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 المقدمة

 
 الرؤية .1
 
 القضاء علىل ب اإلنساين من أجلواجليلبوا نداء اللعمل يف االستجابة  من مجيع مناحي احلياةحول العامل يف كل يوم عدد ال حيصى من الناس  خرطين

 املعاناة اإلنسانية وختفيفها أينما حلت.
 
ت )واليت الناس واجملتمعات الضعيفة واملتأثرة بالكوارث أو النزاعااملعيار اإلنساين األساسي األشخاص ال ين يشرتكون يف رؤية جتعل من ا ابب ذ خيإذ 

 حىت تعطيها يذم ًأصحاب القرار فيما خيص املساعدة اليت يتلقوهنا وك لك تسمح هلم بتشكيل (املتضررينكالسكان يتم اإلشارة هلم يف ذ ه الوثيقة  
 قوههم الفردية وامجماعية.حلولوية األ
 

تمع اجملت منظماجملتمعات و كون فيه اتعامل  بناءفكرة  زميدعمون حب إن املنظمات أو األفراد احملرتفني واملتطوعني ال ين يتبنون املعيار اإلنساين األساسي
م وذلك بدعم من يف بلداهن يف االستجابة وامجهود املب ولة رائدا يف جمال احلماية من الكوارث املدين احمللية والوبنية إىل جانب احلكومات الوبنية

وم املعيار اإلنساين األساسي سيقو  اخلربات اإلضافية املطلوبة ل لك.تسخري  يف اجملال اإلنساين اما يتناسب مع نوعية وحجم الكارثة و الفاعلني العامليني
 بدعم كل من يشرتك يف ذ ه الرؤية.

 

 الغاية .2
 
 النهوضإلنسان و وحقوق ااألساسية تطبيق املبادئ اإلنسانية لعمل على من أجل ايف اجملال اإلنساين  ةالفاعلألبراف ا األساسي اإلنساينعيار امليدعم 

 .أمام اجملتمعات والشعوب املتضررة من الكوارثاملطلوبة من املساءلة هدر تحقيق أكرب لك لك املساعدة و  جناعةنوعية و ب

 
 اإلطارتحديد  .3
 

احلكومية  توفري املوارد الالزمة ل لك مثل املنظمات غرياليت تقوم ب وأالعمل اإلنساين ب األفراد املنوبة يهم ذ ا املعيار اإلنساين األساسي املنظمات أو
 ب األمحر واهلالل األمحر ومنظمة األمم املتحدة والوكاالت املتربعة واحلكومات الوبنية.احمللية والوبنية والدولية والصلي

 
 االنتعاش.غري أنه ينطبق أيضا على عملية االستعداد ملواجهة الكوارث و  أساسايف حني مت تصميم ذ ا املعيار بغرض حتسني عملية االستجابة للكوارث 

 
 المبادئ األساسية .4
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من الرئيسة  مبادئ حقوق اإلنسانساذم إذ ت 1. يةواحلياد واالستقالل نزاذةلااإلنساين األساسي على مبادئ امجوذرية لإلنسانية و يرتكز ذ ا املعيار 
 2حس الدولة باملسؤولية يف تعزيز ممارستنا اإلنسانية.ك لك مشاركة ومساءلة وشفافية و 

 
جل حتقيق امجودة كافة املراحل من أ  خالل ومشاركتهم ضروريةاين باعتبار أن تفاعلهم املعيار املتضررين من الكوارث يف هلب املسعى اإلنسويضع ذ ا 

 الغ األمهية.ب املنشودة عند االستجابة اإلنسانية كما تعترب أن اخنراط كل من احلكومات احمللية والوبنية واجملتمع املدين يف مجيع ذ ه املراحل أمرا واملسائلة
 

 تقر باملبادئ املنضوية حتته وتعرتف بالتايل:حترتم و  تلتزم ذه ا املعيار ايل نظماتجيدر ال كر بأن امل

i)  حدود أرضيها. ضمن ذو توفري املساعدة واحلماية لكل احملتاجني املتواجدين وواجبها االلتزام األساسي للدولأن 

ii)  والوبنية  األمحر واملنظمات غري احلكومية احملليةاألمحر واهلالل  ومجعيات الصليباالهرار بالدور احليوي ال ي تلعبه اجملتمعات أنه جيب
 .عند حلول الكارثة واحلكومات كأول املستجيبني

iii)  جملتمع العاملي املوسع اما يف ذلك األمم املتحدة واملنظمات غري حكومية العاملية واملنظمات ال ي يلعبه اعرتاف بالدور احلتمي االأنه جيب
 لوحدذا. املنشود امجهود الوبنية املب ولة ال تفي بالغرض احمللية وك لك الدول املتربعة حيث أن

iv) عن هواعد ومعايري والالجئني وحقوق اإلنسان فضال على الصعيد الوبين والعامليعاملني يف اجملال اإلنساين ضرورة احرتام القوانني املتعلقة بال 
 أخرى ذات صلة.

ر واهلالل باحلركة الدولية للصليب األمح ةاخلاصهواعد السلوك املكونة هل ه املسودة ذي ة املصادر للمعلومات والوثائق املرجعي أذمجيدر ال كر بأن و 
ومدونة املمارسة  اإلنسانية لمساءلةلشراكة العاملية لل 2010 رومعيا الكوارث واملعايري األساسية السفري عنداألمحر واملنظمات غري احلكومية لإلغاثة 

حلفاظ على امجودة باإلضافة لإلرشادات التقييمية لشبكة التعلم النشط للمساءلة  ”كومباس“ونظرية  العون االنساين العاملون يف اخلاص امنظمة  امجيدة
ني الوكاالت حول ب واألداء يف العمل اإلنساين ومقياس منظمة التعاون والتنمية االهتصادية / مجنة املساعدة التنموية والتزامات اللجنة الدائمة املشرتكة

تنظيم برنامج هانون االستجابة للكوارث والقانون النموذجي من أجل تسهيل و  ك لكة لدى السكان املتضررين واملبادئ اإلنسانية السليمة للتربع  املساءل
 فهممن دة ذ ه املسو أيضا  تكما استفاد املساعدات الدولية اخلاص باالحتاد الدويل مجمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر وأخريا مبادئ الشراكة.

 .مشروع مراجعة الشهادات اخلاص باللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانيةمالحظات و 

 
 هيكليةالبنية ال .5

 
كل منها   يرفق التزامات 09العمل اإلنساين وذو يتألف من  ؤوليةتحسني نوعية وفعالية ومسالالزمة لااللتزامات الرئيسية املعيار اإلنساين األساسي حيدد 

من أجل مساعدة املؤسسات على احرتام ذ ا االلتزام وتقييم مستوى أدائها على املستوى  األساسية واملؤشرات ووسائل التحقق الالزمةباملتطلبات 
 .عمليالتنظيمي وال

 
 أساسيةاإلجراءات  هضرورية. إذ تعترب ذ الداء األالقدرات واملسؤوليات وإجراءات  ددفهو حي فرديةأخرى يتضمن ذ ا املعيار جوانب تنظيمية وعملية و 

 ة وبرامج انسانية ذات فعالية.مساءلة ذات جودة عاليمن أجل ضمان تقييم الرصد و التنفي  و التصميم و لل
 

 وتتلخص عناصر ذ ا املعيار كما يلي:

                                                           
النموذجي للكوارث والقرار عدد من القانون   01هواعد السلوك اخلاص باحلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمات غري احلكومية لإلغاثة عند الكوارث واملادة   1

A/RES/46/182  وهرار امجمعية العامة لألمم املتحدة عدد  0000ديسمرب  00للجمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ يفAG 58/114  حول "تعزيز  3992فرباير  5املؤرخ يف
 .وبروتوكوالهتا اإلضافية 0020اتفاهيات جنيف لعام تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ" وأخريا 

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdfعلى الرابط التايل  االبالعملزيد من املعلومات حول مبادئ حقوق اإلنسان ميكنكم   2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
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i) حرفية  نية ذاتلديها بابع نوعي وذي عبارة عن شروط وسلوك جيب احرتامها إذا ما أرادت املنظمة أن تقدم استجابة انساو :اتااللتزام

 ومصداهية ومسؤولية.
 

ii) وذي عبارة عن خطوات وإجراءات خاصة يتم اختاذذا من هبل املنظمة عرب إدارهتا وموظفيها واملتطوعني من أجل : المتطلبات األساسية
 الوفاء بالتزامات.

 
iii) :الوفاء بااللتزامات.للمجتمع اإلنساين باحلكم على ما إذا مت صفات هابلة للقياس تسمح عبارة عن وذي  المؤشرات 

 
iv) :أم  لبات األساسيةما إذا مت تلبية املتط من التثبت تسمح إذ لقياس املؤشرات الرئيسية اليت هتدف علوماتاملمصادر وذي  وسائل التحقق

 .ال
 
 امات.ق االلتز مساندة املنظمات على حتقيذهدف لكل متطلب أساسي ومؤشر على حده وذلك  للممارسة امجيدةأمثلة تتاح مواد توجيهية و س

 صطلحات ومعانيهاالم .6
 

فهم مشرتك  أصيلة ذو تالتالي التعريفاتحتديد احتياجاهتا واملغزى من  تستعمل لغة معينة تتماشى معذها إذ  لكل منظمة مصطلحاهتا ومعانيها اخلاصة
 ذ ا املعيار اإلنساين األساسي. ضمنللعبارات املستعملة 

 
تسبب فيها األزمات اليت ي واحلفاظ على كرامة اإلنسان أثناء وبعد تخ ة ذهدف إنقاذ األرواح وختفيف املعاناةاإلجراءات املوذي  العمل اإلنساني:

 3 ك لك من أجل القضاء على األزمات واالستعداد هلا.و اإلنسان والكوارث الطبيعية 
 

أي أزمة أخرى يف أي منطقة من العامل من نساء  الفقر أوأو املتضررين من الكوارث أو النزاعات  األشخاصوذ ه العبارة تشمل المتضررين: السكان 
ملشردين كما تشمل اجملتمعات اليت تستضيف الالجئني أو اذات احتياجات أو حساسيات أو هدرات خمتلفة.   أخرى ورجال وفتيان وفتيات أو أي فئات

صحاب أ مع املستهدف أو السكان املستهدفني أو املشاركني أواجملت وأ. وتوجد مصطلحات بديلة تستعمل من هبل املنظمات كاملستفيدين داخليا
 أو أصحاب احلقوق. املطالب

 
ضال عن فداخل منظمة  شخاص املتطوعنياألوهتيني أو ك لك أو دائمني سواء كانوا  على الصعيد الوبين أو العاملي وذم املوظفنين: الموظفي

 .ما االستشاريني وأي ممثل معني من هبل منظمة
 

 دف محاية احلياة والصحة وضمان احرتامذه وذلك يستوجب مبدأ اإلنسانية بأن يعامل كل الناس بإنسانية مطلقة مهما كانت الظروف نية: اإلنسا
 4 اإلنسان.

 
وية الحتياجات لأو تفرهة من أي نوع وإعطاء األو دون متييز نية على أساس احلاجة فقط ال غري تطبيق املساعدات اإلنسا نزاذةمبدأ ال يستوجب النزاهة:

 األكثر إحلاحا.
 

                                                           
 من دليل تقييم العمل اإلنساين لشبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء يف العمل اإلنساين 02مت حتديده يف الصفحة كما  3
 هلالل األمحر.محر وامعيات الصليب األيستند معىن اإلنسانية والنزاذة واالستقاللية واحلياد يف ذ ه املسودة إىل تعريفات اللجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدويل مج  4
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 يةدفر صلحة أخرى م أي والعسكرية أو ن األذداف السياسية واالهتصاديةعاألذداف اإلنسانية مستقلة  تكون أن يةمبدأ االستقالل يشرتط: يةاالستقالل
 توفري املساعدة. فيه يتم ال ياملكان ب تتعلقأي مصلحة  وأ

 
 عنف أو أي خالف.الاز العمل اإلنساين ألي جهة عند حالة النزاع املسلح أو ويتطلب ذ ا املبدأ أن ال ينحالحياد: 

 
ولة خالل ؤ مبدأ املساءلة من املنظمات وموظفيها أن تفي وحترتم مسؤولياهتا القانونية واألخالهية وتستخدم سلطتها بطريقة مسيستوجب المساءلة: 

 ؤثر فيهم السلطة.ال ين ت أولئكخاصة يف نظرذم ر خمتلف األبراف املعنية وأن تكون مسؤوال العمل اإلنساين. واملساءلة ذي عملية األخ  بعني االعتبا
قوق املتأثرين بأصحاب احل وامجهات املسؤولة األخرى"تشري إىل العالهة بني واضعي السياسات احلكومية فإن حقوق اإلنسان  حبت من منظور هانوين

من  ملرتكبةا متكن من معامجة الشكاوى الفردية أو امجماعية وتسمح امعاهبة املخالفات ردعيةاملساءلة وظيفة  حتملإذ بالقرارات واإلجراءات اليت تعنيهم. 
كثر ياسة او اخلدمة األوانب السامجد ساعد على حتديت أيضا وظيفة وهائية حيملاملساءلة  مبدأ فإن ذلك باإلضافة إىلو  هبل األفراد واملؤسسات املسؤولة.

 5 عدل.حتتاج بأن ت اليت أي من امجوانببالتايل حتديد و  الحقا من البناء عليها نتمكنعة حىت اجن

 
  نفيذقيد الت األساسي وضع المعيار اإلنساني .7
 

ذا الل شركاءيف عملها بينما جيب على الوكاالت الغري تنفي ية والوكاالت اليت تعمل من خاألساسي  اإلنساين ينبغي أن تطبق املنظمات التنفي ية املعيار
اسرتاتيجياهتم هتم و سياسا خاللذ ا املعيار  . وعلى احلكومات الوبنية أن تعتمداإلنساين همعمليف كل جوانب  إىل تبين املعيار ذؤالء الشركاءأن تدعو 

 يف إدارة للكوارث.
 

ليه معايري تقنية ذلك وأنه يوفر األساس ال ي تقوم ع .يةملسؤولاو  يةالفعالعالية و الودة مجا ذات للعمل اإلنساين وحيدد املعيار امجوانب األساسية واملشرتكة
ذو معيار هابل للتحقق . و اأخرى اليت ميكن البناء عليها الحقا وبالتايل فهو يعمل كمكمل للمعايري التقنية مثل مشروع اسفري املعايري الدنيا وغريذ

 احلصول على شهادة.ما يف رغبت منظمة ما داخليني إذا واملراجعني واملدهقني ال املراهبة موظفيوبالتايل يسهل استخدامه من هبل 
 

بالتايل و  للتطبيق من هبل مجيع املنظمات اإلنسانية وموظفيها واملتطوعني ال ين يعملون يف خمتلف السياهات التنفي ية املعيار ليكون هابالذ ا مت تصميم 
 .ب لك سيتم تعديل األهسام املعنية. ويف حال ما تغريت الظروف العملية والسياهية حب افريهجيب تطبيقه 

 
 

 

 

 
 
 

                                                           
ال ي حيمل عنوان "من املسؤول؟ حقوق اإلنسان وجدول أعمال التنمية يف مرحلة ما بعد  3902كما مت حتديده من هبل مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف منشور  5

3905" 
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 األساسي المعيار اإلنساني التزامات

من نظمات واألفراد ملاكن متيف اجملال اإلنساين جمموعة مقاييس مبسطة لكن متينة ممارسة امجيدة لل كان نتيجةال ي  املعيار اإلنساين األساسي يوفر 
 ة وفعالية ومسؤولية عملهم اإلنساين.مدى جود وحتديدتقييم أنفسهم  أجل استخدامها من

 
 

إن المنظمات واألفراد الذين يتبنون ويحترمون هذا المعيار يلتزمون 
 بالتالي:

  .1 عمل إنساين هائم على املبادئ

  .2 مرحلة االستجابةخالل  أمور مشاركة والتزام ميلكون زمام أصحاب نمتضررو أشخاص 

  .3 تقييم االحتياجات واالستجابة احلينية

  .4 وتشجيع القيادات اإلنسانية احمللية والوبنية دعم

  .5 شفافية التواصل

  .6 معامجة الشكاوى بطريقة آمنة وميسرة وسريعة 

  .7 التنسيق والتكامل يف العمل مع اآلخرين

  .8 تعزيز ودعم هدرات املوظفني 

  .9 اإلشراف املسؤول والفعال على املوارد

  .11 االستمرار يف التقدم والتعلم
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 ساسيةالمتطلبات األ

 

 .نلتزم باحرتام وتطبيق مبادئ اإلنسانية واحلياد والنزاذة واالستقاللية 

  وماذا ميكن للناس أن يتوهعوا منا خاصة أولئك املتضررين. تنفي هحنن نفصح بصراحة عما نود القيام به وكيفية 

  تعريض ب اجملازفةا سليب ينتج عن تدخلنا وال سيموكرامة السكان املتضررين يف مجيع األوهات وتقليص أي تأثري  معيشةحنن نسعى حلماية
 .أو إساءة استعمال حقوههم أكرب الناس خلطر

 

عمل إنساني قائم على  .1
 المبادئ

  برنامج  خالللسكان احملليني ابني خمتلف أنواع اآلراء ووجهات النظر واملعرفة  بغرض تقريب اتوالسياه الثقافات كل  تراعي ةقيحنن نعمل بطر
 .القرار اختاذ

 .يرجى مالحظة بأنه يتم تعميم مفهوم مشاركة املتضررين بوال ذ ه املسودة     
 

أشخاص متضررون  .2
مشاركة والتزام يملكون  أصحاب

 مرحلة االستجابةخالل أمور  زمام

  املتضررين وهدراتنا كان السواحتياجات وأولويات وهدرات  متواصل للسياقحتليل منهجي وموضوعي وتقييم  وفقحنن نصمم براجمنا اإلنسانية
 اخلاصة من أجل توفري املساعدة.

 ان ييساعد مبدأ النزاذة على توجيه برجمة القرارات إذ حتتوي مرحلة التقييم على حتليل االحتياجات احملددة للنساء والفتيات والرجال والفت
 وأي جمموعات أخرى ضمن اجملتمع.

  يب القدرات التقنية واملوارد الالزمة من أجل تقدمي برامج ذات جودة وفعالية ومناسبة تلحنن منتلك اخلربة املطلوبة والفهم الشامل للسياق و
 .احتياجات املتضررين

 

تقييم االحتياجات  .3
 واالستجابة الحينية

 لك ممكنا ذ حنن ندرك املسؤولية األساسية للدولة جتاه كل األشخاص املتواجدين على أراضيها ونقوم امساندهتا يف القيام بواجبها كلما كان
 .ومناسبا من أجل توفري املساعدة واحلماية للمحتاجني

 .حنن نسعى إىل تعزيز القيادة الوبنية من خالل بناء الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين على أساس االحرتام املتبادل واملساواة 

 

دعم وتشجيع القيادات  .4
 اإلنسانية المحلية والوطنية

  ن واألبراف املعنية املتضرري سكانشاركة كل املعلومات حول منظمتنا وبراجمنا واإلجراءات اليت نقدمها للم امحنن نعمل بشفافية تامة ونقو
 األخرى ونتواصل معهم يف كنف االحرتام بطريقة تراعي ثقافاهتم.

 خاص املتضررين علىنقوم باستخدام هنوات االتصال املناسبة وكل األدوات الالزمة عند أوهات الطوارئ من أجل ضمان حصول األش 
 .أحدث املعلومات وبالتايل توفري استجابة أكثر كفاءة

  مجع عند عملية ذلك  )اما يفاملتضررين  سكانبطريقة صادهة ودهيقة وأخالهية حترتم حقوق وكرامة الخارجية و نقوم بإجراء اتصاالت داخلية
 .(التربعات

 شفافية التواصل .5
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 انونية واألخالهية ونقوم باختاذ كل اإلجراءات االزمة ملراجعة واالستجابة ألي إدعاءات حول سوء التعامل منتثل لواجباتنا ومسؤولياتنا الق حنن
 أو التصرف الغري أخالهي

  وبأن  رفع الشكاوى من خالل عملية فعالة وميسرة وآمنة ى يتمتعون حبقخر األبراف املعنية األاملتضررين و  السكانأن بعلينا أن نضمن
 بطريقة عادلة وشفافة ومناسبة.حتل لشكاوى الشواغل وا ذ ه

 

معالجة الشكاوى بطريقة  .6
 آمنة وميسرة وسريعة

  حنن نقوم بتخطيط وتنفي  براجمنا وأنشطتنا بالتنسيق مع السلطات املعنية والوكاالت اإلنسانية ومنظمات اجملتمع املدين وغريذا من أجل
 د الثغرات خالل تلبية احتياجات املتضررين.حتقيق أهصى هدر من التغطية وللحد من االزدواجية وس

 

التنسيق والتكامل في  .7
 العمل مع اآلخرين

 رفع ذ ا املستوى عند حاالت الطوارئ.نوميكننا أن  حنن منتلك القدرات والكفاءة الالزمة لتنفي  براجمنا 

 ثل للمعايري املتفق املتطوعني هادرين على حتقيق أداء ميتتسعى ممارسات هيادتنا وإدارتنا إىل ضمان أن املوظفني و  بدعم من هسم املوارد البشري
 عليها.

 هدف وجود وسائل التعليم والتطوير إىل ضمان بأن املوظفني واملتطوعني يتمتعون بالدراية والكفاءة الالزمة للقيام بأدوارذم على أحسن ي
 وجه.

 وظفني.لدينا التزام ثابت بضمان األمن والسالمة والصحة والرفاه الالزمة للم 

تعزيز ودعم قدرات  .8
 الموظفين

 سكانة للجودة ممكن علىضمان مساعدة وخدمة ذات أ إىل دفهتاالموال واملوارد املعهودة لنا بطريقة مسؤولة وفعالة وعملية  صصحنن خن 
 املتضررين.

  احليلولة دون الالزمة من أجل االستجابة و حنن نعمل على تطبيق حسن ممارسة املعرتف ذها يف اإلدارة املالية وإعداد التقارير وب ل العناية
 .هضايا الفساد واحملسوبية أو إساءة استخدام املوارد

  تنا العملية بري الالزمة للتخفيف من خطورة تأثري مصادر التمويل على استقاللياونتخ  التدحنن نقوم بتعريف وتوثيق معايري مجع األموال
 .وعلى نزاذتنا

 

اإلشراف المسؤول  .9
 لى المواردوالفعال ع

  ننشر التعلم داخل و  املتضررين للتأكد من أهنا حتقق امجودة املنشودةالسكان حنن نراهب بشكل منتظم ونقيم براجمنا جنبا إىل جنب مع
 املنظمة بغرض حتسني األثر على مجيع نواحي العمل.

  الهتضاءا املعنية األخرى عند فواألبراررين املتضالسكان وذي متوفرة للعموم امعية املمارسة امجيدة تعمل مراجعاتنا يف نطاق. 

 مدى و  األساسي اإلنساينار لمعيل مدى تطبيقنا حولبانتظام رير اتقالم ونقد املستمر حنن نعمل جنبا إىل جنب مع املتضررين ذهدف التقييم
 من االلتزامات. تقيدنا بغريه

 

االستمرار في التقدم  .11
 والتعلم
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 المعيار األساسي اإلنساني
 

 عمل إنساين هائم على املبادئلتزام األول: اال
 

 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية
 

نلتزم باحرتام وتطبيق مبادئ اإلنسانية  0.0
 واحلياد والنزاذة واالستقاللية.

 :املساعدة اليت نقدمها 
 .اظ على كرامة اإلنسانتستند فقط على األذداف اإلنسانية إلنقاذ األرواح واحلد من املعاناة البشرية واحلف -
 .ما يتناسب معهاو  فقط حتدد األولوية فيها على أساس االحتياجات -
امجنس أو  أو االجتماعية أو األصل العرهي أو الدين أو الطبقة نتماء العنصريامجنسية أو اال يستند علىدون متييز  تقدم -

 .من ذ ا القبيل آخر اإلعاهة أو السن أو الرأي السياسي أو أي متييز
كانت ما  ال إذا إلتدخل يف الشؤون الداخلية لال تسعى إىل تأييد أي وجهة نظر سياسية أو دينية أو أيديولوجية معينة أو  -

 .االستجابةعالهة بهلا 
 .رحبية أذدافلحصول على أي لال تسعى  -
 6 .ستخدم كأداة لتأييد أي مصاحل سياسية ألي من مجاعات أو فصائل حكوميةتال  -

 
 املوظفني:  

 .يف عملهم اإلنسانية ق املبادئيطبت ويعملون علىركون ويفهمون يد -
 ة بتطبيق املبادئ.قلاملتعالقضايا  حولاملتضررين والشركاء  السكانمدربني على التواصل مع  -
 يقومون بتقييم االحتياجات وتصميم الربامج وتنفي  عمليات التقييم وفقا للمبادئ اإلنسانية. -

 القواننيي أو النظام األساس وأ الدستور 
 الداخلية

 أبر املساءلة أو السياسات املعنية 
 االتصاالت العامة 
 إجراءات اإلدارة 
 تقارير الرصد والتقييم 
  احملادثات مع أصحاب املصلحة اما يف

ا وأيضالربامج واملشاريع  موظفي ذلك
 .املتضررين

  التدريبات والوثائق التوجيهة اخلاصة
 وظفني واملتطوعني.بامل
 

                                                           
وهرار امجمعية العامة  0000ديسمرب  00للجمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ يف  A/RES/46/182من القانون النموذجي للكوارث والقرار عدد   01كومية لإلغاثة عند الكوارث واملادة هواعد السلوك اخلاص باحلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمات غري احل  6 

 .وبروتوكوالهتا اإلضافية 0020يت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ" وأخريا اتفاهيات جنيف لعام حول "تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية ال 3992فرباير  5املؤرخ يف  AG 58/114لألمم املتحدة عدد 
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صح بصراحة عما نود القيام به حنن نف 0.3

هعوا ه وماذا ميكن للناس أن يتو تنفي وكيفية 
 منا خاصة أولئك املتضررين.

  ووضعها يف ذها الوفاء نسعى إلجياد سبلو  امجهات املعنية األخرىملتضررين و ا جتاهبيان تنظيمي واضح من االلتزامات لدينا 
 7 .رصدذا و تقييمهاباإلضافة إىل سياهها 

 لتزاماتذ ه االتطبيق من أجل  وعملها املتضررين من خالل سياساهتا سكانلتزام حنو العالية من االدرجة مات على إن املنظ 
 .على أرض الواهع

 

 ر املساءلة أو السياسات أو البيانات إب
 ةشاذهامل

 املوظفنيب اخلاصة هواعد سلوك 
  اسرتاتيجيات البلد واملشاريع املقرتحة

 والتقارير
ية معيشة وكرامة السكان حنن نسعى حلما 0.2

املتضررين يف مجيع األوهات وتقليص أي 
تأثري سليب ينتج عن تدخلنا وال سيما 

اجملازفة بتعريض الناس خلطر أكرب أو إساءة 
 استعمال حقوههم.

 

 املتضررين: السكان  
 املعلومات اليت متكنهم من املطالبة حبقوههم املتاحة هلم.  امتالكلديهم حق  -
 ها.يلإاملعلومات اليت متكنهم من تفادي وتقليص املخابر املعرضني  اب أن ميتلكو جي -
السلطة أو أي شكل من أشكال وسوء استخدام حاالت انتهاك احلقوق  أن يفصحوا بصفة آمنة عن ق هلمحي -

اليت  تأديبيةال جراءاتاإلتحقيق و لل املناسبة سبلال يدركونحيق هلم أن اليت ممكن أن يتعرضوا إليها كما االستغالل 
 من أجل معامجة ذ ه املشاكل. على ذمتهم وضعت

 .يتم دعمهم يف جهودذم السلمية يف محاية أنفسهم حىت يتمكنوا من حتقيق حياة آمنة وكرمية  -
 يتم دعمهم خالل عملية االنتعاش عرب توفري دعم نفسي مستمد من روح امجماعة وبرق أخرى مشروعة. -

 
 :املوظفني  

 .إلجيابيةااسرتاتيجيات احلماية ال اتية  وندعميحلماية املهنية املعنية امنابق عملهم و حيرتمون ويطبقون معايري ا -
 وسبل تطبيقها على أرض الواهع. فيها ضرراليت ال نهجيات املمبادئ احلماية و يتفهمون  -
حول يت تدور الو اليت عليهم  االلتزاماتجراءات اخلاصة باملوظفني أو هواعد السلوك اليت حتدد إلعلمون وميتثلون لي -

 احرتام منفعة وحقوق املتضررين ومنع االستغالل واالعتداء امجنسي واالحتيال والفساد وسوء استخدام السلطة.
 

  املراهبة 
 مواد اتصاالت املشرتكة مع املتضررين 
  احملادثات مع املتضررين وموظفي

واألبراف املعنية الربنامج واملشروع 
 األخرى

 دليل تصميم الربنامج 
 الرصد والتقييم تقارير 
  هواعد السلوك 
 إجراءات التشكي 

 

                                                           

 يرجى مالحظة أنه سيتم وضع إرشادات مفصلة لدعم تطبيق كل مؤشر 7 
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 أشخاص متضررون أصحاب مشاركة والتزام ميلكون زمام أمور مرحلة االستجابةااللتزام الثاني: 
 

 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية
 

حنن نعمل بطريقة تراعي كل الثقافات  3.0
والسياهات بغرض تقريب اآلراء ووجهات 

عرفة بني خمتلف أنواع السكان النظر وامل
 برنامج اختاذ القرار. خاللاحملليني 

 
يرجى مالحظة بأنه يتم تعميم مفهوم مشاركة 

 املتضررين بوال ذ ه املسودة.
 

  االستجابة عملية ل خال ين من املسامهة واملشاركة عن كثباملتضرر  سكانوالعمليات اليت متكن السرتاتيجية اال حتديدجيب
 نعكس خاصة على كيفية:االنسانية وت
 عملية املشاركة الشاملة. 
  اختيار واستهداف األشخاص امراعاة امجنس والعمر والقدرة والتنوع واالحتياجات اخلاصة و أي نوع من ذ ه

 .الفروق
  ملشروعخالل كل مراحل ا تأثري كل من النساء والرجال والفتيات والفتيان واألبراف املعنية األخرىمشاركة و. 

 مي املساعدة وتكييفها وفقا الحتياجات الفئات احملرومة أو مهمشة.يتم تقد 
 املتضررين. سكانال كل  يتم حشد وإشراك مهارات وخربات ومعارف 
  حسب السياق املتضررين من اجل التكيف املستمر لعملية التدخل سكانيتم إدراج مالحظات وخماوف ال. 

 املراهبة 
  احملادثات مع األبراف املعنية وخطط

 نامج وتقارير التوجيه والرصد واإلدارةالرب 
 قييم نتائج التة و علنياملوافقة الالت يسجت

 والتقارير املرحلية
 تقارير التقييم 
 آليات التحقق 

 

 
 تقييم االحتياجات واالستجابة احلينيةااللتزام الثالث: 

 
 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية

 
ليل حت قوفحنن نصمم براجمنا اإلنسانية  2.0

منهجي وموضوعي وتقييم متواصل  
للسياق واحتياجات وأولويات وهدرات 

  واملشاركة ويأخ   علنةاملوافقة املالقطاعية واملبادئ اإلنسانية و  املمارسة امجيدةاستهداف مبنية على مت حتديد منهجية تقييم و
 ار السياق احمللي.بعني االعتب

  مالحظاهتم لفهم وتكييف وحتديد أولويات االستجابة.تقدمي نطلب من السكان املتضررين 

 املراهبة 
  نتائج التقييم سريع ومتواصل وتقارير حول

  اجملتمع التشاور معهائمة على أساس 
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املتضررين وهدراتنا اخلاصة من  السكان
 أجل توفري املساعدة.

  الثغرات اليت مت حتديدذا من هبل السكان املتضررين.و الحتياجات ا لسديتم تعديل اخلطط 
  ة االنتعاش.املخابر خالل مرحل للتأذب وتقليصالدليل العملي  يفالنتائج حول املخابر االجتماعية وتقييم اجملازفات 

 خمططات الربنامج 
 احملادثات مع األبراف املعنية 
 الربنامج وتقارير الرصد واإلدارة خمططات 
 تقارير املراجعة  

يساعد مبدأ النزاذة على توجيه برجمة  2.3
ات إذ حتتوي مرحلة التقييم على القرار 

حتليل االحتياجات احملددة للنساء 
والفتيات والرجال والفتيان وأي جمموعات 

 أخرى ضمن اجملتمع.

  وما يتناسب معها على أساس االحتياجاتوفقط  املساعدة دون متييز وزيعتيتم. 
  ذداف واألولويات.اجملتمع للمسامهة يف حتديد األ فصائلتبني التقييمات بأنه مت مراجعة كل 
  نس والسن ضمن عملية التقييم وحيوي معلومات حول احتياجات خمتلف جمموعات مجع بيانات مفصلة حول امجيعد

 .منهم السكان وخاصة املهمشني

 املراهبة 
 األبراف املعنية 
  احملادثات / االستقصاءات / حلقات احلوار 

السكان )اما يف ذلك  مع األبراف املعنية
 الشركاء(و  املتضررين

 الربنامج وتقارير الرصد واإلدارة خمططات 
 تقارير املراجعة 

 
لك اخلربة املطلوبة والفهم الشامل تحنن من 2.2

ن مللسياق والقدرات التقنية واملوارد الالزمة 
تقدمي برامج ذات جودة وفعالية أجل 

 ومناسبة تليب احتياجات املتضررين.

  ة والقدرة على عينة حيث متتلك املنظمة اخلرب مزمات أو اليت تطبق فيها برامج نابق اليت تعاين من األاملينحصر العمل يف
 .فيها العمل اإلنساين الفعالتعزيز 

 املتضررين. لسكانابشكل مناسب مع  ختالطء القدرات التقنية للموظفني اما يف ذلك القدرة على االمت حتديد عمليات بنا 
 لتعامل ا ربة واملوارد الالزمة إلدارة أو تنفي  برامج إنسانية فعالة وسديدة من خاللاملنظمة متتلك القدرة التقنية الكافية واخل

 .شركاءذا مع
  بالتايل و املوظفني العاملني مع السكان املتضررين لديهم الكفاءات الفنية املطلوبة واملهارات للتعامل مع خمتلف الثقافات

 للعمل بفاعلية يف سياق األزمات.
  مستوى امجودة وحتقق النتائج املطلوبة. تعارف عليها تقنيا علىعايري املامل العمل برامجتليب 

 

 تاريخ الكفاءات الفنية يف اجملاالت القطاعية 
 ارير وتق طيخطتالربامج االسرتاتيجية وال

 الرصد واإلدارة
 املراهبة 
  ريناملتضر  السكانو احملادثات مع املوظفني 
  تدريب املوظفني واملتطوعني والوثائق

 هيةالتوجي

 
 دعم وتشجيع القيادات اإلنسانية احمللية والوبنية االلتزام الرابع: 
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 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية

 
حنن ندرك املسؤولية األساسية للدولة جتاه   2.0

كل األشخاص املتواجدين على أراضيها 
  يف القيام بواجبها كلما هتاساندنقوم امو 

كان ذلك ممكنا ومناسبا من أجل توفري 
 املساعدة واحلماية للمحتاجني.

   رارية واملرونة.ذهدف تعزيز القدرات احمللية واالستم اإلنساين خطة العملتشارك القيادة احمللية والوبنية يف تصميم وتنفي 
  التايل:حتوي ذ ه املؤشرات دون املساس باملبادئ اإلنسانية على 

 .هاوتكملاخلطط الوبنية ختطيط املساعدات اإلنسانية اليت تتماشى مع  -
 تبادل املعلومات والتحديثات بانتظام مع اهليئات احمللية والوبنية.  -
 سانية.املساعدة اإلن تقدمي عند املعنيةالوبنية واحرتام اللوائح احمللية نظريهتا مع دمج القدرات احمللية  -

 

 بيان االلتزامات 
 ديثات املشروعحت  
 املشاريع التعاونية / املشرتكة 
 اتالتحديث 
 تقارير الرصد والتقييم 
  احملادثات مع األبراف املعنية احمللية والوبنية

 السكانو وموظفي الربامج واملشاريع 
 املتضررين

حنن نسعى إىل تعزيز القيادة الوبنية من  2.3
خالل بناء الشراكات مع منظمات اجملتمع 

اس االحرتام املتبادل املدين على أس
 واملساواة.

 ة استجابقيق لتحوبني منابق الشمال وامجنوب  امجنوبمنابق  املتواجدة داخلاجملتمع املدين  بني أفرادشراكات ال ةساندم
  القيادات الوبنية. أهوى عند الكارثة وتغطية أوسع باملشاركة مع

 كل املنوبة بتزامات لاالو  اليت يواجهوهنا عقباتالب واإلهرار لبعضبعضهم اواليات وارتبابات واستقالل دة ملم الشركاء احرت ا
 .منهم

 حلل عملي. تؤدي إىل الوصولاليت املعارضة البناءة ما يعرب عنه ب ممارسة يفأبراف الشراكة  ينخرط 
  فاء بالتزاماهتاو ملنظمات الوسائل والكفاءات واملهارات والقدرة على الا تلكمتيتم االتفاق على أنشطة الشراكة فقط عندما. 
 يتم تبادل املعلومات اما يف ذلك املعلومات املالية بصفة علنية بني الشركاء. 
 العمل اإلنساين.  خاللالبعض  ويكملون بعضهماملزايا اخلاصة بكل منهم  الشركاء بالبناء على يقوم 

  احملادثات / االستقصاءات / حلقات احلوار
 انالسك)اما يف ذلك مع األبراف املعنية 

 املتضررين من األزمات والشركاء(
 الت االجتماعات على مجيع يسجت

 املستويات 
 الربنامج وتقارير الرصد واإلدارة خمططات 

 

 
 شفافية التواصل االلتزام الخامس: 
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 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية
 

ن نعمل بشفافية تامة ونقوم امشاركة  حن 5.0
ا براجمنكل املعلومات حول منظمتنا و 

للسكان واإلجراءات اليت نقدمها 
املتضررين واألبراف املعنية األخرى 
ونتواصل معهم يف كنف االحرتام 

 بطريقة تراعي ثقافاهتم.
 

  اعتماد سياسات واسرتاتيجيات تقاسم املعلومات اما يف ذلك الطريقة اليت تعزز عربذا املنظمة وموظفيها االتصاالت الفعالة
 .السكان املتضررين واألبراف املعنية األخرى وك لك تعزيز محاية املعلومات السرية بينها وبنيوالشفافة 

  ا.حىت يسهل عليهم الوصول إليها وفهمه لسكان املتضررينلتقدم كل املعلومات باللغات واألشكال والوسائط املناسبة 
 ملوظفني  ميكن أن تعرض السكان املتضررين أو ايتم محاية كل املعلومات السرية واحلساسة بطريقة مناسبة خاصة املعلومات اليت

 للخطر.
 السكان املتضررين: 
 وكيف حيصلون على املساعدة. وأين يعرفون كل استحقاهاهتم ويعلمون مىت -
 .ذهاامج أعماهلا وموظفيها وكل بيانات االتصال اخلاصة واليتها وبر مدة لديهم املعلومات الكافية حول املنظمة و  -
 ايري اختيار الفئات املستهدفة.عامذم على وعي تام  -
 .يف تطوير مواد االتصال املناسبة ونشاركي -

  اسرتاتيجية االتصاالت وبيان اإلفصاح عن
 املعلومات أو السياسات واإلجراءات املعنية

  ن املتضرريالسكان املراهبة واحملادثات مع
 الشأنواملوظفني وأصحاب تربعني وامل

 اآلخرين
 املنشورات ومواد االتصاالت 
  وسائل اإلعالم وسجالت أنشطة تبادل

 املعلومات
  تدريب املوظفني واملتطوعني والوثائق

 التوجيهية
تصال االهنوات م استخدنقوم با 5.3

عند وكل األدوات الالزمة  املناسبة
أوهات الطوارئ من أجل ضمان 

على املتضررين  السكانحصول 
أحدث املعلومات وبالتايل توفري 

 استجابة أكثر كفاءة.

 ل ين يعملون فيها تاحة يف البلدن على تكنولوجيا اتصال احلديثة واألدوات واملوارد املكمكل ما أوظفني احلق يف احلصول  للم. 
  لتقييماتدائرة كبرية من ا ما يسمح بوجوددوات املناسبة للحصول على تواصل فعال من امجهتني األوسائل و الجيب توفري. 

 املراهبة 
 اإلجراءات واإلرشادات 
 ادثات مع املتضرريناحمل 
 احملادثات مع املوظفني 
 مواد االتصال والتكنولوجيا 

نقوم بإجراء اتصاالت داخلية  5.2
وخارجية بطريقة صادهة ودهيقة 
ان السكوأخالهية حترتم حقوق وكرامة 

املتضررين )اما يف ذلك عند عملية 
 مجع التربعات(.

 املتعارف عليها. املمارسة امجيدةو هية اخلارجية مع املبادئ التوجيهية األخال تتوافق اتصاالتنا 
 ذمصور أخ  و  السكان املتضررين هصصتناول خالل احملادثات و  ةاملوافقة املعلنة مطلوب. 
  .يتم تصوير الناس املتضررين بطريقة كرمية وحترتم خصوصياهتم وسالمتهم وكرامتهم 

 اجراءات وسياسات مجع األموال 
 وسائل االعالم الوبنية والعاملية 
 البوابة  نات االتصال املوجودة يفبيا

 االلكرتونية
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 معامجة الشكاوى بطريقة آمنة وميسرة وسريعة االلتزام السادس: 

 
 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية

 
حنن منتثل لواجباتنا ومسؤولياتنا  1.0

القانونية واألخالهية ونقوم باختاذ كل 
راجعة واالستجابة اإلجراءات االزمة مل

حول سوء التعامل أو  ادعاءاتألي 
 غري أخالهي.التصرف ال

 

   ىسوء سلوك املوظفني واملتطوعني و/ أو إساءة استعمال السلطة وكيفية رفع شكاو  ذها املنظمة واجهتحيدد البيان الطريقة اليت. 
 يتم شرح نطاق وحدود اإلجراء. 
 .هواعد السلوك اخلاصة باملوظفني واملتطوعني املعمول ذها 
 م املوظفون واملتطوعون معىن االستغالل والتعسف يف استعمال السلطة وذم على وعي تام باآلثار املرتتبة على عدم االلتزام يفه

 .امدونة هواعد السلوك للموظفني
 توفري أحكام عادلة ومناسبة خبصوص التحقيقات واإلجراءات التأديبية. 
 أو ما يسموناستغالل السلطة )و ن يبلغون عن حاالت سوء السلوك القيام باإلجراءات املعمول ذها حلماية األفراد ال ي 

 املبلغني عن التجاوزات(. األشخاصب

  بيان السياسات واالتصاالت اخلاص جبميع
األبراف املعنية واملصممة خصيصا للسكان 

 املتضررين.
 إجراءات الشكاوى 
 هواعد سلوك اخلاصة باملوظفني 
 ار و احملادثات / االستقصاءات / حلقات احل

مع األبراف املعنية )اما يف ذلك السكان 
 املتضررين والشركاء(

 السكانعلينا أن نضمن بأن  1.3
املتضررين واألبراف املعنية األخرى 

يتمتعون حبق رفع الشكاوى من 
خالل عملية فعالة وميسرة وآمنة وبأن 
ذ ه الشواغل والشكاوى حتل بطريقة 

 عادلة وشفافة ومناسبة.

 راءات الشكاوى إج باالعتماد على وذلك سهولة وأمانكل ل والفتيات والفتيان املتضررين رفع الشكاوى بميكن للنساء والرجا
 وثقة.املواضحة و ال

 لسياق بطريقة ميسرة وآمنة.مع ا يتالءم الفعال ال ي يتم التعامل مع الشكاوى واحلسم فيها اما يتماشى مع اإلجراء  
 ملعامجتها. الالزمة تصحيحيةالجراءات اختاذ اإلو الئمة حينية ومللشكاوى ستجابة اال جيب أن تكون 
  املنظمة.نطاق  ة عنالشكوى خارج تنف املعين إذا ما كاتوجه الشكاوى إىل الطر 

 

 املراهبة  
  احملادثات / االستقصاءات / حلقات احلوار

 مع األبراف املعنية
  املراهبة واملقابالت مع املوظفني ومع املتضررين

اء والرجال والفتيان من األزمة من النس
 والفتيات

 
 التنسيق والتكامل يف العمل مع اآلخرين  : بعااللتزام السا
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 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية

 
حنن نقوم بتخطيط وتنفي  براجمنا  1.0

وأنشطتنا بالتنسيق مع السلطات 
املعنية والوكاالت اإلنسانية ومنظمات 

قيق ل حتاجملتمع املدين وغريذا من أج
أهصى هدر من التغطية وللحد من 

االزدواجية وسد الثغرات خالل تلبية 
 .احتياجات املتضررين

 

 علة ابيان عن كيفية تعاون املنظمة مع الشركاء والسلطات املضيفة وغريذا من الفاعلني من اجملال اإلنساين وحىت مع امجهات الف
 خارج القطاع اإلنساين إذا ما اهتضى األمر ذلك.

 شاركة يف مهمات تقييم مشرتكة اما يتناسب مع الوضع.امل 
  لسلطة احمللية أو الوبنية املعنية باالستجابة للقطاع.التنسيقية ل جتماعاتاالاملشاركة يف 
 .املشاركة يف اجتماعات امجماعة احمللية أو الوبنية ذات الصلة اما يتناسب مع الوضع 
 ن وذلك باستخدام معلومات من الوكاالت اإلنسانية األخرى إلبالغ عمع اآلخرين ت تبادل املعلومات احلينية اليت هتم التقييما

 وحتديد املنطقة امجغرافية وخطط االستجابة. قييمالت
 .التحديث املنهجي جملموعات التنسيق املعنية بشأن التقدم احملرز والتحديات 
  استعملها امجاريوخطط العمل درجة وعي امجهات اإلنسانية الفاعلة األخرى من املنظمات املوجودة. 

 املراهبة 
 بيان السياسات ووثائق الشراكة 
 التقارير املرحلية 
 االتصاالت العامة 
  اإلداريةاإلجراءات 
 احملادثات مع األبراف املعنية 
  يرجى املسامهة معنا يف نشر األدوات

 واملمارسات امجيدة املتعلقة ذه ا املبدأ

 متستند شراكاتنا على مبادئ االحرتا 1.3
 .املتبادل واملساواة

 

  احرتام الشركاء ملدة واليات وارتبابات واستقالل بعضهم البعض واإلهرار بالعقبات اليت يواجهوهنا وااللتزامات املنوبة بكل
 منهم.

  .ينخرط أبراف الشراكة يف ممارسة ما يعرب عنه باملعارضة البناءة اليت تؤدي إىل الوصول حلل عملي 
 ة الشراكة فقط عندما متتلك املنظمات الوسائل والكفاءات واملهارات والقدرة على الوفاء بالتزاماتنا.يتم االتفاق على أنشط 
  بني الشركاء بصفةيتم تبادل املعلومات اما يف ذلك املعلومات املالية. 
  ويكملون بعضهم البعض خالل العمل اإلنساين. اخلاصة بكل منهم املزايايقوم الشركاء بالبناء على 
  ذلك وكان متاحا. األمر طلبتاحرتام الدور القيادي للشركاء الوبنيني واعتماد القدرات احمللية إذا ما يتم 

 
 

 
 

  احملادثات / االستقصاءات / حلقات احلوار
 السكانمع األبراف املعنية )اما يف ذلك 
 املتضررين من األزمات والشركاء(

  تسجيالت االجتماعات على مجيع
 املستويات 

 ربنامج والرصد والتقارير اإلداريةخمططات ال 
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 تعزيز ودعم هدرات املوظفني  االلتزام الثامن: 

 
 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية

 
 

حنن منتلك القدرات والكفاءة الالزمة  1.0
لتنفي  براجمنا وميكننا أن نرفع ذ ا 
 املستوى عند حاالت الطوارئ.

  اإلنساين تقييمات حول هدرات املوارد البشرية ومتطلباهتا.تشمل تدريبات التخطيط التنظيمي و 
 .مت وضع اجراءات لتلبية احلاجيات املتزايدة يف املوارد واملتعلقة باالستجابة للطوارئ 
 .إجياد بريقة عادلة وشفافة النتقاء وتعيني املوظفني واملتطوعني تتماشى مع متطلبات احلماية القانونية احمللية 
 ملراسلة حول الوهاية من حاالت االستغالل واالعتداء امجنسي ضمن عمليات استقراء املوظفني.إدراج عمليات ا 
 .تشجيع واحرتام ممارسات املوارد البشرية للتنوع يف صفوف املوظفني 
 مكانة  ىتعزز اسرتاتيجية املوارد البشرية دور املوظفني الوبنيني يف اإلدارة والقيادة من أجل ضمان االستمرارية واحلفاظ عل

 أكثر مع السياق. تتالءماملؤسسة وذلك الستجابة 
  

 التحاليل واخلطط التنظيمية للموارد البشرية 
 خمططات الربنامج واملنح املقدمة 
  اإلجراءات املوثقة إلدارة االحتياجات يف

 القدرات عند حاالت الطوارئ
 عمليات االنتقاء والتوظيف 

 

بدعم من هسم املوارد البشرية، تسعى  1.3
رسات هيادتنا وإدارتنا إىل ضمان مما

أن املوظفني واملتطوعني هادرين على 
حتقيق أداء ميتثل للمعايري املتفق 

 عليها.

  عليها. لالبالعيتم حتديد سياسات األداء واملكافأة وإتاحتها للموظفني واملتطوعني 
  من تقييم أدائهم.للموظفني واملتطوعني أذداف يسعون لتحقيقها ويتلقون باستمرار مالحظات متكنهم 
 .جيب أن يكون املوظفني على دراية بكيفية مكافأهتم 
  جيب أن يكون املوظفني على دراية بتطور السياسات واملمارسات اخلاصة باملوارد البشرية اليت تؤثر عليهم ويتم التشاور معهم يف

 ذلك.

 احملادثات مع املوظفني 
 التقييمات حول األداء 
 لم والتطوراألدلة على تقدمي فرص التع 
  األدلة على العمليات القائمة على املشاركة

 من أجل سياسة التنمية للموارد البشرية
 

يهدف وجود وسائل التعليم والتطوير  1.2
إىل ضمان بأن املوظفني واملتطوعني 
يتمتعون بالدراية والكفاءة الالزمة 
 للقيام بأدوارذم على أحسن وجه.

  واملتطوعون مدركون متاما ملفهوم معايري األداء التنظيمي والفردي.تضمن عمليات االستقراء بأن املوظفون 
 .حتتوي مراجعة األداء على تقييم الحتياجات التطوير 
 ري ييتم إجراء تقييم الحتياجات التعليم وتوفري اإلدارة والربامج والتدريبات التقنية املعنية الالزمة )مع اإلشارة إىل االستعانة باملعا

 هتضاء(.اخلارجية عند اال

 عمليات التعارف 
  خطط التعلم الفردية والتنظيمية ومدى التقدم

 احملرز
  الرابط بني حاجيات تطوير القدرات
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  واالحتياط واالنعكاس على فعاليات التعلم.
لدينا التزام ثابت بضمان األمن  1.2

والسالمة والصحة والرفاه الالزمة 
 للموظفني.

 ملعمول ذها.إجياد سياسات الصحة والسالمة والرفاه ا 
 .يدرك القادة واملديرين مسؤوليتهم عن صحة وسالمة ورفاه موظفيهم وميتثلون ل لك 
 .يفهم وميتثل املوظفني ملسؤوليتهم عن صحتهم وسالمتهم ورفاذهم 

 

 اخلطط األمنية وتقييم املخابر 
  السالمة البدنيةسياسات الصحة والسالمة و  
 األمنية واستخالص املعلومات  بةاإلحا 
  القوائم املرجعية األمنية على ذمة أي وضع

 شخص يسافر بعيدا عن دياره

 
 املسؤول والفعال على املوارد اإلشرافالتاسع: االلتزام 

 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية
 

حنن خنصص االموال واملوارد املعهودة  0.0
لنا بطريقة مسؤولة وفعالة وعملية 
 هتدف إىل ضمان مساعدة وخدمة

للسكان ذات أعلى جودة ممكنة 
 املتضررين.

.  

 اإلنسانية. ناراجمب أذداف ذهدف حتقيق ةوفعال وناجعة بطريقة أخالهية املوارد استخدام املالية اإلدارة وإجراءات سياساتتضمن ال 
 أكثر مبادئمساءلة وجودة و  ذاتاستجابة حتقيق إىل  تؤدي القرارات حول ختصيص املوارد. 
 األزمة.عند رين للسكان املتضر  أكثراهتصادية و مناسبة و صائبة  نظمةامل اليت تراذااملنهجية  نشطةاألولويات و برامج األ تعتمد 
  حةمنفتيتم مشاركة املعلومات حول كيفية توظيف املوارد من أجل حتسني مفعوهلا بطريقة شفافة و. 
  ويل ديناميكي ومرن.مت بلبالتغيريات اليت تطرأ على احتياجات السكان املتضررين ويتم توفري و  عنيتم ابالغ املتربعني 
 حسب احتياجات السكان املتضررين. عديلهايتم توزيع املوارد وت 

 

 اإلجراءات املالية 
 البيانات املالية السنوية ومراجعة احلسابات 
 التقارير السنوية 
 التقييمات 
 القواعد واللوائح اخلاصة باملوظفني 
 عقود عمل املوظفني 
  لموظفنيلسلوك المدونة هواعد 
 تجابة سبغرض االاملوارد  وزيعري يف تيالتغ

 السكانمن هبل احملددة لالحتياجات 
 املتضررين

ن نعمل على تطبيق حسن حن  0.3
ممارسة املعرتف ذها يف اإلدارة املالية 
وإعداد التقارير وب ل العناية الالزمة 

  لوهاية ل أحكام ذلك من يف اما املالية اإلدارة يف ذها املعرتف امجيدة املمارسات تطبيقمن أجل  إجراءاتو  سياساتوضع
 .املوارد استخدام وسوء واحملسوبية الفساد قضاياواالستجابة ل

 املنح وتوظيف إدارة على وهدرهتا املنظمات حجم اليت تالئم املالية نظمةيتم العمل باأل. 

 البيانات املالية السنوية ومراجعة احلسابات 
 اسرتاتيجية مجع األموال 
 التقارير السنوية  
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دون  ةللو من أجل االستجابة واحلي
هضايا الفساد واحملسوبية أو إساءة 

 استخدام املوارد.

  بشكل تطبيقها ويتم ااملعمول ذه الدولية أو/ و الوبنية احملاسبة معايري اليت تراهب والوثائق املالية السجالت حلفظ نظاميتم وضع 
 .منهجي

 يدة ومناسبة.يف املتناول وسدحينية كيفية مجع واستخدام املنظمة ألمواهلا خالل براجمها بطريقة مشاركة املعلومات حول   جيب 
 ملستعملة ا املعلومات املالية للسكان املتضررين واألبراف املعنية األخرى بطريقة مالئمة وك لك حول املواردحول  اإلعالم جيب

 النتائج.إىل صول من أجل الو 
 .للمنظمة املالية املوارد حول الضرورية املعلومات على االبالع األبراف املعنية األخرىو  نياملتضرر  سكانلل كنمي

 تقارير املتربعني 
 احملادثات مع السكان املتضررين 

 

حنن نقوم بتعريف وتوثيق معايري مجع  0.2
بري الالزمة ااألموال ونتخ  التد

من خطورة تأثري مصادر  للتخفيف
على و التمويل على استقالليتنا العملية 

 .نزاذتنا
 

  مؤسسة كتقلل من استقاللية ونزاذة املنظمات   ال يسمح بأنمجع التربعات من مصادر أخالهية و وإجراءات تنبثق السياسات
 .هائمة ال ات انسانية

 

 سياسة أو بيان مجع التربعات 
 احملادثات 
 التقارير السنوية  

 

 
  االستمرار يف التقدم والتعلم  : عاشرااللتزام ال

 
 وسائل التحقق  املؤشرات املتطلبات األساسية

 
حنن نراهب بشكل منتظم ونقيم  09.0

 السكانبراجمنا جنبا إىل جنب مع 
املتضررين للتأكد من أهنا حتقق امجودة 

ملنشودة وننشر التعلم داخل املنظمة ا

 رفاملتعا امجيدة اتاملمارس إىل استنادا ميوالتعل واإلبالغ والتقييم الرصد بشأن تصرحياتال أو سياساتالتوثيق و  ديدحت يتم 
 عليها.

  داءاأل مراهبة لىع األخرى املعنيةاألبراف و  والشركاء املتضررين بانتظام وذو ما يساعد السكانيتم حتديد العمليات وتنفي ذا 
 .ثرواأل نتائجالو 

 تغيرياتال أو ملتضررةا سكانلل املتغرية االحتياجات االعتبار بعني الربنامجب ت اخلاصةتعديالال أو التصحيحية اإلجراءاتخ  تأ 
 .السياقاليت تطرأ على 

  إعداد التقارير نظام الرصد والتقييم و 
  زيارات واحملادثات مع املوظفني البرامج

والسكان املتضررين والشركاء واألبراف املعنية 
 األخرى

 تقارير سري العمل 
 توثيق عمليات التعلم 
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بغرض حتسني األثر على مجيع نواحي 
 العمل.

 سكان املتضررين.املقدم لل اإلنساين العمل يف والنوعية الفنيةواملعايري  املمارسات حسن تطبيق علىاملستمرة  القدرة تجلىت 
 أهنم أناس ذوي كفاءة وأذل للثقة خالل تلبية حاجياهتم.  أساس موظفي املنظمة على مع عامل السكان املتضررون والشركاءتي 
 ميالتعل ودمج األداء لتقييم متسق هنج ذناك. 
 الية احل الربامج يف اءلةواملس فعاليةالو  امجودة وحتسني امجيدة املمارسات وتعزيز الثغرات معامجةمن أجل  ما مت تدريسه تطبيق يتم

 .واملستقبلية
  

 ملراجع واملخططاتشروط تقييم ا 
  تقارير املراجعة والتقييم اما يف ذلك األهسام

 اخلاصة باملساءلة والتعلم

يف نطاق  تعمل مراجعاتنا  09.3
وذي متوفرة للعموم  املمارسة امجيدة

ف ااملتضررين واألبر  السكانامعية 
 املعنية األخرى عند االهتضاء.

 

 الربامج تقييم عمليات يف مسامهاهتم وتقدمي املشاركة ةفرص املتضررين سكانلل تاحي. 
 األبراف املعنية األخرىو  واملتربعني والشركاء املتضررين مع بشفافية التقييم نتائج مشاركة يتم. 
  لكل األبراف املعنية بصفة علنية. نتائجتتاح 

 لكرتونيةعلى البوابة اإل املوجودة تقارير التقييم 
  احملادثات مع املوظفني والسكان املتضررين

 واألبراف املعنية األخرى
 

 حنن نعمل جنبا إىل جنب مع 09.2
املتضررين ذهدف التقييم املستمر 

ونقدم التقارير بانتظام حول مدى 
تطبيقنا للمعيار اإلنساين األساسي 
 ومدى تقيدنا بغريه من االلتزامات.

 

 وفعالية ودةمج استحساهنم ومستوى األداء حول ممالحظاهت لتقدمي تضررينعلى ذمة السكان امل ذها املعمول لياتتوضع اآل 
 املقدمة. املساعدة

  عمليات التحقق للسكان املتضررين بأن أعمال الربنامج فعالة وذات مسؤولية وتعتمد املعيار اإلنساين األساسي  تثبتجيب أن
 االلتزامات كمقياس هلا.بقية و 

 ومعامجة املخابر يدحتدباإلضافة إىل  بأن املنظمة وموظفيها حيرتمون املبادئ االنسانية وحقوق االنسان التقييم تقارير تبني 
 .املبادئ ذ ه تطبيق تواجه اليت التحديات

 .ل لك وفقا استجابتهم يقومون بتعديلو  أخطائهم من واملوظفني يتعلم كل من املنظمة

   الرصدتقارير 
  تقارير التقييم 
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 هامةمالحظات 
  

يف العون  اليت هام ذها كل من شراكة املساءلة اإلنسانية والعاملني مبادرة املعايري املشرتكةيعترب املعيار اإلنساين األساسي حصيلة 
 ى تناسق أكرب بني اهليئات اليت تضع املعايري يف اجملال اإلنساين.اإلنساين ومشروع اسفري ال ين سعوا للحصول عل

 

لقد عمل كل من مشروع اسفري وشراكة املساءلة اإلنسانية والعاملون يف العون االنساين معا على إنشاء نسخ سابقة اليت مت األخ  
 ة يف اجملال.  ذها بعد مراجعة النسخة الصفر من برف جمموعة صغرية يتمتع أفرادذا خبربات متنوع

  البيان لالبالع على)  3902غري أن فريق مشروع اسفري هرر عدم املواصلة يف تطوير املعيار اإلنساين األساسي يف هناية نوفمرب 
. إن العمل ال ي أحرز يف تطوير املعيار اإلنساين األساسي 3902من  يوليو  العملية بأسرذا( هد كان له دورا ذاما يف كامال

 يعكس التقدم الكبري ال ي حتقق يف توحيد املعطيات املشرتكة بني املعايري املشرتكة الثالثة والعمل حتت إبار يتسم بانسجام أكرب

ة إلنساين أن يعّوض املعيار اإلنساين األساسي معايري الشراكوال تزال إرادة جملسي شراكة املساءلة اإلنسانية والعاملون يف العون ا
 واملساءلة اإلنسانية ومدونة املمارسة امجيدة.

إننا عازمون على ضمان فاعلية املعيار اإلنساين األساسي بالنسبة للشعوب املتضررة والعاملني يف اجملال اإلنساين واملتخصصني 
نية والدولية واألمم املتحدة والوكاالت املاحنة واحلكومات واملستشارين واألكادمييني واملتطوعني واملنظمات غري احلكومية الوب

املتخصصني يف اجملال اإلنساين. كما أننا عازمون على معرفة إذا ما كانت اجملتمعات والشعوب املتضررة من الكوارث ستعترب 
انية. العمل اإلنساين وخضوعه للمساءلة اإلنسساسي لفاعلية االلتزامات واملستلزمات األساسية واملؤشرات ذات الصلة الضمان األ

 وإننا لراغبون يف مساع أكثر ما ميكن من آراء مجيع األبراف الفاعلة يف العمل اإلنساين. 

وملساعدتنا يف حتليل التقييمات واملراجعات هل ه النسخة من املعيار اإلنساين األساسي، سنكون شاكرين لكل من يفيدنا برأيه 
تقييمه اخلاص أو تقييم زمالئه من خالل استخدام الرابط التايل: و 

https://www.surveymonkey.com/s/draftCHSfeedback 
 

 . 2114مارس  31آخر آجل للمشاركة في التقييم يوم 

 بالفريق املعين باالتصاالت: السيد موراي جرار إذا كانت لديكم أي أسئلة يرجى االتصال
 mgarrard@hapinternational.org أو السيد آدم بنتامAdam@peopleinaid.org 

ورة ة والعربية يف نصف ديسمرب. إذا ما احتجتم إىل ترمجة إىل احدى اللغات امل كسيتم ترمجة ذ ه النسخة إىل الفرنسية واالسباني
 يرجى ارسال بلبكم إىل الربيدين امل كورين سلفا. 
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