نموذج سياسة جعازض املصالح للجمعيات ألاهلية
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ثمهيد

َة
ّك شخ يفمك لخالحهاَ ،ةو ُم
فذ ما يٍصر به مً خشواا َة
ُم
خصوية ّل
اسر اظاس
دحتر " الجمفية ألاهلية"
1- 1
ٍص
ٍص
الفمك ليغ مً اهتمامها ،اال َّأن الجمفية شر أن اإلاخالح الششخية إلاً يفمك لخالحها َة
ِة ّل
أأ
أجىاا
مماسظة ِة
مصضصـيته ،أ ال ِةاله
ممااشر ،مق
ليت
بخصسر
اجتماـية ،أ مالي ،أ ليتهاٌ ،ذ تذا ُمك،
أونعة
ٍص
ٍص
ٍص
ٍص
ٍص
ِة
ممااشر أ ِة
ُم
للجمفية مما ْد
ٌذ يينؤ مفه وفاسض في اإلاخالح.
ُم
ؤلاهجاص ،ؤوي ظياظة
اإلامادسر
الفىاية
الجمااي
اهة الفمك
 2- 1ئمً الجمفية بٍيمها ممادئها
ِة
اإلاتمملة في اللن ِة
ِة
ِة
ِة
ِة
ّل
وفاسض اإلاخالح الخادسر ـً الجمفية؛ لتفضيض لٔ الٍيم خمايتها ،رلٔ لتىادأ أن ئجش اإلاخلحة الششخية
أ الفااللية ،أ اإلاهىية ّلأ شخ يفمك لخالح الجمفية ـلى أداا اجما ه جاه الجمفية ،أ أن َةيت ّلد َة
خك مً
ٍص
مٓاظس ـلى خعاب الجمفية.
الٕ لٔ اإلاخالح ـلى
ٍص

2

نطاق وأهداف السياسة

ُم
 1-2مق ـذر ؤلا الٕ بما جاا في التنشيفاا الٍصاهين اإلافمصٕ بها في اإلاملْة الفشبية العفصدية التي دْم
وفاسض اإلاخالح ،هؽار الجمفياا اإلائظعاا ألاهلية الالدته التىىيزية ،الالالدة ألاظاظية للجمفية ،ؤوي هزه
ًال
اظتْماال لها ،د َةن أن َّ
دك مدلها.
العياظة
ُم
 2-2عمَ هزه العياظة ـلى ّك شخ يفمك لخالح الجمفية ،ينمك رلٔ أـضاا الجمفية الفمصمية أـضاا
مجلغ ؤلاداسر ،أـضاا اللجان اإلاىبمٍة مً مجلغ ؤلاداسر ،مذيشأ الجمفية التىىيزيين ،جميق مصؼىيها
متعصـيها.
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 3-2ينمك وفاسض اإلاخالح ،ما يتفلَ با

شاص أهىعهم اإلازّصسيً في الىٍشر العابٍة مخالح أأ شخ

آ ش ٓصن لهم ـالٌة شخية بهم ،ينمك هئالا الض جة ،ألابىاا ،الصالذيً ،ألااٍاا ،أ ليتهم مً أوشاد
الفااللة.
ُم
ًال
ُ 3-2مو ُّد
فذ هزه العياظة جضاا ال يتجضأ مً الصجاالَ التي شبغ الجمفية با

شاص الفاملين لخالحها ظصاا ّاهت لٔ

الصجاالَ ٌشاساا وفيين أ ـٍصد ـمك.
ًال
ُ 4-2م ّل
ضمً الجمفية الفٍصد التي بتمها مق اظتناسييها الشاسجيين أ ليتهم ،هخصوا ىؽم وفاسض اإلاخالح بما
يتىَ مق أخٓار هزه العياظة.

 5-2تهذه هزه العياظة الى خماية الجمفية ظمفتها مً يفمك لخالحها مً أأ أآإ وفاسض اإلاخالح
العلمية التي ٌذ ينؤ بعبس ـذر ؤلاوخاح.
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مسئوليات وصالحيات مجلس إلادازة وإلادازة الحنفيرية الخاصة بسياسة ثنظيم جعازض املصالح

 1- 3اداسر وفاسض اإلاخالح أخذ الا تخاواا الشاليعة إلاجلغ ؤلاداسر.

 2- 3يجصص للمجلغ ٓصيً لجان مدذدر ا ٓليي اخذ لجاهه اإلاىبمٍة مً اإلاجلغ للىؽش في اإلاعاالك التي مً
اإلادتمك أن ىعصأ ـلى وفاسض مخالح مق مشاـار متعلماا اظتٍاللية لٔ اللجان.
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 3- 3ال يٓصن الششخ في خالة وفاسض مخالح اال ارا ٌشس مجلغ اداسر الجمفية ويما يخخ وفامالا الجمفية مق
الميت أ وفامالا أـضاا اإلاجلغ ِماس التىىيزيين في الجمفية أن الحالة ىضصأ ـلى وفاسض مخالحٓ ،صن
والخية الٍشاس مق اإلاعئ ٕ التىىيزأ بخخصص باقي مصؼىي الجمفية.
ًال
 4- 3يجصص إلاجلغ ؤلاداسر وٍا لعلعته التٍذيشية أن يٍشس – بنؤن ّك خالة ـلى خذر – الاـىاا مً اإلاعئصلية ـىذ
ًال
وفاسض اإلاخالح الزأ ٌذ يينؤ ـشضا مً خين آل ش في ظياً وناظاا الششخ ٌشاسا ه اإلافتادر ،أ الزأ ٌذ
يينؤ في ظياً ـمله مق الجمفية ،ظصاا ما يتفلَ بمخالح مالية أ بمخالح وفيٍه ـً الٍيار بصاجمه في
التخشه ـلى أِمك جه بما يتصاوَ مق مخالح الجمفية.

 5- 3ـىذما يٍشس مجلغ ؤلاداسر أن الحالة وفاسض مخالح ،يلحنر واخس اإلاخلحة اإلاتفاسضة بتصحيذ ضفه
بجميق ؤلاجشاااا التي يٍشسها مجلغ ؤلاداسر ا ماؿ الاجشاااا اإلاىؽمة لزلٔ.

 6- 3إلاجلغ اداسر الجمفية والخية ايٍاؿ الجضاااا ـلى مخالىي هزه العياظة ،سوق الٍضايا الجىاالية الحٍصٌية
للمعالمة با ضشاس التي ٌذ ىجم ـً ـذر الحنار جميق ر أ الفالٌة بها.

 7- 3مجلغ ؤلاداسر هص اإلاخصٕ في ىعيت أخٓار هزه العياظة ـلى أن ال يتفاسض رلٔ مق الاهؽمة العاسية الالالدة
ألاظاظية للجمفية أهؽمة الجهاا اإلانشوة.

 8- 3يفتمذ مجلغ ؤلاداسر هزه العياظة ،يملن جميق مصؼىي الجمفية ٓصن هاوزر مً اسيخ ؤلابالك.

 9-3يتصلى مجلغ ؤلاداسر التؤِذ مً ىىيز هزه العياظة الفمك بمصجبها اجشاا التفذيالا الالصمة ـليها.
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حاالت جعازض املصالح

مخلحة لششخ يفمك لخالح الجمفية في أأ وناط يتفلَ ظصاا بنٓك ممااش أ ليت ممااش
 1-4ال يفني جصد
ٍص
بالجمفيةٌ ،يار وفاسض في اإلاخالح بين العشوين  .لًْ ٌذ يينؤ وفاسض اإلاخالح ـىذما يعلس ممً يفمك لخالح
ًال
ًال
الجمفية أن يمذأ سأيا ،أ يتخز ٌشاسا ،أ يٍصر بتخشه إلاخلحة الجمفيةٓ ،صن لذيه في هىغ الصٌت َّاما مخلحة
تفلَ بنٓك ممااش أ ليت ممااش بالشأأ اإلاعلصب مىه ابذاإه ،أ بالتخشه اإلاعلصب مىه ا خاره ،أ أن يٓصن لذيه
الحنار جاه ظشه آ ش ليت الجمفية يتفلَ بهزا الشأأ أ الٍشاس أ التخشه .ار ىعصأ خاالا وفاسض اإلاخالح ـلى
صـضـة للصالا للجمفية.
دٍيَ إلآاظس شخية،
اظاار الظتفمإ المٍة،
اهتهاُ للعشية،
ٍص
ٍص
ٍص
ٍص

 2-4هزه العياظة ضق امملة إلافاييت ظلصِية لفذد مً اإلاصاٌي اال أجها بالضش سر ال ومعى جميق اإلاصاٌي ألا شر
اإلادتمك خذ ثها ،يتدتم ـلى ّك مً يفمك لخالح الجمفية التخشه مً لٍاا أهىعهم بخصسر تماش ى مق هزه
العياظة ،جىس ما ٌذ يمذ أهه ظلصُ يخالي هزه العياظة مً الامملة ـلى خاالا التفاسض ما يلي:
ًال
 يينؤ وفاسض اإلاخالح ممال في خالة أن ـضص مجلغ ؤلاداسر أ ـضص أأ لجىة مً لجاهه أ أأ مً مصؼىي
ًال
الجمفية مناسّا في أ له ولة بؤأ وناط ،أ له مخلحة شخية أ مخلحة ىؽيمية أ مهىية في أأ ـمك
أ وناط ٌذ يئجش بنٓك ممااش أ ليت ممااش ـلى مصضصـية ٌشاساا رلٔ الفضص أ اإلاصؼي أ ـلى ٌذسا ه
في ؤدية اجما ه معئصليا ه جاه الجمفية.
ًال
 يينؤ التفاسض في اإلاخالح أيضا في خالة أن ـضص مجلغ ؤلاداسر أ أخذ ِماس التىىيزيين يتلٍى أ يدخك
ًال
ـلى مٓاظس شخية مً أأ ظشه آ ش ظصاا ّان رلٔ بعشيٍة ممااشر أ ليت ممااشر معتىيذا مً
مصٌفة مناسِته في اداسر ائ ن الجمفية.
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ٌ ذ يينؤ التفاسض في اإلاخالح مً الٕ الاظتىادر اإلاادية مً الٕ الذ صٕ في مفامالا مادية بالميق أ
النشاا أ التؤجيت للجمفية.
 ايضا ٌذ يينؤ التفاسض في اإلاخالح مً الٕ وفيين ألابىاا أ ألاٌشباا في الصؼاالي أ صٌيق ـٍصد مفهم
 مً اخذر وصس وفاسض اإلاخالح ٓصن في خإ اس ماط مً يفمك لخالح الجمفية في جهة أ شر يٓصن بينها
وفامالا مق الجمفية.
 الهذايا ؤلاِشامياا التي يدخك ـليها ـضص مجلغ ؤلاداسر أ مصؼي الجمفية مً أمملة وفاسض اإلاخالح.
 الاظتمماس أ اإلالْية في وناط جاسأ أ مينؤر ٍذر ذماا أ وعتٍمك ذماا خالية مً الجمفية ا
مدث ـً التفامك مق الجمفية.
ًال
ًال
اوا للجمفية ،التي يعلق ـليها بدْم الفضصية أ
 اوناا ألاظشاس أ اـعاا اإلافلصماا التي وفتبت ملٓا
الصؼيىة ،لص بفذ شِه الشذمة.
ٌ مصٕ أخذ ألاٌاسب لهذايا مً أ شاص أ جهاا تفامك مق الجمفية بهذه التؤجيت ـلى خشواا الفضص أ
اإلاصؼي بالجمفية ٌذ ييتج ـىه وفاسض اإلاخالح.
 وعلم ـضص مجلغ ؤلاداسر أ اإلاصؼي أ أخذ أوشاد ـااللته مً أأ جهة إلامالن أ أاياا راا ٌيمة بعبس
وفامك لٔ الجهة مق الجمفية أ ظفيها للتفامك مفها.
ٌ يار أأ جهة تفامك أ وععى للتفامك مق الجمفية بذوق ٌيمة وصا يت معلصبة مً اإلاصؼي أ أخذ أوشاد
ـااللته.
ًال
ًال
 اظتخذار أوصٕ ممتلٓاا الجمفية للمخلحة الششخية مً اؤهه ْدأن ُمي ِةؽ َة
هش وفاسضا في اإلاخالح وفليا أ
ًال
مدتمالّ ،اظتمالٕ أ ٌاا د ار الجمفية ،أ مصؼىيها ،أ مفذاتها ،أ مىاوفها لميت مخالح الجمفية أ
بالجمفية؛ لتدٍيَ مٓاظس
الششخ
ـالٌة
اإلاتدخلة مً الٕ
اظتخذار اإلافلصماا
اظاار
أهذاوها ،أ
ِة
ِة
ِة
ِة
ِة
ِة
شخية ،أ ـااللية ،أ مهىية ،أ َّ
أأ مخالح أ شر
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الالتزامات

 1-5ـلى ّك مً يفمك لخالح الجمفية أن يلحنر بالتالي:
 ؤلاٌشاس ـلى ظياظة وفاسض اإلاخالح اإلافتمذر مً الجمفية ـىذ الاس ماط بالجمفية
 الالحنار بٍيم الفذالة اللناهة اإلاعئ لية ألاماهة ـذر اإلادابار أ الصاظعة أ ٍذيم مخلحة الىىغ أ
آلا شيً ـلى مخالح الجمفية.
ًال
 ـذر الاظتىادر بنٓك ليت ٌاهصوي ماديا أ مفىصيا هص أ أأ مً أهله أوذٌااله مفاسوه مً الٕ أداا
ًال
ـمله لخالح الجمفية.
 جىس اإلاناسِة في ا خار الٍشاساا التي ئدأ لتفاسض مخالح أ صحي بزلٔ
 وفمئة همصرر الجمفية الشاص باإلوخاح ـً اإلاخالح ظىصيا.
 ؤلاوخاح لشاليعه اإلامااش ـً أأ خالة وفاسض مخالح أ ابهة وفاسض مخالح ظاسالة ظصاا ّاهت مالية أ
ليت مالية.
 ؤلابالك ـً أأ خالة وفاسض مخالح ٌذ يتج ـىه أ هً ليته ممً يفمك لخالح الجمفية.
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ٍذيم ما يمبت اجهاا خالة وفاسض اإلاخالح ،في خإ جصده ،أ في خإ ظلس الجمفية رلٔ.

محطلبات إلافصاح

 1-6يتفين ـلى أـضاا مجلغ ؤلاداسر اإلاعئ لين التىىيزيين ليتهم مً اإلاصؼىين اإلاتعصـين التٍيذ التار
باإلوخاح للجمفية ـً الحاالا التالية ،خيمما اهعمَ ،الحخصٕ ـلى مصاوٍتها في ّك خالة ،خيمما اٌتضت
الحاجة ،ظصاا اهعصا ـلى وفاسض وفلي أ مدتمك للمخالح أر ال :
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 يتفين ـلى أـضاا مجلغ ؤلاداسر اإلاعئ ٕ التىىيزأ ليتهم مً اإلاصؼىين اإلاتعصـين ؤلاوخاح ـً أية
ؼاالي ينملصجها ،أ اس ماط شص ي لهم مق جمفية أ مئظعة اسجية ،ظصاا ّاهت دا ك اإلاملْة أر
اسجها.
 يتفين ـلى أـضاا مجلغ ؤلاداسر اإلاعئ ٕ التىىيزأ ليتهم مً اإلاصؼىين اإلاتعصـين ؤلاوخاح ـً أية
خخخ ملْية لهم في اإلائظعاا الشبدية.
 يتفين ـلى أـضاا مجلغ ؤلاداسر اإلاعئ ٕ التىىيزأ ليتهم مً اإلاصؼىين اإلاتعصـين ؤلاوخاح ـً أية
ؼيىة أ مخلحة مالية أ خخة ملْية خخ أأ مً أوشاد أظشهم (الصالذان الض جة /الض جاا/الض ر
ألابىاا/المىاا) في أية جمفياا أ مئظعاا سبدية تفامك مق الجمفية أ وععى للتفامك مفها.
 يتفين ـلى ّك أـضاا مجلغ ؤلاداسر اإلاعئ لين التىىيزأ ليتهم مً اإلاصؼىين اإلاتعصـين ؤلاوخاح
للجمفية الحخصٕ ـلى مصاوٍتها ـلى أية خالة يمًْ أن ىعصأ ـلى وفاسض مدؽصس في اإلاخالح
خضق جميق هزه الحاالا للمشاجفة التٍييم مً ٌمك مجلغ اداسر الجمفية ا خار الٍشاس في رلٔ

.
.

ـىذ اهتٍإ اإلاصؼي الى ؼيىة سالاظية في الجمفية أ الى ؼيىة في اداسر أ شر أ ليت رلٔ مً الصؼاالي
التي سبما ىعصأ ـلى وفاسض في اإلاخالح ،سبما يتفين ـلى اإلاصؼي اـادر وفمئة همصرر وفاسض اإلاخالح
أ الٌياا الفمك بيان ؤلاوخاح في لضصن  30يصما مً ومييت الصؼيىة ِ .ما ٍق ـلى ـا َ الشاليغ
اإلامااش للمصؼي معئ لية التؤِذ مً ٌيار اإلاصؼي بتفمئة اظتماسر ؤلاوخاح ـلى هدص ار .
ّ 2-6ل
يفشض التٍخيت في ؤلاوخاح ـً هزه اإلاخالح الحخصٕ ـلى مصاوٍة الجمفية ـليها اإلاعئ ٕ التىىيزأ ليته
مً اإلاصؼىين اإلاتعصـين لإلجشاااا التؤديبية ظمٍا لىؽار الفمك التىمية الاجتماـية في اإلاملْة الفشبية
العفصدية الالالدة ألاظاظية في الجمفية.
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ثقازيس جعازض املصالح

 1- 7صدؿ جميق همارر اوخاح أـضاا مجلغ ؤلاداسر لذر لجىة ____________
 2- 7صدؿ جميق همارر اوخاح مصؼىي أ متعصاي الجمفية لذر ؤلاداسر ____________
ًال
ًال
ُ 3- 7ميٍذر مشاجق خعاباا الجمفية الشاسجي ٍشيشا اوا با ـمإ الفٍصد اإلابتمة لخالح الجمفية التي ىعصأ
اليغ مجلغ ؤلاداسرُ ،ميضمً رلٔ مق ٍشيشه
ـلى مخلحة ممااشر أ ليت ممااشر لفضص اإلاجلغ ،خإ ِة
ظلس س ِة
العىصأ داا الجمفية الزأ يٍذمه للجمفية الفمصمية.
ًال
ًال
ُم
ظىصيا ُميفشض ـلى مجلغ ؤلاداسر ُمي ّل
صضح ىاويك ألاـمإ أ
 4- 7خذس ؤلاداسر اإلاخصلة باإلاشاجفة الذا لية ٍشيشا
ًال
الفٍصد التي اهعصا ـلى مخلحة إلاصؼىي الجمفية وٍا لىمارر ؤلاوخاح اإلاصدـة لذحها.
ًال
ُم
خيث ِة ّلان هزه العياظة وفذ جضاا ال يتجضأ مً الصجاالَ التي شبغ الجمفية با

شاص الفاملين لخالحها ،وبهه ال

َة
يجصص مخالىة أخٓامها الالحناماا الصاسدر بها.
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جعهد وإقساز

أٌش أوفهذ أها ________________________ بخىتي ___________________
بؤهني ٌذ اظلفت ـلى ظياظة وفاسض اإلاخالح الشاوة بـ "اظم الجمفية" ،بىاا ـليه أ اوَ أٌش ألحنر بما ويها
أوفهذ بفذر الحخصٕ ـلى أأ مٓاظس أ أسباح شخية بعشيٍة ممااشر أ ممااشر معتىيذا مً مصٌعي ِفضص
مجلغ اداسر أ مصؼي في الجمفية بفذر اظتخذار أأ مفلصماا خخ الجمفية أ أوصلها أ مصاسدها لشاض ي
الششخية أ أٌاسبي أ أوذٌائي أ اظتماللها أ مىىفة أ شر.
التصٌيق .....................................................
التاسيخ  ....../...../...........هـ
اإلاصاوَ  ....../...../...........ر
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ملحق ( :)1نموذج إفصاح مصلحة
ًال
ًال
ّل
َّ
أأ جمفية أ مئظعة سبدية تفامك مق الجمفية؟
هك ملٔ أأ مخلحة مالية في ِة
وفم
ال
ًال
ًال
ّل
َّ
هك يملٔ ُّد
أأ جمفية أ مئظعة سبدية تفامك مق الجمفية؟
أأ ٍص
وشد مً أوشاد ـااللتٔ أأ مخلحة مالية في ِة
وفم
ال
ّل
أأ
في خالة ؤلاجابة بىفم ـلى أأ مً ألاظئلة العابٍة ،وؤهه يجس ـلئ ؤلاوخاح ـً التىاويك الشاوة بتملٔ ِة
ّل
ّل
أأ مً أوشاد ـااللتٔ.
أأ أـمإ جاسية مً ٌملٔ أ مً ٌمك ٍص
ـمك جاسأ أ جصد مخلحة مالية في ِة
اسيخ ؤلاوذاس الهجشأ
اظم

هصؿ

اليناط اليناط

اإلاذيىة سٌم

اسيخ ؤلاوذاس اإلايالدأ
هك

اإلاخلحة

اليصر النهش العىة اليصر النهش

السجك

ـلى مصاوٍة

ش مغ

اإلاالية

أ س خة

الجمفية؟

النشِة

ؤلاجمالية

بفالٌة

()%

الفمك

العىة هك خخلت

ـمك مق
الجمفية؟

ًال
مىخما (ممك مىخس ـضص في مجلغ اداسر أ لجىة أ أأ جهة أ شر) أ وناسُ في أـمإ أ أونعة أ
هك تٍلذ
ّل
أأ جهة أ شر ليت الجمفية
لذئ ـضصية لذر ِة
وفم
ال
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ًال
مىخما (ممك مىخس ـضص في
هك يتٍلذ أأ مً أوشاد أظش ٔ (الصالذان/الض جة/الض جاا/الض ر/ألابىاا المىاا)
ّل
أأ جهة أ شر ليت
مجلغ اداسر أ لجىة أ أأ جهة أ شر) أ يناسُ في أـمإ أ أونعة أ لذيه ـضصية في ِة
الجمفية؟
وفم
ال
في خالة ؤلاجابة بىفم ـلى أأ مً ألاظئلة العابٍة ،وؤهه يجس ـلئ ؤلاوخاح ـً التىاويك الشاوة بنمك أأ
ّل
أأ أـمإ اسجية (مق اشّاا الجمفية ،الحٓصمة أ الٍعاؿ الشاص) مً ٌملٔ أ مً
مىخس  /أ اإلاناسِة في ِة
ّل
أأ مً أوشاد ـااللتٔ.
ٌمك ٍص
اظم

هصؿ

الجهة الجهة

هك خخلت

واخس اإلاىخس

هك تدخك ـلى مٓاظس

اإلاذيىة هك ش مغ
الجهة بفالٌة

ـلى مصاوٍة

اإلاىخس

مالية هؽيت صلئ هزا

ـمك مق

الجمفية؟

اإلاىخس؟

الجمفية؟

هك ٌذمت لٔ أ أ أخذ مً أوشاد ـااللتٔ هذية أ أِثت مً جهة اسر الجمفية لها ولة خالية أ معتٍملية
بالجمفية ظصاا ٌملتها أر لم ٍملها؟
وفم
ال

11

في خالة ؤلاجابة بىفم ـلى العئإ العابَ ،وبهه يجس ـلئ ؤلاوخاح ـً ىاويك الهذية ـىذ ٌمصلها مً ٌملٔ
ّل
أأ مً أوشاد ـااللتٔ.
أ مً ٌمك ٍص

اظم

اسيخ ٍذيم الهذية

اسيخ ٍذيم الهذية

الهجشأ

اإلايالدأ

الجهة اليصر

النهش العىة اليصر النهش العىة هك

هك
ش مغ

مٍذر

ٌملت

الهذية

الهذية؟ الجهة

هصؿ الهذية

ٌيمة الهذية
ٍذيشيا

بفالٌة
ـمك مق
الجمفية؟

أٌش أها اإلاصٌق أدهاه أها جميق اإلافلصماا أـاله مدذجة صحيدة متمااية مق ظياظة وفاسض اإلاخالح اإلافتمذر
مً الجمفية.

الاظم:
اإلاعمى الصؼيىي:
التاسيخ:
التصٌيق
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سياسة
إلابالغ عن املخالفات
وحماية مقدمي البالػات
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اإلادتصياا

 .1مٍذمة
 .2الىعاً
 .3اإلاخالىاا
 .4الضماهاا
 .5اجشاااا ؤلابالك ـً مخالىة
 .6مفالجة المالك
 .7ملحَ :همصرر ابالك ـً مخالىة
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 .1مقدمة
صجس ظياظة اجشاااا ؤلابالك ـً اإلاخالىاا ( يناس اليها ويما بفذ "،السياسة") لجمعية  ( ..............يناس
اليها ويما بفذ "،الجمعية") ـلى أـضاا مجلغ ؤلاداسر اإلاعئ ٕ التىىيزأ مصؼىي متعصاي الجمفية
الالحنار بمفاييت ـالية مً ألا الً الششخية أجىاا الفمك مماسظة اجماتهم معئ لياتهم  .ضمً هزه
العياظة أن يتم ؤلابالك في ٌت ممْش ـً أأ مخالىة أ
الجمفية أ أصحاب اإلاخلحة أ اإلاعتىيذيً

عش جذأ أ ظصا خشه مدتمك ٌذ تفشض له

مفالجة رلٔ بنٓك مىاظسِ .ما يجس ـلى ّاوة مً يفمك

لخالح الجمفية مشاـار ٌصاـذ الخذً اللناهة أجىاا أداا معئ لياتهم الالحنار بٓاوة الٍصاهين اللصاالذ
اإلافمصٕ بها .تهذه هزه العياظة الى وشجيق ّك مً يفمك لخالح الجمفية لإلبالك ـً أية مخاظش أ مخالىاا
ظمؤهتهم الى أن الٍيار بهزا ألامش آمً مٍمصٕ ال يىعصأ ـلى أأ معئ لية.

 .2النطاق
عمَ هزه العياظة ـلى جميق مً يفمك لخالح الجمفية ظصاا ّاهصا أـضاا مجلغ اداسر

أ معئ لين

ىىيزيين أ مصؼىين أ متعصـين أ معتناسيً بخشه الىؽش ـً مىاوبهم في الجمفية ،بذ ن أأ اظتثىاا.
يمًْ أيضا أ مً أصحاب اإلاخلحة مً معتىيذيً ماهدين متبتـين ليتهم ؤلابالك ـً أية مخاظش أ
مخالىاا.

 .3املخالفات
ونمك اإلاماسظاا الشاظئة أأ مخالىاا جىاالية أ مالية أ ؤلا الٕ بؤأ الحناماا ٌاهصهية أ ونشيفية أ
ًال
متعلماا ىؽيمية دا لية أ لٔ التي ونٓك عشا ـلى الصحة أ العالمة أ الميئة.

15

ونمك اإلاخالىاا التي يتصجس ؤلابالك ـنها ،ـلى ظبيك اإلامإ ال الحخش ،ما يلي:
 العلصُ ليت الٍاهصوي (بما في رلٔ الشاصر أ الىعاد) أ ظصا التخشه.
 ظصا التخشه اإلاالي (بما في رلٔ ادـاا الىىٍاا الٓاربة ،اظاار اظتخذار ألااياا الٍيمة ،ـملياا
لعيك ألامصإ أ دـم لجهاا منمصهة).
 ـذر ؤلاوخاح ـً خاالا وفاسض اإلاخالح (ممك اظتخذار شخ مىخمه في الجمفية لتفضيض مخالحه
الشاوة أ مخالح آلا شيً وصً مخلحة الجمفية).
 امٓاهية الاختيإ (بما في رلٔ اضاـة ،ا ىاا أ ا اله الصجاالَ الشظمية).
 الجشاالم الجىاالية اإلاش ْمة ،أ التي يتم اس ٓابها ،أ التي يدتمك اس ٓابها أيا ّان هصـها.
 ـذر الالحنار بالعياظاا أهؽمة ٌصاـذ الشٌابة الذا لية أ عميٍها بخصسر ليت صحيدة.
 الحخصٕ ـلى مىاوق أ مٓاوآا ليت معتدٍة مً جهة اسجية إلاىذ لٔ الجهة مفاملة ىضيلية ليت
مبتسر.
 ؤلاوخاح ـً مفلصماا ظشية بعشيٍة ليت ٌاهصهية.
 التالـس بالمياهاا اإلاداظبية
 تهذيذ صحة اإلاصؼىين ظالمتهم
 اهتهاُ اـذ العلصُ اإلانهي العلصُ ليت ألا القي
 ظصا اظتخذار الخالخياا أ العلعاا الٍاهصهية
 مئامشر الخمت التعحت ويما يتفلَ بؤأ مً اإلاعاالك اإلازّصسر أـاله 

16

 .4الضمانات
تهذه هزه العياظة الى ا اخة الىشوة لٓك مً يفمك لخالح الجمفية لإلبالك ـً اإلاخالىاا ضمان ـذر
وفشضهم لالهتٍار أ ؤلايزاا هتيجة لزلٔ .ضمً العياظة ـذر وفشض مٍذر المالك لشعش وٍذان ؼيىته أ
مىخمه أ مٓاهته الاجتماـية في الجمفية أ آك مً أآإ الفٍاب هتيجة ٌيامه باإلبالك ـً أية مخالىة.
اشيعة أن يتم ؤلابالك ـً اإلاخالىة بدعً هية أن تصوش لذر مٍذر المالك مفعياا ااتماه وادٌة مفٍصلة،
ال حهم ارا ا طح بفذ رلٔ بؤهه مخعئ.

مً أجك خماية اإلاخلحة الششخية للمملن ،وبن هزه العياظة ضمً ـذر الْني ـً هصية مٍذر المالك
ـىذ ـذر سلمته في رلٔ ،ما لم يىخ الٍاهصن ـلى اله رلٔ .ظيتم بزٕ ّك جهذ ممًْ مىاظس للمداوؽة
ـلى ِتمان ظشية هصية مٍذر المالك ـً أأ مخالىة .لًْ في خاالا مفيىة ،يتصجس للتفامك مق أأ بالك أن يتم
الْني ـً هصية مٍذر المالك ،منها ـلى ظبيك اإلامإ ضش سر ِني الهصية أمار أأ مدْمة مختخةِ .زلٔ
يتصجس ـلى مٍذر المالك اإلاداوؽة ـلى ظشية المالك اإلاٍذر مً ٌمله ـذر ِنىه أ مصؼي أ

شخ آ ش .

يتصجس ـليه أيضا ـذر اجشاا أية دٍيٍاا بىىعه خصٕ المالك ِ.ما ضمً العياظة ـذر ايزاا مٍذر المالك
بعبس ؤلابالك ـً اإلاخالىاا وَ هزه العياظة.

 .5إجساءات إلابالغ عن مخالفة

 يىضك ؤلابالك ـً اإلاخالىة بخصسر ممْشر ختى يعهك ا خار ؤلاجشاا اإلاىاظس في خيىه.
ًال
 ـلى الشلم مً أهه ال يعلس مً مٍذر المالك اجماا صحة المالك ،اال أهه يجس أن يٓصن ٌادسا ـلى اجماا
أهه ٌذر المالك بدعً هية.
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 يتم ٍذيم المالك عيا ( وَ الىمصرر اإلاشوَ) ـً ظشيَ
 oالفىصان البتيذأ____________________________________________ :
 oأ البتيذ ؤلالْحت وي_____________________________________________ :

 .6معالجة البالغ

يفتمذ ؤلاجشاا اإلاتخز بخخصص ؤلابالك ـً أأ مخالىة وَ هزه العياظة ـلى ظميفة اإلاخالىة راتها .ار ٌذ
يتعلس رلٔ اجشاا مشاجفة ليت سظمية أ ذٌيَ دا لي أ دٍيَ سظمي  .يتم ا ماؿ الشعصاا التالية في مفالجة
أأ بالك:
 يٍصر __(اظم الششخ أ اللجىة اإلاعئ لة)_ ـىذ اظتالر الماللاا باظالؿ ساليغ مجلغ ؤلاداسر اإلاعئ ٕ
التىىيزأ للجمفية (ارا لم يًْ المالك مصجها ضذ ألا يت( ـلى مضمصن المالك الٕ أظمصؿ مً اظتالر
المالك.
 يتم اجشاا مشاجفة أ لية لتدذيذ ما ارا ّان يتصجس اجشاا دٍيَ النٓك الزأ يجس أن يتخزه  .يمًْ خك
بفض الماللاا بذ ن الحاجة إلجشاا دٍيَ.
 يتم ض يذ مٍذر المالك الٕ 10أيار ببافاس اظتالر المالك سٌم ها ي للتصاوك.
 ارا مين أن المالك ليت مبتس ،ولً يتم اجشاا أأ دٍيَ اضافي  .يٓصن هزا الٍشاس جهااليا ليت ٌابك إلـادر
الىؽش ما لم يتم ٍذيم اجما اا اضاوية بخخصص المالك.
 ارا مين أن المالك يعتىذ الى مفعياا مفٍصلة مبتسر ،يتم اخالة المالك الى ___________ للتدٍيَ في المالك
اوذاس التصوية اإلاىاظمة.
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 يجس ـلى ___________ الاهتهاا مً التدٍيَ في المالك اوذاس التصوية الٕ ـنشر أيار ـمك مً اسيخ
اخالة المالك.
 شوق _____________ صوياتها الى ساليغ اإلاجلغ للمخادٌة الاـتماد.
 يتم دذيذ ؤلاجشاااا التؤديبية اإلاحت مة ـلى اإلاخالىة وَ ظياظة______________ ٌاهصن الفمك العاسأ
اإلاىفصٕ.
 متى ّان رلٔ ممْىا ،ض يذ مٍذر المالك بمفعياا ـً أأ دٍيَ يتم اجشاإه  .مق رلٔ ،ال يجصص اـالر
مٍذر المالك بؤأ اجشاااا ؤديبية أ ليتها مما ٌذ يحت س ـليه ا الٕ الجمفية بالحناماا العشية جاه
شخ آ ش.
 لحنر الجمفية بالتفامك مق ؤلابالك ـً أأ مخالىة بعشيٍة ـادلة مىاظمة ،لْنها ال ضمً أن يسجم
ظشيٍة مفالجة المالك مق سلماا مٍذر المالك.

19

ملحق :نموذج إبالغ عن مخالفة
مفلصماا مٍذر المالك (يمًْ ـذر وفمئة هزا الجضا ارا لم يشلس مٍذر المالك بْني هصيته)
الاظم
الذ س الصؼيىي
ؤلاداسر
سٌم الها ي
البتيذ ؤلالْحت وي
مفلصماا وىذ ً البتيذ
مفلصماا مش ْس اإلاخالىة
الاظم
الذ س الصؼيىي
ؤلاداسر
سٌم الها ي
البتيذ ؤلالْحت وي
مفلصماا النهصد (ان جذ ا .باإلمٓان اسواً سٌة اضاوية في خالة جصد أِثت مً ااهذ)
الاظم
الذ س الصؼيىي
ؤلاداسر
سٌم الها ي
البتيذ ؤلالْحت وي
التىاويك
ظميفة هصؿ اإلاخالىة
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اسيخ اس ٓاب اإلاخالىة اسيخ الفلم
بها
مٓان خذ ث اإلاخالىة

بياهاا أ معتىذاا مبت اس ٓاب
اإلاخالىة
أظماا أ شاص آ شيً ااحتّصا
في اس ٓاب اإلاخالىة
أية مفلصماا أ ىاويك أ شر

اسيخ ٍذيم المالك:

التصٌيق:
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سياسة الاححفاظ بالوثائق وإثالفها
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مقدمة

هزا الذليك يٍذر ؤلاسااداا التي ـلى الجمفية ا ماـها بخخصص اداسر خىؾ ا اله الصجاالَ الشاوة بالجمفية.

النطاق

يعتهذه هزا الذليك جميق مً يفمك لخالح الجمفية با خ سإظاا أٌعار أ اداساا الجمفية اإلاعئ لين
التىىيزيً أمين مجلغ ؤلاداسر خيث ٍق ـليهم معئ لية عميَ متابفة ما يشد في هزه العياظة.

إدازة الوثائق
يجس ـلى الجمفية الاختىاػ بجميق الصجاالَ في مشِض اداسأ بمٍش الجمفية ،ونمك آلاوي :
 الالالدة ألاظاظية للجمفية أأ لصاالذ هؽامية أ شر
ًال
 سجك الفضصية الااحتاّاا في الجمفية الفمصمية مصضحا به بياهاا ّك مً ألاـضاا اإلائظعين أ
ليتهم مً ألاـضاا اسيخ اهضمامه
ًال
 سجك الفضصية في مجلغ الاداسر مصضحا به اسيخ بذاية الفضصية لٓك ـضص اسيخ ظشيٍة اِتعابها
(باالهتخاب  /الحنِية) يمين ويه بتاسيخ الاهتهاا العبس
 سجك اجتماـاا الجمفية الفمصمية
 سجك اجتماـاا ٌشاساا مجلغ ؤلاداسر
 السجالا اإلاالية المىْية ُم
الفهذ
 سجك اإلامتلٓاا ألاوصٕ
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 ملىاا لحىؾ ّاوة الىصا يت ؤلايخاالا
 سجك اإلآا ماا الشظاالك
 سجك الضياساا
 سجك التبتـاا

ٓصن هزه السجالا متصاوٍة ٌذس ؤلامٓان مق أأ همارر خذسها صاسر الفمك التىمية الاجتماـية .يجس تمها
شٌيمها ٌمك الحىؾ يتصلى مجلغ ؤلاداسر دذيذ اإلاعئ ٕ ـً رلٔ.

الاححفاظ بالوثائق

 يجس ـلى الجمفية دذيذ مذر خىؾ لجميق الصجاالَ التي لذحهاٌ .ذ ٍعمها الى التٍعيماا التالية:
 oخىؾ داالم
 oخىؾ إلاذر  4ظىصاا
 oخىؾ إلاذر  10ظىصاا
 يجس اـذاد الالدة صضح هصؿ السجالا في ّك ٌعم.
 يجس الاختىاػ بيسشة الْحت هية لٓك ملي أ معتىذ خىاؼا ـلى اإلالىاا مً التلي ـىذ اإلاخاالس
الشاسجة ـً ؤلاسادر ممك الىيتان أ ألاـاويت أ العصوان ليتها ِزلٔ لتصويت اإلاعاخاا لعشـة
اظتفادر المياهاا
 يجس أن دىؾ اليسخ ؤلالْحت هية في مٓان آمً ممك العيتوشاا الخلمة أ السحابية أ ما اابهها
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 يجس أن ضق الجمفية الالدة اوة ببجشاااا التفامك مق الصجاالَ ظلس اإلاصؼي أ ملي مً
ألاسايي اـادتها ليت رلٔ مما يتفلَ بمٓان ألاسايي تهيئته هؽامه.
 يجس ـلى الجمفية أن دىؾ الصجاالَ بعشيٍة مىؽمة ختى يعهك الشجصؿ للصجاالَ لضمان ـذر الصٌصؿ
في مؽىة الىٍذان أ العشٌة أ التلي.

إثالف الوثائق

 يجس ـلى الجمفية دذيذ ظشيٍة التخلخ مً الصجاالَ التي اهتهت اإلاذر اإلادذدر لالختىاػ بها دذيذ
اإلاعئ ٕ ـً رلٔ.
 يجس اوذاس مزِشر ويها ىاويك الصجاالَ التي م التخلخ منها بفذ اهتهاا مذر الاختىاػ بها يصٌق ـليها
اإلاعئ ٕ التىىيزأ مجلغ ؤلاداسر.
 بفذ اإلاشاجفة اـتماد ؤلا اله ،ونٓك لجىة للتخلخ مً الصجاالَ بعشيٍة آمىة ظليمة ليت مضشر
بالميئة ضمً ا اله ّامك للصجاالَ.
ْ تس اللجىة اإلانشوة ـلى ؤلا اله مدضشا سظميا يتم الاختىاػ به في الاسايي مق ـمك وسخ
للمعئ لين اإلافىيين.
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مٍذمة
صجس ظياظة خصوية المياهاا ـلى ّك مً يفمك لخالح الجمفية ( ينمك أـضاا مجلغ ؤلاداسر اإلاعئ لين
التىىيزيين اإلاصؼىين اإلاعتناسيً اإلاتعصـين) اإلاداوؽة ـلى خصوية بياهاا اإلااهدين اإلاتبتـين اإلاتعصـين
اإلاعتىيذيً ـذر مناسِتها أ أخذ اال في هعاً ضيَ جذا خعس ما ظيصضح في الىٍشاا التاليةِ .ما صجس
العياظة اظتخذار المياهاا الشاوة لشاض الجمفية وٍغ بما ٍتضيه اإلاخلحة.

الىعاً
عمَ ھزه العياظة ـلى جميق مً یفمك لخالح الجمفیة ظصاا ّاهصا أـضاا مجلغ اداسر أ معئ لين ىىیزیين أ
مصؼىين أ متعصـين أ معتناسیً بخشه الىؽش ـً مىاوبهم في الجمفیة.

المياهاا
المياهاا ،هىا ،ونمك أأ بياهاا ـامة أ اوة ممك المياهاا الششخية أ البتيذ ؤلالْحت وي أ اإلاشاظالا أ أأ
بياهاا أ شر ُم َّ
ٍذر للجمفية ظصاا مً اإلاتعصـين ،اإلااهدين ،اإلاتبتـين أ اإلاعتىيذيً مً ذماا الجمفية.

الضماهاا
تهذه هزه العياظة الى صضيذ اجشاااا التفامك مق المياهاا اإلاداوؽة ـلى خصويتها دا ك الجمفية أ مً
الٕ مصٌق الجمفية ؤلالْحت وي.
ضمً الجمفية ما يلي:
 أن تفامك الجمفية مق جميق بياهاا اإلاتفاملين مفها بعشية امة ما لم يصاوٍصا ـلى الينش.
 لً ٍصر ببيق أ مناسِة بياهاا اإلاتفاملين مفها مق أأ جهة أ شر د ن ارجهم.
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 لً شظك الجمفية أأ ايميالا أ سظاالك هخية للمتفاملين مفها ظصاا بصاظعتها أ بصاظعة أأ جهة
ا شر د ن ارجهم.
 أن ينش الجمفية ظياظة خصوية المياهاا ـلى مصٌفها ؤلالْحت وي ،ان جذ ،أن ٓصن متصوشر ـىذ
العلس معمصـة أ الْحت هية.
 أن يٓصن للجمفية ظياظة اوة بخخصوية المياهاا للمصاٌق ؤلالْحت هية.
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ونْشُ أحها الضاالش الْشيم ـلى صياس ٔ إلاصٌفىا ـلى الاهحتهت هتفهذ لٔ باإلاداوؽة ـلى خصوية بياها ٔ التي
ض دها بها مً الٕ اإلاصٌقِ .ما هلحنر لٔ بتصضيذ ظياظتىا اإلاتفلٍة بخخصوية بياها ٔ هي ِما يلي:

 مً خٍٔ مفشوة ِيىية اظتخذار المياهاا التي وناسِها مق مصٌفىا ؤلالْحت وي.
 هلحنر بدماية خٍصً جميق ص اس معتخذمي هزا اإلاصٌق هلحنر بالحىاػ ـلى ظشية المياهاا ٌذ أـذدها
ظياظة الشخصوية هزه لإلوخاح ـً الىهج الزأ هتمفه في جمق المياهاا ونشها ـلى هزا اإلاصٌق
ؤلالْحت وي.
 هئِذ لٔ أن خصويتٔ ونٓك لىا أ لصية ِبتر ،ظصه لً وعتخذر لٔ المياهاا اال بالعشيٍة اإلاالالمة
للحىاػ ـلى خصويتٔ بنٓك آمً.
 هئِذ لٔ أيضا أن اإلاصٌق ال يماسط أأ أونعة جاسية.
ًال
 ال هٍصر جهااليا بتمادٕ المياهاا الششخية مق أأ جهة جاسية باظتثىاا ما يتم ؤلاـالن ـىه للمعتخذر
الْشيم بفذ مصاوٍته ـلى رلٔ.
ًال
 ال هٍصر جهااليا باظتخذار بياهاا اإلاعتخذمين الْشار ببسظإ سظاالك راا مدتصر جاسأ أ ش يجي.
ٌ ذ وعتخذر المياهاا اإلاسجلة في اإلاصٌق لفمك الاظتماهاا أ ز آلاساا بهذه عصيش اإلاصٌق ٍذيم جشبة
اظتخذار أِثت ظهصلة وفالية للض اس اإلاعتخذمين الْشارِ .ما يمْىىا مً التصاوك مفْم ـىذ الحاجة
في خالة سلمتْم في ُّد
التبتؿ للمناسيق ألاـمإ الشيتية أ سلمتْم في الاظالؿ ـلى ما يعتجذ مً اإلاناسيق
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ألاـمإ الشيتية التي ٍصر بها الجمفية خيث وعاـذها هزه المياهاا في التصاوك مفٔ ،ؤلاجابة ـً
اظتىعاسا ٔ ،ىىيز ظلما ٔ ٌذس ؤلامٓان.
 ال هٍصر بمناسِة هزه المياهاا مق أظشاه اسجية اال ارا ّاهت هزه الجهاا الصمة في ـملية اظتْمإ
ُم
ظلمٔ ،ما لم يًْ رلٔ في اظاس بياهاا جماـية وعتخذر لأللشاض ؤلاخخاالية ألابداث ،د ن ااتمالها
ـلى أية بياهاا مً اإلامًْ اظتخذامها للتفشيي بٔ.
 في الحاالا العميفية ُّد
يتم التفامك مق المياهاا المياهاا بخصسر آلية (الْحت هية) مً الٕ التعميٍاا
البتامج َّ
اإلادذدر لزلٔ ،د ن أن يعتلضر رلٔ مناسِة اإلاصؼىين أ اظالـهم ـلى لٔ المياهاا.


ّل
في خاالا اظتثىاالية (ّالتدٍيٍاا الٍضايا) ٌذ يعلق ـليها مصؼىص الجهاا الشٌابية أ مً يلضر اظالـه
ًال
ضصـا خٓار الٍاهصن أ امش الجهاا الٍضاالية.
ـلى رلٔ؛

ّل
 ىعمَ ظياظة الشخصوية هزه ـلى ّاوة الشذماا التفامالا التي يتم اجشاإها ـلى اإلاصٌق اال في
ُم
الحاالا التي ُّد
ُّد
الىخ ـلى ذماا أ وفامالا راا خصوية؛ وبهه يٓصن لها ظياظة خصوية
يتم ويها
مىىخلة ،ليت مذمجة بعياظة الشخصوية هزه.
 ـلى الشلم مً رلٔ ٌذ يدتصأ اإلاصٌق ـلى س ابغ إلاصاٌق الْحت هية أ شر ٍق اسر ظيعش ىا ،ال ومعيها
ظياظة الشخصوية هزه ،في خإ ٌمت بالصوصٕ الى مصاٌق أ شر مً الٕ اظتخذار الش ابغ اإلاتاخة
ّل
اإلاتفلٍة بهزه اإلاصاٌق ،التي ٌذ ختلي ـً ظياظة
ـلى مصٌفىا؛ وبهٔ ظتخضق لعياظة الشخصوية ِة
ّل
اإلاتفلٍة بتلٔ اإلاصاٌق.
اإلاصٌق؛ مما يتعلس مىٔ ٌشاار ظياظة الشخصوية ِة
ًال
 هزه المصابة ٌذ دتصأ ـلى س ابغ الْحت هية إلاصاٌق أ بصاباا ٌذ وعتخذر ظشٌا لحماية المياهاا
خصوياتها ختلي ـً العشً اإلاعتخذمة لذيىا ،هدً ليت معئ لين ـً مدتصياا ظشً
خصوياا اإلاصاٌق ألا شر التي ال ٍق دت اظتضاوة مصٌق الصصاسر تصلى جهاتها معئ لية خمايتها،
هىصحٔ بالشجصؿ الى اافاساا الشخصوية الشاوة بتلٔ اإلاصاٌق.
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 في ّك ألاخصإ لً هٍصر بالميق أ التؤجيت أ اإلاتاجشر ببياها ٔ أ بياها ٔ إلاخلحة أأ ظشه جالث اسر هزا
َّ
اإلاصٌق .ظىداوؾ في ّاوة ألا ٌاا ـلى خصوية ّاوة بياها ٔ الششخية التي هتدخك ـليها ظشيتها.
ُّد
ُّد
ًال
التميت في هعاً الٍصاهين اإلاتفلٍة باإلاجإ ؤلالْحت وي؛ واإلاصٌق
للتعصس الهاالك في مجإ التٍىية،
هؽشا

ًال
ّل
ٌت يشاه مالالما ،يتم ىىيز
يدتىؾ
بالحَ في وفذيك بىصد ظياظة الشخصوية هزه اش ظها في أأ ٍص
ِة
التفذيالا ـلى هزه الخىدة ،يتم ا عاسِم في خالة اجشاا أية وفذيالا راا ؤجيت.
 للحىاػ ـلى بياها ٔ الششخية ،يتم ؤمين التخضيً ؤلالْحت وي المياهاا الششخية اإلاشظلة باظتخذار
التٍىياا ألامىية اإلاىاظمة.
ًال
 يمْىٔ الا خإ بىا داالما لإلجابة ـً اظتىعاسا ٔ بخخصص هزه العياظة مً الٕ _________
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