
 

 

 

 

 

 

 

 

اإلثالغ عي سيبسخ 

 الوخبلفبد
خ  السياست في (  هزه   الاولى( في دوسجه )   4)  سكم اعخمذ مجلس اداسة الجمعيت في الاجخماع    0303يناير  03جاٍس

.ؤلابالغ عً وجحل هزه السياست محل جميع سياساث 
ً
 املخالفاث سابلا

  



 

 

 

 

 

 المقدمة

 

 

شاز إليها فُما بعد،   " جمعُت ملست إدزاكـ" لــ“( السُاست“إن سُاست وإجساءاث إلابالغ عن املخالفاث )َو

شاز إليها فُما بعد،    جىجب على أعظاء مجلس ؤلاداسة واإلاسئوٌ الخىفيزي ومىظفي ومخطىعي الجمعيت الالتزام  “(الجمعُت“)َو

بمعاًير عاليت مً ألاخالق الصخصيت أثىاء العمل ومماسست واجباتهم ومسئولياتهم. وجظمً هزه السياست أن ًخم ؤلابالغ في وكذ 

معيت أو أصحاب اإلاصلحت أو اإلاسخفيذًً مبىش عً أي مخالفت أو خطش جذي أو سىء جصشف محخمل كذ جخعشض له الج

ومعالجت رلً بشيل مىاسب. هما ًجب على وافت مً ٌعمل لصالح الجمعيت مشاعاة كىاعذ الصذق والنزاهت أثىاء أداء 

مسئولياتهم والالتزام بيافت اللىاهين واللىائح اإلاعمٌى بها.   هما تهذف هزه السياست الى حصجيع ول مً ٌعمل لصالح الجمعيت 

 .بالغ عً أًت مخارش أو مخالفاث ورمؤهههم الى أن الليام بهزا ألامش ممً وملبٌى و ا ًىطىي على أي مسئوليتلل 

 

 

 

 النطاق

 

 

جطبق هره السُاست على جمُع من ٌعمل لصالح الجمعُت سواء كاهوا أعضاء مجلس إدازة أو مسؤولين جىفُرًين أو موظفين 

ن بصسف الىظس عن  مكن أًضا ألي من أصحاب أو مخطوعين أو مسدشاٍز مىاصبهم في الجمعُت، وبدون أي اسخثىاء. ٍو

 .املصلحت من مسخفُدًن وماهحين ومخبرعين وػيرهم إلابالغ عن أًت مخاطس أو مخالفاث

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المخالفات

 

عُت أو مخطلباث حشمل املخالفاث أًت ممازساث خاطئت أو مخالفاث جىائُت أو مالُت أو إلاخالل بأي التزاماث قاهوهُت أو  حشَس

 على الصحت أو السالمت أو البِئت
ً
 .جىظُمُت داخلُت أو جلك التي حشكل خطسا

 :وحشمل املخالفاث التي ًخوجب إلابالغ عنها، على سبُل املثال ال الحصس، ما ًلي

 .السلىن ػير اللاهىوي )بما في رلً الششىة أو الفساد( أو سىء الخصشف-1

رلً ادعاء الىفلاث الياربت، اساءة اسخخذام ألاشياء الليمت، عملياث ػسيل ألامىاٌ أو دعم لجهاث  سىء الخصشف اإلاالي )بما في

 مشبىهت(.

ض مصالحه الخاصت أو مصالح -2 عذم ؤلافصاح عً حا اث حعاسض اإلاصالح )مثل اسخخذام شخص مىصبه في الجمعيت لخعٍض

ً فىق مصلحت الجمعيت(.   آلاخٍش

 رلً اطاعت، اخفاء أو اجالف الىثائم الشسميت(. امياهيت الاحخياٌ )بما في-3

 .الجشائم الجىائيت اإلاشجىبت، أو التي ًخم اسجيابها، أو التي ًحخمل اسجيابها أًا وان هىعها-4

 .عذم الالتزام بالسياساث وأهظمت وكىاعذ الشكابت الذاخليت أو جطبيلها بصىسة ػير صحيحت-5

 .مسخحلت مً جهت خاسجيت إلاىح جلً الجهت معاملت جفظيليت ػير مبرسةالحصٌى على مىافع أو ميافآث ػير -6

لت ػير كاهىهيت-7 ت بطٍش  .ؤلافصاح عً معلىماث سٍش

 .الخالعب بالبياهاث املحاسبيت-8

 .تهذًذ صحت اإلاىظفين وسالمههم-9

 .اهههان كىاعذ السلىن اإلانهي والسلىن ػير ألاخالقي-11

 .ث اللاهىهيتسىء اسخخذام الصالحياث أو السلطا-11

 .مئامشة الصمذ والدستر فيما ًخعلم بؤي مً اإلاسائل اإلازوىسة أعاله-12

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الضمانات

 

تهذف هزه السياست الى اجاحت الفشصت ليل مً ٌعمل لصالح الجمعيت للبالغ عً املخالفاث وطمان عذم حعشطهم لالهخلام أو 

البالغ لخطش فلذان وظيفخه أو مىصبه أو مياهخه الاجخماعيت في ؤلاًزاء هديجت لزلً. وجظمً السياست عذم حعشض ملذم 

طت أن ًخم ؤلابالغ عً املخالفت بحسً هيت وأن  الجمعيت وألي شيل مً أشياٌ العلاب هديجت كيامه باإلبالغ عً أًت مخالفت. شٍش

 .طئجخىفش لذي ملذم البالغ معطياث اشدباه صادكت ومعلىلت، و ا يهم ارا اجضح بعذ رلً بؤهه مخ

ت ملذم البالغ عىذ عذم سػبخه في  مً أجل حماًت اإلاصلحت الصخصيت للُمَبِلغ، فبن هزه السياست جظمً عذم الىشف عً هٍى

ت ملذم البالغ  ت هٍى رلً، ما لم ًىص الىظام على خالف رلً. وسيخم بزٌ ول جهذ ممىً ومىاسب للمحافظت على هخمان وسٍش

ت ملذم البالغ، ومنها على سبيل اإلاثاٌ عً أي مخالفت. ولىً في حا اث معيىت، ًخ ىجب للخعامل مع أي بالغ أن ًخم الىشف عً هٍى

ت البالغ اإلالذم مً كبله وعذم  ت أمام أي محىمت مخخصت. هزلً ًخىجب على ملذم البالغ املحافظت على سٍش طشوسة هشف الهٍى

خىجب عليه أًظا عذم اجشاء أًت جحليلاث بى فسه حٌى البالغ. هما جظمً السياست عذم هشفه ألي مىظف أو شخص مخش. ٍو

 .اًزاء ملذم البالغ بسبب ؤلابالغ عً املخالفاث وفم هزه السياست

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة

 .ًفظل ؤلابالغ عً املخالفت بصىسة مبىشة حتى ٌسهل اجخار ؤلاجشاء اإلاىاسب في حيىه

 على اثباث أهه كذم البالغ بحسً هيتعلى الشػم مً أهه  ا ًطلب مً ملذم البالغ اثباث صحت البال 
ً
 .غ، ا ا أهه ًجب أن ًيىن كادسا

ذي )عىاًت اإلاذًش الخىفيزي(( أو 1مشفم )همىرجًخم جلذًم البالغ خطيا  م العىىان البًر  عً رٍش

د إلالكترووي: أو    Edraktouch.med.org@outlook.comالبًر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 معالجة البالغ

 
 

 املخخر بخصوص إلابالغ عن أي مخالفت وفق هره السُاست على طبُعت املخالفت ذاتها.ٌعخمد إلاجساء 

خم اجباع الخطواث الخالُت في معالجت أي  إذ قد ًخطلب ذلك إجساء مساجعت ػير زسمُت أو جدقُق داخلي أو جحقُق زسمي. ٍو

 :بالغ

 .مً ثالثت أعظاء مً مجلس ؤلاداسة املخالفاث،ًخىلى مجلس اداسة الجمعيت حشىيل لجىت للخحليم في بالػاث -1

ًلىم سئيس لجىت الخحليم في بالػاث املخالفاث عىذ اسخالم البالػاث بارالع سئيس مجلس ؤلاداسة واإلاسئوٌ الخىفيزي -2

 .على مظمىن البالغ خالٌ أسبىع مً اسخالم البالغ) للجمعيت )ارا لم ًىً البالغ مىجها طذ ألاخير

مىً حل بعع البالػاث ًخم اجشاء مشا-3 جعت أوليت لخحذًذ ما ارا وان ًخىجب اجشاء جحليم والشيل الزي ًجب أن ًخخزه. ٍو

 .بذون الحاجت إلجشاء جحليم

ذ ملذم البالغ خالٌ-4  .أًام ببشعاس اسخالم البالغ وسكم هاجف للخىاصل 11ًخم جضٍو

يىن هزا اللشاس نهائيا وػير كابل إلعادة الىظش ما لم ًخم جلذًم  ارا جبين أن البالغ ػير مبرس، فلً ًخم اجشاء أي جحليم اطافي.-5 ٍو

 .اثباجاث اطافيت بخصىص البالغ

ارا جبين أن البالغ ٌسدىذ الى معطياث معلىلت ومبرسة، ًخم احالت البالغ الى لجىت الخحليم في بالػاث املخالفين للخحليم في -6

 .البالغ وإصذاس الخىصيت اإلاىاسبت

خ احالت البالغًجب على الل-7  .جىت الاهههاء مً الخحليم في البالغ وإصذاس الخىصيت خالٌ عششة أًام عمل مً جاٍس

 .جشفع اللجىت جىصياتها الى سئيس املجلس للمصادكت والاعخماد-8

ت وا-9 لالئحت اإلااليت ًخم جحذًذ ؤلاجشاءاث الخؤدًبيت اإلاترجبت على املخالفت وفم سياست الالئحت ألاساسيت و ائحت اإلاىاسد البشٍش

 .وهظام العمل و ائحخه الخىفيزًت

ذ ملذم البالغ بمعطياث عً أي جحليم ًخم اجشاإه. ومع رلً،  ا ًجىص اعالم ملذم البالغ بؤي -11 متى وان رلً ممىىا، جضٍو

ت ججاه شخص مخش  .اجشاءاث جؤدًبيت أو ػيرها مما كذ ًترجب عليه اخالٌ الجمعيت بالتزاماث السٍش

لت معالجت البالغ جلتزم ال-11 لت عادلت ومىاسبت، ولىنها  ا جظمً أن جيسجم رٍش جمعيت بالخعامل مع ؤلابالغ عً أي مخالفت بطٍش

 .مع سػباث ملذم البالغ

 

 

 



 

 

 

 

 ملحك: نموذج إبالغ عن مخالفة

 هعلىهبد هقذم الجالغ )يوكي عذم رعجئخ هزا الجزء إرا لن يشغت هقذم الجالغ ثكشف هىيزه(

  االسن

  الىظيفي الذوس

  اإلداسح 

  سقن الهبرف

  الجشيذ اإللكزشوًي

  هعلىهبد صٌذوق الجشيذ

 هعلىهبد هشركت الوخبلفخ

  االسن

  الذوس الىظيفي

  اإلداسح 

  سقن الهبرف

  الجشيذ اإللكزشوًي

 هعلىهبد الشهىد )إى وجذوا. وثبإلهكبى إسفبق وسقخ إضبفيخ في حبلخ وجىد أكثش هي شبهذ(

  االسن

  الذوس الىظيفي

  اإلداسح 

  سقن الهبرف

  الجشيذ اإللكزشوًي

 الزفبصيل

  طجيعخ وًىع الوخبلفخ

  ربسيخ اسركبة الوخبلفخ وربسيخ العلن ثهب

  هكبى حذوس الوخبلفخ

  ثيبًبد أو هسزٌذاد رثجذ اسركبة الوخبلفخ

أسوبء أشخبص آخشيي اشزشكىا في اسركبة 

 الوخبلفخ

 

  هعلىهبد أو رفبصيل أخشيأيخ 

 الزىقيع: ربسيخ رقذين الجالغ:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أنتهى
 


