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مقدمة
توجــب سياســة وإجــراءات اإلبــالغ عــن المخالفــات ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ “السياســة” وجمعيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة

باألحســاء ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ،بـــ “الجمعيــة” علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وموظفــي ومتطوعــي

الجمعيــة االلتــزام بمعاييــر عاليــة مــن األخــالق الشــخصية أثنــاء العمــل وممارســة واجباتهــم ومســؤولياتهم ،وتضمــن هــذه
السياســة أن يتــم اإلبــالغ فــي وقــت مبكــر عــن أي مخالفــة أو خطــر جــدي أو ســوء تصــرف محتمــل قــد تتعــرض لــه الجمعيــة
أو أصحــاب المصلحــة أو المســتفيدين ومعالجــة ذلــك بشــكل مناســب .كمــا يجــب علــى كافــة مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة
مراعــاة قواعــد الصــدق والنزاهــة أثنــاء أداء مســؤولياتهم وااللتــزام بكافــة القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا .تهــدف هــذه

السياســة إلــى تشــجيع كل مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة لإلبــالغ عــن أيــة مخاطــر أو مخالفــات وطمأنتهــم إلــى أن القيــام بهــذا

األمــر آمــن ومقبــول وال ينطــوي علــى أي مســؤولية.

النطاق
تطبــق هــذه السياســة علــى جميــع مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة ســواء كانــوا أعضــاء مجلــس إدارة أو مســؤولين تنفيذييــن أو
أيضــا ألي
موظفيــن أو متطوعيــن أو مستشــارين بصــرف النظــر عــن مناصبهــم فــي الجمعيــة ،وبــدون أي اســتثناء .ويمكــن ً

مــن أصحــاب المصلحــة مــن مســتفيدين ومانحيــن ومتبرعيــن وغيرهــم اإلبــالغ عــن أيــة مخاطــر أو مخالفــات.

3

المخالفات
تشــمل الممارســات الخاطئــة أي مخالفــات جنائيــة أو ماليــة أو اإلخــالل بــأي التزامــات قانونيــة أو تشــريعية أو متطلبــات

تنظيميــة داخليــة أو تلــك التــي تُ شــكّ ل خطـ ًـرا علــى الصحــة أو الســالمة أو البيئــة.

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.

ســوء التصــرف المالــي (بمــا فــي ذلــك ادعــاء النفقــات الكاذبــة ،إســاءة اســتخدام األشــياء القيمــة ،عمليــات غســل

األمــوال أو دعــم جهــات مشــبوهة).

عــدم اإلفصــاح عــن حــاالت تعــارض المصالــح (مثــل اســتخدام شــخص منصبــه فــي الجمعيــة لتعزيز مصالحــه الخاصة
أو مصالــح اآلخريــن فــوق مصلحــة الجمعية).

إمكانية االحتيال (بما في ذلك إضاعة ،إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية).

الجرائم الجنائية المرتكبة ،أو التي يتم ارتكابها ،أو التي ُيحتمل ارتكابها ًأيا كان نوعها.

عدم االلتزام بسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.

الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
التالعب بالبيانات المحاسبية.

تهديد صحة الموظفين وسالمتهم.

انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير األخالقي.
سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.

مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعاله.
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الضمانات
تهــدف هــذه السياســة إلــى إتاحــة الفرصــة لــكل مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة لإلبــالغ عــن المخالفــات وضمــان عــدم تعرضهــم

ً
نتيجــة لذلــك ،وتضمــن السياســة عــدم تعــرض مقــدم البــالغ لخطــر فقــدان وظيفتــه أو منصبــه أو
لالنتقــام أو اإليــذاء
ـكل مــن أشــكال العقــاب نتيجــة قيامــه باإلبــالغ عــن أيــة مخالفــة .شــريطة أن
مكانتــه االجتماعيــة فــي الجمعيــة وألي شـ ٍ
يتــم اإلبــالغ عــن المخالفــة بحســن نيــة ،وأن تتوفــر لــدى مقــدم البــالغ معطيــات اشــتباه صادقــة ومعقولــة ،وال يهــم إذا

اتضــح بعــد ذلــك بأنــه مخطــئ.

ومــن أجــل حمايــة المصلحــة الشــخصية للمبلــغ ،فــإن هــذه السياســة تضمــن عــدم الكشــف عــن هويــة مقــدم البــالغ عنــد
عــدم رغبتــه فــي ذلــك ،مــا لــم ينــص القانــون علــى خــالف ذلــك .وســيتم بــذل كل جهــد ممكــن ومناســب للمحافظــة علــى

كتمــان وســرية هويــة مقــدم البــالغ عــن أي مخالفــة ،ولكــن فــي حــاالت معينــة ،يتوجــب للتعامــل مــع أي بــالغ أن يتــم

الكشــف عــن هويــة مقــدم البــالغ ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال :ضــرورة كشــف الهويــة أمــام أي محكمــة مختصــة .كذلــك
يتوجــب علــى مقــدم البــالغ المحافظــة علــى ســرية البــالغ المقــدم مــن قبلــه وعــدم كشــفه ألي موظــف أو شــخص آخــر،

أيضــا عــدم إجــراء أيــة تحقيقــات بنفســه حــول البــالغ ،كمــا تضمــن السياســة عــدم إيــذاء مقــدم البــالغ بســبب
ويتوجــب عليــه ً

اإلبــالغ عــن المخالفــات وفــق هــذه السياســة.

إجراءات اإلبالغ عن مخالفة
فضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب في حينه.
ُي ّ

ـادرا علــى إثبــات أنــه
علــى الرغــم مــن أنــه ال ُيطلــب مــن مقــدم البــالغ إثبــات صحــة البــالغ ،إال أنــه يجــب أن يكــون قـ ً
قــدم البــالغ بحســن نيــة.

خطيا للمدير التنفيذي (وفق النموذج المرفق) عن طريق
يتم تقديم البالغ
ً
 -1العنوان البريدي :ص.ب  ٢٣٣٣الرمز البريدي األحساء ٣١٩٨٢
 -2أو البريد اإللكترونيinfo@hdisabled.org.sa :
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معالجة البالغ
ُيعتمــد اإلجــراء المتخــذ بخصــوص اإلبــالغ عــن أي مخالفــة وفــق هــذه السياســة علــى طبيعــة المخالفــة ذاتهــا ،إذ قــد
يتطلــب ذلــك إجــراء مراجعــة غيــر رســمية أو تدقيــق داخلــي أو تحقيــق رســمي ،ويتــم اتبــاع الخطــوات التاليــة فــي
معالجــة أي بــالغ:
يقــوم (اســم الشــخص أو اللجنــة المســؤولة) عنــد اســتالم البالغــات باطــالع رئيــس مجلــس اإلدارة والمســؤول

موجهــا ضــد األخيــر) علــى مضمــون البــالغ خــالل أســبوع مــن اســتالم
التنفيــذي للجمعيــة (إذا لــم يكــن البــالغ
ً

البــالغ.

يتــم إجــراء مراجعــة أوليــة لتحديــد مــا إذا كان يتوجــب إجــراء تحقيــق والشــكل الــذي يجــب أن يتخــذة ،ويمكــن حــل
بعــض البالغــات بــدون الحاجــة إلجــراء تحقيــق.

يتم تزويد مقدم البالغ خالل 10أيام بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل.

نهائيــا وغيــر قابــل إلعــادة
إذا تبيــن أن البــالغ غيــر مبــرر ،فلــن يتــم إجــراء أي تحقيــق إضافــي ،ويكــون هــذا القــرار
ً
النظــر مــا لــم يتــم تقديــم إثباتــات إضافيــة بخصــوص البــالغ.

إذا تبيــن أن البــالغ يســتند إلــى معطيــات معقولــة ومبــررة ،فيتــم إحالتــه إلــى المديــر التنفيــذي للتحقيــق فــي

البــالغ وإصــدار التوصيــة المناســبة.

يجــب علــى المديــر التنفيــذي االنتهــاء مــن التحقيــق فــي البــالغ وإصــدار التوصيــة خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن
تاريــخ إحالــة البــالغ.

يرفع المدير التنفيذي توصياته إلى رئيس المجلس للمصادقة واالعتماد.

يتــم تحديــد اإلجــراءات التأديبيــة المترتبــة علــى المخالفــة وفــق سياســة المملكــة العربيــة الســعودية ونظــام

العمــل .

متــى كان ذلــك ممكنً ــا ،تزويــد مقــدم البــالغ بمعطيــات عــن أي تحقيــق يتــم إجــراؤه ،ومــع ذلــك ،ال يجــوز إعــالم

مقــدم البــالغ بــأي إجــراءات تأديبيــة أو غيرهــا ممــا قــد يترتــب عليــه إخــالل الجمعيــة بالتزامــات الســرية تجــاه

شــخص آخــر.

تلتــزم الجمعيــة بالتعامــل مــع اإلبــالغ عــن أي مخالفــة بطريقــة عادلــة ومناســبة ،ولكنهــا ال تضمــن أن تنســجم

طريقــة معالجــة البــالغ مــع رغبــات مقــدم البــالغ.
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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 مرتكب المخالفة

االسم

الدور الوظيفي
اإلدارة

رقم الهاتف

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
التوقيع:

أية معلومات أو تفاصيل أخرى

تاريخ تقديم البالغ:
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االعتماد
بعــد اطــالع مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي المنعقــد يوم الخميــس الموافق
30/06/2022م علــى عــدد مــن اللوائــح والسياســات المنظمــة لعمــل الجمعيــة،
والتــي كان مــن بينهــا سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات وحمايــة مقدمــي البالغــات
 ،فقــد اتخــذ القــرار رقــم ( )3باعتمادهــا والعمــل بموجبهــا فــي الجمعيــة.
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