سٌاسة
اإلبالغ عن المخالفات
وحماٌة ممدمً البالؼات

 .1ممدمة
توجب سٌاسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات لجمعٌة طٌبة النسائٌة للتنمٌة االجتماعٌة على أعضاء مجلس اإلدارة
والمدٌرة التنفٌذٌة وموظفً ومتطوعً الجمعٌة االلتزام بمعاٌٌر عالٌة من األخالق الشخصٌة أثناء العمل وممارسة واجباتهم
ومسإولٌاتهم .وتضمن هذه السٌاسة أن ٌتم اإلبالغ فً ولت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل لد
تتعرض له الجمعٌة أو أصحاب المصلحة أو المستفٌدٌن ومعالجة ذلن بشكل مناسب .كما ٌجب على كافة من ٌعمل لصالح
الجمعٌة مراعاة لواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسإولٌاتهم وااللتزام بكافة الموانٌن واللوائح المعمول بها .تهدف هذه
السٌاسة إلى تشجٌع كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة لإلبالغ عن أٌة مخاطر أو مخالفات وطمؤنتهم الى أن المٌام بهذا األمر آمن
وممبول وال ٌنطوي على أي مسإولٌة.

 .2النطاق
تطبك هذه السٌاسة على جمٌع من ٌعمل لصالح الجمعٌة سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسإولٌن تنفٌذٌٌن 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.

 .3المخالفات
تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائٌة أو مالٌة أو اإلخالل بؤي التزامات لانونٌة أو تشرٌعٌة أو متطلبات تنظٌمٌة
داخلٌة أو تلن التً تشكل خطرا على الصحة أو السالمة أو البٌئة.

وتشمل المخالفات التً ٌتوجب اإلبالغ عنها ،على سبٌل المثال ال الحصر ،ما ٌلً:
 السلون ؼٌر المانونً (بما فً ذلن الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
 سوء التصرف المالً (بما فً ذلن ادعاء النفمات الكاذبة ،إساءة استخدام األشٌاء المٌمة ،عملٌات ؼسٌل
األموال 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).
 إمكانٌة االحتٌال (بما فً ذلن إضاعة ،إخفاء أو إتالف الوثائك الرسمٌة).
 الجرائم الجنائٌة المرتكبة ،أو التً ٌتم ارتكابها ،أو التً ٌحتمل ارتكابها أٌا كان نوعها.
 عدم االلتزام بالسٌاسات وأنظمة ولواعد الرلابة الداخلٌة أو تطبٌمها بصورة ؼٌر صحٌحة.
 الحصول على منافع أو مكافآت ؼٌر مستحمة من جهة خارجٌة لمنح تلن الجهة معاملة تفضٌلٌة ؼٌر مبررة.

 اإلفصاح عن معلومات سرٌة بطرٌمة ؼٌر لانونٌة.
 التالعب بالبٌانات المحاسبٌة
 تهدٌد صحة الموظفٌن وسالمتهم
 انتهان لواعد السلون المهنً والسلون ؼٌر األخاللً
 سوء استخدام الصالحٌات أو السلطات المانونٌة
 مإامرة الصمت والتستر فٌما ٌتعلك بؤي من المسائل المذكورة أعاله

 .4الضمانات
تهدف هذه السٌاسة إلى إتاحة الفرصة لكل من ٌعمل لصالح الجمعٌة لإلبالغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم لالنتمام أو
اإلٌذاء نتٌجة لذلن .وتضمن السٌاسة عدم تعرض ممدم البالغ لخطر فمدان وظٌفته أو منصبه أو مكانته االجتماعٌة فً
الجمعٌة وألي شكل من أشكال العماب نتٌجة لٌامه باإلبالغ عن أٌة مخالفة .شرٌطة أن ٌتم اإلبالغ عن المخالفة بحسن نٌة وأن
تتوفر لدى ممدم البالغ معطٌات اشتباه صادلة ومعمولة ،وال ٌهم إذا اتضح بعد ذلن بؤنه مخطئ.
من أجل حماٌة المصلحة الشخصٌة للمبلػ ،فإن هذه السٌاسة تضمن عدم الكشف عن هوٌة ممدم البالغ عند عدم رؼبته فً
ذلن ،ما لم ٌنص المانون على خالف ذلن .وسٌتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرٌة هوٌة ممدم البالغ
عن أي مخالفة .ولكن فً حاالت معٌنةٌ ،توجب للتعامل مع أي بالغ أن ٌتم الكشف عن هوٌة ممدم البالغ ،ومنها على سبٌل
المثال ضرورة كشف الهوٌة أمام أي محكمة مختصة .كذلن ٌتوجب على ممدم البالغ المحافظة على سرٌة البالغ الممدم من
لبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر .وٌتوجب علٌه أٌضا عدم إجراء أٌة تحمٌمات بنفسه حول البالغ .كما تضمن
السٌاسة عدم إٌذاء ممدم البالغ بسبب اإلبالغ عن المخالفات وفك هذه السٌاسة.

 .5إجراءات اإلبالغ عن مخالفة




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

على الرؼم من أنه ال ٌطلب من ممدم البالغ إثبات صحة البالغ ،إال أنه ٌجب أن ٌكون لادرا على إثبات أنه لدم
البالغ بحسن نٌة.


ٌتم تمدٌم البالغ خطٌا (وفك النموذج المرفك) عن طرٌك
 oأو البرٌد اإللكترونًtaiba.g.2020@hotmail.com :
 .6معالجة البالغ

ٌعتمد اإلجراء المتخذ بخصوص اإلبالغ عن أي مخالفة وفك هذه السٌاسة على طبٌعة المخالفة ذاتها .إذ لد ٌتطلب ذلن إجراء
مراجعة ؼٌر رسمٌة أو تدلٌك داخلً أو تحمٌك رسمً .وٌتم اتباع الخطوات التالٌة فً معالجة أي بالغ:


ٌموم مدٌر مكتب الدٌرة عند استالم البالؼات باطالع الدٌرة التنفٌذٌة للجمعٌة (إذا لم ٌكن البالغ موجها ضد األخٌر
على مضمون البالغ خالل أسبوع من استالم البالغ.


ٌتم إجراء مراجعة أولٌة لتحدٌد ما إذا كان ٌتوجب إجراء تحمٌك والشكل الذي ٌجب أن ٌتخذه .وٌمكن حل بعض
البالؼات بدون الحاجة إلجراء تحمٌك.


ٌتم تزوٌد ممدم البالغ خالل 11أٌام بإشعار استالم البالغ ورلم هاتف للتواصل.



إذا تبٌن أن البالغ ؼٌر مبرر ،فلن ٌتم إجراء أي تحمٌك إضافً .وٌكون هذا المرار نهائٌا وؼٌر لابل إلعادة النظر ما
لم ٌتم تمدٌم إثباتات إضافٌة بخصوص البالغ.



إذا تبٌن أن البالغ ٌستند الى معطٌات معمولة ومبررةٌ ،تم إحالة البالغ الى رئٌسة لجنة التحمٌك من مجلس االدارة
للتحمٌك فً البالغ وإصدار التوصٌة المناسبة.



ٌجب على رئٌسة لجنة التحمٌك من مجلس االدارة االنتهاء من التحمٌك فً البالغ وإصدار التوصٌة خالل عشرة أٌام
عمل من تارٌخ إحالة البالغ.


ترفع رئٌسة لجنة التحمٌك توصٌاتها الى رئٌس المجلس للمصادلة واالعتماد.



ٌتم تحدٌد اإلجراءات التؤدٌبٌة المترتبة على المخالفة وفك سٌاسة االبالغ عن المخالفات ولانون العمل الساري
المفعول.



متى كان ذلن ممكنا ،تزوٌد ممدم البالغ بمعطٌات عن أي تحمٌك ٌتم إجراإه .ومع ذلن ،ال ٌجوز إعالم ممدم البالغ
بؤي إجراءات تؤدٌبٌة أو ؼٌرها مما لد ٌترتب علٌه إخالل الجمعٌة بالتزامات السرٌة تجاه شخص آخر.



تلتزم الجمعٌة بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطرٌمة عادلة ومناسبة ،ولكنها ال تضمن أن تنسجم طرٌمة معالجة
البالغ مع رؼبات ممدم البالغ.

ملحك :نموذج إبالغ عن مخالفة
معلومات مقدم البالغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
معلومات صندوق البريد
معلومات مرتكب المخالفة
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
معلومات الشهود (إن وجدوا .وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
التفاصيل
طبيعة ونوع المخالفة

تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها

مكان حدوث المخالفة

بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة

أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في
ارتكاب المخالفة

أية معلومات أو تفاصيل أخرى

تاريخ تقديم البالغ:

التوقيع:

