
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 .حث الزمالء على اإلبالغ عن أي واقعة احتيال أو أمور غري أخالقية على علم بها •

 .تقديم وسيلة سرية للزمالء بغرض اإلبالغ عن أي واقعة احتيال أو أمور غري أخالقية •

 .األفراد املبلغني حبسن نية عن وقائع االحتيال أو األمور غري األخالقيةمحاية  •

 .االرتقاء مبستوى التواصل والشفافية •

 

 

االحتيال : هو تصرف أو ممارسة غري أخالقية أو غري نظامية أو غري قانونية تتسم بعدم 

األمانة وبالنية املبيتة  إلخفاء حقيقة ما، سواء بالكلمات أو بالتصرف أو بالتزييف، ما من 

 شأنه أن يسفر عن خسارة مالية أو غري مالية للمجموعة. 

املغلوطة أو إعداد التقارير املالية املغلوطة بنية ويدخل يف عداد ذلك املمارسات احملاسبية 

 االحتيال.

 خط اإلبالغ عن املخالفات: يقصد به املسار الذي حددته اجلمعية لإلبالغ عن املخالفات. 

املخالفات: يقصد بها التصرفات أو املمارسات املقصودة أو غري املقصودة اليت تنايف األخالق 

إىل اإلنصاف أو ال تتوافق مع معايري العمل املعتمدة لدى  املستقيمة وتضر بالسمعة وتفتقر

 اجلمعية أو السلوك املهين أو االجتماعي السديد.

هو الشخص الذي يبلغ عن املخالفة داخل اجلمعية، وكذلك يف أوساط أصحاب  :املبلغ

 الشأن واجلهات اليت تزاول األعمال مع اجلمعية. 

املدربني واملدربات واملستشارين  : احلصرويدخل يف ذلك على سبيل املثال ال 

  واملستشارات واملصلحني واحملكمني األسريني واملقاولني واملوردين.

 .هو العملية املتبعة يف التبليغ عن املخالفة داخل اجلمعية :اإلبالغ

 التوجيهات العامة لبيان سياسة اإلبالغ عن املخالفات 

 



 
 

اإلدارة علم أو يعلم بوقوع تصرفات أو أحداث أي موظف أو استشاري أو عضو مبجلس 

، وكذلك أي خمالفة لسياسات مستقيمةأو غري  ةأو سلوك أو ممارسات غري أخالقي

اجلمعية وإجراءاتها وقواعدها وأنظمتها ( ويشار إىل أي منها فيما يلي بلفظ "خمالفة" 

  .سياسة اجلمعيةوألحكام  باإلبالغ عن التصرف وفقًا إمنا يكون مسؤوالً  بل وملزمًا

يف احلاالت اليت تتضمن إبالغ املوظف مديره املباشر بتلك األمور بصورة مباشرة، جيب 

ومبا يتفق وأحكام  اإلبالغ عن الواقعة حمل البالغ فورًا حينهاعلى ذلك املدير 

 السياسة. 

إال  وينبغي للمدير املباشر أن ال يباشر التحقيق يف الواقعة على أي وجه بصورة مستقلة،

 مبا يتفق مع سياسات اجلمعية واإلجراءات املتبعة لديها.

إجراءات اإلبالغ : يتم اإلبالغ عن احلاالت املتعلقة بالسلوك األخالقي ملخالفات الواقعة  •

من خالل  من خالل املدير التنفيذي "اإلدارة املسؤولة عن تلقي البالغات" باألمر كتابًة

 النموذج املعتمد. 

هذه السياسة على مجيع موظفي اجلمعية الدائمني واملؤقتني والذين النطاق : تطبق  •

و نيابة عن اجلمعية بصرف أسم اشخاص يتصرفون بأ أويعملون بعقود أو مستشارين 

و املوردين أو أفرد من املستفيدين  يأل يضًاأوميكن  ,ستثناءاالنظر عن منصبهم وبدون 

 و خماطر .   ألفات خما أيخرى التبليغ عن أاملاحنني أو أي أطراف 

تهدف سياسة اإلبالغ عن املخالفات إىل تناول أوجه القلق والشواغل الرئيسية وتشمل )على 

 سبيل املثال ال احلصر( ما يلي: 

 .املمارسات غري السليمة أو األمور املريبة يف التقارير املالية -1

 السلوك الذي ميثل خمالفة أو خرق لآلداب.  -2

مبا فيها املخاطر اليت تهدد اجلمهور وكذلك الزمالء  خماطر الصحة والسالمة -3

 اآلخرين.

 األضرار اليت تقع على البيئة. -4

 االستخدام غري املصرح به ألموال وسوء التصرف املالي.  -5

 أنشطة االحتيال والفساد احملتملة. -6



 
 

 ارض املصاحل.فصاح عن حاالت تععدم اإل -7

و أو مكافآت غري مستحقة من جهات خارجية بغرض منح ميزة أاحلصول على منافع  -8

 فضلية.أ

 انتهاك قواعد األخالقيات اخلاصة باجلمعية. -9

 أوجه القصور أو عدم االلتزام بأنظمة الرقابة والسياسات الداخلية اخلاصة باجلمعية. -10

من أو إىل مدير أو مسؤول أو زميل  املعلومات املضللة أو البيانات الكاذبة املقدمة -11

 باجلمعية. 

 فيما يتعلق مبسألة واردة يف السجالت املالية أو التقارير أو تقارير التدقيق. -12

 فصاح عن معلومات سرية بطريقة غري قانونية.اإل -13

 ستخدام الصالحيات والسلطة.اسوء  -14

 

 
 

تأكيدًا اللتزام اجلمعية بأعلى معايري النزاهة املهنية والسلوك األخالقي الغرض: تعد هذه السياسة  •

 والشفافية والتعامل العادل يف مزاولة أعماهلا .

تهدف هذه السياسة إىل تقديم وسيلة للتعامل مع الشواغل واملخاوف احلقيقية اليت قد توجد لدى  •

تقامية واملضايقة و/أو نرية هلم من األعمال االاملبلغني مع القيام يف الوقت نفسه بتوفري احلماية الضرو

 اإلجراءات التأديبية . 

تهدف سياسة اإلبالغ عن املخالفات هذه إىل تشجيع ومتكني الزمالء من اإلعراب عن خماوفهم  •

 جتاهل املشكلة أو "اإلبالغ عن املخالفة" خارج اجلمعية .   منوشواغلهم داخل اجلمعية بداًل

عالوة على ذلك يتمثل الغرض من هذه السياسة يف توفري وسيلة يستطيع من خالهلا الزمالء، على  •

وجه اخلصوص اإلعراب عن خماوفهم القانونية لدى إدارتهم املباشرة أو لدى أشخاص معينني 

حيث يكون لديهم أسباب معقولة لتصديق , ن يتم التبليغ عن املخالفة حبسن نيةأوحمددين شريطة 

 كاب أعمال احتيال و/أو فساد داخل اجلمعية. ارت

تتوافق هذه السياسة وتتماشى مع القيم املؤسسية وقواعد السلوك اخلاصة باجلمعية ومن ثم تهدف  •

هذه العملية إىل التعامل مع الشفافية واملساءلة على املستوى التنظيمي واملسؤولية الفردية عن طريق 

 الفات يف حمل العمل بطريقة مسؤولة وأخالقية .تشجيع األفراد على اإلبالغ عن املخ

 

 



 
 

 
 

 

يتمثل دور الشخص املبلغ يف القيام باإلبالغ مع تقديم معلومات موثوقة، وال ُيطلب أو يتوقع من هذا  •

الشخص  التصرف كمحقق أو باحث عن اجلرائم , كما أنه غري مطالب بتحديد اإلجراء 

 التصحيحي أو التقوميي املناسب.  

حيق هلم املشاركة يف أية أنشطة  جيب أال يتصرف املبلغون بإجراء أية أنشطة حتقيق، كما أنه ال •

 حتقيق خبالف تلك املطلوبة . 

جيوز للمبلغني اإلبالغ عن خماوفهم دون اإلفصاح عن هويته غري أن اجلمعية تشجع املبلغ وضع امسه  •

 على املسألة املبلغ عنها حيثما أمكن.

وم باإلفصاح بنية سوف تقوم اجلمعية حبماية أي شخص يقوم باإلبالغ عن املخالفات أو أي موظف يق •

االنتقام و حسنة ، ولن تقوم اجلمعية بإنهاء خدماته أو نقله إىل منصب أقل أو تهديده أو مضايقته أ

  .منه  ، كما ستقوم اجلمعية باختاذ ما يلزم حلماية الشخص

إذا أبلغ الشخص عن وجه من أوجه القلق ولكن دون أن يتم تأكيده من خالل التحقيق بنية حسنة  •

ذا استمرت املخاوف والشكوك لديه فيحق له تقديم إاختاذ أي إجراء ضد هذا الشخص، و ن يتملف

 خر باملخالفة وحماولة تأكيدها.آبالغ 

 إجراءختاذ اإذا أبلغ الشخص بغرض التسلية أو ليكيد غريه أو لتحقيق مكاسب شخصية، جيوز  •

 تأدييب ضده .

 .التحقيق يف املخالفةن البالغ مت استالمه من قبل املعنيني بأالتأكد من  •
 

 

جيب التعامل مع كل الشواغل واملخاوف سرًا مع بذل كل اجلهود املمكنة لعدم الكشف عن هوية  •

غري أنه قد يتعني على الشخص املبلغ احلضور يف الوقت املناسب , املبلغ يف حالة رغبته يف ذلك

 .كشاهد يف هذه املسألة

واألمور اليت يتم اإلفصاح عنها يف ظل هذه السياسة جيب التعامل معها بطريقة حساسة املسائل  •

 وسريعة يف كل األوقات.

 بالغ عن املخالفات. ن كافة العاملني واملوظفني باجلمعية على دراية وافية بسياسة اإلأ التأكد من •

 

 

 

 



 
 

 

 
 

واملخالفات إىل مديره املباشر باستخدام النموذج املعتمد أو جيب على املبلغ رفع كل املخاوف  •

يف صيغة كتابية أو بالربيد اإللكرتوني, وإذا شعر بعدم االرتياح حيال رفع املسألة حسب 

 التصور السابق فيمكنه رفع املسألة و حسب طبيعة األمر املبلغ عنه إىل :

 أعضاء اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة .1

 املدير التنفيذي .2

 اإلدارة القانونية .3

 اإلدارة املالية .4

 كلما كان التبليغ عن املخالفة مبكرًا كلما كان من األسهل اختاذ اإلجراءات املناسبة. •
 

 

 جيب مراجعة كل املخالفات بواسطة ُمتلقي البالغ الذي يتعني عليه إخطار اإلدارة التنفيذية بالبالغ •

 والتوصيات.

اإلدارة املعنية بالتحقيقات يف اجلمعية ما إذا كانت املخالفة يستلزم إجراء حتقيق أم ال حتدد  •

بشكل نهائي، ويرفع ذلك القرار إىل املدير التنفيذي للجمعية يف حال إذا كان ذلك القرار هو 

 إجراء حتقيق.

ال يف أحد املخالفات، ينبغي األخذ يف االعتبار و عند حتديد ما إذا كان يتعني إجراء التحقيق أ •

 العوامل التالية: 

 من هو مرتكب املخالفة؟  •
 ما مدى خطورة املخالفة؟  •
جيب إخطار املبلغ عنهم باملخالفات املزعومة يف بداية التحقيق الرمسي مع إتاحة الفرصة هلم إلبداء  •

 آرائهم ووجهات نظرهم خالل التحقيق . 

ما مل تكن هناك أسباب قهرية متنع القيام بذلك سيتاح للمبلغ عنهم فرصة الرد على النتائج  •

تأييد االدعاء بارتكاب فعل خاطئ ضد الشخص اجلوهرية الواردة يف تقرير التحقيق، ولن يتم 

 املبلغ عنه ما مل يكن هناك دليل وجيه يؤيد هذا االدعاء.
قد توجد حاالت تقتضي التحقيق اخلارجي مبعرفة جهات حكومية خمتصة ولكن ميكن  •

االطمئنان التام على أنه ستبقى هوية املبلغ سرية وتوفري أقصى درجات احلماية له ولن يعلم أحد 

أن إجراء التحقيق يف البالغات أو أن امُلبلغ يشارك فيها إال من تقتضي إجراءات التحقيق علمهم بش

أو مشاركته, وذلك نظرًا لطبيعة التحقيق أو إذا دعت احلاجة إىل ذلك حبكم القانون أو النظام 

القانونية وقد يكون من الالزم اإلفصاح عن هوية املبلغ ومن الوارد حدوث ذلك على ذمة االجراءات 

 وحبكم القانون املعمول به وسيتم ذلك بالتنسيق مع املبلغ.

 

 



 
 

 

 

 

 جيب على احملققني اختاذ إجراءات تهدف إىل تقصي احلقائق والتحليل.  •

 ميكن االستفادة من املوارد الفنية وغريها من املوارد األخرى حسب الضرورة إلمتام التحقيق. •

 جيب أن يتمتع مجيع احملققني باستقاللية وعدم التحيز سواء على أرض الواقع أو يف نظر اآلخرين.  •

 يلتزم احملققون بالعدالة واملوضوعية والدقة واتباع السلوك األخالقي ومراعاة املعايري القانونية واملهنية. •

أيام عمل من تاريخ  10يلتزم احملققني باالنتهاء من التحقيق يف البالغ وإصدار االجراءات خالل  •

 استالم البالغ.
 

 

 

يلتزم املبلغ عنهم بالتعاون مع احملققني خالل سري التحقيق، كما تقع على عاتقهم مسؤولية عدم  •

 التدخل يف التحقيق.

ي دليل أو إتالفه أو التالعب به، كما جيب عدم التأثري على الشهود أو توجيههم أو جيب أال يتم منع أ •

 تهديدهم أو إرهابهم من قبل املبلغ عنهم.

 

 
 

إذا خلصت نتائج التحقيق إىل ارتكاب فعل غري سليم أو غري أخالقي، ُيوصي احملقق إدارة اجلمعية  •

التأدييب أو التصحيحي الذي قد تراه اجلمعية مناسبا طبقًا لقواعد السلوك و إجراءات باختاذ اإلجراء 

 التأديب وقانون العمل.

 
 

 

يقوم مدراء اإلدارات باجلمعية بإعداد تقريرًا دوريًا يقدم إىل املدير التنفيذي  عن كل عمليات  •

 .قيقاتاإلفصاح عن املخالفات جبانب نتائج التح

جراءات قانونية أو غري قانونية عاجلة، تتقدم إدارة التطوير املؤسسي بتقرير إيف حالة االحتياج الختاذ  •

 مفصل إىل املدير التنفيذي  عن املخالفة املبلغ عنها .

 

 

 

 



 
 

 
 

 

حتفاظ بكل السجالت املتعلقة بالشواغل أو املخاوف والتحقيقات اخلاصة بها ملدة مخس يتم اال •

 سنوات.

ختاذ إجراء اتلغى كافة السجالت املتعلقة بالبالغات الغري مدعومة بأدلة وأغلق التحقيق فيها بعدم  •

 تأدييب أو قانوني.

 

 

 
يرجى تقديم البيانات التالية ألي اشتباه جدي يف سوء سلوك أو خمالفات أو أي خرق أو اشتباه بوجود خرق 

للقانون أو اللوائح والسياسات أو القرارات أو التعليمات اليت قد تؤثر سلبًا على اجلمعية وتقدميها مباشرة 

 .التنفيذيدير املإىل 

 : بيانات الشخص املبلغ  *

 ......................................................................................................................... :االسم

 

 ................................................................................................................... :رقم اهلاتف

 

 يد اإللكرتوني: ............................................................................................................الرب

 :  بيانات الشخص صاحب املخالفة *

 ...............................االسم : ...........................................................................................

 

 .......اإلدارة : ...................................................................................................................
 
 ؟ وصف خمتصر لسوء السلوك/ التصرف غري السليم وكيف أمكنك معرفته 

دعاء قم اإذا كان هناك أكثر من ,نتهاك ومن هو مرتكبه ومتى وأين وكيف مت ارتكابه حدد ما هو اال

 برتقيم االدعاءات.

 ما هو سوء السلوك غري السليم الذي حدث؟ *

• ......................................................................................................................... .............. 

•  ............................................................................................................................. .......... 

• ......................................................................................................... .............................. 

 من قام بهذا السلوك ؟ *

•  ............................................................................................................................. .......... 

•  ........................................................................................................................ ............... 
 



 
 

 متى حدث ومتى الحظته؟ *
•  ............................................................................................................................. .......... 

• ................................................................................ ....................................................... 

 أين حدث؟ *

•  ............................................................................................................................. .......... 

 
 هل لديك أي أدلة ميكن أن تقدمها لنا؟ *

• .............. ......................................................................................................................... 
•  ...................................................................................................................................... . 

 هل هناك أي أطراف أخرى متورطة يف احلدث املذكور أعاله؟ *

•  ............................................................................................................................. .......... 

• ............................................................... ........................................................................ 

 هل لديك أي مالحظات أخرى؟ *

•  ............................................................................................................................. .......... 

•  ............................................................................................................................. .......... 
        :خـــالتاري

 م :ـــساال

 التوقيع :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الصفحة املوضوع

 2 املخالفاتسياسة اإلبالغ عن 

 2 تعاريف

 5 سياسة اإلبالغ عن املخالفات

 5 مسؤولية املبلغ عن املخالفات

 6 التزام اجلمعية

 7 بروتوكول اإلبالغ

 7 التحقيقات

 8 مسؤوليات احملققني

 9 مسؤوليات املبلغ عنهم

 9 نتائج التحقيق

 9 إعداد التقارير

 9 السجالت

 10 املخالفاتمنوذج اإلبالغ عن 








