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 التعاملتفعيل مبادئ 

 (PCM) إدارة دورة المشروعمراحل في جميع 

 الحدود عبر اإلنسانية االستجابة

 

 

 

 تحديد والتصميم )أو البرمجة(ال. 1

 

 اإلنحيازاالستقالل التشغيلي وعدم  لتطبيق:اة واجبالمبادئ اإلنسانية الرئيسية ال
 

من  إلدارتهالمنظمات اإلنسانية إلى المناطق الخاضعة ل ضمان إمكانية الوصول اإلنساني دون عوائق  كيانات اإلدارات المدنيةينبغي على 

إلى المجموعات السكانية المحتاجة إلى المساعدة. ويتعين على  وخدمات إنقاذ األرواحأجل السماح للمنظمات اإلنسانية بتقديم المساعدة 

على المستويات الجغرافية ذات الصلة باألنشطة اإلنسانية المخطط لها وتوفير المعلومات  كيانات اإلدارات المدنيةة إخطار المنظمات اإلنساني

 ذات الصلة. التنظيمية المتاحة علنا  
 

والتأكد من أن التدخل  ،القائمتقديم الخدمات المحلية نظام وينبغي أن تأخذ المنظمات اإلنسانية بعين االعتبار النسيج االقتصادي المحلي و

 لتحقيق االستقرار.الساعية وغيرها من المنظمات اإلنسانية أو الجهات الفاعلة  كيانات اإلدارات المدنيةمكمل الستجابة له المخطط 
 

لديها  تتوفرإلنسانية ألنها قد للمنظمات امهم بالنسبة على المستويات الجغرافية ذات الصلة  كيانات اإلدارات المدنيةمع  يعتبر التعامل المتقدم

 ضطلعاالحتياجات التي ت اتأن تثري تقييمالتي من الممكن  ( ما إلى ذلكو ،وتوافر المرافقاالحتياجات معلومات )إحصاءات السكان وتقييم 

المستهدفة وقطاع التدخل(  تطوير فهم مشترك لمعايير تحديد األولويات )من حيث المساحة الجغرافية والفئةيلعب بها المنظمات اإلنسانية. 

 كيانات اإلدارات المدنيةالتوترات بين  احتمال حدوث  إلى الحد من تؤديان تبادل المعلوماتباإلضافة إلى المشاركة مثل هذه . فعاالدورا 

قبل لومات المقدمة من المعيجب أن تؤخذ و مخرجات مرحلة التحديد والتصميممن  ا  اختيار موقع المشروع واحدويُعد والمنظمات اإلنسانية. 

 .بشكل عامبعين االعتبار لتجنب االزدواجية وتقليص الفجوات في االستجابة اإلنسانية  كيانات اإلدارات المدنية
 

حالة وجود  في المعايير الرئيسية لتسوية الخالف هيالسكان المتضررين والمجتمع المحلي  أمامالمبادئ اإلنسانية والمساءلة يجب أن تكون 

تقييم االحتياجات اإلنسانية  منهجياتالملتزمةب لمنظمات اإلنسانية، ل. ال يمكن كيانات اإلدارات المدنيةبين المنظمة اإلنسانية وخالف 

هذا هو والغرض من على نتائج تقييم االحتياجات أو االستجابة.  يؤثر نفوذ ال مبرر لهبوجود ، أن تسمح  واالستجابة لها المعترف بها دوليا  

للسكان المتضررين والمجتمع المحلي   قبول ذات مصداقية وصبح بحيث ت ،حياديةبطريقة حتياجات االوتقييم  يةستقاللاالعلى  الحفاظ

 والمجتمع الدولي.

 

 :المجموعات السكانية المتضررةوالمساءلة أمام المجتمعات المحلية 
 

 أن يلبيمن قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية لضمان  السكانية المتضررةوالمجموعات مشاورات مباشرة مع المجتمعات المحلية  يتم إجراء 

وقدرات تم تحديدها من خالل تقييم منهجي للسياق )بما في ذلك آليات يالحتياجات ذات األولوية للمجتمع المحلي التي له االتدخل المخطط 

توقعات  مصممة إلدارةهذه المشاورات أن تكون  نبغي أيضا  مستدام(. ويو أثر إيجابي من أجل تحقيقالتي يمكن دعمها  قائمةال الصمود

وشفاف وشامل وتشاركي لضمان أن شمولي  بنهج جرى التقييمات . وتُ مقدما   التقييم احتياجات وقدرات السكانيفترض يجب أن وال  المجتمع.

من ن والبيانات المدرب ووينبغي أن يكون جامعأفضل، بما في ذلك الفئات المهمشة والمحرومة. على نحو  تكون ممثلة لجميع المتضررين

المعلومات التي يتم جمعها مع االحترام الكامل  وتخزين وتبادلاستخدام و ،البيانات حسب العمر والجنس أن يتم تصنيفالذكور واإلناث، و

 ".بالمستفيدينضرر ال عدم إلحاق"مبدأ ل للسرية، وفقا  
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 صياغة(التحديد ولا. اإلعداد والتخطيط )أو 2
 

 اإلنحياز الحياد وعدم و: االستقالل التشغيلي الواجبة التطبيقالرئيسية  المبادئ اإلنسانية
 

عمل الللمشروع )على سبيل المثال، خطة  ةعوضالمومختلف الخطط  بشأن كيانات اإلدارات المدنيةلمنظمات اإلنسانية استشارة على اينبغي 

 والخطة التشغيلية( لضمان وجود فهم مشترك. الرصد خطة و
 

 :ما يليل خاصا   ، يجب على المنظمات اإلنسانية أن تولي اهتماما  ما عند صياغة خطة

)الجدول قائمة أي خطة رسمية  غير مخالفة، ومن األفضل أن تكون متماشية مع،خطة النشاط تكون ن أ نشاط: يجبالخطة  -

 على سبيل المثال( ،المدرسي

عن المدنية، على سبيل المثال،  اإلداراتبطريقة شفافة ومتسقة مع كيانات  هي التعاملجيدة الممارسة الموظفي المشروع:  تعيين -

نفوذ ال مبرر له للتدخل في هذه العملية. بح امالوقت نفسه، عدم السفي والتوظيف في المنظمة؛ )سياسات( سياسة  طريق عرض

 لتوظيف على تدخل القطاع.درجة التفاعل في عملية ا وسوف تعتمد

 تمضيومن ثم  ،المدنية في تصميم معايير االختيار اإلدارات: يجب أن تشارك كيانات ةالمستهدف يةالسكانالمجموعات اختيار  -

شد األاختيار الفئات المستهدفة وينبغي أن يكون بذلك.  ا  علم المدنية اإلداراتكيانات ، مع إحاطة ختياراالفي  لمنظمة اإلنسانية قدما  ا

 مبادئ اإلنسانية.لل تقييد الوصول إلى مجموعات معينة خرقا  ويعتبر . للمساعدة مبني على تقييمحاجة 

من المدنية والمجتمعات المحلية والسكان المتضررين  اإلداراتتقييم المخاطر: ينبغي إجراء تقييم مخاطر بالتشاور مع كيانات  -

أي مخاطر محتملة في تنفيذ المشروع آثار للتخفيف من ، وذلك الصدمات والتغيراتالصمود في مواجهة لى تقييم قدرتها ع لأج

 الحالة األمنية العامة ... الخ(.والمجتمع المضيف،  / استجابة ردود فعلوحركة النازحين،  ،)على سبيل المثال

مع كيانات  راتيجية خروج، وينبغي مناقشتها مسبقا  المشروع على است يحتوي الخروج: من أجل ضمان االستدامة، ينبغي أن -

خالل ظروف الخروج لتغير  تحسبا  لتخطيط للطوارئ ا ضيحعندما يتم تسليم المشروع لهم(. يجب تو المدنية )وخصوصا   اإلدارات

 تنفيذ المشروع. فترة

، جداول المرتبات القائمة على المستلزمات مجموعات / حزم ياتمحددة )المنهج، ومحتو تقنية ينبغي تقديم إرشادات بشأن جوانب -

 .القطاعية ةمجموعمع ال تهاناقشم( من المشروع، أو في الحد األدنى، وما إلى ذلكالمشاريع، 
 

 كيانات اإلدارات المدنيةألنواع األنشطة التي يجري تنفيذها وقدرات  تبعا   صدرالختيار واالمعايير  وضعفي  تختلف درجة التعاملسوف 

منظمات اإلنسانية و / أو في عمل في الأي نفوذ ال مبرر له على اختيار موظفين للبالمنظمات اإلنسانية لن تسمح لمبادئ اإلنسانية. ول هافهمو

لدى  مصداقية وقبولب تحظى ، والتأكد من أن االستجابة ناضمان استقاللنا وحياد إلىهذا ويهدف . ةالمتضرر يةالسكانالمجموعات اختيار 

المبادئ يجب أن تكون  ،كيانات اإلدارات المدنيةفي حال وجود خالف بين المنظمة اإلنسانية ووالمجتمع الدولي والسكان المتضررين. 

 المعايير الرئيسية إليجاد حل.هي السكان المتضررين والمجتمع المحلي  مساءلة أماماإلنسانية وال

 

 :ت السكانية المتضررةالمجموعاوالمساءلة أمام المجتمعات المحلية 
 

وتوجه اإلعداد والتخطيط تشاركية. تكون عملية لضمان أن المجموعات السكانية المتضررة يجب إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية و

 ،المشروعرة )بما في ذلك وضع المعايير(، والتخطيط لخروج ضرالمت يةالسكانالمجموعات ، وعملية اختيار تقييم المخاطر المشاوراتهذه 

 يهمدرجة رضاهم وكذلك شكاوعن لتعبير بأمان على االمتضررة  مجموعات السكانيةن وتشجع المجتمعات والمك  وإنشاء آليات ذات صلة تُ 

من عمليات صنع القرار. ويمكن أن  تقليديا   ينفراد المستبعداألأو  مجموعاتينبغي إيالء اهتمام خاص للولضمان مشاركة فعالة المحتملة. 

عداد اإلمرحلة تضمن ويجب أن  .وما إلى ذلك ،النساء والفتيات والفتيان والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقلياتل هذه المجموعات تشم

 .بعين االعتبارالموجودة  صمودالوقدرات المحلية، مع أخذ آليات  ساليبلمعرفة والممارسات واأللكملة أن تكون مالتخطيط الجدوى وو
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 تنفيذال. 3

 

 الحياد وعدم التحيزو: اإلنسانية واالستقالل التشغيلي الواجبة التطبيقالرئيسية  المبادئ اإلنسانية
 

توفير الوجود البنى التحتية المحلية، وولطبيعة األنشطة المنفذة،  خالل مرحلة تنفيذ المشروع وفقا   كيانات اإلدارات المدنيةمشاركة قد تختلف 

 ، وقدرات تلك الكيانات.كيانات اإلدارات المدنية من قبلالمستمر للخدمات 
 

 :في الحسبان عند تنفيذ المشروع، يجب أن تؤخذ االعتبارات الرئيسية التالية

 سلسلة التوريد: المنظمات اإلنسانية هي وحدها المسؤولة عن عملية الشراء وإدارة سلسلة التوريد.المشتريات وإدارة  -

على  ،قيام بعمليات التوزيع، ينبغي أن تظل إدارة موظفي المشروع من اختصاص المنظمات اإلنسانية المنفذةالة: أثناء إدارة الموارد البشري -

الزراعة، والتعليم، الخ( التي تعتمد على المياه والصرف الصحي والنظافة، والنقيض من المشاريع التي تنفذها القطاعات )مثل الصحة، و

كيانات اإلدارات المدنية،  المعينين بالفعل من قبللبشرية القائمة )مثل المدرسين والموظفين الطبيين وفنيي المياه، الخ( البنية التحتية والموارد ا

بشأن استخدام البنى التحتية  مجموعات القطاعيةتوجيهات محددة من قبل ال تقديمفي مثل هذه الحاالت، يمكن و. هاأو الذين أصبحوا جزءا  من

 لتنفيذ المشروع.المدنية  اإلدارات اتجزء من، موظفي كيانبالعاملين بالفعل، أو ب نةاعستالواألغراض المشروع 
 

 :لتنفيذ مايلي كيانات اإلدارات المدنيةالمنظمات اإلنسانية لطلبات لن تنصاع 

 اإلنسانية. السلع أو المستودعات وأمخازن الالسيطرة على  -

 األصول المتعلقة بالمشروع علىالسيطرة  -

 الموظفينعن  توفير بيانات شخصية -

 إلى السكان المتضررين.المقدمة الخدمات اإلنسانية  وأتوصيل المساعدات  مقابلعينية نقدية أو دفع تكاليف إدارية  -

 

 :ةالمتضرر يةالسكانالمجموعات المساءلة أمام المجتمعات المحلية و
 

من المشروع،  ينستفيدالم غير، بما في ذلك المستفيدين وةالمتضرر يةالسكانالمجموعات مشاورات مع المجتمعات المحلية ويتم إجراء 

الموجودة. ويتم تكييف التنفيذ على  صمودليات وقدرات الآل هاودعم ةولويذات األو المقيمة هماالستجابة اإلنسانية الحتياجاتتلبية لضمان 

، االستجابة يُحاطون علما  على الدوام بآخر تطوارت نيذال ة،المتضرر يةنالسكاالمجموعات من المجتمعات المحلية و عليقات الواردةأساس الت

 التوتر. الحد منمن أجل إدارة التوقعات و ظهرمثل أي تأخير / عقبات قد ت
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 رصد والتقييمال. 4

 

 : االستقالل التشغيلي والحيادالواجبة التطبيقالرئيسية  المبادئ اإلنسانية
 

المحتمل للمشروع.  التسليمسهل تالمدنية و اإلداراتية لكيانات ئنهاالالمدنية في عملية الرصد والتقييم الملكية  اإلداراتمشاركة كيانات عزز ت

 ةأدوات الرصد والتقييم مناسبوآليات كون تيجب أن واستقالل وحياد االستجابة اإلنسانية. خطرا  على مثل هذا التدخل  شكلييجب أن ال 

 السكان المتضررين والمجتمع المحلي. أماموتتضمن التزاما بالمبادئ اإلنسانية والمساءلة  ،منهجيات المعترف بها دوليا  بال لتزمللسياق، وت
 

. إدارة دورة المشروعفي مراحل  بالمشاركةالمدنية  اإلداراتت كيانالقدرة أو اهتمام  ختلف تبعا  تقد  درجة التعاملوعالوة على ذلك، فإن 

ل ييجب تعد، وإدارة دورة المشروعمراحل المدنية في جميع  اإلداراتلكيانات  القدرات المتطورةأدوات الرصد والتقييم  عكسيجب أن ت

 لذلك. مستوى مشاركتهم وفقا  
 

المشروع هو وضع تعريف  خالل الرصد والتقييم المدنية في مرحلة اإلداراتكيانات قبل ناجحة من اللمشاركة ل ةساسياألامل وعال إن أحد

تحديد الممارسات الجيدة من لتمكين في ا عنصر أساسيتحليل األثر ووتحديد األدوات ذات الصلة.  عملية الرصد والتقييمواضح لمفاهيم 

 والدروس المستفادة.
 

 :عملية الرصد والتقييممختلفة من الطبقات التقسيم  يه  في المشاريع التقنيةلمضي قدما  ال ائوسإحدى 

 اإلدارية واللوجستية( عليها الطبيعة التي تغلب أجزاء المشروع ،لامثعلى سبيل الالمشاريع ) وموارد إجراءات المنظمات اإلنسانية قودت -

السكان  ة الخدمات، وعددجودالجوانب الفنية للمشروع )الفنية المتخصصة  اإلداراتات كيانالمنظمات اإلنسانية بالتنسيق مع قود ت -

الصحة والتعليم، وما إلى ذلك( يجب أن تكون هناك فرصة على سبيل المثال، طبيعة المشروع )إلى  ا  واستناد(. ، وما إلى ذلكنالمتضرري

 المتفق عليها. بعضهم البعضوتقييم أداء  صدللمشاركة فى ر
 

لقيام الهم حتى يتسنى الفنية المتخصصة  اإلداراتتوافق على تخصيص الموارد لكيانات أن ، يجوز للمنظمات اإلنسانية حيثما كان ذلك مناسبا  

لمنظمات اإلنسانية التشاور على ا تعينقبل الموافقة على تخصيص الموارد، يونفذ. المُ تعلق بالمشروع ت عملية الرصد والتقييمفي بمهام محددة 

طرائق إنشاء آلية للشكاوى وسبل  على دارات المدنيةكيانات اإلق مع اتفااللمنظمة اإلنسانية على اينبغي كما . المجموعة المعنية\القطاعمع 

 .ميسرةرفع ومعالجة الشكاوى ضد بعضها البعض بطريقة آمنة و

 

 :ةالمتضرر يةالسكانالمجموعات المساءلة أمام المجتمعات المحلية و
 

 تقديم المساعدات المستندة على المشروع من أجل ضمان تقييم رصد وفي والمجموعات السكانية المتضررة ينبغي إشراك المجتمعات المحلية 

عملية مؤشرات تسمح يجب أن والمتضررة.  يةالسكانالمجموعات للمجتمعات المحلية و ناشئةالمبادئ اإلنسانية واالحتياجات والقدرات ال

 سياق.لتطورات ال وتكييف آليات المشاركة وفقا   انخراطهمتتبع وتقييم مشاركتهم وبالرصد والتقييم 
 

الحد من المخاوف المتعلقة وى لتقييم رضا المجتمعات المحلية والسكان المتضررين، بما في ذلك االشكالمالحظات وآلية  يجب تأسيس

التصحيحية.  تدابيرتحقيق واتخاذ الإجراء قدرة على منسانية لديها القدرة والاإلمنظمة ال( فقط إذا كانت PSEAاالستغالل واالعتداء الجنسيين )ب

نبغي أن تكون عملية تعلم أنشطة الوقاية واالستجابة. يترشد بطريقة منهجية و أؤدي تو ،وينبغي جمع المعلومات بطريقة أخالقية وسرية

في تنفيذ  واشاركييجب على المجتمع المحلي والسكان المتضررين أن ولضمان بناء ذاكرة مشروع وتجنب تكرار األخطاء.  ةدروس تشاركيال

 لتوصيات الرئيسية.ا
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 خروجال. 5

 

 : االستقالل التشغيلي والحيادالواجبة التطبيقالرئيسية  المبادئ اإلنسانية
 

إدارة دورة جميع مراحل  فيكما هو الحال وتصميم(. التحديد واللمشروع )ابداية  ذويجب أن تؤخذ بعين االعتبار من حيويةخروج المرحلة إن 

في مناقشات الخروج  ةالمتضرر يةالسكانالمجموعات والمجتمعات المحلية و كيانات اإلدارات المدنيةينبغي أن تشارك ، خرىاريع األالمش

التغلب  فياستراتيجيات الخروج أن تساعد لضمان تحقيق نتائج برامج أفضل وتشجيع االلتزام باستدامة البرامج. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن 

 تنشأ بين سحب المساعدة وااللتزام بتحقيق نتائج المشروع. التوترات التي قدعلى 
 

 /1حالة انتهاك المبادئ(: في  ؤهإنها /التصريح بإمكانية تعليق المشروع مشروع )التوجد أربعة سيناريوهات مختلفة لخروج  وبشكل عام،

 يةالسكانالمجموعات و / أو المجتمعات المحلية و المدنيةكيانات اإلدارات أو انتقال المشروع إلى منظمات إنسانية أخرى،  /2 ة،نهاية طبيعي

 (.ية)في كثير من األحيان ألسباب تمويل تضييق النطاق /4 ،ألسباب أمنية( سريع )أساسا  الخروج ال /3 ة،المتضرر
 

على السياق المحلي، وطبيعة  ا  المدنية األخرى و / أو المجتمعات المحلية اعتماد اإلداراتيمكن تصور طرائق مختلفة من التحول إلى كيانات 

كيانات تسليم المشروع مباشرة إلى يمكن و. والمجموعات السكانية المتضررةوالمجتمعات المحلية  كيانات اإلدارات المدنيةالمشروع وقدرات 

 لمشاريع الزراعة(.بالنسبة )وخاصة  كيانات اإلدارات المدنيةبمرتبطة اللتعاونيات ا، أو اإلدارات المدنية
 

 بعض االعتبارات في الحسبان: أخذند الخروج، ينبغي ع

الملكية المتضررين بو / أو المجتمع المحلي والسكان  المدنية اإلداراتكيانات شعور  في بداية المشروع، ينبغي إجراء تقييم لفهم -

أو بشكل كامل(  المؤسسية والبشرية )تدريجيا   هاتسلم الخدمات وقدراتبلتزام بمواصلة أنشطة البرنامج، ومستوى اهتمامهم اال /

 مواصلة تنفيذ أنشطة البرنامج على المدى الطويل.بغرض 

)مثل المواد الغذائية  ستمرارقابل لالبشكل إمدادات المواد االستهالكية  توفيراألصول والسلع ذات الصلة و تسليمكون ييجب أن  -

من المشروع، ما لم تكن هناك أسباب  ا  المدنية جزء اإلداراتذلك( إلى كيانات  واإلمدادات الطبية والمدخالت الزراعية، وما إلى

 القيام بذلك. تمنع

كي المدنية ل اإلداراتخطط تأهب مع كيانات وضع ومجتمعية محدثة  / مخاطر خطرتقييمات  إجراءخالل مرحلة الخروج، ينبغي  -

 األنشطة المستقبلية. تسترشد بها

يجب إجراء ومؤشرات محددة بوضوح. ذكر مع  ة،لخروج في خطة الرصد والتقييم الشاملارصد معايير استراتيجية تعين دمج ي -

 .تنفيذها بعد لخروج أيضا  اتقييم الستراتيجية 

ن فإالمدنية،  اإلداراتل الخدمات إلى كيانات نقبعد  ا  على االستخدام،رسوم يفرض ةنظمنوع من األإذا كان من المتصور إنشاء  -

لضمان  علنا   تقاسمهالمدنية و اإلداراتاالتفاق على إطار مشترك بين المنظمات اإلنسانية وكيانات  كونأن يالتصرف المثالي ينبغي 

 االستدامة واإلنصاف االجتماعي مع المجتمع المحلي والسكان المتضررين.

 

 :ةالمتضرر يةالسكانالمجموعات المساءلة أمام المجتمعات المحلية و
 

توقع توعلى الصمود، االعتبار آثار المشروع على قدرة المجتمعات المحلية والسكان المتضررين  نيبعلخروج اينبغي أن تأخذ استراتيجية 

مشاركة المجتمعات المحلية في عملية صنع قرار اإلغالق. الخروج ضمن ييجب أن وي آثار سلبية. ألالمشروع  تعرضالتدابير في حال 

كيانات اإلدارات إلى مشاريع ال انتقلتإذا ولمساءلة أمام المجتمعات المحلية. ا ستمرارتوقع استمرارية الخدمات المقدمة اليأن  وينبغي أيضا  

 تلبية احتياجات المجتمع المحلي من خالل المشروع.استمرار ، ينبغي وضع آلية لضمان المدنية
 


