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   جمعية منتدى التواصلنبذة حول . 1

ـــــــم  ــ ــ يل  رقـــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ادة  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــل شـــ ـــ ــ ــ ــ ية وتحمــ ــــطي ــ ــ ــ ــ ـــــة الفلســ ــ ــ ـــ ــــدى وزارة الداخليــ ــ ــ ـــ ــ لة لـ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــة م ــ ــ ــ ـــ وميــ ـــــ ح ــ ــ ـــ ــ ــــة غ ــ ــ ــ ــة تطوعيــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــــل مؤسسـ ــ ــ ــــدى التواصــ ــ ــ ــ ــ ــة منتــ ــــ ــ ـــ  7536جمعيـــ

ــام  ــ ــ ــ ت عــــ ـــــ ــ ــ شـــ ــــدى وزار  1993أ ـــ ــ لة لـــ ـــــ ــ ــ ـــ ـــرقم وم ـــ ــ ــ ــة بــ ــ ــ ـــ ــــؤون االجتماعيـــ ــ ــ ــ ــــا 22323ة الشــ ــ ــ ــال وكبــــ ــــ ــ ـــــباب واألطفــــ ـــ ــ ــاء والشــ ــ ــ ــ ــ ســ ــــل دور ال ـــ ــ ـــــ تفعيـــ ــ ــ ـــ ــــل ع ــ ــ ــ عمــ ــــن ،  ــ ــ ــ ر الســ

ــــطي  ـــ ـــــع الفلســ ــ تمــ ــ ا ـــ ــ ــ ــــتدامة  ــ ــــة ومســـ ــ ــــوة فاعلـــ ــ ــ ــــوا قـ ـــ ونــ م لي يل ــأ ــ ــ ـــــة، وتـــ ــ ــ ــــاالت التنمو ــ ـــ ــــة ا ــ افـــ ــ  ـــ ــ ــ ــــة  ــ ــ ـ ــــرامج تنمو ــ ـــالل بـــ ــ ــ ــــن خــ ــ م مـــ ــا ــــ ــ ـــــ مجتمعـ ــ ــ ـــــم  ــ ــ ودمج

ــــم ـــ ـــ علـــ ـــــ  ــ ــ ـــ ـ اتيجية ال ـــــ ــ ــ ــــات اإلســــ ــ ــ ــ ـــ ــــــــالل التوج ــ ــ ــــن خـ ــ ــ ــ ـــــــك مـــ ــ ــ ــــرأي  وذلــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن الـ ــ ـــــ عـــ ــ ــ ــــ ـــــة التعب ــ ــ ــ ــ ــــية وحر ـــ ــ ــ ـــــة والسياســ ــ ــ ــ تمعيــ ــــاركة ا ــ ــ ــ ــــمل؛ املشـــ ـــ ــ ــ شــ ـــــة و  ــ ــ معيــــ ـــا ا ـــ ــ ــ ـــ عل

ــــز والتم ــ ــ ـــ عز ـــــة ،   ـــ تمعيــ ة وا ــــر ــ ــ شـــ ـــــــة ال ـــــق التنميـــ ـــ ــ تحقيــ ــ ــ ــ ـــ مة  ــا ــ ــ ــ ــــة للمســ ـــ تلفـــ ـــع ا ــ ــ ــ تمــ ـــــرائح ا ـــ ـــــدرات شــ ــ ــ ر قــ ــــو ــ ــ ــــــــة وتطــ ــــــباب ، تنميــ ــ ــــادي للشـــ ــ ـــ ن االقتصـ ــــ ــ ــ كــ

ـــــاء  ـــ ــ ــ ـــ نـ ب و ــــدر ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــة، التـ ــ ــ ــ ـــ ــ ا ــــان وال ـــ ــ ــ ـــ ســ ـــــوق اإل ــ ــ ــ ـــ ــــة و حقــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــادئ الديمقراطيـ ــ ــ ـــ ــ ــ  ، مبـ
ً
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وحقوقيـــ

ً
ــا ــ ـــ ـــ ــ ــ  واجتماعيــ

ً
ــاديا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات اقتصــ ـــ ــ ــ ــ ــ مشـ ـــــاء امل ــ ــ ـــ ــ ســـ ن ال ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــدرات، تمكــ ــ ــ ــ ـــ ــ القـ

ات و  ـــــ ــ ـــ ثمار ا ــــ ــ ــ ـــــرة اسـ ـــ يك واملناصــ ـــــ ــ شـــ ة وال ـــــ ــ ــ ــــائالت الفق ــ ــ ــــر للعــ ـــ ــــدة الفقــ ــ ــــف حــــ ــ ــ ــة ، تخفيـ ــــ ــ تمعيــ م ا ـــــارك ــ ـــز مشــ ــ ــ ـــ عز ــــالل  ـــ ــــن خــ ــ ــــــن مــــ ــ ـــار السـ ـــ ــ ــــدرات لكبــ ـــ القــ

ـــــ ــ ــ ـ ــن ال ــ ـــ ــ ــد مـ ــــ ــ ــــذ العديــ ــ ــ ــ تنفيــ ـــ ــ ــ ـ ـــــح إ ــ ــ ا وتطمــ ــــد ــ ـــ ـــــة لـ ـــ معيــ ـــــة  ، وا ـــ ــــراف ذوي العالقــ ـــ ــ ــــع األطـ ـــ ــــه مـــ ــ ـــ ـــــ حاجاتــ ــ ــ ـ ـــطي وتل ــ ــ ــ ــــواطن الفلسـ ــ ــ ـــــــدم املــ ــ ــ تخـ ـــ ــ ــ ـ ع ال ـــار ــ ــ امج واملشــــ

ة واإل ـــــرور ــ ــ ــ ــ ــ ــــــية والضـــ ــ ـــ ــ ــ ام األساســـ ــــاالح ـــ ــ ــ ــ ــ ــــى بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحظــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة وال ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــــة العامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيات االجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ ـــــــن ال ــ ــ ــ ــ ــــــس إدارة مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مجلــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ معيــ ـــــ ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــرف ع ـــ ــ ــ ــ ــ شـــ ــانية، و ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ســـ

تمع الفلسطي ر ا ادف إ تطو    .االجتما وتؤمن بالديمقراطية والعمل التطو والتغي ال

دف جمعية منتدى التواصل    :إو

تمعية -1 م ا ز مشارك عز  و
ً
ن الشباب اقتصاديا م. تمك ة التعب عن الرأي ومناصرة قضايا  والسياسية واملدنية وحر

ش.  -2  العمل ع التخفيف من حدة الفقر ودعم سبل الع

عز  -3 ــــــيد و ــ ــــم الرشــ ــ ــ كــ ـــــان وا ــ ــ سـ ـــــوق اإل ــ ــة وحقـــ ــــ ــ ــــادئ الديمقراطيــ ــ ــ ــــــز مبــ ــ ــ عز ــ  ــ ــ ــ ــ مة  ــا ــ ــ ــــــع املســــ ــ تمــ يم ا ـــا ــ ــ ــ ـــــيخ مفـ ــ ســـ ــاد ل ــــ ــ ــــة الفســ ــ ــ افحــ ــــــــة وم ــ ا ــــز ال ـــ ـــ

ي حسب القانون ا سااملد  ي.لدو اإل

ا. -4 ن االجتما للمرأة وحماية حقوق  العمل ع التمك

ـــة  -5 ــ ـــ ــ ــ ـــــة واالغاثيـ ــ ــ ـــ ــــية واالجتماعيـ ــ ــ ــ ــ ية والنفسـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــــــية وال ــ ــ ــ اضـ ــة والر ــــ ــ ــ ــ امج التعليميـ ـــــ ــ ــ ـــ ـ ــــالل ال ــ ــ ـــ ــــن خــ ـــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ تلفــ ـــع ا ـــ ــ ــ ــ تمـ ــرائح ا ــــ ــ ــ ــ ــــدرات شـ ــ ــ ــ ــ ر قـ ــــو ــ ــ ــ ــ ـــة وتطـ ــ ــ ــ ــ تنميــ

مة  تحقيق التنمية املستدامة.و   رامج الطفولة املبكرة للمسا

معيةب  -6 ا. ناء قدرات ا ن ف ن واملتطوع   والعامل
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امات   :واملسؤوليات واإلجراءات االل

  

اصتمعات ا -1 مال  واملالئمةيتلقون املساعدة املناسبة  األزمةاملتضررون من  واأل   .حتياجا

ودة:  سانية تجابةساال معيار ا  ومالئمةمناسبة  اإل

  األساسية: التداب 

ات املعنيةإجراء تحليل م وموضو ومستمر للسياق    1.1     .وا

امج املناسبة بناء  1.2    موعات تصميم وتنفيذ ال م مواطن ضعف وقدرات ا اطر دون تح وف ع تقييم االحتياجات وا

تلفة.     ا

امج تكييف ا  1.3   ناسب مع ل ي ت ة االحتياجاتل   .والقدرات والسياقات املتغ

  ملسؤوليات التنظيمية ًا

م السياسات بتقديم املساعدة دون تح بناء    1.4  تمعات تل اصع احتياجات وقدرات ا ن  واأل   .تاألزمامن املتضرر

اماتتحدد السياسات  1.5 . ن  االل ع اصتمعات، بما  ذلك ع اتنو  االعتبارال تأخذ  ن، وجمع  األ مش ن وامل روم ا

  ة.البيانات املصنف

  .تنفيذ عمليات لضمان إجراء تحليل مستمر ومناسب للسياق 1.6 .

  

تمعات  -2 اصا صول ع املساعدات  األزمةاملتضررون من  واأل م ا سانيةيمك ا  اإل ال يحتاجون إل

  املناسب  الوقت

سانية االستجابةودة: معيار ا    .فعالة وتتم  التوقيت املناسب اإل

  األساسية:التداب 

عا املعوقات بحيث يصبح  2.1    لي اإلجراءتصميم برامج   للمجتمعات ا
ً
 وآمنا

ً
ح واقعيا   ة.املق

سانية االستجابةتقديم  2.2 .   لهلزوم  ال الوقت املناسب، واتخاذ القرارات والتصرف دون تأخ  اإل

تصة، أو الس للمناصرة ه إحالة أي احتياجات غ ملباّ  2.3 . ب تلبي لالحتياجاتإ املنظمات ا   اال ي

يدة ذات الصلة  جميع أنحاء القطاع  2.4 . ياستخدام املعاي التقنية واملمارسات ا سا امج اإل   2.5 .لتخطيط وتقييم ال

شطة ومخرجات ونتائ سانية االستجاباتج رصد أ ة ضعف  اإل امج ومعا  األداءمن أجل تكييف ال
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  املسؤوليات التنظيمية

امج تتما مع القدرات التنظيمي   2.6  امات ال   ةال

ام السياسات يضمن 2.7 .  :ال

شطةمراقبة وتقييم م وموضو ومستمر  .1 ا لأل   .وفعالي

ناملستقاة من املراقبة  األدلةاستخدام  .2 امج والتقييم لتكييف وتحس  . ال

 لذلك .3
ُ
  .اتخاذ القرارات  الوقت املناسب وتخصيص املوارد وفقا

  

  

تمعات  .3 اصا م أك استع األزمةاملتضررون من  واأل  و
ً
ن سلبا سوا متأثر  وقدرة ع الصمود، ل

ً
دادا

يجة للعمل  طر ن  ل
ً
عرضا أقل  يو سا  اإل

ودة:   السلبية اآلثارعزز القدرات وتتجنب  نيةسااإل االستجابةمعيار ا

  األساسيةالتداب 

تمعات    3.1  ن قدرة ا لية والعمل ع تحس امج تب ع أساس القدرات ا اصالتأكد من أن ال ن من  واأل املتضرر

  ت.األزما

ة لتوجيه   3.2 وز تمعية املتوفرة وخطط ا اطر ا شط استخدام نتائج تقييمات ا   ةاأل

م امل  3.3 لية بوصف ر املبادرات القيادية واملنظمات ا طوات  األول ستجيب تطو عند حدوث أزمات  املستقبل، واتخاذ ا

رومة الالزمة مشة وا   لضمان التمثيل املناسب للفئات امل

اتيجيإل التخطيط   3.4 . نامج  ةس ساانتقال أو خروج  املراحل املبكرة من ال الذي يضمن تحقيق آثار إيجابية ع  ياإل

قلل من خطر التبعي ل و   ةاملدى الطو

  وارث املبكرة وتدعم عزز التعا من ال امج ال     .ا االقتصادتصميم وتنفيذ ال

  تملة أو الفعلية والتصرف بناء  اآلثارتحديد قة السلبية غ املقصودة ا طر ا  الوقت املناسب و عل

ية االتبما  ذلك  ، من  التالية ا

  .وأمن وكرامة وحقوق الناس المةس - 

اك االستغالل -  ن واالن   .ا من قبل املوظف

ندرة والع الثقافة و -    .والسياسية االجتماعيةقات الا

ش -    .سبل الع

 .ا االقتصاد.  - 

ئة -    .الب
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  املسؤوليات التنظيمية

  اتيجياتدف السياسات ات والتو  واالس  :إج

ب  أي آثار سلبية، مثل  .1 س امج من ال تمعات  االستغاللمنع ال ن ضد ا أو سوء املعاملة أو التمي من جانب املوظف

اص ن من  واأل يل املثالاألزمةاملتضرر  ، ع س

لي. .2 ز القدرات ا  ة.عز

ا من ا األنظمة3.8 . صية يتم جمع ماية أي معلومات  ا  اصتمعات املعمول  ن من  واأل ال يمكن  األزمةاملتضرر

طر م ل عرض   أن 

  

تمعات  .4 اصا صول ع  األزمةاملتضررون من  واأل م ا مك م، و م واستحقاقا عرفون حقوق

م ع  شاركون  اتخاذ القرارات ال   .املعلومات و

ودة: ّ   سانية االستجابةمعيار ا ية ع أسس الت اإل   تعليقاتواصل واملشاركة والمب

  األساسية: التداب 

اصوف املعلومات للمجتمعات ت 1.4  ن من  واأل ا، وكيف تتوقع أن  األزماتاملتضرر م  عن املنظمة، واملبادئ ال تل

ا وما تنوي تحقيقه امج ال تنفذ ا، وال    .يتصرف موظفو

ا وت4.2  م ل ف س ال ووسائل  امرا التواصل بلغات وأش ، وخاصة  واملالءمة االح تمع ا تلف أفراد ا الثقافية 

مشالفئات الضعيفة و    ةامل

تمعات  4.3 . اصضمان التمثيل الشامل، الذي ينطوي ع مشاركة وانخراط ا ن من  واأل  جميع  األزماتاملتضرر

  .مراحل العمل

تمعات      4.4 اصيع ا ن من  واأل م عن جودة  األزمةاملتضرر م ع مستوى رضا عليقا م و ع تقديم انطباعا

يل ذلك، مع إيوفعالية املساعدة املت س س وعمر وتنوع اللقاة و تمام خاص  اصء ا  االنطباعاتالذين يقدمون  األ

 .والتعليقات

  املسؤوليات التنظيمية 

  ز ثقافة عز  ة.فتوحملا االتصاالتوجود سياسات تبادل املعلومات، و

   تمعات  إشراكوجود سياسات اصا ن من  واأل عكس األزمةاملتضرر ات،  اطر   األولو وتحدد ا

 جميع مراحل العمل

 ارجية، بما  ذلك تلك املستخدمة  االتصاالت عات، دقيقة  ألغراضا مة، وتقدم  وأخالقيةجمع الت ومح

تمعات  اصا ن من  واأل م ل ير ش األزماتاملتضرر سانيةا كرام   .اإل
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تمعات  .5 اص ا اوى  األزمةاملتضررون من  واأل ة الش م الوصول إ آليات آمنة وفعالة ملعا  .يمك

ا  ا وتتم معا اوى مرحب  ودة: الش  معيار ا

  األساسيةلتداب ا

تمعات    5.1  شاور مع ا اصال ن من  واأل اوى والتنفيذ ورصد شأن التصميم  األزماتاملتضرر ة الش  عمليات معا

ا 5.2 . ذه اآللية ونطاق القضايا ال يمكن معا ا، وشرح كيفية الوصول إ  اوى وقبول حيب بالش   .ال

ه   5.3 ل نز ش اوى  الوقت املناسب و ةعطي  ومالئمإدارة الش ن  جميع ال لس األولو وى واملتضرر  املراحلمة مقدم الش

  

  ت التنظيميةولياملسؤ ا

اوى للمجتمعات  5.4   اصايجاد وتوثيق عملية التعامل مع الش ن من  واأل ذه العملية األزماتاملتضرر غطي  . يجب أن 

امج،  اك واالستغاللال ال التعسف  استعمال السلط واالن ا من أش ، وغ   ةا

 لسياسات وعمل 5.5    
ً
ا وفقا د والعمل ع أساس اوى ع محمل ا ا الش س ثقافة تنظيمية تأخذ ف   5.6 .يات محددةتأس

تمعات  اصا ن من  واأل ال  األزماتاملتضرر ن  ا سلوك العامل  
ً
يملمون تماما سا امات، بما  ذلك اإل  االل

ا االستغاللالتنظيمية املتعلقة بمنع    ا كواالن

يدة 5.7 . قة تتفق مع املمارسات ا اوى ال ال تندرج ضمن نطاق املنظمة إ طرف ذي صلة بطر   .إحالة الش

  

تمعات  .6 اصا سقة ومكملة األزمةاملتضررون من  واأل  يتلقون مساعدة م

ودة:  سانية االستجابةمعيار ا سقة ومكملة اإل  .م

  األساسيةالتداب  

ات املعنيةتحديد أ   6.1    6.2 .دوار ومسؤوليات وقدرات ومصا مختلف ا

سانية االستجابةالتأكد من أن  6.2 لية واملنظمات  اإل سانيةتكمل استجابة السلطات الوطنية وا  األخرى  اإل

سيق ذات الصلة والتعاون مع    3.6 يئات الت ناملشاركة   د من املطالب ال تواجه ا اآلخر لية من أجل ا تمعات ا

د  يوتحقيق أق قدر من التغطية وتوف خدمات ا سا   .األوسع اإل

ات الفاعلة ذات الصلة من  الالزمةعلومات تبادل امل 6.4 ا من ا سيق وغ اء ومجموعات الت قنوات  خاللمع الشر

 .املناسبة االتصال

  املسؤوليات التنظيمية

اتيجيشمل السياسات    6.5  لية،  اتواالس ن، بما  ذلك السلطات الوطنية وا سيق والتعاون مع آخر  بالت
ً
ا  وا

ً
اما ال

سانيباملبادئ  اإلضرارمن دون    ةاإل
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اء  يخضع 6.6ّ◌ امالعمل مع الشر امات  أح داف وال م أ سقة تح ة وم ك، وتدرك القيود  واستقاللاتفاقات وا ل شر

امات م واالل ل م اصة ب   ا

  

اصتمعات ا .7 م أن يتوقعوا تقديم مساعدة ّ مطورة  األزمةاملتضررون من  واأل  تتعلم املنظمات  النيمك

 من التجارب والرصد

ودة: العاملون  سانيون معيار ا تطورون باستمرار اإل  .يتعلمون و

  األساسيةالتداب  

ات السابقة عند تصمي االستفادة 7.1    امجمن الدروس املستخلصة وا   م ال

اوى  7.2 . ات ع أساس املراقبة والتقييم والتعليقات والش غي ار وتنفيذ   .علم وابت

ات ت  7.3 اربادل ا تمعات  واالبت ، مع ا
ً
اصداخليا ن من  واأل ات املعنية األزماتاملتضرر    .األخرى ، ومع ا

  املسؤوليات التنظيمية

ن املمارسوجود سياسات التقييم والتعل 7.4    ات وتحس   اتم، والوسائل متاحة للتعلم من ا

ا  متناول اليد  جميع أقسام املنظمة 7.5 . ة، وجعل يل املعرفة وا   وجود آليات ل

م املنظمة  التعلم  7.6 . ارسا سانية االستجابة  واالبت ن  اإل   .وداخل القطاع األقرانب

  

تمعات  .8 اصا ن  األزمةمن  املتضررون  واأل ا من قبل موظف يتلقون املساعدة ال يحتاجون إل

دارة جيدة ن يتمتعون بكفاءة و   .ومتطوع

قة  م بطر تم التعامل مع م ع نحو فعال، و عمل ن للقيام  ودة: ّ يتم دعم املوظف  .عادلة ومنصفةمعيار ا

  األساسيةالتداب  

 8.1     
ً
ون معاي  وقيم لواليةعمل املوظفون وفقا در ا األداءاملنظمة و   .املتفق عل

مون عواقب عدم    8.2 ف م و م املوظفون بالسياسات ذات الصلة  اميل    .ا االل

صية والتقنية  يطور   8.3  ستخدمون الكفاءات ال ةاملوظفون و م من قبل  ألداء الالزمة واإلدار م كيفية دعم م وف دور

 املنظمة للقيام بذلك

  ةسؤوليات التنظيميملا

ا القدرة ا  8.4 ةملنظمة لد ادر الوظيفي  اإلدار ا الالزموال   .لتنفيذ برامج

جراءات التوظيف عادلة 8.5   ية ومتوافقة مع قانون العمل اسياسات و   وشفافة وغ تمي
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داف العمل وعمليات استقبال التعليقات موجودة ح يصبح  8.6 . و توصيفات الوظائف وأ م وا ملا  ن ف لدى املوظف

م   مطلوب م

ى،  8.7 . اموجود مدونة قواعد السلوك تؤسس، كحد أد عدم  ال ن  م أو التمي الناس أو إساء استغاللاملوظف ة معامل

قة أخرى  م بأي طر    .ضد

م  8.8    م وكفاءا ارا ن م ن لتحس نوجود سياسات لتحقيق  8.9 .وجود سياسات لدعم املوظف ية املوظف   .أمن ورفا

  

تمعات  .9 اصا م تدير املوارد  األزمةاملتضررون من  واأل ساعد م أن يتوقعوا أن املنظمات ال  يمك

ل  ش  أخالبفعالية وكفاءة و

دار 
ُ
ودة: املوارد ت شود معيار ا دف امل قة مسؤولة لتحقيق ال ستخدم بطر

ُ
  و

  األساسيةالتداب 

لفة والتنفيذ   االستخداموتنفيذ عمليات لضمان تصميم برامج  9.1    ودة والت ن ا الفعال للموارد ، وتحقيق التوازن ب

ل مرحلة من مراحل  سانية االستجابةالوقت املناسب     اإل

در 9.2 . د من ال ا، وا   .إدارة واستخدام املوارد لتحقيق الغرض املقصود م

ر إدارة  9.3 عداد التقار انية النفقات و   وفقا للم

ن  9.4 . ع ئة  ا ع الب لية والطبيعية، أخذ تأث   االعتبارعند استخدام املوارد ا

  املسؤوليات التنظيمية .إدارة مخاطر الفساد واتخاذ التداب املناسبة إذا تم تحديده 9.5 .

دارة املوارد، بما   وجود السياسات والعمليات ال تحكم استخدام   9.6    ذلك كيف تقوم املنظمة بما يو

ية  األموالقبول وتخصيص  - 1 دايا العي   أخالقياوال
ً
  .وقانونيا

2 -  
ً
يا قة مسؤولة بي ا بطر  استخدام موارد

ا واالحتيالمنع الفساد  - 3  وتضارب املصا وسوء استخدام املوارد والتصدي ل

سابات، والتحقق من  - 4  شفافية بالغواال  االمتثالإجراء مراجعة ا

ا ع نحو مستمرقيت - 5 اطر والتخفيف من آثار دارة ا   .يم و

ايضر  الالتأكد من أن قبول املوارد . - 6   .باستقالل
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ً
ات:ثامنا ف املصط   عر

سانيةذه املعاي  ألغراض  ف التاليةاألساسية اإل  ، تنطبق التعار

اب املص ملساءلة:ا ل أسا أولئك الذين تضرروا من عملية استخدام السلطة بمسؤولية، مع أخذ مختلف أ ش ة، و

ذه السلطة ن  ممارسة  ع م    االعتبارواملساءلة تجا

تمعات  اصا ساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي مجمل ا :األزماتاملتضررون من  واأل ومواطن الضعف  االحتياجاتل

اع والفقر أو غ  وارث وال تلفة الذين يتأثرون بال ن األزماتا من والقدرات ا ان مع    م

ال  الوثيقة: ل من أش ا اإلجراءاتوالقرارات و/أو  واالتفاقاتاملناقشات  التأي ش ساخ    .ال يمكن است

شاط املساعدات  الفعالية: دافهمدى تحقيق    أ

امج  الكفاءة: سانيةمدى تحقيق مخرجات ال يجة ، سواء اإل  .للمدخالتالنوعية أو الكمية، كن

ن و/أو  ملشاركة:ا  تم ة امل اب املص شارة و/أو توف مشاركة أ ا املنظمات للتواصل مع واس العمليات ال تقوم 

ن  ع م  م وفرص م وحقوق م واحتياجا م وتوقعا م ورغبا ن، وضمان أخذ مخاوف شاء وتنفيذ  االعتباراملتضرر عند إ

م صصة ملساعد امج ا  وتنقيح ال

ياإللعمل ا دف إنقاذ ال :سا فاظ ع الكرامة  األرواحتداب املتخذة  سانيةوالتخفيف من املعاناة وا عد  اإل أثناء و

ا  األزمات سب سانال  ا اإل ب ل ا والتأ وارث الطبيعية، وكذلك العمل ع منع    .وال

ل إداري والقدرة ع تطبيق املعاي  املنظمة: ي سانكيان يحتوي ع    األساسية يةاإل

اء: ا الشر ة ومتفق عل ا أدوار ومسؤوليات وا دف محدد، ولد ب رس لتحقيق    إطار ترت
ً
عمل معا  .املنظمات ال 

   .بيان نية موثق وقواعد لصنع القرار السياسة:

ماية: شطةجميع  ا امالرامية إ ضمان  األ قوق جميع  االح ساوي  امل وامل غض األفرادال س ،  النظر عن العمر أو ا

لفية العرقية أو  ية، أو أي خلفية أخرى. وتتجاوز  االجتماعيةأو ا شطةأو الدي  ما ينصب  األ
ً
ياة ال غالبا ة املنقذة ل الفور

ك  ا ال  .حالة الطوارئ  خاللعل

ودة:  سانيةمجمل سمات وخصائص املساعدة  ا ا ع تلبية  اإل والتوقعات املعلنة أو الضمنية  ياجاتاالحتال تدعم قدر

م دف إ مساعد ام كرامة الناس الذين    الوقت املناسب، واح

تمع املعرض  القدرة ع الصمود: موعة أو ا يعا واالمتصاصع املقاومة  لألخطارقدرة ا والتعا من آثار خطر  بواالس

قة فعالة طر   ما  الوقت املناسب و

ن ملنظمة ما، بما  ذلك املوظفون الوطنيون والدوليون والدائمون أو أ املوظفون: ، ً فض جلأل ي ممثل مع عن  القص

ن شار ن واملس   .املتطوع

  



 

  

 
سانيةاملعاي  ة سلوك مدون ودة واملساءلة األساسية اإل   املتعلقة با

لصفحةا  10 of 12 

 

سانيةاملعاي  سلوك ة مدون ودة واملساءلة األساسية اإل  2018 املتعلقة با

  

ف  ارك ون إق ا ورد في ال ام  ال   ةوتعه 

ع  االســـ  م ق ات  ال   مالح

1 .         

2 .         

3 .         

4 .         

5 .         

6 .         

7 .         

8 .         

9 .         

10 .         

11 .         

12 .         

13 .         

14 .         

15 .         

16 .         
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