سياسة اإلبالغ عن المخالفات

اإلبالغ عن المخالفات:
ً
أوال :تهدف سياسة "اإلبالغ عن المخالفات" إىل:
 حماية أصول الجمعية من أي سوء استخدام لها.ن
ن
ن
والعاملي مع الجمعية وتشجيعهم عىل اإلبالغ عن أي اشتباه
والمتطوعي
ـلموظفي واألعضاء
 السماح لر
بسلوك أو عمل غي مشوع أو مخالف للقانون.
ن
ن
 ضمان عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ وحمايته من أي ضر قد يتعرض له من مضايقة ،ترهيب ،تميي ،أوانتقام.
ً
ن
تمكي الجمعية من السيطرة عىل المشاكل الصغية ومعالجتها داخليا قبل تفاقمها واالضطرار حينها للجوء
لجهات خارجية لحلها.
ً
ثانيا :السلوك أو العمل المشتبه به:
ه كل سلوك أو عمل مشتبه به يعرض صاحبه إلجراءات ضبط ،أو تأديب أو
أ -يعتب مجلس اإلدارة أن المخالفات ي
جزاء أو عقاب ويتضمن:
ن
سء أو إلحاق ضر أو انتهاك متعمد ألي أصل من أصول الجمعية.
 استخدام ي تالعب ن يف األعمال المحاسبية وأعمال التدقيق وكتابة التقارير المالية. احتيال ورسقة لألصول. تضارب ن يف المصالح.ً
 األعمال اإلنتقامية ضد شخص قدم بالغا عن أي من األعمال السابقة.ً
ِّ
ثالثا :مسئولية مقدم البالغ:
أ  -يتوجب عىل مقدم البالغ (موظف ،عضو ،متطوع ...الخ) أن:
 يحسن النية.ن
ن
 يتحرى الصدق والياهة. يكون لديه سبب مقنع وإثبات بأن ما يبلغ عنه هو سلوك أو عمل مشتبه به.ب  -يتوجب عىل مقدم البالغ أن يعرف أن أي ادعاء ال يمكنه إثباته ،أو أي كذب أو ر
يعتي مخالفة
افياء متعمد منه ر
خطية قد تعرضه إلجراءات ضبط أو تأديب أو جزاء (تصل للفصل أو إنهاء الخدمة).
ً
رابعا :تقديم البالغات وضبطها:
ً
 -1يقدم البالغ مكتوبا ،ويحق لمقدمه طلب عدم الكشف عن هويته.
ن
يتعي عىل الجمعية أن تضمن له حمايته من أي نضر قد
 -2إذا اختار مقدم البالغ عدم الكشف عن هويته فإنه
يلحقه كالمضايقة ،ر
ن
التميي ،أو االنتقام.
اليهيب،
ن
ميرات لعدم رغبته تسليمه ألي
 -3يحق لمقدم البالغ تسليمه إىل المدير التنفيذي أو
األمي العام ،وإذا كانت له ر
ر
ر
منهم (كبالغ يمس أحد منهم بشكل ر
مبارس أو غي مبارس) فيمكنه تسليمه مبارسة إىل رئيس اللجنة التنفيذية أو
رئيس مجلس اإلدارة.
ن
يتعي عىل المسؤول الذي استلم البالغ أن يوثق استالمه ويخطر مقدمه باالستالم ،بحد أقىص ،خالل ثالث
-4
أيام عمل.
ً
خامسا :التعامل مع البالغات:
كالتاىل:
أ – كلف مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية بالتعامل مع البالغات
ي
 تسلم كافة البالغات للجنة التنفيذية ر نوتليم اللجنة بشية هوية المبلغ وعدم اإلفصاح عنها لحمايته.
ً
 -تقيم اللجنة التنفيذية أهمية البالغ المقدم إذا كان حرجا أو غي حرج.

ً
ً
ً
ً
ً
 يكون البالغ حرجا إن تضمن سلوكا أو عمال مشتبه به يلحق نضرا بأصل من أصول الجمعية أو يلحق نضراً
بشخص قد قدم بالغا ن يف السابق .ويكون غي حرج إن لم ينطو عىل أي من ذلك.
ً
ً
 ن يف البالغ الحرج ،تبت اللجنة التنفيذية رسيعا ن يف فتح تحقيق ،وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة وفقاوالقواني المحلية وأنظمة الجهات ر
ن
المشفة.
ألنظمتها وسياساتها
 ن يف البالغ غي الحرج ،توجه اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي أو المدير المختص التخاذ اإلجراءات الالزمةلتصحيح الوضع ومعالجته.
ً
 إذا تضمنت البالغ غي الحرج مسائل أخرى خطية تتطلب تدخال من الجمعية لتصحيحها ،تبت اللجنةً
التنفيذية رسيعا ن يف فتح تحقيق (إذا كان هناك ما رييره) وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.
ب – يلزم مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذي بأن:
-

تجرى التحقيقات بشكل كامل وعادل.
تخطر مقدم البالغ بالنتائج.
تتوىل مسئولية التحقيق ن يف بالغات االنتهاكات المحاسبية والمالية ومسئولية معالجتها.
تعد تقري ًرا عن نتائج التحقيق وتقدمه إىل رئيس مجلس اإلدارة إذا ن
اقتىص األمر.
ً
ً
ر
الت قدمت وكيفية تصحيحها.
تقدم اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة تقريرا سنويا عن البالغات ي

ً
سادسا :التعامل مع إلحاق ر
الضر بمقدم البالغ:
ً
أ  -الجمعية ترفض بشدة وال تتسامح مع أي شكل من أشكال إلحاق أي نضر بمن يقدم بالغا.
ً
ب  -الشخص الذي يقدم بالغا (موظف ،متطوع ،عضو... ،الخ) ويعتقد ن يف وقت الحق أنه تعرض بسببه ألي نوع من
األمي العام ،أو اللجنة التنفيذية إن ن
ن
الضر ،عليه التوجه ر
ن
اقتىص األمر.
مبارسة إلبالغ المدير التنفيذي أو
ج  -أي موظف يشارك ن يف إلحاق نضر بمقدم بالغ سيتعرض إلجراءات ضبط قد تصل للفصل وإنهاء الخدمة إن لزم
األمر.

المسؤوليات:
والمنتسبي الذين يعملون تحت إدارة ر
ن
ن
وإرساف
العاملي
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع
ر
ن
الجمعية االطالع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها ،واالليام بما ورد فيها
من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
المراجع واالعتماد:
ن
الثان )
اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة ن يف اجتماعه ( ال ثالث لعام 2021م ) ن يف دورته (
ي
ن يف تاري ــخ 2021 / 10 / 21م
ً
سابقا.

وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات اإلبالغ عن المخالفات الموضوعة

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية
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