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 .1مقدمة
تْجب ضٔاض٘ ّإجساٛات اإلبالغ عً املخالفات (ّٓشاز إلَٔا فٔنا بعد "،الطٔاض٘ زبنعٔ٘ الرب اشبريٓ٘ ببالشَه ")

(ّٓشاز إلَٔا فٔنا بعد "،ازبنعٔ٘") عل ٙأعطا ٛصبلظ اإلدازٗ ّاملطؤّل التيفٔرٖ ّمْظفٕ ّمتطْعٕ ازبنعٔ٘
االلتصاو مبعآري عالٔ٘ مً األخالم الشخصٔ٘ أثيا ٛالعنل ّممازض٘ ّاجباتَه ّمطؤّلٔاتَه ّ.تطنً ٍرِ الطٔاض٘
أٌ ٓته اإلبالغ يف ّقت مبهس عً أٖ طبالف٘ أّ خطس جدٖ أّ ضْ ٛتصسف ضبتنل قد تتعسض لُ ازبنعٔ٘ أّ أصخاب
املصلخ٘ أّ املطتفٔدًٓ ّمعازب٘ ذلو بشهل مياضب .ننا جيب عل ٙناف٘ مً ٓعنل لصاحل ازبنعٔ٘ مساعاٗ قْاعد
الصدم ّاليصاٍ٘ أثيا ٛأدا ٛمطؤّلٔاتَه ّااللتصاو بهاف٘ الكْاىني ّاللْاٜح املعنْل بَا .تَدف ٍرِ الطٔاض٘ إىل
تشحٔع نل مً ٓعنل لصاحل ازبنعٔ٘ لإلبالغ عً أٓ٘ طباطس أّ طبالفات ّطنأىتَه اىل أٌ الكٔاو بَرا األمس آمً
ّمكبْل ّال ٓيطْٖ عل ٙأٖ مطؤّلٔ٘.
 .2الهطاق
تطبل ٍرِ الطٔاض٘ عل ٙمجٔع مً ٓعنل لصاحل ازبنعٔ٘ ضْا ٛناىْا أعطا ٛصبلظ إدازٗ أّ مطؤّلني تيفٔرٓني أّ
مْظفني أّ متطْعني أّ مطتشازًٓ بصسف اليظس عً مياصبَه يف ازبنعّٔ٘ ،بدٌّ أٖ اضتجياّ .ٛميهً أٓطا ألٖ
مً أصخاب املصلخ٘ مً مطتفٔدًٓ ّماحنني ّمتربعني ّغريٍه اإلبالغ عً أٓ٘ طباطس أّ طبالفات.
 .3املخالفات
تشنل املنازضات اشباط ٘ٝأٖ طبالفات جيا ٜ٘ٔأّ مالٔ٘ أّ اإلخالل بأٖ التصامات قاىْىٔ٘ أّ تشسٓعٔ٘ أّ متطلبات
تيظٔنٔ٘ داخلٔ٘ أّ تلو اليت تشهل خطساً عل ٙالصخ٘ أّ الطالم٘ أّ البٔ.٘ٝ
ّتشنل املخالفات اليت ٓتْجب اإلبالغ عيَا ،عل ٙضبٔل املجال ال اسبصس ،ما ٓلٕ:
 ايشًٛى غري ايكاْ( ْٞٛمبا يف ذيو ايسش ٠ٛأ ٚايفشاد) أ ٚسٛء ايتصسف.
 سٛء ايتصسف املاي( ٞمبا يف ذيو ادعاء ايٓفكات ايهاذب ،١إساء ٠استدداّ األشٝاء ايك ،١ُٝعًُٝات غش ٌٝاألَٛاٍ أ ٚدعِ
جلٗات َشب.)١ٖٛ
 عدّ اإلفصاح عٔ حاالت تعازض املصاحل (َجٌ استدداّ شدص َٓصب٘ يف اجلُع ١ٝيتعزٜز َصاحل٘ اخلاص ١أَ ٚصاحل
اآلخس ٜٔفٛم َصًح ١اجلُع.)١ٝ
 إَهاْ ١ٝاالحتٝاٍ (مبا يف ذيو إضاع ،١إخفاء أ ٚإتالف ايٛثائل ايسمس.)١ٝ
 اجلسائِ اجلٓائ ١ٝاملستهب ،١أ ٚاييت ٜتِ ازتهابٗا ،أ ٚاييت حيتٌُ ازتهابٗا أٜا نإ ْٛعٗا.
 عدّ االيتزاّ بايشٝاسات ٚأْظُٚ ١قٛاعد ايسقاب ١ايداخً ١ٝأ ٚتطبٝكٗا بصٛز ٠غري صحٝح.١
 احلص ٍٛعًَٓ ٢افع أَ ٚهافآت غري َشتحك َٔ ١جٗ ١خازج ١ٝملٓح تًو اجلَٗ ١عاًَ ١تفض ١ًٝٝغري َربز.٠
 اإلفصاح عٔ َعًَٛات سس ١ٜبطسٜك ١غري قاْ.١ْٝٛ
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 ايتالعببايبٝاْاتاحملاسب ١ٝ
 تٗدٜدصح١املٛظفنيٚسالَتِٗ 
 اْتٗاىقٛاعدايشًٛىاملٗين ٚايشًٛىغرياألخالق ٞ
 سٛءاستدداّايصالحٝاتأٚايشًطاتايكاْ ١ْٝٛ
َ ؤاَس٠ايصُت ٚايتشرتفُٝاٜتعًلبأَٟٔاملشائٌاملرنٛز٠أعالٙ
 .4الضمانات
تَدف ٍرِ الطٔاض٘ إىل إتاح٘ الفسص٘ لهل مً ٓعنل لصاحل ازبنعٔ٘ لإلبالغ عً املخالفات ّضناٌ عدو تعسضَه
لالىتكاو أّ اإلٓرا ٛىتٔح٘ لرلوّ .تطنً الطٔاض٘ عدو تعسض مكدو البالغ شبطس فكداٌ ّظٔفتُ أّ ميصبُ أّ
مهاىتُ االجتناعٔ٘ يف ازبنعٔ٘ ّألٖ شهل مً أشهال العكاب ىتٔح٘ قٔامُ باإلبالغ عً أٓ٘ طبالف٘ .شسٓط٘ أٌ ٓته
اإلبالغ عً املخالف٘ حبطً ىٔ٘ ّأٌ تتْفس لد ٚمكدو البالغ معطٔات اشتباِ صادق٘ ّمعكْلّ٘ ،ال َٓه إذا اتطح بعد
ذلو بأىُ طبط.ٞ
مً أجل محآ٘ املصلخ٘ الشخصٔ٘ للنبلغ ،فإٌ ٍرِ الطٔاض٘ تطنً عدو الهشف عً ٍْٓ٘ مكدو البالغ عيد عدو
زغبتُ يف ذلو ،ما مل ٓيص الكاىٌْ عل ٙخالف ذلوّ .ضٔته برل نل جَد ممهً ّمياضب للنخافظ٘ علٙ
نتناٌ ّضسٓ٘ ٍْٓ٘ مكدو البالغ عً أٖ طبالفّ٘ .لهً يف حاالت معٔي٘ٓ ،تْجب للتعامل مع أٖ بالغ أٌ ٓته الهشف
عً ٍْٓ٘ مكدو البالغّ ،ميَا عل ٙضبٔل املجال ضسّزٗ نشف اهلْٓ٘ أماو أٖ ضبهن٘ طبتص٘ .نرلو ٓتْجب علٙ
مكدو البالغ احملافظ٘ عل ٙضسٓ٘ البالغ املكدو مً قبلُ ّعدو نشفُ ألٖ مْظف أّ شخص آخس ّٓ.تْجب علُٔ
أٓطا عدو إجسا ٛأٓ٘ ذبكٔكات بيفطُ حْل البالغ .ننا تطنً الطٔاض٘ عدو إٓرا ٛمكدو البالغ بطبب اإلبالغ عً
املخالفات ّفل ٍرِ الطٔاض٘.
 .5إجساءات اإلبالغ عو خمالفة
ٓ فطل اإلبالغ عً املخالف٘ بصْزٗ مبهسٗ حتٓ ٙطَل ارباذ اإلجسا ٛاملياضب يف حٔيُ.
 عل ٙالسغه مً أىُ ال ٓطلب مً مكدو البالغ إثبات صخ٘ البالغ ،إال أىُ جيب أٌ ٓهٌْ قادزاً عل ٙإثبات أىُ قدو البالغ
حبطً ىٔ٘.
ٓ ته تكدٓه البالغ خطٔا (ّفل الينْذج املسفل) عً طسٓل

 oالعيْاٌ الربٓدٖ 1009 :ـ بازبسشٕ ـ 22888
 oأّ الربٓد اإللهرتّىٕj.alber.sh@hotmail.com :
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 .6معاجلة البالغ
ٓعتند اإلجسا ٛاملتخر خبصْص اإلبالغ عً أٖ طبالف٘ ّفل ٍرِ الطٔاض٘ عل ٙطبٔع٘ املخالف٘ ذاتَا .إذ قد ٓتطلب
ذلو إجسا ٛمساجع٘ غري زمسٔ٘ أّ تدقٔل داخلٕ أّ ذبكٔل زمسٕ ّٓ.ته اتباع اشبطْات التالٔ٘ يف معازب٘ أٖ بالغ:
ٓ كْو املْظف عبداهلل حطً ضبند عيد اضتالو البالغات باطالع زٜٔظ صبلظ اإلدازٗ ّاملطؤّل التيفٔرٖ
للحنعٔ٘ (إذا مل ٓهً البالغ مْجَا ضد األخري( عل ٙمطنٌْ البالغ خالل أضبْع مً اضتالو البالغ.
ٓ ته إجسا ٛمساجع٘ أّلٔ٘ لتخدٓد ما إذا ناٌ ٓتْجب إجسا ٛذبكٔل ّالشهل الرٖ جيب أٌ ٓتخرِ ّ.ميهً حل
بعض البالغات بدٌّ اسباج٘ إلجسا ٛذبكٔل.
ٓ ته تصّٓد مكدو البالغ خالل 10أٓاو بإشعاز اضتالو البالغ ّزقه ٍاتف للتْاصل.
 إذا تبني أٌ البالغ غري مربز ،فلً ٓته إجسا ٛأٖ ذبكٔل إضايف ّٓ.هٌْ ٍرا الكساز ىَأٜا ّغري قابل إلعادٗ اليظس
ما مل ٓته تكدٓه إثباتات إضافٔ٘ خبصْص البالغ.
 إذا تبني أٌ البالغ ٓطتيد اىل معطٔات معكْل٘ ّمربزٗٓ ،ته إحال٘ البالغ إىل اجمللظ للتخكٔل يف البالغ ّإصداز
التْصٔ٘ املياضب٘.
 جيب عل ٙاللحي٘ االىتَا ٛمً التخكٔل يف البالغ ّإصداز التْصٔ٘ خالل عشسٗ أٓاو عنل مً تازٓخ إحال٘ البالغ.
 تسفع اللحي٘ تْصٔاتَا اىل زٜٔظ اجمللظ للنصادق٘ ّاالعتناد.
ٓ ته ذبدٓد اإلجساٛات التأدٓبٔ٘ املرتتب٘ عل ٙاملخالف٘ ّفل ضٔاض٘ ازبنعٔ٘ ّقاىٌْ العنل الطازٖ املفعْل.
 مت ٙناٌ ذلو ممهيا ،تصّٓد مكدو البالغ مبعطٔات عً أٖ ذبكٔل ٓته إجساؤِ ّ.مع ذلو ،ال جيْش إعالو مكدو
البالغ بأٖ إجساٛات تأدٓبٔ٘ أّ غريٍا مما قد ٓرتتب علُٔ إخالل ازبنعٔ٘ بالتصامات الطسٓ٘ دباِ شخص آخس.
 تلتصو ازبنعٔ٘ بالتعامل مع اإلبالغ عً أٖ طبالف٘ بطسٓك٘ عادل٘ ّمياضبّ٘ ،لهيَا ال تطنً أٌ تيطحه طسٓك٘
معازب٘ البالغ مع زغبات مكدو البالغ.
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ملخق :منوذج إبالغ عو خمالفة
معلومات مقدم البالغ (ميلو عدم تعبئة يرا اجلزء إذا مل يسغب مقدم البالغ بلشف يويتٌ)
االضه
الدّز الْظٔفٕ
اإلدازٗ
زقه اهلاتف
الربٓد اإللهرتّىٕ
معلْمات صيدّم الربٓد
معلومات مستلب املخالفة
االضه
الدّز الْظٔفٕ
اإلدازٗ
زقه اهلاتف
الربٓد اإللهرتّىٕ
معلومات الشًود (إى وجدوا .وباإلملاى إزفاق وزقة إضافية يف حالة وجود أكثس مو شايد)
االضه
الدّز الْظٔفٕ
اإلدازٗ
زقه اهلاتف
الربٓد اإللهرتّىٕ
التفاصيل
طبٔع٘ ّىْع املخالف٘

تازٓخ ازتهاب املخالف٘ ّتازٓخ العله بَا
مهاٌ حدّث املخالف٘

بٔاىات أّ مطتيدات تجبت ازتهاب املخالف٘

أمسا ٛأشخاص آخسًٓ اشرتنْا يف ازتهاب املخالف٘

أٓ٘ معلْمات أّ تفاصٔل أخسٚ

تازٓخ تكدٓه البالغ:

التْقٔع:
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