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 كونسيرن العالمية منظمة

 المخالفات عن اإلبالغوسياسة  االحتيال مكافحة

 2017 الثاني تشرين
 

 المقدمة .2

ؤونها. جميع ش ممكنة من االنفتاح والشفافية والمساءلة فيالمعايير البأعلى  ةملتزم منظمة كونسيرن

 .االحتيال بجميع أشكاله نعارضتعزيز ثقافة الصدق وبنرغب نحن 

ن حجم ، فإ الكبيرة المنظماتظمة في العديد من البلدان ، وكما هو الحال مع العديد من تعمل المن

 :قديمتلخسارة بسبب االحتيال. الغرض من هذه السياسة هو خطر اقد يعرضنا لوطبيعة عملياتنا 

   .تعريف واضح لما نعنيه بـ "االحتيال"• 

 .بكافة أشكاله بيان نهائي للموظفين يمنع ممارسة النشاط االحتيالي• 

ابط ملخص للموظفين عن مسؤولياتهم لتحديد حاالت التعرض لألنشطة االحتيالية ، لوضع ضو• 

 وإجراءات لمنع النشاط االحتيالي و/ أو الكشف عن النشاط االحتيالي عند حدوثه.

 يالي.اط احتأي نشبإرشادات للموظفين فيما يتعلق باإلجراءات التي ينبغي اتخاذها عند االشتباه • 

 رتبطةالمفيما يتعلق بالمسؤوليات المتعلقة بإجراء التحقيقات في األنشطة  ةواضح اتتوجيه• 

 باالحتيال.

سبب بلية أو كنتيجة لإلبالغ عن األنشطة االحتيا لالذىتعرضهم  في حالةضمان الحماية للموظفين • 

 مخبرين".ال عليها. وهذا يشمل أيضا " شهوداكونهم 

 رشادات ويجب قراءتها باالقتران مع:اإل تقديمإلى  الوثيقة ههدف هذت

 .سياسات الموارد البشرية ذات الصلة فيما يتعلق بإرشادات التحقيق• 

 همال.سياسات وإجراءات التمويل الخارجي فيما يتعلق باإلبالغ عن االحتيال/ السرقة واإل• 

 

 عالة.مفيدة وذات صلة وف سيتم مراجعة هذه الوثيقة بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت ال تزال
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 تعريفات. 2 

 :التالي النحو على االحتيال كونسيرن منظمة عرفت

 ثالث طرف وأ موظف قبل من ، أخرى موارد أوكونسيرن  منظمة أموال استخدام إساءة أو سرقة"

 أو السرقة خفاءإل المالية السجالت أو المستندات في اأخطاء تتضمن القد  أو تتضمن قد والتي ،

 "االستخدام سوء

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على االحتيال يشمل ، المثال سبيل على

 .ةالمانحالجهة /  كونسيرن لمنظمة أخرى ممتلكات أي أو األموال سرقة •

 .النفقات أو التكاليف تزوير •

 .الوثائق تغيير أو تزوير •

 .السجالت إزالة أو إتالف •

 .كونسيرن منظمة موجوداتل المالئم غير الشخصي االستخدام •

 مقابل الثةث أطراف من أخرى مزايا أي أو الهدايا أو االموال يقبلون أو يطلبون الذين الموظفون •

 .منظمةال مع تهمتعامال في الثالثة األطرافتلك  تفضيل

 .االبتزاز •

 ان.ك سبب ألي رشوة قبول أو تلقي على الموافقة وطلب رشوة تقديم أو وعد أو رشوة تقديم •

 .المدفوعاتتسهيل  •

 .الشخصي الربح بهدف ثالثة ألطراف مفرطة رسوم أو أسعار دفع •

 كونسيرن منظمة سياسة. 3

 ا يحدثه عندمألن ذلك. كونسيرن بالنسبة لمنظمة مقبول وغير ، خطأ هو أشكاله جميعب االحتيال

 :االحتيال

 لذينا والناس للمستفيدين ارةخس نهايةال في ولكن ، كونسيرن لمنظمة خسارة مجرد ليس فهو •

 .العالمفي  ااحتياج شداأل والمواطنين مدقع فقر في يعيشون

 .نيدلمستفيا علی بالتاليو نلمانحيا ثقة علیو سمعتنا علی رکبي رتأثي له ونيک دق •
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 فيها قلتحقيا سيتم لالحتياا على الئلد أي. االحتيالأنشطة  على القضاء هو كونسيرن منظمة هدف

 .عليها مسيطرو ثابتة بطريقة معها لتعاملا يتمسو ةجيد رةبصو

 الموظفين مسؤوليات. 4

 مدراءال. ا

 بأي التنبؤو ، منطقتهم في تحدث قد التي االحتيال بأنواع اإللمام مسؤوليةالمدراء  عاتق على تقع

 .الحوادث هذه مثل لتجنب الضوابط على والحفاظ الئق غير نشاط أي أو االحتيال على مؤشر

 هذه نم نسخة على يحصلون لسيطرتهم الخاضعين الموظفين جميع أن من التأكدالمدراء  على نيتعي

 .باستالمها ويقرون السياسة

 .بها شتبهالم االحتيال قضايا عن اإلبالغ على الموظفين تشجيع من التأكدالمدراء  على يجب كما 

 

 

 ب. جميع الموظفين

 ان العمل.الذي يحدث في مك االحتيالم بطريقة تمنع لقيام بعملهاهي جميع الموظفين ان مسؤولية 

و أامالت االحتيال ، يجب أن يدركوا أن المع لحوادثيجب أن يكون الموظفون أيضا في حالة تأهب 

 لياالحتاالالسلوكيات غير المعتادة قد تكون مؤشرات على حدوث احتيال ، واإلبالغ عن حاالت 

 محتملة على النحو المبين أدناه.

 بهبالغ عن االحتيال المشتبه . اإل5

 الغ عن. يجب على الموظفين اإلببهامطلوب من الموظفين اإلبالغ عن قضايا االحتيال المشتبه 

 شكوكهم على النحو التالي:

 ، أو إلى المدير القطري. المباشرمدير الن في الخارج: إلى والموظف• 

 .لي لمنظمة كونسيرنوالمدقق الداخإلقليمي ر ايدلمالى اون: يطرلقدراء الما• 

 الصلة. وذ SMTالموظفين في أيرلندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية: إلى عضو • 

 والمدقق الداخلي لمنظمة كونسيرن.: إلى الرئيس التنفيذي و/ أو الرئيس SMTأعضاء • 
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يق ة التدق، رئيس لجنرئيس العمليات : إلى المدير التنفيذي ، المدقق الداخلي لمنظمة كونسيرن• 

 تابعة قد تتأثر مباشرة. منظمة، وأكبر مسؤول تنفيذي في أي  ROIوالمخاطر في 

ير ، مد ميةلمنظمة كونسيرن العاللمملكة المتحدة: إلى الرئيس التنفيذي في االمدير التنفيذي • 

 لجنة التدقيق والمالية في المملكة المتحدة.، العمليات ورئيس مجلس اإلدارة

 ئيسي ورتنفيذلول المسؤوالمنظمة كونسيرن العالمية ي لتنفيذالمدير الى إيا: رلكوي لقطرامدير لا• 

 ري.لكوالمجلس ا

 يجب على الموظفين الذين يشتبهون في االحتيال عدم القيام بأي مما يلي:

 .والألمد اب أو رلطلت احارشق أو لحقائد ايدلة لتحوفي محارة لمشتبه به مباشرد ابالفل التصاا• 

 .بخالف األشخاص المذكورين أعالهمنظمة كونسيرن هذه المسألة مع أي شخص في  ةناقشم• 

 .، باستثناء ما يقتضيه القانون منظمة كونسيرنمناقشة القضية مع أي شخص خارج • 

 .إبالغ المعلومات 5.1

ن ويمك .بمنظمة كونسيرن، قد يتم اإلبالغ عن المشكلة إلى خط المساعدة الخاص  إذا كان مفضال

لوارد شكوك على النحو االاإلبالغ عن يكون  تستدعي باناستخدام هذا أيضا إذا كانت الظروف 

يتم  اعدة.أعاله غير مناسب ، أو إذا كان الشخص الذي تم اإلبالغ عنه غير قادر على تقديم المس

نحو لى العه ، ويتم الوصول إلي كونسيرن منظمةمراقبة خط المساعدة هذا من قبل المدقق الداخلي ل

 التالي:

 fraudmailbox@concern.net :عن طريق البريد اإللكتروني إلى• 

 1326-479-1-353-00 :عن طريق الهاتف إلى• 

-52،  كونسيرن،  المؤسسة"خاص وسري" للمدقق الداخلي ، خدمات  المسجلعن طريق البريد • 

 ، أيرلندا. 2شارع كامدن السفلي ، دبلن   55
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 بهمع تقارير االحتيال المشتبه  . التعامل6

منظمة توقع ت. ونكونسيرمنظمة أي شكوك باالحتيال سوف تؤخذ على محمل الجد من قبل 

 التعامل بحزم وبسرعة مع أي تقارير عن عمليات احتيال مشبوهة. مدرائهامن  كونسيرن

ات إلجراءسألة واالم ابالغالذين يتلقون تقارير حول االحتيال المشتبه به أن  المدراءيجب على 

 :الى المقترحة على الفور 

 الخارج: إلى المدير القطري ن فييدراء المباشرلما• 

 .والمدقق الداخلي لمنظمة كونسيرنإلقليمي ر ايدلمالى ان: ييطرلقدراء الما• 

 القتضاء.اب حسن يرآلخدراء الموالمالي ر ايدلم، ا في الخارج المديرلی ن: إيإلقليميادراء لما• 

 والمدقق الداخلي لمنظمة كونسيرن.: إلى الرئيس التنفيذي و/ أو الرئيس SMT أعضاء• 

دقيق نة الت: إلى المدير التنفيذي ، رئيس العمليات ، رئيس لجالمدقق الداخلي لمنظمة كونسيرن• 

 تابعة قد تتأثر مباشرة. منظمةوالمخاطر ، وأكبر مسؤول تنفيذي في أي 

عمليات ، رئيس ال، كونسيرن العالميةالمدير التنفيذي لمنظمة لى ة: إدلمتحاللمملكة ي لتنفيذالمدير ا• 

  ة.لمتحدالمملكة الجنة التدقيق والمالية في ئيس رو

يس ئي ورتنفيذلول المسؤواالمدير التنفيذي لمنظمة كونسيرن العالمية لى إيا: رلكوي لقطرالمدير ا• 

 ري.لكوالمجلس ا

 اركبتشن الشفافية في التعامل مع القضايا والسماح والغرض من هذا اإلخطار الفوري هو ضما

 الخبرات في حاالت مماثلة قد تكون نشأت بالفعل في أماكن أخرى.

 . إرشادات التحقيق7

ية. ي القضف، يجب إجراء الترتيبات إلجراء تحقيق شامل  ابالغهمبالتشاور مع األشخاص الذين يتم 

 ت:عن إدارة هذه التحقيقا ونمسؤولهم ال هوالءو

 .: المدير القطري ، أو أي شخص آخر يرشحه المدير اإلقليميفي الخارج• 

ي مسؤول ، أو أي شخص آخر يرشح من قبل الرئيس التنفيذال SMTالوظائف المركزية: عضو • 

 .أو الرئيس
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 بشأنن لمنظمة كونسيرفي جميع الظروف ، يجب على المسؤولين أن يتشاوروا مع المدقق الداخلي 

 إلخ. ...( TOR) ، الشروط المرجعيةيق ، الموافقة على التحقيقعملية التحق

 فريق التحقيق 7.1

و من بة ، أذوي الخبرة المناس ينالمستقل منظمة كونسيرنيجب إكمال التحقيقات إما من قبل موظفي 

تمتع لذي ياقبل أطراف ثالثة مستقلة. عندما يكون لالحتيال آثار مالية ، يوصى بأن يتمتع الشخص 

 من جعمرارات وخبرات مالية مناسبة مثل المراقب المالي القطري أو المحاسب اإلقليمي أو بمه

يق دون تحقالمن فريق التحقيق. يجب إجراء  اجزء ان يكون،  حسب االقتضاء فريق دبلن المالي ،

 مراعاة لعالقة أي شخص مع الشخص المعني أو المنصب أو مدة الخدمة.

المسؤول في التحقيق بشكل مباشر حيث سيكون هو  SMTضو ع / لن يشارك المدير القطري

ذه. اتخا الشخص الذي يقوم بمراجعة تقرير التحقيق ويشارك في القرار حول أي إجراء تأديبي يجب

 يكون يجب أن يتكون فريق التحقيق من عضوين على األقل. إذا كان المترجم مطلوبا ، فيجب أن

 .الا مستقممترج

 وايتصرف وان ال، يجب أن يكون المحققون على درجة عالية من الحذر تحقيقات العند إجراء 

 ن هناكعن وثائق أو غيرها من المعلومات التي تسمح لآلخرين أن يخمنوا أ يكشفون بهابطريقة 

ميع في جالمبلغين لموظفين ل الضمانات اعطاء. يجب ومن ه يكشفواأو أن  امتورط شخصا معينا

 انظر أدناه. -الحاالت 

 التحقيق 7.2

خ لك نسذالغرض من التحقيق هو تحديد الحقائق. يجب توثيق جميع أعمال فريق التحقيق ، بما في 

 لمديراالمقابالت التي أجريت. يجب أن يتم التحقيق في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم إبالغ 

 بأي تطورات رئيسية. والمدقق الداخلي لمنظمة كونسيرناإلقليمي 

ء ية هي جزفقرة السر " الموارد البشريةادارة ا إلرشادات التحقيق في ق، وف من أجل ضمان السرية

ى لد ظفينالمو بحقمن بيان اإلقرار بالمقابلة، وقد تؤدي خروقات السرية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية 

ق لتحقيا". للحفاظ على السرية، يجب أن يكون اإلفصاح عن تفاصيل االدعاء قيد  منظمة كونسيرن

من  الشاهد بأي شكل يجوز تضليلتم مقابلته ، في حين أنه ال تلشخص الذي اللوضع و ابمناس

 األشكال.

يص ي تلخ، على سبيل المثال رأي المحامي ، ينبغ ينعندما يتطلب األمر مشورة الخبراء الخارجي

 هذه النصيحة في ملحق تقرير التحقيق.
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 تقرير التحقيق 7.3

فاصيل االحتيال. سيحتوي تقرير التحقيق على جميع الت ولحالتحقيقات نتائج يجب توثيق جميع 

قابالت خ أي مزمني لجميع األحداث التي وقعت. كما سيشمل التقرير نسالجدول الالمتعلقة بالتحقيق و

قيق ق التح. قد يحتوي التقرير أيضا على توصيات فريكملحقأجريت وأي مشورة قانونية يتم تلقيها 

 .حول اإلجراء الواجب اتخاذه

ألشخاص المكتوبة إلى ا النتائجالمسؤول أن يحيل التقرير/  SMTيجب على المدير القطري/ عضو 

 اجب اتخاذه.وأن يوافقوا على اإلجراء المناسب الو -أعاله  6أنظر القسم  - رهمإخطا يتوجبالذين 

قيق ، ة التحبنتيج االشتباه باالحتيالالشخص )األشخاص( الذين أبلغوا في البداية عن  اعالمينبغي 

 ولكن يجب أن يتم ذلك بمجرد االنتهاء من إعداد التقرير وتقرير العمل المقترح.

 

 لموظفينل. الضمانات 8

ل ى محمتؤخذ عل انإن سالمة المخبرين هي أحد االعتبارات الهامة للغاية للمحققين والتي يجب 

 لمخالفات.لإلبالغ عن ا نتقدمويالجد. تلتزم المنظمة بحماية الموظفين الذين 

 ية:ت التاللضمانااوخط المساعدة مع  المباشرةسيتم التحقيق في القضايا التي يتم إبالغها إلى اإلدارة 

ب با ، ألسبابأن قرار اإلبالغ عن الشك قد يكون صع كونسيرنمنظمة عترف ت: اإليذاءأو  المضايقة -

 سياساتوفقا ل كونسيرننظمة مليس أقلها الخوف من االنتقام من المسؤولين عن سوء التصرف. إن 

ة ت العمليتخذ جميع الخطواتأو اإليذاء وسالمضايقة تسامح مع تالموارد البشرية الخاصة بها لن 

 قضية بحسن نية.اللحماية أولئك الذين يثيرون 

لكشف ايثير قضية ما وال يريد  الذيالشخص إلى حماية هوية  منظمة كونسيرنسعى تالسرية: س -

د تحدي ك ، ينبغي أن يكون مفهوما أن التحقيق في أي سوء تصرف قد يحتاج إلىعن اسمه. ومع ذل

 كجزء من األدلة. الشخصمصدر المعلومات ، وقد يكون مطلوبا تصريح من جانب 

 ذلك يجب ، ومعالمصدر: قد يختار الموظفون تقديم ادعاءات مجهولة المصدرمجهولة الدعاءات اال• 

ي يا الت. سيتم النظر في القضاالمصدر جع االدعاءات المجهولةال تش نكونسير منظمةمالحظة أن 

 ،تقدير . في ممارسة هذا المنظمة كونسيرنيتم التعبير عنها دون الكشف عن الهوية حسب تقدير 

 :التالية بنظر االعتبارالعوامل  ستاخذ

 .خطورة القضايا المثارة• 
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 .مصداقية االدعاءات والحقائق المؤيدة• 

 ا.د االدعاء من المصادر المنسوبة إليهاحتمال تأكي• 

نية  عاء بحسنصحيحة: يجب أن يكون الموظفون على دراية بأنه إذا تم تقديم ادالغير الدعاءات اال• 

راء اذ أي إجأن ال يتم اتخفان منظمة كونسيرن تضمن يتم تأكيد ذلك من خالل التحقيق ،  لم، ولكن 

ر في خبيثة أو مزعجة ، فسيتم النظ قديم ادعاءاتبتت شخص، إذا قام  ولكنضد صاحب الشكوى. 

 يقدم هذا االدعاء. الشخص الذياتخاذ إجراءات تأديبية ضد 

 

 االحتيال في التحقيقات عن الناشئة اإلجراءات. 9

 التأديبية اإلجراءات 9.1

 اوفق ممعه التعامل وسيتم جسيم سلوك سوء قد ارتكبوا االحتيال بتهمة يحاكمون الذين األشخاص

 لىإ ؤديت قد يالحتاال حول المثبتة االدعاءات. ةالتأديبي باالجراءات الخاصة البشرية الموارد لسياسة

 إلجراءا هذا بشأن قرارال اتخاذ في المشتركين واألشخاص العملية أعاله 7 القسم ويبين. الفصل

 .التأديبي

 وكاالت لىإ كبيرةال حتيالاال عمليات نكونسير منظمة ستحيل ، االقتضاء عند ، ذلك إلى باإلضافة

 لنتائجاو لمحليا للسياق االهتمام إيالء وينبغي. الجنائية المقاضاة بدء بهدف المحلية القانون تنفيذ

 يجب ، حالة كل في. المتورطين األفراد ضد الجنائية المقاضاة بدء عند اإلنسان حقوق على المترتبة

 :هؤالء من قبل اذهااتخ عدم أو المقاضاة بشأن النهائي القرار اتخاذ

 الخارجي. مديرال مع بالتشاور اإلقليمي المدير: في الخارج •

 .الرئيس أو التنفيذي الرئيس: المركزية الوظائف •

 المراقبة أنظمة في التغييرات 9.2

 التعطل وأ /و اإلشراف في اإلخفاق حاالت على الضوء االحتيال حول التحقيق يسلط أن المحتمل من

 تنفيذه يتمو التحقيق تقرير في األنظمة لتحسين المطلوب العمل مسار توثيق يجب  ،رةالسيط غياب أو

 .التقرير هذا إعداد من االنتهاء عند

 

 



9 
 

 الخسائر استرداد 9.3

 تم يزةم أو فائدة ألي كاملة باستعادة المطالبة يتمس ، لخسارةل كونسيرن منظمة تتعرض عندما

 .خسارةال عن المسؤولة المنظمات أو االشخاص من تكاليفال استرداد طلب وسيتم ، عليها الحصول

 قانوني إجراء اتخاذ في النظر فسيتم ، لم يسددها أو الخسارة تسديد المنظمة أو الشخص يستطع لم إذا

 .عن ذلك تنتج قد جنائية إجراءات أي إلى باإلضافة هذا. الخسائر السترداد مدني

 

 ةالتنظيمي والتقارير المانحة الجهات. 10

 2 ملحقال يحدد. االحتيال عن باإلبالغ يتعلق فيما المانحة للجهات الرئيسية المتطلبات 1 ملحقال يحدد

 .الخيرية تحدةالم المملكة هيئة ذلك في بما ، التنظيمية الهيئات إلى االحتيال عن اإلبالغ متطلبات

 صلألشخا القضية تفاصيل عن اإلبالغ يجب ، فيه المشكوك االحتيال أو االحتيال حاالت في

 المدقق يقومس. كونسيرن منظمة في الداخلي المدقق ذلك في بما ، أعاله المبين النحو على المعنيين

 المعنية( المانحة الجهات) المانحة للجهة المطلوبة التقارير بإعدادكونسيرن  منظمة في الداخلي

 /و التحقيق دءب قبل به مشتبه تيالاح حدوث في االشتباه عن اتقرير ذلك يتضمن قد. التنظيمية والهيئة

 (المانحة الجهات) المانحة الجهة إلى التقارير هذه تقديم سيتم. االحتيالحول  تحقيقال نتائج تقرير أو

 العقد إدارة يتم كان إذا ما على المعني الشخص يعتمد قد. المعني الشخص قبل من التنظيمية والهيئة

 من إدارته تمتانت ك إذا أو ،المدير االقليمي قبل من التقرير قديمت يتم قد الحالة هذه وفي ، الدولة في

 ذات رامجالب دعم فريق في االقدم العضو من التقرير يأتي قد الحالة هذه فيف ، الرئيسي المكتب

 والموظفين اإلقليمي والمديركونسيرن  منظمة في الداخلي المدقق قبل من القرار هذا سيتخذ. الصلة

 التمويل كان إذا) أمريكيون موظفون / المتحدة المملكةموظفي  المثال سبيل على ، نالمعنيي اآلخرين

    (.ةاألمريكيالواليات المتحدة /  المتحدة المملكةمن 

 واالستشاريين الشريكة المنظمات التطبيق مع. 11

 يجبو السياسة هذه وجود إلى بوضوح االستشاريينو الشريكة المنظمات مع العقود تشير أن يجب

 مع عاملهمت خالل تنشأ احتيال عمليات أي عن اإلبالغ االستشاريينو الشريكة الوكاالت من تطلب أن

 مع العقود لجميع ينبغي ، ذلك إلى باإلضافة. شكل بأي المنظمة موارد تتضمن التي تلك أو المنظمة

 نيمك اين بوضوح تحديد أو كمرفق السياسة هذه من نسخة تضمين إما واالستشاريين الشركاء

 .3 الملحق في المطلب هذا مع لتعاملا صياغة نموذج تضمين يتم. منها نسخة على الحصول
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 السريان تاريخ. 12

 والمخاطر يقالتدق لجنة عليها من قبل موافقةال فور التنفيذ حيز االحتيال مكافحة سياسة تدخل سوف

 .للمجلس التابعة

 السياسة هذه مراجعة. 13

 قبل من االحتيال مكافحة سياسة محتويات مراجعة سيتم ، الممارسات أفضل على الحفاظ أجل من

 على تعديالت بإجراء لإلدارة يسمحس ، ذلك غضون في. سنوات ثالث كل والمخاطر التدقيق لجنة

 أي أن إال - انحةالم الجهات متطلبات أو /و القانونية االلتزامات في التغييرات تتطلبه قد الذي النحو

 .والمخاطر التدقيق لجنة موافقة إلى ستحتاج أخرى ةهام مراجعة
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 لة لمتطلباتاالحتيال )هذه ليست قائمة شاماإلبالغ عن  حول ينمتطلبات المانح - 1 ملحقال

 قائمة بمتطلبات الجهات المانحة الرئيسية / األكبر( هاالجهات المانحة ولكن

 (USAID) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .1

لمنحة افي  الللقواعد واألنظمة المنصوص عليها أوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية يخضع تمويل 

مريكية للتنمية لوكالة األلكتساب اال( المعمول بها ، ولوائح FARوفي الالئحة الفيدرالية ) ذات الصلة

وجيهات اآللية يات المتحدة للت( ، ونظام الوالCFR( ، وقانون اللوائح الفيدرالية )AIDARالدولية )

 (ADS بما في ذلك األحكام القياسية ) ية غير مريكللمنظمات األلوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 الحكومية ومبادئ التكلفة.

 حتيال:االا. اإلبالغ عن 

إلبالغ تعلق بات( USAID)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فيما يتعلق باالحتيال ، فإن أهم قواعد 

 حتيالاالود تقرير إخطار وجوإعداد أعاله(  5ا )القسم يداخل حتيال. بمجرد اإلبالغ عن االالعاجل

عن أي  أعاله( ، يجب اإلبالغ 10)القسم  لمنظمة كونسيرنمشتبه به من قبل المدقق الداخلي ال

 (.M28مي )إللزاا صاحوفقا لإلفالوكالة األمريكية للتنمية الدولية احتيال أو فساد يشمل موارد 

وة أو الرش أن يتم اإلفصاح كتابة ، في الوقت المناسب ، عن جميع عمليات االحتيال أو M28يتطلب 

ا حالتن من الحكومة األمريكية إلى المتلقي األول )في منحةأي أعمال مشابهة قد تؤثر على أي 

لدولية التنمية األمريكية ل لوكالةالمفتش العام في ا( وإلى مكتب الواليات المتحدةكونسيرن  منظمةل

 (.المطلع)مع نسخة إلى مسؤول االتفاق 

بما  ،وبات من المهم أن نالحظ هذا الشرط بدقة ، فقد يؤدي الفشل في الكشف عن المعلومات إلى عق

 في ذلك التعليق أو الحرمان.

 إلى:م عاالوكالة األمريكية للتنمية الدولية مكتب المفتش المكتب  الىيجب إرسال اإلفصاحات 

 ,P.O. Box 657  ،657 Washingtonمكتب المفتش العام الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

DC 20044-0657 

 6539-230-800-1أو  1023-712-202الهاتف: 

 ig.hotline@usaid.govالبريد اإللكتروني: 

 https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form ::عنوانال
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و مكتب أدولية الوكالة األمريكية للتنمية المن أجل ضمان السرية واالتساق ، فإن أي إفصاحات )إلى 

داخلي لمدقق ال( سيتم تقديمها من قبل االواليات المتحدة العالميةكونسيرن  منظمةالمفتش العام أو 

 .يرنكونس منظمةل

 لوكالةاتي نحصل عليها من تمويل الفرعية ال المنحيجب تضمين شرط اإلبالغ اإللزامي في جميع 

 .األمريكية للتنمية الدولية

 :صلة ذات أخرى مشاكل. ب

 علی ماه رثأ لها لتيوا ررةلمقا داءألا ريرتقا دادعإ يخوارت نبي داثحا تقع دق: لهامةا طوراتلتا• 

 نظمةم إبالغ علينا يجب ، الحاالت هذه مثل في. يکيةرألما مةولحکا ليوتمالمقصود من  الهدف

 ضعافإ إلى تؤدي قد معاكسة ظروف أو تأخيرات أو مشاكل بأية علمنا بمجرد األمريكية كونسيرن

 أو متخذال باإلجراء انبيا الكشف هذا يتضمن أن يجب. الفدرالية المنحة هدف تحقيق على قدرتنا

 .الموقف لحل مطلوبة مساعدة وأي المتوخى

 عمليات أظهرت إذا منا موالاأل برد للتنمية مريكيةاأل الوكالة ستطالب: األموال استرداد مطالبات •

 تمعامال لتمويل استخدمت قد الدولية للتنمية األمريكية الوكالة أموال أن األخرى المصادر أو التدقيق

انها  أو ساسيةاأل االتفاقية في مطلوب هو كما للتنمية األمريكية الوكالة ولوائح قواعد مع التتماشى

 من الجزء ذلك تكلفة على المطالبات تقتصر قد. االحتيال مثل ، رىأخ سبابأل مؤهلة غير

 المطالبة تكون دق أو الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ولوائح قواعد مع تتوافق ال التي تالمعامال

تلك  عن امتما ابنفسه تنأى أن الدولية للتنمية األمريكية الوكالة اختارت إذا المشتريات قيمة بكامل

 .تالالمعام

 ةاأليرلندي ةعونمال. 2 

 :عندما امرتكب االحتيال يعتبر

 و ، علم عن أو عمدا الفعليتم ارتكاب ( أ

 يرغ التملك ، الحصر ال المثال سبيل على ، ذلك في بما االحتيال بخصائص الفعل يتمتع( ب

 أو االختالس أو رمالتآ أو السرقة أو الفساد أو االبتزاز أو التزوير أو الرشوة أو الخداع أو المشروع

 أو محاسبيةال السجالت تزوير أو الشيكات مثل للتداول القابلة األدوات تغيير أو الزائف التمثيل

 و: والتواطؤ المادية الحقائق إخفاء أو المالية التقارير

 سبيل على ذلك في بما فعلية خسارة من ، تعاني قد أنها يواقعبشكل  عتقدي أو اإلدارة، تعاني( ج

 .المالية الخسارة الحصر ال لالمثا
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 من جزء وأ منحة تعرض حالة في" أنه على األيرلندية المعونة برنامج إرشادات من 57 المادة تنص

 لمعونةا هيئة إبالغ يتم أن يجب ، فيه المشكوك لالحتيال الحكومية غير للمنظمات متاحة منحة

 ،( لمزعوما) حتيالاال مالبسات ، ولياأل التقرير هذا يصف أن يجب. الفور على ةكتاب األيرلندية

 المعنية ديةاأليرلن المعونة وأموال اإلجمالية األموال تقديرا ، المتورطين بهم المشتبه المدراء

 إبالغ يجب .مناسبا ذلك كان إذا التدقيق القضائي خطط ذلك في بما ، المقترحة المتابعة وإجراءات

 حول ائينه تقرير على والحصول كامل بشكل حتيالاال في التحقيق يتم عندما األيرلندية المعونة

 أغلقت قد قضيةال أن األيرلندية المعونة هيئة ترى عندما الحكومية غير المنظمة إبالغ سيتم. الحادث

." 

 المدقق لقب من حتيالحول اال الحقة تقارير وأي فيه المشتبه حتيالاال إخطار تقرير إعداد سيتم

 معونةال منظمة إلى االحتيال تقارير الدولية البرامج مدير يقدمس. كونسيرن لمنظمة الداخلي

 .األيرلندية

 

 . وزارة التنمية الدولية والمانحين اآلخرين في المملكة المتحدة3

 (DFIDوزارة التنمية الدولية ) 3.1

ات كل الشكوك أو االدعاء حول( هي النقطة المركزية لإلبالغ CFUوحدة مكافحة االحتيال )

غ عن االحتيال / لإلبال DFIDة باالحتيال أو الممارسات الفاسدة. عنوان البريد اإللكتروني لـ المتعلق

 .fraud@dfid.gov.ukشبهات االحتيال هو 

 خلفيةال

يزة ، مل على استخدام الخداع للحصو بانهألغراضها ، تحدد وزارة التنمية الدولية تعريف االحتيال 

 لعامةاارة لطرف آخر. الفساد هو إساءة استخدام الوظائف أو تجنب االلتزام أو التسبب في خس

 لتحقيق مكاسب خاصة.

سة ي ممارفثبت أنهم تورطوا في أنشطة احتيالية أو فاسدة أو كانوا مهملين يأما األشخاص الذين 

 ية.إجراءات جنائالى ، فسيخضعون إلجراءات تأديبية ، وعند االقتضاء ، يةاإلشراف هممهام

. ينشأ تضارب تضارب المصالحاالحتيال إلى جانب مفهوم  الىوزارة التنمية الدولية ما تنظر  اغالب

 ورةخط ينطوي علىهذا وباعتبارات شخصية في أثناء قيامه بعمله. الشخص المصالح عندما يتأثر 

ا بقد تؤثر المكافآت المالية أو غيرها من المزايا الشخصية سل -أن يتم اتخاذ القرارات ألسباب خاطئة 
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يجب على الموظفين  على الموضوعية أو النزاهة أو االلتزام المهني ويمكن أن تؤدي إلى االحتيال.

 حماية أنفسهم من أي مخاطر تضارب المصالح.

 التقارير

يال المشتبه به أعاله( وإعداد تقرير إخطار وجود االحت 5بمجرد اإلبالغ عن االحتيال داخليا )القسم 

لدولية عن ايجب إبالغ وزارة التنمية أعاله(  10ظمة كونسيرن )القسم من قبل المدقق الداخلي لمن

 أي ادعاءات أو شكوك باالحتيال أو الفساد ضد موارد وزارة التنمية الدولية.

 

، ينبغي  يتعلق بمنحة/ عقد يتم إدارته من مكتب وزارة التنمية الدولية احتيالحدوث في حالة • 

سوف بالتزامن فق عليه إلى مدير برنامج التنمية الدولية المحلي ، وللمدير القطري تقديم التقرير المت

وزارة التنمية الدولية يقوم رئيس الدعم الدولي في المملكة المتحدة بإرسال نفس التقرير إلى فريق 

 fraud@dfid.gov.ukالمركزي في 

ق بمنحة /عقد تديره وزارة التنمية الدولية )أو مدير صندوق فيما يتعل احتيالفي حالة حدوث • 

، سيرسل رئيس الدعم الدولي  خارجي متعاقد من قبل وزارة التنمية الدولية( في المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة التقرير إلى الموظف المختص في وزارة التنمية الدولية أو مدير الصندوق في 

 .fraud@dfid.gov.ukنوان عالى الالمملكة المتحدة 

رب ية في أقوزارة التنمية الدول تشمل تمويلعن مزاعم التزوير التي  منظمة كونسيرنبلغ تيجب أن 

 فرصة ممكنة.

 

 أموال المانحين األخرى في المملكة المتحدة 3.2

 نظمةموظفي خرى للمملكة المتحدة ، سيتم إبالغ مفي حالة حدوث احتيال يتعلق بأية أموال مانحة أ

 بمجردو. كونسيرن منظمةكونسيرن في المملكة المتحدة بهذا االحتيال من قبل المدقق الداخلي ل

المدقق ضعه أعاله( ، وإذا كان التقرير ذو الصلة الذي و 5االنتهاء من اإلجراء الداخلي )القسم 

ي المملكة ا ، فسوف يقوم الموظفون المختصون فبه( مناسأعال 10)القسم الداخلي لمنظمة كونسيرن 

 .الجهة المانحةالمتحدة باإلبالغ عن الحالة إلى 

ن ع الدة مسؤوكونسيرن في المملكة المتح منظمة، أدناه ، سيكون المدير التنفيذي ل 2 ملحقوفقًا لل

 رية.دة الخيلمتحايئة المملكة اإلبالغ عن عمليات االحتيال ألموال المانحين في المملكة المتحدة إلى ه

 (DECلجنة الطوارئ للكوارث ) 3.3

mailto:fraud@dfid.gov.uk
mailto:fraud@dfid.gov.uk
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تبر نداءات لجمع األموال لمساعدة المتضررين من الكوارث. تع لجنة الطوارئ للكوارثتطلق 

 تمويلبت المساعداوتوصيل تقديم في جمعية خيرية رائدة  13" واحدة من العالميةكونسيرن منظمة "

 .لجنة الطوارئ للكوارثمن 

لب نية تتطمعايير الواجبة القانوال، فإن لجنة الطوارئ للكوارثكجزء من الوكاالت األعضاء في و

اء الشركاالهتمام بإكمال التقييم الذاتي الذي يغطي الضوابط المالية واالتصاالت والحوكمة و

 :لييما  هي ةلواجبمعايير العناية ا احدوالمجتمعات المتأثرة بالكوارث والمشتريات والبرامج النقدية. 

ري ولجنة العمل الخي لجنة الطوارئ للكوارث ونبلغنحن نقوم بالتحقيق على وجه السرعة  "

نجم توالتي  عنها والشرطة والمانحين المعنيين بما يتناسب مع الحوادث الخطيرة المشتبه بها أو المبلغ

 ".بها  المتأثرة اتعن ردود فعل المجتمع

ه أدنا 2 ملحقال )أو الحوادث الخطيرة( )انظر المشتبه بهاالفعلية أو بالنسبة لجميع حاالت االحتيال 

 رثئ للكوالجنة الطوار، سيتم إبالغ  لجنة الطوارئ للكوارثللحصول على أمثلة( المتعلقة بأموال 

كة المتحدة أعاله ، مع المدير التنفيذي للممل 3.2ولجنة العمل الخيري بالحادث كما هو موضح في 

 .يةدة الخيرهيئة المملكة المتح / لجنة الطوارئ للكوارثن اإلبالغ عن القضية إلى ع كونه مسؤوال

 . االتحاد األوروبي4

ذا كان ة ، إا إجراءات محددة لإلبالغ عن االحتيال. وكانت النصيحة الرئيسية المقدميال توجد حال

ب علينا " ، فيج رةكبي قيمة "كان ذات حدث في مشروع ممول من االتحاد األوروبي و احتيالهناك 

وقف لسعى ناالتصال بالوفد المحلي وإخبارهم وإعالمهم بالتدابير التي نتخذها لمعالجتها وكيف س

 ذلك مرة أخرى.حدوث 

 

 ةالتنظيمي التقارير - 2 ملحقال

 الخيرية المتحدة المملكة هيئة( 1

 لضمان ، لزووي إنجلترا في الخيرية المنظمات وتنظيم بتسجيلالخيرية  المتحدة المملكة هيئة قومت

 الخطيرة ثالحواد عن اللجنة بإبالغ التزام هناك. بثقة الخيرية المنظمات دعم على الجمهور قدرة

 بأي افور جنةالل إبالغ ينبغي ، جيدة وكممارسة. المتحدة المملكة في المانحين بأموال علمها بمجرد

 ةمنظمال ممتلكات على كبير طرخ أو لألموال كبيرة خسارة إلى يؤدي قد أو أدى خطير حادث

  .منها المستفيدين أو عملها أو الخيرية
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 تكون دق خيرية منظمة في تحدث قد التي والسرقة االحتيال حاالت بعض أن الخيرية الهيئة تدرك

 حد وجدي ال. المنظمات جميع تواجهها التي العادية المخاطر من اوجزء ابينس منخفضة قيمة ذات

 بما طيرةخ الحوادث كانت إذا ما يقرروا أن األمناء على يتعين. عنه اإلبالغ ينبغي أو يجب أدنى

 يالفعل الضرر مراعاة مع ، ةالحادث وظروف الخيرية أعمالهم سياق في عنها لإلبالغ يكفي

 أكثر الحوادث كانت ، الخسارة قيمة ارتفعت وكلما. الخيرية منظمةال على المحتملة والمخاطر

 .عنها اإلبالغ ينبغي أنه ىإل يشير مما ، خطورة

 

 :عنها اإلبالغ وكيفية الخيرية أعمالك في خطيرة حادثة يعتبرالذي  ما

 :كبيرة أهمية - مخاطر - عنه ينتج خطير حادث أي عن اإلبالغ

 .الخيرية األصول أو األموال فقدان •

 .الخيرية المنظمة بممتلكات تلحق التي األضرار •

 .السمعة أو المستفيدين أو الخيرية ظمةالمن عملب يلحق الذي الضرر •

 :تشمل الخطيرة الحوادث

 عنه خسارة. نشأي لم أم نشأ سواء الداخلية لضوابطل خطير خرق •

 .أخرى كبيرة خسارة أي أو السرقة أو االحتيال •

 .منه التحقق يتم لم أو معروف غير مصدر من كبير تبرع •

 .إرهابي نشاط بسبب "محظورة" منظمة بأي أو باإلرهاب االرتباط •

 .مناءفي مجلس األ يعمل مؤهل غير شخص •

 .الخيرية منظماتال في الضعفاء المستفيدين لحماية سياسة وجود عدم •

 والموظفين والمتطوعين المحتملين االمناء من للتحقق بها المعمول" التدقيق" إجراءات وجود عدم •

 .مؤهلينال

 .الضعفاء المستفيدين ضد ءةسااإل حوادث أو االدعاءات أو الشكوك •
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جب ي. خطير حادث هو بمشاركتها أو الخيرية المنظمة ضمن به مشتبه أو فعلي إجرامي نشاط أي

 ألي أخرى جهة أو الشرطة قبل من الخيرية المنظمة مع التحقيق تم إذا خطيرال حادثال عن اإلبالغ

 .األسباب من سبب

 :االحتيال عن اإلبالغ

 بخصوص بها مشتبه أو خطيرة حوادث أي ذلك في بما الخطيرة ادثالحو عن اإلبالغ ينبغي

 العالمية رنكونسي منظمةل أخرى هامة خسارة أي أو األخرى المالية الجرائم أو السرقة أو االحتيال

 .5 القسم فيالمبينة  اإلبالغ خطوط حسب

 في انحةم بجهة قةالمتعل( الخطيرة الحوادث أو) به المشتبه أو الفعلي االحتيال حاالت جميع في

 كونوي ، 5 سمالق فيالمبينة  اإلبالغ خطوط حسب الحالة تفاصيل عن اإلبالغ سيتم ، المتحدة المملكة

 المملكة يئةه إلى القضية إبالغ عن مسؤوالً "  المتحدة المملكة كونسيرن" منظمةل التنفيذي المدير

 . الخيرية المتحدة

 

 ستشاريين.في العقود مع المنظمات الشريكة واال إدراجهاالتي ينبغي شروط ال - 3 ملحقال 

 التالية في العقود ذات الصلة: الشروطيجب إدراج 

 . المنظمات الشريكة1

سيرن كونظمة من ارض، تعو اإلبالغ عن المخالفات  حتيالسياستها لمكافحة االكما هو موضح في 

لخطوات جميع ا خذ المنظمة الشريكةأن تتاالتفاقية االحتيال بجميع أشكاله. يشترط في هذه  العالمية

 يلي: م بماواكتشافه والتعامل معه. يتعين على الوكاالت الشريكة القيا حتيالالمعقولة لمنع اال

 (.https://www.concern.netالعالمية )متوفرة على:  كونسيرنمنظمة مراجعة سياسة • 

أو العالمية  كونسيرنعامل مع منظمة الت خاللاإلبالغ عن أي حوادث احتيال مشتبه بها والتي تنشأ • 

البريد اإللكتروني إلى خط بأو  كونسيرنمنظمة  فيالتي تتضمن مواردها ، إلى المدير القطري 

 fraudmailbox@concern.netمن السياسة ، أي:  5.1 المساعدة المفصل في القسم 

 هذه الحوادث. معالجةتسهيل التحقيق و• 

 

 

mailto:fraudmailbox@concern.net
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 . االستشاريون2

نسيرن كوظمة من ارض، تع و اإلبالغ عن المخالفات حتيالسياستها لمكافحة االكما هو موضح في 

 لي:االحتيال بجميع أشكاله. يشترط في هذه االتفاقية أن يقوم االستشاري بما ي العالمية

 (./https://www.concern.netمراجعة السياسة )متوفرة على: • 

أو  يةالعالم كونسيرنالتعامل مع منظمة  خاللاإلبالغ عن أي حوادث احتيال مشتبه بها والتي تنشأ • 

لى خط إالبريد اإللكتروني بأو  كونسيرنمنظمة  فيالتي تتضمن مواردها ، إلى المدير القطري 

 fraudmailbox@concern.netمن السياسة ، أي:   5.1المساعدة المفصل في القسم 

 ومعالجة هذه الحوادث.المشاركة حسب االقتضاء في التحقيق • 

 

 

 


