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;��=ّ�� و ا����ق ا�)��ّ�� و ا($I�P6� ��ّ;�  ���ّ��آ��آ� 3��#ّ�� 
���د ا��و�� ������ ا! �ة ;�ؤ��R �'��ن ا��ا:� و ا��.��-�و . ا

R���W هTU  ا�3#�دًا J'3 هTU ا��ؤ�� و R#�* J'3 ا! � ّ�� و  �� �
 �� ���Xّ�� �'���ّ��  ا��!& أا�� �ت ا! �و ا�#��و�ّ� ����ا�#� J'3

���د� .�� ا

 

 R�� ء�ت ا!�3�ا�)#�ّ� Y�#A -� ة�د ا��و�� ������ ا! ����و ���*Y ا
ا��� ��\? �� أن ��9ن FAًء ��R ا��#�] ;��#"�دئ ا��.�ة �'����� و 

 .�"�أد3#2� و ا���Fام ;��#����� ا���;�� �9@ 

 

و ا�3#�دًا J'3 هTU ا�#"�دئ و ا�#����� ���"� 3#'�� ا��3#�د و �'� 
و . ����#'2� ا�)#�ّ��ت �- أA@ ا���"�� 3- $2�6� و إA�اء ا�����-

�=�ل  ;�- ا�)#���ت ا!�3�ء و  اIدارة �ه� أ��� و �'� �����- ا
- و ا���ّ�� �%���د و �1ّ�� ه��� ��#�ن ا�#��و�ّ�� �)�T ا�6��#���

 :و ;.9@ 0�ص �^ن 3#'�� إ:�از  ا��3#�د ��#- �� �'�. ا�#�$��-

 

1-  -����أن ��9ن ا�)#�ّ��ت ا!�3�ء �)F2ة ;.9@ أ��@ ������ و 
 .دوره� و أداءه�

 .ز��دة ��X  9�ن ا�"%د ;�#@ ا�)#���ت ا!�3�ء -2

���د ا��و�� ������ ا! �ة �'�Fم  -3�و�Aد ��X 3��#�� أآ"� ;`ن ا
 .)�دة و ا�#��و�ّ��;�����CD و ا�

 

���د ا��و�� �و ��Y ���و��� a#�ن ا���Fام ;#����� و ���و���ت ا
��3 ���#A @آ E��3 J'3 ة�ت �3م . ������ ا! ��: Y� @��ا��� ��� 

 J'3 �ذه�P����د ;^A�اءات ��� ا�ا��Fام ا�)#���ت ا!�3�ء ;#����� ا
��JK ا�)#���ت   �ف. ا��!& با�#���ى اI*'�#�، وآ#� ه� �"�- �� ُ

ا!�3�ء ���8 و���ة ������ أ "�ب �3م ا��#9- �- ا���Fام ;#����� 
�8�Pا� �و�2�B -#a ����� . ��ة ز���ت ���ا�)#�� TUه JK��و �ف ُ

������ ;�� ��ا��A ا��3#�د ��9 ��#9- �- ����)� أي ���D@ ;��� ه� 
�D@ ��"�ّ��  ��� إ:��� أ�� ��. و ;��� اI*'�� أ2$� ����ج �'#���)�

 �;�����; @#��دون :@ إ�J ا�#��� ا���م و إ�J �)�� ا����ّ�� ا��� 
 .3- ا�#)'� ا���آ�

 

���د �و �� :�ل �3م ا���Fام ;#����� و ���و���ت ا������ �� ا
���د أو �ا��و�� ������ ا! �ة،  ��9ن  01�  "�@ ه� إ���ف ���� ا

���د����د  و ��. ��'�E ا������ أو ا�6=@ �- ا�آ@ ا!:�ال �^ن ا
�E�"K $��م ا��3#�د  ���  R$أ J'3 �#=� ة�ا��و�� ������ ا! 

;` '�ب ����م و ���3�K�� �3 و ���6B ا�)#���ت ا!�3�ء و 9ّ#َ�ُ- 
���د �- ا�#����� J'3 ا��P�ر T ;�ؤ��R ا�2��� و ا! � ّ�� �'��ن �ا

�  -�Uون و ;#%��- ا�#��6���- ا��ا��ا:� و ا��. ����ت 3�ن ��0��'�
���د �� Y�#A أ$��ء ا������ .ا�#���ى �- ا
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 �3.%اث ���1$ �$��م ا��4
�4�ت ا��6
 و ا����ق � "#
ا�4)!�
 و ا:�49��
 ا+آ�7 
0
  ��+و=�ع #" �0%ه�  و >
C�7$ أن �%��A ا���ام @�ي 


 ا�$��د ا�%و�" ��)'�& �A��
ا+*�ة و @��D ا+*�*�
 و 

D$�*��*. 

 
�$��م ا��4
@����ه�   �3دارة
 �ً�G�0بدا*H�  ف�JK

 
 ��!&  ����! و��

�J�!� L�4$%ه� و 
�A��9�� و �AGآ��K. 

 
���M$��م ا��4�� 

 Mه���� M�JN��
 &A0�� ��.��امو$

 O�و�Kوط ا���P�N و ا�
A�%� O���� &A� R�!$ �


���J�. 

ّ�
 –أ �� ���دئ و ������ ا�

3.�ة �"�دئ و��#@ Y�#A أ�3�ء �=�6�ّ ��i ������ ا������ 
 @Aة �- أ�د ا��و�� ������ ا! �����.9@ هTU و. ا���Fام ;2�ا

�2� �و ���"� آ@ �"�أ . ا�#"�دئ �"��ت ;��ء $��م ا��3#�د
 :ا�#"�دئ ���"Y� �K ;��2� آ#� ه� �"ّ�- أد$�Y�#AT أ � � و 

  

 

 

 

 


 راG%ة�'(� 

 "#  
 ��4ل ا��6

ا�4)!�ّ
 و  وا����ق

اّ���49: 

��ف� 
ّ� ا��4

 
  ��A و���A�9�T آ�)'�

 راG%ة 

 
وا����ق  #" ��4ل ا��6

 ا�4)!�

 وا:�49��
 #" ا��%0


���0� 

UG��9  -����� 

P�Nإدارة ا��� 

 #��A ��ّ%ة

0$V دور ا*��ا4�$" 

��%����� P6�$و 

A�T.� R��> 

 و ��J(�

ّ�Wد����ا 


 إدار$�A ا�����ّ


��0* 

�A$إدار &�$ 

R��> OTX� 

 P6�$

 و ّ�#�JX���

 O��$

 ا��! و��ّ

 


 ه" آ��ن @�9�9" �ا��4
R�J(�  و ،"Wو د����ا

 �A�# O����Xك ���
 Oآ M� ن�[�\ت����J0]ا� ،

 ^�4X���� 
�و $��م ا��4
 OTX� O���� &Aاآ�K0_ إ[
 ^� 
آ��O و #�ل �����Xرآ

M�JNا���. 

 

 ه�`���Tن �%ى ا��4

 O7�$ أ]��ء �]�(� 
.�آ�

AJ�$ و 
�& دوره� ا��4
ء هbا ا���4]" و $��م �Hدا

وأداء �! و���ت  ا�%ور 
 . ا��T& ا��" ])%ه�

 
���0�
 ����4دة


 �3دارة  $��مّ�ا��4
ّ�
 و  ��ارده��Xا��
 
�ل �OTXا�����ّّ# 

 �� V!. 
و��JTءة ]���
c\]� و $��م  ه�

�A0�[ Uا��� b�J(��. 

 


 ��$[�ذ �$��م ا��4
ا���ورّ�
  �ا��%ا��


 ����ن ا*���ار�


 ��ارده� و ا����#'



  ]0_ ا*�%ا�����

 و ذ�e  د]�� ��[

�A4ا����. 

  M��$ 
�ا��4
�ام ���������� ا

 "# 
ا��4دة ا+*�*�ّ
Oآ �A0�[ ".�9ا 

 

 
���0� 
�ا��4
-����� 

 UG��9 و ���!�M ا+داء
 ]0_ إ�ANرو @�درة 


�Jآ� 
ا��#�ء ��.�����ت  

 
 ا��6
و ا����ق ا�4)!�
 و 


ا:ّ���49. 
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"Wو د����ا R�J(� "9�9�@ ه" آ��ن 
�آO  ��\�]�ن ���X�Mك �����A�# O و  ،ا��4

  م$�� ا�[��J0ت، و�� O�OTX آ��O و #�ل  �����4X^ا��4��� &Aاآ�K0_ إ[
� 
 ^ ا���M�JN�����Xرآ

 

 ا�#�����

����2ف ا��;7 و ��#@ �� �)�ل ا�=�� و  1-1 �ا�)#�ّ�� ه� ���#� 3�5�� 
 ��ّ$�$�* ���Xو J'3 F9�ا����ق ا�)���� و اI$)�;��، و 2'#3� ��

 .  ���ا��� �Y ا���ا$�- و ا�#�K'"�ت ذات ا�='�

1-2  Y�#A -� -�j��"ب و ا��ء، ا�."�ل و ا����A�ا� Y�(.�; ���#(م ا����
��2 و ��#- أن ��� ا� �6�دة �- ������P; ع�Kا�� J'3 ة�ا��� �:

 .ا�#��ه#�ت ا�6�د�� J'3 $�� �ّ��ل و أن ��� اI*�ار ;2�

;�ب ا������ ا�6�د�� �� ا�)#��� ���6ح �')#�lj; Y ا���� 3- ا��#�  1-3
و ا���ع ا��A#��3 و ا��Ya ا���D'� و ا�$�#�ء !*'�� ����� و ا���ق 

� و ا�#���� ا����� و ا���RA ا�)��� و ا����2 و ا�#���� ا���� 
F��#�'� �a�3 د�*� �)�@ ا�6 �@ 01��ا�)���� و أي 3. 

1-4  �#; ��ّ��3 �m� @آ J'3 E"K����W د ��ر ا�)#�ّ�� J'3 ا�.�وط ا��� 
 .�� ذ�] :��ق ا��=��i و آ�> و ��J �#9- �#�ر � هTU ا����ق

1-5  -#���3ا�� و �ّ���ّ�� ��9ن ��ى ا�)#��� $��م دا0'� أو *�ا$�- 
أ3#�ل ا��m�2 ا���آ#� و ا�m�2�ت ا�#��P"� و ا�#�ّ��� ا���;�� �2� 

 .و أ3#�ل ا�6�وع و ا��:�ات ا!0�ى :�,#� و�Aت

1-6  �� ���P68? ا��آ#� و ا�##��ا�� �2�m�ب ه�P�$�; ���#(م ا����
 �2� E�� -�Uء ا��@ ا!�3��ت آ�;�P�$�أو*�ت ����#� و ���دة و ��� ا

�� آ`�3�ء أ��اد أو �#,'�- 3- ا�6�وع أو ا��:�ات ا��=��i إ
 .ا�#.�;�2 :�,#� و�Aت

��`�> ا��m�2 ا���آ#� �')#��� �- أ��اد �.9'�ن �)�3�# �����3 �-  1-7
 -3 @�� ��- ا����ء % 50ا�#2�رات و ا�P'6��ت و ��� o"�ب و $�"� 

���د ا��و�� ������ ا! �ة� .:�?  �� � ا

J'3 أ$R �- أa @A#�ن :=�ل �)��� �)? أن  ��W د ��ر ا�)#�ّ�� ;��aح 1-8
 [�U� آ#� و�ا�� �m�2ء ا��و !�3 ���P68? ا��وب ����� �'#���� @=��
��� ا�� ��ر �- �3د ا��6�ات ا�#���*"� ا��� �jo -9#@ ا�#�=? ��2� 

���Pة ا��#� J=*!و ���د ا��� ا.   

 

 

 



                         .R��> �A�T    :2ا���%أ 
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 و $�
 O7�$ أ]��ء ا��4�]�(� 

 ه�`
 .�آ���AJ& دوره� ا���4]" و �%ى ا��4
 . �%��Aوأداء �! و���ت ا��T& ا��"  ء هbا ا�%ور$��م �Hدا

  

 

 ا�#�����

ا��m�2 ا���آ#� �')#�ّ�� ��#- $Fاه� ا!�3�ء و ا�#��و�ّ�� ا�)#�3ّ��    2-1
 ,)أ$�� ا�#'�E أ(

ا��m�2 ا���آ#� �')#�ّ�� ���د ��RA ا�)#�ّ�� ا� ��ا��)� و    2-2
�2�� �� . 

2-3  m�2يا�U�6ا��� �$�ة ا�#���م ;����- و ����� .� ا���آ#� 

 .ا��m�2 ا���آ#� ُ��ا*? و ��اYA أداء ا�)#�ّ��  2-4

 .ر*�;� ����� �'�%�� ا�#���� �')#�ّ�� ���ما��m�2 ا���آ#�   2-5

2-6  �2�6$ ���(� .ا��m�2 ا���آ#� ��#- ��ا��A و 

 

 Y� E��#7 ا����ي ا���7 ا�#=��=� J'3 ?�9� أن ?(� ���Xا��) E�'�1( 

   




: 3ا���%أ ّ��%����� P6�$ دور ا*��ا$�4" و V0$  
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 �3.%اث ���1$ #" ��4�ت ا��6
 و ا����ق ا�4)!�
 و ا:�49���ا+آ�7 $��م ا��4



 ا�$��د ا�%و�" ��+و=�ع #" �0%ه�  و $ُ  <0�A�� ام @�ي�C�7 أن �%��A ا��
D$�*��* و 
 .��)'�& ا+*�ة و @��D ا+*�*�

 

 ا�#�����

3-1  �� ��(������,2� و ه� ���#�ة �- 3#'�� ��ى ا�)#��� �K0 إ ��ا �
ا �.�ر�� �.#@ ا�#�3�K�- و ا�#�6B�- و ا�#��6���- و ا�."�ب و 

���د ا��و�� ������ ا! �ة%� �(����9ن ����� �Y ا5I�ر اI ��ا. 

��'�@ o��Ya�� @ ا�"'� و أ��ً�    3-2 J'3 �����دور و أو����ت ا�)#��� 
���د ا��و�� ������� ا! �ة و *�#R ا! � ّ�� ���9 ا��Fا�2� ;#2#� ا

و ;�'"�� ا:���A�ت ا�=�� و ا����ق ا�)��ّ�� و اI$)�;ّ�� �'."�ب و 
 .ا�#)#�3�ت ا�#2#.� و ا�#��و�� �- ا���P�ت

3-3    Y�#('� ��ّ;�($I�3 ا�=�� و ا����ق ا�)���� و ا��ا�)#�ّ�� ��ّ�� و 
� و ا�$�#�ء ا��#� و ا���ع ا��A#��3 و ا��Ya ا���lj;'D ا���� 3- 

!*'�� ����� و ا���ق و ا�#���� ا���� � و ا�#���� ا����� و 
ا���رة J'3 ا���Y و ا���RA ا�)��� و ا����2 ا�)���� و ا����� 

F��#�'� �a�3 د�*� �)�@ ا�6 �@ 01��ا�=�ّ�� و أي 3. 

��#@ ا�)#��� J'3 ا���2ض ;���ق اI$��ن و ;.9@ 0�ص :��ق ا����ء و    3-4
 -� @#����ّ;�($Iل ا����ق ا�)���� و ا�(� �� ���j� . أA@ إ:�اث 

  

 




 و : 4ا���%أ �#�JX��� P6�$ O��$
           ا��! و��
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 �3دارة�@����ه� دا �ً�G�H*�0ب �JKف ��!&  ����! و��
 L�4$  $��م ا��4
�A��9�� و �AGآ��K ه� و%�J�!�. 

 

 ا�#�����

 
��#- ا�)#��� أن ��� ا����ء ا�9��K�#; @'"�ت Y�#A ا�6�*ّ��ت  4-1

���د ا��و�� ������ ا! �ة و �� ا��#��@ �Y ا�#�$��- ;#� ���2 ا�
���ر�� دور�� :�? ا���'�#�ت  Yا�#�ا3�� ا�#��دة و أن ��� ر�

@��#� .ا�#��3�a �- *"@ آ@ وآ��� 

���م ا�)#��� ;����� ا�#�'���ت �'#��6���- و !�3�ء ا�#)�#Y و  4-2
ا�.�آ�ء و 3��� ا���س ا��U- ��\"�ن �� ����� آ�6�� 3#@ ا�)#�ّ�� و 

 .��Pام أ��ا�2�آ�> ��� ا 

4-3  ED�Xو Y�#A J3�- و�8ل إ��K�#ا� �2D��3ا�)#��� أن ��9ن ��ى أ -#��
 .ا���9 ا! � ّ��

 

 



                  $�& إدار$ �A�R��> OTX: 5ا���%أ 
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ّ�
 و ا�����ّ�X3دارة ��ارده� ا��� 
ّ��ل$��م ا��4ّ# OTX�  V!. 
و��JTءة ]���
 �� 

�A0�[ Uا��� b�J(�� و $��م c\]� ه� 

 

 ا�#�����

5-1  �; �3��ا�C ا�)#�ّ�� ا���RA ا� ��ا��)� ��#- ا�#��� ا���U�6ي أن 
و sK0 ا��#@ ا�#=�دق 3'�2� �- *"@ ا��m�2 ا���آ#� و أن ���7 ��2� 

 .ا!$.9o�K@ ا��'�K واI;%غ و ا�j���ت و أه�اف 

���م ا�#��� ا���U�6ي �')#�ّ�� إدارة ����� آ�6 و ���د ا�#P�5� و  5-2
�� @Aاءات �- أ�Aأ$�#� و إ E�"K�; و ���م �2�� @����� U�6

 �m�2آ#� و ���م ;^3%م ا��ا�� �m�2ا� �دق 3'�2�=�ا���� �ت ا��� 
 .ا���آ#� 3- أ�� �K0ات ��U�6ّ�� *� ��9ن �2� �`X��ات J'3 ا���� �ت

5-3  @Aت ا��#��@ �- أ�ا��#@ و ��از$ sK0 �������#- ا�#��� ا���U�6ي 
���د ا��و�� ������ ا! �ة و أن ��� ذ��] وآ��ت ا��#��@ ;#� ��2� ا

 .:�? ا���'�#�ت ا�#��3�a �- *"@ آ@ وآ���

��#- ا�#��� ا���U�6ي و�Aد $��م ر*�;� دا0'ّ�� �ّ��ل و أن ��9ن  5-4
ا!$�#� و اAI�اءات ا�#��ّ�� ا���ورّ�� �� �9�$2� ا�=��7 ���)�@ 

 .آ��@ ا��0@ و اI$6�ق و ا�j�ض �- آ@ ��2�

�U] :�? ���م ا�#��� ا���U�6ي ;����- و 8�ف ��6B�- و ���م ; 5-5
 .إA�اءات ا�)#�ّ�� ا�#�ا�E 3'�2� و *�ا$�- ا�"'�

 

  

 

 




*��0إدار$�A ا�����ّ
 : 6ا���%أ                                          
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 ا��%ا��� ّ�]0_  ��ارده� و ا����#'
 ا���ورّ�
 ����ن ا*���ار�
$�[b ا��4
 

 و ا*�%ا���[ 
 .���ا��A4 ذ�e د]������

 

 ا�#�����

6-1    @9o ع ;`ي�- ا���� �أ2��8 ���? ��# �;� ���ر ر*�ى ا�)#�ّ�� إ5��
u أو �"��� أو إ �اف أو �3م آ6�ءة اIدارة أو ا �6�دة  �اء آ�ن \

 .�a��6 �- ا�#�ل أو أي  "? 01�

�.#@ أ��ره� ا�#��ّ��   6-2 �#D%� �#�$ى ا�)#��� أ��. 

6-3   ُ��2� و ����� v9 #َ أ$�#� ا�#�� "� �� ا�)#�ّ�� ��'> #3���9� ����� -� -
 .د��@ J'3 *�رة ا�)#�ّ�� J'3 ا����ء ;�U#2� ا�#����

6-4   ���  -��Aر�0 -��*�� �K ي ;�ا��  ��$ J'3 ��ّ�#(ت ا��;��: E�*��
���د ا��و�� ������ ا! �ة و وآ��ت �����2 إ�#�م آ�ف ;#�K'"�ت ا

 ا��#��@ ا!0�ى و ��� ������2 �- *"@ ا��m�2 ا���آ#� �')#�ّ��

��#- ا�)#��� أن ��� ����� ا�#P�5� ا��� ��اRA ا �#�ارّ��    6-5
����#2� :�? أو�����2� و ا�P�ذ اAI�اءات  $.�5��2� و أن ���

 .ا�#�� "� �'����@ ��2�

���م ا�)#�ّ�� ;��#�� ��ارد آ���� ���3 ;�ا�C 3#'2� ا������ و    6-6
 .ا�P�ذ ا��KPات ا���ورّ�� ��#�ن ا ��ا�� ����� ��5'� ا!��

  

 

 



                                     إدارة ا����A�# P�N ��ّ%ة: 7ا���%أ 
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�ا��M�JN��  O ��ه��M و $��A0& ��.��ام و �Kوط ا���P�N و ����M$��م ا��4


���J� O���� &A� R�!$ �A�%�. 

  

 ا�#�����

6o��� و ��� ��2� �#��F و ��ى ا�)#�ّ�� إA�اءات ا���B�> و ا��0��ر  7-1
 -�6B�#ا� -������#- أن  ��� �2��� R$و أ s�� �2�و��ً� �)�ار

 .و ا�P"�ات ا�#K'�;� !داء �2�م وB��26D وا�#2�رات ا�#�ه%ت

7-2 ���� ����أزواج و زوA�ت و o�آ�ء و )- أ*�رب ��ى ا�(#���  �� � 
ا!Po�ص ا��U- ���.�ن ���2 و 1;�ء و أ�Aاد و إ�0ة و أ�0ات و أ;��ء 

ا�#�3�K�- و ا�#�6B�- �� أي ��=? �� ) و ;��ت و أ:6�د وأ28�ة
 .���8? ا �.�ر���� ا�#��#� أو

;��#�ارد ا�".��� ���9;� و  0����8ى ا�)#�ّ��  �� �ت و إA�اءات  7-3
�  Y� ����� ���5ة و ا���ا$�- ا���د ا��و�� ������ ا! ����� �ت ا

 .و ���Y�K ا�#��6Bن ا���8ل إ�J هTU ا���� �ت
����- ��6B�- ذوي آ6�ءات 3���� و ا�#�����  7-4 J'3 درة�ا�)#��� *

����� �'#�6B�- ا�#�ارد ا�%ز�� !داء �m�; �� �2'#3 3#@ و3'��2؛
���� @A�2 و د3#�2 �- أ��(.� .ر��2�- �2�را��2 و ����a�� و ��� 

ر #�� !داء ا�#�6B�-  ���� ���م ا�#��� ا���U�6ي ;^A�اء ����#�ت  7-5
E'����6�ق 2�'3� ��"��ً  � ,ا�j���ت و ا!ه�اف ا�#���� ا��� �� ا
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 �����- UG��9 و ���!�M ا+داء و @�درة ���0� 
�
 ا��#�ء ]0_ إ�ANرا��4�Jآ� 


 و ا:�49��ّ
ا����ق ا�4)! ا��6
 و��.�����ت �. 

  

 المقاييس

8-1   �������ى ا�)#��� أ$�#� �ّ���� �� ��2�a� ا�=��7 �- أA@ ��ا*"� و 
���E أه�ا�2� i$�آ �ر إذا ��2BI 9@ ����� و.; Cا��ا�". 

8-2    @Aت �- أ�$�م ا�)#��� ا�"��P���Yaارات و  و�ا�� @Aأ -� @����
����- ا! @Aوري و �- أ�a �9ن� �:�,# �)2��$�;�داء ;.9@ ���#. 

$��D)2� و �#�ر ��2� ا�)��ة و  �.�رآ����م ا�)#��� ;^2B�ر و    8-3
 .a#- ا�)#��� و �Y أ5�اف ��2#� أ0�ىا�#��6�دة ا��روس 
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  M��$ 
��اما��4��� .������� ا��4دة ا+*�*�ّ
 #" آO �9ا." ]��A0 ا

  

 ا�#�����

 

9-1  ��Pا� ����� E��5 -3 م ا�)#���،  �اء���ا���3ة �- 0%ل $.�ط �ت أو 
أو اI:��� ;����� ا���8ل إ�J �)#��3 �- ��0�ت ا�=�� ا�)��ّ�� و 
 ��AوFا� ����3 و ا���#�A�ا($I�lj; ��ّ; ا���� 3- ا��#� و ا���ع ا
و ا�#��رة J'3 ا���Y و ا����2 ا�)���� و ا�$�#�ء !*'�� ����� و 

و ا����� ا�=��� و  ا���ق و ا�#���� ا���� � و ا�#���� ا�����
 .�K'"2� ا���RA ا�)��� �'.WP ا�Uي 

�2� ��9ن ����� J'3 ا����ق؛ و أن : ��#- ا�)#��� أن  9-2���0 �����
 s"�#,"K�ت ا���ا�F أو ;`ي $�ع �- ا������ ا���P�ت \�� ��

�'#��6�� أو ���م ا����P؛ � ��9ن ����� أ�� ���0 �.�وط ;�"�ل 
1م ا�#��6���- ;���*���0�2 أ0�ى؛ و أ$R ��� إ%3

. 

��ى ا�)#�ّ�� أ$�#� ر*�;� و ��ا�ّ� ��A��� �� ��2�a� ا�=��7    9-3
�2����2��P� ������A -دة ��0�. 

���ول ��ى ا�)#�ّ�� $��م �ّ��ل Iدارة ا�'���A��ت �� �9�R$ ا�=��7    9-4
 -3 Y'ف ا���ت �- أ�8�آ#� ���������� ا�)�دة :��#� و :�,#� ا�

U� �A�: �A��[�. 

0�صّ  ت �Aدة 3���� و ���� ا$�"�Tا��#- ا�)#��� أن ��9ن ��0��2� ذ   9-5
�'��P�ت ا�#���� ;��."�ب و ا!Po�ص ا�#2#.�- وا�#��و��- �- 

 .ا���P�ت

ا�)#��� �'���F ;��)�دة ا������ �� ��'����2� و ;�ا�)2�    9-6
 .ا���'�#�� و $.�5�ت ا���3ة و ا��#%ت ا�����

��UP ا�)#�  9-7�m�"ا� J'3 ر�ا�� ��X`ا�� l6P� �" ��#اءات ا��AIا ��. 

 

 

 

                                                           
1
حق المعلومات و الوصول و الخيار و الس�مة و الخصوصيّة و السريّة و الكرامة و الراحة و : بالنسبة ل�تحاد الدولي لتنظيم ا�سرة، تتضمن حقوق المستفيد 

  .الرأيا/ستمراريّة و 



 


 راG%ة #" ��4ل ا��6
 و ا����ق ا�4)!�ّ
 و ا:�49��ّ
: 10ا���%أ �'(�     
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��ف ��A و ذات @��
 آ�)'�� 
ّ�وا����ق ا�4)!�
  راG%ة #" ��4ل ا��6
 ا��4
 وا:�49��
 #" ا��%0

 ا�#�����

ا�)#�� ��X� ;.9@ إ�)�;� J'3 أ��Aة ا�=�� و ا����ق ا�)���� و  10-1
و ا3I%م وا�m�2�ت ا����9�� اI$)�;ّ�� و ذ�] ;���#@ �Y 3��� ا���س 

 .و \��ه�

��� �Y ���#�ت أ0�ى �- *��i ا�)#��� ;�` �� o�اآ�ت ���و$�� ��ّ *�   10-2
�2�$�9� F�F�� @Aأ. 
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 #"  –ب ����ام ������� و �! و���ت ا����إ��اءات ا
 ا�$��د ا�%و�" ��)'�& ا+*�ة

 ا:��اءات ا��" $)\�- ]0_ آ�#
 ا��4�ّ�ت -1

����� ����ى ا��Fام ا��3#�د  1-1 R�%0 -� ��� يUم ا��ه� ا���
���د ا��و�� �ا�)#�ّ�� ا���� ;#����� و ���و���ت ا������ �� ا

ه� و �'� �'�=�ل و ا�#����� J'3 ا������ و. ������ ا! �ة
���د ا��و�� ������ ا! �ة� .ا�9��'� �� ا

���د ا�sP ا!ول �#��و��� د�3 ������ و ���و���ت ا������ ��  1-2�ا
�E �� آ@ �3 J'3 Y�� �2�'3 �����#ة و ا��ا��و�� ������ ا! 

��3 ���#A . د����;lj ا���� إذا �� آ�ن (�Y�P آ@ ��3 �� ا
�'��� ���ة آ@ 0#�� )إ�J ��ا��A دور�� ( ���'� ���� أو 

���د)  ��ات�. ��#�ن ا���Fام ;#����� و ���و���ت ا������ �� ا

ا��A ا��3#�د و ه� ا�� �'� ا��� �- ��J3 هTU ا��#'�� ��و
���د ا���آ#� و إدار�R ا����� و ا�)#���ت ���#- ه�m�ت ا �2�%0

���د��.#@ و. ا!�3�ء أن ا�)#���ت ا!�3�ء �'���F ;#����� ا
������� ذا J'3 ��'#و ا��  ��Aا�رة ���9"�� و ز�� ��Aا��

���را��3#�د ا��� ���2�3 C� �K0 3#@ و د�3 و  Yر���. 

�E أ�3�ء ���E ��ا��A ا��3#�د ���و���   1-3�3 J'3 Y��@�(��د��@  
3J' �����#@ ا���ام ا�)#��� ا���� ;9Fى ا����. 

�E آ@ ا!��اد و ا!5�اف ا�#.��آ� ���و��� a#�ن أن  1-4�3 J'3 Y��
و  راء��� 3#'�� ��ا��A ا��3#�د ;` '�ب ����م �2�رات وو*i و أ

 .ر آ@ WPo ���� ��2�ادوأ

1-5  Y���#�'*Iا�#�راء ا E��3 J'3� Y�#A امFا*"� ا���و��� ���� -
���د ا��و�� ������ �ا�)#���ت ا!�3�ء �� اI*'�� ;#����� ا
ا! �ة 3- $�� ���#� و إ;��ء ا�m�2�ت ا���آ#� اI*'�#ّ�� و 

ا�#��� ا���م ���م ;^;��ء . J'3 3'� ;.9@ �����ا���م ا�#��� 
���د ا��و��x� آ��3'� �- 0%ل  ا�#)'� ا�� J'3 ة�ا!  ������

���د� .�)�� ا������ �� ا

 

 


 ا�]���د -2 إ��اءات ��ا�

 :�%�3#�د ا�� #� �)#�ّ�� ��3 ��E"K اAI�اءات ا������;����"� 

�Y�P �%�3#�د، ���م ا��D�� او�#��� ا���U�6ي  1- 2 ��ّ�#A @آ ��
3 �Kّ0 ��- ;�����;� 3- ا��m�2 ا���آ#� ;����� ����� ذا

�X ��� إ5%ع ا�#��� اY� R�'3 �#�'*I اoI�رة إ�J . ا�)#�ّ��
���د ا��و�� ������ ���ى ا��Fام ا�)#�ّ�� ا���� ;#����� ا

��� ا �9#�ل ا������ ا�Uا�� ;� ��#�ل ا��#�ذج ا�Uي . ا! �ة
���د���ر��  ا�9  T���� . �����K�َُ'? أ��ً� �- ا�)#�ّ�� ا���� 
��2� ��'���ت 3- إA�اءات ا��=�ل J'3 ا��X�ED ا��ا�#3 ;#� 

أو s"a ا�)�دة ا!0�ى :�J ��� أU0ه� / 2o�دات أ0�ى و 
��3"�ر �� ��ا��A ا��3#�د�;. 
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2 -2  ED�Xو ا�� �����م ا�#�9? اI*'�#� ;#�ا��A ا������ ا�Uا
 ?'K� �* ا��ا3#� ا�#���� �- *"@ ا�)#�ّ�� ا���� و ��ّ�ا�,"�

3- أي ��`�� :�? �� ��9ن  ��a�7 إa��� �- ا�)#��� ا����
 .a�وري

2 -3  �����'� ��ّ"�9� ��Aا�اء ��A^; �#�'*I�6 ا�#�9? اB�� م���
و�� هTU . ا�Uا�� و ا��X�ED ا�,"��ّ�� ا��ا3#� ا�#����

��)�@ ا�#����� ا��� ���7 أن ا�)#��� ا����  ���  ��Aا�ا�#
�2; ��F�'� .�� Yaا�#�"�ّ��  ��� و ����"� �'#�����ت ;�#�'

���'E ;9�6ّ�� ا����E ��2� دا0@ ا�)#��� 0%ل ز��رة  �8ّ�0
 �ف ���د ��'�#�ت ا����E ا�#��D@ ا��� . ��ا��A ا��3#�د

 @#.� ��� ا �9.��2� ;.9@ إa��� �Y ا�)#��� ا���� و  �ف 
 E��� ج���� -�Uص ا��Po!ا ����� R�� ��� رة��F'� C��$�;

 ��� إ5%ع ا�)#��� . �;%تا�#�ا��A �#��;'��2 و ��ا3�� ا�#�
 �X%X رة ا�)#��� ;#�ة�ز� @"* Eت ا�����#�'�� J'3 ا����

 .أ �;�J'3 Y ا!*@

 ���م ���6B ا�#�9? اI*'�#� ا�#��و��ن 3- ا��3#�د ;�.9�@  4- 2
 @D��#'� �" ��� رات�2� R��� ع�K�� R�� �9ن� ��Aا�� E���

Eت ا�����#�'�������ه� ��  �� .ا��� 

���#� . ا��A ا�3#�د ز��رة ���ا$ّ�� �')#��� ���#- آ@ �� 5- 2
 ����� �01 J'3 �هF�آ����آ�? ا�6��E و �5ل ��ة ا��F�رة و 

�:���A�ت و $.�5�ت ا�)#�ّ��  �#�'*Iا�#�9? ا R; م�*) �� �#;
وJ'3 ا������ ا��� �� ) ذ�] ا��)� و��ى ا����اد ا�)j�ا��

Eت ا�����#�'�����E  ا��2ف ه� �A@ ز��رة. �����ه� �� 
��ا��A ا��3#�د �ّ���� و �6��ة �9@ ا!5�اف ا�#.��آ� 0=�8ً� 

 �ف K�َُ'? �- ا�)#�ّ�� ا���� إآ#�ل ا �#�رة . ا�)#��� ا����
����� ;�� ا�#�ا��A و إر ��2� إ�J *�� ا�6ّ���ّ�� و ا���9 

 .ا�#��#��� �� ا�#�9? ا�#�آFي �%���د ا��و�� ������ ا! �ة

���ت ا!�3�ء ا��� �'�Fم ;��#����� أو  ��� $�@ أ #�ء ا�)# 6- 2
 Y�K��� ������ o�ح ��"�ل 3- �'] ا����ت ا���  Y�K���ا��� 

���د (��3ه� ا���Fام  ��,ً% إذا آ�ن ا���Fام ;#�K'"�ت ا
���رض �Y ا���$�ن ا�#�'�،  R�3 C��� ة�ا��و�� ������ ا! 

#��� ا���م إ�J ا�) ��3 ذ�] ��9ن ا! "�ّ�� �'#�K'"�ت ا�#�'ّ��
 .�- أA@ اI:��� إ�J �)�� ا����ّ��

  

 O�@ M� L%�%�$ &�� �� V!. V*�(� ��!J$ %ون و��د�ام �����ت ]%م ا�. "#

 ا��� أو ا��V�T ا:@��0"ّ� :ا��4

 ���م ا�#��� اI*'�#� ;#��*.� هTU ا�#��D@ و ���و�� :ّ'2�  7- 2
 12م 0%ل و�;� �- :@ ���D@ �3م ا���Fا . �Y ا�)#�ّ�� ا����

 ���j'� ��D��,� وف ا�B �A�� �� �� ��Aا�رة ا�#�ا  �- ز��2o
�)�@ ذ�] �����%. 

2 -8  -#a ��`�#ة ا�إذا �� ��� :@ ا���6T%3آ�رة أU#ا� -#� ،
 ��ّU�6ا�')�� ا��� Jا�#�`�� إ� Yر� �#�'*Iا �و��� ا�#�����

��ّ#�'*Iا 
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`�� ���ف :@ ا�#� اI*'�#��إذا �� ���YK ا�')�� ا���U�6ّ�� و 9- 2
 ��#�'*Iا ��U�6ج ا�')�� ا�������  Jأن إ����3"�ر �; U0`

 :ا�P��رات ا�,%�X ا������

اI:��� إ�J �)�� ا������ �- أA@ ����� رأ�2� P;=�ص �3م   ) أ
���د ا��و�� ) د) (7( 5ا���Fام ;#�A? ا�#�دة ��- *�ا$�- ا

 ������ ا! �ة؛ أو

 A�#; ��95? ا�#�دة اI:��� إ�J �)�� ا������ �- أA@ ا���  ) ب

���د ا��و�� ������ ا! �ة؛ أو) هـ) (7(� �- *�ا$�- ا

ا���8�� ;`ن ���م ا�#)'� ا���آ� ;��'�E ����3 ا�)#���   ) ت
 .ا���� أو �='2�

  

  

3- 
�ّ��
 ا�(4� O�@ M� د���[� ر@��
 9'�م ا

أّ��ر و $��#"� / �� ا������ ��A#�3�ت �)�� ا����ّ�� �� ����  3-1
 /�.��- ا�,�$�، ���م ا�#�راء اI*'�#ّ��ن ;^;%غ ا�#��� 

�#�ز / 3- ا��6�ة �- ����� (o"�ط / ا���م �� $2��� �"�ا�� 
3- ا��6�ة (1ب / و $2��� أ\��K ) آ�$�ن ا!ول/ :�J د��#"� 

 ����� -� / ��$�� J�: �$�,$�ن ا��ان/ آ��F: (-3: 

�  ['� .ا��6�ةا�)#���ت ا!�3�ء ا��� �#i ��ا2��A� 0%ل 

�  CD��$ ��Aا�د���3#� .ا

�  �� �#�'*Iة �- *"@ ا�#�9? اUP�#:� أو ا��اءات ا�#���AIا
�ت �3م ا��Fام ا�)#���ت ا!�3�ء�:. 

أ0"�ر ���م ��ا�A�ت ا��3#�د ا���;�� ا�#��'�� ;��م  �
 .ا���Fام

��8��ت إ�J ا�#)'� ا���آ� 3-  3-2 Y��; م �)�� ا��������� �ف 
 .;#����� ا����ّ�� ا���Fام��#�ن  اAI�اءات ا���ورّ��

�- أA@ ����3ة �)�� ا������ J'3 ا��*�;� *� ���م ا�#���  3-3
ا���م ;^A�اء، :�? �� ��9ن a�وري، ��ا�A�ت ����'� ���Fام 

 .A#���ت أ�3�ء

3-4  E'* د��3#�إذا آ�ن ��ى أي �- ا!5�اف ا�#.��آ� �� ��ا��A ا
�#�3� '�ك أ$R آ�ن د أو ;`$R �� ��� إ�"�ع إA�اءات ��ا��A ا

أي �- ا!5�اف ا�#.��آ� آ�ن \�� ���2 أو ��� ��R ا:��ام، 
����� �9oى إ�J ا�#��� اI*'�#� ا�Uي  ُ�"'} ا�#���  -9#��

و�)? أن ��9ن ا�.�9ى ���دة و �"ّ�- ا�)Fء �- . ا���م
R3�"�و� ��E"K هUا . اAI�اءات ا�Uي ���"� أ$R �� ��� إ

#��'�� ;����� ا�6��J'3 E أن ا�)#�ّ�� اAI�اء J'3 ا�P%��ت ا�
��F�'� ��\ أو ��F�'�. 

و ��9ن ���و��� ا�#��� ا���م، ;���.�ور  ��� ��)�@ ا�.�9ى  3-5
�Y ا�#��� اa ،�#�'*I#�ن أن إA�اء أي ������ت a�ور�� وأن 

�'��� Y�#A  0%ل �������م �- ��ر�|  60ا!5�اف ا�#���� 
 .ا �%م ا�#��� اI*'�#� �'.�9ى
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أّ��ر /  ���'� �)�� ا������ �� آ@ ا�A#�ع �2� �)�ي �� ����  3-6
����{ �$ -3�CD ا�����#�ت ا��� �'� ا�#�ا�A�ت و ;.9@ 0�ص 

����2#� P;=�ص اAI�اءات و��'���ت ����ى أي 9o�وي  ��
 .ا�#�UPة �� آ@ :���

  

 ا�!�ّ�
 و ا���J9ح -4

4-1 �2�aو ��0%ل  ���"� ا�#�'���ت ا��� �� ا��=�ل 3'�2� أو 
��ا��A ا��3#�د  �ّ�� �~5�اف ا�#.��آ� �� ��ا��A ا��3#�د 

���د ا��و�� ������ ا! �ة ). أT%3 2-1أ$�� ا��6�ة (� ���م ا
 Y'K� أن ���ت ��3- أ�� ��'�� �3%م ا�)#��� ا���� ��ّ��ً^;

 .3'�2� أ5�اف \�� �'] ا�#.��آ� ;#�ا��A ا��3#�د

���د ا��و�� ������  4-2�ا! �ة ;��:�6�ظ ;#� ه� ��� ? �-  ���م ا
��#7 ;^5%ع ا��#�م 3'�2� وا�#�'���ت ا�#��'�� ;���م ا��3#�د 

��3 ���#A ��! د��3#� .وJ'3 ا�#�'���ت ا�#��'�� ;���� ا

 


 ا�$��د ا�%و�" ��)'�& ا+*�ة -5*��* 

���د ا��و�� ������ ا! �ة آ#� ������� و ���و���ت ا������ �� ا
���د  �"ّ��ه��ا�#)'� ا���آ� �%���د ُ�.FA @9ء �- آ��?  �� �ت ا

ا��و�� ������ ا! �ة و �9#- ����'2� j;��"ّ�� ا�#)'� ا���آ� �� 
 .ا��A#�3�ت ا������

 

  با تحاد الدولي لتنظيم ا�سرة الزميلةالجمعيات المتقدمة بطلبات من أجل العضوية  - 6
6-1 =����د �)? J'3 ا�)#���ت ا��ا\"� �� أن �"7 أ�3�ء �� ا

���د ,أن �ا��و�� ������ ا! �ة �"i ا��Fا�2� ;�ؤ�� ور ��� ا
 �2� ا��Fا�2�وا��و�� ������ ا! �ة و*�#R ا! � �� و���ر

���را�2� ا�#��ّ�� أن �,"F�� iا���2� ا�#���� و;������ء ;
و�- أa @A#�ن ا����ء ;TU2 ا�.�وط �)?  . وا�"��)�� وا��#9��

 :�ت ا�#����� ;��K'"�ت ا���Fام ;��#�K'"�ت ا������J'3 ا�)#��

�#�ة و�Aد ا�)#��� أو #3'���2� أو $.�5��2� ذات ا�='� إX"�ت )  أ
?'Kا� ����� @"* -���3 -3 @�� �. 

ا���Fام ;`:9�م ا���9 وا!:9�م ا�� ��ر�� ا��D���� :�? ) ب
���� و��� �#����� و���و���ت ا��( ا���0- ب�� ا��ارد ا��#�ذج 

���د ا��و�� ������ ا! �ة� ).�� ا

اX"�ت أ2$� ��J'3 �'( ����ى ا�"'� آ#��#� \�� :��9�� ��#@ �� ) ج
 ،��;�($� ا�#��#� أه#�� و������)�ل ا�=�� وا����ق ا�)���� وا

J'3 اض 0%ل �- ا�"'� ����ى�ت ا ���2Aو �لو $��ه أ3#��\�  -�
 وا�����9 ا�#���ة ��ا�( ا�"'� دا0@�� هUا ا�#)�ل  ا����'�-

  ؛) ا!0�ى ا����9�� \�� ا�#��#�تو
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���ر��  ���اضا) د E�*ا�='�، ذات ا��� �ر��أو / و  وا���
 ا�#.�ر�Y و���ر�� ا������ وا����ر�� ،�$�ت ا�#�����ا�"

 و ،��-ا�#�a� ��-ا��� 0%ل ا�#���� ا�)2�ت ��P'> إ�J ا�#����

����� ��ى ا�) هـ R�� ��� ��6��Fام ا��m�2 ا���آ#� وآ"�ر اA�اء 
ا�#�6B�- �� ا�#��#� ;�ؤ�� ور ��� وا���� ا! � �� �%���د 

 .ا��و�� ������ ا! �ة

6-2  ��Aا�ن ��دوار �)`; ��#�'*Iا ��U�6ن ا����م ا�')��� 
���د ��')#���ت ا��� ���J !ن �="A 7#���ت أ�3�ء �.�رآ� ;�

�3�ء ا��ا\"� �� ����@ ا��و�� ������ ا! �ة و��'] ا�)#���ت ا!
���د �د ����ه� ا������، و ���م ا���8��ت إ�J �)�� ا������ ;�
.:�? �� ه� ��� ?



 

 17 

 

 E�'�1 

�=��7 ا�#=��7 ا����ي* 

 

 :ا
سم
 : المنصب في الجمعّية

  .الرجاء ا(جابة على جميع ا�سئلة بشكل كامل و استعمال ورقة إضافّية منفصل إذا احتاج ا�مر
  

سؤالال الجواب  
ھل تشغل منصب فيه سلطة لدى جھة مانحة  -1 

لجمعيتك؟ إذا كانت ا(جابة نعم، الرجاء ذكر 
 التفاصيل؟

 ةغير مأجورھل تشغل وظيفة مأجورة أو  -2 
لدى أي مورد للبضائع أو للخدمات لجمعيتك؟ 
  إذا كانت ا(جابة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل؟

 
الرجاء تزويد معلومات مفصلة عن أي مما  -3 

  :ليي
المناصب ا(دارّية بما فيھا المناصب ا(دارّية   ) أ

الغير تنفيذّية التي تشغلھا في الشركات 
  .الخاّصة

امت?كك أو امت?كك الجزئي لشركات أو   ) ب
وحدات تجارّية أو استشارّية خاّصة تّورد 

بضائع أو خدمات لجمعّيتك، أو تسعى (جراء 
 أعمال مع جمعّيتك؛

مسيطرة  امت?ك غالبية الحصص أو حصص   ) ت
توريد بضائع لجمعّيتك بفي مؤسسات تقوم 

 تسعى (جراء أعمال مع جمعّيتك؛
منصب فيه سلطة في منظمة غير حكومّية   ) ث

في مجا
ت الصّحة أو الرعاية ناشطة 
 ا
جتماعية أو الصحة ا(نجابية و الجنسّية؛

جزئي �ي مصلحة ال كأو امت?ك كامت?ك  ) ج
ماله �رض أو عقار يتم استع أو مھما كانت

أو أنه من المحتمل أن  من قبل جمعّيتك
 .يستعمل من قبل جمعّيتك ؟

زوجة ، شركاء، / زوج (ھل لديك أي أقارب  -4 
أشخاص متعايشين معك، أجداد أو جّدات، 

إخوة و أخوات، أبناء و بنات، أحفاد و 
لديھم أي من المصالح ) حفيدات، أصھر

  أع?ه؟ 3المبّينة في الفقرة 
  

  ة نعم، الرجاء ذكر التفاصيل؟إذا كانت ا(جاب
 

  
  .أشھد أن المعلومات التي أعطيتھا أع?ه صحيحة و كاملة على أفضل ما عندي من معرفة و اعتقاد

  
    :التاريخ              :التوقيع

  

يجب إكمال ھذا التصريح من قبل أعضاء الھيئة الحاكمة و الموظفين الكبار و ا
حتفاظ بسجل عن كل التصاريح في *  
.ملف
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@ 

 $�J% ا��T& وا�%*��ر ��0)'��ت ا����%��G� ��0ت\� M� Oأ� 
���0
 ا���� ��)'�& ا�%و�" ���$��د ا�

 ا+*�ة


 :ا*& ا��)'�

 :ا��%0

hا���ر�: 

 الدليل
)2(  

   / نعم 

)1(  
 البنود التي ينبغي تفقدھا

  

 

 وا>نجابية، جنسيةالالحقوق و الصحة مجال في تعمل الربح تستھدف / طوعية، منظمةال لھ -1

 التشريعات( الصلة ذاتوالمتطلبات  التشريعات مع تتفق قانونية وثيقة الى عملھا في وتستند

 ؟)ا/تحاد الدولي لتنظيم ا�سرة ومتطلبات الوطنية

 كل ه يتم استخداموأن التجارية مصالحب تأثرھا يتم ولن يتم / أنه علىھل ينص دستور المنظمة  -2  

 ؟اأھدافھ ترويج أجل من فقط ا�صول من ذلك وغير ھاوممتلكاتا وبضائعھ دخلھا

  

 

 والجنس العمر عن النظر بغض للجميع مفتوحة المنظمة فيھل تكون العضوية الفردية  -3

 الجنسي والتوجه الدينية والعقيدة السياسية والعقيدة والعرق العرقي وا�صل العائلي والوضع

 ؟ للتمييز ھدفا الفرد جعلي أن يمكن آخر عامل وأي حيةالص والحالة الجنسية والھوية

ھل ينص دستور المنظمة على الشروط المطبقة على كل فئة من فئات العضوية بما في ذلك   -4  

 حقوق التصويت وكيف ومتى يمكن ممارسة ھذه الحقوق؟

 ھل يبّين الدستور بوضوح أن الموظفين ليس لھم حق التصويت؟  -5  

 في بما وا>نجابية الجنسية الصحة خدمات جميع تقديم وجوب على المنظمةينص دستور ھل  -6  

 الطوعي القبول أساس علىحصرا  الحمل منعالخدمات المتعلقة بوسائل و المعلومات ذلك

 إكراه؟ أي دون الواعي وا/ختيار

بتقديم الخدمات اجراءات مكتوبة تضمن أن المتطوعين اللذين يقومون / ھل يوجد أي أحكام  -7  

للجمعية لن يتلقون أي مدفوعات لقاء ھذه الخدمات باستثناء ما تسمح به سياسات ا
تحاد الدولي 
 لتنظيم ا�سرة؟
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إجراءات الدعوة  ا/جتماعات؛ تكرار: على وضوحب القانونية المنظمة وثائقھل تنص   -8  

 الوقت فيائق ا/جتماعات وث ونشر وا/نتخابات، الترشيحات تقديم وإجراءات ل�جتماعات

 ؟ ل نصاب ا/جتماعممتى يكتو المناسب،

ھل تقوم المنظمة بعقد اجتماعات عامة وانتخابات حسب دستورھا والقوانين الوطنية ذات  -9  

 الصلة؟

ھل تنص الوثائق القانونية للمنظمة على كيفية اتخاذ القرارات وتحدد متى توجد حاجة  - 10  

 ة من ا�صوات؟مؤھلو ةلغالبية بسيط

ھل سجل العضوية مكتمل ومحّدث؟ - 11    

تناوب للموظفين الفخريين  يوجدھل يبّين دستور المنظمة بوضوح أنه لضمان التجدد   - - 12  

مكن شغلھا وتحديد الحد ييئة الحاكمة من خ?ل الحد من الفترات المتعاقبة التي ھوأعضاء ال
 ا�قصى لحيازة المنصب بأي صفة؟

 حل حال في أصولھا مع التعامل كيفية عن المنظمةأو أنظمة  دستور في نص ھناك ھل - 13  

 الجمعية؟

 وكبارالحاكمة  الھيئة أعضاءينبغي على  هأنب للمنظمة قانونيةال وثائقال في نص ھناك ھل - 14  

ل�ط�ع على  الملحق أ انظر( ؟ سنويعلى نحو المصالح  تضارب إع�نالتوقيع على  الموظفين
 )عنه نموذج

 فترات على في المنظمة ينالفخريالموظفين  ومناصب الھيئة الحاكمة انتخابات ھل تجري - 15  

 كممثلين أو أفرادكأعضاء  إما التصويت لھم يحق الذين تشمل كامل ا�عضاءو ومحددة، منتظمة

 وجدت؟ حيثما مماثلة كيانات أو لفروع

ھل و والخلفيات المھارات من متنوعة مجموعةديھم ل أفراد من الحاكمة الھيئةھل تتكون  - 16  

من  ا�قل على٪ 50ھل  و الذي تم فيه انتخابھم الوقت في عام 25 سن دون كانوا شبانتشمل على 

 ؟ ات ا/تحاد الدولي لتنظيم ا�سرةلسياس وفقاا�عضاء نساء 

في  العاملينطوعين ھل يوجد لدى المنظمة سياسات مكتوبة حول مسؤوليات والتزامات المت - 17  

 الھيئة الحاكمة؟
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 مدققي بواسطة سنويا المنظمة حساباتتنص على تدقيق  دستورية نصوص ھناكھل  - 18  

 ؟الھيئة الحاكمة قبل من معينين خارجيين حسابات

 وتقييم ودعم تعيين في الھيئة الحاكمة مسؤولية بوضوح لمنظمةالقانونية ل ثائقھل تحدد الو - 19  

 التنفيذي؟ رالمدي فصلو

 ص?حيات التنفيذي للمدير الوظيفي الوصف أو/  و لمنظمةالقانونية ل وثائقھل تحدد ال  - 20  

 للمنظمة، التنفيذية ا(دارة: على تقتصر 
 ولكن تشمل أن يجب التي التنفيذي المدير ومسؤوليات

 الموظفين؟ خدمة وإنھاء وا(شراف تعيين وتوظيفو السياسات، وتنفيذ

تتعلق بكيف أن  مشتركة نظر وجھة الموظفين وكبار الھيئة الحاكمة أعضاءھل يوجد لدى   - 21  

 ؟دور ومسؤوليات كل منھم يكون مميز ومكمل لغيره

السنوي  برنامجال واقرار مناقشةو مراجعة الھيئة الحاكمة اجتماعات محاضرھل تعكس  - 22  

 وأي المالية لتقاريروتحليل منتظمان ل مراجعة إضافة إلى السنوية زنةواوالم المنظمة عملل

 اتخاذھا؟ ينبغي إجراءات

ھل يتم تسجيل القرارات المتخذة في اجتماع الھيئة الحاكمة يوضوح في محضر ا
جتماع   - 23  

 عملھا؟ لتحسين ال?زمة والخطوات �دائھا منتظمال تقييمالفيه  ظھروھل ي

الذين و وشركاء أزواج( القرابة ذوي ا�شخاص ينتعي تمنع اتسياسھل يوجد لدى المنظمة  - 24  

 والموظفين المتطوعين) وأصھار وأحفاد وبنات وأبناء وأخوات وأخوة وأجداد وآباء يعيشون مع

 ؟منصب استشاري أو المنظمة داخل منصب أي في

  :م�حظات

  "./" فالرجاء كتابة كذلك،ا�مر  يكن لم إذا ،"نعم" تابة الرجاء ك ،المقياس لبيأو ا�نظمة أو التنظيمات ي الدستور في نص ھناك كان إذا) 1(

يحتوي الدستور على حكما عاما يتم  التي الحا/ت فيو المقياس متطلبات استيفاءالتي فيھا ا�دلة المكتوبة الدالة على  الصلة ذاتمادة النظام الداخلي أو مادة التنظيمات  أو الدستورية المادةالرجاء كتابة ) 2(
  .أو الرجاء ذكر الدليل الضروري من أي مصدر. ه في النظام الداخلي أو التنظيمات فينبغي ذكر ا>ثنينتفصيل

 

 


