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 السياسات: 

المخالفات   • عن  اإلبالغ  الجمعية  لصالح  يعمل  من  لكل  السياسة  هذه  تتيح 

 لالنتقام أو اإليذاء نتيجة لذلك.وضمان عدم تعرضهم 

تضمن هذه السياسة عدم تعرض مقدم البالغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه   •

أو مكانته االجتماعية في الجمعية وألي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه 

باإلبالغ عن أية مخالفة شريطة أن يتم اإلبالغ عن المخالفة بحسن نية وأن  

معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، وال يهم إذا اتضح    تتوفر لدي مقدم البالغ

 بعد ذلك بأنه مخطئ.

تضمن هذه السياسة حماية المصلحة الشخصية للمبلغ بعدم الكشف عن هوية   •

مقدم البالغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.  

مقدم  وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية  

البالغ عن أي مخالفة. وفي حاالت معينة التي يتوجب للتعامل مع أي بالغ  

أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف 

 الهوية أمام أي محكمة مختصة.

يتوجب على مقدم البالغ المحافظة على سرية البالغ المقدم من قبله وعدم   •

آخ  شخص  أو  موظف  ألي  أية  كشفه  إجراء  عدم  أيضا  عليه  ويتوجب  ر 

 تحقيقات بنفسه حول البالغ. 

 المخالفات: 

تشمل المخالفات الممارسات الخاطئة والمخالفات الجنائية والمالية أو اإلخالل بأي 

التزامات قانونية، أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطرا 

 على الصحة أو السالمة أو البيئة. 

 وتشمل المخالفات التي يتوجب اإلبالغ عنها، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:  

 السلوك غير القانوني )بما في ذلك الرشوة أو الفساد( أو سوء التصرف. •
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إساءة   • أو  الكاذبة،  النفقات  ادعاء  ذلك  في  )بما  المالي  التصرف  سوء 

دع أو  األموال،  غسل  عمليات  أو  القيمة،  األشياء  لجهات استخدام  م 

 مشبوهة(. 

شخص   • استخدام  )مثل:  المصالح  تعارض  حاالت  عن  اإلفصاح  عدم 

لمنصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق  

 مصلحة الجمعية(. 

الوثائق  • إتالف  أو  إخفاء،  أو  إضاعة،  ذلك  في  )بما  االحتيال  إمكانية 

 الرسمية(.

م ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يت •

 أيا كان نوعها. 

تطبيقها   • أو  الداخلية  الرقابة  وقواعد  وأنظمة  بالسياسات  االلتزام  عدم 

 بصورة غير صحيحة.

الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك   •

 الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.

 غير قانونية. اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة  •

 التالعب بالبيانات المحاسبية. •

 تهديد صحة الموظفين وسالمتهم الجسدية والمعنوية.  •

 السلوك غير األخالقي وانتهاك قواعد السلوك المهني. •

 سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.  •

 الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعاله. •

 اإلبالغ عن مخالفة:إجراءات 

اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب   •

 في حينه.

 يتم تقديم البالغ عبر البريد اإللكتروني الخاص بالبالغات.  •

 تلتزم الجمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة.  •
 


