
 

 |  اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات سياسة | 

 

 مقدمة

ة "بعد، فيما إليها المخالفات )ويشيا  عن اإلبالغ وإجراءات سيياسية  توجب      همم ألسير  لجمعية    (السيياسي

والمسيوو  النففييي وموففي  أعضياء مجل  اإلاا     على( لجمعية ا" بعد، فيما )ويشيا  إليهاذوي اإلعاقة 

 واجبيياتهم وممييا سييييييية  أثفيياء العميي  الشييييييخ ييييييييية  من األخالق عييالييية  بمعييايير االلنزام ومنطوعي الجمعييية 

سييوء   أو جدي خطر أو مخالفة  أي عن مبكر وقت في اإلبالغ ينم أن السييياسيية  هيه وتضييمن .ومسييوولياتهم

كما   .مفاسيب بشيك  ذلك ومعالجة  المسينفيدينالجمعية أو أصيحا  الم يلحة أو  له  تنعرض قد محنم  ت ير 

 بكافة  وااللنزام مسوولياتهم أااء أثفاء والفزاهة  ال دق قواعد من يعم  ل الح الجمعية مراعا  كافة  على يجب

 أية  عن ك  من يعم  ل الح الجمعية لإلبالغ تشجيع إلى السياسة  هيه بها. تهد  واللوائح المعمو  القوانين

 .مسوولية  أي على يفطوي وال آمن ومقبو  األمر بهيا القيام أن الى وطمأننهم مخالفات أو أخطا 

 

 الفطاق

أو مسييوولين   من يعم  ل ييالح الجمعية سييواء كانوا أعضيياء مجل  إاا   جميع على السييياسيية  هيه تطبق     

 أي وبدون الجمعية، في مفاصييييبهم عن الفظر ب يييير  تففيييين أو موففين أو منطوعين أو مسيييينشييييا ين

 أية  عن اإلبالغ من أصييحا  الم ييلحة من مسيينفيدين ومانحين ومنبرعين وغيرهم ألي أيضييا ويمكن  .اسيينافاء

 .مخالفات أو أخطا 

 

 المخالفات

 أو تشيييييريعية  أو قانونية  النزامات بأي اإلخال  أو مالية  أو جفائية  مخالفات أي الخاطئة  تشيييييم  المما سيييييات

 .البيئة  أو السالمة  أو ال حة  على خطرا   تشك  تلك الني أو ااخلية  تفظيمية  منطلبات

 

 :يلي ما الح ر، ال الماا  سبي  على عفها، اإلبالغ ينوجب الني المخالفات وتشم 

 .الن ر  سوء أو الفساا( أو الرشو  ذلك في القانوني )بما غير السلوك •

القيمة،  األشيييياء اسييينخدام الكاذبة، إسييياء  الففقات ااعاء ذلك في المالي )بما سيييوء الن ييير  •

 عمليات غسي  األموا  أو اعم لجهات مشبوهة(.

 لنعزيز الجمعية  في مف ييبه  شييخ  اسيينخدام الم ييالح )ما  تعا ض حاالت عن اإلف ييا  عدم •

 اآلخرين فوق م لحة الجمعية(. أو م الح الخاصة  م الحه 



 

 

 

 الرسمية(. الوثائق إتال  أو إخفاء إضاعة، ذلك في االحنيا  )بما إمكانية  •

 .نوعها كان أيا ا تكابها يحنم  الني أو ا تكابها، ينم الني أو المرتكبة، الجفائية  الجرائم •

 .صحيحة  غير ب و   تطبيقها أو الداخلية  الرقابة  وقواعد وأنظمة  بالسياسات االلنزام عدم •

 تفضيييلية  معاملة  الجهة  تلك لمفح خا جية  جهة  من مسيينحقة  غير مكافآت أو مفافع على الح ييو  •

 .مبر   غير

 .قانونية  غير بطريقة  سرية  معلومات عن اإلف ا  •

 .المحاسبية  بالبياناتب النالع •

 .وسالمنهم  الموففين صحة  تهديد •

 .األخالقي  غير  المهفي والسلوك  السلوك  قواعد اننهاك •

 .القانونية   السلطات أو  ال الحيات اسنخدام  سوء •

 .أعاله الميكو    المسائ   من بأي  ينعلق فيما  ال مت والنسنر  موامر  •

 

   الضمانات .2

 وضيمان المخالفات عن لإلبالغ لك  من يعم  ل يالح الجمعية  الفرصية  إتاحة  إلى السيياسية  هيه تهد      

 فقدان لخطر مقدم البالغ تعرض عدم السييياسيية  وتضييمن .ليلك ننيجة  اإليياء أو لالننقام تعرضييهم عدم

 باإلبالغ قيامه  ننيجة  العقا  أشيكا  من شيك  أو مف يبه أو مكاننه االجنماعية في الجمعية وألي وفيفنه 

 مقدم البالغ معطيات لدى تنوفر وأن نية  بحسيييين المخالفة  عن اإلبالغ ينم أن شييييريطة  .مخالفة  أية  عن

 .مخطئ ذلك بأنه  بعد اتضح إذا يهم وال ومعقولة، صااقة  اشنباه

فإن هيه السييياسيية تضييمن عدم الكشيية عن هوية مقدم  للمبلغ، الشييخ ييية  الم ييلحة  حماية  أج  من     

 ممكن جهيد كي  بيي  ذليك. وسييييييينم خال  على القيانون يف  لم ميا البالغ عفيد عيدم  غبنيه في ذليك،

 معيفة، حاالت في ولكن  .مخالفة  أي هوية مقدم البالغ عن وسيييييرية  كنمان على للمحافظة  ومفاسيييييب

 ضيييرو   الماا  سيييبي  على ومفها هوية مقدم البالغ، عن الكشييية ينم أن بالغ أي عللنعام  م ينوجب

 البالغ سييييرية  على المحافظة  مقدم البالغ على ينوجب مخن يييية. كيلك محكمة  أي أمام الهوية  كشيييية

 تحقيقات أية  إجراء عدم عليه أيضيييا وينوجب .آخر شيييخ  أو موفة ألي كشيييفه  وعدم قبله  من المقدم

 هيه وفق المخالفات عن اإلبالغ مقدم البالغ بسيبب كما تضيمن السيياسية عدم إيياء .البالغ حو  بففسيه 

   .السياسة 

 

 



 

 

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة .3

 .المفاسب في حيفه  اإلجراء مبكر  حنى يسه  اتخاذ ب و   المخالفة  عن اإلبالغ يفض  •

 على قاا ا   يكون أن يجب أنه  إال البالغ، صيحة  إثبات مقدم البالغ من يطلب ال أنه  من الرغم على •

   .نية  بحسن قدم البالغ أنه  إثبات

 طريق المرفق( عن الفموذج خطيا )وفق البالغ تقديم ينم •

o  البريدي:  العفوان  _____________________________ 

o   :أو البريد اإللكنرونيinfo@hemam.org.sa   

 

 معالجة البالغ .4

 إذ .ذاتها المخالفة  طبيعة  على السيياسية  هيه وفق مخالفة  أي عن اإلبالغ بخ يو  المنخي اإلجراء يعنمد

 النالية  الخطوات اتباع وينم . سييمي تحقيق أو ااخلي تدقيق أو  سييمية  غير إجراء مراجعة  ذلك ينطلب قد

 بالغ:   أي معالجة  في

 النففيييي والمسييييييوو  اإلاا   مجل   ئي  عفيد اسيييييينالم البالغيات بياطالعالميدير النففيييي  يقوم •

 .البالغ اسنالم خال  أسبوع من البالغ مضمون على) األخير ضد موجها يكن البالغ لم للجمعية )إذا

 ويمكن .ينخيه أن يجب اليي والشيييك  تحقيق إجراء ينوجب كان إذا ما لنحديد أولية  مراجعة  إجراء ينم •

 .تحقيق إلجراء الحاجة  البالغات بدون بعض ح 

 .للنواص  هاتة و قم البالغ اسنالم أيام بإشعا   10خال  البالغ مقدم تزويد ينم •

 قاب  وغير نهائيا القرا  هيا ويكون .إضييييافي تحقيق أي إجراء ينم فلن مبر ، غير البالغ أن تبين إذا •

 .البالغ بخ و  إضافية  إثباتات تقديم لم ينم ما الفظر إلعاا 

 للنحقيقاللجفة النففييية  إلى البالغ إحالة  ينم ومبر  ، معقولة  معطيات الى يسينفد البالغ أن تبين إذا •

 .المفاسبة  وإصدا  النوصية  البالغ في

 عم  أيام عشيير  خال  النوصييية  وإصييدا  البالغ في النحقيق من االننهاء اللجفة النففييية  على يجب •

 .البالغ إحالة  تا يخ من

 .واالعنماا للم ااقة  المجل   ئي  الى توصياتهااللجفة النففييية  ترفع •

 وقانون  العقوبات والجزاءات  سيييييياسييييية  وفق المخالفة  على المنرتبة  النأايبية  اإلجراءات تحديد ينم •

   .المفعو  السا ي العم 

 

 

 

 

mailto:info@hemam.org.sa


 

 

 

 يجوز ال ذلك، ومع .إجراؤه ينم تحقيق أي عن بمعطيات البالغ مقدم تزويد ممكفا، ذلك كان منى •

 السييرية  بالنزامات إخال  الجمعية  عليه  ينرتب قد مما غيرها أو تأايبية  إجراءات بأي مقدم البالغ إعالم

 .آخر شخ  تجاه

 أن تضيييييمن ال ولكفها ومفاسيييييبة، عاالة  بطريقة  مخالفة  أي عن اإلبالغ مع بالنعام  الجمعية  تلنزم •

 .البالغ مقدم  غبات مع معالجة البالغ طريقة  تفسجم

 

  



 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة

 معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة هيا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشة هوينه(

  االسم

  الدو  الوفيفي

  اإلاا   

   قم الهاتة

  البريد اإللكنروني

  معلومات صفدوق البريد

 مرتكب المخالفةمعلومات 

  االسم

  الدو  الوفيفي

  اإلاا   

   قم الهاتة

  البريد اإللكنروني

 معلومات الشهوا )إن وجدوا. وباإلمكان إ فاق و قة إضافية في حالة وجوا أكار من شاهد(

  االسم

  الدو  الوفيفي

  اإلاا   

   قم الهاتة

  البريد اإللكنروني

 النفاصي  

  ونوع المخالفةطبيعة 

 

 

  تا يخ ا تكا  المخالفة وتا يخ العلم بها

 

  مكان حدوث المخالفة

 

 

  بيانات أو مسنفدات تابت ا تكا  المخالفة

 

 

أسيماء أشيخا  آخرين اشينركوا في ا تكا   

 المخالفة

 

 

 

  أية معلومات أو تفاصي  أخرى 

 

 

 النوقيع: تا يخ تقديم البالغ:

 


