
 

 

 
 

سياسة ثنظيم العالقة مع 

 املستفيدين وثقديم الخدمات

  03/1/0303( في دوسجه )الاولى(  هزه العياظت في  جاسيخ  4اعخمذ مجلغ إداسة الجمعيت في الاجخماع سقم )  

 آليات الرقابة وإلاشراف على املنظمة وجحل هزه العياظت محل جميع ظياظاث 
 
 .ظابقا

 



 

 

العياظععععععععععاث وتجععععععععععشا اث ال عععععععععع  جععععععععععن م ع ق  ععععععععععا بجميععععععععععع نطقععععععععععت جععععععععععاصا  بمملسةةةةةةةةةةة ايةاا لحيقايةةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةة ية  جمعيةةةةةةةةةةة جضععععععععععع 

ألاطعععععععععشاي مععععععععع  مععععععععععخهيذ   وداعمعععععععععج  ومخطعععععععععىعج  و. وعععععععععه   بمعععععععععا   هعععععععععل  قعععععععععى  الجمعيعععععععععت و اوعععععععععت هعععععععععزه ألاطعععععععععشاي . وح ععععععععع ل 

والعقععععععععىد اس ععععععععذس ألاظاقعععععععع   فعععععععي جحذ ععععععععذ  قععععععععى  وواج ععععععععاث اسخعاقععععععععذ   وطشيقعععععععت أدا  ععععععععا وج عععععععععاث الخق ععععععععج  فععععععععي أن معععععععت العمععععععععل 

العععععذا    و عععععذود اسععععععووليت وطشيقعععععت حععععععىيت الء وعععععاث ال ععععع  قعععععذ جك ععععع  مععععع  جعععععشا  جنهيعععععز هعععععزه العقعععععىد والءعععععذماث   ععععع ل   هعععععل 

 .  ما ت ألاطشاي راث الع قت مع الجمعيت

علععععععى لععععععيعت الع قععععععاث مععععععع اسعععععععخهيذ     وجضععععععع ل ععععععا أولىيععععععت نطقععععععت جععععععاصا  بمملسةةةةةةة ايةاا لحيقايةةةةةةة ال ةةةةةة ية  جمعيةةةةةةة وجشكعععععض 

مععععععععع  .ععععععععع ه و عععععععععع  ليعععععععععت لخن عععععععععيم هعععععععععزه الع قعععععععععت . معععععععععع مشاجع  عععععععععا باظعععععععععخمشاس والخععععععععععذ ل عل  عععععععععا وحعميم عععععععععا بمعععععععععا   هعععععععععل  قعععععععععى  

 . اسعخهيذ

  

بإجقععععععععععا  وظععععععععععشعت وجععععععععععىدة عاليعععععععععععت  نجععععععععععاص معععععععععععام   م ومخا ععععععععععععت جقععععععععععذ م .ذمععععععععععت مخمجعععععععععع ة للمععععععععععععخهيذ   معععععععععع   اوععععععععععت ال عععععععععععشا   

مخطل ععععععععا  م ومقو  ععععععععا  م والعمععععععععل علععععععععى مىالععععععععلت الخطععععععععىيش والخحعععععععععج  ال عععععععع  جععععععععخم بالخعععععععععاو  مععععععععع  اوععععععععت الج ععععععععاث للىلععععععععىه إلععععععععى 

 . جحقيق ألاهذاي   والىلىه إل  م ب ظ ل الطش  دو  الحاجت إلى طلب اسعخهيذ

 

  و  ىل م على  اوت الءذماث  .اسعخهيذ و اوت الهئاث اسعخهيذة في الجمعيت م  . ه حع يل تجشا اثجقذ ش  اجت

 .اسطلىبت دو  عنا  وم قت

 جقذ م الءذماث اسخ املت ب  ذر ألاظاليب الال و ونيت في .ذمت اسعخهيذ. 

   واظخهعاسا  م م  . ه عذة قنىاث جقذ م اسعلىماث وتجاباث    ل م  م بما  دناظب مع حعاؤالث اسعخهيذ. 

 ل شووه وظشعت انجاص .ذمخه 
 
 لىقخه وجقذ شا

 
 .جقذ م .ذمت للمعخهيذ م  مىقعه  هاظا

  الو كج  على عمليت قياط س ا اسعخهيذ  ىظيلت لشوع جىدة الءذمت اسقذمت والخحعج  اسعخمش  جشا  جقذ م .ذمت

 .وأدا  مقذم الءذمت

 يذ   بالجمعيت م  . ه ج ن  أوضل اسعا ج صيادة زقت وانخما  اسعخه. 

 

 



 

 

 : 

 جصحي  اسهاهيم العا ذة لذي اسعخهيذ ع  الءذماث اسقذمت في الجمعيت. 

 ج ىي  انط اعاث وقناعاث ا جابيت جذ ذة نحى الجمعيت وما جقذم م  .ذماث. 

  الءذمعععععت لععععععذي اسعععععععخهيذ والدأعععععجيع علععععععى رلعععععع  والخ كعععععذ علععععععى أ  جقيععععععيم جعععععىدة الءذمععععععت  ععععععق معععععع  ن عععععش زقاوععععععت جقيععععععيم

 .  قى  اسعخهيذ  يث أن ا أداة للخقىيم والخطىيش ال للعقاب والد  ج 

 ن ش زقاوت جىدة الءذمت بج  جميع ألاقعام ال   جقذم .ذما  ا للمعخهيذ   الذا.لي أو الءاسجي. 

  يعععععععت ل سجقعععععععا  بمععععععععخىي ونىعيعععععععت الءعععععععذماث اسقذمعععععععت للمععععععععخهيذ ومحاولعععععععت القضعععععععا  علعععععععى ابخ عععععععاس مهعععععععاهيم وجقنيعععععععاث إداس

معىقعععععععاث جقععععععععذ م .عععععععذماث راث جععععععععىدة عاليععععععععت ورلععععععع  معععععععع  .ععععععع ه الخطععععععععىيش والخحعععععععععج  اسععععععععخمش ل ءععععععععذماث اسقذمععععععععت 

 .للمعخهيذ م  . ه جلمغ أسا  اسعخهيذ  

  

 اسقابلت. 

 الاج االث ال اجهيت. 

 وظا ل الخىالل الاجخماعي. 

 الءطاباث. 

 ذماث طلب اسعاعذة.. 

 ذمت الخطىع.. 

 اسىقع الال و وني ل جمعيت. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ال  حت ألاظاظيت ل جمعيت. 

 دليل .ذماث ال حث الاجخماعي. 

  للمعخهيذ  دليل ظياظت الذعم. 

 .طلب معخهيذ جذ ذ 

:  

 اظخق اه اسعخهيذ بل اقت وا و ام وتجابت على جميع الاظخهعاساث وإعطا  اسشاجع الىقذ ال افي. 

  اسىظعععععععة مطابقعععععععت ال يانعععععععاث والخ كعععععععذ مععععععع  لععععععع  ي  ا الخ كعععععععذ مععععععع  جقعععععععذ م اسشاجعععععععع  اوعععععععت اسعلىمعععععععاث اسطلىبعععععععت   وعلعععععععى

 .وقذ الخقذ م

  فععععععععي  الععععععععت عععععععععذم و ععععععععىا تجعععععععععشا اث للمعععععععععخهيذ وعلععععععععى اسىظععععععععة إ الخععععععععه سععععععععععئىه ال حععععععععث الاجخمععععععععاعي ل جابععععععععت علعععععععععى

 .حعاؤالجه وإ ضاا الجىانب الخن يميت

  معععععععععئىليت م ا ععععععععشة ععععععععع  الخ كععععععععذ علععععععععى دععععععععحت ال يانععععععععاث اسقذمععععععععت معععععععع  طالععععععععب الععععععععذعم والخىقيععععععععع عل  ععععععععا وأنععععععععه معععععععععووه

 .دحت اسعلىماث

  الخى عععععععي  للمععععععععخهيذ بععععععع   طل عععععععه ظعععععععج وع ل جنعععععععت ال حعععععععث لذساظعععععععت طل عععععععه والعععععععشد عليعععععععه   ععععععع   ق ىلعععععععه أو سوضعععععععه .ععععععع ه

 .مذة ال جقل ع  أظ ىعج 

 اظخ ماه اجشا اث الدسجيل مع اكخماه الطل اث . 

 جقذ م الءذمت ال صمت. 

 

 انتهى 

 



 

 

 


