
 
 العالمیة  الرؤیة  منظمة

 ) 2.0  اإلصدار( البرنامج  مساءلة  عمل إطار 
 

 ؟"البرنامج مساءلة" ھي ما
ــة منظمــة تســعى ــة الرؤی ــى العالمی ــة األطــراف جمیــع أمــام مســؤولة تكــون أن إل ــدینا، الفاعل ــا ل  :اآلخــرین مصــلحة أجــل مــن متواجــدون ألنن
 بنــا الخاصــة الشــراكة اســتراتیجیة صــیاغة تمــت .لتحقیقھــا واإلرادة قلــب، كــل أجــل مــن دعواتنــا معانیھــا؛ بكامــل والحیــاة طفــل، لكــل رؤیتنــا
ــى ــا عل ــال "وعــد" أنھ ــأن للخطــر المعرضــین لألطف ــاھیتھم، نعظــم ب ــداعمینا ووعــد رف ــا ل ــة مشــرفون بأنن ــى بحكم ــوارد عل  یعھــدون التــي الم

 .أكبر تأثیر لتحقیق معًا نتعاون حیث شركائنا جمیع أمام متبادل بشكل مسؤولین نكون أن إلى أیًضا نسعى .إلینا بھا

ــف ــاءلة" تصـ ــامج مسـ ــي( "البرنـ ــار التـ ــا یُشـ ا إلیھـ ــً ــم أحیانـ ــاءلة" باسـ ــام المسـ ــكان أمـ ــین السـ ــاءلة" أو "المعنیـ ــؤولین مسـ ــام المسـ  أمـ
ــى نســعى كیــف )"المرؤوســین ــال أمــام مســؤولین نكــون أن إل ا .نخــدمھا التــي والمجتمعــات األطف ــً ــا غالب ــون م ــي یكون ــة ف  استضــعاف، حال

 مســـاءلة" تغطـــي .الحكومیـــة غیـــر المنظمـــات ذلـــك فـــي بمـــا وأفكـــارھم، وحقـــوقھم الحتیاجـــاتھم قـــوة األكثـــر القـــرار صـــناع تجاھـــل مـــع
 .مساءلتنا من والمجتمعات األطفال تمّكن آلیات وتنشئ مسؤول بشكل القوة العالمیة الرؤیة منظمة تستخدم كیف "البرنامج

ا إلیھــا یشــار ممارســات، أربــع "البرنــامج مســاءلة" تتضــمن ــً ــال نشــرك عنــدما بھــا نلتــزم ،"الركــائز" باســم أحیان  بشــكل والمجتمعــات األطف
 .البرمجة أنواع جمیع عبر مباشر

  حتى  المعلومات توفیر  .1
  والمجتمعات  األطفال یتمكن

  مستنیرة، قرارات  اتخاذ من
  من توقعھ  یمكن ما ومعرفة 
 العالمیة  الرؤیة  منظمة

  بما المجتمعات  مع  التشاور .2 
  الضعفاء األطفال ذلك  في

  یكونوا حتى  المھمشة، والفئات
  أن ویمكنھم وفھم   درایة على

  الرئیسیة القرارات  على یؤثروا
 ببرامجنا المتعلقة

  بحیث المشاركة  تعزیز .3 
  والمجتمعات   األطفال یشارك

  على تؤثر  التي األنشطة  في
 فیھا  ویتحكمون حیاتھم

  والشكاوى  المالحظات جمع  .4 
 یتمكن حتى  علیھا بناءً  والعمل
  التعبیر من والمجتمعات األطفال 

 مما واھتماماتھم، أفكارھم عن
  وفعالیة صلة   أكثر عملنا یجعل
 وأمانًا

 
 ؟ االلتزامات  ھذه  أساس ھو ما

 :في عنھا المعبر الحالیة االلتزامات  ) PAF( "البرنامج مساءلة  عمل إطار " أداة  تلخص
a( العالمیة  الرؤیة منظمة أقرتھا التي الدولیة المعاییر ) أدناه الدوائر في  موّضح  بعضھا ( 
b( لدینا المختلفة البرمجة  ألنواع  وأسلوبھا ومعاییرھا العالمیة  الرؤیة  منظمة  سیاسات  )المربعات  في (  

 

 الكوارث  إدارة برمجة
 الكوارث  إدارة  لسیاسة  الكوارث إدارة معاییر

   أسلوب  التنمیة برمجة 
 التحویلیة  التنمیة سیاسة   تنمیة برمجة

 التأیید  برمجة 
 العدالة  تأیید سیاسة

 الھشة  السیاقات  برمجة أسلوب 

  العالمیة الرؤیة  منظمة  برنامج جودة وأسلوب  ،والبالغین  األطفال حمایة  إدارة سیاسة ذلك  في  بما البرمجة  أنواع  بجمیع تتعلق  التي  السیاسات
 ) والتخطیط والمساءلة  التقییم خالل   من التعلم(  LEAP 3.1و

 ؟ "البرنامج مساءلة  عمل   إطار" أستخدم  كیف
  في   الموجود  الجدول  .العالمیة  الرؤیة  بمنظمة  الخاصة  المساءلة  التزامات  تنفیذ  لتوجیھ   عملیة   أداة  )PAF(   "البرنامج  مساءلة  عمل  إطار "  یُعد

 :التالي النحو على منظم  3  إلى 2 من الصفحات 
 البرامج عملیات جمیع  في  بھا التزمنا التي األربعة الممارسات نتائج –للمعاییر األدنى  الحد •
  في  تحقیقھ  تم ما  على مستوى كل یعتمد .المستویات عبر للتنقل الزمني والجدول   المختلفة البرمجة  ألنواع  المطلوب – التنفیذ مستویات •

 ).السابقة  المستویات (  السابق المستوى
 .المختلفة البرمجة  ألنواع العمل إطار تنفیذ لدعم  موارد •
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المدني المجتمع منظمات لمساءلة العالمي المعیار والمساءلة الجودة بشأن األساسي اإلنساني المعیار

 اتفاقیة حقوق الطفل 

https://www.wvi.org/sites/default/files/Child%20and%20Adult%20Safeguarding%20Policy.pdf
https://www.wvcentral.org/community/EL/Documents/WV_Programme_Quality_Approach.pdf?Web=1
https://www.wvcentral.org/community/EL/Documents/WV_Programme_Quality_Approach.pdf?Web=1
https://www.wvcentral.org/community/EL/Pages/Programme-Quality-and-LEAP-3.aspx
https://www.wvcentral.org/community/EL/Pages/Programme-Quality-and-LEAP-3.aspx
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://www.csostandard.org/
http://www.csostandard.org/


 

 3/ 2 الصفحة  )2010 أبریل بتاریخ األصلي،  اإلصدار من 2019 فبرایر في تحدیثھ تم( 2.0 اإلصدار

 للمعاییر  األدنى  الحد 
 .معھا نعمل   التي والمجتمعات  واألسر  باألطفال العالمیة الرؤیة منظمة عالقة للمعاییر   األدنى  الحد ھذا غطي

 .المعاییر  نفس  یستوفوا   أن  منھم نتوقع فإننا  مباشر، بشكل العالمیة  الرؤیة   منظمة عن نیابة  المتعاقدون یتصرف  عندما
 .معھم مشتركة معاییر على لالتفاق   كأساس الحد  ھذا  نستخدم الشركاء، مع  التعاون عند 

  واتخاذ والشكاوى المالحظات جمع المشاركة تعزیز المجتمعات مع التشاور المعلومات  تقدیم الممارسة 
 حیالھا  إجراءات

  األطفال سیما ال( المجتمعات تزوید یتم تحقیقھ  نحاول ما
  والشركاء) المھمشة  والفئات للخطر المعرضین
  المناسب الوقت  وفي  ودقیقة صلة ذات بمعلومات

 .إلیھا الوصول یسھل  والتي والسیاق البرامج عن

  األطفال  سیما ال(  المجتمعات تكون
 على )المھمشة  والفئات للخطر المعرضین

 بأنشطة  المتعلقة  الرئیسیة  بالقرارات  علم
 .علیھا  تؤثر  أن ویمكن وتفھمھا برامجنا

  األطفال سیما ال( المجتمعات تشارك
 على )المھمشة  والفئات للخطر المعرضین

 .البرامج  في بارز نحو

  للخطر المعرضین األطفال  سیما  ال( المجتمعات
  إلى بأمان  الوصول  على قادرة )المھمشة  والفئات

  بالفعالیة   تتسم  التي  والشكاوى المالحظات آلیات 
 .واالستجابة

 التنفیذ  خطوات 
 .البرنامج بدایة من  3 المستوى  في التطویر  برنامج أسلوب   تستخدم التي  البرامج  جمیع  تعمل أن یجب

 .أدناه المفصل  النحو  على   3  المستوى نحو تقدًما  وتحرز  1 المستوى  في  الھشة والسیاقات  الكوارث إدارة  برامج  تبدأ
 1 المستوى

 
  الكوارث إلدارة البدء مستوى ھو ھذا

 أول في تحقیقھ یتم   أن ویجب
 .یوًما 90

 :یأتي بما المجتمعات بتثقیف نقوم •
  الذي  والدور   األساسیة وقیمنا مھمتنا -

 بھ  سنقوم
  موظفینا من المتوقعة  السلوكیات -

  إذا شكوى تقدیم في  وحقھم  وشركائنا
 نلبیھا  لم

  ذلك في  بما لھا  المخطط األنشطة  -
 واالنتھاء البدء تواریخ

  المستھدفة  الجھات  "المستفیدة الجھات" -
 ) االستھداف معاییر ذلك في  بما(

  سیاقیة معلومات  المجتمعات  إلى نقدم •
 .كارثة وقوع  حالة في  مھمة

 عن المجتمعات  نخبر نحن •
  بشأن استشارتھم  یتم أن في  حقھم •

 .الرئیسیة المشروع  قرارات 
  أنشطة حول  المجتمعات  مع نتشاور •

  االجتماعات خالل  من المشاریع
 .البرنامج وتقییمات المجتمعیة

  استخدام بكیفیة المجتمعات نطلع •
 .برامجنا لتشكیل مساھماتھم

  في   المجتمعات مشاركة  نضمن •
  اختیار / االستھداف  معاییر تطویر

 .العملیة سیر  وفي المستفیدة الجھات
  خالل من المجتمع قدرات  نحدد •

 .والتخطیط التقییم عملیات
  في  المساھمة  من المجتمعات نمكن •

  أو العمالة مثل المشروع،  مدخالت
 .المواد أو المھارات

 تقدیم في   بحقھم المجتمعات بإبالغ نقوم •
 .والشكوى المالحظات

  موضع  والشكاوى  المالحظات آلیات نضع •
 .التنفیذ

  بتسجیلھا ونقوم  والشكاوى  بالمالحظات  نقر •
 بما( مناسب  بشكل  ومعالجتھا وتحلیلھا
  من وغیرھا الحمایة  سیاسات  مع یتماشى

 .)الصلة ذات  السیاسات
 لمالحظاتھم باستجابتنا المجتمعات نبلغ •

 .وشكاواھم

 2 المستوي
 ) 1 المستوى أنشطة إلى باإلضافة(
 

 خالل المستوى ھذا تحقیق  یجب
 جمیع من األولى 12 الـ األشھر
 .الكوارث إدارة برامج

 :یأتي بما المجتمعات بتثقیف نقوم •
  واألھداف   للمشروع الزمني اإلطار  -

 والغایات
 بنا الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة -

  الخاصة  السلوك قواعد   ومدونة
  والمنظمات  الھالل / األحمر  بالصلیب

 )الطوارئ  حاالت  في( الحكومیة  غیر
  تخضع(  المالیة المعلومات ملخص -

 ) أمنیة العتبارات
 الشكاوى  مع التعامل یتم كیف -
  لمشاركة المستخدمة  الطرق  بتعدیل نقوم •

 .المجتمع ملحوظات  على بناءً  المعلومات

  بشأن المجتمعات  مع نتشاور •
  نقاشات خالل من والتنفیذ، التصمیم

  واالستطالعات  التركیز  مجموعات
 .األسالیب من وغیرھا

  بالنتائج ونبلغھم مساھماتھم نوثق •
 .الرئیسیة

  الھیاكل  أو المنظمات مع نعمل نحن •
  )البرنامج لجان مثل ( المجتمعیة

  واتخاذ  المجتمعي للتشاور  كأداة
  مع المعلومات  ومشاركة  القرار

 .والمجتمعات المستفیدین

  واألجھزة المنظمات  نعزز  أو ننشئ •
  ) البرامج لجان مثل ( المجتمعیة

  والتشاور المشاركة لتسھیل
 .المحسن المجتمعي

  واألجھزة  المنظمات قدرات  نطور •
  المشاركة  من تتمكن حتى المجتمعیة

 .البرامج في أفضل  بشكل
  موضع أخرى  طرقًا  ونضع نحدد •

  والمجتمعات  األطفال  لتمكین التنفیذ
 .المشاركة من

  األسالیب لتحدید  الفرصة المجتمعات  نعطي •
  والشكاوى   المالحظات لجمع لدیھم المفضلة

 .لھا واالستجابة 
  للمالحظات لالستجابة واضحة  إرشادات  لدینا •

  مع مناسب بشكل  تتعامل والتي  والشكاوى 
 من إلیھا  الوصول ویمكن الحساسة  الشكاوى 

 .المجتمعات قبل
  على والمجتمعات  الموظفین بتدریب نقوم •

 .والشكاوى  المالحظات مع التعامل إرشادات 
  تقدیم دون تحول  التي العوائق  نحدد •

 .بمعالجتھا ونقوم  والشكاوى المالحظات
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 3 المستوي
  1 المستوى أنشطة إلى باإلضافة(

 )2 والمستوى
 

  24 غضون في ذلك تحقیق  یجب
  الطوارئ لحاالت االستجابة من شھًرا

  برامج  أو الغذائیة المساعدات أو
 .الھشة السیاقات

 
  لجمیع للمعاییر الدنیا الحدود ھي ھذه

  أسلوب باستخدام  المناطق برامج
 .التنمیة برنامج

  بجمیع المجتمعات بإبالغ نقوم •
  والمعلومات واألنشطة   الخطط
  دورة طوال  الصلة  ذات  المالیة

  متعددة طرق  خالل من المشروع 
 .علیھا متفق

 التقدم بتقاریر المجتمعات  نزود •
  ذات الرئیسیة والنتائج والتحدیثات

  طریق  عن  إلیھا توصلنا التي الصلة 
  توصیلھا یتم والتي والتقییم  المراقبة
 .مناسبة بطرق 

 االستشارات  نتائج نوثق نحن •
  تصمیم على للتأثیر ونستخدمھا •

 بانتظام ونشاركھا وتنفیذه، البرنامج
 .المجتمعات مع

  المشاریع اجتماعات نعقد •
  المجتمعیة، اللجان مع بالتعاون

  رئاستھا تولي یتم أن على
 .بالتناوب

  التي العوائق ونعالج نحدد •
 .العادل التشاور دون تحول 

  األطفال یلعب أن نضمن •
  في  مھمة أدوار والمجتمعات

  LEAP دورة  في  القرار صنع
 والتصمیم، التقییمات،( بأكملھا

 والتقدیر، والمراقبة،  والتنفیذ،
 .)والتعلم والتفكیر،

  المشاركة تكون أن نضمن •
 بین المساواة   على قائمة

  فعال   بشكل وتشتمل الجنسین
 .والمھمشة الضعیفة الفئات على

  واتخاذ   والشكاوى   المالحظات   جمع  ندمج •
  بما  للمكتب،  العام   النظام   في   حیالھا  إجراءات 

  اإلدارة   اجتماعات   في  فیھا  النظر  ذلك   في
 .العلیا

  المتعلقة والشكاوى المالحظات نستخدم •
 .وتطویرھا البرامج تقدیم لتعدیل بالبرامج

  والشكاوى   المالحظات آلیات نراقب •
  قبل  من استخدامھا من للتأكد بنا الخاصة 
  ما  ولمعرفة  المجتمع أفراد  من مجموعة 

  األطفال سیما  ال(  المجتمعات كانت إذا
  )المھمشة  والفئات  للخطر المعرضین

 .النظام عن  راضیة
 المصادر 

 التأیید  لبرامج التنمیة  لبرامج الكوارث  إدارة  لبرامج 
  المساءلة  ممارسات إعداد  كیفیة

 علیھا  والمحافظة
 اإلنسانیة   المساءلة تقییم   أداة •
 المعلومات   توفیر نموذج •
 والشكوى  التعلیقات معالجة  على مثال •
 اإلنسانیة  بالمساءلة  المتعلقة االستشارات على عامة نظرة •
 الشھري اإلنسانیة  المساءلة تقریر نموذج •

 التنمیة  برمجة  أسلوب •
 الھش  السیاق  برنامج  أسلوب •
  ال LEAP 3.1  )8-7  المعاییر خاصة( البرنامج  جودة معاییر •

  CESP إرشادات  ، )5  القسم( TP   تصمیم إرشادات سیما
  ضمان  وأطر )A-5  القسم( المنطقة برنامج  خطة و الوطنیة
 الصلة   ذات  الجودة

 المجتمع   واستجابة فعل ردود لنظام میداني دلیل •
 السنویة  المجتمعیة  والمراجعة التخطیط  أداة •

CP&A و CVA  ذلك في  بما المحلیة التأیید  أسالیب تعد •
  الرؤیة منظمة  تنمیة برنامج  أسلوب من تتجزأ  ال ناصرع

 العالمیة 
  تنمیة في التشاور حول  إرشادات Voice One  تقدم •

 .والدولیة الوطنیة/المحلیة  السیاسیة المواقف
 السیاسة  عملیات في األطفال  مشاركة •
  حول التقاریر من مجموعة( التأیید في األطفال  مشاركة •

 ) العالمیة والمشاركة  والحمالت البحث في األطفال  مشاركة
  في المحرز التقدم قیاس كیفیة
 المساءلة  ممارسات وفعالیة   إنشاء

 CHSو PAF إطار في  اإلنسانیة للمساءلة الذاتي التقییم •
 والموقع  القطاع حسب اإلنسانیة المساءلة تنفیذ تتبع •
 ضمن  مدرجة( المؤشرات  من وافیة خالصة •

 ) المجتمعیة المساءلة/المشاركة

 )1 الملحق( البرنامج لجودة الذاتیة المراجعة  أداة •
  المجتمع فعل وردود استجابة  لنظام المیداني الدلیل  •

 )4  المرحلة(
 ضمن  مدرجة( المؤشرات  من وافیة خالصة •

 ) المجتمعیة المساءلة/المشاركة
  الطفل استشارة لقیاس( للطفل الصدیقة المساءلة  أداة •

 )ومشاركتھ

  تدعم  التي البرامج عدد(  2 رقم للتأیید االستراتیجي التدبیر •
 .)عنھا للدفاع  المجتمعات العالمیة الرؤیة منظمة

  الموظفین قدرات  وبناء قیاس كیفیة
 المساءلة  ممارسات لتنفیذ

  أنظمة :"البرنامج مساءلة "  حول اإللكتروني  التعلم وحدات • "اإلنسانیة المساءلة"  حول اإللكتروني  التعلم وحدات •
 المجتمعیة  واالستجابة الفعل ردود
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