وقف ومكافحة مامرســات االحتيال والفســاد يف بيئة العمل
دليل إرشــادي لرشح سياســة منظمة مرييس كور ملكافحة الفســاد

تقدم هذه الوثيقة دليل إرشادي إضايف حول سياسة منظمة مرييس كور فيام يتعلق مبامرسات الفساد واالحتيال يف مكان العمل .وال متثل بديالً عن وثيقة السياسة األصلية املذكورة ،وإمنا تعترب
ملخصاً لتحديد النقاط الرئيسية التي قد يتعرض لها فريق العمل أثناء أداء دورهم الوظيفي وتوضيح الخطوات التي ميكنهم اتباعها لطلب املساعدة.

تلتزم منظمة مرييس كور بتوفري بيئة عمل يرتقي السلوك األخالقي لجميع العاملني بها ألعىل مستوى .فمنظمتنا لن تتسامح بتاتاً
مع أعامل الفساد أو االحتيال من أي عضو من أعضاء فريقنا.
انظراىل دورات التعلم اإللكرتوين يف قسم تطوير املواهب املتاح عرب املوقع اإللكرتوين
Talent.MercyCorps.org
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انظر اىل سياسة مكافحة اإلتجار بالبرش يف املكتبة الرقمية.

لكل فرد الحق وااللتزام وفقاً لسياسة مرييس كور يف اإلبالغ عن أي عملية احتيال أو فساد محتملة .إذا ورد إىل علمك أية معلومات أو بيانات
حول مثل هذه األفعال ،أو كنت عىل دراية بأي منها ،يتحتم عليك اإلبالغ عنها ملرشفك املبارش أو شخص تثق به داخل منظمة مرييس كور أو
التواصل مع الخط الساخن .تكفل لك منظمة مرييس كور كامل الحق يف اإلبقاء عىل رسية هويتك عند التواصل مع الخط الساخن.
تذكر أنه من واجبك إذا ما شاهدت أو سمعت بأي أنشطة احتيالية،
املبادرة باإلبالغ عنها حتى يحظى الجميع ببيئة عمل قوامها األخالق،
ولضامن وصول املوارد ملن هم بحاجة إىل املساعدة .عند قيامك باإلبالغ
عن مثل هذه املامرسات ،فدورك يقترص عىل اإلبالغ و/أو الشهادة و/أو
كونك أحد ضحايا هذه الجرمية ،وال متتد مسؤوليتك إىل التحقيق يف
األمر؛ فهذه العملية تتم من خالل خطوات ثابتة ورسية.
قد تسهم ديناميات السلطة واألدوار النوعية وأوجه عدم املساواة
التاريخية واألعراف الثقافية يف األنشطة االحتيالية .وبغض النظر عن
أي مامرسات ثقافية وأعراف اجتامعية ،منظمة مرييس كور لن تتسامح
مطلقاً مع أي عمليات احتيال أو فساد كام هو موضح يف السياسة
املذكورة.
ندرك جيدا ً أنه يف بعض األحيان قد يرتدد الفرد يف طلب املساعدة أو
اإلبالغ عام شاهده أو سمعه من سلوكيات احتيالية تتعلق بالفساد،
وتتنوع وتتعدد هذه األسباب .فبعضها قد يكون خشية التعرض لالنتقام
أو التعرض للتكذيب أو عدم أخذ هذه البالغات عىل محمل من الجدية.
لذا ،تؤكد منظمة مرييس كور عىل التزامها بأخذ جميع البالغات املقدمة
لها بأعىل درجات االهتامم والجدية .كام أن أي محاوالت لالنتقام من
مقدمي البالغات بحسن نية ،حتى وإن مل تكن مدعومة باألدلة الكافية،
لن يتم التسامح معها أو االستهانة بها.
يتوجب عىل جميع العاملني مبنظمة مرييس كور التعامل بكامل االحرتام
والجدية مع مثل هذه االتهامات .إذا أخربك أحد أعضاء الفريق عن
محاوالت حصول رشوة أو فساد ،واجبك اإلنصات و املساعدة يف اإلبالغ.

إليك أهم املصطلحات الواجب فهمها
والتمعن بها:
الفساد يشمل أي فعل من أفعال االحتيال أو الرسقة أو االختالس
أو الرشوة.
االحتيال يقصد به القيام بخداع شخص أو طرف آخر بهدف
الحصول عىل امتياز بشكل غري عادل أو منصف.
الرسقة يقصد بها االستحواذ غري املرصح به ألي شكل من أشكال
امللكية أو األموال.
االختالس هو االستحواذ عىل أي شكل من أشكال امللكية أو
التمويالت من قبل شخص ُعهد إليه باالعتناء بها ورعايتها سواء
كانت ملكية أم متويالت نقدية.
الرشوة يقصد بها أي أموال أو خدمات ممنوحة /مقبولة أو تم
التعهد بها مقابل التأثري عىل حكم أو سلوك شخص آخر.
العموالت يقصد بها املدفوعات غري املرشوعة وامل ُقدمة إىل أحد
األفراد ممن قاموا باملساعدة يف حجز موعد أو حدث ما بدون
وجه حق.

تذكر
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هل سأضطر إىل الكشف عن اسمي أو هويتي عند اإلبالغ عن أي
محاوالت احتيال أو فساد محتملة؟

تقبل منظمة مرييس كور جميع البالغات مجهولة الهوية املقدمة إليها عرب الخط الساخن.

إذا أخربت مرشيف املبارش بقضية بها شبهة احتيال ،ولكنها مل تقم باإلبالغ
لقسم السلوكيات واألخالق ،ماذا ميكنني أن أفعل حيال هذا األمر؟

يلتزم جميع املدراء باإلبالغ عن أية شكوك إىل فريق السلوكيات واألخالق .حني تبلغ
مديرك فتكون أمتمت دورك ومهمتك ،ولكن ميكنك أيضاً اإلبالغ عن شكوكك عرب الخط
الساخن لقضايا ومشكالت النزاهة أو إىل قسم السلوكيات واألخالق مبارشة.

ماذا يحدث مبجرد أن أقوم باإلبالغ عن تهمة أو اشتباه بجرمية فساد؟

تلتزم منظمة مرييس كور بأخذ جميع البالغات املقدمة إليها بأقىص درجات الجدية
واالهتامم .يتم التحقيق يف جميع االتهامات امل ُبلغ عنها من خالل عملية موضوعية
وتفصيلية .أي اتهامات خطرية تتعلق بجرائم االحتيال أو الفساد قد ينتج عنها إيقاف
املتهم بها عن العمل خالل فرتة التحقيق.

أحد زماليئ يضيف تكاليف اإلقامة إىل تقرير نفقات السفر ،عىل الرغم
من إقامته مع أحد أقربائه وليس يف فندق .هل يعترب هذا احتياالً؟

نعم يعترب هذا شكالً من أشكال االحتيال .تحميل منظمة مرييس كور تكاليف اإلقامة
عىل الرغم من عدم قيامه بدفع أي مبالغ مقابلها يعترب ادعا ًء باطالً وهو أحد أنواع
االحتيال التي تشتمل عليها هذه السياسة.

عمتي وأرستها يعانون من حالة مادية فقرية للغاية؛ وقد تويف زوجها
منذ عامني ،وعمتي ال تستطيع العمل .هل ميكنني أن أضيف اسمها
إىل قامئة برنامج توزيع األغذية ،فمهمة هذا الربنامج تقديم املساعدة
ملن يحتاجون إليها؟ هل يُسمح لها مبشاركة االمتيازات معي كنوع من
الشكر؟

إضافة اسم عمتك يعترب أحد أشكال االحتيال ومشاركتها يف املنافع التي قد تحصل عليها
يعترب عمولة .يف جميع برامجنا حول العامل ،هناك معايري أهلية محددة مسبقاً وال يُسمح
إال بإضافة من تم فحص حالتهم من قبل القامئني بهذه املهمة إىل قامئة الربنامج .لا
يُسمح مطلقاً ألي فرد من أفراد فريق العمل تلقى أو قبول أي أموال من أحد عمالئنا/
املنتفعني بخدماتنا.

يف ثقافتي ،من املتوقع أن يساعد الفرد أرسته .وميلك شقيقي محالً
لبيع املشرتيات التي تحتاجها منظمة مرييس كور يف مشاريعها .ملاذا
ال ميكنني إخبار شقيقي مقدماً باحتياجنا لهذه األشياء واملبلغ الذي
سندفعه مقابلها؟

شعورك بااللتزام نحو مساعدة شقيقك نزعة طبيعية .إال أننا يف منظمة مرييس كور نقوم
بأداء معامالتنا ضمن إطار عمل يخضع لسياسة الشفافية واإلنصاف .املشاركة مبعلومات
رسية خاصة باملنظمة كمحاولة ملساعدة شخص آخر يف الحصول عىل امتياز بطريقة غري
رشعية أو منصفة يعترب احتياالً .املشاركة يف مثل هذه األفعال سيؤدي عىل إيقاف عملك
مع منظمة مرييس كور وحظر شقيقك من أي معامالت مستقبلية مع منظمتنا.
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