
 تنص سیاسة میرسي كور على حق كل شخص وواجبھ بإخبار شخص آخر عن أي تضارب محتمل في المصالح. في حال
 سمعَت أو علمَت بحدوث وضع مماثل، یجب علیك إبالغ المشرف علیك أو قائد موثوق أو االتصال بالخط الساخن للنزاھة.

.ویمكنك إبقاء ھویتك سریة عند تقدیم البالغ عبر أي من ھذه الخیارات المتاحة

 إذا رأیَت أو سمعت عن تضارب في المصالح، تذّكر أن تساھم
 في معالجة المشكلة عبر اإلبالغ عنھا لیتسنى للجمیع العمل

 ضمن بیئة أخالقیة وللحرص على استفادة الذین نرید مساعدتھم
 من الموارد. بصفتك مراسًال و/أو شاھًدا و/أو ضحیة، ال
 یقتضي دورك بالتحقیق، فھذه المھمة ستتم من خالل عملیة

سریة معتمدة

 من شأن دینامیات القوة وأدوار الجنسین وعدم المساواة
 التاریخیة والمعاییر الثقافیة أن تسھم في األنشطة غیر األخالقیة.

 بغض النظر عن الممارسات الثقافیة والقواعد االجتماعیة، لن
 تتساھل میرسي كور مع تضارب المصالح وفق ما ھو مبیّن في

.السیاسة

التردد في إلى  الشخص  كثیرة تدفع  أسباب   ثمة 
عن أو سمع  رأى  إذا  المساعدة  طلب  أو   الحدیث 
نذكر األسباب  هذه  ومن  المصالح.   تضارب في 

أو عدم تصدیقھ  من  أو  لالنتقام  التعرض  من   الخوف 
لكن یجب أن تعلم أن میرسي الجد.  محمل  على  أخذه   عدم 
 كور ستأخذ كل االدعاءات على محمل الجد. ولن یتم التسامح مع
 االنتقام بسبب بالغات یتم تقدیمھا عن حسن نیة، حتى لو لم تكن

.غیر مثبتة

 من الضروري أن یحترم الجمیع جدیة ھذا النوع من االدعاءات.
 إذا أخبرك أحد أعضاء الفریق باالشتباه بوجود تضارب مصالح،

 فاصغِ إلیھ وساعده علىاإلبالغ

العمل مكان  المصالح في  تضارب  منع 
دلیل حول سیاسة تضارب المصالح في میرسي كور

وتجدر العمل.  مكان  المصالح في  المتعلقة بتضارب  كور  میرسي  حول سیاسة  إضافیة  المستند توجیھات  هذا   یقّدم 
قد التي  المسائل  أبرز  على  الضوء  يسلط  المعلنة بل  السیاسة  عن  يشكل بدیالً  الدلیل   هذا  أن  إلى   اإلشارة 

المساعدة لطلب  اتخاذھا  يمكن  التي  الخطوات  ویستعرض  مھامھم  ممارسة  خالل  الفریق  أعضاء  .یواجھھا 

:من المفید فھم المصطلحات الرئیسیة التالیة

حین تتداخل يحدث  ما  المصالح ھو   تضارب 
التجاریة أو  المھنیة  أو  الشخصیة   المصلحة 
العضو هذا  ممارسة  مع  الفریق  أعضاء   ألحد 
الفضلى كور  میرسي  لمصلحة  لمھامھ تحقیقًا 

وأزواجھ وإخوتھ  الفریق  عضو  والدا   أفراد العائلة ھم 
وقد معھ.  يقیم  أي شخص  أو  وأطفالھ   وشركاؤه 
العائلة أفراد  الحاالت  هؤالء في بعض   یشمل 

المقربین األصدقاء  أو  .اآلخرین 

 الطرف ذو الصلة ھو أحد أعضاء الفریق أو أحد  أفراد 
عائلتھ المقربین أو أي جھة يملك فیھا  عضو الفریق أو 

مصلحة مالیة أحد أفراد أسرتھ 

 المزایا غیر المستَحقة قد تشمل مزایا يحصل علیھا  
عضو الفریق وال تقدمھا عادةً میرسي كور في  سیاق 

األعمال العادي، بما في ذلك االنخراط  في تعامالت  
تشارك فیھا میرسي كور بدون  عالقة عضو الفریق 

المعني، أو كشف معلومات  سریة لطرف ذي صلة 
ينافس للحصول على فرصة مع میرسي كور

تكلم

من دون خوف

أن على  ونشدد  األخالقي،  السلوك  درجات  بأعلى  كل فرد  يتصرف فیھا  عمل  بیئة  بضمان  كور  میرسي   تلتزم 
أعضاء فریقنا بین  المصالح  تضارب  مع  تتساھل  .منظمتنا  

 یمكن االطالع على سیاسة تضارب المصالح
.في المكتبة الرقمیة

 یمكن االطالع على دورة التعلم اإللكتروني في نظام إدارة
Talent.MercyCorps.org :المواھب على الموقع التالي

!تذّكر ھذه الروابط
Mercycorps.org/integrityhotline 

 أو
integrityhotline@mercycorps.org



كالم عن السياسة

 كل المدراء ملزمون باإلبالغ عن حاالت االشتباه بتضارب المصالح إلى
 فریق األخالقیات. إّن إبالغ مدیرك یعني أنك أّدیت واجبك؛ ولكن بوسعك

 أیًضا اإلبالغ عن مخاوفك عبر الخط الساخن للنزاھة أو إلى فریق
.األخالقیات مباشرةً

 تأخذ میرسي كور كل البالغات على محمل الجد وسوف تتصرف حیال
 البالغ الذي تتلقاه. سیتم التحقیق في االدعاء من خالل عملیة معّمقة

 وموضوعیة. وقد تؤدي االدعاءات الخطیرة بوجود تضارب في
.المصالح إلى توقیف المشتبھ بھ مؤقتًا عن العمل خالل سیر التحقیق

 ینطوي ھذا السیناریو على احتمال حدوث تضارب في المصالح ألن
 مصالحك الشخصیة أو مصالح أحد أقاربك باتت متصلة بعملیة اختیار

 التجار. لكن اتباع سیاسات الشراء المعتمدة لدى میرسي كور والحرص على
 الكشف عن كل العالقات الخاصة بك من خالل ھذه العملیة یساھمان في

.ضمان عدم حدوث أعمال احتیالیة أو انتھاكات لسیاسة تضارب المصالح

 تتشكل ھذه الحالة مثاالً عن تضارب المصالح. فإدراج اسم عمتك یعتبر
 ضربًا من االحتیال، في حین أن تلقي حصة من التوزیعات ھو بمثابة
 عمولة. كما أن كل البرامج الخاصة بالبلدان تعتمد معاییر أھلیة محددة
 مسبقًا، وال یتم إدراج سوى أسماء األفراد الذین یتم التدقیق فیھم على

 النحو السلیم من قبل المسؤولین. ال یجوز مطلقًا ألعضاء الفریق تلقي
أي دفعة من أحد المستفیدین

 من الطبیعي جًدا أن ترغب في مساعدة أحد أفراد أسرتك. لكن میرسي كور
عن  تمارس أعمالھا بموجب سیاسة إنصاف وشفافیة. لذلك فإن الكشف 

محاولة لمساعدة شخص آخر  معلومات سریة خاصة بمیرسي كور في 
ا  على نیل منفعة غیر عادلة ھو ضرب احتیال. ویشكل ھذا المثال أیًض
 تضارب مصالح وینتھك سیاسة تضارب المصالح الخاصة بنا. ومن  

المرجح عند إقدامك على مثل ھذه األعمال أن تخسر وظیفتك مع میرسي
كور وأن یفقد شقیقك القدرة على التعامل مع میرسي كور في المستقبل .
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أسئلة
 ھل یجب علّي ذكر اسمي عند تقدیم بالغ عن 

تضارب محتمل في المصالح؟

 إذا أخبرت مدیري عن االشتباه بوجود تضارب مصالح 
لكنھ لم یبلغ فریق األخالقیات، فماذا أفعل؟

 ماذا یحدث حین أبلّغ عن ادعاء أو اشتباه بوجود تضارب في
المصالح؟

 أحد أقاربي یرغب في العمل كتاجر مع میرسي كور كونھ یقدم
خدمة تتعلق بأحد برامجنا. ھل ھذا تضارب في المصالح؟

 تعیش عمتي وعائلتھا في الفقر، فقد توفّي عمي منذ عامین وال
 تستطیع عمتي العمل. وبما أن برنامج توزیع الطعام لدینا یھدف إلى
 مساعدة المحتاجین، ھل یمكنني إدراج اسم عمتي على القائمة؟ وھل

من المقبول أن تتقاسم تلك المنافع معي تعبیًرا عن شكرھا؟

 من المتوقع في ثقافتي أن یساعد المرء أفراد عائلتھ، وشقیقي
 یملك متجًرا لبیع أغراض تحتاجھا میرسي كور في مشاریعھا.

 لَم ال یمكنني أن أخبر شقیقي مسبقًا أننا سنشتري تلك
األغراض، والمبلغ الذي سننفقھ لشرائھا؟

تكلم

من دون خوف

وأجوبة ���

المصالح لسیاسة تضارب  وآخرین  أنت  انتھاكك  عدم  من  التأكد   بغیة 
المحتملة، الحالة  عن  الكشف  القیام باآلتي:  كور، تذكر   الخاصة بمیرسي 
راجع علیھا.  قد تشھد  التي  الحاالت  عن  واإلبالغ  المشاركة،  عن   واالعتذار 
التفاصیل من  لمزید  كاملةً  المصالح  الخاصة بتضارب  .سیاستنا 

محتمل في على تضارب  ينطوي  موقف  وجود  حال   في 
من تحقق للتأكد  يجدر بي فعلھ  الذي  ما   المصالح، 

عدم ومن  علیھ،  وموافقتھا  الموقف  هذا  من  كور   میرسي 
المصالح؟ المتعلقة بتضارب  انتھاك سیاستنا 

.تستقبل میرسي كور البالغات مجھولة الھویة عبر الخط الساخن للنزاھة




