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دليــل
البالغ عن المخالفات
إ
أ
في قطاعي الدفاع والمن

مركز النزاهة في قطاع الدفاع
يعمل مركز النزاهة في قطاع الدفاع ( )CIDSمن أجل تعزيز النزاهة وتطوير تدابير مكافحة الفساد والحوكمة
الرشيدة في قطاع الدفاع .ويسعى المركز ،بالتعاون مع شركائه النرويجيين والدوليين ،إلى المساهمة في الحد
من مخاطر الفساد من خالل تنمية الكفاءات ،وزيادة الوعي ،وتوفير األدوات العملية الالزمة .وقد أسست
ً
رسميا برئاسة دائرة الناتو
وزارة الدفاع النرويجية مركز النزاهة في قطاع الدفاع سنة  ،2012وتم تكليف المركز
المعنية بهذا المجال التخصصي الجديد ،والذي تم تأسيسه من خالل برنامج بناء النزاهة في عام  .2013وقد
ً
مندمجا بالكامل في وزارة الدفاع النرويجية.
أصبح المركز اليوم
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نص حشو

تقديــم
يوفر “دليل اإلبالغ عن المخالفات في قطاعي
الدفاع واألمن” النصائح والتدابير العملية التي
يحتاجها جميع األفراد الذين يتلقون بالغات عن
وقوع مخالفات ،أو يتعاملون مع هذه البالغات،
ً
وذلك استنادا إلى األسلوب المعتمد في قطاع الدفاع
النرويجي للتعامل مع حاالت اإلبالغ عن المخالفات.
وقد تم إعداد الدليل باالستناد إلى اإلجراءات
ا لمعتمد ة في مختلف هيئا ت وأ جهزة ا لقطاع
وتجاربــها في هذا المجال.
يهدف الدليل إلى تحقيق ما يلي:
ً
عموما بمسألة اإلبالغ عن
الوع
▪رفع مستوى
ي
المخالفات وحاالته عىل اختالف أنواعها.
ين
وغ�هم من األفراد الذين
تمك� المدراء ي
▪
يستلمون البالغات من التعامل بشكل سليم مع
هذه الحاالت.
ف
▪التعرف عىل المخالفات ي� القطاع ومنع وقوعها.
وحق اإلبالغ عن المخالفات في قطاع الدفاع هو
حق مكفول لجميع أفراد الدفاع (ومنهم المجندين)
والعاملين من خارج القطاع واألفراد المتعاقدين،
والحرفيين ،واألفراد الخارجيين ،وغيرهم من
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األطراف األخرى من غير المنتسبين إلى الهيئات
والوكاالت الدفاعية المعنية.
ويجوز للمبلغين عن مخالفات أن يقرروا بأنفسهم
الجهة التي يبلغونها ،وهل يتقدمون ببالغهم إلى
شخص بعينه أو إلى إحدى الوحدات الرقابية .ومعنى
هذا أنه يمكن ألي فرد يعمل في قطاع الدفاع أن
ً
يتلقى في أي وقت بالغا عن مخالفة ،ويجب أن
ً
يكون مستعدا للتعامل مع هذه الحالة أو إحالتها إلى
ً
مناسبا.
السلطة المختصة ،إذا كان ذلك
تتحقق أقصى فائدة من اإلبالغ عن المخالفات
عندما يتم التعامل مع اإلفصاح (أي البالغ أو الكشف
عن المخالفة) بشكل تفصيلي مع توفير الحماية
ِّ
للمبلغ واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من وقوع
ّ
المخالفة ،ومن ثم التمكن من وقفها.
تم إعداد هذا الدليل بواسطة وحدة المدققين
الداخليين في قطاع الدفاع النرويجي ،كما ساهم في
إعدادها عدد من الخبراء الدوليين التابعين لمركز
النزاهة في قطاع الدفاع ( .)CIDSوأتوجه بالشكر
والعرفان إلى كل من ساعد في إنتاج الدليل ،ومنهم
محرر المركز ،السيد /هانس ميرنغن.

يستند إعداد الدليل إلى إرشادات قطاع الدفاع
النرويجي المتعلقة بحاالت اإلبالغ عن المخالفات.
ويجدر التأكيد على أن الدليل يعكس اإلطار القانوني
المعمول به في دولة النروي ــج ،بصفتها إحدى دول
المنطقة االقتصادية األوروبية ( ،)EEAوبالتالي فإن
اإلطار القانوني لالتحاد األوروبي المعني بعدة مسائل
ً
أيضا في النروي ــج.
يغطيها الدليل يسري
يرحب مركز ا لنزا هة في قطاع ا لد فاع بتلقي
المالحظات والتعليقات على هذا الدليل.

أوسلو 20 ،يونيو/حزيران 2017

بير كريستنسون
المدير العام
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 	-1المصطلحات
المصطـ ــلح
ً
داخليا
اإلبالغ

ِّ
ِّ
ً
داخليا
يوصف اإلبالغ بأنه داخلي عندما يقوم المبلغ بإثارة المسألة محط القلق ،أو يبلغ عنها

ً
خارجيا
اإلبالغ

ضمن نطاق قطاع الدفاع ،ومن أمثلة ذلك أن يقوم بإبالغ زمالئه ،أو مندوب العاملين ،أو ممثل
اإلدارة.
ِّ
ً
خارجيا عندما يقدم المبلغ معلومات ووثائق إلى أشخاص أو منظمات
يكون اإلبالغ عن المخالفة
خارج قطاع الدفاع ،مثل الهيئات الرقابية العامة ،أو الجمعيات المهنية ،أو وسائل اإلعالم ،وغير
ذلك من الجهات الخارجية.
في النروي ــج ،تعتبر "وحدة المدقق الداخلي" في وزارة الدفاع بمثابة قناة خارجية لإلبالغ عن
المخالفات التي تخص هيئات قطاع الدفاع .باإلضافة إلى ذلك ،تضم هيئات القطاع قنوات إبالغ
داخلية خاصة بها.

اإلبالغ عن المخالفات

تنطوي بالغات المخالفات على دق ناقوس الخطر بشأن ما قد يرد إلى علمك أو تكتشفه من
أوضاع أو مسائل مقلقة داخل قطاع الدفاع.
يخضع التعامل مع البالغات عن المسائل المقلقة في أماكن العمل ألحكام "قانون بيئة العمل"
ً
المعمول به في النروي ــجً ،
علما بأن القانون ال يقدم تعريفا لهذا النوع من اإلفصاحات ولكنه ينص
على ما يلي" :للموظف الحق في اإلبالغ عن المخالفات في منشأة جهة العمل".
أي موظف يعلم بمخالفات جارية أو سابقة تسري عليه أحكام قانون بيئة العمل ،حيث يحظى
بالحماية ضد أي معاملة سلبية نتيجة إفصاحه عن المخالفة ،شريطة التزامه باإلجراءات
الصحيحة.

االعتراض
اإلفصاح السري

االعتراض معناه أن الشخص (أو األشخاص) المزعوم أنه مسؤول عن المخالفة يتمتع بالحق في
سماع أقواله واإلدالء بروايته قبل إغالق ملف القضية.
ِّ
يشير "اإلفصاح السري" إلى الحاالت التي يعلم فيها مستلم اإلفصاح هوية المبلغ ولكنه يتكتم
عليها .والحفاظ على هذه السرية تقتضي من المسؤول التنفيذي المعني أن يضمن منع الوصول
إلى البيانات وأنظمة المعلومات إال لألطراف التي يصرح لها باالطالع على المعلومات.
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إفصاح من مجهول

االنتقام

ِّ
يشير مصطلح "إفصاح من مجهول" إلى الحاالت التي تكون فيها هوية المبلغ مجهولة لمستلم
اإلفصاح .ومن أمثلة ذلك استخدام هذا المصطلح لإلشارة إلى رسالة بدون توقيع وغير ذلك من
أنواع االتصال ّ
مجهولة المصدر.
االنتقام هو أي معاملة سلبية مهما كان نوعها قد تبدو أنها صدرت كرد فعل على اإلبالغ عن
مخالفة أو كنتيجة له .واالنتقام محظور.
ً
وينطبق حظر االنتقام أيضا على العقوبات والجزاءات الرسمية ،مثل الفصل من العمل سواء

ِّ
حماية المبلغين عن المخالفات/
ِّ
صفة المبلغ عن مخالفة

الحياد

قضية البالغ
قضية شؤون العاملين

ُ ِّ
المبلغ عن مخالفة
َّ
المبلغ عنه
المخالفة

مستلم اإلفصاح

المسؤول التنفيذي

بإخطار أو بدونه ،والتوقيف ،إلى جانب أنواع العقوبات األخرى مثل تغيير مهام العمل أو النقل
ً
داخليا.
ِّ
ِّ
حماية المبلغين عن المخالفات هي الحماية التي تقدمها جهة العمل للمبلغ ،بما يشمل حمايته
من االنتقام.
ُ ِّ
ِّ
صفة "المبلغ عن مخالفة" هي صفة ممنوحة للشخص الذي يبلغ عن مخالفة ،والذي يجب
بالتالي أال يتعرض لالنتقام.
ً
متميزا بالحياد وعدم االنحياز ألي طرف،
يجب أن يتميز كل شخص يتعامل مع قضايا البالغات
ُ
ً
وأن يتمتع ً
دائما بالقدرة على اتخاذ القرار في القضية بشكل محايد وبناء على معايير موضوعية.
ً
ِّ
ً
فهو إذا كان منحازا ،مثل بسبب ارتباطه بعالقة عائلية وثيقة مع المبلغ عن المخالفة ،سيكون
عرضة لعدم ثقة األطراف فيه .ولهذا تنص قواعد الحياد في هذه الحالة على إقصائه عن
ً
تحديدا أو البت فيها.
المشاركة في نظر هذه القضية
ِّ
يستخدم مصطلح "قضية البالغ" لإلشارة إلى الحالة أو القضية المتعلقة بالمبلغ وبالمخالفة التي
يبلغ عنها ،كما يشير المصطلح إلى إجمالي ملف البالغ.
قضية شؤون العاملين هي أي حالة تتعلق بظروف وأوضاع العمل الخاصة بالعامل المعني ،مثل
المشاكل المرتبطة بالتعاون مع الزمالء ،أو رفض االمتثال لألوامر ،أو نقص الكفاءة .وقد يكون من
الصعب التمييز بين قضية البالغ وقضية شؤون العاملين ،لذا يجب استشارة وحدة الرقابة في
حالة عدم توفر اليقين الكافي.
ُ ِّ
المبلغ عن مخالفة هو الشخص الذي يتقدم بإفصاح عن وقوع مخالفة في قطاع الدفاع أو يكشف
عنها.
َّ
يستخدم مصطلح "المبلغ عنه" لإلشارة إلى الشخص ،أو األشخاص ،الذين تم تحديدهم بصفتهم
المسؤولين المزعومين عن المخالفات المبلغ عنها.
تشمل المخالفات ،التي يشار إليها في التشري ــع النرويجي باسم "األوضاع الجديرة بالنقد" ،جميع
انتهاكات القوانين التشريعية والمبادئ التوجيهية الداخلية ،والجرائم ،مخالفة األوامر أو ارتكاب
ً
الممنوعات ،وانتهاك المبادئ األخالقية لقطاع الدفاع ،فضل عن انتهاك المعايير األخالقية العامة
التي تحظى دعم واسع في المجتمع.
ً
ِّ
مستلم اإلفصاح هو الشخص الذي يتلقى اإلفصاح ،ومن أمثلة ذلك أن يكون زميل للمبلغ ،أو
ً
مديره المباشر ،أو ممثل لوحدة رقابية ،أو مندوب العاملين ،أو مسؤول السالمة ،أو عضو في
مجلس اإلدارة ،إلخ.
المسؤول التنفيذي هو الشخص الذي يتعامل مع اإلفصاح .ومن أمثلة ذلك أن يكون الشخص
ً
شخصا يشارك في التعامل مع القضية في مرحلة الحقة.
الذي تم إبالغه بالمخالفة ،أو
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 -2حرية التعبير
حرية التعبير حق يتمتع به الجميع في الحديث
بحرية عن آرائهم حول أي أمر يريدون التطرق
إليه ،بغض النظر عن المحتوى والتوقيت والصيغة
والوسيلة ،وذلك مع االلتزام بدرجة معقولة بالحدود
التي يرسمها القانون .ومعنى ذلك ،على سبيل المثال،
أن لكل شخص حق نشر كالمه في الصحف أو اإلدالء
بآرائه على وسائل التواصل االجتماعي ،ولكن ليس
من حقه نشر ادعاءات أو بيانات كاذبة ومضرة
بطريقة مخالفة للقانون.
ً
ُ ّ
ويعد اإلبالغ عن المخالفات في مكان العمل شكل
ً
خاصا من أشكال التعبير .وإذا تمت عملية اإلبالغ بما
يتماشى مع اإلرشادات المعتمدة في قطاع الدفاع
ِّ
ُ َ
بشأن اإلبالغ عن المخالفات ،فسوف تكفل للمبلغ
الحماية ضد أي إجراءات سلبية تتخذ بحقه بعد
اإلفصاح (حظر االنتقام).
يجب أ ن يكون قطاع ا لد فاع مؤسسة تتميز
بالشفافية ،وبثقافة راسخة تحترم حرية التعبير،
وقائمة على سيادة القانون .كما يتم تشجيع العاملين
في القطاع على المشاركة في تشكيل الخطاب العام،
ويمكنهم اإلبالغ عن المسائل واألمور المثيرة للقلق
من خالل برنامج مخصص لهذا الغرض  .ويحق
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لجميع العاملين بموجب القانون النرويجي أن ّ
يعبروا
عن آرائهم االنتقادية تجاه مكان عملهم .وقد نصت
المادة  1-10من ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق
ً
أيضا على هذا المبدأ ،حيث تقول" :الحق
األساسية
في حرية التعبير مكفول لكل فرد ،ويشمل هذا الحق
حرية الرأي ،وحرية تلقي ونقل المعلومات واألفكار،
دون تدخل من السلطات العامة وبغض النظر عن
الحدود".
يجب أن تتوفر الشفافية فيما يتعلق بالقيم والمعايير،
وأن يتم إجراء المناقشات حول طريقة تقييم النقد
الداخلي ،وعقد المحادثات واالجتماعات حول
إرساء ثقافة راسخة تصون حرية التعبير .عالوة على
ذلك ،ينبغي توفير المعلومات حول نظام اإلبالغ عن
المخالفات واإلرشادات بشأنها في قطاع الدفاع ،كما
يجب أن َي َ
نص ّ
ب تركيز قيادات القطاع على الشفافية،
إلى جانب االهتمام بالتفاعل والتعاون مع خدمات
الصحة والسالمة الداخلية وممثلي العاملين.
يجب على قطاع الدفاع بذل قصارى الجهود
الممكنة لضمان أن مؤسساته منفتحة ،وذلك
باعتماد اإلجراءات الجيدة لإلبالغ عن المخالفات
وإرساء ثقافة شفافة لحرية التعبير.

 -3مراحل معالجة قضايا البالغات
إن توفر اإلجراءات السليمة للتعامل مع اإلفصاح
عن المخالفات يعتبر ضرورة فائقة األهمية في
جميع مراحل معالجة قضايا البالغات .وألن مختلف
المراحل ً
كثيرا ما تتداخل فيما بينها ،يتوجب على
مستلم اإلفصاح أن يعي أن عدة مراحل قد تنطوي
على عدد من العناصر المشتركة ولذا ينبغي التعامل
معها في وقت واحد.

ضمان توفر
إجراءات جيدة
ل إلبالغ عن
المخالفات

تصف الفصول من  5إلى  9طريقة التعامل مع قضايا
ً
البالغات  .وقد تم تقسيم الفصول وفقا لمختلف
المراحل الموضحة في الشكل أعاله.
ّ
تبين األلوان المستخدمة في الشكل أن المسؤول
التنفيذي عادة ما يتولى خطوات التحقيقات األولية
والتنفيذ والتغذية الراجعة ،بينما يتحمل مختلف
األفراد مسؤولية اإلبالغ عن المخالفة ،واستالم
اإلفصاح ،والمتابعة.
يوضح الخط المتقطع كيف تفضي عملية اإلبالغ عن
المخالفات إلى تحقيق التعلم العملي عبر التغذية
الراجعة وإدخال التحسينات المتواصلة على إجراءات
اإلبالغ وثقافة الشفافية.

البالغ
إ
عن المخالفة
المتابعة

التحقيقات
أ
الولية

استالم
الفصاح
إ

التنفيذ
وإعداد التقارير

الشكل  :1خطوات عملية اإلبالغ عن المخالفات
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البالغ عن المخالفات
 -4إ
ً
نظرا ألن اإلبالغ عن المخالفات المحتملة يتسم
ِّ
عادة بالحساسية ،فإن المبلغين عن مخالفات يجوز
لهم اختيار الشخص الذي يبلغونه ،ومعنى ذلك أن
ً
كل شخص يجب أن يكون مستعد ا الستالم بالغ
باإلفصاح عن مخالفة .ومع ذلك ،قد يصعب عليك
ً
ً
إفصاحا عن مخالفة ،وأن
أحيانا إدراك أنك تلقيت
ً
تعبيرا عن الرأي أو الموقف أدلى به
الموقف ليس
ِّ
ً
المبلغ تجاه مسألة تثير قلقه  .فإذا لم تكن متأكد ا
من طبيعة ما وصلك من كالم ،وهل بالفعل تلقيت
ً
بالغا عن مخالفة ،يجب عليك استيضاح األمر من
ِّ
ً
رسميا بمخالفة أم
مخاطبك لتعرف إن كان يبلغك
أنه يخبرك بشكل غير رسمي عن مسألة تثير قلقه.
كذلك تستطيع االتصال بوحدة الرقابة المعنية في
ً
منظمتك إذا لم تكن واثقا من إبالغك بمخالفة .وال
توجد في قطاع الدفاع متطلبات رسمية فيما تتعلق
بطريقة اإلبالغ عن المخالفات ،ويتعين على مستلم
البالغ إد راك أن اإلبالغ عن مخالفة يمكن أن يتم
بصيغ متعددة.

 1-4المخالفة
توجد قوا عد محد د ة للتعا مل مع ا إلبالغ عن
المخالفات ،ولكن هذه القواعد ال تدخل حيز التنفيذ
ً
إال في حالة كان البالغ يتعلق تحديد ا بـ"مخالفة"
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ً
فعال في قطاع الدفاع .لذلك يجب
حقيقية وقعت
على مستلم أي إفصاح من هذا القبيل أن يجري
ً
تقييما لموضوع البالغ ،أي المسألة المقلقة المبلغ
عنها ،لتحديد إذا كان األمر ينطوي على مخالفة .
ً
فعليا
ومن أمثلة ذلك مسائل مقلقة تتعارض ،سواء
ً
ترجيحا ،مع القوانين واللوائح ،وكذلك تعتبر
أو
المسائل المقلقة مخالفات إذا تعارضت مع الرأي
ً
أخالقيا .أما
العام السائد بشأن ما هو مبرر أو مقبول
المسائل المقلقة التي ال تندرج في هذه الفئة فتشمل
ً
مثل أمور تتعلق بإدارة شؤون العاملين ،وحاالت
التعبير عن الرأي السياسي ،ومشاكل التعاون المهني،
والخالفات المهنية.

البالغ عن المخالفات بطريقة مسؤولة
 2-4إ
يجوز ألي موظف اإلبالغ عن مخالفة في أي وقت
ً
ً
خارجيا إلى
داخليا أو
من األوقات ،سواء كان البالغ
سلطة إشرافية عامة ،كما يجوز له إخطار وسائل
ً
ً
خارجيا ولكن وفقا لشروط
اإلعالم أو عامة الناس
 .مثال  :يجوز ً
دائما اإلبالغ عن المخالفات
محددة
ً
وفقا إلجراءات اإلبالغ المتبعة في قطاع الدفاع،
ِّ
ً
ولكن إذا قام المبلغ بتقديم بالغه عن مخالفات علنا،
ً
مثل بتقديمها إلى وسائل اإلعالم ،فقد يتعين فرض
شروط أشد صرامة لتبرير هذا النوع من اإلبالغ.

 3-4حظر االنتقام

أي رد فعل سلبي قد َّ
يفسر على أنه نتيجة أو استجابة
ً
انتقاما من حيث
لإلبالغ عن مخالفة سوف يعتبر
المبدأ .والقانون يجب أن يحظر االنتقام ،وينبغي
ً
إفصاحا
مراعاة ذلك من طرف أي شخص يتلقى
من هذا النوع أو يعالجه  .وقد يغدو من الضروري
في بعض الحاالت اتخاذ التدابير الالزمة لمنع وقوع
االنتقام ،وإذا كانت الظروف تشير إلى احتمال وقوع
ِّ
االنتقام ضد المبلغ ،يمكن النظر في اتخاذ التدابير
الالزمة لدعمه من إدارة "الصحة والسالمة والبيئة"
وغيرها من أساليب المتابعة.

 4-4اعتبارات عامة

ين
المعني�) بالتعليق عىل المعلومات
األشخاص
ت
ال� تخصهم.
ي
▪يجب عىل مستلم اإلفصاح الحفاظ عىل الرسية،
ف
وضمان حرص التعامل معه ي� أقل عدد ممكن
من األشخاص.
▪يجب اتخاذ القرار بشأن هل سيتم إبالغ اإلدارة أو
ف
التداب� الالزمة لمعالجة المخاطر ودرئها ي�
تنفيذ
ي
مرحلة مبكرة من العملية ،مع مراجعة هذا القرار
بشكل مستمر.
▪يجب عىل مستلم اإلفصاح حماية جميع
ين
المعني�.
األشخاص

فيما يلي مجموعة من النصائح العامة بشأن التعامل
مع قضايا البالغات:

يجب أن يكون تر ي ز
ك� االهتمام عىل المخالفة
▪
المزعومة ،وليس عىل األشخاص.

▪يجب أخذ جميع اإلفصاحات عىل محمل الجد
والتعامل معها باعتبارها حاالت إبالغ عن
ف
َّ
المجهلة.
مخالفات ،بما ي� ذلك اإلفصاحات

َّ
ً
بريئا ت
ح� يثبت
يعت�
▪الشخص المبلغ عنه ب
العكس.

ِّ
ت
ال� اختارها المبلغ
▪يجب أال يكون
لطريقة اإلبالغ ي
ف
تأث� ي� طريقة التعامل مع البالغ،
أي أهمية أو ي
ً
بل يجب التعامل مع جميع الحاالت وفقا للوائح
المنظمة لذلك.
▪يجب إنجاز التعامل مع جميع اإلفصاحات دون
غ� ب َّ
م�ر.
تأخ� ي
أي ي
إذا كان اإلفصاح يرتبط بشخص واحد (أو ث
أك�)،
▪
ن
المع� (أو
يصبح من الالزم السماح للشخص
ي

▪يجب أن يكون مستلم اإلفصاح عىل دراية
بإرشادات قطاع الدفاع بشأن اإلبالغ عن
المخالفات ،أو أن يطلع عليها إن لم يكن عىل
دراية بها.
▪يجب عىل المسؤول التنفيذي ضمان حفظ
ً
الوثائق بشكل آمن ووفقا للتوجيهات المعتمدة
ف ي� قطاع الدفاع.
يجب أن يكون المسؤول التنفيذي ً
واعيا بمخاطر
▪
االنتقام.
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 -5استالم البالغ عن مخالفة
الفصاح والمسؤول التنفيذي
 1-5مستلم إ

ً
الشخص الذي يتلقى بالغا عن مخالفة يسمى
ُ
ستلم البالغ" .ويجب على مستلم البالغ إجراء
"م ِ
تقييم أولي للبالغ لكي يقرر هل سيتصرف باعتباره
مسؤول تنفيذي في هذه القضية أم يجب عليه
إحالتها إلى مسؤول آخر ،مثل أحد المدراء أو وحدة
وظيفية أو رقابية أخرى ،أنظر النقطة  .8-6ويجب
ً
على مستلم البالغ أيضا أن يقوم ،من بين أمور أخرى،
ً
بتقييم مدى أهليته للتعامل مع اإلفصاح ،آخذا في
االعتبار صالحياته وكفاءاته وحياده .ويشار فيما يلي
إلى الشخص الذي يتعامل مع البالغ باسم "المسؤول
التنفيذي" ،بغض النظر عن مستواه الوظيفي .وفي
حاالت كثيرة ،يكون مستلم البالغ هو نفسه المسؤول
ً
أيضا.
التنفيذي
استالم بالغ عن مخالفة يترتب عليه عدد من
المتقضيات ،منها التعامل مع التقرير في غضون فترة
ً
زمنية معقولة ووفقا للقواعد واللوائح.

 2-5هل البالغ يخص مخالفة؟
قبل بدء معالجة قضية البالغ ،يجب على المسؤول
ً
التنفيذي أول أن يدرس احتمال أن المسألة المبلغ
عنها تندرج تحت بند المخالفات (أنظر الفصل :2
"المصطلحات" ،والقسم  1-5للتعرف على شرح
لمصطلح "المخالفة").
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ً
ومعنى ذلك أنه إذا قدم شخص بالغا عن مشكلة،
وكان من الواضح أنها ليست "مخالفة" ،فلن يتم
التعامل مع بالغه بموجب قواعد اإلبالغ عن
المخالفات  .وإذا كان لديك أي شك حول طبيعة
موضوع البالغ ،وهل يتعلق بمخالفة أم ال ،فسوف
يتعين عليك إجراء المزيد من التحقيقات.

 3-5الحياد

ً
يمكن اعتبار الشخص مفتقد ا للحياد إذا توفرت
ظروف من شأنها تقويض الثقة فيه ،ويسري ذلك
على الشخص الذي يتعامل مع قضية البالغ  .وفي
حالة نشوء ظروف كهذه ،فإن قواعد الحياد تنص
على إقصاء هذا الشخص عن المشاركة في معالجة
القضية أو اتخاذ القرارات بشأنها.

 4-5الكفاءة
يجب أن يتمتع مستلم البالغ بسلطات كافية للتعامل
ً
متمتعا
مع بالغ المخالفة ،حيث يجب أن يكون
بالصالحيات الالزمة لبدء التحقيقات ،أو أن يتم
منحه هذه الصالحيات .إذا تم اإلبالغ عن قضايا أو
مسائل مثيرة للقلق وتتسم بالتعقيد أو الخطورة،
فسوف يتوجب االتصال بوحدة الرقابة للحصول
على إرشاداتها بهذا الشأن.
ً
ً
إن لم يكن مستلم البالغ محايدا أو مؤهل بما يكفي
ِّ
للتعامل معه ،يجب عليه طلب إذن المبلغ بإحالة

البالغ إلى شخص مؤهل يستطيع التعامل معه .
وفي حالة الشك ،أو عندما تكون البالغات مجهولة
المصدر ،يجب االتصال بالقائمين على قنوات اإلبالغ
(الخط الساخن ،الخ) للحصول منهم على اإلرشادات
في هذا الشأن.

 5-5معلومات للمب ِّلغين

ِّ
يجب على مستلم البالغ أن يقدم للمبلغ تعليقاته
ِّ
في أقرب وقت ممكن ،إذ يجب إعطاء المبلغين عن
المخالفات معلومات حول سير اإلجراءات ،والمدة
يمكن
التي قد تستغرقها ،والتغذية الراجعة التي
ِّ
ِّ
للمبلغ أن يتوقعها .مع ذلك ،يجب مالحظة أن المبلغ
ً
ليس بالضرورة طرفا في القضية ،وبالتالي لن يحق
له الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالقضية.

		
6-5

إجراءات التوثيق

يجب على المسؤول التنفيذي تسجيل بالغ المخالفة
ً
كوثيقة رسمية تتم تعبئة بياناتها وفقا لنظام إيداع
ً
الوثائق المعمول به في الهيئة ،وكذلك وفقا لقانون
األرشيف الرسمي ،ومختلف األنظمة ذات الصلة .
ومعنى ذلك أن خطوات استالم البالغ ومعالجة ملف
القضية ومختلف القرارات ذات الصلة ،يتم توثيقها
وحفظها بشكل آمن ،وأن يتم كذلك حفظ الوثائق
الورقية في مكان مغلق آمن وبما يراعي قواعد حفظ
السرية.
يجب تصميم السجل اإللكتروني بحيث ال يكشف
عن معلومات سرية ،أو معلومات حساسة تتوفر

على اإلنترنت ،بما في ذلك أي معلومات قد تكشف
ِّ
عن هوية المبلغ  .ويجب على المسؤول التنفيذي
ً
االحتفاظ بسجل للمعلومات ذات الصلة ،وذلك وفقا
إلجراءات استالم ومعالجة بالغات المخالفات.

الدارة
 7-5المعلومات المحالة إلى إ
يجب أن يتخذ المسؤول التنفيذي القرار بشأن
المستوى اإلداري الواجب إبالغه .فإذا كان اإلفصاح
ينطوي على شبهات جدية في وقوع مخالفات ،أو إذا
كانت المسألة المعنية خطيرة بطبيعتها ،يصبح إبالغ
ً
واجبا على المسؤول التنفيذي .وعندما
اإلدارة العليا
يجري المسؤول التنفيذي تقديره لمدى انطواء
اإلفصاح على شبهات خطيرة بوقوع مخالفات ،يلزم
عليه أن يركز على احتمال إلحاق الضرر بالهيئة و/أو
أفراد .أنظر القسم  4-7فيما يتعلق بحماية األطراف
المعنية عند استالم البالغ.

 8-5المعلومات الحساسة
قد يحتوي البالغ على معلومات حساسة حسب
تعريف قا نون ا ألمن  .وفي حا لة ا لمعلوما ت
ً
الحساسة ،يجب التعامل مع جميع المعلومات وفقا
ألحكام قانون األمن ،كما يجب أن يتمتع المسؤول
التنفيذي بتصري ــح أمني على المستوى المناسب.
إذا كشفت قضية البالغ عن مسألة مقلقة من شأنها
التأثير على التصري ــح األمني ألفراد الدفاع ،فيجب
إبالغ ذلك إلى المدير المباشر ،أو المسؤول األمني ،أو
رئيس الهيئة ،أو شخص يفوضه رئيس الهيئة.
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 -6التحقيقات االبتدائية
يجب على المسؤول التنفيذي التأكد من أن البالغ
عن المخالفات يتم التعامل معه بطريقة دقيقة
وموضوعية ،وذلك بهدف تصحيح المسألة المثيرة
للقلق التي هي موضوع البالغ.

شبهات على ارتكاب مخالفات خطيرة .وإذا لم يكن
ً
المسؤول التنفيذي متأ كد ا من أن البالغ يخص
مخالفات جسيمة ،سيتعين عليه استشارة وحدة
الرقابة حول مسار اإلجراءات الواجبة.

 1-6التحقيقات االبتدائية

 2-6حماية المب ِّلغين من االنتقام

يجب على المسؤول التنفيذي بدء التحقيقات
األولية من أجل تقييم مصداقية البالغ  .ويمكن
للتحقيقات األولية أن تشمل الحصول على وثائق
كتابية ،مثل الجداول الزمنية أو المواد اإللكترونية
المحفوظة في مكان مشترك  .وإذا ظهرت ضرورة
لتأمين البيانات اإللكترونية والورقية ،فينبغي
الحصول على تصري ــح بذلك من الجهة المعنية
في الهيئة ،كما يجب عند الضرورة تنفيذ عملية
التأمين بواسطة أفراد أكفاء .ولكي يستطيع المسؤول
التنفيذي حصر عناصر القضية ،يجب أن يكون
ً
مخول بالصالحيات الالزمة إلجراء التفتيش والفحص
المادي ،وكذلك إجراء المحادثات مع أفراد يحتمل
أن يكونوا على علم ببعض أوجه القضية .ومن المهم
أن يتحرك المسؤول التنفيذي بحذر خالل مرحلة
التحقيقات ،حيث أن التصرف بطريقة غير مالئمة
قد يسفر عن آثار وخيمة على الخطوات التالية في
إجراءات التعامل مع قضية البالغ.

يجب على المسؤول التنفيذي تقييم ما إذا كان هناك
ِّ
خطر لتعرض المبلغين عن المخالفات لالنتقام .وإذا
كان األمر كذلك ،يجب على صاحب العمل تنفيذ
التدابير الالزمة لمنع وقوع االنتقام  .فعلى سبيل
المثال ،يزداد خطر االنتقام إذا تم الكشف عن هوية
ِّ
المبلغ ألشخاص أكثر من الالزم.

الغرض من التحقيقات األولية هو حصر عناصر
القضية ،ويجب أن يعي المسؤول التنفيذي في
هذا السياق أنه َ
ملزم بإبالغ اإلدارة العليا إذا توفرت
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 3-6مصالح أ
الطراف المتضررة

ِّ
من الضروري حماية المبلغين عن المخالفات،
َّ
واألشخاص المبلغ عنهم ،وغيرهم من المعنيين
الحماية بالشكل الصحيح وتشمل
بالبالغ ،وأن تكون ِّ
جميع المراحل .فالمبلغ عن مخالفة يكون في موقف
ضعيف ،وينبغي أن يدرك المسؤول التنفيذي ما
يتعرض له من أعباء وضغوطات بسبب اإلبالغ .
ِّ
ويجب إخطار كل منه المبلغ عن المخالفة والشخص
َّ
المبلغ عنه أن وحدة خدمات الصحة المهنية تستطيع
ّ
تقديم الدعم له عند اللزوم ،كما يجب مد كل منهما
بالمعلومات عن الجهات األخرى التي تستطيع
تقديم الدعم في التعامل مع البالغات ،مثل النقابات
العمالية أو ما يعادلها.

ومن أجل حماية األطراف المعنية ،يجب على
ً
المسؤول التنفيذي أيضا أن يكفل السرية في تعامله
مع تفاصيل قضية البالغ ،وأن يعمل على ضمان أن
ً
محصورا في أضيق
العلم بمعلومات القضية يبقى
دائرة ممكنة من األفراد.

 4-6المعلومات المقدمة إلى المب َّلغ عنه

َّ
يجب ،كقاعدة عامة ،إخطار المبلغ عنه في أقرب
فرصة ممكنة باستالم بالغ عن مخالفة تتعلق به،
كما يجب إخطاره بالتطورات المتوقعة في القضية.
وفي نفس الوقت ،من الضروري مراعاة كتمان

َّ
ِّ
هوية المبلغ عن المبلغ عنه .كذلك يجب أن يدرك
المسؤول التنفيذي أن االستثناءات قد تنطبق فيما
يتعلق بسير معالجة القضية.

 5-6التدابير المتخذة أثناء معالجة القضية
قد يكون من الضروري ،حسب نوع الحالة ،الشروع
في اتخاذ تدابير خاصة أثناء معالجة القضية ،ومن
ً
هذه التدابير مثل التحفظ على جهاز خطير يشكل
ً
تهديدا لألرواح أو الصحة ،أوكتمان معلومات مرتبطة
بالقضية  .ويمكن استشارة وحدة الرقابة في حالة
عدم التأكد من ضرورة اتخاذ التدابير.
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 -7التنفيذ والتغذية الراجعة
يجب على المسؤول التنفيذي بعد إتمام التحقيقات
األولية أن يقرر :هل وقعت مخالفة أم ال.
كما يجب عليه التأ كد من أن أبعاد القضية قد
َّ
توضحت إلى أقصى حد ممكن  .وعادة ما يتوجب
إجراء المزيد من التحقيقات ،مثل التحدث في
األمر مع أشخاص آخرين قد يكونوا على معرفة
ببعض عناصر القضية ،وإجراء تقييم للمستندات،
والسجالت ،ودفاتر المواعيد ،والمحاضر ،وإجراء
التحقيقات المادية.
وهدف المسؤول التنفيذي من ذلك كله هو الوصول
وبأسرع ما يمكن إلى رأي بشأن إذا كان البالغ يتعلق
بمخالفة أم ال.

 1-7التحدث مع المعنيين
قد يصبح من الضروري التحدث مع األشخاص
المعنيين من أجل استيضاح عناصر القضية .ويجب
على المسؤول التنفيذي التأ كد من أن أطراف
ً
المحادثة قد حصلوا مسبقا على معلومات جيدة
مع إخطارهم ،على وجه الخصوص ،بحقهم في أن
ٌ
طرف ثالث مستقل وموثوق.
يرافقهم في المحادثة
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أما بالنسبة للمسؤول التنفيذي ،فيجب عليه إحضار
نائب له ليشارك في المحادثة ،كما يجب عرض
محضر المحادثة على الشخص المعني للمصادقة.

 2-7االعتراض
في غضون معالجة القضية ،وقبل أن يقرر المسؤول
التنفيذي ما إذا كانت مخالفة قد وقعت أم ال ،يجب
َّ
ِّ
إعطاء المبلغ عن المخالفة ،والشخص المبلغ عنه،
واألطراف األخرى المتأثرة بالقضية ،فرصة كافية
لإلدالء بآرائهم حول القضايا والمسائل المثيرة
للقلق التي تخصهم .وفي الوقت نفسه ،يجب على
المسؤول التنفيذي أن يأخذ في اعتباره ضرورة التكتم
ِّ
على هوية المبلغين وعدم كشفها ألشخاص أكثر مما
يقتضيه سير اإلجراءات.

 3-7التقرير النهائي
يجب على المسؤول التنفيذي إعداد تقرير نهائي،
حتى في إذا كان االدعاء بوقوع مخالفة ال أساس
له من الصحة  .ويجب أن يتضمن التقرير النهائي
ً
وصفا لمضمون البالغ ،وخطوات معالجة القضية،
والخالصة التي تم التوصل إليها ،والتوصيات.

ويجب على المسؤول التنفيذي تقديم التقرير النهائي
ً
مرفقا باستمارة معبأة خاصة باإلبالغ عن المخالفات،
ومحضر البالغ المكتمل.
ويجب على المسؤول التنفيذي التأكد من حصول
التقرير النهائي على اعتماد المدير المعني ،أو
الشخص المفوض بذلك ،والذي عادة ما يكون على
مستوى رفيع من المسؤولية.
وبعد اعتماد التقرير النهائي ،يجب على المسؤول
التنفيذي إرساله إلى وحدة الرقابة لكي تتمكن
الوحدة من تكوين فكرة عامة متكاملة عن تقارير
اإلبالغ عن المخالفات في الهيئة بشكل عام ،وأن
تكون ُم َّ
لمة بالوضعية الراهنة للتدابير المتخذة.

 4-7إخطار أ
الطراف المعنية

ِّ
عند االنتهاء من قضية البالغ ،يجب إخطار المبلغ
عن المخالفة بالنتيجة النهائية .يضاف إلى ذلك أن
ِّ
تزويد المبلغين عن المخالفات بالمعلومات أثناء
سير اإلجراءات سوف يسهم في طمأنتهم على جدية
التعامل مع القضية ،وعلى فائدة تقدمهم بالبالغ .
ِّ
المبلغ عن المخالفات َّ
مجهل الهوية ،فلن
أما إذا كان
يتسنى تقديم المعلومات على هذا النحو ،ويجب أال
ِّ
يحاول المسؤول التنفيذي اكتشاف هوية المبلغ.
َّ
ً
يجب أيضا ،كقاعدة عامة ،إخطار المبلغ عنه بنتيجة
القضية ،ومن المهم أن يولي المسؤول التنفيذي لهذا
الشخص المراعاة الالئقة.
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 -8المتابعة
 1-8التسوية
إذا تم التوصل إلى خالصة مفادها أن مخالفة قد
وقعت ،يصبح من واجب مستلم التقرير النهائي
تقييم الحاجة إلى اتخاذ التدابير والمتابعة على
مستوى األفراد واألنظمة ،كما يجب عليه تحديد من
سيتولى تنفيذ التدابير ذات الصلة.
ومن أمثلة التدابير المعنية ما يلي:
▪التدريب
▪تعديل القواعد و/أو اإلجراءات
ين
العامل�
▪فتح ملف قضية لدى إدارة شؤون
رسم
▪إصدار إنذار أو توبيخ
ي
▪تقييم الترصيحات األمنية والصالحيات
▪الشكوى الرسمية
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ً
ومن الحيوي أيضا متابعة أوجه القصور المكتشفة
وعالجها بالتدابير الالزمة لمنع نشوء حاالت شبيهة
في المستقبل ،كما أنه من المهم توفير الحماية
لجميع أطراف القضية ،ومواصلة التركيز على منع
االنتقام.

 2-8التعلم من التجربة
بعد التعامل مع بالغ المخالفة ،يجب فحص سلسلة
اإلجراءات المتبعة في القضية بغرض تقييم الطريقة
التي تم التعامل بها مع البالغ.
ّ
وتعد مراجعة قضية البالغ عملية مفيدة ألنها
ستسهم في تحسين األوضاع في قطاع الدفاع وتنقيح
إجراءات اإلبالغ عن المخالفات.

 -9حماية البيانات
 1-9تقــديم

 3-9حقوق صاحب البيانات

سوف يطلع المسؤول التنفيذي في معظم حاالت
اإلبالغ عن المخالفات على بيانات شخصية مرتبطة
َّ
ِّ
بالمبلغ عن المخالفة ،أو المبلغ عنه ،أو أفراد آخرين.
ً
ويجب على أي شخص يتلقى بالغا بالمخالفات أو
يشارك في معالجة البالغ أن يلتزم باللوائح الخاصة
ً
بحماية البيانات الشخصية .ونقدم فيما يلي وصفا
للجوانب الرئيسية التي تنطوي عليها قضايا البالغ
عن مخالفات.

 1-3-9حق المعرفة

ِّ
وسنشير فيما يلي إ لى كل من ا لمبلغين عن
َّ
المخالفات والمبلغ عنهم واألفراد اآلخرين باسم
"صاحب البيانات".

 2-3-9حق االطالع على البيانات

 2-9العناية بالمب ِّلغ عن المخالفة

ً
يجب على الشخص الذي يتلقى بالغا عن مخالفة أن
ِّ
يضمن عدم اإلفصاح عن هوية المبلغين ألي شخص
ً
الزما بغرض
بخالف هؤالء الذين يعتبر إبالغهم ِّ
معالجة القضية  .ويجب إخطار المبلغين أنه إذا
أسفرت قضية بالغهم عن رفع دعوى قضائية ،فقد
يصبح من الالزم بموجب القانون إخطار المحكمة
ِّ
باسم المبلغ.

يتمتع صاحب البيانات بالحق في معرفة كيف
تتعامل جهة العمل مع بياناته الشخصية ،أي أن له
الحق في معرفة ما هي البيانات الشخصية التي تم
ُ
الحصول عليها وكيف تستخدم .ويحق لصاحب
البيانات معرفة ذلك في أقرب فرصة ممكنة ،وفي
موعد أقصاه شهر بعد الحصول على بياناته.

إذا طلب صاحب البيانات أو غيره االطالع عليها ،فإن
من حقه ،كقاعدة عامة ،االطالع على جميع البيانات
الشخصية المتعلقة به والتي يتم تناولها ومعالجتها
في إطار قضية البالغ.
ً
عمليا تمكين صاحب البيانات من الوصول
وال يجوز
ِّ
إلى معلومات حول هوية المبلغ عن المخالفة أو أية
معلومات أخرى قد تفضي إلى الكشف عن هذه
الهوية ،مع العلم أن هناك استثناءات لهذه القاعدة.
ويتحمل الشخص المسؤول عن التعامل مع البالغ
ِّ
مسؤولية خاصة عن حماية حقوق المبلغين.
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 3-3-9االستثناء من حق المعرفة وحق
االطالع على البيانات

اتخاذ القرار الداخلية بعد بدء إجراءات معالجة
القضية.

إذا توفرت مبررات لتطبيق استثناءات من حق
المعرفة وحق االطالع على البيانات ،فيمكن تطبيقها
بعد إجراء تقييم خاص لكل حالة على حدة  .وقد
أوردنا في الفصل  11بعض األمثلة على حاالت في
النروي ــج تم فيها تطبيق استثناءات على حق صاحب
البيانات في المعرفة واالطالع على البيانات  .وفي
الحاالت التي لم يتوفر فيها اليقين الكافي بشأن هذه
االستثناءات ،تم طلب التوجيهات من وحدة الرقابة.

وال تسري االستثناءات عادة لفترة أطول مما هو
ضروري ومناسب في كل حالة.

إذا كان هناك خطر كبير بأن تقديم المعلومات
سيهدد سالمة القضية ،يجوز للمسؤول التنفيذي
أن يقرر عدم تقديم هذه المعلومات إلى صاحب
البيانات أو حرمانه من ممارسة حق االطالع على
البيانات .ومن األمثلة األخرى على ذلك حاالت تؤدي
فيها مراعاة المصالح الواضحة واألساسية للغير إلى
ضرورة حرمان صاحب البيانات من حق المعرفة أو
حق االطالع على البيانات.
ً
ويمكن أيضا حرمان صاحب البيانات من حق المعرفة
واالطالع في حالة ضرورة ضمان حسن سير عملية
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 4-9أمن البيانات
من أجل حماية أمن البيانات الشخصية ،يجب حفظ
جميع المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار
قضية البالغ في ملف منفصل في الشبكة الوطنية
للمعلومات المحظورة ،أو في خزانة آمنة إذا لزم
األمر.

 5-9حذف البيانات
يجب  ،كقا عد ة عا مة  ،حذ ف جميع ا لبيا نا ت
الشخصية المجمعة في القضية بعدما تنتفي الحاجة
إليها لتنفيذ الغرض الذي ُجمعت من أجله .ومعنى
ذلك أنه ،وكقاعدة عامة ،تنتفي ضرورة حفظ
البيانات الشخصية بانتهاء إجراءات قضية البالغ .
ومع ذلك ،يجب على مستلم البالغ االنتباه إلى أن
لهذه القاعدة عدة استثناءات.

 -10أمثلة على قضايا البالغات
 1-10الحالة  :1إساءة استغالل السلطة في
الجيش
تؤدي المجندة "جولي" خدمتها العسكرية ،وقد
اجتازت نصف مرحلة التدريب األساسي  .وأثناء
التدريبات البدنية ،الحظت أن العديد من المجندين
يتعرضون للتمييز .على سبيل المثال ،أمر الرقيب
ً
"يوهانسن" كل من جولي وفتاتين أخريين ،والمجند
كريستيان ،بالركض دورتين إضافيتين حول الحلبة.
وقد صارت جولي تحاول تفادي يوهانسن ،ألنه
ً
كثيرا ما ينفث عن إحباطه وغضبه في وجه أي
ً
شخص يعتبره األضعف جسديا في المجموعة .
ولقد سمعته عدة مرات يقول إن "الفتيات يولدن
ببنية جسدية أضعف ويجب دفعهن بقوة أكبر أثناء
التدريب األساسي ،وينطبق األمر نفسه على األوالد
الذين قضوا فترة المراهقة بأكملها في ممارسة ألعاب
الكمبيوتر".
لم تكن جولي تعرف أن مواقف كهذه ال تزال حاضرة
في القوات المسلحة ،خاصة بعد تطبيق الخدمة
العسكرية اإللزامية للنساء ،لذلك قررت إثارة هذه
المسألة مع الرقيب أول "هاغن" .ورأي جولي في
الرقيب يوهانسن هو أنه عاجز عن التصرف بطريقة
مقبولة في موقع السلطة الذي يتمتع به.
وفي عصر أحد األيام سعت جولي للقاء الرقيب أول
هاغن وشرحت له الموقف.
يعمل الرقيب أول هاغن في القوات المسلحة منذ
سنوات عديدة ويعتقد أن شباب اليوم عاجزين عن

تحمل أية مشاق ،وقد رفض قبول الموقف برمته
وطلب من جولي التعامل مع الرقيب يوهانسن
بطريقة مختلفة.
فوجئت جولي بإجابة الرقيب أول هاغن ،ولم تعرف
كيف تتابع قضيتها :فإذا استجاب جميع رؤسائها
ً
أبد ا.
بنفس الطريقة لكالمها ،فلن يتم اإلصغاء لها
ولكنها تذكرت أنها سمعت ً
يوما عن رقيب أول آخر
مسؤول عن مجموعة مجندين أخرى ،واعتقدت أنه
ً
انفتاحا على وجهات نظر مختلفة.
سيكون أكثر
لذلك رتبت جولي للقاء ضابط الصف بيدرسن،
الذي رأى أنه يلزم عليه متابعة هذه القضية.

 1-1-10تصرفات هاغن
▪لم يتعامل الرقيب أول هاغن مع القضية بطريقة
ُ
جول عىل محمل
مرضية ،فهو لم يأخذ مخاوف
ي
الجد.

ف
جول واضحة ي� تواصلها مع الرقيب أول
▪كانت
ي
أخ�ته أن الرقيب يوهانسن كان
هاغن ،حيث ب
يسء استغالل موقعه المسؤول تجاه المجندين،
ي
جول عن مخالفات وكان عىل الرقيب
وأخطرته
ي
ً
يعت� بالغا عن
أول هاغن أن يفهم أن كالمها ب
مخالفة.
▪والتعامل مع اإلفصاح بهذه الطريقة قد يؤدي إىل
ردع األشخاص اآلخرين عن إثارة المسائل المقلقة
ت
ال� يعمل فيها من
ي
وبالتال لن تتمكن الهيئة ي
الكشف عن المخالفات المحتمل وقوعها.
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 2-1-10تصرفات ضابط الصف بيدرسن
جول عن احتمال إساءة استغالل
▪تحدثت
ي
ُ ِّ

يز
والتمي� ،مما قد يشكل مخالفة ،وهذه
السلطة
ً
خط�ة من الواجب معالجتها وفقا لقواعد
مسألة
ي
اإلبالغ عن المخالفات .وعندما تجاهل رئيسها
ش
المبا� مخاوفها ،اتصلت بقائد آخر.

▪يجب عىل ضابط الصف بيدرسن متابعة بالغ
ف
المخالفة .وإذا وجد صعوبة ي� التعامل مع هذا
ف
التفك� ي� االتصال برئيسه
األمر بمفرده ،فيمكنه
ي
ش
المبا� أو بوحدة الرقابة ف ي� القوات المسلحة.
▪يجب عىل بيدرسن تسجيل استالمه لإلفصاح
عن طريق فتح "مح�ض بالغ".
▪يجب عىل بيدرسن تقييم مدى ض�ورة اتخاذ
ً
ت
ال�
ي
تداب� فورية ،مثل بتقديم الدعم للمجندة ي
أبلغت عن المخالفة.
▪يجب عىل الشخص الذي يتابع بالغ المخالفة
تقييم القضية ،وذلك بهدف التأكد من إثبات
وقائع القضية ف� غضون ت
ف�ة زمنية مناسبة.
ي
م� وكيف ُ
يجب عىل بيدرسن تقييم ت
سيخطر
▪
الرقيب يوهانسن ببالغ المخالفات ضده ،مع
تز
االل�ام بإخطاره قبل استجواب اآلخرين.
ً
شخصيا
▪يجب عىل بيدرسن تقييم مدى حياده
بجول والرقيب يوهانسن والرقيب
فيما يتعلق
ي
أول هاغن.
▪يجب عىل بيدرسن تقييم صالحياته ومدى
كفايتها إلجراء التحقيقات والحصول عىل
المستندات الوافية.
▪يمكن للمسؤول التنفيذي أن يسأل األفراد
ف
ين
المتدرب� ،وبشكل فردي،
اآلخرين ي� مجموعة
ف
عن استعدادهم للمشاركة ي� مناقشة حول مناخ
ف
العمل ي� المجموعة بغرض التعرف عىل أية
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مث�ة للقلق ،مع الحرص عىل عدم ذكر
مسائل ي
البالغ الذي استلمه.
ف
▪يمكن للمسؤول التنفيذي التحقيق ي� ظاهرة
ض ف
المر� ي� المجموعات
ارتفاع معدالت الغياب
ي ً
ت
ال� كان الرقيب يوهانسن مسؤول عنها ،إذ أن
ي
يش� إىل هناك مشكلة
ارتفاع هذه المعدالت قد ي
مث�ة للقلق وتحتاج إىل الدراسة بمزيد
أساسية ي
من التفصيل.
▪يجب عىل المسؤول التنفيذي تقييم إذا كانت
تستدع منه
درجة تعقيد القضية وخطورتها
ي
ين
العامل�.
االستعانة بوحدة الرقابة أو إدارة شؤون
▪بعد التعرف عىل مختلف خيوط القضية
والحصول عىل الحقائق الكافية التخاذ قرار
مسؤول ،يجب عىل ضابط الصف بيدرسن أن
جول قد أبلغته عن مخالفة.
يقرر ما إذا كانت
ي
ف
و� ضوء نتائج تحقيقاته ،خلص ضابط الصف
▪ ي
بيدرسن إىل أنه يتعامل مع حالة "بالغ عن
ئ
نها� رفعه إىل
مخالفة" ،ولذلك قام بإعداد تقرير ي
جهات أعىل منه للتقييم واتخاذ اإلجراءات التالية
ف
ي� القضية من أجل تفادي وقوع حاالت مماثلة
ف ي� المستقبل.

 2-10الحالة  :2الحياد والمشتريات العامة
يشغل "ستيان" منصب إداري متوسط في وحدة
المشتريات ،وذات يوم تلقى ستيان مكالمة هاتفية
من شخص قدم نفسه باسم هنريك هانسن وقال
إنه موظف في شركة تطوير قامت في الفترة األخيرة
بتقديم عرض أسعار ضمن مناقصة مشتريات أقامتها
وزارة الدفاع.
يعرف ستيان ما هي المشتريات يتحدث عنها
هانسن ،فأجاب بأن زميلته ،هيلدا ،هي التي تتعامل
مع األسئلة حول هذا الموضوع ،وسأل هانسن هل
يريد تحويل المكالمة إليها ،فأجاب هانسن بأنه يعرف

أن هيلدا هي جهة االتصال الصحيحة ،لكن هناك
ً
سببا لعدم اتصاله بها مباشرة.
ويوضح هانسن لستيان أنه اكتشف أن زوج هيلدا
يملك أسهم في إحدى الشركات التي اجتازت إلى
الجولة التالية من المناقصة ،وأنه يعلم أن هيلدا هي
التي اتخذت القرار ،أو شاركت فيه ،بانتقاء مقدمي
العطاءات الذين سيجتازون الجولة األولى إلى الجولة
الثانية.
تفاجأ ستيان بهذا الكالم .فقد تمت مناقشة قواعد
الحياد عدة مرات في إدارته ،وهو يعلم أن هيلدا
على دراية بهذه القواعد .ولذلك قام ستيان بتدوين
رقم هاتف هانسن ،وشكره على المعلومات ،وطلب
منه التزام الصمت بشأن هذا الموضوع في المرحلة
الراهنة ،وأخبره بأنه سيتعامل مع األمر وسيضمن
اتخاذ الخطوات الالزمة لتصحيح الوضع.
ّ
رد هنريك هانسن أنه سيتصل بستيان إذا لزم األمر،
لكن ليس لديه معلومات أخرى بخالف ما ذكره.

 1-2-10تصرفات ستيان
▪يجب عىل ستيان اعتبار هذه المكالمة بمثابة

بالغ عن مخالفة ،ألن بالغات المخالفات يمكن
أن تنبع من مصادر خارجية أو داخلية ،ويمكن أن
ف
تتخذ مختلف الصيغ واألشكال ،بما ي� ذلك
االتصاالت الهاتفية.

▪وقد أشار هانسن إىل احتمال وقوع مخالفات،
وإذا كانت ادعاءاته صحيحة ،فقد وقع انتهاك
لقواعد الحياد فيما يتعلق بإجراءات عملية
ت
المش�يات المذكورة.
▪يجب عىل ستيان متابعة هذه البالغ عىل الفور،
فهو يعلم أن جميع عمليات اإلفصاح يجب أن
تؤخذ عىل محمل الجد ،بغض النظر عن أن
مصدرها جهة خارجية.

ش
المبا�
▪يجب عىل ستيان االتصال بمديره
إلبالغه بالقضية.
ً
أيضا االتصال بوحدة الرقابة ً
طلبا
▪يستطيع ستيان
للنصيحة واإلرشاد.
▪يجب عىل ستيان تقييم مدى حياده فيما يتعلق
بكل من ن
ً
ونظرا ألن ستيان
ه�يك هانسن وهيلدا.
ف
الوظي� (كالهما
وهيلدا عىل نفس المستوى
ي
مدير متوسط) ،قرر ستيان إحالة مسؤولية
التعامل مع البالغ إىل رئيس قسمه.
▪يجب عىل ستيان تقديم وثائق كافية عن القضية.

 2-2-10تصرفات رئيس القسم
▪قام رئيس القسم الذي أحال إليه ستيان القضية
ً
بتقييم مدى حياده شخصيا ،وهل يتمتع
بصالحيات كافية ،وهل هو الشخص المناسب
غ
ينب� إحالته إىل وحدة
للتعامل مع البالغ أم ي
الرقابة أو إىل وحدة أخرى.

▪بعد ذلك قام بتقييم ما إذا كانت خطورة القضية
تستدع إبالغ اإلدارة العليا ،وهل من ال�ض وري
ي
تداب� فورية.
اتخاذ
ي
▪يجب عىل رئيس القسم التأكد من أن البالغ
أك�
سيعالج بالشكل الصحيح وأن يقوم بجمع ب
قدر ممكن من المعلومات.
▪يخلص رئيس القسم إىل نتيجة أنه يستطيع إجراء
بعض التحقيقات دون المساس بأي دليل.
يجب عىل رئيس القسم تقييم ت
م� وكيف
▪
سيخطر هيلدا بالبالغ المقدم بشأنها.
▪يجب عىل رئيس القسم إجراء التقييم الالزم
وجمع الحقائق ،حيث يهدف التقييم إىل التأكد
ف
و� غضون
من إثبات وقائع القضية بشكل ٍ
كاف ي
ت
ف�ة زمنية معقولة.
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▪يجب عىل رئيس القسم ضمان توثيق جميع
خطوات معالجة القضية والقرارات المتعلقة بها،
وكذلك ضمان أمن جميع الوثائق والمستندات
ت
ال� بحوزته.
الورقية ي
يقرر رئيس القسم مراجعة ت
اإلن�نت حيث ي ن
يتب�
▪
مالك أسهم
قائمة
ضمن
مسجل
هيلدا
زوج
أن
له
ي
ال� تتبعها إحدى ش
ش
ت
ال�كات المشاركة
فال�كة األم ي
ت
ي� عملية المش�يات المذكورة.
ً
▪يقوم رئيس القسم أيضا بالتحقق من صحة
المعلومات حول انتقال ش
ال�كة إىل الجولة التالية
ّ
من المناقصة ،ويطلع عىل نظام معالجة إجراءات
ت
المش�يات ي ن
ليتب� إذا كانت هيلدا قد وقعت عىل
بروتوكول المناقصة.
ف
▪يسجل رئيس القسم ما تم إنجازه ي� ملف
ت
ال� حصل عليها،
القضية ،ويرفق المعلومات ي
ت
مثل نسخة مطبوعة من صفحات اإلن�نت ،كما
مقدم العطاءات الذين
يرفق معلومات عامة عن
ي
انتقلوا إىل الجولة التالية من المناقصة.
▪يطلب رئيس القسم مقابلة هيلدا حيث يتيح لها
فرصة عرض القضية من منظورها ،وبذلك
ف
ت
االع�اض ،كما يبلغها بحقها
يحافظ عىل حقها ي�
ف
ين
تستع� بمستشار يل�افقها أثناء المقابلة.
ي� أن
ف
ت
ال� توصل إليها ،يخلص رئيس
▪ ي� ضوء النتائج ي
القسم إىل أنه يتعامل مع حالة "بالغ عن
ئ
نها� رفعه
مخالفة"،
وبالتال قام بإعداد تقرير ي
ي
إىل جهات أعىل منه للتقييم واتخاذ اإلجراءات
ف
التالية ي� القضية تجاه األطراف المعنية من أجل
ف
تفادي وقوع حاالت مماثلة ي� المستقبل
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وفي هذا اللقاء أبلغته كاترين بأن أحد مدراء المستوى
المتوسط في القسم ،ويدعى ف ّ
ين  ،يتعامل معها
ِ
ومع النساء األخريات في نفس القسم بطريقة تعتبر
مسيئة ،وشرحت ذلك قائلة إنه ً
كثيرا ما يضع يده
ِّ
ً
يوميا على مظهرها وجسدها
على كتفها وأنه يعلق
ً
ومالبسها ،وأن هذا التصرف يسري أيضا على النساء
األخريات.
وكان تارالد قد الحظ أن ف ّ
ين يهتم بالنساء بشكل بالغ،
ِ
ً
اهتماما يذكر ،حيث أنه
ولكنه لم يولي هذه الظاهرة
لم ينظر إلى ذلك التصرف على أنه مسيء لآلخرين،
ً
بل يعتقد أن كاترين قد تكون مفرطة الحساسية قليل
ألنها اعتادت إثارة الكثير من القضايا .عالوة على
ذلك ،ال يفهم تارالد لماذا تثير كاترين هذا الموضوع
معه بالذات في حين أن الواضح أنها مسألة تخص
إدارة شؤون العاملين.
ً
ً
دفاعيا إلى
مع ذلك ،فإن تارالد يدرك أنه يتبنى موقفا
ً
ً
حد ما فيما يتعلق بف ّ
ين ألنه صار صديقا مقربا منه
ِ
ً
في اآلونة األخيرة ،كما أنه كان مسؤول عن تعيين ف ّ
ين
ِ
في منصبه اإلداري المتوسط ،وهو يخشى أن يكون
ألي شكوى بشأن ف ّ
ين وقع سلبي على رأي اإلدارة
ِ
العليا في دوره القيادي للقسم.

 1-3-10تصرفات تارالد
ش
المبا� عن وقوع
▪قامت كاترين بإبالغ مديرها
ً
ف
مخالفات ،وسارت ي� إبالغه وفقا للوائح.

َّ
نظرا ألن تارالد صديق ّ
ً
مقرب للشخص المبلغ
▪
ف
التفك� ي� مدى تمتعه
عنه ،فيجب عليه
ي
بالموضوعية الكافية للتعامل مع هذا البالغ
بنفسه.

 3-10الحالة  :3التحرش الجنسي

▪يجب عىل تارالد متابعة المسألة ،وأمامه عدة
سبل لذلك.

يدير رئيس القسم ،تا رالد ،أحد المشروعات وعقد
اجتماع مع فريق المشروع  .وبعد االجتماع ،طلبت
إحدى أعضاء الفريق ،وتدعى كاترين ،التحدث معه
بمفردهما.

▪يجب عىل تارالد تقييم ما إذا كان يستطيع
التعامل مع القضية بمفرده ،أم أن عليه االتصال
بوحدة الرقابة للحصول عىل دعمها.

▪يجب عىل تارالد تسجيل استالمه للبالغ وفتح
مح�ض بالغ.
▪قرر تارالد أنه ال يستطيع التعامل مع قضية البالغ
وبالتال قرر االتصال بكاترين لطلب إذنها
بمفرده،
ي
بإحالة القضية إىل وحدة الرقابة لتتابع الوحدة
التعامل مع بالغها.
ت
ال� تلقاها
▪
يجب عىل تارالد إحالة جميع الوثائق ي
ّ
أعدها إىل وحدة الرقابة ت
ال� ستتوىل متابعة
أو
ي
القضية.

 4-10الحالة  :4شبهة فساد
تلقى غوستاف ،وهو مدير مسؤول في إحدى
الوكاالت الدفاعية ،رسالة بريد إلكتروني من آدم
بيترسون يقول فيها:

عزيزي السيد غوستاف،
أكتب إليكم بخصوص شركة من الشركات التي
ُت ِّ
ورد المعدات إلى القوات الجوية من الباطن،
واسمها “الشركة الدولية للقوات الجوية”.
لقد ورد إلى علمي أن السيد /آرني أندرسن،
وهو موظف سابق في وزارة الدفاع النرويجية،
ً
حاليا منصب الرئيس التنفيذي في
ويشغل
الشركة الدولية للقوات الجوية ،قد دفع مبلغ
 200,000دوالر أمريكي إلى مسؤول حكومي
في ليبيا .وأنا على قناعة تامة بأن هذه المعاملة
تنطوي على فساد ،وأردت إخباركم بذلك.
ً
حاليا في الشركة الدولية
وبما أنني موظف
للقوات الجوية ،فإنني أرغب في التكتم على
هويتي ،وإنني ألخشى أن يؤدي بالغي هذا إلى
ً
داخليا
االنتقام مني إذا حاولت إثارة الموضوع
في الشركة ،وقد يصل األمر في أسوأ األحوال إلى
طردي من وظيفتي.

 1-4-10تصرفات غوستاف
▪يجب عىل غوستاف اعتبار هذه الرسالة بمثابة

بالغ عن مخالفة ،ألن بالغات المخالفات يمكن
أن تنبع من مصادر خارجية أو داخلية ،ويمكن أن
ف
تتخذ مختلف الصيغ واألشكال ،بما ي� ذلك
ت ن
و�.
ب
ال�يد اإللك� ي

▪تنص إجراءات اإلبالغ عن المخالفات عىل أن
ين
وغ�هم ممن ليس لهم
األشخاص
الخارجي� ي
ش
ت
ال� يعمل فيها مستلم
ارتباط مبا� بالهيئة ي
البالغ لهم الحق ف ي� اإلبالغ عن مخالفات.
▪يجب اعتبار هذه الحالة مخالفة جسيمة
محتملة (الفساد جريمة جنائية).
ش
المبا� ،ألن
▪يجب عىل غوستاف إبالغ مديره
هذا النوع من الحاالت يحال عادة إىل وحدة
الرقابة.
▪عند اإلبالغ عن حالة اختالس أو فساد أو رسقة أو
ف
احتيال أو االستيالء عىل أموال ي� قطاع الدفاع،
يتم تطبيق أحكام البند  9-19من دليل شؤون
ف
ين
لموظ� الدولة.
العامل�
ي
▪يجب عىل غوستاف والمدير إحالة القضية إىل
وحدة الرقابة .فعندما يتعلق البالغ بجريمة
جنائية محتملة ،يصبح من المهم للغاية عدم
ت
ال� قد
اتخاذ أي إجراءات من شأنها
إفساد األدلة ي
ف
يتم االستناد إليها أثناء المحاكمة ي� حالة رفع
ً
قضية جنائية الحقا.
▪يجب عىل وحدة الرقابة تقييم ما إذا كانت هناك
تداب� وإبالغ اإلدارة العليا
حاجة ملحة التخاذ أية
ي
إذا ض
اقت� األمر.
▪تقوم وحدة الرقابة بتسجيل استالم البالغ عن
طريق فتح مح�ض بالغ.

آدم بيترسون

23

ِّ
المبل ي ن
غ� عن المخالفات
▪يجب كتمان هوية
ف
�ض
وعدم الكشف عنها إال ي� أضيق نطاق ولل ورة
المطلقة.
ف
▪تقوم وحدة الرقابة بالتحقيق ي� األمر وإعداد
ئ
نها�.
تقرير ي

 5-10الحالة  :5قضية تخص إدارة شؤون
العاملين مقارنة بحالة بالغ عن مخالفة
يعمل الرس مع سونيا في نفس القاعدة العسكرية،
وعادة ما يؤدي الرس دور مدير سونيا .وباإلضافة
إلى عملهما االعتيادي ،يتم تكليفهما بأدوار مهمة
في مشروع كبير ،حيث تتولى سونيا قيادة مشروع
فرعي ،بينما يتولى الرس المسؤولية عن إدارة مجمل
المشروع  .وقد شارك االثنان في اجتماع بشأن
تطورات المشروع ،وتبادال الحديث بعد االجتماع
حول التقدم المحرز في المشروع.
وقد تفرع الحديث إلى تناول أحد أعضاء الفريق في
مجموعة سونيا ،ويدعى آري ،حيث قالت سونيا إن
مستوى أداء آري كان أقل بكثير مما يمكن توقعه من
موظف في منصبه يتميز بخلفيته المهنية ،بل إن
عمله غير مقبول على األطالق ،وقد سئمت سونيا
من االضطرار إلى بذل جهود مضاعفة إلصالح ما
أفسده آري.
يرد الرس بأنه لم يسبق له العمل مباشرة مع آري،
ً
لكنه أيضا سمع من أعضاء المشروع اآلخرين أن أداء
آري ال يرقى إلى المستوى المطلوب ،وبعدما فكر
في األمر الحظ أن أعباء عمل آري قد اضمحلت
في اآلونة األخيرة ،وتساءل إذا كان ذلك يعود إلى أن
أعضاء فريق المشروع يجدون مشقة في العمل معه
ألن أداءه ال يرقى إلى المستوى المطلوب.
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 1-5-10تصرفات الرس
تث� القلق مع مديرها
▪تناولت سونيا مسألة ي

ش
المبا� ،بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية
ف
المتعلقة باإلبالغ عن المخالفات ي� قطاع الدفاع،
يعت� اإلبالغ عن المخالفات بموجب
حيث ب
ً
ً
اإلجراءات ترصفا مسوغا ف ي� جميع األحول.

▪أثناء محادثتهما ،ذكرت سونيا أن أداء آري
ضعيف ضمن الفريق ،وقد سمع الرس عن نفس
ً
ف
المشكلة أيضا من أعضاء آخرين ي� فريق
ق
ش
الم�وع ،ولكن واقع أن أداء آري ال ير� إىل
ُ
المستوى المطلوب يجب أن ينظر إليه كمسألة
ين
العامل� وليست كحالة
تخص إدارة شؤون
مخالفة.
▪قد تكون هناك أسباب متعددة وراء عدم ارتقاء
عمل آري إىل المستوى المتوقع ،ومن المهم أن
لك تتاح آلري
يتم التعامل مع هذا الوضع ي
وزمالئه فرصة وافية التخاذ الخطوات العالجية
الالزمة .ومن المحتمل أن آري سيتعرض
للتهميش ف� مكان العمل بسبب إقصائه اجتماعياً
ي
وعدم تكليفه بمهام عمل.
ف
▪يقوم الرس بدعوة آري للمشاركة ي� حديث يتم
خالله تناول المسائل المتعلقة بأوضاع عمله.
▪يقوم الرس بتقييم هل يتوجب عليه التعامل مع
العامل� ً
ين
طلبا
هذا الوضع ،ويتواصل مع شؤون
يعت� المسألة من اختصاص إدارة
للدعم ،وهو ب
ً
ين
العامل� وليس بالغا عن مخالفة.
شؤون
▪ ُيبلغ الرس سونيا بأن القضية يجري التعامل
معها ،ويوضح أنها ملزمة بواجب الحفاظ عىل
الرسية ف ي� هذه المسألة.

سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 1

الـمهنـيـة والنـزاهـة
فـي قطـاع الخدمـة العامـة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 5

إدارة مخاطـر الفسـاد واالحتيـال
العـقـاري فـي قطـاع الدفــاع

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 9

تفويض صنع القرار -
االدارة المهنية
تـنمية إ
في المؤسسات العامة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 2

معالجـة تضارب المصالـح
فـي القـطـاع العــام

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 6

التوازن بين االنفتاح والسرية
في قطـاع الدفـاع :دروس من
الممـارسات الدوليـة الجيــدة

سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 3

سـياسـات وهيئـات
مكافحـة الفســاد

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 7

إدارة المـال العـام

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 4

الحصـول علـى المعلـومـات
وحـدود الشفـافيـة العـامـة

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 8

حول مدونات أ
االخالقيات:
االحتياجات أ
واالغراض

أدلـــة
الحوكمة
الرشيـدة

رقم 10

دليل
البالغ عن المخالفات
إ
أ
في قطاعي الدفاع والمن
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ً
سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة تضم عددا من الكتيبات الموجزة ،التي
ً
ً
يستعرض كل منها موضوعا معينا له دوره المهم في تحقيق الحوكمة
الرشيدة في قطاع الدفاع .وإلى جانب استخدام األدلة لألغراض التثقيفية
ً
والتعليمية ،فإنها تفيد أيضا القارئ المهتم بمعرفة المزيد عن موضوع أو
أكثر من المواضيع ذات الصلة مباشرة بالحوكمة الرشيدة في قطاع الدفاع
بشكل خاص أو القطاع العام بشكل إجمالي.

كليا أو ً
يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا الكتيب ً
جزئيا ،بشرط االعتراف
الكامل بالمصدر ،وذلك بأن تتم نسبة األصل إلى مركز النزاهة في قطاع
كليا أو ً
الدفاع ،أوسلو ،النروي ــج ،وبشرط أن أي مادة يعاد إنتاجها ً
جزئيا على
هذا النحو ال تباع وال تدمج في أعمال مباعة.
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