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 مكافحة االحتيال سياسة

 2020 آب
 

 

 

 مقدمةال -1

  

 و االخالصثقافة نرغب في تشجيع  . وامورها كافةفي ؤلية معايير االنفتاح والشفافية والمس باعلى Concern كونسيرن منظمةتلتزم 

 شكاله.احتيال بجميع االمعارضة 

 

تضعنا امام خطر حجم وطبيعة عملياتنا  فانلذلك، من المنظمات الكبيرة، الكثير مع باالشتراك  تعمل المنظمة في العديد من البلدان، و

 :تقديم الغرض من هذه السياسة هوان الخسارة بسبب االحتيال. 

 

 االحتيال"كلمة  عنىتعريف واضح لم" 

  كافة انواعه النشاط االحتيالي بيمنع بموجبه لموظفين الى ا واضحتصريح 

  الكشف  نشاط احتيالي و هكذاجراءات لمنع ا ضوابط ولترسيخ  نشطة االحتياليةاالتحديد الموظفين في  بمسؤولياتملخص

 .     ظهورهعند ه عن

  ي نشاط احتيالي. القيام به حين يشتبهون باينبغي حول العمل الذي لموظفين لتوجيهات 

  الحتيالباالتي لها عالقة  نشطةالالتحقيقات في االقيام بجراء امسؤوليات تخص  ةواضحارشادات. 

 كونهم  وانشطة االحتيالية، العن اابالغهم  بسب يذاءالخطر الليتعرضون فيها يمكن ان لموظفين في الظروف التي ا ضمان حماية

 .̒ المبلغين عن المخالفات̕ يتضمن ذلك ايضا جميع . ى هذه النشاطاتشاهدين عل

 

 مع:لتزامن ينبغي قراءتها بااالرشاد و توفير هو هذه الوثيقة من هدف ال

  

  ارشادات التحقيقبخصوص  ذات الصلة الموارد البشريةسياسات 

 همالالالسرقة واو بالغ عن االحتيال التعلق باالتي تجراءات الاالخارجية و المالية سياسات ال 

 المخالفاتبالغ عن السياسة ا . 

 

   فعالة. ذات صلة و و صالحةذا كانت ال تزال اما تحديد لبشكل دوري ستكون هناك اعادة النظر بهذه الوثيقة 
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 اتالتعريف -2

 

الفساد  .اخرى و امور كونسيرنلممتلكات منظمة المالئم غيرالاالستخدام  والمصاريف تزوير  والسرقة والغش عمال ااالحتيال يتضمن 

آخر نوع ي ا الرشوة والمحسوبية و المشتريات ومجال غير المالية مثل االحتيال في  الجرائم المالية ومنها  عديدة،  لشكاايكون على 

 السلطة. خداماست سوءنواع امن 

 

 ما يلي: ال الحصريشمل االحتيال على سبيل المثال، 

  المانحيناو  كونسيرن منظمة ممتلكات ةياو ااموال سرقة   

  و النفقاتاتزوير التكاليف 

  لوثائقاو تحريف اتزوير 

 زالة السجالتاو اتالف ا 

 كونسيرن المناسب لممتلكات منظمة غير الشخصي ستخدام الا  

  طراف االمقابل تفضيل في طراف ثالثة او غيرها من المنافع من او الهدايا االمال نقدا  و يقبلون االموظفون الذين يسعون

  كونسيرن منظمة تعامالتهم معفي هذه  الثالثة

  االبتزاز  

 ي سببالو قبول رشوة ااستالم و الموافقة على اطلب ال رشوة وتقديم و االوعد  و عرض 

  قناعهم اعملية سهلة بهدف الحكوميين العموميين او للمسؤولين  المدفوعاتجعل  ويعني ذلك، تسديد المدفوعاتتسهيل

 .محددلى قرار او التوصل اما  عملية  السراع في با

  ةشخصي سباتحقيق مكلغرض طراف ثالثة ال زائدةو رسوم اسعار ادفع. 

 المصالح تضارب  ساءة استخداما 

 االرهابية المنظماتو االعمال و االجريمة  تمويل 

  االلكترونيةالجريمة 

 

 

  كونسيرنمنظمة سياسة  -3

 

 حتيال:اليظهر احيثما  في ذلك النه بو السب .كونسيرن منظمة لدىمقبول  غير ، وشكالهابجميع عمل خاطىء االحتيال 

 

  شخاص الذين يعيشون الل و برنامجنا،للمشاركين في خسارة االساس ، بل هي في كونسيرن لمنظمة ليست مجرد خسارةفهي

 .للمواطنين االكثر حاجة في العالم في فقر مدقع و

  المشاركين في برنامجنابناء على ذلك، على  المانحين وثير كبير على سمعتنا وعلى ثقة اتيمكن ان يكون لالحتيال. 

 

 ها بحزمالتعامل مع ومؤشرات على االحتيال  ةيمع ابعناية   قسيتم  التحق حيث نشطتها.  ا منالحتيال ااقصاء هو  كونسيرنمنظمة  هدفان 

 :على االطالق و هذا يعني  التسامحعدم هو فاالحتيال و موال الساءة استخدام انهجنا في مواجهة ااما   .طريقة محكمةب و

  االحتيالعمليات  تقلل الخسائر ولكي نظمتنا الى تصميم انهدف 

  ها او المشتبه بها بالغ عناليتم اللحاالت التي شاملة  تحقيقات سريعة واجراء لى انسعى 

 تهماذا كان ذلك عمليا، محاكم و، الجناة لى فصلا، نهدف اينما يتم العثور على االدلة. 

 

 الموظفين مسؤوليات -4

 الموظفين جميع)أ( 

 

  يتعرفوا على محتوياتها ومتطلباتها.منهم ان من المتوقع  و بداية عملهم في المنظمة،في يتم تزويد جميع الموظفين بهذه السياسة 

على  ن يكونواايضا اعليهم يجب  . وهمفي مكان عمل االحتيالظهور منع تمكنهم من طريقة اعمالهم بميع الموظفين القيام بمن مسؤولية ج

عالمات تدل تكون يمكن ان غير العادية  التصرفاتو ا وعي بان الصفقاتن يكونوا على ا حدوث احتيال، ودرجة عالية من الحذر من 

 دناه.االمحتملة كما هو مبين حاالت االحتيال . لذلك، عليهم االبالغ عن االحتيالعلى 

 

 راء)ب( المد

شارة ا ةاليا منتبهين وو ان يكون ، مجال مسؤولياتهمفي تظهر  يمكن ان نواع االحتيال التي ابالمدراء ان يكونوا على دراية مسؤولية من 

   هذه الحوادث.مثل فادي لتالمراقبة على الحفاظ  ، ومناسبو نشاط غير ااحتيال عملية لى حدوث ا
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 .بهامشتبه  احتيالقضايا اية عن بالغ الل تشجيع الموظفينضمان على المدراء ينبغي كذلك، 

 

 بالغ عن االحتيال المشتبه به الا -5

 

حادث ي ابالغ عن الينبغي اف مطلب،بهذا ال ةمرتبطليس هناك حدود مالية   .اهة باالحتيال المشتب مسائلعن  افوربالغ الالموظفين اعلى 

 بالغ عن شكوكهم على النحو التالي:الالموظفين اعلى  احتيال مشتبه به، بغض النظر عن المبلغ المعني.

 

  :و المدير القطري.ا مديرهم التنفيذييبلغون الموظفون في الخارج 

 رلد وايدوكونسيرن ولمنظمة  مدقق الحسابات الداخلي وقليمي الالمدير ايبلغون : قطريونمدراء الال . 

 االقدمعضو فريق االدارة يبلغون مريكية: الالمتحدة االواليات  و كوريا الجنوبية ،المتحدة المملكة ،يرلنداافي  ونالموظف 

 .المعني

 منظمة  في التحقيقات و لتدقيق الداخليارئيس  وا و الرئيسالتنفيذي الرئيس ايبلغون : االقدمفريق االدارة عضاء ا 

 .كونسيرن وورلد وايد

  لجنة مراجعة رئيس  ، العملياترئيس الرئيس التنفيذي ، يبلغ : وورلد وايد منظمة في التحقيقات لتدقيق الداخلي وارئيس

 .مباشر تأثر بشكلمن الممكن ان يو تابع ا فرع يافي  االقدمالتنفيذي الرئيس و  المخاطر الحسابات و

  لجنة رئيس  والعمليات رئيس ، كونسيرن وورلد وايدلمنظمة الرئيس التنفيذي  يبغلمملكة المتحدة: في االمدير التنفيذي 

 .المملكة المتحدةفي  والماليةالتدقيق 

  دارة المجلس ا رئيس العمليات و  رئيس، كونسيرن وورلد وايد لمنظمةالرئيس التنفيذي يبلغ كوريا: في المدير القطري

 الكوري.

 

 :شي كاالتي ياب  القيامعدم الذين يشتبهون بوجود حاالت االحتيال، لموظفين على ا

 

  تعويضات وا توضيحاتو طلب اتحديد الحقائق من اجل  باشرمبشكل بهم المشتبه االفراد ب االتصال 

  الذين تم ذكرهم اعالهغير  كونسيرنمنظمة  فرد مني الة مع االمسبحث 

  القانونباستثناء ما يسمح به  كونسيرن خارج منظمةي شخص الة مع االمسبحث 

 

 البالغمعلومات ا5-1

 

هذا ستخدم ين ايضا ايمكن  و .كونسيرنبمنظمة الخاص  السريخط المساعدة عن طريق المسالة عن  بالغالايمكن حسب االفضلية، 

اليه ليس بمقدوره بالغ اليتم اذا كان الشخص الذي او اكما تم ذكره اعاله،  االشتباه بالغ عنغير مناسبة لالالظروف اذا كانت الخط 

 :باشكل التاليليه االوصول يمكن  و كونسيرن وورلد وايد منظمة  المدقق الداخلي فيقبل من  يتم مراقبة هذا الخط المساعدة.

 لى الكتروني العبر البريد اfraudmailbox@concern.net  و ا whistleblowing@concern.net 

  00-353-1-479-1326 على الرقم عبر الهاتف 

  كونسيرن، المؤسساتخدمات  ،التحقيقات و التدقيق الداخليرئيس الى  سري" و خاص"تحمل عالمة على ان عبر البريد 

Concern ،52-55   ايرلندا.  2شارع كامدن السفلى، دبلن ، 

 

 ااالحتيال المشتبه بهعمليات التعامل مع تقارير عن  -6

 

 ةياسرعة مع  و بصرامةن يتعامل مديروها ا كونسيرنمنظمة  تتوقع . وبجديةالحتيال بشان اشكوك  ةياسوف تاخذ منظمة كونسيرن 

 ها.  باحتيال مشتبه حاالت تقارير عن 

 

جراءات المقترحة الا لة واالمسعن  باالبالغ ورعلى الفيقوموا  ناها بالمشتبه  االحتيالالذين يتلقون تقارير عن حاالت  راءعلى المد يجبلهذا، 

 :و كما يلي

 

 لى المدير القطريافي الخارج: راء المد 

 كونسيرن وورلد وايد منظمة  في التحقيقات و التدقيق الداخليرئيس  وقليمي اللى المدير ااالقطريون:  راءالمد .  

 حسب االقتضاء.خرين راء االالمد المدير المالي و، المدير الخارجيلى اقليميون: راء االالمد 

 اعضاء  لى امريكية: الا الواليات المتحدة و كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، يرلنداالمقيمون في االمباشرون راء المد

 .كونسيرن وورلد وايدمنظمة  في التحقيقات و  الداخلي لتدقيق ارئيس  و المعني االقدمفريق ادارة 

mailto:fraudmailbox@concern.net
mailto:whistleblowing@concern.net
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 منظمة في التحقيقات و التدقيق الداخلي رئيس و  و الرئيسا الرئيس التنفيذي و لىا : االقدمفريق االدارة  عضاءا 

     .كونسيرن وورلد وايد

 والمخاطرلجنة التدقيق رئيس   ،العمليات رئيسلى الرئيس التنفيذي، ا: وايد كونسيرن وورلدمنظمة  لداخلي فيالمدقق ا ،

 .مباشر تأثر بشكليقد  و تابعا عفراالقدم في اي الرئيس التنفيذي و

  لجنة رئيس والعمليات  رئيس، كونسيرن وورلد وايد لمنظمةلى الرئيس التنفيذي المملكة المتحدة: في االمدير التنفيذي 

 المملكة المتحدة. في  والماليةالتدقيق 

  دارة المجلس ا رئيس  والعمليات  رئيس،  كونسيرن وورلد وايد لمنظمةلى الرئيس التنفيذي ا كوريا: في المدير القطري

 الكوري.

 

 في حاالت مماثلة قد تكون قد  التجربة بمشاركةالسماح  و المسائلالشفافية في معالجة للتاكد من خطار الفوري هو الهذا امن الهدف 

 خرى.اماكن ابالفعل في ظهرت 

 

 ارشادات التحقيق -7

 

عن مسؤولة الجهات الو  .بالتشاور مع االشخاص الذين تم اخطارهمو  لةاجراء تحقيق شامل في المسالاتخاذ الترتيبات الالزمة يجب 

 :هي دارة هذه التحقيقاتا

 

 قليمياللمدير ااشيحه من قبل ريتم تي شخص آخر او ا في الخارج: المدير القطري 

 و االرئيس التنفيذي يتم ترشيحه من قبل خر اي شخص او ا االقدم فريق االدارة  : عضو مسؤول في المركزية الوظائف

 الرئيس

 

فيما  كونسيرن وورلد وايد منظمة  في التحقيقاتالتدقيق الداخلي و رئيس استشارة الظروف يجب على جميع هؤالء المسؤولين و في كافة 

   ، الخ.ختصاصاتالوا الموافقة على التحقيقابداء  و عملية التحقيقيتعلق ب

 

 فريق التحقيق 7-1

 

اذا  طراف ثالثة مستقلة.  واقبل  من وا كونسيرن من منظمة مناسبة ذو تجربةموظفين مستقلين من قبل ما اتكتمل التحقيقات ان ينبغي 

مهارات وخبرات مالية هناك شخص اخر جزءا من فريق التحقيق يمتلك ن يكون ابفمن المفضل مالية، االحتيال يتعلق بمسالة  كان

و يستوجب  . و حسب االقتضاء فريق دبلن المالي الموارد منشخص من و اقليمي الو المحاسب اامناسبة مثل المراقب المالي القطري 

 و مدة الخدمة.  او المنصب ا كونسيرنمنظمة  ي شخص معالى عالقة ااي اعتبار دون اجراء التحقيق 

 

سيكون الشخص الذي كونه  مباشرةبصورة في التحقيق فريق االدارة االقدم المسؤول  عضواو  القطريلمدير تكون هناك مشاركة للن 

 من عضوينعلى االقل فريق التحقيق يتشكل ن اديبي. ينبغي اجراء تاي ان ااتخاذ قرار بشفي المشاركة  تقرير التحقيق وعليه مراجعة 

 .مستقالجم شخصا المترن يكون افيجب و ان كان هناك حاجة الى مترجم، 

 

من شانها ان خرى او معلومات او الكشف عن وثائق ابطريقة ما كي ال يتصرفوا اثناء التحقيق، على المحققين ان يكونوا حذرين جدا 

الموظفين تطبيق ضمان حماية يجب في جميع الحاالت، . هوياتهماو معرفة لمخالفات وجود مبلغ عن اباالعتقاد بخرين التسمح ل

 .ما يليانظر  -المبلغين

 

 تحقيق ال 7-2

 

 قاموا باجرائها. محاضر المقابالت التي من ضمنها  هعمالاعلى فريق التحقيق توثيق كافة  .الحقائقثبات االغرض من التحقيق هو  

   كونسيرن وورلد وياد  منظمة التدقيق الداخلي و التحقيقات في رئيس  و قليميالبقاء المدير اا التحقيق في الوقت المناسب، واجراء ينبغي 

 تطورات رئيسية. اية بعلم على 

ان  التوقيع على مالحظات المقابلة، و تصريحلسرية هو جزء من شرط ا ̕  :الرشادات التحقيق للمنظمةجل ضمان السرية، وفقا امن و 

ن الى السرية، ينبغي لذلك، من اجل الحفاظ ع . ̒ كونسيرن منظمةديبية لموظفي اجراءات تااتخاذ اي خرق للسرية يمكن ان يؤدي الى 

 .ة طريقةيبا، مع عدم تضليل الشاهد تتم مقابلتهلشخص الذي اويتالئم مع الموقف  قيد التحقيقعن تفاصيل االدعاء  االفشاءيكون 

 

 في ملحق تقرير التحقيق. هذه المشورة تلخيصي محامي، ينبغي اراخذ مثل دعت الحاجة الى استشارة خبير خارجي، اذا  و
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 تحقيقالتقرير  7-3

 

جدول ال بالتحقيق والتي تتعلق تقرير التحقيق جميع التفاصيل االحتيال، حيث سيشمل التحقيقات في حاالت  كافة نتيجةيجب توثيق 

وردت مشورة قانونية  ةيا والتي تم اجرائها مقابالت للمحاضر التقرير كذلك سيكون ضمن حداث التي وقعت. الجميع التسلسل زمني ال

 اتخاذه.  الذي يجب جراء حول االتوصيات فريق التحقيق ، ايضا التقريريتضمن يمكن ان  . وملحقفي التحقيق بشكل 

 

هم في حاجة شخاص الذين اللى اااالستنتاجات و  المكتوبالتقرير ارسال  المسؤول االقدمدارة فريق االعضو ، ينبغي للمدير القطري

 جراء المناسب اتخاذه.  الاالموافقة على  و –عاله ا 6انظر القسم  -الى اشعار

 

عداد ابعد االنتهاء من فقط لكن يتم ذلك  لبداية عن الشكوك بنتيجة التحقيقفي اقاموا باالبالغ الذين  شخاصالااو  بالغ الشخصاوينبغي 

 .الذي تم اقتراحهاالجراء طبيعة  التقرير و

 

 موظفينال حماية -8

 

حماية الموظفين الذين عليها واجب المنظمة . عدم االستخفاف بهايجب  جدا للمحققين و ةهممن االعتبارات المسالمة المبلغين تعتبر 

 .التصرف الخاطىءبالغ عن التقدموا ل

 

 :سيتم التحقق معها مع اجراءات الحماية التاليةدارة وخط المساعدة االلى ابالغ عنها الالمسائل التي تم ا

 

سباب ال، يصعب اتخاذهيكون قرارا من الممكن ان بالغ عن الشبهات الن ااب كونسيرنمنظمة تعترف يذاء: الو ااالتحرش  -

لموارد البشرية لن ل هاسياساتحسب و  كونسيرن منظمةان . التصرفسوء القيام بالخوف من االنتقام من المسؤولين عن اهمها 

 جميع الخطوات العملية لحماية الذين يثيرون قضية ما بحسن نية.. لذلك، ستقوم باتخاذ يذاءالو اات التحرش حاالتسامح ت

 

 ،مع ذلك و. ائهمكشف عن اسمون ان يتم الوال يريد قضية ما عند اثارة حماية هوية الفرد  كونسيرنستحاول منظمة السرية:  -

و يمكن ان تكون هناك  لى تحديد مصدر المعلوماتاممكن ان يحتاج ي سوء تصرف ان التحقيق في ابن يكون مفهوما اينبغي 

  دلة.الكجزء من احاجة الى تصريح من قبل الفرد 

 

 

  ه من الممكن ان تؤدينالى اشارة اللكن تجدر ا الهوية، و تقديم ادعاء مجهولالى لموظفون يمكن ان يلجا ا: مجهولةادعاءات 

    التأكد من صحتها.جل اضافية من تدقيق الى عمليات ااالدعاءات المجهولة 

 

  :ذا تم تقديم ادعاء بحسن نية، لكن لم يتم تأكيده من انه باينبغي على الموظفين ان يكونوا على دراية االدعاءات غير الصحيحة

فراد قد تقدموا بادعاءات الذا كان اا ،لكن جراء ضد صاحب الشكوى. واي اعدم اتخاذ تضمن كونسيرن فان منظمة  خالل التحقيق،

 ديبية ضد شخص يقوم بهذا االدعاء.اجراءات تااتخاذ فسيتم النظر في  ،حقدالو ا كيدباب المن 

 

 

 عن التحقيقات في االحتيالتجة جراءات الناالا -9

 

 ةديبياجراءات تا 9-1

 

سيتم التعامل معهم وفقا لسياسة الموارد البشرية  و فظيعتصرف سوء قاموا بقد االحتيال رتكابهم جرائم يحكم عليهم الشخاص الذين الا

 لعملية واما بالنسبة . لى الفصلذلك امكن ان تؤدي من الم، حينها ادعاءات االحتيال ييداتو عندما يتم  .ديبيةاجراءات التالا حول

  عاله.ا 7المادة ذلك في توضيح فقد تم ديبي، اجراء التالن هذا اااتخاذ قرار بشالذين يشاركون في شخاص الا

 

 العمل في المستقبل.  اصحاب الهيئات التنظيمية و لمانحة  والمؤسسات امشاركة تفاصيل االحتيال مع منظمات خارجية مثل  مطلوب منا

 

 



 2020االحتيال  منظمة  كونسيرن لمكافحة  سياسة                          6

 الشخصية )مثل االسم بتفاصيله هذه الهيئات الخارجية يتم مشاركة ن افمن الممكن قام بعملية احتيال، قد احد الموظفين  الكشف على انعند  

 مها في اتخاذاستخدا ولديها هذه البيانات بحفظ لمنظمات تقوم هذه اقد  االحتيال. حالة تفاصيل الجنسية( و العنوان و تاريخ الميالد و و

 .القرارات المستقبلية

 

الشروع في المالحقة بهدف المحلية القانون تنفيذ جهزة الى ا ةاالحتيال الهام باحالة حاالت كونسيرن منظمةتقوم  لى ذلك، سوفاضافة ا

لسياق المحلي ااخذ ينبغي  و .فصل كل حال عن االخرىساس اسيتم تحديده على  ̒ مهما حتياالا ̕ باره تيتم اعما و  .عند االقتضاء الجنائية

ن اينبغي اتخاذ القرار النهائي بش. بنظر االعتبار فراد المعنيينالمن بدء المالحقة الجنائية ضد ا نسانالالنتائج المترتبة على حقوق ا و

 من قبل: فيما يخص كل حالة  المحاكمة

 

  البرامج الدولية بالتشاور مع مدير قليمي ال: المدير االخارجفي 

  االدارة مجلس  و رئيساالرئيس التنفيذي  يرلندا: في آ وورلد وايد كونسيرن  منظمة في المركزيةالوظائف 

 رئيس مع بالتشاور : المدير التنفيذيخرىالالتابعة او الفروع  كوريا و  ة المتحدةالمملكفي  كونسيرن وورلد وايد منظمة  

  دارةالمجلس ا

 

 مراقبةال ةنظماتغييرات في  9-2

 

مسار العمل يجب ان يتم توثيق  ؛المراقبةو غياب اتوقف و اشراف في االالفشل الضوء على حاالت ن يسلط التحقيق في االحتيال ايتوقع 

  هذا التقرير.تنفيذه عند االنتهاء من  في تقرير التحقيق ولتحسين االنظمة  المطلوب 

 

 استرداد الخسائر 9-3

 

السعي وكذلك  و ميزة تم الحصول عليها،افائدة ي الكامل استرداد سيتم السعي للحصول على خسارة، لل كونسيرن تعرض منظمةعندما ت

 و المنظمات المسؤولة عن الخسارة.افراد الالتكاليف من استرداد ال

 

 اتخاذ و ذلك من خالل  ن ذلك سيؤخذ في االعتباراو عدم القيام بذلك، فاالخسارة تعويض و المنظمة من افي حال عدم تمكن الفرد و

 ج.تجراءات جنائية قد تنا ةيالى اضافة المدنية السترداد الخسائر. هذا باجراءات قانونية ا

 

 

     االبالغ المنظمو  ةالمانحالجهات   -10

 

الى الهيئات  بالغ المتطلبات ا يحددف ،2اما الملحق  .االحتيال عن بالغالباالتي تتعلق  الرئيسيةالجهات المانحة متطلبات يحدد  1الملحق  

 .المملكة المتحدةالمؤسسات الخيرية في  مفوضيةو منها  ،االحتيالحاالت عن التنظيمية 

 

 عاله، بما في ذلك اعلى النحو المبين  الحالةشخاص المعنيين بتفاصيل البالغ ااينبغي ، بها المشتبهاالحتيال و افي حاالت االحتيال 

للجهات المانحة التقارير المطلوبة  عداد باهو بدوره سيقوم حيث ، كونسيرن وورلد وايد في منظمة والتحقيقات  الداخليالتدقيق رئيس 

تقرير استنتاجات التحقيق في الشروع في اعداد بل االحتيال ق فيخطار مشتبه به ا تقرير، ذلكيتضمن قد منظمة، ال يئاتاله وة المعني

الى اذا كان هذا  المعنيالشخص سينظر   الشخص المعني. قبل  منمنظمة والهيئة الالمانحة  هاتالج لىا التقارير هذه  ميتقدسيتم  االحتيال.

في ذلك الوقت ، المكتب الرئيسيالعقد يتم ادارته من قبل  ذا كان االمدير القطري. و هذه الحالة قد يتم تقديم التقرير من قبل العقد يدار في البلد، في 

منظمة  في والتحقيقات  الداخليالتدقيق رئيس يتخذه سالقرار  هذا مثل  .المعنيالبرنامج  فريق دعم قدم فيالالعضو امن التقرير ن ياتي ممكن ا

في حال  )  كوريا و  الواليات المتحدةو موظفي المملكة المتحدة  الموظفين المعنيين مثل من  وغيرهم االقليمي  مديرال ، كونسيرن وورلد وايد

   كوريا(.او  الواليات المتحدة او المتحدة المملكة من تمويل الكون 

 

 

 المستشارين الشريكة والتطبيق على المنظمات  -11

 

تطلب من الوكاالت و ان  جود هذه السياسة، المستشارين يجب ان تشير و بوضوح الى ومع  العقود المبرمة مع المنظمات الشريكة و

شكال على الي شكل من اابتحتوي التي تلك و افي تعامالتهم مع المنظمة تظهر عمليات احتيال  ةيابالغ عن الاالشريكة و المستشارين 

 او ستشارين الم جميع العقود المبرمة مع الشركاء و ان ترفق نسخة من هذه السياسة على شكل ملحق مع ينبغي كذلك،  موارد المنظمة. 
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تعامل مع هذا المطلب في للباالمكان االطالع على نموذج صياغة  .بوضوح المكان الذي يمكن الحصول على نسخة منهتحديد 

  .3الملحق 

 

 

 تاريخ النفاذ -12

 

 دارة.الالمجلس لجنة التدقيق والمخاطر التابعة عليها من قبل  موافقةمباشرة  بعد  الحيز التنفيذ  االحتيالدخل سياسة مكافحة ست

 

 مراجعة هذه السياسة -13
 

التدقيق والمخاطر كل لجنة تقوم بها هذه  مكافحة االحتيالسياسة  محتوياتل مراجعة تكون هناكفضل الممارسات، سمن اجل صيانة  ا

و او ييرات في االلتزامات القانونية التغالمطلوبة لتتوافق مع تعديالت الراء باجدارة اليتم تفويض اهذا الوقت، في  ثالث سنوات.

 والمخاطر.التدقيق  لجنة لى موافقة استحتاج  ،اخرى مهمة مراجعة القيام ب . غير انةالمانح الجهات متطلبات
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 قائمة بالمتطلبات الرئيسيةلكنها  ، بمتطلبات المانح مفصلة)هذه ليست قائمة  بالغ عن االحتيالالاحول المانح متطلبات  - 1الملحق 

 (مانحالكبيرة لل
 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .1
 

 االكتسابفي الئحة  و صةاالخ المنحةفي  اوال هاللقواعد واللوائح المنصوص علييخضع مريكية للتنمية الدولية الالوكالة امن كل تمويل 

للوكالة  ليالنظام التوجيهات ا ، ومدونة القوانين االتحادية ، ومريكية للتنمية الدوليةاللوكالة اقوانين االكتساب ل المعمول بها واالتحادية 

مبادئ  مريكية واللدولية للمنظمات غير الحكومية اا مريكية للتنميةالللوكالة ا االساسية الذي يتضمن القوانين مريكية للتنمية الدوليةالا

 الكلفة.
 

 : االحتيال بالغ عنالا -أ
 

 )عن االحتيال داخليا،  االبالغ فحالما يتم   بالغ الفوري.الافيما يخص االحتيال، هو ميركية للتنمية الدولية الهم قواعد الوكالة اامن 

كونسيرن وورلد  اعدها المدقق الداخلي في منظمةمتفق عليه تقرير ابالغ عن حالة احتيال مشتبه بها  اعداد مسبقا تم  عاله(، وا، 5القسم 

 عنها  بالغالن يتم اايجب  مريكية للتنمية الدوليةالا الوكالةموارد تخص  فان االبالغ عن اي حالة احتيال او فساد  أعاله(، 10)القسم  وايد

 (.   28م  ) االجباري لكشفحسب ا
 

من الممكن ان يكون لها تاثير التي شابهة الم عمالالو ااة و الرشوااالحتيال  كافة عمليات عن بشكل مكتوب تم الكشف ، يجب ان ي 28م حسب 

يرسل الى يتعلق بنا، ما في الرئيسي )المستلم المعني  الى و ارسالها في الوقت المناسب،  ،من حكومة الواليات المتحدة منحة ةيامحتمل على 

للعلم نسخة  مع )، مريكية للتنمية الدوليةاللوكالة الالمفتش العام مكتب   و الى  ( Concern US Inc  كونسيرن الواليات المتحدة منظمة

تحقيق ي ايتعلق بمريكية للتنمية الدولية فيما اللوكالة اتب المفتش العام لمكسيتم ارسال االختصاصات الى و  .(اتياالتفاقمسؤول   لىا الطالعاو 

  جراء التحقيق. الالختصاصات قبل  لى قبولهار يشي مقترح و
 

 .مانو الحراالتعليق منها ، لى عقوباتا يؤديالظروري يمكن ان عدم الكشف بحذر. الن هذا المطلب مالحظة من المهم 
 

 :التاليعلى العنوان مريكية للتنمية الدولية الالمفتش العام للوكالة ا مكتب حاالت الكشف لرسال ايجب 
 لتنمية الدوليةلمريكية اللوكالة الصندوق بريد مكتب المفتش العام 

  20044-0657  ،واشنطن العاصمة 657
 202-217-1023او  1-800-230-6539الهاتف:

  ig.hotline@usaid.govلكتروني: الالبريد ا
      URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form 

 
مكتب المفتش  مريكية/اللية التابعة للواليات المتحدة اوكالة التنمية الدو )جميع هذه االفصاحات الى فان ، ستقامةولضمان السرية واال

  .كونسيرن وورلد وايد الداخلي لمنظمةالمدقق من قبل كون ست(  Concern Worldwide Us Inc. كونسيرن وورلد وايدو االعام 
 

للتنمية  مريكيةالالوكالة ا تمويلو التي هي من  نقدمها التي  الفرعيةمنح ميع المع  ج  بالغاللاالجباري  الشرط هذا  ادراجمن الواجب ان يتم 

 الدولية.
 

 : عالقةمسائل اخرى ذات  -ب
  

 :على العمل مهم ثير االتي لها ت التي تمت جدولتهاداء البين تواريخ تقارير افي الفترة حداث امن الممكن ان تبرز   التطورات الهامة

 االمريكيةكونسيرن في الواليات المتحدة  منظمة بالغا، يجب علينا لى تمويله. في مثل هذه الحاالتامريكية الالذي تهدف الحكومة ا

لهذا، . االتحاديةالمنحة تحقيق هدف في   ان تضعف قدرتنا ماديانها امن شو ظروف معاكسة اخيرات او تامشاكل  ةيابحالما نعلم 

 مساعدة مطلوبة لحل الموقف. ةيا ومن المؤمل اتخاذه و ا اذهتخالذي تم اجراء البااعالنا ن يتضمن هذا الكشف اب يج

 

 موالالاعادة مطالبات ا :  
 

تم قد  هاموالان ابخرى الو المصادر ااعمليات التدقيق  ظهرتافي حال  موالالاباعادة ستطالبنا مريكية للتنمية الدولية الالوكالة ا

االحتيال. ك خرىاسباب جديرة الوغير ا، الضمني االتفاقورد في كما ها لوائح وها مع قواعد تنسجال  صفقةلتمويل  هااستخدم

قد  وامريكية للتنمية الدولية االلوائح الوكالة  تفق مع قواعد والذي ال يالصفقة على تكلفة ذلك الجزء من المطالبات يمكن ان تقتصر 

 كامل.بشكل ن تنأى بنفسها عن الصفقة ااألمريكية للتنمية الدولية  اختارت الوكالةما ذا ا شراءمبلغ ال كاملب المطالبة  تكون
 

 يرلنديةآلالمعونة ا .2

 :حينمايعتبر االحتيال قد ارتكب 

 
 و عن علم؛ اقصد عن  عمليرتكب  (أ
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الفساد، ، الخداع، الرشوة،  التزوير، االبتزاز، االختالس :رعلى سبيل المثال ال الحصاالحتيال، يكون هذا العمل له مميزات  (ب

و التقارير اتزوير السجالت المحاسبية مثل الشيكات، تغيير سندات التداول ، التمثيل الزائف، النصب، المؤامرةالسرقة، 

  التواطؤ:  خفاء الحقائق المادية واالمالية، 

 

لى سبيل المثال ال تتضمن ع تعاني من خسارة فعلية يمكن ان  نهاااالعتقاد بشكل واقعي بيمكن  او من خسارة دارةالتعاني ا (ت

 الحصر خسارة مالية.

للمنظمة غير المخصصة و جزء من المنحة اتعرض المنحة  عند ̕نه االى يرلندية آلبرنامج المعونة اارشادات من  57يشير البند 

االحتيال ولي ظروف اليصف هذا التقرير اعلى ان  ابة بشكل فوريكتيرلندية آلبالغ المعونة ااية لالشتباه في االحتيال، ينبغي الحكوم

جراءات المتابعة ا يرلندية المعنية وآلالمعونة ااموال  موال واللكل من مجموع اتقييما  و بتورطهممدراء المشتبه ال )المزعوم( و

يرلندية عندما يتم التحقيق في االحتيال بشكل كامل البالغ المعونة اثم، ا. ذلك مناسباكان ذا التدقيق الجنائي اخطط من ضمنها المقترحة، 

 تم اغالق القضية قد هنايرلندية آلة االمعون تعتقدالمنظمة غير الحكومية عندما سيتم ابالغ و   تقرير نهائي عن الحادث.الحصول على  و

̒ . 
 

 التدقيق الداخلي و التحقيقات في منظمة رئيسن قبل الحقة م احتيالتقارير  ة يا و اهبالمشتبه االحتيال حالة االشعار عن تقرير عداد اسيتم 

بالغ المعونة افي التقرير، سيتم يرلندية. آلالمعونة اعلى االحتيال تقارير في المنظمة الدولية  البرامجمدير حيث سيعرض  كونسيرن وورلد وايد

مرتين رلندية و يالمعونة اآل ترسلم ال. ايرلندية متورطة آلالمعونة اموال اذا كانت ابغض النظر عما ال االحتيكافة حاالت  عنيرلندية آلا

تطوير  عن طريق مديريجري تقديمها هناك تحديثات شهرية  ( نسخة من سجل االحتيال وكانون الثاني و تموز  يفي شهر في السنة )

 عمليات احتيال التي حدثت خالل الشهر.   ةيعن ا البرنامج اآليرلندي،

 
 

 وغيرها من الجهات المانحة في المملكة المتحدة(  DOFC)  الخارجية والكومنولث والتنميةمكتب  .3

 

   FCDO تب الخارجية والكومنولث والتنميةمك 3-1

 . عنوان ادسو ممارسات الفاباالحتيال المزاعم التي تتعلق و ا الشكوكبالغ عن جميع الل النقطة الرئيسية قسم تحقيق التدقيق الداخلييتعبر 

  :هو االحتيالوجود  في االشتباه او االحتيالعن   بالغالل مكتب الخارجية والكومنولث والتنميةلالبريد اإللكتروني 

reportingconcerns@FCDO.gov.uk 

 الخلفيه
داخل او خارج كثر من او ا فرد يقوم به مانة المتعمد من عدم اعمل   "هو  الحتيالا ،مكتب الخارجية والكومنولث والتنميةحسب اهداف 

. على آخر" ،و خطر الخسارةا، لحاق خسارة او اشخص آخر،  يالو انفسهم التحقيق مكسب بهدف   الكومنولث والتنمية لخارجية وامكتب 

ستفيدين لى المامن الوصول  ةالمساعدبموجبه و عن عمد، ي نشاط يمنع الى اشارة الل تحويل المعونة'  مصطلح 'ايضا يستخدم  هلكن و

ساءة ايعني الفساد و  فاسد آخر.  ي نشاطاو االرشوة، موال، الل ايغسرهاب، التمويل اكان ذلك بسبب االحتيال،   ، سواءعنيينالم

 .سب خاصالعامة لتحقيق مكوظيفة استخدام ال

 و ديبيةاجراءات تال شرافية،الا همواجباتالقيام بفي كانوا مهملين  وا فساد و نشطة احتيالي االذين يثبت تورطهم فو سيخضع االفراد 
 جراءات جنائية.  الحيثما كان منسابا، 

 

يبدا . العالقةذي  تضارب المصالحمفهوم الى جانب االحتيال الى في كثير من االحيان  مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية نظري

خطر اتخاذ يقود الى  هذا . وقيام بعملهالثناء اباعتبارات شخصية قد تاثر او يتاثر احد االفراد كون عندما يفي الظهور تضارب المصالح 

 و االلتزام المهني الى الموضوعية و النزاهة عبصورة سلبية الشخصية و امكافآت المالية تؤثراليمكن ان فقد . ب خاطئةسباالالقرارات 

 لى االحتيال. اؤدي ين ايمكن  و

 المصالح.  تضاربلي خطر انفسهم من ايجب على الموظفين حماية لهذا، 
 

 االبالغ 
الذي اعده بالغ عن حالة احتيال مشتبه بها التقرير اقد تم االتفاق على عاله(، وا، 5القسم  ) االحتيال داخلياحاالت االبالغ  عن حالما يتم 

متعلقة حالة احتيال او فساد   ةعن ايعاله(، فان االبالغ ا 10)القسم  كونسيرن وورلد وايد في منظمةو التحقيقات الداخلي رئيس التدقيق 

 .  مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية الىيجب ان يتم االبالغ عنها   مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية بموارد

 

 والتنميةالخارجية والكومنولث لمكتب التابع المكتب القطري قبل من يتم ادارته عقد او  بمنحة المتعلقاالحتيال كون  في حال ،

مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث  برنامجالمدير المعني المحلي للى اعلى المدير القطري تقديم التقرير المتفق عليه 

 في والداخلي   قسم التحقيق في التدقيقلى ارسال نفس التقرير االمملكة المتحدة بفي لدعم الدولي اسيقوم رئيس  ، ووالتنمية

   على العنوان االلكتروني:  والكومنولث والتنميةمكتب الخارجية 
reportingconcerns@FCDO.gov.uk 
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 و مدير صندوق ا  ) الكومنولث والتنمية مكتب الخارجية ويتم ادارته من قبل عقد او  المتعلق بمنحةاالحتيال كون  في حال

 المملكة المتحدةفي لدعم الدولي ارئيس سيقوم ، المملكة المتحدة في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية مع متعاقدال  خارجيال

 لىا في المملكة المتحدة  هاصندوقو مدير ا الكومنولث والتنمية الخارجية ومكتب  فيالموظف المعني لى االتقريربارسال 

reportingconcerns@FCDO.gov.uk 
 

، امرجعي ارقمحالة وللبتعيين مدير  لخارجية والكومنولث والتنميةامكتب  لحالتين، سيقوم قسم التحقيق في التدقيق الداخلي فيافي 

المكتب في التواصل مع ه استخداملكي يتم لمدير القطري الى االرقم المرجعي بارسال المملكة المتحدة في كونسيرن  منظمة وستقوم

مكتب الخارجية والكومنولث  فرقبين  التباسي اب يتجنفي الشي هذا ن يساعد اكن من المم .الخارجية والكومنولث والتنميةمكتب ل القطري

 المركزية والقطرية. والتنمية

 
 قرب فرصةافي  الكومنولث والتنمية مكتب الخارجية و موالاتنطوي على التي الحتيال مزاعم االبالغ عن ا كونسيرن منظمةعلى 

 .ممكنة

 
 المملكة المتحدةاموال مانحة اخرى من  3-2

 التدقيق الداخلي والتحقيقات فيرئيس سيقوم خرى من المانحين في المملكة المتحدة، اموال ا ةيالى تحتوي عحتيال عند حدوث حالة ا

االنتهاء من تم قد و ان كان . باالحتيالالمملكة المتحدة المعنيين في  كونسيرنمنظمة  موظفيباشعار كونسيرن وورلد وايد منظمة 

عاله(، ا 10)القسم  كونسيرن وورلد وايدالداخلي لمنظمة  مدققهناك تقرير ذي صلة اعده الذا كان ا و عاله(،ا 5القسم  جراء الداخلي )الا

 .مانحاللى االغ الحالة في المملكة المحدة بابلمنظمة كونسيرن وورلد وايد  المختصونفسوف يقوم الموظفون 

 

بالغ عن عمليات االحتيال في المسؤوال عن ا كونسيرن في اللملكة المتحدة منظمةدناه، سيكون المدير التنفيذي لـا 2 لملحقبموجب ا

 . المملكة المتحدةمفوضية المؤسسات الخيرية في لى اموال المانحين في المملكة المتحدة ا

 

  (DECلجنة طوارئ الكوارث ) 3-3

هي واحدة كونسيرن وورلد وايد منظمة و من الكوارث. ون تضررالذين يموال لمساعدة الجمع االكوارث نداءات  طوارئلجنة تطلق 

   .لجنة طوارئ الكوارث موالمن االمساعدات تقدم ة رائدة يغاثاخيرية مؤسسة  13من 

 

 تقييمتقوم باجراء ن ا كونسيرن منظمةعلى ، لجنة طوارئ الكوارثعضاء في الالواجبة لوكاالت ا الحمايةايير من معطرفا باعتبارها  و

 تنص برامج المشتريات والنقد.  و الكوارثجراء المجتمعات المتضررة الضوابط المالية، االتصاالت، الحوكمة، الشركاء، يتضمن  ذاتي

 يلي:على ما الواجبة حماية معايير الاحدى 

حسب ذات العالقة الشرطة والجهات المانحة  والخيرية المؤسسات مفوضية و طوارئ الكوارث لجنة و نبلغ نقوم بالتحقيق الفوري  ̕

 .̒المجتمع المتأثرمن معلومات التي تظهر بناءا على الخطيرة المبلغ عنها المشتبه بها او االقتضاء بالحوادث 

 

 موالاب التي تتعلق مثلة( الرؤية دناه ا 2الملحق انظر  ) ،الخطيرةبها، او الحوادث و المشتبه ا ةجميع حاالت االحتيال الفعليفيما يخص 

 2-3 النقاطفي كما هو مبين مفوضية المؤسسات الخيرية بالحادث  لجنة طوارئ الكوارث و بالغاسيتم حيث  ،لجنة طوارئ الكوارث

لى لجنة طوارئ الكوارث و مفوضية ابالغ الحالة اعن  مسؤوال  المملكة المتحدةفي كونسيرن لمنظمة المدير التنفيذي نظرا لكون ، عالها

 .في المملكة المتحدةالمؤسسات الخيرية 

 

 االتحاد االوروبي  -4

يقوم هذا المكتب وروبا. افي  االحتيال مكتب مكافحة ( او OLAF )اوالف يضا باسم ا االحتيالوروبي لمكافحة اليعرف المكتب ا

سياسة يطور  وروبية، والالخطير داخل المؤسسات ا التصرفسوء  الفساد و وروبي والاالحتيال على ميزانية االتحاد اي بالتحقيق ف

  االحتيال على االنترنتعن  االبالغنظام   عن طريقاوالف لى اتقديم االبالغ  نالا باالمكانوروبية. الللمفوضية ا االحتياللمكافحة 

(https://fns.olaf.europa.eu/ )وهو بهمخاص موقع  طريقنترنت عن الو عبر اا: 

 )form_en-reporting-fraud/contacts/fraud-https://ec.europa.eu/anti(  

 والف.الى مكتب اخطار الاسيقدم هذا من على االتفقاق   HIAI واالقليمي  المدير القطري و المدير على و 

 
  ECHO مكتب المساعدات االنسانية للمجموعة االوروبية -5

 
و االشتباه في  االحتيالعن كافة عمليات بالغ لغرض االاالنسانية للمجموعة االوروبية المساعدات مكتب هناك استمارة موحدة يقدمها 

ات االنسانية مكتب المساعدلى اعلى من سيقدم هذا االخطار  التفقاقاHIAI   ليمي  والمدير القطري و المدير االق و على. االحتيال

 مكتب المساعدات االنسانية للمجموعة االوروبية لىافي االحتيال االشتباه و جميع عمليات االحتيال االبالغ عن يجب  للمجموعة االوروبية.

 على عنوان البريد اإللكتروني التالي: 

REPORTFRAUD@ec.europa.eu-ECHO 

mailto:reportingconcerns@FCDO.gov.uk
https://fns.olaf.europa.eu/
https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_en
mailto:ECHO-REPORTFRAUD@ec.europa.eu
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 المنظمبالغ الا  – 2الملحق 

 

 مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة( 1

 

من دعم الناس ن ي، لضمان تمكزويل نجلترا واالجمعيات الخيرية في عمل ل وتنظم تسجلخيرية في المملكة المتحدة مفوضية المؤسسات ا

  المتحدة. و لمانحين من المملكةاموال على اتحتوي  هالمعفور بالحوادث الخطيرة المفوضية  باشعارناك التزام هات الخيرية بثقة. الجمعي

ى خسارة كبيرة يتسبب فن او يمكن اتسبب ي حادث خطير اعن  يفوربشكل و مفوضية بالغ الينبغي االجيدة، امثلة على الممارسات من 

   المشاركين في البرنامج. و او عملها اعلى ممتلكات المؤسسة الخيرية  اكبير اخطريشكل ان يكون و ا لالموال

 
 ،لها قيمة تذكريمكن ان ال تكون ة حاالت االحتيال والسرقة التي قد تحدث في مؤسسة خيري ن بعضبامفوضية المؤسسات الخيرية تعترف 

لى لذلك، عبالغ عنها. الاان يتم رقام التي ينبغي المن احد دنى اليس هناك  من المخاطر العادية التي تواجهها جميع المنظمات.  اجزءو 

عتبار االخذ بنظر االظروف الحادث، مع  مالهم الخيرية واع بالغ عنها فيالالحوادث خطيرة بما يكفي لذا كانت ان يقرروا ما امناء الا

 يتوجب كثر خطورة، اكان الحادث الخسارة كبيرة، قيمة كانت كلما و هكذا، فلمؤسسة الخيرية. لوالمخاطر المحتملة الضرر الحقيقي 

 .بالغ عنهالا
 

 :كيف ستبلغ عنه الخيرية و تكمؤسسيعتبر حادثا خطيرا في الذي ما 

 :مثل ةخاطر كبيرمينتج عنه قد ي حادث خطير ابالغ عن الايتم 

  المؤسسة الخيرية ممتلكاتو اموال افقدان 

 الخيريةالمؤسسة ممتلكات في  ضرار ا 

 في البرنامج المشاركينسمعة و ال واالخيرية  المؤسسةبعمل  ضرارا 

 

 ما يلي:تتضمن  الحوادث الخطيرة
 

  ال ماخسارة نتجت عن سواء  لضوابط الداخليةل كبيرخرق 

  الكبيرةو غيرها من الخسائر االسرقة  واالحتيال 

  لم يتم التحقق منه مجهول من مصدر  ةكبيرمنحة 

 رهابيال̒ بسبب النشاط ا محظورة ̕  ي منظمةاو بارهاب الصالت با 

  امينيعمل اشخص غير مؤهل  

 المعرضين للخطر برنامج المؤسسات الخيرية  في المشاركين عدم وجود سياسة لحماية  

  مناء المحتملين والمتطوعين والموظفينالامؤهالت من  اكدللت  ̒ تدقيق  ̕عدم وجود إجراءات 

 المعرضين للخطر    البرنامجلمشاركين في لساءة االحوادث  او المزاعمو الشكوك ا 

الشرطة  ذا كانتاخطير الحادث البالغ عن الالهذا، قم ب. اخطير اادثحالخيرية و مشتبه به داخل المؤسسة احقيقي جرامي انشاط يعتبر اي 

 .سبابالاسبب من ي الالمؤسسة الخيرية تجري تحقيقا في 

 بالغ عن االحتيال: الا

و غيرها اخرى الوالسرقة والجرائم المالية ااالحتيال مشتبه بها ك واحقيقية حوادث خطيرة  ةيامن ضمنها االبالغ عن الحوادث الخطيرة  

 .5بالغ في القسم الخطوط ايجب االبالغ عنها بموجب  كونسيرن وورلد وايد لمنظمةمن الخسائر الكبيرة 
 

بالغ عن تفاصيل ال، سيتم امن المملكة المتحدةانح المتعلقة بم و الحوادث الخطيرةابها و المشتبه االحقيقية جميع حاالت االحتيال بالنسبة ل

في المملكة المتحة مسؤوال عن االبالغ عن  كونسيرن وورلد وايد لمنظمةالمدير التنفيذي و باعتبار ، 5بالغ في القسم الخطوط ابموجب  الحالة 

   .حدةالحالة الى مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المت
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 .المستشارين دراجها في العقود مع المنظمات الشريكة وينبغي ابنود  - 3الملحق 

 

 :العالقةدراج البنود التالية في العقود ذات اينبغي 
 
 

 الشريكةالمنظمات  -1
 

بالغ عن لال سياستها و لمكافحة االحتيال سياستها في  واضحكما هو  تعارض منطمة كونسيرن وورلد وايد االحتيال بجميع اشكاله

من مطلوب كشفه والتعامل معه.  لمنع االحتيال و الصحيحةن تتخذ المنظمة الشريكة جميع الخطوات االمنحة يشترط في هذه  .المخالفات

  بما يلي:القيام الوكاالت الشريكة 

 

 الموجودة على   كونسيرن وورلد وايد منظمة  سياسة ةراجعم(  https://www.concern.net/  .) 

 على تحتوي و التي ا كونسيرن وورلد وايد منظمةعند التعامل مع تظهر حوادث احتيال مشتبه بها االبالغ عن اية القيام ب

الذي تم التحدث لى خط المساعدة الكتروني الالبريد اعن طريق  وا كونسيرن وورلد وايد لمنظمة لى المدير القطريا مواردها

 fraudmailbox@concern.net  : من السياسة 1-5 القسم عنه بالتفصيل في 

 من هذا النوعفي حوادث  و الحل  التحقيق عملية  تسهيل.  

 

 
 ستشارينلما -2

 

. سياستها لالبالغ عن المخالفاتو  سياستها  لمكافحة االحتيالتعارض منطمة كونسيرن وورلد وايد االحتيال بجميع اشكاله كما هو واضح في 

 بما يلي:  المسشتاريقوم ان هذا االتفاق يشترط في 

 

 الموجودة على السياسة  ةراجعم( https://www.concern.net/  .) 

 على تحتوي و التي ا كونسيرن وورلد وايد منظمةند التعامل مع تظهر عحوادث احتيال مشتبه بها االبالغ عن اية القيام ب

الذي تم التحدث عنه لى خط المساعدة الكتروني الالبريد اعن طريق  وا كونسيرن وورلد وايد لمنظمةلى المدير القطري ا مواردها

 fraudmailbox@concern.net  :من السياسة 1-5بالتفصيل في القسم  

  هذه الحوادث مثل في و الحل في التحقيق  اذا كان مناسبا المشاركة  

 

https://www.concern.net/
mailto:fraudmailbox@concern.net
https://www.concern.net/
mailto:fraudmailbox@concern.net

