
المخالفات عن اإلبالغ سياسة 

وحماية مقدمي البالغات





مقدمة
..............لجمعية"(السياسة"بعد،فيماإليهاويشار)المخالفاتعناإلبالغوإجراءاتسياسةتوجب

ومتطوعيوموظفيالتنفيذيوالمسؤولاإلدارةمجلسأعضاءعلى"(لجمعيةا"بعد،فيماإليهاويشار)

وتضمن.تهمومسؤولياواجباتهموممارسةالعملأثناءالشخصيةاألخالقمنعاليةبمعاييرااللتزامالجمعية

تعرضتقدمحتملتصرفسوءأوجديخطرأومخالفةأيعنمبكروقتفياإلبالغيتمأنالسياسةهذه

يعملمنكافةعلىيجبكما.مناسببشكلذلكومعالجةالمستفيدينأوالمصلحةأصحابأوالجمعيةله

اللوائحوالقوانينبكافةوااللتزاممسؤولياتهمأداءأثناءوالنزاهةالصدققواعدمراعاةالجمعيةلصالح

وأمخاطرأيةعنلإلبالغالجمعيةلصالحيعملمنكلتشجيعإلىالسياسةهذهتهدف.بهاالمعمول

.مسؤوليةأيعلىينطويوالومقبولآمناألمربهذاالقيامأنالىوطمأنتهممخالفات

النطاق
نمسؤوليأوإدارةمجلسأعضاءكانواسواءالجمعيةلصالحيعملمنجميععلىالسياسةهذهتطبق

أيدونوبالجمعية،فيمناصبهمعنالنظربصرفمستشارينأومتطوعينأوموظفينأوتنفيذيين

أيةعنغاإلبالوغيرهمومتبرعينومانحينمستفيدينمنالمصلحةأصحابمنأليأيضاويمكن.استثناء

.مخالفاتأومخاطر

المخالفات
أوعيةتشريأوقانونيةالتزاماتبأياإلخاللأوماليةأوجنائيةمخالفاتأيالخاطئةالممارساتتشمل

.البيئةأوالسالمةأوالصحةعلىخطرا ًتشكلالتيتلكأوداخليةتنظيميةمتطلبات

:يليماالحصر،الالمثالسبيلعلىعنها،اإلبالغيتوجبالتيالمخالفاتوتشمل

.التصرفسوءأو(الفسادأوالرشوةذلكفيبما)القانونيغيرالسلوك•
غسيلملياتعالقيمة،األشياءاستخدامإساءةالكاذبة،النفقاتادعاءذلكفيبما)الماليالتصرفسوء•

.(مشبوهةلجهاتدعمأواألموال

زلتعزيالجمعيةفيمنصبهشخصاستخداممثل)المصالحتعارضحاالتعناإلفصاحعدم•

.(الجمعيةمصلحةفوقاآلخرينمصالحأوالخاصةمصالحه

.(الرسميةالوثائقإتالفأوإخفاءإضاعة،ذلكفيبما)االحتيالإمكانية•

.نوعهاكانأياارتكابهايحتملالتيأوارتكابها،يتمالتيأوالمرتكبة،الجنائيةالجرائم•
.صحيحةغيربصورةتطبيقهاأوالداخليةالرقابةوقواعدوأنظمةبالسياساتااللتزامعدم•
غيريةتفضيلمعاملةالجهةتلكلمنحخارجيةجهةمنمستحقةغيرمكافآتأومنافععلىالحصول•

.مبررة
.قانونيةغيربطريقةسريةمعلوماتعناإلفصاح•
.المحاسبيةبالبياناتالتالعب•
.وسالمتهمالموظفينصحةتهديد•
.األخالقيغيروالسلوكالمهنيالسلوكقواعدانتهاك•
.القانونيةالسلطاتأوالصالحياتاستخدامسوء•
1.أعالهالمذكورةالمسائلمنبأييتعلقفيماوالتسترالصمتمؤامرة•



الضمانات
عدممانوضالمخالفاتعنلإلبالغالجمعيةلصالحيعملمنلكلالفرصةإتاحةإلىالسياسةهذهتهدف

أووظيفتهفقدانلخطرالبالغمقدمتعرضعدمالسياسةوتضمن.لذلكنتيجةاإليذاءأولالنتقامتعرضهم

أيةنعباإلبالغقيامهنتيجةالعقابأشكالمنشكلوأليالجمعيةفياالجتماعيةمكانتهأومنصبه

صادقةباهاشتمعطياتالبالغمقدملدىتتوفروأننيةبحسنالمخالفةعناإلبالغيتمأنشريطة.مخالفة

.مخطئبأنهذلكبعداتضحإذايهموالومعقولة،

عندالغالبمقدمهويةعنالكشفعدمتضمنالسياسةهذهفإنللمبلغ،الشخصيةالمصلحةحمايةأجلمن

افظةللمحومناسبممكنجهدكلبذلوسيتم.ذلكخالفعلىالقانونينصلمماذلك،فيرغبتهعدم

بالغأيمعللتعامليتوجبمعينة،حاالتفيولكن.مخالفةأيعنالبالغمقدمهويةوسريةكتمانعلى

محكمةأيأمامالهويةكشفضرورةالمثالسبيلعلىومنهاالبالغ،مقدمهويةعنالكشفيتمأن

موظفأليهكشفوعدمقبلهمنالمقدمالبالغسريةعلىالمحافظةالبالغمقدمعلىيتوجبكذلك.مختصة

عدمالسياسةتضمنكما.البالغحولبنفسهتحقيقاتأيةإجراءعدمأيضاعليهويتوجب.آخرشخصأو

.السياسةهذهوفقالمخالفاتعناإلبالغبسببالبالغمقدمإيذاء

مخالفةعناإلبالغإجراءات

.حينهفيالمناسباإلجراءاتخاذيسهلحتىمبكرةبصورةالمخالفةعناإلبالغيفضل
أنهإثباتعلىقادرا ًيكونأنيجبأنهإالالبالغ،صحةإثباتالبالغمقدممنيطلبالأنهمنالرغمعلى

.نيةبحسنالبالغقدم
طريقعن(المرفقالنموذجوفق)خطياالبالغتقديميتم

____________________________________________:البريديالعنوان

_____________________________________________:اإللكترونيالبريدأو

البالغمعالجة

قدإذ.اتهاذالمخالفةطبيعةعلىالسياسةهذهوفقمخالفةأيعناإلبالغبخصوصالمتخذاإلجراءيعتمد

فيالتاليةالخطواتاتباعويتم.رسميتحقيقأوداخليتدقيقأورسميةغيرمراجعةإجراءذلكيتطلب

:بالغأيمعالجة

لمسؤولوااإلدارةمجلسرئيسباطالعالبالغاتاستالمعند_(المسؤولةاللجنةأوالشخصاسم)__يقوم

استالممنأسبوعخاللالبالغمضمونعلى)األخيرضدموجهاالبالغيكنلمإذا)للجمعيةالتنفيذي

.البالغ
حلويمكن.يتخذهأنيجبالذيوالشكلتحقيقإجراءيتوجبكانإذامالتحديدأوليةمراجعةإجراءيتم

.تحقيقإلجراءالحاجةبدونالبالغاتبعض
.للتواصلهاتفورقمالبالغاستالمبإشعارأيام10خاللالبالغمقدمتزويديتم

2



ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل  .إذا تبين أن البالغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي•

.إلعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البالغ

___  ________إذا تبين أن البالغ يستند الى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البالغ إلى •

.للتحقيق في البالغ وإصدار التوصية المناسبة

يام االنتهاء من التحقيق في البالغ وإصدار التوصية خالل عشرة أ___________ يجب على •

.عمل من تاريخ إحالة البالغ

.توصياتها الى رئيس المجلس للمصادقة واالعتماد_____________ترفع •

وقانون ______________يتم تحديد اإلجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة•

.العمل الساري المفعول

ومع ذلك، ال يجوز  .متى كان ذلك ممكنا، تزويد مقدم البالغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه•

امات إعالم مقدم البالغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخالل الجمعية بالتز

.السرية تجاه شخص آخر

من أن تنسجم تلتزم الجمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها ال تض•

.طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ
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(هيمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويت)معلومات مقدم البالغ 

االسم

الدور الوظيفي

اإلدارة 

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

معلومات صندوق البريد

معلومات مرتكب المخالفة

االسم

الدور الوظيفي

اإلدارة 

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

(وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد. إن وجدوا)معلومات الشهود 

االسم

الدور الوظيفي

اإلدارة 

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

التفاصيل

طبيعة ونوع المخالفة

تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ 

العلم بها

مكان حدوث المخالفة

اب بيانات أو مستندات تثبت ارتك

المخالفة

أسماء أشخاص آخرين اشتركوا 

في ارتكاب المخالفة

أية معلومات أو تفاصيل أخرى

:التوقيع:تاريخ تقديم البالغ

نموذج إبالغ عن مخالفة: ملحق


