سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

سياسة اإلبالغ عن

المخالفات وحماية
مقدمي البالغات

1

سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات
مقدمة
توجــب سياســة وإجــراءات اإلبــاغ عــن المخالفــات (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد“ ،السياســة”) جلمعيــة الغد للشــباب ابلرايض،
(ويشــار إليهــا فيمــا بعــد“ ،اجلمعيــة”) عــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وموظفي ومتطوعــي اجلمعية
االلــزام بمعايــر عاليــة مــن األخــاق الشــخصية أثنــاء العمــل وممارســة واجباتهــم ومســؤولياتهم .وتضمــن هــذه
السياســة أن يتــم اإلبــاغ يف وقــت مبكــر عــن أي مخالفــة أو خطــر جــدي أو ســوء تصــرف محتمــل قــد تتعــرض لــه
اجلمعيــة أو أصحــاب المصلحــة أو المســتفيدين ومعاجلــة ذلــك بشــكل مناســب .كمــا يجــب عــى كافــة مــن يعمــل لصاحل
اجلمعيــة مراعــاة قواعــد الصــدق والزناهــة أثنــاء أداء مســؤولياتهم وااللــزام بكافــة القوانــن واللوائــح المعمــول بهــا.
تهــدف هــذه السياســة إىل تشــجيع كل مــن يعمــل لصــاحل اجلمعيــة لإلبــاغ عــن أيــة مخاطــر أو مخالفــات وطمأنتهــم
اىل أن القيــام بهــذا األمــر آمــن ومقبــول وال ينطــوي عــى أي مســؤولية.
النطاق
تطبــق هــذه السياســة عــى جميــع مــن يعمــل لصــاحل اجلمعيــة ســواء كانــوا أعضــاء مجلــس إدارة أو مســؤولني تنفيذيــن
أو موظفــن أو متطوعــن أو مستشــارين بصــرف النظــر عــن مناصبهــم يف اجلمعيــة ،وبــدون أي اســتثناء .ويمكــن
أيضــا ألي مــن أصحــاب المصلحــة مــن مســتفيدين ومانحــن ومتربعــن وغريهــم اإلبــاغ عــن أيــة مخاطــر أو مخالفــات.
المخالفات
تشــمل الممارســات اخلاطئــة أي مخالفــات جنائيــة أو ماليــة أو اإلخــال أبي الزتامــات قانونيــة أو ترشيعيــة أو متطلبــات
تنظيميــة داخليــة أو تلــك الــي تشــكل خطــرا ً عــى الصحــة أو الســامة أو البيئــة.
وتشمل المخالفات اليت يتوجب اإلبالغ عنها ،عىل سبيل المثال ال احلصر ،ما ييل:
• السلوك غري القانوين (بما يف ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
• ســوء التصــرف المــايل (بمــا يف ذلــك ادعــاء النفقــات الكاذبــة ،إســاءة اســتخدام األشــياء القيمــة ،عمليــات غســيل
األمــوال أو دعــم جلهــات مشــبوهة).
• عــدم اإلفصــاح عــن حــاالت تعــارض المصــاحل (مثــل اســتخدام شــخص منصبــه يف اجلمعيــة لتعز يــز مصاحلــه اخلاصــة أو
مصــاحل اآلخر يــن فــوق مصلحــة اجلمعيــة).
• إمكانية االحتيال (بما يف ذلك إضاعة ،إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية).
• اجلرائم اجلنائية المرتكبة ،أو اليت يتم ارتكابها ،أو اليت يحتمل ارتكابها أاي كان نوعها.
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• عدم االلزتام ابلسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غري صحيحة.
• احلصول عىل منافع أو مكافآت غري مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك اجلهة معاملة تفضيلية غري مربرة.
• اإلفصاح عن معلومات رسية بطريقة غري قانونية.
• التالعب ابلبيانات المحاسبية.
• تهديد صحة الموظفني وسالمتهم.
• انتهاك قواعد السلوك المهين والسلوك غري األخاليق.
• سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.
• مؤامرة الصمت والتسرت فيما يتعلق أبي من المسائل المذكورة أعاله.
الضمانات
تهــدف هــذه السياســة إىل إتاحــة الفرصــة لــكل مــن يعمــل لصــاحل اجلمعيــة لإلبــاغ عــن المخالفــات وضمــان عــدم تعرضهــم
لالنتقــام أو اإليــذاء نتيجــة لذلــك .وتضمــن السياســة عــدم تعــرض مقــدم البــاغ خلطــر فقــدان وظيفتــه أو منصبــه أو
مكانتــه االجتماعيــة يف اجلمعيــة وألي شــكل مــن أشــكال العقــاب نتيجــة قيامــه ابإلبــاغ عــن أيــة مخالفــة .رشيطــة
أن يتــم اإلبــاغ عــن المخالفــة بحســن نيــة وأن تتوفــر لــدى مقــدم البــاغ معطيــات اشــتباه صادقــة ومعقولــة ،وال
يهــم إذا اتضــح بعــد ذلــك أبنــه مخطــئ.
مــن أجــل حمايــة المصلحــة الشــخصية للمبلــغ ،فــإن هــذه السياســة تضمــن عــدم الكشــف عــن هويــة مقــدم البــاغ عنــد
عــدم رغبتــه يف ذلــك ،مــا لــم ينــص القانــون عــى خــاف ذلــك .وســيتم بــذل كل جهــد ممكــن ومناســب للمحافظــة عــى
كتمــان ورس يــة هويــة مقــدم البــاغ عــن أي مخالفــة .ولكــن يف حــاالت معينــة ،يتوجــب للتعامــل مــع أي بــاغ أن يتــم
الكشــف عــن هويــة مقــدم البــاغ ،ومنهــا عــى ســبيل المثــال ضــرورة كشــف الهويــة أمــام أي محكمــة مختصــة .كذلــك
يتوجــب عــى مقــدم البــاغ المحافظــة عــى رس يــة البــاغ المقــدم مــن قبلــه وعــدم كشــفه ألي موظــف أو شــخص آخــر.
ويتوجــب عليــه أيضــا عــدم إجــراء أيــة تحقيقــات بنفســه حــول البــاغ .كمــا تضمــن السياســة عــدم إيــذاء مقــدم البــاغ
بســبب اإلبــاغ عــن المخالفــات وفــق هــذه السياســة.
إجراءات اإلبالغ عن مخالفة
 .1يفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حىت يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب يف حينه.
 .2عــى الرغــم مــن أنــه ال يطلــب مــن مقــدم البــاغ إثبــات صحــة البــاغ ،إال أنــه يجــب أن يكــون قــادرا ً عــى إثبــات أنــه قــدم
البــاغ بحســن نيــة.
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 .3يتم تقديم البالغ خطيا (وفق النموذج المرفق) عن طريق
o

العنوان الربيدي :الرايض ،يح مطار الملك خالد ،جامعة األمرية نوره ،الرمز الربيدي 13415

 oالموقع اإللكرتوين alghad.org.sa
 oأو الربيد اإللكرتوينinfo@alghad.org.sa :
معاجلة البالغ
يعتمــد االجــراء المتخــذ بخصــوص اإلبــاغ عــن أي مخالفــة وفــق هــذه السياســة عــى طبيعــة المخالفــة ذاتهــا .إذ قــد
يتطلــب ذلــك اجــراء مراجعــة غــر رســمية أو تدقيــق داخــي أو تحقيــق رســمي .ويتــم اتبــاع اخلطــوات التاليــة يف معاجلــة
أي بــاغ:
 oيقــوم المســؤول عــن البالغــات ابجلمعيــة كمجلــس اإلدارة عنــد اســتالم البالغــات .ابطــاع رئيــس مجلــس اإلدارة
والمســؤول التنفيــذي للجمعيــة ( إذ لــم يكــن البــاغ موجهــا ضــد األخــر ) عــى مضمــون البــاغ خــال أســبوعني مــن
اســتالم البــاغ.
 oيتــم اجــراء مراجعــة أوليــة لتحديــد مــا اذا كان يتوجــب اجــراء تحقيــق والشــكل الــذي يجــب أن يتخــذه .ويمكــن حــل
بعــض البالغــات بــدون احلاجــة إلجــراء تحقيــق.
 oيتم تزويد مقدم البالغ خالل  ١٥يوما ً بإشعار استالم البالغ ورقم هاتف للتواصل.
 oاذا تبــن ان البــاغ غــر مــرر .فلــم يتــم اجــراء أي تحقيــق إضــايف .ويكــون هــذا القــرار نهائيــا ً وغــر قابــل إلعــادة النظــر
مــا لــم يتــم تقديــم اثبا تــات إضافيــة بخصــوص البــاغ.
 oاذا تبــن ان البــاغ يســتند إىل معطيــات معقولــة ومــررة .يتــم إحالــة البــاغ اىل جلنــة التدقيــق والمراجعــة والمتابعــة
بمجلــس اإلدارة ابجلمعيــة للتحقيــق يف البــاغ وإصــدار التوصيــة المناســبة.
 oيجب عىل اللجنة االنتهاء من التحقيق يف البالغ وإصدار التوصية خالل عرشة أايم عمل من تاريخ إحالة البالغ.
 oترفع اللجنة توصياتها إىل رئيس المجلس للمصادقة واالعتماد.
 oيتــم تحديــد اإلجــراءات التأديبيــة المرتتبــة عــى المخالفــة وفــق سياســة التبليــغ عــن المخالفــات وقانــون العمــل
الســاري.
 oمــى كان ذلــك ممكنــا .تزويــد مقــدم البــاغ بمعطيــات عــن أي تحقيــق يتــم اجــراؤه .ومــع ذلــك ال يجوزإعــام مقــدم أبي
إجــراءات تأديبيــة أو غريهــا ممــا قــد يرتتــب عليــه إخــال اجلمعيــة ابلزتامــات الرسيــة تجــاه شــخص آخــر.
 oتلــزم اجلمعيــة ابلتعامــل مــع اإلبــاغ عــن أي مخالفــة بطريقــة عادلــة ومناســبة .ولكنهــا ال تضمــن ان تنســجم طريقــة
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معاجلــة البــاغ مــع رغبــات مقــدم البــاغ.
معلومات مقدم البالغ (يمكن عدم تعبئة هذا اجلزء اذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته)
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
الربيد االلكرتوين

معلومات مرتكب المخالفة
االسم
الدور الوظيفي
اإلدارة
رقم الهاتف
الربيد االلكرتوين

معلومات الشهود ( ان وجودا ،وابالمكان ارفاق ورقة إضافية يف حال اكرث من شاهد)
التفاصيل
طبيعة ونوع المخالفة
تاريخ ارتكاب المخالفة
مكان حدوث المخالفة
بينات او مستندات تثبت ارتكاب المخالفة
أسماء اشخاص اخرين اشرتكوا يف ارتكاب المخالفة
اية معلومات او تفاصيل اخر
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