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 مقدمة .1

جبب  سبببببببببة تو يببا فببات اوي بببببببببا  عن اإلبالغ وإجراءات سبببببببب خببال هببا امل مببا إلي عببد  في سببببببببة   " ب يببا سبببببب  ال

سببببيهات للخدمات ااجتماعية ضبببباء الد اإل ا    علىجلمعية   ا" بعد  فيما اوي ببببا  إليها جلمعية  أع

سبببببلون التنفيوظ ومومفي ومتطوعي اجلمعية صبببببية من األخالق عالية مبعايري االتزام وامل أثناء  ال بببببخ

 أظ عن مبكر وقت يف اإلبالغ يتم أن السبياسبة هوه وتضبمن .ومسبلولياتهم واجباتهم ومما سبة العمل

صببببببر  أو جدظ خطر أو خمالفة صببببببلحة أو  له تتعرض قد حمتمل سببببببوء ت صببببببحاح امل اجلمعية أو أ

 .مناس  ب كل ذلك ومعاجلة املستفيدين

صبببببببببار اجلمعيبة مراعبا  كبافبة على كمبا بب   صبببببببببدق قواعبد من يعمبل ل  أ اء أثنباء والنزاهبة ال

 بها. واللوائح املعمون القوانني بكافة واالتزام مسلولياتهم

سببة هوه تهد   سببيا صببار اجلمعية لالبالغ ت ببعي  إىل ال  خمالفات أو خماطر أية عن كل من يعمل ل

 .مسلولية أظ على ينطوظ وا آمن ومقبون األمر بهوا القيام أن اىل وطمأنتهم

 

 النطاق .2

أو مسبلولني  من يعمل لصبار اجلمعية سبواء كانوا أعضباء الد إ ا   مجي  على السبياسبة هوه تطبق

سببت ببا ين صببر  تنفيويني أو مومفني أو متطوعني أو م صبببهم عن النظر ب  أظ وبدون اجلمعية  يف منا

 عن اإلبالغ من أصبحاح املصبلحة من مسبتفيدين وماوني ومت عني وغريهم ألظ أيضبا وميكن .اسبتنناء

 .خمالفات أو اطرخم أية

 

 املخالفات .3

سببات  ت ببريعية أو قانونية التزامات بأظ اإلخالن أو مالية أو جنائية خمالفات أظ اخلاطئة ت ببمل املما 

 .البيئة أو السالمة أو الصحة على خطرًا ت كل تلك اليت أو  اخلية تنظيمية متطلبات أو

 

 

 :يلي ما احلصر  ا املنان سبيل على عنها  اإلبالغ يتوج  اليت املخالفات وت مل
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 .التصر  سوء أو الفسا   أو الرشو  ذلك يف القانوني امبا غري السلوك •

صبببر  • سببباء  النفقات ا عاء ذلك يف املالي امبا سبببوء الت سبببتخدام الكاذبة  إ شبببياء ا القيمة   األ

 عمليات غسيل األموان أو  عم جلهات م بوهة .

سببتخدام املصببار امنل تعا ض حاات عن اإلفصببا  عدم • صبببه شببخ  ا  لتعزيز اجلمعية يف من

 اآلخرين فوق مصلحة اجلمعية . أو مصار اخلاصة مصاحله

 الرمسية . الوثائق إتال  أو إخفاء إضاعة  ذلك يف ااحتيان امبا إمكانية •

 .نوعها كان أيا ا تكابها حيتمل اليت أو ا تكابها  يتم اليت أو املرتكبة  اجلنائية اجلرائم •

 .صحيحة غري بصو   تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات االتزام عدم •

صببببببون • سببببببتحقة غري مكافآت أو مناف  على احل  معاملة اجلهة تلك ملنح خا جية جهة من م

 .م    غري تفضيلية

 امبا فيها معلومات املستفيدين . قانونية غري بطريقة سرية معلومات عن اإلفصا  •

 .احملاسبية بالبيانات التالع  •

 .وسالمتهم املومفني صحة تهديد •

 .املهين والسلوك غري األخالقي السلوك قواعد انتهاك •

 .سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية •

 .ملامر  الصمت والتسرت فيما يتعلق بأظ من املسائل املوكو   أعاله •

 

 الضمانات .4

 وضبمان املخالفات عن لالبالغ لكل من يعمل لصبار اجلمعية الفرصبة إتاحة إىل السبياسبة هوه تهد 

ضببببهم عدم ضببببمن .لولك نتيعة اإليواء أو لالنتقام تعر سببببة وت سببببيا  خلطر مقدم البالغ تعرض عدم ال

صبببه أو مكانته ااجتماعية يف اجلمعية وألظ وميفته فقدان شببكان من شببكل أو من  نتيعة العقاح أ

سببببن املخالفة عن اإلبالغ يتم أن شببببريطة .خمالفة أية عن باإلبالغ قيامه مقدم  لدى تتوفر وأن نية حب

 .خمطئ ذلك بأنه بعد اتضح إذا يهم وا ومعقولة  صا قة اشتباه البالغ معطيات
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 :فإن هوه السياسة تضمن للمبلغ  ال خصية املصلحة محاية أجل من

 خال  على القانون ين  مل ما هوية مقدم البالغ عند عدم  غبته يف ذلك عدم الك ببببببب  عن  -1

 .ذلك.

سببيتم -2 سبب  ممكن جهد كل بون و سببرية كتمان على للمحافظة ومنا  أظ هوية مقدم البالغ عن و

هوية مقدم  عن الك بببببب  يتم أن بالغ أظ للتعامل م  يتوج  معينة  حاات يف ولكن .خمالفة

 خمتصة.  حمكمة أظ أمام اهلوية ك   ضرو   املنان سبيل على ومنها البالغ 

 ألظ ك بببفه وعدم قبله من املقدم البالغ سبببرية على احملافظة مقدم البالغ على يتوج  كولك -3

  .آخر شخ  أو موم 

  .البالغ حون بنفسه حتقيقات أية إجراء عدم عليه أيضا ويتوج  -4

  .السياسة هوه وفق املخالفات عن اإلبالغ مقدم البالغ بسب  كما تضمن السياسة عدم إيواء -5

 

 إجراءات اإلبالغ عن خمالفة .5

 

 .املناس  يف حينه اإلجراء مبكر  حتى يسهل اختاذ بصو   املخالفة عن اإلبالغ يفضل •

 قا  ًا يكون أن ب  أنه إا البالغ  صبحة إثبات مقدم البالغ من يطل  ا أنه من الرغم على •

 .نية حبسن البالغقدم  أنه إثبات على

 طريق املرفق  عن النموذج خطيا اوفق البالغ تقديم يتم •

o  31972سيهات  125ص.ح ال يدظ:  العنوان 

o  :أو ال يد اإللكرتونيssinfo@saihatss.org 

o  .مبناولة إىل املدير التنفيوظ للعمعية 

 

 معاجلة البالغ .6

mailto:ssinfo@saihatss.org
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سببة هوه وفق خمالفة أظ عن اإلبالغ خبصببوص املتخو اإلجراء يعتمد سببيا  .ذاتها املخالفة طبيعة على ال

 اخلطوات اتباع ويتم . مسي حتقيق أو  اخلي تدقيق أو  مسية غري إجراء مراجعة ذلك يتطل  قد إذ

 بالغ: أظ معاجلة يف التالية

سببتالم البالغات باطالع  ئيد الد اإل ا   للعمعية على مضببمون البالغ  قومي • املدير التنفيوظ عند ا

 خالن أسبوع من استالم البالغ.

 إذا كانت البالغات ضد املدير التنفيوظ تقدم مباشر  إىل  ئيد الد اإل ا  . •

 أن ب  الوظ وال بببببببكل حتقيق إجراء يتوج  كان إذا ما لتحديد أولية مراجعة إجراء يتم •

 .حتقيق إلجراء احلاجة البالغات بدون بعض حل وميكن  يتخوه

 .للتواصل هات  و قم البالغ استالم أيام بإشعا  10خالن البالغ مقدم تزويد يتم •

ضبببايف حتقيق أظ إجراء يتم فلن م    غري البالغ أن تبني إذا •  وغري نهائيا القرا  هوا ويكون .إ

 .البالغ خبصوص إضافية إثباتات تقديم مل يتم ما النظر إلعا   قابل

سببببببببتند بالغال أن تبني إذا •  اللعنة التنفيوية إىل البالغ إحالة يتم وم     معقولة معطيات اىل ي

 .املناسبة وإصدا  التوصية البالغ يف للتحقيق

 من عمل أيام ع بر  خالن التوصبية وإصبدا  البالغ يف التحقيق من اانتهاء جلنة املتابعةعلى  ب  •

 .البالغ إحالة تا يخ

 .وااعتما  للمصا قة اجمللد  ئيد اىل توصياتها التنفيوية اللعنة ترف  •

العمبل والعمبان املعتمبة من وةا    ائحبة وفق املخبالفبة على املرتتببة التبأ يبيبة اإلجراءات حتبديبد يتم •

 .املفعون السا ظ العمل وقانونالعمل والتنمية ااجتماعية 

 ا ذلك  وم  .إجراؤه يتم حتقيق أظ عن مبعطيات البالغ مقدم تزويد ممكنا  ذلك كان متى •

 اجلمعيبةإخالن  عليبه يرتتب  قبد ممبا غريهبا أو تبأ يبيبة إجراءات ببأظ مقبدم البالغ إعالم بوة

 .آخر شخ  جتاه السرية بالتزامات

سبببة  عا لة بطريقة خمالفة أظ عن اإلبالغ م  بالتعامل اجلمعية تلتزم • ضببمن ا ولكنها ومنا  أن ت

 .البالغ مقدم  غبات م  معاجلة البالغ طريقة تنسعم
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 ملحق: منوذج إبالغ عن خمالفة

 لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته( معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا 

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة  

  رقم الهاتف 

  البريد اإللكتروني 

  معلومات صندوق البريد 

 معلومات مرتكب المخالفة

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة  

  رقم الهاتف 

  البريد اإللكتروني 

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

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة  

  رقم الهاتف 

  البريد اإللكتروني 

 التفاصيل

  طبيعة ونوع المخالفة

 

 

تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم 

 بها 

 

 

  مكان حدوث المخالفة 

 

ارتكاب بيانات أو مستندات تثبت 

 المخالفة 

 

 

أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في  

 ارتكاب المخالفة

 

 

  أية معلومات أو تفاصيل أخرى

 

 

 

 

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ: 
 


