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 سياسة اإلبالغ عن املخالفات ومحاية مقدمي البالغات 

  تمهيد

جملس إدارة اجلمعية وإدارا التنفيذية ملتزمان بالعمل على ضمان التقيد جبميع سياساا وإجراءاا والقوانني واللوائح 
املوظفني وغريهم على اإلبالغ عما قد يساورهم من قلق جتاه أمر املعمول ا،وانسجاما مع هذا االلتزام فإما حيثان 

يواجهونه أو يشتبهون بأنه سوء سلوك أو عمل غري نظامي ، وبطبيعة احلال يعد املوظفون مصدرًا رئيسًا للبالغات 
دور هام يف املتعلقة بسوء السلوك أو األعمال غري النظامية اليت قد حتدث داخل اجلمعية ، لذلك يضطلع املوظفون ب

محاية معلومات وأصول اجلمعية ، ولكن قد حيول القلق املبين على اخلوف من املضايقة أو تعرضهم لألذى دون 
اإلبالغ عن هذه التصرفات املسيئة أو غري القانونية ويف هذه احلالة قد خيتارون التغاضي عما يقلقهم عوضا عن 

  .التبليغ عنها 

املوظف بسلوك مسيء أو غري نظامي هي إحلاق الضرر بأهداف اجلمعية، لذلك  املخاطر اليت ينطوي عليها إتيان
تتوقع اجلمعية من موظفيها واملوردين واملقاولني ومجهور املنتفعني من خدماا أن يقوموا بإبالغ اجلمعية يف حني 

م ومبادرم فإن غالبية حاالت علمهم أو قيام شبهة لديهم بوقوع أي سوء سلوك أو عمل غري نظامي، وبدون تعاو
  .سوء السلوك قد يستحيل اكتشافها أو تفاديها

  .وتعد من مسؤوليات كل موظف أن يبلغ عن حدوث أي مما ذكر عند علمه به

  .حجب املعلومات وعدم التبليغ يعد مشاركة يف سوء السلوك املشار إليه وسيتم التعامل مع ذلك حبزم 
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  :هدف ونطاق السياسة

ياسة هو توفري آلية للموظفني للتبليغ عما قد يساورهم من قلق جتاه أمر يواجهونه أو يشتبهون اهلدف من هذه الس
حبسن " التبليغ " بأنه سوء سلوك أو عمل غري نظامي ويف ذات الوقت محايتهم من االنتقام أو املضايقات باإلفصاح 

قهم بغض النظر عن املنصب الوظيفي أو إن القصد من هذه السياسة هو حث ومتكني املوظفني للتبليغ عما يقل.نية
  .كما أا تضمن تلقي املوظفني إفادة باإلجراء الذي يتم اختاذه. الدرجة أو الوضع الوظيفي

وتسري هذه السياسة على مجيع موظفي اجلمعية واملوظفني السابقني واملوردين والعمالء واملقاولني الذين تتعاقد 
  "املوظفني"ة إىل مجيع أولئك املستخدمني بـ اجلمعية معهم، ويشار يف هذه السياس

  ما الذي يعترب سوء سلوك أو عمالَ غري نظامي؟

  :سوء سلوك أو عمالً غري نظامي - دون حصر –تعترب مجيع األنشطة أو السلوكيات التالية 

  .تصرف غري أخالقي أو غري نظامي أو احتيايل  -

  .عدم االلتزام بالواجبات النظامية أو األنظمة  -

  .خمالفة السياسات واإلجراءات  -

  .قبول أو طلب أو سعي إىل حوافز من أفراد سواء من داخل أو خارج اجلمعية  -

  .مورد/ حماباة غري مناسبة ملقاول   -

  .التحرش أو التعريض لألذى أو التمييز  -

  .تعريض صحة وسالمة األفراد للخطر  -

  .ت مالية أو حتريف البيانات املاليةالتالعب عمداً مبعلوما  -.  التصرفات الضارة بالبيئة  -
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  :آلية اإلبالغ

قد يكون من الصعب على املوظف وفقاَ للظروف التبليغ عن أي سوء سلوك عرب قنوات التبليغ املعتادة وعليه فقد مت 
جملس إنشاء قناة معينة للموظفني للتبليغ عما يثري قلقهم، ويتم عمل آلية اإلبالغ عن األعمال غري النظامية من قبل 

  .اإلدارة واإلدارة التنفيذية

وتتيح هذه اآللية ضمانات معينة مقارنة بالقنوات املعتادة لرفع التقارير مثل إمكانية التبليغ دون ذكر االسم وعدم 
  .اإلفصاح عن هوية املبلغ خالل إجراءات التحـري

  :يتعني استخدام آلية التبليغ عندما

ة ما نتيجة البالغات املقدمة منهم فيما إذا قدم هذه البالغات عرب اآلليات يعتقد املبلغون بأم ستلحق م معانا
  .املعتادة

  .حال استخدام املبلغ آليات اإلبالغ املعتادة دون أن ينجم عن ذلك إجراء ما  •

  .حال وجود استفسارات أو لنقاش أفضل الطرق لإلبالغ دون اإلفصاح عن اهلوية  •

  :وميكن التبليغ باحلضور الشخصي أو عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين أو كتابة إىل العنوان التايل

  ٥١٩٨١الرمز الربيدي      ١١٣جملس اإلدارة   ص ب  

بعد طباعة الطلب سيتم تزويد املبلغ برقم مرجعي، وذلك من خالل وسيلة االتصال اليت قدم من خالهلا البالغ ميكنه 
  .راقبة سري التحري والتواصل بدون ذكر امسه، ومن املهم االحتفاظ بالرقم املرجعي ألغراض االتصالمن خالله م
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  :اإلجراءات االحتياطية

تدرك اجلمعية أن التبليغ ميكن أن يكون مهمة صعبة بسبب اخلوف من االنتقام من قبل أولئك الذين يتسببون يف أي 
  .سوء سلوك أو عمل غري نظامي

ستتخذ كافة اإلجراءات االحتياطية حلماية املوظفني الذين يقومون بالتبليغ حبسن نية من التعرض ألي  وعليه فإا
مضايقات أو أذى نتيجة للتبليغ، وستتخذ إجراءات تأديبية قد تصل للفصل من الوظيفة ضد املوظفني الذين ميسون 

  .املبلغ بأي ضرر

ــة   :السري

غ حماطة باحلماية من قبل اجلمعية فيما إذا رغب يف عدم اإلفصاح عنها،ولكن ستكون هوية املوظف الذي يقوم بالتبلي
قد تكون هناك بعض الظروف مثل اإلجراءات النظامية اليت يكون من الضروري فيها اإلفصاح عن هوية من قام 

م بالتبليغ يف وإذا كان من الضروري أن يشارك من قا. بالتبليغ،عندئذ يتم تدارس األمر مع املبلغ قبل كشف هويته
  .التحري فإن شخصيته ستظل سرية طاملا كان ذلك معقوالً وستتخذ كافة اإلجراءات حلمايته

  :االدعاءات مجهولة المصدر

حيث املوظفون الذين يقومون بالتبليغ على اإلفصاح عن أمسائهم ومعلومات االتصال م حىت يتسىن حل األمور على 
للموظف لإلفصاح عن هويته عندما يقوم بالتبليغ أو اإلبقاء عليها جمهولة، ولكن ويبقى القرار مرتوكاً . وجه السرعة

من شأن عدم اإلفصاح عن هوية املبلغ أن جيعل اختاذ إجراء بشأا أمراً معقدا ملا قد يصاحب ذلك من غياب لألدلة 
الشخص املبلغ وتقدمي  اليت تدعم االدعاء كما أن ذلك حيول دون إمكانية احلصول على مزيد من املعلومات من

  .إفادة عن سري التحري
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  :االدعاءات الكاذبة

جيب أن يتم التبليغ حبسن نية، فإذا جلأ املوظفون إىل تقدمي ادعاءات كيدية أو كاذبة فستتخذ ضدهم إجراءات 
أن وال يشرتط على املوظفني أن يكونوا متأكدين من حدوث سوء سلوك أو عمل غري نظامي، ولكن يتعني .تأديبية

  .يتم التبليغ يف حال وجود قلق حقيقي مبناه أسس معقولة

  :إجراءات التحري

ستضمن اجلمعية توفري كافة املوارد الالزمة عند إجراء التحري بشأن أي بالغ، فإذا كان ملن قام بالتبليغ أية مصلحة 
بليغات جبدية وسيتبع يف شخصية يف املوضوع جيب عليه أن يفصح عنها منذ البداية، وسيتم التعامل مع مجيع الت

  :شأا اإلجراءات التالية

يكون جملس اإلدارة مسئوالً عن التعامل مع البالغ، وسيكون له الصالحية الختاذ أي إجراء ضروري نتيجة ) ١( 
  . لذلك

 سيكون هناك تقييم مبدئي من قبل جملس اإلدارة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة إلجراء حتٍر مفصل) ٢( 
  . أو أن املعلومات املقدمة باطلة،ميكن حل بعض احلاالت دون حاجة إلجراء حتقيق

إذا كان هناك مقتضى للتحري ، فسوف يتم توجيه شخص مناسب من قبل  رئيس جملس اإلدارة أو من ميثله )  ٣(
  . إلجراء حتٍر شامل يف البالغ الوارد

خ اإلفصاح، وسوف ترتاوح مدة ونطاق التحري وفقا سيبدأ التحري خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاري)  ٤(
  . لطبيعة املوضوع حمل التحري
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  :سيتم االتصال بالشخص املبلغ وتزويده باملعلومات التالية ) ٥(

  .إقرار باستالم البالغ  -

  .إشارة إىل آلية التعاطي مع البالغ  -

  .اإلفادة عما إذا كانت هناك حاجة لتحري شامل أم ال  -

  .املقدر املطلوب للوصول إىل النتيجة النهائية، وتعتمد املدة الزمنية على طبيعة التحريالزمن   -

  .بناء على طبيعة التحري قد يطلب من الشخص املبلغ تقدمي معلومات إضافية  -

  نتائج التحري

  :نتائج التحري قد تكون على أي مع األوجه التالية

  .سلوك مسيء فسيتخذ اإلجراء املناسب ضد الشخص الذي اقرتفهإذا أثبتت نتيجة التحري حدوث سوء 

إذا نتج عن سوء السلوك أي فعل إجرامي أو احتيال فإن ذلك قد يتطلب إبالغ األمر للسلطات اخلارجية املختصة  
التأديبية كالشرطة أو النيابة العام، ويف هذه األحوال قد يطلب من املبلغ أن يقدم إثباتات يف اإلجراءات اجلزائية أو 

  .وستقوم اجلمعية بتقدمي النصح حول اإلجراءات وأي دعم حيتاجه

إذا مل تكن هناك بينة كافية لتأكيد أي سوء سلوك أو أن التصرفات اليت قام ا األفراد ليست خطرية بالقدر الذي 
يتم إصدار تقرير عنه وسوف يربر أية إجراءات تأديبية ضدها، فقد يعاجل األمر بطريقة غري رمسية، فور انتهاء التحري،

  .ولكن ال يتم تسليمه تفاصيل التقرير أو نسخة منه. يتم االتصال باملبلغ مباشرة الطالعه على نتيجة التحري

قد يقرتح املتحري بعض التوصيات للتغيري لتمكني اجلمعية من تقليل خماطر التكرار أو لضمان عدم حدوث سوء 
ويكون جملس إدارة اجلمعية واإلدارة التنفيذية مسؤولني عن . تحري، مرة أخرىالسلوك الذي مت اكتشافه كجزء من ال
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وال يتم إطالع املبلغ على هذه التوصيات املتعلقة . مراجعة تلك التوصيات وحتديد منفذها وتاريخ تنفيذ كل توصية
  .بالتغيري

  :استراتيجية النشر

  :يتم إرسال سياسة التبليغ عرب الوسائل التالية

    .   لى مجيع موظفي اجلمعية ولوحة اإلعالناتنشرها ع-

  .نشرها على موقع اجلمعية-

  :مراجعة وتحديث السياسة

لضمان فاعلية السياسة سيتم إخضاعها للمراقبة واملراجعة السنوية أو كما تدعو الضرورة لذلك من قبل جملس إدارة 
  .اجلمعية

 اعتماد مجلس اإلدارة

 .هـ٦/٥/١٤٤١م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام ) ١(اجلمعية يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته  رقم ب سياسة حماية المبلغينمت اعتماد 

  

 

 


