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                                                Association for Arab Youth- Baladna (R.A) )ج.م(بلدنا -الشباب العربجمعية 

 
 

 

 بلدنا -جمعية الشباب العرب

 سياسة مكافحة الفساد
 

ول أكانون  66وتم اعتماده بتاريخ دارية إلابلدنا، بقرار من الهيئة  -لجمعية الشباب العرب سياسة مكافحة الفسادتم تطوير 

0909 . 

 

 الغاية: .1

، بما ال يتناقض مع التعريفات القانونية واإلجراءات المتطلبة الفساد والممارسات المندرجة ضمنهتحدد هذه الورقة تعريف  

الواجب اعتمادها واتباعها في نطاق عمل المؤسسة  آليات المعالجةالمنصوصة في هذا السياق، كما المسؤوليات و 

 المباشر. 

 

 التعريف .2

بلدنا، على انه استخدام القوة ، السلطة، الثقة والمنصب المخولين،  لتحقيق  -يعرف الفساد وفق نظام جمعية الشباب العرب

 -مكاسب شخصية خاصة، أو تلك التي تمنح ألفراد ومجموعات أخرى ذات صلة، وذلك مقابل
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 .عرض، منح، قبول أو طلب، هدايا، قروض، عموالت أو أية مكتسبات مادية -مردود مادي   •

 .تحسي ن سمعة، ترويج سياسي، زيادة تأثير، جنس، وغيرها من الخدمات الذاتي ة -تقديم خدمات •

 .مستندات رسمي ةاستخدام المنح المالية ألغراض غير منصوصة في االتفاقيات الرسمي ة المبرمة، تزوير وتلفيق  •

 .جميع الممارسات المنصوصة وفق القانون االسرائيلي  المعتمد بهذا الخصوص •

 

االبتزاز، الرشوة، تضارب المصالح، االختالس، العموالت، إساءة استخدام المعلومات، إساءة  أمثلة على ممارسات ذات صلة:

 .يةاستخدام المنصب، إساءة استخدام الثقة، غسل األموال، المحسوب

 

  :المسؤوليات .3

تعتبر مسؤولية مكافحة الفساد مسؤولي ة متبادلة وجهد مشترك لجميع الموظفين والفاعلي ن في اطار عمل الجمعية، بما  •

 .يشمل: طاقم الموظفين، المدير/ة العام، مسؤول الحسابات، المحاسب، الهيئة اإلدارية ولجنة المراقبة

 .الشاملة، وتنسيق االشتباه في الفساد وتنفيذ السياسة المحاسب مسؤول عن الرقابة الداخلية •

يتعبر المدير العام المرجعي ة والمسؤول المباشر عن معالجة شبهات الفساد المرتبطة بطاقم الموظفين، األفراد والمجموعات  •

 .ذات الصلة المباشرة بنشاط الجمعية

الهيئة اإلدارية في ممارسات ذات صلة، يحال معالجة الملف الى في حال االشتباه بتورد مدير الجمعية أو أحد أعضاء  •

 .لجنة المراقبة
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 آليات المعالجة:  .4

  اعتماد سياسة عامة لمكافحة الفساد، يتم تعميمها ومناقشتها دورياً مع جميع الجهات واألفراد الفاعلين في نطاق عمل

 وظائف.الجمعية، بمل يشمل الموظفين الجدد الذين يتم استقطابهم لل

 .رفع الوعي  حول مخاطر الفساد وأثره الفردي  والعام وعلى المؤسسة 

  التشجيع للمشاركة في تدريبات حول مكافحة الفساد وحول آليات اإلدارة السليمة، يشارك بهذه التدريبات أعضاء

 متنوعي ن من طاقم الجمعية، الهيئة اإلدارية ولجنة المراقبة.

  باإلجراءات والمعلومات  المرتبطةتعزيز نمط العمل الديمقراطي والتشاركي في المتابعة وأخذ القرارات، بما يشمل الشفافي ة

 المالي ة، المشاريع واألنشطة، سياسات واستراتيجيات عمل المؤسسة.

 ،وذلك في التعامالت العامة  العمل على رفع منسوب الحساسي ة العام ضد الفساد بين الفاعلي ن في نطاق عمل المؤسسة

غير المرتبطة بنشاط المؤسسة المباشر، سواء على مستوى الشراكات، األفراد، االئتالفات، المؤسسات الدولي ة، وغيرها من 

 التقاطعات المهنية والسياسية ذات الصلة.

 ين، مبنى داخلي وآلية اعتماد نظم عمل وإجراءات عمل محددة، شفافة وموثقة من خالل اتفاقيات العمل مع الموظف

 متابعة واتخاذ قرار وتحديد مسؤوليات، معتمد ومعمم بين األطراف ذات الصلة.

 :اعتماد سياسات ونظم عمل محددة وموثقة في عمل المؤسسة، واعتمادها كمرجعية سياسية واجرائية ومنها 

 دليل السياسات واإلجراءات المالية في عمل المؤسسة. -

 سياسة مكافحة الفساد. -

 سياسة مكافحة االعتداءات والتحرشات الجنسية. -

 وإجراءات اتخاذ القرارات وتقسيم المسؤوليات. سياسة-التنظيميمبنى المؤسسة  -
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  عند الورقة(هو موضح في هذه  )كماالتيقظ والتبليغ الى الجهة المحددة وفق المسؤوليات المعتمدة لمكافحة الفساد ،

 أخرى:استشعار واحد من المؤشرات التالية أو 

 من القرارات جميع كافية لتوضيح المسؤوليات ومنظومة أخذ القرارات في المشروع أو المؤسسة/ اتخاذ غير أو واضحة غير هياكل
عدم وجود بيانات سنوية واضحة وشفافة وموحدة لموازنات وصرف المشاريع والمؤسسة/ مسؤول حسابات أو / واحد شخص قبل

وتوفير إجابات منقوصة وغير واضحة تعكس بلبلة/ انحصار المعلومات وعدم تدفقها بين محاسب غير مؤهل/ العمل بضغط وقت 
الجهات ذات الصلة/ اشاعات متفرقة من مصادر متنوعة حول أنشطة وإجراءات غير سليمة/ تغيير أسلوب حياة بشكل مفاجئ 

 وغير مفسر.
 

  الذي قام باستشعارها الى الشخص المسؤول ) وفق التبليغ وتقييد التوجه: يتم التبليغ حول شبهات الفساد من الشخص

 قائمة المسؤوليات المحددة في هذه الورقة(، يتم تقييد التوجه باعتماد نموذج رسمي  يعتمد لهذه الضرورة.

 :تقوم الجهة المخولة في معالجة التوجه بمباشرة عملية التحقق من صحة الشبهات باعتماد الخطوات التالية 

 شرات التي يتم القرار عنها من قبل المتوجه وتوثيقها بشكل مفصلاستيضاح كافة المؤ  -

 تجميع كافة القرائن ذات الصلة وتوثيقها بشكل مفصل -

الحسابات/ المحاسب(، مع  )مسؤولاشراك الجهات المهنية ذات الصلة بعملية التحقق عند الحاجة، بما يشمل  -

 الحفاظ على سرية االجراء.

واإلجراءات الرسمي ة المتبعة في المؤسسة، وأخذ الموقف بشأنها، تقييدها في ملف رسمي مقارنة القرائن بالنظم  -

 يوضح التجاوزات واالدعاءات الموجهة.

اخطار المشتبه بالتجاوزات بشكل خطي بالتجاوزات الموجهة ضده، دعوة المشتبه من قبل الجهة المسؤولة ألخذ  -

 لجلسة بشكل مفصل.افادته بالتجاوزات المنسوبة له، تقييد محضر ا

عام، التوجه للشرطة، مالحقة قانونية السترداد  )اخطاراتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية المترتبة عن فعل التجاوز  -

 المكتسبات المالية أو التعويضات المستحقة جراء العمل الفاسد(
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 التحقق من الشبهات ألي جهة خارج نطاق الجهات  الحفاظ على اجراء شفاف ونزيه وسري، عدم اإلفصاح باجراءات

 المكلفة بعملية التحقق.

 .حماية المبلغين عن المخالفات وعدم اإلفصاح باسمائهم في حال رغبوا بذلك، وعدم السماح باالنتقام منهم او ايذائهم 

 .التحقق من حسن نية المبلغين عن االشتباه بمخالفات الفساد وضمان 

 راءات المتبعة ضمنها، مدى سهولة ونجاعة تطبيقها ، على نحو دوري .تقييم السياسة واإلج 
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