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تقديم
اآلليات  أحد  اإلنسانية،  املساعدات  يف  والشفافية  للنزاهة  املرصد  دليل  ميثل 

املجتمع  كمنظامت  اإلنسانية  املساعدات  مجال  يف  العاملة  لألطراف  التوجيهية 

املدين غري الحكومية، والناشطني واإلعالميني والجهات الرسمية املعنية واملجتمعات 

إىل  يؤدي  ومبا  اإلنسانية  املساعدات  عمليات  وتقييم  مراقبة  عملية  يف  املحلية، 

كالحروب  االعتيادية  غري  الظروف  يف  واملترضرين،  للمحتاجني  تقدميها  تحسني 

والنزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية عىل وجه الخصوص.

املساعدات  وتقييم  مراقبة،  لعملية  وملحة  رضورية،  كحاجة  الدليل  هذا  ويأيت   

اإلنسانية من قبل منظامت املجتمع املدين وكل العاملني األساسيني يف هذا املجال، 

كونه يشكل اطارا عمليا لتوحيد جهودهم ملواجهة التحديات التي تواجه عملية 

اإلنسانية،  املساعدات  تقديم  املعلومات يف مناطق  املراقبة، والتقييامت وتجميع 

الفساد  ومنع  والشفافية  النزاهة  تعزيز  يف  االطراف  هذه  وكفاءة  قدرات  ورفع 

املسح  من  ابتداًء  املختلفة،  مراحلها  يف  اإلنسانية  العمليات  يصاحب  قد  الذي 

وتحديد االحتياجات ورشاء املساعدات والتخزين والنقل، والتوزيع واالبالغ عن أية 

انحرافات أو تجاوزات قد تحدث أثناء تلك املراحل.

 كام يأيت هذا الدليل انسجاماً مع متطلبات اسرتاتيجية خطة االستجابة اإلنسانية، 

املعدة من قبل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن، يف عملية 

التقدم  لرصد  الفضىل  املامرسات  لتقديم  املجتمعية  واملشاركة  املساءلة  تحسني 

اإلنسانية  املساعدات  تقديم  يف  الدوليني  واملانحني  املمولني،  التزامات  تنفيذ  يف 

واالستفادة من آراء املجتمعات املحلية املترضرة، ولن يتأىت ذلك إال من خالل وجود 

آلية موحدة العمل عليها، فكان هذا الدليل أحد تلك اآلليات.

يتناول هذا الدليل التعريفات املتصلة باملساعدات اإلنسانية، وأبرز صور الفساد 

املمكن حدوثها أثناء تقديم املساعدات اإلنسانية وسبل الوقاية منها، ودور الجهات 
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يم
قد
ت

األطراف  قبل  من  العمليات  تلك  عىل  الرقابة  وآلية  اإلنساين،  العمل  يف  املشاركة 

املختلفة، ويختتم مبلحق تدريبي للدليل، وهنا نشري إىل أهمية التدريب عىل هذا 

اإلنسانية  الخدمات  مجال  العاملة، يف  الجهات  قبل  من  بأهميته  والتوعية  الدليل 

سواء كانت منظامت غري حكومية أو جهات حكومية، أو جهات ممولة ومانحة حتى 

ينتج هذا الدليل أثره عىل مستوى الواقع.

ونود اإلشارة إىل إن هذا الدليل يعد أحد مخرجات مرشوع )الحد من مخاطر الفساد 

 GIZ يف املساعدات اإلنسانية ( الذي نفذه املرصد اليمني لحقوق االنسان بالتعاون مع

)الوكالة األملانية للتعاون الدويل( /برنامج الحكم الرشيد.

الدليل،  هذا  ودعم  إلصدار  عون  من  قدموه  ملا  الربنامج  إلدارة  بالشكر  نتقدم  وهنا 

واألنشطة املصاحبة له، وعىل وجه الخصوص  األستاذة / أروى حسن مديرة الربنامج 

والدكتور/ منصور عون مرشف املرشوع وكافة طاقم الربنامج باليمن، كام نتوجه بالشكر 

إلدارة املرصد، وكل الذين أسهموا يف إعداد هذا الدليل وبذلوا جهوداً طيبة ورائعة يف 

للمرصد  التنفيذي  املدير  محسن  صالح  يحيى  الدكتور  وباألخص/  العمل  هذا  اخراج 

– مدير املرشوع – والزمالء احمد الزكري الباحث الرئيس والدكتور عبدالكريم قاسم 

خبري تقييم الجودة واالستاذ نبيل عبدالحفيظ مانع واالستاذ مراد الغاريت واروى عقالن، 

وصامد السامعي.

اليمن  يف  العاملة  الدولية  واملنظامت  لالكادمييني  بالشكر  التقدم  يفوتنا  ال  كام 

كان  والتي  الدليل،  لتطوير  الخرباء  ورشة  يف  شاركت  التي  املحلية  واملنظامت 

املتحدة  األمم  مفوضية  وخاصة  الدليل،  تطوير  يف  ومهام  إيجابيا  اثرا  ملالحظاتها 

)أوتشا- اليمن  اإلنسانية يف  املساعدات  تنسيق  االنسان، ومكتب  السامية لحقوق 

)IMC( ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والهيئة الدولية الطبية )OCHA

وبقية املنظامت املشاركة.

متمنياً أن يحقق هذا الدليل الهدف من إعداده وإصداره والذي يأيت يف ظل ظروف 

قبل  من  مالحظات  بأية  املرصد  إدارة  وترحب  الحبيب،  وطننا  بها  مير  استثنائية 

املنظامت والجهات العاملة يف املجال اإلنساين بهدف تطوير هذا الدليل مستقبالً.

  محمد عيل املقطري
نائب رئيس املرصد 
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ميثــل هذا الدليــل، مرجعاً توجيهياً للعاملني يف املســاعدات 

اإلنســانية، كمؤسســات رســمية، ومنظامت غــري حكومية، 

وقطاع خاص، وأفراد، مبن يف ذلك الناشطون يف مجال اإلعالم، 

ووســائل التواصل االجتامعي، بهدف مساعدتهم عىل تقديم 

املســاعدات بأفضل املامرسات، التي تعزز الشفافية والنزاهة 

واملساءلة.

اعتمد الدليل يف محتواه، عىل خالصة نقاشــات مســتفيضة، 

حيث نظم املرصد ورشة عمل ملدة ثالثة أيام كرست ملناقشة 

اليات النزاهة والشــفافية يف املســاعدات اإلنســانية، شارك 

فيها ثالثون مشــارك ومشــاركة من منظامت املجتمع املدين 

يف اليمن، وقد كانت تلك الورشــة مبثابة ورشة تخطيط لهذا 

الدليل، حيث وفرت املناقشــات املادة األساســية للدليل، مبا 

تضمنته من صور الفســاد املمكن حدوثها وكذلك املعوقات 

التي قد تواجه العاملني يف املســاعدات اإلنسانية ... الخ، تىل 

ذلك تدريب تسعون ناشــطة وناشط ميثلون تسعني منظمة 

مــن منظامت املجتمــع املــدين يف 17محافظــة مينية، عىل 

املسودة األولية من الدليل، وعند االنتهاء من املسودة النهائية 

للدليل، نظم املرصد وبالتعاون مع برنامج الحكم الرشــيد يف 

giz ورشــة خرباء جمعت ثالثون شــخصا ميثلــون منظامت 

دولية عاملة يف املجال االنســاين يف اليمن ومنظامت مجتمع 

مدين غري حكومية، ومؤسســات حكومية، واكادمييني، وقطاع 

خاص ناقشوا عىل مدى يومني املسودة النهائية للدليل، وكان 

ملشاركتهم اثر إيجايب يف تطوير الدليل وأثرائه باملالحظات.

اىل جانــب هــذه الخصوصية املحليــة، اعتمــد الدليل عىل 
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أفضــل املرجعيات والتجارب اإلقليميــة والدولية، يف 

مجــال منع الفســاد، وتعزيز املامرســات الجيدة، يف 

املساعدات اإلنسانية.

بــرزت الحاجة إىل هذا الدليــل، عند ظهور معوقات 

أمــام العاملني يف املســاعدات اإلنســانية، وشــيوع 

اتهامات مبامرسات فساد يف هذا املجال الذي عملت 

فيه، جهات عديدة من منظامت دولية ومؤسســات 

حكومية وغــري حكومية، وقطاع خاص يف تجربة هي 

األوىل مــن نوعها، بحجمها الواســع يف اليمن، نتيجة 

استمرار الحرب الدائرة فيها، منذ ثالث سنوات.

وقد جرى إعداد الدليل بلغة واضحة، وأسلوب سهل، 

يســاعد مستخدميه عىل اإلحاطة بأبرز أدوات العمل 

يف مجال املساعدات اإلنسانية.

يتكون الدليل من أربعة أقسام، يتناول القسم األول: 

ماهية املساعدات اإلنسانية، ومبادئ، ومعايري العمل 

اإلنســاين، ويتضمن القســم الثاين: أبرز صور الفساد 

املمكن حدوثها، يف أعامل املســاعدات وسبل الوقاية 

منها، فيام يتناول القسم الثالث: األطراف املشاركة يف 

العمل اإلنساين، ودورها يف تعزيز الشفافية واملساءلة، 

يف أعامل املســاعدات، ويتناول القسم الرابع: الرقابة 

عىل املســاعدات اإلنســانية، مبا يف ذلك دور اإلعالم، 

ووســائل التواصــل االجتامعــي، إضافــة إىل ملحق 

تدريبي يســاعد عىل تدريب العاملني يف املساعدات، 

لتطوير معارفهم ومهاراتهم، بشكل أفضل.

دمة
مق

اأبرز حمتويات الدليل:

ماهية امل�صاعدات الإن�صانية

وم���ب���ادئ وم��ع��اي��ر ال��ع��م��ل 

الإن�صاين

اأب�����رز ���ص��ور ال��ف�����ص��اد امل��م��ك��ن 

حدوثها يف اأعمال امل�صاعدات 

و�صبل الوقاية منها.

العمل  امل�صاركةيف  الأطراف 

تعزيز  ودوره��ا يف  الإن�صاين 

ال�صفافية وامل�صاءلة يف اأعمال 

امل�صاعدات.

ال���رق���اب���ة ع���ل���ى  امل�����ص��اع��دات 

االإن�����ص��ان��ي��ة مب��ا يف ذل���ك دور 

االإع�����ام وو���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل 

االجتماعي واالفراد

ملحقات
- ملحق تدريبي على 

الدليل
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يرتكز العمل االإن�صاين على ركيزتني هما: 

امل�صاعدة واحلماية.

مفهوم المساعدات اإلنسانية

من خالل تعريفات عديدة، تعرف امل�صاعدات الإن�صانية باأنها: كل ما ميكن تقدميه، من قبل 

الدول االأخرى، واملنظمات االإن�صانية احلكومية، وغري احلكومية، اإىل ال�صكان املت�صررين من 

اأو الكوارث الطبيعية، من مواد غذائية، ول��وازم �صحية، واأدوي��ة واأغطية  النزاعات امل�صلحة، 

واأفر�صة، وغريها، مما ال ي�صمل االأ�صلحة.

وعرفت هيئة الأمم املتحدة، امل�صاعدات الإن�صانية، من خالل اللجنة الدائمة امل�صرتكة بني 

الوكالت، باأنها “معونة تقدم ل�صكان مت�صررين، يق�صد بها يف املقام الأول ال�صعي اإىل اإنقاذ 

الأرواح، والتخفيف من معاناة ال�صكان املت�صررين بالأزمة، ويتعني اأن يكون تقدمي امل�صاعدات 

الإن�صانية وفقاً للمبادئ الإن�صانية ومبداأي احلياد والنزاهة”.

الحرتام  ت�صتهدف حتقيق  التي  الأن�صطة،  جميع  فتعني:  ع��دة،  مراجع  وف��ق  احلماية  اأم��ا 

الدويل  الإن�صان، والقانون  القانون الدويل حلقوق  الفرد، وفًقا لن�ص وروح  الكامل حلقوق 

الإن�صاين.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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احل�صول على امل�صاعدات الإن�صانية، حق لكل مت�صرري 

الكوارث الطبيعية، والنزاعات امل�صلحة، وفق القانون الدويل 

حلقوق الإن�صان، والقانون الدويل الإن�صاين.

الحق في الحصول على المساعدات

يرتب���ط تق���دمي امل�صاع���دات بحقوق الإن�ص���ان، ويف مقدمته���ا، احلق يف احلي���اة بكرامة، واحلق يف 

احل�ص���ول على امل�صاع���دات، واحلق يف احلماية والأم���ن، كما ت�صمنتها ال�صك���وك الدولية املتعلقة 

بالقان���ون ال���دويل حلقوق الإن�ص���ان، ويف مقدمتها الإع���الن العاملي حلقوق الإن�ص���ان، الذي اأعلنته 

اجلمعي���ة العام���ة لالأمم املتحدة، عام 1948، حيث ن�صت امل���ادة الأوىل منه على اأنه: “يولد جميع 

النا�ص اأحراراً مت�صاوين يف الكرامة واحلقوق”.

واأ�ص���ار العهد ال���دويل اخلا�ص باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية، ال�صادر عام١٩٦٦، يف 

مادت���ه الثانية، اإىل تعه���د الدولة باأن تتخذ مبفردها، وعن طريق امل�صاع���دة الدولية، جميع الطرق 

والو�صائل املتاحة، ل�صمان التمتع الفعلي بجميع احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد.

يع���د احلق يف احل�صول على امل�صاعدات الإن�صاني���ة، عن�صراً �صرورياً، من عنا�صر احلق يف احلياة 

بكرامة، وهو ينطوي على حتقيق م�صتوى معي�صي لئق، يت�صمن ما يكفي من الغذاء، واملياه، وامللب�ص 

والإيواء، واملتطلبات الالزمة للحياة ب�صحة جيدة.

اأم���ا يف القان���ون ال���دويل الإن�صاين، فيندرج احل���ق يف احل�صول على امل�صاع���دات، �صمن اثنني من 

املبادئ التي ت�صتند اإليها ال�صكوك الدولية املتعلقة بالقانون الدويل الإن�صاين، وهما: واجب التمييز 

ب���ني ال�صكان املدني���ني واملقاتلني، وواجب �صمان احرتام وحماية الأفراد غ���ر امل�صاركني، اأو الذين 

توقفوا عن امل�صاركة يف الأعمال العدائية، ومعاملتهم معاملة اإن�صانية. 

وي�صتنت���ج ه���ذا احل���ق ب�ص���ورة وا�صحة من امل���ادة الثالث���ة امل�صرتكة ب���ني اتفاقيات جني���ف الأربع، 

لع���ام1949، التي تن����ص على جمموعة من حقوق الإن�صان الرئي�صة، الت���ي يتمتع بها جميع الأفراد 

غر امل�صاركني يف الأعمال العدائية.

يف ه���ذا ال�صي���اق، ت�صر امل���ادة (70) من الربوتوكول الإ�صايف الأول، لع���ام ١٩٧٧ امللحق باتفاقيات 

جني���ف، املعم���ول ب���ه يف النزاعات امل�صلح���ة الدولية، اإىل ح���ق ال�صكان املدني���ني املحتاجني، بتلقي 

امل�صاعدات الإن�صانية يف حال نق�صها.

وتت�صم���ن امل���ادة (18) من الربوتوك���ول الإ�صايف الث���اين، امللحق باتفاقيات جني���ف، املعمول به يف 

النزاع���ات امل�صلح���ة غر الدولية .. احل���ق يف احل�صول على امل�صاع���دات الإن�صانية، وتفر�ص على 

اأطراف النزاع اللتزام بقبول امل�صاعدات الإن�صانية الالزمة، لبقاء ال�صكان على قيد احلياة.
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فرتة تقدمي امل�صاعدات االإن�صانية:

ترتبط فرتة تقدمي امل�صاعدات الإن�صانية للمت�صررين من الكوارث والنزاعات امل�صلحة بحجم 

وطبيعة تلك النزاعات، اأو الكوارث، فقد ترتاوح بني ب�صعة اأيام، اأو اأ�صابيع، اأو عدة اأ�صهر، 

اأو حتى �صنوات، ل�صيما يف ال�صياقات التي تنطوي على حالت انعدام الأمن والنزوح، التي 

يطول اأمدها.

م�صوؤولية امل�صاعدات االإن�صانية:

 تقع م�صوؤولية حماية �صحايا النزاع امل�صلح، اأو الكوارث الطبيعية، وم�صاعدتهم - يف املقام 

الأول- على ال�صلطات التي تقع يف اأرا�صيها النزاعات اأو الكوارث، حيث تتحم�ل كل �صلطة 

م�صيطرة على منطقة جغرافية، امل�صوؤولية الأ�صا�صية يف تاأمني الحتياجات الأ�صا�صية لل�صكان 

املدنيني الذين هم حتت �صيطرتها مبقت�صى القانون الدويل.

واإذا كانت الدولة غر قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وم�صوؤولياتها، اأو غر راغبة يف ذلك، فاإن 

القانون الدويل الإن�صاين ين�ص على قيام جهات فاعلة اأخرى، مثل املنظمات الإن�صانية، للقيام 

باأعمال الإغاثة، �صريطة موافقة الدولة املعنية، كاللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ومفو�صية 

واملنظمات  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة  الأخ��رى  واملوؤ�ص�صات  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  الأمم 

الإن�صانية الأخرى.
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االن�صانية

عدم 

التحيز
اال�صتقال

احلياد

مبادئ 

العمل 

االإن�صاين

ي�صرت�صد العمل الإن�صاين، باأربعة مبادئ معرتف بها على نطاق وا�صع، ينبغي على كل العاملني يف 

امل�صاعدات الإن�صانية الرتكيز عليها، والعمل يف �صوئها، وقد وردت هذه املبادئ يف مراجع عديدة، 

وت�صمل هذه املبادئ التايل:

وجدت،  اأينما  الإن�صانية  املعاناة  تخفيف  اأ�صا�ص  على  امل�صاعدات،  تقدمي  يجب  االإن�صانية:   .1

فالهدف من العمل الإن�صاين هو حماية احلياة، وال�صحة، و�صمان احرتام الإن�صان.

اأ�صدهم �صعفاً، مثل  بالأخ�ص  اإليها،  املحتاجني  امل�صاعدات جلميع  2. عدم التحيز:  يجب تقدمي 

الن�صاء، والأطفال، وذوي الحتياجات اخلا�صة، والفئات املهم�صة، وعدم التمييز �صد اأي �صخ�ص ب�صبب 

و�صعه، من حيث العمر، اأو اجلن�ص، اأو اللون، اأو العرق، اأو اللغة، اأو املعتقد الديني، اأو الإعاقة، اأو احلالة 

ال�صحية، اأو الراأي �صواًء كان �صيا�صياً اأو غره، اأو الأ�صل القومي اأو الجتماعي.

والقت�صادية  ال�صيا�صية  الأهداف  م�صتقاًل عن  الإن�صاين  العمل  يكون  اأن  يجب  3. اال�صتقال: 

والع�صكرية، اأو اأي اأهداف اأخرى قد ت�صعى اأي جهة فاعلة لتحقيقها، فيما يتعلق باملناطق التي يجري 

فيها تنفيذ العمل الإن�صاين.

4. احلياد:  يجب اأن متتنع اجلهات الفاعلة الإن�صانية عن النحياز اإىل اأي طرف اأثناء النزاع، اأو 

امل�صاركة يف خالفات ذات طابع �صيا�صي اأو عرقي اأو ديني اأو اأيديولوجي، وينبغي األ يكون عملها 

ودورها يف جمال امل�صاعدات الإن�صانية لأهداف خا�صة / ذاتية.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

مبادئ العمل اإلنساني
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المعايير االساسية للمساعدات اإلنسانية
ح�صب اأدلة عديدة ويف مقدمتها م�صروع “اأ�صفر”، هناك �صتة معاير اأ�صا�صية، حتدد احلد 

الأدنى من ال�صتجابة، التي يتعني حتقيقها من قبل اجلهات املعنية بامل�صاعدات الإن�صانية، 

ت�صمل التايل:

1. امل�صاعدات االإن�صانية التي تراعي قدرات ال�صكان وم�صاركتهم.

قدراتهم،  اأ�صا�ص  وعلى  املت�صررين،  ال�صكان  مب�صاركة  امل�صاعدة  برامج  بناء  ذلك  ويعني 

مواجهة  قدراتهم يف  ي�صاعد على حت�صني  بكرامة، مبا  احلياة  اأجل  من  وا�صرتاتيجياتهم 

ال�صرر الناجت عن الكوارث اأو النزاعات امل�صلحة.

ينبغي يف هذا اجلانب على خمتلف اجلهات العاملة يف امل�صاعدات، و�صع اآلية فعالة ومرنة 

للتظلمات والبالغات وال�صكاوى، تت�صم بال�صفافية، لتمكني املت�صررين من تقدمي اأ�صدائهم 

وم�صاءلة  العمل،  وتطوير  تقييم  على  ي�صاعد  مبا  دوري،  ب�صكل  و�صكاواهم  وانطباعاتهم 

وحما�صبة العاملني اأو املتهمني بق�صايا ف�صاد يف امل�صاعدات الإن�صانية.

العمل  يف  امل��ن��خ��رط��ة  االأط�����راف  خمتلف  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�صيق   .2

االإن�صاين.

يعني هذا املعيار �صرورة تن�صيق وتنفيذ ال�صتجابة الفعالة بني الدول، واملنظمات احلكومية، 

والوكالت الإن�صانية، ومنظمات املجتمع املدين، والقطاع اخلا�ص، وال�صلطات املنخرطة يف 

العمل الإن�صاين، بحيث تفيد املعلومات والبيانات واخلربات خمتلف الأطراف، يف تقدمي 

م�صاعدات اإن�صانيه فعالة.

منا�صبة  �صبل  اإيجاد  على  امل�صاعدات،  يف  العاملة  اجلهات  تعمل خمتلف  اأن  ينبغي  لهذا 

للتن�صيق وال�صراكة الفاعلة فيما بينها، مبا يحقق التكامل يف عمل امل�صاعدات.

3. التقدير املنهجي للو�صع االإن�صاين.

يعني �صرورة اإجراء تقديرات منهجية لفهم طبيعة الو�صع الناجت عن الكوارث، اأو النزاع 

وق��درات  �صعف  مواطن  وتقييم  ت�صررت،  وكيف  املت�صررة،  الفئات  وحتديد  امل�صلح، 

النا�ص، وهذا يعني اأهمية فهم الحتياجات، فيما يتعلق بال�صياق ال�صيا�صي، والجتماعي، 

والقت�صادي، والبيئي، وال�صكان على نطاق اأو�صع.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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التقدير 

املنهجي 

للو�صع 

االإن�صاين

مراعاة قدرات 

ال�صكان 

وم�صاركتهم

مراعاة قدرات 

ال�صكان 

وم�صاركتهم

حتديد 

االحتياجات

تقييم 

وتطوير االأداء

معايري 

امل�صاعدات 

االن�صانية

التن�صيق 

والتعاون بني 

اطراف العمل 

االإن�صاين

4. حتديد االحتياجات.

يعني ت�صميم ال�صتجابات، والربامج، على اأ�صا�ص تقدير غر متحيز لحتياجات الفئات 

املت�صررة، وت�صميم الربامج التي حتد من املخاطر، وتعزز قدرة ال�صكان املت�صررين على 

تفادي اآثار الأخطار يف امل�صتقبل، اأو احلد منها، اأو مواجهتها ب�صكل اأف�صل، ومنح الأولوية 

لالحتياجات الأ�صا�صية العاجلة للمت�صررين.

5. متكني العاملني يف جمال امل�صاعدات.

يعني هذا املعيار متكني العاملني يف جمال امل�صاعدات الإن�صانية من الأداء بطريقة مر�صية، 

ومادياً، مبا  من خالل تدريبهم وتطوير مهاراتهم، ودعمهم ب�صكل فعال لرفاههم معنوياً 

يوؤدي اإىل ا�صتجابة اإن�صانية فعالة.

ومن املهم يف هذا اجلانب اأن حتر�ص خمتلف اجلهات العاملة يف امل�صاعدات، على مراعاة 

النوع الجتماعي يف فريق العمل، يف خمتلف مراحل العمل يف امل�صاعدات.

6. تقييم وتطوير االأداء.

يعني قيام اجلهات املعنية بال�صتجابة الإن�صانية بالفح�ص، والتدقيق امل�صتمرين، لفعالية 

ا�صتجابتها وجودتها ومالءمتها، من خالل تكييف ا�صرتاتيجياتها، وفقاً ملعلومات الر�صد، 

والأ�صداء الواردة من الفئات املت�صررة، مبا ي�صاعد هذه اجلهات على حت�صني �صيا�صاتها، 

وتطوير ممار�صاتها.
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العمل يف  ترتيب خطوات  الإن�صانية، ميكن  امل�صاعدات  العملي يف جمال  الواقع  من 

امل�صاعدات بخم�ص مراحل، بهدف تنظيمها، وت�صمل هذه املراحل الآتي:

مراحل العمل في المساعدات اإلنسانية

1

2

3
4

5

حتديد 

وحتليل 

االحتياجات

توفري 

الدعم 

والتمويل

�صراء 

وتوفري 

امل�صاعدات

نقل 

وتخزين 

امل�صاعدات

توزيع 

امل�صاعدات 

للفئة 

امل�صتهدفة 

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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عن الفساد والمفاهيم المرتبطة بمكافحته
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مفهوم الف�صاد:

ال�صلطة املوكلة  “اإ�صاءة ا�صتخدام  ال�صفافية الدولية هو:  الف�صاد ح�صب تعريف منظمة 

بهدف حتقيق مكا�صب �صخ�صية”.

وعرفه القانون اليمني رقم (3٩) ل�صنة 200٦م ب�ص��اأن مكافحة الف�ص��اد، باأنه: “ا�صتغالل 

اأو  القانون  مبخالفة  ذلك  كان  �صواًء  خا�صة،  م�صالح  على  للح�صول  العامة  الوظيفة 

ا�صتغالله، اأو با�صتغالل ال�صالحيات املمنوحة ل�صاغلي الوظيفة العامة”.   

�صور الف�صاد:

واملحاباة،  واملح�صوبية،  الر�صوة،  منها:  اأوجه عديدة  العاملية  التو�صيفات  للف�صاد ح�صب 

والوا�صطة، والبتزاز، ونهب اأو تبذير املال العام، وا�صتغالل املن�صب اأو الوظيفة.

الإن�صانية،  امل�صاعدات  الفا�صدة يف جمال  املمار�صات  تربز  التعريفات،  هذه  من خالل 

يف  الغ�ص  خالل  من  خا�صة،  مكا�صب  لتحقيق  م�صتواها،  كان  اأي��اً  ال�صلطة  با�صتخدام 

اأو املحاباة واملح�صوبية يف توجيهها لفئات حمددة،  اأو �صرقتها، وتبذيرها،  امل�صاعدات، 

وحرمان فئات اأخرى، لعتبارات �صيا�صية، اأو مناطقية اأو طائفية، اأو �صواها.

اآثار الف�صاد:

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  احلياة  نواحي  على خمتلف  �صلبية  نتائج  للف�صاد 

البنى  انهيار  اإىل  ي��وؤدي  اأي جمتمع،  يف  الف�صاد  فوجود  وموؤ�ص�صات،  اأف��راداً  للمجتمع، 

املوؤ�ص�صية للدولة، وتدهور خدماتها وتدمر اقت�صادها، وغياب العدالة، و�صيوع الفو�صى.

�صبيل  على  منها  عديدة،  اإىل خماطر  يوؤدي  الإن�صانية،  امل�صاعدات  يف  الف�صاد  ووجود 

املثال: 

املحاباة  تخلق  كما  مغ�صو�صة،  م�صاعدات  تقدمي  عند  باخلطر  امل�صتهدفني  حياة  تهديد 

وال�ا�سطة واملح�س�بية يف ت�زيع امل�ساعدات، ا�سطرابات يف اأو�ساط املجتمع، وي�ؤدي كل 

ذلك اإىل اأن يفقد النا�ص الثقة باملوؤ�ص�صات التي تعمل يف جمال امل�صاعدات الإن�صانية. 
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املفاهيم املرتبطة مبكافحة الف�صاد:

ا�صرتاتيجية  اأ�صا�صية يف  ت�صكل عنا�صر  التي  املفاهيم  الف�صاد مبجموعة من  يت�صل مفهوم 

مكافحته كال�صفافية والنزاهة، وامل�صاءلة واملحا�صبة، وميكن تو�صيح ذلك يف الآتي:

1. ال�صفافية: 

العالقة  ويف  املوؤ�ص�صة  داخ��ل  الو�صوح  هي 

اأو  اخل��دم��ة  م��ن  (املنتفعني  امل��واط��ن��ني  م��ع 

وال��غ��اي��ات  الإج�����راءات  وعلنية  مموليها) 

وينطبق ذلك على  املوؤ�ص�صة،  والأهداف يف 

اأعمال  على  ينطبق  كما  احلكومة،  اأعمال 

املوؤ�ص�صات الأخرى غر احلكومية.  

2. النزاهة: 

ه���ي منظوم���ة القي���م املتعلق���ة بال�صدق 

والأمان���ة والإخال����ص يف العم���ل، وعل���ى 

الرغم من التقارب بني مفهومي ال�صفافية 

اأن الث���اين يت�ص���ل بقي���م  اإل  والنزاه���ة، 

اأخالقية معنوية، بينما يت�صل الأول بنظم 

واإجراءات عملية.   

3. امل�صاءلة: 

كانوا  �صواء  العامة،  الوظائف  امل�صوؤولني عن  واجب  هي 

نتائج  عن  دورية  تقارير  تقدمي  معينني،  اأو  منتخبني 

املواطنني  وحق  تنفيذها،  يف  جناعتهم  ومدى  اأعمالهم 

يف احل�صول على املعلومات الالزمة عن اأعمال الإدارات 

العامة، حتى يتم التاأكد من اأن عمل هوؤلء يتفق مع القيم 

لوظائفهم ومهامهم،  القانون  تعريف  الدميقراطية، ومع 

ال�صرعية  اكت�صابهم،  ل�صتمرار  اأ�صا�صاً  ي�صكل  ما  وهو 

والدعم من ال�صعب.

4. املحا�صبة: 

ه���ي خ�����ص��وع الأ���ص��خ��ا���ص 

ال���ذي���ن ي���ت���ول���ون امل��ن��ا���ص��ب 

والإدارية  القانونية  للم�صاءلة 

والأخ����الق����ي����ة ع����ن ن��ت��ائ��ج 

ي��ك��ون  اأن  اأي  اأع���م���ال���ه���م، 

امل��وظ��ف��ون م�����ص��وؤول��ني اأم���ام 

 ، القانون  روؤ�صائهم ومبوجب 

بح�صب الت�صل�صل الوظيفي
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صور الفساد في أعمال 
المساعدات اإلنسانية
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

اأبرزت النقا�صات التي خا�صها م�صاركون يف ور�ص عمل نظمها املر�صد اليمني حلقوق 

الإن�صان عن امل�صاعدات الإن�صانية، العديد من �صور الف�صاد التي بدت يف الواقع العملي 

يف اأعمال امل�صاعدات، ويت�صمن هذا اجلزء من الدليل اأبرز تلك احلالت، ح�صب مراحل 

الوقاية  و�صبل  الدليل مبخاطرها،  م�صتخدمي  لتنبيه  الإن�صانية،  امل�صاعدات  العمل يف 

منها. 

أبرز صور الفساد الممكن حدوثها في أعمال 
المساعدات وسبل الوقاية منها

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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تتعلق بالتحضري لتقديم املســاعدات اإلنسانية، بتوفري بيانات ومعلومات صحيحة 

ودقيقــة عن الفئات واملناطق املســتهدفة، واالحتياجات املطلوبــة، مبا يؤدي إىل 

تقديم املساعدات بشكل يحقق االستجابة املناسبة.

�صور الف�صاد املمكن حدوثها

- اســتغالل املنصــب مــن أطــراف نافذة 

عســكرية أو أمنيــة أو عقال حــارات، أو 

مشــائخ، بتقديــم قوائم جاهــزة بالفئات 

املســتهدفة العتبارات سياسية أو مناطقية 

أو سواها.

التدابري الوقائية

التحقق من دقة البيانات املقدمة بإرشاك 

الفئات املســتهدفة ، يف حــال عدم تنفيذ 

مســوحات ميدانيــة دقيقة عــن الفئات 

املستهدفة.

1- �صور الف�صاد املمكن حدوثها يف مرحلة حتديد وحتليل االحتياجات:

2-  اختيــار املنظمة باحثــني ميدانيني 

من األقارب أو بالواســطة واملحســوبية 

واملحاباة، مبا يــؤدي إىل تحديد الفئات 

عــن االســتحقاق  بعيــداً  املســتهدفة 

الواقعي.

3- اســتهداف الفئة نفســها، من أكرث 

املســاعدات  بتقديم  منظمــة،  مــن 

ذاتهــا، مقابل حرمان تلــك الفئة من 

احتياجــات أخــرى، وحرمــان فئات 

أخرى من حقها يف املساعدات.

اإلعــالن من قبل املنظمــة عن طلب 

باحثني، وفق معايري تعكس التخصص 

والخــربة والكفاءة، وإرشاك أكرث من 

باحث ميداين يف ?الحاالت املشكوك 

فيها، مبــا يتيح إجــراء مقارنات بني 

التقارير والبيانات املقدمة.

التنســيق بــني املنظــامت يف إطار 

األقل،  الجغرافيــة، عــىل  املناطــق 

وكذا اإلعــالن عن طبيعة املنح التي 

حصلــت عليها كل منظمة، ونطاقها 

الجغــرايف، بحيــث تكــون متاحــة 

لالطالع العام.
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

4- املحاباة من قبل عاملني يف املنظمة، 

أو مــن قبــل الشــخصيات املشــاركة 

يف تحديــد الفئــة املســتهدفة، ملنــح 

مســتفيدين محددين، مساعدات أكرث 

من سواهم.

5- االســتحواذ عــىل جــزء من املســاعدات، 

باالعتامد عىل سجالت سابقة، أعدتها املنظمة 

يف املنطقــة الجغرافيــة نفســها، دون انتباه 

للتغيــريات التي تحدث يف هــذه املنطقة أو 

تلك.

االنتباه إىل تكرار أســامء املستفيدين 

واملسجلني يف ? أكرث من موقع، سواء 

بالخطــأ أو بالتالعب، ويفضل توثيق 

البيانات بنظام “أكسل” مبا ميكن من 

اكتشاف التكرار فيها.

املتابعة املستمرة للحاالت املستفيدة 

والتغيــريات التي ? تطرأ عليها إيجاباً 

أو ســلباً من نواحي الوضع املعييش 

وفيــات،  أو  مواليــد  واالقتصــادي، 

وافدين أو مغادريــن، بهدف إعادة 

تقييم هذه الحاالت وتحديثها.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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تتعلق هذه املرحلة بتوفري الدعم املطلوب لتوفري املســاعدات اإلنسانية من ذلك الدعم 

املقدم، من الدول لتمويل خطة االســتجابة اإلنســانية الســنوية، وكذلــك ِمَنح التمويل 

املقدمــة مــن املنظامت الدولية، التي تقــوم هي بتوزيعها مبــارشة، أو تقدم ملنظامت 

املجتمع املدين لتنفيذها أو لجهات محلية أخرى.

التدابري الوقائية

التنســيق بــني املنظــامت الدوليــة، التخاذ 

مواقف مشــرتكة من شأنها الضغط عىل تلك 

الســلطات للحد مــن تدخلها الســلبي، من 

تلــك املواقف- عىل ســبيل املثــال- اإلعالن 

عــن الجهــات املعرقلة لتقديم املســاعدات 

اإلنسانية ملستحقيها.

�صور الف�صاد املمكن حدوثها

1- ابتــزاز املنظامت الدوليــة الداعمة من 

قبــل أطــراف يف الحكومة، أو الســلطات 

القامئــة لتوجيه الدعم إىل مناطق، أو فئات 

محــددة تقع تحــت ســيطرتها، العتبارات 

سياسية أو طائفية أو سواها.

2. �صور الف�صاد املمكن حدوثها يف مرحلة متويل امل�صاعدات االإن�صانية:

2- عدم إتاحة منظامت دولية فرصة كافية 

للمنافســة بني منظــامت املجتمع املدين 

يف الحصــول عــىل التمويــل، كأن تقترص 

دعواتها عىل رسائل بالربيد اإلليكرتوين، ما 

يؤدي إىل تكرار حصول منظامت محددة 

عىل املنح املقدمة.

3- تكرار الدعــم من منظامت دولية 

ملناطــق محــددة، يف الفــرتة الزمنية 

ذاتها، ورمبــا باملســاعدات عينها، ما 

يؤدي إىل حرمان مناطق وفئات أخرى 

من الدعم.

إعــالن املنظــامت الدوليــة عن فرص 

الدعم يف مواقعها باللغة العربية، دون 

االقتصــار عــىل قامئة محــددة بالربيد 

اإلليكــرتوين، ووضــع معايري منافســة، 

تفرض الحوكمة الرشيدة عىل منظامت 

املجتمع املدين ، مبا يســاهم يف تطوير 

قدراتها.

نــرش املنظــامت الدوليــة يف مواقعها 

اإلليكرتونيــة بيانــات املنــح متضمنة 

أســامء املنظامت أو الجهــات املحلية 

األخــرى الحاصلة عىل املنــح، وطبيعة 

املنحــة املقدمــة، ومقــدار التمويــل، 

واملناطق والفئات املستهدفة.
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

تخصيــص منح للرقابــة عىل أعامل 

املساعدات، تقدم ملنظامت املجتمع 

الفساد،  مبكافحة  املتخصصة  املدين 

من غري املنظامت العاملة يف مجال 

تقد يم املساعدات اإلنسانية. 

إعــالن القطــاع الخاص عــن املنح  

املقدمــة، مبعايري تنافســية، وربط 

الدعــم بخطــة رقابيــة متكن من 

متابعة مصري تلك املنح.

4- ضعــف الرقابة الفاعلــة من قبل 

املنظــامت الدولية عىل أداء منظامت 

املحلية  والجهــات  املــدين  املجتمــع 

الحاصلة عىل منح منها.

5- تقديــم منــح القطــاع الخــاص،  

ملنظامت مدنية، دون اإلعالن عن تلك 

املنح، وضعــف الرقابة عــىل التنفيذ 

الفعيل لتلك املنح.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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تتعلق بتوفري ورشاء املســاعدات اإلنســانية من خالل إجراءات قانونية، تستند 

إىل قانون الترشيعات الخاصة، املناقصات واملزايدات وسياســات املشــرتيات ، 

وتحقق املنافسة الشفافة، لتوفري احتياجات مناسبة ملتزمة مبواصفات ومقاييس 

الجودة.

التدابري الوقائية

التدقيق يف الحاالت االســتثنائية التي 
يتيح فيهــا  قانــون املناقصات، توفري 
الســلع باألمــر املبــارش، مــع تحديد 
الضامنة  واملقاييس  املواصفات  واضح 

للجودة، يف السلع املطلوبة.

�صور الف�صاد املمكن حدوثها

1- تكرار توفري السلع املطلوبة للمساعدات، 

دون مناقصة، بهدف الحصول عىل مكاسب 

خاصة، قد تكون عىل حســاب املواصفات 

واملقاييس الضامنة للجودة.

3. �صور الف�صاد املمكن حدوثها يف مرحلة �صراء وتوفري امل�صاعدات:

2- وضــع رشوط أو مواصفــات خاصة 

يف املناقصــة املعلنــة، بهدف اســتبعاد 

مورديــن مقصوديــن، أو تأهيــل مورد 

محدد.

صياغــة املواصفــات املطلوبــة من قبل 

موظفني فنيني، مبا يتيح املنافسة العادلة، 

وفق قانون املناقصات.
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

التأكد مــن انســحاب املوظفني من 

لجنــة املناقصــات يف حــال وجــود 

تضــارب مصالح، وفتح بــاب التظلم 

للمورديــن املســتبعدين، مبا يضمن 

لهــم حــق الطعن يف القــرار الخاص 

باملناقصة، وفق القانون.

مطابقة الســلع للمواصفات املحددة 

يف وثائــق املناقصــة، وتوثيق عملية 

اســتالم الســلع يف ســجل خاص، مع 

إجراء فحص بــرصي ومادي للتحقق 

من عدم وجود نقص.

املتابعة املستمرة للحاالت املستفيدة، 

والتغيــريات التي تطرأ عليهــا إيجاباً 

أو ســلباً من نواحــي الوضع املعييش 

وفيــات،  أو  مواليــد  واالقتصــادي، 

وافديــن أو مغادريــن، بهدف إعادة 

تقييم هذه الحاالت وتحديثها.

3- قبــول الرشــوة أو إســاءة اســتخدام 

الســلطة أو النفــوذ الوظيفــي للضغط 

باتجاه مورد معني، أو لتكرار منح العقود 

ملورديــن محدديــن يف املناقصــة املعلن 

عنها، بهدف الحصول عىل كســب مادي 

أو سواه.

4- االســتحواذ عــىل جــزء الســلع عند 

تســليمها، أو تغيريهــا بســلع رديئة، أو 

منتهيــة الصالحية، أو عىل وشــك انتهاء 

صالحيتها.

5- االســتحواذ عىل جزء من املساعدات، 

باالعتــامد عىل ســجالت ســابقة بالفئة 

املســتفيدة أعدتها املنظمــة يف املنطقة 

الجغرافية نفســها، دون انتباه للتغيريات 

التي تحدث يف هذه املنطقة أو تلك.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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التدابري الوقائية

التعاقد الرسمي مع شاحنات مناسبة 

للقيــام  املهــارة  لديهــم  وســائقني 

بعملهم، وعىل معرفة بالطرق اآلمنة 

للسري، وصوالً إىل املناطق املستهدفة.

للشــاحنات،  آمنــة  طــرق  تحديــد 

موثقة،  بســجالت  ومتابعــة حركتها 

وصوالً إىل املناطق املستهدفة.

�صور الف�صاد املمكن حدوثها

1- إهامل املساعدات وتعريضها للتلف، 

عند نقلها إىل املناطق املستهدفة بسبب 

االختيار العشوايئ للشاحنات أو السائقني. 

2- تعريض املســاعدات للنهــب، مبرور 

الشــاحنات يف طــرق غــري آمنــة، مبربر 

اختصار املسافات أو سواها من املربرات.

تشــمل هذه املرحلة نقل املساعدات اإلنســانية إىل الفئات املستهدفة من خالل توفري 

الوسائل الســليمة للنقل، واألماكن اآلمنة لتخزين املساعدات، والضامنات لوصول هذه 

املساعدات ملستحقيها.

4. �صور الف�صاد املمكن حدوثها يف مرحلة نقل وتخزين امل�صاعدات:

3- نهــب جزء مــن املســاعدات، أو 

الترصف فيها، وتزوير ســجالتها، أثناء 

نقلها إىل املناطق املستهدفة.

وثائــق  تكــون  أن  عــىل  الحــرص 

من  والتأكد  مطبوعــة،  املســاعدات 

وجودها مكتملة، وأنه مل يجر تغيريها 

يدوياً.
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

وضــع عالمــات محددة تبــني حجم 

ونــوع املســاعدات، ومطابقتها لدى 

وصولها إىل املناطق املستهدفة.

اختيار أماكن تخزين آمنة ومناســبة، 

باملســاعدات  وثائق معمدة  وإعداد 

املخزنة.

التأكد مــن القيام بعمليــات الجرد، 

وتوثيقهــا، وتحميــل أفــراد معنيني 

املســاعدات  تخزيــن  مســؤولية 

واملحافظة عليها.

4- تبديل املســاعدات أثناء عملية النقل 

من حيث مقدارها، أو حجمها، أو نوعها.

5- العبــث باملســاعدات، أو تعريضهــا 

للتلف، بســبب عدم تخزينها، أو نتيجة 

تخزينها يف أماكن غري مناسبة.

6- نهــب جــزء مــن املســاعدات أثناء 

تخزينها، وتزوير وثائقها.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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تشــمل هذه املرحلة عملية توزيع املســاعدات اإلنســانية للفئات املستهدفة، 

وضامنات تسليمها ملستحقيها وفق السجالت املحددة يف مرحلة تحديد الفئات 

املستهدفة.

التدابري الوقائية

تســليم املســاعدات وفق ســجالت 

مطبوعة خاصة بالتوزيع، والتأكد من 

عدم وجود تبديل أو تحريف فيها.

إبالغ املستهدفني مسبقاً بعملية التوزيع 

مــن حيث نــوع وكميــة املســاعدات، 

املخصصة  واألوقــات  توزيعها،  وأماكــن 

للتوزيع بوسائل إبالغ سهلة وفاعلة.

�صور الف�صاد املمكن حدوثها

1- تسليم املســاعدات للفئة املستهدفة 

مبقدار أقل، أو بحجــم أصغر، أو بنوعية 

مختلفة عن املخصص يف السجالت.

2- االســتحواذ عىل جزء من املساعدات، 

أو منحها آلخرين غري مســتحقني، نتيجة 

عدم تواجد بعض املســتفيدين املقيدين 

يف سجالت الفئة املستهدفة.

5. �صور الف�صاد املمكن حدوثها يف مرحلة توزيع امل�صاعدات:

3- زيــادة حصــص مســتفيدين محددين 

مقابل حرمان آخرين، مبربرات عديدة منها 

عدم وجود وثائق تثبت هوية املستفيدين 

املقيدين يف كشوفات التوزيع.

التأكــد بعنايــة من هوية مســتلمي 

املســاعدات، وخاصة من يســتلمون 

لكبار الســن أو املرىض أو النساء، أو 

من الميلكون وثائق تثبت هويتهم.
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

تنفيــذ زيــارات مفاجئة ملواقــع التوزيع أو 

زيارات منزلية ملستفيدين تلقوا املساعدات 

للتأكد من شفافية عملية التوزيع.

اعتامد مراقب عــىل عملية التوزيع، 

يستحســن أالَّ يكــون مــن املوظفني 

األساسني العاملني يف املنظمة.

التأكــد مــن القيــام بعمليــات الجــرد، 

وتوثيقها، وتحميل أفراد معنيني مسؤولية 

تخزين املساعدات واملحافظة عليها.

4- توزيع املســاعدات لغري املســتحقني 

العتبارات سياسية أو مناطقية أو سواها، 

وحرمان الفئة املستهدفة باملساعدات. 

5- العبــث باملســاعدات، أو تعريضهــا 

للتلف، بســبب عدم تخزينها، أو نتيجة 

تخزينها يف أماكن غري مناسبة.

5- ابتزاز املستهدفني، بالحصول عىل رشوة أو 

مصلحة أخرى، مقابل تسليم املساعدات.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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شركاء العمل اإلنساني
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

ت�صرتك احلكومة وال�صلطات القائمة، واملنظمات الدولية والقطاع اخلا�ص، ومنظمات 

املجتمع املدين، ب�صورة اأو باأخرى يف اأعمال امل�صاعدات الإن�صانية، باختالف طبيعة 

وحجم الدور الذي تقوم به كل جهة من هذه اجلهات، من حيث التخطيط والتمويل 

والتنفيذ، والرقابة، وتتمثل اأدوار هذه الأطراف يف التايل:

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

الجهات المشاركة في المساعدات ودورها 
في تعزيز الشفافية والمساءلة 
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ينبغي اأن تعمل احلكومة وال�صلطات القائمة على الوقاية من الف�صاد من خالل الآتي:

•اإيج���اد اإطار تنظيمي وا�صح ومعلن، يحدد اجلهات الر�صمية التي تعمل يف جمال امل�صاعدات 
الإن�صانية، ويبني مهام واأدوار تلك اجلهات، وكيفية تقدمي خدماتها للمواطنني.

•الإعالن عن طبيعة اخلدمات التي تقدمها اجلهات الر�صمية املعنية بامل�صاعدات والإجراءات 
املتخذة للح�صول على تلك اخلدمات.

•توفر قاعدة بيانات دقيقة بالفئات واملناطق املت�صررة، بعيداً عن اأي حتيز �صيا�صي، او جهوي 
اأو �صواه، ون�صرها يف موقع اإليكرتوين لتكون متاحة للعاملني يف اجلانب الإن�صاين مع حتديثها 

با�صتمرار، بالتن�صيق مع خمتلف الأطراف املنخرطة يف جمال امل�صاعدات الإن�صانية.

•عق���د لق���اءات عامة مفتوحة دورية بح�ص���ور الأطراف امل�صتفي���دة، واإدارات عمل املوؤ�ص�صات 
الأهلي���ة واجلهات الرقابية ملناق�صة الأولويات، وتقيي���م اآليات العمل وحتديد الثغرات وكيفية 

العمل على تالفيها.

•تنفي���ذ برامج تدريب لتمكني فرق العمل يف خمتل���ف مراحل امل�صاعدات الإن�صانية من الفهم 
ال�صحيح ملبادئ ومعاير العمل يف جمال امل�صاعدات الإن�صانية.

•اإيجاد اآلية فاعلة حلماية العاملني يف امل�صاعدات الإن�صانية، وم�صاندتهم يف تنفيذ امل�صاعدات 
مبختلف مراحلها ويف خمتلف املناطق املت�صررة. 

اإطار  توجيهي للحكومة

1. احلكومة

احلكومة، وال�صلطات القائمة يف مناطق النزاع م�صوؤولة عن توفر الظروف املالئمة 

املت�صررة،  للفئات  الأ�صا�صية  البيانات  قاعدة  بتوفر  الإن�صانية  امل�صاعدات  لتقدمي 

ومن خالل التن�صيق الفاعل مع خمتلف الأطراف، وبالأخ�ص مع الدول والوكالت 

الإن�صانية، لإعداد خطة ا�صتجابة اإن�صانية فاعلة، وتنفيذها بال�صكل الأف�صل ل�صالح 

الفئات املت�صررة.
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

اجلهات الدولية هي التي تقدم التمويل للم�صاعدات الإن�صانية، اأو تعمل على توفر 

وكالت  من:  كاًل  وت�صمل  املت�صررين،  لل�صكان  امل�صاعدات  وتقدمي  وتنظيم  الدعم، 

الأمم املتحدة، واملنظمات الدولية غر احلكومية، واملنظمات احلكومية.

ت�صمل وكالت الأمم املتحدة: وكالت الإغاثة الرئي�صة مثل برنامج الأغذية العاملي، 

ومفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني، ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة(اليوني�صيف)، 

واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة ال�صحة العاملية، ومفو�صية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�صان، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

اأما املنظمات الدولية غر احلكومية، فاأبرزها حركة ال�صليب الأحمر، وعلى امل�صتوى 

الوطني الهالل الأحمر.

2. اجلهات الدولية 

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

50

جهات حكومية

منظمات وجهات 

تابعة حلكومات

منظمات ممولة من 

حكومات

منظمات غري 

حكومية

 ال�صليب الأحمر 

الدويل

الهالل الأحمر 

منظمات دولية اأخرى

وكاالت االأمم املتحدة

OCHA
UNICEF
WFP
WHO
OHCHR
UNDP



51

تعزيز  (OCHA)على  الإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  الأمم  مكتب  ويعمل 

ا�صتجابة الأمم املتحدة حلالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية، وتاأمني اإطار 

متما�صك، ي�صتطيع فيه كّل نا�صط، وكل جهة مهتمة، امل�صاهمة بفعالية وباأ�صرع وقت 

ممكن يف العمل امل�صرتك يف جمال ال�صتجابة الإن�صانية.

اأما املنظمات الدولية احلكومية فهي املنظمات املمولة من احلكومات، وتقدم منحاً 

مبا�صرة، جلهات حكومية مركزية، اأو حملية، اأو ملنظمات املجتمع املدين، يف جمالت 

عديدة، تركز اأكرث على اأولويات املجتمعات املحلية.

ينبغي اأن ت�صاهم اجلهات الدولية يف الوقاية من الف�صاد من خالل الآتي:

•الإع���الن يف مواقعها الإليكرتونية باللغة العربية عن املنح املقدمة وقيمتها، و�صقفها 
الزمني، واملناطق اجلغرافية امل�صتهدفة.

•اإتاح���ة الفر�ص���ة للمناف�صة بني منظمات املجتمع امل���دين يف احل�صول على التمويل، 
وفق معاير تفر�ص على هذه املنظمات احلوكمة الر�صيدة.

•تخ�صي����ص موارد مالية كافي���ة �صمن املنح املقدمة، لتنفي���ذ امل�صح امليداين اخلا�ص 
بتحدي���د الفئ���ات امل�صتهدف���ة واحتياجاته���ا، يف املناطق التي ل تتواف���ر عنها بيانات 

وا�صحة وكافية. 

•توفر الحتياجات املطلوبة للم�صاعدات الإن�صانية من ال�صوق املحلية، وفق املقايي�ص 
واملوا�صفات ال�صامنة للجودة.

•تخ�صي����ص من���ح للرقابة عل���ى اأعمال امل�صاع���دات، تق���دم، وفق معاي���ر تناف�صية، 
ملنظمات املجتمع املدين، املتخ�ص�صة مبكافحة الف�صاد، التي مل تعمل يف جمال تقدمي 

امل�صاعدات.

اإطار توجيهي للجهات الدولية
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

ي�صم���ل املجتمع املدين الأطر غر احلكومية، وهي املوؤ�ص�صات املدنية والأطر النقابية، 

وقد ركزت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد، على دور املجتمع املدين يف مكافحة 

الف�ص���اد حي���ث ن�صت املادة ١3 م���ن التفاقية على اأن: “تتخ���ذ كل دولة طرف تدابر 

منا�صبة، �صمن حدود اإمكاناتها، ووفقاً للمبادئ الأ�صا�صية لقانونها الداخلي، لت�صجيع 

اأف���راد وجماع���ات ل ينتمون اإىل القط���اع العام، مثل املجتم���ع الأهلي واملنظمات غر 

احلكومية، ومنظمات املجتمع املحلي، على امل�صاركة الن�صطة يف منع الف�صاد وحماربته، 

واإذكاء وعي النا�ص فيما يتعلق بوجود الف�صاد واأ�صبابه وج�صامته وما ميثله من خطر”.

3. منظمات املجتمع املدين:

اإطار توجيهي ملنظمات املجتمع املدين

يجب اأن تلتزم منظمات املجتمع املدين مبعاير ال�صفافية، وقيم النزاهة حتى ت�صاهم 

بفعالية يف الوقاية من الف�صاد، ويتطلب ذلك حتقيق الآتي:

•اأن يك���ون النظ���ام الأ�صا����ص وكل القواع���د الناظمة ملنظمات املجتم���ع املدين تعك�ص 
مفهوم احلكم الر�صيد.

•وجود هيكل تنظيمي وا�صح يحدد ال�صالحيات، وامل�صوؤوليات بني خمتلف الوحدات 
ومينع ت�صاربها.

•اعتم���اد هيئ���ة رقابة داخلي���ة ب�صالحيات، ت�صاعد على ك�ص���ف الختاللت وحالت 
الف�صاد، والإبالغ عنها، وحما�صبة املت�صببني فيها.

•و�صع �صيا�صات داخلية �صفافة للتوظيف، وملنع ت�صارب امل�صالح داخل املنظمة.
•وجود مدونة �صلوك للعاملني يف املنظمة، وموقع اإليكرتوين يحتوي على كل املعلومات 

والأن�صطة التي تنفذها املنظمة.

•فت���ح ح�ص���اب م�صتقل لكل م�ص���روع من م�صاري���ع املنظمة يف اإط���ار ح�صابها البنكي 
الرئي�ص.

•وجود �صجالت مالية ورقية واإليكرتونية كاملة و�صحيحة، ونظام حما�صبي اآيل.
•اعتم���اد حما�صب قانوين خارجي لكل ح�صاب���ات املنظمة واأموالها، �صريطة اأن تكون 

وا�صحة ومف�صلة ومب�صطة، بحيث ميكن للجمهور فهمها ومعرفة بنودها.

•ت�صكيل جلان جمتمعية تكون موجودة يف جميع املراحل، لإ�صراك الفئات امل�صتهدفة 
يف حتديد الحتياجات والرقابة على توزيعها.

•اإع���داد تقاري���ر دورية فنية ومالي���ة عن اأعماله���ا، يف جمال امل�صاع���دات الإن�صانية 
ون�صرها يف مواقعها الإليكرتونية، ويف �صتى الو�صائل املمكنة.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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ي�صم���ل القطاع اخلا�ص ال�صركات، واملوؤ�ص�صات اخلا�صة وامل�صاهمة واملحدودة، وينبغي 

على القطاع اخلا�ص اأن يلتزم بال�صفافية، والنزاهة وامل�صاءلة، واأن يعك�ص هذا اللتزام 

يف الواق���ع العملي، اإىل جانب ال�صطالع بدوره يف مواجهة اأي �صلوكيات من املوظفني 

العمومي���ني، قد تت�صبب يف اإهدار امل���ال العام من خالل التن�صيق مع اجلهات الر�صمية 

اأو غر الر�صمية كمنظمات املجتمع املدين والإعالم.

ويلعب القطاع اخلا�ص دوراً يف توفر امل�صاعدات الإن�صانية، ويف تقدمي جزء منها، اإما 

بطرق مبا�صرة اأو عرب منظمات املجتمع املدين.

4. القطاع اخلا�ص

اإطار توجيهي للقطاع اخلا�ص

ينبغي اأن ي�صاهم القطاع اخلا�ص يف الوقاية من الف�صاد، من خالل الآتي:

•توف���ر الحتياج���ات املطلوب���ة للم�صاعدات الإن�صاني���ة وفق املوا�صف���ات واملقايي�ص 
ال�صامنة للجودة.

•الإع���الن عن املنح املقدم���ة للمنظمات املدنية وقيمتها، و�صقفه���ا الزمني، واملناطق 
اجلغرافية امل�صتهدفة.

•اإتاح���ة الفر�ص���ة للمناف�صة بني منظمات املجتمع امل���دين يف احل�صول على التمويل، 
وفق معاير وا�صحة و�صفافة.

•الإع���الن ع���ن اأ�صماء املنظم���ات احلا�صلة على متوي���ل، وربط املنح بخط���ة رقابية، 
للتحقق من اأن امل�صاعدات جرى توزيعها، ح�صب طبيعة املنحة املقدمة.
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مقدم���و امل�صاع���دات الإن�صاني���ة، والعاملون فيه���ا، يقومون بدور مه���م �صمن خمتلف 

اجله���ات ال�صريكة يف اأعم���ال امل�صاعدات الإن�صانية، لذلك ينبغي اأن يكونوا على دراية 

باأه���م مبادئ ومعاي���ر العمل الإن�صاين للقي���ام مب�صوؤولياتهم بال�ص���كل الأف�صل، الذي 

يحقق ا�صتجابة اإن�صانية، تراعي تلك املبادئ الإن�صانية.

5. مقدمو امل�صاعدات االإن�صانية:

مبادئ توجيهية ملقدمي امل�صاعدات االإن�صانية

•مراعاة العادات والتقاليد للفئة امل�صتهدفة عند توزيع امل�صاعدات.
•احلر����ص على ع���دم الإ�صراف، اأو الظه���ور مبظهر ا�صتفزازي من خ���الل ا�صتخدام 

�صيارات فارهة، اأو ما �صابه ذلك.

•التعام���ل مع م�صتلمي امل�صاعدات باحرتام، وجتن���ب ا�صتخدام عبارات اأو كلمات من 
�صاأنها احلط من كرامة الإن�صان، اأو تخويفه عند ت�صليم امل�صاعدات.

•التعامل مع م�صتلمي امل�صاعدات على قاعدة امل�صاواة.
•ع���دم اإجب���ار امل�صتفيدين عل���ى الإدلء بت�صريح���ات اإعالمية دعائي���ة، وعدم اإظهار 
الراغبني منهم بالت�صريحات الإعالمية ب�صورة حتط من كرامتهم، اأو ت�صيء اإليهم.

•احلر����ص على مناق�ص���ة �صلوك مقدمي امل�صاعدات م���ع املجموعات امل�صتفيدة، عرب 
لق���اءات معهم   اأو عند اإجراء م�صوحات دوري���ة ل�صتطالع ت�صوراتهم، وانطباعاتهم 

واآرائهم.

•احلر����ص ال�صديد على احليادية، والن�صحاب من اتخ���اذ القرارات املرتبطة بوجود 
م�صالح �صخ�صية اأو ملقربني.

•توثي���ق احلوادث الأمنية امليدانية املمك���ن اأن يتعر�ص لها مقدمو امل�صاعدات، بحيث 
تتحمل اجلهات املعنية م�صوؤولية توفر �صبل احلماية لهم.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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متث���ل الرقابة عل���ى اأعمال امل�صاع���دات الإن�صانية اجلزء الأهم، للوقاي���ة من الف�صاد، 

وم�صاءل���ة وحما�صب���ة املت�صبب���ني يف حدوث ممار�ص���ات ف�صاد، باإحالته���م اإىل اجلهات 

املعنية، مثل الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد، ونيابة الأموال العامة.

يف هذا اجلانب نركز على اأبرز اآليات الرقابة وهي: تقييم الأداء، ثم الرقابة الداخلية 

يف خمتل���ف املوؤ�ص�ص���ات، ي�ص���اف اإىل ذلك الرقاب���ة اخلارجية، التي يق���وم بها اآخرون 

م���ن اأف���راد، ومنظم���ات، وو�صائل الإعالم، من خ���الل ر�صد وتوثيق وقائ���ع الف�صاد يف 

امل�صاعدات الإن�صانية والإبالغ عنها، وميكن تف�صيل ذلك يف الآتي:

1. تقييم االأداء:

تتعل���ق ه���ذه الآلية بقيام اجلهاز التنفيذي يف كل موؤ�ص�ص���ة، مبراجعة �صاملة وم�صتمرة 

ملختل���ف مراحل وم�صتوي���ات العمل، واأداء العاملني، بهدف معرفة مدى اللتزام بخطة 

العمل، وما يرتبط بها من م�ؤ�سرات، وحتديد نقاط الق�ة ونقاط ال�سعف التي �ساحبت 

خمتل���ف الأعمال، وو�صع املعاجلات الكفيلة بتجاوز الإخفاقات، وبالتايل تطوير اآليات 

العمل.

2. الرقابة الداخلية:

ه���ي مهم���ة هيئ���ة، اأو جلنة الرقاب���ة الداخلية، املعني���ة يف كل موؤ�ص�ص���ة، مبراقبة اأداء 

اجله���از التنفيذي، يف خمتلف الأن�صطة التي تنفذها املوؤ�ص�صة، بهدف تعزيز ال�صفافية 

وامل�صاءلة.

ومن مهام هذه الهيئة الرقابية فح�ص وتدقيق احل�صابات، مبا فيها احل�صابات املتعلقة 

باأعم���ال امل�صاع���دات الإن�صاني���ة، واإ�صدار تقاري���ر دورية مالية وفني���ة، عن نتائج هذه 

املراقبة، مبا ي�صاعد على احليلولة دون وقوع الف�صاد، اأو حما�صبة املت�صببني يف حدوث 

حالت ف�صاد وفق النظم والت�صريعات التي تنظم اأعمال هذه املوؤ�ص�صة اأو تلك.

يف ه���ذا اجلان���ب ينبغ���ي عل���ى كل موؤ�ص�ص���ة اأن تن�ص���ر تقاريره���ا العام���ة، وتقاريرها 

املحا�صبية، يف مواقعها الإليكرتونية، لتكون متاحة لالطالع العام، لتمثل بذلك و�صيلة 

فاعلة لتج�صيد ال�صفافية، وتعزيز امل�صاءلة.

الرقابة على أعمال المساعدات اإلنسانية
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3. ر�صد وتوثيق وقائع الف�صاد:

تق���وم به���ده املهمة منظمات اأو اأف���راد بهدف الك�صف عن وقائع الف�ص���اد يف اأداء هذه 

املوؤ�ص�صة اأو تلك، والإبالغ عن تلك الوقائع للجهات املعنية مبكافحة الف�صاد.

يف اأعم���ال امل�صاع���دات الإن�صاني���ة، ميك���ن اأن تقوم منظم���ات املجتمع امل���دين املعنية 

مبكافح���ة الف�صاد، وبالأخ����ص املنظمات غر املنخرطة يف اأعم���ال امل�صاعدات ب�صكل 

مبا�ص���ر، مبهمة اأو�ص���ع يف مراقبة اأداء املوؤ�ص�صات الأخرى احلكومية، وغر احلكومية، 

وخا�ص���ة يف الظروف التي توؤدي فيها النزاع���ات امل�صلحة اأو الكوارث اإىل اإ�صعاف، اأو 

تعطي���ل موؤ�ص�ص���ات الدولة، وعلى وجه الأخ�ص املوؤ�ص�ص���ات الرقابية، كما تقوم و�صائل 

الإعالم يف هذا املجال، بدور كبر اإىل جانب منظمات املجتمع املدين. 

ولك���ي حتقق عملي���ة ر�صد وتوثيق وقائع الف�صاد اأهدافها، لب���د من التحديد الوا�صح 

والدقي���ق للوقائ���ع التي يجري الت�ص���دي لها، والتحقق من اأنها تدخ���ل �صمن الأعمال 

الت���ي يجرمه���ا القانون، ومتثل حالت ف�صاد، ومن امله���م يف هذه اجلزئية تو�صيح اأبرز 

امل�صطلحات املرتبطة بالر�صد والتوثيق.

يعرف الر�صد باأنه: 

اأو  حدث  حول  احلقائق  وتق�صي  املنظم،  ال�صتعالم  على  تقوم  تقييمية  عملية 

احلقيقة  اإىل  الو�صول  بغية  تفا�صيلها  عن  والتنقيب  ظاهرة حمددة،  اأو  واقعة، 

من  احلد  يف  ا�صتعمالها  ميكن  ودقيقة  معلومات حم��ددة  على  احل�صول  عرب   ،

الف�صاد، واإثبات الوقائع املر�صودة.

تتخذها  التي  للتدابر،  تتبع ممنهج  باعتباره عملية  الر�صد  وي�صتخدم م�صطلح 

املوؤ�ص�صات اأو املنظمات اأو املبادرات للوقوف على مدى قيام املوؤ�ص�صات بواجباتها، 

وفق املهام املنوطة بها.

تق�صي احلقائق: 

ا�صتخال�ص  به  ويق�صد  الر�صد،  م�صطلح  من  اأ�صيق  احلقائق  تق�صي  م�صطلح 

املعلومات  اأكرب قدر من  اإىل جمع  التق�صي  ويوؤدي  الر�صد،  تقارير  احلقائق من 

للتاأكد من اأية ادعاءات، اأو بالغات بوقوع خمالفات توؤدي اإىل الف�صاد؛ وغالباً ما 

تقوم منظمات اأو موؤ�ص�صات بعملية التق�صي لأنها تتطلب فرق عمل اأكرب وموارد 

مالية ومعرفية كبرة ن�صبياً.
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التوثيق: 

تاأتي عملية التوثيق كعملية لحقة لعمليتي الر�صد والتق�صي ويق�صد بها: الت�صجيل 

املنظ���م لنتائج عمليت���ي الر�صد والتق�صي، وتهدف اإىل تنظي���م املعلومات بطريقة 

جتعل من ال�صهل ا�صتعادتها عند احلاجة اإليها؛ وحتتاج هذه العملية اإىل ا�صتخدام 

ا�صتمارات ر�صد موحدة م�صبقاً للر�صد، بحيث تتوحد اآلية الر�صد وي�صهل توثيقها 

واأر�صفته���ا وحفظها اإليكرتوني���اً. وينبغي الرتكيز على اأننا نر�ص���د وقائع الف�صاد، 

اأو موؤ�ص���رات لق�صاي���ا ف�صاد، وميكن لالأف���راد امل�صاهمة يف هذه العملية من خالل 

تقدمي البالغا،ت وال�صكاوى عن ق�صايا الف�صاد للجهات الر�صمية، وغر الر�صمية 

املعنية مبكافحة الف�صاد. 

بع���د ر�صد وتوثيق وقائ���ع الف�صاد، تاأتي اخلطوة التالية املتمثل���ة يف الإبالغ عن وقائع 

الف�صاد، ويكون ذلك بتقدمي بالغ اأو �صكوى.

ف الباغ باأنه:  وُيعرَّ

الإخب���ار بوقوع جرمية من جرائم الف�ص���اد، وميكن اأن يتقدم به اأي �صخ�ص علم بوقوع 

جرمي���ة ف�ص���اد، واإن مل يكن ل���ه عالقة بها من اأي نوع، وتتعدد �ص���ور وو�صائل تقدميه 

للجه���ة املخت�ص���ة، فقد يكون بالفاك����ص اأو عرب موقع اجلهة على �صبك���ة الإنرتنت، اأو 

بح�ص���ور ال�صخ����ص املبلغ للجهة امل���راد اإبالغها، وي�صتح�صن اإرف���اق الوثائق املوؤيدة اإن 

اأمكن ما مل، فال ي�سرتط ذلك لقب�ل البالغات.

اأما ال�صكوى فتعرف باأنها: 

عري�ص���ة تت�صمن وقوع جرمية من جرائم الف�صاد، يقدمها �صخ�ص اأو اأكرث لهم عالقة، 

اأو ت�ص���رروا، اأو كان���وا اأح���د اأطراف ه���ذه اجلرمية. وبالتايل يج���ب اأن تقدم من ذوي 

العالق���ة مبو�صوع اجلرمية املبلغ عنها، ولهذه العالقة عدة �صور كاأن يكون �صحية من 

�صحاياه���ا، اأو اأن يكون طرفاً من اأط���راف املو�صوع الذي حدثت فيه اجلرمية، ويجب 

ح�ص���ور ال�صاكي بنف�صه اأو ع���ن طريق ممثله القانوين املفو�ص بتق���دمي ال�صكوى نيابة 

عنه، كما يجب اإرفاق الوثائق املوؤيدة ل�صحة �صكواه.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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اإطار توجيهي للجهات العاملة يف امل�صاعدات 

لتفعيل الباغات وال�صكاوى:

•اإيج���اد اآلية مرنة لتلق���ي البالغات وال�صكاوى يف خمتل���ف مراحل امل�صاعدات، من 
حيث ال�صتحقاق وتق���دمي امل�صاعدات واآليات الختيار، والتوزيع والنقل والتخزين، 

و�صلوكيات املوظفني املكلفني بذلك.

•تنبيه متلقي امل�صاعدات اأو املواطنني يف املنطقة التي يجري توزيع امل�صاعدات فيها، 
اأن باإمكانهم اللجوء اإىل تلك الآلية التي قد تكون ا�صتمارات م�صممة م�صبقاً، اأو عرب 

الهاتف مثاًل، لالإبالغ عن اأي حالت ف�صاد.

•اإج���راء اأعمال التحري املطلوب���ة للبالغات وال�صكاوى املقدم���ة، والقيام مبحا�صبة 
داخلية حقيقية للمخالفني لالأنظمة والإجراءات املعمول بها ، واإحالة ما يرقى اإىل 

ق�صايا الف�صاد اإىل اجلهات املعنية ملحا�صبتهم.

•حتلي���ل �صكاوى امل�صاعدات، كونها متثل و�صيلة مهمة للك�صف عن جوانب اخللل، اأو 
ال�صلوك املُف�صي اإىل الف�صاد، وو�صيلة ل�صتخال�ص العرب وتطوير برامج امل�صاعدات.
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ت�صم���ل و�صائل الإعالم موؤ�ص�صات الإعالم الر�صمية، واحلزبية، والأهلية، املرئية وامل�صموعة 

واملقروءة والإليكرتونية.

 تقع على و�صائل الإعالم م�صوؤولية كبرة يف الت�صدي للف�صاد، فهي تعرب عن �صمر املجتمع، 

وتداف���ع ع���ن م�ساحله، وت�سكل احد خط�ط الدفاع الأوىل لل�ق�ف �سد الف�ساد، اإذ ي�سعب 

ت�صور حتقيق اأي جناحات يف جمال مكافحة الف�صاد، من دون اأن يكون لالإعالم دور اأ�صا�ص 

وفاعل.

 ويتطل���ب قي���ام و�صائ���ل الإعالم به���ذا الدور، اأن تتحل���ى باملهنية، واجل���راأة، واأن تكون حرة 

وم�ستقل���ة، ك���ي تتمكن من ممار�سة دورها، دون اأي �سغ�ط خارجية عليها، اأو على العاملني 

فيها.

دور وسائل اإلعالم في الرقابة على المساعدات:
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من  الف�صاد  من  الوقاية  يف  الإع��الم  و�صائل  ت�صاهم  اأن  ميكن 

خالل الآتي:

•توعية النا�ص باخلطورة التي متثلها املمار�صات الفا�صدة على حياتهم وحقوقهم، 
وامل�صاهمة يف خلق وتعزيز ثقافة النزاهة ومقاومة الف�صاد.

•متابعة حالت حمددة للممار�صات الفا�صدة يف امل�صاعدات الإن�صانية، والعمل على 
توثيق حالت الف�صاد اأينما كانت، �صواء يف الأداء احلكومي، اأو اخلا�ص اأو يف املجتمع 

املدين اأو اجلهات الدولية.

•تخ�صي�ص م�صاحات منا�صبة من العمل ال�صحفي ملكافحة الف�صاد يف امل�صاعدات 
الإن�صانية.

•اإعداد ون�صر مواد �صحفية عن الفئات املت�صررة، التي مل حتظ بالتفاتة من قبل 
اجلهات امل�صاركة يف اأعمال امل�صاعدات الإن�صانية.

•تعزيز العالقة الت�سامنية والدور التكاملي لالإعالميني، مع اأو�ساط املجتمع املدين 
يف الدفاع املتبادل عن بع�صها البع�ص، ويف تنفيذ مهامهما امل�صرتكة.



6363



64

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

متث���ل و�صائل التوا�ص���ل الجتماعي �صكاًل من اأ�صكال التوا�صل التفاعلي، حيث يجري تبادل 

وت�ص���ارك املعلوم���ات، والآراء والتفاعل معها بالتحليل والراأي، وهي ف�صاء مفتوح، غر قابل 

لل�صيطرة عليه من قبل �صخ�ص اأو جمموعة اأو �صلطة، كما هو �صاأن و�صائل الإعالم التقليدية. 

واأثبت���ت مواق���ع وتطبيق���ات الإع���الم اجلديد )توي���رت –في�صب���وك- جوج���ل + - يوتيوب- 

وات�ص���اب- مدون���ات- منتديات(.. اأثبتت فعالية موؤثرة يف احلي���اة الجتماعية، وال�صيا�صية، 

حي���ث �صاهم���ت يف متكني جماع���ات ال�صغط، واملجتم���ع املدين، من التاأث���ر يف الأحداث، 

وال�صيا�ص���ات، وامل�صارك���ة يف ت�صكيل الراأي العام وال�صغط على ال�صلطات يف ق�صايا عديدة، 

منها: ال�صفافية ومكافحة الف�صاد، وتعريف النا�ص بحقوقهم، وتنظيم حمالت املنا�صرة.

هن���ا ميكن ا�صتثم���ار الإعالم اجلديد للم�صاهم���ة الفاعلة يف تعزي���ز املمار�صات اجليدة يف 

امل�صاعدات  الإن�صانية، �صواء من قبل املنظمات، اأو من قبل النا�صطني الذين ميثلون الرقابة 

ال�صعبي���ة ملختلف الربامج والأن�صطة التي تنفذه���ا اجلهات احلكومية، وغر احلكومية، مع 

مراع���اة التحقق الدائم من املعلومات  والبيانات املمكن ن�صرها، وجتنب البالغات الكيدية، 

والتهامات غر املبنية على وقائع حقيقية، وخا�صة يف جمال مكافحة الف�صاد.

ميك����ن لو�صائل التوا�صل الجتماعي امل�صاهمة الفاعلة يف الوقاية من 

الف�صاد من خالل الآتي:

•الن�ص���ر امل�صتمر للمعلومات والبيانات املوثقة عن املناطق املت�صررة من الكوارث، اأو 
النزاع���ات امل�صلحة، والتي ت�صتدعي اللتفات اإليها من قبل العاملني يف امل�صاعدات 

الإن�صانية.

•امل�صاهم���ة يف اإب���الغ الفئات امل�صتهدفة عن اأعمال امل�صاع���دات الإن�صانية، وفرتات 
النزول امليداين، لتحديد الفئات امل�صتهدفة اأو توزيع امل�صاعدات.

•الإعالن عن طبيعة امل�صاعدات الإن�صانية املقدمة، وحجمها واملناطق امل�صتهدفة.
•متابع���ة حالت ف�ص���اد حقيقية بعد التاأكد منها، وتوثيقها مب���ا ي�صاهم يف حما�صبة 

الفا�صدين واحلد من خماطر الف�صاد.

•تنظي���م حم���الت منا�صرة لنا�صط���ني اأو عاملني يف امل�صاع���دات الإن�صانية، يف حال 
تعر�صهم لالنتهاكات، ب�صبب اأعمالهم يف جمال امل�صاعدات الإن�صانية.

•تب���ادل املعلوم���ات والبيانات بني خمتل���ف اجلهات الفاعلة، يف جم���ال امل�صاعدات 
الإن�صانية.

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

ي��رز دور األف��راد يف الرقابة ع��ى أعامل املس��اعدات اإلنس��انية باعتبارهم متلقي 

املس��اعدات، ومراقبي تلك األعامل يف مجتمعاتهم املحلية، وميكن لألفراد املساهمة 

الفاعلة يف الرقابة عى أعامل املساعدات من خالل اآليت:

•تقدمي بالغ اأو �صكوى عن املمار�صات الفا�صدة اإىل اإدارة املوؤ�ص�صات، التي تقوم باأعمال 
امل�صاع���دات، �ص���واء كانت موؤ�ص�ص���ات ر�صمية اأو منظمات دولي���ة، اأو منظمات جمتمع 

مدين.

•اإب���الغ منظمات املجتمع املدين املعنية بالرقاب���ة بوقائع الف�صاد، وت�صليمها ن�صخة من 
الوثائق املمكن احل�صول عليها كاإثباتات حلدوث الف�صاد.

•ت�صليم ن�صخ من البالغات عن اأية واقعة ف�صاد، مع الوثائق املوؤيدة، اإىل و�صائل الإعالم.
•ا�صتخ���دام و�صائل التوا�صل الجتماعي لك�صف وقائع الف�صاد، وال�صغط على اجلهات 
املعني���ة ملحا�صب���ة املتهم���ني بالف�صاد، عند وج���ود وقائع ف�صاد موثق���ة، ولي�صت جمرد 

اتهامات كيدية من �صاأنها الإ�صرار بالآخرين و�صمعتهم.

دور األفراد في الرقابة على المساعدات:

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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ملحق تدريبي للدليل 

من اإحدى الدورات التي اقامها املر�صد بالتعاون مع GIZ اثناء اعداد هذا الدليل
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

للتدريب عىل هذا  التدريبية املقرتحة  امللحق مخصص لإلرشادات، واألنشطة  هذا 
الدليل، من خالل تحديد زمن كل نشاط تدريبي، وكيفية تنفيذه، وموضوع التدريب 

الذي يستهدفه هذا النشاط. 
تدريبية  )6( ساعات  الدليل  التدريبي عىل هذا  الزمن  أن  إىل  اإلشارة هنا،  وتجدر 

عملية مهنية.
وميكن للمدرب أن يُعدل، أو يُبدل بني األنشطة التدريبية كام يراه مناسباً حسب 
عدد  مع  يتالءم  ومبا  للتدريب،  املتاح  الزمن  أو  املستهدفة  الفئة  أو  املوضوع 

املستهدفني، وأعامرهم، ومستواهم، وتحقيق الهدف من النشاط .

•توضيح هدف أو موضوع النشاط التدريبي. 
•رشح طريقة وخطوات وزمن تنفيذ النشاط.

•توزيع / تسليم األدوات الالزمة للمشاركني إلنجاز النشاط.
•تنفيذ النشاط.

•عرض املشاركني / املجموعات لنتائج عملها.
•مناقشة النتائج، إما جامعياً أو مع املجموعة ذاتها.

مع  أو  الكيل،  التدريب  وربطه مبوضوع  ومخرجاته،  النشاط  موضوع  •تلخيص 
النشاط السابق أو مع التايل.

•إجراء تقييم للنشاط مع املشاركني من حيث فائدته وسهولته وزمنه وتفاعلهم 
معه.

�لإجر�ء�ت �ملتبعة عند تنفيذ �أي ن�شاط تدريبي

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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زمن �لن�شاط:  30 دقيقة

الإن�صانية  امل�صاعدات  ماهية  املو�صوع: 

واحلق يف احلماية املرتبط بها.

م امل�صاركني اإىل 3 اأو 4 جمموعات  1- َق�صِّ

واطلب منهم:

ل��ل��م�����ص��اع��دات  ت��ع��ري��ف  - ���ص��ي��اغ��ة 

الإن�صانية؟

- تداول معهم اأوجه الت�صابه، والختالف 

بني التعريفات التي اأعدوها. 

- اعر�ص التعريف املكتوب يف الدليل.. 

واأبرز التقارب بني تعريفاتهم، والتعريف 

املكتوب.

2- ع��ن��د م��ن��اق�����ص��ة م��اه��ي��ة امل�����ص��اع��دات 

االإن�صانية ا�صتعن باالأ�صئلة االآتية:

- نوعية امل�صاعدات الإن�صانية؟

زمن  الإن�صانية  للم�صاعدات  ه��ل   -

حمدد؟

- ال�سروط الأ�سا�سية لتلقي امل�ساعدات؟

- ك��ي��ف ي��رت��ب��ط احل���ق يف احل��م��اي��ة 

بامل�صاعدات الإن�صانية؟

اجلل�صات  ت�صمم  اأن  اجل��ي��د  م��ن 

التدريبية وفق الآتي:

اجلل�صة  بداية  يف  امل��درب  يقوم  اأن 

مدخل  ت��ق��دمي  بعر�ص/  التدريبية 

عام / اأويل (خمت�صر) عن مو�صوع 

التدريبي  الن�ساط  ينفذ  ثم  اجلل�سة، 

الن�ساط  ينفذ  اأو  اإج���راءات���ه..  بكل 

التدريبي بعد عر�ص عنوان مو�صوع 

اجلل�صة وهدفها، ويف نهاية اجلل�صة 

تلخي�ص  اأو  ب�صرح   / بتو�صيح  يقوم 

وكيف  اجلل�صة،  مو�صوع  معلومات 

عمل  التي  الن�ساط  خمرجات  كانت 

عليها امل�صاركون. 

- ينبغي الثناء على جهود امل�صاركني 

الأن�����ص��ط��ة  يف  عملهم  وخم���رج���ات 

التدريبية.

النقاط  على  الرتكيز  الأهمية  من   -

يطرحها  التي  الواقعية  اأو  اجلديدة، 

امل�صاركون .

- ي��ن��ب��غ��ي الأخ�����ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار 

ح�صا�صية مو�صوع الدليل، كونه يتعلق 

ح�صا�صة  وهي  الإن�صانية،  بامل�صائل 

جزء  واملتدربون  املجتمع،  لدى  جداً 

من هذا املجتمع .

ن�صائح:اإر�صادات عامة:

ن�شاط تدريبي رقم )1(
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

زمن �لن�شاط:  30 دقيقة

املو�صوع : مبادئ ومعايري العمل اإلنساين

م املشاركني إىل 4 مجموعات، ووزع قصاصات تتضمن كل قصاصة تعريفاً ملبدأ من  1- قَسِّ

مبادئ العملية اإلنسانية، واطلب من كل مجموعة أن تضع عنواناً للتعريف املكتوب يف 

القصاصة، وتأكد من صحة ما قاموا به.

لكل  عناوين  لوضع  مجموعات   6 إىل  املشاركني  م  قَسِّ نفسها،  وبالطريقة  أخرى  مرة   -2

تعريف خاص باملعايري األساسية للمساعدات اإلنسانية.

الخاص  الشكل  مع عرض  واملعايري  املبادئ  من  كل  تطابق  مدى  املشاركني  مع  راجع   -3

باملعايري واملبادئ املوجودة يف الدليل يف الخطوتني السابقتني.

زمن �لن�شاط:  25 دقيقة

املو�صوع: التحديات التي تواجه اأن�صطة امل�صاعدات الإن�صانية

- وزع ورقة العمل التالية حول اأبرز املعوِّقات. 

بكتابة  املعوِّقات  واحدة من  يعملوا على  اأن  م�صاركني   3 اأو   2 كل  اطلب من   -

طريقة التغلب عليها يف كرت ملون.

- ناق�ص معهم جناعة ما قاموا بكتابته.

ن�شاط تدريبي رقم )2(

ن�شاط تدريبي رقم )3(

لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية
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قات املمكن مواجهتها يف اأعمال امل�صاعدات االإن�صانية اأبرز املعِوّ

أبرزت النقاشات التي خاضها مشاركون يف ورش عمل نظمها املرصد اليمني لحقوق اإلنسان 

قات التي بدت يف الواقع العميل يف أعامل املســاعدات اإلنسانية، وتشمل  العديد من املعوِّ

قات اآليت: هذه املعوِّ
•�صعوب���ة احل�صول على قاع���دة بيانات موحدة، وحمدثة لدى خمتل���ف اجلهات الر�صمية، 

والأهلية واملنظمات الدولية، عن جميع املناطق امل�صتهدفة.

•�صعوبة احل�صول على البيانات املتوافرة لدى بع�ص اجلهات الر�صمية، اأو املنظمات املحلية 
والدولية، ب�صبب عدم الإعالن عن تلك البيانات.

•�صعف التن�صيق بني اجلهات الر�صمية واملنظمات املحلية، والدولية والقطاع اخلا�ص.
•�صع���ف ال�صفافية يف تق���دمي منح امل�صاعدات الإن�صانية ملنظم���ات املجتمع املدين من قبل 

املنظمات واجلهات املانحة.

•تك���رار ا�صتهداف فئات اأو مناطق حمددة بامل�صاعدات، وتكرار نوع امل�صاعدات نف�صها من 
اأكرث من جهة للفئة امل�صتهدفة نف�صها، مقابل حرمان فئات اأخرى. 

•�صع���ف اأو غياب التمويل الكايف - يف املن���ح املقدمة من املنظمات الدولية - لإجراء م�صح 
مي���داين، لتحديد الفئات امل�صتهدف���ة ومناطقها واحتياجاتها الفعلي���ة، يف املناطق التي ل 

تتوافر عنها بيانات م�صبقة لدى اجلهات املعنية.

•عدم اإ�صراك الفئات امل�صتهدفة يف حتديد احتياجاتها، وعدم ا�صتق�صاء اآرائها والأخذ بها 
حول الربامج املنفذة يف خمتلف مراحلها.

•ع���دم تدريب العاملني واملتطوعني يف جمال امل�صاع���دات الإن�صانية على خمتلف املهارات 
املطلوبة يف هذا املجال.

•وج���ود خماط���ر حقيقية، وادع���اءات مبخاطر اأخرى م���ن قبل القائمني عل���ى العمل اأثناء 
تخزين ونقل وتوزيع امل�صاعدات الإن�صانية.

•ع���دم قيام ال�صلط���ات املخت�صة بدوره���ا وم�صوؤوليتها يف توفر الظ���روف املالئمة، لقيام 
العامل���ني يف امل�صاع���دات الإن�صانية بواجبهم، وعدم توف���ر احلماية لهم من املخاطر التي 

يواجهونها، اأثناء عملهم من قبل نافذين يتعمدون التحكم مب�صار امل�صاعدات الإن�صانية.

•�صع���ف الرقاب���ة على الأعم���ال، و�صعف اأو غي���اب تقييم الأداء من قب���ل اجلهات القائمة 
بامل�صاعدات الإن�صانية.

•اإهمال البالغات وال�صكاوى، التي تتيح م�صاركة الفئات امل�صتهدفة يف تقييم العمل وك�صف 
الختاللت واملمار�صات الفا�صدة املمكن حدوثها يف امل�صاعدات الإن�صانية.

 ورقة عمل للن�شاط رقم )3(
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لتعزيز النزاهة والشفافية يف املساعدات االنسانية

�لإجر�ء�ت �ملتبعة عند تنفيذ �أي ن�شاط تدريبي

زمن �لن�شاط:  )25( دقيقة

املو�صوع : مراحل املساعدات اإلنسانية

* اعرض الشكل املوضح ملراحل املساعدات اإلنسانية.

م املشاركني إىل خمس مجموعات – حسب املراحل – * قَسِّ

* اطلب من كل مجموعة أن تضع قامئة بالسياسات املطلوبة يف كل مرحلة من املساعدات 

اإلنسانية.

* ناقش بشكل جامعي نتائج عمل كل مجموعة.

زمن �لن�شاط : 45 دقيقة 

املو�صوع : صور الفساد يف املساعدات اإلنسانية 

1- يف املرحلة األوىل من هذا النشاط ميكن العمل بإحدى طريقتني :

الطريقة األوىل: 5 مجموعات عمل من خالل تقسيم املشاركني، إىل 5 مجموعات، تعمل كل 

مجموعة عىل صور الفساد يف كل مرحلة من املساعدات اإلنسانية. )يف حالة استخدام هذه 

الطريقة ميكن استخدام النشاط رقم 6 تالياً(.

الطريقة الثانية: أن تعقد حلقة نقاش جامعي ملناقشة األسئلة أدناه كمحاور للنقاش. )يف حالة 

استخدام هذه الطريقة ميكن استخدام الفقرة 2 من هذا النشاط تالياً(.

األسئلة هي : 

* ما هي املؤرشات التي تدل عىل وجود فساد يف عمليات املساعدات اإلنسانية؟

* ما هي صور الفساد يف املساعدات اإلنسانية استنتاجاً من الواقع؟ مع تحديد – إن أمكن- 

موقعها يف كل مرحلة من مراحل املساعدات اإلنسانية.

2 - تصميم منوذج مبسط، استبيان تقييمي لتحديد مدى االلتزام مبعايري الشفافية، واملساءلة 

يف كل مرحلة من مراحل املساعدات اإلنسانية.

�لن�شاط �لتدريبي رقم )4( 

�لن�شاط �لتدريبي رقم )5( 
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زمن �لن�شاط: 40 دقيقة

املوضوع : املبادئ اإلرشادية ملراحل املساعدات اإلنسانية 

ـ وزع لكل مشارك 5 كروت ملونة.

ـ اطلب من كل مشارك أن يستخدم كرتاً واحداً ليكتب عليه مبدأً إرشادياً واحداً، لصورة من 

صور الفساد عن كل مرحلة، ويقوم بتعليق الكرت عىل اللوحة. )صور الفساد التي حددوها يف 

نتائج النشاط رقم 5(.

ـ أعط 3 دقائق لكل جولة من الجوالت الخمس.

ـ ناقش معهم نتائج أعاملهم ، وقارنها باملبادئ اإلرشادية املكتوبة يف الدليل

زمن النشاط: 60 دقيقة

املوضوع: رشكاء املساعدات اإلنسانية 

- وزع املشاركني عىل 5 مجموعات حسب الجهات املعنية باملساعدات اإلنسانية واملجموعة 

الخامسة ملقدمي املساعدات.

كمرجع  اإلنسانية،  املساعدات  رشكاء  من  جهة  لكل  التوجيهي  اإلطار  من  نسخاً  لهم  وزع   -

لالستعانة به.

- وضح لهم هدف هذا النشاط. 

- اطلب من كل مجموعة أن تقوم بصياغة إطار توجيهي للجهة املحددة للمجموعة.

- بعد االنتهاء من عمل املجموعات ناقش مع كل مجموعة نتائج عملها.

�لن�شاط �لتدريبي رقم )6( 

�لن�شاط �لتدريبي رقم )7( 
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زمن النشاط : 45 دقيقة

املوضوع : طرق وأدوات الرقابة عىل املساعدات اإلنسانية 

مبا  اإلنسانية  املساعدات  الرقابة عىل  وأدوات  املشاركني، طرق  مع  بشكل جامعي  ناقش   -

يحقق الشفافية واملساءلة فيها، واكتبها يف قامئتني منفصلتني عىل اللوحة.

- قم باختيار طريقتني وأداتني، واطلب منهم عرب توزيع 4 مجموعات أن يقوموا بـ : 

رقابة  أو  والعكس،  الدولية  املحلية عىل  املنظامت  )رقابة  كل طريقة.  لتنفيذ  آلية  o وضع 

املنظامت عىل الحكومة ...إلخ(

o تصميم منوذج لكل أداة. )مثالً منوذج رصد وتوثيق أو منوذج تقييم أداة ..إلخ(

- استعرض نتائج عملهم وناقشها معهم بشكل جامعي .

زمن النشاط : 35 دقيقة 

اإلعــالم  وسائل  دور   : املوضوع 

عىل  ــة  ــاب ــرق ال يف  والــتــواصــل 

املساعدات اإلنسانية 

ـ وزع املشاركني عىل 4 مجموعات 

وسلبيات  إيجابيات  حول  عمل 

التواصل  ووسائل  اإلعالمي،  الدور 

 ، املحلية  املنظامت  االجتامعي، 

املساعدات  الرقابة عىل  األفراد يف 

اإلنسانية. 

زمن النشاط: 25 دقيقة 

املوضوع: دور وسائل اإلعالم والتواصل واألفراد 

واملنظامت يف الرقابة عىل املساعدات اإلنسانية.

قم بعرض تجارب وصور عن عمليات املساعدات 

اإلنسانية ، وناقش مع املشاركني مدى تأثري هذه 

وعىل  اإلنسانية،  املساعدات  عىل  املامرسات 

املجتمع، وكيف ميكن أن يلعب اإلعالم واألفراد 

ميكن  وهل  السياق،  هذا  يف  دوراً  واملنظامت 

املواطنني  بحالة  أو  بالفساد،  تتعلق  صور  نرش 

املحتاجني للمساعدات اإلنسانية.

�لن�شاط �لتدريبي رقم )8( 

�لن�شاط �لتدريبي رقم )10( �لن�شاط �لتدريبي رقم )9( 
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- كيف نرف�ص اأياً من �صور الف�صاد ؟

- ماذا يعني ت�صارب امل�صالح ؟

- كيف نحمي امل�صاعدات اأثناء النقل، والتوزيع؟ 

- ماهي حدودنا يف الت�صدي للف�صاد ؟

- ماهي ال�صلوكيات التي ينبغي علينا ممار�صتها لتكون اأمنوذجاً؟

امل�صاعدات  جذب  على  امل�صجعة  املمار�صات   / ال�صلوكيات  ماهي  اأو 

الإن�صانية؟ 

- ماهي الأدوات والتقنيات والو�صائل التي ت�صاعدنا على ك�صف الف�صاد 

والت�صدي له ؟

- ما الذي نحتاج اإليه لتطبيق ما تعلمناه للت�صدي للف�صاد ؟

- هل هناك تاأثر للف�صاد يف امل�صاعدات الإن�صانية على عملية ال�صالم؟ 

- كيف ميكن التعامل ملحا�صبة اجلهات، اأو امل�صوؤولني عن حالت ف�صاد 

يف امل�صاعدات الإن�صانية ومن امل�صوؤول عن امل�صاءلة واملحا�صبة، وهل 

هناك عقوبات ؟

املعنية  رقابة م�صوؤولة بني اجلهات  تكون هناك  اأن  املمكن  - هل من 

بامل�صاعدات الإن�صانية اأو نظام اإجراءات موحد؟   

أسئلة إرشادية للنقاش أثناء التدريب على الدليل
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1. مرشوع “أسفري”، امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة اإلنسانية، اململكة املتحدة، الطبعة الثالثة، 2011، 

)النسخة العربية(.

  The Spher( ”ومرشوع “أسفري )Groupe URD( ومجموعة )CHS Alliance( 2. تحالف املعايري اإلنسانية األساسية

Project(، املعايري اإلنسانية األساسية املتعلقة بالجودة واملساءلة، الطبعة األوىل 2014، )النسخة العربية(.
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5. مجلة املحقق الحيل للعلوم القانونية والسياسية، املساعدات اإلنسانية، دراسة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين، العدد 

الثالث، السنة الثامنة 2016. 

6. روث أبريل ستوفلز، التنظيم القانوين للمساعدات اإلنسانية يف النزاعات املسلحة: اإلنجازات والفجوات، بحث، متاح 

https://www.icrc.org/ar/download/file/21179/legal-regulation-ruthabril-arabic.pdf:عىل الرابط

الدولية)HAP International(، معايري الرشاكة واملساءلة اإلنسانية فيام يتعلق باملساءلة  7.  رشاكة املساءلة اإلنسانية 

وإدارة الجودة ، الطبعة الثانية 2010.

صنعاء،  دراسة،  النافذة(،  اليمن)أطرافه  يف  الفساد  خارطة  اإلنسان،  لحقوق  اليمني  املرصد  محسن،  صالح  يحيى  د.   .8

الجمهورية اليمنية، الطبعة األوىل، 2010.

9. املنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة، كتاب “دليلك ملراقبة املال العام”، صنعاء، الجمهورية اليمنية، الطبعة األوىل، 2014.

10. القانون اليمني رقم )39( لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد.

11. القانون اليمني رقم 23 لسنة2007 بشأن املناقصات واملزايدات واملخازن الحكومية.

12. االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر، قواعد السلوك من أجل 

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية أثناء اإلغاثة يف حاالت الكوارث.

13. اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(، املذكرة اإلرشادية املعنية باستخدام نهج املجموعات )Clusters( لتعزيز 
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املر�صد اليمني حلقوق الن�صان موؤ�ص�صة مدنية حقوقية غر 

حكومية تاأ�ص�ص عام 2004م.

اجلن�صني،  لكال  الإن�صان  حقوق  حماية  على  املر�صد  يعمل 

واملنظمات  احلقوقيني  النا�صطني  وتدريب  تاأهيل  من خالل 

وتوثيق  ر�صد  جم��ال  يف  الن�صان  حقوق  جم��ال  يف  العاملة 

التقارير  واإع��داد  القدرات،  ورفع  الن�صان،  حقوق  انتهاكات 

م�صفوعاً  اإليه،  يتو�صل  ما  حول  الر�صمية  اجلهات  واإب��الغ 

حقوق  حالة  وتقييم  الأ�صا�صية،  والتو�صيات   باملقرتحات 

الن�صان يف اليمن خ�صو�صا.

 كما يعمل املر�صد على تعزيز ون�صر قيم النزاهة وال�صفافية 

ومكافحة الف�صاد، ومراقبة النتخابات كاأحد اآليات العملية 

الدميقراطية وحماية حقوق الإن�صان.


