تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في الييليم يب يم
جلس إدارة جمعيي ال ير الرير ي فيالقو لل وتلتيار إدارة
الجمعي فمراجع هذه السياسات واإلجراءات وتحي ثها فشيلم
دوري فما تواكب ع المستجيات و تماشى ع أهيافها.

قي :
ا

توجب سياس وإجراءات اإلفالغ عب المرالقات (و شار إليها ف
فعي“ ،السياس ”) لجمعي ال ر الرير فالقو لل (و شار إليها ف
ييا فعييي“ ،الجمعي ي ”) علييى أعءيياء جلييس اإلدارة والمس ي و
التنقيذي و وظق و تطوع الجمعي االلتاار فمعا ير عالي يب
األخالق الشرصي أثناء العمم و مارس واج اتهم و سي ولياتهم.
وتءمب هذه السياس أن تم اإلفالغ ف و ت لر عب أي رالق
أو خطر جي ا وسوء تصرف حتمم ي تتعرض لهيا الجمعيي أو
أصحاب المصلح أو المستقيي ب و عالج ذلي فشيلم ناسيب.
كما جب على كاف ب عمم لصيال الجمعيي راعياة واعيي
الصيق والنااه أثناء أداء س ولياتهم وااللتاار فلافي القيوانيب
واللوائ المعمو فها ،تهيف هذه السياس إلى تشيجيع كيم يب
عميييم لصيييال الجمعيييي ليفيييالغ عيييب أ ييي ريييا ر أو
رالقات و مأنتهم الى أن القيار فهذا األ ير م يب و ق يو وال
نطوي على أي س ولي .

النطاق:
تط ل هذه السياس على جميع ب عميم لصيال الجمعيي سيواء
كانوا أعءاء جلس إدارة أو س وليب تنقيذ يب أو يوظقيب أو
تطوعيب أو ستشار ب فصرف النظر عب ناص هم ف الجمعيي
،وفيون أي استثناء ،و ملب أ ءا ألي ب أصيحاب المصيلح يب
را ر أو
ستقيي ب و انحيب و ت رعيب وغيرهم اإلفالغ عب أ
رالقات.

المرالقات:
تشييمم الممارسييات الرا ي ي أي رالقييات جنائيي أو الي ي أو
اإلخال فأي التاا ات انوني أو تشر عي أو تطل يات تنظيميي
داخلي أو تل الت تشلم خطيرا عليى الصيح أو السيال أو
ال يي .

تءمب الجمعي
•
•
•

•
•

ا ل :

أن تتعا م الجمعي ع جميع فيانات المتعا ليب عهيا فسير
ا لم وافقوا على النشر.
تا
لب تقور ف يع أو شارك فيانات المتعا ليب عها ع أي جه
أخرى دون إذنهم.
لب ترسم الجمعي أي إ ميالت أو رسيائم نصيي للمتعيا ليب
عها سواء فواسطتها أو فواسط أي جه اخرى دون إذنهم.
أن تنشر الجمعيي سياسي اإلفيالغ عيب المرالقيات وةما ي
قي ال الغات على و عها اإلللترون  ،إن وجي ،وأن تليون
توفرة عني الطلب ط وع أو إللتروني .
أن لون للجمعي سياس خاص فرصوصي ال يانات للموا يع
اإلللتروني .

وتشمم المرالقات الت توجب اإلفالغ عنها  ،على
س يم المثا ال الحصر ا ل :
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

الرشوة أو القساد ) أو

السلوك غير القانون (فما ف ذل
سوء التصرف.
سوء التصرف المال (فما ف ذل ادعاء النققات اللاذف ،
إساءة استريار األشياء القيم  ،عمليات غسيم األ وا أو دعم
لجهات ش وه ).
عير اإلفصاح عب ةاالت تعارض المصال ( ثم استريار
شرص نص ه ف الجمعي لتعا ا صالحه الراص أو
صال اآلخر ب فوق صلح الجمعي ).
إ لاني االةتيا (فما ف ذل إضاع و إخقاء أو إتالف
الوثائل الرسمي ).
الجرائم الجنائي المرتل  ،أو الت تم ارتلافها  ،أو الت
حتمم ارتلافها أ ا كان نوعها.
عير االلتاار فالسياسات وأنظم و واعي الر اف الياخلي أو
تط يقها فصورة غير صحيح .
الحصو على نافع أو لافآت غير ستحق ب جه
خارجي لمن تل الجه عا ل تقءيلي غير ررة.
اإلفصاح عب علو ات سر فطر ق غير انوني .
التالعب فال يانات المحاس ي .
تهي ي صح الموظقيب وسال تهم.
انتهاك واعي السلوك المهن والسلوك غير األخال .
سوء استريار الصالةيات أو السلطات القانوني .
ا رة الصمت والتستر فيما تعلل فأي ب المسائم
المذكورة أعاله.

الءمانات:
•

تهيف هذه السياس إلى إتاة القرص للم ب عمم لصال
الجمعي ليفالغ عب المرالقات وضمان عير تعرضه لالنتقار
أو اإل ذاء نتيج لذل وتءمب السياس عير تعيرض قيير
ال الغ لرطر فقيان وظيقته أو نص ه أو لانته االجتماعيي
ف الجمعي وألي شيلم يب أشيلا العقياب نتيجي يا يه
رالق شر ط أن تم اإلفالغ عب المرالقي
فاإلفالغ عب أ
فحسب ني وأن تتوفر ليى قيير الي الغ يع ييات اشيت اه
صاد و عقول  ،وال هم إذا اتء فعي ذل فأنه رطئ.

•

ب أجم ةما المصلح الشرصي للم لغ فإن هذه السياسي
قير ال الغ عني عير رغ ته ف
تءمب عير اللشف عب هو
الم نص القانون على خالف ذل  ،وسيتم فيذ كيم
ذل
جهي ملب و ناسب للمحافظ عليى كتميان وسير هو ي
قير ال الغ عب أي رالق  ،وللب ف ةاالت عين  ،توجيب
للتعا م ع أي فالغ أن تم اللشف عب هو ي قيير الي الغ،
و نها على سي يم المثيا ضيرورة كشيف الهو ي أ يار أي
توجب على قير ال الغ المحافظ
حلم رتص  ،كذل
على سر ال الغ المقير ب له وعير كشيقه ألي وظيف
أو شرص مخر ،و توجب عليه أ ءا عير إجراء أ تحقيقيات
فنقسه ةو ال الغ كما تءيمب السياسي عيير إ يذاء قيير
ال الغ فس ب اإلفالغ عب المرالقات وفل هذه السياس .

إجراءات اإلفالغ عب رالق :
ليرة ةتيى سيهم اترياذ

قءم اإلفالغ عب المرالق فصيورة
اإلجراء المناسب ف ةينه.
على الرغم ب أنه ال طلب ب قير ال الغ إث ات صح الي الغ،
إال أنه جب أن لون ادرا على إث ات أنه ير ال الغ فحسب ني .
تم تقي م ال الغ خطيا (وفل النموذج المرفل) عب ر ل
العنوان ال ر يي:
نطق الر اض  /حافظي القو عيي  /ركيا القو ليل /
الر ا ال ر يي  / 11971صنيوق فر ي 388
أو ال ر ي اإلللترون jbkf192@hotmail.com :

عالج ال الغ:
عتمي اإلجراء المترذ فرصوص اإلفالغ عب أي رالق وفل هيذه السياسي
على يع المرالق ذاتها .إذ ي تطلب ذل إجراء راجع غيير رسيمي
أو تي يل داخليا وتحقيل رسم  ،و تم ات اع الرطوات التالي ف عالج أي
فالغ:
قور (اسم الشرص أو اللجن المسي ول ) عنيي اسيتالر ال الغيات فيا الع
رئيس جلس اإلدارة والمس و التنقييذي للجمعيي (إذا ليم ليب الي الغ
وجها ضي األخير )على ءمون ال الغ خال أس وع ب استالر ال الغ.
تم إجراء راجع أولي لتحي ي ا إذا كان توجب إجراء تحقيل والشيلم
الذي جب أن ترذه ،و ملب ةيم فعيا ال الغيات فييون الحاجي إلجيراء
تحقيل.
تم تاو ي قيير الي الغ خيال  10أ يار فإشيعار اسيتالر الي الغ ور مهيا
للتواصم.
إذا ت يب أن ال الغ غير رر فلب تم إجراء أي تحقيل إضاف  ،و لون هيذا
القرار نهائيا وغير افم إلعادة النظير يالم يتم تقيي م إث اتيات إضيافي
فرصوص ال الغ.
إذا ت يب أن ال الغ ستني الى عطيات عقول و ررة تم إةال ال الغ إلى
__________ للتحقيل ف ال الغ وإصيار التوصي المناس .
جب على _________ االنتهاء ب التحقيل ف الي الغ وإصييار التوصيي
خال عشرة أ ار عمم ب تار خ إةال ال الغ.
ترفع ___________ توصياتها الى رئيس المجلس للمصاد واالعتماد.
ييتم تحي ييي اإلجييراءات التأد ييي المترت يي علييى المرالقيي وفييل
سياس ____________ و انون العمم الساري المقعو .
ملنا تاو ي قير ال الغ فمعطييات عيب أي تحقييل يتم
تى كان ذل
إجراؤه ،و ع ذل  ،ال جوز إعالر قير الي الغ فيأي إجيراءات تأد يي أو
غيرها ما ي ترتب عليها خال الجمعي فالتاا ات السر تجياه شيرص
مخر.
تلتار الجمعي فالتعا م ع اإلفالغ عب أي رالق فطر ق عادل و ناسي ،
وللنها ال تءمب أن تنسجم ر ق عالج ال الغ ع رغ ات قير ال الغ.

نموذج إفالغ عب رالق :

المراجع
اعتمي جليس إدارة الجمعيي هيذه السياسي في المحءير ر يم
( )05/04ف تار خ  1441/06/07هي.

