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المــعيــار اإلنــســاني األســاســـي المتــعـــلــــق بالجـــــودة والمســــــاءلة   
4672-61-71النسخة   

تمهيد  -أوال   
لة كيف للعمل اإلنساين أن يبدو مفيدا لتلك اجملتمعات يبني املعيار االنساين األساسي املتــعـــلــــق باجلودة واملساء

والشعوب املتضررة من األزمة وللموظفني واملنظمات املعنية باالستجابة هلذه األزمة حيث أنه يوفر لذلك إطار عملي 
لنزاهة ميكن من خالله حتقيق االلتزامات الثماين للجودة واملساءلة. ويقوم كل التزام على املبادئ اإلنسانية من ا

واالستقالل إذ أن املعيار االنساين األساسي سيساعد النساء والرجال والفتيات والفتيان املتأثرين باألزمة على تسهيل 
 عمل املنظمات اإلنسانية. 

يضع املعيار االنساين األساسي األشخاص يف مركز التدخالت اإلنسانية ويؤكد على احرتام حقوقهم اإلنسانية 
صلة جبميع اجلهات الفاعلة العاملة يف جمال العمل اإلنساين. ميكن أيضا تعزيز وتنفيذ اآلليات  األساسية ألنه ذو

على الرغم من أنه يهدف يف املقام  اإلنسانية اجلماعية مثل نظام اجملموعات والفرق الدولية اإلنسانية واألموال اجملمعة.
أفضل نوعية وأكرب قدر من املساءلة يف التنمية والدعوة  األول لقطاع اإلنسانية، فإنه ميكن أيضا أن يستخدم لتحقيق

 إىل العمل. 

هذا املعيار هو نتيجة لعملية استشارة امتدت على سنتني بني القطاع اإلنساين لذلك فإنه جيمع العناصر األساسية 
 للمعايري وااللتزامات اإلنسانية القائمة التالية:

محر واملنظمات غري اكحكومية لغإغاثة يف حاالت مدونة السلوك للصليب األمحر واهلالل األ -
 الكوارث 

معيار ومبادئ الشراكة العاملية للمساءلة اإلنسانية  -  

مدونة املمارسات اجليدة ملنظمة أناس يف املعونة -  

املعايري األساسية السفري  -  

امليثاق اإلنساين  -  
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مساحة اجلودة  -  

معايري لتقييم املساعدة اإلمنائية -  

أن هذا املعيار مبين على املمارسات اجليدة القائمة، هناك العديد من األدوات املوجودة فعال يف القطاع لدعم تنفيذ   مبا
كل االلتزامات الثمانية، كما سيتم تطوير توجيهات إضافية وأدوات لسد الثغرات، حىت يشمل املعيار اإلنساين أوسع 

يف اجملال اإلنسانية. نطاق ممكن لتستفيد منه مجيع اجلهات الفاعلة   

أكد الذين يطبقون هذا املعيار على املسؤولية األساسية للدول يف احرتام ومحاية مجيع األشخاص على أراضيها دون 
متييز وتوفري املساعدة واكحماية للمحتاجني كما يتعهدون إىل احرتام القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل كحقوق 

ويل لالجئني واملعاهدات والقوانني الدولية األخرى ذات الصلة. اإلنسان والقانون الد  
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 الهيكل 
يرتجم املعيار االنساين األساسي القيم اإلنسانية واملبادئ واملمارسات اجليدة إىل متطلبات جيب التحقق منها. يكون  

 هيكل املعيار على النحو التايل:

مشولية القيم واملبادئ؛  -  

للمجتمعات واألشخاص املتضررين من األزمة. االلتزامات الثمانية -  

 حيدد اهليكل لكل التزام ما يلي:

ماذا على اجملتمعات والشعوب املتضررة أن تنتظر من املشاركني يف العمل اإلنساين؛  -   

ماذا جيب أن يفعل املوظفون العاملون يف جمال العمل اإلنساين لتقدمي برامج ذات جودة عالية  -
ن مسؤولة أمام أولئك الذين يبحثون عن املساعدة؛ على الدوام وتكو   

ماذا حتتاج املنظمات العاملة يف جمال العمل اإلنساين لضمان جودة املساعدة اإلنسانية اليت  -
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 يقدمها موظفوها.

االلتزامات الثمانية المتعلقة بالجودة والمساءلة -ثانيا   
 القيم والمبادئ

لتدخالت اإلنسانية لذا على املساعدات االلتزام باملبادئ اإلنسانية واكحياد نظرا ألن الشعوب املتضررة يف صميم ا
 واالستقالل.

 7. المساعدات اإلنسانية الفعالة في الوقت المناسب والمالئم 

على املساعدات اإلنسانية اليت حتتاجها من أجل كرامة عيشها. الشعوب املتضررةحصول   

 4. تعزيز القدرات المحلية وتفادي اآلثار السلبية

أكثر مرونة وسلطة تتفادى اآلثار السلبية املنجرة أحيانا عن العمل تعزيز قدرات الشعوب املتضررة حىت تكون 
 اإلنساين.

 3. االتصال والمشاركة
حبقوقها ومستحقاهتا وقدرهتا على املشاركة يف مجيع القرارات اليت هلا تأثري عليها. وعي الشعوب املتضررة  

 2. معالجة المظلمة
آلية الشكاوى مؤّمنة وميسرة وسريعة االستجابة. على الشعوب املتضررةضرورة توفر لدى   

 5. التنسيق والتكامل والشراكات
مساعدة منسقة ومتكاملة تلبية الحتياجاهتا. تلقى الشعوب املتضررة  

 1.  الرصد والتعلم والتحسين المستمر 
سني النتائج يف صاحل الشعوب املتضررة. دراسة املنظمة لرباجمها وأدائها وضبطها هلا لتح  
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 1. قدرات الموظفين والدعم
تتمتع املنظمة حبق ممارسات قيادية وإدارية اليت جيب أن تكون منصفة ومتوافقة من الناحية القانونية حىت تضمن 

نامج.حصول املوظفني على الدعم واملهارات االزمة واملواقف حتقيقا للمعايري املتفق عليها لتنفيذ الرب   

 8. حسن استغالل وإدارة الموارد
 استخدام املنظمة للموارد بكفاءة وفعالية من أجل الغرض املقصود منها. 

  المجال -ثالثا 

يعترب تنفيذ املعيار االنساين األساسي من مسؤولية املنظمة املشاركة يف العمل اإلنساين وليس تلك اجلماعات والشعوب 
 املتضررة من األزمة. 

عاملني يف اجملال اإلنساين تطبيق املعيار االنساين األساسي:ميكن لل  

 -لتحسني نوعية اخلدمات وحتقيق أكرب قدر من املساءلة؛ 

لوضع خطط عمل للتنفيذ التدرجيي والتحسني املستمر؛  -  

باعتبار اجلودة واملساءلة اإلطار العام لدعم املعايري التنظيمية والتقنية القائمة؛  -  

ذايت وحتسني نوعية الربامج؛ للتقييم ال -  

لتقييم مدى اتفاقيته مع املعيار االنساين األساسي؛  -  

كأساس للتحقق من املطابقة أو شهادة املطابقة وإظهار هذه املطابقة لآلخرين.  -  

لالزدواجية ميكن استخدام املعيار االنساين األساسي لتطوير أطر العمل ملساواة جزئية أو كلية مع املعايري األخرى جتنبا 
 احملتملة بينها وبني غريها من املعايري.
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 الشكاوى 
اننا نشجع أي منظمة ترغب يف استخدام هذا املعيار. ومع ذلك، ال ميكن امتام املتطلبات العامة للمطابقة أواملطابقة 

 اجلزئية أو تطبيق املعيار إال وفقا لطرق التحقق املوافق عليها. 

 التكيف مع  كل منظمة وسياق 
وافق املنظمات على تنفيذ االلتزامات الثمانية واملبادئ اإلنسانية الشاملة. ونظرا لتنوع اجلهات الفاعلة املشاركة يف ت

العمل اإلنساين فإن طريقة تنفيذها ختتلف من منظمة إىل أخرى وبالتايل اإلجراءات املطلوبة من قبل املعيار تتغري 
ني تقييم مدى تقيد املنظمة باملعيار والرتكيز على مدى استجابة حسب املنظمة والسياق. كما جيب على القائم

 املنظمة. 

ومن املتوقع من أي منظمة غري قادرة على تنفيذ مجيع متطلبات املعيار أن تربر ذلك وجتد حلوال مالئمة سبل للتغلب 
 على هذه املعوقات.

القيم والمبادئ -رابعا   
واكحياد واالستقالل.يسرتشد العمل اإلنساين مببادئ اإلنسانية   

جلميع الناس كرامة ذاتية تستوجب التعامل فيما بينهم بإنسانية مهما كانت الظروف باإلضافة اىل ضرورة  :اإلنسانية
 محاية حق اكحياة والصحة وضمان احرتام اإلنسان. 

جنسية املتلقي جيب أن تقدم املساعدة على أساس االحتياجات وحدها بغض النظر عن عرق أو عقيدة أو  :الحياد
 ودون متييز ضار من أي نوع؛ ويتم حساب األولويات مبا يتناسب مع اكحاجة.

تقدم املساعدة على أساس اكحاجة وحدها. وعلى املنظمات أال تكون أدوات لسياسة اكحكومات  :االستقالل
 اخلارجية أو الداخلية.

نساين:ولوضع اجلماعات والشعوب املتضررة من األزمة يف صميم العمل اإل  

 حيتاج املوظفون اىل:
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 أ. أن يكونوا واعني باملبادئ الثالثة املذكورة أعاله واالشرتاك فيها والوصية والقيم املعلنة للمنظمة.

 ب. أن يرجعوا إىل وصية املنظمة وقيمها عند تصميم الربامج واإلدارة.

 حتتاج املنظمة إىل أن:

جزء من التزاماهتا التنظيمية، واليت ذكرت بوضوح وعلى مستوى ت. تعكس مبادئ اإلنسانية واكحياد واالستقالل ك
 عال يف الوثائق القانونية واألحكام األخرى ذات الصلة. 

 ث. تتأكد من أن الوصية والقيم واضحة ومفهومة يف مجيع أحناء املنظمة وخارجها.

ى ذات الصلة، ويبلغها املوظفون ج. تعكس التزامات املنظمة يف السياسات واإلجراءات والعمليات والوثائق األخر 
 وأصحاب املصلحة اآلخرون.

 د. تنفذ االلتزامات الثمانية من هذا املعيار يف عملها اإلنساين.

 ح. تضع سياسات وإجراءات جلمع التربعات لضمان التمويل، على أال تساوم على املبادئ اإلنسانية. 

 

 خامسا - االلتزامات والمتطلبات
 7. المساعدات اإلنسانية الفعالة في الوقت المناسب والمالئم 

تحصل الجماعات واألشخاص المتضررة على المساعدات اإلنسانية التي يحتاجونها من أجل أن يعيشوا 
 حياتهم بكرامة.

 على املوظفني املعنيني:

إجراء حتليل منهجي وموضوعي ومنتظم للسياق مبا يف ذلك تعيني أصحاب املصلحة؛ 0.0  

ذ برامج قائمة على تقييم االحتياجات وفهم نقاط الضعف وأولويات خمتلف اجملموعات واستخدام تصميم وتنفي 0.1
 املعايري التقنية املقبولة؛

 مالحظة: تشمل مختلف المجموعات النساء والرجال والفتيات والفتيان والمعوقين والمسنين والمثليين جنسيا والمتحولين جنسيا والمهمشين.
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ربنامج لتعكس خمتلف اجملموعات يف مجيع مراحل دورة الربنامج؛تصنيف بيانات ال 0.1  

حتديد احتياجات اكحماية ومعاجلتها أو إحالتها إىل منظمة ذات خربة فنية أكرب؛ 0.1  

أن يكونوا على علم باملعايري التقنية املوافق عليها واملمارسات اجليدة واستخدامها لتخطيط وتقييم براجمها كما  0.1
 جيب؛

الم اجلماعات واألشخاص املتضررة من األزمة وأصحاب املصلحة ذوي الصلة مبا تلتزم به املنضمة؛إع 0.6  

تقدمي املساعدة يف الوقت املناسب واختاذ القرارات والتصرف دون تأخري بال مربر؛ 0.7  

تأقلم الربنامج مع االحتياجات املتغرية واملعرقالت؛ 0.1  

القرارات والربجمة وختصيص املساعدة دون متييز مبا يتناسب مع االحتياجات؛ اإلبقاء على اكحيادية عند اختاذ 0.9  

عدم إقصاء الناس احملرومة بشكل خاص يف الربنامج وذلك بطريقة منهجية مع تأقلم املساعدة املقدمة إىل  0.01
 االحتياجات احملددة للمجموعات، على سبيل املثال األطفال واملعوقني واملسنني، وغريهم؛ 

وضع خطط التأهب ألصحاب املصلحة املتعددين تفاديا للمخاطر احملتملة ونقاط الضعف.  0.00  

 يضمن قائدو املنظمة:

سياسات تعكس االلتزام باملساعدة النزيهة على أساس االحتياجات وبناء على قدرات اجلماعات احمللية  0.01
 واألشخاص املتضررة من األزمة؛

احرتام االلتزامات لتشمل الفئات الضعيفة واملهمشة؛  تبيني السياسات اليت تضمن 0.01  

أن يكون لدى املوظفني توجيهات بشأن كيفية التعامل مع الناس احملتاجني للحماية وعملية اإلحالة إىل  0.01
 املنظمات األخرى ذات اخلربة الفنية؛

تعكس العمليات التزامات سياسية وختضع اىل: 0.01  

حتياجات والسياق اجلارية؛ حتليل منهجي وموضوعي لال -  
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إجراء تقييم لالحتياجات واألولويات وقدرات اجلماعات احمللية واألشخاص املتضررة من األزمة وإشراكهم  -
؛ 0.0وفقا للنقطة   

اختاذ القرار يف الوقت املناسب مع ختصيص املوارد وفقا لذلك. -  

 

 4. تعزيز القدرات المحلية وتفادي اآلثار السلبية

 يكون الجماعات المتضررة من األزمة أكثر مرونة وسلطة وأقل تأثرا بالعمل اإلنساني.
 املوظفون املعنيون:

ضمان برامج بناء وتعزيز القدرات احمللية وقدرة اجملتمعات احمللية؛ 1.0  

التعلم من نتائج املخاطر القائمة لدى اجلماعات وتقييمها والتخطيط للتأهب هلا؛ 1.1  

املنظمات احمللية بصفتها املستجيب األول لألزمة؛تطوير القيادة و  1.1  

وضع خمطط االنتقال أو اسرتاتيجية اخلروج يف املراحل األوىل من الربنامج اإلنساين لضمان آثار إجيابية على  1.1
 املدى الطويل وتقليل خماطر االعتماد على الغري؛

زيز االنتعاش؛تصميم وتنفيذ برامج تعود بالنفع على االقتصاد احمللي وتع 1.1  

حتديد وتصرف بناء على اآلثار السلبية احملتملة أو الفعلية يف الوقت املناسب مبا يف ذلك على سبيل الذكر ال  1.6
 اكحصر:

أمن الناس؛  -  

النظم والعالقات بني اجلنسني واالجتماعية والسياسية؛  -  

سبل العيش؛  -  

االقتصاد احمللي؛  -  

البيئة.  -  
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 يضمن قائدو املنظمة:

انعكاس السياسات واالسرتاتيجيات التزاما مببدئ جتنب اآلثار السلبية وتعزيز القدرات احمللية؛  1.7  

1.1وجود توجيهات لفهم املخاطر واآلثار السلبية احملتملة للعمل اإلنساين ودعم إدارهتا؛   

للخطر. وجود نظام كحماية املعلومات الشخصية اليت قد تعرض الناس  1.9  

 3. االتصال والمشاركة

وعي الجماعات المتضررة من األزمة بحقوقها ومستحقاتها وقدرتها على المشاركة في جميع القرارات التي لها 
 تأثير عليها. 

 

 املوظفون املعنيون:

ستماع إليها؛واجلهات الفاعلة احمللية األخرى واال اجلماعات واألشخاص املتضررة من األزمةالتواصل باحرتام مع  1.0  

املنتفعة بأنشطة املنظمة، مبا يف  اجلماعات واألشخاصإنشاء نقاط وقنوات اتصال مناسبة يف الوقت املناسب مع  1.1
 ذلك املؤسسات احمللية واملنظمات األخرى والسلطات؛

للجماعات وإجنازاهتا توفري املعلومات عن املنظمة حول املبادئ اليت تتمسك هبا وقواعد السلوك ملوظفيها وبراجمها  1.1
؛واألشخاص املتضررة من األزمة  

التواصل بلغات وطرق ووسائل إعالم حمرتمة ومناسبة يسهل فهمها ثقافيا من قبل مجيع أطراف اجملتمع وخاصة  1.1
 الفئات الضعيفة؛

اب هدف الربنامج وغريه من أصحواجلماعات واألخذ يف عني االعتبار  لألشخاصضمان التمثيل األنسب  1.1
 املصلحة يف مجيع مراحل املشروع مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة واملهمشة؛

األخذ يف عني االعتبار وجهات نظر اجلماعات واألشخاص املتضررة من األزمة يف عمليات صنع القرار أثناء  1.6
 التقييم األويل والتصميم والتخطيط والتنفيذ والرصد وتقييم املشاريع أو الربامج؛

تشجيع اجلماعات املتضررة من األزمة على ابداء الرأي فيما يتعلق بأداء املساعدة والتعبري عن مدى رضاها.  1.7  
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 يضمن قائدو املنظمة:

وجود ثقافة االتصال وامكانية مشاركة مجيع املوظفني  1.1  

اىل  1.0لف ذكرها يف النقاط من وجود اخلربة الكافية والدعم والوقت واملوارد الالزمة لتنفيذ املتطلبات اليت س 1.9
لدى املوظفني؛  1.7   

وجود سياسات وعمليات تبادل املعلومات يف املكان الذي متكن موظفي املساعدة اإلنسانية من حتقيق  1.01
؛1.7اىل  1.0املتطلبات اليت سلف ذكرها يف النقاط من   

يف تصميم وختطيط وتنفيذ ورصد وتقييم  وجود عمليات إلشراك اجلماعات واألشخاص املتضررة من األزمة 1.00
؛1.7اىل  1.0املشاريع أو الربامج مبا يف ذلك تلك اليت تدعم املتطلبات اليت سلف ذكرها يف النقاط من   

االتصاالت اخلارجية احملرتمة ودقة عملية مجع األموال مع تقدمي اجلماعات واألشخاص املتضررة من األزمة   1.01
 ككائنات بشرية كرمية. 

 

 2. معالجة المظلمة

 توفر آليات شكاوى آمنة وميسرة وسريعة االستجابة للجماعات واألشخاص المتضررة من األزمة.
 املوظفون املعنيون:

تلقي الشكاوى وقبوهلا وضمان السرية املناسبة عند الضرورة؛  1.0  

مبا يف ذلك آليات  من األزمة اجلماعات واألشخاص املتضررينوضع عملية مناولة الشكاوى عند االستشارة مع  1.1
 لتوفري اكحماية الفعالة املشتكني؛ 

االخبار عن آليات الشكاوى ومسؤولية املنظمة ومن يستطيع أن يشتكي وكيف يتم التعامل معها؛  1.1  

وأصحاب املصلحة اآلخرين واملوظفني؛  اجلماعات املتضررةاالخبار عن توقعات  1.1  

والعمل على حلها يف الوقت املناسب وبطريقة عادلة ومناسبة.  توثيق الشكاوى والرد عليها 1.1  
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 يضمن قائدو املنظمة:

ثقافة تنظيمية تتلقى الشكاوى وتنظر إليها وتتعلم منها؛  1.6  

على األشخاص املتضررين  التحذير أحيانا من سلوك املوظفني الذي قد يوصف باالستغالل واالعتداء اجلنسي 1.7
 من األزمة؛ 

عملية مناولة الشكاوى اليت جيب أن تكون آمنة ومالئمة من حيث السياق وسهلة املنال ومتجاوبة كما  توثيق 1.1
 حتدد:

 أ. شروط تقدمي شكوى مبا يف ذلك تتبع سريع ملزاعم االستغالل وسوء املعاملة؛ 

 ب. آليات كحماية املشتكني والشهود؛ 

؛ ت.  آليات للتأقلم حسب تفضيالت املشتكني واحتياجاهتم  

 ث. آليات لتيسري وصول الناس والفئات احملرومة إليها؛ 

 ج. آلية لتسجيل الشكاوى السابقة واكحالية وحلوهلا.

رفع الشكاوى للطرف املعين باألمر عندما خترج عن نطاق املنظمة.  1.9  

 

 5. التنسيق والتكامل والمشاركة

 تلقى الجماعات واألشخاص المتضررة من األزمة مساعدة منسقة و متكاملة لتلبية احتياجاتها.
 

 املوظفون املعنيون:

ضمان تكامل العمل اإلنساين مع السلطات الوطنية واحمللية؛  1.0  

املشاركة يف هيئات التنسيق املعنية لتجنب االزدواجية وضمان التناسق وملء الثغرات وحتديد جماالت التعاون  1.1
كاملة من اخلدمات اإلنسانية؛ لتحقيق أقصى قدر من التغطية هبدف توفري جمموعة    
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توفري املعلومات الالزمة للشركاء وجمموعات التنسيق واجلهات الفاعلة احمللية األخرى املعنية من خالل قنوات  1.1
 االتصال املناسبة؛ 

دين حتديد دور وقدرات وأنشطة ومصاحل الفاعلني احملليني والوكاالت اإلنسانية والسلطات احمللية واجملتمع امل 1.1
 واهليئات األخرى املعنية؛ 

للتنسيق مع املنظمات األخرى وتكامل  1.1استخدام ختطيط أصحاب املصلحة املذكور أعاله يف النقطة  1.1
 عملها

دعم الشركاء حىت يتمكنوا من الوفاء بالتزاماهتم اإلنسانية؛  1.6  

التأخريات الكبرية و/ أو النقص.  إخبار أصحاب املصلحة املعنيني بآخر املستجدات كعمليات التقدم و  1.7  

 يضمن قائدو املنظمة:

مشول السياسات واالسرتاتيجيات على االلتزام الواضح بالتنسيق والتعاون مع اآلخرين دون املساس باملبادئ  1.1
 اإلنسانية؛ 

   :ختضع أية ترتيبات للعمل مع الشركاء اىل هنج متسق 1.9

ية الكافية واخلربة واملوارد للعمل مع الشركاء؛ أ. يضمن أن لدي املوظفني القدرة الفن  

 ب. حيرتم وصايا والتزامات واستقالل اآلخرين ويعرتف بقيود والتزامات بعضها البعض؛ 

 ج. يدعم دخول الشركاء يف عمليات التنسيق والتخطيط والتصميم والتنفيذ.

 

 1.  الرصد والتعلم والتحسين المستمر 

تدرس المنظمة وتضبط برامجها وأدائها لتحسين نتائج عملياتها وبالتالي تأثيرها على الجماعات واألشخاص 
 المتضررة من األزمة.

 املوظفون املعنيون:
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استخدام األدلة السابقة والدروس واخلربة عند تصميم الربامج؛  6.0  

مراقبة ما جيري وما يتم حتقيقه؛  6.1  

تغرية أو الدروس املستخلصة من التجربة؛ تأقلم الربامج حسب االحتياجات أو السياقات امل 6.1  

؛ اجلماعات واألشخاص املتضررة من األزمةتقييم العمليات واألنشطة والنتائج واآلثار على  6.1  

والشركاء واجلهات املاحنة وأصحاب  اجلماعات واألشخاص املتضررة من األزمةمناقشة النتائج ذات الصلة ب 6.1
 املصلحة اآلخرين؛ 

علومات داخليا وخارجيا تبادل امل 6.6  

 يضمن قائدو املنظمة:

احمللية واألشخاص املتضررة من األزمة عند الرصد املنهجي وتقييم اجلماعات التزام السياسات والعمليات بإشراك  6.7
 الربامج لضمان حتقيق نتائج اجلودة؛ 

تناسق السياسات واملمارسات مع مقاصد املنظمة وبراجمها وفعاليتها؛  6.1  

استخدام األدلة املستمدة من الرصد والتقييم لتحسني اإلجراءات والربامج اكحالية واملستقبلية؛  6.9  

والشركاء واجلهات املاحنة وأصحاب  للجماعات واألشخاص املتضررة من األزمةتوفر النتائج ذات الصلة  6.01
 املصلحة اآلخرين؛ 

االستجابة اإلنسانيةمسامهة املنظمة يف تعليم األفراد والقطاع حول  6.00  

 

 1. قدرات الموظفين والدعم

تملك المنظمة ممارسات قيادية وإدارية منصفة ومتوافقة من الناحية القانونية لتضمن للموظفين الحصول على 
 الدعم والمهارات والمواقف لتحقيق المعايير المتفق عليها لتنفيذ البرنامج.

 املوظفون املعنيون:
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تعلقة هبم وعواقب عدم االلتزام هبا وعلى سبيل الذكر ال اكحصر تشمل ما يلي: الوعي بالسياسات امل 7.0  

 أ. التعرف على مدونة قواعد السلوك للمنظمة واالنضمام إليها؛ 

 ب. اعداد تقارير حول االعتداء والفساد أو غريها من املمارسات غري املالئمة باستخدام اآلليات املتفق عليها.

 يضمن قائدو املنظمة:

أن تكون سياسات وإجراءات التوظيف عادلة وشفافة وغري متييزية؛  7.1  

أن تكون مدونة قواعد السلوك للمنظمة متوفرة للموظفني وتنص عل مايلي:  7.1    

 أ. عدم استغالل الناس واإلساءة إليهم؛ 

 ب. الوعي بالثقافة احمللية واحرتامها؛ 

 ج. عواقب عدم االمتثال ملدونة قواعد السلوك

 

يكون لدى املوظفني فهم واضح ملا هو مطلوب منهم مبا يف ذلك املسؤوليات وطرق اإلبالغ؛  7.1  

توفري موارد املعرفة والتطوير للموظفني لتحسني مهاراهتم وكفاءاهتم؛  7.1  

ضمان املديرين الرفاهية للموظفني مبا يف ذلك األمن والصحة والسالمة املهنية؛  7.6  

ملة بتقدمي برامج العمل؛ السماح للقوى العا 7.7  
مالحظة: يمكن للمنظمة تقديم دعم فوري في أوقات الطوارئ           

 

وعي املوظفني باألهداف اليت تتماشى مع خطط العمل اكحالية واليت يتم مراجعتها بشكل منتظم وعلى أساسها  7.1
 يتم تقييم األداء؛

اإلدارية الكافية ألداء دورهم؛ يكون لدى املوظفني الكفاءات البشرية والتقنية و  7.9  

  عيار االنساين األساسي.تطبيق املنظمة للمبادئ وااللتزامات املتعلقة بامل 7.01
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 8. حسن استغالل وإدارة الموارد

 تستخدم المنظمة الموارد بكفاءة وفعالية من أجل الغرض المقصود منها.
 املوظفون املعنيون:

يذها جلمع أقصى قدر من املال من خالل حتقيق التوازن بني اجلودة والتكلفة تصميم برامج عمليات الشراء وتنف 1.0
 والوقت املناسب يف كل مرحلة من مراحل االستجابة؛ 

حتسني إدارة املوارد لتحقيق الغرض املقصود دون تبذير؛  1.1  

الرصد واإلبالغ عن املصروفات مقابل امليزانية؛  1.1  

نقلها وتوزيعها بطريقة تقلل من التلف والضياع والتبذير؛ ضمان ختزين السلع والبضائع و  1.1  

استخدام املوارد الطبيعية احمللية عناية بالبيئة؛  1.1  

إدارة املعرفة واملعلومات غري السرية حبيث ميكن الوصول إليها بسهولة ومشاركتها؛  1.6  

استخدام األموال والبضائع لألغراض املقصودة منها؛  1.7  

طر الفساد واختاذ اإلجراءات املناسبة إذا مت حتديدها.إدارة خما 1.1  

 يضمن قائدو املنظمة:

وجود السياسات واإلجراءات املعمول هبا اليت تنظم استخدام األموال وإدارهتا؛  1.9  

حتدد السياسات واإلجراءات للمنظمة كيف:  1.01  

 أ. تتقبل وختصص األموال أخالقيا وقانونيا؛ 

د وتضارب املصاحل وإساءة استخدام املوارد. ب. متنع وتواجه الفسا  
 

اجراء عمليات تدقيق منتظمة للتحقق من االمتثال للسياسات؛  1.00  
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تصميم برامج وتنفيذ عمليات شراء لتحسني قيمة املال عن طريق حتقيق التوازن بني اجلودة والتكلفة والوقت  1.01
 املناسب يف كل مرحلة من مراحل االستجابة.

 سادسا - الوثائق الداعمة
 سوف تدعم الوثائق التالية تطبيق املعيار االنساين األساسي: 

مالحظات إرشادية ووثائق )سيتم تطويرها حسب املراحل(؛  -  

(؛ 1101سياسة املطالبة )سيتم تطويرها يف حدود هناية عام  -  

انية من االستشارة(؛ املعايري التقنية للقطاعات املعنية )سيتم حتديد القائمة خالل املرحلة الث -  

( والذي ميكن استخدامه للتحقق من الداخل و/ أو 1101إطار عمل التحقق )سيتم تعريفه يف حدود هناية عام  -
 اخلارج.
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 سابعا - مصطلحات وتعريفات

 تطبيقا هلذا املعيار، تنطبق التعاريف التالية:

ؤولياهتا القانونية واألخالقية وحترتمها وتستخدم طاقتها : العملية اليت من خالهلا تفي املنظمات وموظفيها مبسالمساءلة
 بطريقة مسؤولة يف جمال العمل اإلنساين.

: جممل النساء والرجال والفتيات والفتيان من الشعوب املتضررة مهما الجماعات واألشخاص المتضررة من األزمة
أو فقر أو غريمها. اختلفت احتياجاهتا ومواطن ضعفها وقدراهتا ومهما كانت أزمتها صراعات  

العالقة اليت جتعل اثنني أو أكثر من خمتلف الوكاالت أو الربامج يعملون لتحسني جودة بعضهم البعض  :التكامل
 وبالتايل تفادي التكرار. 

أي عمل يتعلق بتحديد، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، إن مت اإليفاء باملتطلبات املعنية. :تقييم المطابقة  
مالحظة: اهلدف من األمثلة النموذجية يتجلى يف األعمال اخلاصة بتقييم املطابقة وأخذ العينات واالختبار والتفتيش أثناء التحقق 

 لضمان املطابقة مثل الشهادة والتسجيل واالعتماد واملوافقة.

ل إعادة أي شكل من أشكال تسجيل النقاشات واالتفاقيات والقرارات و/ أو اإلجراءات إىل آخره خيو  :التوثيق
 استعماله.

قياس مدى بلوغ أنشطة املساعدة ألهدافها. :الفعالية  

: عملية تتصل مبوجبها املنظمة وتتشاور و/أو تنص على مشاركة أصحاب املصلحة املهتمني و/أو املتضررين التعهد
ث الربامج. لتضمن اعتبار شواغلهم ورغباهتم وتوقعاهتم واحتياجاهتم وحقوقهم وفرصهم يف إنشاء وتنفيذ وحتدي  

لدى كل الناس كرامة متأصلة تضمن هلم حق املعاملة بإنسانية مهما كانت الظروف إضافة اىل محاية اكحياة  :االنسانية
 والصحة وضمان احرتام اإلنسان. 

جيب أن تقدم املساعدة على أساس االحتياجات وحدها بغض النظر عن عرق املتلقي أو عقيدته أو جنسيته  :الحياد
ييز ضار مهما كان نوعه كما جيب اعتبار األولويات مبا يتناسب مع حاجته.ودون مت  
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تقدمي املساعدة على أساس اكحاجة وحدها. وعلى املنظمات أال تكون أدوات تلعب هبا سياسة  :االستقالل
 اكحكومات اخلارجية أو الداخلية. 

: هي كيان حيتوي على هيكل اإلدارة والقوة لتطبيق املعيار. المنظمة   
مالحظة: ميكن أن تشري  كلمة منظمة إىل منظمة واحدة أو تعاونية بني عديد املنظمات ضمن برنامج حمدد، أو جتمع عدد من 

املنظمات حتت مظلة واحدة )على سبيل املثال "أعضاء الشبكة"( أو فرع منظمة أو فرد أو أي جهة أخرى لديها هيكل إداري والقوة 
 لتطبيق املعيار وهي مسؤولة عن تطبيقه من عدم ذلك.

املنظمات اليت تعمل معا ضمن ترتيب رمسي لتحقيق هدف حمدد مع أدوار ومسؤوليات واضحة وتوافق عليها   :شركاء
 كل األطراف.

املساعدة اليت تصلح لغرض معني.  :الجودة  

ستشارين وأي ممثل : العاملون الدائمون أو الوقتيون لدى منظمة وطنية أو دولية فضال عن املتطوعني واملالموظفون
 معني للمنظمة. 
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