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 مةمقد

 دير أعضاء مجلس إلادارة وامل على رعاية الطفولةاملخالفات لجمعية  عن إلابالغ وإجراءات سياسة توجب

 واجباتهم وممارسة أثناء العمل الشخصية من ألاخالق عالية بمعايير الالتزام التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية

  .ومسؤولياتهم
 

 قد محتمل سوء تصرف أو جدي خطر أو مخالفة أي عن كرمب وقت في إلابالغ يتم أن السياسة هذه وتضمن

من يعمل  كافة على كما يجب .مناسب بشكل ذلك ومعالجة نيدالجمعية أو أصحاب املصلحة أو املستفي له تتعرض

 . بها واللوائح املعمول  القوانين بكافة والالتزام مسؤولياتهم أداء أثناء والنزاهة الصدق قواعد لصالح الجمعية مراعاة
 

 أن الى وطمأنتهم مخالفات أو مخاطر أية عن بالغالجمعية لل كل من يعمل لصالح  تشجيع إلى السياسة هذه تهدف

 .مسؤولية أي على ينطوي  وال آمن ومقبول  ألامر بهذا القيام
 

 النطاق

 ،نتنفيذيي دراءم ، من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة جميع على السياسة هذه تطبق

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

 :مخالفات أو مخاطر أية عن إلابالغ أصحاب املصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم
 

 :املخالفات .1

 متطلبات أو تشريعية أو قانونية التزامات بأي إلاخالل أو مالية أو جنائية مخالفات أي الخاطئة املمارسات تشمل

  تشكل تلك التي أو داخلية تنظيمية
 
 .البيئة أو السالمة أو الصحة على خطرا

 

 :يلي ما الحصر، ال املثال سبيل على عنها، إلابالغ يتوجب التي املخالفات وتشمل

 التصرف سوء أو (الفساد أو الرشوة ذلك في بما)القانوني  غير السلوك. 

 عمليات غسيل القيمة ألاشياء استخدام إساءة، الكاذبة النفقات ادعاء ذلك في بما)املالي  وء التصرفس ،

 (.ألاموال أو دعم لجهات مشبوهة

 مصالحه لتعزيز الجمعية في منصبه شخص استخدام مثل)املصالح  تعارض حاالت عن إلافصاح عدم 

 (.آلاخرين فوق مصلحة الجمعية أو مصالح الخاصة

 (.الرسمية الوثائق إتالف أو إخفاء إضاعة، ذلك في بما)الاحتيال  يةإمكان 

 نوعها كان أيا ارتكابها يحتمل التي أو ارتكابها، يتم التي أو املرتكبة، الجنائية الجرائم. 
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 صحيحة غير بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات الالتزام عدم. 

  مبررة غير تفضيلية معاملة الجهة تلك ملنح خارجية جهة من مستحقة غير كافآتم أو منافع على الحصول. 

 قانونية غير بطريقة سرية معلومات عن إلافصاح. 

 املحاسبية بالبياناتب التالع. 

 وسالمتهم املوظفين صحة تهديد. 

 ألاخالقي غير املنهي والسلوك السلوك قواعد انتهاك. 

 القانونية السلطات أو الصالحيات استخدام سوء. 

 أعاله املذكورة املسائل من بأي يتعلق فيما الصمت والتستر مؤامرة . 
 

 :الضمانات .2

 عدم وضمان املخالفات عن بالغلل  لكل من يعمل لصالح الجمعية الفرصة تاحةإ إلى السياسة هذه تهدف  

أو منصبه  وظيفته فقدان رلخط مقدم البالغ تعرض عدم السياسة وتضمن .لذلك نتيجة إلايذاء أو لالنتقام تعرضهم

 يتم أن شريطة .مخالفة أية عن اإلبالغب قيامه نتيجة العقاب أشكال من شكل وأليأو مكانته الاجتماعية في الجمعية 

 بعد اتضح إذا يهم وال ومعقولة، صادقة اشتباه معطيات مقدم البالغ لدى تتوفر وأن نية بحسن املخالفة عن إلابالغ

 .مخطئ بأنه ذلك
 

عن د  مق دم ال بالغف نن ه ذه السياس ة تض من ع دم الكش و ع ن هوي ة  ،بل  للم الشخص ية املص لحة حماي ة أج ل نم     

 كتم ان عل ى للمحافظ ة ومناس ب ممك ن جه د ك ل ب ذل وس يتم. ذل ك خ الف عل ى الق انون  ي نص ل م م ا ،ع دم رغبت ه ف ي ذل ك

 هوي ة ع ن الكش و ي تم أن ب الغ أي م ع عام لللت يتوج ب معين ة، ح االت ف ي ولك ن .مخالف ة أي ع ن مق دم ال بالغهوي ة  وسرية

 مق دم ال بالغ عل ى يتوج ب ك ذلك. مختص ة محكم ة أي أم ام الهوي ة كش و ض رورة املث ال س بيل عل ى ومنه ا ،مق دم ال بالغ

 أي ة إج راء ع دم أيض ا علي ه ويتوج ب .آخ ر ش خص أو موظ و ألي كش فه وعدم قبله من املقدم بالغال سرية على املحافظة

 ه ذه وف ق املخالف ات ع ن إلاب الغ بس بب مق دم ال بالغ كم ا تض من السياس ة ع دم إي ذاء .ال بالغ ح ول  بنفس ه تحقيق ات

  .السياسة

 : عن مخالفة إلابالغإجراءات  .3

 املناسب في حينه إلاجراء مبكرة حتى يسهل اتخاذ بصورة املخالفة عن إلابالغ يفضل. 

 يكون  أن يجب أنه الإ ،البالغ صحة إثبات مقدم البالغ من يطلب ال أنه من الرغم على  
 
 أنه إثبات على قادرا

 .نية بحسن البالغقدم 

 طريق عن( امللحق النموذج وفق)خطيا  البالغ تقديم يتم 

o  دي                    البري العنوان: __________________________________________ 

o أو البريد إلالكتروني :_____________________________________________ 
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 : البالغمعالجة  .4

 يتطلب قد إذ .ذاتها املخالفة طبيعة على السياسة هذه وفق مخالفة أي عن إلابالغ بخصوص املتخذ إلاجراء يعتمد    

  :بالغ أي معالجة في التالية الخطوات اتباع ويتم .رسمي تحقيق أو داخلي تدقيق أو رسمية غير إجراء مراجعة ذلك
 

 للجمعي ة  التنفي ذي ديروامل   إلادارة مجل س رئ يس ب نطالعاس تالم البالغ ات  دعن  (دارةس كرتيرة مجل س إلا ) ق ومت

 .البالغ استالم أسبوع منخالل  البالغ مضمون  على) ألاخير ضد موجها البالغ يكن لم إذا)

 ح ل ويمك ن .يتخ ذه أن يج ب ال ذي والش كل تحقي ق إج راء يتوج ب ك ان إذا م ا لتحدي د أولي ة مراجع ة إج راء ي تم 

 .تحقيق إلجراء الحاجة بدون  اتالبالغ بعض

 للتواصل هاتو ورقم البالغ استالم أيام بنشعار 01خالل البالغ مقدم تزويد يتم. 

 م ا النظ ر إلع ادة قاب ل وغي ر نهائي ا الق رار ه ذا ويك ون  .إض افي تحقي ق أي إج راء يتم فلن مبرر، غير البالغ أن تبين إذا 

 .الغالب بخصوص إضافية إثباتات تقديم يتم لم

 لجن ة تش كل م ن مجل س إلادارة ل ىإ بالغال  إحال ة ي تم ومب ررة، معقول ة معطي ات ال ى يس تند ال بالغ أن تب ين إذا 

 .املناسبة التوصية وإصدار البالغ في للتحقيق

 البالغ حالةإ تاريخ من عمل أيام عشرة خالل التوصية وإصدار البالغ في التحقيق من الانتهاءاللجنة  على جبي. 

  والاعتماد للمصادقة املجلس رئيس الى توصياتهاجنة الل فعتر. 

 املفعول  الساري  العمل وقانون  ة نظام الجمعيةسياس وفق املخالفة على املترتبة التأديبية إلاجراءات تحديد يتم. 

 مق دم ع المإ يج و   ال ذل ك، وم ع .إج راهه ي تم تحقي ق أي ع ن بمعطي ات ال بالغ مق دم تزوي د ممكن ا، ذل ك ك ان مت ى 

 .آخر شخص تجاه السرية بالتزامات الجمعية إخالل عليه يترتب قد مما غيرها أو تأديبية إجراءات بأي البالغ

 طريق ة تنس جم أن تض من ال ولكنه ا ومناس بة، عادل ة بطريق ة مخالف ة أي ع ن إلاب الغ م ع بالتعام ل الجمعي ة تلت زم 

 .البالغ مقدم رغبات مع البالغ معالجة
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 ملحق

 الفةعن مخ إبالغنموذج  

 (بكشو هويته مقدم البالغيمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب )معلومات مقدم البالغ 

  الاسم

  الدور الوظيفي

  إلادارة 

  رقم الهاتو

  البريد إلالكتروني

  معلومات صندوق البريد

 معلومات مرتكب املخالفة

  الاسم

  الدور الوظيفي

  إلادارة 

  رقم الهاتو

  د إلالكترونيالبري

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

  الاسم

  الدور الوظيفي

  إلادارة 

  رقم الهاتو

  البريد إلالكتروني

 التفاصيل

 طبيعة ونوع املخالفة

 

 

 

 تاريخ ارتكاب املخالفة وتاريخ العلم بها
 

 

 خالفةمكان حدوث امل
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بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب 

 املخالفة

 

 

 

أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في 

 ارتكاب املخالفة

 

 

 

 أية معلومات أو تفاصيل أخرى 

 

 

 

 

 

 :التوقيع :تاريخ تقديم البالغ
 


