
يلتزم جميع العامل� � منظمة م�� كور ويُكفل لهم كامل الحق وفقاً لسياستها با�ب�غ عن أي عمليات احتيال أو فساد محتملة. إذا وردت 

إليك أية معلومات أو بيانات حول مثل هذه ا�فعال، أو كنت ع� دراية بأي منها، يتحتم عليك ا	ب�غ عنها ��فك ا�با� أو قائد ذي ثقة 

أو التواصل مع الخط الساخن ا§خصص لقضايا ومشك�ت النزاهة. وتكفل منظمة م�� كور لك كامل الحق � ا�بقاء ع� �ية هويتك عند 

التواصل مع الخط الساخن.

تذكر أنه من واجبك إذا ما شاهدت أو سمعت بأي مدفوعات تتم بقصد 

الرشوة أو محاولة إ²ام مثل هذه العمليات، ا§بادرة با�ب�غ مبا±ة عنها 

حتى يحظى الجميع ببيئة عمل قوامها ا�خ�ق، ولض´ن وصول ا§وارد 

§ن هم بحاجة إº ا§ساعدة. عند قيامك با�ب�غ عن مثل هذه ا§´رسات، 

فدورك يقت¼ ع� ا�ب�غ و/أو الشهادة و/أو كونك أحد ضحايا هذه 

الجر¿ة، و� �تد مسؤوليتك إ� التحقيق   ا�مر؛فهذه العملية تتم من 

خ�ل خطوات ثابتة و�ية.

بغض النظر عن أية م´رسات ثقافية أو عادات وأعراف اجت´عية، منظمة 

م�� كور � تتسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال الرشوة ك� هو 

محدد ومنصوص عليه   السياسة ا�ذكورة.

ندرك جيداً أنه � بعض ا�حيان قد يÆدد الفرد � ا�ب�غ عن حاÅت 

الرشوة أو طلب ا§ساعدة لÇب�غ ع´ شاهده أو سمعه من محاوÅت 

رشوة، وتتنوع وتتعدد هذه ا�سباب. فبعضها قد يكون خشية التعرض 

ل�نتقام أو التعرض للتكذيب أو عدم أخذ هذه الب�غات ع� محمل 

من الجدية يليق بها. لذا،تؤكد منظمة م�� كور ع¨ التزامها بأخذ 

جميع الب�غات ا�قدمة لها بأع¨ درجات ا�هت�م والجدية. ك� أن أي 

محاو�ت ل�نتقام من مقدمي الب�غات بحسن نية، حتى وإن ² تكن 

مدعومة با�دلة الكافية، لن يتم التسامح معها أو ا�ستهانة بها.

يتوجب ع� جميع العامل� Îنظمة م�� كور التعامل بكامل اÅحÆام 

والجدية مع مثل هذه اÅتهامات. إذا أخÏك أحد أعضاء الفريق عن 

محاوÅت حصول رشوة أو فساد، واجبك ا	نصات و ا�ساعدة � ا�ب�غ.

إليك أهم ا�صطلحات الواجب فهمها 
والتمعن بها:

جرائم الفساد تشتمل ع� أي فعل من أفعال اÅحتيال أو 

الÒقة أو اÅخت�س أو الرشوة.

الرشوة يقصد بها أي أموال أو خدمات ممنوحة/ مقبولة أو 

تم التعهد بها مقابل التأث� ع� حكم أو سلوك شخص آخر.

 ºوعة وا§ُقدمة إÔ§العمو�ت يقصد بها ا§دفوعات غ� ا

أحد ا�فراد ممن قاموا با§ساعدة � حجز موعد أو حدث 

ما بدون وجه حق. 

العطايا التيس�ية يقصد بها أي مدفوعات تتم بهدف تعجيل 

أو ض´ن أداء إجراء روتيني.
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وقف ومكافحة م�رســات الرشوة   العمل 
وقف ومكافحة م�رســات الرشــوة   العمل 

تقدم هذه الوثيقة دليل إرشادي إضا� حول سياسة منظمة م�� كور في´ يتعلق Î´رسات الرشوة � العمل. وÅ ²ثل بدي�ً عن وثيقة السياسة ا�صلية ا§ذكورة، وإØا تعتÏ ملخصاً لتحديد النقاط 

الرئيسية التي قد يتعرض لها فريق العمل أثناء أداء دورهم الوظيفي وتوضيح الخطوات التي ¿كنهم اتباعها لطلب ا§ساعدة.

تلتزم منظمة م�� كور بتوف� بيئة عمل يرتقي الســلوك ا�خ�قي لجميع العامل� بها �ع� مســتوى. فمنظمتنا لن تتســامح بتاتاً مع م´رســات الرشــوة 

مــن أي عضــو من أعضاء فريقنا ســواء كان هو من قدمها أو قبل بها.

انظر اº سياسة مكافحة ا�تجار بالبÔ �  ا§كتبة الرقمية.
 ÝوÆا§وقع ا�لك Ïقسم تطوير ا§واهب ا§تاح ع � ÝوÆدورات التعلم ا�لك ºانظرا

  Talent.MercyCorps.org
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تقبل منظمة م�� كور جميع الب�غات مجهولة الهوية عÏ الخط الساخن.

نعم، هذا السلوك يعت½ رشوة. فالرشوة هي أي مدفوعات يتم منحها أو تقد¿ها أو 

عرضها مقابل التأث� � نتيجة تعامل أو صفقة ما.

نعم، هذا السلوك Áثل انتهاكاً لسياسة منظمة م�� كور الخاصة بشفافية التعام�ت 

والتزامها با�عاي� ا�خ�قية ا�نصفة للجميع. ويسمى هذا السلوك عمولة ويعتÏ أحد 

صور الرشوة ا§حظورة ²اماً.

تلتزم منظمة م�� كور بإ�ام جميع معام�تها   إطار عمل يتسم بالشفافية وا�عاي� 

ا�خ�قية وأسس العدل وا	نصاف. قبول أي فرد من فريق عملنا للعموÅت ينفي ²اماً 

ويناهض جميع القواعد وا�سس التي يقوم عليها عملنا ونؤمن بها � منظمتنا.ا§وردون 

من مقدمي الرشاوى والعموÅت، � الغالب سوف ينتقصون من جودة البضائع أو 

س�فعون ا�سعار لتعويض âن الرشوة. و� نهاية ا�مر، سينتج عن مثل هذه ا�فعال 

والسلوكيات تدم� سمعة ا§نظمة وتكليفها مبالغ مضاعفة أو اÅنتقاص من جودة 

الخدمات التي تقدمها مقابل ما تدفعه من أموال. لهذه ا�سباب ا§ذكورة، يعتÏ قبول 

العموÅت من ا§وردين غ� منصف أخ�قياً، ومخالفاً لقواعدنا ولوائحنا.

ك�، هذا السلوك غ� مقبول ومخالف لسياسة منظمة م�� كور §كافحة الرشوة.

تلتزم منظمة م�� كور Çعاملة جميع الب�غات ا�قدمة إليها بأقÆ درجات الجدية 

وا�هت�م التي تليق بها، ك´ تؤكد ع� اتخاذ ا�جراءات ال�زمة بناًء عليها. يتم التحقيق 

� جميع اÅتهامات ا§ُبلغ عنها من خ�ل عملية موضوعية وتفصيلية �ية. أي اتهامات 

خط�ة تتعلق بالرشوة قد ينتج عنها إيقاف ا§تهم بها عن العمل خ�ل فÆة التحقيق.

هل سأضطر للكشف عن اسمي وهويتي عند ا	ب�غ عن محاو�ت 

رشوة محتملة؟

لقد سمعت أن أحد ا�وردين عرض رشوة ع¨ موظف ا�شÊيات 

ليحصل ع¨ بعض ا�علومات الÏية حول العطاء القادم. هل تعت½ 

هذه جرÁة رشوة؟

إذا ما قام أحد موظفي ا�شÊيات بالتواصل مع مورد وعرض عليه 

ا�ساعدة   الفوز بعطاء ما مقابل ا�شاركة   أرباح هذا ا�ورد، هل Áثل 

هذا السلوك جرÁة رشوة؟ 

طا�ا أن منظمة م�� كور �زالت تحصل ع¨ قيمة ما تدفعه من أموال 

مقابل ا�شÊيات، فل�ذا تعت½ العمو�ت والرشاوي خطر يؤذي الجميع؟

  بلدي، "تقديم مبلغ صغ� من ا�ال" للمسئولÔ الحكوميÔ مقابل أدائهم 

�هامهم يعت½ سلوكاً مقبو�ً ومتوقعاً. هل يعت½ هذا سلوكاً مقبو�ً أيضاً؟

ماذا يحدث عند ا	ب�غ عن اتهام أو محاولة ا�شتباه   رشوة؟
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