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 مقدمة

توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات )ويشار إليها فيما بعد، السياسة( لجمعية بنوك الدم الخيرية )ويشار إليها 

الجمعية( على أعضاء مجلس اإلدارة واملسئول التنفيذي وموظفي ومتطوعي الجمعية االلتزام بمعايير عالية من فيما بعد، 

األخالق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ في وقت مبكر عن أي 

الجمعية أو أصحاب املصلحة أو املستفيدين ومعالجة ذلك مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له 

بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم وااللتزام 

غ عن أية مخاطر أو بكافة القوانين واللوائح املعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية لإلبال 

 .مخالفات وطمأنتهم إلى أن القيام بهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي على أي مسؤولية

  النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسئولين تنفيذيين أو موظفين 

في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا ألي من أصحاب  أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم

 .املصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم اإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات

  املخالفات 

 تشمل املمارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية

 على الصحة أو السالمة أو البيئة
ً
 .داخلية أو تلك التي تشكل خطرا

 :وتشمل املخالفات الالتي يتوجب اإلبالغ عنها، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي

 .السلوك غير القانوني )بما في ذلك الرشوة أو الفساد( أو سوء التصرف ✓

إسواءة اسوتخدام األشوياء القيمة، عمليات غسويل األموال  سووء التصورف املالي )بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، ✓

 أو دعم لجهات مشبوهة(

عدم اإلفصوووان عن تاالت تعارض املصوووالح )مثل اسوووتخدام  وووخل منصوووبه في الجمعية لتعصيص مصوووالحه الخاصووة  ✓

 أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمعية(

 الرسمية( إمكانية االتتيال )بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتالف الوثائق ✓

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

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

 .يلية غير مبررةالحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية ملنح تلك الجهة معاملة تفض ✓

 .اإلفصان عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية ✓

 .التالعب بالبيانات املحاسبية ✓

 وحماية مقدمة البالغات سياسة اإلبالغ عن املخالفات
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 تهديد صحة املوظفون وسالمتهم. ✓

 انتهاك قواعد السلوك املنهي والسلوك غير األخالقي. ✓

 سوء استخدام الصالتيات أو السلطات القانونية. ✓

 املسائل املذكورة أعاله.مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من  ✓

 الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاتة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن املخالفات وضمان عدم تعرضهم لالنتقام 

أو اإليذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البالغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته االجتماعية في 

وألي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه باإلبالغ عن أية مخالفة شريطة أن يتم اإلبالغ عن املخالفة بحسن نية  الجمعية

 .وأن تتوفر لدى مقدم البالغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، وال يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ

الكشف عن هوية مقدم البالغ عند عدم رغبته من أجل تماية املصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم 

في ذلك، ما لم ينل القانون على خالف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم 

البالغ عن أي مخالفة. ولكن في تاالت معينة، يتوجب للتعامل مع أي بالغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ، ومنها على 

بيل املثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البالغ املحافظة على سرية البالغ املقدم س

من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو  خل آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه تول البالغ. كما 

 .عن املخالفات وفق هذه السياسةتضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ 

  إجراءات اإلبالغ عن مخالفة

 .يفضل اإلبالغ عن املخالفة بصورة مبكرة تتى يسهل اتخاذ اإلجراء املناسب في تينه ✓

 على إثبوات أنوه قودم  ✓
ً
على الرغم من أنوه ال يطلوب من مقودم البالغ إثبوات صووووووووووووووحوة البالغ، إال أنوه يجوب أن يكون قوادرا

 .البالغ بحسن نية

 الوووووووعووووووونووووووووان الوووووووبوووووووريووووووودي لووووووولوووووووجوووووووموووووووعووووووويوووووووة يوووووووتوووووووم توووووووقوووووووديوووووووم الوووووووبوووووووالغ خوووووووطووووووويوووووووا )وفوووووووق الووووووونووووووومووووووووذ  املووووووورفوووووووق( عووووووون طوووووووريوووووووق ✓

 

 معالجة البالغ

يعتمووووووووود اإلجوووووووووراء املتخوووووووووذ بخصوووووووووو  اإلبوووووووووالغ عووووووووون أي مخالفوووووووووة وفوووووووووق هوووووووووذه السياسوووووووووة علوووووووووى طبيعوووووووووة املخالفوووووووووة ذاتهوووووووووا. إذ قووووووووود 

إتبوووووووووواا الخطوووووووووووات التاليووووووووووة فووووووووووي يتطلووووووووووب ذلووووووووووك إجووووووووووراء مراجعووووووووووة غيوووووووووور رسوووووووووومية أو توووووووووودقيق داخلووووووووووي أو تحقيووووووووووق رسوووووووووو ي. ويووووووووووتم 

 :معالجة أي بالغ

تقوم)اللجنوووووووووووووووة التنفيذيووووووووووووووووة( عنووووووووووووووود اسووووووووووووووووتالم البالغوووووووووووووووات بوووووووووووووووواطالا رئووووووووووووووويس مجلووووووووووووووووس اإلدارة واملسوووووووووووووووئول التنفيووووووووووووووووذي  ✓

  .للجمعية )إذا لم يكن البالغ موجها ضد األخير (على مضمون البالغ خالل أسبوا من استالم البالغ
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وووووووووان يتوجووووووووووب إجووووووووووراء تحقيووووووووووق والشووووووووووكل الووووووووووذي يجووووووووووب أن يتخووووووووووذه. يووووووووووتم إجووووووووووراء مراجعووووووووووة أوليووووووووووة لتحديوووووووووود مووووووووووا إذ ✓ ا كو

 .ويمكن تل بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق

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

غيوووووووووور قابوووووووووول إذا تبوووووووووين أن الووووووووووبالغ غيوووووووووور مبووووووووورر، فلوووووووووون يووووووووووتم إجووووووووووراء أي تحقيوووووووووق إضووووووووووافي. ويكووووووووووون هووووووووووذا القووووووووورار  هائيووووووووووا و  ✓

 .إلعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصو  البالغ

إذا تبوووووووين أن الوووووووبالغ يسوووووووتند إلووووووووى معطيوووووووات معقولوووووووة ومبوووووووررة، يووووووووتم إتالوووووووة الوووووووبالغ إلوووووووى النيابووووووووة العاموووووووة للتحقيوووووووق فووووووووي  ✓

 .البالغ وإصدار التوصية املناسبة

وإصوووووووودار التوصووووووووية خووووووووالل عشوووووووورة أيووووووووام عموووووووول يجوووووووب علووووووووى )اللجنووووووووة التنفيذيووووووووة( االنتهوووووووواء موووووووون التحقيووووووووق فووووووووي الووووووووبالغ  ✓

 .من تاريخ إتالة البالغ

 .ترفع اللجنة التنفيذية توصياتها إلى رئيس املجلس للمصادقة واالعتماد ✓

يووووووتم تحديوووووود اإلجوووووووراءات التأديبيووووووة املترتبوووووووة علووووووى املخالفوووووووة وفووووووق سياسووووووة اإلبوووووووالغ عوووووون املخالفوووووووات وتمايووووووة مقووووووودمي  ✓

 .البالغات وقانون العمل الساري املفعول 

وووووان ذلووووووك ممكنووووووا، تصويوووووود مقوووووودم الووووووبالغ بمعطيووووووات عوووووون أي تحقيووووووق يووووووتم إجوووووورا ه. ومووووووع ذلووووووك، ال يجووووووو  إعووووووالم  ✓ متووووووى كو

مقووووووودم الوووووووبالغ بوووووووأي إجوووووووراءات تأديبيوووووووة أو غيرهوووووووا مموووووووا قووووووود يترتوووووووب عليوووووووه إخوووووووالل الجمعيوووووووة بالتزاموووووووات السووووووورية تجووووووواه 

 . خل آخر

ة ومناسوووووووبة، ولكنهوووووووا ال تضووووووومن أن ت  وووووووجم تلتوووووووزم الجمعيوووووووة بالتعامووووووول موووووووع اإلبوووووووالغ عووووووون أي مخالفوووووووة بطريقوووووووة عادلووووووو ✓

 .طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ
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 معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة هذا الجصء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته(

 .......االسم........................................................................................................................

 .....الدور الوظيفي..............................................................................................................

 .......اإلدارة......................................................................................................................

 الهاتف......................................................................................................................رقم 

 .البريد اإللكتروني............................................................................................................

 مات صندوق البريد ....................................................................................................معلو 

 معلومات مرتكب املخالفة...................................................................................................

 إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في تالة وجود أكثر من شاهد(معلومات الشهود )

 ...........................................................االسم .......................................................................................................................

 .....................................................الوظيفي................................................................................................................الدور 

 .......................................................................................................اإلدارة............................................................................

 .......................................................رقم الهاتف...................................................................................................................

 .......................................................البريد اإللكتروني...........................................................................................................

 ......................................................................................................................................التفاصيل ......................................

 .....................................................طبيعة ونوا املخالفة......................................................................................................

 ..............................................تاريخ ارتكاب املخالفة وتاريخ العلم بها..................................................................................

 ......................................................................................................................................................... مكان تدوث املخالفة

 .........................................بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب املخالفة...............................................................................

 ..........................................أسماء أ خا  آخرين اشتركوا في ارتكاب املخالفة.................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

 ..........................................................................................................................أية معلومات أو تفاصيل أخرى ................

............................................................................................................................................................................................. 

 ...............................................................................................................................................................:تاريخ تقديم البالغ

 :التوقيع
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