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.1

املُصايمٕ يف دعم الهًفٕ اسبفاايِٕ َذبيّاا المهمّإ اصامؽاادِٕ َاصعمماعّإ العااالٕ يف الا د
َنعر يَح المفايم َالمصااح بني كافٕ ظراٙح اجملممع الصُدانْ .

.2

املصايمٕ يف تهمّإ َمحاِإ املاُايد الط ّعّإ َذبيّاا انااو املااَ ْٙالػاواَ ْٙذبصاني درا انشار
َتيلّا دا ٔ الفيار يف الرِاحل َاسبفار َذبيّاا المهمّإ املمُازنإ لكافإ اهااقا الا د تعايّعا
ل شميراي يف الرِحل.

.3

تُلّ فرؿ العما للماُاقهني َادااد عمالإ َقهّإ ااادئ علاٖ اصِفاا٘ امطل اال الصاُ ضبلّاا
َاالّما عو قرِا (الم يِب) َكصب العّغ الكرِم َتيلّ اع الل ال اطالٕ .

.4

املصايمٕ يف بها٘ صبممع ياظ َامصااح َعادل ِم هٖ انر

اسبمّ ٔ َِصعٖ للع الٕ َالمفااو

َالمكاف ا االعمماااعْ َعم ا اشباارل َالصااعْ لهعاار اااّم الففااّلٕ َالمسكّاإ َالطًاار َالصاالُ
اصنصانْ املُعب بالرِحل َاسبفر .
.5

تهمّاإ املااُايد املاّٙاإ راااين صباارٗ الهّ ا (اّاااٍ انَدِاإ َاملّاااٍ ازبُفّاإ) َاملصااايمٕ يف دعاام اناااو
اليُاْ عدل دؽاد املّاٍ َتهمّٕ املهاقا اسب َدِٕ.

.6

بهااا٘ الي ا يال َت ا يِب الع ا ا ليّااادٔ ش اُداى املصاامي بعبعاااد (اةانّاإ -اامؽااادِٕ  -شّاشاإّ -
تهمُِ اإ  -أاهّ اإ – ثيافّ اإ – َقهّ اإ َ )...تعل ااّم أشاش ااّال َتفاؼ ااّ عل اام اليّ ااادٔ َالم ط ااّ
االشذلاتّيْ كيس٘ او صبمُعٕ امهُعٕ او الدلااج .

.0

املصايمٕ يف ش نيؾ املعلُااال اسبااد الاوٓ نعاانْ اهاٌ يف الصاُداى َاملصاايمٕ يف تعاكّ صبمماع
املعرفٕ َاملعلُااتّٕ .
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.1

اصنماان اله ااتْ .

.2

اصنمان اسباُّانْ .

.3

اصنمان الؽهاعْ المحُِلْ للمهميال اله اتّٕ َاسبُّانّٕ .

.4

الطااال ازب ِ ٔ َاملمي دٔ َدؽاد املّاٍ .

.5

العم اصعمماعْ َالثيايف َاصع اْ .

.6

انشُا اشبايعّٕ َالممُِ َالعراكال .

.7

اع اد َت يِب الع ا .

.8

املعلُااتّٕ َتكهلُعّا املعلُاال .

.9

الُد ال اصنماعّٕ َاهافو ال ّع .

.10

تُفرل فرؿ العم َتعػّ الع ا .

.11

المطُِر اصدايٓ َازبُدٔ .
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.

.

 .1تُفرل الُات َازبً .
 .2تر انثر الطّب.
 .3يفع اعهُِال أفراد اجملممع.
 .4كثرٔ املُايب يف اجملممع.
 .5المهافض يف اصتياى َازبُدٔ َاصدصاى.
 .6يب

املصؤلّٕ باحملاش ٕ.

 .7تيُِٕ الععُي باصنمما٘ لل ِو َالُقو.
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EFQM
EFQM

 تطُِر اهعمال اجملممع امل نْ يف دَلٕ الصُداى ملصايممًا الفاعلٌ يف نًفٕ ال د.
 زِادٔ املعرفٕ يف صبال تيّّم اندا٘ املؤشصْ.
 بها٘ ا يال َاًايال ادائ املهعمال غرل الرحبّٕ.
 يفع اصمُٗ الُعْ امايشال اصدائ املممّسٔ َانفكاي اصدايِٕ امل مكرٔ.
 بها٘ َمتكني ظ كال او املمايشني اليّادِني يف صبال املهعمال غرل الرحبّٕ.
 تي ِر َ تعيّع املهعمال املممّسٔ يف أداًٙا َانماعّمًا َر ااتًا َاعايِعًا َبراصبًا َرططًا
َأشالّب عملًا َاملُظفني املممّسِو فًّا.
 اد اث نيلٕ نُعّٕ َتطُِر يف أدا٘ املهعمال غرل الرحبّٕ يف ر إ املُاقهني َتعسِس تهافصّمًا َ
دبوِر ثيافٕ الممّس اليت ترتكس علٖ أشض عاملّٕ.
 أدا٘ املهعمال غرل الرحبّٕ عملّاتًا بكفا٘ٔ َفعالّٕ.
 تُفرل دلّ ارععْ ايظادٓ ِيُد اعاِرِٕ للمطُِر َالمحصني لمحُِ امل ر ل عدل العملّال
مل رعال ةكو اّاشًا.
 زِادٔ الُعْ بعيمّٕ عُاٙس الممٌّّس للمطُِر َاندا٘ ازبّ للعملّال باـافٕ اّمٕ املّسال المهافصّٕ
للمهعمال املعايكٕ.
 تعيّع الميُِم الواتْ َتعسِس املمايشال املممّسٔ يف ادائ َدُكمٕ املهعمال غرل الربح َاياينٕ
أداًٙا اع املعاِرل املُـُعٕ .
 زِادٔ الُعْ َنعر ثيافٕ امطل ال اسبؽُل علٖ الممّس .
 تعيّع املؤشصال علٖ تي ِم َتط ّا عملّال تطُِر ازبُدٔ العاالٕ باملؤشصٕ .
 تيُِٕ اًايال ال حث العلمْ َالمحلّ اصدؽا ْٙازبّ .
عبو ن عم َنعيع اندا٘ املؤشصْ امل ع َاملممّس.
تي ِم عاٙسٔ ذبفس الممّس َاصب اع َاندا٘ املؤشصْ َتصايم باصيتيا٘ بعدا٘ املهعمال غرل الرحبّٕ َفيا
لهمُذن الممّس.
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اى اًممها يْ بث يَح المهافض اصدابْ بني املهعمال غرل الرحبّٕ َأفراديا َااليتيا٘ اا تي إ او
ر اال ر ل المحفّس َاكمعاف املممّسِو َيعاِمًم بً ف ذبيّا املكانٕ املراُإ االّمّا َ دَلّا .
 .1اصر ؿ َالميرد .
 .2الؽ

َاناانٕ .

 .3الثيٕ .
 .4العفافّٕ َالعُيٗ.
 .5اصلمسام َاصنف اط .
 .6العم بالفرِحل َيَح الفرِا .
 .7ازبُدٔ َاالتياى .
 .8المُعٌ الكاا عبُ الهماٙج.
 .9اصشمياإ َالعم .
 .10اصدصاى بالعم .
Sudan Foundation
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• ذب ِ يؤِٕ َأي اف َاـحٕ لإلب اع علٖ املصمُٗ اصشذلاتّيْ دار اهعمال اجملممع امل نْ بالصُداى.
• تطُِر يؤِٕ َاشذلاتّيّال لإلب اع ـمو املهعمال َتط ّيًا.
• تعسِس دَي اليّادٔ يف تي ِم الي َٔ اسبصهٕ َبها٘ ثيافٕ اؤشصّٕ داعمٕ لإلب اع.
• ربطّ

َتهمّٕ َذبفّس َمتكني املُايد ال عرِٕ للمعايكٕ يف عملّال اصب اع َتسَِ يم باملًايال

َالصلُكّال اليت ت عم اصب اع َاالبمكاي َتُفرل ال ّ ٕٚامل ٙمٕ لولك.
• ت ين افًُم اصب اع اا ِفمو تكاالّٕ املُايد َالي يال اع العركا٘ َاا ِصايم يف تهفّو شّاشٕ
َاشذلاتّيّٕ اصب اع َـماى ذبيّا أي اف املهعمال.
• ادائ املُايد المكهُلُعّٕ َاملعرفّٕ َتُفرل الممُِ ال زم ل عم اصب اع َاالبمكاي.
• اصشمثماي يف اصب اع لمحيّا ومُ قُِ انا اشميابٕ للعرَف االامؽادِٕ املمػرلٔ.
• اّاط أثر تط ّا املعايِع اصب اعّٕ علٖ نماٙج َأدا٘ املهعمٕ .

:
:
 املركس انَل ا لؼ َا يٍ ( 250ألحل عهٌّ شُدانْ)
 املركس الثانْ ا لؼ َا يٍ ( 150ألحل عهٌّ شُدانْ)
 املركس الثالث ا لؼ َا يٍ ( 100ألحل عهٌّ شُدانْ)
 يوا َشمحُز املهعمال الفاٙسٔ علٖ تػطّٕ اع إّ او ر ل:
 دف تُزِع ازبُاٙس.
 املُاع اصلكذلَنْ ملؤشصٕ الصُداى ()Sudan Foundation
 اُااع المُاؼ االعمماعْ للمؤشصٕ (.)Sudan Foundation
 اصع م امليرَ٘ َاملر.ْٙ

:
:
:


أى تكُى ازبمعّٕ أَ املهعمٕ ايّ ٔ ق يا ندكام اانُى املهعمال َ شلا الٙحٕ اعمم .



أى ِكُى لليمعّٕ اير ثابت ملساَلٕ أنعطمًا (شه الكّٕ أَ عي اداي أَ ااراي ربؽّؾ أَ دا
انمفاع)
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أى ِكُى ا افٖ علٖ اظًاي ازبمعّٕ أَ املهعمٕ ث ثٕ أعُام َ ل ًِا اّسانّٕ َاد ٔ اعمم ٔ علٖ
انا .




أى تكُى المهمّٕ يْ أيم ضباَي أنعطٕ املهعمٕ أَ ازبمعّٕ
أى تلمسم ازبمعّٕ أَ املهعمٕ بؽرف أاُال ازباٙسٔ يف املعرَعال أَ الدلااج اشباؼٕ بالمهمّٕ
ال عرِٕ في .



أى تكُى ازبمعّٕ أَ املؤشصٕ ل ًِا تيرِر اراععٕ اسبصابال املالّٕ للصهمني انررلتني



أى تكُى ازبمعّٕ أَ املؤشصٕ ل ًِا عمالٕ داٙمٕ (اسب اندنٖ  5عاالني)



أى تكُى ازبمعّٕ أَ املؤشصٕ ل ًِا شابيٕ أعمال ملعرَعال

www.sudanfoundation.net

:


ؼُئ او الٙحٕ الهعام االشاشْ



ظًادٔ تصيّ املهعمٕ أَ ازبمعّٕ



تيرِر اراعع اسبصابال لعااني شابيني



اشلّك المهعّمْ للمهعمٕ أَ ازبمعّٕ.



اشلّك الُظّفْ للمهعمٕ أَ ازبمعّٕ



الميايِر الصهُِٕ للث ث أعُام املاـّٕ



ؼُي او برَتُكُالل المعاَى اع اؤشصال أَ مجعّال أررٗ



ؼُي او شي ل العاالني َ املمطُعني



ؼُي او رط ازبمعّٕ أَ املهعمٕ للعام ازبايٓ.



اصاراي بعَعٌ انفا ازباٙسٔ اُاع َ طبمُم خبمم ازبمعّٕ.



ِصاع االظذلا يف ازباٙسٔ علٖ اّاط اندا٘ اسبالْ للمهعمٕ دصب اعاِرل ازباٙسٔ.



ت ين اعاِرل الممّس َأفف املمايشال ال َلّٕ يف تطُِر اننعمٕ ال ارلّٕ َيف عملّٕ الميّّم الواتْ
َاليت تً ف اىل ذب ِ نياط الئُ َفرؿ المحصني ل ٗ املهعمٕ أَ ازبمعّٕ.



اشلام َذبفّس املُظفني ل ول أاؽٖ عًُديم للحؽُل علٖ ازباٙسٔ َبث يَح اسبماط دار املهعمٕ
أَ ازبمعّٕ.
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اظًاي أيم اصظبازال َبالمالْ االيتيا٘ باشم َزلعٕ املهعمٕ أَ ازبمعّٕ أاام امليْ اشب إ
َأؼحا الع إ.



ذبؽ ك اهعمٕ اعايكٕ علٖ تيرِر تيّّمْ دُل أداًٙا ِمفمو أيم نياط الئُ َفرؿ
المحصني مما ِصاع يا علٖ اعمماد اعاِرل ازباٙسٔ يف فحؾ َتطُِر أنعممًا َأداًٙا.



ذبؽ املهعمال املعايكٕ علٖ برنااج ت يِيب لرفع ا يال َع ايال فر العم َالكاُادي َِمفامو
َيػ عما تعرِفّاإ ََيػ عم ا ربؽؽاإّ يف صباااالل الممّااس املؤشصااْ َفااا اعاااِرل EFQM
َاهًا:
.1

اهًيّال العم َفا الممّس املؤشصْ

.2

تط ّيال اهًيّٕ ياداي

.3

اؤظرال اّاط اندا٘

.4

الممّس املؤشصْ

.5

أدلٕ العم المهعّمّٕ َالمُثّا

.6

الم طّ االشذلاتّيْ

.7

اًايال كمابٕ تيرِر الممّس املؤشصْ َاملعسزال

.8

ادائ شكرتايِا الممّس املؤشصْ

.9

ادائ فر العم

.10

ادائ المػّرل املؤشصْ
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ـعحل المهاشا بني أي اف َاّم املهعمال َبني اصمُِال أدا٘ َشلُ العاالني ََـُح المهااض بني
تُاعال اصدائ َبني أي اف العاالني.



تُزع املصُٚلّال َتعممًا بني اصمُِال َأفراد اصدائ َـعحل نعم َآلّال احملاش ٕ َاملصا٘لٕ عو نماٙج
اندا٘.



ع م َـُح أشض َاعاِرل اصدائ يف ربطّ اندا٘ َتُعٌّ شلُ العاالني َارم ط الرؤٗ الع ؽّٕ
للم ِرِو باسبياٙا َاملعلُاال الفعلّٕ .



اعمماد أوماط َاعاِرل تيلّ ِٕ يف المهعّم َبها٘ اشلّاك المهعّمّٕ علٖ أشاط اجملمُعال الُظّفّٕ
املم اع ٔ َلّض علٖ أشاط العملّال املذلابطٕ املهميٕ لليّم يف املهعمال.



تع د ؼُي اي اي املُايد َراؼٕ املُايد غرل املمي دٔ َأيمًا الُات َاشمهفاذ َات أقُل يف العملّال اا
ِيل او فرؿ الُؼُل اىل انشُا يف تُاّت اهاشب.

 االشم

ام العكلْ َاشلااعْ للميهّال ازب ِ ٔ َأيمًا تيهّال املعلُاال َاالتؽاالل َاسباش ال اآللّٕ

َاالكمفا٘ بازبانب املعًرٓ املممث يف اامها٘ تلك الميهّال دَى بول ازبً الكايف الشمّعابًا

َتفعّلًا.
Processes
Process
Management

Customers
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Total Quality
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المعرف علٖ اجملمُعال امل ملفٕ للممعاالني اعًا اسبالّني َاحملمملني َاو ثم المه ؤ
بإدمّاعاتًم امل ملفٕ َتُاعاتًم املصمي لّٕ.



ترمجٕ كافٕ اصدمّاعال َالمُاعال َاملمطل ال املمكهٕ للممعاالني اسبالّني َاحملمملني اىل
عرَض اّمٕ اصم اإ َعاذبٕ.



بها٘ َتطُِر دُاي امُاؼ اع املمعاالني ِمصم بالعفافّٕ َاملؽايدٕ.



الصعْ اسبثّث او أع ابمكاي َاـافٕ اّمٕ لؽاحل املمعاالني اع العم علٖ اظراكًم كلما
أاكو يف تطُِر َابمكاي ر اال َاهميال َدباي ع ِ ٔ.



ـماى أى املُظفني ل ًِم املُايد َالكفا٘ال َالممكني ال زم لمحيّا أفف دبربٕ للممعاالني.



املمابعٕ َاملراععٕ املصممرٔ لمياي َانط اعال املمعاالني َاالشميابٕ املهاش ٕ مل دعاتًم.



اياينٕ أداًٙا اع اصمُِال اندا٘ َاملعاِرل اليّاشّٕ ذال الؽلٕ َالمعلم او نياط الئُ َفرؿ
المحصني ل ًِا او أع تععّم اليّمٕ املفافٕ لؽاحل املمعاالني.
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ـماى اصمي املؤشصٕ او ر ل ذب ِ َنعر الػرض انشاشْ الوٓ تصمه الٌّ الرؤِا َالرشالٕ
َاليّم َانر اّال َالصلُ املؤشصْ.



اعرفٕ َفًم أيم الكفا٘ال َالي يال املمُفرٔ ل ًِا َكّفّٕ اشم

ااًا لؽّاغٕ اّم اعذلكٕ

شب إ اجملممع كافٕ.


اشمّعا

افايّم اصشم اإ يف احملمُٗ انشاشْ صشذلاتّيّمًا َشلصلٕ اليّمٕ َتؽمّم

العملّال َاو ثم ربؽّؾ املُايد ال زإ لمحيّا أي افًا املهعُدٔ.


َـع املرععّٕ العلمّٕ َالعملّٕ امل ٙمٕ صداد ؼّػٕ امُازنٕ تعرو بعني اصعم اي امطل ال
اصنصاى او عًٕ َاسبفاظ علٖ ال َّ ٕٚذبيّا انيباح او عًٕ أررٗ َاليت ت َ أدّانا َكعنًا
أَلُِال امهاافٕ أَ امهافصٕ تُاعًًم.



تعيّع مجّع املعهّني باملؤشصٕ علٖ املعايكٕ يف اننعطٕ اليت تعُد بالفا ٔ ٙعلٖ اجملممع بؽُئ
أَشع َأسل .



ربؽّؾ املُايد ال زإ لمل ّٕ اصدمّاعال علٖ امل ٗ الطُِ عُـا عو الذلكّس علٖ الربح
الصرِع علٖ امل ٗ اليؽرل اع دّازٔ َتعسِس الي ئ المهافصّٕ يف اجملاالل املهاش ٕ.



تؽمّم اسبسإ املمكاالٕ لل

اال َاملهميال َـماى اصدائ الهعطٕ ل َئ اسبّأ الكاالٕ

للمهميال َاشب اال بطرِيٕ اصؤَلٕ َتراعْ انقر املهاش ٕ.


بها٘ الي ئ علٖ اّاط َذبيّا المُازى اناث نثر عملّاتًا المعػّلّٕ َدَئ دّأ اهمياتًا
َر ااتًا علٖ الؽحٕ العاإ َالص إ َال ّ.ٕٚ



الذلَِج َالهعر الفعال للمعاِرل اصامؽادِٕ َاصعمماعّٕ َال ّ ّٕٚيف اطاعال أعماشلم.



ذبلّ ادبايال اندا٘ المعػّلْ حملاَلٕ فًم الي يال َاصاكانّال اسبالّٕ َالكااهٕ ل ًِا َاو ثم
ذب ِ فرؿ المطُِر َالمحصني ال زإ لمحيّا أي افًا اصشذلاتّيّٕ.
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تطُِر شلصلٕ اّمٕ ذال كفا٘ٔ َفاعلّٕ لفماى اشم اإ ا ئ املؤشصٕ علٖ اصِفا٘ بإلمساااتًا
الُايدٔ يف عرض اليّمٕ اليت مت اصلمسام بًا دباٍ املمعاالني.



تهمّٕ ثيافٕ اؤشصّٕ تصعٖ َبؽُئ اصممرٔ لمعمّا فاعلّٕ المعاَى املعذل َبها٘ يَح الفرِا يف
كافٕ اسبليال املمُاؼلٕ َاملكُنٕ لصلصٕ اليّمٕ اشباؼٕ باملؤشصٕ.



ـماى او تُفر كافٕ املُايد املالّٕ َاملادِٕ َالميهّٕ ل عم المطُِر املؤشصْ.



تعشّض اصقاي العام لصلصلٕ اليّمٕ باملؤشصٕ بهاً٘ علٖ اليّم املعذلكٕ َا أ املصا٘لٕ
َانر اّال َثيافٕ الثيٕ املم ادلٕ َاملؽايدٕ.



اع العركا٘ لمحيّا املهافع املم ادلٕ َتعسِس اليّمٕ املفافٕ لؽاحل املعهّني

العم املعذل

َت ادل اشبدلال َاملعرفٕ َاملُايد تعسِسا لرَح المعاَى بني بعفًم ال عض.


انعا٘ ظ كال اهاش ٕ بً ف ذب ِ فرؿ العراكال املصمي لّٕ لمعسِس ا ئ َااكانّال املؤشصٕ
لمحيّا اّمٕ افافٕ لؽاحل املمعاالني.



ؼّاغٕ اهًيّال صظرا املعهّني باملؤشصٕ َذبيّا اصشم

ام اناث للمعايف املذلاكمٕ ل ًِم

او ر ل تُظّفًا صنمان انفكاي َاصب اع.



تعشّض َادائ ظ كال المعاَى املعذل اليت تراْ لمح ِ فرؿ اصب اع َاصبمكاي َالمحصني.
اصديا

َاصعذلاف بعى افًُم اصب اع ةكو أى ِهط ا علٖ املهميال َالعملّال َالمصُِا

َاشلّاك المهعّمّٕ اـافٕ لهماذن انعمال.


َـع غاِال َأي اف َاـحٕ لإلب اع ت هٖ علٖ فًم انشُا َالفرؿ املمادٕ َا عُإ بالصّاشال
امل ٙمٕ َاملُايد ال زإ.
ام اهًيّٕ اهعمٕ صنمان انفكاي اصب اعّٕ َترتّ ًا َفا انَلُِال.



ت ين َاشم



ارم اي َتهيّح انفكاي ازب ِ ٔ الُاع ٔ َاو ثم تص رل املُايد ال زإ لمحيّيًا ر ل اصقاي
الساين امل ٙم.
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ظحو اشلمم َالصعْ شبلا ثيافٕ اصظرا

َاسبّازٔ َالممكني َالمحصني َاملصا٘لٕ زبمّع

املُظفني او ر ل أفعاشلم َتؽرفاتًم َدبايبًم.


دبصّ اليّم املؤشصّٕ َاعطا٘ الي َٔ اسبصهٕ يف الهسايٕ َاملصؤَلّٕ اجملممعّٕ َالصلُ املًين
دار املؤشصٕ َرايعًا شعّا اهًم لمطُِر َتعسِس زلعٕ َاكانٕ املؤشصٕ.



ؼّاغٕ اصاي اصمي لْ َاـح َذب ِ ارتكسال اشذلاتّيّٕ للمؤشصٕ َتعمّمًا َاو ثم الصعْ
لمُدّ َتؽُِب عًُد املُظفني عبُ ت ين الرؤِا َالرشالٕ َاني اف َالعم علٖ ذبيّيًا.



المحلْ باملرَنٕ َالي ئ علٖ ؼهاعٕ اليرايال الؽا ٕ ٙبها٘ علٖ املعلُاال املمُفرٔ َاشبدلٔ َاملعرفٕ
الصابيٕ اع انرو بعني االعم اي تعثرلاتًا احملمملٕ.



اصديا

بعى احملافعٕ علٖ اُاع الؽ ائ َاشم اامٌ تعمم علٖ ا يتًم علٖ شرعٕ المعلم

َاصشميابٕ عه اسباعٕ.


الم ين َالذلَِج لثيافٕ ت عم انمان انفكاي ازب ِ ٔ َاهًيّال المفكرل اسب ِثٕ الراإّ لمعيّع
اصب اع َالمطُِر املؤشصْ.



اصتصام بالعفافّٕ َذبم املصؤَلّٕ دباٍ مجّع املعهّني باملؤشصٕ َاجملممع كك عو نماٙج اندا٘
اع ـماى ذبلْ مجّع املُظفني بالصلُكّال املًهّٕ َاملصؤَلّٕ َالهسايٕ َاصشمياإ يف كافٕ
تعاا تًم َتؽرفاتًم.



اشم

ام اآللّال املهاش ٕ للمعرف علٖ املمػرلال يف ال ّ ٕٚاشبايعّٕ َترمجمًا اىل شّهايُِيال

اصمي لّٕ ممكهٕ بالهص ٕ للمؤشصٕ.
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ترمجٕ اصشذلاتّيّال املؤشصّٕ اىل عملّال امُاٙمٕ َاعايِع اه ثيٕ عهًا َيّاك تهعّمّٕ
ت عمًا تعكّ ا علٖ ا ئ املؤشصٕ علٖ تط ّا المػّرلال املطلُبٕ بالصرعٕ املهاش ٕ عدل كافٕ
اراد شلصلٕ اليّمٕ ذال الؽلٕ.



تطُِر صبمُعٕ او اؤظرال أدا٘ العملّال َنماٙج طبرعال انعمال ذال الؽلٕ مما ِمّح اراععٕ
كفا٘ٔ َفاعلّٕ العملّال الرّٙصّٕ َدَييا يف ذبيّا اني اف اصشذلاتّيّٕ.



اشم

ام ال ّانال اشباؼٕ باندا٘ اسبالْ َبالي يال اشباؼٕ بالعملّال َاعرا٘ املياينال املعّايِٕ

ذال الؽلٕ او أع تُعٌّ اصب اع َاصبمكاي َعملّال المحصني .


اصدائ الفاعلٕ للمػّرل او ر ل ادائ اهعمٕ للمعايِع َالذلكّس علٖ عملّال المحصني.



الصرعٕ يف المكّحل َاُا٘إ اشلّك المهعّمْ ل عم ذبيّا اني اف اصشذلاتّيّٕ.



تيّّم َتطُِر اسبسإ الميهّٕ بػرض ذبصني ديعٕ ارَنٕ َشرعٕ المكّحل املؤشصْ للعملّال
َاملعايِع َاملؤشصٕ كك .



ذب ِ املًايال َالكفا٘ال َاصمُِال أدا٘ املُظفني املطلُبٕ لمحيّا الرؤِا َالرشالٕ َاني اف
اصشذلاتّيّٕ.



الم طّ

الفعال زبو

َتطُِر َاصدمفاظ باملُايب َالي يال املطلُبٕ لمحيّا تلك

اصدمّاعال.


املُا٘إ بني اني اف الع ؽّٕ َأي اف الفرِا َمتكني املُظفني او اصشمهًاض الكاا لي ياتًم
الكااهٕ برَح او العراكٕ اسبيّيّٕ بني ازبمّع.



ـماى َعُد بّ ٕٚعم ؼحّٕ َامُازنٕ اع اسبّأ املعّعّٕ اع انرو بعني اصعم اي لكافٕ افاِا
العؽر او عم َتُاؼ اصممر ال ِهيطع علٖ ا اي الصاعٕ (َ )24/7ذب ِال العُملٕ املمساِ ٔ
اـافٕ نشالّب العم اسب ِثٕ.



ادذلام َتي تهُع املُظفني َاجملممعال َانشُا اليت تيُم املؤشصٕ خب امًا.



تطُِر اًايال َا يال املُظفني لفماى ا يتًم علٖ المهي أَ آيلّمًم لمُلْ اًام أررٗ.



تعيّع املُظفني لّؽ حُا شفرا٘ للمؤشصٕ تعسِسا لؽُيتًا َزلعمًا ل ٗ اآلررِو.



ذبفّس املُظفني َدثًم علٖ املعايكٕ يف عملّال المحصني َاصب اع َاو ثم اليّام بمي ِر
عًُديم َاظبازاتًم.
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تفًم ادمّاعال المُاؼ اشباؼٕ باملُظفني َاو ثم اشم

ام اصشذلاتّيّال َاندَال امل ٙمٕ

صشممرايِٕ اسبُاي اعًم.



مجّع اصدمّاعال اسبالّٕ َالمُاعال املصمي لّٕ زبمّع املعهّني باملؤشصٕ كم ر أشاشْ
لمطُِر َاراععٕ اصشذلاتّيّٕ َالصّاشال ال اعمٕ شلا اع المّيغ نِٕ امػرلال.



ذب ِ َتفًم الهماٙج الرّٙصّٕ املطلُبٕ لمحيّا الرشالٕ َتيّّم اصمُٗ المي م عبُ ذبيّا
الرؤِا َاني اف اصشذلاتّيّٕ.



تعرِحل َاشم

ام دسإ امُازنٕ او الهماٙج ال زإ ملراععٕ اصمُٗ المي م اعطا٘ نعرٔ اعميٕ

لألَلُِال علٖ امل ِني اليؽرل َالطُِ َاو ثم ادائ المُاعال اشباؼٕ جبمّع املعهّني باملؤشصٕ.


المط ّا املهمعم لإلشذلاتّيّٕ َالصّاشال ال اعمٕ شلا لمحيّا الهماٙج املهعُدٔ اع المعرِحل
الُاـح لع إ "الص ّٕ َانثر".



تعشّض أي اف علٖ نماٙج اياينال اعّايِٕ بني أدا٘ املؤشصٕ اع اؤشصال أررٗ َبني الي يال
اسبالّٕ َالكااهٕ للمؤشصٕ اىل عانب املياينٕ اع اني اف اصشذلاتّيّٕ املُـُعٕ.



تيّّم دسإ الهماٙج اليت مت ذبيّيًا نغراض ذبصني اندا٘ املصمي لْ َتُفرل اهافع اصم اإ
زبمّع املعهّني باملؤشصٕ.



ذبيّا أعلٖ اصمُِال الثيٕ للمعهّني او ر ل ت هٖ اآللّال الفاعلٕ الراإّ لمفًم
الصّهايُِيال املصمي لّٕ َاو ثم اليّام بذلمجٕ ذلك صدائ فاعلٕ لليفاِا اصشذلاتّيّٕ
َالمعػّلّٕ َتلك املمعليٕ بامل اقر املالّٕ.



ـماى ذبرٓ العفافّٕ يف اع اد الميايِر املالّٕ َغرل املالّٕ املمعليٕ باملعهّني باملؤشصٕ اا يف
ذلك انعًسٔ املمعليٕ باسبُكمٕ املؤشصّٕ َاا ِمهاشب اع تُاعاتًم.



ـماى تسَِ اليادٔ اعلُاال داّيٕ َكافّٕ تُفر شلم ال عم امل ٙم لؽهاعٕ اليراي يف المُاّت
املهاشب.
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Leadership



ِفع اليادٔ الرشالٕ َالرؤِا َاليّم َامل ادئ كما أنًم ِفربُى الي َٔ اسبصهٕ َةثلُى وماذن
حيموٗ بًا يف الممّس َالهسايٕ َاسباكمّٕ َال ع عو الفصاد.



ِيُم اليادٔ بمح ِ َامابعٕ َاراععٕ َتُعٌّ المحصّهال اشباؼٕ بعنعمٕ العم َاندا٘
املؤشصْ.
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ِمفاع اليادٔ اع املعهّني اشبايعّني.



ِ عم اليادٔ ثيافٕ الممّس بني املُظفني يف املهعمٕ



ِعم اليادٔ علٖ ـماى ارَنٕ املهعمٕ َاصدائ الفاعلٕ لعملّال المػّرل
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ـماى اصمي

املهعمٕ او ر ل ذب ِ َنعر الػإِ الرّٙصٕ او َعُد املهعمٕ َاليت تعك

انشاط الوٓ تصمه الٌّ الرؤِا َالرشالٕ َاليّم َالعفافّٕ َانر اّال َالصلُ

املؤشصْ

َالذلكّس علٖ أفف الهماٙج َر إ امليْ اشب إ َاراعأ تكافؤ الفرؿ.


المعرِحل بالرؤِا َالرشالٕ َاني اف زبمّع املعهّني َدع ازبًُد او أع ذبيّيًا َتعيّع
نعر ا ادئ َامطل ال تط ّا الممّس يف اليطاع اسبكُاْ.



دبصّ اليّم املؤشصّٕ َاعطا٘ الي َٔ اسبصهٕ او ر ل االلمسام ا َنٕ الصلُ
َأر اّال الُظّفٕ العاإ َالهسايٕ َاملصؤَلّٕ اجملممعّٕ َالصلُ

الُظّفْ

املًين َتط ّا نعام فعال

للحُكمٕ املؤشصّٕ َاّثا الهسايٕ الُقهّٕ َتعسِس اّم العفافّٕ دار املهعمٕ َرايعًا شعّا
اهًم لمطُِر َتعسِس زلعٕ َاكانٕ املهعمٕ .


تطُِر َدعم بها٘ ثيافٕ اليّادٔ املعذلكٕ باملهعمٕ َاملعايكٕ الع ؽّٕ الفاعلٕ يف تعيّع
عملّال المطُِر َالمعلم املصممر َالعم علٖ تعيّع العم برَح الفرِا الُاد .





اداد ثيافٕ اّادٔ اعذلكٕ للمؤشصٕ َاراععٕ َتطُِر فاعلّٕ شلُكّال انفراد اليّادِٕ.

تعرِحل َاشم

ام دسإ او الهماٙج املمُازنٕ ملراععٕ اصمُٗ المي م َاصمُٗ اصظباز يف ذبيّا

اني اف اصشذلاتّيّٕ َالُقهّٕ اا ِمّح تي ِم نعرٔ اعميٕ لألَلُِال علٖ امل ِني اليؽرل
َالطُِ َاو ثم ادائ المُاعال اشباؼٕ جبمّع املعهّني باملهعمٕ


فًم َتطُِر الي يال املمادٕ بالهص ٕ للمؤشصٕ َـماى االشمفادٔ اليؽُٗ اهًا.



تيّّم دسإ الهماٙج اليت مت ذبيّيًا او أع ذبصني اندا٘ املصمي لْ َتُفرل اهافع اصم اإ
زبمّع املعهّني باملهعمٕ



ارباذ اليرايال بهاً٘ علٖ اعلُاال ِنعممَ علًّا ا هّٕ علٖ اسبياٙا َاُثُإ َتعيّع املُظفني
علٖ ت ادل املعرفٕ او ر ل اشم

ام َتطُِر َت ين َنعر افًُم ادائ املعرفٕ لذلمجٕ اصمُٗ

اندا٘ اسبالْ َاملمُاع للعملّال ذال الؽلٕ لمعيّع املُظفني علٖ ت ادل املعرفٕ.


الُؼُل اىل اصمُِال عالّٕ او ثيٕ أؼحا الع إ او ر ل ـماى ذب ِ امل اقر َادايتًا
بالعك الؽحّح يف مجّع عملّال املهعمٕ



اداد نعام فعال ليّاط َاراععٕ َتطُِر نماٙج اندا٘ املؤشصْ اا يف ذلك االشمفادٔ او تيايِر
الم اّا َالميّّم اشبايعّٕ (اث الميرِر الميّّمْ زباٙسٔ امللك ع
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اسبكُاْ َالعفافّٕ) يف ذبصني عم املهعمٕ َذبُِ نياط الفعحل َفرؿ المحصني اىل نياط
أُ او ر ل رط عم تطُِرِٕ.



ت هٖ اهًيّال عم ؼممت لفًم َتُاع َاو ثم ذب ِ االشميابٕ املهاش ٕ ل دمّاعال اسبالّٕ
َالمُاعال املصمي لّٕ امل ملفٕ نيم املعهّني باملهعمٕ (امليْ ر إ ظركا٘ اُيدِو صبممع
ضبلْ ...اخل) َالمعاَى اعًم يف تهفّو اعايِع َا اديال تطُِرِٕ اعذلكٕ.



االتصام بالعفافّٕ َذبم املصؤَلّٕ دباٍ مجّع املعهّني باملهعمٕ َاجملممع كك عو نماٙج اندا٘
اع ـماى ذبلْ مجّع املُظفني بالصلُكّال املًهّٕ َاملصؤَلّٕ َالهسايٕ َاالشمياإ يف كافٕ
تعاا تًم َتؽرفاتًم اع االلمسام باصقاي العام للمصا٘لٕ َانر اّال َثيافٕ الثيٕ املم ادلٕ
َالعفافّٕ.



ـماى ذبرٓ العفافّٕ يف اع اد َاؼ اي الميايِر املالّٕ َغرل املالّٕ (دصب امطل ال دُِاى
احملاش ٕ َزائ املالّٕ يٙاشٕ الُزيا٘ يّ ٕٚاكافحٕ الفصاد َمجّع انعًسٔ الراابّٕ) املمعليٕ
باملعهّني باملهعمٕ َاا ِمهاشب اع تُاعاتًم.



تعيّع مجّع املعهّني باملهعمٕ علٖ املعايكٕ يف اننعطٕ اليت تعُد بالفا ٔ ٙعلٖ اجملممع بؽُئ
أَشع َأسل او ر ل اداد اهًيّال صظراكًم َالعم علٖ تعرِحل َذب ِ دَي املهعمٕ يف
صبال املصؤَلّٕ اجملممعّٕ او ر ل ذب ِ ادمّاعال اجملممع احمللْ.



االلمسام باننعمٕ َاليُانني َاالشذلاتّيّال املعمُل بًا َاشباؼٕ باجملممع اث اهع الم رني
َدعم املرأٔ َظؤَى انشرٔ.



بها٘ ثيافٕ ت عم احملافعٕ علٖ املُايد اث املّاٍ َالطاإ َيفع كفا٘ٔ اشم

ااًما َاشم

ام

الطاإ ال ِلٕ اى أاكو.


تعيّع المعاَى اع ازبًال اشبايعّٕ او ر ل ع د او امل اديال اث دعم ت ادل املعلُاال َتهفّو
املياينال املعّايِٕ اليت تصًم يف ذبصني أدا٘ املؤشصال.



نعر ثيافٕ اصظرا َالممكني َالمحصني َاملصا٘لٕ زبمّع املُظفني او ر ل أفعاشلم َتؽرفاتًم
َدبايبًم اـافٕ اىل تفُِض الؽ دّال اا ِصًم يف ذبصني اندا٘ َتي ِم اشب اال ململيْ
اشب إ.
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اصديا

بعى احملافعٕ علٖ املُااع الُظّفّٕ العلّا تعمم علٖ ا يتًم علٖ شرعٕ المعلم

َاالشميابٕ عه اسباعٕ.


تي ِم ال عم املطلُ زبمّع املُظفني يف كافٕ اُااع املهعمٕ لمهفّو رططًم َذبيّا أي افًم
َغاِاتًم او ر ل اصايمال اليادٔ الع ؽّٕ يف تهمّٕ انفراد.



االعذلاف َالمي ِر زبًُد َاظبازال املُظفني بؽُئ ا ٙمٕ َفٖ المُاّت املهاشب.



تُفرل بّ ٕٚاعيعٕ علٖ اصب اع او ر ل ت ين َترَِج لثيافٕ ت عم انمان انفكاي ازب ِ ٔ
َاهًيّال المفكرل اسب ِثٕ الراإّ لمعيّع اصب اع َالمطُِر املؤشصَْ .تعيّع املُظفني علٖ
املعايكٕ يف عملّال المطُِر َالمحصني املصممر.



تعسِس َتعيّع المهُع َتكافؤ الفرؿَ .تُفرل ظرَف عم ادابّٕ َا ٙمٕ.



المحلْ باملرَنٕ َالي ئ علٖ ؼهاعٕ اليرايال الؽا ٕ ٙبهاً٘ علٖ املعلُاال املمُفرٔ َاشبدلٔ َاملعرفٕ
الصابيٕ اع انرو بعني االعم اي لهماٙيًا احملمملٕ َاو ر ل اصدائ الفاعلٕ للمعرفٕ يف املهعمٕ



َـع ارععّٕ علمّٕ َعملّٕ ا ٙمٕ تعرو بعني االعم اي امطل ال اسبفاظ علٖ ال َّ ٕٚذبيّا
اني اف َانَلُِال اث الفُـا٘ َالملُث ال َّ ْٚتيلّ انرطاي الؽحّٕ َاسبُادث.



الصعْ صظرا مجّع املعهّني باملهعمٕ َاسبؽُل علٖ دعمًم َاشًاااتًم فّما ِه ػْ اد اثٌ او
تػّرل يام َاطلُ لفماى ذبيّا الهياح املصم ام للمؤشصٕ.



اصدائ الفاعلٕ للمػّرل او ر ل ادائ اهعمٕ للمعايِع َالذلكّس علٖ عملّال المحصنيَ .ادائ
تعثرلال عملّٕ المػّرل علٖ مجّع املعهّني.



ارم اي َتع ِ انفكاي ازب ِ ٔ الُاع ٔ َدعمًا َاو ثم تص رل املُايد ال زإ لمحيّيًا ر ل
اصقاي الساين امل ٙم.

Strategy



ؼّاغٕ اصشذلاتّيّٕ بهاً٘ علٖ فًم ادمّاعال َتُاعال أؼحا الع إ املعهّني باملهعمٕ َال ّٕٚ
اشبايعّٕ.
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ؼّاغٕ اصشذلاتّيّٕ بهاً٘ علٖ فًم اندا٘ ال ارلْ َااكانّال املهعمٕ



تطُِر اصشذلاتّيّٕ َاراععمًا َذب ِثًا اع الصّاشال ال اعمٕ شلا.



تعمّم َتط ّا َامابعٕ أدا٘ اصشذلاتّيّٕ َالصّاشال ال اعمٕ شلا.



دبمّع االدمّاعال اسبالّٕ َالمُاعال املصمي لّٕ زبمّع أؼحا الع إ املعهّني باملهعمٕ
كم ر أشاشْ لمطُِر َاراععٕ اصشذلاتّيّٕ َالصّاشال ال اعمٕ شلا اا ِفمو ذبيّا
اني اف اصشذلاتّيّٕ َاني اف الُقهّٕ اليت تصايم املهعمٕ يف ذبيّيًا.



ذب ِ َذبلّ َفًم املؤظرال اشبايعّٕ اث انوماط االامؽادِٕ َالصّاشّٕ َاجملممعّٕ َاليت ا
تؤثر علٖ املهعمٕ َالعُاا االعمماعّٕ اليت ةكو أى تؤثر علٖ املهعمٕ



الفًم َالمه ؤ بانثر قُِ َاؽرل امل ٗ للمػرلال ذال الع إ يف املمطل ال الصّاشّٕ اليانُنّٕ
المعرِعّٕ َاملمطل ال ذال الؽلٕ.



اشم

ام اآللّال املهاش ٕ للمعرف علٖ املمػرلال يف ال ّ ٕٚاشبايعّٕ َذبُِلًا اىل ب ا ٙاصمي لّٕ

ممكهٕ بالهص ٕ للمؤشصٕ اع بيا٘ املهعمٕ امّيعٕ بعك داٙم نِٕ تػرلال حبّث تممكو او
المعاا اعًا بالعك الوٓ ِفمو ا يتًا علٖ االشممراي يف تي ِم ر ااتًا َذبيّا اي افًا.



ذبلّ ادبايال اندا٘ المعػّلّْ َاؤظرال اندا٘ املؤشصْ ال ارلّٕ حملاَلٕ فًم الي يال
َاصاكانّال ال ارلّٕ اسبالّٕ َالكااهٕ ل ًِا َاو ثم ذب ِ فرؿ المطُِر َالمحصني ال زإ
لمحيّا أي افًا اصشذلاتّيّٕ.



ذبلّ ال ّانال َاملعلُاال املمعليٕ بالي يال َاصاكانّال اشباؼٕ بالعركا٘ اسبالّني َاحملمملني
بػرض المعرف علٖ كّفّٕ تعسِسيا لي يال املهعمٕ



اشمه اط انثر احملمم للمكهُلُعّا َآلّال العم ازب ِ ٔ علٖ أدا٘ املهعمٕ َكّفّٕ االشمفادٔ
اهًا يف تطُِر عملًا َذبيّا أي افًا ـمو املُايد املمُفرٔ.
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اياينٕ أدا٘ املهعمٕ اع املياينال املعّايِٕ ذال الؽلٕ للمعرف علٖ نياط الئُ َفرؿ المحصني
َالمطُِر املهاش ٕ ل ًِا.



ؼّاغٕ ََـع اشذلاتّيّٕ َاـحٕ َاسبفاظ علًّا اع الصّاشال ال اعمٕ شلا َاصعرا٘ال بػرض
ذبيّا الرؤِا َالرشالٕ اشباؼٕ باملهعمٕ اا ِمماظٖ اع المُعًال َاني اف الُقهّٕ َضباَي
انعه ٔ الُقهّٕ َامل اديال امللكّٕ.



داج ا ادئ االشم اإ يف اصشذلاتّيّٕ َشلصلٕ اليّمٕ َتؽمّم العملّال َاو ثم تُفرل املُايد
ال زإ لمحيّا يوٍ اني اف اا ِمُا٘م اع املُايد املمُفرٔ َاا ِفمو ترتّب انَلُِال اليت
تصعٖ املهعمٕ اىل ذبيّيًا.



ذب ِ َفًم الهماٙج الرّٙصّٕ املطلُبٕ لمحيّا الرشالٕ َتيّّم اصمُٗ المي م عبُ ذبيّا الرؤِا
َاني اف اصشذلاتّيّٕ.



اداد نعام ملراععٕ َتيّّم َذب ِث اشبطٕ اصشذلاتّيّٕ َشّاشال ال اعمٕ شلا للمحيا او
فاعلّٕ َكفا٘ٔ اشبطٕ اصشذلاتّيّٕ.



ذب ِ اؤظرال أدا٘ نُعّٕ َكمّٕ بطرِيٕ تفمو ا ئ املهعمٕ علٖ امابعٕ َتيّّم ا ٗ اظبازيا
او اشبط اصشذلاتّيّٕ َالمهفّوِٕ علٖ كافٕ املصمُِال.



ت ين آلّال فاعلٕ صدائ امل اقر اصشذلاتّيّٕ اليت مت ذب ِ يا َكّفّٕ المعاا اعًا او ر ل
ربطّ اشبط َال ا ٙاملصمي لّٕ املمكهٕ.



ترمجٕ االشذلاتّيّال املؤشصّٕ اىل عملّال َاعايِع َـماى َعُد َاُا٘إ اشلّك المهعّمْ
ل عم تهفّو يوٍ العملّال َاملعايِع بً ف تط ّا المػّرلال املطلُبٕ بالصرعٕ املهاش ٕ.



اشم

ام نماٙج املياينال املعّايِٕ يف ذب ِ املصمً فال ملؤظرال اندا٘ اصشذلاتّيّٕ َالمعػّلّٕ

للمؤشصٕ.


العم علٖ تُفرل املُايد املالّٕ َالمكهُلُعّٕ َال عرِٕ اا ِفمو ذبيّا أي اف املهعمٕ



تعمّم اني اف َاالشذلاتّيّال علٖ مجّع املعهّني ََـع أي اف راؼٕ باصب اع َالمطُِر ـمو
اشذلاتّيّٕ املهعمٕ
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العم علٖ اداد نعام راؿ امابعٕ اشبطٕ اصشذلاتّيّٕ َرط

العم باصـافٕ اىل رطٕ

العم امل هّٕ علٖ الميرِر الميّّمْ للياٙسٔ َارباذ اليرايال املهاش ٕ بهاً٘ علٖ االظباز
الفعلْ.

People



دعم رط املُظفني صشذلاتّيّٕ املهعمٕ



تطُِر اعرفٕ املُظفني َا ياتًم.



اُا٘إ املُظفني َاظراكًم َمتكّهًم.



تُاؼ املُظفني بفاعلّٕ يف مجّع أعبا٘ املهعمٕ



اكافعٔ املُظفني َتي ِر عًُديم َاالعمها٘ بًم.



اُا٘إ رط املُظفني اع اشذلاتّيّٕ الُزائ  /املؤشصٕ َاشلّك المهعّمْ َالميهّال اسب ِثٕ
َالعملّال الرّٙصّٕ َالمه ؤ المي ِرٓ لمح ِ االدمّاعال املصمي لّٕ او انفراد اـافٕ اىل
َعُد أَؼاف َظّفّٕ اعمم ٔ اُعب اشلّك المهعّمْ اا ِفمو االشمػ ل اناث لألفراد.




الصرعٕ يف المكّحل َاُا٘إ اشلّك المهعّمْ ل عم ذبيّا اني اف اصشذلاتّيّٕ.
اظرا املُظفني يف اع اد َاراععٕ اصشذلاتّيّال َالصّاشال َاشبط

اشباؼٕ بًم باصـافٕ

اىل ت ين اهًيّال اب اعّٕ َا مكرٔ امٖ كاى ذلك اهاش ا.


ادائ عملّال االشميطا َالمعّني َالمُظّحل َالمطُِر الُظّفْ َالمهي ل َالمعااب الُظّفْ
اعممادا علٖ شّاشال اهاش ٕ َذلك لفماى املصاَأ َتكافؤ الفرؿ َاا ِمُا٘م اع اننعمٕ
اسبكُإّ املعمم ٔ.



اشم

ام اصُدال املُظفني َغرليا او آلّال َوماذن اشميؽا٘ آيا٘ املُظفني َاشم

ام الهماٙج

َالمحلّ َاالشمفادٔ او االاذلادال َالعكاَٗ َالمعلمال الُظّفّٕ لمحصني اشذلاتّيّال
َشّاشال َرط املُظفني َأشالّب العم .
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ذب ِ املًايال َالكفا٘ال َاصمُِال أدا٘ املُظفني املطلُبٕ لمحيّا الرؤِا َالرشالٕ َاني اف
اصشذلاتّيّٕ.



الم طّ الفعال زبو َتطُِر َاالدمفاظ باملُايب َالي يال املطلُبٕ لمل ّٕ يوٍ االدمّاعال.



تيّّم أدا٘ املُظفني او ر ل اؤظرال أدا٘ فردِٕ ارت طٕ باندا٘ املؤشصْ َاصاع تًم علٖ
ذبصّهٌ.



تطُِر اًايال َا يال املُظفني َت يِ ًم او ر ل رط
َتهفّو يوٍ اشبط

ت يِ ّٕ تفمو الع الٕ َالعفافّٕ

لفماى ا يتًم علٖ المهي أَ أيلّمًم لمُلْ َظاٙحل ع ِ ٔ َكّفّٕ

االشمفادٔ او الم يِب يف ذبصني اندا٘ َانعكاشٌ علٖ اندا٘ املؤشصْ.


تطُِر اًايال َا يال امل يا٘ َاليّادال دار املهعمٕ َيبطًا اع رط

اصد ل َالمعااب

املصمي لّٕ.




ـماى تُفر الكفا٘ال َاملُايد َالفرؿ للمُظفني َمتكّهًم لمععّم اصايماتًم للمؤشصٕ

املُا٘إ بني اني اف الع ؽّٕ َأي اف الفرِا َمتكني املُظفني او اق

كاا ااكانّاتًم او

ر ل يَح املعايكٕ اسبيّيّٕ بني ازبمّع.



تفُِض الؽ دّال الكافّٕ للمُظفني َمتكّهًم صظباز اًام عملًم.
اصديا

َاالعذلاف بعى افًُم اصب اع ةكو أى ِهط ا علٖ اشب اال َالعملّال َاشلّاك

المهعّمّٕ اـافٕ آللّال العم ازب ِ ٔ.


اداد ثيافٕ اصب اع َاالبمكاي يف كافٕ صباالل العم يف املهعمٕ لفماى متمع املُظفني بعيلّال
اهفمحٕ َتصميّب بصرعٕ ملا ُِاعًُنٌ او ذب ِال.
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تعيّع املُظفني لّؽ حُا شفرا٘ للمؤشصٕ تعسِسا لؽُيتًا َزلعمًا ل ٗ اآلررِو.



ذبفّس املُظفني للمعايكٕ يف اننعطٕ اليت تصايم ادابا يف ر إ اجملممع كك .
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تفًم ادمّاعال المُاؼ
املصم



إ َاو ثم اشم

ال ارلْ اشباؼٕ باملُظفني َذب ِ

اندَال َاهُال االتؽال

ام اصشذلاتّيّال َاندَال امل ٙمٕ الشممراي اسبُاي اعًم.

اِؽال تُعًال َاـحٕ َتركّس اشذلاتّيْ لفماى فًم املُظفني شلا َا يتًم علٖ تُـّح دَييم
يف اشممراي ظباح املهعمٕ



تصًّ َتعيّع عملّال ت ادل املعلُاال َاملعرفٕ َأفف املمايشال َذبيّا اسبُاي يف مجّع أعبا٘
املهعمٕ



تهمّٕ ثيافٕ اؤشصّٕ تصعٖ َبؽُئ اصممرٔ لمعمّا فاعلّٕ المعاَى املعذل َبها٘ يَح الفرِا يف
كافٕ اسبليال املمُاؼلٕ َاملكُنٕ لصلصٕ اليّمٕ اشباؼٕ باملهعمٕ



اُا٘إ انعُي َاملساِا َظرَط المُظّحل اع اشذلاتّيّال َشّاشال ظفافٕ.



ذبفّس املُظفني َدثًم علٖ املعايكٕ يف عملّال المحصني َاصب اع َاو ثم اليّام بمي ِر
عًُديم َاظبازاتًم او ر ل تط ّا آلّال اهح املكافآل َاسبُافس بطرِيٕ تراعْ املُـُعّٕ
َالع الٕ َالعفافّٕ.



ـماى َعُد بّ ٕٚعم ؼحّٕ َامُازنٕ اع اسبّأ املعّعّٕ للمُظفني.



الذلَِج لثيافٕ ال عم َالمي ِر َالعهإِ املم ادلٕ بني انفراد او عًٕ َفر العم او عًٕ أررٗ
َتعسِس الع اال بني املُظفني َالعم علٖ اداد بّ ٕٚعم ادابّٕ لكافٕ املُظفني.



ـماى ا ئ املُظفني علٖ تي ِم ااذلاداتًم َظكاًَِم َالعم علٖ اعازبمًا َتفعّ نعام
المعلم الُظّفْ اا ِمُا٘م اع اننعمٕ َالمعلّمال.



َعُد اهًيّٕ َالّٕ اعمم ٔ َاط يٕ ِمم او ر شلا ترظّح املُظفني زباٙسٔ املُظحل اسبكُاْ
املممّس.

26

سودان فاونديشن – إستثمار يف املستقبل

Partnerships and Resources



ادائ الع إ اع العركا٘ َاملُيدِو لمحيّا اهفعٕ اصم اإ.



ادائ العؤَى املالّٕ لفماى ظباح اصم ام.



ادائ امل انْ َاملع ال َاملُاد َاملُايد الط ّعّٕ بطرِيٕ اصم اإ.



ادائ الميهّٕ ل عم تهفّو اصشذلاتّيّٕ.



ادائ املعلُاال َاملعرفٕ ل عم ؼهاعٕ اليرايال بؽُئ فاعلٕ َبها٘ ا يال املهعمٕ.
.



ذب ِ العركا٘ الرّٙصُّى للمؤشصٕ يف عملّٕ ذبيّا اني اف املؤشصّٕ َاني اف الُقهّٕ
َامل اديال امللكّٕ َذب ِ ق ّعٕ الع إ اعًم َاسبفاظ علًّا.



ـماى عم العركا٘ َاملُيدِو َفا اشذلاتّيّٕ املهعمٕ َاّمًا َالمهصّا اعًم لمحيّا اني اف
املؤشصّٕ َاني اف الُقهّٕ َامل اديال امللكّٕ َالعم املعذل لمحصني أدا٘ العملّال َدعم اعايِع
المطُِر املعذلكٕ.



تؽهّحل العركا٘ َاملُيدِو َفا اشذلاتّيّٕ الُزائ  /املؤشصٕ َت ين شّاشال َعملّال اهاش ٕ
للعم املعذل اعًم بفاعلّٕ.



بها٘ ع اال اصم اإ اع العركا٘ َاملُيدِو علٖ أشض الثيٕ َاالدذلام َالعفافّٕ املم ادلٕ.



ات اع اهًيّٕ ضب دٔ الرمّاي املُيدِو تمفمو اعاِرل ضب دٔ الرمّاييم َتيّّم أدا٘يم
َاالشمفادٔ او الهماٙج يف ادائ الع اال اع املُيدِو اا ِم ٘م اع أنعمٕ املعذلِال َاللُازم
اسبكُإّ.



بها٘ ظ كٕ ع اال اهاش ٕ اع العركا٘ َاملُيدِو بً ف ذب ِ فرؿ العراكال املصمي لّٕ
لمعسِس ا ئ َااكانّال املهعمٕ لمحيّا اّمٕ افافٕ لؽاحل امليْ اشب إ.



العم ازبماعْ اع ظركاًٙا لمحيّا اهفعٕ ام ادلٕ َتعسِس اليّمٕ املفافٕ لؽاحل املعهّني او
ر ل دعم بعفًا اآلرر باشبدلٔ َاملُايد َاملعرفٕ.
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.



اشم

ام اشذلاتّيّال َشّاشال َعملّال االّٕ ل عم اصشذلاتّيّٕ العاالٕ للُزائ /للمؤشصٕ

َـماى املرَنٕ املالّٕ.


تؽمّم الم طّ املالْ َاملُازنال َالمي ِرال اا ِمُا٘م اع اشبطٕ اصشذلاتّيّٕ َالراابٕ َاع اد
الميايِر َاراععٕ العملّال َذلك لفماى االشم

ام اناث للمُايد املالّٕ َذبؽّ اصِرادال

َترظّ الهفيال.


ربؽّؾ املُايد املالّٕ ال زإ َاعادٔ ربؽّؽًا لمل ّٕ االدمّاعال علٖ امل ٗ الطُِ عُـا عو
الذلكّس علٖ امل ٗ اليؽرل اع دّازٔ َتعسِس الي ئ المهافصّٕ يف اجملاالل املهاش ٕ اعممادا علٖ
اعلُاال داّيٕ.
ام عملّال اسبُكمٕ املؤشصّٕ املالّٕ َتع ِلًا َفا كافٕ املصمُِال املهاش ٕ يف املهعمٕ



اشم



تيّّم َارمّاي َالمحيا او ع َٗ االشمثماي يف انؼُل املادِٕ َغرل املادِٕ اع انرو بعني
االعم اي اآلثاي االامؽادِٕ َاالعمماعّٕ َال ّ ّٕٚعلٖ امل ٗ الطُِ .



َعُد آلّال َنعام للمحاش ٕ ِمم تط ّيٌ اا ِم ٘م اع اننعمٕ املالّٕ اسبكُإّ َاشم

ام

الميايِر املالّٕ يف ارباذ اليرايال ال زإ علٖ كافٕ املصمُِال َاع اد المُؼّال دُل زِادٔ أَ
ذبؽّ اصِرادال َرفض المكالّحل َترظّ الهفيال َتي ةًا لإلدائ العلّا َامل ِرِو اآلررِو
يف املهعمٕ


َعُد آلّال ضب دٔ للمعذلِال َـ

الهفيال اا ِم ٘م اع أنعمٕ املعذلِال اسبكُإّ

َاننعمٕ املالّٕ املعمُل بًا.


َعُد آلّال للمراا ٕ َالم اّا املالْ تفمو العفافّٕ َاملصا٘لٕ َتُفرل ال ّانال املطلُبٕ ةا
ِمُا٘م اع املُازنٕ َاننعمٕ املالّٕ اسبكُإّ َنعام دُِاى احملاش ٕ ََزائ املالّٕ.

.



اشم

ام اشذلاتّيّال َشّاشال َعملّال صدائ امل انْ َاملع ال بطرِيٕ اصم اإ االّا َبّّٚا

َادائ امل سَى اشباؿ باملهعمٕ
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ام اناث َاصدائ الفاعلٕ ل َئ دّأ َش إ كافٕ أؼُشلا املادِٕ اا يف ذلك امل انْ

االشم

َاملع الَ .اعرا٘ الؽّانٕ الفاعلٕ شلا.


اّاط َذبيّا المُازى اناث نثر عملّاتًا المعػّلّٕ َدَئ دّأ اهمياتًا َر ااتًا علٖ
الؽحٕ العاإ َالص إ َال ّ.ٕٚ



تيلّ اآلثاي الصل ّٕ علٖ ال ّ ٕٚاحمللّٕ َذب ِ أي اف قمُدٕ تصمُيف َتم طٖ املعاِرل
َاملمطل ال اليانُنّٕ َاالشمػ ل اناث للمُايد الط ّعّٕ َالعم علٖ تيلّ االشمً



َترظّ ٍ.

الصعْ ال ؤَ اىل االيتيا٘ باملعاِرل االامؽادِٕ َال َّ ّٕٚاالعمماعّٕ ـمو اليطاع الوٓ تعم بٌ
املهعمٕ

.



ادائ دسإ تيهّٕ امكاالٕ ل عم اصشذلاتّيّٕ العاإ للمؤشصٕ اعممادا علٖ ق ّعٕ عم الُزائ /
املؤشصٕ َاالشمفادٔ اهًا يف تي ِم اشب اال ململيْ اشب إ.



تيّّم َتطُِر اسبسإ الميهّٕ بػرض ذبصني ديعٕ ارَنٕ َشرعٕ المكّحل للعملّال َاملعايِع
َاملهعمٕ كك اا ِمهاشب اع ذبيّا اني اف اصشذلاتّيّٕ للمؤشصٕ.



اظرا املعهّني باملهعمٕ ذَٓ الع إ يف تطُِر َتط ّا تيهّال د ِثٕ تً ف لمععّم الفُاٙ
الهادبٕ اهًا َتط ّا امطل ال اسبكُإ اصلكذلَنّٕ املطلُبٕ او املهعمٕ



ذب ِ َتيّّم الميهّال ال ِلٕ َالمكهُلُعّا الهاظ ٕٚيف ـُ٘ تعثرليا علٖ أدا٘ املهعمٕ َا ياتًا
َعلٖ ال ّ.ٕٚ
ام المكهُلُعّا ل عم ثيافٕ اصب اع َاالبمكاي.



اشم



ـماى اصشمػ ل اناث للمُايد الميهّٕ َازب َٗ او دّازتًا.



ـماى تسَِ اليادٔ اعلُاال داّيٕ َكافّٕ تُفر شلم ال عم امل ٙم يف ؼهاعٕ اليراي يف المُاّت
املهاشب او ر ل نعام امكاا صدائ املعرفٕ يف املهعمٕ
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ذب ِ أيم ال ّانال َذبُِلًا اىل اعلُاال َعه اللسَم اىل اعرفٕ ةكو ت ادشلا َاشم

ااًا

بفاعلَّٕ .تُفرل املعلُاال الرباذ اليرايال املهاش ٕ امل هّٕ علٖ اعلُاال اُثيٕ َديّيّٕ.


ذب ِ أااكو املعرفٕ الفمهّٕ َالؽرحيٕ ال ارلّٕ َاشبايعّٕ َالعم علٖ تُفرليا او ر ل
ع ٔ َشا. ٙ



ذب ِ المً ِ ال الرّٙصٕ للمُعُدال املعرفّٕ ل ٗ الُزائ  /املؤشصٕ اا يف ذلك املعرفٕ
املذلش ٕ يف أذياى املُظفني (الفمهّٕ) َاملعرفٕ الؽرحيٕ َالعم علٖ ربفّحل يوٍ المً ِ ال
بً ف محإِ املعرفٕ.



نعر َتعمّم املعرفٕ املُعُدٔ دار املهعمٕ



ذب ِ ازبًال اشبايعّٕ اليت شميُم املهعمٕ بعي اياينال ارععّٕ اعًا َاالشمفادٔ او نماٙج
املياينال املرععّٕ َاصاع ٔ املؤشصال انررٗ يف عملّال املياينٕ املرععّٕ َتطُِر عملًا.



بها٘ اشذلاتّيّٕ صدائ املعرفٕ اذلابطٕ اع اشذلاتّيّٕ املهعمٕ َتهفّو اشذلاتّيّٕ ادائ املعرفٕ.



دفغ ااو املعلُاال َمحاِمًا َاسبفاظ علٖ شرِمًا اع ـماى َؼُل املُظفني املعهّني َأؼحا
الع إ اىل املعلُاال اليت حيماعُى الًّا َيف الُات املهاشب.



تعشّض اهًيّال صظرا املعهّني باملهعمٕ ذَٓ الع إ َاشم

ام اعرفمًم الذلاكمّٕ يف انمان

أفكاي َاب اع.


الصماح للمُظفني َاملصم

اني اشبايعّني باصق ع علٖ املعلُاال َاملعرفٕ ذال الؽلٕ َاليّام

اراا ٕ ذلك اع ـماى محإِ أاو َديُ امللكّٕ الفكرِٕ للمؤشصٕ.


تعشّض َادائ ظ كال المعلم َالمعاَى لمح ِ الفرؿ الكااهٕ لإلب اع َاالبمكاي َالمحصني.



ذبُِ انفكاي اىل َااع ر ل الفذلٔ الساهّٕ اليت ذبيا االشمفادٔ اليؽُٗ اهًا.

Processes & Services

.

30



تؽمّم العملّال َادايتًا بً ف تععّم اليّمٕ لؽاحل مجّع املعهّني باملهعمٕ



تطُِر العملّال َاشب اال لمحيّا اليّمٕ املثلٖ لؽاحل امليْ اشب إ.



ادائ َتي ِم اشب اال.



ادائ ع اال امليْ اشب إ َتعسِسيا.
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.

ام اقاي عام للعملّال الرّٙصّٕ لمهفّو اصشذلاتّيّٕ املؤشصّٕ.



اشم



تؽمّم ادائ العملّال او ب اِمًا اىل نًاِمًا اا ِعم العملّال اليت تم طٖ د َد املهعمٕ
َاا ِفمو العفافّٕ َيبطًا باني اف املؤشصّٕ َالم ار املرى بني يوٍ العملّال.



ـماى فًم االكْ( اصؤَلْ )العملّال ندَاييم َاصؤَلّاتًم يف َـع العملّال َؼّانمًا
َتطُِريا.



تطُِر دسإ امُازنٕ َاهطيّٕ او اؤظرال أدا٘ للعملّال َاا ِمعلا بًا او اياِّض للم رعال
شلا ايت اط َاـح َضب د باني اف اصشذلاتّيّٕ َاملؤشصّٕ للُزائ  /املؤشصٕ َذلك او أع
اعرا٘ اراععٕ لفاعلّٕ َكفا٘ٔ العملّال الرّٙصّٕ َاصايماتًا يف ذبيّا اني اف
اصشذلاتّيّٕ.



اشم

ام ال ّانال اشباؼٕ باندا٘ اسبالْ للعملّال َنماٙج ذبلّ ا ياتًا ايرَنٕ بهماٙج اعرا٘

املياينال املعّايِٕ ذال الؽلٕ او أع تفعّ اصب اع َاالبمكاي َعملّال المحصني َاشم

ام

المػوِٕ الراععٕ او أؼحا الع إ يف ذبصني العملّال َاشب اال َت يِب املُظفني علًّا.

.



الصعْ اسبثّث او أع ابمكاي َاـافٕ اّمٕ لؽاحل امليْ اشب إ اع العم علٖ اظراكًم
كلما أاكو يف تطُِر َابمكاي ر اال َدباي ع ِ ٔ.



اشم

ام اصُدال امليْ اشب إ َغرل ذلك او أظكال اشميؽا٘ اآليا٘ َالمػوِٕ الراععٕ بً ف

المه ؤ َذب ِ المحصّهال اليت تصمً ف تعسِس اشب اال .اع ذب ِ أَلُِال َأي اف المحصني.


تطُِر اشب اال اا ِم ٘م اع املمطل ال املمػرلٔ جملمُعال امليْ اشب إ اسبالّني أَ
املصمي لّني.



َعُد ازبايسِٕ اصلكذلَنّٕ يف املهعمٕ او دّث ال هّٕ المحمّٕ َانفراد لرفع عايسِمًا
اصلكذلَنّٕ اا ِمُا٘م اع رطٕ اسبكُإ اصلكذلَنّٕ َـماى تط ّيًا بفاعلّٕ بً ف ذبصني
اشب اال َزِادٔ يـٖ امليْ اشب إ.
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المُاؼ اشبايعْ اع الفٚال املصمً فٕ باشم

ام اندَال املهاش ٕ الق ع امليْ اشب إ

َاملعهّني علٖ آرر المطُيال اليت تعهًّم َالمطُِر علٖ اشب اال َنُعّٕ اشب اال اليت ِمم
تي ةًا َتطُِريا َكّفّٕ الصرل يف اعرا٘ال اسبؽُل علٖ اشب إ.


مجع املهعمٕ ملعلُاال عو ادمّاعاال امليْ اشب إ َتُاعاتًم َاشم

ااًا لمحصّاو ر ااتًا.

.



تي ِم ر اال لمل ّٕ أَ دباَز ادمّاعال امليْ اشب إ اسبالّٕ َتطلعاتًم املصمي لّٕ َذلك
اا ِم ٘م اع عرض اليّمٕ املي م او ا املهعمٕ



تطُِر شلصلٕ اّمٕ ذال كفا٘ٔ َفاعلّٕ لفماى ا ئ املهعمٕ علٖ االشممراي باصِفا٘ بإلمساااتًا
الُايدٔ يف عرض اليّمٕ.



ـماى تُفر املُايد الفرَيِٕ َالكفا٘ال َالممكني ال زم للمُظفني َذلك لمي ِم اشب إ املثلٖ
ململيْ اشب إ.



ادائ اشب اال اليت تي اًا الُزائ  /املؤشصٕ اا يف ذلك اعادٔ الشم

ام َت َِر املُاد املصمعملٕ

يف تي ِم اشب إ امٖ كاى ذلك اهاشب اع انرو بعني االعم اي إِٔ آثاي علٖ الؽحٕ العاإ
َالص إ َال َّ .ٕٚتعرِحل امليْ اشب إ امطل ال َآلّال اسبؽُل علٖ اشب اال.


اياينٕ أداًٙا اع اصمُِال اندا٘ َاملعاِرل اليّاشّٕ ذال الؽلٕ َالمعلم او نياط الئُ َفرؿ
المحصني ل ًِا او أع تععّم اليّمٕ املفافٕ للممليْ اشب إ.



تي ِم ر اال الكذلَنّٕ اا ِمماظٖ اع امطل ال ا ادئ اسبكُإ اصلكذلَنّٕ لمحصني ا ئ
املهعمٕ علٖ ر إ امليْ اشب إ.

.



تؽهّحل امليْ اشب إ َفا اشذلاتّيّٕ الُزائ  /املؤشصٕ َبها٘ شّاشال َعملّال او أع ادائ
يوٍ الع اال بالفاعلّٕ املطلُبٕ.
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بها٘ َتطُِر دُاي امُاؼ اع امليْ اشب إ ِمصم بالعفافّٕ َاملؽايدٕ.



املمابعٕ َاملراععٕ املصممرٔ النط اعال َدباي امليْ اشب إ اعًا َـماى أى العملّال ؼممت
بؽُئ ا ٙمٕ تفمو شلا االشميابٕ املهاش ٕ نِٕ ا دعال.



ـماى اشمّعا امليْ اشب إ ملصؤَلّاتًم دباٍ ر اال املهعمٕ



اعمماد َتفعّ آلّٕ للمعاا اع ااذلادال َظكاَٗ امليْ اشب إ َقر اعازبمًا.



اّاط ا ٗ يـٖ امليْ اشب إ عو املهعمٕ ََـع اؤظرال اّاط دارلّٕ لرـٖ امليْ اشب إ
َذب ِ املهعمٕ انَلُِال ََـع اشبط اشلادفٕ اىل ذبصني اصمُِال يـٖ امليْ اشب إ.

Customers Results

 اشم

ام دسإ او اياِّض اصنط اعال َاؤظرال اندا٘ ذال الؽلٕ لمح ِ المط ّا الهاعح

صشذلاتّيّمًا َالصّاشال ال اعمٕ شلا بهاً٘ علٖ ادمّاعال َتُاعال امليْ اشب إ اعًا.
َ ـع أي اف َاـحٕ لهماٙج امليْ اشب إ الرّٙصّٕ بهاً٘ علٖ ادمّاعال َتُاعال امليْ اشب إ
َذلك َفا اصشذلاتّيّٕ اليت مت ذب ِ يا.
 تؽهّحل الهماٙج او أع تفًم دباي َادمّاعال َتُاعال فٚال امليْ اشب إ اشباؼٕ.
 اظًاي نماٙج امليْ اشب إ بعك ادابْ أَ اشم اإ الهماٙج ازبّ ٔ علٖ ا ٗ شهمني علٖ انا .
 تفًم بُـُح انش ا اسبيّيّٕ املؤدِٕ اىل اصدبايال العايرٔ َا ٗ تعثرل يوٍ الهماٙج علٖ اؤظرال
اندا٘ َاالنط اعال َامل رعال انررٗ ذال الؽلٕ.
ِ مُفر ل ٗ املهعمٕ الثيٕ يف نماٙج أداًٙا املصمي لّٕ بهاً٘ علٖ فًمًا للع إ املؤك ٔ بني املص ال
َانثر.
 تفًم أَعٌ املياينٕ بني نماٙج امليْ اشب إ الرّٙصّٕ اشباؼٕ بًا اع اؤشصال اعابًٕ َتصم

م يوٍ

ال ّانال دّثما كاى اهاشب لمح ِ اني اف.
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الصمعٕ َاالنط اع العام



اّمٕ اشب إ



تي ِم اشب إ



ر إ َع اال امليْ اشب إ َدعمًم



َال٘ امليْ اشب إ َا ٗ ايت اقًم باملهعمٕ



نماٙج يـٖ امليْ اشب إ



نماٙج المعاا اع ااذلادال َظكاَٗ امليْ اشب إ



نماٙج أدا٘ العملّال الرّٙصٕ (اث اؤظرال تمعلا بمي ِم اشب اال اصنماعّٕ ازبُدٔ َانرطا٘
العفافّٕ َغرليا دص ما ِهط ا يف املهعمٕ )
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نماٙج ذبصني َت صّ اصعرا٘ال َا ٗ فاعلّمًا



نماٙج تيّّم أدا٘ املُيدِو



نماٙج أمتمٕ اشب اال



تي ِم اشب إ



ر إ َع اال امليْ اشب إ َدعمًم



المعاا اع العكاَٗ



اظرا امليْ اشب إ َالعركا٘ يف تؽمّم العملّال ..اخل.
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People Results

 اشم

ام دسإ او اياِّض االنط اعال َاؤظرال اندا٘ ذال الؽلٕ لمح ِ المط ّا الهاعح

صشذلاتّيّمًا َالصّاشال ال اعمٕ شلا َت ين ك ذلك علٖ ادمّاعال َتُاعال املُظفني ل ًِا.
َ ـع أي اف َاـحٕ لهماٙج املُظفني الرّٙصّٕ بهاً٘ علٖ ادمّاعال َتُاعال املُظفني ل ًِا َذلك
َفا اصشذلاتّيّٕ اليت مت ذب ِ يا او ا املهعمٕ
 تؽهّحل الهماٙج او أع تفًم دباي َردلال َادمّاعال َتُاعال صبمُعال ضب دٔ او املُظفني
دار املهعمٕ
 اظًاي نماٙج املُظفني بعك ادابْ أَ اشم اإ الهماٙج ازبّ ٔ علٖ ا ٗ شهمني علٖ انا .
 تمفًم بُـُح انش ا اسبيّيّٕ املؤدِٕ اىل االدبايال العايرٔ َا ٗ تعثرل يوٍ الهماٙج علٖ اؤظرال
اندا٘ َاالنط اعال َالهماٙج انررٗ ذال الؽلٕ.
 ل ًِا الثيٕ يف نماٙج أداًٙا املصمي لْ بهاً٘ علٖ فًمًا للع إ املؤك ٔ بني املص ال َانثر.
 تمفًم أَعٌ املياينٕ بني نماٙج املُظفني الرّٙصّٕ اشباؼٕ بًا اع اؤشصال اعابًٕ َتصم

م يوٍ

ال ّانال دّثما كاى ذلك اهاش ا لمح ِ أي اف ع ِ ٔ.
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الرـٖ َاملعايكٕ َااليت اط



المحفّس َالممكني



اليّادٔ َاصدائ



الكفا٘ٔ َادائ اندا٘
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الم يِب َالمطُِر املًين



المُاؼ الفعال



ظرَف العم



نماٙج يـٖ املُظفني عو املهعمٕ



نماٙج المعاا اع ااذلادال َظكاَٗ املُظفني



نماٙج تيّّم أدا٘ املُظفني او نادّٕ المي م اسباؼ يف أداًٙم



نماٙج االدمفاظ باملُظفني



أنعطٕ اصظرا َاصيت اط



أنعطٕ الكفا٘ال َادائ اندا٘



أدا٘ اليّادٔ



أنعطٕ الم يِب َالمطُِر املًين



المُاؼ ال ارلْ

Society Results

 oاشم

ام دسإ او اياِّض اصنط اعال َاؤظرال اندا٘ ذال الؽلٕ لمح ِ المط ّا الهاعح

الشذلاتّيّمًا َالصّاشال ال اعمٕ شلا َت ين ك ذلك علٖ ادمّاعال َتُاعال املعهّني باملهعمٕ
اشبايعّني ذَٓ الؽلٕ.
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َ oـع أي اف َاـحٕ لهماٙج اجملممع الرّٙصّٕ بهاً٘ علٖ ادمّاعال َتُاعال املعهّني باملهعمٕ يف
اجملممع َذلك َفا االشذلاتّيّٕ اليت مت ذب ِ يا.
 oتؽهّحل الهماٙج او أع تفًم دباي َادمّاعال َتُاعال فٚال املعهّني باملهعمٕ ذَٓ الؽلٕ يف
اجملممع.
 oاظًاي نماٙج اجملممع بعك ادابْ أَ اشم اإ الهماٙج ازبّ ٔ علٖ ا ٗ شهمني علٖ انا .
 oتفًم بُـُح انش ا اسبيّيّٕ املؤدِٕ اىل اصدبايال العايرٔ َا ٗ تعثرل يوٍ الهماٙج علٖ اؤظرال
اندا٘ َاالنط اعال َامل رعال انررٗ ذال الؽلٕ.
ِ oمُفر ل ٗ املهعمٕ الثيٕ يف نماٙج أداًٙا املصمي لّٕ بهاً٘ علٖ فًمًا للع إ املؤك ٔ بني املص ال
َانثر.
 oتمفًم أَعٌ املياينٕ بني نماٙج اجملممع الرّٙصّٕ اشباؼٕ بًا اع اؤشصال اعابًٕ َتصم

م يوٍ

ال ّانال دّثما كاى ذلك اهاش ا.



المعثرل ال ّْٚ



الصمعٕ َاالنط اع العام



المعثرل اجملممعْ



تعثرل بّ ٕٚالعم



ازبُاٙس َالمػطّٕ اصع إّ



نماٙج املصؤَلّٕ اجملممعّٕ َاهًا نماٙج ترظّ اشمً

املّاٍ َالطاإ َيفع كفا٘ٔ اشم

ااًما

َدعم اجملممع َالؽحٕ اث اكافحٕ الم رني َظؤَى املرأٔ َانشرٔ.


نماٙج تكافؤ الفرؿ بعك عام َاو دّث الهُع االعمماعْ بعك راؿ َنماٙج املصؤَلّٕ
اجملممعّٕ دباٍ ذَٓ االدمّاعال اشباؼٕ.
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يْ اياِّض دارلّٕ تصم

اًا املهعمٕ او أع اراا ٕ أداًٙا َتفًمٌ َالمه ؤ بٌ َذبصّهٌ فف عو

المه ؤ بمعثرليا علٖ انط اعال املعهّني باملهعمٕ يف اجملممع ذَٓ الؽلَٕ .د ي بًوٍ املؤظرال أى تعطْ
فًما َاـحا دُل تط ّا َتعثرل اشذلاتّيّٕ املهعمٕ اشباؼٕ باجملممع َال ّ ٕٚاىل عانب العملّال
َالصّاشال ال اعمٕ.

ويمكن لهذه المقاييس أن تتضمن مؤشرات أداء حول ما يلي:


اننعطٕ اشباؼٕ بال َّ ٕٚاصامؽاد َاجملممع



اصلمسام بالمعرِعال َاسبُكمٕ املؤشصّٕ



اندا٘ اشباؿ بالؽحٕ َالص إ



اندا٘ املصؤَل دُل املعذلِال َاؽادييا

Key/Business Results

 تطُِر صبمُعٕ او الهماٙج املالّٕ َغرل املالّٕ لمح ِ المط ّا الهاعح صشذلاتّيّمًا
َالصّاشال ال اعمٕ شلا َت ين ذلك علٖ ادمّاعال َتُاعال أؼحا الع إ املعهّني.
َ ـع أي اف َاـحٕ لهماٙج انعمال الرّٙصّٕ بهاً٘ علٖ ادمّاعال َتُاعال أؼحا الع إ
املعهّني َذلك َفا االشذلاتّيّٕ اليت مت ذب ِ يا.
 تؽهّحل الهماٙج او أع تفًم أدا٘ عُانب ضب دٔ او املهعمٕ َدباي َتُاعال أؼحا الع إ
املعهّني.
 اظًاي نماٙج انعمال بعك ادابْ أَ اشم اإ الهماٙج ازبّ ٔ علٖ ا ٗ شهمني علٖ انا .
 تفًم َبعك َاـح انش ا اسبيّيّٕ املؤدِٕ اىل اصدبايال العايرٔ َا ٗ تعثرل يوٍ الهماٙج علٖ
ك او اؤظرال اندا٘ انررٗ َامل رعال ذال الؽلٕ.
 تمُفر ل ٗ املهعمٕ الثيٕ يف أداًٙا املصمي لْ بهاً٘ علٖ فًمًا للع إ املؤك ٔ بني املص ال
َانثر.
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 تفًم كّحل تيايى نماٙج انعمال الرّٙصّٕ اشباؼٕ بًا اع اؤشصال اعابًٕ َتصم

م يوٍ

ال ّانال دّثما كاى اهاشب لمح ِ اني اف.
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نماٙج ذبيّا اني اف املؤشصّٕ َالُقهّٕ َامل اديال املكلّٕ َاملمعليٕ بالعفافّٕ.



اؤظرال اندا٘ الرّٙصٕ ليّاط ا ٗ ذبيّا اني اف املالّٕ َاّاط ا ٗ الهياح يف ذبيّيًا.



اؤظرال دُل ديعٕ االلمسام باملُازنٕ.



اؤظرال تمعلا بمحؽّ اصِرادال رفض المكالّحل َترظّ الهفيال.



اؤظرال اندا٘ الرّٙصّٕ ليّاط ا ٗ ذبيّا أي اف املعرفٕ َاّاط ا ٗ الهياح يف ذبيّيًا.



اؤظرال ت ادل املعرفٕ اع ازبًال انررٗ (ني املعرفٕ املم ادل).



املؤظرال املالّٕ



اؤظرال أدا٘ العملّال الرّٙصّٕ



أدا٘ العركا٘ َاملُيدِو



الميهّال َاملعلُاال َاملعرفٕ
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)(RADAR© Methodology
:
• الهماٙج RESULTS
• املهًيّٕ APPROACHES
• المط ّا DEPLOY
• الميّّم َالمحصني ASSESS & REFINE
RADAR
Enablers

Results

RADAR
RADAR
• ذب ِ الهماٙج املراد ذبيّيًا (اني اف) كيس٘ او اشذلاتّيّمًا.
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• اصع اد َالم طّ

َالمطُِر جملمُعٕ امكاالٕ او املهًيّال الصلّمٕ لمحيّا اني اف املطلُبٕ دالّا

َيف املصمي .
• تط ّا املهًيّال بطرِيٕ اهعمٕ لفماى المهفّو.
• تيّّم َذبصني املهًيّال املط يٕ بهاً٘ علٖ اراا ٕ َذبلّ الهماٙج املمحييٕ َأنعطٕ المعلم املصممر.
RADAR
Enablers

الدرجـــات
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Results

الدرجـــات
Enablers

RADAR
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االشذلاتّيّٕ



انفراد



العراكال َاملُايد



العملّال َاشب اال
سودان فاونديشن – إستثمار يف املستقبل
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تيُم املهعمٕ املعايكٕ باصعابٕ علٖ أشٚلٕ اعاِرل ازباٙسٔ َتفمّهًا يف تيرِر االظذلا .
تيُم املهعمٕ املعايكٕ بإع اد عرض تي ةْ بً ف ظرح رؽُؼّمًا للميّمني َاو ـمهًا
ق ّعٕ عملًا َامليْ ر ااتًا َاو يم أؼحا الع إ ل ًِا َغرليا او اناُي اليت ترتعٓ
عرـًا.
ِيُم ك عفُ يف فرِا الميّّم ب ايشٕ تيرِر املهعمٕ (ك ٌ علٖ د ٍ) ثم ِي م ك ايّم
تيرِرٍ املصمي عهًا.
دممع فرِا الميّّم بً ف الُؼُل اىل فًم اعذل دُل َـع املهعمٕ َاو ثم اع اد تيرِر
تُافيْ ِ ني نياط الئُ َفرؿ المحصني َاناُي الُاعب المعك اهًا ر ل السِائ املّ انّٕ.
تيُم املؤشصٕ بذلتّب اُع للسِائ املّ انّٕ لّمصهٖ للميّمني تيّّم ازبًٕ املعايكٕ َتيّّم
الُـع علٖ أيض الُااع كما تُفر السِائ املّ انّٕ فرؼٕ للمؤشصٕ صبراز أاُي ا تكُى املؤشصٕ
غفلت عو ذكريا يف تيرِر االظذلا .
بع اردلٕ السِائ املّ انّٕ َاليت متم او  4- 2أِام ِيُم امليّمُى بكمابٕ الميرِر الميّّمْ
الهًا ْٙلليًٕ املعايكٕ ََـع الع اال الهًاَ ّٕٙتصلّمٌ اىل يّٙض الفرِا لّيُم اراععمٌ
َاعطا٘ امل دعال اشباؼٕ بالميرِر َايعاعٌ اذا لسم انار للميّمني لمؽحّحٌ.
يّ ٕٚالمحكّم :تيُم املؤشصٕ بمعكّ يّ ٕٚضبكمني ام ؽؽٕ تفم أعفاً٘ او كافٕ اليطاعال
َردلا٘ يف صبال عُاٙس الممّس َأعفا٘ يّٚال ذبكّم يف عُاٙس الممّس بً ف اهااعٕ الميايِر
الهًا ّٕٙلليًال املعايكٕ َِمم عرض الهماٙج لكافٕ ازبًال املعايكٕ َاالق ع علٖ الميايِر
الميّّمّٕ باصـافٕ اىل ايابلٕ ايّمْ املؤشصال َاهااعمًم َالمعرف علٖ أيم نياط الئُ
َالفعحل ل ٗ املهعمال اا ِدلي الع إ املعطأ او ا امليّمني َتيُم يّ ٕٚالمحكّم بع ذلك
ااا باعمماد الع اال كما يْ أَ المُؼّٕ بسِادتًا أَ انياؼًا باالتفا اع ايّمْ املؤشصٕ
َذلك لفماى الع الٕ بني املهعمال َلفماى أى الميّّم َ(املرععّٕ) املصم إ يْ نفصًا لك
املؤشصال َذلك نعرا الق ع اشلّ ٕٚعلٖ نماٙج كافٕ املؤشصال او كافٕ الفٚال.
زبهٕ ازبُدٔ :لسِادٔ دإ عملّٕ الميّّم شّمم اـافٕ زبهٕ فهّٕ ليرا٘ٔ الميايِر الميّّمّٕ دّث
ِيُم يّٙض الفرِا بمصلّم الميايِر الميّّمّٕ الهًا ّٕٙاشباؼٕ بٌ اىل ادائ املؤشصٕ لّمم
اراععمًا او ا زبهٕ تُكّ ازبُدٔ َذلك لفماى ررَن الميرِر بعفف ؼُئ لّمصهٖ لليًٕ
املعايكٕ االشمفادٔ اهٌ.
َاو انيمّٕ يها المعكّ علٖ ع م َعُد دَي للمؤشصٕ يف يّ ٕٚالمحكّم دّث ِمم اعمماد
الهماٙج او ا يّ ٕٚالمحكّم َيفعًا اىل ادائ املركس الوٓ ِيُم باشم م ع اال الميّّم او
مجّع يؤشا٘ الفر َاليت متث  %60او الع إ الهًا ّٕٙباصـافٕ اىل اشم م ع اال ك او
يـٖ امليْ اشب إ َاملُظفني َع اال املمصُ اشبفْ لّمم مجعًم َاسبؽُل علٖ الع إ
الهًا ّٕٙلليًال املعايكٕ يف ازباٙسٔ.
بع اع ى الهماٙج ذبؽ ك اهعمٕ ظايكت يف ازباٙسٔ علٖ تيرِر تيّّمْ اشمهادا اىل اعاِرل
ازباٙسٔ ُِـح نياط الئُ َفرؿ المحصني ل ًِا مما ِصاع علٖ المحصني املصممر يف أداًٙا.
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