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 يمذيت

انؼُاصز األساسُت انالسيت يٍ ، 2014دَسًرب  12طهك يف انذٌ ُأ ،املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين تشأْ اجلىدج واملغاءٌح ىضحَُ
 وختضغ نهًساءنت. وحخسى باجلىدة املبادئاسخجابت إَساَُت لائًت ػهً أجم حمذمي 

املغاءٌح  يف ، واٌششاوحجمّىعح اٌـىاسا وإعادج اٌرأًُ٘ واٌرُّٕحمت ذـىَش املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين تىاعـح واجلذَش تاٌزوش أٔٗ 
عاٍِىْ يف املعىٔح وِششوع اعفًن. حيذد املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين اٌعٕاطش األعاعُح ٌٍعذَذ ِٓ املعاًَن اإلٔغأُح اٌاإلٔغأُح، و

ٕمّاخ يًن اكحىىُِح، واملعاًَن املوواالٌرضاِاخ اٌمائّح مبا يف رٌه لىاعذ اٌغٍىن ٌىً ِٓ اٌظٍُة األمحش واهلالي األمحش 
عاٍِىْ يف ملٕمّح ( وِذؤح املّاسعح اٌغٍُّح 2010)املُصاق اإلٔغاين العفًن، وِعاًَن اٌششاوح يف املغاءٌح اإلٔغأُح األعاعُح و

 .جمّىعح اٌـىاسا وإعادج اٌرأًُ٘ واٌرُّٕح ؿىسذٌٗ اٌز املعىٔح وِشظع اجلىدج

ِذؤح عٍىوُاخ عٓ  عثاسج ْىCoreHumanitarianStandard.org) ٘زا املىلع املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين )ِراغ عًٍ 
املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين عًٍ  ؿىعُح ميىٓ أْ ذغرخذِها املٕمّاخ اإلٔغأُح ٌرىفُك إظشاءاهتا اٌذاخٍُح. وعىف َشًّ

، ميىٓ اعرخذاَ املعُاس ِٕها عٍُّح ذعاؤُح. ومبعشد االٔرهاء ِالؼماخ إسشادَح وِؤششاخ سئُغُح جيشٌ ذـىَش٘ا ؼاًٌُا عرب
 .ٌٍّغاءٌح ، واجلىأة األخشياألعاعٍ اإلٔغاين وأعاط ٌٍرؽمك ِٓ األداء، واٌرمذَش، واٌرمُُُ

مبعشد  األساسُت يؼاَريٌِمذ اٌرضَ ِششوع اعفًن تذِط املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين تشىً واًِ يف دًٌُ اعفًن، حبُس حيً حمً 
: األعاعُح ِراؼح عًٍ ٘زا املىلعاعفًن ِعاًَن ) 20151االٔرهاء ِٓ ذـىَش املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين يف عاَ 

SphereHandbook.org/ar) ٌٓ اكحّاَح أو املعاًَن  ِثاداحيً حمً املُصاق اإلٔغاين، أو  غًن أوَُ. املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين
األِٓ اٌغزائٍ واٌرغزَح، املأوي اإلِذاد تاملاء واإلطؽاغ وإٌهىع تإٌمافح، اٌذُٔا املرعمٍح تاٌفظىي اٌفُٕح األستع يف اٌذًٌُ )

 (.واملغرىؿٕاخ اٌثششَح واٌٍىاصَ يًن اٌغزائُح، وجماي اٌعًّ اٌظؽٍ

ع اهلذف ِٓ ٘زٖ اٌىشُمح ٘ى ِغاعذج املّاسعٌن واملذستٌن ويًنُ٘ ِٓ األؿشاف املعُٕح يف اٌعًّ اإلٔغاين يف اورغاب فهُ عشَ
خالي ٘زٖ اٌفرشج االٔرماٌُح، ال عُّا أْ  واملعُاس األعاعٍ اإلٔغاينح اعفًن األعاعُِعاًَن ألوظٗ اٌرشاتٗ واالخرالف تٌن 

 املالؼماخ اإلسشادَح ٌٍّعُاس األعاعٍ اإلٔغاين واملؤششاخ اخلاطح تٗ لُذ اٌرـىَش.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ٍىْ يف املعىٔح وعُرُ دِط عُؽً املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين أَؼًا حمً املعُاس اخلاص تذًٌُ اٌششاوح يف املغاءٌح اإلٔغأُح، وِذؤح املّاسعاخ اجلُذج ملٕمّح عاِ  1

 اٌزٌ ؿىسذٗ جمّىعح اٌـىاسا وإعادج اٌرأًُ٘ واٌرُّٕح. اٌرضاِاهتا اٌرغع يف اٌذًٌُ املشظعٍ ٌىىاٌُيت وىِثاط
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 : هنج يخشابّ بشكم جىْزٌاسفري األساسُتاملؼُار األساسٍ اإلَساين ويؼاَري 

ّع املعاًَن اإلٔغأُح اٌيت وػعرها عذد ِٓ اٌىُأاخ اٌعاٍِح يف ااجماي اإلٔغاين، مبا يف جي ٔمشًا ألْ املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين
حماوٌح خلٍك ٔىعا ِٓ اٌرٕايُ واٌرىافك تٌن املعاًَن هبذف املغاعذج يف خشوض اٌعًّ اإلٔغاين اٌزٌ ميصً  ٗفئٔرٌه ِششوع اعفًن، 

 عاٌُح.َؼـٍع فُٗ ااجمرّع اإلٔغاين تأعشٖ تشىً أوصش وفاءج وف

املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين واملعاًَن األعاعُح ملششوع اعفًن ٘ى واؼذ إىل ؼذ وثًن: َرُ وػع ِٓ  انؼاواهلذف وميىٓ اٌمىي تأْ 
واألشخاص املرؼشسَٓ ِٓ اٌىىاسز يف لٍة اٌعًّ اإلٔغاين وعىف َغاُ٘ ذـثُك املعاًَن يف حتغٌن ظىدج احملٍُح ااجمرّعاخ 

 َشذمٍ تاملغاءٌح جتاٖ ااجمرّعاخ احملٍُح.ِح ووفعاٌُح املغاعذج املمذ

، اٌيت ذشوض عًٍ ذٍثُح االؼرُاظاخ املٍّؽح ٌٍغىاْ اٌؼشوسَح ٌرؽمُك ِعاًَن اعفًن اٌذُٔا انؼًهُاثذظف ِعاًَن اعفًن اٌغرح 
املُصاق اإلٔغاين العفًن وُذعذ أعاعُح كحمىق اٌغىاْ املرؼشسَٓ  ملثادااملرؼشسَٓ ِٓ اٌىاسشح أو اٌظشاع. إهنا مبصاتح ذـثُك عٍٍّ 

ٍ٘ ٔىعُح تـثُعرها ِعاًَن اعفًن األعاعُح ِٓ اٌظشاع أو اٌىاسشح يف اكحظىي عًٍ املغاعذج اٌيت ذذعُ اكحك يف اكحُاج تىشاِح. 
ـح ِمرشؼح ٌٍّغاعذج يف حتمُك ٘زٖ املعاًَن. وحتذد املغرىي املشظى ِٓ املغاعذج اإلٔغأُح. واٌرذاتًن األعاعُح ٍ٘ عثاسج عٓ أٔش

املالؼماخ اإلسشادَح ٔمش املّاسعٌن  دأِا املؤششاخ األعاعُح فهٍ ذغاعذ يف ذمذَش عّا إرا واْ لذ مت حتمُك املعُاس أَ ال. وذٍف
 اٌزَٓ َـثمىْ املعاًَن جتاٖ ٔماؽ حمذدج َٕثغٍ ِشاعاهتا.

 حيذدواملغؤوٌُاخ اٌرٕمُُّح.  ح، واٌرذاتًن األعاع2ُنالنخشاياثواػػ و ِىظض املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين ٘ى عثاسج عٓ عشع
األِىس اٌيت ذٍرضَ املٕمّاخ واألفشاد املشاسوىْ يف االعرعاتح اإلٔغأُح تاٌمُاَ هبا تغُح حتغٌن ظىدج  املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين

ِٓ املغاءٌح جتاٖ ااجمرّعاخ احملٍُح واٌغىاْ املرؼشسَٓ ِٓ اٌىىاسز، رٌه أْ  وفعاٌُح املغاعذج املمذِح. وِٓ مث فهى َعضص ِضَذًا
ِعشفح ِا اٌزٌ ذٍرضَ تٗ املٕمّاخ اإلٔغأُح ِٓ شأٔٗ أْ َغاعذ يف ِغاءٌح ِصً ٘زٖ املٕمّاخ فُّا تعذ عّا لذِرٗ. وذشًّ 

اٌفاعٍح   أْ ذعًّ هبا األؿشاف اإلٔغأُحح اٌيت َرعٌنٌٍّعُاس األعاعٍ اإلٔغاين عًٍ ِعاًَن ٌٍعىدج ؼىي اٌىُفُاالٌرضاِاخ اٌرغعح 
ٌىٍ ذفٍ هبزٖ االٌرضاِاخ اٌرغعح. وجيشٌ ذـىَش ِؤششاخ سئُغُح وِالؼماخ إسشادَح وِٓ املمشس أْ َرُ االٔرهاء ِٕها يف 

 .2015أوائً عاَ 

اإلٔغأُح املغرّذج ِٓ اكحمىق اٌمأىُٔح  ملثاداعًٍ ا عًٍُّا وذؼفٍ شىاًل املعُاس األعاعٍ اإلٔغايناملعاًَن األعاعُح وذعىظ 
، واكحُاد، واالعرمالي، وإٌضا٘ح، مبثادا اإلٔغأُحوالمها  وٍَرضَووزٌه االٌرضاِاخ جتا٘هُ.  ىاسزٌٍغىاْ املرؼشسَٓ ِٓ اٌى

 وٌىٓ ذىظذ فشوق ؿفُفح يف وطف إؿاس اكحمىق واملثادا.

األستع، مبا يف رٌه اكحُاد، اٌزٌ أدسض يف اٌىشُمح عمة ٔماػ  املثادااملعُاس األعاعٍ اإلٔغاين تشىً طشَػ إىل ٘زٖ َشًن 
ِغرفُغ. وَٕض عًٍ: "جية عًٍ األؿشاف اإلٔغأُح عذَ االطـفاف إىل ظأة أٌ ؿشف يف األعّاي اٌعذائُح أو االزمشاؽ 

ذفغًناخ ِرثإَح هلزا املفهىَ:  ّذعُُذ ؼاشُحٕ٘ان يف ِغائً ِصًنج ٌٍعذي راخ ؿاتع عُاعٍ أو عشلٍ أو دَين أو أَذَىٌىظٍ". و
عررب أْ ِثذأ اكحُاد ذال إال أهنا ، اٌمراي االطـفاف إىل أٌ ِٓ ؿشيفترمذمي ِغاعذج حماَذج وعذَ ٕمّاخ تعغ امليف ؼٌن ذٍرضَ "

 .املرظٍح تاملغاءٌح واٌعذاٌح"ٌمؼاَا ِٕاطشج احيىي دوْ 

                                                           
 رضاِاخ" اٌىاسدج يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين ذعادي ِعاًَن اعفًن.ٌعًٍ اٌشيُ ِٓ أٔٗ مت االذفاق عًٍ ِظـٍؽاخ خمرٍفح، إال أْ "اال  2
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األعاعُح تاملُصاق اإلٔغاين وِذؤح اٌغٍىن ٌٍظٍُة األمحش/اهلالي األمحش واملٕمّاخ يًن اكحىىُِح، اٌزٌ اعفًن ِعاًَن عرششذ 
اإلٔغأُح األستع وَمذَ عُالا هلا يف اٌىالع اٌعٍٍّ. َؤوذ املُصاق عًٍ ِثذأ اإلٔغأُح وَذعى "وافح اجلهاخ اٌفاعٍح  املثاداَششغ 

وس اٌىواالخ اإلٔغأُح اٌزٌ َرغُ تاكحُاد وعذَ اٌرؽُض أو اٌرؽضب..." )املُصاق اإلٔغاين، اكحىىُِح ويًن اكحىىُِح إىل اؼرشاَ د
َغرخذَ تشىً ِمظىد )تذاًل ِٓ "ؼُاد"( إلذاؼح لذسًا ِٓ املشؤح ٌرفغًناخ خمرٍفح ملثذأ  (. ِظـٍػ "عذَ اٌرؽضب"3فمشج سلُ 

 اكحُاد.

/اهلالي األمحش، واملٕمّاخ يًن اكحىىُِح، َهذف اخرُاس "عذَ  األمحشيشاس اعرخذاِٗ يف ِذؤح لىاعذ عٍىن اٌظٍُة  عًٍ
اٌرؽضب" ٌٍرأوُذ عًٍ ِفهىَ أٔٗ جية عًٍ اجلهاخ اٌفاعٍح اإلٔغأُح أْ ال ذأخز ظأة أٌ ِٓ األؿشاف املرؽاستح. وَُشاس إىل 

 .2ِثذأ اكحُاد ِشج أخشي تشىً ِغهة يف ِثذأ اكحّاَح سلُ 

وظٗ اٌشثٗ اٌشئُغٍ يف إٌهط تٌن املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين وِعاًَن اعفًن األعاعُح مل َأخ ِظادفح، ألْ األخًنج لذ ؿىسخ آخزج 
ِع املعاًَن اإلٔغأُح األخشي اٌمائّح. وعًٍ وظٗ اخلظىص، حترىٌ ِعاًَن اٌششاوح يف املغاءٌح اإلٔغأُح  االحساقيف االعرثاس ذعضَض 

)أداء اٌعاٌٍِن يف جماي املعىٔح( َرغك ِع ِذؤح  6عًٍ ِرـٍثاخ ذىٍُُّح. املعُاس األعاعٍ سلُ اعفًن األعاعُح وِعاًَن  2010
)االعرعاتح اإلٔغأُح اٌيت ذشاعٍ لذساخ اٌغىاْ( واملعُاس  1املّاسعاخ اجلُذج ملٕمّح عاٍِىْ يف املعىٔح. واملعُاس األعاعٍ سلُ

 وِشظع اجلىدجملششوع تٕاء اٌمذساخ يف ؼاالخ اٌـىاسا، َغرششذاْ تذًٌُ اجلىدج اٌىافُح  )األداء واٌشفافُح واٌرعٍُ( 5سلُ 
 اٌرعٍُ إٌشؾ ِٓ أظً املغاءٌح واألداء يف اٌعًّ اإلٔغاين.وشثىح جمّىعح اٌـىاسا وإعادج اٌرأًُ٘ واٌرُّٕح، اٌزٌ ؿىسذٗ 

واػؽح ِٓ خالي إِىأُح ذعضَض االذغاق تشىً  لًُت يضافت وتاعرثاسٖ مثشج ظذَذج ٌٍعهذ ٔفغٗ، َمذَ املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين
وِشظع اجلىدج اٌزٌ ؿش اجلىدج األوعع ٔـالا ِصً دًٌُ اعفًن ًن اٌيت َُثىن عٍُها وعُذِط يف ُأأورب ؼُس أٔٗ عُؽً حمً املعاَ

 . جمّىعح اٌـىاسا وإعادج اٌرأًُ٘ واٌرُّٕح ؿىسذٗ
 املعاًَن:َمذَ اجلذوي اٌرايل دًٌُ ِىظض اجمّىعيت 

 : يؼاَري اسفري األساسُت واملؼُار األساسٍ اإلَساين 1جذول رلى 
 املؼُار األساسٍ اإلَساين: االنخشاو/يؼاَري اجلىدة يؼاَري اسفري األساسُت 

 
اٌيت ذشاعٍ  االعرعاتح اإلٔغأُح -1

 لذساخ اٌغىاْ

 اٌرٕغُك واٌرعاوْ  -2

 اٌرمذَش -3

 اٌرظُُّ واالعرعاتح -4

 واٌرعٍُاألداء واٌشفافُح  -5

 أداء اٌعاٌٍِن يف جماي املعىٔح -6
 
 
 
 

 
 االعرعاتح اإلٔغأُح عٍُّح ِالئّح. .1
 اإلٔغأُح فعاٌح ويف اٌىلد املٕاعة. االعرعاتح .2
 اإلٔغأُح ذعًّ عًٍ ذمىَح اٌمذساخ احملٍُح وجتٕة األشش اٌغٍيب. االعرعاتح .3
اإلٔغأُح لائّح عًٍ اٌرىاطً، واملشاسوح واٌرعشف عًٍ آساء وأـثاعاخ  االعرعاتح .4

 ااجمرّعاخ املغرفُذج ِٕها.
 اٌشىاوي ِىػىع ذشؼُة وذرُ ِعاجلرها. .5
 اإلٔغأُح ِٕغمح وِرىاٍِح. االعرعاتح .6
 اٌمائّىْ تاألعّاي اإلٔغأُح ٌذَهُ اٌمذسج عًٍ اٌرعٍُ واٌرـىس تشىً ِغرّش. .7
 ٌٍمُاَ تعٍّهُ عًٍ رمى فعاي وِعاٍِرهُ تـشَمح عادٌح وِٕظفح.َرُ دعُ املىظفٌن  .8
 .َرُ إداسج املىاسد واعرخذاِها تـشَمح ِغؤوٌح ٌٍغشع األعاعٍ املمظىد ِٕها .9
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 يمارَت بني ُْاكم املؼاَري األساسُت واملؼُار األساسٍ اإلَساين

وشُمح خاطح تزاهتا، فئْ ِعاًَن اعفًن األعاعُح ٍ٘ أؼذ اٌعٕاطش املىىٔح ٌذًٌُ اعفًن يف ؼٌن أْ املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين ٘ى 
مشأ وعضء ِٓ ٘زا إٌهط األوعع. ذعًّ املعاًَن األعاعُح مبصاتح ؼٍمح وطً تٌن املثادا املىػؽح يف املُصاق اإلٔغاين وجية أْ ُذ

إهنا مبصاتح ذشمجح املثادا إىل عٍُّاخ وعىف ذمً ٘زٖ  اجماالخ اٌفُٕح.وِثادا اكحّاَح واملّاسعاخ املثُٕح يف املعاًَن اٌذُٔا يف ا
 املثادا ظضءا ِٓ دًٌُ اعفًن ٌرىٍّح دِط املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين.

 َماسْ اجلذوي اٌرايل ُ٘ىً ِعاًَن اعفًن األعاعُح واملعُاس األعاعٍ اإلٔغاين اجلذَذ.

 ساسُت واملؼُار األساسٍ اإلَساين: يمارَت بني ُْاكم يؼاَري اسفري األ2  رلى جذول
 

 انخشاياث املؼُار األساسٍ اإلَساين يؼاَري اسفري األساسُت
 

املغرىَاخ إٌىعُح اٌيت جية حتمُمها  :املؼاَري األساسُت
يف االعرعاتح اإلٔغأُح ٌىٍ ذٍرضَ تاملثادا اإلٔغأُح 

)اٌيت َـٍك عٍُها أَؼا اعُ  وؼمىق اٌغىاْ املرؼشسَٓ
 اخلاطح تإٌاط واٌعٍُّاخ"( "املعاًَن

األِىس اٌيت ميىٓ أْ َرىلعها اٌغىاْ االنخشاياث انخسغ: 
ِٓ املٕمّاخ واألفشاد اٌزَٓ َمذِىْ املغاعذج  املرؼشسوْ
 اإلٔغأُح.

اٌىُفُح اٌيت جية أْ ذعًّ هبا األؿشاف يؼاَري اجلىدة: 
 .تاٌرضاِاهتااإلٔغأُح اٌفاعٍح ٌىٍ ذفٍ 

ٍ٘ األٔشـح واملذخالخ اخلاطح تىً انخذابري األساسُت: 
ِعُاس أعاعٍ، اٌيت ذغاعذ اٌعاٌٍِن يف ااجماي اإلٔغاين عًٍ 

 اٌىفاء مبرـٍثاخ ٘زا املعُاس.

: ٌىً اٌرضاَ، َىظذ أٔشـح جية عًٍ انخذابري األساسُت 
 اٌعاٌٍِن يف ااجماي اإلٔغاين اٌمُاَ هبا ٌٍىفاء هبزا االٌرضاَ.

 
 

رٌه، ميىٓ اعرثاس اٌىصًن ِٓ ]ال َىظذ ٔمًن هلا. وِع 
 املعاًَن األعاعُح عًٍ أهنا ِغؤوٌُاخ ذٕمُُّح أَؼًا.[

 

 عُاعاخ ٌىً اٌرضاَ،ذىظذ املسؤونُاث انخُظًُُت: 
وعٍُّاخ وأٔمّح جية أْ ذىىْ ِىظىدج ٌذي 

 .املٕمّاخ اإلٔغأُح ٌذعُ ِىظفُها
 

   : ٌىً ِعُاس أعاعٍ، ذىظذاملؤشزاث األساسُت  
 .لذ مت حتمُك ٘زا املعُاسواْ ِا إرا  ذثٌنِؤششاخ" "

 

 ]مل َرُ ذـىَش٘ا تعذ[املؤشزاث: 
 

ٌىً ِعُاس أعاعٍ، ذىظذ ٔماؽ  املالحظاث اإلرشادَت: 
 حمذدج َٕثغٍ أخز٘ا يف االعرثاس عٓ اٌرـثُك.

 ]مل َرُ ذـىَش٘ا تعذ[ املالحظاث اإلرشادَت:
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 األساسُت يف املؼُار األساسٍ اإلَسايندنُم سزَغ ملىلغ املؼاَري 

االٌرضاِاخ اٌىاسدج يف  ٔمشًا ألْ املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين َرغك ِع املعاًَن اٌمائّح تاٌفعً، مبا يف رٌه ِعاًَن اعفًن األعاعُح، فئْ
اخلاطح تاملعاًَن األعاعُح يف املعُاس عٕاطش ِٓ ٘زٖ املعاًَن. وتغُح ذغهًُ حتذَذ ِىلع املىػىعاخ ذرؼّٓ  املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين

 مت فُها ِعاجلح املعاًَن األعاعُح اٌغرح يف وً اٌرضاَ ِٓ االٌرضاِاخ َىػػ اجلذوي اٌرايل املىالع اٌيت األعاعٍ اإلٔغاين اجلذَذ،
اذغاق املعُاس األعاعٍ ِع املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين. وٍّا واْ ذمًٍُ املشتع أوصش لراِح، وٍّا واْ رٌه ِؤششًا عًٍ املرؼّٕح يف 

تشأْ االعرعاتح اإلٔغأُح اٌغٍُّح واملالئّح َشوض إىل ؼذ وثًن عًٍ اٌرمذَش،  1 الٌرضاِاخ. عًٍ عثًُ املصاي، االٌرضاَ سلُاأؼذ 
عاعٍ ِٓ املعُاس األ 1ذرذاخً اٌرذاتًن األعاعُح ٌالٌرضاَ سلُ . وِع رٌه، 3و٘ى املىػىع األعاعٍ ملعُاس اعفًن األعاعٍ سلُ 

 تشأْ ذظُُّ اٌرباِط وذىُُفها. 4اإلٔغاين ِع اٌرذاتًن األعاعُح ملعُاس اعفًن األعاعٍ سلُ 

 يؼاَري اسفري األساسُت يف املؼُار األساسٍ اإلَساين: دنُم سزَغ نخحذَذ يىلغ 3رلى  جذول
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 : انخمذَز1انخشاو رلى 
 الئّحواملغٍُّح اٌاالعرعاتح اإلٔغأُح 

       

 انخصًُى وانخُفُذ :2انخشاو رلى  
 ويف اٌىلد املٕاعة.املغاعذج اٌفعاٌح  

       

 انمذراث احملهُت :3انخشاو رلى  
اٌمذساخ احملٍُح وجتٕة األشش  عضَضذ 

 اٌغٍيب.

       

 : انخىاصم4انخشاو رلى  
  األفعاي، وسدود واملشاسوح اٌرىاطً،  

       

 آنُاث انشكاوي :5رلى  انخشاو 
 اٌشىاوي ِىػع ذشؼُة وذرُ ِعاجلرها. 

       

 : انخُسُك6انخشاو رلى  
  اعرعاتح ِٕغمح وِرىاٍِح 

       

 : انخؼهى7انخشاو رلى  
 اٌرعٍُ واٌرـىس تشىً ِغرّش. 

 

       

 : أداء انؼايهني8انخشاو رلى  
وَعاٍِىْ ِعاٍِح  ِىظفىْ ِذعىِىْ وفعاٌىْ 

 عادٌح

       

 : املىارد9انخشاو رلى  
 .املىاسد املغرخذِح مبغؤوٌُح ٌأليشاع 

       

 
وِع رٌه، فّٓ املفُذ إٌمش يف اٌرـاتك تٌن ِثادا اكحّاَح وتعغ . الؼظ أْ املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين ٌٓ حيً حمً ِثادا محاَح اعفًن، إال املعاًَن األعاعُح*

 .املعُاس األعاعٍ اإلٔغايناٌرضاِاخ 
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 يؼاَري اسفري األساسُت وبني املؼُار األساسٍ اإلَساينأوجّ االخخالف بني 

َىػػ اجلذوي اٌغاتك، ٔالؼظ أْ حمرىي ِعاًَن اعفًن األعاعُح دمصٍح ظُذًا تىظٗ عاَ يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين، ِع وّا 
ّع ِعًا تٌن إٌىاؼٍ اخلاطح يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين جي 1تعغ االخرالفاخ يف اٌرفاطًُ. عًٍ عثًُ املصاي، اٌرضاَ سلُ 

ِعاًَن اعفًن األعاعُح. ويف ؼٌن أٔٗ َمذَ ِعٍىِاخ ألً ذفظُاًل عٓ ِعُاس اعفًن ُُّ وذٕفُز اٌرباِط اٌىاسدج يف ترمذَش وذظ
تشأْ األِىس اٌيت جية ِشاعاهتا فُّا َرعٍك تاٌرمذَش ووزٌه ِعُاس اعفًن األعاعٍ تشأْ اٌرظُُّ  3األعاعٍ سلُ 

يف املالؼماخ اإلسشادَح املمثٍح ٌٍّعُاس األعاعٍ اإلٔغاين. وِٓ املرىلع أْ واالعرعاتح، إال أٔٗ َٕثغٍ ِعاجلح ٘زٖ االخرالفاخ 
، ِغرىي ِشاتٗ ِٓ اٌذعُ ٌٍعاٌٍِن يف ااجماي 2015ذىفش ؼضِح اٌىشائك اٌىاٍِح ٌٍّعُاس األعاعٍ اإلٔغاين، خالي عاَ 

 اإلٔغاين.

عٍُها ٕ٘ا ملغرخذٍِ دًٌُ غاين اٌيت ٔغٍؾ اٌؼىء يف املعُاس األعاعٍ اإلٔ انؼُاصز اجلذَذة أو انخزكُش املخخهفٕ٘ان تعغ 
( ذشوُض أورب و/ أو أوصش ذفظُاًل تشأْ املغاءٌح، ِا َعىظ 1ذشظع ٘زٖ االخرالفاخ إىل ؼذ وثًن إىل شالشح عىاًِ: )اعفًن. 

يف جماي املعىٔح، ِا  ( ذربص تشىً أورب دعُ املٕمّاخ وإداسهتا ٌٍعاٌٍِنHAP 2010( ،)2ِعاًَن اٌششاوح يف املغاءٌح اإلٔغأُح )
اٌرعٍُ او اٌرشاوُ املعشيف اٌزٌ  (People In Aid( ،)3ىْ يف املعىٔح )ٍَعىظ ِذؤح املّاسعاخ اجلُذج اخلاطح مبٕمّح عاِ

 .2010ؼذز يف ااجمرّع اإلٔغاين ِٕز آخش حتذَس ٌٍّعاًَن األعاعُح يف عاَ 

 ُ ِعاجلرهّا يف ِعاًَن اعفًن األعاعُح، ومها:مل ذر ػُصزٍَ جذَذٍَحيرىٌ املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين عًٍ 

(: َعذ اٌشطذ واإلتالغ تشأْ إٌفماخ ِماتً املُضأُح املىػىعح 9.3)أمش املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين سلُ  هًُشاَُتن رصذإجزاء 
اجلرٗ يف ِعاًَن اعفًن ِٓ املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين ومل َرُ ِع 9أؼذ ظىأة املغاءٌح اٌزٌ مت اٌرأوُذ عٍُٗ يف اٌرضاَ سلُ 

 األعاعُح.

 (: َعذ ٘زا اٌثٕذ إظشاًء5.1)أمش املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين سلُ  انخشاور يغ انسكاٌ املخضزرٍَ بشأٌ آنُاث انشكاوي
سئُغُا يف اٌرشاوس ِع ااجمرّعاخ احملٍُح واٌغىاْ املرؼشسَٓ ِٓ اٌىىاسز يف ذظُُّ وذٕفُز وِراتعح عٍُّاخ ِعاجلح اٌشىاوي. 

، اٌزٌ َشًّ متىٌن اٌغىاْ ِٓ 1وال شه أْ ذؼٌّن اٌرشاوس َز٘ة خـىج أتعذ دما وسد يف ِعُاس اعفًن األعاعٍ سلُ 
 املٕاعة ورذاتًن أعاعُح، ٌىٕٗ مل َعاجل اٌرشاوس هبزا اٌشىً.ذمذمي شىاوي وإظشاءاخ شفافح ويف اٌىلد 

 تٌن املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين وِعاًَن اعفًن األعاعُح: انخزكُش يفِرعذدج  أوجّ اخخالفٕ٘ان 

 يف املؼُار األساسٍ اإلَساين: يساػذة إَساَُت فؼانت ويف انىلج املُاسب 2االنخشاو رلى 

ذشًّ "إعـاء أوٌىَح ٌٍرذاتًن املٕمزج ٌٍؽُاج  4: اٌرذاتًن األعاعُح ملعُاس اعفًن األعاعٍ سلُ اجهتإػطاء أونىَت نالحخُاجاث انؼ
يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين ال َزوش ٘زا  2اٌيت ذعاجل االؼرُاظاخ األعاعُح واٌعاظٍح يف أعماب اٌىاسشح ِثاششج". االٌرضاَ سلُ 

 اإلٔغأُح يف اٌىلد املٕاعة.األِش طشاؼح، تً َشوض عًٍ ذمذمي االعرعاتح 
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ِٓ املعُاس  2(: أؼذ اإلظشاءاخ اٌشئُغُح يف االٌرضاَ سلُ 2.3)أمش املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين سلُ  احخُاجاث مل َخى حهبُخها
ض عًٍ األعاعٍ اإلٔغاين ٍ٘ اٌعًّ ِع اِخشَٓ تغُح ِعاجلح االؼرُاظاخ اٌيت مل َرُ ذٍثُرها، ٌىٓ ِعاًَن اعفًن األعاعُح ذشو

ِٓ املعُاس األعاعٍ عًٍ "إتالغ أٌ اؼرُاظاخ مل َرُ ذٍثُرها إىل  2ذٕغُك ظهىد االعرعاتح وذىاٍِها. َٕض االٌرضاَ سلُ 
املٕمّاخ راخ االخرظاص واخلربج اٌفُٕح املٕاعثح، أو املٕاطشج ِٓ أظً ذٍثُح ٘زٖ االؼرُاظاخ". ِعُاسٌ اعفًن األعاعٌُن 

اٌرباِط حبُس ذفٍ تاالؼرُاظاخ اٌيت ال ذغرـُع أو ٌٓ ذمىَ اٌذوٌح أو ااجمرّعاخ واٌغىاْ َشًناْ إىل ذظُُّ  4و 2سلٍّ 
املرؼشسَٓ ِٓ اٌىاسشح ترٍثُرها، ِع أخز لذساخ واعرشاذُعُاخ األؿشاف األخشي يف االعرثاس وِغاعذج وافح األؿشاف اٌعاٍِح 

 .ِٓ أظً ذعمُُ اٌىفاء واٌرغـُح واٌفاعٍُح

 املؼُار األساسٍ اإلَساين: حمىَت انمذراث احملهُت وجتُب األثار انسهبُتيف  3االنخشاو رلى 

ِٓ املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين تشىً أوصش وػىؼًا عًٍ ذعضَض اٌمذسج احملٍُح أوصش  3: َشوض االٌرضاَ سلُ حؼشَش انمذراث احملهُت
دما وسد يف ِعاًَن اعفًن األعاعُح، عًٍ اٌشيُ ِٓ أْ األخًنج ذشًن تاعرّشاس إىل املشاسوح ودعُ اٌمذساخ احملٍُح. وَذعى 

خ اكحاٌُح اخلاطح تاملخاؿش وخـؾ اٌرأ٘ة )أمش املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين سلُ األؿشاف اإلٔغأُح اٌفاعٍح إىل اعرخذاَ اٌرمذَشا
( 3.4( وَىيل ا٘رّاًِا أورب تاٌرخـُؾ املثىش ٌٍّشؼٍح االٔرماٌُح أو اعرشاذُعُح اخلشوض )املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين سلُ 3.2

 ٌٍّماسٔح. 4و 3أَؼًا ِعُاسٌ اعفًن األعاعٌُن سلٍّ (. أمش 3.5وذعضَض اٌرعايف ِٓ اٌىاسشح )املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين سلُ 

 يف املؼُار األساسٍ اإلَساين: انخىاصم واملشاركت وانخؼزف ػهً آراء املسخفُذٍَ 4االنخشاو رلى 

: املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين َز٘ة خـىج أتعذ عٓ ِعاًَن اعفًن األعاعُح فُّا َرعٍك تاالٌرضاَ مبشاسوح املعٍىِاخ انخىاصم
ىاطً يف االجتاٌ٘ن واملشاسوح ِع ااجمرّعاخ احملٍُح واٌغىاْ املرؼشسَٓ ِٓ اٌىىاسز. ويف ؼٌن أْ ِعُاس اعفًن األعاعٍ واٌر

ملىػىع ِصً ذىفًن عثً ٌٍّشاسوح يف االظرّاعاخ اخلاطح تااجمرّعاخ احملٍُح حيرىٌ عًٍ ذذاتًن أعاعُح تشأْ ٘زا ا 1سلُ 
 ذس راذٗ ِٓ اٌرفظًُ اٌىاسد يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين.وذثادي املعٍىِاخ، إال أهنا ٌُغد تاٌم

يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين عٓ ِعشفح ااجمرّعاخ احملٍُح واٌغىاْ كحمىلهُ  4َرؽذز االٌرضاَ سلُ : حمىق انسكاٌ
وإتذاء اِساء واالٔـثاعاخ واعرؽمالاهتُ وذشوض ِعاًَن اجلىدج واٌرذاتًن اٌشئُغُح عًٍ ذثادي املعٍىِاخ وذىفًن فشص ٌٍّشاسوح 

يف دًٌُ اعفًن )اٌزٌ َمً ِىىًٔا ظى٘شًَا يف دًٌُ اعفًن( َأخز ٘زا املىػىع  4عٓ االعرعاتح اإلٔغأُح. ِثذأ اكحّاَح سلُ 
خـىج أتعذ ؼُس َٕض طشاؼح عًٍ أٔٗ َٕثغٍ عًٍ األؿشاف اإلٔغأُح اٌفاعٍح أْ ذثادس مبغاعذج اٌغىاْ ٌٍؽظىي عًٍ 

 الاهتُ.ؼمىلهُ واعرؽم

 يف املؼُار األساسٍ اإلَساين: أداء انؼايهني 8االنخشاو رلى 

يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين اكحاظح ٌعاٌٍِن أوفاء وإداسهتُ تشىً  8: َعاجل االٌرضاَ سلُ ساليت انؼايهني وأيُهى ورفاْهى
ظُذ، ؼُس َشوض ِعُاس اجلىدج عًٍ ؼظىي املىظفٌن عًٍ اٌذعُ ٌٍعًّ تشىً فعاي واكحظىي عًٍ ِعاٍِح عادٌح وِٕظفح. 

هُ يف ؼٌن أْ ٘زٖ سمبا حيرىٌ عًٍ ذذاتًن أعاعُح فُّا َرعٍك تغالِح املىظفٌن وإِٔهُ وسفا٘ 6ِعُاس اعفًن األعاعٍ سلُ 
يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين يف املرـٍثاخ اخلاطح تفشَك عًّ وفء وإداسذٗ  8ذىىْ ِذسظح تشىً ػّين يف االٌرضاَ سلُ 

( يف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين ذشًن إىل أٔٗ َٕثغٍ وظىد 8.9تشىً ظُذ. وَٕثغٍ ِالؼمح أْ املغؤوٌُح اٌرٕمُُّح سلُ )
 وسفاٖ املىظفٌن. عُاعاخ هترُ تأِٓ



  10  | املؼُار األساسٍ اإلَساين ويؼاَري اسفري األساسُت

 

 يف املؼُار األساسٍ اإلَساين: اسخخذاو املىارد بشكم يسؤول ونألغزاض املمصىد يُها 9االنخشاو رلى 

يف ِعاجلح ذظُُّ اٌرباِط  املؼُار األساسٍ اإلَساين(:يف  9.1انبُذ رلى ) املُاسب جملىاسَت بني اجلىدة وانخكهفت وانىلا
يف وً ِشؼٍح  املٕاعة دواٌىليف املعُاس األعاعٍ اإلٔغاين عٓ املىاصٔح تٌن اجلىدج واٌرىٍفح  9.1َرؽذز اٌثٕذ سلُ وذٕفُز٘ا، 

 تشأْ األداء واٌشفافُح واٌرعٍُ. 5ِٓ ِشاؼً االعرعاتح. وَىظذ ٘زا اجلأة تشىً ػّين يف ِعُاس اعفًن األعاعٍ سلُ 

 ٍ اإلٔغاين وتٌن ِعاًَن اعفًن األعاعُح:َمذَ اجلذوي اٌرايل حملح عشَعح عٓ االخرالفاخ تٌن املعُاس األعاع

  : يهخص االخخالفاث بني املؼُار األساسٍ اإلَساين وبني يؼاَري اسفري األساسُت4جذول رلى 
 يؼاَري اسفري األساسُت  املؼُار األساسٍ اإلَساين املىضىع

 ػُاصز جذَذة
 ِعاجلرهامل ذرُ  مت ِعاجلرها تشىً طشَػ سطذ إٌفماخ ِماتً املُضأُح

اٌرشاوس فُّا َرعٍك ترظُُّ وذٕفُز 
 عٍُّاخ ِعاجلح اٌشىاوي

ذشًّ دعىج طشحيح ٌٍرشاوس ِع 
 املرؼشسَٓ ِٓ اٌىاسشح

 

مل ذرُ ِعاجلح اٌرشاوس )سيُ أْ ٕ٘ان 
 آٌُاخ ٌٍرعاًِ ِع اٌشىاوي(

 اخخالف انخزكُش
 طشَػ ػّين حتذَذ األوٌىَاخ اٌعاظٍح

ِعاجلح املشاسوح ِع اِخشَٓ ِٓ أظً 
 االؼرُاظاخ اٌيت مل َرُ ذٍثُرها

 

 دعىج ألخز دوس اعرثالٍ
 

 وسدخ تشىً ػّين عرب عٍُّح اٌرٕغُك

 ذعضَض اٌمذساخ احملٍُح
 

 مت إتشاص٘ا تشىً أورب
 

 مت إتشاص٘ا تشىً ألً
اٌرىاطً تشىً ِىصف ِع املرؼشسَٓ ِٓ  

 اٌىاسشح
 

 تشىً أوصش إعهاتًا
 

 تشىً ألً إعهاتًا
 
اٌغىاْ عًٍ اكحظىي عًٍ ِغاعذج  

 ؼمىلهُ
 

إىل أخز  4َذعى ِثذأ اكحّاَح سلُ  تشىً يًن طشَػ
 دوس اعرثالٍ

 و دعُ عالِح املىظفٌن وإِٔهُ   
 سفا٘هُ

 

 أوصش وػىؼًا ألً وػىؼًا

املىاصٔح تٌن اجلىدج واٌرىٍفح واٌىلد 
 املٕاعة

 

 ػّين طشَػ

 
 خادتت

يف أْ ذعىظ ِعاًَن األعاعٍ اإلٔغاين، اٌيت لادخ إىل ذـىَش املعُاس  ،واٌشاٍِحرشاوس واٌرٕغُك اٌىاععح اٌٌمذ ذمؽد عٍُّح 
ػ أْ جيذ املغرخذِىْ اكحاٌُىْ ٌذًٌُ اعفًن ظشاإلٔغاين عًٍ رمى فعاي. وِٓ امل يف املعُاس األعاعٍوُذؼّٕها اعفًن األعاعُح 

 ٌرشاوُ املعشيفاملعىٔح، فؼاًل عٓ ِعاجلح ِىػىع اجماي يف  ج اخلاطح تاملغاءٌح واٌعاٌٍِنَصعَضاٌعٕاطش امُل يف ذؼٌّنعهىٌح ٔغثُح 
اكحذَس يف االعرعاتح اإلٔغأُح. وِٓ مث، ِٓ املرىلع أْ ذغاعذ ٘زٖ اٌرعذَالخ يف حتمُك اهلذف األمسً ٌٍّعرّع اإلٔغاين و٘ى 

 رؼشسَٓ ِٓ األصِاخ.حتغٌن ٔىعُح وفعاٌُح اٌعًّ اإلٔغاين وحتغٌن املغاءٌح جتاٖ ااجمرّعاخ احملٍُح واٌغىاْ امل

♦♦♦ 


