
 
 

 سیاسة مكافحة االحتیال
 

 :السیاسة
 

یتوّجب تقضي سیاسة الهیئة الطبّیة الدولّیة بتأمین اإلرشاد والمساعدة في إلقاء الضوء على أعمال االحتیال واإلبالغ عنها. 
 على الموّظفین جمیعًا اإلبالغ عن أّي عمل احتیال أو عن االشتباه بعمل إحتیال.

 
ومستشاري ومتطّوعي الهیئة الطبّیة الدولّیة وأّي طرف ثالث یعمل مع الهیئة الطبّیة الدولّیة في أّي تشمل هذه السیاسة موّظفي 
 بلٍد وعلى أّي مستوًى كان.

 
 

 التعلیق:
 

قد ینطوي االحتیال على  ُیعّرف االحتیال كمطلق تحریف أو إخفاء للوقائع بنّیة التضلیل والحصول على منافع غیر مشروعة.
قد یكون التحریف  ة وتضلیلّیة على غرار تزویر وثیقة مالّیة بنّیة الحصول على منافع كالمال واألمالك والخدمات.أعمال متعّمد

، وهذه بعض األمثلة عن االحتیال على سبیل (عن هذه المعلومات)  أو إخفاء أو عدم إفصاح عبارًة عن معلومات مغلوطة
 الذكر ال الحصر:

 ) نّص أو تحریف وثائق أو ملفات الكترونّیة بنّیة االحتیال1( 

 موجودات أخرى. اختالس وسوء استخدام موارد الهیئة الطبّیة الدولّیة على غرار األموال والمؤن أو)2(

أو ربح موجبات العقود، مّما یؤدي إلى خسارة موجودات ب االلتزام عدم) إساءة التعامل المتعّمد مع أطراف ثالثة أو 3( 
 شخصي.

 .) إساءة استخدام التحویالت المالّیة النقدّیة أو عدم اإلعالن عنها4( 

 اإلفصاح المالي.عدم الدّقة في  ) تعّمد 5( 
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 .تعویضات عن سلع لم ُتسّلم أو خدمات لم تُنجر قبض) السماح بقبض تعویضات أو 6( 

 ) قبض أو إعطاء رشوة أو عمولة خفّیة.7( 

 
 

 اإلبالغ:مسؤولّیة 
   

ُیسأل مدراء ومشرفو الهیئة الطبّیة الدولّیة جمیعًا عن فرض قواعد السلوك الخاّصة بالهیئة الطبّیة الدولّیة بشكٍل   )1(
 مستمر كمعیاٍر تصرف على جمیع الموظفین.

 
 یتوّجب على الموّظفین جمیعًا اإلبالغ عن أّي عمل احتیال أو عن االشتباه بعمل إحتیال. )2(

 
 كّل شخص یكتشف عمل احتیال أو یشتبه باحتیال أن یبّلغ المسؤول المباشر عنه.یتوّجب على  )3(

 
إذا تعّذر إبالغ المسؤول أو إذا أراد الشخص المبلِّغ عدم الكشف عن هویته فإّن الخّط الساخن للهیئة الطبّیة الدولّیة ) 4(

تقاریر  -واء عبر الهاتف أو شبكة اإلنترنتس -شامل، یمكن من خالله أن یرفع الموّظف رفع تقاریرنظام عبارٌة عن هو 
الرائدة في مجال تأمین نظم رفع تقاریر سرّیة  EthicsPointإّن شركة "أثیكس بوینت" آمنة من دون الكشف عن هوّیته. 

هي مستضیف ومشّغل هذا النظام. یمكن التواصل مع خبراء الخّط الساخن على مدار الساعة طیلة أّیام األسبوع للمساعدة 
 ي رفع التقاریر وكذلك لإلرشاد حول ما إذا كان الوضع یستدعي القلق.ف

 
 

 كیفّیة رفع تقریر سرّي في أّي وقٍت ومكان:
 

عبر الهاتف: اتصّل بالخّط الساخن الخاّص ببلدك على األرقام الواردة على الرابط التالي  •
www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com. 

 
 عبر شبكة اإلنترنت: ادخل الموقع التالي  •

icspoint.comwww.internationalmedicalcorps.eth ."واضغط على "ارفع تقریر جدید 
 

 
بوابة "أثیكس بوینت" أو االتصال برقم الهاتف الخاّص بكّل بلد، یرجى التواصل على البرید   إذا تعّذر ولوج

إضافّیة، أو التواصل مع للحصول على تعلیمات  report@InternationalMedicalCorps.orgااللكتروني التالي 
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، أو عبر البرید االلكتروني 281 455 21 385+المسؤول عن تدقیق االلتزام بیتر إیفانكوفیك على الرقم التالي 
nternationalMedicalCorps.orgpIvankovic@I .لطرح أّي استفسارات أو أسئلة 

 
 
 ) یتّم مراجعة المعلومات الُمستَلمة جمیعها في حال تّم التفویض إلجراء تحقیق مالئم.5(
 
 ) یتوّجب على جمیع الموظفین التعاون بشكٍل كامل خالل مسار التحقیق. یفضي عدم التعاون إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة،) 6(

 بما یصل إلى إنهاء العمل.
 

 
 الضمانات) 7(
 
 عدم اتخاذ تدابیر ضائرة -أ

ال تتّخذ أي تدابیر ضائرة على غرار إنهاء العمل أو اإلحالة إلى التأدیب بحّق أي موّظف على خلفّیة اإلبالغ عن إدعاءات 
 یعتقد الموّظف أّنها صحیحة.

 
 مضایقة -ب

. إذا تّم التأّكد من حدوث المضایقة، تتّخذ إجراءات شأٍن ما بنّیٍة حسنٍة إلى المضایقةیمنع تعریض أّي موّظف رفع تقریرًا حول 
 تأدیبیة بما فیها إنهاء العمل ضّد مرتكب المضایاقات.

 
 السرّیة -ج

لمعلومات تبقي الهیئة الطبّیة الدولّیة على سرّیة التحقیق في أّي ادعاء. تناقش التحقیقات ونتائجها مع المعنیین بمعرفة هذه ا
 فحسب.

 
 اإلدعاءات السرّیة -د
 

 إّن الموظفین مدعوون إلى ذكر أسمائهم إذ قد تتعذر متابعة اإلدعاءات والتحقیقات إن لم یعرف مصدر المعلومات.
 
 اإلدعاءات الكیدیة -ه

صّحتها أو زیفها إجراءات  تتخذ الهیئة الطبّیة الدولّیة بحّق األفراد الذین یقدمون ادعاءات من دون األخذ بعین االعتبار مدى
 تأدیبیة بما فیها إنهاء العمل.
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عتبر أیضًا انتهاكًا للقانون ینتِهك بما فیها إنهاء العمل وقد ) یؤّدي انتهاك هذه السیاسة إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحق المُ 8(

 المعمول به
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