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 تمهيد: 5

 مقدمة - 5

 املؤسسة االلتزام ومتطوعي ومستشاري وموظفي التنفيذي واملدير اإلدارة جملس أعضاء على املخالفات عن اإلبالغ سياسة توجب
 عن مبكر وقت يف اإلبالغ يتم أن السياسة هذه وتضمن. ومسؤولياهتم واجباهتم وممارسة العمل أثناء الشخصية األخالق من عالية مبعايري
. مناسب بشكل ذلك ومعاجلة املستفيدين أو املصلحة أصحاب أو املؤسسة له تتعرض قد حمتمل تصرف سوء أو جدي خطر أو خمالفة أي

 آمن األمر هبذا القيام أن اىل وطمأنتهم خمالفات أو خماطر أية عن لإلبالغ املؤسسة  لصاحل يعمل من كل تشجيع إىل السياسة هذه هتدف
 .مسؤولية أي على ينطوي وال ومقبول

 النطاق -0

 أيضا وميكن. استثناء أي وبدون املؤسسة، يف مناصبهم عن النظر بصرف املؤسسة لصاحل يعمل من مجيع على السياسة هذه تطبق
 .خمالفات أو خماطر أية عن اإلبالغ وغريهم أو شركاء مستفيدين من املصلحة أصحاب من ألي

 المخالفات  -3

 أو ،داخلية تنظيمية متطلبات أو تشريعية أو قانونية التزامات بأي خاللاإل أو مالية أو جنائية خمالفات أي اخلاطئة املمارسات تشمل
 .املالية السالمة أو لتزاماال على خطرا تشكل اليت تلك

  يلي: ما احلصر، ال املثال سبيل على عنها، اإلبالغ يتوجب اليت املخالفات وتشمل

 التصرف سوء أو الفساد( أو الرشوة ذلك يف مبا) القانوين غري السلوك. 
 جهاات دعم أو األموال غسيل عمليات القيمة، األشياء استخدام إساءة الكاذبة، النفقات ادعاء ذلك يف مبا) املايل التصرف سوء 

 .مشبوهة(
 اآلخارين مصااحل أو اخلاصاة مصااحله لتعزياز املؤسساة  يف منصابه شخص استخدام مثل) املصاحل تعارض حاالت عن اإلفصاح عدم 

 .املؤسسة( مصلحة فوق
 (الرمسية الوثائق إتالف أو إخفاء إضاعة، ذلك يف مبا) االحتيال إمكانية. 
 كان نوعها. أيا ارتكاهبا حيتمل اليت أو ارتكاهبا، يتم اليت أو ، املرتكبة اجلنائية اجلرائم 
 غري صحيحة . بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات عدم االلتزام 
 مربرة غري تفضيلية معاملة اجلهة تلك ملنح خارجية جهة من مستحقة غري مكافآت أو منافع على احلصول. 
 قانونية غري بطريقة سرية معلومات عن اإلفصاح. 
 احملاسبية. بالبيانات التالعب 
 وسالمتهم املوظفني صحة هتديد. 
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 األخالقي. غري والسلوك املهين السلوك قواعد انتهاك 
 القانونية السلطات أو الصالحيات استخدام سوء. 
 أعاله. املذكورة املسائل من بأي يتعلق فيما والتسرت الصمت 

 . الضمانات4

. لذلك نتيجة اإليذاء أو لالنتقام تعرضهم عدم وضمان املخالفات بالغ عنالل املؤسسة لصاحل يعمل من لكل السياسة هذه ضمنت
 العقاب أشكال من شكل املؤسسة وألي يف االجتماعية مكانته أو منصبه أو وظيفته فقدان خلطر البالغ مقدم تعرض عدم السياسة وتضمن
 صادقة اشتباه معطيات البالغ مقدم لدى تتوفر وأن نية حبسن املخالفة عن اإلبالغ يتم أن شريطة خمالفة أية عن باإلبالغ قيامه نتيجة

 خمطئ. بأنه ذلك بعد اتضح إذا يهم وال ومعقولة،

 ماا ذلاك، يف رغبتاه عادم عناد الابالغ مقدم من أجل محاية املصلحة الشخصية للمبلغ فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية
 أي عان الابالغ مقادم هوياة وسارية كتماان علاى للمحافظاة ومناساب ممكان جهاد كال باذل وسايتم. ذلاك خاالف علاى القانون ينص مل

 املثاال سابيل علاى ومنهاا الابالغ، مقادم هوياة عان الكشاف يتم أن اتبالغبعض ال مع للتعامل يتوجب معينة، حاالت يف ولكن. خمالفة
 كشافه وعادم قبلاه مان املقادم الابالغ سارية علاى احملافظاة الابالغ مقادم علاى يتوجب كذلك. ختصةامل كمةاحمل أمام اهلوية كشف ضرورة
 . البالغ حول بنفسه حتقيقات أي إجراء عدم أيضا عليه ويتوجب ،آخر شخص أو موظف ألي

 إجراءات الإبلاغ عن مخالفة -1

 حينه يف املناسب اإلجراء اختاذ يسهل حىت مبكرة بصورة املخالفة عن اإلبالغ يفضل . 
 الابالغ قادم أناه إثباات علاى قاادرا يكاون أن جياب أناه إال الابالغ، صاحة إثباات البالغ مقدم من يطلب ال أنه من الرغم على 

 نية. حبسن
 عرب الربيد اإللكرتوين  البالغ بتعبئة النموذج املرفق وإرساله تقدمي يتمcomplaints@alrajhihum.org  أو تعبئته من

 .www.alrajhihum.orgموقع املؤسسة 
 معالجة البلاغ -6

 مراجعة إجراء ذلك يتطلب قد إذ. ذاهتا املخالفة طبيعة على السياسة هذه وفق خمالفة أي عن اإلبالغ خبصوص املتخذ اإلجراء يعتمد
 بالغ: أي معاجلة يف التالية اخلطوات اتباع ويتم. رمسي حتقيق او داخلي تدقيق أو رمسية غري

 مل إذا) للمؤسساة  التنفياذي واملادير اإلدارة جملاس رئايس نائاب بااطالع البالغات استالم عند باملؤسسة  اإلدارة جملس رئيس يقوم 
 البالغ. استالم من أسبوع خالل البالغ مضمون على(  األخري ضد موجها البالغ يكن

 البالغاات بعاض حال وميكان. يتخاذه أن جياب الاذي الشاكل و حتقياق إجاراء يتوجاب كاان إذا ماا لتحدياد أولية مراجعة إجراء يتم 
 .حتقيق إلجراء احلاجة بدون

mailto:complaints@alrajhihum.org
http://www.alrajhihum.org/
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 للتواصل هاتف ورقم البالغ استالم بإشعار أيام 01 خالل البالغ مقدم تزويد يتم. 
 معقولة ومربرة يتم إحالة البالغ إىل نائب رئيس جملس إدارة املؤسسة للتحقيق يف البالغ و  معطيات اىل يستند البالغ أن تبني إذا

 التوصية املناسبة .اصدار 
 تاااري  مان عمال أياام عشاارة خاالل التوصاية وإصادار الابالغ يف التحقيااق مان االنتهااء املؤسساة إدارة جملااس رئايس نائاب علاى جياب 

 البالغ. إحالة
 واالعتماد للمصادقة اجمللس رئيس اىل توصياته اإلدارة جملس رئيس نائب يرفع. 
 املفعول. الساري العمل وقانون الداخلية السياسية وفق البالغ على املرتتبة اإلجراءات حتديد يتم 
 باأي الابالغ مقادم إعاالم جياو  ال ذلاك، وماع. إجاراهه ياتم حتقياق أي عان مبعطياات الابالغ مقادم يتم تزويد ممكنا، ذلك كان مىت 

 آخر. شخص جتاه السرية بالتزامات املؤسسة إخالل عليه يرتتب قد مما غريها أو تأديبية إجراءات
 مااع الابالغ معاجلاة طريقاة تنسااجم أن تضامن ولكنهاا ومناسابة، عادلااة بطريقاة خمالفاة أي عان اإلبااالغ ماع بالتعامال املؤسساة  تلتازم 

 .البالغ مقدم رغبات
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 نموذج إبلاغ عن مخالفة

 معلومات مقدم البلاغ )يمكن عدم تعبئة الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته(

 الاسم 

 الدور الوظيفي 

 الإدارة 

 رقم الهاتف 

 البريد الإلكتروني 

 معلومات صندوق البريد 

 معلومات مرتكب المخالفة

 الاسم 

 الدور الوظيفي 

 الإدارة 

 رقم الهاتف 

 البريد الإلكتروني 

 معلومات الشهود )إن وجدوا و بالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد(

 الاسم 

الوظيفيالدور    

 الإدارة 

 رقم الهاتف 

 البريد الإلكتروني 

 التفاصيل

 طبيعة و نوع المخالفة  

 تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها 

 مكان حدوث المخالفة  

 بيانات و مستندات تثبت ارتكاب المخالفة  

 اسماء اشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة  

تفاصيل اخرىآية معلومة  او    

 تاريخ تقديم البلاغ التوقيع:

 


