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مقدمة

ــع الفســاد يف املســاعدات اإلنســانية يف عــام 2012،  ــل من ــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان بإعــداد دلي ق
ــه  ــذي أعدت ــات االنســانية ال ــع الفســاد يف العملي ــدة حــول من ــل املمارســات اجلي ــا دلي ــي تضمنه ــادئ الت ــاً مــن املب منطلق
منظمــة الشــفافية الدوليــة يف العــام 2010، أخــذاً بعــني االعتبــار واقــع عمــل اجلهــات املســؤولة عــن توزيــع املســاعدات يف 
فلســطني الرســمية وغيــر الرســمية، وقــام ائتــاف أمــان يف عــام 2014 بتحديــث الدليــل مبــا ينســجم والتطــورات والواقــع 
ــة  ــه، ممــا عكــس إرادة ورغب ــا جــاء في ــل وم ــي الدلي ــه بتبن ــة يف حين ــة االجتماعي ــت وزارة التنمي ــث قام الفلســطيني، حي
الــوزارة واجلهــات ذات العاقــة بالتحســني والتمّيــز يف تقــدمي خدماتهــا للمواطنــني ســعياً نحــو بنــاء حكــم صالــح وتشــييد 

إطــار مؤسســي حصــني يســهم يف منــع الفســاد يف اخلدمــة العامــة. 

نظــراً ألهميــة الدليــل بوصفــه أداة استرشــادية وتوجيهيــة للقائمــني علــى توزيــع املســاعدات اإلنســانية، ووســيلة وأداة 
مســاندة لهــم لتعزيــز النزاهــة وللتحصــني ضــد أي فــرص فســاد، ولتطبيــق أفضــل املمارســات يف تقــدمي املســاعدات 
ــة، قــام ائتــاف أمــان  ــة أو الطارئ ــة، يف الظــروف االعتيادي ــة أم عيني ــت نقدي ــات للمواطنــني ســواء كان اإلنســانية واملعون
بتطويــر الدليــل وحتديثــه يف عــام 2020 الــذي اجتاحــت فيــه جائحــة كورونــا العالــم وأثــرت علــى كافــة مناحــي احليــاة، 
وفرضــت حالــة طــوارئ يف فلســطني، حيــث مت تخصيــص فصــل كامــل داخــل الدليــل حــول املبــادئ التوجيهيــة ملنــع الفســاد 

ــات الطــوارئ. يف املســاعدات اإلنســانية يف اوق

ويف هــذا العــام 2021، متــت مراجعــة الدليــل مــرة أخــرى مــن منظــور النــوع االجتماعــي، ومت تطويــره ليصبــح مســتجيبا 
للنــوع االجتماعــي بهــدف خلــق حالــة اســتجابة يف توزيــع املســاعدات اإلنســانية حلاجــات النــوع االجتماعــي بشــكل عــام 
وحاجــات النســاء بشــكل خــاص، ومت االســتناد يف عمليــة املراجعــة الــى دليــل النــوع االجتماعــي يف مجــال العمــل اإلنســاني 

 .»IASC« الصــادر عــن اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الــوكاالت

أهداف الدليل:

يهــدف هــذا الدليــل الــى توطــني املمارســات الفضلــى يف توزيــع املســاعدات االنســانية، مبــا يســهم يف تعزيــز النزاهــة ومنــع 
الفســاد، والتصــدي لــه بغيــة الوصــول لتحســني جــودة ونوعيــة اخلدمــة االنســانية، وان تســتجيب الــى حاجــات النــوع 
االجتماعــي وحتقيــق نتائــج أفضــل يف امليــدان مــن ناحيــة احلــد مــن مخاطــر الفســاد عامــة والفســاد املبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي خاصــة، التــي قــد يتعــرض لهــا القائمــني/ات علــى توزيــع املســاعدات والكشــف عنهــا. كمــا يســهل هــذا الدليــل 
علــى املشــتغلني/ات يف هــذا املجــال مــن مــدراء وموظفــني/ات وباحثــني/ات أو موظفــني/ات ميدانيــني/ات أو متطوعــني/
ات معرفــة األفعــال التــي تشــكل فســادا أو ميكــن أن تفضــي إلــى الفســاد وهــو مــا سيســاعدهم علــى جتنــب الوقــوع 
ــد تقــدمي  ــة عن ــة والقانوني ــى محمــل اجلــد، وحتمــل املســؤولية األخاقي ــل عل ــي يقدمهــا الدلي ــر الت فيهــا واتخــاذ التدابي

املســاعدات.
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المستهدفون من الدليل:

واملؤسســات  االجتماعيــة،  التنميــة  وزارة  وخصوصــا  العــام،  القطــاع  مؤسســات  باألســاس  الدليــل  هــذا  يســتهدف 
للعاملــني/ات  الدليــل  ويوضــح  اإلنســانية  املســاعدات  توزيــع  علــى  تعمــل  التــي  اخليريــة  واجلمعيــات  األهليــة 
 واملتطوعــني/ات يف هــذا املجــال أفضــل املمارســات التــي حتــد مــن فــرص الفســاد يف توزيــع املســاعدات اإلنســانية.  

أهمية الدليل: 

ــادئ الشــفافية ونظــم  ــم النزاهــة ومب ــات أخــرى، لتضمــني قي ــة جه ــة وأي ــة االجتماعي ــل وزارة التنمي يســاعد هــذا الدلي
املســاءلة ضمــن برامجهــا ومشــاريعها ومــا يتخللهــا مــن عمليــات وإجــراءات وخطــط ومتابعــات وتقييمــات لضمــان النزاهــة 

يف إيصــال املســاعدات ملســتحقيها علــى أســس حتفــظ كرامــة االنســان وتتســم بالعدالــة واحلياديــة واملوضوعيــة.

كيف نستفيد من الدليل: 

إن االلتــزام مبــا ورد يف هــذا الدليــل وتطبيقــه ليــس فقــط مــن شــأنه الكشــف عــن أي أفعــال تشــكل فســاداً أو قــد تفضــي 
إلــى الفســاد وإمنــا مــن شــأن ذلــك أيضــا تعزيــز الوقايــة واملناعــة ضــد انتشــار الفســاد أو زيادتــه ومتكــني فئــات املوظفــني/
ات املكلفــني/ات بتقــدمي املســاعدات علــى اختــاف درجاتهــم ومهامهــم مــن اإلحاطــة بالقواعــد واألســس الواجــب اتباعهــا 
لتحقيــق نتائــج فّعالــة تعــزز ثقــة املواطــن باملؤسســة العامــة وتزيــد مــن فــرص جلــب املســاعدات أو التمويل الــازم لتقدميها. 

ــد مــن مخاطــر أو فــرص  ــى أســس ســليمة ونزيهــة وشــفافة مــن شــأنه أن يزي ــل فــإن عــدم تقــدمي املســاعدات عل باملقاب
تفشــي الفســاد وآثــاره الســلبية اجتماعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً وعلــى حقــوق اإلنســان، كمــا أنــه ســيؤثر ســلبا علــى 

اســتمرار العمليــات اإلغاثيــة.

يقتضــي تطبيــق هــذا الدليــل بصــورة فّعالــة االهتمــام برفــع قــدرات طواقــم وزارة التنميــة االجتماعيــة واملؤسســات ذات 
العاقــة التــي تعمــل يف برامــج املســاعدات وأيــة وحــدات مســاندة أخــرى ســواء يف داخــل الــوزارة أو مديرياتهــا أو الباحثــني 
امليدانيــني فيهــا مــن خــال التدريــب والتوعيــة بأهميــة هــذا الدليــل وكيفيــة تطبيقــه وتضمينــه ضمــن العمليــات واخلطــط. 
كمــا أنــه مــن األهميــة نشــر وتعميــم هــذا الدليــل بشــتى الوســائل املتاحــة الكترونيــاً وورقيــاً لضمــان إطــاع املعنيــني/ات 
بقطــاع احلمايــة االجتماعيــة واألطــراف الشــريكة عليــه مــن املؤسســات العامــة، أو اخلاصــة، أو األهليــة، أو اللجــان احملليــة 

أو اجلهــات التمويليــة أو املتطوعــني وطالبــي اخلدمــة.

لذلــك ميثــل هــذا الدليــل خطــوة ضروريــة وملحــة تســاند النظــم التشــريعية والتنفيذيــة التــي حتتكــم لهــا وزارة التنميــة 
االجتماعيــة يف عملهــا، وهــو يكمــل هــذه املنظومــة علــى املســتويني السياســاتي والعملياتــي )اإلجرائــي( ويقــدم منوذجــا 

يقتــدى بــه مــن أيــة جهــات أخــرى رســمية أو غيــر رســمية تعمــل يف هــذا املجــال.
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مفاهيم أساسية

الفساد:

يعــّرف الفســاد بأنــه كل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام الســلطة أو املنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة أو منفعــة 
ــه  ــون الفلســطيني املعمــول ب ــا للقان ــا وفق ــي يعاقــب مرتكبه ــرة الت ــم اخلطي شــخصية. وتعــد جرميــة الفســاد مــن اجلرائ
)قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005( فهــي جرميــة متــس باألمــوال العامــة وحتــدث خلــًا يف النظــم االداريــة 
واملاليــة ومتــس بقيــم وأخــاق املجتمــع. والفســاد قــد يكــون ماليــاً أو إداريــاً أو سياســياً وعلــى مــا ســنوضحه يف موضــع 
ــى كل أو بعــض هــذه الصــور. ــة قــد ينطــوي عل الحــق مــن هــذا الدليــل فــإن الفســاد يف املســاعدات االنســانية واإلغاثي

يرتبــط باحلــد مــن الفســاد مفاهيــم أساســية يشــتمل كل منهــا علــى معاييــر وأســس مــن شــأن تبنيهــا أو تطبيقهــا التقليــل 
مــن فــرص الفســاد أو قطــع دابــره، فيمــا يلــي توضيــح لهــذه املفاهيــم وفقــا ملــا عرفتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة وامــان:

النزاهة:

النزاهــة تعنــي مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــاص يف ســلوك العاملــني يف العمــل )يعمــل اجلميــع بعدالــة 
ــن  ــع اآلخري ــة م ــه( ويف العاق ــام املســؤول عن ــة يف ادارة الشــأن الع ــة وموضوعي ــاز ويتصــرف مبهني ــز أو انحي ودون متيي
ــن عــدم وجــود تضــارب يف  ــي تقــف يف وجــه مظاهــر الفســاد وتضم ــات الت ــن الضمان ــب توفيرهــا وجــود عــدد م ويتطل

املصالــح ميكــن أن يحســم لصالــح الفــرد املعنــي ضــد املصلحــة العامــة.

ــن  ــة بســلوك االشــخاص الذي ــم املتعلق ــا مجموعــة مــن القي ــع املســاعدات اإلنســانية بأنه ف النزاهــة يف مجــال توزي ــرَّ تُع
ــر  ــب وجودهــا توفي ــع املســاعدات، ويتطل ــة واإلخــاص يف توزي ــرون هــذا العمــل مــن حيــث متتعهــم بالصــدق واألمان يدي
عــدد مــن الضمانــات، التــي تقلــل مــن فــرص ومظاهــر الفســاد املختلفــة، مثــل محابــاة اشــخاص بوجــه غيــر حــق أو تقــدمي 
املســاعدات عــن طريــق الواســطة واحملســوبية باإلضافــة إلــى التأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب يف املصالــح لألشــخاص 

املكلفــني ميكــن أن يُحســم لصالــح الفــرد املعنــي ضــد املصلحــة العامــة. 

الشفافية:

الشــفافية تعنــي التدفــق احلــر للمعلومــات الدقيقــة ويف مواقيتهــا وتشــير إلــى تقاســم املعلومــات والتصــرف بطريقــة 
ــال يف  واضحــة. وهــي تتيــح للجمهــور املعنــي يف شــأن مــا أن يجمــع معلومــات حولــه، فتمكنهــم مــن أن يكــون لهــا دور فّع
الكشــف عــن املســاوئ ويف حمايــة مصاحلهــم، ومتتلــك األنظمــة ذات الشــفافية إجــراءات واضحــة لكيفيــة صنــع القــرار 
علــى الصعيــد العــام، كمــا متتلــك قنــوات اتصــال مفتوحــة بــني أصحــاب املصلحــة واملســؤولني، وتضــع سلســلة واســعة مــن 

ــاول اجلمهــور. املعلومــات يف متن

ــة اتخــاذ  ــع املســاعدات وضــوح إجــراءات تقــدمي االشــخاص املكلفــني للخدمــات، وآلي ــي الشــفافية يف موضــوع توزي وتعن
القــرار وجهــة اتخــاذه، واإلفصــاح للجمهــور عــن السياســات املتبعــة، خاصــة السياســات ذات العاقــة بــإدارة املســاعدات، 
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وتأمــني وصــول املعلومــات ذات العاقــة باملوضــوع كشــروط مــن يســتحقها مثــا جلميــع املواطنــني دون متييــز يف الوقــت 
املناســب والشــكل املناســب، حتــى يتمكــن اجلمهــور مــن االســتفادة منهــا بشــكل متســاٍو.

المساءلة:

املســاءلة تعنــي الطلــب مــن املســؤولني تقــدمي التقاريــر واملعلومــات والتوضيحــات الازمــة ألصحــاب املصلحــة حــول كيفيــة 
اســتخدام صاحياتهــم وتصريــف واجباتهــم، واألخــذ باالنتقــادات التــي توجــه لهــم وتلبيــة املتطلبــات املطلوبــة منهــم وحتمــل 
املســؤولية عــن أعمالهــم جناحــاً أو فشــًا. وتتضمــن املســاءلة واجــب املســؤولني عــن تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل 
يف املؤسســة أو الــوزارة وبشــكل تفصيلــي يوضــح االيجابيــات والســلبيات ومــدى النجــاح أو االخفــاق يف تنفيــذ سياســاتهم 

يف العمــل وحتمــل املســؤولية عــن قراراتهــم واإلجابــة عــن أيــة استفســارات عــن أعمالهــم.

ــة حــول ســير  ــر دوري ــدمي تقاري ــا واجــب املســؤولني يف تق ــى أنه ــع املســاعدات عل ــّرف نظــم املســاءلة يف مجــال توزي وتع
العمــل يف املؤسســة وبشــكل يتــم فيــه توضيــح وتفســير قراراتهــم وسياســاتهم واالســتعداد لتحمــل املســؤوليات املترتبــة علــى 
هــذه القــرارات وااللتــزام بتقــدمي تقاريــر عــن ســير العمــل يف مؤسســتهم يوضــح اإليجابيــات والســلبيات ومــدى النجــاح 
أو اإلخفــاق يف تنفيــذ سياســاتهم يف العمــل كمــا ويهــدف أيضــا إلــى التأكــد مــن أن عملهــم يتفــق مــع القيــم القائمــة علــى 

العــدل والوضــوح واملســاواة.

المحاسبة:

ــم  ــة إزاء قراراته ــة واألخاقي ــة واإلداري ــات للمســاءلة القانوني ــة ومقدمــي اخلدم ــف العام ــون الوظائ ــن يتول خضــوع الذي
وأعمالهــم وتصرفاتهــم، ويتمثــل ذلــك بوضــع مــن يشــغلون الوظائــف العامــة أمــام مســؤوليتهم نتيجــة للفحــص واملســاءلة 

مــن قبــل املســؤولني عنهــم.

النوع االجتماعي 

ــح النــوع االجتماعــي ”اجلنــدر » علــى العاقــات واألدوار االجتماعيــة والقيــم التــي يحددهــا املجتمــع لــكل  يطلــق مصطل
مــن اجلنســني )الرجــال والنســاء(، وتتغيــر هــذه األدوار والعاقــات والقيــم واملهمــات وكل مــا هــو متوقــع منــا كإنــاث وذكــور 
باختــاف الزمــان واملــكان وباختــاف الظــروف والبيئــة، وذلــك لتداخلهــا وتشــابكها مــع العاقــات االجتماعيــة االخــرى 
مثــل العــادات والتقاليــد، والديــن، والطبقــة االجتماعيــة، العــرق،… الــخ ، وألن هــذه األدوار والعاقــات مــن صنــع اإلنســان 
لــذا ميكننــا العمــل علــى تغييرهــا بوســائل عديــدة، وألن التغييــر يؤثــر علــى مصالــح األطــراف املســتفيدة مــن الوضــع القائــم 

حاليــا، تتــم مقاومــة ومجابهــة هــذا التغييــر.   

أشكال الفساد التي يمكن أن تكون في المساعدات االنسانية:

قــد يبــدو صعبــاً اإلحاطــة بــكل صــور وأشــكال الفســاد التــي ميكــن أن حتــدث يف املســاعدات االنســانية، ولكننــا ميكــن أن 
نتمثــل مجموعــة مــن تلــك األشــكال والتــي مــن أبرزهــا: الرشــوة واالختــاس وتبذيــر املــال العــام واســتغال املســاعدات 
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لتحقيــق مكاســب شــخصية مثــل االســتغال اجلنســي أو ســوء اســتخدام املنصــب العــام أو املوقــع الوظيفــي، وتلقــي الهدايــا 
والعطايــا، وأعمــال الواســطة واحملســوبية واحملابــاة، الكســب غيــر املشــروع وهــدر امــوال املســاعدات وتبديدهــا دون فائــدة 
وعــدم معاجلــة حــاالت تضــارب املصالــح. إن اللجــوء إلــى مثــل هــذه األفعــال الســلبية بالضــرورة ســيؤدي إلــى عــدم االختيــار 
الصحيــح للمســتفيدين )مســتحقي املســاعدات(، وحتويــل املســاعدات لصالــح الفئــات غيــر املســتحقة، وتخصيــص مــوارد 
ــة  ــز واملعامل ــة، وتكريــس عــدم املســاواة والتميي ــات املتلقي ــى منافــع أو خدمــات مــن الفئ ــل احلصــول عل املســاعدات مقاب

التفضيليــة لألقــارب أو األصدقــاء أو ألشــخاص مــن ذات احلــزب أو الطائفــة او املنطقــة أو اجلنــس.

إن حتقيــق املكاســب اخلاصــة نتيجــة ألعمــال الفســاد يف مجــال املســاعدات اإلنســانية قــد ال يكــون ماديــاً دائمــاً، وإمنــا 
قــد قصــد منــه حتقيــق نفــوذ أكبــر أو تعزيــز الســمعة الشــخصية أو التنظيميــة أو حتقيــق أغــراض اجتماعيــة أو سياســية. 
ــاً لألصــول  ــون بتقــدمي املســاعدات أو عــدم محاســبتهم وفق ــى مــن يُخلّ ــون عل ــق القان ــإن التســتر أو عــدم تطبي أيضــا ف

اإلداريــة والقانونيــة املرعيــة مــن شــأنه أن يحبــط اجلهــود ملنــع الفســاد ويزيــد مــن فــرص انتشــاره.

فيما يلي تعريف ببعض أشكال الفساد التي قد متارس يف املساعدات االنسانية:

الواســطة: التدخــل لصالــح فــرد مــا، أو جماعــة دون االلتــزام بأصــول العمــل والكفــاءة بالرغــم مــن أن هــذا الفــرد ◾	
أو اجلماعــة غيــر مســتحق/ة.

احملســوبية: تنفيــذ أعمــال لصالــح فــرد أو جهــة ينتمــي لهــا الشــخص مثــل حــزب أو عائلــة أو منطقة…الــخ، دون ◾	
أن يكونــوا مســتحقني لهــا.

احملابــاة: تفضيــل جهــة علــى أخــرى يف اخلدمــة العتبــارات غيــر موضوعيــة كاالنتمــاء السياســي أو املناطقــي او ◾	
الدينــي او غيرهــا مــن االعتبــارات غيــر املوضوعيــة.

الرشــوة: احلصــول علــى أمــوال أو أيــة منافــع أخــرى مــن أجــل تنفيــذ عمــل أو االمتنــاع عــن تنفيــذه مخالفــًة ◾	
لألصــول.

االختــاس أو نهــب املــال العــام: إدخــال املوظــف يف ذمتــه مــا وّكل اليــه مــن إدارة أو جبايــة أو حفــظ نقــود وأشــياء ◾	
أخــرى للدولــة أو ألحــد النــاس بحكــم وظيفتــه مبعنــى احلصــول علــى أمــوال الدولــة والتصــرف بهــا مــن غيــر وجــه 

حــق حتــت مســميات مختلفــة.

اســتغال الوظيفــة: قيــام املوظــف وّكَل إليــه أمــر شــراء، أو بيــع، أو إدارة مــال منقــول، أو غيــر منقــول حلســاب ◾	
الدولــة أو حلســاب إدارة عامــة باقتــراف غــش يف أحــد هــذه األعمــال وذلــك بغــرض جــر مغنــم ذاتــي أو مراعــاة 

لفريــق أو لإلضــرار بفريــق أخــر أو إضــراراً بــاإلدارة العامــة.

االبتــزاز: احلصــول علــى أمــوال مــن طــرف معــني يف املجتمــع مقابــل تنفيــذ مصالــح مرتبطــة بوظيفــة الشــخص ◾	
املتصــف بالفســاد.

تبذيــر املــال العــام: مــن خــال منــح تراخيــص أو إعفــاءات ضريبيــة أو جمركيــة ألشــخاص أو شــركات بــدون وجــه ◾	
. حق

اســتغال الســلطة أو ســوء اســتخدام املنصــب العــام: قيــام املوظــف او املســؤول باســتغال مناصبهــم لتحقيــق ◾	
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مصالــح سياســية او للحصــول علــى امتيــاز خــاص أو حتقيــق مكاســب بالغالــب تكــون ماديــة علــى حســاب املصلحــة 
العامــة.

الكســب غيــر املشــروع: اإلثــراء بطريقــة غيــر مشــروعة وأي زيــادة ماليــة غيــر مبــررة يعجــز صاحبهــا عــن اثبــات ◾	
مصدرهــا.

تضارب املصالح: تدخل االعتبارات واملنافع الشخصية يف اتخاذ القرارات من قبل اصحاب النفوذ.◾	

التزويــر: حتريــف مــن قبــل املوظــف او املســؤول مفتعــل للحقيقــة يف الوقائــع والبيانــات التــي يــراد اثباتهــا بصــك ◾	
أو مخطــوط يحتــج بهمــا جنــم أو ميكــن أن ينجــم عنــه ضــرر مــادي أو معنــوي أو اجتماعــي.

ــة ضعــف شــخص مــا، ولتفــاوت ◾	 ــة إســاءة اســتغال حلال ــة أو محاول االســتغال اجلنســي: إســاءة اســتغال فعلي
النفــوذ أو الثقــة، مــن أجــل احلصــول علــى خدمــات جنســية، مبــا يف ذلــك مــن خــال تقــدمي املــال أو غيــر ذلــك مــن 
املزايــا االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية األخــرى، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر. ويشــمل ذلــك اإلجتــار 

بالبشــر والبغــاء1.

احلمايــة مــن االســتغال واالعتــداء اجلنســيني   PSEA: ويســتخدم املجتمــع اإلنســاني واإلمنائــي هــذا املصطلــح ◾	
لإلشــارة إلــى منــع االســتغال اجلنســي واالعتــداء اجلنســي علــى الســكان املتضرريــن مــن قبــل املوظفــني أو 

األفــراد املرتبطــني بهــم2. 

املضايقة/التحــرش اجلنســي: ســلوك غيــر مرغــوب فيــه ذا طابــع جنســي أو ســلوك قائــم علــى أســاس اجلنــس الــذي يؤثــر يف ◾	
كرامــة املــرأة والرجــل يف مــكان العمــل«. يقــع التحــرش غالبــا ضــد النســاء مــن قبــل الرجــال وخاصــة ممــن يشــغلون مناصــب عليــا 

مســتغلني نفوذهــم وســلطتهم بشــكل مخالــف للقانــون. 

االبتــزاز اجلنســي: شــكل مــن أشــكال التحــرش اجلنســي، وهــي االكثــر انتشــارا يف اماكــن العمــل التــي بــدأت تصبــح ◾	
ميدانــا خصبــا لابتــزاز والتحــرش بــذوي احلاجــات املاديــة للعمــل او ملتلقــي اخلدمــات العامــة. والفــرق بينهمــا 
ان التحــرش اجلنســي يف أماكــن العمــل، مرهــون ومربــوط يف ممارســته يف مــكان العمــل فقــط. أمــا االبتــزاز فقــد 
يتعــداه إلــى خــارج أماكــن العمــل مثــل ابتــزاز أي مواطنــة طالبــة للخدمــة ملكاملــة جنســية، أو ملشــوار، أو صــورة أو 

غيرهــا وكلهــا قــد حتــدث خــارج مــكان العمــل.

الناجــي/ة: الشــخص الــذي تعــرض لإلســاءة أو االســتغال. ويفضــل اســتخدام مصطلــح »الناجــي/ة« بــدل ◾	
ــف  ــار التعري ــة يف اختي ــرد احلري ــاء، ولكــن للف ــى البق ــة والقــدرة عل ــوة واملرون ــى الق ــه ينطــوي عل ــة« ألن »الضحي

بنفســه أو نفســها.

الفئــات املعرضــة للخطــر: أي فئــة أو قطــاع مــن قطاعــات املجتمــع يكــون أكثــر عرضــة خلطــر التعرض للممارســات ◾	
التمييزيــة، والعنــف، والكــوارث الطبيعيــة أو البيئيــة، واملصاعــب االقتصاديــة، وأكثــر عرضــة يف فتــرات الصــراع 

واألزمــات مــن املجموعــات األخــرى )مثــل النســاء واألطفــال وكبــار الســن(.

1  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني
.)31/3002/BGS/TS( 2  نشرة األمني العام لألمم املتحدة بشأن التدابير اخلاصة للحماية من االستغال واالعتداء اجلنسيني
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القسم األول: املبادئ التوجيهية املتعلقة بالسياسات املؤسسية والنظم القانونية:
تنــدرج هــذه املبــادئ ضمــن ســياق خلــق بيئــة وإطــار تنظيمــي شــديد املقاومــة للفســاد، مــن خــال وجــود مجموعــة مــن 
السياســات واإلجــراءات والتشــريعات التــي تعمــل علــى تعزيــز الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة، وبالتالــي بنــاء اســتراتيجيات 
وخطــط تتبنــى املفهــوم العــام ملكافحــة الفســاد وتضــع أهــداف محــددة رئيســية أو فرعيــة ونشــاطات وأدوات تقــوم علــى 

احلــد مــن مخاطــر الفســاد ومعاجلتــه يف حــال وقوعــه.

لعل أهم املبادئ التوجيهية التي ال بد من احلرص على تبنيها يف هذا املجال تشمل:

إجــراء حتليــل ملخاطــر الفســاد لتحديــد أي أشــكال الفســاد املتوقــع حدوثهــا واختيــار السياســات واألدوات . -
االجرائيــة الازمــة للكشــف عنهــا والتعامــل معهــا.

اعتماد مبدأ احلس اجلندري وحتليل االحتياجات من منظور جندي وتقدمي استجابة حساسة جندريا.. -

إشراك جميع أصحاب املصلحة بشكل عادل ومتكافئ يف حتديد االحتياجات املطلوبة. -

املراجعــة املســتمرة للقوانــني واألنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة والتعليمــات واإلجــراءات التــي تعمــل مبوجبهــا الــوزارة . -
للكشــف عــن حــاالت النقــص التشــريعي والثغــرات التــي قــد تعيــق مواجهــة حــاالت الفســاد أو قــد تخضــع 
ألكثــر مــن تفســير أو تأويــل مبــا ال يخــدم التطبيــق الفّعــال لهــا، واختيــار األســلوب األمثــل لتعديــل هــذه األدوات 

التشــريعية لضمــان شــموليتها ووضوحهــا.

تقنــني اإلجــراءات قــدر املســتطاع لضمــان وجــود إجــراءات مكتوبــة ومعلنــة لضمــان النزاهــة والشــفافية وتعزيــز . -
املســاءلة واحملاســبة، مبــا يف ذلــك اعتمــاد نظــام وإجــراءات مكتوبــة خاصــة باملســاعدات االنســانية بشــتى انواعهــا.

وضــع مدونــة الســلوك الوظيفــي يف الوظيفــة العامــة موضــع التطبيــق ومواءمتهــا مــع خصوصيــات الــوزارة وطبيعــة . 	
خدماتهــا وعملهــا، وااللتــزام بسياســة واضحــة حــول منــع تضــارب املصالــح.

اعتمــاد برامــج بنــاء القــدرات والتدريــب والتوجيــه لتمكــني الطاقــم مــن الفهــم الصحيــح للفســاد وأشــكاله وأســباب . 	
انتشــاره وكيفيــة التعامــل معــه وقواعــد اإلبــاغ عنــه وســبل احلمايــة املتاحــة للمبلغــني ومعرفــة القوانــني واألجهــزة 

املعنيــة مباحقتــه ومحاســبة مرتكبيــه.

إجــراء مراجعــة دوريــة للتقاريــر الصــادرة عــن جهــات الرقابــة اإلداريــة، أو املاليــة أو وحــدات الشــكاوى أو الرقابــة . 	
الداخليــة وحتليــل نتائــج هــذه التقاريــر لتنعكــس بشــكل واضــح يف السياســات العليــا للــوزارة ويف اإلجــراءات 

والتدابيــر العمليــة املتخــذة.

العمــل علــى وضــع نظــام حوافــز مبقابــل نظــام جــزاءات لتعزيــز التبليــغ عــن حــاالت الفســاد أو الســلوك املفضــي . 	
إلــى الفســاد وعــدم التســامح أو التســاهل معــه أو تغطيتــه بأفعــال ايجابيــة أو ســلبية.

تفعيــل سياســات تواصــل وبرامــج إعاميــة تــؤدي إلــى التعريــف بخدمــات الــوزارة ونشــاطاتها لضمــان مســاءلتها . 	-
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أمــام املســتفيدين واجلمهــور مبــا يف ذلــك تعريــف الفئــات املهمشــة أو املتضــررة بحقوقهــا ومســتحقاتها وإشــراكها 
يف تقييــم برامــج املســاعدات مــن خــال أنشــطة تواصــل دوريــة.

انتهــاج سياســات تســاعد يف تبــادل املعلومــات مــع املؤسســات الشــريكة ســواء مــن املؤسســات العامــة األخــرى أو . --
املجتمــع املدنــي أو جهــات التمويــل لضمــان وصــول املســاعدات ملســتحقيها علــى أســاس التكامليــة ال االزدواجيــة 
خصوصــا يف حــاالت الطــوارئ، ولاســتفادة مــن خبــرات مؤسســات املجتمــع املدنــي كشــريك يف التوعيــة املجتمعية 

مبكافحــة الفســاد ورقيــب علــى مســتوى ونوعيــة املســاعدات واخلدمــات املقدمــة.

ــوزارة أو إدراج أهــداف اســتراتيجية محــددة . -- ــي اســتراتيجية شــمولية خاصــة مبكافحــة الفســاد يف عمــل ال تبن
وشــمولية مــن ضمــن االســتراتيجية العامــة للــوزارة بهــذا اخلصــوص مبــا يتــاءم مــع بنيانهــا الهيكلــي والتنظيمــي 

والبرامجــي.

وجــود قيــادة فّعالــة تتابــع وتراقــب علــى مســتويات مختلفــة مبــا يعكــس إرادة ورغبــة حقيقــة نحــو منــع الفســاد . --
واعتبــاره حتديــاً ال بــد مــن مواجهتــه ال مشــكلة اعتياديــة معتــرف بهــا، علــى ان تكــون القيــادة مراعيــة للتــوزان 

ــة. ــل االحتياجــات اجلندري ــدري وتضمــن متثي اجلن

حتديــد اإلطــار املؤسســي إلدارة عمليــة توزيــع املســاعدات باالشــتراك بــني الــوزارات احلكوميــة ذات االختصــاص . --
والقطــاع األهلــي وتشــكيل هيئــة وطنيــة تراعــي التوازن اجلندري واالحتياجات اجلندرية مشــهود لها باالســتقالية 
ــة  ــة الرســمية لهــذا اإلطــار باللجن ــد املرجعي ــة، وحتدي ــة تنســيق تنفيذي ــى جلن واالســتقامة والنزاهــة تشــرف عل
ــة الناجتــة عــن التعــدد يف اجلهــات التــي  ــة البلبل ــة واخلــروج مــن حال ــى هــذه العملي ــدور الرقابــي عل لضمــان ال
تتولــى توزيــع املســاعدات اإلنســانية وغيــاب الرقابــة يف هــذا املجــال وبهــدف التنســيق بــني مختلــف املؤسســات 
ــات  ــر قــدر ممكــن مــن الفئ ــة، ولضمــان اســتفادة اكب ــر فاعلي ــا أكث ــة مبــا يجعله ــي تقــدم املســاعدات اإلغاثي الت

املتضــررة.

تطويــر العاقــة التنســيقية بــني اجلمعيــات املختلفــة وبــني تلــك اجلمعيــات واجلهــات احلكوميــة ذات االختصــاص . --
يحقــق األهــداف االجتماعيــة والتنمويــة الوطنيــة. 

الطلــب إلــى إدارة الشــؤون اإلداريــة أن تشــترط علــى املوظفــني اإلقــرار خطيــا عنــد االلتحــاق بالعمــل وعلــى أســاس . 	-
ســنوي، مبعرفتهــم وفهمهــم ملعاييــر االســتغال واالنتهــاك اجلنســيني، ولعواقــب انتهــاك تلــك املعايير

تدريب العاملني على مسائل االستغال واالنتهاك اجلنسيني يكون إلزاميا جلميع، وعلى جميع املستويات. 	-

القسم الثاني: املبادئ التوجيهية املتعلقة بأسس حتديد املساعدات واملستفيدين منها:

تنــدرج هــذه املبــادئ ضمــن ســياق فعاليــة ونزاهــة وشــفافية التحضيــر لتقــدمي املســاعدات االنســانية مــن خــال توفيــر 
بيانــات ومعلومــات صحيحــة مــن شــأنها ان تســاعد يف االســتخدام األمثــل للمــوارد املتاحــة بــدًء مــن اختيــار القائمــني علــى 

حتديــد احلــاالت املســتفيدة إلــى املســتفيدين أنفســهم وإلــى نظــام التوريــد واملشــتريات.
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لعل أهم املبادئ التوجيهية التي ال بد من احلرص على تبنيها يف هذا املجال تشمل:

1- اختيار باحثني/ات ميدانيني/ات ذوي تخصص وكفاءة وحيادية، وفقا لألسس اآلتية:

ضمان التوزان اجلندري وضمان توفير فرص متكافئة لكا اجلنسني وذوي اإلعاقة.◾	

جتنب أعمال التعيني أو التوظيف دون إجراء مسابقة وظيفية )امتحان مكتوب ومقابلة على األقل(.◾	

ــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص لــكا اجلنســني ولــذوي اإلعاقــة بإعــان عــام ومبعاييــر وشــروط توظيــف ◾	 ــار عل االختي
معلنــة غيــر موجهــة.

اختيــار جلــان توظيــف تضمــن التمثيــل اجلنــدري وتتصــف باملهنيــة واملوضوعيــة واملعرفــة بطبيعــة الوظيفــة ◾	
املقصــودة.

استام طلبات املتقدمني وتوقيع استامها من موظفني اثنني ال موظف واحد.◾	

عدم عرقلة تعيني املرشحني احلاصلني على املرتبة أو املراتب األولى.◾	

جتنب الواسطة واحملسوبية واحملاباة والتمييز على أساس اجلنس أو اإلعاقة يف التوظيف.◾	

جتنــب االبتــزاز أو الرشــوة أو إســاءة اســتخدام الســلطة أو املنصــب او النفــوذ الوظيفــي للضغــط علــى جلــان ◾	
التوظيــف أو موظفــي املــوارد البشــرية.

جتنب احلصول أو محاولة احلصول على خدمات جنسية أي كان نوعها مقابل التوظيف.◾	

جتنب الضغوطات التي من شأنها تخطي بعض مراحل التوظيف حتت حجة الضرورة والسرعة امللحة.◾	

إجراء حتري دقيق عن املرشحني/ات وفحص سيرهم الذاتية ومدى صلتهم مبوظفني آخرين يف الوزارة.◾	

اعتمــاد نتائــج املســابقة الوظيفيــة يف اختيــار الباحثــني/ات دون حتريــف أو تبديــل، مــع ضمــان وجــود نصــاب أو ◾	
حــد أدنــى يضمــن متثيــل النســاء وذوي اإلعاقــة..

ضرورة تقدمي الباحثني واملوظفني إلقرارات الذمة املالية.◾	

ضرورة وجود نظام افصاح عن حاالت تضارب املصالح.◾	

2- حتديد املستفيدين/ات من املساعدات على أساس االستحقاق، وفقا لألسس اآلتية:

احلــرص علــى وضــع معاييــر مكتوبــة ومعلنــة لكيفيــة اختيــار املســتفيدين/ات مــن املســاعدات بحيــث تقــوم علــى ◾	
أســس قطاعيــة وجغرافيــة وجندريــة متوازنــة تضمــن متثيــل مصالــح مختلــف اجلهــات مبــا فيها النســاء واألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وتأخــذ باالعتبــار احتياجــات الفئــات الفلســطينية األكثــر تضــررا واملناطــق املنكوبــة، والعاطلــني عــن 

العمــل، واملناطــق املتضــررة ونشــر هــذه املعاييــر وااللتــزام بهــا.

فتــح ملــف املســاعدات الطــاع اجلمهــور مــن مختلــف اجلوانــب ســواء مــن حيــث حجمهــا أو املعاييــر املعتمــدة ◾	
لتوزيعهــا وأســماء املســتفيدين/ات منهــا مبــا ال ميــس خصوصيتهــم او ســرية بياناتهــم وبحيــث يكــون الوصــول 
للمعلومــات مقــن بشــكل ال يتســبب بــأذى ألي مــن الفئــات املختلفــة والتقاريــر الدوريــة املعــدة حولهــا للجهــات 

املشــرفة.

ــاًء علــى أســس متييزيــة مردهــا العشــائرية، أو الطائفيــة أو احلزبيــة أو ◾	 جتنــب التحيــز يف اختيــار املســتفيدين بن
ــة أو اجلنــس أو االعاقــة املناطقي
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دليل منع الفساد في المساعدات اإلنسانية

جتنــب إرســال باحثــني/ات ميدانيــني/ات مــن املقيمــني/ات يف املنطقــة املســتهدفة أو الذيــن تربطهــم صــات ◾	
بأشــخاص أو مؤسســات محليــة يف هــذه املنطقــة.

جتنب احلصول على البيانات واملعلومات عن املستفيدين/ات من مصدر واحد.◾	

احلــرص علــى مراجعــة وحتليــل البيانــات التــي يصدرهــا جهــاز اإلحصــاء املركــزي بخصــوص الفقــر والنســب التــي ◾	
تقدمهــا هــذه البيانــات عــن مواقــع انتشــاره.

جتنب إضافة مستفيدين/ات بناء على بيانات ومعلومات يقدمها طرف ثالث.◾	

االنتبــاه للضغوطــات التــي قــد تدفــع باجتــاه الوصــول ملســتفيدين معينــني أو تلــك التــي حتــد مــن الوصول ملســتفيدين ◾	
آخريــن أو منطقــة ســكنية معينة.

احلذر من املعلومات الكيدية التي تكون ناجتة عن عداوة بني سكان املنطقة او املواطنني.◾	

احلرص على التشاور مع املقيمني يف املنطقة من خال اشراك النساء واألقليات.◾	

االنتباه إلى املبالغات يف االحتياجات والتكاليف بالنسبة للمستفيدين املتوقعني يف منطقة معينة.◾	

االنتبــاه إلــى املبالغــات يف أعــداد املســتفيدين يف منطقــة معينــة وجتنــب الضغوطــات التــي ترمــي لتحريــف األعــداد ◾	
بالزيــادة مــن أجــل لفــت االنتبــاه إلــى املنطقــة بغيــة اجتــذاب دعــم إضــايف غيــر مبــرر أو مســتحق.

جتنــب االبتــزاز، أو الرشــوة أو العمــوالت أو إســاءة اســتخدام الســلطة أو املنصــب او النفــوذ الوظيفــي أو اإلكــراه ◾	
للضغــط باجتــاه زيــادة املســتفيدين أو تخصيــص املســاعدات ملســتفيدين معينــني.

جتنب الواسطة واحملسوبية واحملاباة أو التمييز يف حتديد املستفيدين/ات◾	

جتنــب اخفــاء معلومــات أو حقائــق مــن شــأن اخفائهــا أن يُحــرم مســتفيد مســتحق أو يعطــي فرصــة ملســتفيد غيــر ◾	
مســتحق.

احلرص على ان التوازن اجلندري يف تكوين فريق البحث امليداني ◾	

التأكــد مــن مناســبة تكويــن فريــق البحــث امليدانــي لطبيعــة الفئــات املبحوثــة مــع مراعــاة خصوصيــة النســاء ◾	
والفتيــات مــن خــال تكليــف باحثــات ميدانيــات للعمــل مــع هــذه الفئــات.

مراعــاة خصوصيــة النســاء والفتيــات فيمــا يتعلــق بالبحــث امليدانــي وخاصــة يف القضايــا ذات احلساســية وذلــك ◾	
مــن خــال التأكــد مــن إتاحــة املجــال للفئــات املختلفــة وبالــذات النســاء والفتيــات للحديــث بحريــة عبــر تخصيــص 
باحثــات ميدانيــات للعمــل معهــن وعــدم وجــود ذكــور ضمــن فريــق البحــث امليدانــي أثنــاء احلديــث عــن مواضيــع ذات 

حساســية أو لهــا خصوصيــة جندريــة.

اشــراك أكثــر مــن باحــث ميدانــي مــع مراعــاة التــوازن اجلنــدري يف احلــاالت املشــكوك فيهــا بحيــث يتــم إجــراء ◾	
ــات املقدمــة. ــر والبيان ــات بــني التقاري مقارن

جتنــب الضغــوط التــي قــد متارســها جهــات خارجيــة )جهــات التمويــل أو جهــات خــارج املنطقــة املســتهدفة مثــا( ◾	
أو داخليــة )مؤسســة محليــة كالبلديــة أو جمعيــة معينــة( بهــدف التحيــز يف اختيــار املســتفيدين.

ضــرورة معرفــة فريــق البحــث امليدانــي مبوازيــن القــوى املجتمعيــة ومراكــز الســلطة والتصــرف بنــاء عليهــا للتأكــد ◾	
مــن تضمــني وجهــات النظــر املختلفــة مبــا يف ذلــك الفئــات املهمشــة أو األكثــر ضعفــاً واملهمشــة مثــل النســاء 

والفتيــات القاصــرات واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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احلــرص علــى االســتماع لــكل املســتفيدين/ات املبحوثــني/ات الذيــن تنطبــق عليهــم املعاييــر وعــدم الســماح لغيرهــم ◾	
للحديــث بالوكالــة عنهــم إال مبوافقــة واضحــة منهــم وباألخــص يف حــاالت النســاء والفتيــات.

ــوع ◾	 ــى الن ــى عل ــي ترأســها نســاء. ادراج الناجــني/ات مــن العنــف املبن ــة يف املســاعدات لألســر الت إعطــاء األفضلي
ــة يف قوائــم املســتفيدين/ات االجتماعــي كأولوي

جتنــب وضــع معاييــر اختيــار معقــدة أو غامضــة أو ضيقــة أو عامــة جــدا أو تلــك املعاييــر التــي تفضــل أو تســتبعد ◾	
شــخص أو أخــر، جماعــة أو أخــرى، منطقــة أو أخــرى.

االنتباه إلى املظاهر الشكلية اخلارجية كمكان سكن املستفيدين أو الظهور بحسن الهندام.◾	

االنتبــاه إلــى إمكانيــة وجــود مــوارد غيــر ظاهــرة لألفــراد أو األســر املســتفيدة وحتقــق مــن ذلــك عبــر جهــات ◾	
االختصــاص األخــرى )كــوزارة الزراعــة ودوائــر الســير ودوائــر األراضــي والبلديــات(.

جتنــب اعتمــاد قوائــم جاهــزة مقدمــة مــن جهــات عليــا )الرئاســة او احلكومــة أو اجلهــات االمنيــة او مــا شــابهها(، ◾	
واحلــرص علــى إخضاعهــا ملعاييــر االختيــار واالســتحقاق قبــل اعتمادهــا.

االنتبــاه إلــى القوائــم املوســعة املقدمــة يف فتــرة إجــراء االنتخابــات )العامــة واحملليــة(، والتحقــق مــن أنهــا ليســت ◾	
بغــرض شــراء األصــوات واحلــرص علــى إخضاعهــا ملعاييــر االختيــار واالســتحقاق قبــل اعتمادهــا.

االنتبــاه إلــى احلــاالت التــي يتــم فيهــا تضخيــم عــدد أفــراد أســرة املســتفيدين مــن خــال إحضــار أطفــال وهميــني ◾	
بغــرض احلصــول علــى مســاعدة أكبــر.

احلرص على إعداد قائمة مسجلة باملستفيدين مع بيانات ومعلومات ومستندات حقيقة وصحيحة.◾	

جتنــب تكــرار أســماء املســتفيدين واإلنتبــاه ملــن هــم مســجلون يف أكثــر مــن موقــع ســواء باخلطــأ أو التاعــب أو مــن ◾	
يحاولــون االســتفادة مــن اســتحقاقات أقاربهــم املتوفيــني.

ــاً أو ســلباً مــن ◾	 ــا ايجاب ــي تطــرأ عليه ــرات الت ــة للحــاالت املســتفيدة والتغيي ــة مســتمرة ودوري ــى متابع احلــرص عل
نواحــي الوضــع املعيشــي واالقتصــادي، مواليــد أو وفيــات، وافديــن أو مغادريــن، بهــدف إعــادة تقييــم هــذه احلــاالت 

وحتديثهــا ســنوياً أو كل ســتة أشــهر.

احلــرص علــى تشــكيل جلنــة تضمــن التمثيــل اجلنــدري للنظــر يف إمكانيــة حجــب املســاعدة عــن مســتفيدين معينــني ◾	
)جلنــة احلجــب( وفقــاً لنتائــج تقييــم احلــاالت املســتفيدة ســنوياً أو كل ســتة أشــهر أو عنــد ورود معلومــات تســتدعي 

التقييــم الفــوري للحالــة واتخــاذ قــرار بشــأنها.

وجود نظام محوسب موحد ملنع تكرار تقدمي املساعدات اإلنسانية لغير مستحقيها ◾	

3- التوريدات واملشتريات/ العطاءات:

التأكد من متثيل الفئات املختلفة ضمن اللجان املشكلة مبا يضمن التوازن اجلندري واحلساسية اجلندرية.◾	

مراعــاة احلساســية اجلندريــة عنــد وضــع وحتديــد مواصفــات الســلع واخلدمــات وإشــراك ممثلــني عــن أصحــاب ◾	
املصلحــة يف العمليــة.

جتنب وضع مواصفات للسلع واخلدمات تكون ضيقة أو محددة للغاية بحيث ال يتأهل سوى مورد واحد.◾	

جتنب وضع شروط أو متطلبات خاصة بهدف استبعاد موردين مقصودين.◾	
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دليل منع الفساد في المساعدات اإلنسانية

احلــرص علــى اإلعــان عــن العطــاء لفتــرة زمنيــة مناســبة اال يف احلــاالت االغاثيــة الناجتــة عــن كــوارث طبيعيــة ◾	
ومــا شــابهها.

جتنب تقسيم العقود إلى مناقصات متعددة بقيمة تقل عن قيمة املبلغ االبتدائي للعطاءات التنافسية.◾	

جتنب جتزئة قيم العقود بحيث تصبح أقل من قيمة املبلغ االبتدائي الذي يحتاج ملراجعة اإلدارة العليا.◾	

جتنب منح عقود متعددة أو متكررة لنفس املورد أو لنفس املجموعة من املوردين.◾	

اإلنتباه إلى زيادة احلاالت التي يبرر فيها تقصير مدة االعان عن العطاء بحجة االستعجال.◾	

اإلنتباه إلى وثائق املناقصات غير املختومة.◾	

احلرص على صياغة املواصفات املطلوبة للسلع واخلدمات من قبل موظفني فنيني غير موظفي التوريدات.◾	

احلــرص علــى طلــب عينــات مــن الســلع تســلم مــع وثائــق العطــاء للتحقــق مــن مطابقتهــا للمواصفــات املطلوبــة. ◾	
ومطابقــة العينــة بالكميــات املــوردة 

جتنب تعديل مواصفات السلع واخلدمات بعد إعانها بغرض التحيز ملورد معني.◾	

ــة عــن ◾	 جتنــب تســريب املعلومــات الســرية حــول العطــاء للمــورد احملتمــل أو تقــدمي معلومــات قــد تكــون محجوب
بعــض مقدمــي العــروض.

جتنــب االبتــزاز أو الرشــوة أو العمــوالت أو إســاءة اســتخدام الســلطة أو املنصــب أو النفــوذ الوظيفــي أو اإلكــراه ◾	
للضغــط باجتــاه مــورد معــني.

جتنب الواسطة واحملسوبية واحملاباة يف حتديد املوردين.◾	

جتنب تلقي أي نوع من اخلدمات اجلنسية يف حتديد املوردين.◾	

اإلنتبــاه إلــى أعمــال التاعــب أو التواطــؤ بــني املورديــن املتقدمــني للعطــاء بحيــث يضعــون سعراًمنســقاً فيمــا بينهــم ◾	
أعلــى مــن ســعر الســوق.

اإلنتباه إلى منح العقود إلى أفراد عائلة املوظفني أو أصدقاءهم أو مقربني منهم.◾	

جتنب استام عطاءات مت فتحها قبل األوان أو لم يتم االحتفاظ بها بشكل آمن.◾	

ــع ◾	 ــس موظــف واحــد، م ــى االســتام ولي ــني عل ــع موظفــني اثن ــة بتوقي ــى اســتام العطــاءات املختوم احلــرص عل
ــدري ــوع اجلن مراعــاة التن

اإلنتبــاه إلــى تغييــر أو تقــدمي العطــاءات الفائــزة يف اللحظــة األخيــرة علــى ضــوء وجــود معلومــات محتملــة حــول ◾	
العطــاءات األخــرى.

التأكد من انسحاب بعض املوظفني/ات من جلنة العطاءات يف حال وجود تضارب مصالح.◾	
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احلــرص علــى تغييــر جلــان العطــاءات لتجنــب احتماليــة نشــوء اتصــاالت غيــر مناســبة أو مصالــح مــع مورديــن ◾	
معينــني.

احلــرص علــى منــع املورديــن مــن االفصــاح عــن أســعار العطــاءات أو تقــدمي معلومــات مغلوطــة أو التاعــب ◾	
والتواطــؤ أو محاولــة اســتمالة املوظفــني.

اإلنتباه إلى وجود أسماء موردين وهميني بهدف استيفاء احلد األدنى من أعداد مقدمي العروض التنافسية.◾	

احلــرص علــى التحقــق مــن عناويــن املورديــن مبــا يف ذلــك مقــر العمــل وعنــوان الشــارع ورقــم الهاتــف األرضــي، ◾	
مبــا يف ذلــك القيــام بزيــارات مكتبيــة.

اإلنتبــاه إلــى اســتخدام نفــس احلســابات أو العنوانــني أو أرقــام الهواتــف أو نفــس اللغــة أو الصيــغ يف العطــاءات ◾	
باســتخدام أوراق بترويســات مختلفــة.

اإلنتباه أن تكون العطاءات التنافسية مقدمة من قبل الشركات الفرعية أو التابعة.◾	

جتنب التعاقد مرة ثانية مع موردين فاسدين أو قاموا بالتاعب أو التواطؤ يف حاالت سابقة.◾	

جتنب املطالبات باللجوء إلى أسلوب املصدر الواحد يف التوريد دون منافسة أياً كانت األسباب.◾	

اإلنتباه إلى جتاوز مقدمي العطاءات ذوي السعر األقل ملنح العقد ملورد قدم سعراً أعلى.◾	

اإلنتباه إلى أية أوامر غير مبررة بإجراء تغييرات على العقود بعد منحها.◾	

اإلنتباه إلى التأخير غير املبرر يف التعاقد والذي قد يدل على أنه يجري التفاوض على شروط فاسدة.◾	

اإلنتبــاه حلــدوث تغييــرات أو فروقــات كبيــرة يف التســعير تختلــف عــن تلــك التــي مت حتديدهــا يف عقــود ســابقة ◾	
أو تختلــف عــن مســتويات الســوق.

ــاه الــى ضــرورة احلصــول علــى ضمانــات حســن التنفيــذ ككفــاالت حســن التنفيــذ وعــدم انهائهــا اال بعــد ◾	 االنتب
التحقــق مــن حســن التنفيــذ.

اإلنتباه إلى عمليات الشراء غير الضرورية والتي قد يكون مصيرها بيع الفائض وتقاسم األرباح.◾	

اإلنتبــاه إلــى مــا قــد يقــوم بــه املورديــن مــن إصــدار ايصــاالت أو فواتيــر عــن كميــة كبيــرة مــن املشــتريات أو قــد ◾	
يقدمــون الســلع واخلدمــات بحجــم يقــل عــن املتعاقــد عليــه ويصــدرون فواتيــر بالكميــة الكاملــة.

اإلنتباه إلى وجود كمية كبيرة من املخزون يف املستودعات.◾	

اإلنتباه إلى احلاالت التي يتم فيها بيع السلع بكميات كبيرة يف األسواق احمللية.◾	

اإلنتبــاه لوجــود مطالبــات بإجــراء عمليــات شــراء عاجلــة يف نهايــة الســنة حيــث يكــون هنــاك ضغــط علــى صــرف ◾	
امليزانيات.
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دليل منع الفساد في المساعدات اإلنسانية

احلــرص علــى توثيــق عمليــة اســتام الســلع أو اخلدمــات مــن املورديــن يف ســجل خــاص مــع إجــراء فحــص بصــري ◾	
ومــادي للتحقــق مــن عــدم وجــود نقــص.

احلــرص علــى اســتخدام أســلوب توزيــع القســائم علــى املســتحقني لشــراء الســلع واخلدمــات مباشــرة مــن الســوق ◾	
احمللي.

ــة ◾	 ــا حتــت طائل ــا وال يجــوز اإلجتــار به ــرع به ــة متب ــر أن هــذه الســلع مجاني ــى وضــع إشــارات تظه احلــرص عل
املســؤولية القانونيــة.

احلرص على التحقق من عدم بيع السلع يف السوق احمللي.◾	

اإلنتباه إلى تطابق السلع واخلدمات مع العينة التي مت تقدميها مع وثائق العطاء.◾	

احلرص أن تكون قيمة السلع واخلدمات كما ونوعاً »اجلودة« وفقاً ملا هو مطلوب يف العطاء.◾	

اإلنتبــاه لعــدم تواطــؤ املوظفــني واملورديــن بإدخــال تغييــرات علــى مواصفــات اجلــودة أو االســعار املنصــوص عليهــا ◾	
يف العقــد.

اإلنتباه للبضائع أو السلع منتهية الصاحية أو التي على وشك انتهاء صاحيتها.◾	

القسم الثالث: املبادئ التوجيهية املتعلقة بأسس نقل املساعدات وتوزيعها على املستفيدين:

تنــدرج هــذه املبــادئ ضمــن ســياق نزاهــة وشــفافية عمليــات نقــل وتوزيــع املســاعدات االنســانية مــن خــال توفيــر الوســائل 
الســليمة الســتخدام مركبــات النقــل واألماكــن اآلمنــة لتخزيــن املســاعدات والضمانــات لوصــول هــذه املســاعدات ملســتحقيها 

وتوزيعهــا عليهــم علــى أســس ســليمة.

لعل أهم املبادئ التوجيهية التي ال بد من احلرص على تبنيها يف هذا املجال تشمل:

1- النقل واستخدام املركبات:

اإلنتباه إلى االدعاءات التي يقدمها موظفي النقل حول سرقة املساعدات أو تلفها أثناء النقل.◾	

اإلنتبــاه أن املســاعدات لــم تتعــرض للتبديــل أثنــاء عمليــة النقــل أو أنهــا وصلــت بــأوزان أقــل أو عــدد أقــل أو نوعيــة ◾	
مختلفــة ذات مســتوى أدنى.

ــم يتــم تصحيحهــا أو تغييرهــا أو كتابتهــا ◾	 ــة وصحيحــة ول ــى أن تكــون وثائــق النقــل موجــودة ومكتمل احلــرص عل
يدويــاً.

اإلنتبــاه إلــى الفتــرة الزمنيــة التــي اســتغرقها نقــل املســاعدات أو وصولهــا يف وقــت أطــول مــن املعتــاد أو أن يشــير ◾	
عــداد الكيلومتــرات يف مركبــات النقــل إلــى قطــع مســافات طويلــة غيــر اعتياديــة.

احلــرص علــى عــدم مبيــت املركبــات وهــي محملــة باملســاعدات أو نقــل املســاعدات ليــًا وأن تكــون املســاعدات ◾	
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مغطــاة بصــورة حتجبهــا عــن النظــر.

احلرص على عدم االستخدام الشخصي ملركبات نقل املساعدات أو قيادتها يف غير أوقات العمل الرسمي.◾	

احلــرص علــى متابعــة حركــة املركبــات وفقــاً لســجل منتظــم مــن حيث أُذون احلركــة وعدد الكيلومترات واســتهاك ◾	
الوقــود ومــكان مبيــت املركبات.

ــم اختيارهــا وفقــاً لعطــاء خــاص ◾	 ــى أن يت يف حــال كان النقــل مــن مســؤولية شــركة خاصــة بالنقــل، احلــرص عل
بذلــك.

احلرص على اإلباغ عن تعطل املركبات واحلاجة إلصاحها والعطل املتوقع فيها.◾	

احلــرص علــى عــدم تواطــؤ املوظفــني مــع أصحــاب ورش العمــل بتضخيــم تكاليــف إصــاح املركبــات أو االشــارة ◾	
لوضــع قطــع جديــدة مــع أن املركبــات أضيــف اليهــا قطــع مســتعملة أو أن اصاحهــا لــم يتطلــب ذلــك.

التأكد أن كلفة إصاح املركبات وصيانتها ال تتجاوز املتوقع.◾	

احلــرص علــى عمــل مقارنــات بــني مركبــات تســتعمل لنفــس الغــرض واإلنتبــاه للتفاوتــات بينهــا مــن حيــث احلاجــة ◾	
إلصاحهــا أو صيانتهــا.

احلــرص أن يكــون اصــاح املركبــات يف ورش عمــل متخصصــة وموثوقــة وميكــن أن حتــدد هــذه الــورش مســبقا ◾	
بنــاًء علــى عطــاء خــاص بذلــك.

احلرص على عمل جوالت تفقدية ملواقع تصليح املركبات أو أمكان بيع قطع الغيار.◾	

اإلنتبــاه إلــى االســتهاك غيــر االعتيــادي للوقــود أو وجــود تفاوتــات بــني أكثــر مــن مركبــة مــن ناحيــة االســتهاك ◾	
بنــاًء علــى عــدد الكيلومتــرات أو منــط االســتخدام.

اإلنتبــاه إلــى إمكانيــة التاعــب يف قســائم تعبئــة الوقــود أو الفواتيــر للتغطيــة علــى كميــة الوقــود املعبــأة فعلياً)قــد ◾	
تكــون الكميــة أقــل ممــا تشــير إليــه الفاتــورة(.

اإلنتبــاه إلــى عــدم قيــام املوظفــني ببيــع الوقــود أو الكميــات الفائضــة منــه أو اســتخدامه لتعبئــة الســيارات اخلاصة ◾	
أو إعطــاء القســائم آلخريــن عبــر بيعهــا لهــم مبقابــل نقــدي أو اذا كانــوا أقــارب أو أصدقــاء لهــم.

احلرص على تزويد املركبات بالوقود من موردين معتمدين وفقاً لعطاء خاص بذلك.◾	

يف حــال العطــل الطــارئ للمركبــة والــذي ال يحتمــل إصاحــه التأخيــر لوجــود املركبــة يف كان بعيــد أو أن احلاجــة ◾	
إلصــاح العطــل ال تتطلــب تكاليــف كبيــرة، احلــرص علــى أخــذ اإلذن بإصــاح العطــل يف مــكان تواجــد املركبــة 

وال يكــون التصرفبدافــع ذاتــي.

2- تخزين املساعدات وحفظها:

التأكد من أن املساعدات مت تخزينها يف أماكن آمنة وصحية وسليمة حسب نوعية املساعدات.◾	
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احلرص على معاجلة أية رطوبة قد تنشأ داخل أماكن التخزين لتفادي تلف املواد املخزنة.◾	

احلــرص علــى مكافحــة انتشــار اجلــرذان يف أماكــن التخزيــن بطــرق فعالــة وســليمة لتفــادي تلــف املــواد املخزنــة ◾	
أو انتشــار األمــراض.

اإلنتباه إلى وجود وثائق تخزين للمساعدات وأنها مطبوعة ولم يتم كتابتها يدوياً أو تغييرها يدوياً.◾	

اإلنتباه إلى وصول املوظفني إلى أماكن التخزين يف أوقات غير اعتيادية.◾	

احلرص على اجراء جوالت تفتيشية للمخازن أو املستودعات.◾	

احلــرص علــى االحتفــاظ بســجات تبــني تواريــخ صاحيــة املســاعدات املخزنــة وتواريــخ انتهــاء الصاحيــة حتــى ◾	
ال يُعــزى نقصانهــا أو فقدانهــا إلدعــاء انتهــاء صاحيتهــا.

احلــرص علــى احلصــول علــى إذن مســبق مــن جهــات أعلــى يف حــال احلاجــة للتخلــص مــن املســاعدات املخزنــة ◾	
بســبب تعرضهــا للتلــف أو عــدم الصاحيــة للتوزيــع مــع توضيــح أســباب عــدم الصاحيــة.

التأكــد مــن أســماء املوظفــني/ات املتواجديــن يف املســتودعات أثنــاء الــدوام الرســمي وفقــاً لســجل خــاص، أو مــن ◾	
يصلــون إليهــا خــارج ســاعات الــدوام.

احلــرص علــى وضــع وســائل مراقبــة للمســتودعات )كاميــرات مثــا( ليتــم الرجــوع إليهــا يف حــاالت االدعــاء ◾	
بتعــرض املســاعدات املخزنــة للســرقة أو التهريــب أو دخــول أشــخاص خــارج ســاعات الــدوام.

التأكد من القيام بعمليات اجلرد ووجود وثائق اجلرد وعدم العبث بها أو حتريفها.◾	

احلــرص علــى تركيــب أكثــر مــن قفــل إلغــاق املســتودعات )قفلــني مثــا( مــع تســليم املفتاحــني لشــخصني ◾	
مختلفــني.

اإلنتباه إلى ظهور عامات تشير إلى أنه مت فتح رزم املساعدات أو العبث بها.◾	

ــي ◾	 ــوزن الكل ــى تســجيل ال ــة والتغليــف، واحلــرص عل ــر املســاعدات يف حــال إعــادة التعبئ ــى عــدم تغيي ــاه إل اإلنتب
ــة و بعدهــا. ــل هــذه العملي للمســاعدات قب

اإلنتباه عند اللجوء إلى التقريب يف حتديد أوزان املساعدات املخزنة.◾	

اإلنتبــاه إلــى طريقــة التكديــس والتخزيــن بحيــث ال يكــون هنــاك جتويــف داخلــي يســمح بإخفــاء إزالــة جــزء مــن ◾	
املســاعدات املخزنــة.

احلرص على التبليغ الفوري عن املساعدات املفقودة أو التالفة دون إبطاء أو تأخير.◾	

ــب املســاعدات واســتامها وتخزينهــا ◾	 ــع األدوار بــني املوظفــني مــن نواحــي طل ــى فصــل املهــام وتوزي احلــرص عل
ــة عنهــا. ــى أن يتحمــل املوظــف »مســؤول املســتودع« املســؤولية النهائي ــة تخزينهــا وارســالها، عل ومراقب



21

احلرص على تدوير الطاقم ما بني أماكن التخزين وإشراك موظفني من مكان أخر.◾	

اإلحتفاظ بسجل مركزي للتواقيع املأذونة املتعلقة بطلب املساعدات واستامها وارسالها.◾	

3- توزيع املساعدات:

اإلنتباه إلى وجود تناقضات يف املساعدات )خصوصا النقدية( يف تقييم االحتياجات والصرف.◾	

احلرص على وجود سجات توزيع منظمة وموثقة ليس فيها تبديل أو تغيير أو حتريف.◾	

التأكد أن املساعدات وزعت بالكامل وفقاً للحصص املقررة.◾	

التأكد من عدم حذف بعض املساعدات القّيمة عند التوزيع.◾	

اإلنتباه واحلرص على عدم بيع املساعدات يف األسواق.◾	

اإلنتباه يف حال مت توزيع حصص مساعدات أكثر من املقرر ألشخاص معينني.◾	

احلرص على إشراك وإعام املجتمع احمللي بعملية التوزيع عبر ملصقات أو اجتماعات. ◾	

التأكــد مــن نشــر املعلومــات واإلعــان عــن عمليــة التوزيــع بحيــث يكــون ســهل الوصــول ومفهــوم بشــكل واضــح ◾	
ــات وذوي اإلعاقــة. ــا النســاء والفتي ــات املختلفــة مبــا فيه للفئ

التأكد أن مستملي املساعدات قد وقعوا على استامها بعد عملية التسليم وليس قبل ذلك.◾	

التأكد بعناية من هوية من يستلمون املساعدات لكبار السن أو املرضى أو النساء.◾	

احلرص على إعام املجتمع احمللي ومتلقي املساعدات عن كمية املساعدات.◾	

التأكــد يف حــال أن بعــض املســاعدات لــم يتــم اســتامها )الفائــض( قــد مت إعادتهــا وجتنــب التوزيــع العشــوائي ◾	
للمســاعدات الفائضــة.

احلرص على زيارات مفاجئة ملواقع التوزيع أو زيارات بيتية ملستفيدين/ات تلقوا املساعدات.◾	

جتنب استخدام عبارات أو كلمات من شأنها احلط من كرامة االنسان أو تخويفه عند تسليم املساعدات.◾	

اإلنتباه إلى تشابه األسماء أو التواقيع عند تسليم املساعدات.◾	

جتنب تقدمي مساعدات إضافية غير املقررة ملن يقومون بتقدمي املعونة يف توزيع املساعدات.◾	

التعامل مع مستلمي املساعدات على قاعدة املساواة وعدم التحيز بالنسبة للنخب احمللية.◾	

التأكــد مــن أن املســاعدات للنــزالء يف مراكــز اإلصــاح والتأهيــل قــد وصلــت فعــا للمســتحقني، واحلــرص علــى ◾	
عمــل زيــارات لهــم وســؤالهم عــن ذلــك.

احلــرص علــى التعامــل مــع مســتلمي املســاعدات باحتــرام وباســتخدام لغــة واضحــة وبحســن اســتماع ضمــن ◾	
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الوقــت الــكايف دون اســتعجال او ال مبــاالة أو اســتخدام ألفــاظ غيــر الئقــة.

احلرص على وجود نساء ضمن فريق التوزيع للتعامل مع االحتياجات اخلاصة بالنساء والفتيات يف التوزيع◾	

التأكد من صون كرامة النساء والفتيات يف عمليات التوزيع من خال توفير الظروف املناسبة للتوزيع ◾	

التأكــد مــن تغليــف املســاعدات بشــكل ال يفصــح عــن محتوياتهــا صونــاً لكرامة املســتفيدين وخصوصيتهــم وبالذات ◾	
يف حــاالت توزيــع حقائــب الكرامــة للنســاء والفتيات.

ــة ◾	 ــات املســتفيدة وطبيع ــة الفئ ــع املســاعدات بشــكل مناســب ويراعــي احتياجــات وخصوصي ــى توزي احلــرص عل
املســاعدات.

اختيــار طريقــة وتوقيــت التوزيــع بشــكل يناســب االحتياجــات املختلفــة للفئــات املســتهدفة ومنهــا النســاء والفتيــات ◾	
وذوي اإلعاقــة

التأكــد مــن وجــود آليــة واضحــة الســتقبال الشــكاوى والتظلمــات اخلاصــة بتوزيــع املســاعدات دون املســاس ◾	
باملشــتكني.

التأكد من إعام املستفيدين/ ات بآليات استقبال الشكاوى وكيفية التظلم ◾	

القسم الرابع: مبادئ توجيهية متفرقة:
تنــدرج هــذه املبــادئ ضمــن ســياق نزاهــة وشــفافية ســلوكيات مقدمــي املســاعدات واجلوانــب املاليــة وتلقــي ومتابعــة الشــكاوى 

حــول الفســاد يف املســاعدات االنســانية.

لعل أهم املبادئ التوجيهية التي ال بد من احلرص على تبنيها يف هذا املجال تشمل:

1- سلوكيات مقدمي املساعدات:

احلــرص علــى عــدم اإلســراف أو الظهــور مبظهــر اســتفزازي مــن خــال اســتخدام ســيارات فارهــة أو مــا شــابه ◾	
ذلــك.

اإلنتباه إلى ما يتحدث به سكان املنطقة املستهدفة عن السلوك الشخصي ملقدمي املساعدات.◾	

اإلنتبــاه إلــى التقاريــر اإلعاميــة أو التحقيقــات الصحفيــة حــول إســراف مقدمــي اخلدمــات أو عــدم فعاليــة ◾	
توصيــل املســاعدات ملســتحقيها.

احلــرص علــى مناقشــة ســلوك مقدمــي املســاعدات مــع املجموعــات املســتفيدة عبــر لقــاءات معهــم أو عنــد إجــراء ◾	
مســوحات دوريــة الســتطاع تصوراتهــم.

اإلنتباه إلى وقوع مقدمي املساعدات يف حالة توتر أو اضطراب أو تعرضهم لتخويف أو تهديد أو ابتزاز.◾	

ــق ◾	 ــة، وتوثي ــة ملقدمــي املســاعدات خصوصــاً يف حــاالت اخلطــر أو الظــروف الطارئ ــر حماي ــى توفي احلــرص عل
ــل تقــدمي املســاعدات. ــي تتخل ــة الت ــة امليداني احلــوادث األمني
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اإلنتباه حلاالت تلقي مقدمي املساعدات هدايا أو هبات أو عدم افصاحهم عن ذلك برغم عدم قبولهم لها.◾	

احلرص على احليادية باالنسحاب من اتخاذ القرارات املرتبطة بوجود مصالح شخصية أو ملقربني.◾	

احلــرص يف حــال وجــود موظفــني دوليــني أو أجانــب عنــد تقــدمي املســاعدات علــى توضيــح ســبب وجودهــم، ◾	
واإلنتبــاه إلــى ضــرورة إعــام هــؤالء بخصوصيــات املنطقــة والعــادات والســلوكيات املطلوبــة.

اإلنتباه إلى املستوى املعيشي ملقدمي املساعدات وهل يتناسب مع امكانياتهم.◾	

يحظر قيان العاملني يف مجال املساعدات اإلنسانية باالستغال واالعتداء اجلنسيني.◾	

يحظــر مبادلــة النقــود او العمالــة أو الســلع أو اخلدمــات مقابــل اجلنــس، مبــا يف ذلــك طلــب اخلدمــات اجلنســية، ◾	
أو أي شــكل مهــني ومحــط بالكرامــة واالســتغال ويشــمل ذلــك مبادلــة مســاعدات املســتفيدين.

ــام أحــد مــن ◾	 ــه مخــاوف أو شــكوك حــول قي ــد لدي ــى أي عامــل يف مجــال املســاعدات اإلنســانية تتول ــي عل ينبغ
ــا. ــن عنه ــات املعل ــغ عــن هــذه املخــاوف مــن خــال اآللي ــداء أو االســتغال اجلنســي أن يبل ــه باالعت زمائ

2- اجلوانب املالية:

احلرص على وجود سجات مالية ورقية والكترونية كاملة وصحيحة.◾	

اإلنتبــاه إلــى حــدوث تبديــل للســجات املاليــة اليدويــة أو تعطيــل الســجات االلكترونيــة بغــرض إعــادة ادخــال ◾	
البيانــات.

احلرص على وجود نظام محاسبي متطور ومحمي.◾	

احلرص على وجود تقارير مالية دورية يجري التحقق منها من عدة جهات.◾	

ــة احملاســبية ووجــود ◾	 ــق مــن ســامة العملي ــي واخلارجــي للتحق ــق الداخل ــات التدقي ــذ عملي ــى تنفي احلــرص عل
ــق داعمــة. وثائ

احلرص أن تكون تقارير التدقيق سهلة الفهم وواضحة وغير معقدة.◾	

احلرص على أن يكون التدقيق من قبل فريق ويضمن التمثيل اجلندري وال يتكون من فرد واحد فقط.◾	

احلرص على منح املدققني/ات حرية الوصول املطلقة والسريعة إلى الوثائق واألشخاص.◾	

احلرص على مراجعة تقارير التدقيق ودراستها بعناية واالستفادة منها يف الكشف عن أي عيوب أو اخفاقات.◾	

احلرص على طلب بيانات عن احلسابات البنكية.◾	

احلــرص علــى وجــود توقيعــات ألكثــر مــن موظــف/ة أو مســؤول/ة عنــد إصــدار أوامــر الصــرف مــن احلســابات ◾	
البنكيــة.

احلرص على وجود توقيعني على الشيكات.◾	
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يف حال تقدمي مبالغ نقدية، احلرص على تسليم النقد للمستفيدين/ات املستحقني/ات مباشرة.◾	

احلرص على التحقق من صحة األختام والفواتير واإليصاالت وسندات القبض وأوامر الصرف.◾	

احلرص على اتخاذ االحتياطات الازمة لكشف أي عمليات تزوير للسجات والبيانات املالية.◾	

اإلنتباه إلى بطء التحويات املصرفية بغرض احلصول على فوائد أكبر.◾	

احلرص على تأمني خزينة حفظ النقد أو الشيكات.◾	

3- تعزيز الرقابة وتلقي الشكاوى حول الفساد يف املساعدات االنسانية:

احلــرص علــى تعزيــز أعمــال الرقابــة الداخليــة والتفتيــش امليدانــي يف كل مــا يتعلق باملســاعدات اإلنســانية للتحقق ◾	
مــن تطبيــق معاييــر االســتحقاق وتقــدمي املســاعدات وآليــات االختيــار والتوزيــع والنقــل والتخزيــن للمســاعدات 

وســلوكيات املوظفــني املكلفــني بذلــك.

ــة ◾	 ــع إجــراء متابع ــة م ــة ومصداقي ــش بجدي ــج التفتي ــة ونتائ ــة الداخلي ــر الرقاب ــع تقاري ــل م ــى التعام احلــرص عل
ســريعة ألوجــه اخللــل والقصــور الــواردة فيهــا ومقترحــات التصحيــح واملعاجلــة.

احلــرص علــى إعطــاء دور فّعــال لوحــدة الشــكاوى يف تلقــي ومتابعــة شــكاوى املســاعدات االنســانية التــي تقدمهــا ◾	
ــن للمســاعدات  ــع والنقــل والتخزي ــار والتوزي ــات االختي ــث االســتحقاق وتقــدمي املســاعدات وآلي ــوزارة مــن حي ال

وســلوكيات املوظفــني املكلفــني بذلــك.

احلــرص علــى تنبيــه متلقــي املســاعدات أو املواطنــني يف املنطقــة التــي يتــم توزيــع املســاعدات فيهــا أن بإمكانهــم ◾	
اللجــوء إلــى وحــدة الشــكاوى لإلبــاغ عــن أي جتــاوزات أو مظاهــر فســاد يف املســاعدات.

احلرص على إجراء أعمال التحقق والتحري املطلوبة للباغات والشكاوى املقدمة.◾	

أهمية االستجابة السريعة من اإلدارات واملديريات واملراكز لاستفسارات أو أعمال التحقق التي تقوم بها ◾	
وحدة الشكاوى يف موضوع املساعدات التي تقدمها الوزارة.

احلرص على إعطاء املواطن رداً خطياً واضحاً وسريعاً على شكواه.◾	

اإلنتبــاه إلــى أن حتليــل شــكاوى املســاعدات يشــكل وســيلة مهمــة للكشــف عــن جوانــب اخللــل أو الســلوك املُفضــي ◾	
إلــى الفســاد، ووســيلة الســتخاص العبــر وتطويــر برامــج املســاعدات.

احلرص على إجراء محاسبة حقيقية للمخالفني لألنظمة واإلجراءات املعمول بها يف تقدمي املساعدات.◾	

جزء خاص باملؤسسات األهلية ◾	

عقــد لقــاءات عامــة مفتوحــة دوريــة بحضــور االطــراف املســتفيدة وادارات عمــل املؤسســات االهليــة واجلهــات ◾	
الرقابيــة ملناقشــة االولويــات وتقييــم اليــات العمــل وحتديــد الثغــرات وكيفيــة العمــل علــى تافيهــا. 
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 إعداد ونشر تقارير دورية عن املساعدات واملستفيدين منها وتوزيعها.◾	

وهنــا مــن الضــروري أن يكــون النظــام األساســي وكافــة التعليمــات والقواعــد الناظمــة للمؤسســات األهليــة شــاملة وتعكــس 
مفهــوم احلكــم الصالــح، بحيــث تتســم بالوضــوح التــام لألهــداف، وطريقــة احلكــم، وتــداول الســلطة، وتوزيــع األدوار، وفتــح 
بــاب العضويــة وشــروطها، وأنظمــة اتخــاذ القــرارات وآلياتــه، وتبــادل املعلومــات وانســيابها باجتــاه الهيئــة العامــة للمؤسســة 
وباجتــاه كافــة اجلهــات ذات العاقــة، إضافــة إلــى حتديــد آليــات التعيــني، والشــراء، ونظــم املخالفــات والعقوبــات، واألنظمة 
املاليــة واحملاســبية، وسياســات اســتعمال مــوارد املؤسســة، وشــروط قبــول املنــح وصرفهــا، وسياســات التقاريــر والتقييــم، 
وفــض النزاعــات، وســلم الرواتــب واملكافــآت، وحقــوق العاملــني، إضافــة إلــى آليــات تنظيــم عمــل املتطوعــني وحقوقهــم، 
بــدءاً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وانتهــاء باملتطوعــني الذيــن يقدمــون اخلدمــات، وإعــداد دليــل شــامل يحتــوي علــى تلــك 
السياســات واألنظمــة وتوزيعــه علــى جميــع املعنيــني. وميكــن جتســيد هــذه املبــادئ واألســس يف هــذا املجــال مــن خــال 

القيــام مبــا يلــي:

◾ اعتمــاد هيئــة رقابــة داخليــة تراعــي التــوازن اجلنــدري مــع كافــة الصاحيــات الضروريــة، وتقــدم تقاريرهــا 	
الدوريــة ألعضــاء الهيئــة العامــة.

◾ اعتمــاد هيــكل تنظيمــي واضــح يحــدد اجلهــة التشــريعية واجلهــة التنفيذيــة ويحــدد الصاحيــات واملســؤوليات 	
ومينــع تضاربهــا.

◾ االتصال املنظم والدائم بني الطاقم ومجلس اإلدارة وهيئة الرقابة واجلمهور، وفقاً لألنظمة واللوائح.	

◾ وضع سياسات واضحة الستخدام أصول املؤسسة، خصوصاً وسائط النقل.	

◾ اســتعمال آليــة قوائــم الشــطب ومتابعــة اإلجنــاز للتحقــق مــن التــزام املؤسســة باإلجــراءات واخلطــوات الازمــة 	
للوقايــة مــن الفســاد. 

◾ وضع سياسات داخلية ملنع تضارب املصالح داخل املؤسسة.	

◾ تزويد الهيئة العامة بالتقارير املالية واإلدارية بانتظام.	

◾ إصــدار ميزانيــات مدققــة بشــكل منتظــم لكافــة إيــرادات ومصروفــات اجلمعيــة وأموالهــا املنقولــة وأصولهــا 	
الثابتــة، شــريطة أن تكــون واضحــة ومفصلــة ومبســطة، بحيــث ميكــن للجمهــور فهمهــا ومعرفــة بنودهــا دون 

احلاجــة إلــى مســاعدة اآلخريــن.

◾ فتح حساب مستقل لكل مشروع من مشاريع املؤسسة.	

◾ تزويد مجلس اإلدارة بصورة الوضع املالي للمؤسسة بدقة وانتظام.	

◾ نشــر التقاريــر كافــة الصــادرة عنهــا يف موقعهــا األلكترونــي ويف شــتى الوســائل املمكنــة مــع مراعــاة تصنيــف 	
أعــداد املســتفيدين حســب اجلنــس واإلعاقــة، ومراعــاة عــدم نشــر صــور أو بيانــات خاصــة أو حساســة قــد متــس 

بخصوصيــة املســتفيدين أو تتســبب لهــم بــأذى.
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مفهوم الطوارئ والمفاهيم األساسية المرتبطة بها

الطوارئ:

املــادة رقــم 110 مــن القانــون األساســي املعــدل لســنة 2003م، حــددّت أحــكام حالــة الطــوارئ »عنــد وجــود تهديــد لألمــن 
ــة الطــوارئ مبرســوم مــن  ــة يجــوز إعــان حال ــة طبيعي ــان مســلح أو حــدوث كارث القومــي بســبب حــرب أو غــزو أو عصي

رئيــس الســلطة الوطنيــة ملــدة ال تزيــد عــن ثاثــني يومــاً«. 

رزمــة تدابيــر وإجــراءات تتخذهــا ســلطات الدولــة علــى املســتوى الوطنــي، أو يف جــزء معــني مــن احلــوزة الترابيــة للدولــة، 
بهــدف ضبــط األمــن واحلفــاظ علــى النظــام العــام إثــر وقــوع أحــداث اســتثنائية تُهــدد األمــن العــام كمظاهــرات عارمــة، أو 

أعمــال شــغب واســعة النطــاق، أو هجمــات واســعة، أو كــوارث أو نحــو ذلــك.

يتلخــص إعاُن حالــة الطــوارئ يف منــح صاحيــات اســتثنائية للســلطات اإلداريــة، خاصــة الشــرطة التــي تُخولهــا حالــة 
الطــوارئ املــسَّ ببعــض احلريــات واحلقــوق األساســية الفرديــة واجلماعيــة، كاحلــق يف التنقــل وحريــة الصحافــة وحريــة 
التظاهــر والتجمع.أّمــا األزمــة التــي متــر بهــا البــاد أثنــاء حالــة الطــورائ فتكــون عبــارًة عــن حــدٍث غيــر عــادي، نتيجــة 
كــوارث طبيعيــة، أو أســباب غيــر طبيعيــة، وتتعــرض علــى أثرهــا صحــة، وســامة، ومــوارد الســكان إلــى اخلطــر، وتكــون 
علــى نطــاٍق واســع، وبحالــٍة غيــر اعتياديــة، مّمــا يصعــب األمــر علــى احلكومــة يف اتخــاذ اإلجــراءات االعتياديــة،  وحالــة 

الطــوائ تتســبب بأوضــاع غيــر عاديــة تــؤدي لتغييــرات طارئــة ال ميكــن تفاديهــا يف كيفيــة إدارة املــال والشــان العــام.

المساعدات اإلنسانية الطارئة:

املســاعدات اإلنســانية هــي جميــع أشــكال الدعــم املــادي او املعنــوي التــي تقّدمهــا املؤسســات الرســمية او املجتمعيــة 
مثــل املؤسســات الدوليــة واألهليــة والعائليــة للفئــات املتضــررة يف األوقــات الطارئــة أو الغيــر عاديــة والتــي تنتــج عــن 
الكــوارث الطبيعيــة أو األزمــات او النزاعــات املســلحة ســواء كانــت علــى املســتوى الداخلــي او اخلارجــي، والتــي نتــج عنهــا 
تضــرر مصــادر الدخــل وانقطــاع لســبل العيــش لألســر والعائــات الضعيفــة والهشــة، ويعــد الهــدف الرئيســي للمســاعدات 
اإلنســانية هــو إنقــاذ األرواح واحلــد مــن املعانــاة واحتــرام الكرامــة اإلنســانية وضمــان احلــد األدنــى مــن حقــوق اإلنســان 

األساســية لهــذه الفئــات.

المعونات الحكومية الطارئة

يقصــد بهــا جميــع أشــكال االســتجابة والدعــم واحلمايــة االجتماعيــة التــي تّقدمهــا املؤسســات احلكوميــة ذات العاقــة 
ــة الطــوارئ،  ــذي تســبب باعــان حال ــة الطــوارئ او الوضــع ال ــات املتضــررة نتيجــة إعــان حال ــات الطــوارئ للفئ يف أوق
وتشــمل املعونــات احلكوميــة الطارئــة جميــع أشــكال الدعــم املــادي واملعنــوي مثــل الدعــم النقــدي املباشــر، توفيــر املــواد 
الغذائيــة، املــواد الصحيــة، دعــم املؤسســات واملراكــز اإليوائيــة التــي تعنــى بكبــار الســن واألشــخاص مــن ذوي االعاقــة، و/

أو مســاعدات او معونــات تقتضيهــا احلالــة الطارئــة. 
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الفساد في المساعدات اإلنسانية: 

وفــق مصــادر منظمــة الشــفافية الدولية،]1[ بأنــه “اســتغال للمســاعدات التــي تُقــدم للــدول الضعيفــة أو احملتاجــة، 
وحتويلهــا لصالــح الفئــات غيــر املســتهدفة أو التــي ُطلبــت مــن أجلهــا املســاعدات، ســواء املتعلقــة باملشــاريع أو املعونــات 
اإلنســانية، وكذلــك اســتغال املســاعدات يف مصالــح عائليــة أو قبليــة أو طائفيــة معينــة، كمــا ميكــن اســتغال املســاعدات 
يف احلصــول علــى خدمــات جنســية أو معاملــة تفضيليــة ألفــراد األســرة واألصدقــاء، مثــل عمليــات التوظيــف أو التكســب 
الشــخصي مــن العمليــات اللوجســتية، أو اســتغال املشــتريات املتعلقــة بهــذه املســاعدات للمصالــح الشــخصية أو الفئويــة. 

االستجابة لمكافحة الفساد في المساعدات اإلنسانية:

اتخــاذ كافــة التدابيــر املخطــط لهــا خــال تقــدمي املســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة للحــد مــن العواقــب الضــارة للفســاد، 
ومنــع أي شــبهة الســتغال املســاعدات اإلنســانية يف حتقيــق أي مصالــح سياســية أو عائليــة أو جهويــة بخــاف املصلحــة 
ــم  ــة وحقــوق اإلنســان وقي ــة اإلنســانية الدولي ــادئ التوجيهي ــاً للمب ــرام الكامــل حلقــوق الفــرد وفق العامــة، وضمــان االحت

الكرامــة اإلنســانية. 

المبادئ الرئيسية لتقديم المساعدات اإلنسانية في اوقات الطوارئ

اإلنسانية والتي تقتضي تخفيف معاناة اإلنسان حيثما أمكن. ◾	

احلياديــة: يتطلــب العمــل اإلنســاني احلياديــة واالنحيــاز الكامــل للنــاس علــى حــد الســواء جــدون متييــز بينهــم ◾	
ــة.  ــة او اجلهوي ــة السياســة أو املنطقــة اجلغرافي ــى خلفي عل

عــدم االنحيــاز: ينبغــي علــى القائمــني يف تقــدمي العمــل اإلنســاني عــدم االنحيــاز لطــرف علــى حســاب الطــرف ◾	
األخــر، فالغــرض مــن العمــل هــو تقــدمي العــون للفئــات الهشــة واملتضــررة فقــط.

والعســكرية ◾	 السياســية  واألهــداف  مــن جهــة  اإلنســانية  األهــداف  بــني  فاصــًا  يرســم خطــاً  االســتقالية: 
ــد للمســاعدات اإلنســانية هــو  ــرض املشــروع الوحي ــة أخــرى. الغ ــن جه ــن األهــداف م ــة وغيرهــا م واالقتصادي
ــك ينبغــي أن يكــون  ــات املتضــررة، لذل ــى املجتمع ــدات سياســية عل ــز أجن ــذ أو تعزي ــاة وليــس تنفي ــف املعان تخفي

العمــل اإلنســاني مســتقل وبعيــد عــن الضغــوط السياســية واملســاومات. 

 االحتياج: وهذا يعني أنه يتم اختيار املستفيدين من املعونة وفًقا ملعايير مفهومة من الناحية املوضوعية◾	

احتــرام اخلصوصيــة: حيــث يتــم تقــدمي املســاعدات للفئــات املتضــررة بطريقــة تتناغــم مــع اجلهــود الرســمية ◾	
ــة. ــر كافي ــود غي ــا هــذه اجله ــي تكــون فيه ــة ويف الوقــات الت املبذول

جتنــب الضــرر )»ال ضــرر«( يهــدف إلــى جتنــب اآلثــار الســلبية للمســاعدات اإلنســانية - علــى ســبيل املثــال علــى ◾	
البيئــة أو علــى املســاواة. 
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دليل منع الفساد في المساعدات اإلنسانية

تدابير احلماية: كما يف العنف اجلنسي أو االجتار بالبشر عنصراً رئيساً يف املساعدات.◾	

الشــفافية : يجــب أن تفصــح اجلهــات الرســمية والغيــر رســمية عــن مصــدر املســاعدات وقيمتهــا ونوعيتهــا واتخــاذ ◾	
كافــة التدابيــر التــي تضمــن تدفــق حــر وســلس للمعلومــات يف مختلــف مراحــل تقــدمي اخلدمــة. 

املســاءلة: إن تقــدمي املســاعدات اإلنســانية وإغاثــة امللهوفــني ال يجــب أن يكــون بعيــد عــن الرقابــة واملســاءلة، بــل ◾	
يجــب أن يتــم اخــذ تدابيــر املســاءلة واإلبــاغ عــن الفســاد واالســتغال بعــني االعتبــار. 

المبادئ التوجيهية لمنع الفساد في المساعدات اإلنسانية في اوقات الطوارئ

المبادئ التوجيهية المتعلقة بنزاهة السياسات واالجراءات العمول بها في أوقات الطوارئ: 

من اهم املبادئ التوجيهية التي البد من احلرص على تبنيها يف هذا املجال تشمل: 

إعــداد ونشــر دليــل تقــدمي املعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية يف أوقــات الطــوارئ، بحيــث يتضمــن ◾	
ــة يف  اجــراءات ومرجعيــة عمــل مكتوبــة حتــدد املراحــل الرئيســية واملهــام واملســئوليات جلميــع األطــراف الفاعل
ــك اعتمــاد اجــراءات خاصــة  ــات املتضــررة مــن حــاالت الطــوارئ، مبــا يف ذل ــات واملســاعدات للفئ تقــدمي املعون

ــة.  ــة والعيني ــون§ات واملســاعدات املادي ــواع املع ــع ان جلمي
إصــدار قــرار مــن مجلــس الــوزراء بتشــكيل » جلنــة وطنيــة إلدارة ملــف املعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية ◾	

يف ظــل حالــة الطــوارئ« بحيــث تــرأس هــذه اللجنــة وزارة التنميــة االجتماعيــة كونهــا اجلهــة املســئولة عــن إدارة 
هــذا امللــف مــع مراعــاة التــوازن اجلنــدري يف عضوبــة ورئاســة اللجنــة، وذلــك لتحديــد اإلطــار املؤسســي املشــرف 

علــى هــذ العمليــة، واحلــد مــن تضــارب اجلهــود وتعــدد جهــات جمــع التبرعــات وتوزيعهــا. 
انشــاء »قاعــدة البيانــات الوطنيــة للفئــات األكثــر هشاشــة ضــد الصدمــات« بحيــث يشــارك يف إعــداد هــذه ◾	

القوائــم جميــع األطــراف ذات العاقــة مبــا يشــمل )الــوزارات احلكوميــة املختصــة، املؤسســات األهليــة، االحتــادات 
والنقابــات العماليــة، املؤسســات الدوليــة .. الــخ(. وتعتبــر هــذه قاعــدة بيانــات افتراضيــة للفئــات التــي يتوقــع أن 
تتأثــر بالكــوارث والطــوارئ وتصبــح يف حاجــة للمعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية وفــق املعاييــر الوطنيــة 
املتفــق عليهــا، وذلــك كأحــد اجــراءات االســتعداد للكــوارث والطــوارئ، ولتحســني االســتجابة الدقيقــة لاحتياجات 
املتزايــدة وزيــادة فاعليــة برامــج املعونــات واملســاعدات اإلنســانية وقدرتهــا علــى الوصــول للفئــات األكثــر احتياجــاً. 

إعــداد وجتهيــز انظمــة محوســبة لتقــدمي املعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية يف أوقــات الطــوارئ، بحيــث ◾	
تتضمــن انظمــة محوســبة ذكيــة وذلــك لضمــان منــع ازدواجيــة املســتفيدين، وتعزيــز النزاهــة يف االلتــزام باملعاييــر 

والشــروط املتعلقــة باالســتفادة مــن املعونــات واملســاعدات اإلنســانية. 
وضــع مدونــة قواعــد الســلوك للعاملــني علــى تقــدمي املعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية يف أوقــات ◾	

الطــوارئ، بحيــث تتضمــن الســلوكيات الفضلــى واملثلــى التــي ميكــن للعاملــني االلتــزام بهــا يف ظــل حالــة الطــوارئ 
وبشــكل خــاص مبــا يضمــن تــايف شــبهات الفســاد التــي ميكــن أن تنتــج عــن تعّطــل التسلســل الرســمي لاجــراءات 

بســبب اجــراءات احلجــر واالغــاق، واعتمــاد نظــام االلتــزام بسياســة واضحــة حــول منــع تضــارب املصالــح. 
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اعتمــاد ونشــر رقــم مجانــي لابــاغ عــن شــبهات الفســاد يف املعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية يف ◾	
ــات الفضــاء الرقمــي التــي تســاعد يف ضمــان  أوقــات الطــوارئ، بحيــث يتضمــن الرقــم املجانــي اســتخدام تقني

ــة.  ــني عــن شــبهات الفســاد احملتمل ــة للمبلغ الســرية واخلصوصي
توحيــد جهــات جمــع التبرعــات العينيــة والنقديــة لصالــح حــاالت الطــوارئ ســواء علــى الصعيــد احمللــي أو الوطنــي ◾	

لضمــان منــع أي شــبهات فســاد تتعلــق باســاءة اســتخدام امــوال املســاعدات لتحقيــق مصالــح خاصــة ســواء حزبيــة 
او عائليــة أو مناطقيــة. 

ــي ◾	 ــة لتلق ــة االجتماعي ــل وزارة التنمي ــن قب ــرة م ــي ومق ــد الوطن ــى الصعي ــة موحــدة عل ــص حســابات بنكي تخصي
التبرعــات العينيــة والنقديــة اخلاصــة بتقــدمي املســاعدات اإلنســانية يف حالــة الطــوارئ، بحيــث يتــم إيــداع هــذه 
األمــوال يف هــذه احلســابات لضمــان الرقابــة والفاعليــة يف اســتخدامها، وتســهيل عمليــة الرقابــة علــى اســتخدام 

وانفــاق هــذه األمــوال. 
توحيــد وتبســيط اجــراءات وشــروط احلصــول علــى املعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية يف اوقــات ◾	

الطــوارئ، بحيــث يتــم اســتخدام أدوات للنشــر واالفصــاح عــن آليــة التســجيل واالســتفادة بطــرق بســيطة وغيــر 
ــة.  ــار الســن وذوي االعاق ــني وكب ــز وبشــكل خــاص لألشــخاص األمي ــدون متيي ــني ب ــع املواطن ــة جلمي ــدة ومائم معق

ــة موحــدة« تشــرف عليهــا ◾	 ــة الكتروني ــر »بواب ــة واملســاعدات اإلنســانية عب ــات احلكومي اعتمــاد التســجيل للمعون
وزارة التنميــة االجتماعيــة، بحيــث يتــم عبــر هــذه البوابــة متكــني املواطنــني مــن حتديــث بياناتهــم وارفــاق الوثائــق 
الداعمــة، وحتديــد نوعيــة الدعــم املــادي أو املعنــوي املطلــوب وغيرهــا مــن املعلومــات التــي تطلبهــا الــوزارة، كمــا 
يجــب أن تضمــن اجــراءات البوابــة تزويــد املواطنــني باشــعار مســجل للطلــب الــذي تقّدمــوا بــه بحيــث يتضمــن 

تاريــخ التســجيل واملوعــد احملــدد للــرد علــى هــذا الطلــب. 
ــوف باملخاطــر، ◾	 ــة ومحف ــة يف الصعوب ــر غاي ــني/ات أم ــني/ات امليداني ــل الباحث ــح عم  يف حــاالت الطــوارئ يصب

وعليــه يجــب ان تقــوم اجلهــات ذات العاقــة بتحديــد أدوات مناســبة للتحقــق مــن صحــة املعلومــات التــي يتقــّدم 
بهــا املواطنــني لضمــان تــايف الوقــوع باالخطــاء أو اســتهداف فئــات ال تنــدرج حتــت الشــروط واملواصفــات 
املطلوبــة وتفــادي حــاالت التاعــب والتزويــر والقضــاء علــى ظاهــرة املعلومــات التــي يقدمهــا طــرف ثالــث واحلــد 

مــن االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للمعلومــات.
يف حــاالت الطــوارئ تصبــح اجــراءات التحقــق مــن اســتام املواطنــني للمســاعدات واملعونــات اخلاصــة بهــم أمــر ◾	

معّقــد كونــه يعتمــد علــى مجموعــة الظــروف احمليطــة وخصوصيــة املناطــق اجلغرافيــة، وعليــه يجــب أن يتــم 
تفعيــل نظــام التحقــق مــن اســتام املواطنــني للمعونــات واملســاعدات املخصصــة لهــم، بحيــث يضمــن هــذا النظــام 
الفحــص والتحقــق مــن عــدم تغييــر نوعيــة وكميــة املســاعدات، أو تســليمها لغيــر الشــخص املســتحق، وغيرهــا مــن 

الشــبهات الــواردة يف الدليــل.
اجــراءات توزيــع املســاعدات اإلنســانية يجــب أن تضمــن عــدم تعريــض حيــاة املواطنــني للخطــر نتيجــة االزدحــام ◾	

أو املخاطــر املترتبــة علــى التنقــل ملســافات بعيــدة للحصــول علــى املعونــة او املســاعدة. 
إجــراءات توزيــع املســاعدات اإلنســانية يجــب أن تضمــن عــدم التســبب لهــم بــأذى أو انتهــاك لكرامتهــم أو ◾	

صيتهــم خصو
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دليل منع الفساد في المساعدات اإلنسانية

املبادئ التوجيهية املتعلقة بشفافية السياسات واالجراءات العمول بها يف أوقات الطوارئ: 

من اهم املبادئ التوجيهية التي البد من احلرص على تبنيها يف هذا املجال تشمل: 

نشر جميع القرارات احلكومية ذات العاقة بتقدمي املعونات واملساعدات اإلنسانية يف أوقات الطوارئ. ◾	
االنفتــاح علــى اجلمهــور مــن خــال نشــر معلومــات حــول كميــة ونوعيــة املســاعدات واملعونــات التي ســتقوم اجلهات ◾	

احلكوميــة او الدوليــة أو األهليــة بتقدميهــا، مــع االفصــاح عــن املعاييــر األساســية للمســتفيدين مبــا يشــمل أعــداد 
املســتفيدين وتوزيعهــم اجلغــرايف لضمــان اطــاع املواطنــني علــى املعلومــات بطــرق ومواعيــد مناســبة. 

بالرغــم مــن أن نشــر أســماء املســتفيدين مــن املعونــات واملســاعدات اإلنســانية يعتبــر محــط اختــاف، إاّل أنــه يف ◾	
أوقــات الطــوارئ يعتبــر خطــوة مهمــة لتعزيــز الشــفافية يف تقــدمي املســاعدات اإلنســانية واملعونــات احلكوميــة مــع 

مراعــاة عــدم نشــر أســماء األســر املتعففــة. 

يتلقى النساء والرجال بجميع فئاتهم العمرية، واملتضررون من حاالت الطوارئ اإلنسانية معلومات حول ◾	
البرنامج، ومينحون فرصة للتعليق يف جميع مراحل دورة البرنامج. 

نشــر قيمــة هــذه التبرعــات علــى املواقــع االلكترونيــة احلكوميــة املوحــدة بشــكل دوري وأســماء املتبرعــني أو ◾	
اجلهــات املبترعــة وقيمــة التبرعــات ونوعيتهــا. 

نشــر التقاريــر الشــهرية حــول نوعيــة وكميــة املســاعدات واملعونــات التــي مت تقدميهــا مــع تقــدمي معلومــات كميــة ◾	
ونوعيــة حــول أعــداد املســتفيدين ومناطــق تواجدهــم اجلغرافيــة وفئاتهــم واملعاييــر األساســية الختيارهــم، مــع 

تقــدمي تفســيرات حــول األســباب الرئيســية الختيــار هــذه الفئــات أو الشــرائح املجتمعيــة. 
ينبغي أن يتضمن التأهب حلاالت الطوارئ ملخصات عن قضايا النوع االجتماعي وإحصاءاتها األساسية◾	
التحليل من منظور النوع االجتماعي نظرة متعمقة للوعي الثقايف والديني باألدوار. وأعراف املجتمع، وقيمه، ◾	

وتقاليده، واجتاهاته، وسلوكياته ضمن السياق احمللي.
احلــرص علــى إشــراك املجتمــع وأصحــاب املصلحــة مبــا فيهــم النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان وذوي اإلعاقــة ◾	

يف عمليــات حتديــد املســاعدات املطلوبــة.
 احلرص على اشراك وإعام املجتمع احمللي بعملية التوزيع عبر ملصقات أو اجتماعات.◾	
مــن الصعــب يف ظــل حالــة الطــوارئ ان يقــوم املســتفيد مــن املســاعدة او املعونــة بالتوقيــع علــى االســتام، لذلــك ◾	

ميكــن االفصــاح عــن كشــوفات وبيانــات مســتلمي املعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية عبــر املوقــع الرســمي 
للــوزارة لضمــان الرقابــة علــى عمليــة توزيــع املســاعدات اإلنســانية واملعونــات احلكوميــة ومتكــني املواطنــني مــن 
االطــاع علــى هــذه الكشــوفات للتحقــق مــن عــدم وجــود تاعــب يف تســليم املعونــات او املســاعدات اإلنســانية، 
ــة او املســاعدة  ــل املعون ــم اســتلموا بالفع ــني بأنه ــة SMS الشــعار املواطن ــن اســتخدام الرســائل النصي ــا ميك كم
املخصصــة لهــم، هــذا األمــر مــن شــانه أن يعتبــر تأكيــد علــى أن املواطــن نفســه قــام باســتام املســاعدة وليــس 

أحــد أخــر.
ــة ◾	 ــة بقيمــة املســاعدات النقدي ــة يفَضــل اشــعار املواطنــني عبــر رســائل نصي ــة تقــدمي املســاعدات النقدي يف حال

التــي ســيحصلون عليهــا مــع حتديــد اجلهــة التــي ميكــن لهــم احلصــول علــى املســاعدة مــن خالهــا، وتوضيــح مــا 
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إذا كان هنــاك أي رســوم او خصومــات علــى هــذه املعونــة أو املســاعدة خاصــة يف حالــة التســليم مــن خــال البنــوك او 
مكاتــب البريــد. 

يف حالــة املســاعدات العينيــة يفّضــل تزويــد املواطنــني عبــر الرســائل النصيــة بنوعيــة وكميــة املســاعدات العينيــة التــي ◾	
ســيتم تزويــده بهــا. 

عقــد لقــاءات مفتوحــة وجاهيــة او عبــر منصــات الواصــل االجتماعــي مــع األطــراف ذات العاقــة واجلهــات الرقابيــة ◾	
وبشــكل دوري ملناقشــة آليــات العمــل وتقييمهــا وحتديــد االجــراءات التــي تكفــل تــايف هــذه املشــكات وحتســني األداء. 
تخصيــص منصــة عبــر املواقــع االلكترونيــة التابعــة للــوزارة املختصــة لتوفيــر معلومــات عــن املشــتريات والعطــاءات ذات 

العاقــة باملســاعدات العينيــة للتخفيــف مــن الغمــوض يف املشــتريات ومنــح العقــود.

املبادئ التوجيهية املتعلقة بنظم املساءلة يف توزيع املساعدات اإلنسانية يف أوقات الطوارئ: 

من اهم املبادئ التوجيهية التي البد من احلرص على تبنيها يف هذا املجال تشمل: 

قيــام اجلهــات الرقابيــة الرســمية بوضــع خطــط واليــات تضمــن ممارســة دورهــا الرقابــي يف جمــع وتوزيــع املســاعدات ◾	
أثنــاء فتــرة الطــوارئ.

حتديــد اجلهــات الرســمية املســؤولة عــن مراقبــة توزيــع املعونــات احلكوميــة واملســاعدات اإلنســانية وجودتهــا مثــل ديــوان ◾	
الرقابــة املاليــة واالداريــة ووحــدات التدقيــق الداخلــي، ونشــر التقاريــر بشــكل دوري كأحــد متطلبــات الشــفافية واحلوكمــة 

الرشيدة. 
موائمــة آليــات اســتقبال الشــكاوى مــع أوضــاع الطــوارئ، بحيــث تضمــن للمواطنــني القــدرة علــى تقــدمي الشــكاوى ◾	

اخلاصــة بهــم يف أي وقــت وبطــرق ســهلة ومجانيــة وبــدون احلاجــة للتنقــل خاصــة يف اوقــات االغــاق. 
موائمــة آليــات اســتقبال الشــكاوى مــع احتياجــات األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واألميــني لتمكينهــم مــن التقدم بشــكاويهم ◾	

بشــكل عــادل ومتســاوي مــع نظرائهم. 
اســتخدام لغــة شــاملة تراعــي النــوع االجتماعــي حتــى إذا كان عــدد الكلمــاتً  محدودا.اعتمــاد ونشــر اجــراءات االبــاغ ◾	

عــن شــبهات الفســاد يف املســاعدات اإلنســانية واملعونــات احلكوميــة يف أوقــات الطــوارئ عبــر اســتخدام الفضــاء الرقمــي 
وتقنيــات التواصــل عــن بعــد مــع مراعــاة اخلصوصيــة والســرية واحلمايــة للمبلّغــني عــن شــبهات الفســاد. 






