

یعرضھا. وفي ھذه الحاالت، من األفضل عادةً قبول في بعض الحاالت، قد یتسبب رفض ھدیة العمل في إحراج أو إھانة للشخص الذي  .3.19
الھدیة نیابةً عن میرسي كوربس، واإلبالغ عنھا إلى مشرفك وتسلیمھا إلى میرسي كوربس. ال یمكن ألعضاء الفریق أبًدا قبول النقد أو ما 

 یعادلھ بغض النظر عن المبلغ. 

اإلبالغ عن دیة عمل یتم استالمھا إلى قسم األخالقیات واالمتثال (تطلب میرسي كوربس من جمیع أعضاء الفریق الكشف فوًرا عن أي ھ .3.20
 ، الذي سیحتفظ بسجل الھدایا. ھدیة عمل

انت أموال میرسي كوربس أو األموال الشخصیة تُستخدم في تسري جمیع المحظورات الواردة في ھذه السیاسة بغض النظر عما إذا ك .3.21
 تمویل ھدایا األعمال.

 تضارب المصالح غیر المعتمد

تضارب المصالح غیر المعتمد ھو شكل من أشكال الفساد. ال تتناول ھذه السیاسة بشكل كامل تفاصیل تضارب المصالح غیر المعتمد،   .3.22
 الخاصة بمؤسسة میرسي كوربس. والتي تمت تغطیتھا في سیاسة تضارب المصالح 

یحدث تضارب في المصالح عندما یكون ألحد أعضاء الفریق أو الشریك مصلحة شخصیة أو مھنیة أو تجاریة یمكن أن تؤثر أو تتداخل  .3.23
قد ال  مع التزاماتھم تجاه میرسي كوربس. یمكن أن یكون الصراع فعلیًا أو محتمًال أو متصوًرا. الصراع الفعلي ھو الصراع الموجود.

یوجد تضارب محتمل في الوقت الحالي ولكن یمكن أن ینشأ في المستقبل. الصراع المتصور ھو الصراع الذي یبدو أنھ تعارض، حتى لو 
لم یكن تضاربًا فعلیًا أو محتمالً. یعالج مصطلح "تضارب المصالح" كما ھو مستخدم في ھذه السیاسة جمیع السیناریوھات الثالثة المشار  

 إلیھا.

جب على أعضاء الفریق والشركاء الكشف بشكل كامل عن أي نشاط أو معاملة قد تؤدي إلى تضارب في المصالح، أو حتى ظھور  ی .3.24
تضارب في المصالح، فیما یتعلق بدورھم أو أعمالھم مع میرسي كوربس. یجب أال یشارك أعضاء الفریق والشركاء في نشاط تضارب  

تابعة. في بعض الحاالت، قد ال یدرك عضو الفریق أو الشریك أن التعارض موجود حتى  مصالح محتمل دون الحصول على إذن بالم
یشارك بالفعل في النشاط. یجب على أعضاء الفریق اتباع عملیة اإلخطار الواردة في سیاسة تضارب المصالح في میرسي كوربس،  

 تعارض. ویجب على الشركاء إخطار میرسي كوربس بمجرد أن یدركوا وجود احتمال حدوث 

 اإلبالغ واالنضباط .4

یخضع أعضاء الفریق الذین ینخرطون في أي شكل من أشكال االحتیال أو الفساد أو أي انتھاك مادي آخر لھذه السیاسة أو یساعدون فیھ   .4.1
لشركاء في المستقبل من قبل میرسي كوربس، وقد یخضعون للمالحقة الجنائیة. ویكون ا وحظره إلى التأدیب، بما في ذلك إنھاء العمل

مخالفین التفاقھم مع میرسي كوربس وقد یتم إنھاء اتفاقیاتھم ، أو یُحظر علیھم العمل مع میرسي كوربس في المستقبل، و / أو یخضعون  
 للمقاضاة الجنائیة. 

و الفساد أو تطلب میرسي كوربس من جمیع أعضاء الفریق والشركاء ، وتشجع المشاركین ، على اإلبالغ فوًرا عن أي ادعاء باالحتیال أ .4.2
أي انتھاك مادي آخر لھذه السیاسة إلى إدارة األخالقیات واالمتثال. یجب على أعضاء الفریق عدم التحقیق في أي ادعاء باالحتیال أو  

الفساد. ستراجع میرسي كوربس جمیع تقاریر االحتیال والفساد لتحدید المصداقیة وستقوم بالتحقیق في أي دلیل موثوق بھ على االحتیال  
یعتقد أنھ   ان شخص عاقلل یمكنأو الفساد أو انتھاك السیاسة وضمان الحل المناسب. یُقصد بالمصداقیة أي ادعاء عندما یكون ھناك دلیل 

 یمكن االعتماد علیھ في ظل الظروف. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KIbeCD5Z9UOc6_Pl3Xriy7Qu4fIklxxEvtNVvElJFzRUMjRTT0UxSjBJRjNJRzZCMVpRTDdSWlVFNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KIbeCD5Z9UOc6_Pl3Xriy7Qu4fIklxxEvtNVvElJFzRUMjRTT0UxSjBJRjNJRzZCMVpRTDdSWlVFNS4u
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غون عن انتھاكات لن تتسامح میرسي كوربس مع أي شكل من أشكال االنتقام ضد أعضاء الفریق أو الشركاء أو المشاركین الذین یبل .4.3
مشتبھ بھا لھذه السیاسة بحسن نیة. لن تتسامح میرسي كوربس مع إساءة استخدام وسائل التبلیغ. على سبیل المثال، لن تتسامح میرسي 

 كوربس مع التقاریر التي یتم إحضارھا مع العلم بأنھا كاذبة وبسوء نیة.

ستبلغ میرسي كوربس عن أدلة موثوقة عن احتیال أو فساد إلى السلطات ذات الصلة، وإلى الجھات المانحة، وفقًا لما قد یقتضیھ االتفاق  .4.4
أو القانون المعمول بھ، أو ، إذا لم یكن ذلك مطلوبًا، كما تحدد میرسي كوربس أنھ مناسبًا. ستتعاون میرسي كوربس مع المحققین وإنفاذ 

 لضمان محاسبة المسؤولین. القانون 

 العملیات واإلجراءات المطلوبة لضمان االمتثال  .5

 تضمن میرسي كوربس االمتثال لھذه السیاسة من خالل العملیات واإلجراءات المناسبة، بما في ذلك:

المسؤولیة المشتركة لقسم األخالقیات نقل ھذه السیاسة إلى أعضاء الفریق وجعل ھذه السیاسة جزًءا من مدونة قواعد السلوك، وھي  .5.1
 واالمتثال وفریق األفراد؛ 

 الحفاظ على نظام رقابة مالیة شامل، یضمن محاسبة جمیع النفقات بشكل صحیح، وھي مسؤولیة فریق الشؤون المالیة؛  .5.2

ركاء باإلبالغ عن  )، الذي یسمح ألعضاء الفریق والش www.mercycorps.org/integrityhotlineاالحتفاظ بخط ساخن لإلبالغ ( .5.3
مزاعم االحتیال والفساد دون الكشف عن ھویتھم، والتأكد من أن أعضاء الفریق والشركاء على درایة بالخط الساخن وكیفیة استخدامھ، 

 وھي مسؤولیة قسم األخالق واالمتثال؛

تحقیق فیھا وحلھا بطریقة منھجیة، وھي  الحفاظ على عملیة توضح بالتفصیل كیفیة اإلبالغ عن مزاعم االحتیال والفساد ومراجعتھا وال .5.4
 مسؤولیة إدارة األخالقیات واالمتثال؛

االحتفاظ بسجل لمزاعم االحتیال والفساد، وھي مسؤولیة إدارة األخالقیات واالمتثال، لتحدید االتجاھات والقضایا المشتركة وضمان   .5.5
 )؛ JARCاإلبالغ عن االدعاءات إلى لجنة التدقیق والمخاطر المشتركة (

 االحتفاظ بسجل للھدایا، وھو من مسؤولیة قسم األخالقیات واالمتثال؛ .5.6

 االحتفاظ بسجل للمدفوعات التي تتم بموجب أي استثناءات لمدفوعات التیسیر، التي تقع على عاتق قسم األخالقیات واالمتثال؛ .5.7

 متثال؛إجراء تدریب على ھذه السیاسة لجمیع أعضاء الفریق، وھي مسؤولیة قسم األخالقیات واال .5.8

مطالبة جمیع أعضاء الفریق بالتصدیق على أنھم یفھمون ھذه السیاسة وأنھم یمتثلون لھا، وھي مسؤولیة مشتركة لقسم األخالقیات  .5.9
 واالمتثال وفریق األفراد ؛ 

أیة ادعاءات باالحتیال  مطالبة شركائھا بااللتزام كتابیًا بالتصرف وفقًا لبیانات السیاسة الواردة في ھذه السیاسة وإبالغ میرسي كوربس ب .5.10
راك أي عضو في فریق میرسي كوربس، ت) إش2) تتضمن أو تتعلق بالموارد المقدمة للشریك من قبل میرسي كوربس، أو (  1والفساد (

 وھي المسؤولیة المشتركة لفرق امتثال الدولة والمنح؛

ون التزاماتھم بموجب ھذه السیاسة، وھي مسؤولیة الفرق القُطریة  إجراء العنایة الواجبة المناسبة ومراقبة الشركاء للتأكد من أنھم ال ینتھك .5.11
 بدعم من فریق امتثال المنحة؛ و

 المراجعة المستمرة لسیاساتھا وإجراءاتھا المتعلقة بمنع االحتیال والفساد لضمان تحسینھا عند الضرورة، وھي مسؤولیة إدارة األخالقیات .5.12
 واالمتثال. 
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 األدوار والمسؤولیات   .6

 القیات واالمتثال مسؤول عن: قسم األخ .6.1

 الحفاظ على ھذه السیاسة؛  .6.1.1

 إبالغ ھذه السیاسة ألعضاء الفریق؛  .6.1.2

)، الذي یسمح ألعضاء الفریق والشركاء  www.mercycorps.org/integrityhotlineالحفاظ على خط ساخن لإلبالغ ( .6.1.3
اء الفریق والشركاء على درایة بالخط باإلبالغ عن مزاعم االحتیال والفساد دون الكشف عن ھویتھم، والتأكد من أن أعض

 الساخن وكیفیة استخدامھ؛

 إجراء تدریب على ھذه السیاسة لجمیع أعضاء الفریق؛ و  .6.1.4

 باالشتراك مع فریق األشخاص، مطالبة جمیع أعضاء الفریق بالتصدیق على أنھم یفھمون ھذه السیاسة ومتوافقون معھا.  .6.1.5

 حوكمة السیاسة .7

  

 األخالقیات واالمتثالقسم  الفریق المسؤول 

 سامانثا بیتریتش، مدیرة،مكافحة االحتیال والفساد مالك السیاسة 

 كبیر مسؤولي األخالقیات واالمتثال  الراعي التنفیذي 

 )JARCلجنة التدقیق والمخاطر المشتركة ( الموافق على السیاسة

 2022یونیو  6 تاریخ الموافقة

 غیر متوفر  آخر مراجعة 

 السیاسة التالیة  
 2024یولیو/تموز  1 تاریخ المراجعة 
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 أمثلة على االحتیال والفساد -الملحق أ 

 االحتیال 

نتائج فحص  -تلقى فریقنا إشعاًرا بالتدقیق الداخلي القادم. عند تجمیع الوثائق لفریق التدقیق، أدركت أننا نفتقد بعض السجالت المطلوبة  س:
عند الطلب. أعلم أن ھذه الفحوصات مطلوبة من قبل میرسي كوربس قبل الدخول في معاملة مالیة مع طرف    RPSالطرف المحظور من نظام 

. عندما قمت بإجراء عملیات البحث، لم یتم  بأثر رجعي بالنتائج المفقودة وتم توجیھي إلجراء عملیات البحث وتأریخ النتائج يمشرفأبلغت ثالث. لقد 
 ؟ بأثر رجعي النتائج تأریخحظر األطراف الخارجیة. ھل من المقبول 

ساخن للنزاھة بالتوجیھ الذي قدمھ مشرفك  تزویر. یجب علیك إبالغ الخط ال بأثر رجعي یعتبر ال. تأریخ ھذه النتائج أ.
 .بأثر رجعي لتأریخ النتائج

المبلغ الذي أدخلتھ أكبر قلیالً من التكلفة الفعلیة. ھل أحتاج لتصحیح  -لقد ارتكبت خطأ بسیًطا في تقریر المصاریف الذي قدمتھ للتو  س:
  التقریر؟

  التناقضات الصغیرة ھي عبارة عن تحذیرات للمدققین والمنظمین.نعم. یجب حفظ جمیع السجالت بدقة. حتى   أ.

أعلم أن بعض التكالیف، مثل تكالیف الكحول أو الترفیھ، غیر مسموح بھا في المنح. ھل یمكنني ترمیزھا ضمن فئة عامة غیر محددة  س:
  بحیث ال تبرز في التقریر المالي؟

A.  یمكن دفعھا من بند المیزانیة المتبقي أو تحمیل أي تكلفة غیر  ال. ال یجوز لك تصنیف النفقات بشكل خاطئ بحیث
مسموح بھا على أي بند في المیزانیة. یجب تحمیل التكالیف غیر المسموح بھا التي یتكبدھا المكتب على األموال غیر المقیدة 

   فقط.

یل في العام المقبل، ھل من المقبول بالنسبة لي أن أطلب لم یستخدم فریقي كل المیزانیة المعتمدة ھذا العام. للحفاظ على نفس مبلغ التمو س:
  من البائع دفع فاتورة میرسي كوربس مسبقًا ألحد مشاریع العام المقبل؟

ال. قد یعتبر ھذا مصروفات مزورة مسجلة في دفاترنا وسجالتنا، تحریفًا للوقت الذي ستتكبد فیھ المنظمة النفقات.  أ.
   االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقیقة.یفرض علینا القانون 

 الفساد

كنت أصدر طلب شراء لمورد معروف. أشارت جھة االتصال الرئیسیة الخاصة بي لدى المورد إلى أنني سأحصل على خصم كبیر على   س:
  ذه الخدمة؟السعر إذا كان بإمكاني "تقدیم خدمة لھ" من خالل المساعدة في تكالیف تعلیم أحد أبنائھ. ھل یجوز لي أن أفعل ھ

A.  ھذه رشوة. یجب علیك اإلبالغ عن طلب المورد إلى الخط الساخن للنزاھة. تعد الموافقة على ھذه الخدمة  -ال
  محظورة بموجب ھذه السیاسة.

نا. یقترح كان فریقنا ینتظر وقتًا طویالً للحصول على تأشیرات ألعضاء الفریق الجدد. كان ھناك تأخیر كبیر في تجھیز التأشیرة في دولت س:
ظمات  أحد أعضاء الفریق أنھ یمكننا إجراء دفعة صغیرة لمسؤول حكومي یقوم بتسریع تجھیز التأشیرة بالنسبة لنا. قال عضو الفریق إن جمیع المن 

 غیر الحكومیة تقوم بھذه األنواع من المدفوعات. ھل یمكننا إجراء ھذا الدفع؟ 

A.  دفوعات التیسیر، حتى لو كان یُنظر إلى ھذه المدفوعات على أنھا . تحظر ھذه السیاسة مورشوةال. ھذه دفعة تسھیل
 جزء شائع من الممارسات المحلیة. یجب اإلبالغ عن اقتراح إجراء مثل ھذا الدفع على الخط الساخن للنزاھة.

خیر. یتمتع االستشاري  یرید فریقنا االستعانة بمستشار خارجي لضمان حصولنا على التراخیص المطلوبة من السلطة المحلیة دون تأ س:
 بسمعة طیبة في معرفة العملیات ذات الصلة جیًدا. ھل یمكننا التعاقد مع ھذا المستشار الخارجي؟ 
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قبل تعیین المستشار، ستحتاج إلى التأكد من أن المستشار الخارجي سوف یتبع جمیع المتطلبات القانونیة للحصول   أ.
الستشاري (مثل السمعة وتضارب المصالح والموقع اإللكتروني وااللتزام على الترخیص. من الضروري إجراء فحص سلیم ل

بمكافحة الرشوة وما إلى ذلك). یجب أن یتضمن العقد المبرم مع االستشاري صیاغة دقیقة للخدمات التي سیتم تقدیمھا ویجب 
اھا االستشاري. یجب أن یوافق أن یكون واضًحا بشأن الرسوم الواجب دفعھا فیما یتعلق بالترخیص والتكالیف التي یتقاض

االستشاري كتابیًا على عدم دفع أي مدفوعات لمسؤول حكومي فیما یتعلق بالخدمات باستثناء دفع الرسوم الحكومیة الرسمیة.  
التوجیھ"، الذي  - قبل إشراك ھؤالء المستشارین، یجب على أعضاء الفریق اتباع العملیة الموضحة في "إشراك الوسطاء 

 یل حول عملیة الفحص وأحكام العقد. یتضمن تفاص

أفھم أن میرسي كوربس ال تتسامح مطلقًا مع الرشوة والفساد. ومع ذلك، عندما یتعین علي دفع رشوة لتأمین سالمتي أو ممر آمن، ھل   س:
 یاسة میرسي كوربس؟ یُسمح بدفع رشوة؟ في مثل ھذه الظروف، ما الذي یمكنني فعلھ للتأكد من أنني بأمان وما زلت أعمل ضمن أحكام س

A.   یُسمح لك على األرجح بإجراء ھذه الدفعة، والتي تعتبر دفعة تسھیل یتم سدادھا تحت اإلكراه. على الرغم من أن
میرسي كوربس تحظر مدفوعات التیسیر، إال أن أحد االستثناءات ھو إذا تم الدفع تحت اإلكراه. ھذا یعني أن الشخص العاقل 

وى توفیر المبلغ من أجل حمایة األرواح أو األطراف أو الحریة. إذا تم سداد دفعة تسھیل في ھذه  یعتقد أنھ لیس لدیھ بدیل س
  الظروف، یجب علیك اإلبالغ عن الدفع فوًرا إلى مشرف یجب علیھ إبالغ قسم األخالقیات واالمتثال وفریق األمن.

 تسریع تجدید رخصة قیادتي الشخصیة؟بصفتي عضًوا في فریق میرسي كوربس، ھل یمكنني رشوة مسؤول حكومي ل س:

ال. على الرغم من أن میرسي كوربس تحترم خصوصیة أعضاء فریقھا وال تتدخل عموًما في أنشطتھم خارج   أ.
العمل، یجب على كل عضو في فریق میرسي كوربس تجنب أي سوء سلوك خارج العمل قد یضعف قدرتھم على أداء 

 كوربس. وظیفتھم أو یؤثر على سمعة میرسي 

 ھدایا األعمال 

یتفاعل كبار أعضاء الفریق في البرنامج القُطري بحریة مع شركاء البرنامج ویتلقون وجبات مجانیة من الشركاء. ینظر األفراد  س: 
ن میرسي كوربس.  المشاركون في البرنامج المدعومون من ھؤالء الشركاء إلى ھذه المعاملة على أنھا رشوة، لذا سیتلقى الشریك مزیًدا من العمل م

 ھل من المناسب أن یحصل أعضاء الفریق على ھذه الوجبات المجانیة؟

A.  في معظم الحاالت، قد یتم قبول وجبات العمل المتواضعة وغیر المنتظمة. ومع ذلك، عندما یتلقى أحد أعضاء
المحددة وما إذا كان من  الفریق وجبة مجانیة من شریك أو بائع أو ما إلى ذلك، یجب على عضو الفریق مراعاة الظروف 

. نظًرا ألن المشاركین في البرنامج قد ینظرون إلى ھذه  أنھ تم المساس بھاآلخرین ل قد یبدوالممكن المساس بحیادھم أو 
، یجب على أعضاء الفریق الرجوع إلى ھذه السیاسة أو طلب التوجیھ من قسم األخالقیات رشاوي الوجبات على أنھا 

 واالمتثال. 

 توزیع الھدایا الموجھة ألعضاء فریق معین من البائعین والمقاولین؟ ھل ھناك حد أقصى لتكرار تلقي مثل ھذه الھدایا؟كیف یتم  س:

A.  دوالًرا أمریكیًا أو ما   25ال ینبغي قبول الھدایا من البائعین إذا كانت في شكل نقود أو معادالت نقدیة، بقیمة تزید عن
تأثیًرا غیر الئق أو میزة غیر عادلة. یجب إبالغ إدارة األخالقیات واالمتثال بأي ھدیة عمل یعادلھا، أو تنشئ أو یبدو أنھا تنشئ 

   یتلقاھا أحد أعضاء الفریق.

  ھل یتعین على أعضاء الفریق اإلبالغ عن تناول القھوة أو الغداء مع صدیق یعمل لدى بائع؟ س:

A. وة أو الغداء ألنھما صدیقان ویدفع كالھما، فال داعي ھذا یتوقف على. إذا كان عضو الفریق والصدیق یتناوالن القھ
لإلبالغ. ومع ذلك، إذا حدثت النزھات بانتظام ودفع الصدیق الفاتورة في كل مرة، فیجب اإلبالغ عن ذلك. یجب أن یأخذ 
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میزة غیر  أعضاء الفریق في االعتبار تواتر الجوالت والتكلفة المتضمنة وما إذا كان الصدیق یدفع من أجل الحصول على
 مناسبة أو التأثیر على اإلجراءات الرسمیة. باإلضافة إلى ذلك، جمیع الھدایا ممنوعة أثناء عملیات الشراء.

س:  تقدم الشركة التي تعمل میرسي كوربس أعمالھا معھا سلة ھدایا العطالت مع الطعام والنبیذ إلى مكتبك كھدیة للعطالت. تبلغ قیمة السلة حوالي 
100 دوالر أمریكي. ال تقوم بإرجاع سلة الھدایا، ولكن تشاركھا مع أعضاء الفریق اآلخرین في مكتبك. ھل ھذا عادي أو طبیعي؟  

أ. نعم. ھذه مجاملة عمل عرفیة وقد ال یكون إعادتھا مناسبا ً )على سبیل المثال، األشیاء القابلة للتلف( أو یسبب إحراًجا لـ 
میرسي كوربس. یجب اإلبالغ عن استالم سلة الھدایا إلى قسم األخالقیات واالمتثال.   
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