
 

 

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات 
 ومحاية مقدمي البالغات

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 مقدمة
 

جل  إإل نإ )وة النل شييييييجي التو)إإل  نإسييييييإجسييييييإل"   "توجب سييييييإجسييييييإل الغجعن نمل نلفات )و نارجإلجمل  اليمييييييج  غإإ ج  إ ج ف   

نإتنلإذي الموظلي المتطو)ي   الناسييلال )ضييج  سلا نلين ة  أ"نجل  إإل"  )لى   ف  اليمييج  غإإ ج  إ ج نجلجإإجمل ابا ينإل نانو ة  

، التضيي و هذا نإسييإجسييإل أ   المسييلالإإج  مب جيري )جإإإل مو نألخاق نإمييرةييإإل أ نج  نإ  ا الةج سييإل النج ج    نالإتزنمنجل  إإل  

أصياج  ناةيلاإل   أاله نجل  إإل  سيو  تةيعحم مت ا ق  تت عل إ  أالخطع ج ي   أاليت  نلفات يف القت م كع )و أي خمجإلإل 

 النإنزنهإل ناسيييتلإ يو الم ججلإل  إش فميييكا منجسيييبع ى ج فب )لى ىج إل مو ي  ا إةيييجع نجل  إإل معن)جة قون)  نإةييي ق  أال

 نا  و  هبجع  النإلونئحفكج إل نإقوننني    النالإتزنمأ نج  أين  مسلالإإج   

أ  نإقإجم   غىلخمجإلجمل الط أنت     أالفات )و أيإل خمجطع تمييييكإ  ىا مو ي  ا إةييييجع نجل  إإل إإ غىل  حم هذا نإسييييإجسييييإل  

 ينطوي )لى أي مسلالإإإلع   الال  المق و هبذن نألمع آمو  

 النطاق 
 

  أالموظلني   أالمسييلالإني تنلإذيني  أالتط ق هذا نإسييإجسييإل )لى مإ  مو ي  ا إةييجع نجل  إإل سييون  ىجنون أ)ضييج  سلا غين ة  

أيضيج  ألي مو أصياج  ناةيلاإل    الميكو ؛ أي نسيتننج  الف ال جصي    يف نجل  إإل،  مسيتميج يو فةيعحم نإنعع )و من أالمتطو)ني  

 خمجإلجملع     أالنلفات )و أيإل خمجطع   الغريه   المترب)ني المجحننيمو مستلإ يو  

 



 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  

 املخالفات 
 

متطل جمل تنعإ إإل   أالتميييييعي إإل    أالنلخا  أبي نإتزنمجمل قجنونإإل   أالمجإإإل  أالتمييييي ا نا ج سيييييجمل ناجطاإل أي خمجإلجمل جنجئإإل 

 نإ إاإلع    أالنإسامإل    أالتلش نإيت تمكا خطعن  )لى نإةاإل    أالينخلإإل  

 )لى س إا نانج  ال نحلةع، مج يلي: )ن ج، التم ا نارجإلجمل نإيت يتوجب نلفات 

 سو  نإتةعحمع   أالنإلسجي    أالك غري نإقجنوين  مبج يف  إش نإعشوة نإسلو  •

  أالسو  نإتةعحم ناجيل  مبج يف  إش ني)ج  نإنلقجمل نإكج فإل، غسج ة نستر نم نألشإج  نإقإ إل، ) لإجمل غسإا نالمون   •

 ي)  جل جمل مم وهإل ع

  أالت زيز مةييييجحله ناجصييييإل نسييييتر نم شييييريف منةيييي ه يف نجل  إإل إ   منا ناةييييجع) م نل ةييييج  )و  جالمل ت ج ل  •

 مةجع نآلخعيو  وق مةلاإل نجل  إإل ع

 غتاحم نإواثئق نإعمسإإل ع  أاليف  إش غضج)إل، غخلج      مبج نال تإج غمكجنإإل  •

 نإيت حيت ا ن تكجهبج أاي  ىج  نو) جع   أالنإيت يت  ن تكجهبج،   أالنجلعنئ  نجلنجئإإل ناعتك إل،  •

 تط إق ج فةو ة غري صاإاإلع أالقجفإل نإ نخلإإل نإع   القون)  الأنع إل) م نالإتزنم ابإسإجسجمل  •

 مكج آمل غري مستاقإل مو ج إل خج جإإل انح تلش نجل إل م جملإل تلضإلإإل غري مرب ةع أالنحلةو  )لى منج    •

 نل ةج  )و م لومجمل سعيإل فطعيقإل غري قجنونإإلع  •

 نإتا)ب ابإ إجانمل نحملجس إإلع •

  



 

 

 

 

 

 

  

 ع  السامت    ي  صاإل ناوظلني  •

 غري نألخاقيع   النإسلوكن)  نإسلوك نا ين  ننت جك قو  •

 نإسلطجمل نإقجنونإإلع   أالسو  نستر نم نإةا إجمل   •

  إ ج يت لق أبي مو ناسجئا ناذىو ة أ)ااع    النإتسرتملنمعة نإة ت  •

 

 الضمانات 
 

) م ت عضيي    ج الضيي  غات إل نإلعصييإل إكا مو ي  ا إةييجع نجل  إإل إإفات )و نارجإلجمل   غىل  حم هذا نإسييإجسييإل  

مكجنته  أالمنةيييييييي ه   أالنإسييييييييإجسييييييييإل ) م ت عل مق م نإ ات اطع  ق ن  الظإلته    التضيييييييي و  ؛نليذن  نتإكإل  إش أالإانتقجم 

شيييييييييعيطإل أ  يت  نلفات )و   شيييييييييكا مو أشيييييييييكج  نإ قج  نتإكإل قإجمه ابلفات )و أيإل خمجإلإل الألينالجت ج)إإل يف نجل  إإل  

 نتضح ف    إش أبنه خمطئع   غ ني    الال،  الم قوإإلتتو ع إ ى مق م نإ ات م طإجمل نشت جا صجيقإل    الأ نارجإلإل حبسو نإإل 

 

مو أجا محجيإل ناةيلاإل نإميرةيإإل إل  لف،  ه  هذا نإسيإجسيإل تضي و ) م نإكميي )و هويإل مق م نإ ات )ن  ) م  غ ته  ال 

هويإل مق م   السييييييعيإلإل اج عإل )لى ىت ج   بالمنجسيييييي فذ  ىا ج   ةكو   السييييييإت يف  إش، مج مل ينيف نإقجنو  خاحم  إشع  

إل، يتوجب إلت جما م  أي فات أ  يت  نإكمييييييي )و هويإل مق م نإ ات، المن ج إنيف  جالمل م  الإكو نإ ات )و أي خمجإلإلع 

 )لى س إا نانج  ضعال ة ىمي نهلويإل أمجم أي مك إل خمتةإلع  



 

 

 

 

 

 

  

شييييييييريف آخعع  أالىمييييييييله ألي موظي   ال) مم مو ق له  ىذإش يتوجب )لى مق م نإ ات نحملج عإل )لى سييييييييعيإل نإ ات ناق 

)لإه أيضيييييج  ) م غجعن  أي تقإقجمل فنلسيييييه  و  نإ اتع ى ج تضييييي و نإسيييييإجسيييييإل ) م غيذن  مق م نإ ات فسييييي ب   اليتوجب

 هذا نإسإجسإلع    ال ق نلفات )و نارجإلجمل 

 

 إجراءات اإلبالغ عن خمالفة  

 

 يس ا نختج  نلجعن  نانجسب يف  إنهعيلضا نلفات )و نارجإلإل فةو ة م كعة  ىت  •

)لى نإعغ  مو أنه ال يطلب مو مق م نإ ات غ  جمل صييييييييييياإل نإ ات، غال أنه فب أ  يكو  قجي ن  )لى غ  جمل أنه ق م  •

 نإ ات حبسو نإإلع 

 ة ناون ي  غين  أالنجل  إيإل    مي يع  غىليت  تقي   نإ ات خطإيج   ال ق نإن و ا ناع ق  الط يج)تيه ل تسيييييييييييلإ يه فععحم م لق   •

   نجل  إإلعنإربي  نالإكرتالين اسلال  نجلوية يف  غىل سجإه م جشعة غمو خا    أالنإ معيإل 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 معاجلة البالغ  
 

ي ت   نلجعن  ناترذ خبةيييييوال نلفات )و أي خمجإلإل ال ق هذا نإسيييييإجسيييييإل )لى ط إ إل نارجإلإل  ن جع غ  ق  يتطلب 

 نت جع ناطونمل نإتجإإإل يف م ججلإل أي فات: اليت تقإق  مسيع  أالت قإق ينخلي  أال إش غجعن  معنج إل غري  مسإإل  

نإتنلإذي    الناسييييييلال نسييييييتام نإ اغجمل ابطاع  ئإا سلا نلين ة    النالقرتن جمل )ن ى  أال تقوم جلنإل نجلوية/ نإمييييييك •

 س وع مو نستام نإ اتع أمل يكو نإ ات موج ج  ض  نألخري  )لى مض و  نإ ات خا     غ ن  إلك  إإل

نإيذي فيب أ  يتريذاع الميكو  يا ف    النإميييييييييييكياإإيإل إتاي يي  ميج غ ن ىيج  يتوجيب غجعن  تقإق  أال يت  غجعن  معنج يإل   •

 نإ اغجمل ف ال  نحلججإل لجعن  تقإقع

 أايم إبش ج  نستام نإ ات ال ق  هجتي إلتونصاع   10يت  تزالي  مق م نإ ات خا   •

قجفا ل)جية نإنعع مج مل   الغريهذن نإقعن  هنجئإج   اليكو قإق غضييييييجيفع   نإ ات غري مرب ،  لو يت  غجعن  أي تأغ ن ت ني   •

 يت  تق   غ  جاتمل غضج إإل خبةوال نإ اتع

ميي يع غين ة ناون ي    أالنجل  إييإل  ميي يع    غىل، يت  غ ييجإييإل نإ ات  المرب ةم طإييجمل م قوإييإل    غىل  نإ ات يسيييييييييييتنيي   أغ ن ت ني   •

 نانجس إلع   نإتوصإإل  الغص ن يف نإ ات    نإ معيإل إلتاقإق 

نإتوصيييإإل خا  )ميييعة أايم    الغصييي ن مو نإتاقإق يف نإ ات    النت ج نم يع ناون ي نإ ميييعيإل   أالنجل  إإل  م يع فب )لى   •

 ) ا مو ات يخ غ جإإل نإ اتع

  



 

 

 

 

 

 

  

 نجل  إإل إل ةجيقإل النال)ت جيعم يع   غىلتع   جلنإل نجلوية توصإج ج  •

يت  ت ي  نلجعن نمل نإتأيي إإل نارتت إل )لى نارجإلإل ال ق سييييييييييإجسييييييييييإل نلفات )و نارجإلجمل المحجيإل مق مي نإ اغجمل  •

 نإ  ا نإسج ي نال و ع قجنو ال 

مىت ىيج   إيش ةكنيج ، تزاليي  مقي م نإ ات مب طإيجمل )و أي تقإق يت  غجعن اع الم   إيش، ال فوم غ)ام مقي م نإ ات  •

 غريهج ةج ق  يرتتب )لإه غخا  نجل  إإل ابإتزنمجمل نإسعيإل جتجا شريف آخعع أالإإل أبي غجعن نمل أتيي 

ال تضيييي و أ  تنسييييك  طعيقإل م ججلإل   الإكن ج،  المنجسيييي إلتلتزم نجل  إإل ابإت جما م  نلفات )و أي خمجإلإل فطعيقإل )جيإإل  •

 نإ ات م   غ جمل مق م نإ اتع

  



 

 

 

 

 

 

  

 ملحق: منوذج إبالغ عن خمالفة
   نإ ات  ميكو ) م ت  اإل هذن نجلز  غ ن مل يعغب مق م نإ ات فكمي هويته الإكو فب )لإه ت اليو فإجانمل منا نهلجتي / نإربي  نالإكرتالين  لومجمل مق م م

  نالس  
  نإ ال  نإوظإلي 

  نلين ة
   ق  نهلجتي 

  نإربي  نالإكرتالين  
  م لومجمل صن الق نإربي  

 م لومجمل معتكب نارجإلإل 
  نالس  

  نإ ال  نإوظإلي 
  نلين ة 
   ق  نهلجتي

  نإربي  نالإكرتالين 
 غ  جق ال قإل غضج إإل يف  جإإل الجوي أىنع مو شجه   الابلمكج م لومجمل نإم وي  غ  الج النع 

  نالس  
  نإ ال  نإوظإلي 

  نلين ة 
   ق  نهلجتي

  نإربي  نالإكرتالين 
 نإتلجصإا

  نارجإلإل   النوعط إ إل 
  نإ ل  هبج الات يخات يخ ن تكج  نارجإلإل 

  مكج    الث نارجإلإل  
  مستن نمل تن إت ن تكج  نارجإلإل  أالفإجانمل 

  أمسج  أشرجال آخعيو نشرتىون يف ن تكج  نارجإلإل 
  تلجصإا أخعى أالأيإل م لومجمل 

  مجهي نإنتجئج ناتوق إل مو هذن نإ ات  
 نإتوقإ :  ات يخ تق   نإ ات: 

 


