
  

 

 سياسة اإلبالغ عن املمارسات غير املشروعة وحماية املبلغين

 مقدمة

“( جمعيةال“لجمعية.... )ويشار إليها فيما بعد، “( السياسة“توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات )ويشار إليها فيما بعد، 

واملسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية االلتزام بمعايير عالية من األخالق الشخصية أثناء على أعضاء مجلس اإلدارة 

العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء 

تفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب املصلحة أو املس

يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم وااللتزام بكافة القوانين واللوائح املعمول بها. تهدف 

 تهم الى أن القيام بهذا األمر آمنهذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأن

 .ومقبول وال ينطوي على أي مسؤولية

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو : النطاق

يمكن أيضا ألي من أصحاب موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. و 

 .املصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم اإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن املخالفات وضمان عدم تعرضهم : الضمانات

م تعرض مقدم البالغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته االجتماعية لالنتقام أو اإليذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عد

في الجمعية وألي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه باإلبالغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم اإلبالغ عن املخالفة بحسن نية وأن 

ذلك بأنه مخطئ. من أجل حماية املصلحة  تتوفر لدى مقدم البالغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، وال يهم إذا اتضح بعد

الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون 

على خالف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البالغ عن أي مخالفة. ولكن في 

معينة، يتوجب للتعامل مع أي بالغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ، ومنها على سبيل املثال ضرورة كشف الهوية أمام  حاالت

أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البالغ املحافظة على سرية البالغ املقدم من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص 

تحقيقات بنفسه حول البالغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية 

 .عن املخالفات وفق هذه السياسة
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 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة

يفضل اإلبالغ عن املخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء املناسب في حينه. على الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ 

 على إثبات أنه قدم البالغ بحسن نية
ً
يتم تقديم البالغ خطيا )وفق النموذج  .إثبات صحة البالغ، إال أنه يجب أن يكون قادرا

 املرفق( عن طريق

 :والبريد اإللكتروني العنوان البريدي

 املراجع
السياسة محل  هذه هـ وتحل8/9/1442اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع )السابع( في دورته )الثالثة( هذه السياسة في 

 السياسة املوضوعة سابقا.
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