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 -1ملذمت
جىجب سُاست وبجشاءاث ؤلابالغ عً اإلاخالفاث (وَشاس بليها فُما بعذ" ،السُاست") للجمعُت الخعاوهُت مخعذدة الاػشاض
بالشٍاض (وَشاس بليها فُما بعذ" ،الجمعُت") على ؤعظاء مجلس ؤلاداسة واإلاساوٌ الخىفُزي ومىظفي ومخطىعي الجمعُت
الالتزام بمعاًحر عالُت مً ألاخالق الصخصُت ؤزىاء العمل ومماسست واجباتهم ومساولُاتهم .وجظمً هزه السُاست ؤن
ًخم ؤلابالغ في وكذ مبىش عً ؤي مخالفت ؤو خطش جذي ؤو سىء جصشف محخمل كذ جخعشض له الجمعُت ؤو ؤصحاب
اإلاصلحت ؤو اإلاسخفُذًً ومعالجت رلً بشيل مىاسب .هما ًجب على وافت مً ٌعمل لصالح الجمعُت مشاعاة كىاعذ
الصذق والجزاهت ؤزىاء ؤداء مساولُاتهم والالتزام بيافت اللىاهحن واللىائح اإلاعمىٌ بها .تهذف هزه السُاست بلى حصجُع
ول مً ٌعمل لصالح الجمعُت لإلبالغ عً ؤًت مخاطش ؤو مخالفاث وطمإهتهم الى ؤن اللُام بهزا ألامش آمً وملبىٌ وال
ًىطىي على ؤي مساولُت.
 -2الىطاق
جطبم هزه السُاست على جمُع مً ٌعمل لصالح الجمعُت سىاء واهىا ؤعظاء مجلس بداسة ؤو مساولحن جىفُزًحن ؤو
مىظفحن ؤو مخطىعحن ؤو مسدشاسًٍ بصشف الىظش عً مىاصبهم في الجمعُت ،وبذون ؤي اسخثىاء .وٍمىً ؤًظا ألي مً
ؤصحاب اإلاصلحت مً مسخفُذًً وماهححن ومخبرعحن وػحرهم ؤلابالغ عً ؤًت مخاطش ؤو مخالفاث.
 -3اإلاخالفاث
حشمل اإلاماسساث الخاطئت ؤي مخالفاث جىائُت ؤو مالُت ؤو ؤلاخالٌ بإي التزاماث كاهىهُت ؤو حششَعُت ؤو مخطلباث
ً
جىظُمُت داخلُت ؤو جلً التي حشيل خطشا على الصحت ؤو السالمت ؤو البِئت .وحشمل اإلاخالفاث التي ًخىجب ؤلابالغ عنها،
على سبُل اإلاثاٌ ال الحصش ،ما ًلي:
 السلىن ػحر اللاهىوي (بما في رلً الششىة ؤو الفساد) ؤو سىء الخصشف.
 سىء الخصشف اإلاالي (بما في رلً ادعاء الىفلاث الياربت ،بساءة اسخخذام ألاشُاء اللُمت ،عملُاث ػسُل
ألامىاٌ ؤو دعم لجهاث مشبىهت).
 عذم ؤلافصاح عً حاالث حعاسض اإلاصالح (مثل اسخخذام شخص مىصبه في الجمعُت لخعضٍض مصالحه
الخاصت ؤو مصالح آلاخشًٍ فىق مصلحت الجمعُت).

 بمياهُت الاحخُاٌ (بما في رلً بطاعت ،بخفاء ؤو بجالف الىزائم الشسمُت).
 الجشائم الجىائُت اإلاشجىبت ،ؤو التي ًخم اسجيابها ،ؤو التي ًحخمل اسجيابها ؤًا وان هىعها.
 عذم الالتزام بالسُاساث وؤهظمت وكىاعذ الشكابت الذاخلُت ؤو جطبُلها بصىسة ػحر صحُحت.
 الحصىٌ على مىافع ؤو ميافأث ػحر مسخحلت مً جهت خاسجُت إلاىح جلً الجهت معاملت جفظُلُت ػحر مبرسة.
 ؤلافصاح عً معلىماث سشٍت بطشٍلت ػحر كاهىهُت.
 الخالعب بالبُاهاث اإلاحاسبُت.
 تهذًذ صحت اإلاىظفحن وسالمتهم.
 اهتهان كىاعذ السلىن اإلانهي والسلىن ػحر ألاخالقي.
 سىء اسخخذام الصالحُاث ؤو السلطاث اللاهىهُت.
 ماامشة الصمذ والدستر فُما ًخعلم بإي مً اإلاسائل اإلازهىسة ؤعاله.
 -4الظماهاث
تهذف هزه السُاست بلى بجاحت الفشصت ليل مً ٌعمل لصالح الجمعُت لإلبالغ عً اإلاخالفاث وطمان عذم حعشطهم
لالهخلام ؤو ؤلاًزاء هدُجت لزلً .وجظمً السُاست عذم حعشض ملذم البالغ لخطش فلذان وظُفخه ؤو مىصبه ؤو مياهخه
الاجخماعُت في الجمعُت وألي شيل مً ؤشياٌ العلاب هدُجت كُامه باإلبالغ عً ؤًت مخالفت .ششٍطت ؤن ًخم ؤلابالغ عً
اإلاخالفت بحسً هُت وؤن جخىفش لذي ملذم البالغ معطُاث اشدباه صادكت ومعلىلت ،وال يهم برا اجضح بعذ رلً بإهه
مخطئ.
مً ؤجل حماًت اإلاصلحت الصخصُت للمبلغ ،فةن هزه السُاست جظمً عذم الىشف عً هىٍت ملذم البالغ عىذ عذم
سػبخه في رلً ،ما لم ًىص اللاهىن على خالف رلً .وسِخم بزٌ ول جهذ ممىً ومىاسب للمحافظت على هخمان وسشٍت
هىٍت ملذم البالغ عً ؤي مخالفت .ولىً في حاالث معُىتً ،خىجب للخعامل مع ؤي بالغ ؤن ًخم الىشف عً هىٍت ملذم
البالغ ،ومنها على سبُل اإلاثاٌ طشوسة هشف الهىٍت ؤمام ؤي محىمت مخخصت .هزلً ًخىجب على ملذم البالغ اإلاحافظت
على سشٍت البالغ اإلالذم مً كبله وعذم هشفه ألي مىظف ؤو شخص آخش .وٍخىجب علُه ؤًظا عذم بجشاء ؤًت جحلُلاث
بىفسه حىٌ البالغ .هما جظمً السُاست عذم بًزاء ملذم البالغ بسبب ؤلابالغ عً اإلاخالفاث وفم هزه السُاست.
 -5بجشاءاث ؤلابالغ عً مخالفت
ًفظل ؤلابالغ عً اإلاخالفت بصىسة مبىشة حتى ٌسهل اجخار ؤلاجشاء اإلاىاسب في حُىه.
ً
على الشػم مً ؤهه ال ًطلب مً ملذم البالغ بزباث صحت البالغ ،بال ؤهه ًجب ؤن ًىىن كادسا على بزباث ؤهه كذم البالغ
بحسً هُت.
ًخم جلذًم البالغ خطُا (وفم الىمىرج اإلاشفم) عً طشٍم -:
العىىان البرًذي :الشٍاض – الذسيهُمت – الذائشي الجىىبي الفشعي – الشمض البرًذي  12761ص ب 6447
ؤو البرًذ ؤلالىتروويgtm@gtm.sa:
 -6معالجت البالغ

ٌ عخمذ ؤلاجشاء اإلاخخز بخصىص ؤلابالغ عً ؤي مخالفت وفم هزه السُاست على طبُعت اإلاخالفت راتها .بر كذ
ًخطلب رلً بجشاء مشاجعت ػحر سسمُت ؤو جذكُم داخلي ؤو جحلُم سسمي .وٍخم اجباع الخطىاث الخالُت في
معالجت ؤي بالغ:
ً لىم الاسخار (..........................اسم الصخص ؤو اللجىت اإلاساولت)_ عىذ اسخالم البالػاث باطالع سئِس
مجلس ؤلاداسة واإلاساوٌ الخىفُزي للجمعُت (برا لم ًىً البالغ مىجها طذ ألاخحر على مظمىن البالغ خالٌ
ؤسبىع مً اسخالم البالغ.
ً خم بجشاء مشاجعت ؤولُت لخحذًذ ما برا وان ًخىجب بجشاء جحلُم والشيل الزي ًجب ؤن ًخخزه .وٍمىً حل
بعع البالػاث بذون الحاجت إلجشاء جحلُم.
ً خم جضوٍذ ملذم البالغ خالٌ 14ؤًام بةشعاس اسخالم البالغ وسكم هاجف للخىاصل.
 برا جبحن ؤن البالغ ػحر مبرس ،فلً ًخم بجشاء ؤي جحلُم بطافي .وٍىىن هزا اللشاس نهائُا وػحر كابل إلعادة الىظش
ما لم ًخم جلذًم بزباجاث بطافُت بخصىص البالغ.
 برا جبحن ؤن البالغ ٌسدىذ الى معطُاث معلىلت ومبرسةً ،خم بحالت البالغ بلى  ....................للخحلُم في البالغ
وبصذاس الخىصُت اإلاىاسبت.
ً جب على  .......................الاهتهاء مً الخحلُم في البالغ وبصذاس الخىصُت خالٌ عششة ؤًام عمل مً جاسٍخ
بحالت البالغ.
 جشفع ..........................جىصُاتها الى سئِس اإلاجلس للمصادكت والاعخماد.
ً خم جحذًذ ؤلاجشاءاث الخإدًبُت اإلاترجبت على اإلاخالفت وفم سُاست ...........................وكاهىن العمل الساسي
اإلافعىٌ.
 متى وان رلً ممىىا ،جضوٍذ ملذم البالغ بمعطُاث عً ؤي جحلُم ًخم بجشائه .ومع رلً ،ال ًجىص بعالم ملذم
البالغ بإي بجشاءاث جإدًبُت ؤو ػحرها مما كذ ًترجب علُه بخالٌ الجمعُت بالتزاماث السشٍت ججاه شخص آخش.
 جلتزم الجمعُت بالخعامل مع ؤلابالغ عً ؤي مخالفت بطشٍلت عادلت ومىاسبت ،ولىنها ال جظمً ؤن جيسجم طشٍلت
معالجت البالغ مع سػباث ملذم البالغ.

ملحم :همىرج ببالغ عً مخالفت
معلىماث ملذم البالغ (ًمىً عذم حعبئت هزا الجضء برا لم ًشػب ملذم البالغ بىشف هىٍخه)
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