
 

 

  

  

  

  

  
  

   

سياسة اإلبالغ عن 

املخالفات وحماية 

 مقدمي البالغات



 

 

  

  

  

 مقدمة

 ویشار( الخیریة بمحافظة العیدابيلجمعیة ") السیاسة" بعد، فیما إلیھا المخالفات (ویشار عن اإلبالغ وإجراءات سیاسة توجب
 بمعاییر الجمعیة االلتزامالتنفیذي وموظفي ومتطوعي  المسئول أعضاء مجلس اإلدارة و على") لجمعیةا" بعد، فیما إلیھا

 مبكر وقت في اإلبالغ یتم أن السیاسة ھذه وتضمن .ومسؤولیاتھم واجباتھم وممارسة العمل أثناء الشخصیة األخالقمن  عالیة
 ومعالجة نیدمعیة أو أصحاب المصلحة أو المستفیالج لھ تعرضت قد محتمل تصرف سوء أو جدي خطر أو مخالفة أي عن
 مسؤولیاتھم أداء أثناء والنزاھة الصدق قواعد مراعاةمن یعمل لصالح الجمعیة  كافة على یجبكما  .مناسب بشكل ذلك

 أیة عن بالغلإلالجمعیة كل من یعمل لصالح  تشجیع لىإ السیاسة ھذه تھدف. بھا المعمول واللوائح القوانین بكافة وااللتزام
  .مسؤولیة أي على ینطوي وال ومقبول آمن األمر بھذا القیام أن إلى وطمأنتھم مخالفات أو مخاطر

 

 النطاق .١

مسؤولین تنفیذیین أو موظفین أو  وإدارة أمن یعمل لصالح الجمعیة سواء كانوا أعضاء مجلس  جمیع على السیاسة ھذه تطبق
من أصحاب  ألي أیضا یمكنو .استثناء أي وبدون ،جمعیةال في مناصبھم النظر عن بصرف مستشارینمتطوعین أو 

 .مخالفات أو مخاطر أیة عن اإلبالغ  المصلحة من مستفیدین ومانحین ومتبرعین وغیرھم
  

 المخالفات .٢

 تنظیمیة ومتطلبات تشریعیة أو قانونیة التزامات بأي اإلخالل أو مالیة أو جنائیة مخالفات أي الخاطئة الممارسات تشمل
  .البیئة أو السالمة أو الصحة على خطراً  تشكل التي تلك أو داخلیة

 
 :یلي ما الحصر، ال مثال سبیل عنھا على اإلبالغ یتوجب التي المخالفات وتشمل

 التصرف سوء أو)الفساد أو الرشوة ذلك في بما( القانوني غیر السلوك. 
  عملیات غسیل األموال أو دعم القیمة األشیاء استخدام إساءة، الكاذبة النفقات ادعاء ذلك في بما( المالي التصرفسوء ،

  ).لجھات مشبوھة
 مصالح أو الخاصة مصالحھ لتعزیز الجمعیة في منصبھ شخص استخدام المصالح (مثال تعارض حاالت عن اإلفصاح عدم 

 فوق مصلحة الجمعیة). اآلخرین
 الرسمیة الوثائق إتالف أو إضاعة،إخفاء ذلك في بمال (االحتیا إمكانیة.( 
 نوعھا كان أي ارتكابھا یحتمل التي أو ارتكابھا، یتم التي ،أو المرتكبة الجنائیة الجرائم. 
 صحیحة غیر بصورة تطبیقھا أو الداخلیة الرقابة وقواعد وأنظمة بالسیاسات االلتزام عدم. 
 مبررة غیر تفضیلیة معاملة الجھة تلك لمنح خارجیة جھة من مستحقة غیر مكافآت أو منافع على الحصول. 
 قانونیة غیر بطریقة سریة معلومات عن اإلفصاح. 
 التالعببالبیاناتالمحاسبیة
 تھدیدصحةالموظفینوسالمتھم
 انتھاكقواعدالسلوكالسلوكو المھنيغیراألخالقي
 سوءاستخدامالصالحیاتأوالسلطاتالقانونیة
 مؤامرةوالتستر الصمتفیمایتعلقبأيمنالمسائلالمذكورةأعاله








 

 


  

  

  الضمانات .٣

 لالنتقام ھم تعرض عدم وضمان المخالفات عن بالغلإل لكل من یعمل لصالح الجمعیة الفرصة تاحةإ إلى السیاسة ھذه تھدف
أو منصبھ أو مكانتھ االجتماعیة في  وظیفتھ فقدان لخطر مقدم البالغ تعرض عدم السیاسة وتضمن.لذلك نتیجة اإلیذاء أو

 نیة بحسن المخالفة عن اإلبالغ أنیتم شریطة. مخالفة أیة عن اإلبالغب قیامھ نتیجة العقاب أشكال من شكل أي ولالجمعیة 
  .مخطئ بأنھ ذلك بعد اتضح إذا یھم ،وال معقولة و صادقة اشتباه معطیات مقدم البالغ لدى تتوفر وأن
عند عدم رغبتھ في  مقدم البالغفإن ھذه السیاسة تضمن عدم الكشف عن ھویة ،بلغللم الشخصیة المصلحة حمایة أجل من
 مقدم البالغ ھویة وسریة كتمان على محافظةب اسب ومن ممكن جھد كل بذل سیتم. وذلك خالف على القانون ینص مالم ،ذلك
 سبیل على ومنھا ،مقدم البالغ ھویة عن الكشف یتم أن بالغ أي مع للتعامل یتوجب معینة، حاالت في ولكن.مخالفة أي عن

 من المقدم بالغال سریة على المحافظة مقدم البالغ على یتوجب كذلك. مختصة محكمة أي أمام الھویة كشف ضرورة المثال
كما تضمن .البالغ حول بنفسھ تحقیقات أیة إجراء عدم أیضا علیھ ویتوجب .آخر وشخص موظف ألي كشفھ وعدم قبلھ

  .السیاسة ھذه وفق المخالفات عن اإلبالغ سببب مقدم البالغ إیذاءالسیاسة عدم 
  

 عن مخالفة اإلبالغإجراءات  .٤
 في حینھ المناسب اإلجراء اتخاذحتى یسھل  مبكرة بصورة المخالفة عن اإلبالغ یفضل.  
 نیة بحسن البالغ قدم أنھ إثبات على قادراً  یكون أن یجب ھأن ،إال البالغ صحة إثبات مقدم البالغ من یطلب ال أنھ من الرغم على. 
 طریق عن) المرفق النموذج وفق(خطیا  البالغ تقدیم یتم 
o ٤٥٩٩٢الرمز البریدي  ٣٥ص ب:  :البریدي العنوان  
o  اإللكتروني:أو البرید edabi-ber@hotmail.com  

   
  البالغمعالجة  .٥

 إجراء ذلك یتطلب قد إذ .ذاتھا المخالفة طبیعة على السیاسة ھذه وفق مخالفة أي عن اإلبالغ بخصوص المتخذ اإلجراء یعتمد
  :بالغ أي معالجة في التالیة الخطوات اتباع ویتم .رسمي وتحقیق وتدقیق رسمیة غیر مراجعة

 لم للجمعیة (إذا التنفیذي مسؤولوال اإلدارة مجلس رئیس باطالعاستالم البالغات  دعن )مسعود علي مفرح الغزواني ( یقوم 
 .البالغ استالم منأسبوع ل خال البالغ مضمون على) األخیر ضد موجھا البالغ یكن

 اتالبالغ بعض حل ویمكن .یتخذه أن جبی الذي والشكل تحقیق إجراء یتوجب كان إذا ما لتحدید أولیة مراجعة إجراء یتم 
 .تحقیق إلجراء الحاجة بدون

 للتواصل ھاتف ورقم البالغ استالم بإشعارأیام  ١٠خالل البالغ مقدم تزوید یتم. 
 میتم مال النظر إلعادة  لقاب وغیر نھائیا القرار ھذا ویكون .إضافي تحقیق أي إجراء یتم مبرر،فلن غیر البالغ أن تبین إذا 

 .البالغ بخصوص إضافیة إثباتات تقدیم
وحمایة مقدمي  اإلبالغ عن المخالفاتلجنة  لىإ بالغال إحالة ،یتم ومبررة معقولة معطیات الى یستند البالغ أن تبین إذا

  البالغات

 المناسبة التوصیة وإصدار البالغ في للتحقیق. 
 البالغ حالةإ تاریخ من عمل أیام عشرة خالل التوصیة وإصدار البالغ في التحقیق من االنتھاء اللجنة  على جبی. 
 واالعتماد للمصادقة المجلس رئیس الى توصیاتھااللجنة _فعتر. 
 المفعول الساري العمل قانون و الجمعیة  سیاسة وفق المخالفة على المترتبة التأدیبیة اإلجراءات تحدید یتم. 
 بأي البالغ مقدم عالمإ یجوز ،ال ذلك ومع .إجراؤه یتم تحقیق أي عن بمعطیات البالغ مقدم تزوید ، ممكنا ذلك كان متى 

 .آخر شخص تجاه السریة بالتزامات الجمعیة إخالل علیھ یترتب قد مما غیرھا أو تأدیبیة إجراءات
 البالغ معالجة طریقة تنسجم أن تضمن ال ،ولكنھا ومناسبة عادلة بطریقة مخالفة أي عن اإلبالغ مع بالتعامل الجمعیة تلتزم 

 .البالغ مقدم رغبات مع



 

 

  
  
  
  

 

  عن مخالفة إبالغملحق: نموذج 

  بكشف ھویتھ) مقدم البالغمعلومات مقدم البالغ (یمكن عدم تعبئة ھذا الجزء إذا لم یرغب 
    االسم

    الدور الوظیفي
    اإلدارة 

    رقم الھاتف
    البرید اإللكتروني

    معلومات صندوق البرید
  معلومات مرتكب المخالفة

    االسم
    الدور الوظیفي

    اإلدارة 
    رقم الھاتف

    اإللكترونيالبرید 
  معلومات الشھود (إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافیة في حالة وجود أكثر من شاھد)

    االسم
    الدور الوظیفي

    اإلدارة 
    رقم الھاتف

    البرید اإللكتروني
  التفاصیل

    طبیعة ونوع المخالفة
  
  
  
  

    تاریخ ارتكاب المخالفة وتاریخ العلم بھا
  

    المخالفةمكان حدوث 
  
  

    بیانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة
  
  
أسماء أشخاص آخرین اشتركوا في ارتكاب 

  المخالفة
  
  
  

    أیة معلومات أو تفاصیل أخرى
  التوقیع:  تاریخ تقدیم البالغ:

 

 

 




