 . ٥٫٦سياسة اإلبالغ عن المخالفات
 . ٥٫٦٫١الغرض
فاعال لتاليف واحتواء أي سلبيات يف بيئة عمله ،خاصة ما يختص بالنزاهة والقيم ،ولذا
. ١من سامت التميز يف الهالل أن يوفر نظا ًما ًا
وضعت هذه السياسة ليتمكن منتسبو الهالل من اإلبالغ عن أي ظواهر سلبية غري قومية ويتمكن الهالل من التعامل معها مبا يعزز
الثقافة املؤسسية املرموقة والتميز املؤسيس الذي يسعى إليه د و ًما.
. ٢الغرض من هذه السياسة ما ييل:
حث منتسبي الهالل عىل اإلبالغ عن أي واقعة احتيال أو أمور غري أخالقية تقع يف الهالل وهم عىل علم بها .
تقديم الوسيلة املناسبة للمنتسبني لإلبالغ عن أي واقعة احتيال أو أمور غري أخالقية .
حامية املبلغني بحسن نية عن وقائع االحتيال أو األمور غري األخالقية .
االرتقاء مبستوى التواصل والشفافية اوالقيم الفاضلة يف الهالل .
. ٣إن اإلخفاق يف االلتزام بهذه السياسة قد يعرض الهالل إىل ما ييل:
تدهور سمعة الهالل وصورته وتراجعها سلب ا بسبب االحتيال أو األمور غري األخالقية .
مساءلة قانونية .
إخفاق يف استعادة األصول املرسوقة أو امل ُساء استغاللها .
خرق سياسات أخرى بالتبعية ،مثل مدونة السلوك املهني السارية يف الهالل .
. ٤ال يُراد من هذه السياسة التشكيك يف القرارات املالية أو اإلدارية التي يتخذها الهالل.

 . ٥٫٦٫٢المعنيون بااللتزام بالسياسة

. ١ترسي هذه السياسة عىل جميع منتسبي الهالل.

 . ٥٫٦٫٣نطاق عمل السياسة
. ١يشمل نطاق عمل السياسة حاالت االحتيال وحاالت األمور غري األخالقية وحاالت املخالفة لنظم الهالل ،كام هي معرفة تحت عنوان
تعاريف السياسة أدناه.
. ٢ال يشمل نطاق عمل السياسة خالفات العمل أو الخالفات الشخصية التي تنشأ بني الزمالء أو بني الرئيس واملرؤوس وتحل بالرتايض
بينهم وال تتجاوزهم إىل اإلرضار مبصالح الهالل أو منتسبيه أو املتعاملني معه.
. ٣يف الوقت الذي يحث فيه الهالل منتسبيه عىل اإلفصاح عن املخالفات ،فرمبا رأي أحد املنتسبني مسألة خطرية للغاية تستدعى اإلبالغ
ظلام وال للحصول عىل مكاسب شخصية.
عنها لجهات خارجية ،يتوجب أن يكون هذا اإلبالغ ناب ًاع ا عن حسن النية ،وليس ًا

 . ٥٫٦٫٤تعاريف السياسة

. ١االحتيال :ترصف أو مامرسة غري أخالقية تتسم بعدم األمانة وبالنية املب ّيتة إلخفاء حقيقة ما ،سوا ًاء بالكلامت أو بالترصف أو
بالتزييف،
ما من شأنه أن يسفر عن خسارة مالية أو غري مالية للهالل .ويدخل يف عداد ذلك املامرسات املحاسبية املغلوطة أو إعداد التقارير
املالية املغلوطة بنية االحتيال.
. ٢األمور غري األخالقية :الترصفات أو املامرسات املقصودة أو غري املقصودة التي تنايف األخالق القومية وترض بالسمعة وتفتقر إىل
اإلنصافاأو ال تتوافق مع معايري العمل املعتمدة لدى الهالل أو السلوك املهني أو االجتامعي السديد.
. ٣املخالفة :احتيال أو أمر غري أخالقي أو أمر مخالف لنظم الهالل يصدر من منتسب إىل الهالل.
. ٤اإلبالغ :العملية املتبعة يف التبليغ عن واقعة االحتيال أو األمور غري األخ االقية داخل الهالل.
. ٥املبلّغ :الشخص الذي يبلغ عن واقعة احتيال أو أمور غري أخالقية داخل الهالل ،أو يف أوساط الجهات التي تزاول أعامل مع الهالل.
ويدخل يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص :االستشاري ون واملقاول ون واملقاول ون من الباطن واملورد ون.
. ٦خط اإلبالغ :املسار الذي حدده الهالل لإلبالغ عن املخالفات غري األخ القية .وهو خط هاتفي خاص يتيح للمبلغ تقديم البالغ يف
رسيةاتامة ودون اإلفصاح عن هويته يف ما يتصل بسوء الترصف أو االحتيال أو مخالفات ملدونة السلوك املهني أو لسياسات الهالل .ا

 . ٥٫٦٫٥استقبال البالغات
. ١يجوز األي موظف أو متطوع أو استشاري أو عضو مبجلس اإلدارة أو ألي طرف خارجي متيقن من وقوع مخالفة إبالغ إدارة املوارد
وفق ا ألحكام
البرشية أو لجنة االمتثال والشفافية والتدقيق التابعة إىل مجلس اإلدارة باملخاوف أو الشكاوى أو املخالفات الواقعة ًا
هذه السياسة.
إذا كانت املخالفة مجرد خالف عمل أو خالف شخيص مع رئيس أو زميل أو مرؤوس وال ميس مصالح الهالل أو منتسبيه أو
املتعاملني معه ،وأمكن حله بالرتايض فال داعي لإلبالغ عنه.
إذا كانت املخالفة تعالج من خالل سياسة أخرى معتمدة يف الهالل فيفضل اتباع تلك السياسة .
إذا كان املبلِّغ مطمئنًا إىل تصعيد األمر إىل رئيسه املبارش فليفعل ،وإال فليتجاوزه ،ويف الحالتني إذا كانت املخالفة بينة فيجب
رفع األمر إىل إدارة املوارد البرشية أو لجنة االمتثال والشفافية والتدقيق ،مبا يتفق وأحكام هذه السياسة .وينبغي للرئيس
املبارش أال يبارش التحقيق يف الواقعة عىل أي وجه بصورة مستقلة ،إال مبا يتفق مع سياسات الهالل واإلجراءات املتبعة لديه.
. ٢تقدم بالغات املخالفات من خالل خط الهاتف الساخن املخصص لذلك ،وهذه خدمة رسية متاحة للجميع من أجل مناقشة
املخالفات
املحتملة واإلبالغ عنها ،وكذلك الترصفات غري القومية أو غري األخالقية .وميكن الوصول إىل خط اإلبالغ الساخن مجان ا وطوال  ٢٤ساعة
متاح ا عىل الفور ،فيمكن للمتصل ترك رسالة صوتية مسجلة.
وعىل مدار أيام األسبوع السبعة .وإذا مل يكن أحد مشغيل الخط الساخن ًا
علام بأنهم سيلقون معاملة قامئة عىل االحرتام ،وستلقى
وال يتوجب عىل األفراد املتصلني بخط اإلبالغ الساخن الكشف عن هوياتهمً ،ا
مخاوفهم ومباعث قلقهم كل التقدير واالهتامم .كام ميكن تقديم البالغات مبارشة من خالل املوقع اإللكرتوين للهالل عىل الرابط:

.https://www.qrcs.org.qa/tellus
. ٣إذا كانت املخالفة يف حق أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني أو تستدعي النظر فيها من جهات عليا ،فتوجه إىل لجنة
االمتثال والشفافية والتدقيق للنظر والتحقيق فيها .ما دون ذلك من املخالفات يوجه إىل إدارة املوارد البرشية للتحقيق فيها.

 . ٥٫٦٫٦حامية املبلغ
. ١ميكن ألي موظف التقدم بأي بالغ عن املخالفة دون خوف من التعرض للمضايقة أو أي تأثري سلبي عىل منصبه أو مستحقاته
الوظيفية ودون خوف من الفصل من العمل أو التعرض إلجراء تأديبي أو إجراء انتقامي أو إيقاف عن العمل أو أي تهديدات أخ رى
من جانب الهالل أو أي من منتسبيه.
. ٢إذا ترصف املبلٌغ بإنصاف وحسن نية عند اإلبالغ مبا يعتقد أنه يشكل  -استنا ًاد ا ألسباب معقولة – واقعة احتيال أو أم ًرا غري أخالقي
فإنه لن يتعرض ملخاطر من قبيل فقدان عمله أو التعرض ألي صورة من صور الرضر ج ّراء اإلبالغ ،حتى وإن مل يقم دليل عىل املخالفة
الحق ا .غري أن أي ادعاءات مزيفة أو كيدية ستفيض إىل إنزال عقوبة اإلجراء التأديبي باملبلٌغ وهو ما قد يصل إىل الفصل
موضوع البالغ ًا
من العمل.
. ٣لن ينزِل الهالل أي عقوبة ولن يتهاون مع أي إجراءات انتقامية يتخذها أي منتسب للهالل بصفة مبارشة أو غري مبارشة بحق أي
شخص يترصف بحسن نية أو يتقدم بادعاء مل يقم عليه دليل يف إطار التحقيق الالحق عىل البالغ.
. ٤أي ترصف انتقامي أو إيذاء يلحق باملبلٌغ إمنا يفيض إىل إنزال عقوبة اإلجراء التأديبي بحق املنتقم ،ويشمل ذلك الفصل من العمل.
. ٥إذا ظن املبلِّغ أنه يتعرض للعقوبة واالنتقام من أي وجه بسبب بالغه ،أو اعتقد بوجود تسرت عىل واقعة احتيال أو أمر غري أخالقي
تم اإلبالغ عنه ،أو ظن أنه مل تحدث استجابة مرضية يف أعقاب البالغ ،فإنه ينبغي له التوصل فو را مع لجنة االمتثال والشفافية
والتدقيق مور ًاد ا ما لديه من وقائع.
. ٦لتجنب املساس بسري التحقيق يف مسائل ي زعا م فيها ب اوجود احتيال أو ترصفات ال متت لألخالق ،ينبغي عىل املبلٌغ أن يبقي عىل
املعلومات التي أبلغ عنها وعىل طبيعة املسألة محل البالغ وعىل هوية من يشك بضلوعهم فيها ،طي الكتامن.

 . ٥٫٦٫٧التحقيق يف املخالفات املبلغ عنها ومتابعة التصحيح
. ١تخضع كل البالغات املقدمة للمراجعة والتحقيق عىل يد أفراد مفوضني بذلك يف إدارة املوارد البرشية أو بتكليف من لجنة االمتثال
والشفافية والتدقيق( حسب املخالفة كام تقدم ذكره يف :استقبال البالغات) ،وتقيض السياسة بإخضاعها للتحقيق الدقيق والكامل
وإدارتها عىل الوجه املناسب ويف الوقت املناسب.
. ٢بعد اإلبالغ عن الواقعة من خالل الخط املخصص لإلبالغ عن املخالفات أو من خالل املوقع اإللكرتوين للهالل ،تتواصل لجنة االمتثال
والشفافية والتدقيق أو املفوضون من قبلها مع املبلغ الذي أفىض مبخاوفه أو شكواه أو أبلغ عن املخالفة ،الستكامل أي معلومات

الزمة مبا يتيح اتخاذ قرار بشأن مدى التعامل مع األمر عىل نحو يتسم باملعقولية واإلنصاف والتناسب.
. ٣إذا كانت الشكوى ال تقتيض فتح تحقيق فيتواصل مع املبلغ إلبالغه بذلك ويقفل ملف الشكوى .وإذا كانت الشكوى تقتيض فتح
تحقيق فتبارش لجنة االمتثال والشفافية والتدقيق التحقيق بنفسها أو تكلف فريقًا للتحقيق يف البالغ.
. ٤بعد استكامل التحقيق ،تحدد لجنة االمتثال والشفافية والتدقيق أو املوفوضني من قبلها ما إذا كانت الحالة تقتيض إجرا ًاء تقوميي ا
تصحيحي ا من عدمه ،استنا ًاد ا إىل الوقائع والظروف املحيطة باملخالفة وما أسفرت عنه نتائج التحقيق .وقد ينطوي هذا اإلجراء عىل
سبيل املثال عىل ما ييل:
اإلجراء التأديبي .
الترسيح من العمل .
استعادة األصول .
الرشوع يف إجراءات قانونية .
. ٥إذا كانت املخالفة يف حق أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني :بنا ًاء عىل توصية لجنة االمتثال والشفافية والتدقيق يتخذ
مجلس اإلدارة اإلجراءات التقوميية املقررة أو يحيلها إىل اإلدارة التنفيذية التخاذ اإلجراءات املقررة ،وتعد لجنة االمتثال والشفافية
والتدقيق وثيقة بالدروس املستفادة ترفعها إىل مجلس اإلدارة.
. ٦إذا كانت املخالفة بحق أحد املوظفني أو املتطوعني :بنا ًاء عىل توصية إدارة املوارد البرشية يتخذ األمني العام اإلجراءات التقوميية
املقررة أو يحيلها إىل إدارة املوارد البرشية التخاذ اإلجراءات املقررة ،وتعد اإلدارة وثيقة بالدروس املستفادة ترفعها إىل األمني العام
ولجنة االمتثال والشفافية والتدقيق.

 . ٥٫٦٫٨ا اإلرشاف عىل السياسة وااللتزام بها
. ١ترشف لجنة االمتثال والشفافية والتدقيق التابعة إىل مجلس اإلدارة عىل تنفيذ هذه السياسة من خالل استقبال البالغات والتحقيق
فيها ورفع التوصيات إىل مجلس اإلدارة ،وتدوين الدروس املستفادة ،ومتابعة إجراء أي تعديالت معتمدة يف سياسات الهالل بناء عىل
هذه الدروس.
. ٢تبلغ اللجنة األطراف املعنية بهذه السياسة ،وتنرش عىل املوقع اإللكرتوين للهالل وعىل أي وسائل أخرى للنرش يراها مجلس اإلدارة،
بغرض متكني األطراف املعنية من ا الطالع عليها.
وفق ا ملا تقتضيه الحاجة وبنا ًاء عىل توصية من لجنة االمتثال والشفافية
. ٣يراجع مجلس اإلدارة هذه السياسة من فرتة إىل أخرى ًا
والتدقيق ،وال تعدل إال مبوافقة املجلس__.

