دليل السياسات واإلجراءات إلدارة الجطوع
الجمعية الخيرية لجأهيل الحاسبات اآللية "ارثقاء"
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اعخماد السياساث وإلاجزاءاث
جم اغخماد العُاظُاث وؤلاحشاءاث الىادسة في هزا الذلُل مً نبل مجلغ ئداسة الجمػُت الخيرًت لخأهُل
الحاظباث آلالُت "اسجهاء" ،وجلتزم ئداسة الجمػُت بمشاحػت هزه العُاظُاث وؤلاحشاءاث وجدذًثها بؽٍل
دوسي بما ًخىايب مؼ اإلاعخجذاث وٍدهو مصلحت الجمػُت ،وٍخماش ى مؼ أهذاقها.

اغخماد اإلاذًش الخىكُزي :
صالح بً أخمذ الهىم

اإلاشاحػت ألاخيرة جمذ في 2020 / 03 / 22 :م
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بطاقت حعزيف
-1
الهذف من
الذليل

املعنيىن
رقم إلاصذار

-2
-3
-1
-2

جدذًذ اإلابادب ألاظاظُت لدؽؿُل ئدامت ،وآلُت جىكُز اإلاماسظاث مً خالُ دلُل مخٍامل ًخم الاغخماد غلُه في
نظاًا الخؼىع.
معاهذة معدؽاس ئدامت في جصمُم دلُل خاص بالجمػُت ًجمؼ العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاخػلهت بالخؼىع.
ٌػخبر مشحؼ إلايعو/مذًش الخؼىع إلطاقت أو حػذًل العُاظاث والاحشاءاث في الجمػُت أو اخخُاس العُاظاث
الشةِعُت ووطػها في دلُل اإلاخؼىع.
معدؽاسو ئدامت.
مذساء الخؼىع.
ألاول
2020/ 03 /22م
جاريخ إلاصذار
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املقذمت
ٌعاغذ هزا الذلُل في جهىين غملُت ئؼشاى اإلاخؼىغين داخل الجمػُت وهى ًىظم الػمل الخؼىعي في حمُؼ قشوع
وئداساث الجمػُت  ،خُث ًدخىي غلى مجمىغت مً العُاظاث وؤلاحشاءاث التي مً ؼأنها معاغذة وخذة الخؼىع بالهُام
باداسة الػمل الخؼىعي ووطؼ هزه الػملُت جدذ هظام واضح وؼكاف لٌال الؼشقين (الجمػُت واإلاخؼىع) خُث جمًٌ
اإلاخؼىع مً الخػشف غلى خهىنه ومعإولُاجه وٍلخص نُم ومبادب الجمػُت ججاه وخذة الخؼىع.
يما ًهذم هزا الذلُل مجمىغت مً الىمارج التي ٌػخمذ غلحها وخذة الخؼىع في ئداسة هزه الػملُت الهامت.
ً
ُ
وٍيبغي أن جىظش الجمػُت ئلى غملُت ئؼشاى اإلاخؼىغين بأنها غملُت ج ّىكز وقها ألقظل اإلاماسظاث الػاإلاُت ،لزا جذسى
ّ
الجمػُت في جأظِغ نعمها الخاص بؽإون اإلاخؼىغين ئلى اجباع ومؼابهت مػُاس ئدامت ،وهى اإلاػُاس الزي نامذ غلى
جصمُمه حامػت اإلالَ قهذ للبتروُ واإلاػادن وهى اإلاػُاس الىػجي لىخذاث ئداساث الخؼىع اإلاػخمذ مً وصاسة اإلاىاسد البؽشٍت
والخىمُت الاحخماغُت.
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● اإلاصؼلحاث :
ئدامت

الاظم الشمضي لبرهامج جأظِغ وخذاث ئداسة الخؼىع داخل اإلاىظماث.

اإلاػُاس الىػجي (ئدامت)

هى غباسة غً  9مإؼشاث و 42مماسظت مىصغت غلى معخىٍين (أوُ وثاوي) وٍهِغ مذي اظخػذاد الجمػُت
الظخهباُ وئؼشاى اإلاخؼىغين في بِئت جؼىغُت اختراقُت ،يما ًىضح اإلاػُاس اإلاإؼشاث واإلاماسظاث التي ًيبغي
الىقاء بها لخدهُو ئؼشاى خهُهي ومعخذام للمخؼىغين.

مإؼشاث ئدامت

هي اإلاإؼشاث الدعػت في مػُاس ئدامت.

مماسظاث ئدامت

ّ
الكػلُت التي ًُكترض وحىدها داخل بِئت الخؼىع والتي مً خاللها ًخم جؼبُو اإلاإؼشاث.
هي اإلاماسظاث اُ 42
ً
الصخص اإلاإهل لخأظِغ وخذاث ئداسة الخؼىع داخل اإلاىظماث وقها للمػُاس الىػجي (ئدامت) ،والزي احخاص
بشهامج الخأهُل ويزلَ احخاص جأظِغ وخذة جؼىع واخذة غلى ألانل.
ّ
ً
هى مً ًان معدؽاسا في ئدامت ووفى باإلاخؼلباث وخهو حذاساث (اإلاعدؽاس ألاوُ).

معدؽاس ئدامت
معدؽاس أوُ في ئدامت
الػمل الخؼىعي
معإوُ الخؼىع
الذوس الخؼىعي
الكشصت الخؼىغُت
جصمُم الكشص الخؼىغُت

أي وؽاغ اخخُاسي ًخظمً نظاء ونذ مدذد بذون أحش للهُام بمهام ّ
مػُىت تهذف ئلى ئطاقت نُمت
احخماغُت لؼشف آخش.
ً
ً
ً
هى ميعو أو مذًش الخؼىع اإلاخكشؽ للخؼىع ً
ظىاء أًان مىظكا بذوام ًامل أم مخػاوها بذوام حضتي ،ريشا أو
أهثى ،وهى الزي ًذًش الخؼىع داخل الجمػُت .
هى الاخخُاج الكػلي الخؼىعي داخل مىظمت ما ،وٍدخاج ئلى مخؼىع مإهل ألداء اإلاهام الىاسدة قُه.
ً
هى الذوس الخؼىعي بػذ جؼىٍشه لٍُىن مخالةما مؼ ؼشٍدت مدذدة مً اإلاخؼىغين اإلادخملين ،لؿشض
اظخهؼابهم وحعٌُجهم في هزا الذوس في قترة صمىُت مدذدة.
ً
ً
هي غملُاث جدذًذ هؼام الكشصت الخؼىغُت بذءا مً جدذًذ الاخخُاج الخؼىعي ومشوسا بخدذًذ اإلاهام
ً
واهتهاء باإلاهاساث والخبراث الالصمت.
واإلاعإولُاث وػبُػت الكشصت واإلاخاػش اإلادخملت

الجمػُت

هي اإلاإظعت أو الىخذة الاغخباسي اإلاػجي باظدُػاب وخذة الخؼىع ظىاء أًاهذ في الهؼاع الػام أو الخاص أو
ؾير الشبحي.

اإلاىظل

الصخص (سحل أو امشأة) الزي ٌػمل في الجمػُت بذوام ًامل وٍدصل غلى مهابل مادي.
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اإلاخػاون

الصخص (سحل أو امشأة) الزي ٌػمل في الجمػُت بذوام حضتي وٍدصل غلى مهابل مادي.

اإلاخؼىع

الصخص الشاؾب بخهذًم حهذ ّ
مػين مؼ مىظمت ما بذون مهابل وبذون ئيشاه  -ؾير الجهذ اإلابزوُ في غظىٍت
الجمػُت الػمىمُت أو مجلغ ؤلاداسة (أو مً ًهىم مهامهم)في الجمػُت .-
ّ
ًل مً ًإثش أو ًخأثش بالخؼىع داخل الجمػُت أو خاسحها بؽٍل مباؼش أو ؾير مباؼش مثل (الىصاسة اإلاؽشقت
غلى الخؼىع ،الجهت اإلااهدت ،اإلاجخمؼ ،اإلاخؼىع ،الجمػُت  ،ئدامت).

أصحاب اإلاصلحت في
الخؼىع

اإلاػُاس الىظُكي (الجذاساث هى مػُاس ًىضح الىظاةل الشةِعُت التي ًجب أن ًهىم بها مذًش الخؼىع وٍىصل بمػاًير ألاداء اإلاثلى التي
ً
ًجب مشاغاتها غىذ جىكُز اإلاهام في الػمل ،حىبا ئلى حىب مؼ العماث اإلاخػلهت باإلاػشقت والكهم.
الىظُكُت) إلاذًش الخؼىع
اإلاُثام ألاخالقي للمخؼىع

ًىضح اإلاُثام مجمىغت الهىاهين والهُم واإلابادب التي جدٌم نىاغذ الػمل الخؼىعي ،وجىضح ؼشوػه وجدذد
ظلىى اإلاخؼىغين وواحباتهم ،وجدكظ خهىنهم أثىاء الػمل الخؼىعي مً خالُ ظُاظت الجمػُت والبِئت التي
ٌػمل قحها.

اإلاُثام ألاخالقي للمىظمت
وإلاذًش الخؼىع

ًىضح اإلاُثام مجمىغت الهىاهين والهُم واإلابادب التي جدٌم نىاغذ الػمل الخؼىعي مً نبل الجمػُت
ومعإولي الخؼىع ،وجدذد معإولُاتهم وواحباتهم ،وجدكظ خهىنهم أثىاء الػمل الخؼىعي مؼ اإلاخؼىغين.

دلُل اإلاخؼىع

دلُل حػشٍكي لٍل مخؼىع ظِىظم ئلى الجمػُت  ،خُث ًُ ّ
ىضح مىؼلهاث وسؤٍت الجمػُت إلؼشاى اإلاخؼىغين
وخهىم وواحباث اإلاخؼىع والعُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاشجبؼت قُه وٍدخىي يزلَ غلى أهم الىمارج التي نذ
ًدخاج ئلحها.

دلُل وخذة ئداسة الخؼىع

دلُل جىظُمي للػمل ؤلاداسي داخل الىخذة ،وٍدخىي غلى بؼاناث الىصل الىظُكي للػاملين في الىخذة
وهٍُل الىخذة الذاخلي ويزلَ نذ ًدخىي غلى ظُاظاث وئحشاءاث الىخذة وملل الىمارج ؤلاداسٍت للىخذة.

أداة ئداسة الكشص
الخؼىغُت

هي أداة حعاغذ معإوُ الخؼىع غلى جدذًذ أوؽؼت الدعىٍو والاظخهؼاب للكشصت الخؼىغُت ومً ثم قشص
اإلاخهذمين للكشصت الخؼىغُت واجخار ؤلاحشاء اإلاىاظب مؼ ًل مششح لؽؿل الكشصت الخؼىغُت يما ًخم
اظخخذامها إلاخابػت اإلاخؼىغين مؼ اخدعاب العاغاث الخؼىغُت الكػلُت وما هى الػاةذ اإلاجخمعي الزي ٌعاهم
قُه اإلاخؼىغىن ،يما ٌؽخمل غلى جدذًذ دواقؼ اإلاخؼىغين وسبؼها بالحىاقض.

اإلالل الخػشٍكي

هى غباسة غً خصش ألهم اإلاػلىماث الخػشٍكُت غً الجمػُت بؿشض ئظهاسها للمجخمؼ مً خالُ نالب حػشٍكي
مىاظب ،يما ًيبغي أن ًدخىي يزلَ غلى مىؼلهاث وسؤٍت الجمػُت إلؼشاى اإلاخؼىغين وػشم الخؼىع في
الجمػُت .
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الهالب الخػشٍكي

هى الؽٍل الاغالمي اإلاىاظب لظهىس اإلالل الخػشٍكي للمجخمؼ.

أداة نُاط الػاةذ
الانخصادي الخؼىعي

هي أداة غملُت حعاغذ معإوُ الخؼىع غلى اخدعاب الهُمت الانخصادًت مً الخؼىع لكترة صمىُت مدذدة غً
ػشٍو اخدعاب جٍالُل الخؼىع ونُمت الاظهاماث الخؼىغُت والهُمت الاطاقُت اإلاظاقت.

هؼاناث الخؼىع

هي اإلاشاخل العخت إلداسة غملُاث الخؼىع (الخخؼُؽ والخػضٍض ،جصمُم الكشص والاظخهؼاب ،الكشص
والدعٌين ،الخىحُه والخذسٍب ،الذغم والاؼشاف ،الخٌشٍم والخهذًش).

بشهامج جأهُل مذساء الخؼىع بشهامج ًهىم غلى أظاط جأهُل مذساء الخؼىع في اإلاىظماث ورلَ إلداسة غملُاث الخؼىع وقو اإلاػُاس الىػجي
(ئدامت).
بشهامج جأهُل معدؽاسي
ئدامت

بشهامج ًهىم غلى أظاط جأهُل مجمىغت مً ألاشخاص اإلاإهلين لُصبدىا معدؽاسًٍ مػخمذًً في جأظِغ
وخذاث ئداسة الخؼىع في اإلاىظماث وقو اإلاػُاس الىػجي(ئدامت).

اإلاذًش اإلاباؼش (اإلاشحؼ
الكجي)

هى اإلاعإوُ الكجي غً أداء اإلاخؼىع في بِئت الخؼىع ،واإلاعإوُ غً جىححهه ألداء مهامه الخكصُلُت وسقؼ
الخهاسٍش الذوسٍت إلاعإوُ الخؼىع غً أداةه للكترة اإلادذدة.

اإلاشحؼ ؤلاداسي

هى معإوُ الخؼىع أو مً ًىىبه والزي ًهىم بمخابػت خالت اإلاخؼىع ؤلاداسٍت والخأيذ مً وطػه الخؼىعي في
الهعم أو ؤلاداسة اإلادذدة.

اجكانُت الخؼىع

هى اجكام ؼشفي بين اإلاخؼىع والجمػُت للخؼىع لكترة صمىُت مدذدة.

اإلاخؼىغىن اإلادخملىن

هم اإلاخهذمىن غلى الكشص الخؼىغُت والزًً جم ئؼػاسهم بهبىلهم اإلابذتي نبل حعٌُجهم غلى الكشص
الخؼىغُت.

وخذة ئداسة الخؼىع

هى وخذة أو نعم أو ئداسة للخؼىع ًخم جدذًذها في الهٍُل الخىظُمي للمىظمت خعب معخىي ئدامت.

الػاملىن في الخؼىع

هم حمُؼ مً ٌػمل في وخذة ئداسة الخؼىع ً
ظىاء في ؤلاداسة الشةِعُت أو في قشوع الجمػُت ألاخشي.

الدعٌين

هي الػملُت الشةِعُت لشبؽ اإلاخؼىع بالجمػُت وبالكشصت الخؼىغُت ومذًشه اإلاباؼش.

ؼهادة الخؼىع

هي غباسة غً وسنت سظمُت جثبذ الجهذ والاهجاص الزي نام به اإلاخؼىع ،وجدذد اإلاهام واإلاعإولُاث التي ًاهذ
لذًه ،وغذد ظاغاث الخؼىع التي ّ
جؼىع بها بالكػل.
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 هطاقاث وحذة الخطىع
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ا
أول :الخخطيط والخعشيش
 .1إعذاد السياساث وإلاجزاءاث:

 1.1.1السياست
ً
ً
جلتزم الجمػُت بخىطُذ مىؼلهاتها وسؤٍتها إلؼشاى اإلاخؼىغين ،ووؽشها داخلُا وخاسحُا ،وٍخم جظمُجها في معدىذاث
وأدلت ومىانؼ الجمػُت .
 1,1,2السياست
حػخمذ الجمػُت يخابت ظُاظاث وئحشاءاث ئداسٍت جدٌم غملُاث ئداسة اإلاخؼىغين ،بما ًخىاقو مؼ اخخُاحاث
الجمػُت  ،وجهىم باجاختها ألصحاب الػالنت بالخؼىع)*( .
إلاجزاءاث
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ًهىم اإلاذًش الخىكُزي في الجمػُت بصُاؾت مىؼلهاث وسؤٍت الجمػُت إلؼشاى اإلاخؼىغين.
حعىذ ئداسة الجمػُت مهمت وؽش مىؼلهاث وسؤٍت الجمػُت في ئؼشاى اإلاخؼىغين ألخذ ميعىبي الجمػُت بما ًدهو حػضٍض ثهاقت
ً
ً
الخؼىع داخلُا وخاسحُا.
ٌعهم مذًشو ؤلاداساث اإلاىاصٍت واإلاخؼىغىن الحالُىن والعابهىن في سظم اإلاعىدة الػامت للعُاظاث وؤلاحشاءاث مً خالُ وسػ
غمل أو لهاءاث مباؼشة.
ّ
جهىم وخذة الخؼىع بىطؼ ظُاظاث مٌخىبت وئحشاءاث مكصلت حعهم في ئؼشاى اإلاخؼىغين في الػملُت الخؼىغُت بما ًدهو
الٌكاءة والكاغلُت للمىظمت ،غلى أن جدعم بالؽمىلُت لجمُؼ هؼاناث الخؼىع.
جهىم ئداسة الجمػُت بمشاحػت واغخماد العُاظاث وؤلاحشاءاث بما جخىاقو مؼ جىحهاث الجمػُت ونُمها اإلاإظعُت وبما جظمً
جدهُو الػذالت في جٍافئ الكشص والخىىع في جدذًذ ألادواس الخؼىغُت.
جدُذ الجمػُت العُاظاث وؤلاحشاءاث لجمُؼ اإلاػىُين بالخؼىع وجخأيذ مً اظدُػابهم وقهمهم وجدثهم غلى جؼبُهه وجؼىٍشه.
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 .2الخعزيف بذوافع إشزاك املخطىعين

 1.2.1السياست
جدبجى الجمػُت وؽش ثهاقت الخؼىع بين الػاملين وجبين أظباب ودواقؼ ئؼشايها للمخؼىغين قحها والهُام بمعاهذتهم
لخدهُو ألاهذاف اإلايؽىدة.
إلاجزاءاث
 -1جهىم ئداسة الجمػُت بيؽش ثهاقت الخؼىع بين الػاملين مً خالُ الذوساث الخذسٍبُت أو وسػ الػمل أو اإلايؽىساث أو مىانؼ
الخىاصل الاحخماعي أو الاحخماغاث الذوسٍت بدُث ًخهبل الػاملىن ئؼشاى اإلاخؼىغين في الجمػُت وَؽػشون أنهم ؼشًاء في
جدهُو سؤٍت وسظالت وأهذاف الجمػُت .
 -2جبين ئداسة الجمػُت لٍاقت الػاملين الذواقؼ وألاظباب مً ئؼشاى اإلاخؼىغين واإلاىاقؼ اإلاخبادلت للمخؼىغين والجمػُت بأظالُب
مخػذدة وآلُاث مخىىغت مثاُ (اإلاىاد الخىغىٍت بالخؼىع والبرامج الخىححهُت للمىظكين الجذد وؾيرها).
 -3حؽشى ئداسة الجمػُت الػاملين في جصمُم أهذاف وخذة الخؼىع وجصمم غذد مً الكشص الخؼىغُت في أنعام مخخلكت.

 .3اخخيار منسق  /مذيز الخطىع
 1,3,1السياست
ً
ً
جٍلل الجمػُت معإولُت ئداسة وخذة الخؼىع ئلى قشد مخكشؽ حضةُا أو ًلُا ،وجهىم باغذاد وصل وظُكي خاص به
ًخظمً غملُاث ئداسة الخؼىع وٍخم الخصذًو غلُه مً نبل مجلغ ئداسة الجمػُت (أو مً ًهىم مهامهم) وال
ًخخلل غً ئداساث الجمػُت ألاخشي.
إلاجزاءاث

ً
ً
ً
ُ
 -1جخخاس الجمػُت ميعها أو مذًشا لىخذة الخؼىع وحعىذ له مهاما وواحباث وصالخُاث جظ ّمً في همىرج بؼانت الىصل
الىظُكي سنم ( )1وٍخم حػُِىه بهشاس سظمي مً ئداسة الجمػُت .
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ً -2هىم اإلاذًش الخىكُزي باطاقت وخذة الخؼىع في الهٍُل الخىظُمي للمىظمت وٍخم اغخماده ووؽشه.

 .4وضع خطت حشغيليت بمىاسهت سنىيت:

 1,4,1السياست
جلتزم الجمػُت بخؿؼُت حمُؼ الاخخُاحاث اإلاخػلهت بالخؼىع ،وحػمل غلى جىقير اإلاىاسد واإلاىاد الظشوسٍت لهُام
اإلاخؼىغين بكشصهم الخؼىغُت)*(.
إلاجزاءاث
 -1جىقش الجمػُت اإلابالـ اإلاالُت الٍاقُت لخدهُو البرامج وألاوؽؼت واإلابادساث اإلاخظمىت في الخؼت الدؽؿُلُت وجخأيذ مً صشقها
طمً البىىد اإلاخصصت لها.
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ا
ثاهيا :جصميم الفزص والاسخقطاب
 .1جصميم الفزص الخطىعيت

 2.1.1السياست
ً
جهىم الجمػُت بخىصُل دنُو لٍل قشصت جؼىغُت بؽكاقُت ووطىح ،مىضحت اإلاهام واإلاهاساث اإلاؼلىبت مً
اإلاخؼىع والتي جلبي اخخُاج الجمػُت  ،يما جىضح هزه الكشص الكىاةذ والػىاةذ التي حػىد غلى اإلاخؼىع مً هزه
الكشصت وػبُػت ؤلاؼشاف والذغم الزي ظُدصل غلُه مً الجمػُت  ،وجدلُل اإلاخاػش اإلادخملت وجدذًذ ؤلاحشاءاث
التي ظخهىم باجخارها لخخكُل جأثير هزه اإلاخاػش)*( .
 2.1.2السياست
جإمً الجمػُت بأهمُت الخىىع في ئؼشاى اإلاخؼىغين ،ولزلَ جداوُ اظخهؼاب ؼشاةذ حذًذة مً خالُ اإلاهام
الخؼىغُت اإلادذدة في الكشص الخؼىغُت.
إلاجزاءاث
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جهىم وخذة الخؼىع مؼ ئداسة الجمػُت بخدذًذ الاخخُاج مً اإلاخؼىغين بجمُؼ ؤلاداساث وألانعام وقو همىرج جدذًذ الاخخُاج
الخؼىعي في الجمػُت سنم (.)2
ُ
جٌخب اإلاهام اإلاؼلىبت مً اإلاخؼىغين في ًل قشصت مً الكشص الخؼىغُت ،والتي جلبي اخخُاحاث الجمػُت .
جدذًذ اإلاهاساث والخبراث والعماث الصخصُت الالصم جىقشها في اإلاخؼىع ألداء اإلاهام اإلاؼلىبت وقو همىرج جصمُم الكشص الخؼىغُت
سنم(.)3
جدذًذ مً ظُهىم باإلؼشاف واإلاخابػت غلى اإلاخؼىغين في هزه الكشصت ،وآلُت الهُام بزلَ (بدعب ئػاس ؤلاؼشاف في نعم ؤلاؼشاف
واإلاخابػت).
جدذًذ أهىاع الذغم الزي ظُدصل غلُه اإلاخؼىع للهُام بمهامه (ًالخىحُه ،الخذسٍب ،ظذاد الىكهاث ،اإلاىاصالث ،الخ).
جدذًذ الكىاةذ التي ظخػىد غلى اإلاخؼىغين مً أداء هزه الكشصت ظىاء ًاهذ غلى اإلاخؼىع (مباؼشة أو ؾير مباؼشةً ،ايدعاب
اإلاهاساث ،أو الشطا باظػاد آلاخشًٍ).
جدذًذ ؤلاػاس الضمجي ألداء الكشصت وهل ًىحذ خذ أدوى للمذة الضمىُت لاللتزام.
دساظت وجدلُل اإلاخاػش اإلادخملت غلى اإلاخؼىع واجخار ئحشاءاث لخخكُل هزه اإلاخاػش.
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ً
 .9جيؽش الجمػُت قشصا جؼىغُت حؽمل أيبر ؼشٍدت مً اإلاخؼىغين بما ًدهو أهذاقها.

 .2الخقنيت لدسىيق الفزص الخطىعيت

 2,2,1السياست
حػخمذ الجمػُت وظاةل الخىاصل الاحخماعي وألاهظمت الالٌتروهُت في اظخهؼاب اإلاخؼىغين والدعىٍو للكشص
الخؼىغُت.
إلاجزاءاث
 -1جدذد وخذة الخؼىع بالجمػُت الهىىاث اإلاىاظبت والىظاةل الخهىُت الكػالت لدعىٍو الكشص الخؼىغُت واظخهؼاب اإلاخؼىغين.
ً
ٌ -2عخخذم وخذة الخؼىع الىظاةل اإلاىاظبت والتي جم جدذًذها معبها لدعىٍو الكشص الخؼىغُت واظخهؼاب اإلاخؼىغين.

 .3جحذيذ إلاجزاءاث الخأديبيت

 2,3,1العُاظت
جخخز الجمػُت ؤلاحشاءاث الخأدًبُت ججاه أي جصشف أو ظلىى مس يء ًصذس غً اإلاخؼىع ،وال جخؿاض ى غً رلَ
ً
لٍىهه مخؼىغا ،ئدساًا مجها بأن اإلاخؼىع ًمثل الجمػُت )*( .
إلاجزاءاث
-1
-2
-3
-4

جهىم الجمػُت باغذاد الةدت للمخالكاث والػهىباث اإلاترجبت غلحها والتي نذ جصذس مً اإلاخؼىع أثىاء جىكُز الكشص الخؼىغُت.
جهىم الجمػُت بخصيُل اإلاخالكاث ئلى معخىٍاث خعب جأثيرها وجٌشاس صذوسها مً اإلاخؼىغين.
جدذد الجمػُت آلُت واضحت لخىكُز ؤلاحشاءاث الخأدًبُت أو الػهىباث في خو اإلاخؼىغين اإلاخالكين.
ًخؼش حمُؼ اإلاىظكين واإلاخؼىغين روي الصلت باإلحشاءاث الخأدًبُت اإلاخخزة في خو اإلاخؼىع اإلاخالل ئرا ًاهذ أغمالهم جخأثش بزلَ.
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ا
ثالثا :الفزس والدسكين
 .1جىثيق معلىماث وبياهاث املخطىعين

 3,1,1السياست
جؼلب الجمػُت اإلاػلىماث ألاظاظُت التي جخذم حعٌين اإلاخؼىغين في الكشص الخؼىغُت ،وٍخم حسجُلها بؼشٍهت
جالةم ػبُػت الكشصت واإلاخؼىغين اإلادخملين لخىكُزها.
إلاجزاءاث
 -1جهىم وخذة الخؼىع بدسجُل بُاهاث ومػلىماث اإلاخؼىغين الظشوسٍت للخأيذ مً مالةمتهم للكشصت الخؼىغُت.
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 .2حمايت خصىصيت املخطىعين

 3,2,1السياست
جهىم الجمػُت باجخار ؤلاحشاءاث الالصمت لحماًت بُاهاث اإلاخؼىغين اإلاسجلين لذيها ،يما جظمً غذم وؽشها أو
جذاولها مؼ أي مىظماث أخشي ئال بػذ أخز ؤلارن مً اإلاخؼىغين)*( .
إلاجزاءاث
 -1جهىم وخذة الخؼىع في الجمػُت بدكظ بُاهاث ومػلىماث اإلاخؼىغين.
 -2جخصص وخذة الخؼىع ملكاث لحكظ معدىذاث اإلاخؼىغين وٍمىؼ الاػالع غلحها لؿير روي الصالخُت.

 .3الخعامل مع املخطىع في حالت عذم قبىله

 3,3,1السياست
حػخمذ الجمػُت آلُت للخىاصل مؼ اإلاخؼىغين الزًً جم سقظهم وئبالؾهم باالغخزاس غً نبىلهم في الكشصت مؼ
جىطُذ أظباب رلَ.
إلاجزاءاث
 -1جهىم ئداسة الجمػُت باقادة اإلاخهذمين للكشصت الخؼىغُت بأظباب غذم نبىلهم بالؼشٍهت اإلاىاظبت والىظُلت اإلاالةمت.
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ا
رابعا :الخىجيه والخذريب
 .1الخىجيه والخعزيف

 4,1,1السياست
ُ
حػذ وخذة الخؼىع في الجمػُت خؼت لخػشٍل حمُؼ اإلاخؼىغين الجذد بالجمػُت ودوسها في خذمت اإلاجخمؼ
وحػشٍكهم باداساث وأنعام الجمػُت والػاملين قحها.
إلاجزاءاث
ً .1خم وطؼ ئحشاءاث جىكُز الخىحُه للمخؼىغين الجذد وقو همىرج جخؼُؽ اللهاء الخػشٍكي باإلاخؼىغين الجذد سنم
( . )4
 .2جضوٍذ ًل مخؼىع حذًذ بيسخت مً اإلاعدىذاث ،ألادلت أو البروؼىساث التي ًدخاحها اإلاخؼىغىن مثل (دلُل
اإلاخؼىع ،الذلُل الخػشٍكي ،وسخت مً الىصل الىظُكي الخ).
ً .3صحب معإوُ الخؼىع اإلاخؼىغين الجذد في حىلت لخػشٍكهم بمشاقو الجمػُت .
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 .2الخذريب والخطىيز

 4,2,1السياست
حعىذ الجمػُت مهمت جذسٍب اإلاخؼىغين وجؼىٍش نذساتهم ومهاساتهم للهُام بكشصهم الخؼىغُت ئلى معإوُ الخؼىع
والػاملين مػه في الخؼىع.
إلاجزاءاث
 -1جهىم وخذة الخؼىع بخدذًذ الاخخُاحاث الخذسٍبُت للمخؼىغين ،وقو همىرج جدذًذ الاخخُاج الخذسٍبي للمخؼىغين سنم (.)5
 -2جدذد وخذة الخؼىع البرامج وألاظالُب أو الىظاةل الخذسٍبُت وألاهذاف اإلاشاد جدهُهها مؼ مإؼشاث ألاداء وجىقير ما ًلضم
ً
لخىكُزها مؼ حذولت الخذسٍب صمىُا غلى قترة مػُىت مؼ مشاغاة اإلاىاغُذ التي جدىاظب مؼ اإلاخؼىغين والبذء بالخىكُز.
 -3جهىم وخذة الخؼىع بخهُُم البرامج الخذسٍبُت ونُاط سطا اإلاخذسبين (اإلاخؼىغين) ومذي جدهُو ألاهذاف خعب الىنذ
اإلاالةم ئما بػذ الخذسٍب مباؼشة أو بػذ قترة مدذدة.
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ا
خامسا :الذعم وإلاشزاف
 .1الشكاوي والخظلماث والخصزف مع الحالث غير الالئقت.

 5,1,1السياست
حػخمذ الجمػُت آلُت واضحت جٌكل للمخؼىغين سقؼ الؽٍاوي أو خاالث الخظلم في خالت غذم جىاقو اإلاخؼىع مؼ
آلاخشًٍ في بِئت الػمل ،وجبلؿها للمخؼىغين باألظالُب اإلاىاظبت)*( .
 5,1,2السياست
جبلـ الجمػُت اإلاخؼىغين أثىاء حػشٍكهم بالجمػُت باإلاخالكاث وؤلاحشاءاث اإلاترجبت غلحها ،وآلُت جؼبُهها)*( .
إلاجزاءاث
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ًخم ئغالم اإلاخؼىغين أثىاء غملُت الخىحُه بدههم في الخظلم وؤلابالؽ وجهذًم الؽٍاوي ،يما ًخم جبُين الخؼىاث والاحشاءاث
ونىىاث الاجصاُ الكػالت التي ًيبغي اظخخذامها للخظلم أو الؽٍاوي.
ًبزُ اإلاخؼىع وسةِعه اإلاباؼش (اإلاشحؼ الكجي) واإلاػىُىن بالخظلم ًل الجهىد مً أحل خل الخظلم بؽٍل حػاووي وؾير سظمي.
ئرا ؼػش اإلاخؼىع أو سةِعه بأن الخظلم لم ًخم خله أو ال ًمًٌ مػالجخه بالؼشٍهت ؾير الشظمُت ،قاهه ًخم الاهخهاُ ئلى الؼشٍهت
ً
الشظمُت وحػبئت همىرج الؽٍاوي والخظلم سنم (ً )6شقػه ئلى سةِعه اإلاباؼش ،وئرا ًان سةِعه اإلاباؼش ػشقا في الخظلم قاهه ًخم سقػه
ئلى مذًش الخؼىع.
ً ّ
ٍىن الهعم لجىت مداًذة لذساظت مىطىع الخظلم.
ًخم جدذًذ مىغذ لػهذ احخماع بين اإلاخؼىع واإلاػىُين بالخظلم خالُ ًىمين مً جاسٍخ اظخالم خؼاب الخظلم.
ًخم ئجباع الاحخماع بشظالت اظخجابت خالُ ًىمين مً جاسٍخ الاحخماع ًىضح الهشاس اإلاخػلو بالخػامل مؼ الخظلم اإلاشقىع مً اإلاخؼىع،
وٍخظمً جىطُدا لحو الؼػً في الهشاس الصادس.
في خالت الحاحت ئلى مضٍذ مً الخدهُو والىهاػ مؼ أػشاف الخظلم ًخم ئسظاُ سظالت لإلغالم بخمذًذ اإلاىغذ وجدذًذ مىغذ بذًل.
ً
ً
في خالت غذم سطا اإلاخؼىع غً الهشاس الصادس بؽأن الخظلم اإلاشقىعً ،مًٌ له أن ًهذم ػػىا سظمُا خالُ ًىمين مً جاسٍخ ئغالمه
بالهشاسً ،ىضح قحها أوحه وأظباب الؼػً غلى الهشاس الصادس.
ًخم جٍىًٍ لجىت مصؿشة مخخلكت مداًذة لذساظت الؼػً اإلاهذم بػذ قهم خُثُاث الخظلم والاظخماع ألػشاقه اإلاخخلكت ،وجهىم
باصذاس نشاس نهاتي ملضم لجمُؼ ألاػشاف وؾير نابل للؼػً.
ًخم ئبالؽ اإلاخؼىع بىدُجت الؼػً خالُ ًىمين مً صذوس نشاس الؼػً.
18

 .11أما ما ًخص ئغالم اإلاخؼىغين بٌُكُت مػالجت الجمػُت للحاالث التي ًخصشف قحها اإلاخؼىغىن بؽٍل ؾير الةوً :هىم معإوُ
الخؼىع باغالم اإلاخؼىغين الجذد بػذ نبىُ الكشصت الخؼىغُت أو في اللهاء الخػشٍكي بالحاالث التي ًخم قحها اجخار ئحشاءاث وحضاءاث
ججاه اإلاخؼىع ،وٍىضح لهم ؤلاحشاء ؤلاداسي الزي ًخم اجباغه في مثل هزه الحاالث ،ومعخلضماجه وأثشه غلى اإلاخؼىع والكشصت
الخؼىغُت.

 .2أحقيت رفض املخطىع املطالب:

 5,2,1السياست
للمخؼىع خو سقع اإلاهام التي ًشي بأنها خاسج هؼام معإولُاجه أو نذساجه ،وغلى معإوُ الخؼىع الخػامل مؼ هزا
الشقع بجذًت وأخزه بػين الاغخباس.
إلاجزاءاث

ً
ُ
ً -1هذم اإلاخؼىع ئؼػاسا بخصىص غذم نذسجه غلى أداء أخذ اإلاهام أو اإلاعإولُاث التي حعىذ ئلُه وٍشاها ال جدىاظب مؼ نذساجه وهؼام
قشصخه الخؼىغُت.
ً -2هىم معإوُ الخؼىع بذساظت ػلب اإلاخؼىع ،وجدذًذ البذاةل اإلاىاظبت لخىكُز الكشصت أو اإلاهام اإلاؼلىبت.
ًُ -3بلـ اإلاخؼىع بالخدذًثاث و ؤلاحشاءاث اإلاترجبت غلى ػلبه.
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 .3الذعم املالي وإلاشزاف الفني

 5,3.1السياست
جهىم الجمػُت بخىقير اإلاىاسد التي ظُدخاحها اإلاخؼىع للهُام بمهامه ،وحػىٍظه غً ًاقت اإلاصاسٍل اإلاالُت التي نذ
ًخدملها والتي جخػلو بأداء قشصخه الخؼىغُت خعب ؤلاحشاءاث الشظمُت)*( .
 5,3,2السياست
جهىم الجمػُت بخىطُذ الذغم وؤلاؼشاف اإلاهذم للمخؼىع ،وآلُت جهذًمه ،وألاشخاص اإلاػىُين به والزًً
ظُهىمىن بالخىاصل مؼ اإلاخؼىع أثىاء جىكُزه للكشصت الخؼىغُت.
إلاجزاءاث
.1
.2
.3
.4

ًهىم معإوُ الخؼىع باغالم اإلاخؼىع بخىقير حمُؼ املىارد املاليت التي سيحخاجها للقيام بمهامه.
ئرا اخخاج اإلاخؼىع ئلى صشف أي مبالـ لخىكُز الكشصت الخؼىغُت قاهه ًهىم بابالؽ اإلاؽشف اإلاباؼش باإلابالـ اإلاخىنؼ صشقها.
ًهىم اإلاؽشف اإلاباؼش باغالم اإلاخؼىع باإلاىاقهت أو غذمها.
ًهىم اإلاخؼىع بخػبئت همىرج (ػلب حػىٍع مصشوقاث) وئسقام مخؼلباجه (الكىاجير وهدىها) وحعلُمه ئلى معإوله اإلاباؼش (مشحػه
الكجي) لؼلب الخػىٍع وقو همىرج حػىٍع غً مصشوقاث سنم(.)7

 .4جطىيز مهاراث املشزفين ومناقشت قضايا املخطىعين

 5,4,1السياست
جهىم الجمػُت بتزوٍذ مذساء ؤلاداساث وألانعام باإلاػاسف واإلاهاساث الالصمت والتي جمٌجهم مً ؤلاؼشاف غلى اإلاخؼىغين
بٌكاءة غالُت.
 5,4,2السياست
حػهذ الجمػُت احخماغاث دوسٍت جخػلو بهظاًاها ،وجظمً هزه الاحخماغاث مىانؽت نظاًا الخؼىع ومإؼش ألاداء
خالُ جلَ الاحخماغاث.
21

إلاجزاءاث
.1
.2
.3
.4

جهىم ئداسة الجمػُت بالحام مذًش الخؼىع في بشهامج جأهُل مذًشي الخؼىع الزي جهذمه وصاسة الػمل أو حامػت اإلالَ قهذ للبتروُ
واإلاػادن ممثلت بمشيض الخميز لخؼىٍش الجهاث الؿير سبدُت أو حهت مماثلت.
حػمل وخذة الخؼىع بالجمػُت غلى جؼىٍش مهاساث ونذساث الزًً ٌؽشقىن غلى اإلاخؼىغين وسقؼ يكاءتهم وقاغلُتهم.
جهىم ؤلاداسة الخىكُزًت بالجمػُت غلى مخابػت أداء وخذة الخؼىع ومىانؽت نظاًاهم في أحىذة الاحخماغاث والخشوج بخىصُاث
ونشاساث مالةمت.
حؽشى الجمػُت الػاملين الزًً ٌؽشقىن غلى اإلاخؼىغين في ئغذاد الخؼؽ الدؽؿُلُت لىخذة الخؼىع.

 .5الخغذيت الزاجعت
 5,5,1السياست
ًهىم نعم الخؼىع بخهُُم أداء اإلاخؼىغين وحىدجه ،وٍضود اإلاخؼىغين بالخؿزًت الشاحػت بؽٍل دوسي ومعخمش.
 5,5,2السياست
جبلـ وخذة الخؼىع بالجمػُت اإلاخؼىغين بٍاقت اإلاخؿيراث واإلاعخجذاث بؽٍل معخمش والتي لها غالنت بالكشص
الخؼىغُت التي ًهىمىن بها.
 5,5,3السياست
حػخمذ الجمػُت آلُت للحصىُ غلى الخؿزًت الشاحػت مً اإلاخؼىغين الزًً أنهىا جىكُز قشصهم الخؼىغُت لخدعين
ججشبتهم الخؼىغُت وجؼىٍش ألادواس والكشص الخؼىغُت.
إلاجزاءاث
ً .1هىم مذًش وخذة الخؼىع أو اإلاؽشف اإلاباؼش بخهذًم الخؿزًت الشاحػت وجهُُم أداء اإلاخؼىع باظخخذام الؼشٍهت اإلاىاظبت بػذ
اهتهاةه مً مهمخه الخؼىغُت.
ً .2هىم مذًش وخذة الخؼىع أو اإلاؽشف اإلاباؼش بخػبئت الىمىرج جهُُم أداء اإلاخؼىع سنم( )8الزي حػخمذه الجمػُت في جهُُم
اإلاخؼىغين ورلَ ً
بىاء غلى أوؽؼت ؤلاؼشاف واإلاخابػت الُىمُت أو الذوسٍت.
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.3
.4
.5

ًهىم اإلاخؼىع بخهذًم وحهت هظشه غً دوس مؽشفي الخؼىع الكجي وؤلاداسي ،وجخاح له الكشصت لخهذًم سأًه خىُ أداةه بؽٍل غام.
ً
ً
ًهىم مؽشف اإلاخؼىع بابالؽ اإلاخؼىغين بٍاقت اإلاعخجذاث أو اإلاخؿيراث التي نذ جإثش ظلبا أو ًجابا غلى الكشصت الخؼىغُت بىظاةل
مىاظبت.
حػمل ئداسة الجمػُت غلى حمؼ اإلاػلىماث ونُاط الاهؼباغاث وجذوًٍ اإلاهترخاث للمخؼىغين الزًً اهتهذ مهمتهم ،وبػذها ًخم
جدلُل البُاهاث وسقػها لإلداسة الخىكُزًت لالظخكادة مجها في اجخار الهشاساث اإلاىاظبت واإلاالةمت وجؼىٍش معيرة الخؼىع.

ا
سادسا :الخقذيز والخكزيم

 6.1.1السياست
جهىم الجمػُت بخهذًش حهىد اإلاخؼىغين وَعهم في رلَ حمُؼ ميعىبي الجمػُت بٍاقت معخىٍاتهم ؤلاداسٍت ،يما
جمىذ اإلاخؼىغين ؼهادة جىضح ئهجاصاتهم الخؼىغُت وغذد العاغاث التي نذمىها يدذ أدوى للخٌشٍم)*( .
إلاجزاءاث
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جهىم الجمػُت بيؽش ئظهاماث واهجاصاث اإلاخؼىغين غلى نىىاث الخىاصل الاحخماعي ومىنػها ؤلالٌترووي.
ّ
الكػلُت التي غمل قحها اإلاخؼىغىن.
حػمل الجمػُت غلى جصمُم هظام غادُ وؼكاف الخدعاب العاغاث
ً
جهىم الجمػُت بىطؼ آلُت واضحت وقو مػاًير مدذدة وأدواث مخىىغت لخٌشٍم اإلاخؼىغين بصكت دوسٍت جهذًشا لجهىدهم
ً
وحصجُػا لجزب مخؼىغين حذد.
ً
جهذم الجمػُت ؼهاداث اهجاص للمخؼىغين جهذًشا لجهىدهم واغتراقا باهجاصاتهم وقو همىرج ؼهادة مخؼىع سنم ()9
ًهىم وخذة الخؼىع باظخخذام همىرج مالةم لجمؼ الخؿزًت الشاحػت اإلاخػلهت بأوؽؼت الخٌشٍم اإلاخخلكت (الذوساث ،الاخخكاالث،
ؼهاداث الخهذًش الخ) وجهىم ئداسة الخؼىع بالخأيذ مً مالءمت الخٌشٍم اإلاهذم لذواقؼ اإلاخؼىع.
جهُم الجمػُت قػالُت لخٌشٍم اإلاخؼىغين بؽٍل ظىىي.
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