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 -: مقدمة .1

  والمدٌر التنفٌذي  اإلدارةعلى اعضاء مجلس جمعٌة قدرة النسائٌة لتوجب سٌاسة اإلبالغ عن المخالفات

وموظفً ومتطوعً الجمعٌة االلتزام بمعاٌٌر عالٌة من األخالق الشخصٌة أثناء العمل وممارسة واجباتهم 

عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء ومسإولٌاتهم. وتضمن هذه السٌاسة أن ٌتم اإلبالغ فً وقت مبكر 

تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعٌة أو أصحاب المصلحة أو المستفٌدٌن ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما 

ٌجب على كافة من ٌعمل لصالح الجمعٌة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسإولٌاتهم وااللتزام بكافة 

ف هذه السٌاسة إلى تشجٌع كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة لإلبالغ عن أٌة القوانٌن واللوائح المعمول بها. تهد

 .مخاطر أو مخالفات وطمؤنتهم الى أن القٌام بهذا األمر آمن ومقبول وال ٌنطوي على أي مسإولٌة

 . النطاق2  

  ٌٌن أو مسإولٌن تنفٌذ إدارةتطبق هذه السٌاسة على جمٌع من ٌعمل لصالح الجمعٌة سواء كانوا أعضاء مجلس

أو موظفٌن أو متطوعٌن أو مستشارٌن بصرف النظر عن مناصبهم فً الجمعٌة، وبدون أي استثناء. وٌمكن 

أٌضا ألي من أصحاب المصلحة من مستفٌدٌن ومانحٌن ومتبرعٌن وؼٌرهم اإلبالغ عن أٌة مخاطر أو 

 مخالفات.

 المخالفات .3

 خالل بؤي التزامات قانونٌة أو تشرٌعٌة أو تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائٌة أو مالٌة أو اإل

 متطلبات تنظٌمٌة داخلٌة أو تلك التً تشكل خطراً على الصحة أو السالمة أو البٌئة.

 وتشمل المخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 السلوك ؼٌر القانونً )بما فً ذلك الرشوة أو الفساد( أو سوء التصرف . 

  سوء التصرف المالً )بما فً ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام األشٌاء القٌمة، عملٌات ؼسٌل االموال

 أو دعم لجهات مشبوهة(.

  عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح) مثل استخدام شخص منصبه فً الجمعٌة لتعزٌز مصالحه الخاصة

 أو مصالح اآلخرٌن فوق مصلحة الجمعٌة(.

 مكانٌة االحتٌال) بما فً ذلك إضاعة، إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمٌة(. إ 

  .الجرائم الجنائٌة المرتكبة، أو التً ٌتم ارتكابها، أو التً ٌحتمل ارتكابها أٌاً كان نوعها 

 .عدم االلتزام بالسٌاسات و أنظمة و قواعد الرقابة الداخلٌة أو تطبٌقها بصورة ؼٌر صحٌحة 

 فع أو مكافآت ؼٌر مستحقة من جهة خارجٌة لمنح تلك الجهة معاملة تفضٌلٌة ؼٌر مبررة.الحصول على منا 

  .اإلفصاح عن معلومات سرٌة بطرٌقة ؼٌر قانونٌة 
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 .التالعب بالبٌانات المحاسبٌة 

  .تهدٌد صحة الموظفٌن و سالمتهم 

  .ًانتهاك قو اعد السلوك المهنً و السلوك ؼٌر األخالق 

 ت أو السلطات القانونٌة. سوء استخدام الصالحٌا 

 .مإامرة الصمت و التستر فٌما ٌتعلق بؤي من المسائل المذكورة أعاله 

 الضمانات .4

  تهدف هذه السٌاسة إلى إتاحة الفرصة لكل من ٌعمل لصالح الجمعٌة لإلبالغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم

البالغ لخطر فقدان وظٌفته أو منصبه أو مكانته لالنتقام أو اإلٌذاء نتٌجة لذلك. وتضمن السٌاسة عدم تعرض مقدم 

االجتماعٌة فً الجمعٌة وألي شكل من أشكال العقاب نتٌجة قٌامه باإلبالغ عن أٌة مخالفة. شرٌطة أن ٌتم اإلبالغ 

عن المخالفة بحسن نٌة وأن تتوفر لدى مقدم البالغ معطٌات اشتباه صادقة ومعقولة، وال ٌهم إذا اتضح بعد ذلك 

 طئ.بؤنه مخ

  من أجل حماٌة المصلحة الشخصٌة للمبلػ، فإن هذه السٌاسة تضمن عدم الكشف عن هوٌة مقدم البالغ عند عدم

رؼبته فً ذلك، ما لم ٌنص القانون على خالف ذلك. وسٌتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان 

 وسرٌة هوٌة مقدم البالغ عن أي مخالفة.

 بٌل المثال للتعامل مع أي بالغ أن ٌتم الكشف عن هوٌة مقدم البالغ، ومنها على س لكن فً حاالت معٌنة، ٌتوجب

ضرورة كشف الهوٌة أمام أي محكمة مختصة. كذلك ٌتوجب على مقدم البالغ المحافظة على سرٌة البالغ المقدم 

من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر. وٌتوجب علٌه أٌضا عدم إجراء أٌة تحقٌقات بنفسه حول البالغ. 

 عن المخالفات وفق هذه السٌاسة.كما تضمن السٌاسة عدم إٌذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ 

 

 . إجراءات اإلبالغ عن مخالفة5

 .ٌفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى ٌسهل اتخاذ اإلجراء المناسب فً حٌنه 

  على الرؼم من أنه ال ٌطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ، إال أنه ٌجب أن ٌكون قادراً على إثبات أنه قدم

 البالغ بحسن نٌة.

 للجمعٌة.  البرٌد اإللكترونً ٌتم تقدٌم البالغ خطٌا )وفق النموذج المرفق( عن طرٌق  
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 . معالجة البالغ6

ٌعتمد اإلجراء المتخذ بخصوص اإلبالغ عن أي مخالفة وفق هذه السٌاسة على طبٌعة المخالفة ذاتها. إذ قد ٌتطلب ذلك 

 ٌق رسمً. وٌتم اتباع الخطوات التالٌة فً معالجة أي بالغ:إجراء مراجعة ؼٌر رسمٌة أو تدقٌق داخلً أو تحق

عند استالم البالؼات باطالع رئٌس مجلس اإلدارة والمسإول التنفٌذي للجمعٌة )إذا لم ٌكن  قسم الجودةٌقوم  .1

 البالغ موجها ضد األخٌر )على مضمون البالغ خالل أسبوع من استالم البالغ.

إذا كان ٌتوجب إجراء تحقٌق والشكل الذي ٌجب أن ٌتخذه. وٌمكن حل بعض  ٌتم إجراء مراجعة أولٌة لتحدٌد ما .2

 البالؼات بدون الحاجة إلجراء تحقٌق.

 أٌام بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل. 01ٌتم تزوٌد مقدم البالغ خالل .3

ا وؼٌر قابل إلعادة إذا تبٌن أن البالغ ؼٌر مبرر، فلن ٌتم إجراء أي تحقٌق إضافً. وٌكون هذا القرار نهائٌ .4

 النظر ما لم ٌتم تقدٌم إثباتات إضافٌة بخصوص البالغ.

للتحقٌق فً البالغ  المدٌر التنفٌذيإذا تبٌن أن البالغ ٌستند الى معطٌات معقولة ومبررة، ٌتم إحالة البالغ إلى  .5

 وإصدار التوصٌة المناسبة.

إصدار التوصٌة خالل عشرة أٌام عمل من تارٌخ االنتهاء من التحقٌق فً البالغ و المدٌر التنفٌذيٌجب على  .6

 إحالة البالغ.

 توصٌاته الى رئٌس المجلس للمصادقة واالعتماد. قسم الجودةٌرفع  .7

وحماٌة مقدمً البالؼات  ٌتم تحدٌد اإلجراءات التؤدٌبٌة المترتبة على المخالفة وفق سٌاسة اإلبالغ عن المخالفات .8

 وقانون العمل الساري المفعول.

ن ذلك ممكنا، تزوٌد مقدم البالغ بمعطٌات عن أي تحقٌق ٌتم إجراإه. ومع ذلك، ال ٌجوز إعالم مقدم متى كا .9

 البالغ بؤي إجراءات تؤدٌبٌة أو ؼٌرها مما قد ٌترتب علٌه إخالل الجمعٌة بالتزامات السرٌة تجاه شخص آخر.

ة، ولكنها ال تضمن أن تنسجم طرٌقة تلتزم الجمعٌة بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطرٌقة عادلة ومناسب .11

 معالجة البالغ مع رؼبات مقدم البالغ.
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 : نموذج إبالغ عن مخالفة1ملحق

)يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته ولكن يجب عليه تدوين بيانات مثل الهاتف / البريد معلومات مقدم البالغ 

 االلكتروني(

  سم اال

  الدور الوظٌفً

  اإلدارة

  رقم الهاتف 

  البرٌد االلكترونً 

  معلومات صندوق البرٌد 

 معلومات مرتكب المخالفة

  االسم 

  الدور الوظٌفً

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البرٌد االلكترونً

 من شاهد( )إن وجدوا. و باإلمكان إرفاق ورقة إضافٌة فً حالة وجود أكثرمعلومات الشهود 

  االسم

  الدور الوظٌفً

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البرٌد االلكترونً

 التفاصيل

  طبٌعة و نوع المخالفة 

  تارٌخ ارتكاب المخالفة و تارٌخ العلم بها

  مكان حدوث المخالفة 

  بٌانات او مستندات تثبٌت ارتكاب المخالفة

  لمخالفة أسماء أشخاص آخرٌن اشتركوا فً ارتكاب ا

  أٌة معلومات أو تفاصٌل أخرى

  ماهً النتائج المتوقعة من هذا البالغ 

 التوقٌع: تارٌخ تقدٌم البالغ:

 : االعتماد .3
 

 ......./ ......./ ....... تارٌخ  )      ( رقم اعتمد مجلس إدارة الجمعٌة هذه السٌاسة فً االجتماع


