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كلمة شكر 

أعــد هــذه الخطــوط اإلرشــادية مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وأغــدق فــي تمويــل إعدادهــا 
وزارة الخارجيــة وشــؤون الكومنولــث بالمملكــة المتحــدة وأيرلنــدا الشــمالية، والمكتــب الدولــي لشــؤون المخــدرات 

وإنفــاذ القانــون بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

يعــرب مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة عــن عميــق امتنانــه لــكل الذيــن أســهموا بمــا لديهــم مــن 
تجربــة وخبــرة فــي إعــداد هــذه الخطــوط اإلرشــادية.

ــت  ــي تضمن ــراء الت ــق الخب ــة فري ــي عملي ــاركوا ف ــن ش ــراء الذي ــاص للخب ــكر الخ ــاء الش ــب إزج ــود المكت ــا ي كم
ــفهية:  ــة والش ــم الكتابي ــوا تعليقاته ــن قدم ــي2021، والذي ــون الثان ــي 2٥ يناير/كان ــت ف ــر اإلنترن ــاع عب ــد اجتم عق
يوهــا كيرانــن، استشــاري وزارة الماليــة بفنلنــدا؛ ومارتــن فليتشــر، الرئيــس التنفيــذي للوكالــة األســترالية المعنيــة 
بالرقابــة علــى العامليــن فــي مجــال الصحــة وأســتاذ مســاعد بمعهــد ملبــورن الملكــي للتكنولوجيــا ؛ ومــاي جوليانــي، 
االستشــارية القانونيــة للشــركات بالوكالــة األســترالية المعنيــة بالرقابــة علــى العامليــن فــي مجــال الصحــة ؛ وأليــد 
ــة فــي جامعــة كارديــف؛  ــة الصحي ــوم الرعاي ــة عل ــة بكلي ــة الصحي ــز، أســتاذ ســامة المرضــى وجــودة الرعاي جون
ــقة  ــور، منس ــيريز ثاك ــا؛ وش ــوب أفريقي ــي جن ــي ف ــاء الوطن ــاز االدع ــي جه ــام ف ــي الع ــوز، المدع ــن مدالل وبراي
المناصــرة فــي مركــز أمابونجــان للصحافــة االســتقصائية فــي جنــوب أفريقيــا؛ وجورجيــا جورجيــاداو، نائبــة رئيــس 
ــا موليــكا، المســؤولة عــن السياســات بالمفوضيــة األوروبيــة؛ وخديجــة  الوحــدة فــي المفوضيــة األوروبيــة؛ وماري
شــريفي، الصحفيــة االســتقصائية ومنســقة منبــر حمايــة كاشــفي األســرار فــي أفريقيــا؛  وغابرييــال رازانــو، مديــرة 
مؤسســة »أوبــن أب« فــي جنــوب أفريقيــا؛ وهيلينــي دونيلــي، الحائــزة علــى رتبــة اإلمبراطوريــة البريطانية وســفيرة 
التغييــر الثقافــي والحريــة األساســية بجمعيــة »ســبيك أب غارديــان« وهيئــات تقديــم خدمــات الصحــة الوطنيــة فــي 
ستافوردتشــير وســتوك أون ترينــت فــي المملكــة المتحــدة؛ وليونــي رابــي، كبيــر استشــاري المعلومــات فــي مكتــب 
ــي  ــة الحــاالت، ف ــات ومراجع ــر المعلوم ــت، مدي ــة المتحــدة؛ وســام بيريكي ــي المملك ــان ف ــة ناشــونال جاردي جمعي

مكتــب جمعيــة ناشــونال جارديــان فــي المملكــة المتحــدة. 

كمــا يرغــب مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة إزجــاء الشــكر للخبــراء شــيريل غودمــان، رئيســة 
ــوق  ــة حــاالت كشــف األســرار وحق الشــركة االستشــارية لخدمــات ســامة المشــتريات؛ وآشــلي ســافاج اختصاصي
المعلومــات والحوكمــة؛ وأيًضــا استشــاري المكتــب ســوهاس إيمــا وألبرتــو مارتينيــز غارســيا لمــا قدمــاه مــن إســهام 

جوهــري فــي صياغــة هــذه الخطــوط اإلرشــادية.

ــم  ــب األم ــي مكت ــن ف ــق العاملي ــا فري ــي بذله ــة الت ــهامات القّيم ــن اإلس ــادية م ــوط اإلرش ــذه الخط ــت ه ــد انتفع وق
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، بفضــل مراجعتهــم لألقســام المختلفــة لهــذا الدليــل وتعليقهــم عليهــا. ويشــمل 
ــاس،  ــز بورت ــم، ولوي ــا بيلغري ــو، وجولي ــي غال ــة: جيوفان ــة االقتصادي ــاد والجريم ــة الفس ــم مكافح ــن قس ــق م الفري
وكاري روتكيــن، وجينيفــر ســارفاري-برادفورد، وتيــم ســتيل، وبريدجــت ستروبل-شــو مــن قســم الفســاد والجرائــم 

ــة. االقتصادي
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مسرد

قطــاع الرعايــة الصحيــة:  فريــق مــن مجمــوع الشــخصيات القانونيــة أو االعتباريــة و الشــخصيات الطبيعيــه 
ــات. ــلع وخدم ــن س ــا م ــا يتصــل به ــة وم ــام الطبي ــيق المه ــم وتنس ــي تقدي ــتركة ف المش

مؤسســات قطــاع الرعايــة الصحيــة:  أي هيئــة، مــن القطــاع العــام أو الخــاص، تقــوم علــى تقديــم أو تنســيق المهــام 
الطبيــة ومــا يتصــل بهــا مــن ســلع وخدمــات. ويمكــن أيًضــا اســتعمال هــذا المصطلــح لإلشــارة إلــى مرافــق قطــاع 
ف بأنهــا أي مرفــق - مــن القطــاع العــام أو الخــاص - يقــدم المهــام الطبيــة ومــا يتصــل  الرعايــة الصحيــة، التــي ُتعــرَّ
ــه، المستشــفيات العســكرية، ووحــدات الصحــة النفســية،  ــك وال يقتصــر علي ــي ذل بهــا مــن ســلع وخدمــات، بمــا ف

والعنابــر الطبيــة للســجون.

م داخل المؤسسة بهدف الوقوف على الحقائق. التحقيق الداخلي: فحص البالغات التي ُتقدَّ

المحقــق أو متقصــي الحقائــق:  الشــخص المســؤول عــن القيــام بالتحقيــق الداخلــي فــي بــالغ بمخالفــات أو أعمــال 
انتقاميــة داخــل المؤسســة. كمــا يتولــى متقصــي الحقائــق مســؤولية صياغــة التقريــر النهائــي والتوصيــة باإلجــراءات 

اإلضافيــة الواجــب اتخاذهــا بعــد إتمــام التحقيــق.

المســؤول األول عــن اســتالم البــالغ:  الشــخص المســؤول عــن اســتالم بالغــات األشــخاص، وفــي  معظــم الحــاالت، 
يكــون مســؤواًل عــن التعامــل مــع التقييــم األولــي للبــالغ.

البالغ: اإلفصاح عن المخالفات التي وقعت، أو تقع، أو من المرجح أن تقع داخل المؤسسة.

ــتوى  ــى مس ــى إل ــر،  ترق ــك أي تقصي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــرف أو مخالف ــوء تص ــة س ــا:  واقع ــغ عنه ــات المبل المخالف
ــات. ــن المخالف ــن ع ــة المبلغي ــأن حماي ــة بش ــة المؤسس ــي سياس ــبما ورد  ف ــورة حس الخط

قنــاة اإلبــالغ: منظومــة منشــأة لإلفصــاح عــن المزاعــم الخاصــة بالمخالفــات أو االنحرافــات، بطريقــة آمنــة ومصممة 
للتقليــل مــن مخاطــر االنتقام.

بيئة تواصل لإلبالغ:  وسيلة يستعين بها الشخص لتقديم بالغه من خالل آلية اإلبالغ. 

بيئــات التواصــل لإلبــالغ: التواصــل المباشــر )وجهــا لوجــه(، والهاتــف، والبريــد اإللكترونــي، والتطبيقــات علــى 
اإلنترنــت والرقميــة.

مقدم البالغ: الشخص الذي يفصح عن مخالفة يمكن اإلبالغ عنها في مكان العمل.

عمل انتقامي: معاملة غير عادلة أو غير مبررة يتعرض لها المبلغ عن المخالفات نتيجة تقديمه بالغ سابق.

فيــن بأنهــم يســتطيعون اإلبــالغ  المبلــغ عــن المخالفــات: مقــدم البــالغ الــذي ينــدرج ضمــن فئــات األشــخاص المعرَّ
عــن شــيء، وفًقــا  لسياســات المؤسســة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا، بحســن نيــة و/

أو بنــاًء علــى أســباب معقولــة، باســتخدام قنــوات اإلبــالغ القائمــة.





ix

ملخص تنفيذي

الفساد: مشكلة متفشية في قطاع الرعاية الصحية

ــف  ــن مواطــن ضع ــن بي ــاد.1 وم ــة ومعرضــة للفس ــة واســعة النطــاق ومركب ــة منظوم ــة الصحي إن قطــاع الرعاي
القطــاع وتعرضــه للفســاد المالمــح المركبــة لألنظمــة الوطنيــة للرعايــة الصحيــة، والنطــاق الواســع لألنشــطة المنفــذة 
علــى طــول سلســلة اإلمــداد الطبــي، والعــدد الكبيــر لألطــراف الفاعلــة التــي تأتــي مــن كال القطاعيــن العــام والخاص. 
كمــا أن الكــم الهائــل لألصــول المســتخدمة يجعــل القطــاع تحديــًدا عرضــة للفســاد.2 ويمكــن أن تــؤدي أيًضــا جوانــب 
ــة، وهــدر المــوارد، وجعــل  ــة الصحي ــى إضعــاف نظــم الرعاي ــي يتعــرض بســببها القطــاع للفســاد إل الضعــف الت
ــدان أقــل قــدرة علــى التصــدي للطــوارئ الصحيــة وأقــل ســرعة فــي التعامــل معهــا، بمــا يخــل بالقــدرة علــى  البل
تغطيــة خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية ويعرقــل ســبل الوصــول إليهــا.٣ كمــا يمكــن أن يــؤدي غيــاب التدابيــر 
االحترازيــة والضوابــط علــى طــول سلســلة إمــداد المنتجــات الطبيــة إلــى شــراء وتوزيــع منتجــات وعقاقيــر رديئــة 
ــة المغشوشــة  ــاج المنتجــات الطبي ــن مــن إنت الجــودة، أو منتهيــة الصالحيــة، أو حتــى مغشوشــة.٤ فالفســاد أداة تمكِّ
وشــرائها واســتعمالها.٥ وفــي أفضــل األحــوال، ال تقــدم هــذه المنتجــات الطبيــة الفعاليــة المطلوبــة؛ فــي حيــن أنهــا 
ض هــذه المنتجــات حيــاة النــاس للخطــر  فــي أســوأ الحــاالت تضــر بصحــة المســتهلك. ولكــن فــي كلتــا الحالتيــن، تعــرِّ

فــي الوقــت الــذي يكونــون فــي أمــس الحاجــة إليهــا.

ر تكلفــة الفســاد فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة تقديــرات بالغــة االرتفــاع فــي ظــل الظــروف العاديــة. فعلــى ســبيل  تقــدَّ
المثــال، قــدرت منظمــة الصحــة العالميــة أن فــي عــام 200٨، مــن بيــن ٥.7 ترليــون دوالر أمريكــي أُنفــق علــى 
ــم، كانــت الخســائر المرتبطــة بحــاالت الغــش والتجــاوزات فــي مجــال الصحــة تقــدر  الصحــة علــى مســتوى العال

بقيمــة ٤1٥ مليــار دوالر )أي مــا يقــارب ٣.%7(.٦

وتــزداد مخاطــر الفســاد فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي أوقــات األزمــات المتعلقــة بالصحــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
نظافــة ومرافــق صحيــة، وتصبــح آثارهــا المدمــرة أوضــح.

اإلبــالغ عــن الفســاد فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة: خطــوة حاســمه لعــالج المخالفــات 
ــاذ األرواح وإنق

ــاة البشــر هــم فــي  ــة، لمــا يشــكله مــن مخاطــر علــى حي ــة الصحي مــن الضــروري منــع الفســاد فــي قطــاع الرعاي
غنــي عنهــا. ولذلــك، يتعيــن أن تنشــئ الــدول ومؤسســات قطــاع الرعايــة الصحيــة تدابيــر احترازيــة وآليــات رقابيــة 

لمنــع الفســاد.7

ولكــن رغــم كل التدابيــر الوقائيــة التــي قــد تكــون قائمــة، فــال تــزال حــاالت الفســاد أو المخالفــات الجســيمة أمــًرا 
واقًعــا. لــذا مــن الضــروري أن تنشــئ مؤسســات قطــاع الرعايــة الصحيــة آليــات للكشــف عــن المخالفــات وعالجهــا 

فــي أقــرب مرحلــة ممكنــة.

Tim K. Mackey 1، وTaryn Vian، وJillian Kohler »أهــداف التنميــة المســتدامة بوصفهــا إطــار عمــل للقضــاء علــى الفســاد فــي القطــاع الصحــي«، نشــرة منظمــة الصحــة العالميــة، 
ــم 9 )ســبتمبر/أيلول 201٨(، ص. ٦٤٣-٦٣٤.  الجــزء  9٦، رق

2 انظــر مثــاًل إعــالن أوســلو بشــأن الفســاد المرتبــط بكميــات هائلــة مــن األصــول، والســيما التوصيــة رقــم ٨، فــي تقريــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، »منــع ومحاربــة 
الفســاد المرتبــط بكميــات هائلــة مــن األصــول: توصيــات الخبــراء« )فيينــا، 2019(. 

٣ Mackey، و Vian، و Kohler »أهــداف التنميــة المســتدامة بوصفهــا إطــار عمــل للقضــاء علــى الفســاد فــي القطــاع الصحــي«، نشــرة منظمــة الصحــة العالميــة، الجــزء  9٦، رقــم 9 )ســبتمبر/
أيلول 201٨(، ص. ٦٦٤-٥٨9. 

٤ مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، قســم البحــوث وتحليــل االتجاهــات، »تقريــر عــن االتجــار بالمنتجــات الطبيــة المرتبطــة بكوفيــد-19 باعتبــاره تهديــًدا للصحــة العامــة«، 
ــا، 2020(.  مذكــرة بحثيــة )فيين

٥ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، »مكافحة الجريمة المتعلقة بالمنتجات الطبية المغشوشة: دليل إرشادي للممارسات التشريعية الجيدة« )فيينا، 2019(. 
٦ Ben Jones وAmy Jing، »الوقايــة ال العــالج للتصــدي للغــش فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة«، نشــرة منظمــة الصحــة العالميــة، الجــزء ٨9، رقــم 12 )ديســمبر/كانون األول 2011(، ص. 

 .٨٥-٨٥٨9
ــاذ االقتصــادي فــي حــاالت الطــواري فــي إطــار جائحــة كوفيــد-19 وفــي  7 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، »المحاســبة ومنــع الفســاد فــي تخصيــص وتوزيــع حــزم اإلنق

ــا، 2020(.  ــة سياســات )فيين أعقابهــا«، وثيق
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تهــدف مثــل هــذه اآلليــة إلــى تشــجيع الموظفيــن فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة علــى اإلبــالغ عــن المخالفــات المشــتبه فيهــا، 
وحمايتهــم مــن أعمــال االنتقــام بــأي شــكل مــن أشــكالها.

فــي هــذا الشــأن، ُيطلــب مــن الــدول األطــراف، بموجــب المــادة ٣٣ مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب، أن ُتدخــل 
فــي نظمهــا القانونيــة الداخليــة تدابيــر مناســبة لتوفيــر الحمايــة مــن أي معاملــة غيــر مبــررة يتعــرض لهــا أي شــخص يقــوم، 
بحســن نيــة وألســباب معقولــة، بإبــالغ الســلطات المختصــة بــأي وقائــع تتعلــق بأفعــال مجّرمــة وفقــا لهــذه االتفاقيــة. كمــا ُيطلــب 
مــن الــدول األطــراف، بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٨، أن تفكــر فــي إعــداد تدابيــر ونظــم لتيســير قيــام الموظفيــن العمومييــن 

بإبــالغ الســلطات المعنيــة عــن أفعــال الفســاد، عندمــا يالحظــون وقوعهــا فــي أثنــاء أداء وظائفهــم.

ومــن ثــم، فــإن إنشــاء نظــام إبــالغ فعــال، وآليــة تابعــة لــه لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، ُيعتبــر مــن أقــوى التدابيــر التــي 
ــن مــن ســرعة تنفيــذ التدابيــر الالزمــة للحــد منهــا، التــي قــد تمنــع وقــوع  تكشــف عــن المخالفــات فــي مرحلــة مبكــرة٨، وتمكِّ
قضيــة فســاد علــى نطــاق واســع أو التســبب فــي اإلضــرار بالمرضــى. وهكــذا يمكــن أن يــؤدي إنشــاء مثــل هــذه اآلليــة لإلبــالغ 

فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة إلــى منــع األضــرار وإنقــاذ األرواح.

تقــدم هــذه الخطــوط اإلرشــادية عمليــة تفصيليــة يمكــن أن تنتهجهــا المؤسســات إلعــداد السياســات واإلجــراءات الداخليــة التــي 
تيّســر اإلفصــاح عــن مزاعــم وقــوع مخالفــات وحمايــة األشــخاص المبلغيــن عنهــا. وتتضمــن المعلومــات الالزمــة إلرســاء 
ثقافــة إبــالغ منفتحــة وعادلــة، تشــجع األشــخاص علــى المجاهــرة بمــا يقلقهــم فــي وقــت مبكــر. وتغطــي الخطــوات فــي هــذا 

الدليــل اإلرشــادي مــا يلــي:

تعريف من يمكنه اإلبالغ، وما يمكن اإلبالغ عنه •

إرساء ثقافة إبالغ إيجابية •

تحديد قنوات إبالغ داخلية وما يتبعها من وسائل تواصل لإلبالغ •

ــة  • ــة لضمــان الســرية، وإيجــاد الطــرق التــي يمكــن بهــا أال تشــير البالغــات المفصــح عنهــا  عــن هوي ــة فعال إنشــاء آلي

ــغ المبلِّ

إنشاء آليات لتقييم البالغات المفصح عنها، والتحقيق فيها داخلًيا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية •

توفير الحماية الفعالة للمبلغين عن المخالفات، بعمل ما يلي: •

منع االنتقام منهم، أو	 

وقف العمل االنتقامي إذا كان قد ارُتكب بالفعل	 

إنشاء آليات للتصدي ألعمال االنتقام •

توفير اإلرشاد والدعم للمبلغين عن المخالفات وموافاتهم بالرد والمتابعة  •

تقديم التدريب على عمليات اإلبالغ الحديثة اإلعداد ورفع مستوى الوعي لها •

التفكير في طرق مستدامة وابتكارية يمكن بها تطوير سياسات حماية المبلغين عن المخالفات داخل المؤسسة •

ــي  ــو السياســات ف ــك، يجــب أن يأخــذ صانع ــى ذل ــم كل الحــاالت. وعل ــة واحــدة تالئ ــى عــدم وجــود صيغ ــد عل يجــب التأكي
االعتبــار وجــود مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى كل مــن الســياق المحــدد الــذي تصيــغ المؤسســة فــي نطاقــه 

سياســاتها لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، والثقافــة واألعــراف المجتمعيــة المميــزة لــكل بلــد.

ويمكــن أن تعــد المؤسســة هــذه السياســات إعــداًدا مفصــاًل وتنفذهــا، حتــى وإن كان البلــد الــذي تتخــذ المؤسســة فيــه مقــرا لهــا 
لــم يعتمــد تشــريًعا بشــأن حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات. ولكــن فــي حالــة وجــود هــذه القوانيــن، يجــب أن تشــير السياســات 

إلــى هــذه القوانيــن إشــارة واضحــة، مــن أجــل إفــادة المبلغيــن المحتمليــن عــن المخالفــات اإلفــادة الصحيحــة.

٨ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة لحماية مقدمي البالغات )فيينا، 201٥(
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مقدمة

فــي 11 مــارس/آذار 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة انــدالع فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، وهــو مــرض يصيــب الجهــاز 
التنفســي ويتســبب فيــه فيــروس كورونــا 2 المرتبــط بالمتالزمــة التنفســية الحــادة الشــديدة النــوع )جائحــه SARS-CoV- 2(.1ومــن 
ثــم، أجبــرت هــذه األزمــة الصحيــة العالميــة الــدول علــى اتخــاذ تدابيــر طارئــة الحتــواء الفيــروس والحــد مــن انتشــاره. ومــع تفاقــم 
مخاطــر الفســاد فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي هــذه الظــروف، حــذر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة الــدول 
ــة، باالســتعاضة عــن  ــر االحترازي ــة ســيجبرها علــى ضــرورة التخفيــف مــن التدابي ــر الطارئ األعضــاء مــن أن اتخــاذ هــذه التدابي

االمتثــال والرقابــة والمحاســبة باالســتجابة الســريعة وتحقيــق األثــر الســريع؛ ممــا يــؤدي إلــى إتاحــة فــرص هائلــة لتفشــي الفســاد.2

وُيعتبــر قطــاع الرعايــة الصحيــة بالفعــل مــن القطاعــات المعرضــة للفســاد فــي الظــروف العاديــة.٣ إال أن َمواطــن ضعفــه تــزداد 
اتســاًعا فــي أوقــات األزمــات الصحيــة. بــل يمكــن أن يفاقــم الفســاد انــدالع الفيروســات أو انتشــارها، ومــن ثــم يقــوض جهــود احتــواء 

الجائحــة.٤

ينصــب تركيــز هــذه الخطــوط اإلرشــادية علــى أهميــة إنشــاء سياســة داخليــة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات فــي قطــاع الرعايــة 
الصحيــة، بهــدف الكشــف عــن المخالفــات الخطيــرة، بمــا فيهــا أعمــال الفســاد التــي قــد تحــدث فــي المؤسســة، أو تحــدث بالفعــل، أو 
ســتحدث، وعالجهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن، واتخــاذ التدابيــر الالزمــة للتخفيــف مــن أثرهــا الســلبي، ويشــمل ذلــك ســالمة المرضــى 

وســمعة المؤسســة ووضعهــا المالــي.

ــي  ــي ترغــب ف ــا والخــاص، ٥ الت ــام منه ــة، الع ــة الصحي ــي قطــاع الرعاي ــكل المؤسســات ف وهــذه الخطــوط اإلرشــادية مصممــة ل
انتهــاج سياســات فعالــة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات. ورغــم أن الغــرض منهــا أن تكــون دليــاًل مرشــًدا لكيفيــة صياغــة مثــل هــذه 
السياســات، فهــي ال تهــدف إلــى وضــع قالــب ثابــت لهــذه السياســات. والفئــة المســتهدفة تحديــًدا لالنتفــاع بهــذه الخطــوط اإلرشــادية 
هــي إدارة المؤسســة، وصانعــو السياســات، ومســؤولو االمتثــال، وغيرهــم مــن األشــخاص المســؤولين عــن التقريــر بشــأن السياســات 

الداخليــة وصياغتهــا واعتمادهــا وضمــان تنفيذهــا الفعــال.

ــة المبلغيــن عــن المخالفــات،  ــة انتهــاج سياســة لحماي يهتــدي القــارئ بهــذه الخطــوط اإلرشــادية لالطــالع علــى كل خطــوات عملي
تتضمــن تقريــر مــن يمكنــه اإلفصــاح عــن أي معلومــات، ومــا يمكــن اإلفصــاح بــه، وكيفيــة القيــام بذلــك، وتنفيــذ تدابيــر  الحمايــة 
الفعالــة للمبلغيــن عــن المخالفــات، وتزويدهــم باإلرشــاد والــرد والمتابعــة، وإكمــال التحقيــق الداخلي، واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحية. 
ــي  ــن كل موظف ــي بي ــتوى الوع ــع مس ــالزم، ورف ــب ال ــم التدري ــة تقدي ــم كيفي ــارئ ليعل ــادية الق ــوط اإلرش ــذه الخط ــا ه ــد أيًض وتفي

المؤسســة، وإرســاء ثقافــة إبــالغ إيجابيــة.

وكمــا توضــح هــذه الخطــوط اإلرشــادية، تســتطيع المؤسســات إنشــاء آليــة إبــالغ مقترنــة بتدابيــر حمايــة، حتــى فــي غيــاب إطــار 
ــد أيًضــا  ــة، فلعلهــا تفي ــة الصحي ــى قطــاع الرعاي ــه. وفــي حيــن تركــز هــذه الخطــوط اإلرشــادية عل ــد القائمــة في تشــريعي فــي البل

المؤسســات فــي القطاعــات األخــرى.

ــاذ االقتصــادي فــي حــاالت الطــواري فــي إطــار جائحــة كوفيــد-19 وفــي  1 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، »المحاســبة ومنــع الفســاد فــي تخصيــص وتوزيــع حــزم اإلنق
أعقابهــا«. 

2 المرجع السابق. 
٣ Mackey، و Vian، و Kohler »أهداف التنمية المستدامة بوصفها إطار عمل للقضاء على الفساد في القطاع الصحي«. 

٤ انظــر مثــاًل دور الفســاد المزعــوم حدوثــه فــي أثنــاء أزمــة إيبــوال، فــي التحليــل الــذي قدمــه مركــز المــواد المرجعيــة عــن مكافحــة الفســاد، »إيبــوال والفســاد - التغلــب علــى التحديــات الشــائكة 
للحوكمــة فــي حــاالت األزمــات«،  نشــرات موجــزة مــن المركــز، العــدد ٤ )مــارس/آذار 201٥(. 

٥ يجــب أيًضــا أن تشــجع الشــركات برامجهــا المعنيــة بمكافحــة الفســاد للكشــف عــن المخالفــات واإلبــالغ عنهــا. لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 
والجريمــة، »برنامــج لقطــاع األعمــال بشــأن أخالقيــات مكافحــة الفســاد واالمتثــال: دليل إرشــادي عملــي« )فيينــا، 201٣(، ص. ٨2. 
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من المبلغ عن المخالفات؟
الفصل األول:

قبــل إعــداد أي سياســة، يجــب أن يتأكــد القائمــون علــى تنفيذهــا مــن امتثالهــا للتشــريعات المحليــة. ويجــب أن يقومــوا 
باســتعراض القوانيــن المحليــة فــي المجــاالت التاليــة:

التشريعات المعنية بالمبلغين عن المخالفات و/أو اإلفصاح المشمول بالحماية 	 

التشريعات المعنية بمكافحة الفساد، وتتضمن ما يتصل بالخدمات المالية 	 

التشريعات المعنية بإدارات الخدمات العامة 	 

أي تشريعات أخرى ترتبط بالوصول إلى المعلومات وحماية البيانات، وقد تنطبق على المؤسسات 	 

ومراعــاًة لمثــل هــذا االســتعراض، فــإن الشــركات التــي ترغــب فــي انتهــاج سياســة إلنشــاء قنــوات إبــالغ عــن المخالفــات 
القانونيــة واإلداريــة، ولتوفيــر الحمايــة لألشــخاص الذيــن يكشــفون عــن مخالفــات يمكــن اإلبــالغ عنهــا، يجــب أن تبــدأ فــي 

تحديــد مــن يمكنــه تقديــم البالغــات.

ولكن التحديد الشديد في تعريف المبلغين عن المخالفات قد يجعل تدابير حمايتهم غير فعالة.

ــي  ــات«؛ ف ــن عــن المخالف ــر »المبلغي ــًدا تعبي ــم ُيســتخدم عم ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ل ــة األم ــادة ٣٣ مــن اتفاقي ــي الم فف
ف مجلــس أوروبــا »المبلغيــن عــن المخالفــات« بأنهــم »أي  حيــن اســُتخدم التعبيــر األشــمل، وهــو »مقدمــو البالغــات«. ويعــرِّ
شــخص يبلــغ أو يفصــح عــن معلومــات بشــأن تهديــدات أو أضــرار تمــس الصالــح العــام، فــي ســياق عالقتــه فــي مــكان العمــل، 
ســواء كان ذلــك فــي القطــاع العــام أو الخــاص«.٦ ويــرد فــي توجيــه )االتحــاد األوروبــي( 2019/19٣7 للبرلمــان األوروبــي 
ومجلســه، بتاريــخ 2٣ أكتوبر/تشــرين األول 2019، بشــأن حمايــة األشــخاص الذيــن يبلغــون عــن مخالفــات لقانــون االتحــاد 
)وُيعــرف أيضــا باســم توجيــه االتحــاد األوروبــي بشــأن المبلغيــن عــن المخالفــات(، يــرد فــي هــذا التوجيــه أن تعبيــر »المبلغيــن 
عــن المخالفــات« ينطبــق علــى »األشــخاص العامليــن فــي القطــاع العــام أو الخــاص المبلغيــن عــن معلومــات نمــت إلــى علمهــم 
بشــأن مخالفــات فــي ســياق العمــل«.7 وال تســتخدم العديــد مــن الســلطات القضائيــه تعبيــر »المبلغيــن عــن المخالفــات«. فعلــى 

ســبيل المثــال، فــي قانــون اإلفصــاح الخــاص بالمصلحــة العامــة لعــام 199٨ فــي المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى .

٦ مجلس أوروبا، التوصية CM/Rec )201٤(7 للجنة وزراء الدول األعضاء بشأن حماية المبلغين عن المخالفات، وأقرت اللجنة هذه التوصية في ٣0 أبريل/نيسان 201٤. 
7 االتحــاد األوروبــي، التوجيــه  )EU 19٣7/2019( للبرلمــان والمجلــس األوروبــي بتاريــخ 2٣ أكتوبر/تشــرين األول 2019 بشــأن حمايــة األشــخاص المبلغيــن عــن المخالفــات لقانــون االتحــاد، 
الجريــدة الرســمية لالتحــاد األوروبــي، L. ٣0٥  )2٦ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019(، المــادة  ٤. ويطبَّــق هــذا التوجيــه علــى مجموعــة كبيــرة مــن المجــاالت المعنيــة بسياســات االتحــاد األوروبــي، 

التــي قــد تتســبب فــي إطارهــا المخالفــات لقواعــد االتحــاد األوروبــي فــي اإلضــرار بالصالــح العامــة، بمــا فيهــا مجــال الصحــة العامــة. 
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ــات تخــص  ــن يفصحــون عــن معلوم ــن الذي ــن أو العاملي ــى الموظفي ــا يشــار إل ــر، وإنم ــدا الشــمالية، ال ُيســتخدم التعبي وأيرلن
ــات  ــن المخالف ــون ع ــات، »المبلغ ــب االقتباس ــي أغل ــر ف ــي ُتذك ــة الت ــات األكاديمي ــد التعريف ــا ألح ــة.٨ ووفًق ــة العام المصلح
هــم أفــراد المؤسســات )الســابقون أو الحاليــون( ]الذيــن يفصحــون[ عــن ممارســات غيــر قانونيــة أو غيــر أخالقيــة أو غيــر 
مشــروعة تتــم تحــت إدارتهــا، ويقدمــون هــذا اإلفصــاح إلــى أشــخاص أو مؤسســات ربمــا تكــون قــادرة علــى اتخــاذ إجــراء 

ــك.«9 ــال ذل حي

فرد من أفراد المؤسسة  1-1
ــم بحــدوث  ــى عل ــح عل ــا، يصب ــراد مؤسســة م ــن أف ــرًدا م ــات ف ــغ عــن المخالف ــون المبلِّ ــا يك ــا م ــي، غالًب ــق العمل ــي التطبي ف

ــا. ــالغ عنه ــرر اإلب ــل، ويق ــة بالعم ــياقات مرتبط ــي س ــات ف مخالف

ــام، يجــب  ــي القطــاع الخــاص10 أو الع ــن ف ــة، مــن العاملي ــة الصحي ــي الرعاي ــن ف ــة مــن المتخصصي ــات التالي ــإن الفئ ــذا، ف ل
ــات: ــغ عــن مخالف ــف الشــخص المبلِّ ــي تعري ــر  ف ــل تقدي ــى أق تضمينهــم عل

أفــراد العامليــن فــي وزارة الصحــة، بمــن فيهــم الموظفــون الحكوميــون، والموظفــون المثبتــون والمؤقتــون، 	 
واإلداريــون، والمســاعدون، وموظفــو الســكرتارية، وأفــراد العامليــن فــي إدارة المرافــق، والمتدربــون، والمتطوعــون 

أفراد العاملين في سلطات الرقابة الصحية و/أو الرعاية الصحية 	 

أفراد العاملين في شركات األدوية العامة والخاصة 	 

أفراد العاملين في شركات التأمين الصحي العامة والخاصة 	 

أفراد العاملين في المعامل العامة والخاصة 	 

العاملون والمتخصصون في الرعاية الصحية واالجتماعية 	 

أفراد العاملين بالمستشفيات ومرافق الخدمات الصحية األخرى 	 

أعضاء المجالس اإلدارية الصحية اإلدارية المحلية والوطنية 	 

أفراد العاملين في خدمات الطوارئ والنقل )قائدو سيارات اإلسعاف، ورجال اإلسعاف، وغيرهم( 	 

أفراد العاملين في توفير المستلزمات الدوائية والطبية وتوزيعها 	 

أفراد العاملين في الشركات والمؤسسات المرتبطة بإنتاج المنتجات الصحية وتداولها وبيعها وتوزيعها 	 

أفــراد العامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي المرتبطــة بقطــاع الرعايــة الصحيــة )أطبــاء بــال حــدود، واالتحــاد 	 
الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، ومــا شــابهها(11

ورغــم ضــرورة تركيــز السياســات علــى »أفــراد المؤسســة«، فــال بــد أن تشــمل كل فئــات العامليــن فيهــا، دون تحديــد. ومــن 
ثــم، يجــب أن تكــون الفئــات التاليــة مــن العامليــن قــادرة علــى اإلبــالغ عــن مخالفــات محتملــة: الموظفــون المثبتــون والمؤقتــون، 

واالستشــاريون، والمقاولــون، والخبــراء، والمتدربــون، والعاملــون فــي إدارة المرافــق، والمتطوعــون.

بعبــارة أخــرى، يحــق لجميــع األفــراد الموجوديــن داخــل المؤسســة اإلبــالغ عــن وقائــع لمخالفــات قانونيــة وتأديبيــة قــد يكونــوا 
علــى علــم بهــا.

٨ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة لحماية مقدمي البالغات. 
 Janetو Maria P. Miceli فــي عــام 19٨٥، وهــو التعريــف األكاديمــي األكثــر شــيوًعا فــي اســتخدامه حتــى اآلن. انظــر Janet P. Nearو Maria P. Miceli 9 صاغــت هــذا التعريــف

P. Near »المنشــقون عــن مؤسســاتهم: حالــة اإلبــالغ عــن المخالفــات«، مجلــة أخالقيــات العمــل، الجــزء ٤، رقــم 1 )فبراير/شــباط 19٨٥(. 
10 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  »برنامج لقطاع األعمال بشأن أخالقيات مكافحة الفساد واالمتثال«، ص. ٨2. 

11 المصطلحات الواردة في هذه القائمة يجب قراءتها بالتزامن مع التعريفات المقدمة في مسرد المصطلحات في الصفحتين vii وviii من هذا الدليل اإلرشادي. 
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كمــا يجــب أن تتضمــن السياســات أفــراد المؤسســة الحالييــن والســابقين، والمتقدميــن للحصــول علــى وظيفــة الذين قــد يالحظون 
مخالفــة أو ســوء ممارســة فــي أثنــاء عمليــة التعييــن أو المفاوضــات األخــرى الســابقة علــى التعاقــد مع المؤسســة.12

ــى  ــذي ييســر عل ــدر ال ــات«، مــن المهــم أن تكــون المؤسســات واضحــة بالق ــن عــن المخالف ــح »المبلغي ــد تعريــف مصطل عن
ــا. ــد نطــاق السياســات وحــدود اختصاصاته ــن تحدي مقدمــي البالغــات المحتملي

أفراد من خارج المؤسسة  2-1
ــم  ــة، ولكنه ــم المؤسس ــن ال توظفه ــن الذي ــراد الخارجيي ــمل األف ــات ليش ــي البالغ ــة بمقدم ــات المعني ــاق السياس ــد نط ــد يمت ق
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة، عل ــذه الفئ ــن ه ــدات. وتتضم ــال أو التعاق ــياق األعم ــي س ــات ف ــوع مخالف ــم بوق ــى عل ــوا عل ــد يكون ق
الوســطاء، وشــركاء األعمــال، ومقدمــي الخدمــات، والمورديــن، والمتقدميــن للدخــول فــي عمليــة توريــد عامــة، والمرضــى فــي 
المستشــفيات أو أقربائهــم، وعمــالء شــركات األدويــة. ومــن المهــم أن يقــوم األشــخاص المعنيــون بصياغــة سياســة المؤسســة 
لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات باألخــذ فــي االعتبــار كيفيــة نشــر هــذه السياســات علــى مســتوى األفــراد الخارجييــن، وكيفيــة 

التعامــل مــع البالغــات المقدمــة منهــم، وتحديــد الوســائل التــي قــد تكــون متاحــة لمعالجتهــا، هــذا إن ُوجــدت.

ــي شــراء  ــدور رئيســي ف ــوم ب ــدة تق ــة جدي ــور أطــراف فاعل ــى الن ــد-19(، ظهــر إل ــا )كوفي ــروس كورون ــاء أزمــة في ــي أثن ف
ــت  ــارئ، عين ــع الط ــذا الوض ــل ه ــي ظ ــازات(. وف ــه والقف ــات الوج ــل كمام ــا )مث ــية وتوزيعه ــة األساس ــتلزمات الطبي المس
الحكومــات والشــركات الخاصــة وســطاء لالتصــال بالشــركات األجنبيــة، وإبــرام عقــود شــراء فــي الســوق الدوليــة بالنيابــة 
عنهــا. ومــن ثــم، قــد يــؤدي تحديــد نطــاق األفــراد الذيــن يمكنهــم اإلبــالغ عــن مخالفــات إلــى وضــع هــذه العمليــات، المعرضــة 
ــن مــن  لمخاطــر الفســاد، خــارج حــدود اختصاصــات آليــة اإلبــالغ. لذلــك، يجــب إعــداد سياســة محكمــة علــى النحــو الــذي يمكِّ

تطبيقهــا فــي الظــروف االســتثنائية.

وبغــض النظــر عــن وجــود قانــون لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، فيجــب علــى كل مؤسســة أو هيئــة ســبق ذكرهــا فــي هــذا 
الدليــل وضــع سياســة مســتقلة ألفــراد العامليــن لديهــا. إضافــًة إلــى ذلــك، يمكــن وضــع تصــور لسياســة قطاعيــة أعــم يمكــن 
تطبيقهــا علــى العديــد مــن المؤسســات العاملــة فــي نفــس سلســلة اإلمــداد الطبــي. إال أن المؤسســات التــي ســتقرر تنفيــذ مثــل 
هــذه السياســات قــد تواجــه تحديــات ناشــئة عــن احتماليــة اضطرارهــا لتوحيــد اإلجــراءات أو التوفيــق فيمــا بينهــا، مــن أجــل 

ضمــان اتســاق عمليــة اإلبــالغ والتعامــل مــع البالغــات.

12 انظر مثال االتحاد األوروبي، توجيه البرلمان والمجلس األوروبي بشأن حماية األشخاص المبلغين عن المخالفات لقانون االتحاد، المادة ٤، الفقرة ٣.

ــذي يعمــل  ــرد ال ــه “الف ــات أن ــغ عــن المخالف ــة بالمملكــة المتحــدة المبلِّ ــة الوطني ــة الخدمــات الصحي ــاًل هيئ ف مث تعــرِّ
ــن  ــن أو العاملي ــن االداريي ــف “العاملي ــا يشــمل التعري ــة”. كم ــة الوطني ــات الصحي ــة الخدم ــي إحــدى مؤسســات هيئ ف

ــن”.أ ــالب، والمتطوعي ــن، والط ــن المؤقتي ــوكاالت ، والعاملي بال

وتنطبــق سياســات األمــم المتحــدة المعنيــة بحمايــة المبلغيــن عــن واقعــة ســوء ســلوك مــن أعمــال االنتقــام، وتعاونهــم 
ــن  مــع المخوليــن بمهــام التدقيــق والتحقيــق، علــى “أي فــرد مــن أفــراد العامليــن )بصــرف النظــر عــن نــوع العمــل المعيَّ

الشــخص ألدائــه أو مدتــه(، أو المتدربيــن، أو متطوعــي األمــم المتحــدة، أو المقاوليــن األفــراد، أو االستشــاريين.”ب

ــات  ــة، “السياس ــة الوطني ــات الصحي ــرا للخدم ــة انجلت ــمالية، هيئ ــدا الش ــى وأيرلن ــا العظم ــدة لبريطاني ــة المتح أ المملك
ــباط 2017(.  ــات”، )فبراير/ش ــن المخالف ــن ع ــة بالمبلغي ــة المعني الخارجي

ب نشــرة األميــن العــام بشــأن حمايــة المبلغيــن عــن واقعــة ســوء ســلوك مــن أعمــال االنتقــام، وتعاونهــم مــع المخوليــن 

بمهــام التدقيــق والتحقيــق، ST/SGB/ 2017 /2/Rev.1، القســمان 1 و2. 





9

ما يمكن اإلبالغ عنه؟

الفصل الثاني:

يجــب أن تشــمل السياســات المعنيــة بحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات تفاصيــل بأنــواع المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا. 
وحتــى إن كانــت المؤسســة قائمــة فــي بلــد لديــه تشــريع معتمــد بشــأن حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، ألن هــذا التشــريع قــد ال 
يكــون محــدًدا بالقــدر الكافــي. فعلــى ســبيل المثــال، تشــير بعــض القوانيــن إلــى إمكانيــة اإلبــالغ عــن مســألة تخــص »الصحــة 
والســالمة العامــة«، إال أنهــا تشــير فــي أغلبهــا إلــى المســائل التــي تخــص »الصالــح العــام« )بالمعنــي الضمنــي لعمــوم النــاس( 

أو »الصالــح العــام« )بمعنــى العموميــة(.1٣

لــذا قــد يصعــب تنفيــذ قانــون أو الئحــة تنفيــًذا مباشــًرا علــى مســتوى مؤسســي. كمــا أن دور السياســات هــو توفيــر معلومــات 
وتفاصيــل إضافيــة حــول أنــواع المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا داخلًيــا، بمــا يتماشــى مــع شــؤون المؤسســة وخصائصها.

ف اصطــالح »مخالفــة« فــي هــذا الدليــل اإلرشــادي بأنــه ســوء الســلوك الذيــن يمكــن اإلبــالغ عنــه، وال يقتصــر علــى  ُيعــرَّ
األفعــال فحســب بــل يتضمــن أيًضــا التقصيــر )عــدم القيــام بشــيء مــا(.

 
1٣ انظر مثاًل في فرنسا، القانون 1٦91-201٦ الصادر في 9 ديسمبر/كانون األول 201٦، والمتعلق بالشفافية وتدابير مكافحة الفساد وتحديث الحياة االقتصادية، المادة  ٦.

تغطي بعض قوانين حماية المبلغين عن المخالفات األنواع التالية من المخالفات المحتملة:

ما يسبب أو يمثل خطًرا على الصحة أو السالمة أو الرفاهة العامة.	 
ــي أداء 	  ــر ف ــال خطي ــة، أو إهم ــوال العام ــي األم ــر ف ــدر كبي ــيم، أو ه ــوء إدارة جس ــل بس ــل متص ــكاب فع ارت

الواجبــات.

ــى  ــة عل ــة األســترالية للرقاب ــاًل فــي سياســة الهيئ ــوارد مث ــح العــام، ال ف اصطــالح »اإلفصــاح مــن أجــل الصال ُيعــرَّ
المتخصصيــن العامليــن فــي مجــال الصحــة AHPRA والمعنيــة باإلفصــاح مــن أجــل الصالــح العــام )المبلغــون عــن 
المخالفــات(، أنــه اإلفصــاح عــن معلومــات حــول شــخص، أو مســؤول عــام، أو هيئــة عامــة، ُتظهــر أو يغلــب عليهــا 
أنهــا ُتظهــر ســلوًكا خاطًئــا أو عمــاًل فاســًدا. وتقــدم السياســات أمثلــة للســلوك الخاطــئ الــذي قــد يســتلزم اإلفصــاح مــن 

أجــل الصالــح العــام، بمــا فــي ذلــك الســلوك:

غير القانوني. 	 
الــذي ُيظهــر ســوء اســتخدام أو هــدر بدرجــة كبيــرة ألمــوال أو مــوارد الهيئــة األســترالية للرقابــة علــى 	 

المتخصصيــن العامليــن فــي مجــال الصحــة أو مجلــس إدارتهــا. 
الذي يمثل سوء سلوك خطير في أداء وظيفة في ظل القوانين الوطنية .	 
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تحديد نطاق المخالفات الواجب تضمينها في السياسات

تحديد أنواع المخالفات التي يمكن اإلبالغ عنها  1-2

مــن األهــداف الرئيســية للسياســة المعنيــة بحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات الكشــف عــن الفســاد ومكافحتــه داخــل المؤسســات. 
إال أن السياســات يجــب أال تحصــر المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا فــي نطــاق األنشــطة الفاســدة.

أواًل، قد تكون المخالفة بالغة الخطورة دون أن تكون فعاًل فاسًدا.

ثانًيــا، قــد تبــدو المخالفــة فــي البدايــة أنهــا انتهــاك إداري أو إجرائــي، فــي حيــن يتضــح بعــد التحقيقــات أنهــا جــزء مــن خطــة 
فســاد أكبــر.

كمــا أن تحديــد المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا فــي نطــاق أعمــال الفســاد قــد يجبــر األفــراد الذيــن يكشــفون عــن هــذه 
ض مثــل هــذا الموقــف هــؤالء األفــراد  ــد يعــرِّ ــى التأكــد قبــل اإلبــالغ عنهــا إن كانــت تمثــل عمــاًل فاســًدا. وق المخالفــات عل

وزمالءهــم، بــل وحتــى أقرباءهــم، للمخاطــر.

لــذا مــن الضــروري أن تحــدد المؤسســة فئــات المخالفــات، ومــا يتجــاوز منهــا الغــش، وأعمــال الفســاد، واالســتعماالت الخاطئــة 
التــي يمكــن أن يبلــغ عنهــا أفــراد العامليــن بالمؤسســة. 

يمثل سوء إدارة تؤثر سلًبا على مصلحة شخص تأثيًرا كبيًرا أو محدًدا 	 
يمثل خطًرا كبيًرا ومحدًدا على الصحة أو السالمة العامة 	 
يمثل خطًرا كبيًرا ومحدًدا على البيئةأ	 

أ أستراليا، الهيئة األسترالية للرقابة على العاملين في مجال الصحة، »سياسة اإلفصاح من أجل الصالح العام )المبلغون عن المخالفات( )مايو/أيار 2020(.

مثــال: عــدم قيــام موظــف يعمــل فــي مركــز للرعايــة الصحيــة بتعقيــم األدوات الجراحيــة قــد ال يكــون فعــاًل فاســًدا، إال 
أنــه يمثــل خطــًرا علــى صحــة وســالمة غيــره مــن المرضــى والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة.

قت فرنســا لعقــار »تخســيس« اســمه ميدياتــور وعلــى الرغــم مــن  مثــال: فــي الفتــرة مــا بيــن 197٦ و2009، ســوَّ
أنــه كان مصمًمــا فــي البدايــة لمرضــى الســكري المفرطيــن فــي الســمنة، كان العنصــر الفعــال لفقــد الشــهية والتخفيــف 
مــن الشــحوم خيــاًرا جذاًبــا لوصفــة طبيــة لألفــراد الذيــن يريــدون فقــط تقليــل بعــض الــوزن. وفــي 2007، الحظــت 
ــادة عــدد حــاالت  ــة بريســت زي ــي مدين ــي مستشــفى عــام ف ــة ف ــة األمــراض الرئوي ــن فراشــون طبيب ــورة إيري الدكت
ــار  ــم بعق ــم عالجه ــك ت ــن ذل ــون م ــوا يعان ــن كان ــى الذي ــت أن كل المرض ــا، وأدرك ــن مرضاه ــب بي ــراض القل أم
ميدياتــور. وبعــد الدراســة الطويلــة التــي أجرتهــا فــي علــم األوبئــة، والتــي أكــدت مخاوفهــا، أبلغــت رؤســاءها والهيئــة 
ــة للرقابــة علــى ســامة األدويــة والمنتجــات الصحيــة بهــذه المســألة. وبعــد هــذا التقريــر وســحب العقــار مــن  الوطني
ــة  ــكاب شــركة أدوي ــون عــن شــكوك بارت ــاذ القان ــات أخــرى أجرتهــا ســلطات إنف الســوق فــي 2009، كشــفت تحقيق
مختبــرات ســرفير أعمــال غــش، وهــي التــي كانــت تســوق للعقــار. وبــدأت إجــراءات المحاكمــة فــي 2019 . كمــا 
بــدأت الفضيحــة المســماة بالــدم الفاســد فــي فرنســا فــي أبريــل 1991، عندمــا نشــرت الطبيبــة والصحفيــة آن مــاري 
كاســتيريه مقــاًل فــي مجلــة أســبوعية اســمها »حــدث الخميــس« مؤكــدة أن المركــز الوطنــي لنقــل الــدم وزع منتجــات 
دم علًمــا بأنهــا ملوثــة بفيــروس نقــص المناعــة )اإليــدز( علــى مرضــى الهيموفيليــا )عــدم تخثــر الــدم( فــي العاميــن 
ــا  ــش، بم ــة بالغ ــم متعلق ــاد واســعة النطــاق وجرائ ــال فس ــة عــن أعم 19٨٤ و19٨٥. وكشــفت اإلجــراءات القضائي
فــي ذلــك أعمــال ارُتكبــت خــارج فرنســا. فعلــى ســبيل المثــال، أخــرت بعــض الحكومــات توفيــر اختبــارات الــدم فــي 
الســوق التجــاري، المســتخدمة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة لصالــح بديــل كان ُيعــد فــي فرنســا. وفــي عــام 1999، 
ُوجهــت تهمــة القتــل غيــر العمــد إلــى الــوزراء العامليــن فــي الحكومــة آنــذاك: لــوران فابيــوس رئيــس الــوزراء ورئيــس 

الحــزب االشــتراكي، وجورجينــا ديفــوا وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة، وإدمونــد هيرفيــه وزيــر الصحــة.
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عنــد تحديــد فئــات المخالفــات التــي يجــب تضمينهــا فــي السياســات المعنيــة بحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، يجــب أن تنظــر 
المؤسســة فــي النقــاط الثالثــة التاليــة:

1.عــدم تضميــن الشــكاوى الشــخصية فــي نطــاق المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا فــي القوانيــن والسياســات 
المعنيــة بحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات. إال أن اإلبــالغ عــن هــذه المشــكالت يجــب أيًضــا تيســيره. علــى أن 

ُتعــد سياســة إبــالغ منفصلــة فــي هــذا الشــأن. 

ولكــن اإلبــالغ عــن مســائل شــخصية، مثــل النزاعــات بيــن الشــخص المبلِّــغ وفــرد آخــر مــن أفــراد العامليــن،1٤    
ــالغ عــن  ــة إب ــل حال ــن أن تمث ــوارد البشــرية، يمك ــاألداء، والمشــكالت المرتبطــة بالم والشــكاوى المرتبطــة ب
مخالفــات، إذا كان تقييــم هــذه المســائل يــدل علــى أنهــا تمثــل خطــورة علــى صحــة العامليــن والمســتفيدين مــن 
خدمــات الرعايــة الصحيــة وحالتهــم العامــة. ويجــب أيًضــا تضميــن حــاالت التنمــر والتحــرش بســبب األثــر الــذي 
تتركــه علــى الحالــة العامــة للموظفيــن والمرضــى. كمــا يمكــن أن يكــون التنمــر والتحــرش شــكاًل مــن أشــكال 
ــغ األفــراد عــن شــؤون تقلقهــم. وفــي كل الحــاالت، هــذه األفعــال خطيــرة بالدرجــة الكافيــة  االنتقــام عندمــا يبلِّ

التــي تجعلهــا تنــدرج فــي نطــاق المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا.

ــن . 2 ــا، أو م ــاري حدوثه ــت، أو ج ــات حدث ــع لمخالف ــن وقائ ــالغ ع ــات فرصــة اإلب ــح السياس ضــرورة من
ــال.1٥ ــذه األفع ــى ه ــتر عل ــاوالت التس ــذا مح ــدث، وك ــح أن تح المرج

ــوا . ٣ ــراد وافق ــد يكــون األف ــود خاصــة بالســرية أو عــدم اإلفصــاح، ق ــد السياســات أن أي بن ضــرورة تحدي
ــن تنطبــق علــى حــاالت المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا  عليهــا فــي عقــد عملهــم مــع المؤسســة، ل

ــي سياســة المؤسســة.  ــة ف المتضمن

1٤ انظر مثال االتحاد األوروبي، توجيه البرلمان والمجلس األوروبي بشأن حماية األشخاص المبلغين عن انتهاكات قانون االتحاد، الحيثية رقم 22. 
1٥ المرجع السابق، المادة  ٥، الفقرة 2. 

تنــص مثــاًل سياســة الهيئــة األســترالية للرقابــة علــى العامليــن فــي مجــال الصحــة، المعنيــة باإلفصــاح 
)المبلغــون عــن المخالفــات( مــن أجــل الصالــح العــام، علــى حــث األفــراد الذيــن لديهــم شــكاوى شــخصية 
ال تتعلــق بســوء ســلوك خطيــر وتخــص الهيئــة أو أحــد مجالــس اإلدارات، علــى الســعي للحصــول علــى 
تعويضــات تصحيحيــة لهــذه الشــكاوى.ً فمثــاًل إذا كان األمــر الــذي يقلقهــم مرتبًطــا بقــرار محــدد يخضــع 
للقانــون المحلــي، ُيعــرض عليهــم فرصــة رفــع الشــكاوى أو الحصــول علــى رد باســتخدام اإلجــراءات 

الــواردة فــي صفحــة الشــكاوى والــردود عليهــا علــى موقــع الهيئــة.أ

أأســتراليا، الهيئــة األســترالية للرقابــة علــى العامليــن فــي مجــال الصحــة، »سياســة اإلفصــاح مــن أجــل الصالــح العــام )المبلغــون عــن المخالفــات(« )مايو/أيــار 
.)2020

عندمــا يبلِّــغ أحــد أفــراد العامليــن مثــاًل أن زميــاًل أخــذ إلــى بيتــه قلًمــا مــن مســتلزمات المكتــب، فــإن هــذا ال يســتحق 
الحمايــة الممنوحــة للمبلغيــن عــن المخالفــات.

تحديد نطاق المخالفات الواجب تضمينها في السياسات

" قــد تكــون تكلفــة حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات باهظــة. فيجــب تخصيــص كــم هائــل مــن المــوارد الماليــة والبشــرية لضمــان 
تحقيــق الفعاليــة لتجنــب أعمــال االنتقــام ومنعهــا. وقــد أدى هــذا إلــى قيــام ســلطات قضائيــه عديــدة بوضــع حــد أدنــى لمســتوى 
ــغ عنهــا. وفــي حيــن اختــارت بعــض البلــدان أن ُتدخــل مفهــوم الصالــح  الخطــورة التــي يجــب أن تســتوفيها المعلومــات المبلَّ
نــت بلــدان أخــرى اصطالحــات مثــل "جســيم" أو "خطيــر" عنــد تعريــف فئــات المخالفــات التــي يمكــن  العــام فــي قوانينهــا، ضمَّ

اإلبــالغ عنهــا.  

ــن  ــة م ــواع معين ــن أن ــون ع ــن يبلغ ــراد الذي ــى األف ــة عل ــر الحماي ــب أن تقتص ــتخَدم، يج ــج المس ــن النه ــر ع ــض النظ وبغ
الســلوكيات. لــذا مــن المهــم اإلشــارة إلــى حــد أدنــى لمســتويات الخطــورة، عنــد تصنيــف الســلوكيات التــي تمثــل مخالفــة يمكــن 

اإلبــالغ عنهــا. 
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ولكــن يجــب أال تفــرض القوانيــن والسياســات محــددات زائــدة عــن الــالزم للمعلومــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا، وإال ســتفقد 
. ليتها فعا

ع النــاس بقــوة علــى  م بعــض البلــدان حــاالت  الفســاد البســيطة. ولكــن يشــجَّ وفيمــا يتعلــق بالجرائــم المرتبطــة بالفســاد، ال تجــرِّ
إدراج هــذه الحــاالت ضمــن المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا فــي ســياق حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات. كمــا أن الفســاد 
الواســع االنتشــار والمنهجــي، أيــا مــا كان حجمــه، يمكــن أن يؤثــر علــى تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة تأثيــًرا مضــًرا،1٦ 

ويجــب اعتبــار أنهــا تســتوفي الحــد األدنــى لمســتوى الخطــورة الــذي يجعلهــا مخالفــة يمكــن اإلبــالغ عنهــا.

جيب أن حتدد املؤسسة ما ُيعتبر مخالفة "جسيمة" أو"خطيرة"

كلمــا كانــت شــروط تقييــم جــودة المعلومــات ومســتوى خطورتهــا قبــل اإلبــالغ عنهــا أكثــر صرامــة، ازدادت احتماليــة التــزام 
ــة اتخاذهــم  النــاس الصمــت - الســيما إذا كانــوا غيــر متأكديــن إن كانــوا ســيحصلون علــى الحمايــة المطلوبــة17 - أو احتمالي
خطــوات فيهــا مخاطــرة ال لــزوم لهــا بتقييــم المعلومــات بأنفســهم أو التحقــق مــن صحتهــا. وقــد يــؤدي عــدم اليقيــن مــن درجــة 
خطــورة المزاعــم المقدمــة إلــى تثبيطهــم عــن اإلبــالغ عنهــا. فيجــب أال ُيطلــب مــن مقدمــي البالغــات تقديــم األدلــة اإليجابيــة؛ 
ــة تثيــر قلقهــم أو تدعوهــم إلــى الريبــة. كمــا يجــب تشــجيع أفــراد العامليــن علــى  بــل يكفــي أنهــم يبلغــون عــن أشــياء معقول

اإلبــالغ عمــا يقلقهــم فــي مرحلــة مبكــرة بــداًل مــن االنتظــار للحصــول علــى مــا يثبــت مزاعمهــم.

ــا. ولهــذا الغــرض أدرجــت  ــًدا واضًح ــي المؤسســة تحدي ــرة" ف ــة "جســيمة" أو "خطي ــر مخالف ــد مــا ُيعتب ــذا مــن المهــم تحدي ل
بعــض المؤسســات ضمــن سياســاتها قائمــة غيــر مطولــة ألنــواع المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا وتســتوفي هــذه المعاييــر.

ف فــي أحيــان كثيــرة القوانيــن واللوائــح المســتقرة المخالفــة "الجســيمة" أو "الخطيرة"  فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة تحديــًدا، تعــرِّ
ف االنتهــاكات  بأنهــا الســلوكيات التــي تمثــل خطــًرا علــى الصحــة والســالمة العامــة.1٨ وفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ُتعــرَّ

التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا بأنهــا »الممارســات التــي تهــدد الصحــة والســالمة العامــة«.19

ومــن المهــم التذكــر بــأن اإلشــارات إلــى اصطالحــي »الصحــة« و«الســالمة« مــن بيــن االصطالحــات األخــرى التــي يســهل 
علــى األشــخاص غيــر المتخصصيــن فهمهــا، ويجــب أن تســعى المؤسســات إلــى اســتخدام هــذه اللغــة غيــر المركبــة والبســيطة 

عنــد تعريفهــا المخالفــة "الجســيمة" أو "الخطيــرة".

Sarah Brierly 1٦ وElif Ozdemir، »أعمــال الفســاد البســيطة فــي تقديــم الخدمــات العامــة فــي غانــا«، جامعــة واشــنطن فــي ســان لويــز، برنامــج تعزيــز اإلجــراءات الالزمــة لمكافحــة الفســاد 
STAAC - غانــا. متــاح عنــد الطلــب مــن البرنامــج )وزارة الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة )وزارة التنميــة الدوليــة ســابقا((. 

17 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، »دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة لحماية مقدمي البالغات«. 
1٨ انظــر مثــاًل التوصيــة CM/Rec )201٤(7 للجنــة وزراء الــدول األعضــاء بشــأن حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، وقــد أقــرت اللجنــة هــذه التوصيــة فــي أبريل/نيســان 201٤. يمكــن العثــور 

علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي 
الدليل المرجعي بشأن الممارسات الجيدة لحماية مقدمي البالغات، الصادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 

19 الواليات المتحدة األمريكية، اتحاد الممرضين الوطني، »قوانين حماية المبلغين عن المخالفات للعاملين في الرعاية الصحية«. 

إذا اســُتخدم المثــال الســابق فــي ســياق المستشــفيات، يمكــن أيضــا اســتعمال اصطــالح »مســتلزمات مكتبيــة« ليشــمل 
مخــزون األدويــة أو المــواد المســتخدمة لعــالج المرضــى. فقــد تكــون هــذه المــواد شــديدة الخطــورة ويتعيــن توخــي 
الحيطــة فــي اســتعمالها. وإذا رأى أحــد الموظفيــن، مثــل العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة، زميــاًل يأخــذ هــذه المــواد دون 

مبــرر واضــح، يمكــن اإلبــالغ عــن هــذا الســلوك ألنــه يمثــل تهديــًدا محتمــاًل علــى الصحــة والســالمة.
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تقرير ما يمثل تحديًدا مخالفة خطيرة في المؤسسة  2-2

عندمــا تقــرر المؤسســة أواًل أن المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا يجــب أال تقتصــر علــى أنشــطة الفســاد، وثانًيــا أنهــا ترقــى 
إلــى الحــد األدنــى لمســتويات الخطــورة، فمــن المهــم تحديــد أنــواع المخالفــات التــي ســتتضمنها السياســات.

لذلــك، قبــل اعتمــاد سياســة معنيــة بحمايــة المبلغيــن عــن البالغــات، قــد ُيطلــب مــن المؤسســة إجــراء تقييــم داخلــي 	 
للمخاطــر لتقريــر أنــواع المخالفــات التــي يمكــن أن تحــدث داخلهــا وقــد تــؤدي إلــى الفســاد، أو التــي تمثــل خطــًرا 

وخيًمــا علــى الصحــة والســالمة العامــة.

وحسب المؤسسة ووضعها المحدد في سلسلة إمداد الرعاية الصحية، قد تتضمن هذه االنتهاكات ما يلي:

انتهاكات لوائح الصحة والسالمة 	 
تجاهل إجراءات التوريدات للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية 	 
الرشاوى المباشرة من المرضى ألفراد العاملين في الرعاية الصحية 	 
العبث بالفواتير والتالعب بها لتبيِّن مبالغ منخفضة أو مرتفعة بصورة ال ُتعقل  	 
شراء مستلزمات يبدو أنها ال تنطبق على ما هو مخطط شرائه، أو ال تتوافق مع الغرض من استعمالها 	 
استالم أو توزيع عقاقير منتهية الصالحية أو مغشوشة أو مخلوطة بمواد فاسدة 	 
عالجات طبية غير ضرورية 	 
معاملة تفضيلية غير ضرورية لموردي المستلزمات الطبية من القطاع الخاص 	 
رعاية غير آمنة للمرضى  	 
ضعف مستوى الممارسات في العيادات أو غيرها من سوء الممارسات التي قد تضر المرضى 	 
عدم حماية المرضى 	 
خطأ في إعطاء األدوية للمرضى	 
أفراد عاملون غير مدربين 	 
أوضاع عمل غير آمنة 	 
ثقافة تحرش، وتمييز، وإساءة، واستغالل )بما فيها الثقافة القائمة على النوع االجتماعي والِعرق( 	 

ف المخالفــة  وفًقــا لسياســة منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن المبلغيــن عــن المخالفــات وحمايتهــم مــن األعمــال االنتقاميــة، ُتعــرَّ
التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا بأنهــا »المخالفــة التــي تنطــوي علــى مخاطــرة كبيــرة علــى منظمــة الصحــة العالميــة )بعبــارة أخرى، 
ــق السياســات علــى مــا يلــي مــن  ]مخالفــة[ مضــرة بمصالــح المنظمــة، أو ســمعتها، أو عملياتهــا، أو حوكمتهــا(«. ولذلــك، ُتطبَّ

بالغــات، ولكنهــا ال تقتصــر عليهــا:

الغــش )وهــو األفعــال المتعمــدة والمضللــة التــي تتــم بغــرض الحصــول علــى فائــدة غيــر مســموح بهــا؛ مثــل المــال، 	 
أو الملكيــة، أو الخدمــات، مــن خــالل وســائل مضللــة أو غيرهــا مــن الوســائل غيــر األخالقيــة( 

الفساد 	 

هدر الموارد  	 

التخريب 	 

علــى ســبيل المثــال، أدرك أحــد موظفــي وزارة الصحــة، المشــاركين فــي عمليــة شــراء مســتلزمات طبيــة، أن اللجنــة 
د الفائــز بالمناقصــة ليــس لديهــا أي خبــرة طبيــة تؤهلهــا للتحقــق مــن مالءمــة المســتلزمات  التــي ُعيِّنــت الختيــار المــورِّ
ــا تشــكل  ــا، ألنه ــالغ عنه ــة تســتحق اإلب ــا واقع ــف يجــب اعتباره ــل هــذه المواق د. ومث ــورِّ المعروضــة مــن هــذا الم
مخاطــرة عــدم مطابقــة المســتلزمات الطبيــة التــي تــم شــراؤها للمعاييــر المحــددة، أو مــن انتهــاء صالحيتهــا، أو غشــها.
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خطر كبير ومحدد على الصحة أو السالمة العامة 	 
االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي20	 

ــن أيًضــا إمكانيــة اإلبــالغ عــن شــؤون باعثــة علــى القلــق فيمــا يتعلــق بتدابيــر  مــن الجديــر بالذكــر أن بعــض المؤسســات تضمِّ
الصحــة والســالمة المتخــذة أو المنفــذة فــي أثنــاء جائحــة كوفيــد-19. 21

تعريف عنصر النية الحسنة وتطبيقه  3-2 

ُيــدَرج أحياًنــا مفهــوم النيــة الحســنة ضمــن التشــريعات الوطنيــة أو سياســات المؤسســات لضمــان عــدم إبــالغ األفــراد بمعلومات 
ــة  ــم مزاعــم خاطئ ــل مــن ســمعته بالتعمــد بتقدي ــى اإلضــرار بشــخص أو الني ــد تهــدف إل ــل وق ــة، ب ــر حقيقي يعلمــون أنهــا غي
ضــده، وهــذا بوضــع أحــكام تمنــع هــذه البالغــات و/أو تعاقــب عليهــا. وهــذا الســلوك، حتــى وإن كان نــادر الحــدوث، يجــب 
عــدم قبولــه؛ وبالمثــل، يجــب أن يــرد فــي السياســات التــي أعدتهــا المؤسســة أحــكام لإلجــراءات التــي تتضمــن عمليــات تأديبيــة 

لمنــع األشــخاص مــن اإلبــالغ عــن مثــل هــذه المعلومــات.

وشــرط النيــة الحســنة فــي ســياق حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات يجــب اعتبــاره متحقًقــا عندمــا يكــون الشــخص لديــه أســباب 
ــدة التأكــد مــن أن  ــة.22 وفــي هــذا الســياق، مــن الممارســات الجي ــد أن المعلومــات المفصــح عنهــا حقيقي ــه يعتق ــة تجعل معقول

مفهــوم النيــة الحســنة مرتبــط بالمعلومــات ال بالدافــع الــذي حــث الشــخص علــى تقديــم البــالغ.

تنــص اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي مادتهــا رقــم ٣٣ علــى أن البالغــات يجــب أن تكــون مقدمــة »بنيــة حســنة 
وألســباب معقولــة«.

والقانــون النموذجــي لتيســير وتشــجيع اإلبــالغ عــن أعمــال فســاد وحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات والشــهود، الصــادر عــن 
ــل  ــات. ويحمِّ ــن المخالف ــن ع ــة المبلغي ــن ني ــراض حس ــترط افت ــك ويش ــن ذل ــد م ــى أبع ــب إل ــة، يذه ــدول األمريكي ــة ال منظم
التطبيــق العملــي لهــذا القانــون عــبء اإلثبــات علــى المتهــم بــأن ُيطلــب منــه إثبــات عــدم وقــوع أي انتهــاك، ويحمــي المبلِّــغ 

عــن المخالفــة.

ــون  ــاكات لقان ــن يبلغــون عــن انته ــة األشــخاص الذي ــي بشــأن حماي ــه االتحــاد األوروب ــل توجي ــي النصــوص األحــدث، مث ف
ــة يمكــن أن  ــة«. ألن مفهــوم األســباب المعقول ــة الحســنة بإشــارات إلــى »أســباب معقول االتحــاد، اســُتعيض عــن مفهــوم الني
يقلــل مخاطــر ســوء التفســير والتركيــز غيــر الضــروري علــى دافــع مقــدم البــالغ. واســتجابًة لهــذا التوجيــه، تنتهــج البلــدان 
علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي مفهــوم األســباب المعقولــة، باالســتعاضة عــن اصطــالح »النيــة الحســنة« بإشــارات إلــى 

ذلــك المفهــوم، فــي أي موضــع يظهــر فيــه االصطــالح فــي القانــون الحالــي.

ماذا لو اتضح في النهاية أن المعلومات غير حقيقية؟

إذا اتضــح أن المعلومــات المبلــغ عنهــا، بعــد إتمــام التحقيــق )أو عمليــة تقصــي الحقائــق(، ال تشــكل انتهــاًكا، يجــب عــدم اتخــاذ 
أي إجــراء ضــد مقــدم البــالغ.

ــدون أن  ــات يعتق ــن عــن المخالف ــو أن المبلغي ــم ه ــا يه ــت اإلفصــاح؛ فم ــي وق ــة ف ــة الحســنة أو األســباب المعقول ــم الني إذ تقيَّ
ــا. ــم عنه ــت إبالغه ــي وق ــة ف ــات حقيقي المعلوم

20 منظمــة الصحــة العالميــة، »إبــالغ  المنظمــة والحمايــة مــن االنتقــام: السياســات واإلجــراءات« )201٥( انظــر أيًضــا Nieves Zúñiga، »مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي اإلبــالغ عــن الفســاد 
والمخالفــات«، إجابــات مكتــب المســاعدة التابــع لمركــز المــواد المرجعيــة عــن مكافحــة الفســاد، رقــم 10 )يونيو/حزيــران 2020(. 

21 مــن بيــن هــذه المؤسســات إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة بــوزارة العمــل األمريكيــة. انظــر، إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة، »القوانيــن المعنيــة بالمبلغيــن عــن المخالفــات التــي تنفذهــا إدارة 
 ./www.whistleblowers.gov  الســالمة والصحــة المهنيــة«، متــاح علــى الموقــع

22 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات الجيــدة لحمايــة مقدمــي البالغــات. انظــر أيضــا »أســئلة يتــردد طرحهــا: ›هــل النيــة وراء اإلفصــاح أمــر 
 ./https://whistleblowerprotection.eu  مهــم؟‹ »، متــاح علــى الموقــع

رجوًعــا الســتعمال مثــال العامــل فــي الرعايــة الصحيــة، الــذي يأخــذ مســتلزمات طبيــة مــن مخــزون المستشــفى دون 
ر فــي النهايــة بــأن هــذا الفعــل لــه مبــررات واضحــة تمــام الوضــوح. وال ُتتخــذ أي إجــراءات  مبــرر واضــح، فقــد يقــرَّ
ــاًدا منــه أنهــا حقيقيــة، أو أنهــا مرتبطــة بالشــخص  ــغ عــن المعلومــات، ألنــه قــام بذلــك اعتق ضــد الشــخص الــذي بلَّ

موضــوع البــالغ.
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ماذا لو كان اإلبالغ وراءه نية سيئة؟

عنــد تضميــن مفهــوم النيــة الحســنة فــي التشــريع الوطنــي أو سياســة المؤسســة، يجــب ربطــه بالمعلومــات ال بالمبلِّــغ عنهــا. 
فكمــا تقــدم ذكــره، يجــب فصــل دافــع اإلبــالغ عــن مضمونــه2٣ إذا اســتوفى مقــدم البــالغ المعاييــر المشــار إليهــا فــي موضــع 

ســابق، واعتقــد أن المعلومــات حقيقيــة فــي وقــت اإلبــالغ عنهــا.

ــة أو ســيئة؛ ولكــن المهــم أن  ــه طيب ــغ عن ــدم البــالغ والشــخص المبلَّ ــن مق ــة الشــخصية بي ــم، ال يهــم إذا كانــت العالق ومــن ث
ــة. ــد أنهــا حقيقي ــغ عــن المعلومــات يعتق الشــخص المبلِّ

2٣ المرجع السابق.

يمكــن مثــاًل أن يبلِّــغ شــخص عــن انتهــاك ارتكبــه رئيســه فــي العمــل، حتــى لــو كان معروًفــا أن االثنيــن ليــس بينهمــا 
مشــاعر ود. بــل قــد يســعى الشــخص إلــى أن ُيفَصــل رئيســه مــن وظيفتــه علــى أمــل الحصــول علــى ترقيــة.  ولكــن 

يجــب أال يؤخــذ هــذا الدافــع فــي االعتبــار إذا كان مقــدم البــالغ يعتقــد حــق االعتقــاد أن المعلومــات حقيقيــة.
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إلى أي جهة يتم اإلبالغ وكيف؟

الفصل الثالث:

يــرد فــي معظــم التشــريعات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد أحــكام بشــأن إمكانيــة اإلبــالغ عــن أعمــال فســاد إلــى ســلطات إنفــاذ 
ــن الشــكاوى، حســب األحــوال. ــى أمي ــل الشــرطة، أو مكتــب النائــب العــام، أو ســلطات مكافحــة الفســاد(، أو إل ــون )مث القان

ولكــن إذا رغبــت المؤسســة فــي إعــداد سياســة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، فمــن الضــروري أيضــا أن تنشــئ قنــوات 
داخليــة محــددة للتعامــل مــع هــذه البالغــات. ففــي الواقــع أن بعــض التشــريعات الوطنيــة2٤ يــرد فيهــا إشــارة إلــى إمكانيــة إبــالغ 
صاحــب العمــل )ســواء كان مشــرفاً، أو هيئــة أو ســلطة خاصــة، أو شــركة داخليــة مســؤولة عــن اســتقبال البالغــات، أو أي 

شــخص آخــر داخــل المؤسســة(.

وتبقــى ضــرورة وجــود سياســة داخليــة قويــة، تضمــن هــذه اإلمكانيــة، وتســمح ألفــراد العامليــن اإلبــالغ اآلمــن عــن مخالفــات 
ع  يمكــن أن تكــون ارُتكبــت داخــل المؤسســة، وفــي الوقــت نفســه توفــر لهــم الحمايــة مــن أعمــال االنتقــام والثــأر. ومــن ثــم، ُتشــجَّ
المؤسســات علــى إنشــاء قنــوات إبــالغ داخليــة مفتوحــة وشــاملة، يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل بيئــات تواصــل متنوعــة 

وســهلة االســتعمال لإلبــالغ، مــع كفالــة مســتوى عــاٍل مــن الســرية.

إنشاء قنوات إبالغ داخلية مفتوحة وشاملة  1-3

يمكن إنشاء عدة قنوات حسب وضع المؤسسة وحالتها.

ففــي بعــض الحــاالت، إذا كانــت المؤسســة غيــر قــادرة علــى إنشــاء قنــاة إبــالغ داخليــة، يمكــن إنشــاء قنــاة إبــالغ فــي هيئــة 
إشــراف مســتقلة.

2٤ انظر مثاًل قانون 270 المعني بالمبلغين عن المخالفات في غانا )200٦(، القسم ٣.

ففي مجال التوريدات العامة مثاًل، يمكن إنشاء قناة إبالغ داخل هيئة الرقابة على التوريدات.أ

أهــذا مثــل حالــة اليونــان، حيــث أُنشــئت منصــة للمبلغيــن عــن المخالفــات داخــل الهيئــة اليونانيــة للتوريــدات العامــة الموحــدة. لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر »منصــة المبلغيــن عــن المخالفــات فــي 
www.eaadhsy.gr التوريــدات العامــة«، مــن الهيئــة اليونانيــة للتوريــدات العامــة الموحــدة، علــى الموقــع
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ولكــن فــي الحــدود الممكنــة، وبنــاًء علــى وضــع المؤسســة )ســواء كانــت تابعــة للقطــاع العــام أو الخــاص(، يوَصــى دائًمــا بــأن 
تنشــئ المؤسســة قنــوات إبــالغ داخليــة لألســباب المتقــدم ذكرهــا.

أواًل، ُيعتبــر إنشــاء هــذه القنــوات ممارســة دوليــة جيــدة، ألنهــا »جــزء مــن جــودة وشــفافية اإلدارة والمحاســبة والحوكمــة«، 
2٥الســيما فــي القطــاع العــام. وتفــرض بعــض الســلطات علــى مؤسســات معينــة مــن القطــاع الخــاص ضــرورة إنشــاء قنــوات 

إبــالغ داخليــة، كــي ُيســمح لهــا بطــرح أســهمها فــي ســوق البورصــة2٦.

نهــا مــن اتخــاذ التدابيــر  ــة مبكــرة، بمــا يمكِّ ــا، تتيــح قنــوات اإلبــالغ الداخليــة إخطــار المؤسســات بالمخالفــات فــي مرحل ثانًي
الالزمــة الحتــواء المســألة فــي الوقــت المالئــم، علــى أمــل تجنــب الحاجــة إلجــراء تحقيــق فيهــا.

ثالًثــا، عنــد اإلبــالغ عــن وقــوع مخالفــات فــي أفــرع الشــركات المتعــددة الجنســيات الكبيــرة التــي يكــون لهــا مقــار فــي بلــدان 
مختلفــة، تمنــح قنــوات اإلبــالغ الداخليــة اســتجابة أســرع وأكثــر فاعليــة وتحديــًدا بالواقعــة المعنيــة، مقارنــًة بالســلطات الوطنيــة 

التــي قــد تكــون اختصاصاتهــا محــدودة فــي حــاالت المخالفــات التــي تقــع فــي أماكــن محــددة. 

وعلــى الرغــم مــن أن كل سياســة أعدتهــا المؤسســة يجــب أن تتضمــن آليــات إبــالغ داخليــة، فــإن الموظفيــن ال يشــعرون دائًمــا 
باالرتيــاح إلبــالغ المشــرفين عليهــم عــن أفعــال محــددة مــن المخالفــات بشــكل مباشــر أو شــخصي.27 ومــن أجــل معالجــة هــذه 
المشــكلة، يجــب تعريــف اصطــالح »اإلبــالغ الداخلــي« تعريًفــا أعــم، وأال يشــير فقــط إلــى اإلفصــاح الشــخصي عــن معلومــات 

إلــى المشــرفين المباشــرين.

وفيما يلي التدابير الموصي بها في إطار ما سبق ذكره:

أوالً، يجــب أن تتيــح السياســات اإلبــالغ المباشــر إلــى إدارة المؤسســة. وفــي بعــض الحــاالت، يجــب أيًضــا أن تتيــح السياســات 
إمكانيــة اإلبــالغ عــن المخالفــات إلــى المديريــن األعلــى درجــة مــن المشــرف المباشــر. ويجــب دائًمــا إدراج هــذا الخيــار ضمــن 

قنــوات اإلبــالغ الممكنــة الــواردة فــي السياســات.

ثانًيــا، يمكــن أن تبحــث المؤسســة فــي جــدوى إنشــاء وحــدة مســتقلة داخليــة مخصصــة الســتقبال المزاعــم بوقــوع مخالفــات. 
فقــد تنشــئ مثــاًل وحــدة داخــل إدارة االمتثــال مخصصــة لهــذا الغــرض.

ثالًثــا، يجــب أن تحــدد المؤسســة الهيئــات المســتقلة، إن ُوجــدت، التــي ســتكون مســؤولة عــن اســتقبال البالغــات فــي قطاعهــا، 
وتخصيــص قنــوات إبــالغ ممكنــة. ويمكــن أن تتضمــن هــذه الهيئــات ســلطات رقابيــة )مثــل الرقابــة علــى الصحــة(، أو مكاتــب 
المفتشــين العمومييــن، أو مكاتــب المدققيــن العمومييــن، أو غيرهــا مــن الهيئــات المختصــة األخــرى. ويمكــن األخــذ فــي االعتبار 
دور الغــرف التجاريــة فــي القطــاع الخــاص تحديــًدا. وفــي بعــض البلــدان، تكــون مكاتــب مفتشــي العمــل فــي وضــع يؤهلهــا 
الســتقبال البالغــات عــن بعــض االنتهــاكات اإلداريــة والقانونيــة المرتبطــة بالعمــل.2٨ والبديــل لهــذا الخيــار الــذي ال يشــعر 

ــن الشــركات فــرًدا محــل ثقــة عاليــة ليكــون أميــن الشــكاوى.29 الموظفــون دائًمــا باالرتيــاح لــه، يمكــن أن تعيِّ

وأخيــًرا، قــد تقــدم السياســات المعنيــة بحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات "قنــوات إبــالغ داخليــة أخــرى"؛ مثــل جهــات تقديــم 
ل مراكــز اتصــال أو خطــوط ســاخنة لإلبــالغ. وقــد ترغــب المؤسســات فــي تكليــف شــركات  الخدمــات الخارجيــة التــي تشــغِّ
خارجيــة مســتقلة للقيــام بهــذه الخدمــات. ويالَحــظ هــذا الخيــار غالًبــا فــي القطــاع الخــاص، لمــا يمنحــه مــن درجــة مــن درجــات 

االســتقاللية والحياديــة قــد ال تتمتــع بهــا قنــوات اإلبــالغ الداخليــة األخــرى.

2٥ مجلس أوروبا، التوصية CM/Rec )201٤(7 للجنة وزراء الدول األعضاء بشأن حماية المبلغين عن المخالفات، وقد أقرت اللجنة هذه التوصية  )201٤(. 
2٦ فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، قامــت هيئــة األوراق الماليــة والبورصــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار قانــون ســربينز أوكســلي لعــام 2002، باعتمــاد تعديــالت علــى المدونــة القانونيــة للقواعــد 
التنظيميــة الفدراليــة والســيما النقطــة 17 - الجــزءان 22٨ و229، التــي تشــترط علــى الشــركات أن تعتمــد قواعــد لألخالقيــات يــرد فيهــا أيًضــا وســيلة إبــالغ داخليــة. ونتيجــة لهــذه التعديــالت مثــاًل 
مــا تقــوم بــه الرابطــة الوطنيــة لألســعار المؤتمتــة للمتاجريــن بــاألوراق الماليــة )نــازداك( )قاعــدة رقــم ٥٦10(، وبورصــة نيويــورك )قســم يــدوي للشــركات المدرجــة فــي البورصــة رقــم ٣0٣.

A10(، باالشــتراط علــى الشــركات المدرجــة فــي البورصــة أن تضــع إجــراءات لتمكيــن الموظفيــن مــن اإلبــالغ عــن المخالفــات غيــر القانونيــة. 
27 انظر مثاًل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  »برنامج لقطاع األعمال بشأن أخالقيات مكافحة الفساد واالمتثال«،

ص. ٨2. 
2٨ هذا مثاًل هو الحال في فرنسا، بموجب المادة  L٨11٣-٥ من قانون العمل. 

29 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  »برنامج لقطاع األعمال بشأن أخالقيات مكافحة الفساد واالمتثال«. 
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مجمل القول أن المؤسسات لديها خيارات عدة فيما يتعلق بقنوات اإلبالغ التي يمكن أن تحددها، وهي كما يلي:

خيــار اإلبــالغ المباشــر عــن حــاالت المخالفــات إلــى اإلدارة )المشــرفون( التــي يجــب أال تقتصــر علــى الرؤســاء 	 
المباشــرين للمبلغيــن عــن المخالفــات. 

ــص الســتقبال المزاعــم بوقــوع مخالفــات، علــى ســبيل المثــال وحســب 	  إنشــاء وحــدة مســتقلة داخــل المؤسســة، تخصَّ
األحــوال، داخــل إدارة االمتثــال. 

ــتقبال 	  ــة الس ــلطات الرقابي ــك الس ــي ذل ــا ف ــرى، بم ــتقلة أخ ــة مس ــة، أو هيئ ــة عالي ــل ثق ــكاوى مح ــن ش ــن أمي تعيي
البالغــات، حســب األحــوال. 

تكليف جهة لتقديم الخدمات الخارجية المستقلة. 	 

ــالغ عــن  ــي اإلب ــن ف ــالغ ضمــن سياســتها للراغبي ــوات لإلب ــدرج المؤسســات عــدة قن ــدة أن ت ــن الممارســات الجي ــر م وُيعتب
مخالفــات. ويجــب أن يكــون دائًمــا خيــار اإلبــالغ إلــى اإلدارة ضمــن الخيــارات الممكنــة. ولذلــك، فــإن تدريــب المديريــن هــو 
أحــد المكونــات الرئيســية فــي أي سياســة مــن سياســات حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات. ومــن ثــم، يجــب تزويــد أفــراد العاملين 
الذيــن لديهــم مســؤوليات إداريــة، علــى أقــل تقديــر، بالمعلومــات والتدريــب علــى كيفيــة اســتقبال هــذه البالغــات، ومــاذا يفعلــون 
عندمــا يتلقــون هــذه المعلومــات٣0 فعلــى األرجــح أنهــم ســيثقون فــي منظومــة يكــون الشــخص المســتقبل للمعلومــات قــد حصــل 

علــى التدريــب المالئــم.

ويجــدر اإلشــارة إلــى أن الجوانــب المتعلقــة بغيــاب الحمايــة، والخــوف مــن الثــأر، ومســتوى الســرية، قــد يكــون لهــا أثــر أكبــر 
علــى النســاء فــي بعــض حــاالت تقريرهــن باإلبــالغ عــن مخالفــة أو العــدول عــن ذلــك.٣1

لذلــك، مــن الضــروري أن تشــمل قنــوات اإلبــالغ كل األفــراد وأن تكــون فــي طبيعتهــا مراعيــة للنــوع االجتماعــي، بصــرف 
النظــر عــن حجــم المؤسســة أو طبيعــة أنشــطتها.٣2 فيجــب أن تفكــر المؤسســات فــي طــرق إنشــاء قنــوات فعالــة يمكــن مــن 
ــال  ــن الرج ــف بي ــح الضع ــات المتنوعــة ومالم ــع االحتياج ــه م ــت نفس ــي الوق ــل ف ــات، وتتعام ــالغ عــن المخالف ــا اإلب خالله
ــوات تواصــل واضحــة  ــاملة، وتنشــئ قن ــة تواصــل ش ــة وطريق ــا يجــب أن تســتخدم المؤسســات لغ ــات. كم ــاء واألقلي والنس
ــذا، فــإن وجــود مجموعــة متنوعــة مــن قنــوات اإلبــالغ سيســاعد  ومراعيــة للنــوع االجتماعــي لإلبــالغ عــن المخالفــات.٣٣ ل
علــى التعامــل مــع التباينــات النوعيــة فــي تفضيــالت اإلبــالغ، ويجــب أن يكــون متلقــي البالغــات مدرًبــا علــى توجيــه االهتمــام 

لمقدمهــا حســب خلفيتــه وظروفــه.٣٤

وأخيــًرا يجــب أن تأخــذ المؤسســات فــي االعتبــار أن الشــخص الــذي يســتقبل المعلومــات قــد يكــون مخــواًل بمهمــة اســتقبال 
المعلومــات الخاصــة بالمخالفــات المحتملــة وطلبهــا والتحقيــق فيهــا. ويتبايــن هــذا التخويــل حســب الشــخص المنــوط باســتقبال 
المعلومــات ومســؤوليته. إذ يمكــن مثــاًل أن يتخــذ المديــرون وإدارات االمتثــال تدابيــر فوريــة لحمايــة مقدمــي البالغــات، فــي 
حيــن قــد تكــون جهــات تقديــم الخدمــات الخارجيــة قــادرة فقــط علــى إعطــاء المشــورة إلــى المؤسســة التخــاذ هــذه التدابيــر. لــذا 
م علــى كيفيــة اســتقبال المخالفــة المزعومــة، ولكــن أن يشــمل أيًضــا مــا يجــب عملــه بشــأن  يجــب أال يقتصــر التدريــب المقــدَّ
هــذه البالغــات )المكتوبــة و/أو الشــفهية(. كمــا يجــب تدريــب المديريــن علــى كيفيــة إيصــال المعلومــات وإلــى أي جهــة )بعبــارة 
أخــرى أي الجهات/الهيئــات تعيِّنهــا السياســات لتكــون مســؤولة عــن التعامــل مــع البالغــات، وبــدء التحقيقــات(، وفــي الوقــت 
نفســه يجــب أن تتأكــد مــن ضمــان إحاطــة اســم المبلِّــغ عــن المخالفــة وهويتــه بالســرية والحفــاظ عليهــا عندمــا يتطلــب االمــر. 
ويجــب أن تضــع السياســات األشــخاص الــذي يبلغــون عــن المخالفــات عبــر القنــوات المعنيــة فــي فئــة المبلغيــن عــن المخالفــات 

المشــمولين بالحمايــة، وأن تضمــن حجــب هويتهــم.

٣0 انظر الجزء الثالث من هذا الدليل اإلرشادي. 
٣1 Sarah Brierly وElif Ozdemir، »أعمال الفساد البسيطة في تقديم الخدمات العامة في غانا«. 

٣2Sir Robert Francis QC، حرية الجهر بالقول: استعراض مستقل إلرساء ثقافة إبالغ منفتحة وأمينة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فبراير/شباط 201٥، ص. 21. 
٣٣ Zúñiga، »مراعاة النوع االجتماعي في اإلبالغ عن الفساد والمخالفات«. 

٣٤ المرجع السابق. 
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إنشاء بيئات تواصل لإلبالغ يسهل الوصول إليها واستعمالها  2-3

ــى  ــل إل ــا، يجــب أن تنتق ــا وهيكله ــار وضعه ــي االعتب ــع األخــذ ف ــالغ، م ــوات اإلب ــواع قن ــرر المؤسســة أفضــل أن ــا تق عندم
ــات  ــاح أكبــر الســتعمال بيئ ــن فــي المؤسســة بارتي ــراد العاملي ــد يشــعر أف ــة لإلبــالغ. فق ــات تواصــل مختلف خطــوة إنشــاء بيئ
تواصــل معينــة؛ مــن مثــل االجتماعــات الشــخصية )وجهــا لوجــه(، أو المكالمــات الهاتفيــة، أو الرســائل المســجلة، أو البريــد 

ــة.٣٥ ــف الذكي ــات الهوات ــى تطبيق ــة، أو حت ــي، أو المنصــات اإللكتروني اإللكترون

ــي يرتاحــون  ــار الوســيلة الت ــراد اختي ــح لألف ــي تتي ــات التواصــل الت ــر مجموعــة متنوعــة مــن بيئ ــدة توف ــالغ الجي ــة اإلب وآلي
أكثــر الســتعمالها. وإذا كانــت االجتماعــات الشــخصية متاحــة، يجــب أن تفكــر المؤسســة فــي مــكان انعقادهــا، مــع مراعــاة 
الصعوبــات المرتبطــة باالنتقــال إليهــا و/أو الصعوبــات الماليــة التــي قــد تواجههــم إذا كانــت قائمــة خــارج المــدن الكبيــرة.٣٦ 
وإذا توفــرت وســيلة هاتفيــة، فمــن المهــم أن تكــون الخدمــة متاحــة 2٤ ســاعة علــى مــدار األســبوع. وهــذه التدابيــر ضروريــة 
تحديــًدا لضمــان تهيئــة بيئــة مراعيــة للنــوع االجتماعــي، يمكــن أن تمنــح شــعوًرا مريًحــا لألشــخاص الراغبيــن فــي اإلبــالغ 
عــن مخالفــات للقيــام بذلــك علــى نحــو يالئمهــم، بصــرف النظــر عــن جنســهم، أو نوعهــم االجتماعــي، أو درجتهــم الوظيفيــة، 

أو العوامــل أو األوضــاع االجتماعيــة أو الثقافيــة األخــرى.

ويتعيــن تكييــف بيئــات التواصــل لإلبــالغ لكــي تالئــم خصائــص بيئــة عمــل المؤسســة وثقافتهــا، وكــذا بمــا يتوافــق مــع الســياق 
االجتماعــي الخارجــي. فعلــى ســبيل المثــال، العاملــون فــي الرعايــة الصحيــة فــي المستشــفيات يعملــون فــي بيئــات مركبــة، 
ويتعرضــون لضغــوط هائلــة مــن حيــث الوقــت، كمــا أنهــم ال يعملــون منفرديــن ألوقــات طويلــة.  وإذا رغبــت مستشــفى فــي 
إنشــاء قنــوات إبــالغ تعمــل بكفــاءة، فيجــب أن توفــر للعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة بيئــات تواصــل لإلبــالغ يمكنهــم اســتعمالها 
ــة أو الرســائل  ــف الذكي ــات الهوات ــر تطبيق ــالغ عب ــار اإلب ــي خي ــة، يجــب النظــر ف ــي هــذه الحال ــي ظــل هــذه الظــروف. ف ف

النصيــة.

وإذا كانــت عمليــة اإلبــالغ طويلــة أو مركبــة، أو تســتلزم اســتعمال الهاتــف أو المقابــالت الشــخصية، فقــد ال ينتهــي األمــر فقــط 
بشــعور أفــراد العامليــن فــي المؤسســة بعــدم االرتيــاح واإلحجــام عــن اإلبــالغ، بــل أيًضــا قــد ال يكــون لديهــم ببســاطة الوقــت 

الكافــي للقيــام بذلــك.

ــراد  ــة حركــة أف ــة حري ــك مراعــاة محدودي ــد-19، مــن المهــم كذل ــل جائحــة كوفي ــة العامــة، مث ــاء األزمــات الصحي وفــي أثن
العامليــن.  فالسياســات التــي ال توفــر بيئــات تواصــل لإلبــالغ عــن ُبعــد قــد تتســبب فــي جعــل كل قنــوات اإلبــالغ بــال فائــدة. 
لذلــك، فــإن سياســات اإلبــالغ فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة تحديــًدا يجــب أن توفــر إمكانيــة اإلبــالغ عبــر البريــد اإللكترونــي، 
والمواقــع اإللكترونيــة، وتطبيقــات الهواتــف، والرســائل النصيــة؛ وإذا لــم تتــح أي وســائل عــن ُبعــد، فيمكــن حتــى اللجــوء إلــى 

البريــد العــادي.
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عندمــا يتعلــق األمــر بإنشــاء قنــوات إبــالغ، تتــاح للمؤسســات طائفــة متنوعــة مــن الخيــارات. وقــد تأخــذ الخيــارات المتقــدم 
ذكرهــا أشــكااًل عديــدة حســب وضــع المؤسســة وهيكلهــا، وكــذا حســب وضعهــا فــي سلســلة اإلمــداد بالرعايــة الصحيــة.

وعندما تقرر المؤسسة أي قنوات اإلبالغ هي األنسب الحتياجاتها، فال بد أن تراعي ما يلي:

1- تقديم عدة خيارات ألفراد العاملين حتى يمكنهم اختيار ما يشعرون بارتياح أكثر في استعماله. 

٣٥ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،«  آليات اإلبالغ في الرياضة: دليل عملي إلنشائها وتنفيذها«، 2019. 
no/publications/gender-sensitivi-ty-in-corruption-reporting-and-.www.u٤ :2020 ،»مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي اإلبــالغ عــن الفســاد والمخالفــات« ،Zúñiga ٣٦

 .whistleblowing.pdf

ــة  ــة مخصوصــة إلتاح ــة إلكتروني ــة صفح ــل األمريكي ــوزارة العم ــة ب ــة المهني ــالمة والصح ــاًل إدارة الس ــأت مث أنش
ــع  ــائل لرف ــدة وس ــة ع ــذه الصفح ــدم ه ــد-19. وتق ــة كوفي ــاء جائح ــي أثن ــالمة ف ــة والس ــا الصح ــن قضاي ــالغ ع اإلب

الشــكاوى: اإلنترنــت، أو البريــد العــادي، أو الفاكــس، أو البريــد اإللكترونــي، أو الهاتــف، أو مقابلــة شــخصية.أ

.www.osha.gov/workers/file_complaint.html أ إدارة السالمة والصحة المهنية بوزارة العمل األمريكية، »رفع الشكاوى«، متاح على الموقع
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ــن يضمــن الســرية«٣7 وإمكانيــة قيــام المبلغيــن عــن المخالفات  2- ضمــان إنشــاء قنــوات إبــالغ وتشــغيلها علــى »نحــو مؤمَّ
باإلبــالغ عنهــا »فــي ســرية وبــال خــوف مــن تعرضهم للثــأر«.٣٨

ــن  ــن ع ــة المبلغي ــة حماي ــف وراء سياس ــا أن تق ــب أيًض ــل، يج ــات للتواص ــالغ وبيئ ــوات لإلب ــدة قن ــاء ع ــى إنش ــًة إل إضاف
المخالفــات قيــادة و/أو إدارة تدعمهــا وتشــجعها وتدفعهــا، وأن توفــر طــرق اإلبــالغ التاليــة:

ــى 	  ــة منفتحــة، أو يذكــرون أنهــم ال يســعون إل ــراد عــن معلومــات بطريق ــغ أو ُيفصــح األف ــح، حيــث يبلِّ إبــالغ منفت
ــك.  ضمــان حجــب هويتهــم أو طلــب ذل

ــا دون 	  ــه ال ُيفصــح عنهم ــه، ولكن ــالغ اســم المفصــح عــن المعلومــات وهويت ــي الب ــم متلق ــث يعل ــالغ ســري، حي إب
ــا.  ــم يكــن مفروًضــا قانوًن ــه، مــا ل موافقت

إبالغ مجهول المصدر، حيث ُيستقبل البالغ أو المعلومات، ولكن ال أحد يعرف مصدره.٣9	 

من الضروري كفالة مستوى عاٍل من السرية لتحقيق الفعالية لسياسات حماية المبلغين عن المخالفات.

ــيواجه  ــا، وس ــالغ عنه ــد اإلب ــة بع ــي المؤسس ــه ف ــي عمل ــة ف ــة المزعوم ــن المخالف ــغ ع ــتمر المبل ــرة، سيس ــان كثي ــي أحي فف
ــزام  ــة بالت ــات التعاقدي ــرفين، والواجب ــالء والمش ــاه الزم ــوالء تج ــعور بال ــاًل بالش ــق مث ــل تتعل ــبب عوام ــة بس ــف صعب مواق
الســرية، ومخاطــر التعــرض للثــأر. لذلــك، فــإن كفالــة الســرية لهــا أهميــة قصــوى ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بهويــة المبلغيــن عــن 

م نفســه. ــدَّ ــل أيًضــا بالبــالغ المق ــات، ب المخالف

اإلبالغ السري

كمــا تقــدم ذكــره، فــي حــاالت اإلبــالغ الســري، يعــرف متلقــي البــالغ اســم المفصــح عــن المعلومــات وهويتــه، ولكنــه ال ُيفصــح 
عنهمــا دون موافقتــه، مــا لــم يكــن مفروًضــا قانوًنــا.

وإذا اختــارت المؤسســة أن تكلــف جهــة خارجيــة للقيــام بخدمــة اســتقبال بالغــات المخالفــات المزعومــة، فعليهــا أن تتأكــد مــن 
منــح هــذه الجهــة الضمانــات الالزمــة اللتزامهــا بالســرية.٤0

ــن  ــب تضمي ــا يج ــات. كم ــا عقوب ــات أيًض ــي السياس ــرد ف ــب أن ي ــرية، يج ــزام الس ــات بالت ــذه الواجب ــرق ه ــة خ ــي حال وف
اإلجــراءات التأديبيــة، وتشــمل إنهــاء عقــد العمــل لتجنــب القيــام بأعمــال انتقاميــة و/أو تســريب معلومــات مشــمولة بالحمايــة.  
وقــد ترغــب المؤسســات، فــي بعــض الحــاالت، فــي تضميــن شــروط للمســاءلة المدنيــة وأســباب إنهــاء عقــود العمــل الموقَّعــة 

مــع جهــات خارجيــة لتقديــم الخدمــات، وعنــد اللــزوم، قــد تحيــل هــذه الحــاالت إلــى أجهــزة الحكومــة المعنيــة.

ومــن المهــم تذكــر أن البالغــات ســيقوم بفحصهــا محققــون مســتقلون أو وحــدات مســتقلة، ولــذا يجــب تجنــب أي معلومــات قــد 
تخــل بســرية البالغــات. ومــن ثــم، يجــب أال تظهــر أســماء المبلغيــن فــي أي وثيقــة تتصــل بالبــالغ، وبياناتهــم الشــخصية يجــب 
ــا(. ويجــب توخــي الحــرص الخــاص فــي صياغــة  ــا أو إلكترونًي ــا مادًي ــن )ســواء كان مكاًن حفظهــا فــي مــكان منفصــل ومؤمَّ
البالغــات التــي يجــب كتابتهــا بطريقــة تمنــع الكشــف عــن هويــة المبلــغ عــن المخالفــة صراحــًة أو ضمًنــا )مثــاًل باإلشــارة إلــى 

مــكان عمــل المبلــغ عــن المخالفــة أو عــدد ســنوات عملــه فــي المؤسســة(.

٣7 توجيه البرلمان والمجلس األوروبيين بشأن حماية األشخاص المبلغين عن المخالفات لقانون االتحاد، المادة رقم 9. 
ــبتمبر/أيلول  ــادي«، س ــط اله ــيا والمحي ــاون االقتصــادي آلس ــدى التع ــاد، منت ــة الفس ــأن مكافح ــال بش ــة إلدارة األعم ــة القانوني ــادي، »المدون ــط اله ــيا والمحي ــاون االقتصــادي آلس ــدى التع ٣٨ منت
ــدان االقتصــادي، ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والبنــك الدولــي، كتيــب  أخالقيــات مكافحــة  2007،المــادة  ٤)ج(، وتــرد أيًضــا فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي المي

ــال، 201٣.  ــال لقطــاع األعم ــاد االمتث الفس
ــق  ــة: مكافحــة الفســاد، الوحــدة السادســة: الكشــف عــن الفســاد والتحقي ــم مــن أجــل العدال ــة للتعلي ــة الجامعي ــي بالمخــدرات والجريمــة، »سلســلة الوحــدات التعليمي ــب األمــم المتحــدة المعن ٣9 مكت
key-issues/whistle-blowing-/٦-www.unodc.org/e٤j/en/anti-corruption/module فيــه، »أنظمــة اإلبــالغ عــن المخالفــات وحمايــة المبلغيــن عنهــا«، متاحــة علــى الموقــع

 .systems-and-protections.html
٤0 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  آليات اإلبالغ في الرياضة: 
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ومــن ثــم، فــإن السياســات الناجحــة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات تضمــن بقــاء هويتهــم فــي نطــاق الســرية فــي كل مرحلــة 
مــن مراحــل العمليــة بعــد اإلبــالغ عــن المخالفــة المزعومــة. ويتعيــن أن تعــي المؤسســات أن سياســاتها المعنيــة بأمنهــا وأمنهــا 
اإللكترونــي تؤثــر تأثيــًرا مباشــًرا علــى مســتوى حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات والمعلومــات التــي يقدمونهــا. وإذا ضمنــت 

الســرية، قــد ال يكــون ضرورًيــا اتخــاذ تدابيــر أخــرى )رغــم ضــرورة التعريــف بهــا وإتاحتهــا دائًمــا(.

ضماًنا للسرية، من الضروري تعريف المقصود بكلمة »هوية« في سياق حماية المبلغين عن المخالفات.

ف بوضــوح مفهــوم »الهويــة«، ألنــه يتعلــق  عندمــا ُتنشــئ مؤسســة سياســة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، يجــب أن تعــرِّ
ــن المبلغيــن مــن الحفــاظ علــى عــدم الكشــف عــن هويتهــم. بمبــدأ الســرية أو بانتهــاج آليــات تمكِّ

والمعنــى الدقيــق لكلمــة »الهويــة« أنهــا تشــير إلــى اســم المبلِّــغ عــن المخالفــة؛ ولكــن يجــب أن يتســع نطــاق مفهومهــا  ليشــمل 
معلومــات أخــرى قــد تــؤدي إلــى كشــف هويــة ذلــك الشــخص، بمــا فيهــا بيانــات مثــل عنوانــه، ورقــم هاتفــه )أو الرقــم الداخلــي 
لمكتبــه(، وبريــده اإللكترونــي )ويتضمــن بريــده اإللكترونــي الشــخصي(، وكــذا فــي بعــض الحــاالت، اإلدارة أو الوحــدة أو 
ى الوظيفــي. وإذا كانــت الوحــدة أو اإلدارة صغيــرة نســبًيا، قــد تــؤدي بســهولة هــذه  المؤسســة التــي يعمــل فيهــا، والدور/المســمَّ

المعلومــات إلــى كشــف هويــة المبلــغ عــن المخالفــة.

ــزة  ــتعمالهم أجه ــاء اس ــي أثن ــن ف ــراد العاملي ــا أف ــي يزوره ــة الت ــع اإللكتروني ــب المواق ــد تراق ــات ق ــض المؤسس ــا أن بع كم
الكمبيوتــر فــي العمــل، بمــا يشــمل ذلــك دخولهــم علــى مواقــع اإلبــالغ. لذلــك، فــإن تعريــف »الهويــة« يجــب أيًضــا أن يشــمل 

ــر فــي هــذه الحــاالت. عناويــن بروتوكــوالت اإلنترنــت ألجهــزة الكمبيوت

ــق(،  ــات )أو تقصــي الحقائ ــة التحقيق ــك مرحل ــة، ويشــمل ذل ــة الواجب ــة المهني ــة المعلومــات المقدمــة بالعناي ــا يجــب معامل كم
ــى  ــط إل ــا يمكــن أن يصــل شــخص واحــد فق ــغ. وأحياًن ــة المبل ــات عــن هوي ــوع المعلوم ــا ن ــث يمكــن أن يكشــف أحياًن ٤1 حي

المعلومــات المبلــغ عنهــا؛ وفــي هــذه الحالــة، تكــون طريقــة التعامــل مــع المعلومــات مــن األمــور البالغــة الحساســية. ولذلــك، 
نظــًرا ألن بعــض أنــواع المعلومــات قــد يــؤدي إلــى الكشــف عــن هويــة المبلغيــن عــن المخالفــات، حتــى مــع ضمــان الســرية، 
ــان  ــد ضم ــم لتحدي ــات بتقيي ــن عــن المخالف ــزودوا المبلغي ــن أن ي ــن عــن اســتالم البالغــات والمحققي ــى المســؤولين األولي فعل

الســرية وكيفيــة القيــام بذلــك.

كمــا أن السياســات الجيــدة يجــب أال تضمــن الســرية فقــط عنــد طلبهــا. فالمســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات يجــب 
ضــوا أنفســهم لهــا باإلبــالغ عــن مخالفــات علمــوا بهــا.  تدريبهــم علــى تقييــم مســتوى المخاطــر التــي قــد يكــون األفــراد عرَّ
ــب  ــح، دون طل ــراد البالغــات، أو يفصحــون عــن معلومــات بشــكل منفت ــدم فيهــا األف ــي يق ــى فــي الحــاالت الت ــم، حت ومــن ث
الحفــاظ علــى عــدم كشــف هويتهــم، يجــب أن يكــون متلقــو تلــك البالغــات مؤهليــن التخــاذ قــرار اإلفصــاح أو عــدم اإلفصــاح 
عــن هويــة المبلغيــن، حســب مســتوى المخاطــر المحتمــل أن يتعــرض لهــا هــؤالء المبلغــون. ويجــب اتخــاذ هــذه القــرارات 

بالتشــاور مــع مقــدم البــالغ.

اإلبالغ المجهول المصدر 

رغــم وجــود مــا يلــزم مــن ضمانــات وتدابيــر لبنــاء الثقــة، قــد يخشــى بعــض أفــراد العامليــن الكشــف عــن هويتهــم ومــا قــد يتبــع 
ذلــك مــن أعمــال انتقاميــة. بــل فــي بعــض الحــاالت قــد يعتقــدون أيًضــا أن آليــة اإلبــالغ ليســت موضوعــة لحمايتهــم ولكــن 
الختبــار والئهــم للمؤسســة. ولــذا حتــى عندمــا ُيبــذل كل جهــد لضمــان الســرية، قــد ال يمكــن بنــاء الثقــة مــع كل أفــراد العامليــن.

وفــي البلــدان التــي يفــرض فيهــا القانــون القيــام بذلــك، يتعيــن أن تســمح المؤسســات بــأن يبلــغ أفــراد العامليــن عــن الشــؤون 
ــالغ دون  ــي إتاحــة اإلب ــة ف ــر المؤسســات بجدي ــدان أخــرى، يجــب أن تفك ــي بل ــم. وف ــم دون الكشــف عــن هويته ــي تقلقه الت

الكشــف عــن هويــة المبلــغ، مــا لــم يكــن هــذا اإلبــالغ محظــوًرا بموجــب القانــون.

٤1 انظر الجزء الثاني، الفصل الخامس من هذا الدليل اإلرشادي.
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وقــد يشــجع هــذا الخيــار مــن ال يثــق فــي اآلليــات الموضوعــة للتقــدم واإلبــالغ عــن المخالفــات. ولكــن يجــب أيًضــا أن تــدرك 
ف أفــراد العامليــن بهــذه المخاطــر المحتملــة، كمــا يلــي  المؤسســة مواطــن القصــور فــي اإلبــالغ المجهــول المصــدر، وأن تعــرِّ

: توضيحه

المعلومات التي قدمها صاحب البالغ محدودة، وقد ال تكفي لبدء التحقيق. 	 

في بعض الحاالت، ال يمكن التواصل مع مقدم البالغ. 	 

قد يستلزم األمر موارد أكثر لتقرير إذا كانت المخالفة قد وقعت. 	 

قد تكون المؤسسة غير قادرة على حماية المبلغ، حتى مع حجب هويته باإلبالغ المجهول المصدر. 	 

ــال،  ــى ســبيل المث ــي يمكــن أن تتخذهــا المؤسســة لتجنــب بعــض هــذه المشــكالت. فعل ــر الت ــاك بعــض التدابي ــك، هن ومــع ذل
نــة لإلبــالغ عــن المخالفــات عبــر اإلنترنــت،  وســائل التكنولوجيــا مثــل منصــات تبــادل الرســائل المشــفرة، أو المنصــات المؤمَّ
أو الخطــوط الســاخنة لإلبــالغ المجهــول المصــدر، أو تطبيقــات الهواتــف المحمولــة التــي بهــا وظيفــة تتيــح اإلبــالغ المجهــول 
المصــدر، كلهــا وســائل يمكــن اســتخدامها لتمكيــن مقدمــي البالغــات مــن الحفــاظ علــى ســرية هويتهــم، مــع تزويدهــم بقنــاة 

للتواصــل.

كمــا يمكــن أن ترفــع المؤسســات مســتوى جــودة المعلومــات التــي تتلقاهــا عبــر وســائل اإلفصــاح المجهــول المصــدر، بإحاطــة 
الموظفيــن علًمــا بالبيانــات الالزمــة إلجــراء التحقيــق. فقــد تكــون مثــاًل هــذه المعلومــات وصلــت للمبلغيــن المحتمليــن فــي صيغة 
قائمــة مرجعيــة أو فــي شــكل سلســلة )شــجرة( قــرارات، ويمكــن اإلشــارة إليهــا فــي جلســات تدريــب الموظفيــن ونشــرها عبــر 
اإلنترانــت وغيرهــا مــن وســائل النشــر األخــرى. كمــا يمكــن أن تصمــم المؤسســات األســئلة علــى مواقــع اإلبــالغ أو تطبيقــات 
المحمــول، علــى النحــو الــذي يســاعدها علــى الحصــول علــى تفاصيــل كافيــة. ومــن المهــم كذلــك أن يحصــل متلقــو المكالمــات 
ــة  ــئلة المالئم ــن ســؤالهم األس ــد م ــي للتأك ــب الكاف ــى التدري ــم عل ــة المتكل ــن ســرية هوي ــي تضم ــاخنة الت ــر الخطــوط الس عب

والحصــول علــى المعلومــات بطريقــة منهجيــة.

تتيــح منظمــة الصحــة العالميــة لألفــراد اإلبــالغ عبــر بوابــة إلكترونيــة، تشــمل ســرية الهويــة، فهــي تحــدد أن بيانــات 
مقــدم البــالغ لــن يتــم محاولــة االســتدالل عنهــا فــي أي وقــت مــن األوقــات. ولكــن حتــى إذا اختــار مقدمــو البالغــات 
ــي  ــة المــزود لهــم وكلمــة الســر الت ــم الحال ــة برق ــى البواب ــة، فبوســعهم الدخــول مجــدًدا عل ــى هويتهــم محجوب أن تبق
اختاروهــا، لالطــالع علــى أي رد بعــد عمليــة اإلفصــاح، ولتقديــم أي معلومــات أخــرى حســب األســئلة التــي يرســلها 

علــى البوابــة متلقــي البــالغ.أ

https://wrs.expolink. ــع ــى الموق ــي متاحــة عل ــة، وه ــة الصحــة العالمي ــأتها منظم ــي أنش ــة Expolink الت ــة اإللكتروني ــات، انظــر البواب ــن المعلوم ــد م ــى مزي أ لالطــالع عل
.co.uk/integrity





الجزء الثاين
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املستلمة وتوفري الحامية 
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التعامل مع البالغ:
التقييم األولي

الفصل الرابع

ــف  ــت تعري ــون تح ــن يندرج ــم مم ــن وغيره ــراد العاملي ــن أف ــات، م ــن المخالف ــون ع ــا المبلغ ــي يقدمه ــات الت إن اإلفصاح
»المبلغــون عــن المخالفــات« المذكــور فــي الجــزء األول مــن الفصــل األول، يمكــن أن تنقــذ األرواح وفــي الوقــت نفســه تقلــل 

ــة. ــد الخســائر المالي ــاع ســمعة المؤسســة وتكب ــع ضي أو تمن

فالمبلغــون عــن المخالفــات يقومــون بــدور بالــغ األهميــة فــي الحفــاظ علــى أمانــة الكيانــات العامــة والخاصــة وكفاءتهــا والقــدرة 
ــة الصحــة والســالمة  ــى محاســبتها. وحيــث إنهــم مصــدر رئيســي للكشــف عــن أشــكال الهــدر والغــش والضــرر، وحماي عل

العامــة، فمــن المهــم وجــود عمليــة آمنــة وشــاملة للتشــجيع علــى اإلفصــاح عــن المخالفــات.

ولبنــاء الثقــة داخــل المؤسســة، مــن الضــروري تهيئــة بيئــة العمــل علــى النحــو الــذي يمنــع اآلخريــن مــن اكتشــاف هويــة المبلــغ 
عــن المخالفــة واالنتقــام منــه، بوســائل تشــمل ضمــان ســرعة التعامــل مــع البالغــات.٤2

ــم  ــل معه ــم، والتواص ــريع ومنظ ــة س ــلوب متابع ــن بأس ــن المبلغي ــة م ــات المقدم ــع المعلوم ــل م ــان التعام ــم ضم ــن المه فم
ــأن. ــذا الش ــي ه ــذ ف ــر اتُّخ ــراء آخ ــأي إج ــم ب إلعالمه

اإلفادة باستالم البالغ  1-4

بعــد اســتالم البــالغ عــن المخالفــة المزعومــة عبــر إحــدى بيئــات التواصــل التــي أنشــأتها المؤسســة، تكــون الخطــوة األولــى 
إفــادة كتابيــة ُترَســل إلــى المبلــغ عــن المخالفــة لتأكيــد  اســتالم البــالغ. فمثــاًل فــي توجيــه االتحــاد األوروبــي بشــأن المبلغيــن عــن 
المخالفــات، ُيقتــَرح إرســال هــذه اإلفــادة فــي غضــون ســبعة أيــام مــن اســتالمها.٤٣ وعنــد التفكيــر فــي إعــداد ردود أوتوماتيكيــة، 
يجــب توخــي الدقــة فــي إعدادهــا. وفــي بعــض الحــاالت، قــد تشــمل الرســالة أيًضــا بعــض المعلومــات األوليــة حــول الخطــوات 
التاليــة، ويمكــن أن تقــدم إلــى المبلِّــغ عــن المخالفــة صــورة شــاملة للعمليــة. وعلــى الرغــم مــن أن الــردود األوتوماتيكيــة قــد 
ــدة علــى أنهــا رد غيــر  تكــون طريقــة فعالــة لإلســراع بوتيــرة العمليــة، فقــد ينظــر المبلِّــغ عــن المخالفــة إلــى الرســالة الموحَّ
حقيقــي. فالمبلغــون عــن المخالفــات يحتاجــون فــي كثيــر مــن األحيــان التأكــد مــن أن الحالــة التــي بلغــوا عنهــا ســيعتني بهــا 

شــخص مــا، وأن المعلومــات قــد تــم تلقيهــا علــى النحــو الصحيــح.

٤2 للبحــث حــول آثــار الــردود الســريعة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، انظــر Paul Rauwolf وAled Jones »البحــث فــي فائــدة اإلبــالغ الداخلــي فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة عبــر نمــاذج 
المحــاكاة اآلليــة«، مجلــة BMJ Open، الجــزء  9، العــدد 1  )يناير/كانــون الثانــي 2019(. 

٤٣ توجيه البرلمان والمجلس األوروبيين بشأن حماية األشخاص المبلغين عن المخالفات لقانون االتحاد، المادة رقم 9، الفقرة 1 )ب(. 
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وفي حين قد تأخذ اإلفادات أشكااًل متنوعة، فيما يلي نموذج للرد الذي يمكن إرساله عند اإلبالغ عن مخالفة:

تقييم البالغ  2-4 

بعــد اســتالم البــالغ، يجــب تســجيله بطريقــة منهجيــة. ويجــب أن يعــرف ويســتعمل المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات 
ــن إلدارة  والمحققــون االصطالحــات المســتقرة علــى مســتوى المؤسســة، ومــن المفضــل تســجيل كل الحــاالت فــي نظــام مؤمَّ
الحــاالت. ويجــب تقييــم البــالغ لتقريــر مــا يلــي: إذا كان ينــدرج تحــت تعريفــات المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا؛ وأي 
جهــة هــي األفضــل للتعامــل مــع المزاعــم أو التحقيــق فيهــا، وإجــراء التحقيقــات )فــي حالــة وجــود عــدة جهــات(، حســب نــوع 
المخالفــة )غالًبــا فــي القطــاع العــام(؛ ووجــه االســتعجال فــي التعامــل مــع األمــر.  وبعــد التأكــد مــن أن المعلومــات هــي ممــا 

يمكــن اإلبــالغ عنــه طبًقــا لسياســة حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات،٤٤ يجــب اإلجابــة علــى أربعــة أســئلة:

من سيتواصل مع مقدم البالغ؟ 	 

في حالة منح الحماية للمبلغ عن المخالفة، ما التدابير المطلوبة للحفاظ على السرية وضمان حمايته؟ 	 

ما الجهة التي ستنظر في الحاالت المحتملة للمخالفات، إذا كان هناك أكثر من جهة مختصة؟ 	 

كيف سُيصنَّف البالغ؟ 	 

لــذا مــن المهــم أن يكــون الشــخص الــذي يســتقبل البالغــات المزعومــة مدرًبــا تدريًبــا عالًيــا علــى كيفيــة الــردـ، وتحديــد األســئلة 
التــي يمكــن أن يوجههــا للمبلــغ عــن المخالفــة أو التــي يجــب أن يوجههــا لــه.٤٥

ــى مجــال  ــن عل ــون عــن اســتالم البالغــات مدربي ــون المســؤولون األول ــا أن يك ــًدا، يجــب أيًض ــي القطــاع الخــاص تحدي وف
ــة، خاصــًة  ــوا ملميــن بدرجــة مــا بالمصطلحــات التقني ــة، وأن يكون تخصــص المؤسســة، وجوهــر أعمالهــا، والجوانــب التقني
ــا  ــة الشــركات المتعــددة الجنســيات، يجــب أيًضــا أن يحاطــوا علًم ــي حال ــم الخدمــات. وف ــة لتقدي ــوا مــن جهــة خارجي إذا كان
بممارســات العمــل المختلفــة والمعاييــر الثقافيــة فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا المؤسســة. ففــي واقــع األمــر أن المبلغيــن عــن 
ــا  ــة والظــروف المحيطــة به ــير المخالف ــد يســتدعي تفس ــن ق ــي حي ــة، ف ــتعمال مصطلحــات عام ــون اس ــد يحاول ــات ق المخالف
اســتخدام اصطالحــات تقنيــة أو أوصــاف ألوضــاع محــددة يمكــن أن يصعــب علــى الشــخص مــن خــارج المؤسســة فهمهــا. 
وينطبــق هــذا تحديــًدا علــى قطــاع الرعايــة الصحيــة، حيــث إن المعلومــات التقنيــة قــد تكــون بالغــة التخصــص. كمــا  يجــب 
ــالغ  ــدم الب ــة مــع مقدمــي البالغــات. إذ يجــب أن يشــعر مق ــة ثق ــون عــن اســتالم البالغــات عالق ــي المســؤولون األول أن يبن
باالرتيــاح والثقــة، خاصــًة فــي أثنــاء المقابــالت الشــخصية أو المكالمــات الهاتفيــة. وفــي هــذا المقــام، يجــب أن يكونــوا قادريــن 
علــى شــرح كيفيــة التعامــل مــع المعلومــات التــي تلقوهــا شــرًحا تفصيلًيــا، ومــا أشــكال الحمايــة الموجــودة للمبلــغ عــن المخالفــة.

٤٤ انظر الجزء األول، الفصل الثاني من هذا الدليل اإلرشادي. 
٤٥ انظر الجزء الثالث من هذا الدليل اإلرشادي. 

أكتب إليك هذه الرسالة إلخطارك أنني استلمت بالغك بشأن )أدخل العبارات الواردة في البالغ(.

أشكرك على اإلبالغ عن هذه األمور التي تقلقك. وسأحاول الرد عليك في خالل 10 أيام.

وقــد أحتــاج التحــدث إليــك فــي المســتقبل. ولكــن فــي هــذه األثنــاء، إذا كان لديــك أي شــيء تريــد إضافتــه أو أيــة أســئلة 
أخــرى، فــال تتــردد فــي االتصــال بــي.أ

أ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، » آليات اإلبالغ في الرياضة.«
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فــي أثنــاء تقييــم البالغــات المزعومــة، يجــب أن يطــرح المســؤولون األولــون عــن اســتالمها بعــض األســئلة علــى أنفســهم لتقييــم 
المعلومــات المقدمــة وتقريــر كيفيــة الســير في اإلجــراءات.

يحتوي الجدول التالي على قائمة لألسئلة واإلجراءات التي يجب أن يأخذها متلقو البالغات في االعتبار٤٦.

)تابع(

٤٦ يقوم الجدول على أساس الجدول الوارد في آليات اإلبالغ في حاالت الرياضة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجرى تعديله ليالئم أغراض هذه الدراسة.

علــى ســبيل المثــال، أعــد مكتــب المفتــش العــام بالواليــات المتحــدة األمريكيــة جــدواًل إلعــالم المبلغيــن عــن المخالفــات 
بأنــواع المخالفــات التــي يمكــن اإلبــالغ عنهــا، ومــن يمكنــه اإلبــالغ عنهــا، وأي المؤسســات مختصــة باســتالمها.أ وفــي 
هــذا الســياق، بعــد تلقــي المزاعــم، يجــب أن يحــدد المســؤولون األولــون عــن اســتالمها التصنيــف الــذي ينــدرج تحتــه 
المبلِّــغ عنهــا، ونــوع المعلومــات المبلَّــغ عنهــا، وإذا كانــت المؤسســات التــي حصلــت علــى البــالغ مختصــة للتعامــل 

مــع المزاعــم، وهــذا كــي يقــرروا كيفيــة الســير فــي اإلجــراءات.

فيمكن مثاًل أن يبلغ الموظفون المدنيون في وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية عن االنتهاكات التالية )حصرًيا(:

انتهاك أي قانون أو قاعدة أو الئحة 	 
خطأ إداري جسيم 	 
تبديد هائل لألموال 	 
إساءة استخدام السلطة 	 
خطر كبير ومحدد على الصحة أو السالمة العامة 	 
الرقابة المتعلقة بالبحوث أو التحليالت العلمية )النزاهة العلمية( 	 

.www.oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/whistleblower.asp أ متاح على الموقع

اإلجراءات الممكنة أسئلة للتقييم األولي
يجب رسعة التعامل مع كل البالغات. ومع ذلك، فقد تستلزم 

البالغات أولوية التعامل معها بعد استالمها 

)مثال: عندما يكون األمر متعلًقا برضر فوري  عىل أفراد يخضعون لعالج طبي(.

يف قطاع الرعاية الصحية، من املهم تقييم درجة املزاعم التي قد ترض بصحة األفراد 

وحالتهم العامة وما مدى واقعية تلك املخاطر واقرتاب حدوثها.

ما وجه االستعجال يف البالغ؟

هل الفعل املزعوم  أنه مخالفة واقعة وحيدة، أو متكررة، أو متوقع 	 

حدوثها؟

هل هناك رضر عىل األفراد؟	 

هل هناك رضر محتمل عىل قطاع كبري من السكان )مثاًل: إنتاج عقاقري 	 

معدلة(؟

إذا كانت اإلجابة بالنفي، يجب االتصال باملبلغ عن املخالفة وطلب 

املعلومات. ومع ذلك، ال ميكن أن يُطلب من املبلغ عن املخالفة أن يقوم بتحقيق.

يجب أن يتم التواصل دامئًا مع املبلغني عن املخالفات مبستوى عاٍل من املشاركة 

الوجدانية. وألسباب احرتازية، يجب أن يقوم بهذه األشكال من التواصل شخص 

مدرب مهنيًا ألداء هذه املهمة الخاصة.

هل يتضمن البالغ معلومات إضافية لإلجابة عىل األسئلة األخرى يف هذا الجدول؟
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للــرد علــى األســئلة المذكــورة أعــاله، قــد يســتفيد المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات مــن بعــض الوثائــق والمعلومــات 
اإلضافيــة )ومــن بعدهــم المحققــون أو متقصــو الحقائــق(. لــذا يجــب تشــجيع المبلغيــن عــن المخالفــات علــى تقديــم أكبــر قــدر 
ممكــن مــن المعلومــات، ولكــن فــي ظــروف معينــة، مثــاًل عندمــا يكــون البــالغ مجهــول المصــدر، تكــون المعلومــات محــدودة 

وغيــر كاملــة. وقــد يســتلزم األمــر أحياًنــا جمــع معلومــات إضافيــة لتقييــم المخالفــة المزعومــة والتحقيــق فيهــا.

فيمــا يلــي أمثلــة عــن أنــواع الوثائــق والمعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة، فــي بعــض الحــاالت، مــن أجــل تقييــم البــالغ 
والتحقيــق فيــه:أ

وثائــق متعلقــة بالبالغــات اإلضافيــة، مثــل بالغــات الســالمة أو الصحــة، أو غيرهــا مــن البالغــات المشــمولة 	 
بحمايــة قانونيــة والمقدمــة إلــى جهــة إنفــاذ قانــون أخــرى. 

صــور مــن أي وثائــق ذات صلــة بالبــالغ تــم الحصــول عليهــا بصــورة قانونيــة؛ مــن مثــل الرســائل اإللكترونيــة، 	 
وســجالت الهاتــف، والرســائل النصيــة، وســجل األنشــطة، ومذكــرات االجتماعــات، وأوامــر العمــل، والخطابات، 

ــرات العمل.  ومذك
صور من أي خطابات توظيف و/أو تسريح من العمل. 	 
صورة من كتيب صاحب العمل لالتفاقات التفاوضية الشخصية و/أو الجماعية. 	 
صور من أي إجراءات تأديبية ضد المبلغ عن المخالفة في أثناء عمله. 	 
وصف للوظيفة الحالية للمبلغ عن المخالفة  	 
صــور مــن آخــر خمــس قســائم لمرتــب المبلــغ عــن المخالفــة )إذا وقــع بالفعــل عمــل انتقامــي ضــده، وتأثــر مرتبــه 	 

ــبب ذلك(  بس

.www.whistleblowers.gov/complaint_page :أ ترد قائمة مماثلة للمعلومات المفيدة التي يمكن االطالع عليها عند رفع شكوى على الموقع

اإلجراءات الممكنة أسئلة للتقييم األولي
إذا كانت املعلومات املبلغ عنها لها طبيعة جنائية، فأنت مطالب بإخطار السلطات 

املعنية وتسليم املسألة إليها. وإذا استلزم األمر إجراء تقييم إضايف لهذه األغراض، 

يجب تحويل البالغ إىل متقيص الحقائق.

إذا مل تكن مسألة انتهاكًا لقانون، أو قاعدة، أو سياسة، ولكنها متعلقة بعدم رضا 

املبلغ عنها، ولن تُصنَّف عىل أنها إجراء آخر أو لن يتم التحقيق فيها، فال بد من 

ل أن يكون يف شكل حوار معه لرشح أسباب عدم  إخبار املبلغ عنها بذلك. ويفضَّ

اتخاذ إجراءات أخرى. ويجب تقديم األسباب الكتابية للقرار. يف هذه املرحلة، قد 

يكون لدى املبلغ معلومات أخرى. ويف كل األحوال، يجب تسجيل البالغ يف النظام 

املعد لذلك.

وحسب السبب يف عدم رضا املبلغ عن املخالفة، قد تتوفر إجراءات أخرى أنسب 

يف املؤسسة، مثل إجراءات لاللتامس حول شكوى أو أمر يخص اإلدارة.

هل تقع املخالفة املبلغ عنها تحت اختصاصات مؤسستك؟

هل املخالفة مشمولة يف قواعد املؤسسة؟	 

هل لدى املؤسسة والية اختصاص عىل الجهة أو	 

الشخص املذكور يف البالغ؟

قد ال يحتوي البالغ عىل معلومات كافية يف حد ذاته، ولكن عند أخذها يف االعتبار 

مع معلومات واردة يف بالغات أخرى، قد تظهر حالة لها جدوى أوضح. ولهذا 

السبب من املهم تسجيل كل بالغ. ويتطلب التعامل الدقيق مع املزاعم املقدمة 

للمراجعة واملتابعة.

هل قُدمت بالغات مامثلة يف السابق؟

قد يكون املبلغ عن املخالفة قد تحدث بالفعل مع شخص حول شؤون تقلقه، أو 

نوا من هو صاحب البالغ. قد يكون يف وضع يسهِّل عىل اآلخرين أن يخمِّ

قد يكون تاريخ عمل املبلغ عن املخالفة، وعالقته بالشخص املتهم )أو األشخاص 

املتهمني( من األمور املهمة لصحة فهم املوقف واملخاطر املحتملة.

يجب أن يُخطَر املحققون بهذه املخاطر.

ما مخاطر الحفاظ عىل الرسية؟

هل املبلغ عن املخالفة الشخص الوحيد الذي ميكنه االطالع عىل 	 

املعلومات؟

هل يعمل املبلغ عن املخالفة يف فريق صغري؟	 

إذا كانت قد وقعت، قد يكون البالغ مدفوًعا مبشاعر القلق الشديد واإلحباط من 

إمكانية االنتقام منه. ويجب التواصل مع املبلغ عن املخالفة لفصل الحقائق بشأن 

املخالفة عن تلك األعامل املتعلقة باالنتقام منه.

هل وقعت أعامل انتقام بالفعل ضد املبلغ عن املخالفة؟
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ــات  ــم وبيان ــد المزاع ــم تأكي ــن يمكنه ــراد الذي ــماء األف ــع أس ــا جم ــا أيًض ــون مهًم ــد يك ــا، ق ــابق ذكره ــات الس ــًة للمعلوم إضاف
ــن: ــد األشــخاص التاليي ــى تحدي ــات عل ــن المخالف ــن ع ــياق، يجــب تشــجيع المبلغي ــذا الس ــي ه ــم. ف االتصــال به

الشهود المحتملون الذين يمكنهم تأكيد المزاعم، بما في ذلك ملخص موجز عما قد يعرفه كل شاهد. 	 
المسؤولون في اإلدارة الذين اتخذوا القرار الذي أدى إلى المخالفة المزعومة. 	 
األفــراد الذيــن يقومــون باألعمــال المكتبيــة فيمــا يتعلــق بالقــرار موضــوع المشــكلة )أفــراد العامليــن فــي الشــؤون 	 

ــة أو المــوارد البشــرية(.  ــة أو المكتبي اإلداري

ــي  ــح متلق ــم من ــذا مــن المه ــازة المؤسســة. ل ــي حي ــراد ف ــة بهــؤالء األف ــات االتصــال المتعلق ــق وبيان ــة الوثائ ــد تكــون غالبي ق
ــام  البالغــات )وكــذا المحققيــن أو متقصــي الحقائــق( إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه المعلومــات، إلمكانيــة تقييــم المزاعــم والقي
بالتحقيــق التالــي علــى تقديمهــا بكفــاءة. كمــا يجــب اســتخدام أنظمــة إدارة الوثائــق للحفــاظ علــى أمــن المعلومــات وســالمتها، 
وهــي المعلومــات المتعلقــة باألفــراد وأشــكال اإلفصــاح واألدلــة ذات الصلــة. ويجــب االحتفــاظ بهــذه الوثائــق بطريقــة مالئمــة 

إذا كانــت تحتــوي علــى معلومــات محتمــل أن تفيــد التحقيقــات الجنائيــة.
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إجراء التحقيقات واالستقصاءات: تقصي الحقائق

الفصل الخامس

القيام بتحقيق  1-5

ــراد  ــن أف ــة بي ــى الثق ــة عل ــة مبني ــط ثقاف ــا ال ُترســي فق ــات، فإنه ــن عــن المخالف ــة المبلغي ــد مؤسســة سياســة لحماي ــا تع عندم
العامليــن فيهــا، ولكنهــا تشــجع أيًضــا علــى ثقافــة المحاســبة والشــفافية والنزاهــة. وقــد ترغــب أيًضــا فــي اتخــاذ نهــج احتــرازي 
واإلحاطــة علًمــا بالمخالفــات القانونيــة واإلداريــة والتأديبيــة التــي ُترتكــب فــي المؤسســة، والتحقيــق الفــوري داخلًيــا، وضمــان 

الجديــة فــي اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة وســرعة تنفيذهــا. 

فــي هــذا المقــام، مــن الضــروري لذلــك الغــرض إنشــاء سياســة ُتعَنــى بكيفيــة التعامــل مــع التحقيقــات اإلداريــة الداخليــة. ولمــا 
كانــت كلمــة »تحقيــق« ترتبــط فــي أحيــان كثيــرة باإلجــراءات الجنائيــة، فقــد يفضــل اســتعمال تعبيــر آخــر فــي السياســات، 

مثــل »اســتقصاء إداري«، أو »اســتقصاء تنظيمــي«، أو »تقصــي الحقائــق«.

وال بــد مــن تعييــن مســؤول أو شــخص يتولــى مهمــة جمــع المعلومــات ذات الصلــة لتقييــم مــدى مطابقــة المزاعــم بالمعاييــر 
المرتبطــة بهــا. وأنشــأت بعــض المؤسســات قســًما مخصًصــا لجمــع المعلومــات. ويجــب أن يكــون األشــخاص المعنيــون بهــذه 
المهمــة مدربيــن التدريــب المالئــم علــى إجــراء هــذه التحقيقــات، ومحــل ثقــة عاليــة )وإن أمكــن معتَمديــن للقيــام بمهمــة الفحــص 
والتقييــم(، ومســتقلين بالقــدر الكافــي الــذي يؤهلهــم للقيــام بتقصــي الحقائــق فــي كل جانــب مــن جوانــب التحقيــق أو االســتقصاء، 
بمــا يشــمل ذلــك المناصــب العليــا أو  المديريــن األقــدم فــي المؤسســة. والشــكل األمثــل أن يكــون القائمــون بهــذا الــدور مــن 

خــارج صفــوف المديريــن المباشــرين، لتقليــل مخاطــر التالعــب فــي العمليــة.

ففــي بعــض الحــاالت، والســيما فــي القطــاع العــام، ُتنشــأ وحــدات الســتالم البالغــات والتحقيــق فيهــا. كمــا ُتكلَّــف فــي بعــض 
الحــاالت جهــات خارجيــة للقيــام بالتحقيقــات، حيــث يتعيــن بــذل مزيــد مــن الحيطــة لكفالــة ســرية المعلومــات والحفــاظ عليهــا.

ــو  ــة  ه ــات المتحــدة األمريكي ــام للوالي ــش الع ــب المفت ــع لمكت ــات التاب ــب التحقيق ــه مكت ــوم ب ــا يق ــك م ــى ذل ــال عل مث
المســؤول عــن  اســتالم المزاعــم واســتقصائها، وإن كانــت صحيحــه أو مضمونــه، يقدمهــا للتحقيــق فيهــا.  وقــد تكــون 
أحياًنــا المزاعــم غيــر مرتبطــة ببــالغ عــن مخالفــة، أو قــد ال تتطلــب التحقيــق، وفــي هــذه الحــاالت تحــال إلــى اإلدارة 

فــي شــكل اســتعالم عــن مزاعــم مطلــوب الــرد عليــه.أ

.www.stateoig.gov/hotline/whistleblower ،أ لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر موقع مكتب المفتش العام للواليات المتحدة األمريكية
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أمــا فــى حــاالت أخــرى و تحديــًدا فــي لقطــاع الخــاص، فقــد تكــون وحــدة اســتالم البالغــات جهــة خارجيــة ، فــي حيــن ُيجــَرى 
التحقيــق داخــل الشــركة، وعــادًة تقــوم بــه إدارة االمتثــال، إن ُوجــدت.

وقد يباشر المحققون األنشطة التالية:

جمــع األدلــة عــن المخالفــة المزعومــة. مــن المهــم أن يتمتــع المحقــق بإمكانيــة  غيــر محــدودة للوصــول إلــى كل الوثائــق 	 
والملفــات بالمؤسســة. فــال يجــوز أن تمثــل ســرية الوثائــق عائًقــا يحــول دون القيــام بالتحقيــق؛ ومــن ثــم يجــب أن تنــص 
السياســات علــى ضــرورة منــح المحقــق إمكانيــة فوريــة للوصــول إلــى كل مــا يخضــع للتحقيــق مــن وثائــق، ومعلومــات، 

وشــهود، وأشــخاص )مواضيــع التحقيــق(. كمــا يمكــن فــرض العقوبــات علــى مــن يرفــض إتاحــة األدلــة المحتملــة.٤7

طلــب معلومــات أخــرى مــن المبلِّــغ، حســب الضــرورة. علــى المحقــق أن يحصــل علــى مــا يكفــي مــن معلومــات إلجــراء 	 
ــال.٤٨ تحقيق فع

إجــراء المقابــالت وســماع الشــهادات واســتالم اإلفــادات الكتابيــة. يجــب أن يكــون المحقــق مدرًبــا علــى فهــم مــدى تعقيــد 	 
الحــاالت وطــرح األســئلة الصحيحــة. وُيطلــب مــن العديــد مــن المحققيــن أن يقــدم الشــهود إفادتهــم بعــد حلــف اليميــن، 

وأن يســجلوا المقابلــة. 

اســتعراض المزاعــم المبلــغ عنهــا وتقريــر إذا كانــت تتعلــق بســلوك ينطــوي علــى الغــش، أو الفســاد، أو أي ســلوك غيــر 	 
قانونــي أو إجرامــي آخــر يســتلزم الرجــوع إلــى الســلطات الوطنيــة بمــا فيهــا ســلطات إنفــاذ القانــون، حســب األحــوال. 
وســتتطلب بعــض التحقيقــات حــل خيــوط متشــابكة لمؤامــرات مركبــة وخطــط محكمــة المقصــود عــدم الكشــف عنهــا. 
ويجــب فــي هــذه الحــاالت أن يكــون المحققــون علــى درجــة كافيــة مــن التدريــب للكشــف عنهــا، والحصــول علــى األدلــة 

المطلوبــة إلثبــات وقــوع جريمــة. 

ــاه، يجــب 	  ــى منته ــق إل ــد يصــل التحقي ــا. وعن ــة الموصــي به ــة أو التصحيحي صياغــة االقتراحــات باإلجــراءات التأديبي
أن يصيــغ المحقــق توصيــة بالتدابيــر الواجــب اتخاذهــا للتعامــل مــع المخالفــة التــي خضعــت للتحقيــق وتــم التثبــت مــن 

وقوعهــا. 

يعمــل متقصــي الحقائــق فــي بعــض المؤسســات داخــل إدارة االمتثــال بالمؤسســة، فــي حيــن يديــر قنــوات اإلبــالغ جهــة 
خارجيــة. فهــي تقــدم المعلومــات إلــى متقصــي الحقائــق بعــد إجــراء التقييــم األولــي. وإذا لــم يــرد فــي المعلومــات مــا 
يســوغ القيــام بــأي تحقيــق، فحتــى المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات يمكنهــم عــدم تقديــم اســم المبلــغ عــن 

المخالفــة إلــى المحقــق. وهكــذا ال يصــل أحــد مــن داخــل المؤسســة إلــى هويــة المبلــغ عــن المخالفــة.أ

أ البديل أن تقوم المؤسسة بتكليف جهة خارجية للقيام بالتحقيق.

٤7 انظر الجزء الثاني، القسم ٥-2 من هذا الدليل اإلرشادي. 
٤٨ انظر مثاًل توجيه البرلمان والمجلس األوروبيين بشأن حماية األشخاص المبلغين عن المخالفات لقانون االتحاد، المادة  9، الفقرة 1 )ج( 
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إن اســتقاللية المحققيــن ونزاهتهــم أمــر فــي غايــة األهميــة خاصــًة عندمــا يكونــوا مــن داخل المؤسســة. وللمســاعدة علــى ضمان 
عــدم التدخــل الســلبي فــي دور المســؤول عــن التحقيقــات الداخليــة، يجــب أال ُيكلَّــف بــأدوار أو وظائــف أخــرى تضــاف إلــى 
وظيفتــه. وعندمــا ال يكــون أمامــه تحقيقــات يجريهــا، يمكنــه المشــاركة فــي التطويــر المســتمر للبرنامــج المعنــي بالمبلغيــن عــن 
المخالفــات والتدريــب عليــه ورفــع مســتوى الوعــي لهــذا الشــأن. وإن كان غيــر ممكــن تكليــف شــخص بمهمــة تتطلــب العمــل 
ــص للمحقــق الوقــت المالئــم، بعيــًدا عــن أدواره ومســؤولياته األساســية، لضمــان دقــة إجــراء  بــدوام كامــل، فيجــب أن ُيخصَّ
التحقيقــات وتوقيتهــا المناســب. ويجــب أال يكــون المحقــق فــي وضــع ينتــج عنــه القيــام بتحقيقــات متعجلــة أو غيــر مكتملــة. ومن 
الضــروري أن تحــدد المؤسســة وظيفــة خاصــة للقائــم بالتحقيــق أو االســتقصاء، وأن تــدرج هــذا ضمــن سياســتها. كمــا يجــب 
توفيــر شــرط أن يكــون الشــخص المختــار لهــذه الوظيفــة علــى علــم بأعمــال المؤسســة األساســية، وحاصــاًل علــى المؤهــالت 
المهنيــة المعتــرف بهــا إلجــراء تحقيقــات جنائيــة و/أو إداريــة - مثــل شــهادة المحققيــن فــي حــاالت الغــش - علــى أن يكــون قــد 

حصــل عليهــا فــي خــالل ســنتين مــن تعيينــه فــي هــذه الوظيفــة، إذا لــم يكــن بالفعــل حاصــاًل عليهــا.٤9

وقــد يمكــن أن تجــري المؤسســة عمليــة تعييــن داخليــة. فــي مثــل هــذه الحــاالت، يجــب أن تمــول المؤسســة إجــراءات الحصــول 
علــى هــذه الشــهادة.

ولكــن قــد تفضــل المؤسســة خيــار تعييــن شــخص مــن خارجهــا. إذ يمكــن واقعًيــا أال يكــون لديهــا موظــف حاصــل علــى مؤهــل 
معتمــد لهــذا الغــرض، أو أن يكــون هنــاك تعــارض للمصالــح، بــل وغيــاب لالســتقاللية. فالمحقــق ســيقوم بمهــام تقصــي الحقائق 

نيــن داخلًيــا، ربمــا ال ُينظــر إليهــم علــى أنهــم مســتقلون. المرتبطــة بموظفيــن آخريــن فــي المؤسســة. فــإذا كان األفــراد معيَّ

ــل تعييــن شــخص خارجــي، لتقليــل مخاطــر إجــراء التحقيقــات فــي إطــار ينقصــه الحياديــة التامــة. إضافــًة إلــى  لــذا قــد يفضَّ
ــن شــخص خارجــي، تســتطيع المؤسســة وضــع شــرط حصولــه علــى المؤهــالت المالئمــة قبــل تعيينــه. ذلــك، عندمــا ُيعيَّ

ــأي شــكل مــن  ــه ب ــر علي ــل اســتقالليته وال يؤث ــق بمــا يكف ــن أن يتصــرف المحقــق أو متقصــي الحقائ فــي كل األحــوال، يتعي
األشــكال. ويجــب أن يلتزمــوا باإلعــالن عــن أي وجــه مــن أوجــه تعــارض المصالــح التــي قــد تؤثــر علــى حيادهــم. وعندمــا 
ــن المؤسســة شــخًصا آخــر  ــح، يوَصــى أن تعيِّ ــه تعــارض للمصال ــق عــن موقــف ينشــأ عن ــق أو متقصــي الحقائ ــن المحق يعل

مؤهــاًل بالمؤهــالت المالئمــة للســير فــي اإلجــراءات.

ــح اآلراء القويــة إشــراك المتخصصيــن، مثــل األطبــاء، للمســاعدة فــي التحقيــق  وفيمــا يتعلــق بقطــاع الرعايــة الصحيــة، قــد ترجَّ
أو االســتقصاء. وحيــث إنهــم ال يحتاجــون التدريــب علــى اصطالحــات وإجــراءات معينــة قــد تمــر عليهــم فــي أثنــاء التحقيــق، 
فيمكــن االســتعانة بهــم بوصفهــم متخصصيــن لتقريــر مــا إذا كان هنــاك مخالفــة قــد وقعــت أم ال. ولعــل األطبــاء أو غيرهــم 
مــن المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة، وخاصــًة الذيــن ســبق لهــم العمــل  فــي القطــاع،  لعلهــم يكونــوا علــى علــم ببعــض 
الممارســات الفاســدة، وفــي بعــض الحــاالت، يمكنهــم مســاعدة المؤسســة أو الشــخص المســؤول عــن إجــراء التحقيــق. وفــي أي 
وقــت ُيســتعان بخبــراء فــي التحقيقــات، يوَصــى بــأن يوقعــوا علــى إقــرار ينــص علــى أحــكام صريحــة عــن الســرية، ويقــرون 

فيــه باســتقالليتهم أو عــدم وجــود تعــارض للمصالــح. 

٤9 مثــال علــى ذلــك مــا تشــترط بــه بعــض شــركات القطــاع الخــاص أن يكــون األشــخاص المختــارون لشــغر وظيفــة المحققيــن فــي إدارة االمتثــال حاصليــن علــى شــهادة مــن جمعيــة المدققيــن 
 .www.acfe.com( ــي حــاالت الغــش ــن ف المعتمدي
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٥0 انظر الجزء األول، القسم 2-٣ من هذا الدليل اإلرشادي.

معالجة المخالفات وغلق ملف الحالة

الفصل السادس

 إلعــداد سياســة فعالــة معنيــة بحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، ال يكفــي اســتالم مزاعــم بمخالفــات ممكنــة؛ ولكــن يجــب اتخــاذ 
إجــراءات لوقــف المخالفــات، وتخفيــف تبعاتهــا، وتفعيــل العقوبــات ضــد مرتكبيهــا.

ويجــدر اإلشــارة إلــى أن العمليــة المذكــورة فــي الجــزء الثانــي مــن الفصــل الخامــس، قــد تنتهــي فــي بعــض األحيــان إلــى عــدم 
القــدرة علــى إثبــات هــذه المزاعــم. لــذا يجــب أن تنشــئ السياســات آليــات لضمــان مــا يلــي:

عدم تعرض الشخص الموجه إليه المزاعم ألي عواقب سلبية. كما أن مبدأ السرية أساسي لهذا الغرض. 	 

إذا حصل ما يضر بسمعته أو عمله الوظيفي، ُتتَّخذ التدابير الالزمة لتصحيح ذلك أو الحد منه. 	 

ــة و/أو األســباب 	  ــر شــرط حســن الني ــة، مــع توف ــام أو اإلجــراءات التأديبي ــة لالنتق ــغ عــن المخالف ال يتعــرض المبل
ــالغ.٥0 ــم الب ــة لتقدي المعقول

فــي بعــض الحــاالت، وقبــل اتخــاذ قــرار نهائــي )يشــمل قــرار عــدم اتخــاذ أي إجــراء آخــر(، قــد ُيطلــب أيًضــا مــن المســؤول 
عــن تقييــم المخالفــة المزعومــة )المســؤول األول عــن اســتالم البــالغ أو المحقــق فيــه( التشــاور مــع موظــف أعلــى منــه فــي 
الدرجــة أو زميــل آخــر. فــي هــذه الحــاالت، يتعيــن بــذل العنايــة الخاصــة عنــد التشــاور مــع هــذا الشــخص، لتجنــب اإلضــرار 

باســتقاللية القــرار النهائــي والحياديــة.

مــن األمثلــة علــى ذلــك، تنــص سياســة اإلفصــاح )المبلغــون عــن المخالفــات( مــن أجــل الصالــح العــام، والصــادرة 
عــن الهيئــة األســترالية للرقابــة علــى المتخصصيــن العامليــن فــي مجــال الصحــة، علــى أن يقــوم مســؤول اإلفصــاح 
م - بالتشــاور مــع رئيــس مســؤولي اإلفصــاح مــن أجــل  مــن أجــل الصالــح العــام - عندمــا يتعامــل مــع إفصــاح مقــدَّ
الصالــح العــام، قبــل اتخــاذ أي قــرار نهائــي بشــأن هــذا اإلفصــاح )بمــا فــي ذلــك قــرار بعــدم اتخــاذ أي قــرار آخــر(.أ

http://www.ahpra.gov.au/about-ahpra/complaints/whistleblower-policy.aspx أ
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ــت  ــرة، يجــب أن يتثب ــه مرجحــة بدرجــة كبي ــاالت صحت ــح، أو أن احتم ــة صحي ــاء بالمخالف ــق أن االدع ــن التحقي ــن م إذا تبيَّ
ــي تقريرهــم. ــة ف ــة المخالف ــون مــن طبيع المحقق

فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا طبيعــة المخالفــات غيــر جنائيــة، يجــب أن توفــر السياســات آليــة التخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة 
م مــن وحــدة التحقيقــات إلــى الهيئــة المســؤولة فــي المؤسســة عــن اإلجــراءات التأديبيــة يجــب  ومتابعتهــا. كمــا أن التقريــر المقــدَّ
أن يحــدد نــوع المخالفــة والتوصيــات المتعلقــة بمــا يلــي: )أ( تعزيــز أشــكال الرقابــة الداخليــة، و)ب( اإلجــراءات التأديبيــة. وفــي 
بعــض المؤسســات، يتصــرف فــي اإلجــراءات التأديبيــة مؤسســة خارجيــة، أو هيئــة إشــرافية )مثــل مجلــس أفــراد العامليــن 

بالمؤسسة(.

ــة، حتــى إذا خضــع  ــة مــن مراحــل العملي ــة فــي كل مرحل ــغ عــن المخالف ــة المبل ــى ســرية هوي ــاظ عل ومــن الضــروري الحف
الشــخص المعنــي بالتحقيــق لعمليــة تأديبيــة. وإذا انتهــى األمــر بعقــد جلســة تأديبيــة واســُتدعي المبلــغ عــن المخالفــة لــإلدالء 
بشــهادته، يجــب أن تظهــر هويــة المبلــغ عــن المخالفــة علــى قائمــة كل األشــخاص الذيــن أدلــوا بشــهادتهم فــي أثنــاء مرحلــة 

التحقيــق، دون تمييــز أحــد عــن أحــد.

وقــد يســتمر المبلــغ عــن المخالفــة فــي التعــرض لبعــض أعمــال االنتقــام مــن الزمــالء أو المديريــن، حتــى عندمــا ُيغلــق ملــف 
الحالــة وُتفــرض العقوبــة. وقــد تســتلزم هــذه الحالــة وضــع بعــض أشــكال الحمايــة لــه و/أو التعويــض إذا ثبــت الفعــل االنتقامــي.

فــي الحــاالت التــي قــد ينشــأ عــن المخالفــة جــرم جنائــي، وهــو مــا ينطبــق علــى حــاالت الفســاد مثــاًل، يتعيــن أن تحيــل وحــدة 
التحقيــق ملــف الحالــة إلــى المدعــي المختــص أو ســلطة إنفــاذ القانــون )إذا لــم يكــن لهــا اختصــاص أو ســلطة تحقيــق(. ويجــب 
ــم  ــي، خاصــًة الجرائ ــق عــن جــرم جنائ ــق، إذا كشــف المحق ــف التحقي ــى ضــرورة وق ــا ينــص عل ــي السياســات م ــرد ف أن ي
التــي يشــتبه ارتباطهــا بالجريمــة المنظمــة )مثــل شــبكة فســاد داخــل المؤسســة(، وفــي هــذه الحالــة يســلم المحقــق الملــف إلــى 

الســلطات المختصــة.

لذا من الضروري أن تشتمل السياسات على التعليمات التالية:

عندمــا تكــون القضيــة جنائيــة، أو يرجــح أن تكــون مرتبطــة بجــرم جنائــي، يجــب نقــل الملــف دون إبطــاء إلــى الســلطات  •
لمختصة.  ا

ــاون  • ــم أن تتع ــن المه ــات أخــرى )م ــام بتحقيق ــلطات للقي ــة تحــت تصــرف الس ــق وإدارة المؤسس ــى المحق يجــب أن يبق
ــلطات(.  ــع الس ــة م المؤسس

يجــب أال يفصــح المحققــون فــي البدايــة عــن هويــة المبلــغ عــن المخالفــة إلــى الســلطات المختصــة، حســب اإلمــكان. ولكــن  •
فــي بعــض الحــاالت، قــد يكــون ضرورًيــا أن تعــرف ســلطات إنفــاذ القانــون اســم المبلــغ عــن الحالــة، عبــر وســائل منهــا 

األوامــر القضائيــة. ومــع ذلــك، يجــب اتخــاذ احتياطــات معينــة، كمــا يلــي: 

ــد تتضمــن السياســات شــكاًل مــن 	  ــه الصريحــة. وق ــى موافقت ــة والحصــول عل ــغ عــن المخالف يجــب إخطــار المبل
ــازل عــن هــذا الحــق لهــذا الغــرض.  أشــكال التن

يجب الكشف عن هوية المبلغ عن المخالفة بطريقة سرية، وأن توفر السياسات آلية لذلك الغرض. 	 

ــد الــذي تعمــل فيــه المؤسســة تشــريع لحمايــة المبلغيــن  مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن فــي هــذه المرحلــة، إذا لــم يكــن فــي البل
ــة المبلغيــن عــن المخالفــات،  ــة القضيــة خــارج المؤسســة ســيزيد مــن مخاطــر الكشــف عــن هوي عــن المخالفــات، فــإن إحال
وقــد يتعرضــون لالنتقــام. ولــذا يوَصــى بشــدة أن ُتنشــئ السياســات آليــة لتجنــب االضطــرار لإلفصــاح عــن اســم المبلغيــن عــن 
المخالفــات )حســب اإلمــكان(. واإلمكانيــة األخــرى هــي إبــرام اتفــاق مــع ســلطات إنفــاذ القانــون لتفويــض مثــاًل المحقــق )أو 

ــن جمــع معلومــات إضافيــة. شــخص آخــر علــى اتصــال بالمبلــغ عــن المخالفــة( للقيــام بــدور الوســيط إذا تعيَّ
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٥1 انظر مثاًل توجيه البرلمان والمجلس األوروبيين بشأن حماية األشخاص المبلغين عن المخالفات لقانون االتحاد، المادة  11، الفقرة 2 )هـ(.

غلق ملف الحالة  2-6

يجب األخذ في االعتبار جوانب إضافية مع اقتراب غلق ملف الحالة.

أواًل، ضــرورة كتابــة تقريــر نهائــي يشــمل كل االنتهــاكات القانونيــة أو اإلداريــة ذات الصلــة، والحقائــق، واألدلــة التــي تثبــت 
المزاعــم وإفــادات الشــهود أو ال تثبتهــا. ويجــب اتبــاع عمليــة لالنتهــاء مــن الحالــة، وحفــظ الملــف فــي مــكان آمــن بعــد غلقهــا. 
ــا التذكــر باحتمــال تعــرض المبلغيــن عــن المخالفــات ألعمــال انتقــام حتــى بعــد انتهــاء اإلجــراءات. وهــذا  ومــن المهــم دائًم

أيًضــا ينطبــق علــى الحــاالت التــي ُيســتنتج فيهــا عــدم وجــود مخالفــة وعــدم اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة.

في هذا السياق، يجب إعداد إرشادات واضحة حول الخطوات الواجب اتباعها، كما يلي:

ضمــان القيــام بــكل الخطــوات، فــي جميــع مراحــل الحالــة، طبًقــا لإلجــراءات المخطــط لهــا والموثقــة، ووفًقــا للشــروط 	 
القانونيــة. 

ضمان تسجيل كل القرارات واإلجراءات في ملف الحالة. 	 

التأكــد مــن الشــروط الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالقوانيــن ذات الصلــة والمعنيــة بحمايــة البيانــات فــي البلــد الــذي تعمــل فيــه 	 
المؤسســة. فقــد تشــترط قوانيــن حمايــة البيانــات إزالــة البيانــات الشــخصية مــن ملــف الحالــة أو تعديلهــا فــي هــذه المرحلــة. 
ــة عــن مرضــى  ــد تتضمــن معلومــات طبي ــات ق ــة، حيــث إن الملف ــة الصحي وهــذا أمــر مهــم خاصــًة فــي قطــاع الرعاي

وموظفيــن

ضمــان االحتفــاظ بالمعلومــات المتعلقــة بالتحقيــق فــي طــي الســرية التامــة. ويجــب توخــي العنايــة الخاصــة فيمــا يتعلــق 	 
باإلجــراءات التقنيــة والتنظيميــة المطلوبــة للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر وضمــان أمــن البيانــات

تسجيل تاريخ غلق ملف الحالة ومن اتخذ قرار غلقه 	 

تسجيل الملف بما يتماشى مع السياسات القائمة لحماية البيانات والممارسات الداخلية إلدارة السجالت )إن ُوجدت( 	 

إخطار المبلغ عن المخالفة بغلق ملف الحالة٥1	 

ثانًيــا، قــد يتعــرض المحقــق هــو اآلخــر لالنتقــام. إذ يحتفــظ المحققــون الداخليــون فــي معظــم الحــاالت بوظيفتهــم فــي المؤسســة، 
وقــد يكونــوا علــى تواصــل مــع المبلــغ عــن المخالفــة عنــد عمــل التحريــات حــول القضيــة. وقــد يتعرضــوا للضغــط للكشــف 
عــن هويــة المبلــغ عــن المخالفــة، أو حفــظ التحقيــق، أو تقديــم نتائــج للتحقيــق فــي صالــح مرتكــب المخالفــة.  فــي هــذه الحالــة، 
قــد يتعــرض المحققــون للمخاطــر )حســب هيــكل اإلبــالغ( إذا قاومــوا تدخــل اإلدارة أو الزمــالء. ومــن الممكــن أيًضــا أن ينتهــي 
ــي  ــدة االســتقاللية والســالمة الت ــر السياســات الجي ــة. ويجــب أن توف ــن عــن مخالف ــم مبلغي ــأن يصبحــوا بدوره ــم ب ــر به األم
يحتاجهــا المحققــون ألداء مهمتهــم. كمــا يجــب دائًمــا حمايتهــم مــن التســريح مــن العمــل، أو تخفيــض درجتهــم الوظيفيــة، أو 

التمييــز ضدهــم لمشــاركتهم فــي عمليــة التحقيــق.
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٥2 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، »دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة لحماية مقدمي البالغات«. 
٥٣ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  »برنامج لقطاع األعمال بشأن أخالقيات مكافحة الفساد واالمتثال«. 

٥٤ للبحــث فــي هــذا الموضــوع، انظــر Aled Jones وAnnette Lankshear وDaniel Kelley، »اإلعــراب عــن مســائل خاصــة بالجــودة والســالمة علــى مســتوى مجالــس اإلدارة: دراســة 
نوعيــة عــن تجــارب الممرضيــن التنفيذيــون فــي انجلتــرا وويلــز«، دراســات المجلــة الدوليــة للتمريــض، الجــزء  ٥9 )201٦(. 

 .http://oecd.org/els/health-systems/health-data.htr ٥٥ قاعدة بيانات اإلحصائيات الصحية لعام 2020، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، متاحة على الموقع

توفير الحماية للمبلغين عن المخالفات 

الفصل السابع

قــد يقــوم المبلغــون عــن المخالفــات بتعريــض أنفســهم لمخاطــر كبيــرة علــى المســتويين الشــخصي والمهنــي.٥2 فعندمــا يقومــون 
باإلبــالغ عــن مخالفــات قــد يكــون ارتكبهــا زمالؤهــم، أو أقرانهــم، أو مديروهــم، فإنهــم يعرضــون أنفســهم لمخاطــر االنتقــام 
ــد تأخــذ أشــكااًل مثــل فقــدان وظيفتهــم، أو التحــرش بهــم، أو فــرض قيــود علــى أوضاعهــم فــي مــكان  فــي بيئــة عملهــم، وق
العمــل وعلــى إمكانيــة الوصــول إليــه، أو خفــض مســؤولياتهم الوظيفيــة.٥٣ وقــد يــؤدي غيــاب التدابيــر الالزمــة لحمايتهــم مــن 
هــذه األشــكال مــن االنتقــام إلــى تقليــل أثــر قنــوات اإلبــالغ القويــة. بعبــارة أخــرى، لــن يتقــدم الموظفــون لإلبــالغ إذا لــم يكونــوا 

متأكديــن مــن وجــود تدابيــر لحمايتهــم لتقليــل أثــر المخاطــرة التــي يتخذونهــا.٥٤

والحمايــة مــن االنتقــام فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن األمــور البالغــة األهميــة. فالقطــاع مســؤول عــن حصــة كبيــرة مــن 
نفقــات الناتــج اإلجمالــي المحلــي. فقــد ذكــرت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي أن »فــي عــام 2019، قبــل 
بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا، كان معــدل اإلنفــاق علــى الصحــة، كنســبة مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي علــى مســتوى بلــدان 
ــى  ــاق عل ــث اســتمر مســتوى اإلنف ــذ 2009، حي ــة من ــذه النســبة مســتقرة بصــورة عام ــت ه ــي ٨.٨%. وظل ــة، حوال المنظم
الصحــة متماشــًيا مــع مســتوى النمــو االقتصــادي الكلــي منــذ األزمــة االقتصاديــة األخيــرة )200٨(.«٥٥ ومــن هنــا يتضــح مدى 

قــوة مؤسســات الرعايــة الصحيــة، وقــد يفكــر األفــراد فــي األمــر أكثــر مــن مــرة قبــل اإلبــالغ عــن مخالفــة.

كمــا أن مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن وجــود سياســة محكمــة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات ال يقتصــر نفعهــا عليهــم وحدهــم 
ــد سياســات فعالــة، ستشــجع علــى تقديــم البالغــات  دون غيرهــم. فســوف تنتفــع المؤسســات منهــا بدرجــة كبيــرة. فعندمــا ُتَع
بالمخالفــات التــي قــد تمنــع اإلضــرار بالمرضــى، أو وقــوع خســائر ماليــة كبــرى، أو عقوبــات قضائيــة أو إداريــة مكلفــة، ناهيك 
عــن الضــرر الــذي يمــس ســمعة المؤسســة. ومثــال علــى ذلــك الكشــف المبكــر عــن حــاالت الغــش فــي المؤسســات، والتعــاون 
مــع أجهــزة إنفــاذ القانــون، الــذي قــد يجنِّــب المؤسســة الدخــول فــي إجــراءات جنائيــة فــي حالــة اإلبــالغ عــن مثــل هــذه الحــاالت 
للغــش. وقــد يقلــل كذلــك الخســائر الماليــة التــي تنتــج عــن هــذا النشــاط غيــر القانونــي. ففــي نهايــة المطــاف، ســيكون للمخالفــات 
ــة  ــة لحماي ــا. وسيســاعد وجــود خطــة محكم ــار مضــرة عليه ــا آث ــا داخــل المؤسســة أو ضــد موظفيه ــكل أنواعه ــة ب المرتكب
المبلغيــن عــن المخالفــات علــى تعزيــز رفاهيــة الموظفيــن واالحتفــاظ بهــم؛ ممــا يــؤدي إلــى تحســين تقديــم الخدمــات للمرضــى 

والجمهــور. ويجــب أن تكــون خطــة الحمايــة قابلــة للتطبيــق علــى الشــهود علــى المخالفــات، مــن زمــالء المبلغيــن عنهــا.
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ــم  ــن فيه ــات( والميســرين )بم ــون عــن المخالف ــم المبلغ ــق الخطــأ أنه ــم بطري ــم تحديده ــد يت ــن ق ــم األشــخاص الذي ــن فيه )بم
المســؤولين األوليــن عــن اســتالم البالغــات، والمحققيــن، والمديريــن، وغيرهــم ممــن يتولــى مهــام التعامــل مــع البالغــات(.

لــذا مــن المهــم أن توفــر المؤسســة، عنــد إعــداد سياســة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، مــا يضمــن حمايتهــم مــن المعاملــة 
غيــر المبــررة. وفــي هــذا الســياق، يجــب أن تتضمــن السياســات مــا يلــي:

تعريف ما ُيعتبر معاملة غير مبررة في المؤسسة 	 
تدابير لمنع االنتقام أو وقفه 	 
تدابير للمعاقبة على االنتقام عند ارتكابه 	 

الحماية من المعاملة غير المبررة  1-7

عندمــا تنشــئ المؤسســة سياســة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، مــن المهــم أن تحــدد أنــواع المعامــالت غيــر المبــررة التــي 
يجــب حمايتهــم منهــا.

وفــي هــذا الســياق، جــاء تعريــف »االنتقــام« فــي سياســة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحمايــة مــن االنتقــام، أنــه »أي فعــل مضــر، 
مباشــر أو غيــر مباشــر، يؤثــر علــى وظيفــة الشــخص أو ظــروف عملــه تأثيــًرا ســلبًيا، وحيــث يكــون هــذا الفعــل قــد أُوصــي 
د بــه، أو اتُّخــذ لغــرض عقابــه أو تخويفــه أو اإلضــرار بــه« - وهــو نتيجــة إبــالغ الفــرد عــن حالــة ســوء ســلوك،  بــه، أو ُهــدِّ

وكمــا توضحــه السياســات.٥٦

ف المؤسســة االنتقــام، وتقــدم قائمــة غيــر مطولــة بحــاالت االنتقــام المحتملــة فــي ســياق سياســة حمايــة  ومــن ثــم، يجــب أن تعــرِّ
المبلغيــن عــن المخالفــات. وقــد تتضمــن األشــكال المحتملــة للمعاملــة غيــر العادلــة أو االنتقــام مــا يلــي:

تعليق عمل الموظف، أو تسريحه عن العمل، أو فصله من العمل، أو إنهاء عقد العمل.	 
اإلكراه، أو التخويف، أو التنمر، أو التحرش بما يشمل التحرش الجنسي.	 
خفض الدرجة الوظيفية، أو فقدان فرصة الترقي الوظيفي.	 
نقل واجبات العمل، أو تغيير محل العمل.	 
خفض في األجور أو ساعات العمل.	 
ــا إلجرائــه، أو التأنيــب، أو غيــر ذلــك مــن عقوبــات تشــمل تلــك التــي 	  فــرض أي إجــراء تأديبــي أو التصــرف إدارًي

لهــا طبيعــة ماليــة. 
ــوع 	  ــى الن ــة عل ــة القائم ــك المعامل ــمل ذل ــتحقة، ويش ــزة مس ــالبة لمي ــة س ــة، أو معامل ــر عادل ــة أو غي ــة تمييزي معامل

االجتماعــي.
التهديد بالعنف، أو باإلضرار بالممتلكات، أو باتخاذ أي إجراء آخر، بما يؤدي إلى وقوع ضرر أو جرم آخر. 	 
ارتكاب العنف، أو اإلضرار بالممتلكات، أو اتخاذ أي إجراء آخر، بما يؤدي إلى وقوع ضرر أو جرم آخر. 	 
توجيه ادعاءات مضادة ال أساس لها أو غير حقيقية. 	 
اإلدراج علــى القائمــة الســوداء )اتفــاق علــى مســتوى القطــاع أو النشــاط، ســواء كان اتفاًقــا رســمًيا أو غيــر رســمي، 	 

يمنــع األفــراد مــن العثــور علــى وظيفــة بديلــة(.
تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة أو غيــر حقيقيــة فــي ملــف التوصيــة الوظيفيــة لمنــع األشــخاص مــن الحصــول علــى 	 

وظيفــة فــي المســتقبل، أو رفــض إعطائهــم خطــاب توصيــة عندمــا ُيطلــب منهــم.
المقاضاة بموجب القانون المدني أو الجنائي النتهاك السرية أو القذف أو التشهير.	 
أي معاملة غير عادلة أخرى، أو انتقام )تهديدي أو فعلي(، لم يرد ذكره في هذه القائمة .	 

٥٦ ST/SGB/ 2017 /2/Rev.1 - القسم 1-٤.
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٥7 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، »حان الوقت: معالجة األبعاد النوعية للفساد« )فيينا، 2020(.

لــذا يجــب أن تحمــي السياســات المبلغيــن عــن المخالفــات مــن أي شــكل مــن أشــكال االنتقــام المرتبطــة بالمخالفــات التــي 
ــا دام  ــة، م ــوع مخالف ــا بعــد عــن عــدم وق ــات فيم ــا تكشــف التحقيق ــى عندم ــة حت ــر الحماي ــا يجــب توفي ــا. كم يبلغــون عنه

ــة فــي وقــت اإلبــالغ عنهــا. ــد أن المعلومــات حقيقي ــه يعتق ــة تجعل ــه أســباب معقول الشــخص كان لدي

ويجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلجــراء المتخــذ ضــد المبلغيــن عــن المخالفــات يجــب تقييمــه، مــع األخــذ فــي االعتبــار الوقائــع 
ــا مــن وجهــة نظــر خارجيــة  المتعلقــة بالســياقات والمواقــف المختلفــة. فقــد ُينظــر بالفعــل إلــى اإلجــراء الــذي يبــدو طبيعًي
علــى أنــه معاملــة غيــر مبــررة بنــاًء علــى عوامــل مختلفــة؛ مــن مثــل النــوع االجتماعــي، والطبقــة االجتماعيــة، والعنصــر، 
ــذا مــن الضــروري أال ُتعــد قائمــة  وغيرهــا مــن أشــكال هويــة الشــخص و/أو  مواطــن ضعفــه فــي ســياقه االجتماعــي. ل

مطولــة، وأن يتــاح تقييــم للمواقــف علــى أســاس كل حالــة منفصلــة.٥7

كمــا يجــب اإلشــارة إلــى أن السياســات األكثــر فعاليــة بشــأن حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات ال تحــدد الحمايــة الممنوحــة 
لهــم بمعناهــا الضيــق ) بعبــارة أخــرى، الشــخص الــذي يبــدأ باإلبــالغ عــن المخالفــة(، ولكنهــا تتســع لتغطــي كل األشــخاص 
ــم تحديدهــم بطريــق  ــن ت ــل الميســرين والشــهود والزمــالء )بمــن فيهــم الذي ــة اإلبــالغ؛ مــن مث ــن يتعاونــون فــي عملي الذي

الخطــأ علــى أنهــم مبلغــون عــن مخالفــة( وأي أفــراد مــن األســرة الذيــن يعملــون فــي المؤسســة.

آليات الحماية لتجنب االنتقام أو منعه  2-7

ــدأ  ــا آليــات حمايــة. وقــد يوفــر القانــون مب ــا بشــأن حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، ُتنشــأ تباًع ــة قانوًن عندمــا تعتمــد دول
ــات للتعامــل مــع  ــون آلي ــا القان ــد ينشــئ أيًض ــم. وق ــات وهويته ــن عــن المخالف الســرية وعــدم اإلفصــاح عــن اســم المبلغي
الحــاالت التــي ُيكشــف فيهــا عــن هويــة المبلغيــن عــن المخالفــات ألي ســبب مــن األســباب، ويتعرضــون فيهــا لالنتقــام نتيجــة 
لذلــك؛ وهــي إمــا آليــات للســماح بتعويضهــم عــن الخســائر التــي تكبدوهــا )مثــل إمكانيــة أن يحيــل المبلِّــغ عــن المخالفــة ملــف 
ــة وقــف  ــى الطــرف المعنــي بالبــالغ(، أو آلي ــة إلــى محكمــة عمــل، أو يســتفيد مــن اســتثناء نقــل عــبء اإلثبــات عل الحال

االنتقــام وإعــادة الشــخص لتولــي مهامــه أو مهــام مســاوية أخــرى.

ــا، يجــب أن تكــون المؤسســة الراغبــة فــي إنشــاء سياســة خاصــة بهــا علــى علــم  وعندمــا يكــون مثــل هــذه القوانيــن قائًم
بآليــات هــذا القانــون، وأن تضمــن توافــق سياســاتها مــع هــذه اآلليــات.

مثــال آخــر علــى تعريــف االنتقــام، كمــا ورد فــي سياســة منظمــة الصحــة العالميــة المعنيــة بالمبلغيــن عــن المخالفــات 
ــدي، أو  ــراء تهدي ــر و/أو إج ــر مباش ــرا أو غي ــواء كان مباش ــار س ــرار إداري ض ــه »ق ــام، أن ــن االنتق ــم م وحمايته
موَصــى بــه، أو اتُّخــذ ضــد شــخص بلــغ عــن مخالفــة مشــتبه فيهــا و التــي تنطــوي علــى مخاطــرة كبيــر علــى المنظمــة، 
أو تعــاون مــع مســؤولي  التدقيــق المرخــص لهــم حســب األصــول القيــام بــه أو التحقيــق فــي تقريــر المخالفــات. وتقــدم 

السياســات قائمــة باألفعــال التــي تمثــل عمــاًل انتقامًيــا ضــد المبلغيــن عــن المخالفــات:

التحرش 	 
التمييز  	 
تقييمات األداء السلبية بغير أساس  	 
التغييــرات التعاقديــة غيــر المبــررة: إنهــاء الخدمــة، أو تخفيــض الدرجــه الوظيفيــه، أو إعــادة التكليــف، أو 	 

النقــل 
تعديل غير مبرر للواجبات  	 
عدم السماح بالعطالت وأنواع العطالت األخرى بال مبرر 	 
التأخر الكيدي في إجازة السفر، أو توفير االستحقاقات 	 
تهديد المبلغين وأسرهم، و/أو ممتلكاتهم، بما في ذلك التهديدات التي قد تأتي من خارج المنظمة 	 

أ منظمة الصحة العالمية، »اإلبالغ والحماية من االنتقام«.
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٥٨ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  »برنامج لقطاع األعمال بشأن أخالقيات مكافحة الفساد واالمتثال«.

أمــا فــي حالــة عــدم وجــود قانــون لهــذا الغــرض، أو عــدم توفيــره الحمايــة الكافيــة للمبلغيــن عــن المخالفــات، فــال بــد أن تقــوم 
المؤسســة - عنــد إنشــاء سياســتها - بالتعامــل بدرجــة مــن المرونــة حتــى فــي هــذه الحالــة لتوفيــر بعــض مســتويات الحمايــة 

ألفــراد العامليــن الذيــن يقــررون اإلبــالغ عــن مخالفــة باســتخدام قنــوات اإلبــالغ الداخليــة.

ضمان السرية

كمــا ورد ذكــره فــي الفصــل الســادس مــن الجــزء الثانــي، ال بــد أن توفــر السياســات قنــوات إبــالغ داخليــة تضمــن الســرية 
التامــة، وتســمح بإمكانيــة اإلبــالغ دون كشــف الهويــة. فقــد ينطــوي الخــوف مــن كشــف هويــة المبلــغ عــن المخالفــة علــى 
مــا هــو أكثــر مــن فقــد الوظيفــة. وكمــا يوضــح المثــال التالــي، قــد يخشــى النــاس علــى حياتهــم ومــا يتعلــق بســالمة أســرهم.

جدية التعامل مع الحالة وسرعة التصرف

مــن الضــروري التعامــل مــع الحالــة والتحقيــق فيهــا بجديــة، ليــس فقــط للكشــف عــن المخالفــة ومعالجتهــا، بــل أيًضــا لتوفيــر 
الحمايــة للمبلــغ عنهــا ومنــع احتمــاالت االنتقــام منــه. فمــن المؤكــد أن كلمــا ازدادت ســرعة التعامــل مــع الحــاالت، قلَّــت 
مخاطــر الكشــف عــن هويــة المبلغيــن عنهــا، أو إن حصــل، قلَّــت مخاطــر االنتقــام منهــم؛ حيــث أصبــح مــن الواضــح أن 

االنتقــام هــو أحــد توابــع اإلفصــاح عــن المخالفــات.

إضافــًة إلــى ذلــك، إذا شــعر المبلغــون عــن المخالفــات أن اإلبــالغ ال يــؤدي إلــى أي إجــراء للتعامــل معهــا، فقــد يثنيهــم ذلــك 
عــن اإلبــالغ فــي المســتقبل، ويفقــدون الثقــة فــي المؤسســة نفســها، ويذهــب تفكيرهــم إلــى مصــادر خارجهــا لإلبــالغ عنهــا 
)مثــل اإلعــالم(. وهــذه اعتبــارات مهمــة فــي الحــاالت المرتبطــة بقطــاع الرعايــة الصحيــة، حيــث إن لجــوء المبلغيــن عــن 
المخالفــات إلــى اإلعــالم أو القنــوات الخارجيــة األخــرى قــد يــؤدي إلــى خــرق حقــوق األطــراف األخــرى بالكشــف عــن 

معلومــات أو ســجالت طبيــة تخصهــم.

كمــا أن بعــض المخالفــات الواقعــة يمثــل خطــًرا حقيقًيــا علــى الصحــة العامــة وحيــاة النــاس. لــذا فقــد يشــعر المبلغــون عــن 
ــة  ــر المؤسســات الحماي ــا توف ــة. وعندم ــة الحال ــر الوســائط العامــة بســبب أهمي ــالغ عنهــا عب ــا يدفعهــم لإلب ــات بم المخالف
للمبلغيــن عــن المخالفــات، فإنهــا تحمــي نفســها كذلــك مــن الخســائر الباهظــة المحتمــل أن يتعــرض لهــا وضعهــا االقتصــادي 
وســمعتها. ويجــب أن تؤكــد السياســات علــى أهميــة اإلبــالغ عــن المخالفــات. وقــد يكــون اإلبــالغ عــن انتهــاكات ومخالفــات 
ــاية(.٥٨  ــة أو الوش ــة بالخيان ــن المخالف ــون ع ــى المبلغ ــد ُيرَم ــاًل ق ــية )مث ــة وسياس ــة وقانوني ــباب ثقافي ــة ألس ــة حساس قضي
وتتضمــن حمايــة هــؤالء األشــخاص تغييــر هــذه التصــورات الســلبية التــي قــد ُيطبعــون بهــا، وتشــجيع مزيــد مــن اإلبــالغ.

مــن األمثلــة علــى ذلــك مــا قامــت بــه جمهوريــة كوريــا بإنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد والدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة، 
التــي تمتلــك ســلطة توفيــر تدابيــر تصحيحيــة مرحليــة للمبلغيــن عــن المخالفــات، مثــل طلــب المؤسســات إعــادة تعييــن 
الموظفيــن فــي مناصبهــم.أ ويجــب أن تمتثــل أي سياســة تنظيميــة لســلطة الهيئــة عندمــا تنشــئ آلياتهــا الداخليــة لمنــع 

تســريح المبلغيــن عــن المخالفــات مــن العمــل.

أ جمهورية كوريا، قانون بشأن منع الفساد وإنشاء وإدارة هيئة مكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق المدنية، المادة ٦2-٣.

تتضمــن دراســة حــول المبلغيــن عــن المخالفــات فــي قطــاع التمريــض اإلفــادات التاليــة التــي قدمتهــا ممرضــة عندمــا 
ُســئلت عــن شــعورها عندمــا قــررت اإلبــالغ عــن مخالفــة: »مــر علــّي شــهر أو شــهرين وأنــا فــي بالــغ القلــق علــى 
ــي ويحــاول  ــب أطفال ــا يتعق ــي، فربم ــى مطاردت ــم يتجــرأ عل ــو ل ــى ل ــه، حت ــت أن ــي«. وظنن ســالمتي وســالمة أطفال

إيذاءهــم. ... ومــرت علــّي فتــرة ســاورني فيهــا القلــق.«أ

أ Debra Jackson وآخــرون، »فهــم اإلبــالغ عــن المخالفــات: رؤى نوعيــة متعمقــة  مــن الممرضيــن المبلغيــن عــن المخالفــات«،  مجلــة التمريــض المتقــدم، الجــزء ٦٦، العــدد 
10 )أكتوبر/تشــرين األول 2010(، ص. 219٨.
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٥9 انظــر مثــاًل: منظمــة الصحــة العالميــة، »اإلبــالغ والحمايــة مــن االنتقــام«. Rev/2/2017/In ST/SGB.1 - القســم ٣-٨، حيــث يــرد فيهــا أن المكتــب المعنــي باألخالقيــات يجــوز لــه أن 
يوصــي األميــن العــام بــأن يقــوم بمــا يلــي »اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لحمايــة مصالــح الشــاكي، بمــا فــي ذلــك وال يقتصــر عليــه، التعليــق المؤقــت لتنفيــذ العمــل الــذي تــم اإلبــالغ أنــه عمــل انتقامــي، 

مــع موافقــة الشــاكي، وإعــادة التعييــن المؤقــت لوظيفــة أخــرى و/أو تغييــر خطــوط اإلبــالغ؛ أو إعطــاء الشــاكي، إذا كان مــن أفــراد العامليــن، عطلــة خاصــة مدفوعــة األجــر بالكامــل.«
٦0 علــى ســبيل المثــال، تتولــى الهيئــة المعنيــة بالمســاواة فــي فــرص العمــل فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بمســؤولية إنفــاذ القوانيــن الفدراليــة المناهضــة للتمييــز ضــد األشــخاص الذيــن أبلغــوا 

عــن حالــة تمييــز. 

إعادة تعيين المبلغين عن المخالفات في وظائف أخرى، أو إعادة تعيينهم في وظائفهم، حسب الضرورة

مــن اآلليــات الفعالــة التــي يمكــن وضعهــا إعــادة تعييــن المبلغيــن عــن المخالفــات فــي وظائــف أخــرى، أو إعــادة تعيينهــم فــي 
وظائفهــم، وهــذا لمنــع تبعــات االنتقــام وتخفيفهــا. وفــي كل األحــوال، يجــب التشــاور مــع الشــخص المبلــغ قبــل اتخــاذ إجــراء 

ممكــن بإعــادة تعيينــه فــي وظيفــة أخــرى أو فــي وظيفتــه األصليــة، حتــى ال يــرى أن معاملتــه قــد أضــرت بــه.

ــالغ عــن  ــد اإلب ــي الشــركة بع ــل ف ــة أخــرى، إذا اســتمر العم ــي وظيف ــه ف ــة إعــادة تعيين ــر السياســات إمكاني ويجــب أن تذك
ــه. ــة أو مرتب ــه الوظيفي ــض درجت ــي خف ــذا ف ــى أال يتســبب ه ــة، عل مخالف

وفــي الحــاالت التــي يمكــن تطبيــق إعــادة التعييــن لوظيفــة أخــرى، يمكــن أيًضــا أن تذكــر السياســات تدابيــر تعويضيــة أخــرى، 
مثــل منــح عطلــة خاصــة مــع دفــع المرتــب بالكامــل، أو أي إجــراء مناســب آخــر، بمــا فــي ذلــك التدابيــر األمنيــة حســب كل 
حالــة.٥9 أمــا فــي الحــاالت التــي ال يمكــن تطبيــق إعــادة التعييــن فــي وظيفــة أخــرى، يجــب توضيــح هــذا األمــر للمبلــغ عــن 

المخالفــة فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، للتعامــل مــع توقعاتــه.

ح عــن العمــل قبــل اتخــاذ أي تدابيــر حمايــة. وحتــى  إمكانيــة إعــادة تعييــن المبلــغ عــن المخالفــة فــي وظيفتــه، إذا كان قــد ُســرِّ
فــي الحــاالت التــي ال يوجــد فيهــا قواعــد علــى المســتوى الوطنــي إلعــادة تعييــن المبلغيــن عــن المخالفــات فــي وظائفهــم، أو 
ــن المؤسســة آليــات داخليــة لهــذا الغــرض، حســب حجم المؤسســة. جبــر الضــرر الــذي تســبب فيــه االنتقــام منــه، يمكــن أن تضمِّ

ويتعيــن اتخــاذ هــذه القــرارات بعــد إجــراء تحقيــق دقيــق فــي العمــل االنتقامــي المزعــوم. ويجــب تعييــن شــخص أو وحــدة 
تكــون مســؤوله عــن هــذه المســائل. وعــادًة مــا يكــون هــذا الشــخص مــن قســم المــوارد البشــرية. وقــد ترغــب المؤسســة أيًضــا 
فــي النظــر فــي توفيــر خدمــات وســاطة لــرأب الصــدع فــي عالقــات العمــل بيــن الزمــالء والشــخص المتهــم بارتــكاب مخالفــة، 

وذلــك فــي الظــروف المالئمــة.

فرض العقوبة على األعمال االنتقامية  3-7

ممــا يؤســف لــه، أن التدابيــر القائمــة لمنــع االنتقــام مــن المبلغيــن عــن المخالفــات ال تكفــي دائًمــا لحمايتهــم الحمايــة الفعالــة. 
لــذا يجــب أن تتضمــن السياســات آليــات أخــرى للعقــاب علــى األعمــال االنتقاميــة التــي قــد تحــدث فــي المؤسســة بعــد اإلبــالغ 

عــن مخالفــة.

آليات اإلبالغ عن عمل انتقامي والتحقيق فيه

يجــب أن تســمح السياســات لألفــراد باإلبــالغ عــن معاملــة غيــر مبــررة نشــأت بعــد اإلفصــاح عــن مخالفــة. ومــن ثــم، يتعيــن أن 
تحــدد المؤسســة فــي سياســتها أن كل قنــوات اإلبــالغ القائمــة لإلفصــاح عــن مخالفــة يجــب أن تســتقبل كذلــك الشــكاوى المتعلقــة 

باحتمــال تعــرض المبلغيــن عــن المخالفــات لعمــل انتقامــي، أو معاملــة غيــر مبــررة بعــد تقديــم بالغهــم.

وال بــد مــن التذكــر أن عندمــا ُيرتكــب العمــل االنتقامــي، فقــد يفقــد المبلغــون عــن المخالفــات والموظفــون اآلخــرون ثقتهــم فــي 
منظومــة اإلبــالغ. وهــذا حقيقــي خاصــًة عندمــا يكــون االنتقــام نتيجــة الكشــف عــن هويتهــم فــي أثنــاء عمليــة اإلبــالغ. فــي هــذه 

الحــاالت، توجــد أيًضــا مؤسســات حكوميــة الســتقبال مزاعــم متعلقــة بأعمــال انتقاميــة.٦0

علــى ســبيل المثــال، إذا كان حجــم المؤسســة كبيــًرا، فقــد تمنــح السياســات المبلغيــن عــن المخالفــات إمكانيــة االنتقــال 
الدائــم أو المؤقــت إلــى قســم أو فــرع آخــر، تجنًبــا أو منًعــا النتقــام فريقــه األصلــي منــه.
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٦1 انظر مثاًل ST/SGB/ 2017 /2/Rev.1 - القسم 1-٤، ومنظمة الصحة العالمية، »اإلبالغ والحماية من االنتقام«. 
٦2 انظر مثاًل ST/SGB/ 2017 /2/Rev.1 - القسم 7-1، ومنظمة الصحة العالمية، »اإلبالغ والحماية من االنتقام«. 

ــي  ــورة ف ــات المذك ــس اآللي ــررة(، باســتخدام نف ــر المب ــة غي ــي المزعــوم )أو المعامل ــل االنتقام ــي العم ــق ف ويجــب التحقي
السياســات للتحقيــق فــي المخالفــات. ولكــن يوَصــى بــأن يقــوم الشــخص المســؤول عــن التحقيــق فــي المخالفــات المزعومــة 
ــد مــن مداومــة الفصــل بينهمــا  ــن، ال ب ــاط العمليتي ــة المزعومــة. ولكــن رغــم ارتب ــق أيًضــا فــي األعمــال االنتقامي بالتحقي

والتعامــل معهمــا كعمليتيــن منفصلتيــن الواحــدة عــن األخــرى.

كمــا تقــدم ذكــره، يمكــن تعريــف االنتقــام علــى أنــه قــرار و/أو إجــراء إداري ســلبي - مباشــر أو غيــر مباشــر - ُيســتخدم لتهديــد 
األفــراد، أو يوَصــى باســتخدامه ضدهــم، أو اســُتخدم ضدهــم.٦1 فــي هــذا الســياق، قــد يأخــذ أشــكااًل متعــددة، وقــد يعتمــد أيًضــا 
علــى الســياق االجتماعــي والقانونــي والسياســي للمؤسســة أو البلــد الــذي بــه مقــر المؤسســة، وكــذا علــى الحالــة االجتماعيــة 
االقتصاديــة المحــددة للمبلــغ عــن المخالفــة، ونوعــه االجتماعــي، ومواطــن ضعفــه. ومــن ثــم، فــإن القــرار أو اإلجــراء )مثــل 
الترقيــة أو النقــل( الــذي قــد ُينظــر إليــه أو ُيشــعر بــه علــى أنــه قــرار أو إجــراء عــادي فــي بلــد، أو مؤسســة، أو بيــن أشــخاص 
ــط الفعــل  ــذا مــن الضــروري رب ــررة فــي ســياق آخــر. ل ــر مب ــة غي ــه معامل ــى أن ــه عل ــه أو ُيشــعر ب ــد ُينظــر إلي ــن، ق محددي

االنتقامــي المزعــوم بواقعــة اإلفصــاح القائمــة فــي ســياق واحــد، لتقريــر إذا كان ُيعتبــر معاملــة غيــر مبــررة.

وهكذا يتعلق االنتقام بثالثة عناصر متتابعة:

اإلفصاح عن مخالفة مشتبه فيها أو مزعومة تستحق اإلبالغ عنها. 	 
قرار إداري سلبي مباشر أو غير مباشر، و/أو إجراء يضر بالشخص المبلغ أو إقصاؤه. 	 
عالقة سببية بين واقعة اإلفصاح وبين القرار السلبي و/أو اإلجراء المضر بالشخص المبلغ أو إقصاؤه. 	 

للتحقق من مثل هذه المزاعم، يجب أن يكشف التحقيق عن أدلة تثبت وقوع هذه العناصر الثالثة مجتمعة.

والوضــع األمثــل أن تذكــر السياســات اســتثناء نقــل عــبء اإلثبــات علــى الطــرف المعنــي بالمخالفــة، لصالــح المبلــغ عنهــا. 
ــة  ــة المتتابعــة، ســُيفترض وجــود العالق ــن مــن العناصــر الثالث ــن األولي ــن وجــود العنصري ــت للمحققي ــارة أخــرى، إذا ثب بعب
الســببية، إال إذا اســتطاع الشــخص )أو أفــراد اإلدارة( الذيــن اشــتبهوا فــي وقــوع عمــل انتقامــي أن يثبتــوا باألدلــة الواضحــة 
والمقنعــة أن العمــل المشــتبه فــي كونــه انتقامًيــا كان ســيقع حتــى لــو لــم يقــم المبلــغ عــن المخالفــة باإلبــالغ عــن مخالفــة مشــتبه 

فيهــا.٦2 

آليات العقوبة على األعمال االنتقامية

علــى الرغــم مــن أن العقوبــات شــائعة فــي الوثائــق القانونيــة أكثــر منهــا فــي السياســات، فقــد تســتفيد المؤسســات مــن األثــر 
ــم  ــى عل ــن عل ــع العاملي ــون جمي ــك، يجــب أن يك ــا لذل ــا. وتحقيًق ــن فيه ــراد العاملي ــن أف ــا بي ــه وجوده ــد يترك ــذي ق ــرادع ال ال

ــة القائمــة. ــق مــع القواعــد والسياســات التأديبي ــد تواجههــم، ويجــب أن تتواف ــي ق ــات الت بالعقوب

ــم.  ــى الشــخص المنتق ــة عل ــات معين ــام وربطــه بواقعــة اإلفصــاح عــن مخالفــة، يمكــن فــرض عقوب ــة وقــوع االنتق وفــي حال
وعلــى الرغــم مــن أن بعــض األعمــال االنتقاميــة يمكــن رؤيتهــا علــى أنهــا انتهــاك لقواعــد أخــالق العمــل فــي الشــركة، وقــد 
ُيفــرض علــى مرتكبهــا عقوبــة بنــاًء علــى هــذه األســباب. ومــن المهــم تنظيــم عواقــب االنتقــام تحديــًدا، بعــد واقعــة اإلفصــاح 
ــد ينتــج  ــة التــي ق ــات متناســبة، وتجنــب التعريفــات الشــديدة العمومي عــن مخالفــة. وهــذا يتيــح للشــركة فرصــة وضــع عقوب

عنهــا عــدم قبــول الحالــة.

ــد  ــام. وق ــة لإلبــالغ عــن حــاالت االنتق ــوات إبــالغ مختلف ــة قن ــد المســتلزمات الطبي ــاًل بعــض شــركات توري ــدم مث تق
تتضمــن، مــن بيــن قنــوات أخــرى، مســؤول االمتثــال، والمكتــب المعنــي بأخالقيــات العمــل، وقســم المــوارد البشــرية. 
ــذا يمكــن  ــات. ل ــل اإلرشــادي، لإلبــالغ عــن المخالف ــوات إبــالغ، كمــا ورد فــي هــذا الدلي كمــا يجــب إنشــاء عــدة قن
ضــه لالنتقــام تختلــف عــن قنــاة اإلبــالغ عــن  أيًضــا أن يلجــأ المبلــغ عــن المخالفــات إلــى قنــاة لإلبــالغ عــن مزاعــم َتَعرُّ

المخالفــة التــي اســتخدمها.
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٦٣ انظر الجزء الثالث من هذا الدليل اإلرشادي.

ويجــب األخــذ فــي االعتبــار االنتقــام بــكل أشــكاله عنــد صياغــة قائمــة العقوبــات. ومــن المهــم تذكــر أن التصــرف الجنائــي 
ــة  ــة المحتمل ــة القضائي ــه والمالحق ــق في ــة المختصــة للتحقي ــلطات الوطني ــدى الس ــه ل ــالغ عن ــا اإلب ــن أيًض ــه يتعي ــي طبيعت ف
لألشــخاص المعنييــن. ومــع ذلــك، حتــى لــو كانــت المخالفــة جنائيــة فــي طبيعتهــا، يمكــن أن تفــرض المؤسســة عقوبــات تأديبيــة 
علــى المخالــف. وفــي هــذا الســياق، يمكــن تضميــن فــرض العقوبــات التاليــة فــي السياســات المعنيــة، حســب جســامة المخالفــة 

المرتكبــة:

تحذير أو تأنيب مكتوب، على أن ُيحفظ في السجل الشخصي للموظفين. 	 
اإليقاف المؤقت عن العمل بال راتب. 	 
خفض أو تأجيل استحقاق زيادة الراتب لمدة محددة. 	 
خفض أو تأجيل استحقاق الترقية لمدة محددة. 	 
إعادة التعيين في وظيفة أخرى. 	 
التسريح عن العمل )مع تعويض أو بدونه(. 	 

ــة  ــى الجه ــن أن تتول ــات، يمك ــن عــن المخالف ــة المبلغي ــى سياســات حماي ــر مقتصــرة عل ــة غي ــث إن اإلجــراءات التأديبي وحي
المســؤولة عــن هــذه المســائل مســؤولية فــرض العقوبــات علــى األعمــال االنتقاميــة. ويجــب أن يكــون فــي معظــم المؤسســات 

قســم معيــن ومســتقل تابــع إلدارة المــوارد البشــرية ومســؤول عــن تحليــل هــذه العقوبــات والتقريــر بشــأنها.

توفير الدعم للمبلغين عن المخالفات وموافاتهم بالرد والمتابعة  4-7

ُيقتــرح أن تتضمــن أيًضــا سياســة حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات إجــراًء يوفــر مــا يلــي)أ( إرشــاد ودعــم األشــخاص الذيــن 
يريــدون اإلبــالغ عــن مخالفــة مزعومــة، و)ب( متابعــة منتظمــة مــع المبلغيــن عــن المخالفــات بشــأن الســير فــي القضيــة.

اإلرشاد والدعم

قــد تكــون عمليــة اإلبــالغ تجربــة مرهقــة للغايــة، خاصــًة لموظــف فــي المؤسســة يريــد اإلبــالغ عــن مخالفــة ارتكبهــا زمــالؤه 
ــّل تــردده لإلبــالغ عــن مخالفــات، وزادت ثقتــه  أو أقرانــه أو رؤســاؤه. وكلمــا ازدادت معرفــة الشــخص عــن اإلجــراءات، َق

فــي القيــام بذلــك.

ويجــب أن يكــون المســؤول األول عــن اســتالم البــالغ قــادًرا علــى تقديــم المشــورة والدعــم للمبلــغ عــن المخالفــة. كمــا يمكــن 
ــة  ــوا ثق ــات، أن يضمن ــن المخالف ــالغ ع ــة اإلب ــي عملي ــم ف ــار تخصصه ــات، باعتب ــتالم البالغ ــن اس ــن ع ــؤولين األولي للمس
الموظفيــن الذيــن لديهــم علــم بمخالفــات بهــا مــا يكفــي لإلبــالغ عنهــا. ولمــا كانــت عمليــة اإلبــالغ مرهقــة أحياًنــا بســبب كــم 
المعلومــات المطلوبــة ونوعهــا، أو العمليــات التــي يجــب اتباعهــا، أو الخــوف مــن اكتشــاف هويــة المبلــغ عــن المخالفــة، فيجــب 
أن يحصــل هــؤالء الخبــراء علــى التدريــب حــول تقديــم معلومــات للتعامــل مــع أي شــكوك قــد تســاور مقــدم البــالغ.٦٣ ويجــب 
أيًضــا تيســير حصــول المبلغيــن عــن المخالفــات علــى مشــورة مســتقلة بعيــًدا عــن المســؤولين األوليــن عــن اســتالم البالغــات. 

وقــد تقــدم هــذه المشــورة جهــة داخــل المؤسســة أو خارجهــا.

ــن أيًضــا شــخص أو ُينشــأ مكتــب محــدد مــن خــارج آليــة اإلبــالغ الرســمية لتقديــم المعلومــات.  فقــد يريــد مثــاًل أحــد  وقــد يعيَّ
الموظفيــن الحصــول علــى معلومــات حــول الخيــارات المتاحــة قبــل اتخــاذ قــرار اإلبــالغ.

ــد  ــة دون تحدي ــة أخالقي ــرف بطريق ــن التص ــى العاملي ــل عل ــالق العم ــد أخ ــرض قواع ــد تف ــال، ق ــبيل المث ــى س عل
للتصــرف الــذي يمكــن أن ينتهــك هــذا األمــر المنصــوص عليــه.أ وعلــى الرغــم مــن أن االنتقــام قــد ُيعتبــر انتهــاًكا لهــذا 

الواجــب، فاألمــر متــروك للجهــة المســؤولة عــن اإلجــراءات التأديبيــة التخــاذ القــرار.

أ مثــاًل فــي المــادة ٣7، الفقــرة 2 مــن قواعــد األخالقيــات الطبيــة للمجلــس اإلســباني العــام للجمعيــات الطبيــة الرســمية، ُيذكــر أن: »يجــب أن يعامــل األطبــاء بعضهــم بعًضــا المعاملــة 

الواجبــة مــن إجــالل واحتــرام ووفــاء، أًيــا مــا كانــت العالقــة بينهــم مــن حيــث الدرجــة الوظيفيــة.«
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٦٤ أعــدت مثــاًل منظمــة الصحــة العالميــة طبعــة مبســطة مــن سياســتها المعنيــة باإلبــالغ عــن المخالفــات وحمايــة المبلغيــن عنهــا مــن األعمــال االنتقاميــة، فــي شــكل نشــرة قصيــرة تقــدم المعلومــات 
الرئيســية حــول األشــخاص الذيــن يمكنهــم اإلبــالغ عــن مخالفــة، ومــا يمكــن اإلبــالغ عنــه، وكيفيــة اإلبــالغ عــن مخالفــة، والحمايــة التــي يمكــن توفيرهــا لألشــخاص المبلغيــن عنهــا. النشــرة متاحــة 

 .www.who.int/about/ethics/whistleblowing-and-protection-against-retaliation علــى الموقــع
٦٥ انظــر المجلــس الطبــي العــام بالمملكــة المتحــدة، »مــا الحــاالت المقلقــة التــي يجــب أن تشــاركنا إياهــا؟« و«طــرح القضايــا المقلقــة المتعلقــة بســالمة المرضــى والتصــرف بشــأنها«، متاحــة علــى 

 .www.gmc-uk.org الموقع 
٦٦ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، » آليات اإلبالغ في الرياضة«

٦7 انظر الجزء الثاني، الفصل الرابع من هذا الدليل اإلرشادي. 

وقــد يقــوم بهــذا الــدور مســؤول االمتثــال، أو أميــن الشــكاوى، أو مشــرف موثــوق فيــه، أو ممثــل النقابــات، أو ممثــل الموظفيــن. 
ــن أيًضــا إدارات المــوارد البشــرية لمســاعدة العامليــن، بمــا فــي ذلــك تقديــم المشــورة والدعــم فــي هــذا  وجــرت العــادة أن ُتعيَّ
نــون لهــذا الغــرض مدربيــن علــى تقديــم المشــورة والدعــم  الشــأن. فــي كل الحــاالت، مــن الضــروري أن يكــون األشــخاص المعيَّ
ــات. ويجــب أن  ــالغ عــن المخالف ــع حــاالت اإلب ــل م ــات والتعام ــم المعلوم ــات، بشــأن تقدي ــن عــن المخالف ــن المحتملي للمبلغي

تتوافــق أي أحــكام جديــدة مــع الترتيبــات والسياســات القائمــة التــي تهــدف إلــى ضمــان ســالمة العامليــن ودعمهــم.

ويتعيــن توجيــه العنايــة الخاصــة بأهميــة الســرية وحجــب هويــة المبلغيــن عــن المخالفــات فــي كل خطــوات عمليــة اإلبــالغ. 
ــن  ــت، للحــد مــن تعــرض األشــخاص الذي ــر اإلنترن ــل المقابــالت عب ــا، مث ويمكــن اســتخدام مــوارد المعلومــات والتكنولوجي
يحضرونهــا للكشــف عــن هويتهــم واحتمــال توصيمهــم. والوضــع األمثــل أن تضــع السياســات منظومــة يمكــن مــن خاللهــا أن 

يتمتــع كل شــخص يفكــر فــي اإلبــالغ عــن واقعــة بضمــان الســرية وأن يحصــل علــى الدعــم والمشــورة.

ــن  ــزم م ــا يل ــة م ــرات اإللكتروني ــع والنش ــدم المواق ــن أن تق ــخصي. ويمك ــاس ش ــى أس ــورة عل ــم والمش ــم الدع ــن تقدي ويمك
ــي العــام  ــد خصــص المجلــس الطب ــارات. فق ــة أحــد الخي ــة المعلوماتي ــد يكــون اســتعمال الرســائل اإللكتروني معلومــات.٦٤ وق
ــالغ عــن معلومــات  ــة اإلب ــا، وكيفي ــالغ عنه ــي يمكــن اإلب ــوع المعلومــات الت ــة تشــرح ن بالمملكــة المتحــدة صفحــة إلكتروني
أخــرى. كمــا تقــدم دليــاًل إرشــادًيا اســمه »طــرح القضايــا المقلقــة المتعلقــة بســالمة المرضــى والتصــرف بشــأنها« وهــو ال 
يشــرح فقــط الخطــوات الواجــب اتباعهــا لطــرح أي قضيــة مقلقــة ولكــن يقــدم أيًضــا قائمــة مفيــدة باألشــخاص الممكــن االتصــال 

بهــم.٦٥

وفــي الحــاالت التــي يحتــاج فيهــا المبلــغ عــن مخالفــة البعــد عــن مــكان العمــل لفتــرة مــا نتيجــة لمــا قــد يتســبب فيــه بالغــه مــن 
أثــر عليــه، يجــب أن تنظــر المؤسســة فــي كل الخيــارات المتاحــة لضمــان قــدرة المبلــغ عــن المخالفــة علــى الرجــوع للعمــل 
)إذا رغــب فــي ذلــك(، بالســماح لــه مثــاًل بعطلــة أو العمــل عــن ُبعــد. وإن أمكــن، يجــب أن توفــر أيًضــا وســيلة لحصولــه علــى 

دعــم مــن تمويــل المؤسســة أو خــط ســاخن لإلرشــاد النفســي.

موافاة المبلغين عن المخالفات بالرد والمتابعة

عقــب تقديــم البــالغ، قــد يظــل المبلــغ عــن المخالفــة يســاوره شــعور بعــدم اليقيــن، أو بالخــوف مــن االنتقــام، أو حتــى بالريبــة 
مــن عــدم اتخــاذ أي إجــراء للــرد علــى البــالغ.٦٦ ومــن الضــروري القيــام ببعــض المتابعــة لطمأنــة المبلــغ عــن المخالفــة أن 
المعلومــات التــي أفصــح عنهــا تــم التعامــل معهــا بجديــة. وكمــا ســبق ذكــره، يجــب أن تكــون الخطــوة األولــى فــي هــذه المتابعــة 

اإلفــادة باســتالم البــالغ، إذا كان قــد تــم عــن ُبعــد؛ مثــاًل عبــر البريــد اإللكترونــي، أو تطبيــق محمــول، أو اإلنترنــت.٦7

مــة إلــى المبلــغ عــن المخالفــة إلــى تقويــض التحقيــق أو اإلجــراءات التأديبيــة.  وقــد تــؤدي المعلومــات الزائــدة عــن الحــد المقدَّ
لــذا يجــب أن تذكــر السياســات أن المبلغيــن عــن المخالفــات ســيتم موافاتهــم بســير اإلجــراءات فــي الحالــة، دون اإلخــالل بــأي 
رة. ويجــب  جوانــب خاصــة بالســرية مــن جوانــب التحقيقــات التــي قــد ُتجــرى. وإن أمكــن، يجــب تقديــم الفتــرات الزمنيــة المقــدَّ
ــا الشــخص المســؤول عــن هــذه العمليــة علــى النحــو المالئــم، وبمــا يتماشــى مــع التدريــب المفــروض أن  أن يتصــرف دائًم

يكــون قــد حصــل عليــه.

وإذا خلــص التقييــم أو التحقيــق األولــي إلــى عــدم ضــرورة اتخــاذ أي إجــراء آخــر، يجــب إخبــار المبلــغ عــن المخالفــة فــوًرا 
بهــذا القــرار. وُيوَصــى باإلعــراب عــن الشــكر للشــخص المتقــدم بالبــالغ، حتــى وإن لــم ُيتَّخــذ أي إجــراء حيــال المســألة. فــإن 

ذلــك يســاعد علــى دعــم ثقافــة منفتحــة لإلبــالغ عــن المخالفــات.
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٦٨ انظر توجيه البرلمان والمجلس األوروبيين بشأن حماية األشخاص المبلغين عن المخالفات لقانون االتحاد، المادة  9، الفقرة 1 )و(.

ويجــب أن تشــمل السياســات مــدة يتــم فــي خاللهــا تقديــم الدعــم للمبلغيــن عــن المخالفــات وموافاتهــم بالمتابعــة بشــأن بالغهــم. 
ويقــدم مثــاًل توجيــه االتحــاد األوروبــي إطــاًرا زمنًيــا ال يزيــد علــى ثالثــة أشــهر.٦٨ كمــا يجــب إخبــار المبلغيــن عــن المخالفــات 
ــذا  ــم. وه ــع توقعاته ــل م ــة، للتعام ــف الحال ــق مل ــد غل ــة، وموع ــاء العملي ــي أثن ــه ف ــتحقون معرفت ــا ال يس ــتحقون وم ــا يس بم
ضــروري إلرســاء ثقافــة قائمــة علــى الثقــة فــي المؤسســة والشــعور بالقــدرة علــى ائتمانهــا علــى مــا يفصحــون عنــه. فــإذا لــم 
يشــعر الشــخص أن أحــًدا اســتمع إليــه أو تعامــل معــه بجديــة، أو إذا شــعر أن البــالغ لــم ينتــج عنــه إي إجــراء، قــد يأخــذ الحالــة 
خــارج المؤسســة ويطرحهــا علــى الــرأي العــام. وقــد ينتشــر أيًضــا مثــل هــذا الشــعور بعــدم الثقــة فــي المنظومــة علــى مســتوى 

المؤسســة، بمــا يتســبب فــي بيئــة ال تشــجع علــى اإلبــالغ عــن المخالفــات.





الجزء الثالث
التدريب ورفع مستوى الوعي



بعدمــا تنتهــي المؤسســة مــن صياغــة سياســتها لحمايــة 
المبلغيــن عــن المخالفــات، وتبــدأ فــي تفعيلها، مــن الضروري 
أن تســتثمر فــي التدريــب69 وترفــع مســتوى وعــي العامليــن 
وأعضــاء الهيئــة المتخصصــة والمســؤولة عــن اســتالم 

ــق فيهــا. البالغــات والتحقي

69حــول أهميــة التدريــب، انظــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، »دليــل مرجعــي بشــأن الممارســات 

الجيــدة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات«، ص. 77 و78.
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70 حول أهمية تدريب المسؤولين عن استالم البالغات ومتابعتها، انظر توجيه البرلمان والمجلس األوروبيين بشأن حماية األشخاص المبلغين عن المخالفات لقانون االتحاد، المادة  12. 
ــي » النســاء  ــة؟«، ف ــوع االجتماعــي، والفســاد: هــل النســاء مســتقبل التنمي Nicolas Hamelin 71 وMehdi el Boukhari، وSonny Nwankwo، »االئتمــان المتناهــي الصغــر، والن

ــا؟«، Doris H. Gray وNadia Sonneveld، المحــررون )كمبريــدج، المملكــة المتحــدة، دار نشــر كمبريــدج، 201٨(.  ــا: مــا ُيعتبــر ثورًي والتغيــر االجتماعــي فــي شــمال أفريقي
Zúñiga 72، »مراعاة النوع االجتماعي في اإلبالغ عن الفساد والمخالفات«. 

تدريب المسؤولين األوليين عن استالم البالغات 
والمحققين والموظفين

الفصل الثامن

كمــا تقــدم ذكــره، يجــب أن تقــوم المؤسســة، مــن أجــل إنشــاء سياســة وإجــراءات لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، بتعييــن 
ــات  ــن عــن المخالف ــم المبلغي ــم مزاع ــى تقيي ــدرة عل ــارات والق ــة والمه ــم المعرف ــن( لديه ــن قائمي ــد موظفي ــن )أو تحدي موظفي
ــى التدريــب  ــات عل ــة اإلبــالغ عــن المخالف ــي عملي ــن أن يحصــل كل شــخص يشــارك ف ــات فيهــا. كمــا يتعي وإجــراء التحقيق
ــة. ــن الوطني ــزام بالقواني ــة الالزمــة، وااللت ــم، مــع توخــي العناي ــى النحــو المالئ ــم لضمــان التعامــل مــع البالغــات عل المالئ
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ــن أن واجبهــم أن  ــى التعامــل معهــا، ومدركي ــن عل ــون عــن اســتالم البالغــات مدربي مــن المهــم أن يكــون المســؤولون األول
يوفــروا الحمايــة للمبلغيــن عــن المخالفــات.70 ولمــا كانــت الســرية مــن األمــور الضروريــة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، 
ــا يفصــح  ــة، عندم ــة الواجب ــة بالعناي ــات المقدم ــع المعلوم ــات م ــتالم البالغ ــن اس ــون ع ــؤولون األول ــل المس يجــب أن يتعام
ــن حســب  ــات تتباي ــات أن المعلوم ــه بعــض المجتمع قت ــا وثَّ ــن م ــة. ومــن بي ــة مزعوم ــة أو إداري ــة قانوني شــخص عــن مخالف
ــغ عــن المخالفــة، ويجــب أيضــا األخــذ فــي االعتبــار األعــراف الثقافيــة والمجتمعيــة.71 ويجــب أن يكــون  الشــخص الــذي يبلَّ
المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات مدربيــن علــى تلقــي البالغــات والتعامــل معهــا، والــرد عليهــا، وهــي البالغــات 
ــن  ــات م ــن عــن المخالف ــوا احتياجــات ومواطــن ضعــف المبلغي ــق، ويجــب أن يتفهم ــد تكــون حساســة أو مســببة للقل ــي ق الت
النســاء واألقليــات.72 كمــا يتعلــق الــدور الــذي يقــوم بــه المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات بمســتوى معيــن مــن الجهــد 
ــم تشــجيعهم علــى اإلبــالغ عــن المخالفــات. وفــي  ــاء الثقــة، ومــن ث الــالزم للتواصــل مــع كل أفــراد العامليــن بالمؤسســة لبن
ــة باالصطالحــات  ــى معرف ــون عــن اســتالم البالغــات عل ــة، مــن المهــم أن يكــون المســؤولون األول ــة الصحي قطــاع الرعاي

واإلجــراءات المســتخدمة فــي مؤسســتهم.

ولخصوصيــة المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا قطــاع الرعايــة الصحيــة والمبالــغ الماليــة المطلوبــة لهــذا الغــرض، فليــس 
غريًبــا أن تتضمــن البالغــات أدلــة علــى جرائــم فســاد أو جرائــم ضــد الســالمة العامــة. وإن أمكــن، يجــب أن يحصــل 
المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات علــى بعــض أشــكال التدريــب القانونــي؛  وعلــى أقــل تقديــر التدريــب علــى تحديــد 
الحــاالت التــي يكــون فيهــا اإلفصــاح متضمًنــا جرًمــا جنائًيــا. لــذا سيســتفيد المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات مــن 
التدريــب المتعلــق بأكثــر الجرائــم شــيوًعا فــي القطــاع، مثــل الغــش أو الفســاد الدوائــي فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة، والجرائــم 
د جريمــة محتملــة، يتعيــن أن يخبــر المســؤولون األولــون عــن  الشــائع ارتكابهــا فــي مــكان العمــل، مثــل االختــالس. عندمــا ُتحــدَّ

اســتالم البالغــات ســلطات إنفــاذ القانــون المختصــة، بموافقــة المشــرف عليهــم.
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7٣ مثــال علــى البرنامــج التدريبــي للمحققيــن فــي شــكاوى المبلغيــن عــن المخالفات،البرنامــج اإلجبــاري للعامليــن فــي تحقيقــات المبلغيــن عــن المخالفــات، انظــر وزارة العمــل األمريكيــة، إدارة 
ــه رقــم TED-01-00-020 - ٨ أكتوبــر 201٥.  ــة، »برنامــج تدريبــي إجبــاري للمحققيــن فــي شــكاوى المبلغيــن عــن المخالفــات«، التوجي الســالمة والصحــة المهني

7٤ انظــر، مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، »«برنامــج لقطــاع األعمــال بشــأن أخالقيــات مكافحــة الفســاد واالمتثــال«، ص. 72-٦9، والمملكــة المتحــدة، وزارة األعمــال 
واالبتــكار والمهــارات، »اإلبــالغ عــن المخالفــات: دليــل إرشــادي ألصحــاب العمــل ومدونــة قواعــد الممارســات« )لنــدن، 201٥(، ص. ٥. 

كمــا أنهــم مســؤولون عــن إحاطــة المبلغيــن عــن المخالفــات علًمــا بإجــراءات اإلبــالغ، والضمانــات اإلجرائيــة )ومــن بينهــا 
الســرية، وحظــر االنتقــام، والحــق فــي االطــالع علــى وضــع البــالغ( وتدابيــر الحمايــة.

ويتعيــن أن يكــون المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات مدربيــن علــى مراعــاة الواقــع الســياقي واالجتماعــي للمبلغيــن 
عــن المخالفــات، وإبــداء الحساســية واالســتجابة فــي عملهــم. ويتعيــن أن يراعــوا العوامــل الفرديــة، مثــل انتمــاء مقــدم البــالغ 
لفئــة اجتماعيــة ضعيفــة، وتداخــل المالمــح المختلفــة فــي هويتــه، مثــل العنصــر والطبقــة  والنــوع االجتماعــي. ولــذا يجــب أن 

يتــدرب المســؤولون األولــون عــن اســتالم البالغــات تدريًبــا متخصًصــا علــى قضايــا النــوع االجتماعــي والتنــوع.
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يجــب أيًضــا تدريــب المحققيــن أو متقصــي الحقائــق. ويمكــن أن ينتفعــوا مــن بعــض التدريبــات المقدمــة للمســؤولين األوليــن 
ــب  ــة. إال أن تدري ــي المؤسس ــتخدمة ف ــراءات المس ــات واإلج ــع االصطالح ــل م ــة التعام ــل كيفي ــات؛ مث ــتالم البالغ ــن اس ع
ــي  ــر المهن ــيًرا للتطوي ــياق، وتيس ــذا الس ــي ه ــتقصائية.7٣ ف ــارات االس ــز المه ــى تعزي ــز عل ــق يجــب أن يرك متقصــي الحقائ
ــات  ــراء التحقيق ــدة إلج ــهادات معتم ــع ش ــمية م ــة رس ــي دورات تدريبي ــة ف ــتثمر المؤسس ــب أن تس ــق، يج ــي الحقائ لمتقص
الداخليــة، بمــا فيهــا التحقيقــات الماليــة. وقــد تســاعدهم التحليــالت التاريخيــة للحــاالت فــي القطــاع والمؤسســة علــى فهــم المــكان 
الــذي يبحثــون فيــه عــن مواطــن الضعــف، وعالمــات الخطــر، والفجــوات المحتملــة، ومصــادر كل مخالفــة. ويجــب أن تحفــظ 

ــن لتيســير عمليــة التعلــم. المؤسســة ســجالت رســمية فــي شــكل أرشــيف مؤمَّ

وينبغــي تدريــب المحققيــن علــى اإلجــراءات والعقوبــات التــي تــرد فــي سياســة المؤسســة لحمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، 
ألنهــم مســؤولون فــي نهايــة التحقيــق عــن صياغــة التوصيــات بالعقوبــات الواجــب فرضهــا، حســب األحــوال، علــى المخالفــة 

أو العمــل االنتقامــي.

وأخيــًرا، يتعيــن أن ُيبــدي المحققــون، شــأنهم فــي ذلــك شــأن المســؤولين األوليــن عــن اســتالم البالغــات، مســتوى عــاٍل مــن 
الحساســية واالســتجابة عنــد القيــام بواجباتهــم. لــذا يجــب أن يتدربــوا علــى النــوع االجتماعــي والتنــوع لتمكينهــم مــن مراعــاة 

الوضــع الفــردي لــكل مبلِّــغ عــن مخالفــة فــي تحقيقاتهــم فــي المخالفــات أو األعمــال االنتقاميــة المزعومــة.

تدريب كل أفراد العاملين  3-8

يجــب أن تســعى المؤسســة إلــى توفيــر التدريــب المالئــم والكافــي لجميــع أفــراد العامليــن علــى سياســات حمايــة المبلغيــن عــن 
المخالفــات، واآلليــات، واإلجــراءات التصحيحيــة، والدعــم المتــاح لهــم.7٤ ويجــب إدراج هــذه التدريبــات ضمــن برامــج تعريــف 
نيــن الجــدد بعمــل المؤسســة وهيكلهــا. كمــا يجــب تقديــم التدريــب لــإلدارات المعنيــة؛ مــن مثــل إدارات المــوارد البشــرية،  المعيَّ
ــا،  ــع المزاعــم أو تســيير إجراءاته ــة التعامــل م ــى كيفي ــب عل ــن الشــكاوى، ليكــون التدري ــب أمي ــة، ومكت ــال، والرقاب واالمتث
وكيفيــة إرشــاد ودعــم األفــراد الذيــن قدمــوا البالغــات أو فكــروا فــي اإلبــالغ  عــن مخالفــة. ويجــب أيًضــا أن تضمــن المؤسســة 
ــراد العامليــن، بمــا فــي  ــم ألف ــم اإلرشــاد المالئ ــى تقدي ــا والمديريــن والمشــرفين األقدميــن مدربــون عل أن أفــراد اإلدارة العلي
ذلــك كيفيــة التعامــل مــع المزاعــم والبالغــات أو تســيير إجراءاتهــا. ويوَصــى كذلــك أن تفكــر المؤسســة فــي اســتعمال األدوات 
م  ــدَّ ــات. ويجــب أن تق ــذه التدريب ــم ه ــة لتقدي ــم إلكتروني ــوارد تعل ــة وم ــا منصــات إلكتروني ــت باعتباره ــة واإلنترن اإللكتروني
ث المــواد التدريبيــة باســتمرار لضمــان بقائهــا علــى صلــة  التدريبــات علــى فتــرات منتظمــة لضمــان اســتمرار التعلــم، وأن ُتحــدَّ
وثيقــة بالموضــوع، وعكســها للقوانيــن المعمــول بهــا وأفضــل الممارســات. ويجــب أن تســعى المؤسســة إلــى تقييــم نتائــج التعلــم 

لقيــاس مــدى فعاليــة التدريــب.
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تلخيًصا لما تقدم، يجب أن توفر المؤسسة األنواع التالية من التدريبات:

تدريــب المســؤولين األوليــن عــن اســتالم البالغــات علــى كيفيــة الــرد عليهــا، وتحديــد األســئلة الالزمــة، والمشــورة 	 
المطلــوب تقديمهــا، واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا، وكيفيــة الحفــاظ علــى الســرية. 

تدريب المحققين أو متقصي الحقائق على كيفية إجراء التحقيقات. 	 

ــالزم 	  ــر الدعــم ال ــن الشــكاوى( لتوفي ــب أمي ــال، ومكت ــاًل إدارة االمتث ــة )مث ــي اإلدارات المعني ــن ف ــب الموظفي تدري
ــات.  ــن عــن المخالف ــة للمبلغي والمتابع

ــى 	  ــالغ إل ــم الب ــن، وتقدي ــاد للموظفي ــر اإلرش ــات، وتوفي ــتالم البالغ ــى اس ــن عل ــن األقدمي ــب اإلدارة والمديري تدري
ــه.  ــة ب ــق أو الوحــدة المعني ــي بتقصــي الحقائ الشــخص المعن

تدريــب جميــع الموظفيــن علــى حقــوق المبلغيــن عــن المخالفــات، واإلجــراءات التصحيحيــة، واإلرشــادات المتاحــة، 	 
واآلليــات القائمــة. 
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ــن  ــالغ ع ــة اإلب ــن إمكاني ــى الموظفي ــير عل ــتراتيجيات للتيس ــل واس ــات: إطــار عم ــة المؤسس ــن Benisa Berry »ثقاف ــاس م ــات«، اقتب ــن المخالف ــالغ ع ــم اإلب Jackson 7٥ وآخــرون، »فه
ــارس/آذار 200٤(، ص. 1-11.  ــزء  1٦ )م ــم، الج ــن وحقوقه ــؤوليات الموظفي ــة مس ــات«، مجل المخالف

7٦ المرجع السابق. 

رفع مستوى الوعي

الفصل التاسع

يجــب أن تتصــدى المؤسســات لثقافــة الصمــت التــي قــد تكــون ســائدة بيــن الموظفيــن، برفــع مســتوى الوعــي لفوائــد اإلبــالغ 
ــه الواضحــة  ــه تبعات ــالغ ل ــات موضوعــة لإلب ــدون آلي ــالغ عــن ســوء ســلوك ب ــا أن اإلب ــون بديهًي ــد يك ــات. وق عــن المخالف
ــة  ــد أن تشــجع السياســات الفعال ــه.  فالب ــد ُيثنيهــم عــن المجاهــرة ب ــون، وق ــا الموظف ــد يتعــرض له ــي ق وضــوح الشــمس الت

ــد والحــوار والنقــاش.  ــاح فــي النق ــة تدعــم وترحــب باالنفت ــة المبلغيــن عــن المخالفــات علــى وجــود بيئ لحماي

ويمكــن أن يمثــل اإلبــالغ عــن المخالفــات فرصــة للتفكيــر المتعمــق فــي جــودة الرعايــة وتحســينها، ال علــى أنــه تصــرف يضــر 
باألفــراد.7٦و يشــعر فــي أحيــان كثيــرة المتخصصــون فــي الرعايــة الصحيــة بهاجــس يدفعهــم لمســاعدة اآلخريــن، ويجــب أن 
ــة. وينبغــي أن يكــون  ــة الصحي ــه فرصــة لتحســين منظومــة الرعاي ــى أن ــى التعامــل مــع اإلبــالغ عل تســاعدهم المؤسســة عل

الهــدف تغييــر كيفيــة النظــر إلــى األشــخاص الذيــن يقــررون اإلبــالغ عــن الممارســات الســيئة.

ولكــن مــن الســذاجة الظــن أن كل الموظفيــن ســيتقدمون ويفصحــون عــن مخالفــة محتملــة فقــط لشــعورهم بالواجــب.  ويجــب 
أن ُترســي المؤسســة هــذه الثقافــة مــن قمــة الهــرم الوظيفــي، وتجعــل المبــادئ األخالقيــة والنزاهــة وعــدم التســامح البــات جــزًءا 

مــن ثقافتهــا المؤسســية.

ــى المعلومــات لتكــون فــي  ــم ســبل الوصــول إل ــن، مــن الضــروري تعمي ــع الموظفي ــن جمي ــع مســتوى الوعــي بي وســعًيا لرف
متنــاول الكافــة. ويجــب أن تجعــل المؤسســة سياســة حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات علنيــة ومتاحــة لــكل األشــخاص، وليــس 
ــر كل  ــي إعــالم وتذكي ــي االنتظــام ف ــم. وينبغ ــا يقلقه ــى م ــم لإلشــارة إل ــي وضــع يدفعه ــوا ف ــد يكون ــن ق ــن الذي ــط للموظفي فق
الموظفيــن عبــر الملصقــات فــي غــرف االجتماعــات، وأشــكال التواصــل الخاصــة بهــذا الشــأن، وأنشــطة التدريــب المتعلقــة 

بوجــود السياســات ومحتواهــا.

ويجب الرد على األسئلة التالية:

هل هناك سياسة معنية بحماية المبلغين عن المخالفات؟ 	 
لماذا يجب أن أبلغ عما يقلقني؟ 	 
ما السلوك السيئ الذي يمكنني اإلبالغ عنه؟ 	 
ما الجهة التي يجب أن أبلغها عما يقلقني، وكيف أقوم بذلك؟ 	 



َتكلم من أجل الصحة - الخطوط اإلرشادية للتمكين من حماية المبلغين عن المخالفات في قطاع الرعاية الصحية

58

77 انظر مثاًل: منظمة الصحة العالمية، »اإلبالغ والحماية من االنتقام«.

هل سيكون اسمي وهويتي والمعلومات مشمولة بالسرية إذا تقدمت ببالغ؟ 	 
ما المخاطر التي قد أتعرض لها؟ 	 
إذا قررت اإلبالغ، ما تدابير الحماية القائمة؟ 	 

ويجــب اإلعــالن عــن هــذه المعلومــات، أو التســويق لهــا، باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل؛ مــن مثــل النشــرات، 
والبطاقــات اإلعالنيــة، والكتيبــات،77 والملصقــات، حســب حجــم المؤسســة والنقاشــات وتدريبــات المحــاكاة )لعــب األدوار(؛ 
ويمكــن عقــد النــدوات إلعــالم الموظفيــن باآلليــات المختلفــة، والقنــوات، وتدابيــر الحمايــة المتاحــة. وقــد تختــار أيضــا المؤسســة 
اإلعــالن عــن سياســاتها عبــر شــبكات اإلنترانــت، مــن خــالل النشــرات اإلخباريــة المنتظمــة، وطلــب المســاعدة مــن النقابــات 

المعنيــة لضمــان توســعة نطــاق النشــر.
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7٨ لغــرض التحليــل، انظــر Aled Jones، »دور إبــالغ الموظفيــن عــن المخالفــات وعمــا يقلقهــم فــي إطــار ثقافــة تعلــم مؤسســية: صعــب اإلمســاك بــه وجديــر بالثنــاء؟« تعليــق علــى »ثقافــات 
الصمــت وإبــداء الــرأي« دور اإلبــالغ عــن المخالفــات فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة«، المجلــة الدوليــة للسياســة واإلدارة الصحيــة، الجــزء ٥، العــدد 1 )يناير/كانــون الثانــي 201٦(. 

79 انظر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وضع النزاهة: دليل إرشادي حول إجراء تقييمات مخاطر الفساد في المؤسسات العامة )فيينا 2020(. 

التعلم من العملية: تقييم المخاطر

الفصل العاشر

تســتطيع المؤسســات تطويــر الرقابــة الداخليــة بمتابعــة النتائــج والتوصيــات واإلجــراءات التصحيحيــة مــن الحــاالت المغلقــة. 
كمــا تســتطيع، بفضــل حفــظ البيانــات وتحليلهــا، الكشــف عــن األنمــاط المتكــررة التــي يمكــن االســتفادة منهــا كأداة تعلُّــم مهمــة 
ــه  ــى توجي ــة عل ــد المعرف ــر قواع ــاعد تطوي ــن أن يس ــه. ويمك ــة وخارج ــة الصحي ــة، داخــل قطــاع الرعاي ــات المعني للمؤسس
اآلليــات المســتقبلية لإلبــالغ عــن المخالفــات، وعلــى إعــداد اســتراتيجيات لقطــاع الرعايــة الصحيــة للحــد مــن أشــكال الفســاد 
ــك المعضــالت  ــات، وف ــياج المحرم ــدم س ــتوى الوعــي، وه ــع مس ــة لرف ــا أداة حيوي ــي أيًض ــة ه ــد المعرف ــتجدة. وقواع المس

المرتبطــة باإلبــالغ عــن المخالفــات. وقــد يســاعد أيًضــا التعلــم مــن الحــاالت المغلقــة علــى مــا يلــي:

تحسين بيئات التواصل لإلبالغ  	 

إجراء التقييمات األولية 	 

تقليل المخاطر المؤسسية 	 

تصنيف البالغات 	 

ابتكار عمليات استقصائية 	 

تحسين التواصل  	 

كمــا يســاعد متابعــة الحــاالت المغلقــة علــى بنــاء أســاس للممارســات الجيــدة التــي قــد ُتســتخدم وتنفَّــذ فــي المســتقبل. ومــن بيــن 
األمثلــة البيانــات التــي يســتعملها مركــز فرجينيــا ميســون الطبــي فــي ســياتل، بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــي مســتقاة 
مــن »نظــام إنــذار لســالمة المرضــى« لتحســين ثقافــة الســالمة فــي المركــز.7٨ ومــن الممارســات األساســية والفعالــة األخــرى 
الحفــاظ علــى الســجالت الرســمية لــكل البالغــات والتحقيقــات التــي أُجريــت علــى مســتوى المؤسســة، بصــرف النظــر عــن 

النتيجــة.

يمكــن أن تكــون هــذه الســجالت أداة تحليليــة لرســم خارطــة لجوانــب وأنمــاط المخاطــر المحتملــة داخــل المؤسســة، مــن أجــل 
إدراجهــا ضمــن التقييمــات المنتظمــة للمخاطــر والتركيــز عليهــا. وييســر هــذا بــدوره إعــداد تدابيــر مصممــة خصيًصــا لجوانــب 
ــظ الســجالت وإدارتهــا، أو  ــي سياســة لحف ــي تبنِّ ــد ترغــب المؤسســة ف ــك، ق ــا. لذل ــة بالحــد منه محــددة مــن المخاطــر ومعني

تحســين سياســتها القائمــة المعنيــة بذلــك.79
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مــن بيــن الطــرق التــي يمكــن انتهاجهــا التخــاذ وتعزيــز تدابيــر الحــد مــن جانــب معيــن مــن جوانــب المخاطــر هــي االنخــراط 
فــي عمليــة تقييــم مخاطــر الفســاد.

والهــدف منهــا تحديــد مجموعــة واقعيــة مــن المخاطــر المحتملــة، ووضعهــا فــي أولويــات، وإعــداد وتنفيــذ تدابير واســتراتيجيات 
فاعلــة ومجديــة اقتصادًيــا للحــد منهــا. ويمكــن أن تكــون النتائــج والتوصيــات واإلجــراءات التصحيحيــة للحــاالت الســابقة، التــي 

ًمــا للمعلومــات فــي كل مراحــل العمليــة. بــدأت ببالغــات داخليــة، مصــدًرا قيِّ

وبعــد التــزام المؤسســة بإجــراء تقييــم لمخاطــر الفســاد، تكــون الخطــوة األولــى إجــراء تقييــم ذاتــي داخلــي. ويشــمل مثــل هــذا 
التقييــم اســتعراض دقيــق للعوامــل الخارجيــة والداخليــة التــي تشــكل ســلوك المؤسســة وأفــراد العامليــن فيهــا، وســلطتها للتحكــم 
فــي هــذه العوامــل، والقيــود التــي تعرقــل ممارســتها لهــذه الســلطة. ويجــب أن يتضمــن التقييــم الذاتــي كل مــا هــو قائــم مــن 
ــة المبلغيــن عــن المخالفــات. وســيفيد النظــر فــي النزاهــة الشــخصية  ــة لحماي قوانيــن، ولوائــح، وسياســات وإجــراءات داخلي
والمهنيــة ألفــراد العامليــن، وفلســفة اإلدارة وأســلوب عملهــا، وطريقــة رد المؤسســة علــى البالغــات والمعلومــات الســابقة فــي 
الحــاالت المغلقــة، للنظــر المتعمــق فــي العوامــل الخارجيــة أو الداخليــة ذات الصلــة، واســتجالء كيفيــة عمــل المؤسســة عندمــا 

قُــدم إليهــا مــا يفيــد بوجــود مخاطــر محــددة بحــاالت فســاد.

والخطــوة الثانيــة هــي تحديــد مخاطــر الفســاد المحتملــة. وممــا يتضــح مــن الحــاالت المغلقــة للممارســات الفاســدة، أو مخاطــر 
الفســاد المحتملــة، قــد يشــمل قائمــة بمواطــن الضعــف المحــددة والمتعلقــة بالفســاد إلفــادة عمليــة تقييــم المخاطــر.  وبعــد إعــداد 
القائمــة، يجــب أن تحللهــا المؤسســة باعتبارهــا أســاس إجــراء المقابــالت مــع الموظفيــن، ودراســة الوثائــق الداخليــة، والنتائــج 

الســابقة، والتوصيــات، ومراجعــة ضوابــط الفســاد القائمــة.

أمــا الخطــوة الثالثــة فهــي معنيــة بتقييــم مخاطــر الفســاد المحتملــة وفًقــا لمــدى ترجيــح وقوعهــا، وخطــورة أثرهــا. والســؤاالن 
الواجــب طرحهمــا مــن بيــن األســئلة الرئيســية همــا تقديــر مــدى ترجيــح وقــوع مخاطــر بالفســاد وإذا مــا كانــت أفعــال مماثلــة 
بالفســاد قــد وقعــت بالفعــل فــي المؤسســة أو فــي مؤسســات مشــابهة، وإذا مــا كانــت اإلجــراءات الداخليــة تتضمــن ضمانــات 
كافيــة لــردع مــن يريــد ارتــكاب هــذه األفعــال. وفــي هــذا المقــام تكــون المعلومــات المقدمــة مــن مقدمــي البالغــات، والمعلومــات 

المتضمنــة فــي الحــاالت المغلقــة، وثيقــة الصلــة بهــا.

وقــد اتضــح أن األفــراد عندمــا ُيطلــب منهــم تقديــر المخاطــر، غالًبــا مــا يبالغــون أو يقللــون فــي تقديراتهــم لمــدى ترجيــح وقــوع 
بعــض الحــاالت، حســب مســتوى معرفتهــم بهــا. وتســتطيع المؤسســات الــرد علــى التحيــزات المعرفيــة بســؤال األفــراد عــن 
ســبب ظنهــم بــأن فعــل مــن أفعــال الفســاد مرجــح وقوعــه أكثــر مــن غيــره، أو إذا أدت حــاالت وقعــت حديًثــا إلــى التأثيــر علــى 
تقديراتهــم. وقــد تكــون المعلومــات الــواردة فــي الحــاالت أو البالغــات المغلقــة تحمــل داللــة علــى احتماليــة أن تصبــح مــن 

جديــد إحــدى المخاطــر عامــاًل مســاعًدا لوقــوع حالــة فســاد، حســب الســياق والحقائــق المرتبطــة بحالــة محــددة.

وإذا ارتفعــت احتماليــة وجــود خطــر معيــن مــن وقــوع حالــة فســاد، أو زاد أثــره، يجــب وضــع المخاطــر فــي أولويــة، وإعــداد 
اســتراتيجية معنيــة بالحــد منهــا. وللقيــام بذلــك، يتعيــن أن تحلــل المؤسســة الضوابــط القائمــة، بمــا فيهــا إجراءاتهــا وقواعدهــا 
ــراءات  ــات واإلج ــج والتوصي ــاعد النتائ ــن أن تس ــرى، يمك ــرة أخ ــه. وم ــف عن ــاد والكش ــع الفس ــى من ــة إل ــا الرامي وتدابيره
ــر  ــك، وتقري ــي ذل ــد الســبب ف ــة، وتحدي ــد ال تكــون فعال ــي ق ــة الت ــط القائم ــى الضواب ــوف عل ــى الوق ــة الســابقة عل التصحيحي
أي أنــواع الضوابــط الجديــدة التــي قــد تكــون مطلوبــة. ومــع محدوديــة المــوارد فــي المؤسســات، يتعيــن أن تكــون الضوابــط 
ــط  ــون الضواب ــة، يجــب أن تك ــر بواقعي ــع األم ــل م ــا. وللتعام ــت فعاليته ــا إذا ثبت ــل تكلفته ــن تحم ــدة ذات جــدوى ويمك الجدي
الجديــدة محــددة وواضحــة، وأال تزيــد تكلفتهــا علــى الخســائر المحتمــل أن ترتبــط بخطــر معيــن مــن مخاطــر الفســاد. وبعــد 
تحديــد التدابيــر الجديــدة للحــد مــن هــذه المخاطــر، يجــب إدراجهــا ضمــن خطــط العمــل التشــغيلية واالســتراتيجية للمؤسســة، 

وتنفيذهــا، ومداومــة مراجعتهــا وتقييمهــا.

ولكــن مــن الضــروري توخــي الحيطــة فــي االلتــزام بمبــدأ الســرية فــي ســياق عمليــة تقييــم مخاطــر الفســاد. ففــي واقــع األمــر 
أن رغــم مــا تمثلــه البيانــات المســتخلصة مــن الحــاالت المغلقــة مــن مصــدر غنــي للمعلومــات، فــإن أنــواع البيانات المســتخلصة 
يجــب مراجعتهــا حتــى ال تكشــف عــن دون قصــد عــن هويــة الشــخص المبلــغ، أو تلمــح بــه، أو تــؤدي إلــى معرفتهــا )مثــل رقــم 
مكتــب الشــخص المبلــغ أو اإلدارة التــي يعمــل بهــا(. ولكــن قــد تكــون هــذه المعلومــات معروفــة إذا كان اإلفصــاح عنهــا تــم فــي 
الســابق بموجــب القانــون؛ مثــاًل، إذا تــم الحصــول علــى الموافقــة الصريحــة لمقــدم البــالغ. وعلــى الرغــم مــن غلــق الحالــة، 
فقــد يبقــى خطــر االنتقــام منــه. لــذا مــن الضــروري أن يعمــل الفريــق المســؤول عــن إجــراء تقييــم المخاطــر فــي تعــاون وثيــق 
مــع الشــخص المســؤول أو الوحــدة المســؤولة عــن التحقيــق فــي البالغــات، لتقييــم حجــم المعلومــات التــي يمكــن أن يحصلــوا 

عليهــا، وتحديــد أي المعلومــات يمكــن ذكرهــا فــي جــدول تقييــم المخاطــر.
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وفــي كل األحــوال، يتعيــن التحقــق مجــدًدا مــن المعلومــات المســتخلصة مــن الحــاالت المغلقــة مــن أجــل التأكــد مــن توفــر مبــدأ 
السرية.

ــة، »وضــع  ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح ــب األم ــور مكت ــي منش ــاد ف ــر الفس ــم مخاط ــة تقيي ــل عملي ــرد تفاصي ي
النزاهــة: دليــل إرشــادي حــول إجــراء تقييمــات مخاطــر الفســاد فــي المؤسســات العامــة«، الــذي يوفــر معلومــات إضافيــة، 
وقــد يكــون مرجًعــا مفيــًدا للمؤسســات التــي ترغــب فــي اســتخدام الــدروس المســتفادة مــن الحــاالت المغلقــة، للحــد مــن مخاطــر 

الفســاد المســتقبلية ومنعهــا.
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