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 ٖرا يف ايٛازد٠ ٚاإلدسا٤ات ايطٝاضات اعتُاد مت

االٜتاّ اـري١ٜ يسعا١ٜ  اؾُع١ٝ إداز٠ فًظ قبٌ َٔ ايديٌٝ

 2018ّ/  01/   08زٜذ  ٚتا (  1) ) آبا٤( مبشغس زقِ  بعطري 

ٚتًتصّ إداز٠ اؾُع١ٝ مبسادع١ ٖرٙ ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات 

ٚحيكل َضًش١ بػهٌ ضٟٓٛ ٚمبا ٜتٛانب َع املطتذدات 

ٚؼدٜجٗا اذا دعت اؿاد١ اؾُع١ٝ ٜٚتُاغ٢ َع أٖدافٗا ; 

 . يريو
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اْػا٥ٗا يف  رَٓ سسصت مجع١ٝ زعا١ٜ األٜتاّ مبٓطك١ عطري )آبا٤( 

 ع٢ً اغساى املتطٛعني يف اعُاهلا َٚٓاغطٗا امياًْا َٓٗا بدٚز ٖـ 29/9/1429

.  فكاَت بٛعع  يف ؼكٝل زؤٜتٗا ٚزضايتٗا ٚاٖدافٗا ايطا١َٝ املتطٛعني 

ٚاييت َٔ غأْٗا تٓعِ ايعٌُ ايتطٛعٞ يف فُٛع١ َٔ ايطٝاضات ٚاالدسا٤ات 

 تطاعدهلا; ٚبايتايٞ االداز٠ ايعا١َ يًذُع١ٝ ٚناف١ ادازاتٗا ٚايفسٚع ايتابع١ 

ايعٌُ ايتطٛعٞ  ايكٝاّ بإداز٠ يف نٌ َٔ اؾُع١ٝ ٚقطِ غؤٕٚ املتطٛعني

 ست٢ٚٚعع ٖرٙ ايع١ًُٝ ؼت ْعاّ ٚاعح يهال ايطسفني )اؾُع١ٝ ٚاملتطٛع( 

 . سكٛق٘ َٚطؤٚيٝات٘ ع٢ً  ايتعسف َٔ تُهٔ املتطٛع ٜ

تطٛعني ٚفكًا بإٔ تهٕٛ ع١ًُٝ اغساى امل َٔ فًظ اداز٠ اؾُع١ٝ  ٚإمياًْا

اعتُدت اؾُع١ٝ يف تأضٝظ قطُٗا اـاظ  ألفغٌ املُازضات ايعامل١ٝ; فكد 

بػؤٕٚ املتطٛعني إىل َعٝاز إدا١َ، ٖٚٛ املعٝاز ايرٟ قاَت ع٢ً تضُُٝ٘ إسد٣ 

أفغٌ اؾاَعات ايعسب١ٝ ٖٚٞ داَع١ املًو فٗد يًبرتٍٚ ٚاملعادٕ ٚبدعِ َٔ 

 دئ اؾُع١ٝ ػاٙ إداز٠ املتطٛعني.قِٝ َٚباًٜٚدط  َؤضط١ ايطبٝعٞ اـري١ٜ

ٜعتُد عًٝٗا قطِ غؤٕٚ ايطٝاضات ٚاالدسا٤ات اييت ٜكدّ ٖرا ايديٌٝ يرا  

ٜس ايتطٛع َٔ تطبٝل املتطٛعني يف إداز٠ ٖرٙ ايع١ًُٝ اهلا١َ، ست٢ ٜتُهٔ َد

ٚقد مت تكطِٝ ٖرٙ ايطٝاضات بهفا٠٤ ٚاقتداز مبا ٜتٛافل َع اٖداف اؾُع١ٝ. 

اقطاّ نٌ قطِ ٜتغُٔ ايعدٜد َٔ ايطٝاضات ٚاالدسا٤ات ايديٌٝ اىل عػس٠ 

اييت تطاعد يف زضِ خازط١ طسٜل آلي١ٝ ايعٌُ داخٌ قطِ غؤٕٚ املتطٛعني 

  باؾُع١ٝ.
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ٖٞ فُٛع١ اإلدسا٤ات اييت تبدأ َٔ ع١ًُٝ إغساى املتطٛعني:  .1

 ؽطٝط ايتطٛع ٚتٓتٗٞ مبسس١ً ايتكدٜس ٚايتهسِٜ.

ٖٛ عباز٠ عٔ فُٛع١ َٔ املؤغسات ايعامل١ٝ اييت مت  ٝاز إدا١َ:َع .2

ْكًٗا ٚتهٝٝفٗا َع ايٛاقع ايعسبٞ ٚاييت تعهظ فُٛع١ املُازضات 

اييت جيب إٔ تٓتٗذٗا املٓعُات اييت تؤَٔ بأ١ُٖٝ إغساى 

 املتطٛعني. 

ٖٛ ايعٌُ ايرٟ ضٝكّٛ ب٘ املتطٛع يف ساي١  :ايدٚز ايتطٛعٞ  .3

 ٚازتبط بٗا أسد املتكدَني يًتطٛع.أصبشت فسص١ تطٛع١ٝ 

ٖٞ االستٝاز ايفعًٞ داخٌ اؾُع١ٝ ٚاييت  ايفسص١ ايتطٛع١ٝ: .4

 ؼتاز إىل َتطٛع ٜػػًٗا.

ٖٛ اتفام بني املتطٛع ٚاؾُع١ٝ; يًتطٛع خالٍ فرت٠  اتفام ايتطٛع: .5

 قدد٠.

ٖٛ املطؤٍٚ ع٢ً َتابع١ ساي١ املتطٛع  املسدع اإلدازٟ املباغس: .6

 َع اإلداز٠ ايف١ٝٓ.ٚازتباط٘ ايفعًٞ 

ٖٛ املطؤٍٚ ع٢ً االغساف ع٢ً  ايس٥ٝظ املباغس)املػسف ايفين(: .7

املتطٛع ٚتٛدٝٗ٘ ألدا٤ َٗاَ٘ ايتفض١ًٝٝ ٚزفع  تكسٜس أدا٥٘ يًفرت٠ 

 اييت قغاٖا َع اؾُع١ٝ.

ٖٛ ايسدٌ االٍٚ املطؤٍٚ ع٢ً تػػٌٝ أدٚات ايتطٛع  َدٜس ايتطٛع: .8

 باؾُع١ٝ ظُٝع َساسًٗا. 
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 ٖٞ اإلداز٠ اييت ضٝعٌُ بٗا املتطٛع. ايف١ٝٓ: اإلداز٠ .9

ٖٞ ايفرت٠ ايص١َٝٓ املطًٛب١ نإٔ ٜهٕٛ  طبٝع١ ايدٚز ايتطٛعٞ: .10

ايدٚز ايتطٛعٞ طٌٜٛ أٚ قضري املد٣ أٚ دٚزٟ )غري َستبط بفرت٠ 

ش١َٝٓ قدد٠ االْتٗا٤ نُا ٜتغُٔ ايدٚز ايتطٛعٞ بإٔ ٜهٕٛ 

 فسدٟ أٚ مجاعٞ. 

ا٥د٠ اييت ضٝذٓٝٗا املتطٛع َٔ ٖٚٛ ايف ايعا٥د ع٢ً املتطٛع: .11

 املطا١ُٖ بايتطٛع َع اؾُع١ٝ.

ٖٚٛ طايب ايتطٛع قبٌ إٔ ٜستبط َع اؾُعٞ مبٛدب  املتكدّ: .12

 اتفام بني ايطسفني.

ٖٚٞ ايع١ًُٝ اييت ضٝتُهٔ املتطٛع بٗا َٔ االزتباط  ايتٓطٝب: .13

زمسًٝا بايتطٛع َع اؾُع١ٝ ٚتأتٞ بعد إَغا٤ االتفام بني 

 ايطسفني.

: ٖٚٞ ايع١ًُٝ اييت ضٝبدأ املتطٛع بٗا ألدا٤ َٗاَ٘ ٝ٘ايتٛد .14

 ايتطٛع١ٝ َع ايػداز٠ ايف١ٝٓ املطؤٚي١ ع٢ً اإلغساف عًٝ٘.
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إىل بٝإ ضبب تٗدف مجع١ٝ آبا٤ َٔ خالٍ دعِ إغساى املتطٛعني 

غؤٕٚ  ، ٚدٚزِٖ فٝٗا، ٚفًطفتٗا اـاص١ بكطِاؾُع١ٝيف ِٗ إغسان

فُٝا  اؾُع١ٝباإلعاف١ إىل بٝإ ايكِٝ ٚاملبادئ اييت تًتصَٗا ، املتطٛعني

ٗدف إىل بٝإ ايتٛد٘ ايعاّ تنُا  ،ٜتعًل بايتطٛع ٚإغساى املتطٛعني

، ٚت١٦ٝٗ ايطٝام ايعاّ يبك١ٝ نيطٛعغؤٕٚ املتػاٙ املتطٛع ٚقطِ  يًذُع١ٝ

  .قاٚز ديٌٝ ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات

 

 سياسة

قطِ غؤٕٚ املتطٛعني اسد  إٔبمجع١ٝ زعا١ٜ االٜتاّ بعطري )آبا٤(تؤَٔ 

اييت تكّٛ عًٝ٘ اؾُع١ٝ ٚال خيتًف يف اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ االزنإ ايس٥ٝط١ٝ 

اإلغساى ايهاٌَ ٚاملطتداّ يكٓاعتٗا بإٔ  عٔ اقطاّ اؾُع١ٝ االخس٣. 

خري١ٜ  نذُع١ٝذ١ٝ ألٖدافٗا االضرتاتٖٝٛ ؼكٝل  اؾُع١ٝيًُتطٛعني يف 

 . تٗتِ باؾاْب االدتُاعٞ ٚايرتبٟٛ ٚايتُٟٓٛ
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 :إلاجراءات

َٔ  ُازضات يف فاٍ إداز٠ املتطٛعنيإىل ؼكٝل أفغٌ امل اؾُع١ٝ  تطع٢ .1

 غؤٕٚ املتطٛعني.ملٛازد املطًٛب١ يتدطٝط ٚبٓا٤ ٚإداز٠ قطِ اخالٍ تٛفري 

ملٗاّ املٛن١ً; تتهٕٛ اداز٠ غؤٕٚ املتطٛعني َٔ َدٜس َؤٌٖ يًكٝاّ با .2

 ٚنريو َٛظفني اذا تطًب االَس ذيو.  

 )ضٛا٤ً س٥ٝظ قطِ غؤٕٚ املتطٛعنيي خاصًا دٚزًا بتٛفري اؾُع١ٝ تًتصّ .3

(، ٚتسادع َد٣ قدز٠ صاسب ايدٚز ع٢ً أدا٤ َٗاّ أٚ دص٥ًٝا نإ َتفسغًا

ع٢ً  إداز٠ ايتطٛع بػهٌ َطتُس ٚتتدر االدسا٤ات اإلداز١ٜ املطًٛب١ بٓا٤ً

 ذيو. 

يف ٚعع أٚ َدٜس ايتطٛع  غؤٕٚ املتطٛعنيقطِ  اٚ َدٜس ز٥ٝظازى ٜػ .4

 خاصًا ٟٛ عٓضسًات، ٚاييت ؼباؾُع١ٝاـط١ االضرتاتٝذ١ٝ اـاص١ 

 . اؾُع١ٜٝتعًل بايتطٛع ٚاملتطٛعني َع 

غساى املتطٛعني يف أعُاهلا، ٚؼدد فًطفتٗا ايعا١َ إل اؾُع١ٝتطٛز  .5

 . االغساى يًُتطٛعَٔ خالٍ ٖرا ايعٛا٥د ٚاألٖداف اييت تطع٢ يتشكٝكٗا 

تٛع١ٝ ناف١ املٛظفني ٚاإلدازٜني بفًطفتٗا يف إغساى املتطٛعني، ٚتٛعح  .6

 ٚأضباب إغسانِٗ فٝٗا ٚفكًا اؾُع١ٝهلِ أ١ُٖٝ ٚفا٥د٠ دٚز املتطٛعني يف 

 يطٝاضتٗا املعتُد٠. 
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ٚاملتطًبات اإلداز١ٜ ايطٝاضات ٚاالدسا٤ات  سٜتطٛتعٌُ اؾُع١ٝ ع٢ً   .7

 اؾُع١ٝ، ُٚتبصز َٔ خالهلا قِٝ إلداز٠ املتطٛعني ٚقطِ ايتطٛع  املطًٛب١

 اـاص١ مبػازن١ املتطٛعني. 

باعتُاد ٚتدٜٚٔ ٚتٛثٝل ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات اـاص١  اؾُع١ٝتكّٛ  .8

 بإداز٠ ايتطٛع. 

عكد يكا٤ات ٚٚزش عٌُ ملسادع١ ايطٝاضات ٚاالدسا٤ات ٚادسا٤ تعدٜالت اذا  .9

 ًظ االداز٠ العتُادٖا. تطًب ذيو ٚايسفع بٗا جمل

تتأند بإٔ ايطٝاضات تعكد اداز٠ ايتطٛع يكا٤ات ٚٚزش عٌُ ي .11

ناف١ د٣ َع١ًَٛ َٚف١َٛٗ ي غؤٕٚ املتطٛعنيٚاإلدسا٤ات اـاص١ بكطِ 

 املتطٛعني ٚاملٛظفني ايرٜٔ ٜعًُٕٛ َعِٗ. 

املٛظفني ايرٜٔ ٜعًُٕٛ َع املتطٛعني  ايتصاّع٢ً  اؾُع١ٝؼسظ  .11

ات املد١ْٚ ٚاملعتُد٠، ٚؼسظ ع٢ً َتابع١ ذيو بػهٌ بايطٝاضات ٚاإلدسا٤

 دٚزٟ َٚطتُس.

غؤٕٚ ع٢ً مجع ايتػر١ٜ ايسادع١ َٔ َٛظفٞ قطِ  اؾُع١ٝتعٌُ  .12

، ٚتعٌُ ع٢ً ايتشدٜح ايدٚزٟ ٚاملطتُس يًطٝاضات ٚاإلدسا٤ات املتطٛعني

 بٓا٤ ع٢ً ٖرٙ ايتػر١ٜ.

بتدضٝط ٚقت ناف يف ادتُاعات فًظ إدازتٗا  اؾُع١ٝتكّٛ  .13

َٚٛظفٝ٘، ٚتتب٢ٓ تٓفٝر  غؤٕٚ املتطٛعني ملٓاقػ١ ايكغاٜا املتعًك١ بكطِ

 االدسا٤ات املرتتب١ ع٢ً ْكاش ايكغاٜا اـاص١ بِٗ.
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 سياسة   

ٚي٘ تٗا غسٜو أضاضٞ ٚصاسب َضًش١ يف زضاييف اؾُع١ٝ ٜعترب املتطٛع 

 عٔ إضٗاّ املٛظف. خيتًف إضٗاّ ْٛعٞ ممٝص يف ؼكٝكٗا

 

 جراءات:إلا 

بتكِٝٝ أثس بسْاَر ايتطٛع بػهٌ َطتُس َٚٓتعِ،  اؾُع١ٝتكّٛ  .1

هلا يف ؼكٝل زضايتٗا ع٢ً املتطٛع  ٚتتأند َٔ نْٛ٘ َعصشًا

 ٚاملطتفٝد، ٚتتدر االدسا٤ات املٓاضب١ يتطٜٛس ايكطِ يٝشكل ذيو.

تكِٝ اداز٠ ايتطٛع ايفسظ ايٛازد٠ ايٝٗا َٔ االقطاّ ٚايفسٚع ٚتتأند  .2

 كٗا َع غسٚط ايتطٛع َٔ َد٣ تٛاف

بتٛفري املٛازد املطًٛب١ ٚايدعِ اإلدازٟ ٚاملعٟٓٛ يتأٌٖٝ  اؾُع١ٝتكّٛ  .3

 .اؾُع١ٝٚمتهني املتطٛعني َٔ ؼكٝل زضاي١ 

يف اؾُع١ٝ تطٛعني ايفسص١ إلبدا٤ آزا٥ِٗ مجٝع امل اؾُع١ٝتعطٞ  .4

بػهٌ عاّ ٚيف بسْاَر إغساى املتطٛعني بػهٌ خاظ، ٚتكدِٜ ايتػر١ٜ 

 ١ سٍٛ ذيو.ايسادع

 باؽاذ ايكسازات اإلداز١ٜ ٚفكا هلرٙ ايتػر١ٜ ايسادع١. اؾُع١ٝتكّٛ  .5
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 سياسة

إٔ ع١ًُٝ إغساى املتطٛعني ٖٞ ع١ًُٝ ذات اػاٖني تعٛد  مجع١ٝ آبا٤تدزى 

تطٛعني ، ٚتدزى إٔ إداز٠ املاؾُع١ٝبايٓفع ع٢ً املتطٛع نُا تعٛد بايٓفع ع٢ً 

دٕٚ َكابٌ َادٟ ٚٚفكا  ٕٜٛعًُ َِٔ املٛظفني يهْٛٗ ِؽتًف عٔ إداز٠ غريٖ

 يدٚافع كتًف١، ٚيريو ال تس٣ املتطٛع فسد بدٌٜ عٔ املٛظف. 

 إلاجراءات: -

َع ناف١ عًُٝات إداز٠ ايتطٛع  قطِ غؤٕٚ املتطٛعني يف اؾُع١ٝدٜس ٜ .1

ٚإضٗاَ٘ يف ؼكٝل  املٛاش١ْ بني زغبات ٚدٚافع املتطٛع األخر باؿطبإ

إغساى املتطٛعني َع َساعات أفغٌ  ٚفكا يطٝاض١ اؾُع١ٝزضاي١ 

 املُازضات يف ٖرا اجملاٍ. 

تعٌُ اداز٠ ايتطٛع باؾُع١ٝ  ع٢ً تٛصٝف دقٝل يًفسظ ايتطٛع١ٝ  .2

 ٚتٛعح االدٚاز ٚاملٗازات املطًٛب١ َٔ املتطٛع .

ػهٌ ع٢ً أخر ايتػر١ٜ ايسادع١ َٔ املتطٛعني ب اؾُع١ٝؼسظ  .3

َطتُس ٚدٚزٟ يًتأند َٔ ؼكل ايعا٥د ايٓفعٞ ع٢ً املتطٛع َٔ 

 ع١ًُٝ ايتطٛع. 

ببٝإ اؿكٛم األضاض١ٝ يًُتطٛعني ٚتؤند ع٢ً  اؾُع١ٝتًتصّ  .4

  ايتصاَٗا بٗا. 
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ضٝاضات ٚإدسا٤ات ايتدطٝط يالضتكطاب  إىل ؼدٜد ايفضٌٜٗدف ٖرا 

ٜس ايفسظ ايتطٛع١ٝ ٚاإلعالٕ عٔ ايفسظ ايتطٛع١ٝ ٚايفسش ٚاالختٝاز ٚتطٛ

َٔ املتكدَني ٚإدسا٤ املكابالت ايػدض١ٝ ٚتطذٌٝ املتطٛعني ٚاالتفام َعِٗ، 

 باإلعاف١ يًُٓاذز اييت ضٝشتادٗا ايكطِ عٓد تٓفٝر ٖرٙ اإلدسا٤ات.

ز ٚاالْتكا٤ ٚتٗدف آي١ٝ اختٝاز املتطٛعني إىل تٓعِٝ ايعًُٝات املتبع١ يالختٝا

 تسضٝذ َبادئ ايػفاف١ٝ ٚايعداي١ يف َسسًيت اإلعالٕ ٚاالختٝاز. ٚٚايتشهِ فٝٗا 

كضد باالضتكطاب: تٛفري ايٓٛع املٓاضب َٔ ايتٛاصٌ ٚايدعِ يًُتطٛعني ُٜٚ

 .اؾُع١ٝايرٟ حيفصِٖ يالْغُاّ إىل 

كضد بايتٓطٝب: أٜٔ ٚنٝف ميهٔ ػٓٝد املتطٛعني ايالشَني يتػط١ٝ ُٜٚ

 . ايتطٛع١ٝ يًُٓع١ُسظ ايف

 

  سياسة     

بإٔ ع١ًُٝ اضتكطاب املتطٛعني يٝطت ع١ًُٝ عػٛا١ٝ٥،  مجع١ٝ آبا٤تؤَٔ 

ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً خط١ ٚاعش١ ٚقدد٠ تأخر يف االعتباز استٝاز 
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ٚفًطفتٗا يف إغساى املتطٛعني، ٚذيو َٔ خالٍ ايتػاٚز َع أصشاب اؾُع١ٝ 

 ملضًش١ ايرٜٔ قد تتأثس أدٚازِٖ أٚ ب١٦ٝ عًُِٗ بدخٍٛ املتطٛعني. ا

 

 إلاجراءات: -

َٔ  اؾُع١ٝمجع ايبٝاْات املال١ُ٥ سٍٛ طبٝع١ ٚسذِ استٝاز  .1

املٛازد ايبػس١ٜ، ٚاألدٚاز ٚاألْػط١ املطًٛب١ َِٓٗ، ٚذيو َٔ 

 أصشاب املضًش١ ٚاملضادز املدتًف١، َٚٔ أَجًتٗا: 

; املدتًف١ ٚإدازات اؾُع١ٝاملٛظفني َٔ أقطاّ ;  ُع١ٝاؾإلداز٠ ايعًٝا يف ا 

قٛاعد ايبٝاْات املتٛفس٠ ٚاييت ؼٟٛ ع٢ً بٝاْات تطاعد ع٢ً فِٗ استٝاز 

; إٕ ٚددٚا( ٚايتػر١ٜ ايسادع١ َِٓٗاملتطٛعٕٛ ايطابكٕٛ ); اؾُع١ٝ

ايرباَر  ;ٚايرٜٔ قد ٜتعاٌَ َعِٗ املتطٛعٕٛ اؾُع١ٝاملطتفٝدٕٚ َٔ خدَات 

 ;اؾُع١ٝت ايتطٛع١ٝ املٛدٛد٠ يف اؾٗات املع١ٝٓ اييت تتعاٌَ َعٗا ٚاـدَا

إداز٠ املتطٛعني، : إغساى املتطٛعني ٚاييت ضتٛد٘ يفاملٛازد املتٛفس٠ يع١ًُٝ 

تدزٜبِٗ ع٢ً املعازف ٚاملٗازات ايالش١َ يًكٝاّ مبُٗتِٗ ايتطٛع١ٝ، فسظ 

 .ع١ٝيًذُايتكدٜس ٚايتشفٝص. اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ ٚايتػػ١ًٝٝ 

تكّٛ اداز٠ ايتطٛع باؾُع١ٝ بتدزٜب َٓطٛبٝٗا ع٢ً نٝف١ٝ ؼدٜد  .2

 ايفسظ ايتطٛع١ٝ 

تسادع اداز٠ ايتطٛع ناف١ ايفسظ ايتطٛع١ٝ ايٛازد٠ ايٝٗا َٔ االقطاّ  .3

 ٚايفسٚع . 

 تكّٛ اداز٠ ايتطٛع بتشدٜد ايفسظ ايتطٛع١ٝ املٓاضب١ ٚاعتُادٖا .  .4

بايٛضا٥ٌ اييت  ٓاضب١تعًٔ اداز٠ ايتطٛع عٔ ايفسظ ايتطٛع١ٝ امل .5

 ؼكل اهلدف املٓػٛد.

 اضتكباٍ ناف١ ايطًبات ايٛازد٠ يًذُع١ٝ يًفسظ املع١ًٓ . .6
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فسش ايطًبات املٓاضب١ ٚاضتبعاد ايػري َٓاضب١ ٚادسا٤ات املكابالت  .7

 يًُكبٛيني اذا تطًب االَس ذيو.

 ٚاخر تٛقٝعاتِٗ.تٛدٝ٘ املتطٛعني املكبٛيني ع٢ً ايفسظ املع١ًٓ  .8

 

 سياسة 

تعٛد بايٓفع ع٢ً بإٔ ع١ًُٝ ايتطٛع ع١ًُٝ ذات اػاٖني  مجع١ٝ آبا٤تدزى 

باالضتفاد٠ َٔ  ُع١ٝٓا٤ عًٝ٘ فاألصٌ أال تكّٛ اؾ، ٚبُع١ٝاملتطٛع ٚاؾ

املتطٛعني إال عرب تٛصٝف دقٝل يفسظ تطٛع١ٝ قدد٠، تٛعح األدٚاز 

، نُا تٛعح ُع١ٝٝاز اؾملتطٛع ٚاييت تًيب استٚاملٗازات املطًٛب١ َٔ ا

ٖرٙ ايفسظ ايفٛا٥د ٚايعٛا٥د اييت تعٛد ع٢ً املتطٛع َٔ ٖرٙ ايفسص١ 

 . ُع١ٝايدعِ ايرٟ ضٝشضٌ عًٝ٘ َٔ اؾٚطبٝع١ اإلغساف ٚ

 :إلاجراءات

األدٚاز ٚاملػازٜع اييت ميهٔ إٔ ٜػازى بٗا املتطٛعٕٛ يف  ٓفُتض .1

د٣/دٚزٟ، داخٌ بٓا٤ ع٢ً طبٝع١ ايدٚز )طٌٜٛ املد٣/قضري امل اؾُع١ٝ

ددٍٚ تضٓٝف  يف املًشل، فسدٟ/مجاعٞ(. )ُع١ٝ/خازز اؾاؾُع١ٝ

 أدٚاز املتطٛعني(

حيدد َا إذا نإ األْطب تٓفٝر األدٚاز َٔ خالٍ فسد أٚ فُٛع١ أفساد  .2

 أٚ فسٜل َتهاٌَ. 

ُتهتب األْػط١ ٚاألدٚاز املطًٛب١ َٔ املتطٛعني يف نٌ فسص١ َٔ  .3

 . اؾُع١ٝاستٝادات ايفسظ ايتطٛع١ٝ، ٚاييت تًيب 
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ؼدٜد املٗازات ٚايطُات ايػدض١ٝ ايالشّ تٛفسٖا يف املتطٛع ألدا٤  .4

 األدٚاز ٚاألْػط١ املطًٛب١. 

ؼدٜد َٔ ضٝكّٛ باإلغساف ٚاملتابع١ ع٢ً املتطٛعني يف ٖرٙ ايفسص١،  .5

 ٚآي١ٝ ايكٝاّ بريو )عطب إطاز اإلغساف يف قطِ اإلغساف ٚاملتابع١(.

رٟ ضٝشضٌ عًٝ٘ املتطٛع يًكٝاّ بدٚزٙ ايتطٛعٞ ؼدٜد أْٛاع ايدعِ اي .6

 )نايتٛدٝ٘، ايتدزٜب، ضداد ايٓفكات، املٛاصالت، سغا١ْ أطفاٍ اخل(. 

ؼدٜد ايفٛا٥د اييت ضتعٛد ع٢ً املتطٛعني َٔ أدا٤ ٖرا ايدٚز ضٛا٤  .7

ناْت ع٢ً املتطٛع )َباغس٠ أٚ غري َباغس٠، نانتطاب املٗازات، أٚ 

 ع قطِ ايتكدٜس ٚايتهسِٜ(.ايسعا بإضعاد اآلخسٜٔ( )زاد

ؼدٜد اإلطاز ايصَين ألدا٤ ايدٚز ٌٖٚ ٜٛدد سد أد٢ْ يًُد٠ ايص١َٝٓ  .8

 ياليتصاّ.

ؼدٜد املداطس اييت ؼف أْػط١ ايفسص١ ايتطٛع١ٝ ٚتكُٝٝٗا، ٚؼدد  .9

 اإلدسا٤ات اييت ٜٓبػٞ َساعاتٗا يًشد َٓٗا.

سفل يف ؼدٜدٙ يف ايُٓٛذز امل َا متنتاب١ ايٛصف ايٛظٝفٞ بٓا٤ ع٢ً  .11

 املًشل

بػض ايٓعس عٔ  اؾُع١ٝتتِ نتاب١ ٚصف ٚظٝفٞ يهٌ دٚز تطٛعٞ يف  .11

 عدد املتطٛعني ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ بٗرا ايدٚز. 

تؤخر يف االعتباز َس٥ٝات أصشاب املضًش١ ٚايعالق١ بايدٚز ايتطٛعٞ  .12

َٔ إداز٠ عًٝا َٚٛظفني َٚطتفٝدٜٔ ٚغريِٖ يف مجٝع ادسا٤ات تطٜٛس 

 ايفسص١ ايتطٛع١ٝ.  
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ِٝ األٚصاف ايٛظٝف١ٝ اييت مت تطٜٛسٖا عٔ طسٜل إدسا٤ ايبشٛخ تك .13

األضاض١ٝ ٚايجا١ْٜٛ عٔ املٓعُات ذات ايض١ً يًتعسف ع٢ً أٚد٘ ايػب٘ 

 ايتطٛع١ٝ.ٚاالختالف بني ايرباَر ٚاألْػط١ ٚاألدٚاز 

ٜتِ تفشط ايفسظ ايٛظٝف١ٝ بػهٌ دٚزٟ ٚؼدٜجٗا أٚال بأٍٚ بٓا٤  .14

 ات اييت تطسأ.ع٢ً ايتػر١ٜ ايسادع١ ٚايتػٝري

 

 سياسة       

بتٛفري ناف١ املعًَٛات اييت حيتادٗا تًتصّ مجع١ٝ زعا١ٜ االٜتاّ بعطري ) آبا٤( 

املتطٛع الؽاذ قساز ايتطٛع بضٛز٠ ٚاعش١ َٚٓاضب١ ٚعسض املعًَٛات بطسٜك١ 

ايٛض١ًٝ دراب١ ٚقفص٠ الؽاذ قساز االيتشام بايفسص١ ايتطٛع١ٝ ٚاختٝاز 

املٓاضب١ إلٜضاٍ االعالٕ يًُطتٗدفني ٚتٛفري ناف١ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ يإلداب١ 

 ع٢ً االضتفطازات ٚاالض١ً٦ ايػا٥ع١ . 

 إلاجراءات:

تٛفري ناف١ املعًَٛات اييت حيتادٗا املتطٛع الؽاذ قساز ايتطٛع    .1

 .بضٛز٠ ٚاعش١ َٚٓاضب١

سض املعًَٛات الؽاذ قساز االيتشام عٔ طسٜل ع املتطٛعني ؼفٝص   .2

 .بطسٜك١ دراب١

ؼدٜد َعاٜري املفاع١ً بني املتكدَني يًفسص١ يغُإ ايٓصا١ٖ    .3

 ٚايػفاف١ٝ يف االختٝاز 

إخطاز املتكدَٕٛ باضتالّ طًباتِٗ ; ٚايتٛاصٌ َعِٗ يف ساي١ ٚدٛد  .4

 أٟ اضتفطازات تتعًل مبطتٓداتِٗ
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 ايتشكل َٔ املؤٖالت ٚاملٗازات املطًٛب١ يًفسص١ ايتطٛع١ٝ  .5

عداد قا١ُ٥ ؼتٟٛ ع٢ً بٝاْات املسغشني يًُكاب١ً ايػدض١ٝ إ .6

 ٚطسٜك١ االتضاٍ بِٗ 

ايتٛاصٌ َع ناف١ املتطٛعني ايرٜٔ مت اضتبعادِٖ ٚبٝإ تكدٜس  .7

 .اؾُع١ٝ ايػدٜد يسغبتِٗ يف ايتطٛع ٚابالغِٗ بأضباب االضتبعاد

 

 سياسة 

ال ميهٔ إٔ تتِ ع١ًُٝ االضتكطاب ( بأْ٘ تس٣ مجع١ٝ زعا١ٜ االٜتاّ بعطري ) آبا٤ 

اؾٝد دٕٚ ٚدٛد خط١ تطٜٛل ٚاعش١ تأخر يف االعتباز ايف١٦ املطتٗدف١ 

ٚاـٝازات ايتطٜٛك١ٝ اييت تغُٔ ٚصٍٛ ايسضاي١ بطسٜك١ صشٝش١ ٚدراب١ 

 .اؾُع١ٝألنرب عدد ممهٔ َٔ ايف١٦ املطتٗدف١ مبا ٜتٛافل َع َٝصا١ْٝ 

 إلاجراءات: 

ات اييت ميهٔ إٔ تسغب يف ايتطٛع يف ٖرٙ ايفسص١ ٜتِ ؼدٜد ايف٦ .1

 ايتطٛع١ٝ، ٚؼدٜد ايدٚافع ٚاحملفصات اـاص١ بٗا.

ٜتِ ؼدٜد األَانٔ اييت ٜتٛادد فٝٗا أفساد ايف١٦ املطتٗدف١  .2

 ٚايطسٜك١ األفغٌ الضتٗدافِٗ فٝٗا. 

ؼدٜد ايسضاي١ اييت ميهٔ اضتدداَٗا يف املاد٠ اإلعال١ْٝ َٚٛا٤َتٗا  .3

ع املطتٗدفني. )زادع منٛذز زبط زضا٥ٌ االضتكطاب عطب دٚاف

 بدٚافع ايتطٛع(.

ٜتِ ؼدٜد ايكٓٛات اإلعال١ْٝ املدتًف١ ٚتكُٝٝٗا يف ع٤ٛ احملاٚز  .4

 ايتاي١ٝ:
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  َد٣ قدز٠ ايٛض١ًٝ اإلعال١ْٝ ع٢ً ايٛصٍٛ إىل أنرب غسحي١

ممه١ٓ َٔ املتطٛعني املٓاضبني عطب ايفسظ ايتطٛع١ٝ 

 . اؾُع١ٝاييت طٛزتٗا 

  اؾُع١ٝاملٝصا١ْٝ املتٛفس٠ يإلعالٕ عٔ ايفسص١ ايتطٛع١ٝ يف . 

  ِٝٚضٝاضاتٗا،  اؾُع١َٝد٣ تٛافل ايٛض١ًٝ اإلعال١ْٝ َع ق

 . اؾُع١ٝٚاؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يف ايطٝام ايرٟ تعٌُ يف 

تٛفري ناف١ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ يإلداب١ ع٢ً االضتفطازات ٚاالض١ً٦   .5

 ايػا٥ع١.

 

 سياسة            

ت٣ٛ اإلعالٕ عٔ ايفسص١ بإٔ ق تعتكد مجع١ٝ زعا١ٜ االٜتاّ بعطري )آبا٤( 

ايتطٛع١ٝ عاَال َباغسا ٚزمبا سامسا يف متهني املتطٛع احملتٌُ َٔ اؽاذ 

ايعٓا١ٜ ب٘  يرا تس٣ اؾُع١ٝ بإٔقساز االيتشام بايفسص١ ايتطٛع١ٝ. 

ملطتٗدف١ َٓ٘ ٜعد أَسا ٚمبشتٛاٙ مبا ٜتٓاضب َع أدا٠ اإلعالٕ ٚايف١٦ ا

 عسٚزٜا ددا. 

 إلاجراءات:             

 ٜتِ صٝاغ١ احملت٣ٛ اإلعالْٞ عٝح ٜتغُٔ َا ًٜٞ: 

 زضاي١ يًُتطٛع  .1

 نٝف ميهٔ  خيدّ املتطٛع  .2

 ايعا٥د ع٢ً املتطٛع َٔ ايفسص١.  .3

 املٛا١َ٤ بني اؿافص احملتٌُ يًُتطٛعني ٚبني ايسضاي١ يًُتطٛع  .4
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ايجٛاب َٔ اهلل ٖٛ ايدافع االٍٚ يبرٍ ايٛقت إ تػتٌُ ايسضاي١ إ  .5

 ٚاؾٗد ـد١َ ايكغ١ٝ اييت ٜساد ايتطٛع بٗا. 

ايفٛا٥د ٚاملهاضب اييت تعٛد ع٢ً املتطٛعني باغرتانِٗ يف ايفسص١   .6

 ايتطٛع١ٝ 

 ايطاعات ايتطٛع١ٝ اييت ضتشتطب يًُتطٛع  .7

 بات ايتكدِٜ ع٢ً ايفسص١ ايتطٛع١ٝ.َتطً .8

 

 سياسة       

تهٕٛ َعاٜري املفاع١ً بني املتكدَني ٚاعش١ ٜٓبػٞ إٔ تس٣ اؾُع١ٝ بأْ٘ 

ٚقدد٠ قبٌ ايبد٤ بع١ًُٝ ايفسش ٚذيو يغُإ ايٓصا١ٖ ٚايػفاف١ٝ يف 

ٜٓبػٞ أال ٜطًل اإلعالٕ عٔ ايفسص١ ايتطٛع١ٝ قبٌ تس٣ بأْ٘ االختٝاز، بٌ 

  ص١.ؼدٜد َعاٜري املفاع١ً بني املتكدَني يًفس

 

 

 سياسة 

تكِٝٝ طًبات االيتشام تًتصّ مجع١ٝ زعا١ٜ االٜتاّ بعطري) آبا٤(  ب 

َع أصشاب املضًش١  بايتعإٚبايفسص١ بعد اْتٗا٤ َد٠ ايتكدِٜ عًٝٗا، 

. ٜٚبدأ بفسش ايطًبات اييت اضتهًُت ٚثا٥ل ايتكدِٜ اؾُع١ٝاملٓاضبني يف 

 .َٚتطًبات٘
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 سياسة

َع املتطٛعني ٜعترب تفام تؤَٔ مجع١ٝ زعا١ٜ االٜتاّ بعطري )آبا٤( بإٔ اال 

، ٜٚٛعح أِٖ االيتصاَات ٚايتٛقعات ٚاؾُع١ٝغسان١ بني املتطٛع 

َٛعد ايبد٤ بايعٌُ ٚبٝإ ٚػٌُ تٛقعات املتطٛع ٜٚ ٚاملٛاثٝل األخالق١ٝ،

ٖرٙ االتفاق١ٝ باألدي١  االضتعا١ْ يفَع  تٛقعات اؾُع١ٝ َٔ املتطٛع. 

 ٚاملٛاثٝل األخالق١ٝ ٚتٛصٝف ايفسص١ ايتطٛع١ٝ.

 

 

 

 
 

  



   

24  

 

 

 

 

ٖٜٚٛتٗا ٖٚٝهًٗا ٚخدَاتٗا،  باؾُع١ٜٝكضد بايتٛدٝ٘ تعسٜف املتطٛعني 

ٚطبٝع١ دٚزِٖ ايتطٛعٞ فٝٗا، ٚاألفساد ٚاألَانٔ ذات ايض١ً بدٚزِٖ يف 

 ٚايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات اييت ٜٓبػٞ َساعاتٗا. ،اؾُع١ٝ

اييت تصٚد املتطٛع بهاف١  اؾُع١ٜٝعترب ايتٛدٝ٘ َٔ املُٗات األضاض١ٝ يف 

نُا ٜػهٌ ايفسص١ ايسمس١ٝ األٚىل  مبٗاَ٘،حيتاز إيٝٗا يًكٝاّ  ايبٝاْات اييت

 .ملدٜس ايتطٛع ٚاملتطٛعني اؾدد ياليتكا٤

٘، إعداد املٛاد ايتٛد١ٝٗٝ يًُتطٛعني، ٜٚتغُٔ ٖرا ايفضٌ: ايتدطٝط يًتٛدٝ

 .اؾُع١ٝتكدِٜ ايتٛدٝ٘، اضتكباٍ املتطٛعني ٚايتعسٜف ب

 

 سياسة       

أ١ُٖٝ ايتدطٝط ٚاإلعداد اؾٝد  غؤٕٚ املتطٛعني باؾُع١ٝقطِ  ٜؤَٔ

ٚايكطِ،  اؾُع١ٝيًتٛدٝ٘ باعتبازٙ ايفسص١ األٚىل يًُتطٛع يًتعسف ع٢ً 

 بايتايٞ فإْ٘ ٜتِ ايتدطٝط ٚاإلعداد املطبل ٚاؾٝد يربْاَر ايتٛدٝ٘.ٚ
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 :إلاجراءات -

ٚزؤٜتٗا ٚزضايتٗا ٚاٖدافٗا يف اؾُع١ٝ   ب١٦ٝ ايعٌُايتعسٜف ب .1

 يهٞ ٜعسف املتطٛع ق١ُٝ ايعٌُ باؾُع١ٝ. ٚالاشاتٗا 

اهلٝانٌ يًذُع١ٝ َٔ ْاس١ٝ   ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝايتعسٜف ب .2

ٚايطٝاضات اييت تٛعح عٌُ ٚاـطط ٚاالقطاّ ٚاالْع١ُ 

 املتطٛعني داخٌ اؾُع١ٝ. 

يف اؾُع١ٝ  يهٞ ٜتعسف املتطٛع  ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ ايتعسٜف ب .3

 .ع٢ً  احملٝط االدتُاعٞ ايرٟ ضٛف ٜهٕٛ دص٤ َٓ٘ 

 

 سياسة    -

إىل تكدِٜ بسْاَر ايتٛدٝ٘ يًُتطٛع مبذسد غؤٕٚ املتطٛعني قطِ ٜعٌُ 

حيسظ ايكطِ ع٢ً تكدِٜ بسْاَر ايتٛدٝ٘ ؾُٝع املتطٛعني تعٝٝٓ٘، ٚ

 بطسٜك١ فعاي١ تغُٔ بٓا٤ اْطباع إجيابٞ عٔ ايتذسب١ ايتطٛع١ٝ املكب١ً. 

 إلاجراءات  -

 ٜتِ ٚعع إدسا٤ات تٓفٝر ايتٛدٝ٘ يًُتطٛعني ٜٚساع٢: .1

 ػٗٝص املٛاد ايالش١َ.ٚ ٚعع ددٍٚ ايتٛدٝ٘ ناَال -

ٍ األعُاٍ تأنٝد ددٚ; ٚدع٠ٛ املسغشني يًشغٛز -

 ٚاملػازنني. 

إٔ ٜتِ تٓفٝر ايتٛدٝ٘ اؾُاعٞ يًُتطٛعني يف  ميهٔ -

 بسْاَر َهٕٛ َٔ فكسات َجٌ:

 اضتعساض ددٍٚ األعُاٍ. ; ٚ بدأ بايرتسٝب باملتطٛعني  (أ 

 .اؾُع١ٝايتعسٜف بأقطاّ ; ٚٚايربْاَر اؾُع١ٝتكدِٜ ْعس٠ عا١َ عٔ   (ب 
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 اضتعساض ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات ٚايًٛا٥ح.  (ز 

ٜف بب١٦ٝ ايعٌُ َٚعداتٗا ٚطسم اضتدداَٗا ٚإزغادات َٚعدات ايتعس  (د 

 األَإ ٚايطال١َ.

ايتعسٜف باملتطٛعني ٚاملٛظفني اآلخسٜٔ ايرٜٔ ضٝعٌُ َعِٗ   (ٙ 

 املتطٛعٕٛ.

 تكدِٜ ايتفاصٌٝ األخس٣ ذات ايض١ً.  (ٚ 

إعطا٤ ْطد١ َٔ املطتٓدات ٚاألدي١ اييت حيتادٗا املتطٛعٕٛ )ديٌٝ   (ش 

دسا٤ات، ايديٌٝ ايتعسٜفٞ، ايتأند َٔ سضٍٛ ٚاإل املتطٛع، ايطٝاضات 

 املتطٛع ع٢ً ْطد١ َٔ ايٛصف ايٛظٝفٞ اخل(.

 ميهٔ تكدِٜ دٛي١ يًتعسف ع٢ً املسافل.  (ح 

ٜتِ مجع بٝاْات ايتػر١ٜ ايسادع١ مبا ٜتال٤ّ َع طبٝع١ بسْاَر  .2

 ايتٛدٝ٘ َٔ ناف١ املعٓٝني بع١ًُٝ ايتٛدٝ٘.

ِٝٝ ٚايتػر١ٜ ايسادع١ ٜتِ َسادع١ بسْاَر ايتٛدٝ٘ ع٢ً أضاع ايتك .3

 اييت ٜتًكاٖا َٔ املػازنني أٚ املٛظفني اآلخسٜٔ.
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 سياسة 1-1

إٔ تدزٜب املتطٛعني ٚتطٜٛس قدزاتِٗ غؤٕٚ املتطٛعني قطِ ؤَٔ ٜ

ٌ ٖٛ دص٤ َٔ َٗاّ َٚٗازاتِٗ يًكٝاّ بأدٚازِٖ ايتطٛع١ٝ بػهٌ أفغ

ٜس٣ يف  نُا أْ٘ ،كُٝ٘ املتعًك١ بإغساى املتطٛعنيايكطِ ٚايتصاَ٘ ب

 .إجيابًٝا ايتصاًَاَٚهافأ٠ املتطٛعني ايرٜٔ قدَٛا  ايتدزٜب فسص١ يتشفٝص

 سياسة 1-2

بتشدٜد طبٝع١ ٚعُل االستٝاز ايتدزٜيب غؤٕٚ املتطٛعني قطِ ٜكّٛ 

ٜساعٞ استٝادات ايرٟ  يًُتطٛعني عٔ طسٜل تكِٝٝ االستٝاز ايتدزٜيب

 املتطٛع ٚزغبات٘ َٚا ميتًه٘ َٔ َٗازات. 

 إلاجراءات -

َسادع١ املعازف ٚاملٗازات اييت حيتاز املتطٛع إيٝٗا يًكٝاّ بدٚزٙ  .1

 ايتطٛعٞ عطب َا ٖٛ َبني يف ايفسص١ ايتطٛع١ٝ. 
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تكِٝٝ املعازف ٚاملٗازات ٚايتٛدٗات اييت يد٣ املتطٛعني ٚؼدٜد  .2

 ؼدٜدٙ ضابكا َٚا ايرٟ حيتاز َٓٗا إىل تدزٜب َد٣ َال٤َتٗا ملا مت

 أٚ إْعاش. 

ؼدٜد املعازف أٚ املٗازات أٚ ايتٛدٗات اييت ٜس٣ املتطٛعٕٛ أْٗا  .3

١َُٗ يتٓفٝر أدٚازِٖ ايتطٛع١ٝ، ٜٚتِ ذيو عرب إغسانِٗ يف 

 تضُِٝ خط١ ايتدزٜب.

ٜتِ ؼدٜد أٖداف ٚكسدات ايتدزٜب،   3;2;1َا ٚزد يف ع٢ً  بٓا٤ً .4

تٗا بػهٌ ٚاعح، ٚاضتعساعٗا َع املتطٛعني ٚأخر ٚنتاب

 .َكرتساتِٗ

  

 سياسة   

تكدِٜ ايتدزٜب بػهٌ فعاٍ َٚتٓٛع َبين ع٢ً خط١ ب اؾُع١ٝتًتصّ 

ٚاعش١ تساعٞ استٝادات املتطٛعني ٜٚأخر يف االعتباز املٛازد املتاس١ 

 يًُٓع١ُ يع١ًُٝ ايتدزٜب.

 إلاجراءات

  .يتدزٜب١ٝ ايغسٚز١ٜ ٚاييت ٜتطًبٗا عٌُ املتطٛعسضس االستٝادات ا .1

 .اؼدٜد َهْٛات أْػط١ ٚٚضا٥ٌ ايتدزٜب ٚنٝف١ٝ تٓفٝرٖ .2

ؼدٜد املطؤٍٚ عٔ تكدِٜ ايتدزٜب َع َساعا٠ ايكدز٠ ٚايهفا٠٤  .3

 ٚاالضتٝعاب يًُشت٣ٛ ايتدزٜيب.
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دٚي١ ايتدزٜب شَٓٝا ؾايتٓطٝل َع ايكطِ املعين بايتدزٜب باؾُع١ٝ  .4

١ٓٝ َع َساعا٠ املٛاعٝد اييت تتٓاضب َع املتطٛعني ٚيٝظ ع٢ً فرت٠ َع

  .اؾُع١َٝٛظفٞ 

ٜتِ ؼدٜد دٛاْب ايتكِٝٝ ٚاملؤغسات اييت ضٝتِ اضتدداَٗا يتكِٝٝ  .5

ٚتطٜٛس ايربْاَر أٚ ايٓػاط ايتدزٜيب ْٚٛع ايبٝاْات اييت ضٝتِ مجعٗا 

 ؼت نٌ َؤغس. 

ِٝٝ فضًٞ، تكِٝٝ بسْاَر ايتدزٜب )تك أثس ٜتِ ٚعع خط١ ش١َٝٓ يتكِٝٝ .6

 ضٟٓٛ، اخل(.

 

  : سياسة      

ع٢ً دٛد٠ ايتدزٜب املكدّ ضٛا٤ ع٢ً َطت٣ٛ احملت٣ٛ  اؾُع١ٝؼسظ  

ٚيريو ؽضط املٛازد ايالش١َ يغُإ دٛد٠   ايتدزٜيب أٚ ايتٓطٝل ايًٛدطيت،

ٗا األدا٤ ايتدزٜيب، ٚتع٢ٓ بايتػر١ٜ ايسادع١ َٔ املتدزبني يتطٜٛس بسْاف

 ايتدزٜيب بػهٌ َطتُس.

 الاجراءات

 .تٛفري األدٚات املطًٛب١ يتضُِٝ املٛاد اـاص١ بايتدزٜب   .1

تضُِٝ املٛاد ايتدزٜب١ٝ بػهٌ دٝد ٚدراب ٜساعٞ طبٝع١ ايٓػاط  .2

يتدزٜيب ٚاستٝادات املتطٛعني، ٚمتهِٝٓٗ َٔ ايدخٍٛ عًٝٗا ٚاالضتفاد٠ ا

 َٓٗا يف أٟ ٚقت. 
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ايغسٚز١ٜ يًكٝاّ بايٓػاط ايتدزٜيب )ايػسف، تٛفري املسافل ٚاملطتًصَات  .3

 ايػرا٤، ايهُبٝٛتس، دٗاش ايعسض، اخل(.

ايتٓطٝل َع َكدّ ايتدزٜب ٚايتأند َٔ تٛفس ناف١ االستٝادات  .4

 ٚاملطتًصَات املطًٛب١ يًكٝاّ بع١ًُٝ ايتدزٜب.

ايتٓطٝل يًتٛاصٌ اؾٝد َع املتدزبني ٚؼدٜجِٗ مبهإ ايتدزٜب   .5

 .ََِٓٗٚٛاعٝدٙ َٚا ٜتطًب 

تضُِٝ ايٛضا٥ٌ ٚاألدٚات اييت ضتطتددّ يف مجع بٝاْات املؤغسات اييت   .6

 ضتطتددّ. 

 

  : سياسة     

عني ع١ًُٝ فعاي١ َٚجُس٠ ؼكل ع١ًُٝ ايتدزٜب يًُتطٛ إٔ اؾُع١ٝ ٞتع

بتطٜٛسٖا ٚؼطٝٓٗا بػهٌ  اؾُع١ٝ تًتصّفٗا َٔ إغساى املتطٛعني، ٚيرا داأٖ

يو عرب اعتُاد أٖداف ايتدزٜب ٚكسدات٘ ٚزعا املتطٛع ٚزعا َطتُس ٚذ

   املطتفٝد ايٓٗا٥ٞ نُؤغسات يٓذاح ايتدزٜب.

 :راءاتالاج

مت تٓطٝل ٚت١٦ٝٗ ايبٝاْات اييت ضتدخٌ يف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ يتكِٝٝ  .1

ايربْاَر ايتدزٜيب َع َساعا٠ احملاٚز ٚاملؤغسات اييت مت ٚععٗا ْٚٛع 

)اضتبا١ْ زعا يًعُال٤، صشٝف١ عٔ أعداد ايبٝاْات اييت مت مجعٗا 

اؿغٛز يربْاَر ايتدزٜب ع٢ً َداز ايط١ٓ، قٛايب تكِٝٝ األدا٤ قبٌ 

 ٚبعد ع١ًُٝ ايتدزٜب اخل(. 
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، عٝح ميهٔ اضتدداَٗا أٚ ْٛعًٝا ؼًٌٝ ايبٝاْات املت١٦ٝٗ نًُٝا .2

 يًتٛصٝف ٚاملكاز١ْ بني ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ٚاؿهِ عًٝٗا.

 ؼدٜد ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعف يف ايربْاَر ايتدزٜيب. تفطري ايبٝاْات ٚ .3

اؽاذٖا يتطٜٛس بسْاَر  اضتدساز ايتٛصٝات ٚاالدسا٤ات ايالشّ .4

   ايتدزٜب.
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 سياسة 1-1

َٚتابعتِٗ ٚاإلغساف تطبٝل ْعاّ إلداز٠ أدا٤ املتطٛعني  أ١ُٖٝتس٣ مجع١ٝ آبا٤ 

عًِٝٗ، ٚذيو يغُإ ايٛفا٤ مبعاٜري قدد٠ يف دٛد٠ اـد١َ، ٚتطٜٛس أدا٤ 

املتطٛعني، ٚأخر ٚد١ٗ ْعس َٚس٥ٝات املتطٛعني يف ايكسازات اييت ٜتدرٖا 

 داز٠.اإلفًظ 

 سياسة 1-2

إٔ ع١ًُٝ اإلغساف ٚاملتابع١ ٚإداز٠ أدا٤ املتطٛعني  قطِ غؤٕٚ املتطٛعني ٜدزى 

١َٜٝٛ أٚ غب٘ ١َٜٝٛ، تعٗس بػهٌ أضاضٞ يف احملادثات ٚايتٛدٝٗات ٖٞ ع١ًُٝ 

ٚايتػرٜات ايسادع١ اي١َٝٛٝ، أٚ غب٘ اي١َٝٛٝ اييت ؼدخ بني املتطٛع َٚدٜسٙ 

أثٓا٤ إداز٠ ٚتٓفٝر املٗاّ. ٚأْٗا ع١ًُٝ ذات اػاٖني تعٛد بايفا٥د٠ ع٢ً املتطٛع 

ايتػر١ٜ ايسادع١ ايدا١ُ٥ ٚيرا تػهٌ ايعالق١ ٚاملتابع١ ٚ ،بػهٌ عاّ ٚاؾُع١ٝ

بني املدٜس ٚاملتطٛع يف االػاٖني سذس االضاع يف لاح ْعاّ اإلغساف 

 ٚاملتابع١ ٚإداز٠ األدا٤.  
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 سياسة 1-3

ع١ًُٝ اإلغساف ٚاملتابع١ ٚإداز٠ أدا٤ املتطٛعني تستبط بػهٌ َباغس بايتٛصٝف 

اف، ٜٚٓبػٞ اـاظ بدٚز املتطٛع ٚايرٟ حيدد املٗاّ ٚاملطؤٚيٝات ٚطسٜك١ اإلغس

إٔ تتكٝد ع١ًُٝ اإلغساف ٚاملتابع١ مبشت٣ٛ ٖرا ايتٛصٝف ٚال ٜعدٍ عٓ٘ دٕٚ 

 اعتباز زأٟ املتطٛع.   

 سياسة 1-4

خيتًف عُل ْػاط اإلغساف ٚاملتابع١ باختالف َد٠ ايدٚز ايتطٛعٞ، َٚطت٣ٛ 

نُا ؽتًف طسٜك١  ،أُٖٝت٘ ٚسطاضٝت٘، ٚطبٝع١ املٗازات املطًٛب١ يتٓفٝرٙ

ٚعًٝ٘ فإٕ  ،ابع١ عطب طبٝع١ املتطٛع ايرٟ ٜتٛىل ٖرا ايدٚزاإلغساف ٚاملت

 ٖرا االختالف.  تتب٢ٓ آي١ٝ َس١ْ َٚتٓٛع١ يف اإلغساف ٚاملتابع١ تساعٞ  اؾُع١ٝ

 إلجراءاتا -

ؼدٜد ايعٛاٌَ املتعًك١ بايدٚز ٚاييت ضتؤثس ع٢ً طبٝع١ ْػاط  .1

حملت١ًُ، اإلغساف ٚاملتابع١. )َد٠ ايدٚز، تٓفٝرٟ أٚ إغسايف، املداطس ا

 املٗازات املطًٛب١ اخل.(

ٜتِ تضٓٝف املتطٛعني ٚفكا يًعٛاٌَ اييت تؤثس ع٢ً طبٝع١ ٚطسٜك١  .2

 اإلغساف ٚاملتابع١. 

ٜتِ اعتُاد َطت٣ٛ ٚطسٜك١ اإلغساف ٚاملتابع١ املٓاضب١ يهٌ َتطٛع  .3

 يف ايدٚز ايتطٛعٞ، ٜٚتِ إبالغ املطؤٍٚ عٔ املتطٛع بريو. 
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 سياسة 2-1

بإٔ املطت٣ٛ األضاضٞ َٔ إداز٠ أدا٤ املتطٛع َٚتابعت٘  مجع١ٝ آبا٤تؤَٔ 

 ٚاإلغساف عًٝ٘ ٜدٚز سٍٛ األَٛز ايتاي١ٝ:

 .طٛع َٔ فِٗ امل١ُٗ املطًٛب١ َٓ٘متهني املت .1

 .ايعا١َ اؾُع١ٝازتباطٗا مب١ُٗ  إدزاى .2

 .٥ٗا بػهٌ فعاٍ ع٢ً ايٛد٘ املطًٛبايتأند َٔ قدزت٘ ع٢ً أدا .3

 .وايدعِ ٚاملٛازد املطًٛب١ ٚتكًٝط املداطس املتعًك١ بري تٛفري .4

 إلاجراءات  -

ٜتِ ايتأند َٔ فِٗ املتطٛعني ألدٚازِٖ ايتطٛع١ٝ ٚتٛصٝفٗا  .1

 ايٛظٝفٞ ٚاملٗاّ اييت ٜطًب َِٓ تٓفٝرٖا بٓا٤ ع٢ً ذيو.

ٜتِ ايتأند َٔ ٚعٛح ايعالق١ بايٓطب١ يًُتطٛع بني دٚز املتطٛع أٚ  .2

َٔ د١ٗ أخس٣، ٚنٝف١ٝ  اؾُع١١ٝ ١َُٗٚ امل١ُٗ ايتطٛع١ٝ َٔ دٗ

 .ُع١ُ١ٝ يف ؼكٝل َا تضبٛ إيٝ٘ اؾإضٗاّ املٗ

ٜتِ تٛفري ناف١ املٛازد اييت حيتاز إيٝٗا املتطٛع يًكٝاّ مبُٗت٘  .3

عطب َا ٖٛ َبني يف ايدٚز ايتطٛعٞ )املٛازد املاي١ٝ،  ١ايتطٛعٝ

 ايتٛاصٌ َع املطؤٚيني، ؼضٌٝ األذْٚات ٚاملٛافكات اخل(. 

ٜتِ تكِٝٝ ناف١ املداطس اييت ؼف امل١ُٗ ايتطٛع١ٝ َٔ سٝح  .4

اـطٛز٠ ٚاستُاي١ٝ ايٛقٛع، ٚتٛفري ناف١ ايٛضا٥ٌ ٚاؽاذ ناف١ 

 االدسا٤ات اييت ؼد َٔ ٚقٛع ٖرٙ املداطس ع٢ً املتطٛع. 
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ايطعٞ يتشدٜد أٚ ايتٓبؤ بايضعٛبات احملت١ًُ يًُػسٚع ٚاملٗاّ  .5

سازات ايتضشٝش١ٝ املُه١ٓ ايتطٛع١ٝ، ٚاؽاذ االدسا٤ات ٚايك

 يتكًٝضٗا أٚ تفادٜٗا.

تتِ َتابع١ أدا٤ املتطٛع بػهٌ َطتُس يف أدا٥٘ َٗاَ٘ ايتطٛع١ٝ،  .6

يف دٛد٠ اـد١َ  اؾُع١ٜٝٚساع٢ يف ذيو املعاٜري اييت تعتُدٖا 

 املكد١َ. 

ُتسادع ٚتتابع ع١ًُٝ ايتكدّ يف املػازٜع ٚاألْػط١ يًتأند َٔ  .7

 ٚاملاي١ٝ. ايتٛافل َع اـط١ ايص١َٝٓ

 

 سياسة        

إٔ ع١ًُٝ املتابع١ ٚاإلغساف ٚإداز٠ األدا٤ يٝظ املكضٛد  مجع١ٝ آبا٤تدزى 

َٓٗا إلاش املٗاّ فشطب، بٌ ٖٞ ع١ًُٝ دعِ ٚتعًِ ٚتطٜٛس َطتُس ٜكدَ٘ 

ٚغايبا َا ٜعٗس ذيو يف األدٚاز ايتطٛع١ٝ ط١ًٜٛ املد٣،  ،املطؤٍٚ يًُتطٛع

دٚاز امل١ُٗ ذات اؿطاض١ٝ ٚاييت تتطًب َٗازات عاي١ٝ ٚيٛ ناْت أٚ األ

 قضري٠ املد٣. 

 الاجراءات  -

 ٜتِ سضس دٛاْب ايٓكط ٚايكضٛز اييت يد٣ املتطٛع يف أدا٤ َُٗت٘.  .1

ٜتِ ؼدٜد ٚضا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتطٜٛس ايٝطري٠ )اإلزغاد، ايتػر١ٜ  .2

داَٗا يف ايسادع١، ايتدزٜب ع٢ً زأع ايعٌُ، اخل( ٚاييت ميهٔ اضتد

 َعاؾ١ ٖرا ايٓكط.

ٜتِ تٛفري ٚضا٥ٌ ايدعِ ايطابك١ َٔ قبٌ املطؤٍٚ ع٢ً املتطٛع، ٜٚتِ  .3

 َتابعتٗا بػهٌ دٚزٟ َٚطتُس. 
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ٜتِ تكِٝٝ فعاي١ٝ ٚضا٥ٌ ايدعِ َٚد٣ لاعتٗا يف َعاؾ١ ايكضٛز  .4

 ٚاـًٌ يف أدا٤ املتطٛع عرب َتابع١ األدا٤ ٚايتػر١ٜ ايسادع١.

ميهٔ إساي١ املتطٛع إىل بسْاَر أٚ ْػاط تدزٜيب  يف ساي١ اؿاد١ .5

 ٚاعتُاد ايطٝاضات ٚاالدسا٤ات املب١ٝٓ يف قطِ ايتدزٜب.  

 

 سياسة

ع١ًُٝ اإلغساف ٚاملتابع١ ٚإداز٠ ايتطٛع يٝطت َٓفض١ً عٔ ايفًطف١ 

 تُسيف إغساى املتطٛعني، بٌ تػرٟ فٝٗا بػهٌ دا٥ِ َٚط يًذُع١ٝايعا١َ 

ٚغايبا َا تعٗس ٖرٙ ايتػر١ٜ يف األدٚاز ايتطٛع١ٝ ط١ًٜٛ املد٣ ٚذات 

 اؿطاض١ٝ. 

 إلاجراءات -

ٜكّٛ َطؤٍٚ ايتطٛع ظُع ايتػر١ٜ ايسادع١ عٔ أدا٤ املتطٛع ٚأدٚازٙ  .1

ٚقدزات٘ َٚٗازات٘ َٔ مجٝع َٔ ٜتعاٌَ َعِٗ املتطٛع َٔ َطؤٚيني 

بايتػر١ٜ  َٚٛظفني ٚأقسإ َٚسؤٚضني َٚطتفٝدٜٔ ٖٚٛ َا ٜعسف

 دزد١. 360ايسادع١ 

ٜتِ َٓاقػ١ َٗاّ َٚطؤٚيٝات املتطٛع َٚد٣ َال٤َت٘ يفسظ  .2

تطٛع١ٝ أع٢ً ٚفسظ ايتدزٜب ٚايتطٜٛس اييت ميهٔ تكدميٗا ي٘ َع 

 ملُٗتٗا.  اؾُع١ٝفًظ اإلداز٠ ٚاييت تعصش َٔ ؼكٝل 

ٜتِ َسادع١ كسدات ايٓكاش بني َدٜس ايتطٛع ٚاملتطٛع يتشدٜد  .3

 اييت ميهٔ اؽاذٖا. االدسا٤ات 
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 سياسة -      

 اتإٔ املتطٛعني ٜأتٕٛ مبذُٛع١ َٔ ايدٚافع ٚاالستٝاد مجع١ٝ آبا٤تدزى 

 اؾُع١ٝتًبٝتٗا عرب دخٛهلِ يف ايعٌُ ايتطٛعٞ، ٚتدزى ياييت ٜطُشٕٛ 

إٔ أفغٌ ٚأٜطس طسم ايتشفٝص ٖٞ عرب ؼدٜد ٖرٙ ايدٚافع ٚاالستٝادات 

ال١َ٤ َٗاّ املتطٛع ٚطسٜك١ اإلغساف عًٝ٘ عٝح تهٕٛ يهٌ َتطٛع، َٚ

ًَب١ٝ بأقض٢ َا ميهٔ هلرا ايدٚافع ٚاالستٝادات دٕٚ اإلخالٍ ظٖٛس 

 يف إغساى املتطٛعني.  اؾُع١ٝامل١ُٗ ٚفًطف١ 

 الجراءاتا -

ع٢ً ؼدٜد دٚافع ٚاستٝادات نٌ َتطٛع َٔ ع١ًُٝ  اؾُع١ٝتعٌُ  .1

اْات اييت ػُعٗا أثٓا٤ ايتطٛع، ٚتعٌُ ع٢ً ذيو َٔ خالٍ ايبٝ

املكاب١ً ايػدض١ٝ، أٚ َٔ خالٍ َتابع١ َطؤٍٚ ايتطٛع يًُتطٛع 

 َٚساقبت٘ ي٘ يف ب١٦ٝ ايعٌُ. )زادع ضٝاضات قطِ االضتكطاب(

تتِ َٛا١َ٤ ْٛع املٗاّ املطٓد٠ ٚطسٜك١ اإلغساف املتبع١ يتتٓاضب َع  .2

ساى دٚافع ٚاستٝادات املتطٛع دٕٚ إٔ ؽٌ ٖرٙ املٛا١َ٤ بطٝاض١ إغ

 املتطٛعني ٚإدازتِٗ. 

حيسظ َطؤٍٚ ايتطٛع املباغس ع٢ً ػ١ًٝ املعاْٞ اييت تتكاطع َع  .3

دٚافع ٚاستٝادات املتطٛع َٔ ع١ًُٝ ايتطٛع يف قادثات٘ ٚإغساف٘ 

 َٚتابعت٘ اي١َٝٛٝ أٚ غب٘ اي١َٝٛٝ.  

حيسظ املطؤٍٚ ع٢ً خًل ب١٦ٝ َٓذص٠ ميهٔ إٔ ٜطتفاد َٓٗا يف  .4

سٍٛ أدا٤ أقساِْٗ اؾٝد، دٕٚ عكد املكازْات تٛدٝ٘ املتطٛعني اؾدد 

 اجملشف١ اييت تؤدٟ إىل ؼطِٝ ايجك١ يد٣ املتطٛع اؾدٜد. 
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ضٝاض١ ٚادسا٤ات تكدٜس ٚتهسِٜ تٛا٥ِ بني إلاش  اؾُع١ٝتتبع  .5

املتطٛع ٚدٚافع٘ ٚاستٝادات٘ َٔ د١ٗ َع ْٛع ايتشفٝص ايرٟ ٜتًكاٙ 

 )زادع ضٝاضات قطِ ايتكدٜس ٚايتهسِٜ(.

املطؤٍٚ عٔ اإلغساف ٚاملتابع١ ثكاف١ عدّ يّٛ األفساد ع٢ً َا ٜػذع  .6

، عس إىل ذيو ع٢ً إْ٘ فسص١ يًتعًِٜٛادٕٗٛ َٔ صعٛبات، َع ايٓ

ٚيريو حيسظ ع٢ً ايعٌُ َع املتطٛعني َٚٔ هلِ عالق١ يتشدٜد 

ٚضٝاضاتٗا  اؾُع١ٝاؿًٍٛ املكبٛي١ هلِ ٚاملتٛافك١ َع أٖداف 

 ٚإدسا٤اتٗا.

 

 سياسة 6-1

بإٔ ٚقٛع ايٓصاع بني املتطٛعني أٚ َع غريِٖ  مجع١ٝ آبا٤بايسغِ َٔ إدزاى 

ٖٛ أَس طبٝعٞ، إال أْٗا تعٌُ ع٢ً تٛفري ب١٦ٝ غفاف١ ٚقت١ٜٛ تغُٔ 

تكًٝط ايٓصاعات ايػدض١ٝ أٚ غري ايبٓا٠٤ إىل أقض٢ سد ممهٔ، ٚتتفاد٣ 

 تضعٝدٖا يتضبح ْصاعات غدٜد٠. 

 إلاجراءات -

غلى ؤهمُت الاخترام اإلاخبادُ وآداب الخػامل بحن  الجمػُتيذ ا ج .1

 اإلاخؼىغحن ؤو مؼ ؾحرهم.

ىضح للمخؼىغحن ؤن  .2 مخهبلت إلاا نذ ًصذس مً اإلاخؼىغحن مً  الجمػُتًُ

ؼٍاوي وجظلم، وؤنها جدبؼ في رلَ ظُاظاث وبحشاءاث ؼكاقت وغادلت. 

 )ساحؼ ظُاظاث نعم الخظلم(
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لالظخماع  والجمػُتخؼىغحن ًخم جخصُص ونذ في احخماغاث اإلا .3

وههاػ ؤي ؼٍاوي ؤو جدكظاث ؤو هضاغاث مدخملت مً نبل اإلاخؼىغحن، 

خم اجخار الاحشاءاث الالصمت إلاػالجتها. )ساحؼ ظُاظاث نعم الخظلم(  ٍو

الخؼىع لخخصُص ونذ لالظخماع والحذًث مؼ اإلاخؼىع في  مذًش ًبادس  .4

خم الاظخم اع والخػامل خاُ ػلب اإلاخؼىع مىه رلَ بؽٍل خاص، ٍو

 مػه باهخمام وبؽٍل حذي.   

 

 سياسة 6-2

إٔ ايٓصاعات ايٝطري٠ اييت ال تتعًل أٚ تٓبع َٔ أَٛز آبا٤  مجع١ٝتس٣ 

ٖا اؿسظ ع٢ً تطٜٛس أٜٚهٕٛ َٓػ غدض١ٝ بني املتطٛعني ٚيٛ عٔ بعد

ؿًٗا َا  اؾُع١ٝايعٌُ ٚاألدا٤ ٖٞ ْصاعات إجياب١ٝ َجُس٠، ٚال تتدخٌ 

 تعطٌٝ ايعٌُ ٚمل تٓح يتضبح ْصاعات غدض١ٝ.  داَت ٜطري٠ ال تؤدٟ ي

 سياسة 6-3

إىل اؽاذ ناف١ االدسا٤ات املُه١ٓ ؿٌ ايٓصاعات غري  مجع١ٝ آبا٤تطع٢ 

اإلجياب١ٝ ضٛا٤ نإ ذيو عرب متهني املتطٛعني ٚاملٛظفني َٔ َٗازات 

ٚيف ساي١ ؼٛهلا إىل تعًِ  ايكطِ،سٌ ايٓصاعات أٚ عرب ايتدخٌ َٔ قبٌ 

  يف ٖرا ايديٌٝ.سا٤ات املٛدٛد٠ يف قطِ ايتعًِ ٜتِ اتباع اإلد

 إلاجراءات -

بتدزٜب املتطٛعني ع٢ً أضاضٝات سٌ ايٓصاعات  اؾُع١ٝتكّٛ  .1

 ٚإدازتٗا، ٚتكِٝ دٚز ٖرا ايتدزٜب يف تكًٝط ٚسٌ ايٓصاعات اييت تٓػأ.

يف ساي١ عدّ متهٔ املتطٛعني َٔ سٌ ايٓصاع بِٝٓٗ أٚ َٔ غريِٖ، ٜتِ  .2

 زمسٞ إلداز٠ ايٓصاع بني أطساف٘.   تعٝني خبري بػهٌ غري
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ٜكّٛ املتٛيٞ إلداز٠ ايٓصاع بفِٗ ٚدٗات ْعس األطساف املتٓاشع١ عرب  .3

االضتُاع املباغس بػهٌ عادٍ، ٜٚتفاد٣ تكدِٜ ايٓضا٥ح ٚايتٛدٝٗات 

 االضتُاع يهاف١ األطساف.  قبٌ

ٜكّٛ َتٛيٞ إداز٠ ايٓصاع بتٛدٝ٘ أطساف ايٓصاع إىل ؼدٜد ٚفِٗ  .4

اآلخسٜٔ ٚدٚافعِٗ إىل تب٢ٓ ٚدٗات ايٓعس اييت تطبب  ٚدٗات ْعس

 ايٓصاع. 

إظٗاز ايتفِٗ  ع٢ًأطساف ايٓصاع  حٜكّٛ َتٛيٞ إداز٠ ايٓصاع ع .5

 ٚايتعاطف َع دٚافع اآلخسٜٔ يتبين ٚدٗات ايٓعس اييت تطبب ايٓصاع.

ٜطتفٝد َتٛيٞ ايٓصاع َٔ اـربات ٚايتذازب ٚاملٛاقف ايطابك١ اييت  .6

يٓصاع إلظٗاز ق٠ٛ ايعالق١ بِٝٓٗ، ٚإٔ ايٓصاع سضًت بني أطساف ا

 اؿايٞ عازض ٚجيب ػاٚشٙ. 

حيسظ َتٛيٞ ايٓصاع ع٢ً إغعاز نٌ طسف َٔ أطساف ايٓصاع بأْ٘  .7

َتشهِ ٚممهٔ، ٚإٔ تعاطف٘ َع ٚدٗات ْعس اآلخسٜٔ يٝظ ْتٝذ١ 

 َباغس٠ إلداز٠ املٝطس بٌ ٖٞ اختٝازاتِٗ ايػدض١ٝ.   

ٓصاع املدتًف١ باػاٙ سٌ َػرتى ٜسعٞ ٜدفع َتٛيٞ ايٓصاع أطساف اي .8

 األطساف املدتًف١ ٚحيٌ ايٓصاع.

يف ساي١ ؼٍٛ ايٓصاع إىل تعًِ، ٜتِ اتباع اإلدسا٤ات اييت يف قطِ  .9

 .ايتعًِ
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 سياسة -

إٔ دٛد٠ أدا٤ املتطٛعني يف تكدِٜ اـدَات ٖٛ دص٤ َٔ  مجع١ٝ آبا٤تس٣ 

، ٜٚعٝٓٗا ع٢ً ؼكٝل َُٗتٗا بػهٌ أفغٌ، ٚعًٝ٘ فإٕ قطِ ُع١ٝاؾدٛد٠ 

ٜكّٛ بػهٌ َطتُس بتكِٝٝ أدا٤ املتطٛعني ٚدٛد٠ أدا٥ِٗ،  غؤٕٚ املتطٛعني

 ٜٚصٚدِٖ بايتػر١ٜ ايسادع١ بػهٌ دٚزٟ َٚطتُس. 

 إلاجراءات -

ايتطٛع بٛعع ددٍٚ شَين )فضًٞ، زبع ضٟٓٛ(  َطؤٍٜٚكّٛ  .1

يتصٜٚد بايتػر١ٜ ايسادع١ َٔ يًذًٛع َع نٌ َتطٛع يًتكِٝٝ ٚا

 ايطسفني. 

يف تكِٝٝ  اؾُع١ٝايتطٛع بتعب١٦ ايُٓٛذز ايرٟ تعتُدٙ  َطؤٍٜٚكّٛ  .2

ع٢ً أْػط١ اإلغساف ٚاملتابع١ اي١َٝٛٝ أٚ غب٘  املتطٛعني ٚذيو بٓا٤ً

 . اي١َٝٛٝ مبطتٜٛاتٗا املرنٛز٠ ضابكًا

يفسص١ ٜكّٛ املتطٛع بتعب١٦ منٛذز تكِٝٝ َػسيف ايتطٛع، ٚتتاح ي٘ ا .3

 يتكدِٜ زأٜ٘ سٍٛ أدا٥٘ بػهٌ عاّ.

٠، ٚاالتفام أع املتطٛع ملٓاقػ١ ايُٓاذز املعبايتطٛع َ َطؤٍٚجيتُع  .4

ع٢ً االدسا٤ات اييت ميهٔ ايكٝاّ بٗا، َع َساعا٠ املطتٜٛات ايطابك١، 

 ٚتٛعع يريو خط١ ش١َٝٓ عٓد اؿاد١.

 ٜتِ االستفاظ مبدسدات االدتُاع بػهٌ خاظ، ٚال ٜتاح االطالع .5

ٚفًظ غؤٕٚ املتطٛعني قطِ  ملطؤٍٚ ايتطٛع ٚاملتطٛع، ٚعًٝٗا إال

 اإلداز٠.  



   

42  

 

عٓد بدا١ٜ االدتُاع ايتايٞ ٜبدأ َدٜس ايتطٛع مبسادع١ كسدات  .6

 االدتُاع ايطابل َٚا سضٌ يف خط١ ايتطٜٛس اـاص١ باملتطٛع.

 

 سياسة -

ؾٗٛد املتطٛعني، إال أْٗا ال تتطاٌٖ َع أٟ  آبا٤مجع١ٝ بايسغِ َٔ تكدٜس 

هْٛ٘ يتضسف أٚ ضًٛى َط٤ٞ ٜضدز عٔ املتطٛع، ٚال تتػاع٢ عٔ ذيو 

َتطٛعا، بٌ تتدر اإلدسا٤ات ايتأدٜب١ٝ إدزانا َٓٗا بإٔ املتطٛع ميجٌ 

 .اؾُع١ٝصٛز٠ 

بٌ املتطٛع ٖٛ ايطًٛى ايرٟ ٜؤدٟ املكضٛد بط٤ٛ ايطًٛى ٚايتضسف َٔ ق .1

املطؤٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ أٚ ايتعاقد١ٜ; أٚ ضٝاضات ٚأخالقٝات ىل خسم إ

يف ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚقُٝٗا ٚاييت تربز اؽاذ ادسا٤ات عكاب١ٝ قد  اؾُع١ٝ

 تضٌ اىل ايطسد ايفٛزٟ. 

 َٔ أَج١ً ض٤ٛ ايطًٛى: .2

 ضسق١ ممتًهات أٚ أَٛاٍ َٔ ايعٌُ ايتطٛعٞ.  -

 اإلعساز ايعُدٟ باملُتًهات.  -

 س أٚ غريٖا َٔ احملسَات.تعاطٞ املددزات أٚ اـُ -

ايتشسش ايًفعٞ أٚ اؾطدٟ بأٟ َٛظف أٚ َتطٛع آخس، أٚ أٟ  -

 غدط آخس ٚغاص١ فُٝا ٜتعًل بايعسم أٚ اؾٓظ أٚ ايدٜٔ. 

اإلفضاح عٔ َعًَٛات ضس١ٜ بػإٔ ايعٌُ ايتطٛعٞ ألٟ طسف آخس  -

أٚ ايس٥ٝظ  قطِ غؤٕٚ املتطٛعنيدٕٚ اؿضٍٛ ع٢ً إذٕ َطبل َٔ 

 ايتٓفٝرٟ. 
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س أٟ َٔ ضذالت ايعٌُ ايتطٛعٞ يتشكٝل َهاضب غدض١ٝ أٚ تصٜٚ -

 ْٝاب١ عٔ أٟ َٛظف أٚ َتطٛع آخس.

 اإلدا١ْ بازتهاب دسمي١ دٓا١ٝ٥. -

 عدّ ايتصاّ اآلداب اإلضال١َٝ فُٝا ٜتعًل بايتعاٌَ بني اؾٓطني. -

ُٜعًِ املتطٛع بٗا اؾُع١ٝأٟ ضًٛنٝات أخس٣ ؼددٖا  - ٚ. 

 

 إلاجراءات -

ملػسف املباغس َعا بتكدِٜ ايٓضٝش١ يًُتطٛع يف ٚا ايتطٛعٜكّٛ َدٜس  .1

 يفت ايٓعس ٚمٖٛا. إىل املدايفات اـفٝف١، إعاف١

ٓد تهساز اـطأ أٚ اإلصساز ع املدٜس ايعاّ أٚ ْا٥بٜ٘كدّ تكسٜس َهتٛب إىل  .2

 ٜٚتِ االستفاظ بٓطد١ َٔ ايتكسٜس يف ًَف املتطٛع بػهٌ آَٔ. ، عًٝ٘

عني ذٟٚ ايض١ً بكساز ايفضٌ ٚاملػادز٠ أٚ خيطس مجٝع املٛظفني ٚاملتطٛ .3

 غريٙ. 

 

 سياسة -

يف ساٍ زغبٛا ذيو َع تكدِٜ املربزات حيل يًُتطٛعني تسى ايعٌُ 

 ٚاألضباب ملدٜس ايتطٛع أٚ َدٜس اؾُع١ٝ.

 إلاجراءات -

غضٛظ  ًاإغعاز غؤٕٚ املتطٛعني قطِٜطًب َٔ املتطٛعني إعطا٤  .1

 أٚ تسى ايعٌُ.  ايسغب١ يف اإلداش٠
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اضبات ٚتطدٜد َا ٜعٗس ٜكّٛ املتطٛع بإخال٤ طسف٘ املايٞ َٔ احمل .2

 .ايتصاَاتعًٝ٘ َٔ 

 اؾُع١ٝجيب ع٢ً املتطٛع إعاد٠ أٟ أدٚات أٚ َٛازد خاص١ بايكطِ أٚ  .3

 ٚخاص١ املفاتٝح.أخس٣ عٌُ د١ٗ أٟ أٚ 

ثٓا٤ اإلداش٠ أٚ أتطٛع ٚض١ًٝ أٚ أنجس يًتٛاصٌ َع٘ ٕ ٜرتى املأجيب   .4

 بعد تسى ايعٌُ.

 َدٜس املتطٛععٓد إْٗا٤ املتطٛع عًُ٘ َع ايعٌُ ايتطٛعٞ ٜكّٛ   .5

 ٜٚتِ االستفاظ بطذٌ يًُكاب١ً. بإدسا٤ َكاب١ً اـسٚز

تتِ َكاب١ً اـسٚز يًشضٍٛ ع٢ً املعًَٛات اييت ميهٔ إٔ تطاعد يف   .6

ؼدٜد أضباب املػادز٠ ٚؼًٌٝ االػاٖات ملعسف١ ضبب ايرتى ٚتٛفري 

تطٛعني املػادزٜٔ ملٓاقػ١ ايكغاٜا ذات االٖتُاّ املػرتى فسص١ يًُ

ٚاييت قد تهٕٛ ضاُٖت يف تسنِٗ ٚيًشضٍٛ ع٢ً ايتػر١ٜ ايسادع١ 

 ايبٓا٠٤ عٔ أفغٌ ٚأضٛأ دٛاْب ايعٌُ.

 ٜكدّ املتطٛع ايتػر١ٜ ايسادع١ عٓد اْتٗا٤ ايعٌُ.  .7
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 سياسة 1-1

ؤن جهذًش الجهذ الزي ًبزله اإلاخؼىغىن مماسظت ًىمُت  حمػُت آباءجذسى 

لت اإلاذي ولِعذ مجشد مىاظبت سظمُت دوسٍت جخمثل في اخخكاُ ؤو  ػٍى

جشي بإن الخهذًش لِغ مجشد  جمػُتوغلُه قةن ال ،ؼهادة جهذًش ؤو جىصُت

 .جمػُتحعىد ال وظُكت ًهىم بها شخص مػحن بل هي زهاقت ًىمُت ًيبغي ؤن

 إلاجراءات -

ب وجدكحز ًل مً ًخػامل مؼ اإلاخؼىغحن لخبني  جمػُتجهىم ال .1 بخذٍس

زهاقت الخهذًش لجهىد اإلاخؼىغحن حمُػهم، ولى بإقػاُ بعُؼت 

 ًاالبدعامت والؽٌش.

غلى  جمػُتبػشض معاهماث اإلاخؼىغحن وحهىدهم في ال جمػُتجهىم ال .2

م  ًاقت اإلاىظكحن، وجبزُ حهذها إلاؽاسيتهم في مداقل ومىاظباث جٌٍش

 اإلاخؼىغحن.

 سياسة 1-2

م اإلاخؼىغحن، وؤهه حضء ؤظاط مً غملُت  حمػُت آباءجامً  بإهمُت جٌٍش

بلى جىقحر اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت  الجمػُتبداسة الخؼىع، ولزلَ حععى 

م غلى الىحه الزي ًدهو ألاهذاف اإلاشحىة مىه.  لخىكُز الخٌٍش
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  الاجراءات -

م  .1  ىعي، والخهذًش يجضء مً ؤي بشهامج ؤو مؽشوع جؼًخم الخخؼُؽ للخٌٍش

مًىطؼ  .2  بػاس صمني وحضء خاص مً اإلاحزاهُت.  للخٌٍش

 

 سياسة        

  حمػُت آباءجامً 
ُ
م غملُت البذ ؤن ج ىاءم بحن الجهذ ؤن غملُت الخٌٍش

م، ولهزا قخدخاج بلى الخ خؼُؽ وؤلاهجاص اإلابزُو واإلادهو مؼ حجم الخٌٍش

 
 
  وؤلاغذاد الجُذ الزي ًخؼلب ونخا

 
 .وحهذا

 إلاجراءات -

م، ورلَ بالىهاػ ؤًجب الاجكام غلى اإلاػاًحر التي ًخم غلى  .1 ظاظها الخٌٍش

 حنؼىغؼاون اإلاخخىلها غلى طىء دواقؼ جؼىع اإلاخؼىغحن ودواقؼ نعم 

 ووطػها غلى هُئت هصىص واضحت للمخؼىغحن.  

ةحشاء اظخهصاء غً ػشم ًخم اظخٌؽاف ؤظالُب الخهذًش ورلَ ب .2

الخهذًش اإلامٌىت وجهُُم حذوي ػشم الخهذًش مً خُث اإلاحزاهُت والىخاثج، 

شاعى في هزه ألاظالُب جىىغها مؼ دواقؼ اإلاخؼىغحن اإلاخخلكت )يما في  ٍو

 العُاظت الخالُت: الكشم بحن اإلاخؼىغحن(.

م اإلامٌىت وحػشض هزه الخُاساث غلى  .3 ًخم وطؼ ناثمت بخُاساث الخٌٍش

 خؼىغحن واإلاؽشقحن الظخؼالع الخؿزًت اإلاشججػت خىلها.اإلا

ًخم مشاحػت اإلاػاًحر اإلاخكو غلحها خُى ماؼشاث ألاداء ومهاسهتها بالجهىد  .4

 التي نام بها اإلاخؼىغىن. 

ًخم جدذًذ ؤي اإلاخؼىغحن ٌعخدو الخهذًش ورلَ بالخىاصل مؼ اإلاؽشقحن  .5

الخؼىع خعب إلاػشقت مذي ؤداء اإلاخؼىغحن وجدذًذ اظخدهاناتهم في 

 اإلاػاًحر اإلاىطىغت. 
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ًخم وؽش الخؼت غلى اإلاهخمحن للحصُى غلى الخؿزًت الشاحػت ومشاحػتها  .6

والاظخكادة مجها لىطؼ خؼت الخىكُز زم الخؼىة ألاخحرة خُث وؽش 

 الخؼت الجهاثُت.

شاعى قحها اإلاذة  .7 م اإلاخػلو باإلهجاص الخؼىعي، ٍو جىطؼ خؼت جىكُز الخٌٍش

 الُت اإلاخاخت، ورلَ في طىء اإلاػاًحر اإلاىطىغت.الضمىُت واإلاىاسد اإلا

 

 سياسة        

اخخالف اخخُاحاث اإلاخؼىغحن ودواقػهم وػشم ؼػىسهم آباء  حمػُتجذسى 

بالخهذًش، وبالخالي قهي جدشص غلى مشاغاة هزه الكشوم غىذ الخخؼُؽ 

م.   للخٌٍش

 إلاجراءات -

مًٌ ًخم ؤخز مشثُاث اإلاخؼىغحن خُى  .1 م، ٍو ما ًكظلىهه مً ػشم الخٌٍش

 الاظخكادة مما ًزيشوهه في اإلاهابلت مً ؤظباب اإلاؽاسيت في الخؼىع. 

م وحػخمذ ؤظالُب مخىىغت  الجمػُتجشاعي   .2 ؤن جٍىن مشهت في الخٌٍش

 .بدعب ؤلامٍان والاخخُاج

همىرحا للمهابلت بحن دواقؼ اإلاخؼىغحن وػشم جدكحزهم  الجمػُتجدبنى   .3

شها غبر ألابدار بدعب الىظٍش اث الخاصت بالخدكحز والتي جم جؼٍى

ًادًمُت  .ألا
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 سياسة       

  حمػُت آباءحػخبر 
 
م الشظمي حضءا   الخٌٍش

 
مً خؼت ومحزاهُت  ؤظاظُا

ػها الخؼىغُت ولزلَ قةن جىكُزه بدعب الخؼت هى حضء   مً  ي  ؤظاس  مؽاَس

ػخ  اإلاؽشوع وخؼخه الضمىُت واإلاالُت، َو
 
في  بر الخهصحر وؤلاهماُ قُه جهصحرا

 الخؼت هكعها. 

 

 سياسة         

ل بةهجاصاث اإلاخؼىغحن مً ؤهم الىظاثل التي  حمػُت آباءجذسى  ؤن الخػٍش

ذ مً اإلاخؼىغحن  جدكض اإلاخؼىغحن، يما جذسى ؤهه ٌػىد غلحها باظخهؼاب اإلاٍض

ل بةهج ً، لزا حػذ الخػٍش م وؤداة آلاخٍش اصاث اإلاخؼىغحن وظُلت للخٌٍش

و.   للدعٍى

 إلاجراءات -

م التي جم  .1 ل بمعاهماث اإلاخؼىغحن وقها لخؼت الخٌٍش جخم غملُت الخػٍش

شها  .جؼٍى

ًخم حمؼ البُاهاث خُى وظاثل اليؽش اإلاخاخت وغشض الخُاساث اإلامٌىت  .2

 .لليؽش

 .وسقي....(-صىحي-جصمُم وظُلت اليؽش اإلاخخاسة )قُذًى .3

 .خؼىغحن بمىغذ ومٍان اليؽشغالم اإلاب .4

 ؤسؼكت اإلاىاد اإلايؽىسة بػذ بنهاء الػملُت.  .5

ىا  .6 والزًً نامىا بالتزاماتهم ًلها  الجمػُتًخم مىذ اإلاخؼىغحن الزًً جًش

 هدىها ؼهاداث الخهذًش الالصمت وخؼاباث الخىصُت خىُ بهجاصاتهم. 
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 سياسة        

م والخهذًش  آباء حمػُتجهىم  بمشاحػت وجهُُم ؤداءها في حاهب الخٌٍش

بؽٍل دوسي ومعخمش، ورلَ غبر الخؿزًت الشاحػت مً نبل حمُؼ 

صحاب اإلاصلحت. )اإلاخؼىغىن، مجلغ ؤلاداسة، اإلاىظكىن، الشغاة ؤ

 واإلااهدىن الخ(.

 

 

 إلاجراءات -

باظخخذام همىرج مالثم لجمؼ الخؿزًت  نعم ؼاون اإلاخؼىغحنهىم ً .1

م اإلاخخلكت )الذوساث، الاخخكاالث،  بإوؽؼتحػت اإلاخػلهت الشا الخٌٍش

 ؼهاداث الخهذًش الخ(. 

باظخؼالع وججمُؼ وجدلُل الخؿزًت الشاحػت مً  الهعمهىم ً  .2

 اإلاخؼىغحن.   

شها بصكت دوسٍت  .3 ل باإلهجاص الخؼىعي وجؼٍى ًخم جدذًث خؼت الخػٍش

 ومعخمشة غبر الاظخكادة مً الخؿزًت الشاحػت.

 ظاط هخاثج الخهُُم.ؤغلى طبؽ ػشم الخهذًش غلى  لجمػُتاحػمل  .4
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 سياسة -1

ل مالُت بعبب جؼىغه مؼ  ال ًيبغي ؤن ًخٍلل اإلاخؼىع ؤي مصاٍس

بخىقحر اإلاػذاث  الجمػُتبإي خاُ مً ألاخىاُ، ولزا جهىم  الجمػُت

ظه غً واإلابالـ التي ظُدخاحها اإلاخؼىع للهُام بذ وسه الخؼىعي، وحػٍى

ل اإلاالُت التي نذ ًخدملها مً مصشوقه الخاص والتي  ًاقت اإلاصاٍس

 دوسه الخؼىعي.                 جخػلو بإداء 

 إلاجراءات -

في حػىٍظهم غً  الجمػُتًهىم الهعم بةغالم اإلاخؼىغحن بعُاظت  .1

كهم راث الػالنت بالػمل الخؼىعي، ويُكُت الهُام بزلَ، وؤهىا ع مصاٍس

اإلاصشوقاث التي ًخم حػىٍع اإلاخؼىغحن غجها والتي ال ًخم الخػىٍع غجها 

 واإلاخؼلباث الخاصت بزلَ.  ونذ حؽمل هزه اإلاصشوقاث ما ًلي:

 .الخىهالث مً وبلى مٍان الخؼىع -

 .جٍالُل الخىاصل الهاجكي وهدىه -

 .جٍالُل مػذاث وؤدواث العالمت -

ل ألادواث الالصمت لخىكُز الذوس الخؼىعي -  .مصاٍس

ًهىم الهعم بخدذًذ ألادواث واإلابالـ التي ًدخاج بلحها اإلاخؼىع للهُام  .2

 وخؼت الػمل. ىعي مً خالُ جىصُل الذوس الخؼىعيبالذوس الخؼ
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بل الؽشوع ًهىم الهعم بخىقحر ألادواث واإلابالـ التي ًدخاحها اإلاخؼىع ن .3

 . في مهمخه الخؼىغُت

ل راث غالنت ًخم اغخماد همىرج خاص بؼلب الخػىٍع غً ؤي مصاٍس .4

 
 
، بدُث بالذوس الخؼىعي نذ ًخدملها اإلاخؼىع ولم ًخم حؿؼُتها معبها

ًهىم اإلاخؼىع بخػبئت الىمىرج وبسقام مخؼلباجه )الكىاجحر وهدىها( 

 )مؽشقه الكني( ومً زم بلى مذًش الخؼىع بلى معاوله اإلاباؼش وحعلُمه 

دخىي لؼلب  ًُ  الخػىٍع، ٍو دخاج بلحها الىمىرج اإلاػلىماث ألاظاظُت التي 

 إلجمام غملُت الخػىٍع. )ساحؼ همىرج حػىٍع اإلاخؼىغحن في اإلالحو(.

ل الجُب التي جٍلكها والتي  .5 ًدخكظ اإلاخؼىع بالكىاجحر التي جىضح مصاٍس

خم بسقام هزه الكىاجحر مؼ ػلب الخػىٍع  جخػلو بػمله الخؼىعي، ٍو

 الزي ًهذمه اإلاخؼىع.

ل التي نذ ال ًخِعش جىقح .6 ر قىاجحر لها، قةهه ًخم جشجِب باليعبت للمصاٍس

هت حػىٍظها مؼ الهعم معبها نبل اليؽاغ الخؼىعي  .واغخماد ػٍش

ًخم دساظت ػلب الخػىٍع اإلاهذم وجهذًم الخػىٍع للمخؼىع بدعب  .7

خم الشد غلى اإلاخؼىع خالُ )اإلاالُتعُاظاث ال خ 3، ٍو ( ؤًام مً جاٍس

ع. اظخالم  ػلب الخػٍى

 سياسة -2

ت الخػىٍع الثابذ لبػع اإلاخؼىغحن الزًً ًمًٌ ؤن ًدبنى الهعم ظُاظ

ل يثحرة مً حُبهم الخاص، بدُث جدذد   الجمػُتًظؼشون بلى جىلي مصاٍس

خم حػىٍع اإلاخؼىع غلى  ا الخ(، ٍو مػذال زابخا مً الخػىٍع )ؤظبىغُا ؤو ؼهٍش

 هزا ألاظاط. 

 إلاجراءات -

ًدذد الهعم العماث الخاصت باألدواس الخؼىغُت التي جىاظبها ظُاظت  .1

 الخػىٍع الثابذ. 
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ًخم جهذًش نُمت الخػىٍع الثابذ للذوس الخؼىعي بالخػاون مؼ اإلاخؼىع،  .2

خم اغخماده.   ٍو

ًخم صشف الخػىٍع الثابذ دوسٍا بدعب الاجكام بحن اإلاخؼىع  .3

 .والجمػُت

بمشاحػت الكشم بحن نُمت الخػىٍع الثابذ والهُمت  الجمػُتجهىم  .4

ش نذستها غلى ج ل لخؼٍى في ألادواس  هذًش اإلابالـ الثابختالكػلُت للمصاٍس

 الخؼىغُت اإلاخخلكت. 

 سياسة -3

ؤن جظؼ خذا ؤغلى للهُمت التي حػىطها في ًل بىذ مً بىىد  للجمػُتًمًٌ 

خم  ل، غلى ؤن ًخم وطؼ هزا الحذ وقها الغخباساث مدذدة ٍو اإلاصاٍس

 جدذًثها بؽٍل معخمش. 

 إلاجراءات -

 ؤغلى لهُمت الخػىٍع  ؤن جظؼ الجمػُتًخم اخخُاس البىىد التي جىد  .1
 
خذا

 قحها. 

ًخم ؤخز ؤساء اإلاخؼىغحن واإلاعاولحن غً الخؼىع خىُ الهُمت الػلُا  .2

خم مشاحػت العىم للخػشف غلى جٍالُكه.   للخػىٍع في البىذ، ٍو

ًخم جدذًذ واغخماد الحذ ألاغلى للخػىٍع في البىذ وقها لآلساء  .3

ًاقت اإلاخؼىغحن  خم بغالم   بها. واإلاشاحػاث العابهت، ٍو

ًخم جدذًث الحذ ألاغلى بؽٍل دوسي غبر الخؿزًت الشاحػت مً  .4

 اإلاخؼىغحن ومعاولحهم، وغبر اإلاشاحػت اإلاعخمشة ألظػاس العىم. 

 سياسة -4

 للحىاقض واإلاٍاقئاث للمخؼىغحن غلى  للجمػُتًمًٌ 
 
 خاصا

 
ؤن جظؼ بىذا

 لهم غلى الاظخمشاس في الخ
 
ؼىع، ألاغماُ الخؼىغُت التي ًهىمىن بها حصجُػا

 غلى ؤن ًخم مشاحػت هزه الحىاقض واإلاٍاقئاث بؽٍل دوسي.
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 الاجراءات -

و  الهعمهىم ً .1 بخدذًذ ألاحىس والحىاقض واإلاٍاقأث التي ًخم مىدها لكٍش

الخىصُل الىظُكي للكشص الػمل هظحر ؤداء اإلاهام اإلازًىسة في 

خم اغخمادها مً نبل اإلاذًش الػام ؤو مً ًىىب غىه.الخؼىغُت  ، ٍو

ل غلُه و ؼهشي( الزي ًدصؤاإلاهابل اإلاادي الذوسي )ؤظبىعي  هي ألاحىس: .2

ًامل  و حضجي هظحر ؤداء اإلاهام الىظُكُت اإلازًىسة ؤاإلاخؼىع اإلاىظل ونذ 

 في الخىصُل الىظُكي. 

الحىاقض: هي اإلاهابل اإلاادي الزي ًدصل غلُه اإلاخؼىع هظحر جدهُو  .3

 مؽشوع. اإلاعتهذقاث اإلاشخلُت اإلادذدة في الخؼت الخىكُزًت لل

اإلاٍاقأث: هي اإلاهابل اإلاادي الزي ًدصل غلُه اإلاخؼىع هظحر جدهُو  .4

 جٍىن ي الخؼت الخىكُزًت للمؽشوع وؾالباإلاعتهذقاث الجهاثُت اإلادذدة ف
 
 ا

 في نهاًت الػمل.

اإلاالي هى اإلاعئُى غً صشف ألاحىس والحىاقض واإلاٍاقأث اإلادذدة ذًش اإلا .5

 للمخؼىغحن. واإلاػخمذة 

 

  سياسة 1-1

ًخىلى نعم ؼاون اإلاخؼىغحن جدذًذ بىىد الحىاقض وألاحىس واإلاٍاقأث 

هىم مذًش الخؼىع بخدذًذ وجشؼُذ اإلاعخدهحن لها وقو طىابؽ ومػاًحر  ٍو

 مدذدة وبالخيعُو مؼ اإلاؽشف الكني.

 الاجراءات -

خػمذها مً ؤلاداسة الػامت الثدت الحىاقض واإلاٍاقأث هعمظؼ الً .1  . ٍو

بشصذ بهجاصاث اإلاخؼىغحن اإلاُذاهُت في طىء  مذًش الخؼىعىم ًه .2

 اإلاعتهذقاث اإلاىطىغت. 
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اإلاذًش الػام ؤو مً في خالت جدهُو هزه اإلاعتهذقاث ًخم سقؼ خؼاب بلى  .3

نُمت الحىاقض  بػذ جدذًذ للحصُى غلى مىاقهت الصشف لخدذًذ ًىىبه

 اإلاهشسة لهم في طىء الثدت الحىاقض.

 .للمخؼىغحنت الصشف ًخم صشف الحىاقض بػذ الحصُى غلى مىاقه .4
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  سياسة      

بخىقحر بِئت غمل هظُكت وصحُت وآمىت لجمُؼ اإلاخؼىغحن  حمػُت آباءجلتزم 

ؤن هزا الالتزام هى مظهش مً مظاهش  الجمػُتالزًً ٌػملىن بها وجشي 

لجهىد اإلاخؼىغحن، ومػحن لهم غلى الىقاء بمهامهم غلى  ُتجمػجهذًش ال

 ؤيمل وحه.

 إلاجراءات -

ًخم الخإيذ مً بغالم اإلاخؼىغحن بدهىنهم ومعاولُاتهم الخاصت باألمً  .1

والعالمت وخثهم غلى الامخثاُ لجمُؼ الهىاهحن واإلابادت الخىححهُت راث 

 الصلت.

ؼ مػذاث معاخت غمل هظُكت وآمىت للمخؼىغحن م الجمػُتجخصص  .2

خم الخإيذ مً جضوٍذ هظُكت... مىاظبت )مٍاجب هظُكت، خماماث  الخ(، ٍو

و، خهاثب  هزه البِئت بإدواث ألامً والعالمت الالصمت )ػكاًاث الحٍش

ت  الخ(. ...ؤلاظػاقاث ألاولٍى

ببِئت غمل  جدلمً ؤن حمُؼ اإلاخاػش التي نذ الجمػُت جخإيذ  .3

ُ  اإلاخؼىغحن مدذدة وُم  خم حشاءاث الال مت وجم اجخار ؤلا ه صمت لخهلُصها، ٍو

 الهُام بخكدص اإلاخاػش اإلاخػلهت ببِئت الػمل بؽٍل معخمش ودوسي.
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ًخم وطؼ ؤلاحشاءاث لظمان الصحت والعالمت في ببِئت الػمل ومػذاتها  .4

و الىسم، الخ(، ظىاء    )بؾالم اإلاٌخب، الٌهشباء، الخػامل مؼ آلت جمٍض

ٍخم و  ،بغي غمله غىذ ونىع مٌشوهًاهذ بحشاءاث وناثُت ؤو بحشاءاث إلاا ًي

خإيذ مً ؤن هزه الاحشاءاث جخىاقو مؼ حػالُم الجهاث الشظمُت ال

 الخ( .. )الذقاع اإلاذوي، الؽشػت، ؤلاظػاف

ل اإلاخؼىغحن ب .5 حشاءاث واإلاػذاث والعلىيُاث اإلاخػلهت باألمً اإل ًخم حػٍش

بهم غلحها غىذ الخىحُه والخإيذ مً قهمهم  والعالمت في بِئت الػمل وجذٍس

 لها. 

بةحشاء اخخباساث دوسٍت للخإيذ مً قاغلُت مػذاث ألامً  الجمػُتجهىم  .6

والعالمت، والخإيذ مً مذي قهم اإلاخؼىغحن لئلحشاءاث اإلاؼلىبت غىذ 

بي  الخ(.  .. ونىع خؼش )ؤلاخالء الخجٍش

بالخإيذ مً ؤمان وظالمت بِئت الػمل التي ٌػمل بها  الجمػُتجلتزم  .7

 ت الػمل.اإلاخؼىغىن خاسج بِئ

 

 ظُاظت 

بذساظت وجهُُم اإلاخاػش التي جخػلو بالذوس الخؼىعي  حمػُت آباءجهىم 

  وجإخز بػحن الاغخباس جهلُص غامل الخؼش ظىاء  
 
ببِئت  ًان رلَ مخػلها

ًان رلَ الخؼش  اليؽاغ الخؼىعي ؤو اليؽاغ الخؼىعي هكعه، وظىاء  

 امل مػهم اإلاخؼىع.ًخػلو باإلاخؼىع هكعه ؤو مً ًخػ

 إلاجراءات -

خاص ًخم بحشاء جهُُم للمخاػش اإلادخملت لٍل اإلاىانؼ وألاوؽؼت وألاش .1

خم اجخار ؤلاحشاءاث التي ًخػامل مػها اإلاخؼىغىن، اإلاىاظبت بىاء  غلى  ٍو

 بما باظدبػاد اإلاهمت ؤو جهلُص غمل الخؼش قحها.  هزا الخهُُم
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اإلاخخزة لخهلُص اخخمالُت ًخم جكػُل ؤدواث وجؼبُو بحشاءاث العالمت  .2

خم جهُُم هزه ألادواث وؤلاحشاءاث  وؼذة ؤزش ًل خؼش مً اإلاخاػش، ٍو

 بؽٍل دوسي ومعخمش. 

في خالت جؼلب الذوس الخؼىعي الخىاحذ في بِئت خؼشة، ؤو الهُام بيؽاغ  .3

ً ؤو غشطت للخؼش،  مدكىف بالخؼش، ؤو الخػامل مؼ ؤشخاص خؼٍش

خإيذ  قُيبغي الخإيذ مً مالءمت اإلاخؼىع لهزا الذوس ؤزىاء غملُت الكشص، ٍو

 مً قهمه واظدُػابه ونذسجه غلى الخػامل مؼ هزه اإلاخاػش.

 غلى يُكُت الخػامل مؼ اإلاخاػش التي جدل بُئخه ًُ  .4
 
ذسب اإلاخؼىع حُذا

ب  خم جدذًذ معخىي الخذٍس ووؽاػه الخؼىعي ومً ًخػامل مػهم، ٍو

ؼذجه وؤزشه برا وهىغه غلى ؤظاط مذي اخخمالُت وهىع الخؼش ومذي 

 .-ال ظمذ هللا-ونؼ 

5.  ٌُ 
ُ
ػؼى للماظعت غً ػخبر اإلاخؼىع ؤخذ مصادس الخؿزًت الشاحػت والتي ح

ًجب ؤن جٍىن غىاصش الخؼش، ولزلَ قةن خؼىغ ؤلابالؽ والخىاصل 

والتي  الجمػُتقػالت ومدذدة بىطىح لجمُؼ اإلاجاالث راث اإلاخاػش في 

 ع بها.يما ًجب بغالم اإلاخؼى  ،ن ى اإلاخؼىغ ًىحهها

ش اجنمً حسجُل الحىادر والى  الجمػُتحعخكُذ  .6 ؼ والخدهُو قحها لخؼٍى

 حشاءاتها وظُاظاتها اإلاخػلهت باألمً والعالمت.بوبخٍام 
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 ظُاظت

  ؼاون اإلاخؼىغحن نعم ًذسى 
 
ي ؤهمُت اجخار بحشاءاث العالمت وجىق

ًاألػكاُ الخؼش في الخػامل مؼ ألاشخاص الزًً هم ؤي ثر غشطت للخؼش، 

مً ؤن  خإيذٍو واإلاػانحن ويباس العً واإلاشض ى واإلاؿتربحن وؾحرهم، 

اإلاخؼىغحن ماهلحن للخػامل مؼ هزه الكئاث واخخُاحاتها، ؤو ؤنهم ًخػاملىن 

ب للخػامل مؼ هزه مػهم في ظل وحىد بؼشاف مً نبل شخص مذس  

 الكئاث واخخُاحاتها. 

 إلاجراءات -

ذ الكئاث التي هي ؤيثر غشطت للخؼش في ألاوؽؼت خدذًبًهىم الهعم  .1

  
ػش   ف اإلاخؼىغحن بزلَ.وألادواس الخؼىغُت التي ًهذمها، َو

العالمت الخاصت بالخػامل مؼ هزه الكئاث، ورلَ  مػلىماثًىقش الهعم  .2

ش اللىاثذ الخاصت بزلَ ؤو  كُت بخؼٍى الخػاون ؤو وطؼ اإلايؽىساث الخػٍش

 رلَ. للمعاغذة في مؼ الجهاث اإلاخخصت

ًدشص الهعم غلى بدساى ووعي وجإهُل اإلاخؼىغحن الزًً ًخػاملىن مؼ  .3

 . ؤو اإلايؽىساث هزه الكئاث غلى هزه اللىاثذ

ًهىم الهعم بخهُُم دوسي للخإيذ مً التزام اإلاخؼىغحن بهزه اللىاثذ ؤزىاء  .4

 الخػامل مؼ اإلاخؼىغحن مً الكئاث ألايثر غشطت للخؼش. 
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 ظُاظت -1

 ظىاء  ، ظُاظت واضحت جٌكل للمخؼىغحن سقؼ مؽاًلهم ؤو الخظلم  الجمػُتجدبنى 

 
 
  ًان اإلاخؼىع مػىُا

 
لت خذور غذم جىاقو بحن اإلاخؼىع ؤو مددعبا في خا مباؼشا

  و
ً في بِئت الػمل، وحععى لخلو بِئت مىكخدت حصج    آلاخٍش

ف اإلاخؼىغحن ؼ وحػش 

 .الخظلماث بٌُكُت غشض اإلاؽاًل ؤو 

 إلاجراءات -

ًخم بغالم اإلاخؼىع ؤزىاء الخىحُه بدهه في الخظلم وؤلابالؽ وجهذًم  .1

خم جىطُذ ؤن  مىكخدت ومخهبلت لزلَ، يما ًخم  الجمػُتالؽٍىي، ٍو

 جبُحن الخؼىاث والاحشاءاث التي ًيبغي اجباغها للخظلم وسقؼ الؽٍاوي. 

جمُؼ اإلاخؼىغحن ًخإيذ الهعم مً وحىد نىىاث اجصاُ قػالت ومخىقشة ل .2

 جمٌجهم مً جهذًم الؽٍاوي والخظلم غىذ الحاحت بلُه. 

 ظُاظت -2

هت ؾحر سظمُت، وفي خالت  ؼاون اإلاخؼىغحنٌصجؼ نعم  غلى خل الخظلماث بؼٍش

 العجض غً رلَ، ًدبؼ الهعم مجمىغت مً الاحشاءاث اإلادذدة للخػامل مػها. 

 

 



   

61  

 

 إلاجراءات -

بالخظلم ًل الجهىد مً ؤحل اإلاباؼش واإلاػىُىن  وسثِعهًبزُ اإلاخؼىع  .1

خل الخظلم بؽٍل حػاووي وؾحر سظمي. )ساحؼ ظُاظاث خل الجزاغاث في 

 نعم ؤلاؼشاف واإلاخابػت(

ؤو ال ًمًٌ مػالجخه  خله بإن الخظلم لم ًخم سثِعهبرا ؼػش اإلاخؼىع ؤو  .2

ه هتؾحر الشظمُ تبالؼٍش غبر  تالشظمُ ت، قةهه ًخم الاهخهاُ بلى الؼٍش

 بسظاُ اإلاخؼىع خؼا
 
  با

 
 سثِعهًخظمً جكاصُل الخظلم بلى  سظمُا

ًان    سثِعهاإلاباؼش، وبرا 
 
ًخم سقؼ الخؼاب في الخظلم قةهه  اإلاباؼش ػشقا

   مذًش الخؼىع. بلى 

 .مداًذة لذساظت مىطىع الخظلم الهعم لجىتٍىن ً .3

ًخم جدذًذ مىغذ لػهذ احخماع بحن اإلاخؼىع واإلاػىُحن بالخظلم خالُ  .4

خ اظخال ؤظبى  ٍىن هزا الاحخماع قشصت  ،م خؼاب الخظلمغحن مً جاٍس ٍو

لػشض الخظلم والاظخماع لؤلػشاف اإلاخخلكت اإلاػىُت بهزا الخظلم، 

 والىهاػ والخباخث خُى الؼشم اإلاخاخت إلاػالجت هزا الخظلم.

خ  .5 ًخم بجباع الاحخماع بشظالت اظخجابت خالُ خمعت ؤًام مً جاٍس

خظلم اإلاشقىع مً اإلاخؼىع، الاحخماع ًىضح الهشاس اإلاخػلو بالخػامل مؼ ال

خظمً جىطُدا لحو الؼػً في الهشاس الصادس.   ٍو

ذ مً الخدهُو والىهاػ مؼ ؤػشاف الخظلم ًخم  .6 في خالت الحاحت بلى مٍض

 بسظاُ سظالت لئلغالم بخمذًذ ألاًام الخمعت العابهت إلاىغذ مدذد.  

في خالت غذم سطا اإلاخؼىع غً الهشاس الصادس بؽإن الخظلم اإلاشقىع،  .7

 
 
  ًمًٌ له ؤن ًهذم ػػىا

 
خ بغالمه  سظمُا خالُ خمعت ؤًام مً جاٍس

 بالهشاس، ًىضح قحها ؤوحه وؤظباب الؼػً غلى الهشاس الصادس. 
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ًخم جٍىًٍ لجىت مصؿشة مخخلكت مداًذة لذساظت الؼػً اإلاهذم بػذ  .8

قهم خُثُاث الخظلم والاظخماع ألػشاقه اإلاخخلكت، وجهىم بةصذاس نشاس 

 ألاػشاف وؾحر نابل للؼػً.  نهاجي ملضم لجمُؼ

 .بالؽ اإلاخؼىع بىدُجت الؼػً خالُ ؤظبىع مً صذوس نشاس الؼػًبًخم  .9
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للخهىُت دوس يبحر في حعهُل الخىاصل الخاسجي اإلاخػلو بهعم بداسة الخؼىع في 

  الجمػُت
 
كا   حػٍش

 
ً الخهىُت مً قخذ واظخهؼابا

 
ة للمجخمؼ حػشف هاقز، خُث جمٌ

يهم، في بؼشا الجمػُت، وقلعكت وظُاظت الجمػُتفي  ؼاون اإلاخؼىغحنبهعم 

   ،والخػٍشل واليؽش إلظهاماتهم
 
مً  الجمػُتً الاظخخذام الجُذ للخهىُت يما ًمٌ

و الكشص الخؼىغُت واظخهؼاب اإلاخؼىغحن بلحها، وحػُُجهم في ألادواس  غشض وحعٍى

 التي جىاظبهم. 

مً حعهُل جىاصلها الذاخلي اإلاخػلو بةداسة اإلاخؼىغحن  الجمػُتلخهىُت يما جمًٌ ا

بهم وؤلاؼشاف غلحهم ودغمهم ؤزىاء بداسة مهامهم في ألاخىاُ  وجىححههم وجذٍس

اإلاخخلكت، يما جمًٌ الخهىُت الجُذة مً قخذ قشص حذًذة للخؼىع ؤو مخابػت ؤداء 

 اإلاخؼىغحن غً بػذ. 

 ظُاظت -1

ؤهمُت جىظُل الخهىُت ا مً نعم ؼاون اإلاخؼىغحن حمػُت آباء بما قحهجذسى 

الحذًثت في الخػٍشل ببرهامج بداسة اإلاخؼىغحن وبداستهم بما ًظمً قػالُت ودغم 

ت التي جظمً جدهُو و غملُت بؼشاى اإلاخؼىغحن،  ًاقت الاحشاءاث ؤلاداٍس جخخز 

 رلَ.
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 إلاجراءات -

ة وقػالُت باإلاشاحػت الذوسٍت لخهُُم الخهىُاث اإلاخىقش  الجمػُتجهىم  .1

ل ببرهامج بداسة اإلاخؼىغحن وبداستهم بما ًظمً  اظخخذامها في الخػٍش

 قػالُت ودغم غملُت بؼشاى اإلاخؼىغحن.

جدذًث الخهىُاث اإلاخىقشة وػشم اظخخذامها غبر اجخار  الجمػُتجذغم  .2

ت واإلاالُت لخكػُلها في -في طىء اإلاشاحػاث الذوسٍت-الهشاساث ؤلاداٍس

ل بهعم  وبداستهم، ورلَ طمً ؤلامٍاهاث ؼىغحن ؼاون اإلاخالخػٍش

ت اإلاخاخت   . للجمػُتاإلاالُت وؤلاداٍس

 ظُاظت -2

 
ُ
  ح

 
صكداتها ومىانػها ؤلالٌتروهُت في الخىاصل الخاسجي اإلاخػلهت  الجمػُتش سخ

و واليؽش إلظهاماث اإلاخؼىغحن  ؼاون اإلاخؼىغحنبهعم  بهذف الخػٍشل والدعٍى

 واظخهؼابهم، وجىطُذ دوسها في بؼشايهم.

 جراءاتإلا  -

تها في بؼشايهم، وجيؽش  الجمػُتحػشض  .1 سئٍتها ججاه اإلاخؼىغحن، وسٍئ

صكداتها ومىانػها ؤلالٌتروهُت الخاصت  بظهاماتهم في جدهُو مهمتها غلى

 بها.

بػشض قشصها الخؼىغُت اإلاخىقشة بؽٍل دوسي ومعخمش  الجمػُتجهىم  .2

ل اإلاخؼلى صكداتها ومىانػها ؤلالٌتروهُتغ ىغحن ، ورلَ بهذف حػٍش

 اإلادخملحن بها واظخهؼاب بلحها. 

ؼ صكداتها ومىانػها ؤلالٌتروهُت الخاصت  الجمػُتحععى  .3 بلى جىَى

ل والاظخهؼاب للمخؼىغحن طمً ؤلامٍاهاث اإلاخاخت.   بالخػٍش

بخدذًث صكداتها ومىانػها ؤلالٌتروهُت الخاص  الجمػُتجهىم  .4

ظخكعاساث باإلاخؼىغحن بؽٍل دوسي ومعخمش، وجخكاغل مؼ ألاظئلت والا 

ت  ؼ ومعخمش، وحسخش اإلاىاسد البؽٍش والخػلُهاث التي جصلها بؽٍل ظَش

 واإلاالُت الالصمت لزلَ.
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 ظُاظت -3

 
ُ
  ح

 
ض الخىاصل الذاخلي وبداسة  جمػُتش السخ وظاثل الخهىُت الحذًثت في حػٍض

اإلاهام الخاصت باإلاخؼىغحن وؤلاؼشاف غلحهم وبؼشايهم، وجىقش الذغم الاصم 

 لخدهُو رلَ. 

 جراءاتإلا  -

اإلاػذاث والخذماث وألاروهاث الخهىُت الالصمت إلؼشاى  الجمػُتجىقش  .1

ٌتروهُت الالصمت للخىاصل وؤلاؼشاف وجهذًم إلاخؼىغحن في حػامالتها ؤلالا

وػبُػت  الجمػُتالذغم )في خالت اظخخذامها(، مؼ اغخباس خصىصُت 

 الذوس الخؼىعي. 

تروهُت الخاصت بمخابػت وجدذًث اإلاػامالث ؤلالٌُ الجمػُتجهىم  .2

ؼ ومباؼش.   باإلاخؼىغحن بؽٍل ظَش

ب الظشوسي لخمٌحن اإلاخؼىغحن مً  الجمػُتجىقش  .3 الذغم والخذٍس

في خاُ  بالجمػُتٌتروهُت الخاصت اظخخذام ألاهظمت والخػامالث ؤلال

 الحاحت بلى رلَ.  
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