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 جلمعيبة "(السياسبة "بعبد  فيمبا إليهبا ويشبار) املخالفبات عبن اإلببالغ وإجبراءات سياسبة توجب 

قببرآن حتفببيظ كببريم ال ظببة ال لببرس مبحاف شببار) ا هببا وي مببا إلي عببد  في يببة "ب يببة اجلمع فببيظ اخلري  لتح

قبببرآن كبببريم ال ظبببة يف ال لبببرس حماف لببب  "( ا ضببباء ع لببب  أع سببب و  اإلدارة جم يببب   وامل مبببو ف  التنف  و

يببة ومتطببوع  تببما  اجلمع يببة مبعببايري االل نبباء الشخصببية األخببالق مببن عال سببة العمببل أث  وممار

سببة هبب   وتضببمن. ومسبب ولياتهم واجببباتهم قبب  يف اإلبببالغ يببتم أن السيا كببر و  أ  عببن مب

فببة صببر  سببوء أو جببد  خطببر أو خمال مببل ت عببر  قببد حمت يببة لبب  تت صببحا  أو اجلمع  أ

صببلحة سببتفيدين أو امل جلببة امل لبب  ومعا شببكل ذ سبب  ب لبب  جيبب  كمببا .منا فببة ع مببل مببن كا  يع

يببة لصبباح عبباة اجلمع عببد مرا هببة الصببدق قوا نبباء والنما تببما  مسبب ولياتهم أداء أث فببة واالل  بكا

قببوانن لببوا   ال مببو  وال هببا املع هببد  .ب سببة هبب   ت شببجي  إىل السيا مببل مببن كببل ت صبباح يع  ل

يبة عبن لإلببالغ اجلمعيبة هبب ا القيببا  أن اىل ورمبننتهم خمالفبات أو خمبارر أ مببن األمببر ب  آ

 .مس ولية أ  عل  ينطو  وال ومقبو 

 

 

بببق سببة هبب   تط لبب  السيا مببل مببن مجيبب  ع صبباح يع يببة ل ضبباء كببانوا سببواء اجلمع  جملبب  أع

سببب ولن أو إدارة يببب ين م طبببوعن أو مبببو فن أو تنف شبببارين أو مت صبببر  مست ظبببر ب  عبببن الن

صبببهم يببة  يف منا بببدون اجلمع سببتاناء أ  و ضببا وميكببن .ا صببحا  مببن أل  أي صببلحة أ  مببن امل

 .خمالفات أو خمارر أية عن اإلبالغ وغريهم ومتربعن وماحنن مستفيدين
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 أو قانونية التمامات بن  اإلخال  أو مالية أو جنا ية خمالفات أ  اخلارئة املمارسات تشمل

 .البيئة أو السالمة أو الصحة عل  خطرًا تشكل اليت تل  أو داخلية تنظيمية متطلبات أو تشريعية

 :يل  ما احلصر  ال املاا  سبيل عل  عنها  اإلبالغ يتوج  اليت املخالفات وتشمل

 .التصر  سوء أو (الفساد أو الرشوة ذل  يف مبا) القانون  غري السلوك •

 دعم أو األموا  غسيل عمليات القيمة  األشياء استخدا  )إساءة املال  التصر  سوء •

 (.مشبوهة جلهات 

 لتعميم اجلمعية يف منصب  شخص استخدا  مال) املصاح تعار  حاالت عن اإلفصاح عد  •

 (.اجلمعية مصلحة فوق اآلخرين مصاح أو اخلاصة مصاحل 

 (.الرمسية الوثا ق إتال  أو إخفاء إضاعة  ذل  يف مبا) االحتيا  إمكانية •

 .نوعها كان أيا ارتكابها حيتمل اليت أو ارتكابها  يتم اليت أو املرتكبة  اجلنا ية اجلرا م •

 .صحيحة غري بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات االلتما  عد  •

 معاملة اجلهة تل  ملن  خارجية جهة من مستحقة غري مكافآت أو مناف  عل  احلصو  •

 .مربرة غري تفضيلية

 .قانونية غري بطريقة سرية معلومات عن اإلفصاح •

 .احملاسبية بالبيانات التالع  •

 .وسالمتهم املو فن صحة تهديد •

 .األخالق  غري والسلوك املهين السلوك قواعد انتهاك •

 .القانونية السلطات أو الصالحيات استخدا  سوء •

 .أعال  امل كورة املسا ل من بن  يتعلق فيما والتسرت الصم  م امرة •
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هببد  سببة هبب   ت حببة إىل السيا صببة إتا كببل الفر مببل مببن ل صبباح يع يببة ل بببالغ اجلمع  عببن لإل

 عبد  السياسبة وتضبمن .لب ل  نتيجبة اإليب اء أو لالنتقبا  تعرضبهم عبد  وضبمان املخالفبات

عببر  قببد  ت لبببالغ م طببر ا قببدان خل تبب  ف صببب  أو و يف تبب  أو من يببة مكان يببة يف االجتماع  اجلمع

مب  نتيجبة العقبا  أشبكا  مبن شبكل وأل  يبة عبن بباإلبالغ قيا  يبتم أن شبريطة .خمالفبة أ

فببة عببن اإلبببالغ يببة حبسببن املخال تببوفر وأن ن لبببالغ مقببد  لببد  ت شببتبا  معطيببات ا  صببادقة ا

 ومعقولة.

جببل مببن يببة أ صببلحة محا لبب   الشخصببية امل سببة هبب   فبب ن للمب ضببمن السيا شبب  عببد  ت  عببن الك

لببالغ مقبد  هويبة تب  عبد  عنبد ا  وسبيتم .ذلب  خبال  علب  القبانون يبنص مل مبا ذلب   يف رغب

لببالغ مقبد  هويبة وسبرية كتمبان علب  للمحافظبة ومناسب  ممكبن جهبد كبل بب    أ  عبن ا

نبة  حباالت يف ولكبن .خمالفبة  هويبة عبن الكشب  يبتم أن ببالغ أ  مب  للتعامبل يتوجب  معي

لبببالغ  مقببد  هببا ا اببا  سبببيل علبب  ومن يببة كشبب  ضببرورة امل مببا  اهلو  .خمتصببة حمكمببة أ  أ

لبببالغ مقببد  علبب  يتوجبب  كبب ل  لبببالغ سببرية علبب  احملافظببة ا قببد  ا لبب  مببن امل  وعببد  قب

يب  ويتوجب . آخبر شبخص أو مو ب  أل  كشبف  يبة إجبراء عبد  أيضبا عل  بنفسب  حتقيقبات أ

لببالغ حبو  يب اء عبد  السياسبة تضبمن كمبا. ا لببالغ مقبد  إ  وفبق املخالفبات عبن اإلببالغ بسبب  ا

 .السياسة ه  

  

 

بببالغ يفضببل • فببة عببن اإل صببورة املخال كببرة ب تبب  مب سببهل ح ختبباذ ي سبب  اإلجببراء ا  يف املنا

 .حين 

لبرغم علب  • نب  مبن ا لببالغ مقبد  مبن يطلب  ال أ لببالغ  صبحة إثببات ا نب  إال ا  أن جيب  أ

 .نية حبسن البالغ قد  أن  إثبات عل  قادرًا يكون

قببببببببديم يببببببببتم • لبببببببببالغ ت يببببببببا ا يببببببببق عببببببببن خط يببببببببد رر نبببببببب  الرب مسبببببببب  االلكرتو يببببببببة الر  للجمع

(tah4431@gmail.com) 

 

mailto:tah4431@gmail.com
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 علب  السياسبة هب   وفبق خمالفبة أ  عبن اإلببالغ خبصبو  املتخب  اإلجبراء يعتمبد •

 تبدقيق أو رمسيبة غبري مراجعبة إجبراء ذلب  يتطلب  قبد إذ. ذاتهبا املخالفبة ربيعبة

  :بالغ أ  معاجلة يف التالية اخلطوات اتباع ويتم. رمس  حتقيق أو داخل 

قببو  • سببم) ي شببخص ا نببة أو ال سبب ولة( اللج نببد امل سببتال  ع غببات ا  جملبب  ر ببي  بببارالع البال

لبببالغ يكبن مل إذا) للجمعيبة التنفيب   واملسب و  اإلدارة  علب  )األخبري ضبد موجهبا ا

 .البالغ استال  من أسبوع خال  البالغ مضمون

يبة مراجعبة إجبراء يبتم • لب   والشبكل حتقيبق إجبراء يتوجب  كبان إذا مبا لتحديبد أول  ا

 .حتقيق إلجراء احلاجة بدون البالغات بعض حل وميكن. يتخ   أن جي 

 .للتواصل هات  ورقم البالغ استال  ب شعار أيا  10خال  البالغ مقد  تمويد يتم •

لببالغ أن تببن إذا •  القبرار هب ا ويكبون. إضبايف حتقيبق أ  إجبراء يبتم فلبن مبربر  غبري ا

 .البالغ خبصو  إضافية إثباتات تقديم يتم مل ما النظر إلعادة قابل وغري نها يا

لبببالغ أن تبببن إذا • لببة معطيببات اىل يسببتند ا مببربرة  معقو لببة يببتم و لبببالغ إحا  إىل ا

 .املناسبة التوصية وإصدار البالغ يف للتحقيق االدارة جمل 

لببالغ يف التحقيبق مبن االنتهباء املكلفبة اللجنبة علب  جيب  •  خبال  التوصبية وإصبدار ا

 .البالغ إحالة تاريخ من عمل أيا  عشرة

 .واالعتماد للمصادقة اجملل  ر ي  اىل توصياتها املكلفة اللجنة ترف  •

يببد يببتم • جببراءات حتد يببة اإل بببة التنديب لبب  املرتت فببةامل ع فببق خال سببة و جلببماءات سيا  ا

 ممكنًا. ذل  كان مت  املفعو  السار  العمل وقانون باجلمعية

لببالغ مقبد  تمويبد • عبال  جيبوز ال ذلب   ومب . إجبراه  يبتم حتقيبق أ  عبن مبعطيبات ا  إ

لببالغ مقبد  يبة إجبراءات ببن  ا يب  يرتتب  قبد ممبا غريهبا أو تنديب  اجلمعيبة إخبال  عل

 .آخر شخص جتا  السرية بالتمامات

تببم  • يببة تل مببل اجلمع فببة أ  عببن اإلبببالغ مبب  بالتعا قببة خمال لببة بطري سبببة  عاد  ومنا

 .البالغ مقد  رغبات م  البالغ معاجلة رريقة تنسجم أن تضمن ال ولكنها
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