مـــــقـــــــــدمـــــة
يعترب التدريب اإلداري من مرتكزات التنمية اإلدارية األساسية ،واليت
يضطلع بها معهد اإلدارة العامة منذ نشأته عام 1977م .فاملعهد هيئة علمية
حكومية مستقلة تقوم بتنظيم خمتلف الربامج التدريبية والتأهيلية
ملوظفي القطاع احلكومي واخلاص ،إىل جانب أنشطته العلمية األخرى
واملتمثلة يف البحوث واالستشارات وتقديم اخلدمة املرجعية واملعلوماتية.
ونظرا لتنامي رغبة أجهزة الدولة يف املزيد من التدريب ملواكبة متطلبات
اإلدارة احلديثة وتقنياتها املتطورة ،فإن املعهد يتحمل مسؤولية أكرب ملقابلة
تلك االحتياجات التدريبية املتجددة لألجهزة احلكومية ،وكذلك
االحتياجات املماثلة يف القطاع اخلاص .ولتحقيق خدمة تدريبية شاملة
وكافية تليب حاجة اجلهات املستفيدة ،فإن األمر يتطلب االستعانة
مبحاضرين من خارج املعهد من املختصني يف اجملاالت التدريبية اليت ينفذها
املعهد.
والتزاما بنظم ولوائح املعهد ،وقوانني السلطنة ونظامها األساسي،
واحرتاما لقيم اجملتمع العماني وعاداته ،يسر إدارة املعهد وضع وثيقة يلتزم
بها احملاضرين الذين يتم االستعانة بهم من خارج املعهد أثناء تنفيذهم
للفعاليات التدريبية ،ويطلق عليها "وثيقة املبادئ األساسية للمحاضر يف
الربامج العلمية مبعهد اإلدارة العامة" .وتأمل اإلدارة من مجيع األساتذة
احملاضرين الكرام مراعاتها وااللتزام مبا ورد فيها ،يف سبيل تقديم فعاليات
تدريبية مميزة ختدم مجيع األطراف املشاركة يف العملية التدريبية.

زكــي بن هالل بن سـعود البوسعيدي
الرئيس التنفيذي ملعهد اإلدارة العامة
1

التعريف بالوثيقة
تعترب هذه الوثيقة ميثاق السلوك املهين واألخالقي جلميع أعضاء اهليئة
العلميــة فــي معهــد اإلدارة العامة و احملاضرين املتعاونني من داخل او خارج
املعهد ،حيث تتضمن الوثيقة جمموعة من املبادئ والقواعد الواجب االلتزام
والتقيد بها أثناء عقد الربامج العلمية داخل وخارج املعهد.

األهداف العامة للوثيقة
تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى تعزيــز القيــم املهنيــة واملبــادئ
األساسية للمحاضرين مبعهد اإلدارة العامة يف خمتلف الفعاليات العلمية
اليت يقومون بتقدميها.

املبادئ األساسية للوثيقة








احرتام القوانني واألنظمة واللوائح والسياسة العامة للسلطنة والتقيد
بها ،واحرتام ثقافة وتقاليد وقيم اجملتمع العماني .
احتــرام املعهـد كمؤسســة علمية حكوميـة ،وااللتزام بقيمه
ورسالته ،وأنظمته ولوائحه الداخلية.
احرتام املتدرب كشخص ،واحرتام آرائه وقناعاته ،ومساعدته على
تطوير ذاته وحتسني أدائه.
جتنب اإلساءة جلهة عمل املتدرب.
جتنب اإلساءة جلنس معني ،أو لقبيلة أو عرق ،أو مذهب أو دين.
جتنب اخلوض يف املسائل اليت تثري اجلد واخلالفات الدينية
والسياسية.
عدم التعرض بالنقد للسياسة العامة للدولة وتوجهاتها ومواقفها
املختلفة.
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 على احملاضر يف بداية الربنامج العلمي تقديم نبذة تتضمن تعريف
مبعهد اإلدارة العامة واألنشطة واخلدمات اليت يقدمها ،وفقا للمادة
التعريفية املرفقة.
 ضرورة اطالع املتدربني على الشروط والتعليمات اخلاصة بالربنامج
العلمي من خال الئحة التدريب ،كاحلضور والغياب وااللتزام بالزي
الرمسي أو الشروط اليت تتطلبها طبيعة الربنامج العلمي .
 االلتزام باستخدام البطاقة التعريفية اخلاصة باملعهد ،وإبرازها طوا
فرتة الربنامج العلمي.









أن يقدم املادة العلمية (املذكرة التدريبية /مادة العرض اإللكرتوني)
اليت سيشارك بها ،قبل أسبوع على األقل من عقد الربنامج التدرييب.
أن تكون املادة العلمية املقدمة ذات أصالة وحداثة ،من حيث املوضوع
واملعلومات وصحة البيانات واملؤشرات الرقمية واإلحصائية.
استخدام أساليب ووسائل التدريب السمعية والبصرية احلديثة
لإلرتقاء جبودة العملية التدريبية.
أن تكون احلقيبة التدريبية املستخدمة من قبل احملاضر ،شاملة
للموضوع التدرييب ومصممة وفقا ملتطلباته ،من النواحي النظرية
والتطبيقات العملية واحلاالت التدريبية ،وجمهزة عرب الوسائل
اإللكرتونية احلديثة.
مراعاة خصوصية اجلهة /اجلهات املستفيدة من اخلدمة التدريبية
واملستوى الوظيفي للمشاركني يف فعاليات الربامج العامة واخلاصة
اليت يقيمها املعهد.
االلتزام بدقة املواعيد أثناء احلضور واإلنصراف وفرتات االسرتاحة.
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 الشكــر والتقديــر للمتدربني وجلهــات عملهـــم أثناء ختام
الربنامج العلمي.
 إتاحة الفرصة إلشراك مساعدي املدربني من كادر معهد اإلدارة العامة
يف تلقي قواعد وأصو التدريب السليمة ،وإدماجهم يف النقاشات
والتطبيقات العملية ،وذلك بعد التنسيق مع إدارة التدريب واجلهات
ذات العالقة باملعهد.
 املوافقة على قيام املعهد بطباعة املادة العلمية وتضمينها يف وثائقه
الرمسية عند احلاجة ،مع عدم اإلخال باحلق األصيل للمحاضر يف
نسب املادة العلمية إليه ،ويف استخدامها ونشرها بالوسائل املختلفة.

 احلفاظ على سرية املعلومات اليت قد يطلع عليها عن مؤسسات
ووظائف املتدربني ،أثناء املناقشات والتطبيقات العملية.
 احلفاظ على املعلومات والبيانات اخلاصة باملتدربني ،واليت يتم اإلطالع
عليها من خال إدارة التدريب باملعهد.

 يلتزم احملاضر بعدم التسويق والرتويج لنفسه أو لرباجمه أو ملؤسسته
أمام املتدربني.
 عدم توزيع النشرات واملطبوعات اليت خترج عن إطار تنفيذ الربنامج
التدرييب املعتمد.
 عدم منح أو التسويق للشهادات اليت مينحها احملاضر أو جهات خارجية
من خال برامج املعهد.
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أحـكــــام عــامــــة
يف حالة اإلخال بوثيقة املبادئ األساسية من قبل احملاضرين املتعاونني
مع املعهد ،يعاد النظر يف التعاون معهم يف برامج املعهد ،وذلك دون اإلخال
مبا تنص عليه القوانني املعمو بها يف السلطنة.
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