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وع   الجودة والمساءلة إلدارة دورة ح�اة الم�ش
 

ي خطوة إ� األمام من ح�ث المبادئ ا AAPدفعت المعاي�ي اإل�سان�ة المتعلقة بالجودة والمساءلة للمجتمعات المتأثرة 
ي المجال اإل�ساين

امات تجاە لجهات الفاعلة �ن ن واالل�ت
ف  ، ومع ذلك �سعون لمساعدتهم.  الذين والمجتمعاتألفراد ا ي �ع�ت

ي المجال اإل�ساين
، كما  وجود حالة اب العاملون �ن وجود  بالقطاع  قرّ �رتباك ف�ما �خص المعرفة وتطبيق المعاي�ي

ات ثقاف�ة ومنهج�ة ن الجودة والمساءلة للمجتمعات المتأثرة  حاجة إ� تغي�ي ي ذلك AAPلتحسني
ن ، بما �ن  . PSEAالحما�ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

 

ن الوكاالت للجودة والمساءلة للمجتمعات المتأثرة مع تحولنا إ�  ك بني ن   –  AAPنهج جما�ي مش�ت ي ذلك الحما�ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني
 ، مع أطر  PSEAبما �ن

ي 
ي أو مستوى االستجابة؛ �جب أن يتم دمج هذا النهج �ن كة وق�اس أ��� منهج�ة والتحقق ع� المستوى الوطىن ن الوكاالت  دورات العمل مش�ت ك بني امج، ع� المستوى المش�ت �ب

 من خالل منظور يرتكز ع� األفراد.   والمستوى التنظ��ي 

 

ن  ن الم�دانيني ي ذلك   AAPوسهال إ� المعلومات واألدوات لتطبيق الجودة  وصوال  يوفر وهو . تم تصم�م هذا ال�ت�ب للعاملني
، من أجل إنفاذ حقوق األشخاص من  PSEAبما �ن

ن التواصل المتبادل ذي الصلة بلغات الناس وأساليبهم وثقافاتهم. ، و خالل نهج يرتكز ع� األفراد 
�
 �مك

 

ي كافة 
كة �ن امج�شجع هذا ال�ت�ب ع� اتخاذ القرارات المش�ت  حدث بدون مراجعة شاملة لط��قة تفك�ي المنظمات اإل�سان�ة وعملها. �، والذي ال �مكن أن مراحل دورات ال�ب
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 �سخة تفاعل�ة
 الصور للتنقل واستكشاف الم��د من الموارد ع� أو  الرمادي انقر ع� الروابط باللون

 

 أ�ام ٣مجموعة مواد تدر�ب�ة لمدة 

ي رفع   ١٠أ�ام مؤلفة من  ٣هناك مجموعة تدر�ب�ة متوفرة مدتها  وع. و�ي مرفقة مع هذا ال�ت�ب لدعم عمليىت وحدات تدر�ب�ة حول الجودة والمساءلة إلدارة دورة ح�اة الم�ش
، وهالو�ي و�ناء القدرات. يتم تق ن ي بالغ األهم�ة.  ذا د�م هذە الدراسة بص�غة �سمح بالتك�ف مع جمهور محدد وس�اق معني

 أمر �ن

 مفتوحة �شكل مستمر!  ستشارةحول الطبعة الثالثة: اال  تغذيتكم الراجعة ومالحظاتكمنرجو إرسال 

سيتم تحم�ل لجمهور واسع لالستخدام وللمشاورات المستمرة من خالل منصات مختلفة. نرحب �شكل مستمر بأ�ة تعل�قات ومدخالت.   الطبعة الثالثة هذە مفتوحة
 ع� أساس االحت�اجات. ير�ب التحقق من التار�ــــخ ع� الصفحة األو� والذي �ش�ي إ� تار�ــــخ آخر مراجعة!  2020طوال عام  التحديثات بانتظام

.  ع� مدار نود أن نعرب عن تقديرنا ال�ب�ي أل�ة مساهمة ع� شكل قصص أو حاالت دراس�ة تتعلق بتنف�ذ الجودة والمساءلة  ي
نامج اإل�ساين وع / دورة ال�ب  إدارة دورة ح�اة الم�ش

ون�ة التال�ة:  �د االل��ت  ير�ب إرسال مالحظاتكم ومساهماتكم إ� عناو�ن ال�ب

 قدما! شكرا ل�م م
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• Shama Mall, Booklet Publisher, Community World Service Asia: shaprograms@communityworldservice.asia 
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 مقدمة 
 

 شكر وتقدير  .1
ي الجودة والمساءلة منذ عام 

ي آس�ا ، بدأت 2005كجزء من مشاركتها النشطة �ن
ي عام  CWSAهيئة الخدمات المجتمع�ة العالم�ة �ن

والذي تم   2013بدعم ��ش هذا ال�ت�ب �ن
ي رو�رت. 

�د دي فالون، والس�دة س�ل�ن ك من قبل الس�دة أس�ت  وضعه �شكل مش�ت

ي رو�رتبأن الس�دة  CWSAتقرُّ 
وع". قاد ف��ق   س�ل�ن ي الجودة والمساءلة) �ي مؤلفة هذا ال�ت�ب "الجودة والمساءلة إلدارة دورة ح�اة الم�ش

(مستشارة مستقلة، اخصائ�ة �ن
CWSA  ي كانون األول

ي �ستند إ� اإلصدار السابق المؤرخ �ن  . 2014إدارة وتح��ر الطبعة الثالثة هذە الىت

ي األسا�ي قام 
ات�جيته التعل�م�ة العالم�ة حول الجودة والمساءلة. كما ساهمت ا  CHS Allianceتحالف المع�ار اإل�ساين سف�ي  بتقد�م بعض الدعم لهذە العمل�ة من خالل اس�ت

Sphere  .ي مراجعة ال�ت�ب �شكل فعال
ي من عام   ICVAالمجلس الدو�ي للوكاالت التطوع�ة هذا وأِذن �ن

�ن الثاين ي شهر ��ش
حول    2018باستخدام ورقة إحاطة تم إعدادها �ن

ي من عام بتقد�م تغذ�ة راجعة و قدم العد�د من األفراد والمنظمات موض�ع مماثل. 
�ن الثاين ي شهر ��ش

ي ُعقدت �ن مع    – 2019مالحظات ومدخالت خالل الجلسة االستشار�ة الىت
ي تحالف ان إقبالو رز شكر خاص ل

ي التدر�ب  eAllianc ACTمعا  العمل الذي تقوم به ال�نا�س ، الموظف المسؤول عن الجودة والمساءلة العالم�ة �ن
. كما قام المشاركون �ن

ي من عام 
�ن الثاين ي شهر ��ش

ي بانكوك �ن
ن حول الجودة والمساءلة للمجتمعات المتأثرة الذي تم عقدە �ن ي مراجعة هذە الطبعة.   2019الموجه للمدّر�ني

 بالمساهمة �شكل فعال �ن

 إخالء مسؤول�ة 

ي اعتبار هذا ال�ت�ب    أوضاع نظرا الختالف
شامل تجاە الموض�ع، بل �جب اعتبارە كإحدى   وضع بمثابة مبادرات المعاي�ي والمشار�ــــع والمنظمات والوكاالت واألفراد، ال ينب�ن

ي �ساعد ع� فهم   توافق كافة هذە الجهات مع بعضها البعض.  آل�اتاألدوات الىت

ي الصفحة األو� 
ي هذا المنشور واالستئناس بها، وال  أنه تم  إ��ش�ي شعارات المعاي�ي �ن

. الرج�ع إ� تلك المعاي�ي �ن  تعكس وجود تأي�د عال�ي

https://communityworldservice.asia/
https://communityworldservice.asia/
https://communityworldservice.asia/
mailto:sylvierobertconsulting@yahoo.fr
https://www.chsalliance.org/
https://www.chsalliance.org/
https://www.chsalliance.org/
https://spherestandards.org/
https://spherestandards.org/
https://www.icvanetwork.org/
https://www.icvanetwork.org/
https://www.icvanetwork.org/
mailto:rizwan.iqbal@actalliance.org
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ي آس�ا 
 هيئة الخدمات المجتمع�ة العالم�ة �ن

 
ي آس�ا 

ي با�ستان، ومقرها  CWSAهيئة الخدمات المجتمع�ة العالم�ة �ن
 �ي منظمة إ�سان�ة وتنم��ة، مسجلة �ن

ي جميع أنحاء آس�ا. 
، وتقوم بتطبيق المبادرات �ن ي  كرا��ش

 
ي تقسم الإ�  CWSAتهدف  كة، والتن�ع، واالعتماد المتبادل. تتم مساعدة المجتمعات المهمشة بغض النظر عن  مجتمعات معالجة العوامل الىت من خالل تع��ز الشمول�ة، والق�م المش�ت

ي اخت�ار 
. ف�ما يتعلق بالحق �ن المهمشة للتغلب ع� آثار  مع المجتمعات  CWSAالع�ش، تعمل  آل�اتالعرق أو العق�دة أو اللون أو العمر أو الجنس أو الوضع االقتصادي أو الرأي الس�ا�ي

 وك��مة ومرنة. آمنة  عدم المساواة وع�ش ح�اة 
 

ي تركز �شمل  ي والحد من المخاطر، التعل�م، الصحة، سبل الع�ش، الم�اە، ال�ف الص�ي والنظافة، المساوا CWSAالمجاالت الىت
؛ حاالت الطوارئ، العمل المنا�ن ة واإلدماج  عليها ما ��ي

 والمشاركة، الجودة والمساءلة. 
كاء، وتوف�ي تدر�بات وموارد لبن CWSA�شارك  ي للمشار�ــــع، والتعاون من خالل ال�ش

ي التنف�ذ الذايت
 اء القدرات ع� المست��ات الوطن�ة واإلقل�م�ة والعالم�ة. �ن

ي األسا�ي 
ي تحالف المع�ار اإل�ساين

امات  ق��ةوذلك لت  Sphere واسف�ي  CHSو�ي عضو �ن ن ي االستجابة اإل�سان�ة.   CWSAوتوسيع نطاق ال�ت
 لتع��ز الجودة والمساءلة �ن

ي البا�ستان Sphereاسف�ي ونقطة اتصال مركز تنسيق كما أنها 
�ك اإلقل��ي السف�ي و  �ن ي  Sphereال�ش

   آس�ا.  �ن
 
 CWSA  حاصلة ع� شهادة إيزوISO 9001:2015  �ك�ة للتنم�ة الدول�ة  وع ن�ع  . وقد تم اعتمادها أ�ضا كمنظمة ترا�ي الجانب الUSAIDشهادة معاي�ي اإلدارة من الوكالة األم�ي

ي با�ستان GFO اإلجتما�ي 
ي األسا�ي  فضال  ،�ن

ي للمع�ار اإل�ساين
 .CHSعن أنها خضعت للتقي�م الذايت

 
ام  ن ن ال�ت

�
ي المنا�ة و�ناء القدرات وت CWSA�مك

ن �ن كاء الرئ�سيني ي وقدراتها المنظمة من التعاون مع ال�ش
ي المنطقة ككل.  ع��ز جودة ومساءلة العمل اإل�ساين

ي با�ستان أو �ن
 سواء �ن

 
 

https://communityworldservice.asia/
https://communityworldservice.asia/
https://communityworldservice.asia/
https://communityworldservice.asia/what-we-do/
https://communityworldservice.asia/what-we-do/
https://communityworldservice.asia/what-we-do/
https://www.spherestandards.org/countries/pakistan/
https://www.spherestandards.org/focal-points/
https://communityworldservice.asia/quality-accountability-hub/
https://communityworldservice.asia/
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World Disasters Report 1994 

 أساس�ة عن الجودة والمساءلةمعلومات  .2

 لمحة تار�خ�ة 
 

ي 
ة االستجابة   ع� مدار ، أو )1859( سولف��نو معركة  بدأت قصتنا عن المعاي�ي اإل�سان�ة منذ زمن بع�د، ر�ما �ن ومع ذلك كانت التسعين�ات �ي نقطة   ). 70-1967لحرب ب�افران (ف�ت

ي أدت إ� مجموعة معاي�ي الجودة والمساءلة الحال�ة.   التحول الحاسمة مع عدد من األحداث التار�خ�ة والمبادرات الرئ�س�ة الىت

حت جمع�ة الصل�ب  ي عام اق�ت
كة لوكاالت اإلغاثة.  1991األحمر الفر��ي �ن   وضع معاي�ي مش�ت

ي تق��رە عن  IFRCاالتحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر قام 
ي الفقرة األو� منه والمعنونة "  1994ال�وارث الدول�ة لعام �ن

ي  وتحد�دا �ن
المعرفة والسلطة والحاجة �ن

ح المنطق األسا�ي  حاالت ال�وارث"  ي ضوء –��ش
ي  �جب قراءة هذە الفقرة مرة أخرى �ن

 عالمنا اليوم!  الوضع الحا�ي �ن

ي الوقت الذي كان ف�ه عدد األ مجموعة لم تكن هناك 
ر�ن من ال�وارث والمجتمعاتفراد مقبولة من المعاي�ي المهن�ة لتوج�ه عمل المنظمات اإل�سان�ة، �ن  المت�ن

ي ازد�اد مضطرد.  
 �ن

.  تعد   اإلغاثة من ال�وارثكانت كما   ن ي تعمل مع الفقراء والمهمشني ا�د �ي الوكاالت الوح�دة الىت ن ا، وكانت الوكاالت اإل�سان�ة �شكل م�ت  عمال تجار�ا كب�ي

، و�س� لال وكانت المنظمات غ�ي الحكوم�ة تتعرض ل ن ي تتمتع  ضطالع ضغوط �ي تعمل كجهات وك�لة لس�اسات المانحني بالمهام السهلة أو تلك الىت
 �سمعة

 إعالم�ة عال�ة فقط. 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Solferino
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigerian_Civil_War
https://media.ifrc.org/ifrc
https://media.ifrc.org/ifrc
https://media.ifrc.org/ifrc
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2004/pdf/eng/doc5650/doc5650.htm
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 مدونة السلوك
 

ي حاالت  NGOsالمنظمات غ�ي الحكوم�ة حركة مدونة السلوك للحركة الدول�ة للصل�ب األحمر والهالل األحمر و " إن
ي اإلغاثة �ن

نت�جة للتعاون �ي   " 1994ال�وارث �ن
ن   . SCHRواللجنة التوجيه�ة لالستجابة اإل�سان�ة  ICRCاللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر  و  IFRCاالتحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر بني

 
ي  مرفقات مع توص�ات لحكومات الدول المتأثرة والحكومات المانحة والمنظمات الحكوم�ة الدول�ة 3مبادئ أخالق�ة باإلضافة إ�   10تتضمن مدونة السلوك   ، والىت

ي أعمال االستجابة لل�وارث.  اإل�سان�ة �جب ع� جميع الجهات 
ام بها �ن ن  لفاعلة االل�ت

ي جميع إصدارات تم إدراج مدونة السلوك كأساس رئ
 .2000بدءا من عام  Sphere دل�ل اسف�ي ��ي �ن

 
 
 

 

 
 

 6، الصفحة   Sphereاسف�ي 

https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://media.ifrc.org/ifrc/
https://media.ifrc.org/ifrc/
https://media.ifrc.org/ifrc/
https://www.icrc.org/en
https://www.icrc.org/en
https://www.icrc.org/en
https://www.schr.info/
https://www.schr.info/
https://www.schr.info/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://www.spherestandards.org/ar/
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
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 مدونة السلوك 

 والمنظمات غیر الحكومیة في مجال تنفیذ برامج مواجھة الكوارث مبادئ أساسیة للسلوك من أجل حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر  

 أولویة الجوانب اإلنسانیة 1.

الحاجة وحدھا  ضرورة تقدیم المعونة بصرف النظر عن اإلنتماء العرقي لمتلقیھا أو عقیدتھم أو جنسیتھم ودون تمییز بینھم أیاً كان شكلھ. یجب إن تحكم 2.
 تحدید أولیات المعونة.      

 یجوز إستخدام المعونة لدعم موقف سیاسي أو دیني معین ال3.

 لن نسمح بتسخیرنا في خدمة السیاسة الخارجیة للحكومات 4.

 إحترام الثقافة والتقالید 5.

 مواجھة الكوارث باإلعتماد على القدرات المحلیة 6.

 إیجاد الوسائل الكفیلة بإشراك المستفیدین من البرامج في إدارة معونات اإلغاثة 7.

 یجب إن یكون الغرض من معونات اإلغاثة الحد من الضعف أمام الكوارث وتلبیة اإلحتیاجات األساسیة 8.

 قررنا تولي المسؤولیة أمام من نسعى إلى مساعدتھم وأولئك الذین نقبل منھم المساعدة 9.

 یائسین ضرورة إعتراف أنشطة اإلعالم والدعایة بضحایا الكوارث كبشر ذوي كرامة ولیس مجرد أشخاص  10.

 محیط العمل 
 الملحق األول: توصیات من أجل حكومات البلدان المتضررة من الكوارث   

 ینبغ للحكومات إن تعترف بعمل الوكاالت اإلنسانیة غیر الحكومیة وأن تحترم طابعھ المستقل واإلنساني وغیر المتحیز1.

 الوكاالت اإلنسانیة غیر الحكومیة إلى ضحایا الكوارث بسرعة ینبغي للحكومات المضیفة إن تسھل وصول 2.

 ینبغي للحكومات المضیفة إن تسھل وصول إمدادات اإلغاثة ونشر المعلومات في الوقت المناسب أثناء الكوارث 3.

 ینبغي أن تسعى الحكومات إلى توفیر خدمات منسقة لإلعالم والتخطیط أثناء الكوارث 4.

 ت النزاع المسلحأعمال اإلغاثة في حاال 5.

 الملحق الثاني: توصیات من أجل الحكومات المانحة 

 ینبغي للحكومات المانحة أن تعترف بعمل الوكاالت اإلنسانیة غیر الحكومیة وأن تحترم طابعھ المستقل واإلنساني وغیر المتحیز 1.

 ینبغي للحكومات المانحة أن تضمن إستقالل أعمال اإلغاثة عند توفیر التمویل 2.

 ینبغي للحكومات المانحة أن تستخدم مساعیھا الحمیدة لمساعدة الوكاالت اإلنسانیة غیر الحكومیة في الوصول إلى ضحایا الكوارث 3.

 الملحق الثالث: توصیات إلى المنظمات الدولیة الحكومیة 

 جنبیة بوصفھا منظمات شریكة ینبغي للمنظمات الدولیة الحكومیة أن تعترف بالوكاالت اإلنسانیة غیر الحكومیة المحلیة واأل1.

 ینبغي للمنظمات الدولیة الحكومیة أن تساعد الحكومات المضیفة على توفیر إطار شامل لتنسیق أعمال اإلغاثة الدولیة والحكومیة 2.

 وكاالت األمم المتحدة ینبغي للمنظمات الدولیة الحكومیة أن تضمن للوكاالت اإلنسانیة غیر الحكومیة المعلومات األزمة نفسھا التي توفرھا ل 3.

 حدة ینبغي للمنظمات الدولیة الحكومیة أن توفر للوكاالت اإلنسانیة غیر الحكومیة المعلومات األزمة نفسھا التي توفرھا لوكاالت األمم المت 4.

https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
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ي عام 

 1994الدروس المستفادة من المساعدة الطارئة لرواندا �ن
 

ت االستجابة  ي رواندا أج�ب
ي ط��قة إدارته لالمجتمع  1994منذ عام  لإلبادة الجماع�ة �ن

ي ككل ع� إعادة التفك�ي �ن
 طوارئ وفعال�ة استجابته. حاالت ال اإل�ساين

 
ك للمساعدة الطارئة المقدمة إ� رواندا وجد  ي عام  JEEARالتقي�م المش�ت

ي الوقت الذيأنه  1996�ن
ا لإلعجاب... إال أنه كانت  أداء العد�د من المنظمات غ�ي اف�ه "كان  �ن لحكوم�ة مث�ي

ن أو حاجة   ح�ث... لم �كن فيها االمر كذلك هناك أمثلة عد�دة ن ومجه��ن �شكل كاف...(و) تعهد البعض بتغط�ة قطاع معني قامت بعض المنظمات غ�ي الحكوم�ة ب�رسال أفراد غ�ي مدر�ني
 معينة وفشل". 

 
ام المنظمات غ�ي الحكوم�ة بمعاي�ي مهن�ة معينة غ�ي كاف�ة". الحال�ة لضما اتكانت نت�جة الدراسة أن "اآلل� ن  ن ال�ت

 
و  ي يتم وضعها من قبل العد�د من شبكات المنظمات غ�ي الحكوم�ة ع� نطاق واسع، وال�ت ورة ��ش مجموعة من المعاي�ي الىت لها   �ــــج أوصت الدراسة "ب�ن

ن المنظمات غ�ي الحكوم�ة والوكاالت الرسم�ة والحكومات".   بني
 

" " مقابل "نظام االعتماد الدو�ي ي
ي حول مدى مالءمة وجود "نظام إدارة ذايت

  ، وتم ط�ح بعض األفكار ومناقشتها بدأ نقاش داخل أوساط المجتمع اإل�ساين
ن المظالم/وس�طكفكرة "  " ع� سب�ل المثال. أمني

 
" المتضمن آلل ي

ا، تم تحد�د "نظام اإلدارة الذايت  . INGOs�ة تحقق ورقابة داخل�ة كخ�ار مفضل من قبل المنظمات غ�ي الحكوم�ة الدول�ة وأخ�ي
 

ي نها�ة التسعين�ات / بدا�ة األلفين�ات   العد�د من المبادراتظهر 
ن جودة ومساءلة االستجابة اإل�سان�ة:  ع� سب�ل المتابعة،�ن  بهدف تحسني

 
ي تم تأس�س 

ي العمل اإل�ساين
.  ALNAP شبكة التعل�م الفاعلة للمساءلة واألداء �ن ي

ي القطاع اإل�ساين
 لدعم التعلم والمساءلة �ن

 
وع  ي أثناء االستجابة لل�وارث، والذي أ�شأ Sphereاسف�ي ، حال�ا �س� Sphereكما تم إطالق م�ش

ن جودة العمل اإل�ساين  ، لتحسني
�
 إ�سان�ا

�
ي    ميثاقا

ي سيتم تطب�قها �ن وحدد مجموعة من المعاي�ي اإل�سان�ة الىت
 االستجابة اإل�سان�ة. 

 
وع   ا�ة المساءلة اإل�سان�ة الدول�ة تم إطالق م�ش  باألزمة.  للمخاوف �شأن عدم وجود مساءلة تجاە المجتمعات المتأثرة كاستجابة    HAPI�ش

 
ي العمل  و  GROUPE URD مجموعة إعادة التأه�ل والتنم�ة العاجلة من  دل�ل المشاركةإضافة إ�  People in Aidمدونة الممارسة الج�دة الخاصة ب كما تم ��ش 

شبكة التعل�م الفاعلة للمساءلة واألداء �ن
ي 
 .ALNAP اإل�ساين

 

ك للمساعدة الطارئة المقدمة إ� رواندا   تقي�م مش�ت
JEEAR   29(الصفحة ( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_genocide
https://odihpn.org/magazine/the-joint-evaluation-of-emergency-assistance-to-rwanda/
https://odihpn.org/magazine/the-joint-evaluation-of-emergency-assistance-to-rwanda/
https://odihpn.org/magazine/the-joint-evaluation-of-emergency-assistance-to-rwanda/
https://odihpn.org/magazine/the-ombudsman-project-pilot-project-to-investigate-the-concept-of-an-ombudsman-for-humanitarian-assistance/
https://www.alnap.org/
https://www.alnap.org/
https://www.spherestandards.org/
https://www.spherestandards.org/
https://www.spherestandards.org/
https://www.spherestandards.org/humanitarian-standards/humanitarian-charter/
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_Accountability_Partnership_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_Accountability_Partnership_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_Accountability_Partnership_International
https://odihpn.org/magazine/people-in-aid-code-of-best-practice-statement-of-principles/
https://odihpn.org/magazine/people-in-aid-code-of-best-practice-statement-of-principles/
https://odihpn.org/magazine/people-in-aid-code-of-best-practice-statement-of-principles/
https://www.alnap.org/help-library/participation-handbook-for-humanitarian-field-workers
https://www.alnap.org/help-library/participation-handbook-for-humanitarian-field-workers
https://www.alnap.org/help-library/participation-handbook-for-humanitarian-field-workers
https://www.urd.org/en/
https://www.urd.org/en/
https://www.urd.org/en/
https://www.alnap.org/
https://www.alnap.org/
https://www.alnap.org/
https://www.sida.se/contentassets/bfb93880f6f744ce9c116e4da9a0ad6f/the-international-response-to-conflict-and-genocide-lessons-from-the-rwanda-experience-synthesis-report-1996_3133.pdf
https://www.sida.se/contentassets/bfb93880f6f744ce9c116e4da9a0ad6f/the-international-response-to-conflict-and-genocide-lessons-from-the-rwanda-experience-synthesis-report-1996_3133.pdf
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ي المركز فراد المجتمعات واأل

 �ن
 

رساهمت مفاه�م مثل " ي تهدف إ� منع اآلثار السلب�ة غ�ي المقصودة وغ�ي  عدم إلحاق ال�ن ي الوقت ذاته، والىت
" �ن

اع وكذلك "المتعمدة   ن ي المركز والدعوة إ� توازن  االستماع إ� األفرادللمعونة ع� ال�ن
ي وضع المجتمعات واألفراد �ن

" �ن
رة. القوى   والمساءلة للمجتمعات المت�ن

 
 كان تار�ــــخ المعاي�ي اإل�سان�ة ق�د التنف�ذ

 
ة تم تك��سها لضمان منح األشخاص الذين نخدمهم أفضل رعا�ة ممكنة من خالل تطبيق معاي�ي الجودة امات.   شهد العقدان التال�ان طاقة وموارد كب�ي ن  والمساءلة ومدونات السلوك والمبادئ واالل�ت

،العد�د من المبادرات والمشار�ــــع ومجموعات تم إطالق  كة لمعظم تلك المبادرات المتعلقة بالجودة والمساءلة �ي " المعاي�ي  ". مدونة السلوكوكانت نقطة االنطالق المش�ت
 

ي المعاي�ي  من أ��ب بدأ التحرك نحو تحقيق قدر 
ي ح�ث تبحث الجهات الفاعلة عن طرق منطق�ة ومتماسكة الستخدام وتنف�ذ   2005منذ عام اال�ساق �ن

ع� المستوى الم�داين
ك.   مدونات السلوك والمعاي�ي �شكل مش�ت

ق    المثال،ع� سب�ل  ي جنوب �ش
 للزلزال الذي وقع �ن

ً
ي آس�ا استضافت  آس�ا،واستجابة

ي شمال با�ستان  Sphereمركز تنسيق واتصال لـ أول  الخدمات المجتمع�ة العالم�ة �ن
ونفذت �ن

كة ع�  ي والج�ش   ،People in Aidو HAP Internationalو  Sphereتدر�بات مش�ت
ي المجال اإل�ساين

ن �ن ،ل�ل من العاملني ي
الذين كان �مكن لهم الوصول إ� المناطق   البا�ستاين

رة.   المت�ن
 

ي عام 
ا�ة المساءلة اإل�سان�ة  – اجتمعت مجموعة مؤلفة من المبادرات الرام�ة إ� جودة ومساءلة ا األقران، 2012�ن إطار مبادرة  ضمن  -  Sphereو ،Aidin  Peopleو ، HAP�ش

كة  ي تحد�د الروابط وجعل تطبيق المعاي�ي من قبل  JSIالمعاي�ي المش�ت
ك يتمثل �ن ن بهدف مش�ت ي  العاملني

ي أ�سط وأسهل.   �ن
 المجال اإل�ساين

 
كة أوصت دراسة  ي عام  JSIمبادرة المعاي�ي المش�ت

ي تم إطالقها �ن . المع�ار األسا�ي ب  العملببدء   2013الىت

 

https://www.cdacollaborative.org/what-we-do/conflict-sensitivity/
https://www.cdacollaborative.org/publication/time-to-listen-hearing-people-on-the-receiving-end-of-international-aid/
https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://communityworldservice.asia/
https://www.spherestandards.org/fr/points-focaux/become-a-focal-points/
https://www.spherestandards.org/fr/points-focaux/become-a-focal-points/
https://www.spherestandards.org/fr/points-focaux/become-a-focal-points/
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/history
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/history
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/history
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/history
https://www.alnap.org/help-library/the-joint-standards-initiative-global-stakeholder-consultation-report
https://www.alnap.org/help-library/the-joint-standards-initiative-global-stakeholder-consultation-report
https://www.alnap.org/help-library/the-joint-standards-initiative-global-stakeholder-consultation-report
https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2018/01/Do-No-Harm-A-Brief-Introduction-from-CDA.pdf
https://www.alnap.org/help-library/the-joint-standards-initiative-global-stakeholder-consultation-report
https://www.cdacollaborative.org/cdaproject/the-do-no-harm-project/
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ي األسا�ي 

ا�ة المساءلة اإل�سان�ة الدول�ة  CHSالمع�ار اإل�ساين ي تضافرت فيها �ش ة للخطوة العالم�ة الىت وع  in Aid Peopleو HAPالمتعلق بالجودة والمساءلة هو نت�جة مبا�ش ي عام  Sphereوم�ش
سع�ا إ� م��د   2015�ن

 سك والتناسق لمستخد�ي المعاي�ي اإل�سان�ة.  من التما
 

ي األسا�ي 
ي مل��ة المع�ار اإل�ساين

ك ثالث منظمات �ن :   CHS�ش�ت  و�ي
ي األسا�ي 

.   CHSباستخدام   قي�مات الذات�ةتالالذي يركز ع� CHSتحالف المع�ار اإل�ساين  كمع�ار مرج�ي
ي قامت بدمج   Sphereاسف�ي  ي   CHSالىت

 .Sphere 2018كت�ب �ن
ي �ش�ي إ�  Groupe URDاجلة مجموعة إعادة التأه�ل والتنم�ة الع  الخاص بها.   Compassنهج البوصلة ضمن   CHSالىت

ا�ة المعاي�ي اإل�سان�ة تم إطالق كما   ي  و  HSP�ش ي ذلك الىت
 . Sphereتدعم من خالل التنسيق سبع مجموعات من المعاي�ي بما �ن

 
من أجل توف�ي التحقق   HQAIمبادرة ضمان الجودة اإل�سان�ة اء  إ� التحقق عن ط��ق طرف ثالث ومنح شهادات و��ش خطوة أخرى نحو ق�اس إنجازات الجودة والمساءلة  أدت

ي األسا�ي 
 . CHSالمستقل ومنح شهادات حول أداء المنظمات غ�ي الحكوم�ة مقابل المع�ار اإل�ساين

 
ىتم إطالق  ي شهر أ�ار من عام  WHSالقمة اإل�سان�ة العالم�ة خالل   الصفقة ال��ب

ي إسطنبول �ن
ي تم عقدها �ن ن بعض من. 2016الىت كا بني اما مش�ت ن ي كانت ال�ت ن والمنظمات اإل�سان�ة الذين تعهدوا بتوف�ي    والىت كبار المانحني

.   فراد والمجتمعاتالم��د من الوسائل لأل ي
ن فعال�ة وكفاءة العمل اإل�ساين ن و�تحسني  المحتاجني

ى عززت  ي الصفقة ال��ب
ي القرارات اإل�سان�ة. المشاركة الفعالة  GBPRRتوص�ات ثورة المشاركة �ن

 للمجتمعات المتأثرة باألزمات �ن
 

ا، أصبحت المساءلة للمجتمعات المتأثرة  ي كجزء ال  AAPوأخ�ي
ي المجال اإل�ساين

.   يتجزأ موجودة حال�ا �ن  من جدول أعمال األمم المتحدة التحو�ي
 

امات كتلك الصادرة عن  ن ن األسا�ي ع� المعاي�ي ومدونات السلوك واالل�ت ك�ي ن الوكاالت ينصب ال�ت كة بني و�ــــج لها من خالل   IASCاللجنة الدائمة المش�ت ي يتم ال�ت حول المساءلة واإلدماج /    2مجموعة النتائج والىت
 . التضمين�ة

 
ي الصناديق المجمعة ع� الصع�د القطري.  AAPإدراج  دراسةو�نفاذ أطر مساءلة جماع�ة و يوجد حال�ا توجه لتصم�م 

 . )هذا العمل ق�د اإلنجاز(�ن

https://corehumanitarianstandard.org/
https://corehumanitarianstandard.org/
https://corehumanitarianstandard.org/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://www.urd.org/en/project/the-quality-and-accountability-compass-method/
https://www.urd.org/en/project/the-quality-and-accountability-compass-method/
https://www.urd.org/en/project/the-quality-and-accountability-compass-method/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
https://hqai.org/
https://hqai.org/
https://hqai.org/
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861
https://www.agendaforhumanity.org/summit
https://www.agendaforhumanity.org/summit
https://www.agendaforhumanity.org/summit
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/documents/final-participation-revolution-work-stream-recommendations
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/documents/final-participation-revolution-work-stream-recommendations
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/documents/final-participation-revolution-work-stream-recommendations
https://interagencystandingcommittee.org/the-inter-agency-standing-committee
https://interagencystandingcommittee.org/the-inter-agency-standing-committee
https://interagencystandingcommittee.org/the-inter-agency-standing-committee
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://hqai.org/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Arabic-single.pdf
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
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ي للجودة والمساءلة للمجتمعات المتأثرة  .3
 األساس المنط�ت

 نهج قائم ع� الحقوق 

ي تدعم حقوق ترتبط الجودة والمساءلة  ن الىت ي من خالل مجموعة من القوانني
ا بالحقوق والمسؤول�ات. تم تأط�ي العمل اإل�ساين للمجتمعات المتأثرة ارتباطا مبا�ش

ي كما المستف�دين.  
ي الواقع �ن

ن جودة المشار�ــــع ومساءلتها �ن ي هذا المجال. �ساهم تحسني
ن إ� مبادئ �سهل فهمها وتطب�قها �ن إنفاذ حقوق تمت ترجمة هذە القوانني

ي المشار�ــــع. 
 األفراد والمجتمعات المستهدفة �ن

ي جوهرە وصم�مه. �ش�ي هذە المبادرات إ�نهجا قائما ع� الحقوق تبنت أشهر مبادرات الجودة والمساءلة 
ن عند ص�اغة ، ووضعت المبادئ اإل�سان�ة �ن ن رئ�سيني  نصني

ها:   مبادئها ومعاي�ي

ي حاالت ال�وارث NGOs"مدونة قواعد السلوك لحركة الصل�ب األحمر والهالل األحمر الدو�ي والمنظمات غ�ي الحكوم�ة  •
ي اإلغاثة �ن

 ". �ن

ي ل  •
 . Sphereالميثاق اإل�ساين

ن ع�  ي   ٣يرتكز كال النصني
  : هيئات من القانون الدو�ي تؤطر العمل اإل�ساين

 القانون الدو�ي لحقوق اإل�سان •

ي  •
 IHLالقانون الدو�ي اإل�ساين

ن  •  قانون الالجئني
 

 
 

ف  بأر�عة مبادئ إ�سان�ة مقبولة ع�   CHSتع�ت
 نطاق واسع: 

o اإل�سان�ة 
o اهة ن  ال�ن
o  االستقالل�ة 
o  الح�اد 

ف   جميع األفراد المتأث��ن بال�وارث أو    بحقوق Sphereتع�ت
اعات  ن  ال�ن

o ي الح�اة بكرامة
 الحق �ن

o  ي
ي تل�ت

 المساعدات اإل�سان�ة الحق �ن
o ي الحما�ة واألمان

 الحق �ن

https://en.wikipedia.org/wiki/Rights-based_approach_to_development
https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/the-movement/code-of-conduct/
https://spherestandards.org/humanitarian-standards/humanitarian-charter/
https://spherestandards.org/humanitarian-standards/humanitarian-charter/
https://spherestandards.org/humanitarian-standards/humanitarian-charter/
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
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ي 
 الميثاق اإل�ساىن

https://spherestandards.org/ar/humanitarian-standards/cartoons-campaign/
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  األفراد نهج محورە 

ة من النهج القائم ع� الحقوق. يتفق كامل القطاع ع� أهم�ة هذا النهج وع� أنه  األفراد�عت�ب تعب�ي (نهج محورە  جمات المبا�ش ) إحدى ال�ت
 . ر�ن كهدف رئ��ي ن الجودة والمساءلة ع� السكان المت�ن ي أن تركز الجهود المبذولة لتحسني

 ينب�ن

ام مقتبس من قبل جميع المعاي�ي اإل�سا ن ي المركز" هو ال�ت
 ق��ا للعمل. "وضع المجتمعات �ن

�
 ن�ة المتعلقة بالجودة والمساءلة، و�ب�ت مبدأ

ام تحد�ا كما يتضح من خالل تار�خنا، وهناك حاجة إ�:  ومع ذلك،   ن  �مثل تطبيق هذا االل�ت
 

تحد�د أفضل لماه�ة "األفراد"   •
ي تعب�ي المقصودين 
 النهج المرتكز ع� األفراد  �ن

ي وجما�ي  •  ق�اس مشاركة األفراد والمجتمعات والتحقق منها �شكل منه�ب

 توازن دينام�ك�ات القوى  •
 وجود خ�ارات مرنة للتم��ل واإلبالغ •
•  :"  "التغي�ي

 اعتماد نقلة فك��ة لم تحدث بعد 
 

ات منهج�ة وتك�فات  انتقال السلطة لذلك �عد كل من  ي تتطلب تغي�ي  أساس�ة. والنقلة الفك��ة إحدى التحد�ات الرئ�س�ة القادمة الىت
 النطاق 
ن الرابط  ن  بني ي المجال  العاملني

ي �ن
 �دارة مخاطر ال�وارث واالستجابة لها و  HDPلسالم ا بناء مجال –التنم�ة  مجال  –اإل�ساىن

ي طاق تطبيق معاي�ي الجودة والمساءلة ن
ي  هو �ن

ي تنعكس �ن ن الحاالت الطارئة والتنم�ة الىت ن الرابط حاالت الطوارئ وحاالت اللجوء الط��لة األمد، مع مراعاة للعالقة بني ن العاملني ي المجال    بني
�ن

ي 
 . DRMو�دارة مخاطر ال�وارث   DRRلحد من مخاطر ال�وارث وا  HDPالسالم  مجال بناء  – مجال التنم�ة  –اإل�ساين

 

  

 

 UNISDRالمصدر:   

األزماتإدارة   

 إدارة المخاطر

https://www.opendemocracy.net/en/transformation/are-ingos-ready-give-power/
https://www.icvanetwork.org/topic-1-
https://www.icvanetwork.org/topic-1-
https://www.icvanetwork.org/topic-1-
https://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr
https://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr
https://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr
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 تع��ف الجودة والمساءلة   .4
ي صلب المساءلة اإل�سان�ة الشاملة  AAPتقع المساءلة للمجتمعات المتأثرة 

 �ن

ي النظر 
ن أنه ينب�ن ي حني

ي �جب أن تندرج كافة الجهات األخرى تحتها، أي  غالبا ما تتم مناقشة المساءلة للسكان والمجتمعات المتأث��ن كمسألة منفصلة، �ن إليها ع� أنها مساءلة شاملة، والىت
كاء والمنظمات الن  ن وال�ش ي المنظمات. الحكومات والبلدان المض�فة والمانحني

ن �ن ة والعاملني  ظ�ي

ن األفراد والمجتمعات من جهة أخرى: نحن هن AAPتع�ب  ن المنظمات اإلغاث�ة من جهة، و�ني ي تم اإلعراب عنها. ستتم مساءلة  عن العالقة بني اك لدعمهم ولالستجابة الحت�اجاتهم الىت
ي ط��ق الس�ي لتقد�م المساعدة. 

 المنظمات ألصحاب مصلحة آخ��ن أ�ضا �ن

 المنظمات اإل�سان�ة مسؤولة أوال أمام األفراد الذين تعمل معهم

عيته اإلجمال�ة و"سبب وجودە" بدون  ي �ش
 و�نعكس ذلك خالل النهج الذي يرتكز ع� األفراد. ة وفعالة. هادف APP�فقد القطاع اإل�ساين

 

ي تع��ف تلك 
. وقد ُترجمت   جم�عها يتشاطر ع� الرغم من أن  المصطلحات،ل�ل مبادرة ومؤسسة ط��قتها الخاصة �ن ي

كة تعد أساس�ة للعمل اإل�ساين  ومبادئ مش�ت
�
ق�ما

كة بعدة طرق: مدونات  ،والميثاق  السلوك،هذە الق�م والمبادئ المش�ت ي
 وما إ� ذلك.   الحقوق،والُنهج القائمة ع�  التوجيه�ة،والمبادئ  األخالق�ة،واألطر  اإل�ساين
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ا ع� الرغم من عدم وجود تع�  ا،�ف واحد متفق عل�ه للجودة والمساءلة، ح�ث يرتبط كل من الجودة والمساءلة ببعضهما البعض ارتباط�  ل�ن ندرج ف�ما ��ي أ��� التعار�ف المعروفة والمقبولة:  وث�ق�
 
 

ي  ي   الجودةتعىن
ي ذلك �ن الق�ام بعمل ج�د. �عىن

ي الفعال�ة (التأث�ي 
وال�فاءة (دقة   )،القطاع اإل�ساين

خدمة) والمالءمة  ال ستجابة أو إل التوق�ت وتكلفة ا
(مع مراعاة االحت�اجات والس�اق) لعنا� 

االستجابة اإل�سان�ة. تتطلب الجودة تقي�مات 
وتغذ�ة راجعة من أصحاب المصلحة حول ما تقوم  

  آل�اتبه الوكالة �شكل ج�د وك�ف �مكنها أن تتعلم  
ي ق�اس النتائج   الق�ام بعمل أفضل. وهذا �عىن

ف   مقابل اآلل�ات و / أو والمخرجات   المعاي�ي المع�ت
 .بها

ا لإلشارة إ�   �ستخدم مصطلح الجودة أ�ض�
ي   منتجاتال ر�ن والىت المقدمة إ� السكان المت�ن

 بة لهم. وتكون مناسحاجتهم تتناسب مع 
 

 Sphere(معجم) 

ن والمحاسبة من   مسؤولة،�ي عمل�ة استخدام السلطة بط��قة   المساءلة:    قبلهم، مع مراعاة أصحاب المصالح المختلفني
 .وخاصة أولئك المتأث��ن بممارسة هذە السلطة

ي تدعم قدرتها ع� تلب�ة االحت�اجات والتوقعات المعلنة أو    الجودة:  ات وخصائص المساعدة اإل�سان�ة الىت ن �ي مجم�ع م�ي
ام كرامة األشخاص الذ ي الوقت المناسب، واح�ت

 ين تهدف إ� مساعدتهم.  الضمن�ة �ن
 

ي األسا�ي 
  CHS-Coreالمع�ار اإل�ساين

اما �شطا الستخدام السلطة �شكل مسؤول من خالل:  AAP تعد المساءلة للمجتمعات المتأثرة ن  ال�ت
ي االعتبار مراعاة المجتمع  •

إعطاء المجتمعات نفوذا ع� عمل�ة صنع القرار بط��قة ترا�ي تنوعها وتتيح   – ووضعه �ن
 ع� قدم المساواةمراعاة آراء األفراد األ��� تعرضا للخطر والنظر فيها 

 مشاركة المعلومات مع المجتمعات �شفاف�ة وفعال�ة –  إخطار المجتمع •
 إعطاء المجتمعات الفرصة لتقي�م أفعالك وفرض عق��ات إذا ما كان ذلك مناسبا  – المحاسبة من قبل المجتمع •

 
ن الوكاالت   كة بني  IASCاللجنة الدائمة المش�ت

 عمل�ات ضمان الجودة: تطبيق المنظمة لمجموعة متفق عليها من المتطلبات (�س� أ�ضا بالمع�ار). هناك ثالثة أنواع من ... �ي عمل�ة منهج�ة لتحد�د مدى  ضمان الجودة
، إما من خالل موظفيها أو مستشار�ن.  – الطرف األول • ي

 عندما تقوم المنظمة ب�جراء تقي�م ذايت
ي  •

كائها) ب� – الطرف الثاىن ي تقوم بتقي�م أحد �ش ي يتم تقي�مها (كالجهة المانحة الىت  جراء عمل�ة التقي�م. عندما تقوم منظمة ذات صلة أو مرتبطة بط��قة أو بأخرى بالمنظمة الىت
 عندما تقوم جهة مستقلة ب�جراء التقي�م.   – الطرف الثالث  •

 HQAIمبادرة ضمان الجودة اإل�سان�ة  
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 الجودة والمساءلة للمجتمعات المتأثرة –القسم (أ) 
 

امات العالم�ة بالجودة والمساءلة .1 ن  االل�ت
ن الوكاالت  كة بني امات الشاملة �شأن المساءلة للمجتمعات  IASCقامت اللجنة الدائمة المش�ت ن والمبادئ األساس�ة المتعلقة باالستغالل واالنتهاك   AAPالمتأثرة بتحد�د االل�ت

ن الجنس   . SEAيني

 

 
 

ام  • ن   لق�ادة: ا 1االل�ت
ام  • ن ا�ة  ساهمةالم: 2االل�ت  وال�ش
ام  • ن  المعلومات، والتغذ�ة الراجعة والعمل : 3االل�ت
ام  • ن  النتائج : 4االل�ت

 
 

 

 
 : ي

ي المجال اإل�ساين
ن �ن  قواعد السلوك الجن�ي للعاملني

ن   لغة.   100بلغة واضحة مبسطة متوفرة بأ��� من  PSEAهناك طبعة تتضمن مبادئ الحما�ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

ن الوكاالت   كة بني  IASCستة مبادئ رئ�س�ة من مبادئ اللجنة الدائمة المش�ت
ن   SEA ،2019ذات صلة باالستغالل واالنتهاك الجنسيني

IASC  4  المتضررین السكانالتزامات بشأن المساءلة أمام(CAP)    والحمایة من االستغالل واالعتداء
 2017،   (PSEA)الجنسیین

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-and-inclusion/translators-without-borders-twb-support-iasc-results-group
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61


20  

 



21  

 
 
 

 المعاي�ي اإل�سان�ة للجودة والمساءلة .2
ي تقوم   ي أعقاب عمل�ات �شاور�ة، و�ي �ستند إ� األدلة والبحوث الىت

ي  تم تصم�م المعاي�ي اإل�سان�ة المتعلقة بالجودة والمساءلة �ن
بتجميع أفضل الممارسات، و�سلط الضوء �ن

 بعض األح�ان ع� التحد�ات من أجل التعلم. 

امج اإل� ي جميع ال�ب
ي أ�ة أزمة، وتطب�قها ع� قدم المساواة �ن

سان�ة. المعاي�ي اإل�سان�ة �ي تعاب�ي  المعاي�ي عامة ونوع�ة بطب�عتها، مع ذكر الحد األدين الذي �جب تحق�قه �ن
 بادئ. عمل�ة للحقوق والم

 تعت�ب المجموعات التال�ة من معاي�ي الجودة والمساءلة األ��� شيوعا:  
 

ي األسا�ي  •
 CHS المع�ار اإل�ساين

ي تتضمن ، Sphereمعاي�ي  •  كأحد الفصول األساس�ة   CHSالىت
ا�ة المعاي�ي اإل�سان�ة  • ي ذلك HSP�ش

 Sphere، بما �ن
o  ي ل�بار السن وذوي اإلعاقات

 معاي�ي اإلدماج اإل�ساين
o  وة الحيوان�ة  LEGSاإلرشادات والمعاي�ي الخاصة بحاالت طوارئ ال��
o  المعاي�ي الدن�ا لالنتعاش االقتصاديMERS 
o  ي

ي العمل اإل�ساين
 CPMSالمعاي�ي الدن�ا لحما�ة الطفل �ن

o  ي
 INEEالمعاي�ي الدن�ا للتعل�م: التأهب، االستجابة، التعا�ن

o  المعاي�ي الدن�ا لتحل�ل األسواقMISMA 
o ي دل�ل اسف�SPHERE 

 هناك الم��د من مجموعات المعاي�ي المتعلقة بالجودة والمساءلة المصممة لجهات فاعلة مختلفة، مثل: 

ي  •
ا�ي للتنم�ة الدول�ة   المع�ار العال�ي لمساءلة منظمات المجتمع المدين  ACFIDمن المجلس االس�ت

ي  لألفراد والمنظمات HPassالمساعدة اإل�سان�ة المهن�ة  •
ي مجاالت التعلم والتقي�م اإل�ساين

ي �ن
ي المجال اإل�ساين

ن �ن  العاملني
 من خالل الحفاظ ع� سالمة األطفال  لطفل المعاي�ي الدول�ة لحما�ة ا  •

ن  - الدن�ا معاي�ي التشغ�ل  •  PSEA-MOSالحما�ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني
 ا�ة الخاصة بأعمال الحم ICRCاألحمر للجنة الدول�ة للصل�ب  المعاي�ي المهن�ة •

https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://www.spherestandards.org/
https://www.spherestandards.org/
https://www.spherestandards.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
https://acfid.asn.au/content/global-standard-cso-accountability
https://hpass.org/
https://www.keepingchildrensafe.global/how-we-keep-children-safe/accountability/accountability
https://www.keepingchildrensafe.global/how-we-keep-children-safe/accountability/accountability
https://www.keepingchildrensafe.global/how-we-keep-children-safe/accountability/accountability
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
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ي األسا�ي  
 CHSالمع�ار اإل�ساىن

ي األسا�ي للجودة والمساءلة 
ي األسا�ي  هو المع�ار الذي �مل�ه CHSالمع�ار اإل�ساين

  ، AllianceCHS اتحاد المع�ار اإل�ساين
   . Groupe URDإعادة التأه�ل والتنم�ة العاجلة  ومجموعة Sphereو

امات اإل�سان�ة القائمة.   ن ي األسا�ي هو نت�جة لعمل�ات �شاور عالم�ة، و�جمع العنا� الرئ�س�ة للمعاي�ي واالل�ت
 المع�ار اإل�ساين

ي األسا�ي 
امات ) CHS )9 �حدد المع�ار اإل�ساين ن ي ال�ت

ن �ن ن جودة وفعال�ة  �مكن للمنظمات واألفراد المشاركني االستجابة اإل�سان�ة استخدامها لتحسني
ي �قدمونها.   المساعدة الىت

ي األسا�ي 
، �صف  المتأث��نالمجتمعات واألفراد  CHS�ضع المع�ار اإل�ساين . كمع�ار أسا�ي ي

ي مركز وصلب العمل اإل�ساين
العنا� األساس�ة للمساعدات  CHSمن األزمة �ن

 مع�ار طو�ي و�مكن التحقق منه.  CHSلخاضعة للمساءلة عال�ة الجودة. اإل�سان�ة القائمة ع� المبادئ وا 
 

https://corehumanitarianstandard.org/
https://corehumanitarianstandard.org/
https://corehumanitarianstandard.org/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Arabic-single.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core-Humanitarian-Standard-Arabic-single.pdf
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ي األسا�ي 

ات المع�ار اإل�ساىن  اإلرشاد�ة  CHSمذكرات ومؤ�ش

ي األسا�ي 
ات المع�ار اإل�ساين . و�ي موجهة ل�افة الجهات الفاعلة والمنظمات اإل�سان�ة CHSاإلرشاد�ة ال  CHSتكّمل مذكرات ومؤ�ش

ي تخط�ط االستجابة اإل�سان�ة أو إدارتها أو تنف�ذها. 
 العاملة �ن

ن اتخاذها  ي يتعني امات والمسؤول�ات التنظ�م�ة لدعم التنف�ذ    تقدم هذە الوث�قة توض�حا �شأن اإلجراءات الرئ�س�ة الىت ن من أجل الوفاء باالل�ت
ي جميع أنحاء المنظمة 

ي لإلجراءات الرئ�س�ة �ن ي  - المتسق والمنه�ب
ي قد تنشأ عند  ،CHSالمنصوص عليها �ن وتدرس بعض التحد�ات العمل�ة الىت

 تطبيق المع�ار. 
 

ي األسا�ي 
ات المع�ار اإل�ساين ات وأسئلة توجيه�ة لتع��ز ق�اس التقدم CHSتوفر مذكرات ومؤ�ش  نحو تحقيق المع�ار باإلضافة إ� دفع التعلم المستمر وتحسينه.  المحرز  مؤ�ش

 
ي األسا�ي 

ن   CHSدل�ل المع�ار اإل�ساين     PSEAف�ما �خص الحما�ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

امات للمع�ار. CHSخالل  PSEAدمج  يتم  ن ي عدة ال�ت
ة لقدرة المنظمة ع� تقي�م أدائها  و�سبب األهم�ة ال ، وتتم اإلشارة إليها �ن ، تم كذلك دمج  PSEA ف�ما يتعلق ب �ب�ي

ي دل�ل  
ات ذات الصلة �ن ات مختارة.   CHS PSEAالمؤ�ش  الذي �ضم مؤ�ش

ي ل  
ح أ�ضا أداة التقي�م الذايت  CHS Localisationدل�ل التك�ف المح�ي ، فضال عن  CHS Gender and Diversityالمتعلق بالن�ع االجتما�ي والتن�ع  CHSدل�ل  CHSتق�ت

ي   
ي األسا�ي المفّصلة �ن

ي للمع�ار اإل�ساين
 . mentAssess-CHS Selfأداة التقي�م الذايت

  
 

https://corehumanitarianstandard.org/resources/chs-guidance-notes-and-indicators
https://www.chsalliance.org/about/our-data/psea-index/
https://www.chsalliance.org/about/our-data/psea-index/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-Indicators-Arabic.pdf
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 Sphereاسف�ي 

ي االستجابة اإل�سان�ة" 2018دل�ل اسف�ي  �حتوي
ي والمعاي�ي الدن�ا �ن

ام  الميثاق اإل�ساىن ن " ع� أر�عة فصول أساس�ة وأر�عة فصول فن�ة. و�عكس الدل�ل ال�ت
Sphere  ام حق    . و�ي باالستجابة اإل�سان�ة القائمة ع� المبادئ والحقوق ي اتخاذ القرارات المتعلقة    المجتمعاتتقوم ع� اح�ت

ي المشاركة ال�املة �ن
األسا�ي �ن

     وتعافيها.   ا بانتعاشه

ي و ؟"،  Sphereب  اس�ة "التع��ف  و�شمل الفصول األر�عة األس
ي األسا�ي وا   مبادئ الحما�ة،،  الميثاق اإل�ساىن

األساس�ة  . وتحدد تلك الفصول  لمع�ار اإل�ساىن
امج ال األسس ي تكفل استجابة  ف األخالق�ة والقانون�ة والعمل�ة لالستجابة اإل�سان�ة. ف�ي تدعم جميع القطاعات وال�ب امات والعمل�ات الىت ن ن�ة. كما تصف االل�ت

ن ع� أن    المتأث��ن بأفعالهم.   أولئك تتم مساءلتهم من قبلإ�سان�ة ج�دة النوع�ة، و�شّجع المستجيبني

 .معاي�ي من العنا� أساس�ة  إ� فقداندون االطالع ع� الفصول األساس�ة  ةفن�فصول المن القراءة فصل  قد تؤدي

 

 :  الفصول األساس�ة �ي

 ؟ Sphere ما هو •
 استخدام الدل�ل أثناء الممارسة العمل�ة.  آل�ةأنه يوضح  ذلك، الع��ضة للدل�ل، وط��قة استخدامه والمبادئ األساس�ة. واألهم من  �حدد الخطوط

 
ي  •

  الميثاق اإل�ساىن
ي دل�ل   

ي بأن    Sphereإن حجر الزاو�ة �ن
ي المجال اإل�ساين

كة لدى الجهات الفاعلة �ن األزمات الحق  ب  أث��نالمت  فراد جميع األلهو اإلعراب عن قناعة مش�ت
وط األساس�ة من أجل الع�ش بكرامة. يوفر الميثاق الخلف�ة األخالق ر ال�ش

ّ
ي الحصول ع� الحما�ة والمساعدة، ع� أن �ضمن هذا الحق توف

�ة  �ن
، والمعاي�ي الدن�ا. كما أنو والقانون�ة لمبادئ الحما�ة،  ي األسا�ي

الدول�ة للصل�ب األحمر   للحركة  �ستند إ� مدونة قواعد السلوك  هالمع�ار اإل�ساين
ي حاالت ال�وارث.  1994 والهالل األحمر والمنظمات غ�ي الحكوم�ة

ي مجال اإلغاثة �ن
ي تعمل �ن قواعد السلوك تلك جزءا ال يتجزأ من دل�ل   �شكلالىت

Sphere. 

https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/ViewContent?DocID=1000011&VersionID=2000133&Lang=ar&ChapterNumber=0&OrderInChapter=1


 

 مبادئ الحما�ة   •
شد بها جميع االستجابات  �حتوي هذا الدل�ل ع� ترجمة عمل�ة للمبادئ والحقوق القانون�ة  ي موّزعة ع� أر�عة مبادئ حىت �س�ت

ي الميثاق اإل�ساين
الواردة �ن

 .لالحت�اجات اإل�سان�ة
 

o  وكرامتهم وحقوقهم، وتجنب تع��ضهم لألذى.  فراد/المجتمعاتتع��ز سالمة األ 
o  ن   األفراد/المجتمعاتضمان حصول  .ع� المساعدة حسب الحاجة ودون تمي�ي
o ي من اآلثار الجسد�ة والنفس�ة الناجمة عن التهد�د بممارسة العنف أو استخدام العنف الفع�ي أو اإل�راە أو الحرمان المتعمد األفراد/المجتمعات   مساعدة

 . ع� التعا�ن
o  ع� المطالبة بحقوقهم.   األفراد/المجتمعاتمساعدة 

 
ي األسا�ي  •

 المع�ار اإل�ساىن
ي تحقيق المعاي�ي الدن�ا.  �سعهناك 

ن الجودة والمساءلة �ن امات تصف العمل�ات األساس�ة والمسؤول�ات التنظ�م�ة لتمكني ن  ال�ت
ك  هو صاحب  Sphereمالحظة:  ي األسا�ي �حقوق طبع و ل مش�ت

 (CHS)�ش المع�ار اإل�ساين

 
ي قطاعات االستجابة الرئ�س�ة  ن�ة األر�عةفالفصول التتضمن 

 :المعاي�ي الدن�ا �ن

  WASH تع��ز إمدادات الم�اە وال�ف الص�ي والنظافة الصح�ة •
ي والتغذ�ة  •

 األمن الغذاىئ
  المأوى واالست�طان •
  حةالص •

جم امات المنظمات إ� ممارسات واجراءات عمل�ة ت�ت ن ي هذە القطاعات المتعددة حىت يتمكن   .هذە المعاي�ي حقوق الناس وال�ت
ي تحق�قه �ن

ف�ي توضح بعبارات ملموسة ما ينب�ن
 الناس من الع�ش بكرامة. 

.  ا ن�ة مع فوالفصول ال  Sphereمؤسسة  ستساعد    الناس ع� فهم ما �جب الق�ام به ومىت
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ا�ة المعاي�ي اإل�سان�ة  (HSP) �ش
ن المعاي�ي اإل�سان�ة    تع��ز الم��د من اال�ساق بني

ي مجال االستجابة اإل�سان�ة: إمدادات    منذ   Sphereركزت معاي�ي اسف�ي    
ي تنقذ الح�اة �ن وتع��ز خدمات ال�ف الص�ي    الم�اە،البدا�ة ع� المجاالت الرئ�س�ة الىت

ي  األمنوالنظافة؛ 
ن�ة لل�وارث عنا� االستجابة اإل�سا ذ ال �ستنف إال أنها ، مهمةواالست�طان؛ والصحة. ومهما كانت هذە المجاالت ُتعّد  والتغذ�ة؛ المأوى الغذايئ

 أو ال�اعات. 
 

فت اسف�ي  ها.   بالمعاي�ي  Sphereلذلك اع�ت ي وضعتها منظمات وشبكات أخرى، كمعاي�ي مرافقة لمعاي�ي  المحددة، الىت
ي عام 

كا Sphereأ�شأت  ،2016�ن ا�ة المعاي�ي اإل�سان�ة آنذاك   ؤها و�ش ، (HSP)�ش ي
: الميثاق اإل�ساين ي ثالثة فصول أساس�ة �ي

ك كتيبات هذە المعاي�ي �ن . و�ش�ت
ي األسا�ي ( والمع�ار مبادئ الحما�ة، 

 ).  CHSاإل�ساين

ا�ة المعاي�ي اإل�سان�ة  :  (HSP)�ضم برنامج �ش  سبعة أعضاء و�تضمن سبع مجموعات من المعاي�ي

 

ي ل�بار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة •
 معاي�ي اإلدماج اإل�ساىن

وة الحيوان�ة •  LEGS اإلرشادات والمعاي�ي الخاصة بحاالت طوارئ ال��
 (MERS)المعاي�ي الدن�ا لالنتعاش االقتصادي   •
ي العمل  •

ي المعاي�ي الدن�ا لحما�ة الطفل �ن
 اإل�ساىن

ي  •
 المعاي�ي الدن�ا للتعل�م: التأهب واالستجابة والتعا�ن

 (MISMA)ي�ي الدن�ا لتحل�ل األسواق االمع •
 Sphereاسف�ي   •

 

http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/About
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 سبع مجموعات من المعاي�ي 

ا�ة المعاي�ي اإل�سان�ة ( ك معاي�ي �ش ي نهج مماثل قائم ع� الحقوق، كما يتم تط��رها ع� نطاق واسع ع� أساس التشاور وتوافق HSP�ش�ت
ي  قدم ت.  اآلراء ) �ن

ي المجال اإل�ساين
ن �ن للمختصني

ي �سهل الرج�ع إليها واستخدامها. و�ي متوفرة ككتيبات، وكملفات  نت أو   PDFمجموعة من معاي�ي الجودة الىت ا�ةوع� األجهزة المحمولة من خالل ، ككتيبات تفاعل�ةع�ب اإلن�ت   تطبيق �ش
 ). HSP( اإل�سان�ةالمعاي�ي 

. 
 
 
 
 
 
 
 

ا�ة المعاي�ي  ي من التنقل بينتهدف �ش
ي المجال اإل�ساين

ن المعاي�ي المعن�ة، حىت يتمكن العاملون �ن ن  ها اإل�سان�ة إ� ز�ادة تط��ر التماسك وتع��ز التكامل بني ن الروابط بني �سهولة. ولتحقيق ذلك، تعمل ع� تحسني
، ز�ادة المراجع المتقاطعة، و�زالة حاالت عدم التوافق أي إزالة التناقضات ف�ما  ) للمعاي�ي اإل�سان�ة هو مساعدة   المعاي�ي ي ي (البيىئ ي من هذا النظام اإل�كولو�ب

ي المجالبينها. إن الهدف النهايئ
ن �ن ي ع�   العاملني

اإل�ساين
 تقد�م الحما�ة والمساعدة األع� جودة بط��قة أ��� قابل�ة للمساءلة. 

http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
http://www.humanitarianstandardspartnership.org/launch
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 والمساءلة أدوات الجودة  .3
ي المجال اإل�سا

ن �ن ي تهدف إ� دعم التحل�ل وتوج�ه العاملني ي تنف�ذ بعض معاي�ي  يوفر هذا القسم المعلومات والروابط حول بعض األدوات والموارد المف�دة الىت
ي والمنظمات �ن

ين
 الجودة والمساءلة. هذە القائمة ل�ست قائمة شاملة بل �ي نقطة البدا�ة. 

  األسال�ب

ي األسا�ي  •
 The CHS Compassبوصلة المع�ار اإل�ساين

ي األسا�ي  •
ي المع�ار اإل�ساين

ي �ن
 Assessment-The CHS Selfالتقي�م الذايت

 
 االطر  
 

 CHCFسا�ي لل�فاءة اإل�سان�ة اإلطار األ  •
 

 Guidesاألدلة 

ي  •
 دل�ل تقي�م العمل اإل�ساين

 GEG�ة" فال�ا الجودةدل�ل " •

 تقي�م االحت�اجات اإل�سان�ة  –  GGE" �ةفاال� الجودةدل�ل " •

 دل�ل المشاركة •

ن الوكاالت المجتمع�ة الشكاوى الآل�ات دل�ل الممارسة األفضل،   • كة بني  CBCMمش�ت
 

 التقار�ر والمنشورات   
 

ي األسا�ي   ،2018المساءلة اإل�سان�ة لعام  تق��ر  •
 CHS Allianceتحالف المع�ار اإل�ساين

ي لعام  تق��ر  •
ي  ،2018حالة النظام اإل�ساين

ي العمل اإل�ساين
 ALNAPشبكة التعلم الفاعلة للمساءلة واألداء �ن

 نظ�ي لنظ�ي   •

https://www.urd.org/en/news/updating-of-the-quality-compas-in-line-with-the-core-humanitarian-standard-chs/
https://www.urd.org/en/news/updating-of-the-quality-compas-in-line-with-the-core-humanitarian-standard-chs/
https://www.urd.org/en/news/updating-of-the-quality-compas-in-line-with-the-core-humanitarian-standard-chs/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/verify/self-assessment/
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/core-humanitarian-competency-framework/
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/core-humanitarian-competency-framework/
https://www.alnap.org/help-library/evaluation-of-humanitarian-action-guide
https://www.alnap.org/help-library/good-enough-guide-impact-measurement-and-accountability-in-emergencies
https://www.alnap.org/help-library/good-enough-guide-impact-measurement-and-accountability-in-emergencies
https://www.acaps.org/humanitarian-needs-assessment-good-enough-guide
https://www.alnap.org/help-library/participation-handbook-for-humanitarian-field-workers
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/2018-humanitarian-accountability-report/
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/2018-humanitarian-accountability-report/
https://www.alnap.org/our-topics/the-state-of-the-humanitarian-system
https://www.alnap.org/our-topics/the-state-of-the-humanitarian-system
http://s3-us-west-2.amazonaws.com/deliveraidbetter-wp/wp-content/uploads/2017/08/29081657/P2P-Support-Collective-AAP-note.pdf
http://s3-us-west-2.amazonaws.com/deliveraidbetter-wp/wp-content/uploads/2017/08/29081657/P2P-Support-Collective-AAP-note.pdf
http://s3-us-west-2.amazonaws.com/deliveraidbetter-wp/wp-content/uploads/2017/08/29081657/P2P-Support-Collective-AAP-note.pdf
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ن للمجتمعات المتأثرةللجودة والمساءلة  جما�ي إطار عمل  .4 ي ذلك ضمان الحما�ة من االستغالل واالعتداء الجنسيني
 PSEA ، بما �ن

 
امات العالم�ة الداخل�ة �شأن الجودة والمساءلة   ن ات�ج�ات للوصول إل المتأثرة، للمجتمعات تهدف أطر الجودة والمساءلة إ� ترجمة االل�ت خطوات �شغ�ل�ة عمل�ة، لضمان  يها من خالل واالس�ت

 .  التنف�ذ العم�ي و�ضفاء الطابع المؤس�ي

ي أو المح�ي  - هذە األطر الفرصة الرئ�س�ة واألفضل للمنظمة ُتعت�ب  اماتمن أجل دمج وتبس�ط المبادئ المختلفة،  – خاصة ع� المستوى الوطىن ن كما    ،والمعاي�ي واألدوات واالل�ت
ن و�سمح بالمواءمة ع�ب المنظمة   ممارسة ج�دة الستعراض الثغرات  ا إضفاء الطابع الرس�ي عليه ُ�عت�ب  .نهج الجماع�ةوالأنها تخفف من حدة العمل�ة برمتها بالنسبة للموظفني

اماتها مجموعة مساهمة المحتملة وتكون قادرة ع� مشاركة منظمة أو  ن ن�ة  فرصة لتسل�ط الضوء ع� جميع النقاط بأن المعاي�ي ل�ست من ح�ث الجودة والمساءلة، مع ف  وال�ت
ي قوي

 .فقط وأنها جزءا ال يتجزأ من أساس أخال�ت

ر�ن من األزمات والمجتمعات المحل�ة ا أطر الجودة والمساءلة أ�ضا أداة تتيح التواصل الشفاف مع جميع أصحاب المصلحة، بم ُتعت�ب كما   كاء والمت�ن فيهم ال�ش
 .ن�ةوالسلطات الوط

ن الوكاالت، ت ك بني أطر جماع�ة قط��ة للمساءلة   هناكالحال�ة بأن �كون  مصلحة أطر الجودة والمساءلة �شكل طب��ي مع ال  ندمجع� الصع�د العال�ي وع� الصع�د المش�ت
ن الللمجتمعات المتأثرة ي ذلك ضمان الحما�ة من االستغالل واالعتداء الجنسيني

 .لق�اس الجما�ي والتحققغرض ا إل�ه لتم اإلشارة تس  ذي، بما �ن

ي الصفحة التال�ة   -تطبيق الخطوة الثالثة من إطار الجودة والمساءلة 
ن من إضفاء الطابع المؤس�ي ع� الجودة  PCMو HPC ب  مرتبط  –كما هو محدد �ن

�
. ولذلك فإنه �مك

امج والمشار�ــــع.   والمساءلة من خالل س�اسات متتال�ة ع� مستوى ال�ب

 السالم -�ة � التنم - �ةاإل�سان اتللس�اق الخطوات الخمسعمل�ة 

ح لتوج�ه تصم�م أو مراجعة إطار (أطر) الجودة والمساءلة المنظمعام ، �ي نموذج ف�ما ��ي  الخمس الموضحةإن عمل�ة الخطوات  ن الوكاالت.  ات�ةمق�ت كة بني هناك و/أو المش�ت
 والسالم.  – والتنم��ة   -األهم هو ضمان تغط�ة جميع الجوانب بط��قة شمول�ة للس�اقات اإل�سان�ة العد�د من الطرق لوصف مثل هذە العمل�ة، ل�ن 

ن  ن يتم تضمني ي إطار الجودة والمساءلة هذا  PSEA الحما�ة من االستغالل واالعتداء الجنسيني
 .AAPالمجتمعات المتأثرة أمام  المساءلةو مل للحقوق ت انتهاك مححدوث ، كوس�لة لتوقع �ن
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   الجنسیین واالنتھاك  االستغالل من الحمایةالجماعي للسكان المتضررین بما في ذلك  والمساءلة إطار الجودة 
سیاقات السالم    – التنمیة –للعمل االنساني الخمس عملیة الخطوات   

 الخطوات   المناطق الرئ�س�ة  رموز المعاي�ي  الهدف   االجراءات االساس�ة 
 

 المنظمة (المنظمات)  وقیماذكر مبادئ  
  والمساءلةاذكر التزامات الجودة  

 للمنظمة(المنظمات) 
قم بتوصیل ھذه إلى جمیع المساھمین، 

بما في ذلك المجتمعات، السكان  
المتضررین والسلطات المحلیة، بلغة  

 ثقافي  واسلوب مناسبة، بشكل  
 5-2تلك في الخطوات  وتتابع أبدى

 

 
األخالقیة   والمبادئالتأكید على القیم 

 للمنظمة 
  ومعاییراإلقرار باالنتماء الى رموز 

. محددة  
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1الخطوة   

 

والمساءلة سیاسة الجودة  وتصمیممراجعة، تحدیث    
والمساءلة. جھة اتصال مركزیة للجودة   وتعیین والمساءلة م صالحیات محددة للجودة  ی صمت   
امتالك  في الھیكل التنظیمي للمنظمة(المنظمات)  والمساءلة الجودة  ومسؤولیاتضع ادوار  و

في المكان  والمساءلة لجودة لالقدرات  وبناءالتعلیم المختلط  استراتیجیات  
لزم االمر.   إذا: والمساءلةمیزانیات محددة للجودة  \تحاور مع المتبرعین لتخصیص أموال ال  

 اجعلھ محددا ضمن مراقبة تقییم التعلم

 
تضمن سیاسیة شاملة محددة واجراءات  

 . والمساءلةلجودة  مناسبة ل
للجودة   واالدوار المسؤولیات  توزیع

 والمساءلة 
 والشراء الملكیة فرض ل
 والمساءلة ص موارد محددة للجودة ی خصت 
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2الخطوة   

مع المجتمعات واألشخاص   والمساءلةرفع مستوى الوعي حول الجودة  
 .المتضررین من األزمة

ووضعھا في سیاق المجتمعات واألشخاص  والمساءلةتحدید أدوات الجودة   
 المتضررین.

 نھج الجماعیة على المستوى الوطني أو على مستوى االستجابة. الاعتماد 
 في دورات البرنامج / المشروع.   والمساءلةتطبیق معاییر الجودة 

 تركة لردود الفعل والشكاوى امتلك آلیة مش
 التخفیف من التقلبات و تسلسل المعلوماتبناء القدرات: ضمان 

  \لسیاقات   والمساءلةمساعدة على الجودة  ومكتبانشاء الیة تدریب وتوجیھ نظیر بنظیر 
 استجابات محددة  

 
 والمساءلة تعزیز الجودة 

 تنفیذ نھج محوره االنسان 
المعاییر من خالل  تعزیز ودعم استخدام 

   دورات البرنامج / المشروع.
  اختار، تكیف سیاقات ضمنیة
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  حیاة دورة قیاس إدارة
 البرنامج دورة  \ المشروع 
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3الخطوة   

 
 

 
إظھار االمتثال التنظیمي والجماعي  

للقواعد والمعاییر التي تلتزم بھا المنظمة  
 ) .المنظمات(

النظر في السیاق والمتطلبات  
 .الوطنیة
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 . والمساءلةتعزیز التحسین المستمر نحو تحقیق معاییر الجودة 

 .داخل المنظمة لدعم التعلم األقسامربط  
وتعلم مع المجتمعات واألشخاص عن طریق إغالق حلقة  مشاركة 
 التعلیقات

 .نحو نھج أكثر شموال لتفكیر تحویال

 
دعم المشاركة والتعلم الداخلي والعالمي  

مع       جمیع المساھمین. تعزیز التغییر 
 .واالبتكار

 التفكیرتحول  
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الجودة والمساءلة إلدارة دورة المشروع - )ب( قسمال  
 

 إدارة دورة حیاة المشروع مقابل دورة البرنامج االنساني .1
 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 دورة إدارة المشروع
       المستوى التنظیمي

 دورة البرنامج اإلنساني  
 التعاون على مستوى الوكاالت

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
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 بین دورة إدارة المشروع ودورة البرنامج اإلنساني   حاذیة تالم المراحل 
لتسھیل استكشاف الروابط بین المستویات  دورة البرنامج اإلنساني قد یكون ھناك العدید من الطرق المختلفة للتمییز بین مراحل دورة إدارة المشروع ، ولكن األھم ھنا أن تكون متوافقة  مع 

 .وكاالت التنظیمیة والمستویات المشتركة بین ال
 
 

 مراحل دورة ادارة المشروع 
 # المراحل المستور التنظیمي 

االنساني  البرنامجمراحل دورة   
لتعاون على مستوى الوكاالت ا  

 
واالستعداد التعلم   استعداد 0 

لتعرف ا االحتیاجات  وتحلیلتقییم  1   

 تخطیط استراتیجي  2 الصیاغة 

 تدخل الموارد  3 التدخل  

 التنفیذ والمراقبة 4 التنفیذ 
 

 الخروج 
 

 زمیل من قبل  العملیات وتقییم مراجعة 5

 
 
 

  الفعالة للسكانھذا عمل حاسم في التقدم ألن استخدام معاییر الجودة والمساءلة من قبل جمیع الجھات الفاعلة ھو الوسیلة لضمان المساءلة العالمیة 
 .المتضررین من خالل قیاس متسق لإلنجازات الجماعیة على المستوى الوطني أو مستوى االستجابة
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  ورة إدارة المشروعلد ستالمراحل ال .2
مراحل التشغیل 4+  3+ المرحلة  0المرحلة      

   
 من رفع الوعي والدعوة  3وتمّكن المرحلة   في جمیع المراحل وترتبط باالستعداد   0ھنا من ست مراحل: یتم تطبیق المرحلة  دورة إدارة المشروعتتكون 

 القائم على الحقوق. المراحل األخرى ھي المراحل التشغیلیة "الكالسیكیة". أي النھج  اإلنسانیة،بناًء على األسس 
 

 واالستعداد: التعلم 0المرحلة  •
بما في ذلك اختبار التوصیات. تغطي ھذه المرحلة مجموعة إلزامیة من األنشطة  التقییمات،مع التركیز على استخدام نتائج  المستمر،بالتأھب والتعلم  0تتعلق المرحلة 

 .بة حاسمة لھذه المرحلةالمستمرة لتمكین الفھم الصحیح للسیاق وضمان التحلیل المناسب وعدم اإلضرار. تعتبر الدعوة والتعلم وبناء القدرات على األسئلة واألجو
 : التعرف1المرحلة  •
ة المشروع. إنھا وسیلة فعالة  ى كالً من تقییم االحتیاجات والتحلیل. تعد مشاركة األشخاص / المجتمعات أمًرا حاسًما ھنا ألنھ سیمكن المشاركة من البدایة وطوال حیاتغطي المرحلة األول •

 لضمان الحمایة وعدم اإلضرار. 
 صیاغةال: 2المرحلة  •
وإعداد مشروع. وھو یشمل كتابة المقترحات وتصمیم اإلطار المنطقي الذي یصف مسار السببیة، ویحدد األھداف والمؤشرات. إنھا اإلستراتیجیة وتبدأ في تخطیط طي غتالمرحلة الثانیة  •

 مرحلة انطالق
 التدخل :3المرحلة  •

 المشروع.فرصة أساسیة لتذكر األسس اإلنسانیة من خالل الدعوة وتبادل المعلومات الرسمیة حول  الثالثةتمثل المرحلة 
 التي تم تحدیدھا بشكل صحیح وأن المشروعات ستكون متكاملة ومنسقة. تتراكماتدخل الجھات الفاعلة األخرى لضمان معالجة اي ثغرات أو ضمن ت اكما أنھ

 اللوجستیة،والخدمات  والتمویل، مستعدة،والتتعلق المرحلة الثالثة أیًضا بتعبئة جمیع جوانب تنفیذ المشروع مع التركیز على التوطن: الموارد البشریة المھنیة  
 .إلخ واإلدارة،

 التنفیذ :4المرحلة  •
إدارة شمل توكالً من تنفیذ المشروع وكذلك المراقبة الفنیة المستمرة وینبغي أن تسمح بتصحیح المسار بناًء على تعلیقات المجتمعات.  الرابعةتتضمن المرحلة 

 .البیانات وحمایة المعلومات.
 

 : الخروج5المرحلة  •
. یحدث ھذا من خالل أنواع مختلفة من 0إلى جوانب التعلم من المرحلة عود توع. كما أنھ مھمة ألنھا ترتبط بجزء االستدامة من استراتیجیة المشر الخامسة المرحلة
.داخلیة أو خارجیة أو مختلطة التقییم،عملیات 
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  والمساءلةالجودة  ومنتجاتالرئیسیة  واالجراءات ،المطلوبة لكل مرحلة من مراحل دورة ادارة المشروع الشخصیة والمھارات السلوكیات
 

 
منتجات الجودة  
 والمساءلة

الشخصیة   والمھارات السلوكیات  االجراءات الرئیسیة   
 

مراحل دورة ادارة حیاة  
 المشروع 

 0 لتعلم واالستعدادا حرج  اعداد  تعلم الدروس المستفادة مع دراسات الحالة 
 بناء القدرات / التدریب 

 القدرة على سد االحتیاجات المفاجئة –القائمة 
 المعارف(منھاج)إدارة 

 فحص 
 تحسین
 ابداع

 توقع
 والمشاركة االقتسام 

 الخبرة والمعرفة 

 بناء
 قابل للتغییر

 متعلم
 لألمام التفكیر   تغییر مجتمع الممارسة

 قائدة التعلم  البدء  االشخاص \انخراط المجتمع 
 

 1 التعرف التعاطف والمشاركة

التحلیل العالمي یحتاج  تأسیس      واالدوات االستراتیجیات 
 اإلدراك والتقییم 

 اللغة المحلیة -المراقب والمستمع

  التشخیص التشاركي
المساھمین رسم خرائط   \الجھات الفاعلة 

 االحتیاجات وتحلیلاالخطار 

 تعریف
 عرض 

منفتح في التفكیر تجاه تحلیل االحتیاجات، فھم متجانس  
 وشامل وموجھ نحو الحمایة

 )ومؤشرات اإلطار المنطقي (المسار السببيأھداف 
 المشاركة التخطیط واقتراح استراتیجیة التواصل/

 خطة
 التشغیل  انطلق اإلعداد

 التصمیم 
 خطط
 اإلنطالق قِدّرْ 
 قدم 

 األشخاص متمركزون وموجھون نحو الحقوق 
لغة شاملة ومنسقة تشاركیة محلیة شاملة تراعي  

 الفوارق بین الجنسین 
 العملي التفكیر 

 2 ص�اغة

 3 التدخل قواعد أخالقیة وموجھة نحو الحقوق      الدعوة  القاعة  المراسلة واالتصال 

 اللغة المحلیة  -االتصال    التدخل  جمع التبرعات الحملة

 الدعوة 
 الشبكات -التنسیق 

  تواصل تنسیق
 إدارة اإلنسان 

 جماعیة ومنسقة  

 النھج المشتركة   المصادر   القائمة والمیزانیة

 الحساسیة المشتركة بین الوكاالت      

 والمساءلة مكتب المساعدة للجودة 
اجراءات الحمایة بما في ذلك التحرش  

  \الجنسیین واالنتھاكالحمایة من االستغالل \الجنسي
مكافحة  \ النوع اإلجتماعيالعنف القائم على نوع 

 .الفساد، إلخ
والشكاوى الیات المالحظات العامة   

 راقب 
 بعد اإلجراء 

 مراجعة
 تفاعل

 التنفیذ 
 إدارة 
 نسف 

 اكمال 

اتخاذ القرارات الحساسة المتعلقة  
 بالتكرار/التكیف/السیاق 

 ال تضر بالغة المحلیة
 توازن الطاقة 

 مالئم للبیئة

 4 التنف�ذ 

 تواصل
  استراتیجیة الخروج

  أفضل وأسوأ الممارسات
 الدروس المستفادة 

 تقییم
 التدقیق  المراجع

 تعلم

 إغالق
 كامل

 یعكس 
 قیاس

 انعكاسي
 عرضة للتغییر

  متطلّع إلى األمام 
 عالمي وجماعي

 5 الخروج
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ي  والمساءلةالجودة  .3
نامج اال�ساىن  دورة حیاة المشروع و�دارةطوال دورة ال�ب

دورة حیاة المشروع إدارةو االنساني البرنامج دورةالمتوفرة لكل مرحلة من مراحل  المساءلةو الجودةنظرة عامة على معاییر وأدوات   
 

واالستعداد التعلم    
 

  ھل ھناك استراتیجیة تعلم داخل منظمتك؟ 
  ھل یتیح التعلم التحسین المستمر والتغییر واالبتكار؟ 
  ؟ والمساءلة ما ھي أنشطة بناء القدرات والتدریب الموجودة في مجال الجودة 
  مقدمة حسب الحاجة؟  والمساءلة ھل الدعم العملي للجودة 
  ھل توجد مناھج متاحة ألنشطة التعلم والتأھب؟ 
  ؟ والمساءلة ھل تم تحلیل وتوثیق اإلنجازات المتعلقة بالجودة 
   في داخل منظمتك وخارجھا؟  لةوالمساءھل تتم مشاركة إنجازات الجودة 
   ھل یخصص وقت ألنشطة التعلم والتأھب؟ 

المرجعي  اإلطار مسلط الضوء علیھا في  والمساءلةھل الجودة    

  
إدارة دورة  

حیاة 
 المشروع

 0المرحلة 

 التنسيق  
o الق�ادة اال�سان�ة 
o  تجمعات \ تكتالت 
o مشروع االستعداد للقدرة الجنسانیة 
o  القدرة االحتیاطیةمشروع حمایة 
o االستعداد 

 التوجیھیة للتأھب لالستجابة في حاالت الطوارئ المبادئ \ الوكاالت بین المشتركة الدائمة  اللجنة 

 
 

 
 البرنامج دورة

 اإلنساني
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المعاییر    
 المعیار اإلنساني األساسي 

 .إلنسانيال تتأثر المجتمعات المحلیة واألشخاص المتأثرین باألزمة تأثراً سلبیاً وتكون أكثر استعداداً ومرونة وأقل عرضة للخطر نتیجة للعمل ا :3االلتزام 
 .: تعمل االستجابة اإلنسانیة على تعزیز القدرات المحلیة وتجنب اآلثار السلبیةمعیار الجودة

 یمكن للمجتمعات المحلیة واألشخاص المتأثرین باألزمة أن یتوقعوا تقدیم مساعدة محسنة بینما تتعلم المنظمات من التجربة والردود.   :7االلتزام 
 .الجھات اإلنسانیة الفاعلة تواصل التعلم والتحسین معیار الجودة:

 

 االنساني االساسي من ضمنھا المعیار  –اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 
لصت من ھذا النھج المعاییر طبیعة واألساس المنطقي لبرنامج شراكة المعاییر اإلنسانیة یستند إلى الحاجة إلى االستفادة من البرنامج والتعلم والتغییر. وقد استُخالإن 

التعلم والتأھب بناء القدرات بصورة شاملة على المجموعة الحالیة من المعاییر الدنیا واإلجراءات الرئیسیة / أو المؤشرات الرئیسیة ومالحظات التوجیھ. ویعني 
  .والمواضیع التي تسبق أي مشروع أو برنامج یجري إعداده

  كتیب النطاق  
 :استخدام المعاییر في السیاق

  ). 11و 9(الصفحتان تنطبق المعاییر على مدار دورة البرنامج: الرصد والتقییم والمساءلة والتعلم 
  معاییر اإلدماج اإلنساني لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة

) 74(الصفحة : التعلم 7معیار التضمین األساسي    
    تقوم المنظمات بجمع وتطبیق التعلم لتقدیم مساعدة أكثر شمولیة 

 إرشادات ومعاییر طوارئ الثروة الحیوانیة
تستند االستجابات في حاالت الطوارئ إلى مبادئ الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك االستعداد  –) 22(الصفحة  التأھب: 2المعیار األساسي  - 2الفصل 

 .والتخطیط للطوارئ واالستجابة المبكرة
یل تأثیر الرصد والتقییم وسبل العیش للتحقق من التنفیذ وتنقیحھ عند یجري تحل –) 31(الصفحة  العیش: أثر الرصد والتقییم وسبل 6المعیار األساسي  - 2الفصل 

 .الضرورة، وكذلك استخالص الدروس من أجل البرمجة في المستقبل
 :نواحي التقییم وأسالیبھ -) 45التقییم األولي وتحدید اإلجابات (الصفحة  -الفصل الثالث 

 ) 51مراجعة المعلومات الموجودة (الصفحة 
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 دلیل معاییر الحد األدنى لالنتعاش االقتصادي
): توجد عناصر أساسیة إلجراء تقییم. عند حدوث حالة طارئة، یمكن أن  40(الصفحة  للتقویماتالتحضیر المسبق  1المعیار  -معاییر التقویم والتحلیل 

  .یستند التحضیر للتقییم بسرعة إلى التخطیط السابق والموارد الموجودة
 المعاییر الدنیا لحمایة الطفل في كتیب العمل اإلنساني 

 : معاییر لضمان استجابة جیدة لحمایة األطفال1الدعامة 
 ) 79: إدارة دورة البرنامج (الصفحة  4المعیار  •

 
  المعاییر الدنیا للتعلیم: االستعداد واالستجابة ودلیل االسترداد

 الطوارئ   حاالت في التعلیم لوكاالت المشتركة  أدوات الشبكة 
 

  الحد األدنى القیاسي لتحلیل االسوق
 .البرنامجھداف أ(: استخدام تحلیل السوق الطالع تصمیم البرامج على نحو كاف وتحقیق 23 الصفحة) التحلیل: 4اإلجراء األساسي  

 .: قائمة مرجعیة لتحلیل السوق1المرفق 
 .: أدوات تحلیل وتقییم السوق القائمة في حاالت الطوارئ2المرفق 

 

 االدوات
  شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء

  القطاع عن التقییم والتعلم واألداء في المجال اإلنسانيأكبر مكتبة للموارد في ھذا 
 .تعلیمات اختیارات المكتبة: لمشاركة الموارد حول الدروس المستفادة من الكوارث المماثلة

 دروس من أجل االستجابة •
 حالة النظام اإلنساني •

 

 الوكاالتآلیات الشكاوى المجتمعیة المشتركة بین  - دلیل أفضل الممارسات
إنشاء وتشغیل آلیة مشتركة بین الوكاالت لتقدیم الشكاوى على صعید المجتمع المحلي لمعالجة التقاریر  آلیةویعتبر دلیل أفضل الممارسات ھذا إرشادات تنفیذیة بشأن 

 .لدروس المستفادة، واألمثلة، ودراسات الحالةالمتعلقة باالعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي من جانب العاملین في مجال المعونة. وھو یقدم تجمیعاً ل

  شكاوى آلیة
 مجتمعیة

  الحمایةو
 من
 االستغالل
 واالنتھاك
 الجنسیین
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 مالحظات ومؤشرات إرشادیة -اإلنساني األساسي المعیار 
 45األسئلة التوجیھیة في الصفحة  •
 47-46مالحظات التوجیھ في الصفحة  •
 47توجیھیة للتحقق من المسؤولیات التنظیمیة في الصفحة أسئلة  •
 49-48مالحظات إرشادیة للتحقق من المسؤولیات التنظیمیة في الصفحة   •

 

 نطاق الجودة والمساءلة

 :تحسینالقسم  -كتیب نطاق الجودة والمساءلة 

اإلنساني األساسي من حیث الجودة والمساءلة إلى نظام للرصد والتقییم والمساءلة والتعلم الممارسات واألدوات التي یمكن أن تساعد على ترجمة متطلبات المعیار 
)MEALیتكیف مع االحتیاجات والمتطلبات والموارد الخاصة لمنظمة أو اتحاد أو برنامج (. 

 :والمساءلةالجودة مجموعة أدوات نطاق 
 ) 7(الصفحة  MEALالمعیار اإلنساني األساسي إطار عمل تقییم  •
 ) 7اإلطار التنفیذي للجودة والمساءلة (الصفحة  •

 

 الكافیة الجودةالدلیل 
 ) 9(الصفحة : إشراك األشخاص في كل مرحلة 1لقسم ا

 األدوات المقترحة
 ) 30تقدیم وكالتك: قائمة المعلومات التي بحاجة إلى معرفتھا (الصفحة  آلیات 1األداة  •
 ) 32التحقق من المعلومات العامة (الصفحة  مسؤولیتك؟ما مدى  2األداة  •
 ) 34(الصفحة إشراك األشخاص خالل المشروع  آلیات 3األداة  •
 )53(الصفحة   الخروج آلیة 14األداة  •
 )13(الصفحة  : صنف األشخاص المتأثرین بحاالت الطوارئ2القسم 
 األدوات المقترحة •
 )36تحدید المجتمع المتأثر وتقییم االحتیاجات األولیة (الصفحة  آلیات 4األداة  •
 ) 38إجراء مقابلة شخصیة (الصفحة  آلیات 5األداة  •
 )40إجراء مجموعة التركیز (الصفحة  آلیات 6األداة  •
 )42تحدید ما إذا كنت ترید إجراء استبان أم ال (الصفحة  آلیات 7األداة  •
 ) 43تقییم احتیاجات حمایة األطفال (الصفحة  آلیات 8األداة  •
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 للعاملین المیدانیین في المجال اإلنسانيكتیب المشاركة 
 ما ھي المشاركة وما ھي فوائد المشاركة - األساسیات 1الوحدة 
 مشاركة األشخاص آلیاتالعوامل التي تؤثر على  2الوحدة 

 .القائم على المشاركة ): تبرز أھمیة استخدام الدروس المستفادة من التقییم 242(الصفحة  من تعلم الدروس إلى الدروس التي تستخدم
 

  مجموعة أدوات إشراك المجتمع والمساءلة األحمر والھالل األحمر  الصلیب لجمعیات الدولي  االتحاد •
 دلیل اإلبداع اإلنساني •
 التغییر: توطین المساعدات اإلنسانیة 4المیثاق  •

 دعم نظیر لنظیر: المساءلة الجماعیة عن األشخاص المتضررین: الخطوات العملیة للمنسقین اإلنسانیین والفرق القطریة اإلنسانیة •

 
 

 ...والمزید

  Disaster ready جاھزیة الكوارث •
• Kaya Connect 
• Specific Q&A courses : آسیا  في العالمیة المجتمعیة الخدمات ھیئةدورات خاصة في الجودة والمساءلة تم ادراجھا بواسطةCWSA 
• CWSA Q&A Hub & Support : متاحان للتدریب الداخلي المركز والدعم   الجودة والمساءلة \آسیا في  العالمیة المجتمعیة الخدمات ھیئة

 بشأن تعمیم الجودة والمساءلة  المنزلي/القطري/اإلقلیمي والدعم التقني

 

منصات التعلم 
 اإللكتروني

https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
http://www.kayaconnect.org/
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  اله��ة  
 
 
 

وع    إدارة الم�ش
 المرحلة االو�

 
  توجد آلیات وموارد للتقییمات المستمرة وغیر المتحیزة؟ھل 
 ھل یتم تحلیل الجوانب السیاقیة والتقنیة؟ 
 ھل یتم النظر في القضایا الشاملة خالل التقییمات؟ 
 من الممكن التعلم من الممارسات المستخدمة عند تحلیل التدخالت المحتملة؟ ھل 
 لمجتمعات المحلیة وتفویض او كیف یتم اتخاذ القرار بین احتیاجات او طلبات ا

 موارد المؤسسة الخاصة بك؟
 ھل مشاركة المجتمع فعالة في كل من تقییم االحتیاجات وتحلیلھا؟ 
   ھو التواصل مع المجتمعات التي تتحدث باللغات والقنوات الثقافیة ذات الصلة

 والتي یمكن الوصول إلیھا 

 

 
  الدولیة: قائمة المساءلة أمام السكان المتضررین لتقییم االحتیاجاتلجنة الوصول والمعاییر المحاسبیة 
 تقییم االحتیاجات: نظرة عامة 
 تقییم االحتیاجات: التوجیھ والقوالب 

 التقییم السریع األولي متعدد المجموعات او القطاعات   •
 نظرة عامة على االحتیاجات اإلنسانیة  •
 تحلیل الموقف •
 منسقة في األزمات اإلنسانیةالتوجیھ التشغیلي للتقییمات ال •

 إرشادات مقارنة االحتیاجات اإلنسانیة 
  رصد االستجابة: األدوات 
 التقییمات القطاعیة 

 
 
 

نامج   دورة ال�ب
ي 

 اإل�ساين
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 المعاي�ي 
 

 المعیار األساسي اإلنساني  
: تتلقى المجتمعات واألشخاص المتأثرون باألزمة المساعدة المناسبة وذات الصلة باحتیاجاتھم. 1االلتزام   

 معیار الجودة: االستجابة اإلنسانیة مناسبة وذات صلة. 
مشاركة في القرارات التي تؤثر علیھم. : تعرف المجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة حقوقھم واستحقاقاتھم، ویمكنھم الوصول إلى المعلومات وال4االلتزام   

معیار الجودة: تعتمد االستجابة اإلنسانیة على التواصل والمشاركة والتغذیة الراجعة.    
: تتاح للمجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة آلیات آمنة وسریعة االستجابة للتعامل مع الشكاوى.5االلتزام   

معالجتھا.معیار الجودة: یتم الترحیب بالشكاوى و   

 

 
: وتتضمن (المعیار األساسي اإلنساني)شراكة المعاییر اإلنسانیة  

معاییر من شراكة المعاییر إن المعاییر الدنیا واإلجراءات الرئیسیة و / أو المؤشرات الرئیسیة والمالحظات التوجیھیة ھي أدوات للتقییمات. توفر كل مجموعة من ال
أن تكون دراسات وتكییفھا وتجمیعھا مسبقًا لسیاقات ومنظمات محددة.التي یجب  اإلنسانیة قوائم مرجعیة للتقییمات   

 
 دلیل اسفیر

لدورة المشروع /  تساعد مبادئ حمایة دلیل اسفیر في إجراء تقییمات قائمة على الحقوق وتشاركیة. من نقطة االنطالق ھذه، یمكن أن یوفر دلیل اسفیر أساًسا
ور الوقت وتمكین تصحیح المسار. یوفر دلیل اسفیر أیًضا  شكالت الرئیسیة بمرسیساعد استخدام مؤشرات دلیل اسفیر في التقییمات على مراقبة المالبرنامج بأكملھا. 

 مالحظات إرشادیة حول الجوانب الواجب مراعاتھا من أجل إجراء تقییم للجودة یحترم قدرات وأصوات وسالمة السكان المتضررین.
)9تنطبق المعاییر طوال دورة البرنامج: التقییم والتحلیل (صفحة   – اییر في السیاق استخدام المع  

توفر الدعم العملي لتصمیم التقییمات.نھا إالقوائم المرجعیة لتقییم االحتیاجات متوفرة كملحق لكل قطاع من مجاالت التدخل.   
 تتوفر مخططات القرار كملحق لبعض قطاعات التدخل 

یب یشیر ھذا الدلیل إلى األجزاء ذات الصلة من دلیل اسفیر في لحظات مختلفة من دورة المشروع / البرنامج، وبالتالي ینبغي استخدامھ مع كتاسفیر للتقییمات: 
 التقییمات.

 
 
 

 

 
اإلنساني لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة الشمولدلیل   

تحدید كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولھم على المساعدة اإلنسانیة. والحمایة المشتركة ): یتم 18: التعریف (صفحة 1 شمولللالمعیار الرئیسي 
 والمناسبة وذات الصلة باحتیاجاتھم.

ومراقبتھا.): تحدید اھتمامات الحمایة لدى كبار السن وذوي اإلعاقات وقدراتھم المتعلقة بالحمایة التي تم تحدیدھا 94(صفحة  1 –معاییر إدراج الحمایة    
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 كتیب إرشادات ومعاییر طوارئ الثروة الحیوانیة

یوفر التقییم األولي فھًما لدور الثروة الحیوانیة في سبل العیش، وتحلیًال لطبیعة  – ) 26: التقییم األولي وتحدید االستجابة (صفحة 4المعیار األساسي   – 2الفصل  
لي والسیاق السیاسي. كما أنھ یغذي عملیة تشاركیة لتحدید التدخالت األكثر مالءمة في الوقت المناسب والعملیة.التشغیومدى حالة الطوارئ، وتقییم السیاق   

تستند تدخالت الثروة الحیوانیة على التحلیل الفني السلیم ویتم تنفیذھا بشكل عادل، على   –) 29: التحلیل الفني والتدخل (صفحة  5المعیار األساسي   – 2الفصل  
 أساس استھداف شفاف وتشاركي.

) 45التقییم األولي وتحدید الردود (صفحة    – 3الفصل    
 الثروة الحیوانیة وأدوات المعاییروأمثلة على المبادئ التوجیھیة للطوارئ 

 ) وقوائم المراجعة لكل تدخل في إرشادات الطوارئ ومعاییر الطوارئ47أسئلة التقییم (صفحة  •
 ) 57االستجابة التشاركیة (صفحة مصفوفة تحدید  •
 جدول یلخص مزایا وعیوب الخیارات التقنیة •
 اتخاذ القرارات •

 
 
 
 

 

 
 دلیل معاییر االنتعاش االقتصادي األدنى

السوق والمجتمعات. تبدأ  ): تأخذ قرارات تصمیم وتنفیذ البرامج في االعتبار سیاق ودینامیكیة نظام11البرامج اإلنسانیة مدركة للسوق (صفحة   – 1المعیار األساسي 
 برمجة أنظمة السوق باحتیاجات المجموعات المستھدفة.

استخدام البیانات إلى  آلیاتب): تستند القرارات المتعلقة 45استخدام البیانات (الصفحة  آلیاتیتم تحدید نطاق التقییم من خالل  2المعیار  –معاییر التقییم والتحلیل 
المعلومات الھامة من أصحاب المصلحة الرئیسیین.الموقف المحدد وتجمیع   
): تجمع التقییمات البیانات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة  51عملیات العمل المیداني شاملة وأخالقیة وموضوعیة (صفحة    – 3معیار التقییم والتحلیل 

مام خاص آللیات الضعف والتكیف. الطرق التشاركیة مفضلة عند اإلمكان.باستخدام األسالیب األخالقیة والموضوعیة والشفافة والشاملة، مع إیالء اھت  
 إشارة إلى المبادئ التوجیھیة التقنیة.

 
 

 
 

 
 المعاییر الدنیا لحمایة الطفل في دلیل العمل اإلنساني

: معاییر لضمان استجابة جیدة لحمایة الطفل. 1العمود   
) 88: إدارة المعلومات (صفحة 5المعیار   
: معاییر مخاطر حمایة الطفل 2العمود   
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 المعاییر الدنیا للتعلیم: دلیل االستعداد واالستجابة واإلنعاش

تُجرى تقییمات التعلیم في الوقت المناسب لحالة الطوارئ بطریقة كلیة وشفافة وتشاركیة. – ) 35: التقییم (صفحة 1التحلیل التأسیسي للمعیار   
الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئأمثلة على   

التعلیم في حاالت الطوارئ.  ألنشطةاالستجابة بشكل فوري او قریب او بوقت الحق -  
الدلیل المختصر لتقییم االحتیاجات التعلیمیة المشتركة السریعة. -  
الزمني ماذا تفعل في حاالت الطوارئ: التعلیم في أنشطة الطوارئ / الجدول  -  

 

 
 

 
 المعاي�ي الدن�ا لتحل�ل األسواق 

): حدد النطاق التحلیلي والجغرافي للتقییم.13: النطاق (صفحة 1اإلجراء الرئیسي   
): یقوم الفریق ببناء فریق كفء ومعرف بجمع البیانات وتحلیلھا.16: تحلیل السوق (صفحة 2اإلجراء الرئیسي   
): استخدم طرق جمع البیانات ومصادر المعلومات بجودة كافیة.17البیانات (صفحة : جمع 3اإلجراء الرئیسي   

: قائمة مراجعة تحلیل السوق.1الملحق   
: أدوات تحلیل وتقییم السوق الحالیة في حاالت الطوارئ.2الملحق   
: قرارات البرنامج واألسئلة التوجیھیة.3الملحق   

 
 

 

 األدوات
 

 
للمسئول�ة واألداء شبكة التعلم النشط   

لتبادل المصادر حول الدروس المستفادة من كوارث مماثلة.تختار شبكة التعلم النشط للمسئول�ة واألداء مكتبة مساعدة المكتبة:   

 

 
 

 
دلیل اإلرشادات والمؤشرات لتصمیم أسئلة التقییم –المعیار اإلنساني األساسي    

5وااللتزام  4وااللتزام  1معلومات محددة بموجب االلتزام   

 

 
 

 
 نطاق الجودة والمسئول�ة

). 42) وطرحھا (صفحة 41قسم التنفیذ: قائمة األسئلة لمساعدتك في االستعداد إلجراء تقییم أولي (صفحة  –الكتیب   
 أدوات نطاق الجودة والمسئولیة: 

). 4(صفحة قوائم مراجعة الجودة لمراجعة طریقة جمع البیانات وتقریر التقییم -  
) 5الھیكل المحتمل لتقریر التقییم الخاص بك (صفحة  -  
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ال�اف�ة الجودةدل�ل   
األدوات المقترحة:  – ) 9: إشراك األشخاص في كل مرحلة (صفحة 1القسم   

). 3تقدیم وكالتك: قائمة مراجعة بحاجة إلى المعرفة (صفحة  آلیات: 1األداة   -  
). 32التحقق من المعلومات العامة (صفحة كیف أنت مسؤول؟  2األداة   -  
). 34إشراك الناس في جمیع أنحاء المشروع (صفحة  آلیات 3األداة   -  
). 53كیف نقول وداعا (صفحة  14األداة   -  

األدوات المقترحة: –)  13: نبذة عن األشخاص المتضررین من حالة الطوارئ (صفحة 2القسم   
). 36تعریف المجتمع المتأثر وتقییم االحتیاجات األولیة (صفحة   آلیات 4األداة  -  
). 38إجراء مقابلة فردیة (صفحة  آلیات 5األداة   -  
).40إجراء مجموعة تركیز (صفحة  آلیات 6األداة   -  
). 42تحدید ما إذا كنت ستقوم بإجراء مسح (صفحة  آلیات 7األداة   -  
). 43تقییم احتیاجات حمایة الطفل (صفحة   آلیات 8األداة   -  

األدوات المقترحة: –) 17: حدد التغییرات التي یرغب الناس في رؤیتھا (صفحة 3القسم   
)34إشراك الناس في جمیع أنحاء المشروع (صفحة  آلیات 3األداة  -  
)38إجراء مقابلة فردیة (صفحة  تآلیا 5األداة  -  
)40إجراء مجموعة تركیز (صفحة  آلیات 6األداة  -  
) 45البدء في استخدام المؤشرات (صفحة  آلیات: 10األداة  -  
) 48عقد اجتماع للدروس المستفادة (الصفحة  آلیات  11األداة  -  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ي ال�اف�ة  الجودةدل�ل  –تقي�م االحت�اجات اإل�سان�ة 

)11(صفحة  ال�اف�ة الجودةحت�اجات إخطوات لتقي�م  –الفصل الثاىن  
)12: االستعداد إلجراء تقییم (صفحة 1الخطوة  -  
) 14: تصمیم تقییمك (صفحة 2الخطوة  -  
) 17: تنفیذ تقییمك (صفحة 3الخطوة  -  
) 25: تحلیل بیاناتك (صفحة 4الخطوة  -  
) 29: مشاركة نتائجك (صفحة 5الخطوة  -  

)33األدوات (صفحة   – 3الفصل    
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2018 اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالمساواة بین الجنسین مع تحدید السن،  

 

 
 

 
2019 ،اإلنسانيالمبادئ التوجیھیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل   

 

 
 

 
بناء االحترام المتبادل 3كتیب المشاركة للعاملین في المجال اإلنساني الفصل   

والجغرافیة واالقتصادیة والثقافیة وعلى نطاق زمني) لألزمة وآثارھا، من ھو، والقدرات واالستراتیجیات فھم سیاق األزمة (التاریخیة  –التقییم التشاركي  7الفصل  
 المحلیة واحتیاجات الناس الذین تأثروا من أزمة. 

ًجا خطوة بخطوة لتحدید األولویات المتعلق بالتصمیم نھ 8) ویتضمن الجزء 157قائمة األسئلة للتأكد من نجاح مشاركة السكان المتضررین أثناء التقییم (صفحة  -
). 164التشاركیة لالستجابات (صفحة   

) 165المشكلة وشجرة الحلول لتعمیق التحلیل الخاص بك، مثل (صفحة -  
أمثلة على الممارسات الجیدة والفقیرة-  
 

 

 
 

 
وع تقي�م القدرات   م�ش

 امثلة عن المصادر 
المتضررین موجز تقني لتقدیر أعداد السكان -  
ورقة ملخص الكوارث -  
زمة محددةتحلیل االحتیاجات من الكوارث بناًء على المراجعة المكتبیة للبیانات الثانویة التي تساعد على تقدیر حجم وشدة ومخاطر وتأثیر محتمل أل -  

 

 
 

 
اك  األحمراالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل مجموعة أدوات ومسئول�ة اش�ت  
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 الص�غة
 ھل المساعدة والحمایة متوازنة؟ 
 ھل تم اختبار المنھاج من خالل عدسة "ال تؤذي"؟ 
 ھل تستخدم اإلرشادات او المعاییر الفنیة لتصمیم االستجابة؟ 
  ھل تشارك المجتمعات والشركاء بنشاط في مرحلة الصیاغة؟ 
 ھل یشارك المجتمع في تحدید االستھداف؟ 
  یعتمد المشروع او البرنامج على القدرات المحلیة؟ ھل 
 ھل یھدف المشروع إلى نقل القدرات أو األصول بطریقة مستدامة إلى المجتمعات؟ 

 
 

 
وع  ا دارة الم�ش  

 المرحلة الثان�ة 
 

 تخطیط االستجابة االستراتیجیة: نظرة عامة 
 تخطیط االستجابة االستراتیجیة: التوجیھ والقوالب 
  :صندوق األدواتتخطیط االستجابة االستراتیجیة 

 خطط االستجابة اإلنسانیة •
 استراتیجیة الدولة  •
 خطط المجموعة •

 
نامج   دورة ال�ب

ي 
 اإل�ساين

 
 

 المعاییر
 

ي 
 المع�ار األسا�ي اإل�ساىن

یحتاجون إلیھا في الوقت المناسب. معیار الجودة: االستجابة : یمكن للمجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة الوصول إلى المساعدة اإلنسانیة التي 2االلتزام 
 اإلنسانیة فعالة وفي الوقت المناسب.

ر الجودة: : المجتمعات واألشخاص المتضررون من األزمة ال یتأثرون سلبًا وأكثر استعداًدا ومرونة وأقل تعرًضا للخطر نتیجة للعمل اإلنساني. معیا3االلتزام 
تعزز القدرات المحلیة وتتجنب اآلثار السلبیة.االستجابة اإلنسانیة   

علیھم.   : تعرف المجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة حقوقھم واستحقاقاتھم، ویمكنھم الوصول إلى المعلومات والمشاركة في القرارات التي تؤثر4االلتزام 
ة الراجعة. معیار الجودة: تعتمد االستجابة اإلنسانیة على التواصل والمشاركة والتغذی  
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بما في ذلك المعیار اإلنساني األساسي -شراكة المعاییر اإلنسانیة   

البرنامج. یمكن  أووع شراكة المعاییر اإلنسانیة إن المعاییر الدنیا واإلجراءات الرئیسیة والمؤشرات الرئیسیة والمالحظات التوجیھیة ھي أدوات لصیاغة المشر
األنشطة في اإلطار المنطقاإلشارة إلیھا بسھولة على مستوى الھدف العالمي ومستوى   

 

 

 
 

 
 كتیب اسفیر

) 9تنطبق المعاییر طوال دورة البرنامج: تطویر اإلستراتیجیة وتصمیم البرنامج (صفحة  -المعاییر في السیاق استخدام   
 نظرة عامة على جمیع المعاییر لكل فصل فني. 

 الحد األدنى من المعاییر واإلجراءات الرئیسیة والمؤشرات الرئیسیة والمالحظات التوجیھیة لكل فصل فني. 

 

 
 

 
التضمین اإلنساني لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقةدلیل   

): یتمتع كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة بإمكانیة الوصول اآلمن والمنصف إلى المساعدة  32: الوصول اآلمن والعادل (الصفحة 2المعیار الرئیسي للتضمین 
 اإلنسانیة.

سن واألشخاص ذوو اإلعاقة ال یتأثرون سلبًا، وأكثر استعدادا ومرونة وھم أقل عرضة للخطر نتیجة ): كبار ال42: المرونة (الصفحة  3المعیار الرئیسي للتضمین 
 للعمل اإلنساني.

 

 
 

 
 كتیب إرشادات ومعاییر طوارئ الثروة الحیوانیة

ور الثروة الحیوانیة في سبل العیش، وتحلیًال لطبیعة یوفر التقییم األولي فھًما لد – ) 26: التقییم األولي وتحدید االستجابة (صفحة 4المعیار األساسي   – 2الفصل  
لیة.وارئ، وتقییم السیاق التشغیلي والسیاق السیاسي. كما أنھ یغذي عملیة تشاركیة لتحدید التدخالت األكثر مالءمة في الوقت المناسب والعمومدى حالة الط  

تستند تدخالت الثروة الحیوانیة على التحلیل الفني السلیم ویتم تنفیذھا بشكل عادل، على   –) 29: التحلیل الفني والتدخل (صفحة  5المعیار األساسي   – 2الفصل  
 أساس استھداف شفاف وتشاركي.

) 45التقییم األولي وتحدید الردود (صفحة    – 3الفصل    
 أمثلة على المبادئ التوجیھیة للطوارئ الثروة الحیوانیة وأدوات المعاییر

 وقوائم المراجعة لكل تدخل في إرشادات الطوارئ ومعاییر الطوارئ) 47أسئلة التقییم (صفحة  •
 ) 57مصفوفة تحدید االستجابة التشاركیة (صفحة  •
 جدول یلخص مزایا وعیوب الخیارات التقنیة •
 اتخاذ القرارات •
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 دلیل معاییر االنتعاش االقتصادي األدنى

): یقوم التصمیم والتنفیذ والنتائج واآلثار البیئیة لتدخالت االنتعاش االقتصادي بمعالجة أو تقلیل الضرر 24(صفحة عدم التسبب في أي ضرر  - 4المعیار األساسي 
 المحتمل، وال تؤدي إلى تفاقم التفاوت االقتصادي أو تعارض أو مخاطر الحمایة أو تقویض الحقوق.

): تستند استراتیجیة التدخل إلى تحلیل قوي لألسرة واألسواق،  32ھدفین محددة جیًدا (الصفحة استراتیجیات التدخل الخاصة بالسكان المست - 5المعیار األساسي 
اعدة األسر أو المؤسسات المستھدفة على الوصول إلى المطلوب النتائج االقتصادیة. وتشجع على استخدام الموارد والھیاكل المحلیة كلما أمكن ذلك، لمس  

): تحلیل البیانات والمعلومات في الوقت المناسب، وشفاف، وشامل، وتشاركي، وموضوعي، وذات 55التحلیل مفید وذو صلة (صفحة : 4التقییم والتحلیل المعیار 
 صلة بقرارات البرمجة. 
في القرارات المتعلقة بالبرمجة   ): یتم اتخاذ خطوات فوریة لضمان مشاركة نتائج التقییم واستخدامھا58االستخدام الفوري للنتائج (صفحة  - 5معیار التقییم والتحلیل 

 والسیاسة والدعوة واالتصال. 

 

 
 

 
لمعاییر الدنیا لحمایة الطفل في دلیل العمل اإلنسانيا  

: معاییر لضمان االستجابة الجیدة لحمایة الطفل. 1العمود   
) 88: إدارة المعلومات (صفحة 5العمود   
: معاییر العمل عبر القطاعات 4الكافیة الركن  : معاییر تطویر االستراتیجیات 3العمود   

 

 
 

 
 المعاییر الدنیا للتعلیم: دلیل االستعداد واالستجابة واإلنعاش

في تتضمن استراتیجیات االستجابة التعلیمیة الشاملة وصفًا واضًحا للسیاق والحواجز أمام الحق   -) 41: استراتیجیات االستجابة (صفحة 2التحلیل التأسیسي للمعیار 
 التعلیم واستراتیجیات للتغلب على تلك الحواجز. 

 أمثلة على الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ
من مجموعة أدوات الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ لدعم التنفیذ حمیلللتلكل من المعاییر أدوات مختارة   

 

 
 

 
الدن�ا لتحل�ل األسواق المعاي�ي   

): استخدم تحلیل السوق إلعالم تصمیم البرنامج بشكل كاف وتحقیق أھداف البرنامج.23: التحلیل (صفحة 4اإلجراء الرئیسي   
): استخدم مراقبة السوق لمراجعة نتائج التقییم وتمكین تكییف البرنامج عند الحاجة. 26: مراقبة السوق (صفحة 5اإلجراء الرئیسي   

: قائمة مراجعة تحلیل السوق.1حق المل  
: أدوات تحلیل وتقییم السوق الحالیة في حاالت الطوارئ.2الملحق   
: قرارات البرنامج واألسئلة التوجیھیة.3الملحق   
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الدواتا  
 شبكة التعلم النشط للمسئول�ة واألداء 

أكبر مكتبة في ھذا القسم من الموارد حول التقییم اإلنساني والتعلم واألداء لتبادل المصادر حول الدروس المستفادة من  تختار شبكة التعلم النشط للمسئول�ة واألداء 
 كوارث مماثلة.

 التواصل مع المتضررین

 

 
 

 
صمیم مالحظات التوجیھ والمؤشرات لدلیل للت - المعیار األساسي اإلنساني  

4وااللتزام  3على وجھ التحدید إلى المعلومات بموجب االلتزام   

 

 
 

 
 نطاق الجودة والمسئول�ة

)٤٦قسم التنفیذ: قائمة األسئلة لمساعدتك في االستعداد إلجراء تقییم أولي وطرحھا (صفحة  –الكتیب   
 أدوات نطاق الجودة والمسئولیة: 

). 4جمع البیانات وتقریر التقییم (صفحة قوائم مراجعة الجودة لمراجعة طریقة -  
5الھیكل المحتمل لتقریر التقییم الخاص بك (صفحة  -  

 

 
 

 
 الدل�ل الج�د بصورة كفا�ة

األدوات المقترحة: -) 9: إشراك األشخاص في كل مرحلة (صفحة 1القسم   
) 30: كیفیة تقدیم وكالتك: قائمة مراجعة بحاجة إلى المعرفة (صفحة 1األداة   -  
) 32كیف أنت مسؤول؟ التحقق من المعلومات العامة (صفحة  2األداة   -  
)34كیفیة إشراك الناس في جمیع أنحاء المشروع (صفحة  3األداة   -  
) 53كیف نقول وداعا (صفحة  14األداة   -  

األدوات المقترحة:  -) 13: نبذة عن األشخاص المتضررین من حالة الطوارئ (صفحة 2القسم   
) 36كیفیة تعریف المجتمع المتأثر وتقییم االحتیاجات األولیة (صفحة  4األداة  -  
) 38كیفیة إجراء مقابلة فردیة (صفحة  5األداة   -  
)40كیفیة إجراء مجموعة تركیز (صفحة  6األداة   -  
)42كیفیة تحدید ما إذا كنت ستقوم بإجراء مسح (صفحة  7األداة   -  
) 43حمایة الطفل (صفحة  كیفیة تقییم احتیاجات  8األداة   -  

األدوات المقترحة:  -) 17: حدد التغییرات التي یرغب الناس في رؤیتھا (صفحة 3القسم   
) 34: كیفیة إشراك الناس في جمیع أنحاء المشروع (صفحة 3األداة   -  
)38: كیفیة إجراء مقابلة فردیة (صفحة 5األداة  -  
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)40: كیفیة إجراء مجموعة تركیز (صفحة 6األداة  -  
) 45: كیفیة البدء في استخدام المؤشرات (صفحة 10األداة   -  
)48: كیفیة عقد اجتماع للدروس المستفادة (الصفحة 11األداة   -  
 

 دلیل المشاركة للعاملین في المجال اإلنساني
تطویر واستخدام تقنیات االتصال المختلفة، سواء الرسمیة وغیر الرسمیة 4الفصل    
تحدید استراتیجیة المشروع؛ تحدید األھداف؛ اتخاذ قرار بشأن المجموعة المستھدفة؛ وتصمیم األنشطة ویصف نھًجا  -الثامن: تصمیم المشروع التشاركي الفصل  

 خطوة بخطوة لتصمیم المشروع بطریقة تشاركیة ویشمل:
) 165المشكلة وشجرة الحلول لتعمیق التحلیل الخاص بك، مثل (صفحة -  
ثلة قصیرة ودراسات الحالة للتعلم من الممارسات الجیدة أو الفقیرةنصائح، أم-  
یمكنك الرسم البیاني لتتبع مدى مشاركة عملیة التصمیم الخاصة بك-  
قائمة األسئلة للتحقق من جودة المشاركة خالل مرحلة التصمیم  -  
 

 
 

 
 

 
اك ل�ة ؤو ومسمجموعة أدوات  األحمر والھالل األحمر االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب ا�ش  
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 التعبئة

 
 ھل تؤید منظمتك حقوق الناس؟ 
  ھل لدیك استراتیجیة لكسب التأیید؟ 
 ھل لدیك استراتیجیة لتعبئة جمیع الجھات الفاعلة بشكل شامل والتنسیق معھا؟ 
 ھل تدرك المجتمعات حقوقھا ومسؤولیاتھا بشكل تام؟ 
  برنامجك مع تدخالت اآلخرین؟ھل اختبرت مشروعك او 
  كیف یتم معالجة الفجوات والتداخل؟ 
 ما ھي قدرة الموارد البشریة في منظمتك؟ ھل تمت تعبأتھم وتحشیدھم بشكل جید؟ 

 
 

 
 
 

وع   إدارة الم�ش
 المرحلة الثالثة 

 
 

 
 التنسيق 

 الق�ادة اإل�سان�ة •
 المجموعات •
 مشروع القدرة االحتیاطیة للنوع االجتماعي •
 مشروع حمایة القدرات االحتیاطیة •
 االستعداد •
 المبادئ التوجیھیة للتأھب لمواجھة الطوارئ للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت •

 
 
 
 

نامج   دورة ال�ب
ي 

 اإل�ساين
 
 

 المعاي�ي 
 

ي 
 المع�ار األسا�ي اإل�ساىن

منسقة ومكملة. معیار الجودة: االستجابة اإلنسانیة منسقة ومتكاملة.: تتلقى المجتمعات واألشخاص المتضررون من األزمة مساعدة 6االلتزام   
: تتلقى المجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة المساعدة التي یحتاجونھا من موظفین ومتطوعین یتمتعون بالكفاءة واإلدارة الجیدة. 8االلتزام   

بفعالیة، ویتم التعامل معھم بشكل عادل ومنصف.یتم دعم الموظفین للقیام بعملھم  معیار الجودة:  
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بما في ذلك المعیار اإلنساني األساسي -شراكة المعاییر اإلنسانیة   

نامج. یمكن البر وأوع شراكة المعاییر اإلنسانیة إن المعاییر الدنیا واإلجراءات الرئیسیة والمؤشرات الرئیسیة والمالحظات التوجیھیة ھي أدوات لصیاغة المشر
األنشطة في اإلطار المنطق. اإلشارة إلیھا بسھولة على مستوى الھدف العالمي ومستوى  

 

 

 
 

 
 دل�ل اسف�ي 

أیًضا ) بمثابة دعم قوي للدفاع عن حقوق األشخاص او المجتمعات ویمكن اإلشارة ھنا 34) ومبادئ الحمایة (الصفحة 28یعد المیثاق اإلنساني لدلیل اسفیر (الصفحة  
 إلى مدونة قواعد السلوك. 

) 9تنطبق المعاییر طوال دورة البرنامج: تطویر االستراتیجیة وتصمیم البرنامج (صفحة  -استخدام المعاییر في السیاق   

 

 
 

 
 دلیل التضمین اإلنساني لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة

): یعرف كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة حقوقھم واستحقاقاتھم، ویشاركون في القرارات التي تؤثر 51: المعرفة والمشاركة (صفحة 4المعیار الرئیسي للتضمین 
 على حیاتھم.

): كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة یمكنھم الوصول والمشاركة في المساعدة اإلنسانیة المنسقة والمتكاملة.66: التنسیق (صفحة 6المعیار الرئیسي لإلدراج   
): یتمتع الموظفون والمتطوعون بالمھارات والمواقف المناسبة لتنفیذ العمل اإلنساني الشامل، ویتمتع كبار السن 80: الموارد البشریة (صفحة  8شمول معیار ال

 واألشخاص ذوو اإلعاقة بفرص متساویة في العمل والتطوع في المنظمات اإلنسانیة.

 
 

 
 

 
الطوارئدلیل إرشادات الطوارئ ومعاییر   

حیثما أمكن، یتم تحدید ومعالجة عقبات السیاسة أمام التنفیذ الفعال لالستجابة للطوارئ ودعم سبل    -) 33: السیاسة والدعوة (صفحة 7المعیار األساسي  - 2الفصل  
 عیش المجتمعات المتضررة.

للماشیة وھي مكملة للتدخالت اإلنسانیة التي تھدف إلى إنقاذ األرواح وسبل   یتم تنسیق التدخالت المختلفة -) 35: التنسیق (صفحة 8المعیار األساسي  - 2الفصل  
ال تتداخل مع األنشطة الفوریة إلنقاذ األرواح البشریة. العیش؛  

 

 
 

 
 دلیل معاییر االنتعاش االقتصادي األدنى

كفاءة والتغطیة والفعالیة، یتم تخطیط التدخالت وتنفیذھا بالتنسیق مع ): لتحقیق أقصى قدر من ال16تنسیق الجھود لتحسین الفعالیة (صفحة   - 2المعیار األساسي 
والجھات الفاعلة في القطاع الخاص. التنسیق داخلي وخارجي. السلطات ذات الصلة والوكاالت اإلنسانیة ومنظمات المجتمع المدني  

د البرامج بأفراد یفھمون مبادئ االنتعاش االقتصادي أو یحصلون على المساعدة  ): یتم تزوی21یتمتع الموظفون بالمھارات ذات الصلة (صفحة  - 3المعیار األساسي 
 التقنیة. وتشمل البرامج عناصر بناء القدرات لتحسین المھارات االقتصادیة ذات الصلة للموظفین. 
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) 37المعاییر الدنیا لحمایة الطفل في مبادئ دلیل العمل اإلنساني (صفحة   

معاییر لضمان االستجابة الجیدة لحمایة الطفل. : 1العمود   
 ) 53: التنسیق (صفحة 1المعیار  •
 ) 62: الموارد البشریة (صفحة 2المعیار  •
 ) 71: االتصاالت والدعوة (صفحة 3المعیار  •

 : معاییر العمل عبر القطاعات4العمود 

 

 
 

 
واإلنعاشالمعاییر الدنیا للتعلیم: دلیل االستعداد واالستجابة   

آلیات التنسیق للتعلیم موجودة ودعم أصحاب المصلحة العاملین لضمان الوصول إلى التعلیم الجید واستمراریتھ.  -) 31: التنسیق (صفحة 1التنسیق التأسیسي للمعیار   
تخدامھا لتنفیذ فرص التعلم المناسبة للفئة العمریة.یتم تحدید موارد المجتمع وتعبئتھا واس -)  28: الموارد (صفحة 2المشاركة المعیاریة المجتمعیة / المعیار   

 أمثلة على الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ
 على الفور، عاجال، في وقت الحق من أنشطة االستجابة لالستجابة التعلیم في حاالت الطوارئ.  •
 لجدول الزمني. ماذا تفعل في حاالت الطوارئ: التعلیم في أنشطة الطوارئ او ا  •
 نفیذ.لكل معیار من المعاییر، األدوات المحددة للتنزیل من مجموعة أدوات الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ لدعم الت •

 
 
 

 
 

 
 الحد األدنى القیاسي لتحلیل السوق

كفء ومعرف بجمع البیانات وتحلیلھا.): یقوم الفریق ببناء فریق 16: تحلیل السوق (صفحة 2اإلجراء الرئیسي   

 

 
 

 االدوات
واألداء ل�ة ؤو للمسشبكة التعلم النشط   

أكبر مكتبة في ھذا القسم من الموارد حول التقییم اإلنساني والتعلم واألداء لتبادل المصادر حول الدروس المستفادة من  واألداء  ل�ة ؤو للمس تختار شبكة التعلم النشط 
مماثلة.كوارث   

 التواصل مع المتضررین
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ل�ةؤو والمسنطاق الجودة    

) 49قسم التنفیذ: قائمة األسئلة لمساعدتك في التحضیر للتعبئة (صفحة  -الكتیب   
 أدوات نطاق الجودة والمسئول�ة

 قوائم مراجعة الجودة  •
 الرصد والتقییم والمساءلة والتعلم  .1
 )4تعبئة الموارد واالتصال (صفحة  .2

 قالب ألداة التخطیط والمراقبة (مصدر المعاقین الدولي)  •

 

 
 

 
الجودة ال�اف�ة دل�ل  
األدوات المقترحة: -) 9: إشراك األشخاص في كل مرحلة (صفحة 1القسم   
 ) 30تقدیم وكالتك: قائمة مراجعة بحاجة إلى المعرفة (صفحة  آلیات: 1األداة  •
 )32المعلومات العامة (صفحة  كیف أنت مسؤول؟ التحقق من  2األداة  •
 )34المشروع (صفحة  مراحل عبرإشراك الناس   آلیات 3األداة  •
 ) 53كیف نقول وداعا (صفحة  14األداة  •

 

 
 

 
 دلیل المشاركة للعاملین في المجال اإلنساني

ل الشراكات تعملجع 5تطویر واستخدام تقنیات االتصال المختلفة، الرسمیة وغیر الرسمیة على حد سواء الفصل  4الفصل    

 

 
 

 
 إطار الكفاءات اإلنسانیة األساسیة

 دعم المنظمات اإلنسانیة للعمل بفعالیة
لمحدودة لتطویر أطر الكفاءات یعمل إطار الكفاءات اإلنسانیة األساسیة كأداة ومصدر إرشادي، ال سیما بالنسبة ألولئك الذین ال یملكون، أو لدیھم الموارد والقدرات ا

 الخاصة بھم

 
 

 

 
اك  االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمرمجموعة أدوات ومسئول�ة اش�ت  
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 التنف�ذ
 

  ھل تشارك المجتمعات والشركاء والسلطات المحلیة في التسلیم المباشر للمشروع او
 البرنامج؟

 ھل یدیر المشروع تصورات المجتمعات وتوقعاتھا؟ 
  آلیات مناسبة للتعلیقات والشكاوى باللغات والشكل واألسلوب الثقافي  ھل توجد

 والقنوات ذات الصلة؟ 
  ھل یوجد نظام مراقبة فعال قائم على التغذیة الراجعة والشكاوى وتمكین تصحیح

 المسار؟ 
  ھل تشارك المجتمعات في المراقبة وفي القرارات الجاریة؟ 
  ھل تتم مراجعة عملیات وأدوات مراقبة المشروع الداخلیة (التشغیلیة والتقنیة

 ) وتعدیلھا لتعكس السیاق المتغیر؟والبرامجیة
  ھل تخصیصات التمویل / الجھات المانحة مرنة بما یكفي نحو تصحیح المسار؟ 

  
 
 

وع   إدارة الم�ش
 المرحلة الرابعة

 

 
  رصد االستجابة: نظرة عامة 

 تقریر الرصد الدوري توجیھ  •
 ادوات لوحة القیادة اإلنسانیة •

 رصد االستجابة: التوجیھ والقوالب 
  رصد االستجابة: األدوات 

 
 

نامج   دورة ال�ب
ي 

 اإل�ساين
 
 

 المعاي�ي 
 

 المعیار األساسي اإلنساني  
باحتیاجاتھم.: تتلقى المجتمعات واألشخاص المتأثرون باألزمة المساعدة المناسبة وذات الصلة 1االلتزام   

معیار الجودة: االستجابة اإلنسانیة مناسبة وذات صلة.    
: یمكن للمجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة الوصول إلى المساعدة اإلنسانیة التي یحتاجون إلیھا في الوقت المناسب.2االلتزام   

معیار الجودة: االستجابة اإلنسانیة فعالة وفي الوقت المناسب.   
علیھم.  : تعرف المجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة حقوقھم واستحقاقاتھم، ویمكنھم الوصول إلى المعلومات والمشاركة في القرارات التي تؤثر4االلتزام   

معیار الجودة: تعتمد االستجابة اإلنسانیة على التواصل والمشاركة والتغذیة الراجعة.    

 

 
 

 
 
 
 
 



57  

 
 

: تتاح للمجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة آلیات آمنة وسریعة االستجابة للتعامل مع الشكاوى.5االلتزام   
معیار الجودة: یتم الترحیب بالشكاوى ومعالجتھا.   

لقى المجتمعات واألشخاص المتضررون من األزمة مساعدة منسقة ومكملة.: تت6االلتزام   
معیار الجودة: االستجابة اإلنسانیة منسقة ومتكاملة.   

: تتلقى المجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة المساعدة التي یحتاجونھا من موظفین ومتطوعین یتمتعون بالكفاءة واإلدارة الجیدة. 8االلتزام   
 معیار الجودة: یتم دعم الموظفین للقیام بعملھم بفعالیة، ویتم التعامل معھم بشكل عادل ومنصف.

: یمكن للمجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة أن تتوقع من المنظمات التي تساعدھم أن تدیر الموارد بفعالیة وكفاءة وأخالقیة.  9االلتزام   
 معیار الجودة: تدار الموارد وتستخدم بطریقة مسؤولة للغرض المقصود منھا.

 

 

 
ي األساسيبما في ذلك المعیار اإلنسان -شراكة المعاییر اإلنسانیة   

من إدارة دورة المشروع ھي مراقبة   2إن المعاییر الدنیا واإلجراءات الرئیسیة والمؤشرات الرئیسیة والمالحظات اإلرشادیة التي استخدمت في مرحلة الصیاغة 
 المعاییر واألدوات لمرحلة التنفیذ ھذه الرابعة من إدارة دورة المشروع.

 

 
 

 
 كت�ب اسف�ي 

من إدارة دورة   2المعاییر واإلجراءات الرئیسیة والمؤشرات الرئیسیة والمالحظات اإلرشادیة لكل فصل تقني یستخدم في مرحلة الصیاغة  إن الحد األدنى من  
 المشروع ھي مراقبة المعاییر واألدوات لمرحلة التنفیذ ھذه الرابعة من إدارة دورة المشروع.

 جزاء ذات الصلة من دلیل اسفیر في لحظات مختلفة من دورة المشروع وبالتالي یجب استخدامھ مع الدلیل. اسفیر للمراقبة والتقییم: یشیر ھذا الدلیل إلى األ

 

 
 

 
اإلنساني لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة الشمولدلیل   

آمنة تكون   الراجعة): یتمتع كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة بإمكانیة الوصول إلى آلیات للتغذیة 60: التعلیقات والشكاوى (صفحة 5المعیار الرئیسي للتضمین 
. وسریعة االستجابة  
عاقة أن تدیر المنظمات اإلنسانیة الموارد بطریقة تعزز ): یمكن أن یتوقع كبار السن واألشخاص ذوو اإل86: إدارة الموارد (صفحة  9 شمولللالمعیار الرئیسي 

 اإلدماج.

 

 
 

 
 دلیل إرشادات الطوارئ ومعاییر الطوارئ

وصقلھ یتم إجراء الرصد والتقییم وتحلیل أثر سبل المعیشة للتحقق من التنفیذ  -) 31: المراقبة والتقییم وتأثیر سبل المعیشة (صفحة 6المعیار األساسي  - 2الفصل  
 حسب الضرورة وكذلك الستخالص الدروس للبرمجة المستقبلیة.
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 دلیل معاییر االنتعاش االقتصادي األدنى

): یتم تقییم أداء البرنامج وتأثیره طوال دورة البرنامج، بطریقة مستمرة 61: یحدث الرصد والتقییم طوال دورة البرنامج (صفحة 6التقییم والتحلیل المعیار 
 ومتكررة.

 

 
.يالمعاییر الدنیا لحمایة الطفل في دلیل العمل اإلنسان  

: معاییر لضمان استجابة جیدة لحمایة الطفل. 1العمود   
 ) 88: إدارة المعلومات (صفحة 5المعیار  •
 ) 95: مراقبة حمایة الطفل (صفحة 6المعیار  •

 

 
واالستجابة واإلنعاشالمعاییر الدنیا للتعلیم: دلیل االستعداد   

یتم إجراء مراقبة منتظمة ألنشطة استراتیجیات االستجابة التعلیمیة واالحتیاجات التعلیمیة المتطورة للسكان  -) 45: الرصد (صفحة  2التحلیل التأسیسي للمعیار 
 المتضررین. 

 أمثلة على أدوات الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ 
 دعم التنفیذ.بالنسبة لكل معیار من المعاییر، یتم تنزیل أدوات مختارة من مجموعة أدوات الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ ل •

 

 
 

 الحد األدنى القیاسي لتحلیل السوق
قییم وتمكین تكییف البرنامج عند الحاجة. ): استخدم مراقبة السوق لمراجعة نتائج الت26: مراقبة السوق (صفحة 5اإلجراء الرئیسي   

: قرارات البرنامج واألسئلة التوجیھیة.3الملحق   

 

 
 االدوات

واألداء لیة ؤوللمسشبكة التعلم النشط   
 رصد وتقییم

 تحسین الرصد في العمل اإلنساني

 

 
المالحظات والمؤشرات التوجیھیة  -لمعیار اإلنساني األساسي ا  

نظمة المؤسسات تحت كل التزام: ھناك مالحظات توجیھیة محددة للموظفین والمنظمات المشاركة في العمل اإلنساني بشأن اإلجراءات والسیاسات، والعملیة وأ
سؤولیات التنظیمیةوھناك مجموعة من األسئلة التوجیھیة لرصد اإلجراءات الرئیسیة والم باستمرار؛رامج عالیة الجودة التي یتعین تنفیذھا لتقدیم ب  

 

 
 

2018 اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالمساواة بین الجنسین مع تحدید السن،  
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ل�ةؤو والمسنطاق الجودة    

). 52قسم التنفیذ: قائمة األسئلة لمساعدتك في االستعداد للتنفیذ (صفحة  -الكتیب   
 كت�ب نطاق الجودة والمسئول�ة 

 مراجعة الجودة قوائم  •
 وتقییم مراقبةمعلومات المشروع تحتاج  .1
 ) 4صنع القرار في المشروع (صفحة  .2

 ) 5قوالب لألنشطة ومراقبة التقاریر (مصدر المعاقین الدولي) (صفحة  •
 ) 5قالب لخطة الخروج / االستمراریة (صفحة  •
 ) 8أداة التحقق من صحة المشروع للمقارنة (صفحة  •
 )8للمعاییر اإلنسانیة األساسیة (صفحة المؤشرات الحارسة  •

 
 
 
 

 
 

 
 

 دل�ل الجودة ال�اف�ة
األدوات المقترحة: -) 9: إشراك األشخاص في كل مرحلة (صفحة 1القسم   
 ) 30تقدیم وكالتك: قائمة مراجعة بحاجة إلى المعرفة (صفحة  آلیات: 1األداة  •
 )32العامة (صفحة  كیف أنت مسؤول؟ التحقق من المعلومات  2األداة  •
 )34إشراك الناس في جمیع أنحاء المشروع (صفحة  آلیات 3األداة  •
 ) 53كیف نقول وداعا (صفحة  14األداة  •
 ) 21: تعقب التغییرات وجعل التعلیقات عملیة ثنائیة االتجاه (صفحة 4القسم 
 )40إجراء مجموعة تركیز (صفحة  آلیات 6األداة  •
 ) 44المالحظة (صفحة  آلیات 9األداة  •
 )45البدء في استخدام المؤشرات (صفحة  آلیات:  10األداة  •
 ) 48عقد اجتماع للدروس المستفادة (الصفحة  آلیات  11األداة  •
 ) 49إعداد آلیة للشكاوى واالستجابة (الصفحة  آلیات:  12األداة  •
 )52تقدیم تقریر شفھي (صفحة  آلیات  13األداة  •
 األدوات المقترحة:  -) 25: استخدام المالحظات لتحسین تأثیر المشروع (صفحة 5القسم 
 ) 30تقدیم وكالتك: قائمة مراجعة بحاجة إلى المعرفة (صفحة  آلیات: 1األداة 
 ) 48عقد اجتماع للدروس المستفادة (الصفحة  آلیات  11األداة  •
 ) 49آلیة للشكاوى واالستجابة (الصفحة إعداد   آلیات:  12األداة  •
 )52تقدیم تقریر شفھي (صفحة  آلیات  13األداة  •
 ) 53كیف نقول وداعا (صفحة  14األداة  •
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 دلیل المشاركة للعاملین في المجال اإلنساني

تطویر واستخدام تقنیات االتصال المختلفة، الرسمیة وغیر الرسمیة على حد سواء  4الفصل    
العمل على تفعیل الشراكات  5الفصل    
مراجعة إستراتیجیة المشاركة 6الفصل    

تعبئة الموارد وإدارتھا؛ تنفیذ أنشطة محددة؛ مراقبة المشروع -الفصل التاسع: التنفیذ والرصد التشاركیان   

 

 
 

 
اك  األحمراالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل مجموعة أدوات ومسئول�ة اش�ت  
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  التنف�ذ 
 

 ھل لدى مؤسستك استراتیجیة تقییم نزیھة؟ 
 ھل لدى مؤسستك نظام ضمان الجودة؟ 
 ھل الموارد مخصصة بالتحدید للتقییم؟ 
   ھل ینظر نظام التقییم في ردود الفعل من المجتمعات وجمیع أصحاب المصلحة

 المعنیین؟
  او انتقال مصممة مع المجتمعات وأصحاب المصلحة  ھل لدى منظمتك خطة خروج

 المعنیین وتم توصیلھا بوضوح؟
 ھل یتم تحلیل االستدامة والنظر فیھا بدقة؟ 

  
 
 

وع   إدارة الم�ش
المرحلة  
 الخامسة

 

 
  من قبل زمیل العملیات وتقییممراجعة 
 التقییمات اإلنسانیة المشتركة بین الوكاالت 
  إرشادات العملیة 

 

 
 

نامج  دورة  ال�ب
ي 

 اإل�ساين
 
 

 المعاي�ي 
 

 المعیار األساسي اإلنساني  
  : المجتمعات واألشخاص المتضررون من األزمة ال یتأثرون سلبًا وأكثر استعداًدا ومرونة وأقل تعرًضا للخطر نتیجة للعمل اإلنساني.3االلتزام 

وتتجنب اآلثار السلبیة. معیار الجودة: االستجابة اإلنسانیة تعزز القدرات المحلیة   
   علیھم. : تعرف المجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة حقوقھم واستحقاقاتھم، ویمكنھم الوصول إلى المعلومات والمشاركة في القرارات التي تؤثر4االلتزام 

تعتمد االستجابة اإلنسانیة على التواصل والمشاركة والتغذیة الراجعة.  معیار الجودة:  
   : تتاح للمجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة آلیات آمنة وسریعة االستجابة للتعامل مع الشكاوى.5االلتزام 

یتم الترحیب بالشكاوى ومعالجتھا. معیار الجودة:  
: تتلقى المجتمعات واألشخاص المتضررون من األزمة مساعدة منسقة ومكملة. 6االلتزام   

قة ومتكاملة.معیار الجودة: االستجابة اإلنسانیة منس  
: یمكن أن تتوقع المجتمعات واألشخاص المتأثرین باألزمة تقدیم مساعدة محسنة مع تعلم المنظمات من التجربة والتفكیر. 7االلتزام   

 معیار الجودة: تتعلم الجھات اإلنسانیة الفاعلة وتتحسن باستمرار.
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بما في ذلك المعیار اإلنساني األساسي - شراكة المعاییر اإلنسانیة  

من إدارة دورة المشروع ھي معاییر  2إن المعاییر الدنیا واإلجراءات الرئیسیة والمؤشرات الرئیسیة والمالحظات التوجیھیة التي استخدمت في مرحلة الصیاغة 
 التقییم وأدوات لھذه المرحلة الخامسة من إدارة دورة المشروع.

 

 
 كت�ب اسف�ي 

من إدارة دورة المشروع   2تعد المعاییر الدنیا واإلجراءات الرئیسیة والمؤشرات الرئیسیة والمالحظات التوجیھیة لكل فصل تقني یستخدم في مرحلة الصیاغة  
 بمثابة معاییر وأدوات تقییم لھذه المرحلة الخامسة من إدارة دورة المشروع.

) 10طوال دورة البرنامج: الرصد والتقییم والمساءلة والتعلم (صفحة تنطبق المعاییر  -استخدام المعاییر في السیاق   
لكفاءة والفعالیة والتأثیر.بالنسبة للتقییم، یشیر كتیب اسفیر إلى معاییر لجنة المساعدة اإلنمائیة الثمانیة: األھمیة والمالءمة والترابط والتماسك والتغطیة وااما   

الدلیل إلى األجزاء ذات الصلة من دلیل اسفیر في لحظات مختلفة من دورة المشروع او البرنامج، وبالتالي ینبغي استخدامھ مع اسفیر للمراقبة والتقییم: یشیر ھذا 
 كتیب الرصد والتقییم.

 
 

 

 
اإلنساني لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة شمولالدلیل   

وتطبیق التعلیم لتقدیم مساعدة أكثر شموالً ): تقوم المنظمات بجمع 74: التعلم (صفحة 7الرئیسي  شمولالمعیار    
 

 
 دلیل إرشادات الطوارئ ومعاییر الطوارئ

یتم إجراء الرصد والتقییم وتحلیل أثر سبل المعیشة للتحقق من التنفیذ وصقلھ  -) 31: المراقبة والتقییم وتأثیر سبل المعیشة (صفحة 6المعیار األساسي  - 2الفصل  
الستخالص الدروس للبرمجة المستقبلیة. حسب الضرورة، وكذلك   

 

 
 

 دلیل معاییر االنتعاش االقتصادي األدنى
): یتم تقییم أداء البرنامج وتأثیره طوال دورة البرنامج بطریقة مستمرة ومتكرر61: یحدث الرصد والتقییم طوال دورة البرنامج (صفحة 6التقییم والتحلیل المعیار   

 

 
الطفل في دلیل العمل اإلنسانيالمعاییر الدنیا لحمایة   

: مراقبة حمایة الطفل: یتم جمع المعلومات الموضوعیة وفي الوقت المناسب عن مخاوف حمایة الطفل بطریقة أخالقیة  6معاییر لضمان استجابة الجودة او المعیار 
 وتؤدي بشكل منھجي إلى أنشطة الوقایة واالستجابة أو إبالغھا. 
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الدنیا للتعلیم: دلیل االستعداد واالستجابة واإلنعاشالمعاییر   

تعمل التقییمات المنھجیة والنزیھة على تحسین أنشطة االستجابة التعلیمیة وتعزیز المساءلة. -) 48: التقییم (صفحة 2التحلیل المعیاري التأسیسي / المعیار   
ت الطوارئ أمثلة على أدوات الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاال  

لدعم   بالنسبة لكل معیار من المعاییر، یتم اختیار أدوات للتحمیل من مجموعة أدوات الشبكة المشتركة بین الوكاالت للتعلیم في حاالت الطوارئ •
 التنفیذ.

 

 
 

 الحد األدنى القیاسي لتحلیل السوق
إلعالم تصمیم البرنامج بشكل كاف وتحقیق أھداف البرنامج.): استخدم تحلیل السوق  23: التحلیل (صفحة 4اإلجراء الرئیسي   
): استخدم مراقبة السوق لمراجعة نتائج التقییم وتمكین تكییف البرنامج عند الحاجة. 26: مراقبة السوق (صفحة 5اإلجراء الرئیسي   

: قرارات البرنامج واألسئلة التوجیھیة.3الملحق   

 

 
 

 االدوات
واألداء لیة ؤوللمسشبكة التعلم النشط   

 أكبر مكتبة بالموارد حول التقییم اإلنساني والتعلم واألداء. تعزیز العمل اإلنساني من خالل التقییم والتعلم
 تقییم دلیل العمل اإلنساني الرصد والتقییم

 مجتمع تقییم اإلنسانیة
 أجل المساءلة واألداء أمثلة واقعیة، ونصائح عملیة وتعریفات ونصائح خطوة بخطوة.یتضمن دلیل التقییم التفاعلي لشبكة التعلم النشط من  •
مات تحتوي قاعدة بیانات التقاریر التقییمیة على آالف التقییمات ودراسات الحالة وورقات التعلم، لتسھیل تعلم الدروس ومشاركتھا بین المنظ •

 اإلنسانیة.

 

 
 

 
والمؤشرات دلیل للتقییم یةمالحظات التوجیھال  -المعیار اإلنساني األساسي   
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ل�ةؤو والمسنطاق الجودة    

) 55قسم التنفیذ: قائمة األسئلة لمساعدتك في االستعداد لإلغالق (صفحة  -الكتیب   
 كت�ب نطاق الجودة والمسئول�ة 

 قوائم التحقق من الجودة  •
 يالتشغیلغالق اإل .1
 ) 4اإلداري (صفحة غالق اإل .2

 ) 6قوالب للدروس المستفادة (مصدر المعاقین الدولي) (صفحة  •

 

 
 

 
ال�اف�ة الجودة دل�ل  
األدوات المقترحة. -) 9: إشراك األشخاص في كل مرحلة (صفحة 1القسم   
 ) 30تقدیم وكالتك: قائمة مراجعة بحاجة إلى المعرفة (صفحة  آلیات: 1األداة  •
 )32كیف أنت مسؤول؟ التحقق من المعلومات العامة (صفحة   2األداة  •
 )34إشراك الناس في جمیع أنحاء المشروع (صفحة  آلیات 3األداة  •

 

 
 

 
التقییم التشاركي للمشروع 10دلیل المشاركة للعاملین في المجال اإلنساني الفصل    

 

 
 

 
اك  االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمرمجموعة أدوات ومسئول�ة اش�ت  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



65  

وع  .4 ي جميع مراحل دورة إدارة الم�ش
ي  /المواضيع الشاملة والمناهج �ن

نامج اإل�ساىن  دورة ال�ب
 

 
ي كل مرحلة من  

ي بعض الموضوعات والنهج الشاملة لعدة قطاعات �ن
ي النظر �ن

نامج (ينب�ن وع / ال�ب  ). PCM / HPCمراحل دورة الم�ش
ي س�اق محدد واستكماله حسب الحاجة، ع� سب�ل المثال: اإلدارة عن بعد لعمل�ات ع�ب الحدود واأل 

ي البيئات المتقلبة، إلخ. من المهم مراجعة وتحد�د ما هو أول��ة �ن
 من والوصول �ن

ن المواضيع والمقار� ابط بني ا ر�ط ال�ت وري أ�ض� ي تصم�م آل�ات التغذ�ة المرتدة والشكاوى، و�دارة الب�انات والمعلومات والحما�ة من االستغال من ال�ن
ل واالعتداء  ات الشاملة، ع� سب�ل المثال: المشاركة �ن

، إلخ  ن  الجنسيني
 
 

 النهج الشامل لقطاعات متعددة                                   المواضيع الشاملة                                                                                       
 

 بناء القدرات وتع��زها • المشاركة ومشاركة المجتمع                                                                                                      •
ن                                                         • ي ذلك التواصل بط��قتني

ي ذلك اإلدارة عن بعد •            التواصل وتبادل المعلومات، بما �ن
، بما �ن ن  إدارة الموظفني

 تنسيقال • ردود الفعل وآل�ات الشكاوى                                                                                                      •
شمول (العمر، الجنس، األشخاص ذوو اإلعاقة، الصحة العقل�ة والدعم ال •

، إلخ.)                          الن  ف�ي االجتما�ي
 إدارة الب�انات والمعلومات  •

ر ال  • ار  وال  �ن  إدارة األمن  •                                                                                                                             �ن
ي ذلك  • الحما�ة      •

 تغ�ي المناخ البيئة، بما �ن
ي العنف القائم ع�  •

، الن�عحساس�ة الجنس والنظر �ن   اإلجتما�ي
 الجن�ي االعتداء  ،االستغالل الجن�ي 

ي ذلك الحد من                                                                                             •
                                                                               الحد من المخاطر بما �ن

 مخاطر ال�وارث / اإلدارة 
ن اإلغاثة و�عادة التأه�ل والتنم�ة  •     االمن والوصول                                                                                                                  •  الصلة بني
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 المشاركة ومشاركة المجتمع لفرض صنع القرار وتح��ل السلطة
 

ء عن ي
 ا بدوننادنال �ش

 
 
 
 
 
 
 
 

ي الذي يؤدي إ�
ن الحق��ت نامج والتمكني وع او ال�ب ن تم اعتماد نهج يركز ع� الناس، فإن مشاركة المجتمعات المحل�ة منذ بدا�ة الم�ش ي حني

 نقل عمل�ة صنع  �ن
 ما 

�
 �كون مقصورا� ع� التشاور والتواصل المخصص. القرار غالبا

 
نامج هو إحدى الطر  وع / ال�ب ي كل مرحلة من مراحل الم�ش

 ق لتجاوزها.       التحول ال يزال بحاجة إ� أن �حدث. إن إبراز األ�شطة لفرض مشاركة المجتمعات �ن
 
 طرق وآل�ات ردود الفعل والشكاوى الجماع�ة  

 
ور�ة الستقبال آراء وأفكار وشكاوى األفراد والمجتمعات.  الراجعةآل�ات التغذ�ة   والشكاوى �ن

هو الجانب   -ولماذا  -استخدامها وك�ف تم حل المشكالت، أو ال  آال�اتاستخدام المعلومات الواردة وتقد�م المالحظات إ� الناس والمجتمعات حول 
ن   . اآلخر من العملة لفرض التواصل بط��قتني

ن الوكاالت وأنظمة اإلحالة �ي الخ�ارات المفضلة. من خالل توضيح قنوات االتصال لألشخاص   كة بني ي أن تكون اآلل�ات الجماع�ة المش�ت
والمجتمعات، ينب�ن

ي الوصول إ� المعلومات وتبادل التعل�قات واآلراء والشكاوى. 
 �دعم النهج الجما�ي حقهم �ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sherry_Arnstein
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مقبلة لیتم تنفیذھا على المستوى المیدانيخطوات  – )ت( قسمال  
 

 االنتها�ات المحتملة ألسس المساءلة .1
ي من شأنها التأث�ي ع� الناس والمجتمعات �شكل كب�ي  را�  سببو المجاالت الرئ�س�ة لخطوط الصدع المحتملة أو خروقات المساءلة �ي تلك الىت . تقدم القائمة التال�ة فكرة عما �مكن أن �كون بعض هذە  �ن

 المجاالت: 
 

 خطوط الصدع المحتملة أو خروقات المساءلة 
 

: توظ�ف الموارد  السلطةإساءة استخدام  •
�ة، اإلدارة، إلخ.   الب�ش

 االستهداف واالخت�ار  • اال�ذاء •

 تصورات وتوقعات خاطئة  • فشل الحما�ة • التواصل وتبادل المعلومات  •
االستغالل الجن�ي واالعتداء الجن�ي  • عدم إدراج ذوي االحت�اجات الخاصة •

والتحرش الجن�ي والعنف القائم ع�  
 الن�ع االجتما�ي 

 إدارة النقود •

 البيئة • الفساد • ال��ة وحما�ة الب�انات / الخصوص�ة •
 
 

ي الحما�ة من خروقات المساءلة
 هذە واالستجابة لها.  الحما�ة من خطوط الصدع أو خروقات المساءلة واالستجابة لها: �مكن للُنهج واآلل�ات الشمول�ة أن �ساعد �ن

 
 االل�ات النهج الشمو�ي 

ي ذلك الحما�ة من االستغالل  • الواجبات / المسؤول�ات  - النهج القائم ع� الحقوق  •
ردود الفعل وآل�ات الشكاوى، بما �ن

ن آل�ات الشكاوى المجتمع�ة  واالعتداء الجنسيني
ن   –المشاركة  • ن  -التوطني  تحل�ل المخاطر ورسم الخرائط  • التمكني
ي ذلك ال • توظ�ف العنا� اللغ��ة •

 صون وال��ةأطر الحما�ة، بما �ن
ي ذلك تصحيح المسار • التنم�ة اإل�سان�ة للسالم والتعلم  •

 الرصد، بما �ن
اك بالمجتمع  • ، التدقيق، إلخ)  • المشاركة واالش�ت ي

 آل�ات التحقق (التقي�م الذايت
 ك�ان تحق�قات مستقل ومحا�د   • أطر األ�اد�م�ة األم��ك�ة الجماع�ة لطب األطفال  -التنسيق  •
 مسارات اإلحالة  -واجب الرعا�ة  • اال�مان و�ناء الثقة •
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 الس�اق تحد�د  .2
 

ا ما كان ُينظر إ�  ورة تطب�قها ع� قدم تحد�د الس�اقغالب� ي لب النقاش و�ش�ي الطب�عة العالم�ة للمعاي�ي إ� �ن
ي س�اقه؟" �ن

امج   ع� أنه تحد مع وجود مسألة "ما الذي �جب وضعه �ن ي جميع ال�ب
المساواة �ن

ا للظروف وال  دق�ق�
ً

ن يتطلب تحل�� ي موقف معني
. اإل�سان�ة. ومع ذلك فإن تحد�د أفضل ط��قة لتحقيق هذە المعاي�ي �ن ها من المعاي�ي  قدرات وغ�ي

 
ات والمالحظات التوجيه�ة والمبادئ التوجيه�ة لس�اقات  لذلك تتضمن س�اق المعاي�ي المتعلقة بالجودة والمساءلة تحد�د أول��ات األدوات واخت�ارها وتكي�فها مثل مجموعات من اإلجراءات الرئ�س� ة والمؤ�ش

ي ذلك أوً� األ 
ن محددين بما �ن ي المنظمة (المنظمات) واحت�اجات وممثلني

ي شخاص �ن  �س� للمساعدة.   الىت
 

ها  • ي الرس�ي لمعاي�ي
ي الس�اق اللغوي والجغرا�ن

ي حاالت الطوارئ �ن
ن الوكاالت للتعل�م �ن كة بني وتقد�م التوج�ه واألمثلة الم�دان�ة. بالنسبة للشبكة  وقد شاركت بعض المبادرات مثل الشبكة المش�ت

ي 
ن الوكاالت للتعل�م �ن كة بني ي المش�ت

ي حاالت الطوارئ �ن
ي الدل�ل مع كل موقف مح�ي محدد. تعد المعاي�ي الدن�ا للتعل�م �ن

العراق مثاً� ع� التك�ف    حاالت الطوارئ ف�جب تكي�ف اإلجراءات الرئ�س�ة �ن
 . ن  مع بلد وس�اق معني

 �مكن أ�ضا اخت�ار المعاي�ي بناًء ع� الموضوعات أو القضا�ا الشاملة.  •
ي الدور التنظ��ي للدولة عند االقتضاء. دمج المعاي�ي  •

 الوطن�ة وخصائص الدولة والنظر �ن
وة الحيوان�ة والتعل�م والمأوى والصحة وما إ� ذلك).  •  موضوعات / مجاالت عمل محددة (مثل ال��
ا  • : فع� سب�ل المثال قامت شبكات أم��كا الالتين�ة بوضع س�اق كروي ثقاف�� ي أمر أسا�ي

. كما أن التك�ف الثقا�ن  وتط��ر صور مرئ�ة و�صدارات صد�قة للمعاي�ي الخاصة بالمجتمع األ�ي
 

ي اخت�ار عنا� مست آل�ات�عتمد مفتاح تحد�د الس�اق الناجح ع� 
ي نها�ة المطاف تتمثل قدرة المؤسسة �ن

. �ن ن عرضة من معاي�ي  تفاعلك مع المجتمع والجهات الفاعلة اإل�سان�ة األخرى والحكومة والمانحني
ن مختلفة وا ن المتفانني ي معظم األوقات تظل هذە مهمة المنظمة والموظفني

ي تهم أعمالها. �ن تهم بالمعاي�ي واألدوات المرتبطة بها للق�ام بذلك.  �دعون الذينستعداد األقسام الىت  معرفتهم وخ�ب
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ا) مؤ�ش رئ��ي لمع�ار اسف�ي الق�ا�ي ل�م�ة الم�اە   المثال الشه�ي (أ�ض�
 

 ) 106- 105كت�ب اسف�ي (الصفحات ؟ س�اقه تحد�د  �جب ما 
 

ي بعض األح�ان أنهم ال �ستط�عون الوصول إ� المع�ار ألنه "ال �مكنهم توز�ــــع 
ي �ن

ي المجال اإل�ساين
ي س�اق محدد. ومع ذلك فإن   15�ذكر العاملون �ن

ي اليوم" �ن
ا من الم�اە للشخص الواحد �ن ا من الم�اە    15ل�ت � ل�ت

ي اليوم 
ا  للشخص الواحد �ن حة لمؤ�ش رئ��ي �حتاج إ� وضع الس�اق باستخدام  حد للل�س مع�ار� ي توفر الدعم. مالحظات التوج�ه األدين ول�نه �مثل ق�مة مق�ت  الىت

 
 ال تتناسق مع المعاي�ي                                    
 انها عال�ة                                    

                                                  الس�اقال تختار وتتك�ف مع 
ات الرئ�س�ة  اإلجراءات الرئ�س�ة والمؤ�ش

 �جب ان �كونوا اذك�اء  
 

 اقرأ واستخدم دل�ل االستخدام 
 

المعاي�ي عامة ونوع�ة بطب�عتها وع� هذا النحو ف�ي عالم�ة وقابلة للتطبيق ع�  
 تعد�لها. جميع الس�اقات وال �مكن  

ات الرئ�س�ة ل�ل مع�ار ذات طب�عة نوع�ة وكم�ة و�جب أن تكون ق�متها    -المؤ�ش
 معظم الوقت تق��با 

 تعدل لتناسب الس�اق -
: الحصول ع� الم�اە وكم�ة الم�اە: يتمتع الناس ب�مكان�ة  2.1مع�ار إمدادات الم�اە 

ب لتلب�ة  الوصول المنصف و�أسعار معقولة إ� كم�ة كاف�ة من  الم�اە الصالحة لل�ش
ل�ة.  ن ب والم�ن  احت�اجاتهم من ال�ش

ل�ة  1المؤ�ش الرئ��ي  ن ب والنظافة الم�ن : متوسط حجم الم�اە المستخدمة لل�ش
ة الم��د من التوجيهات:   ل�ل أ�ة يتبع المؤ�ش مبا�ش

ي اليوم الواحد.  15الحد األدين  •
ا للشخص الواحد �ن  ل�ت

 ومرحلة االستجابة. تحد�د ال�م�ة ع� أساس الس�اق  •
ا الستخدامات مختلفة  15الـ   خرق آل�اتتوضح مالحظات التوج�ه  •  ل�ت

 2010مثال للتأقلم مع حالة با�ستان 
 مجموعة م�اە ال�ف الص�ي 

ي عام 
ي با�ستان �ن

اتفقت مجموعة العمل الفن�ة  2010خالل الف�ضانات �ن
ي الس�اق �ي ترجمة المعاي�ي الدن�ا السف  آل�اتلمجموعة م�اە ال�ف الص�ي ع� 

 �ن
 .  المح�ي
ات كانت الحاجة إ� البقاء.   3بالنسبة إلمدادات الم�اە تفقوا ع� أن  •  ل�ت
ي  شخص�  50بالنسبة للمراح�ض وافقوا ع� حوا�ي   •

ا ل�ل مرحاض �ن
ي ال�ت�ب 

حة �ن �ن المق�ت  المرحلة األو� من حالة الطوارئ بدً� من الع�ش
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ك  .3  االستخدام الجما�ي والمش�ت

 
 التطبیق المشترك للمعاییر

 
والمبادئ وااللتزامات یجعل البیئة دینامیكیة للغایة. في حین أن بعض الجھات الفاعلة تعرب عن  إن التحرك نحو مزید من التماسك والتكامل بین مجموعات مختلفة من المعاییر المتعلقة بالجودة والمساءلة والمدونات 

 والمنھجیات. قلقھا إزاء انتشار المعاییر واألدوات التي تعرض تطبیقھا للخطر یدافع آخرون عن ثرائھم والفرص التي تتیحھا التغطیة الواسعة للمواضیع
 

لمعاییر اإلنسانیة یدعمون تماًما تطبیقًا من خالل عملیة مؤسسیة في المنظمة وعبر المؤسسات ھو المفتاح لنھج ناجح. وبھذا المعنى فإن المعیار اإلنساني األساسي واسفیر وشراكة ایعد التطبیق المشترك للمعاییر 
ل بناء القدرات المناسبة وفھم دقیق للمعاییر واألدوات المصاحبة لھا من أجل اختیار تلك المعاییر وتكییفھا وتطبیقھا مشترًكا. لذلك یتطلب تطبیق المعاییر في السیاقات المعقدة وجود منظمات وأفراد معدین جیًدا من خال

 بشكل صحیح بطریقة مشتركة.
 

 نھج جماعي للجودة والمساءلة أمام السكان المتضررین
 

 وتطبیق نفس المعاییر والمؤشرات واألدوات األخرى ذات الصلة لتعزیز العمل المنسق النوعي من خالل:  یحدث التطبیق الجماعي عندما تقوم منظمة وأصحاب المصلحة بالعمل مع اختیار
 تجمیع ودمج المعاییر ذات الصلة بموقع معین ولجمیع الجھات الفاعلة بما في ذلك جمیع مقدمي الخدمات. •
 ة ذات الصلة. تطویر رسائل رئیسیة منسقة لجمیع أصحاب المصلحة باللغات والقنوات الثقافی •
جود أنظمة مشتركة منھجیة لجمع البیانات / المعلومات من أجل  جمع البیانات وتحلیل المعلومات ذات الصلة بتلك المعاییر بطریقة منسقة على المستوى المیداني على سبیل المثال فرق التقییم المشترك و •

 قیاس تحقیق المعاییر.
 والشكاوى المشتركة.  الراجعةبدء وأو تعزیز آلیات التغذیة  •
 إتمام حلقة التعلیق مع المجتمعات باللغات واألشكال واألسالیب الثقافیة والقنوات ذات الصلة.  •
 اعتماد نھج جماعي للقیاس والتحقق على المستوى الوطني أو مستوى االستجابة. •
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 الق�اس والتحقق .4
 

ي نحو الشفاف�ة 
ام واالمتثال للمعاي�ي هو ط��ق منط�ت ن  ستفعله".  إنك : إنه �ظهر أنك "تفعل ما قلتوالمساءلة للمجتمعات المتأثرةع� الرغم من أن معاي�ي الجودة والمساءلة اإل�سان�ة طوع�ة فإن إظهار االل�ت

 
ي ذلك مست��ات مختلفة من المو 

ي الواقع جميع المعاي�ي سواء كانت طوع�ة أو دائمة قابلةتتوفر خ�ارات مختلفة للق�ام بذلك بما �ن
�ة والوقت وما إ� ذلك) مع وجود ن�ع مختلف من اآلثار. �ن   ارد (المال�ة والب�ش

ي مع بعض الطر  ي / الداخ�ي والتحقق الخار�ب
ن التحقق الذايت ي الغالب بني

 ختلطة. ق المللق�اس والتحقق منها أي �مكن ق�اسها من خالل عمل�ة تحقق تنقسم �ن
 

ي تعمل بها المنظمة لتحقيق المع� ي األسا�ي ح�ث �عد التحقق عمل�ة منظمة ومنتظمة لتقي�م الدرجة الىت
. �سمح إطار التحقق من التحالف للمعاي�ي اإل�سان�ة  بالنسبة للتحالف المع�اري اإل�ساين ي األسا�ي

ار اإل�ساين
 بات األساس�ة للمعاي�ي اإل�سان�ة و�سمح لها ب�ثبات أنها فعلت ذلك. األساس�ة للمنظمات بق�اس المدى الذي طبقت به بنجاح المتطل

 
سقة لجميع المنظمات المشاركة. �قدم المخطط أر�ــع خ�ارات  �حدد مخطط التحقق من التحالف للمعاي�ي اإل�سان�ة األساس�ة الس�اسات والقواعد الخاصة بعمل�ة التحقق لضمان إجراؤها بط��قة عادلة ومت 

ي مراجعة تحقق بدرجات م
ي النتائج: التقي�م الذايت

ي جميع الخ�ارات األر�عة.  األقرانختلفة من الدقة والثقة �ن
ي شائعة �ن

ي التقي�م الذايت
ات المستخدمة �ن  التحقق المستقل و�صدار الشهادات. المؤ�ش

 
 التحقق الداخ�ي 

 
ي تقودها المؤسسات الداخل�ة ع� أنظمة الرصد   والتقي�م الخاصة بالمنظمات. إذا سمح النظام بذلك �مكن مشاركة النتائج داخل المؤسسة وخارجها ألغراض الشفاف�ة والتعلم. تعتمد اآلل�ات الىت

ي األسا�ي من ِقبل إحدى المنظمات لتقي�م مستوى امتثاله 
ي للتحالف المع�اري اإل�ساين

امات المع�اع� سب�ل المثال �مكن استخدام أداة التقي�م الذايت ن ي األسا�ي ا الل�ت
. �مكن للمؤسسة بالتا�ي اخت�ار  9ر اإل�ساين

. ومع ذلك ال تحتوي جميع مجموعات المعاي�ي ع� هذ ن ي هذە ومشاركة النتائج مع جميع أصحاب المصلحة المعنيني
 ا الن�ع من األدوات. استخدام أداة التقي�م الذايت

 
 

ي  �عد نطاق ط��قة ادارة الجودة والمساءلة لمشار�ــــع المساعدات الذ
اض والقطاعات و�ا�ت ي هذا المجال لجميع مناطق االع�ت

ي األسا�ي �ن
ي تطبيق وتقي�م المع�ار اإل�ساين

ي تم تصم�مه خص�صا للمساعدة �ن
 الس�اقات. 

 
امج  ي معاي�ي تقي�م لجنة التعاون االقتصادي والتنم�ة / المساعدة اإلنمائ�ة عند تقي�م ال�ب

امجها  و من ناح�ة أخرى فإن معظم التقي�مات تنظر �ن ي ل�ب
المشار�ــــع. معاي�ي التقي�م هذە �ي دل�ل للمؤسسات للتقي�م الذايت

ي كل من التقي�مات الداخل�ة والخارج�ة. معاي�ي تقي�م منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة / 
حته  لجنة المساعدة اإلنمائ�ة للمساعدات اإل�سان�ة ع� النحو الذي ا  ومشار�عها. و�مكن استخدام تلك التقي�مات �ن ق�ت

: المالءمة ي �ي
ي العمل اإل�ساين

 . االستدامة ،التواصل ،التغط�ة ،ر األث ،ل�فاءة ا ،التنسيق ،الفعال�ة ،شبكة التعلم النشط من أجل المساءلة واألداء �ن
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ي او عن ط��ق طرف ثالث   تحقيق خار�ب
 

ي تقودها جهات خارج�ة أو عمل�ات التحقق من األطراف  ا مثل مبادرة ضمان الجودة اإل�سان�ة. اآلل�ات الىت  الثالثة تدعو الهيئات الخارج�ة إ� التحقق من مطابقتها للمعاي�ي المتفق عليها مسبق�
ن للخط بادرة ضمان الجودة اإل�سان�ة إ� تقد�م تقي�م  ر. تهدف خدمات متوفر مبادرة ضمان الجودة اإل�سان�ة للمؤسسات خدمات مستقلة لضمان الجودة �ستند إ� ردود الفعل من األفراد والمجتمعات المعرضني

. تقدم مبادرة ضمان الجودة اإل�سان�ة ثالث خدمات أ ي األسا�ي
ي تطبيق المع�ار اإل�ساين

ي تقف فيها المنظمة �ن ساس�ة: الق�اس والتحقق المستقل و�صدار الشهادات مقابل المعاي�ي  موضو�ي ومستقل للمكانة الىت
ي تواجه مشا�ل مال�ة للحصول ع� خدمات ضمان الجودةاإل�سان�ة األساس�ة. ومما ل  المستقلة الخاصة بها.  ه أهم�ة خاصة صندوق الدعم الذي توفرە مبادرة ضمان الجودة اإل�سان�ة للمؤسسات الىت

 
ك اف بتلك ال�ش ي االع�ت

كات التدقيق األخرى تقد�م خدمات التحقق من األطراف الثالثة ع� الرغم من أنه ينب�ن ا لمعاي�ي التشغ�ل ذات الصلة مثل معاي�ي المنظمة الدول�ة للتوح�د  �ستطيع �ش ات أو اعتمادها وفق�
ر�ن ولديهم الوسائل   كة التدقيق ع� فهم الحاجة إ� الوصول إ� السكان المت�ن ا تقي�م قدرة �ش  للق�ام بذلك. الق�ا�ي لهيئات التصديق. من المهم أ�ض�

 
ي تقودها الجهات الخارج�ة كما هو موضح أعالە. �ستخدم معاي�ي تقي�م لجنة منظمة  ي س�اق التقي�مات الىت

 التعاون االقتصادي والتنم�ة للمساعدة اإلنمائ�ة �ن
ا للتعلم وتقي�م مقد�ي خدمات ال�فاءات مجموعة من آل�ات وأدوات ضمان   أخرىتقدم معاي�ي  ر حديث� ي عا�ي الدقة المطوَّ

. من التقي�م ا الجودة،نظام المسح الصويت ي ي إ� تدقيق الجودة الخار�ب
 لذايت
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 االختصارات 

 
 كامل الجملة  االختصار كامل الجملة   االختصار

AAP  المساءلة للمجتمعات المتأثرة IFRC  االتحاد الدو�ي لجمع�ات الصل�ب األحمر والهالل األحمر 
ACAPS  وع تقي�م القدرات كة  INEE م�ش ي حاالت الطوارئ الشبكة المش�ت

 لوكاالت التعل�م �ن
ALNAP  ي

ي العمل اإل�ساين
ك للمساعدة الطارئة JEEAR شبكة التعلم الفاعلة للمساءلة واألداء �ن  رواندا  إ� المقدمة تقي�م مش�ت

CALP  ا�ة التعلم النقدي كة  JSI �ش  مبادرة المعاي�ي المش�ت
CBCM  آل�ة شكاوى مجتمع�ة LEGS   وة الحيوان�ة اإلرشادات  والمعاي�ي الخاصة بحاالت طوارئ ال��
CBHA  طان�ة�  المراقبة والتقي�م  M&E اتحاد الوكاالت اإل�سان�ة ال�ب
CDA  ي

 تعلم المراقبة والتقي�م والمساءلة  MEAL مشار�ــــع التعل�م التعاوين
CHS ي  �ار المع

 تعلم المراقبة والتقي�م  MEL األسا�ي  اإل�ساين
COC  السلوك مدونة قواعد MERS  المعاي�ي الدن�ا لالنتعاش االقتصادي 
CPMS  ي

ي العمل اإل�ساين
 المعاي�ي الدن�ا لتحل�ل األسواق MISMA المعاي�ي الدن�ا لحما�ة الطفل �ن

CPWG  مجموعة عمل حما�ة الطفل MOS  معاي�ي التشغ�ل الدن�ا 
CWSA  ي آس�ا

 حكوم�ة منظمة غ�ي  NGO هيئة الخدمات المجتمع�ة العالم�ة �ن
DAC  لجنة المساعدة اإلنمائ�ة OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة 
DRR  الحد من مخاطر ال�وارث PCM  وع  إدارة دورة ح�اة الم�ش
DRR/M  إدارة / الحد من مخاطر ال�وارث P-FIM  ي

ي العمل اإل�ساين
 منهج�ة التأث�ي األول للمجتمع �ن

ECB  ي حاالت
وع بناء القدرات �ن ن  PSEA الطوارئ م�ش  الحما�ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

GEG  دل�ل الجودة ال�اف�ة Q&A  الجودة والمساءلة 
Group URD  مجموعة إعادة التأه�ل والتنم�ة العاجلة SEA  ن  االستغالل واالنتهاك الجنسيني
HAP  ا�ة المساءلة اإل�سان�ة و�ــــج للمنشآت  SEEP �ش ة شبكة التعل�م وال�ت  الصغ�ي
HPC  ي

نامج اإل�ساين  التحرش الجن�ي  SH دورة ال�ب
HQAI  مبادرة ضمان الجودة اإل�سان�ة SHA  التحرش واالعتداء الجن�ي 
HSP  ا�ة المعاي�ي اإل�سان�ة  إجراءات التشغ�ل الق�اس�ة  SOPs �ش
IASC  ن الوكاالت كة بني  منظمة الشفاف�ة الدول�ة  TI اللجنة الدائمة المش�ت
IASC CAAP  ن الوكاالت كة بني  اللجنة الدائمة المش�ت

امات حول المساءلة للمجتمعات المتأثرة  ن  ال�ت
TORs  الصالح�ات 

ICRC  اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر UN  األمم المتحدة 
ICVA  المجلس الدو�ي للوكاالت التطوع�ة   
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