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مقدمة :
توجب سياسبة وإجبراءات اإلببالغ عبن املخالفبات ووشاببا إليهببا فيمببا بعببد " السياسببة لجمعيبة التطببوا الرية ببة
فزعبة  .ووشابا إليهبا فيمبا بعبد " الجمعيبة علب أعضباء ملسبا اإلرا و واملسب ول التنفيبمو ومبومفط ومتطبو
الجمعية االلتزام بمعا ية عالية من األخالق الشرصبية أثنباء العمب ومما سبة واجبباهه ومسب ولياهه .وتضبمن هبم
السياسة أن ت اإلبالغ ف وقت مبكر عن أو مخالفة أو خطر جدو أو سوء تصرف محتم قد تتعبر لب الجمعيبة
أو أصبحا املصبلحة أو املسبتفيد ن ومعالجبة ذلب بابل مناسب  .كمبا لب علب كافبة مبن ععمب لصبالل الجمعيبة
مراعباو قواعبد الصبدق والنزاهبة أثنباء أراء مسب ولياهه وااللتبزام بلافبة القبوانين والسبواح املعمبول بهبا .ههبدف هبم
السياسة إل تشجيع ك من ععم لصالل الجمعية للبالغ عن أ ة مخاطر أو مخالفات وطمأنته ال أن القيام بهما
األمر آمن ومقبول وال نطوو عل أو مس ولية.
 .1النطاق :
تطبق هم السياسة عل جميع من ععم لصالل الجمعية سواء كانوا أعضاء ملسا إرا و أو مس ولين تنفيم ين
أو مومفين أو متطوعين أو مستاا ين بصرف النظر عن مناصبه ف الجمعية وبدون أو استثناء .ويمكن أ ضا
ألو من أصحا املصلحة من مستفيد ن ومانحين ومتبةعين وغيةه اإلبالغ عن أ ة مخاطر أو مخالفات.
 .2املخالفات :
تام املما سات الراطئة أو مخالفات جناحية أو مالية أو اإلخالل بأو التزامات قانونية أو تارشعية أو متطسبات
تنظيمية راخسية أو تس التي تال خطرا عل الصحة أو السالمة أو البيئة .وتام املخالفات التي توج اإلبالغ
عنها عل سبي املثال ال الحصر ما ل :
 السسوك غية القانونط وبما ف ذل الرشوو أو الفسار أو سوء التصرف.
 سوء التصرف املال وبما ف ذل ارعاء النفقات اللاذبة إساءو استخدام األشياء القيمة عمسيات غسي
األموال أو رع لجهات مابوهة .
 عدم اإلفصاح عن حاالت تعا املصالل ومث استخدام شرص منصب ف الجمعية لتعزيز مصالح
الراصة أو مصالل اآلخرين فوق مصلحة الجمعية .

 إملانية االحتيال وبما ف ذل إضاعة إخفاء أو إتالف الوثاحق الرسمية .
 الجراح الجناحية املرتكبة أو التي ت ا تلابها أو التي حتم ا تلابها أ ا كان نوعها.
 عدم االلتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخسية أو تطبيقها بصو و غية صحيحة.
 الحصول عل منافع أو ملافآت غية مستحقة من جهة خا جية ملن تس الجهة معامسة تفضيسية غية مبة و.
 اإلفصاح عن معسومات سرية بطريقة غية قانونية.
 التالع بالبيانات املحاسبية
 ههد د صحة املومفين وسالمته
 إنتهاك قواعد السسوك املنهي والسسوك غية األخالق
 سوء استخدام الصالحيات أو السسطات القانونية
 م امرو الصمت والتستة فيما تعسق بأو من املساح املمكو و أعال
 .3الضمانات
ههدف هم السياسة إل إتاحة الفرصة لل من ععم لصالل الجمعية للبالغ عن املخالفات وضمان عدم
تعرضه لالنتقام أو اإل ماء نتيلة لمل  .وتضمن السياسة عدم تعر مقدم البالغ لرطر فقدان وميفت أو
منصب أو ملانت االجتماعية ف الجمعية وألو شل من أشلال العقا نتيلة قيام باإلبالغ عن أ ة مخالفة.
شريطة أن ت اإلبالغ عن املخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البالغ معطيات إشتبا صارقة ومعقولة وال
يه إذا اتضل بعد ذل بأن مخطئ.
من أج حما ة املصلحة الشرصية لسمبسغ فإن هم السياسة تضمن عدم الكاف عن هوية مقدم البالغ عند
عدم غبت ف ذل ما ل نص القانون عل خالف ذل  .وسيت بمل ك جهد ممكن ومناس لسمحافظة عل
كتمان وسرية هوية مقدم البالغ عن أو مخالفة .ولكن ف حاالت معينة توج لستعام مع أو بالغ أن ت
الكاف عن هوية مقدم البالغ ومنها عل سبي املثال ضرو و كاف الهوية أمام أو محكمة مختصة .كمل
توج عل مقدم البالغ املحافظة عل سرية البالغ املقدم من قبس وعدم كاف ألو مومف أو شرص آخر .
ويتوج عسي أ ضا عدم إجراء أ ة تحقيقات بنفس حول البالغ .كما تضمن السياسة عدم إ ماء مقدم البالغ
بسب اإلبالغ عن املخالفات وفق هم السياسة.

 .4إجراءات اإلبالغ عن خمالفة :
 فض اإلبالغ عن املخالفة بصو و مبكرو حتى عسه اتخاذ اإلجراء املناس ف حين .
 عل الرغ من أن ال طس من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ إال أن ل أن كون قار ا عل إثبات أن
قدم البالغ بحسن نية.
 ت تقد البالغ خطيا ووفق النموذج املرفق عن طريق
 oالعنوان البة دو______________________________ :
 oأو البة د اإللكتةونط____________________________ :
 .5معاجلة البالغ :
ععتمد اإلجراء املتخم بخصوص اإلبالغ عن أو مخالفة وفق هم السياسبة علب طبيعبة املخالفبة ذاههبا .إذ قبد تطسب
ذل إجراء مراجعة غية سمية أو تدقيق راخل أو تحقيق سمط .ويت اتباا الرطوات التالية ف معالجة أو بالغ:
 قبوم __واسب الشبرص أو اللجنبة املسب ولة _ عنبد اسبتالم البالغبات بباطالا حبيا ملسبا اإلرا و واملسب ول
التنفيمو للجمعية وإذا ل كن البالغ موجها ضد األخية( عل مضمون البالغ خالل أسبوا من استالم البالغ.
 بت إجبراء مراجعبة أوليبة لتحد بد مبا إذا كبان توجب إجبراء تحقيبق والابل البمو لب أن تخبم .ويمكبن حب
بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق.
 ت تزويد مقدم البالغ خالل و 10أ ام بإشعا استالم البالغ و ق هاتف لستواص .
 إذا تبين أن البالغ غية مببة فسبن بت إجبراء أو تحقيبق إضباف .ويكبون هبما القبرا نهاحيبا وغيبة قابب إلعبارو النظبر
ما ل ت تقد إثباتات إضافية بخصوص البالغ.
 إذا تببين أن الببالغ عسبتند الب معطيبات معقولبة ومببة و بت إحالبة الببالغ إلب ___________ لستحقيبق فب الببالغ
وإصدا التوصية املناسبة.
 ل عل ___________ االنتهباء مبن التحقيبق فب الببالغ وإصبدا التوصبية خبالل عابرو أ بام عمب مبن تبا ي إحالبة
البالغ.
 ترفع _____________توصياهها ال حيا امللسا لسمصارقة واالعتمار.
 بت تحد بد اإلجبراءات التأر بيبة املتةتببة علب املخالفبة وفبق سياسبة______________ وقبانون العمب السبا و
املفعول.

 متبى كبان ذلب ممكنبا تزويبد مقبدم الببالغ بمعطيبات عبن أو تحقيبق بت إجبراه .ومبع ذلب ال لبو إعبالم مقبدم
البالغ بأو إجراءات تأر بية أو غيةها مما قد تةت عسي إخالل الجمعية بالتزامات السرية تلا شرص آخر.
 تستزم الجمعيبة بالتعامب مبع اإلببالغ عبن أو مخالفبة بطريقبة عارلبة ومناسببة ولكنهبا ال تضبمن أن تنسبج طريقبة
معالجة البالغ مع غبات مقدم البالغ.

ملحق :منوذج إبالغ عن خمالفة
معلومات مقدم البالغ (ميكن عدم تعبئة هذا اجلزء إذا مل يرغب مقدم البالغ بكشف هويته)
االس
الدو الوميفط
اإلرا و
ق الهاتف
البة د اإللكتةونط
معسومات صندوق البة د
معلومات مرتكب املخالفة
االس
الدو الوميفط
اإلرا و
ق الهاتف
البة د اإللكتةونط
معلومات الشهود (إن وجدوا .وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية يف حالة وجود أكثر من شاهد)
االس
الدو الوميفط
اإلرا و
ق الهاتف
البة د اإللكتةونط
التفاصيل
طبيعة ونوا املخالفة
تا ي إ تلا املخالفة وتا ي العس بها
ملان حدوث املخالفة
بيانات أو مستندات تثبت ا تلا املخالفة
أسماء أشراص آخرين اشتةكوا ف ا تلا املخالفة

أ ة معسومات أو تفاصي أخرى
تا ي تقد البالغ:

التوقيع:

