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دقؿؼاسدماٌدؼرماياظلمٌؽؿبماظؿؼققؿمعـماٌـظؿةمسيم03مدؾؿؿرب/أؼؾقلم.1311
وؼعرضمعقـاقمعؽؿبماظؿؼققؿم(اغظرماٌؾقؼم)1مإجراءاتمتعقنيمعدؼرماظؿؼققؿ:مم

-21م تطؾؼ مإجراءات ماٌـاصلة مظؾؿعقني مسي موزقػة معدؼر ماظؿؼققؿ.مودقؼقم مصرؼؼ مخرباء مؼضؿ مممـؾني مسـ ماٌدؼرم
اظعام موىـة ماظربغاعج ،موطذظؽ مأخصائقني مسي ماظؿؼققؿ معـ موطاالت مأخرى متابعة مظألعؿ ماٌؿقدة ،مبادؿعراضم
اخؿصاصات ماظقزقػة موبقان ماٌؤػالت ماٌطؾقبة مهلا.موادؿـادًا مإدي مػذا ماالدؿعراض مؼؿؿ مإسداد مإسالن مسـ ماظقزقػةم
اظشاشرة موغشره مسؾك مغطاق موادع ،موإسداد مضائؿة مباٌرذقني ماٌؤػؾني مإلجراء معؼابالت مععفؿ .موؼؼقم ماظػرؼؼم
بادؿعراضمػؤالءماٌرذقنيموؼؿؼدممبؿقصقةمغفائقةمبشأنماٌرذحماٌـادبمحؿكمؼعقـفماٌدؼرماظعام.م
وؼرجكمعـماظؾفـةمتعقنيمممـؾنيماثـنيمظؾعؿؾمسيمصرؼؼماًرباءمسؾكماظـققماٌـصق مسؾقفمسيماٌقـاق.

-0م
م
-2م ودؿؿؿـؾ ماٌفؿة ماألودي مظػرؼؼ ماًرباء مسي مادؿعراض ماخؿصاصات ماظقزقػة موبقان ماٌؤػالت ماٌطؾقبة مهلا .موؼردم
ظؾعؾؿ،مسيماٌؾقؼم 1معؼؿطػمعـمإسالنماظقزقػةماظشاشرةماظذيمصدرمالخؿقارمعدؼرماظؿؼققؿماياظلم(اظقزقػة ماظشاشرة مرضؿ م
.)ODG/173/08ممم

عـمأجؾمايدّمعـمتأثرياتمسؿؾقاتماٌـظؿةمسؾكماظؾقؽةمواٌلاػؿةمسيمسدمماظؿأثريمسؾكماٌـاخ.موؼرجكمعـماظلادةم رُؾعمسددمحمدودمعـمػذهماظقثقؼة
اٌـدوبنيمواٌراضؾنيماظؿؽرّممبإحضارمغلكفؿمععفؿمإديماالجؿؿاساتموسدممرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا.موععظؿموثائؼماجؿؿاساتماٌـظؿةمعؿاحةمسؾكماإلغرتغتم
سؾكماظعـقانماظؿاظل www.fao.org:
MA602/A
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امللحق  :2ؿقتبس ؿن اؾنصوص األدادوة ملنظمة األغذقة واؾزراعة ؾألؿم املتحدة
 -طبعة  - 3121اجلزء اؾثاـي/اؾقسم حاء

م
عقـاقمٌؽؿبماظؿؼققؿمسيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة1م/ػاءم
أوالً  -اؾتقووم يف ؿنظمة األغذقة واؾزراعة

م

م

-1م أُغشؽتمدائرةماظؿؼققؿمسيمسامم1691مظؽػاظةماالضطالعماظػعالمبعؿؾقةماظؿؼققؿمسيماٌـظؿة.مومتـؾمعفؿةماظؿؼققؿمأحددم
أجزاءمغظامماظرضابدةمسيمعـظؿدةماألشذؼدةمواظزراسدةم(اٌـظؿدةم)،ماظدذيمؼشدؿؾماٌراجعدةماًارجقدة،مواٌراجعدةماظداخؾقدة،م
واظؿػؿقش،مواظؿقؼقؼ.م
م
-1م وؼؿقحماظؿؼققؿماٌلاءظةمأعامماظؾؾدانماألسضاءمواٌدؼرماظعام.موػقمؼدقصرمظؾؾؾددانماألسضداءمصفؿداًمأطـدرممسؿؼداًموأدادد ًام
عقضقسقاًمالختاذمضراراتفامسيماألجفزةماظرئادقةموتعاوغفامسيمبراعجماٌـظؿة.موؼلفؿماظؿؼققؿمأؼضاًمسيماظؿعؾدمقؿمداخدؾماٌـظؿدةم
وإذمؼدرجماظدروسماٌلؿػادةمضؿـمحؾؼةمضقؼةمظؾؿغذؼةماٌرتدة.موؼقصّرماظؿؼققؿمأداداًمدؾقؿاًمإلدخالمهلدقـاتمسؾدكمبدراعجم
اٌـظؿةمعـمحقثمأػؿقؿفامباظـلؾةمظؾؾؾدان،موتعرؼػماألػداف،موتصؿقؿفاموتـػقذػا.موتشداركماٌـظؿدةمأؼضداًمسيمعؾدادراتم
اظؿؼققؿمسؾكمغطاقماٌـظقعة.موػؽذامؼصيلفؿماظؿؼققؿمسيمتؼدؼرمصعاظقةماظؿـؿقةمعـمجاغبمعـظقعةماألعؿماٌؿقدة.م
م
-0م وختضعمظؾؿؼققؿمذيقعمأسؿالماٌـظؿدةماٌؿقلظدةمعدـمعقزاغقؿفداماظعادؼدةم(االذدرتاطاتماٌؼدررةماإلظزاعقدةم)موطدذظؽم
األسؿالماٌؿقلظةمعـمعلاػؿاتمرقسقةمعـمعقاردمخارجماٌقزاغقدةم.موهدددماظؾؾددانماألسضداءمدقادداتماظؿؼقدقؿمسيماألجفدزةم
اظرئادقة.م
م
-2م وؼعؿربماظؿؼققؿمجزءاًمالمؼؿفزءمعـمغظامماإلدارةماظؼائؿمسؾكماظـؿائج.مصفقمؼؿقحماٌلاءظةمسـماظـؿائج،موخاصدةمسدـم
خمرجاتمسؿؾماٌـظؿةموتأثرياتف.موػقمؼػقدمسيمصقاشةماظرباعج،موهدؼدماألوظقؼات،مواظرتتقؾاتماًاصةمبؿقؼقؼماظػعاظقةم
اٌؤدلقةماظؼصقى.م
م
م
م
م
م

1ممأدرجمسيمػذاماىزءموصؼاًمظؼرارماجملؾسمسيمدورتفماظؿادعةمواظـالثنيمبعدماٌائةم(أغظرماظػؼرةم12معـمتؼرؼرماظدورةماظؿادعةمواظـالثنيمظؾؿفؾس).
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ثاـواً  -غرض اؾتقووم وؿبادئه
أظػم-م تعرؼػماظؿؼققؿم

م
-5م اظؿؼققؿمػقم"تؼدؼرمأليمغشاط،معشروع،مبرغاعج،مادرتاتقفقة،مدقاددة،معقضدقع،مضطداع،م دالمسؿؾقدات،م أوم
أداءمعؤدللموشريمذظؽ.موػقمؼرطّزمسؾكماإلنازاتماٌؿقضعةموتؾؽماظيتمهؼؼدت،موؼػقدصمدؾلدؾةماظـؿدائجمواظعؿؾقدات،م
واظعقاعؾماحملقطة،مواٌلؾؾات،معـمأجؾمععرصةمعامهؼؼمعـمإنازاتموعامملمؼؿقؼدؼمعـفدام.موؼلدعكماظؿؼقدقؿمإديمععرصدةم
أػؿقةمتدخالتموعلاػؿاتمعـظؿاتماألعؿماٌؿقدة،موتأثريػاموطػاءتفاموصعاظقؿفاموادؿداعؿفا.موؼـؾغلمأليمتؼقدقؿمأنمؼدقصّرم
ععؾقعاتمتلؿـدمإديموضائع،موتؽقنمعقثقضاًمبفاموعػقدةموميؽـمإدراجمغؿائففاموتقصقاتفامواظدروسماٌلؿػادةمعـفامسيماظقضتم
اٌـادبمسيمسؿؾقاتمصـعماظؼرارمسيماٌـظؿةموسيماظدولماألسضاء".2م
م

باءم-م عؾادئماظؿؼققؿم
م

-9م تلعكماٌـظؿةمإديماظقصقلمإديمأسؾكمعلؿقىمدوظلمسيممماردؿفامظعؿؾقاتماظؿؼققؿ.مصفلمتؾؿزممباٌعاؼريمواٌقاصػاتم
اظيتموضعؿفام ؿقسةماظؿؼققؿمسيماألعؿماٌؿقدة.3مومتـؾمػذهماٌعاؼريمواٌقاصػاتماظؼاسدةماألدادقةماظديتمميؽدـمأنمتؼدقسم
بفامذيقعمعـظؿاتموبراعجمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمأداءػا،موتفدفمإديمتعزؼزموهلنيمجدقدةمسؿؾقداتماظؿؼقدقؿمسيمعـظقعدةم
األعؿماٌؿقدةمبأدرػا،موإطلابفاماظطابعماٌفين.م
م
-7م واٌؾادئماألوظقةماظيتمؼؼقممسؾقفاماظؿؼقدقؿمسيماٌـظؿدةمػدلم:ماالددؿؼالظقة،موايقادؼدة،مواٌقثقضقدة،مواظشدػاصقة،م
واىدوى،موطؾفامعؾادئمؼرتؾطمطؾمعـفامباآلخر.م
م
-1م االدتقالؾوة:مجيبمرياؼةماالدؿؼالظقةمرقالمعراحدؾمسؿؾقدةماظؿؼقدقؿم:ماظلقاددات،مواإلردارماٌؤدلدل،موإدارةم
وزقػةماظؿؼققؿ،مواظؼقاممبعؿؾقاتماظؿؼققؿموعؿابعؿفا.مومجيبمأنمتؽقنموزقػةماظؿؼققؿمسيماٌـظؿةمبعقدةمسـماإلدارةماظيتمتؼقمم
بؿؼققؿفا،موأنمؼؽقنمهلامخطمعؾاذرمظرصعمتؼارؼرمإديماألجفزةماظرئادقةمواٌدؼرماظعام.موبفذهماظطرؼؼدة،متظدؾمعـػصدؾةمسدـم
أوظؽؽماٌلؤوظنيمسـمتصؿقؿموتـػقذماظلقاداتمواظعؿؾقاتماظيتمجيريمتؼققؿفا.موجيبمأنمتؽقنمعؿقررةمعـماظـػقذماظزائددم

2ممػذاماالضؿؾاسمعأخقذمعـماظقثقؼةماظيتمأسدتفام ؿقسةماظؿؼققؿمسيمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمبعـقانم"ععاؼريمظؾؿؼققؿمسيمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةم ،"1335وضدم
متمتطقؼعمػذاماالضؿؾاسمظقالئؿماٌـظؿة.
3ممجمموعة اؾتقووم يف األؿم املتحدة http://www.uneval.orgمػلمذؾؽةمعفـقةمتضؿماظقحداتماٌلؤوظةمسـماظؿؼققؿمسيمعـظقعدةماألعدؿماٌؿقددة،م مبدام
صقفاماظقطاالتماٌؿكصصة،مواظصـادؼؼ،مواظرباعج،مواٌـظؿاتماٌـؿلؾة.موتضؿماجملؿقسةماآلنم20مسضقاً.موػلمتلعكمإديمتعزؼزموزقػةماظؿؼققؿ وصعاظقؿفدام
وعؽاغؿفامسيمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمواظدسقةمإديمأػؿقةماظؿؼققؿمسيمسؿؾقاتماظؿعؾؿمواختاذماظؼراراتمواٌلاءظة.موػلممبـابةمعـؿدىمظألسضاءمظؽلمؼؿؼامسقامصقفم
اًرباتمواٌعؾقعات،موؼـاضشقامآخرمضضاؼاماظؿؼققؿ،موؼشفعقامتـلقؼموتؾلقطمررقمإسدادماظؿؼارؼر.
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ظإلدارةمبؿقؽؿفاماٌلؿؼؾمسيماٌقاردماٌاظقةمواظؾشرؼةماٌكصصةمظؾؿؼققؿ،ممبامسيمذظؽماظؿؼدؼرماٌلدؿؼؾمألداءمعدقزػلماظؿؼقدقؿم.م
طؿامجيبمأنمتؽقنمحرةمسيمتصؿقؿمسؿؾقاتماظؿؼققؿمواظؼقاممبفامرؾؼاًمٌعاؼريماىقدةماٌفـقة.مم
م
-6م احلوادقة :جيبمأنمتؿكؾصمسؿؾقاتماظؿؼققؿمعـمأيمهقّز.موععـكمػذامأنمؼصيظفرماظؼائؿقنمسؾدكماظؿؼقدقؿمروحد ًام
عفـقةموادؿؼاعةمذكصقة،مععمتالسيمأيمتضاربمسيماٌصاحل.مواالدؿؼالظقةمواىدقدةمسيمتصدؿقؿمسؿؾقداتماظؿؼقدقؿمػؿدامعدـم
اظشروطماألدادقةماإلضاصقةمظؾققادؼة.موجيبمظعؿؾقاتماظؿؼققؿمأنمتعطلمضقؿةمظؾؿداخالتماظيتمؼلاػؿمبفامأصقابماظشأنم
اظرئقلققن،معظفرةمدرجةمعـماظؿعارػ،مععماحؿػازفامسيماظقضتمغػلفمباظصدالبةماظػؽرؼدةم.موغظدراًمألغدفمالمؼقجددمإغلدانم
حماؼدممتاعاً،مصإغفمؼؿعقّـمسؾكمصرقماظؿؼققؿمأنمتقازنمبنيموجفاتماظـظرمواًؾػقّاتماٌكؿؾػة.
-13م املوثوؼوة :تؿطؾبمسؿؾقاتماظؿؼققؿمسؿالًمؼـطقيمس ؾكمدرجةمطدؾريةمعدـماٌقثقضقدة،مددقاءمعدـمجاغدبماألجفدزةم
اظرئادقةمأومعـمجاغبماٌدؼرؼـماظذؼـمؼـؾغلمأنمؼؿكذواماظؼراراتموؼـػذوػا.مصإديمجاغبمايقادؼةمواالددؿؼالظقة،متؿطؾدبم
عقثقضقةماظؿؼققؿمأؼضاًمعـماظعاعؾنيمصقفمإثؾاتمطػداءتفؿماظؿؼـقدةمسيماجملدالماظدذيمخيضدعمظؾؿؼقدقؿموددقاقمػدذاماجملدال،م
باإلضاصةمإديماظؽػاءةماظقاضقةمسيمعقدانماظؿؼققؿ.مطؿامأنّماالدؿعراضاتماٌلؿؼؾةماظـظريةمظؿؼارؼرماظؿؼققؿمتعززمعقثقضقؿفؿ.م
م
-11م اؾشفاػوة:متدخؾمتؼارؼرماظؿؼققؿموادؿفابةماإلدارةمهلامضؿـماجملالماظعام.موسؿؾقاتماظؿؼققؿمػلمغؿقفةمظعؿؾقاتم
تشاورؼة،مؼؼقممخالهلاماٌلؤوظقنمسـماظؿؼققؿمبإجراءمحقارمإديمأضصكمحدمممؽـمععمأصقابماظشأنمردقالمعراحدؾمسؿؾقدةم
اظؿؼققؿ.م
م
 -11اجلدوى:مجيبمأنممتـؾماىدوىمدائؿاًماالسؿؾارماألولمسـدماخؿقارمعقضقعمظؾؿؼقدقؿم.موددؿؽقنماظؿؼققؿداتمأطـدرم
جدوىمسـدعامتؿصدىمجملاالتماالػؿؿامماظرئقلقةمباظـلؾةمظألجفزةماظرئاددقةممو/أومإدارةماٌـظؿدة،مخاصدةمسـددعامؼصيؿقضدعم
زفقرمعشاطؾ،مأومسـدعامتؿغريماألوظقؼات،مأومإذامطاغتمػـاكمصر مجدؼدة.موؼـؾغلمهدؼدموضتماظؿؼقدقؿمظدقالئؿمسؿؾقدةم
اختاذماظؼراراتمعـمجاغبماإلدارة.م
م

ثاؾثاً  -أـواع اؾتقووم يف املنظمة
م

-10م تؿؾـكماٌـظؿةمدقادةمعػادػامأنمذيقعماألسؿالماظيتمتؼقممبفامختضعمظؾؿؼققؿ،مبغضماظـظرمسـمعصدرماألعقال،م
عـمخاللمثالثةمأغقاعمعـماظؿؼققؿ.م
م
-12م اؾتقوومات ؾألجهزة اؾرئادوة،موػلماظؿؼققؿاتماظيتمؼؼررػاماجملؾسمبـاءًمسؾكمعشقرةمىـدةماظربغداعجم.موترطدزم
ػذهماظؿؼققؿاتمسؾكماظعـاصدرماظرئقلدقةمسيماظـظدامماظرتاتدقماظؼدائؿمسمؾدكماظـؿدائج،ممبدامسيمذظدؽماألػددافماالددرتاتقفقةم
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واظقزقػقة،مو االتماظرتطقزماٌدؤثرة،مواظـؿدائجماظؿـظقؿقدة،مواظقزدائػماظرئقلدقةم4.موتشدؿؾماظؿؼققؿداتمأؼضداًمدرادداتم
عقاضقعقةموبرغا قةمواتػاضاتمظؾشراطةماالدرتاتقفقة.موتضؿماظؿؼققؿاتماظرئقلقةمذيقعمجقاغبماظعؿؾمسيماجملدالماظدذيم
تغطقفمبغضماظـظرمسـمعصدرماظؿؿقؼؾ،موتؿـاولماظعؿؾمسيماٌؼرماظرئقللموسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطريمأؼضداًم.موحيدددم
برغاعجماظؿؼققؿمسيمخطةمعؿفددةمعدتفام2مدـقات.موعـمععاؼريماخؿقارماظؿؼققؿات:مرؾؾداتمحمدددةمعدـمىـدةماظربغداعج م
ورؾؾاتمظؾؿؼققؿمؼؼدعفاماٌدؼرماظعام مواياجةمإديمإجيادمتغطقةمعؿقازغةمالدرتاتقفقاتماٌـظؿةموأوظقؼاتفدامخداللماألجدؾم
اٌؿقدط.م
م
-15م اؾتقوومات اؾقطرقة،موػلماظؿؼققؿاتماظيتمتػقصمبصقرةمذاعؾةمذيقعمأسؿالماٌـظؿةمسؾدكماٌلدؿقىماظؼطدري،م
مبامسيمذظؽماظؿعاونماظؿؼين،موطقػقةمادؿكدامماظعؿؾماٌعقاريموررؼؼةمسؿؾماٌؽاتبماظؼطرؼة.موتؼددمماظؿؼدارؼرماظديتموؿدعم
غؿائجماظؿؼققؿمسيمذيقعمأدماءماظؾؾدمظؽلمتـظرمصقفاماألجفزةماظرئادقة.م
م
-19م تقوومات اؾرباؿج واملشارقع اؾفردقة ،واملموَؾة عادةً ؿن ؿوارد خارج ة ع ن املوزاـو ة.موتلدؿكدممغؿدائجمػدذهم
اظؿؼققؿاتمبصقرةمعؾاذرةمعـمجاغبمأصقابماظشأن،ممبـمصقفؿماٌدؼرونمواٌؿقظقنموشريػدؿمعدـماٌعـدقنيمعؾاذدرة،موذظدؽمم
سؾكماٌلؿقىماظؼطريمسيمطـريمعـماألحقان.م
م

رابعاً  -ـطاق اؾتقووم وؿنهجواته

م
-17م اظؿؼققؿمسيماٌـظؿةمتـظؿفمخطقطمتقجقفقةمتقجدفمسؿؾقداتماظؿؼقدقؿموعـففقاتدفموتؽػدؾماتلداقمػدذهماظعؿؾقداتم.م
واظعـاصرماظرئقلقةمػل:م
م
-11م هدؼدمغطاقماظؿؼققؿمواخؿصاصاتف:مؼصيعدمعؽؿبماظؿؼققؿمورضةمخاصةمباظـفجمظؽدؾمتؼقدقؿمرئقلدل،مباظؿشداورمعدعم
اظقحداتماألوثؼمارتؾاراًمبؿـػقذماالدرتاتقفقةمأوماظربغاعج،موأصدقابماظشدأنماآلخدرؼـ،ممبدـمصدقفؿ،محلدبماالضؿضداء،م
ممـؾقمايؽقعاتماظقرـقةموممـؾقماىفاتماٌادمة.مم
م
-16م غطاقماظؿؼققؿ:متؿؾعمذيقعماظؿؼققؿاتماٌعاؼريماظيتموضعؿفام ؿقسةماظؿؼقدقؿمسيماألعدؿماٌؿقددةموتؼددرماألػؿقدة،م
واظػعاظقة،مواظؽػاءة،مواالدؿداعة،مواظؿأثري.م
م
-13م وؼؿضؿـماظؿؼققؿمصقصمعامؼؾل:م


األػؿقةمباظـلؾةمالحؿقاجاتموأوظقؼاتماظؾؾدانماألسضاءمواجملؿؿعماظدوظل

4ممضدمؼؾز ممتـؼقحماٌقـاقمسيماٌلؿؼؾؾ،مٌراساةموربةمغصيفجماالدارةماظؼائؿةمسؾكماظـؿائجمودالالظؿفامباظـلؾةمظربغاعجماظؿؼققؿماظؿابعمظؾؿـظؿة.
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م



واًصددائصماظقزقػقددةمووضددقحماألػ ددماف،مواالدددرتاتقفقة،مواظؿصددؿقؿ،موخطددةماظؿـػقددذمظؿؾؾقددةمتؾددؽم
االحؿقاجاتمواألوظقؼات
وعقارـماظؼقةمواظضعػماٌؤدلقة
واظؿغرياتمسيماظؾقؽةماًارجقةماظيتمتعؿؾمصقفاماٌـظؿة
وغقسقةماظـقاتجموطؿقاتفا،مضقاداًمباٌقاردماٌلكرةمظالضطالعمباظعؿؾم(اظؽػاءة)
واظـقاتجماٌرتتؾةمسؾكماألغشطةمواٌكرجاتمضقاداًمباٌقاردماٌلكرةمظالضطالعمباظعؿؾم(اظػعاظقة)
واظؿأثرياتموادؿداعؿفامعـمحقدثماظػقائددماظديتمتعدقدمسؾدكمأجقدالماياضدرمواٌلدؿؼؾؾمباظـلدؾةمظألعدـم
اظغذائل،مواظؿغذؼة،مواظرصاهماالجؿؿاسلمواالضؿصادي،مواٌلاواةمبنيماىـلني،مواظؾقؽة،موشريمذظؽ
واٌقزةماظـلؾقةمظؾؿـظؿةمظؿؾؾقةماالحؿقاجاتمذاتماألوظقؼة.م

-11م عـففقةماظؿؼققؿ:متصؿؿماظطرقمواألدواتماٌلؿكدعةمحلبمطؾمتؼققؿمسؾدكمحددةممظؿفقدبمسؾدكمأددؽؾةمحمدددةم
خاصةمبفذاماظؿؼققؿ.موؼعدمتداولماٌعؾقعاتمععمأصقابماظشأنمأداةمرئقلقةمىؿعماألدظةمواسؿؿادػدام.موودرىماظؿؼققؿداتم
بادؿكداممغفجمتشارطل،مواظؿؿاسماآلراءموتؼامسفامععمأصقابماظشأنمسيمعراحؾمزعـقةمخمؿؾػدة،موػدذامأعدرمعفدؿمظؾدؿعؾؿم
وضؾقلمغؿائجماظؿؼققؿ.موتشؿؾماألدواتماٌلؿكدعةمبصقرةمأطـرمتؽراراًماٌؼابالتمذؾفماٌـظؿة،موذياساتماظرتطقز،مواظؼدقائؿم
ايصرؼة،مواظدراداتماٌؽؿؾقة،مواٌالحظاتماٌؾاذرةمعـمخاللماظزؼاراتماٌقداغقةمواالدؿؼصاءات.م
م
-11م وتلعكماظؿؼققؿاتمإديمهدؼدموضقاسماظؿغرياتماظطقؼؾدةماألجدؾماظديتمهددثمسدـمررؼدؼماظؿددخالتم.موودرىم
تؼققؿاتماظؿأثريماٌـػصؾةمباظـلؾةمظؾؿؼققؿاتماظؼطرؼةمواظؿؼققؿاتماظرئقلقةماألخرى،مسيم االتمتؼقممصقفاماٌـظؿةمحبفدؿم
طؾريمعـماظعؿؾ.موسيماياالتماظيتمؼؿعذرمصقفامتؼققؿماظؿأثريمأومصعاظقةماظؿؽؾػة،مجيدقزماددؿكداممتؼددؼراتماٌلدؿػقدؼـم أوم
األذؽالماألخرىمعـماالدؿػلاراتماٌقداغقةمىؿعماٌعؾقعاتماظرئقلقةمعـماظلؽانماٌلؿفدصني.مواظغرضمعـمذظؽمػقمتؼرؼرم
عامإذامطاغتماٌـظؿةمضدمداػؿتمسيمإحداثماظؿغقريمواظؿأثريمسيمدؾلؾةمعـماٌلؾؾاتمذاتماٌغزى.م
م
-10م صرؼؼماظؿؼقدقؿم:مؼؿدقديمعؽؿدبماظؿؼقدقؿمإدارةماظؿؼققؿداتم.موتؿؽدقنمأصرضدةمماظؿؼقدقؿمأدادداًمعدـمخدرباءمادؿشدارؼنيم
خارجقنيمعلؿؼؾني.5موجيريماظؿشاورمععمرؤداءمأصرضةماظؿؼققؿمطؾؿامأعؽـمبشدأنمتشدؽقؾمبؼقدةماظػرؼدؼم.موؼؿـاددبمحفدؿم
األصرضةمععمغطاقماظؿؼققؿموصعقبؿف،مواظعددماٌعؿادمػقمعامبنيم0مو2مخرباءمادؿشارؼنيمرئقلقني.مم
م
-12م تؼرؼرماظؿؼققؿ:مؼصيعشيدمصرؼؼماظؿؼققؿماٌلؤولماألولمسـمغؿائففموتقصقاتف،مرػـاًمبضؿانماىدقدةمعدـمجاغدبمعؽؿدبم
اظؿؼققؿ.موؼؽػؾماٌؽؿبماالظؿزاممباإلخؿصاصاتموععاؼريماىقدةماٌعرتفمبفا،مواظؿقضقت،موؼؼدممععؾقعاتمودسؿداًممعـففقداًمم
ظؾؿؼققؿ.مم
م
م
5ممجيقزمٌقزػلمعؽؿبماظؿؼققؿ،موظقسمٌقزػلماٌـظؿةماآلخرؼـ،ماظعؿؾمأؼضاًمطأسضاءمسيمصرؼؼماظؿؼققؿ.
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خاؿساً  -آؾوات ملتابعة اؾتقووم
م
-15م ظقضعمغظاممصعالمظؾؿؼققؿ،مجيبمأنمتؽقنمػـاكمآظقاتمظضؿانمإؼدالءماالسؿؾدارماظؽاعدؾمظؿؼدارؼرماظؿؼقدقؿمواظعؿدؾم
باظؿقصقاتماٌؿػؼمسؾقفا.موؼؿؿمػذامسيماٌـظؿةمسـمررؼؼمادؿفاباتماإلدارةممظؽؾمتؼققؿمؼؿؿماالضطالعمبفموسـمررؼؼمتؼارؼرم
اٌؿابعةمبشأنمتـػقذمادؿفاباتماإلدارة.م
م
-19م ادؿفابةماإلدارة:محيصؾمطؾمتؼققؿمسؾكماددؿفابةمعدـماإلدارة،ممبدامسيمذظدؽمرأيماإلدارةماظشداعؾمسيماظؿؼقدقؿ،م
واظؿعؾقؼاتمسؾكمطؾمتقصقة،موخطةمتشغقؾقةمظؿـػقذماظؿقصقاتماٌؿػؼمسؾقفا.موؼؿأطدمعؽؿبماظؿؼقدقؿمعدـمأنّمامالددؿفاباتم
تلؿقسيمععاؼريماظشؿقلمواظقضقحماٌطؾقبة،موظؽدـماٌلدؤوظقةمسدـمعضدؿقنمامالددؿفابةمتؼدعمسؾدكماٌددؼرماٌعدينمم(اٌددؼرؼـم
اٌعـقني).م
-17م تؼرؼرماٌؿابعة:مؼضؿـمتؼرؼرماٌؿابعةماالظؿزاممباظؿقصقاتماٌؿػؼمسؾقفا،موحيددمإذاماضؿضكماألعدرمأيموداوزمبدمنيم
اإلجراءاتماظيتمتؼررتمسيمادؿفابةماإلدارةمواإلجراءاتماظيتمغصيػذتمباظػعؾ.موؼؿؿمإسدادمتؼرؼدرماٌؿابعدةمبقاددطةماظقحددةم
اظؿـظقؿقةماٌلؤوظةمسـمإدؿفابةماإلدارة،موؼؿأطدمعؽؿبماظؿؼققؿمعـمأغفامتلؿقسيماٌعاؼريماٌطؾقبة.م
م
-11م وباظـلؾةمظؾؿؼارؼرماظيتمتعرضمسؾكماألجفزةماظرئادقة،متـظرمىـةماظربغاعجمأؼضاًمسيمإددؿفاباتماإلدارةموتؼدارؼرم
اٌؿابعة.م
م
-16م وتؿاحمذيقعمتؼارؼرماظؿؼققؿ،موإدؿفاباتماإلدارةموتؼارؼرماٌؿابعةمىؿقعماألسضداءموتـشدرمسؾدكماٌقضدعماظشدؾؽلم
ظؾؿؼققؿماًا مباٌـظؿة.موتلؿكدمماىؿاساتماظؿشاورؼةموحؾؼاتماظعؿؾمظؿقجقفماػؿؿامماظؾؾدانماألسضاءمإديمتؼارؼرماظؿؼققؿم
اظرئقلقة.م
م

دادداً  -ضمان اجلودة

م
-03م وضعتمآظقاتمظضؿانمأنمتؾقموزقػةماظؿؼققؿمسيماٌـظؿةماحؿقاجاتماألسضاءموتؿقاصؼمعدددددعمععداؼريموعقاصدػاتم
ؿقسةماظؿؼققؿمسيماألعؿماٌؿقدة.موتشؿؾمػددددذهماظؿدابري:م(أ)مادؿعراضمظؿؼارؼددددرماظؿؼققددددددؿماظرئقلقدددةمعدـمجاغدبم
اظـظراء م(ب)موادؿعراضمطؾمدـؿنيمعـمجاغبم ؿقسةمصغريةمعـماظـظراءماٌلدؿؼؾنيمظمؿقاصدؼمسؿدؾماظؿؼقدقؿمعدعمأصضدؾم
اٌؿارداتمواٌعاؼري م(ج)موإجراءمتؼققؿمعلؿؼؾمظقزقػةماظؿؼققؿمطؾمدتمدـقات.مم
م
-01م ودقؤديماالدؿعراضماظذيمجيريمطؾمدـؿني،مواظؿؼققؿماٌلؿؼؾمظقزقػدةماظؿؼقدقؿمإديمإسددادمتؼرؼدرمظؾؿددؼرماظعدامم
وظؾؿفؾس،مإديمجاغبمتقصقاتمىـةماظربغاعج.م
م
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دابعاً  -اؾرتتوبات املؤدسوة
م

-01م تؽػؾماظرتتقؾاتماٌؤدلقةمظؾؿؼققؿمادؿؼالظقةموزقػدةماظؿؼقدقؿ،محؿدكمتلدؿطقعمأنمتؼدقممبددورػامسيماٌلداءظة،مسيم
اظقضتماظذيمتضؿـمصقفمادؿكداممغؿائجماظؿؼققؿممبعرصةماألجفزةماظرئادقةمواإلدارة.م
م

أظػم-م عؽؿبماظؿؼققؿم

م
-00م عؽؿبماظؿؼققؿمػقماىفةماٌلؤوظةمسـمطػاظةمدالعةماظؿؼققؿمسيماٌـظؿة،موصعاظقؿدف،موجقدتدفمواددؿؼالظقؿفم.موؼؼدعم
اٌؽؿبمضؿـمػقؽؾمأعاغةماٌـظؿة،موؼرصعمتؼارؼرهمإديماٌدؼرماظعامموإديماجملؾسمسـمررؼؼمىـةماظربغاعج.م
م
-02م وؼؿؾؼكماٌؽؿبمتقجقفاتمعـماجملؾسموىـةماظربغاعجماظؿابعةمظف،موؼؿشاورمععمىـةماظؿؼقدقؿم(اظدداخؾلم).موػدقم
اٌلؤولماظقحقدمسـمإجراءمطاصةمسؿؾقاتماظؿؼققؿم(سدامسؿؾقاتماظؿؼققؿماظذاتل)،ممبامسيمذظؽماخؿقدارمعدـمؼؼقعدقنمبداظؿؼققؿم
وهدؼدماالخؿصاصات.موؼعدماٌؽؿبمباظؿاظلمعلؿؼالًمعـماظـاحقةماظؿـػقذؼةمداخؾماٌـظؿدةم.موباإلضداصةمإديمعلدؤوظقاتفمسدـم
إجراءماظؿؼققؿ،مصإغفمؼؼقممأؼضاًممبامؼؾل:م
()1م
()1م
()0م
()2م
()5م
()9م
()7م

تقلريماٌعؾقعاتماٌلرتجعةمعـمسؿؾقاتماظؿؼققؿمعـمخاللمعؿابعةمسؿؾقاتماظؿؼققؿماظػردؼةموإبالغماظددروسم
اٌلؿػادةمعـمأجؾمتطؾقؼفاماظعاممسؾكمغطاقمأودع م
وضؿانمإسدادمتؼارؼرمسيمحقـفمسـمتـػقذمتقصقاتماظؿؼققؿماظيتمواصؼتمسؾقفداماألجفدزةماظرئاددقةمواإلدارةم
وأصقابماظشأنماآلخرونماٌعـققن م
واظؼقاممبدورمادؿشاريمعؤدللمسيماإلدارةماظؼائؿةمسؾكماظـؿائجمواظرب ةموإسدادماٌقزاغقة م
واٌلاػؿةمسيماظـفقضمبعؿؾقاتماظؿؼققؿمداخؾماألعؿماٌؿقددةمعدـمخداللماٌشدارطةماإلجيابقدةمسيم ؿقسدةم
اظؿؼققؿمسيماألعؿماٌؿقدة م
واٌلاػؿةمسيمتؼققؿمعدىمصعاظقةمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةموشريػامعـماظشرطاءمصقؿامؼؿعؾؼممبفداالتمختصدصم
اٌـظؿةمسـمررؼؼمسؿؾقاتماظؿؼققؿماٌشرتطة م
وتـلقؼمبرغاعجمسؿؾفمععمعـظقعةماألعؿماٌؿقدة،مععمعراساةمسؿؾموحدةماظؿػؿقشماٌشرتطة م
واظؿعؾقؼ،مسـدمايدؼثمسـمتدرؼبماٌقزػني،مسؾكماحؿقاجاتمذعؾةمإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمإديماظؿدرؼب.م

م

باءم-م دورماألجفزةماظرئادقةمسيماظؿؼققؿم
م

-05م اجملؾسمػقماىفازماظذيمؼؿكذماظؼراراتمصقؿامؼؿعؾؼمبلقاداتماظؿؼققؿموبرغاعجماظعؿؾ.موػقمؼؿقديماإلذرافمسؾكم
اظؿؼققؿموؼؿؽػؾمبإجيادمتؼققؿمذػافموعلؿؼؾممبلدؿقىمعفدينمألداءماٌـظؿدة،معلداػؿاًمبدذظؽمسيمخمرجاتفداموتأثرياتفدا،م
وؼشؿؾمذظؽمإدراجماٌعؾقعاتماٌلرتجعةمعـماظؿؼققؿمسيمسؿؾقاتماظؿكطقطمواظرب ة.م
م
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-09م وىـةماظربغاعجمػلماظيتمتؿؾؼكمعؾاذرةمتؼارؼرماظؿؼققؿماًاصةمباألجفزةماظرئادقة.موجيقزمإحاظةماظؿؼدارؼرمحدقلم
اٌلائؾماٌاظقةمأوماإلدارؼةمإديمىـةماٌاظقة.موعفؿةمىـةماظربغاعجمباظـلؾةمظؾؿؼققؿمػدلمإددداءماٌشدقرةمإديماجملؾدسمبشدأنم
اظلقاداتماظعاعةموإجراءاتماظؿؼققؿمباإلضاصةمإدي:م

م

()1م اٌقاصؼةمسؾكمخطةماظعؿؾماٌؿفددةمظؾؿؼققؿاتماظرئقلقة م
()1م واظـظرمسيمتؼارؼرماظؿؼققؿماظرئقلقةموسيمادؿفابةماإلدارةمإديماظؿؼققؿموإديماظـؿائجمواظؿقصقاتماظيتمخترجمبفام
اظؾفـدةم.موتطدرحماظؾفـددةمسيمتؼرؼرػدامإديماجملؾددسماددؿـؿاجاتفمامصقؿدامؼؿعؾددؼمبداظؿؼققؿموادددؿفابةماإلدارةمم
باإلضاصةمإديمتقصقاتفاموسؿؾفامسيم الماٌؿابعة م
()0م وتشي َؾؼّلمتؼارؼرمسـمدريماظعؿؾمسيمتـػقذمغؿائجموتقصقاتماظؿؼققؿ،مورصعمتقصقاتفامإديماجملؾس.م

جقؿم-م دورماٌدؼرماظعامم
-07م ؼؿؿـؾمدورماٌدؼرماظعاممصقؿامؼؿعؾؼمباظؿؼققؿمسي:م
()1م
()1م

()0م
()2م
()5م
م

م

وضعمعؼرتحاتمبشأنمبرغاعجماظعؿدؾمٌؽؿدبمام ظؿؼقدقؿ،مورؾدبمإجدراءمتؼققؿداتمعلدؿؼؾةمحمدددةمظدرباعجم
وأغشطةماٌـظؿة م
واظؼقام،مباظـلؾةمظؾؿؼققؿاتماٌؼدعدةمإديماألجفدزةماظرئاددقة،مبعدرضماددؿفابةماإلدارةمسدـمررؼدؼمىـدةم
اظربغاعج،ممبامسيمذظؽمعامإذامطاغتمطدؾمتقصدقةمضددمضُؾؾدتمأومضُؾؾدتمجزئقداًمأومرصيصضدت،موخطدةمسؿؾقدةم
ظؾؿؿابعة م
وإسدادمتؼارؼرمسـمعؿابعةماإلجراءاتماظيتماختذتمصقؿامؼؿعؾؼمباظؿقصقاتماٌؼؾقظدة،مورصعفدامإديماألجفدزةم
اظرئادقةمسـمررؼؼمىـةماظربغاعج م
وتقلريمادرتجاعماٌعؾقعاتمعـماظؿؼققؿمظؿقلنيماظؿعؾؿمعـماظؿكطدقطماالددرتاتقفلمواإلدارةماظؼائؿدةمسؾدكم
اظـؿائج م
وضؿانمضقاممعؽؿبماظؿؼققؿمبقزائػفمسيمحدودمعقزاغقؿفماٌعؿؿدةموبرغاعجمسؿؾفمواظؼقاسدمواإلجدراءاتماٌؿػدؼم
سؾقفا.م

دالم-م ىـةماظؿؼققؿم(اظداخؾل)م

م
-01م تلديماظؾفـةمعشقرتفامإديماٌدؼرماظعامموعؽؿبماظؿؼققؿمبشأنماٌلائؾماٌؿعؾؼةمباظؿؼققؿمسيماٌـظؿدةمطّؽدؾم.موػددصفام
ػقمعلاسدةماٌـظؿةمسيمتـػقذمغظاممظؾؿؼققؿمؼؿلؿمباظؽػاءةمواالدؿفابةمالحؿقاجاتمأسضاءماٌـظؿةموأعاغؿفدامسيموضدتمواحددم.م
طؿامأغفامتؼقممبقزقػةمعراضؾةماىقدةمبشأنمادؿفاباتماإلدارةموتؼارؼرماٌؿابعة.مومتاذقاًمععمضراراتماجملؾس،مدقفمتدسؿم
اظؾفـةماظدورماٌلؿؼؾمٌؽؿبماظؿؼققؿمداخؾماٌـظؿة،مطؿامدؿلؿعرضمذيقعمعلائؾماظلقاداتماٌؿعؾؼدةمبداظؿؼققؿ،موتلدديمم
عشقرتفامإديماٌدؼرماظعاممبشأغفا.موتؿػاسؾماظؾفـةمععمىـةماظربغاعجمحلبماالضؿضاء.م
م
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-06م ورػـاًمبأيمتغقرياتمتـظقؿقةمضدمهدثمغؿقفةمظؿـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؿفدؼدماٌـظؿة،متؿأظػماظؾفـدةممعدـم
زيلةمأسضاءمدائؿني،مؼعقّـماٌدؼرماظعاممعـمبقـفؿمرئقلاً:مغائبماٌدؼرماظعامم(اٌعرصة)،موغائبماٌدؼرماظعدامم(اظعؿؾقداتم)،م
واٌدؼرماظعامماٌلاسدمإلدارةماظؿعاونماظؿؼين،مواٌلؿشارماظؼاغقغل،موعدؼرمعؽؿدبماالددرتاتقفقةمواظؿكطدقطموإدارةماٌدقارد مم
طؿامتضؿمباظؿعاضبمطؾمدـؿني:ماٌدؼرؼـماظعاعنيماٌلاسدؼـمإلدارتنيمتؼـقؿني،موعدؼراًمساعاًمعلاسداً/ممـالًمإضؾقؿقاً.موجيدقزم
ظرئقسماظؾفـةمأنمخيؿارمأسضاءمآخرؼـمحلبماياجة.موؼؿقديمعدؼرمعؽؿبماظؿؼققؿمعفؿةمأعنيماظؾفـة.م
م
-23م وؼدخؾمضؿـم المسؿؾماظؾفـة:م
(أ)م
(ب)م
(ج ) م
(د)م

م

(ػد)م
(و ) م
(ز)م

إدداءماٌشقرةمبشأنمتـػقذمضراراتماألجفزةماظرئادقةماٌؿعؾؼةمباظؿؼققؿ م
وتعظقؿمصقائدماظؿؼققؿمبؿققؼؾفامإديمععؾقعداتمعلدرتجعةمتلداسدمسيمماختداذماظؼدراراتماٌؿعؾؼدةمبداظؿكطقطم
واظرب ةمواإلدارة م
وادؿعراضمعدىمتغطقةمسؿؾقاتماظؿؼقدقؿ،مواٌؼرتحداتماًاصدةمبربغداعجمسؿدؾماظؿؼقدقؿ،مواخؿصاصداتم
سؿؾقاتماظؿؼققؿماظرئقلقة م
وادؿعراضمادؿفاباتماإلدارةمظعؿؾقاتماظؿؼققؿماظرئقلقةماظديتمددؿعرضمسؾدكماألجفدزةماظرئاددقةمظؾـظدرم
صقفا م
وتؼدؼرموعراضؾةمعدىماظؿؼدممسيمتـػقذمأسؿالمعؿابعةماإلدارةمظؾؿؼققؿ م
وإدداءماٌشقرةمبشأنماختاذمتدابريمظضؿانمتطؾقؼمعؽؿبماظؿؼققؿمٌعاؼريماىقدةماظدوظقةمسيمسؿؾف م
وإدؿعراضماٌقاردماٌؿاحةمظؾؿؼققؿمسيمضقءماحؿقاجاتماٌـظؿة.م

ثاؿناً  -تعوني املوظفني يف ؿكتب اؾتقووم
م
-21م ذيقعماظؿعققـاتماًاصةمباظؿؼققؿ،ممبامسيمذظؽمتعقنيمعدؼرمعؽؿبماظؿؼققؿ،مواٌقزػني،مواًرباءماالدؿشدارؼني،م
تلريموصؼمإجراءاتمذػاصةموعفـقةمععقارػاماألولمػقماظؽػاءةماظؿؼـقةموادؿؼالظقةماظشكصقة،مععماظـظرمسيمغػدسماظقضدتم إديم
اظؿقازنماإلضؾقؿلمواىـلاغل.موعدؼرماظؿؼققؿمػقماٌلؤولمسـمتعقنيمعدقزػلماظؿؼقدقؿموتعدقنيماًدرباءماالدؿشدارؼني،موصؼد ًام
ظإلجراءاتماٌعؿادةمسيماٌـظؿة.م
م
-21م وتطؾؼمإجراءاتماٌـاصلةمظؾؿعقنيمسيموزقػةمعدؼرماظؿؼققؿ.موددمقؼقممصرؼدمؼمخدرباءممؼضدؿمممدـؾنيمسدـماٌددؼرماظعدامم
وىـةماظربغاعج،موطذظؽمأخصائقنيمسيماظؿؼققؿمعـموطاالتمأخرىمتابعةمظألعؿماٌؿقدة،مباددؿعراضماخؿصاصداتماظقزقػدةم
وبقانماٌؤػالتماٌطؾقبةمهلا.موادؿـاداًمإديمػذاماالدؿعراضمؼدؿؿممإسددادمإسدالنمسدـماظقزقػدةماظشداشرةموغشدرمهمسؾدكمغطداقم
وادع،موإسدادمضائؿةمباٌرذقنيماٌؤػؾنيمإلجراءمعؼابالتمععفؿ.موؼؼقمماظػرؼؼمبادؿعراضمػؤالءماٌرذقنيموؼؿؼدممبؿقصقةم
غفائقةمبشأنماٌرذحماٌـادبمحؿكمؼعقّـفماٌدؼرماظعام.م
م
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-20م وؼشغؾمعدؼرماظؿؼققؿموزقػؿفمػذهمظػرتةمحمددةمعدتفامأربعمدـقاتمععمإعؽاغقدةمودؼددػامظػدرتةممواحددةمأخدرىم
عدتفامأربعمدـقات.موؼرتفـمودؼدمتعقنيمعدؼرماظؿؼققؿمباظؿشاورمععمىـةماظربغداعجم.موسؾدكمغػدسماظغدرارممؼؿشداورماٌددؼرم
اظعاممععمىـةماظربغاعجمضؾؾمإغفاءمتعقنيمعدؼرماظؿؼققؿ.موالمجيقزمتعقنيمعدؼرماظؿؼققؿ.مسيموزقػةمأخرىمداخدؾماٌـظؿدةممأوم
ادؿكداعفمطكؾريمادؿشاريمبفامخاللمعدةمدـةمسؼبماغؿفاءمأومإغفاءمتعققـف.م

تادعاً  -ؿوزاـوة اؾتقووم يف املنظمة
م
-22م دؿؾؾغماسؿؿاداتماظؿؼققؿمسيمعقزاغقةماظربغاعجماظعاديمعلؿقىمالمؼؼؾمسـم3.1مسيماٌائةمعـماظؼقؿةماظؽؾقدةمٌقزاغقدةم
اظربغاعجماظعادي.موٌامطانمعؽؿبماظؿؼققؿمؼرصعمتؼارؼرهمأؼضاًمإديماألجفزةماظرئادقةمظؾؿـظؿة،مصلقفمؼؿؿمختصقصمعقزاغقدةم
اظؿؼققؿمبؽاعؾفامٌؽؿبماظؿؼققؿممبفردمعقاصؼةماجملؾسمواٌؤمترموذظؽمطفزءمعـمسؿؾقةماٌقاصؼةمسؾكمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقة.م
م
-25م وتغطكمسؿؾقةمترذيةموإصدارموثائؼماظؿؼققؿمظألجفزةماظرئادقة،موبعدضماٌصدروصاتمشدريماٌؾاذدرةمظؾؿؼقدقؿمعـدؾم
إجيارماٌؽاتب،معـمخارجمعقزاغقةماظؿؼققؿ.م
م
-29م وضدمأدرجماسؿؿادمظؾؿؼققؿمسيمذيقعماٌشارؼعماٌؿقظةمعـمخارجماٌقزاغقة.موأُغشئمصـدوضانمألعقالماألعاغةماجملؿعدةم
ظؿؾؼلمأعقالماظؿؼققؿ:مصـدوقمٌشارؼعماظطقارئموإسادةماظؿأػقؾ،موآخرمظؾؿعاونماظؿؼينمعـمأجؾماٌشارؼعماإلمنائقة،ممبدامسيمم
ذظؽماظدسؿماظربغا لمظؾعؿؾماٌعقاري.مودقؿؿمادؿكدامماظصـدوضنيمظؿؿقؼؾماظؿؼققؿاتماٌقاضقعقةمواظربغا قةمواظؼطرؼة.م
م
-27م ودقؽقنمػـاكمتؼققؿمعلؿؼؾمعـػصؾمٌشارؼعماظؿعاونماظؿؼينماظؽؾريةمعـمأجؾماظؿـؿقةم(مبامسيمذظؽمتؾؽماٌشدارؼعم
اٌؿقظةمسـمررؼؼمصـادؼؼمأعقالماألعاغةمعـمررفمواحد)معرةمواحدةمسؾدكماألضدؾمأثـداءمصدرتةمتشدغقؾفام.موددؿقددممععداؼريم
اظؿؼققؿماٌـػصؾموعلؿقؼاتماٌكصصاتمسيمعقزاغقاتماٌشارؼعمألشراضماظؿؼقدقؿموصؼداًمظؾكطدقطماظؿقجقفقدةماٌـشدقرةماظديتم
جيقزمادؿعراضفامبصقرةمدورؼةمعـمجاغبماألجفزةماظرئادقة.م
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امللحق  :3اختصاصات اؾوظوفة وبوان املؤفالت املطلوبة هلا – ؿدقر اؾتقووم
م
عؼؿطػمعـمإسالنماظقزقػةماظشاشرةمرضؿم ODG/173/08ماظصادرمسيمأطؿقبر/تشرؼـماظـاغلم.1331ممم
م
ؿوجز اؾواجبات واؾوظائف
ؼؿقديمعدؼرمعؽؿبماظؿؼققؿمرصعماظؿؼارؼرمإديم ؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمعـمخاللمىـةماظربغاعجموإديماٌدؼرماظعام،م
وؼؿقؿؾماٌلؤوظقةمسـمدريمسؿؾماظؿؼققؿمسيماٌـظؿةمبشؽؾمعلؿؼؾ،ممبامسيمذظؽ:
(أ)مؼؼرتحمسؾكماٌدؼرماظعاممو ؾسمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمعامؼؾل:
 دقاداتموإجراءاتماظؿؼققؿ
 برغاعجمسؿؾمخا مباظؿؼققؿ،مؼغطلماحؿقاجاتمطؾمعـماألجفزةماظرئادقةمواإلدارة
(ب)مؼؿقدي،مضؿـمبرغاعجماظعؿؾمواإلجراءاتماٌؿػؼمسؾقفا،مإدارةموزقػةماظؿؼققؿموعؽؿبماظؿؼققؿ،ممبامسيمذظؽ:








تقصريماظؼقادةمواظؿقجقفماظػينمواإلذرافمسؾكماٌقزػنيمواًرباءماالدؿشارؼني
اظـفقضمباٌلؤوظقةماظعاعةمسـمإجراءماظؿؼققؿات
ضؿانماظؿشاورمععماظؾؾدانماألسضاءمسيماٌـظؿةمووطاالتماظؿؿقؼؾمبشأنماظؿؼققؿ
تؼدؼؿمتؼارؼرماظؿؼققؿمإديماألجفزةماظرئادقةموأصقابماٌصؾقةماآلخرؼـ
رصدمردودماإلدارةموعؿابعةماظؿؼارؼرمسـماظؿؼققؿات
تلفقؾمتعؾقؼاتماظؿؼققؿمسيماظؿعؾؿماظؿـظقؿل
إدارةمعقزاغقاتماظؿؼققؿ

(ج)مؼؿـلؼمععماظقطاالتماألخرى،مالمدقؿا وطاالتمعـظقعةماألعؿماٌؿقدة،مبشأنمعلائؾماظؿؼققؿمودريماظعؿؾماٌشرتك.
اؾشروط اؾعاؿة





ذفادةمدراداتمسؾقامأومعامؼعادهلامسيماظزراسةمأوماالضؿصادمأومسؾؿماالجؿؿاعمأومسيم المذيماظصؾة.موؼعؿربم
اظؿكصصماىاععلمسيم الماظؿؼققؿمعقزةمظصاحلماٌرذح.
إبداءمطػاءةمعفـقةموخربةمعلؿػقضةمسيم الماظؿؼققؿ،ممبامسيمذظؽماظؿؼققؿماٌؤدللمواظزراسةمواظؿـؿقةماظرؼػقةمععم
ضدرةمثابـةمسؾكماظؿقؾقؾماٌلؿـدمإديماألدظةماٌقضقسقة.
خربةمسيماظؾؾدانماظـاعقة.
خربةمسيماظـظامماٌؿعددماألررافمعقزة ظصاحلماٌرذح.
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إثؾاتماظؽػاءةماإلدارؼةمواظؼقادؼةمعـمعلؿقىمرصقع،ممبامسيمذظؽماظؼدرةمسؾكمإسدادمبرغاعجمسؿؾمواضعلموتـػقذه،م
واظؿؼقّدممبعاؼريماظـقسقةموحلـماظؿقضقت.
اظؿؿؿعمحبسمأخالضلمطؾريمواظـزاػةمواالدؿؼالظقة.
اظؼدرةمسؾكمضقادةمصرؼؼمعؿـقعمعـماألذكا معـمخؾػقاتمورـقةموثؼاصقةمخمؿؾػةمسيمإرارمبقؽةمدوظقة،موسؾكم
اظعؿؾمبػعاظقةمععمػذاماظػرؼؼ.م
إجادةماظؾغةماإلنؾقزؼةموععرصةمظغةمواحدةمسؾكماألضؾمعـماظؾغاتماألخرىمظؾؿـظؿةم(اظعربقةمواظصقـقةمواظػرغلقةم
واظرودقةمواالدؾاغقة).
إجادةمايادقبم(ععرصةماظعؿؾمبـظاعلم  MS Wordو.)Excel

اؾكفاءات اإلدارقة
اؾتصوّر االدرتاتوجي :ماظؼدرة مسؾك موضع متصقّر موإسداد ماٌفام مواالدرتاتقفقات موتعدؼؾ ماالدرتاتقفقات مٌراساة متغريم
اظظروف.مإدارة املوظفني :متشفقعمروح ماظعؿؾماىؿاسلمعـمخاللمبـاءماظـؼة مواالظؿزام مباألػدافماٌشرتطة مواالسرتاف ممبام
حيؼؼفماظػرؼؼ معـمناح.ماؾتوجه حنو حتقوق اؾنتائج:مإثؾاتماظؼدرة مسؾك مإدارة ماظرباعج مواٌشارؼع مبؽػاءة مسي مزؾ متغقريم
األوظقؼاتمعـمأجؾمهؼقؼ ماألػداف.مإؼاؿة اؾشراؽات:اظؿػاوض مبشؽؾ مصعاّل مععماظشرطاء مظؾؿؿؽـمعـمبؾقغمغؿائجمغاجقةم
ىؿقعمأصقابماٌصؾقة.مؿهارات ممتازة يف جمال االتصاالت:مإبداءمعلؿقىمسالمعـمعفاراتماالتصال.م

