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 مقدمة 

السياسببة ل لجمعيببة " بعببد  فيمببا إليهببا المخالفببات يويرببار عببن اإلبببالغ وإجببراءات سياسببة توجبب 

أعضبباء مجلببد اإلدار   علبب لجمعيببة"  ل ا" بعببد  فيمببا إليهببا ويرببار)بببدجب  الخببدمات اإلنسببانية 

 األخببالقمببن  عاليببة بمعببايير االلتببما  والمسببلوا التنفيببذو ومببوتفو ومتطببوعو الجمعيببة
 اإلبببالغ يببت  أن السياسببة هببذ  وتضببمن .ومسببلولياته  واجببباته  وممارسببة العمببا أثنبباء الرخصببية

معيببة الج  لبب  تعببر ت  قببد محتمببا تصببر  سببوء أو  جببدو خطببر أو  مخالفببة أو عببن مبكببر وقببت فببو
مببن  كافببة علبب  يجبب كمببا  .مناسبب  برببكا ذلبب  ومعالجببة أو أصببحا  المصببلحة أو المسببتفيدين

 بكافببة وااللتببما  مسببلولياته  أداء أثنبباء والنماهببة الصببدق قواعببد مراعببا يعمببا لصببالج الجمعيببة 
كببا مببن يعمببا لصببالج الجمعيببة  ترببجي  لبب إ السياسببة هببذ  تهببد " بهببا المعمببوا واللببوا ج القببوانين
 ينطببوو وال ومقبببوا آمببن األمببر بهببذا القيببا  أن البب  وطمببتنته  مخالفببات أو  مخبباطر أيببة عببن لإلبببالغ
 .مسلولية أو عل 

 
 النطاق 

أو  مببن يعمببا لصببالج الجمعيببة سببواء كببانوا أعضبباء مجلببد إدار  جميبب  علبب  السياسببة هببذ  تطبببق
 فببو مناصبببه  عببن النتببر بصببر  مسترببارينمسببلولين تنفيببذيين أو مببوتفين أو متطببوعين أو 

مببن أصببحا  المصببلحة مببن مسببتفيدين ومببانحين  ألو أيضببا يمكببنو  .اسببتثناء أو وبببدون  جمعيببةال

 .مخالفات أو  خاطرم أية عن اإلبالغ ومتبرعين وجيره 
 

 المخالفات 

 أو  ترريعية أو  قانونية التمامات بتو اإلخالا أو  مالية أو  جنا ية مخالفات أو الخاط ة الممارسات  ترما
 .البي ة أو  السالمة أو  الصحة عل  خطرا   تركا  التو تل  أو  داخلية تنتيمية متطلبات
 :يلو ما الحصر  ال المثاا سبيا عل   عنها  اإلبالغ يتوج   التو المخالفات وترما

 .التصر   سوء أو  لالفساد أو  الررو  ذل  فو بماي  القانونو جير السلو  •

  عمليات  القيمة األرياء استخدا  إساء   الكاذبة النفقات ادعاء ذل  فو بماي المالو التصر سوء  •
 ل" جسيا األمواا أو دع  لجهات مربوهة 

 لتعميم الجمعية فو منصب  رخص استخدا  يمثاالمصالج  تعار   حاالت  عن اإلفصاح عد  •
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 اآلخرين فوق مصلحة الجمعيةل"  مصالج أو  الخاصة مصالح 
 ل" الرسمية الوثا ق  إتال  أو  إخفاء إضاعة  ذل  فو بماا ي االحتيا  إمكانية  •
 .نوعها كان أيا ارتكابها يحتما التو أو ارتكابها   يت  التو أو  المرتكبة  الجنا ية الجرا   •

 .صحيحة  جير بصور  تطبيقها أو  الداخلية الرقابة وقواعد وأنتمة بالسياسات االلتما  عد  •

 تفضيلية  معاملة الجهة تل  لمنج خارجية جهة من مستحقة جير مكافآت أو  مناف  عل  الحصوا •
 .مبرر  جير

 .قانونية جير بطريقة سرية معلومات عن اإلفصاح •

 التالع  بالبيانات المحاسبية"  •
 وسالمته   الموتفين صحة تهديد •

 األخالقور جي  السلو و  المهنو السلو  قواعد انتها  •

 القانونية أو السلطات  الصالحيات استخدا  سوء •

 المذكور  أعال " المسا ا من بتو  يتعلقملامر  الصمت والتستر فيما  •
 الضمانات 

 المخالفببات عببن لإلبببالغ لكببا مببن يعمببا لصببالج الجمعيببة الفرصببة تاحببةإ إلبب  السياسببة هببذ  تهببد 
مقببد   تعببر  عببد  السياسببة وتضببمن .لببذل  نتيجببة اإليببذاء أو  لالنتقببا  تعرضببه  عببد  وضببمان

 مببن رببكا وألوأو منصببب  أو مكانتبب  االجتماعيببة فببو الجمعيببة  وتيفتبب  فقببدان لخطببر البببالغ
 بحسببن المخالفببة عببن اإلبببالغ يببت  أن رببريطة .مخالفببة أيببة عببن ببباإلبالغ قيامبب  نتيجببة العقببا  أرببكاا
 ذلبب  بعببد اتضببج إذا يهبب  وال ومعقولببة  صببادقة ارببتبا  معطيببات مقببد  البببالغ لببد  تتببوفر وأن نيببة
 .مخطئ بتن 
فبب ن هببذ  السياسببة تضببمن عببد  الكربب  عببن هويببة   بلبب للم الرخصببية المصببلحة حمايببة أجببا مببن

 جهببد كببا بببذا سببيت " و ذلبب  خببال  علبب  القببانون يببنص لبب  مببا  مقد  البالغ عند عد  رجبتبب  فببو ذلبب 
 فببو ولكببن .مخالفببة أو عببنمقببد  البببالغ  هويببة وسببرية كتمببان علبب  للمحافتببة ومناسبب  ممكببن
 علبب  ومنهببا  مقببد  البببالغ هويببة عببن الكربب  يببت  أن بببالغ أو مبب  للتعامببا يتوجبب  معينببة  حبباالت
 مقببد  البببالغ علبب  يتوجبب  كببذل " مختصببة محكمببة أو أمببا  الهويببة كربب  ضببرور  المثبباا سبببيا

 ويتوجبب  .آخببر رببخص أو  موتبب  ألو كرببف  وعببد  قبلبب  مببن المقببد  البببالغ سببرية علبب  المحافتببة
مقببد   إيببذاءكمببا تضببمن السياسببة عببد   .البببالغ حببوا بنفسبب  تحقيقببات أيببة إجببراء عببد  أيضببا عليبب 

 .السياسة هذ  وفق المخالفات عن اإلبالغ سب البالغ ب 
  

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة 

فببو  المناسبب  اإلجببراء اتخبباذحتبب  يسببها  مبكببر  بصببور  المخالفببة عببن اإلبببالغ يفضببا •
 .حين 

 يكببون أن يجبب   أنبب  إال البببالغ  صببحة إثبببات مقببد  البببالغ مببن يطلبب  ال أنبب  مببن الببرج  علبب  •
 .نية بحسن البالغ قد  أن  إثبات عل  قادرا  

خطيببا أو عببن طريببق الموقبب  الرسببمو للجمعيببة أو البريببد االلكترونببو  البببالغ تقببدي  يببت  •
 لDHSA1442@HOTMAIL.COMي
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 طبيعببة علبب  السياسببة هببذ  وفببق مخالفببة أو عببن اإلبببالغ بخصببوص المتخببذ اإلجببراء يعتمببد •
 تحقيببق أو  داخلببو تببدقيق أو  رسببمية جيببر مراجعببة إجببراء ذلبب  يتطلبب  قببد إذ .ذاتهببا المخالفببة
 بالغ:   أو معالجة فو التالية الخطوات اتباع ويت  .رسمو

 مجلببد ر ببيد ببباطالععنببد اسببتال  البالجببات  _المسببلولةل ياسبب  الرببخص أو اللجنببة  يقببو  •
 علبب ) األخيببر ضببد موجهببا البببالغ يكببن لبب  للجمعيببة يإذا التنفيببذو مسببلواوال اإلدار 
 .البالغ استال  منا أسبوع  خال البالغ مضمون

 أن يجبب  الببذو والرببكا تحقيببق إجببراء يتوجبب  كببان إذا مببا لتحديببد أوليببة مراجعببة إجببراء يببت  •
 .تحقيق إلجراء الحاجة بدون البالجات بع  حا ويمكن .يتخذ 

 .للتواصا هات  ورق  البالغ استال  ب رعارأيا    10خالا البالغ مقد  تمويد يت  •

 نها يببا القببرار هببذا ويكببون .إضببافو تحقيببق أو إجببراء يببت  فلببن مبببرر  جيببر البببالغ أن تبببين إذا •
 .البالغ بخصوص إضافية إثباتات تقدي  يت  ل  ما النتر إلعاد  قابا وجير

مجلببد  لبب إ البببالغ إحالببة يببت  ومبببرر   معقولببة معطيببات البب  يسببتند البببالغ أن تبببين إذا •
 .المناسبة التوصية وإصدار البالغ فو للتحقيقاالدار  

 عرببر  خببالا التوصببية وإصببدار البببالغ فببو التحقيببق مببن االنتهبباء اللجنببة المكلفببة علبب  جبب ي  •
 .البالغ حالةإ تاريخ من عما أيا 

 .واالعتماد للمصادقة المجلد ر يد ال  توصياتهااللجنة المكلفة  ف تر •

الجببماءات بالجمعيببة  سياسببة وفببق المخالفببة علبب  المترتبببة التتديبيببة اإلجببراءات تحديببد يببت  •
 .المفعوا السارو العما وقانون

 ذلبب   ومبب  .إجببرال  يببت  تحقيببق أو عببن بمعطيببات البببالغ مقببد  تمويببد ممكنببا  ذلبب  كببان متبب  •
 إخببالا عليبب  يترتبب  قببد ممببا جيرهببا أو  تتديبيببة إجببراءات بببتو البببالغ مقببد  عببال إ يجببوم ال

 .آخر رخص تجا  السرية بالتمامات الجمعية

 ال ولكنهببا ومناسبببة  عادلببة بطريقببة مخالفببة أو عببن اإلبببالغ مبب  بالتعامببا الجمعيببة تلتببم  •
 .البالغ مقد  رجبات م  البالغ  معالجة طريقة تنسج  أن تضمن
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 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة

 معلومات مقد  البالغ ييمكن عد  تعب ة هذا الجمء إذا ل  يرج  مقد  البالغ بكر  هويت ل 

  االس 

  الدور الوتيفو 

  اإلدار  

  رق  الهات 

  البريد اإللكترونو 

  معلومات صندوق البريد 

 معلومات مرتك  المخالفة

  االس 

  الدور الوتيفو 

  اإلدار  

  رق  الهات 

  البريد اإللكترونو 

 أكثر من راهدل معلومات الرهود يإن وجدوا" وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية فو حالة وجود 

  االس 

  الدور الوتيفو 

  اإلدار  

  رق  الهات 

  البريد اإللكترونو 

 التفاصيا

  طبيعة ونوع المخالفة

  تاريخ ارتكا  المخالفة وتاريخ العل  بها 

  مكان حدوث المخالفة

  بيانات أو مستندات تثبت ارتكا  المخالفة

ارتكا   أسماء أرخاص آخرين ارتركوا فو 
 المخالفة

 

  أية معلومات أو تفاصيا أخر  

 التوقي :  تاريخ تقدي  البالغ: 
 

 أنته """ 
 

 

  

 


