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 : 

تَدف ضٔاض٘ اإلبالغ عً املدالفات إىل تعصٓص قْاعد ّإجساٛات مجعٔ٘ الصّاج ّالتينٔ٘ األضسٓ٘ 

بالطاٜف  لاللتصاو مببادئ اذتْنن٘ لتخكٔل أعلٙ دزجات الشفافٔ٘ ّاالىطباط ّاملطاٛل٘، مبا 

ٓشجع العاملني ّاملتعاملني مع ادتنعٔ٘ علٙ اإلبالغ عً املدالفات اليت تطال أعنال ادتنعٔ٘ 

.  حبٔح ٓهٌْ املبّلغ حمط تكدٓس ّمحآ٘ علٙ املطتْٚ املؤضطٕ. ّمصاذتَا ّمسعتَا ّأصْهلا

 

  : 

ٓتْقع مً مجٔع العاملني يف ادتنعٔ٘، اإلبالغ عً أٖ خمالف٘ مالٔ٘ أّ إدازٓ٘ أّ ضلْنٔ٘  1

متظ بتكدٓسٍه مسع٘ ادتنعٔ٘ أّ أمْاهلا أّ مكدزاتَا، مبا يف ذلو مكدزات العاملني 

 .بصْزٗ صخٔخ٘ ّفاعل٘

تطنً إدازٗ ادتنعٔ٘ اختاذ اإلجساٛات الهفٔل٘ حبنآ٘ املبلغني لتشجٔعَه علٙ التكدو  2

ببالغاتَه بدٌّ خْف أّ تسدد، إذ تطنً ملكدمٕ البالغ، التعامل بشهل عادل ّمياضب مع 

أٖ بالغ ّلً ٓرتتب أٖ ضسز علٙ أٖ متكدو ببالغ ىصُٓ حتٙ لْ ثبت أٌ املبلغ غري دقٔل 

ّلهً قدو البالغ بصْزٗ ىصَٓ٘ تعرب عً حسص املبلغ علٙ مصلخ٘ ادتنعٔ٘ دٌّ أغساض 

 .شدصٔ٘

علٙ املبلغني ذنس أمساٍٛه يف البالغات، ّتطنً ادتنعٔ٘ أىُ لً ٓهشف ألٖ جَ٘ أّ طسف  3

 .عً اضه املتكدو بالبالغ أبدًا أّ شدص ما مل ْٓافل ٍْ علٙ ذلو

تعد ادتنعٔ٘ بإشعاز املتكدو بالبالغ، بيتاٜج التخكٔل ّباإلجساٛات املتدرٗ بياٛ ّما  4

  .ٓرتتب علَٔا، ّمبا ال خيل بطري التخكٔل

يف حال ثبت أٌ البالغ ىاتج عً خمالف٘ مالٔ٘ أّ إدازٓ٘ أّ ضلْنٔ٘ تكْو إدازٗ ادتنعٔ٘  5

 .بتكدٓه الشهس ّالجياٛ للنبلغ علٙ مبادزتُ 

إذا ثبت بصْزٗ قاطع٘ أٌ البالغ املكدو ناٌ نٔدًٓا ّمكصْدًا بُ أغساض شدصٔ٘ ّلٔظ لُ  6

. ما ٓربزِ مً أضباب، فإٌ إدازٗ ادتنعٔ٘ غري ملصم٘ بأٖ مً الطناىات ذتنآ٘ املبلغني

ننا حيل للجنعٔ٘ يف ٍرِ اذتال٘ اختاذ ما ٓلصو مً إجساٛات تأدٓبٔ٘ أّ قاىْىٔ٘ حبل 

 .املبَلغ إذا أضس بادتنعٔ٘ أّ باألشداص املبَلغ عيَه 



3 
  ومحاية مقدمي البالغاتغ عن املخالفاتالباإل سياسة

 جبمعية الزواج والتنمية األسرية بالطائف 

  

ميهً لصاحب البالغ إذا زأٚ ذلو مياضبًا قبل التكدو بالبالغ نتابًٔا، التشاّز مع  -1

 . اإلدازٗ الكاىْىٔ٘ أّ ادتَ٘ املعئ٘ بادتنعٔ٘ حٔل ذلو 

ٓتكدو صاحب البالغ، ببالغُ مهتْبًا ّمفصال بُ حٔجٔات املدالف٘ ّأمساٛ  -2

األطساف املعئ٘ باملدالف٘ معصشا بالْثاٜل املتْفسٗ إٌ ّجدت، ّإزفام االضتنازٗ اليت 

  .قبل تكدٓه البالغ (إٌ ّجد)تْضح خطْات ما متً  اختاذِ مً إجساٛ 

أٌ حينل البالغ اضه املبلغ ّتْقٔعُ، ننا ميهً للنبلغ الهشف عً امسُ شفاٍ٘  -3

 .عيد تكدٓه البالغ للجَ٘ املكدو هلا

ٓكَدو البالغ إىل مدٓس اإلدازٗ الكاىْىٔ٘، ّيف حال ناٌ مدٓس اإلدازٗ الكاىْىٔ٘ معئًا  -4

ًٗ إىل املدٓس العاو أّ زٜٔظ جملظ اإلدازٗ ننا ميهً تكدٓه . باملدالف٘ ٓكدو البالغ مباشس

    .البالغ مباشسٗ جملظ اإلدازٗ

زفع البالغات املطتلن٘ مً مدٓس اإلدازٗ الكاىْىٔ٘ إىل املدٓس العاو أّ زٜٔظ جملظ  -5

   .اإلدازٗ للتْجُٔ ّ اعتناد اإلجساٛ املكرتح اختاذِ بشأٌ البالغ

تتْىل جَ٘ مياضب٘ مً أٍل االختصاص بتهلٔف مً املدٓس العاو أّ زٜٔظ جملظ  -6

 .اإلدازٗ، التخكٔل يف البالغ بطسٓ٘ تام٘، دٌّ الهشف حتت أٖ ظسف عً صاحب البالغ 

ٓتدر املدٓس العاو أّ زٜٔظ جملظ اإلدازٗ علٙ ضْٛ تكدٓس ىتاٜج التخكٔل  -7

   .اإلجساٛات املياضب٘ ملعادت٘ حال٘ املدالف٘

تتْىل ادتَ٘ املدتص٘ أّ مً ٓهلفُ املدٓس العاو أّ زٜٔظ جملظ اإلدازٗ، إشعاز  -8

صاحب البالغ باإلجساٛ الرٖ مت اختاذِ بشأٌ البالغ املكَدو ميُ، يف إطاز ما ٓتفل علُٔ 

    .ملعادت٘ املدالف٘

ٓتْىل املدٓس العاو أّ زٜٔظ جملظ اإلدازٗ إحاط٘ أعطاٛ اجمللظ بالبالغات  -9

 .املكدم٘ لُ ّىتاٜج التخكٔل بشأىَا ّمعادتتَا

ٓته حفظ البالغات ّتكازٓس التخكٔل ّالْثاٜل املعصشٗ ّّثاٜل التخكل لدٚ   -10

، فٔنا عدا اذتاالت اليت (اإلدازٗ الكاىْىٔ٘ علٙ ضبٔل املجال )ادتَ٘ املدتص٘ بادتنعٔ٘

   .تطتدعٕ غري ذلو

اإلدازٗ الكاىْىٔ٘ ٍٕ املطؤّل٘ عً مساجع٘ ّحتدٓح الطٔاض٘، بعد التشاّز مع  -11

  .الدازٗ العلٔا ّهلا أٌ تطتعني بآزاٛ العاملني يف ادتنعٔ٘ نلنا زأت ذلو مياضبا


