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اإلطار األساسي للكفاءة اإلنسانية

دعم العاملين في المجال اإلنساني للعمل بفعالية

مجاالت الكفاءة

فهم السياقات اإلنسانية وتطبيق
المبادئ والمعايير اإلنسانية

تحقيق النتائج

تطوير العالقات التعاونية
والمحافظة عليها

العمل بشكل سليم وآمن في
كل االوقات

إدارة األمور في بيئة ضاغطة
ومتغيرة

إثبات القدرات القيادية

النتائج

يفهم سياقات التشغيل ،وأصحاب
المصلحة الرئيسيين ،والممارسات
المؤثرة على التدخالت اإلنسانية
الحالية والمستقبلية

يتحمّل المسؤولية عن عمله،
ويستخدم الموارد بشكل فعّال
لتحقيق نتائج مستدامة

تعاون وتنسيق مع
يطوّ ر عالقات
ٍ
أصحاب المصلحة وفريق العمل
ويحافظ عليها

يعمل بشكل سليم وآمن في بيئات
العمل الضاغطة

يتكيف مع الضغط والتغيير ليتمكن
من العمل بشكل فعّال ضمن
سياقات العمل اإلنساني

ً
إنسانية ،ويعمل
يُظهر قيمًا ومبادئ
على تحفيز اآلخرين لتحقيق النتائج
في الظروف المعقدة ،بغض النظر
عن الدور ،أو الوظيفة ،أو األقدمية
في العمل

فهم السياق اإلنساني

ضمان جودة البرنامج وتأثيره

اإلصغاء وخلق الحوار

يُبدي فهما ً إلدارة دورة المشاريع

تقليل المخاطر التي تتهدد
األشخاص المتضررين من
األزمة ،والشركاء ،وأصحاب
المصلحة

التكيف والتأقلم

إدراك الذات

بشكل فعّال لوجهات النظر
يُصغي
ٍ
والتجارب الجديدة والمختلفة
لألشخاص المتضررين من األزمة،
وأصحاب المصلحة ،وأعضاء
ينتبه إلى سالمة األشخاص
الفريق
المتضررين من األزمة وأصحاب
المصلحة اآلخرين
يؤسس ويحافظ على حوار واضح
مع كل من األشخاص المتضررين يحدّد ويُبلّغ عن المخاطر
من األزمة وأصحاب المصلحة
والتهديدات ،و ُي ِح ّد من أثرها
اآلخرين
على النفس والمنظمة

يحافظ على التركيز على األهداف
والغايات في بيئة تتغير بسرعة

يُبدي وعيًا بنقاط القوة وجوانب
القصور لديه وأثر ذلك على
اآلخرين

الكفاءات والسلوكيات
األساسية لكل العاملين
يُبدي فهمًا ألطوار االستجابة
في مجال االستجابة
اإلنسانية ،بما في ذلك الجاهزية
اإلنسانية ،بنا ًء على
للطوارئ المحتملة ،وتقليل مخاطر
المهارات والمعرفة
الكوارث ،واإلستجابة والتعافي

جميع العاملين

يطبّق فهم السياق السياسي
والثقافي واألسباب الكامنة
وراء األزمات اإلنسانية
يُبدي فهمًا ألبعاد الظروف
اإلنسانية فيما يتعلق بالنوع
االجتماعي ،والتنوّ ع ،والدمج
يأخذ بعين اإلعتبار احتياجات،
ومهارات ،وقدرات ،وتجارب
األشخاص المتضررين من
األزمة ويُطبّق ذلك عند تقديم
االستجابة اإلنسانية

يشارك بشكل فعّال في تصميم
وتنفيذ مشاريع وبرامج مؤثرة
يحافظ على التركيز على تحقيق
نتائج مالئمة ضمن إطار زمني
مناسب وباستخدام الموارد المتاحة
يخضع للمساءلة عن عمله
يخضع للمساءلة عن أعماله
وقراراته أمام األشخاص
المتضررين من األزمة
يجمع ويحلل وينشر المعلومات
المفيدة ذات الصلة والتغذية
الراجعة مع األشخاص المتضررين
من األزمة وغيرهم من أصحاب
رفع لسقف
المصلحة دونما ٍ
توقعاتهم

العمل مع اآلخرين
يساهم بشكل إيجابي ضمن الفريق
لتحقيق أهداف البرنامج
ً
يُبدي تعاط ًفا واحترامًا ورأفة تجاه
الفئات المتضررة من األزمة
يتواصل بشكل منتظم ومسؤول
باستخدام القنوات والتقنيات المناسبة
التي تيسّر تبادل الرسائل باستمرار

يتخذ التدابير لمنع األذى والتقليل
من المخاطر التي تتهدد الشركاء
واألشخاص المتضررين من
األزمة

يتكيف بهدوء مع األوضاع
والعوائق المتغيرة
يدرك الضغوط الشخصية ويتخذ
اإلجراءات للتقليل منها
يبقى ب ّنا ًء وإيجابيًا في ظل الضغط
كي يتمكن من تحمل بيئات العمل
الصعبة والمليئة بالتحديات
الحفاظ على المهنية
يتحمل مسؤولية عمله الشخصي
وأثره على اآلخرين

يُبدي فهما ً للمهارات الذاتية لديه
وكيف تكمّل مهاراته مهارات
اآلخرين لبناء فعالية الفريق
يسعى للحصول على تغذية راجعة
ويعكف على دراستها لتحسين أدائه
تحفيز اآلخرين والتأثير فيهم
يتبادل القيم اإلنسانية مع اآلخرين
ويشجعهم على نشرها
إلهام وثقة لآلخرين
يكون مصدر
ٍ

يخطط ويرتب المهام حسب األهمية يعبّر عن قيم ومعتقدات المنظمة
وينفذها بشكل جيد في ظل الضغوط بوضوح
يُبدي إصغا ًء فعّاالً إلذكاء روح
يحافظ على السلوك األخالقي
التعاون لدى الفريق
والمهني وفقا ً لقواعد السلوك ذات
الصلة
يؤثر في اآلخرين بشكل إيجابي
لتحقيق أهداف البرنامج

تطبيق المعايير والمبادئ
اإلنسانية
يتأكد من أن أهداف البرامج،
والنشاطات ،وسلوكيات العاملين
تدعم األُطر والمعايير والمبادئ
والقواعد الرئيسية للعمل اإلنساني
التي التزمت بها المنظمة وطنيًا
ودوليًا
مسؤول
يستخدم السلطة بشكل
ٍ
بما يتماشى مع مبادئ ومعايير
المساءلة
يُبدي فهمًا لدوره ،ودور المنظمة،
وأدوار اآلخرين ضمن منظومة
العمل اإلنساني
يُبدي فهمًا آلليات التنسيق
سلوكيات إضافية
للمدراء في مجال
اإلستجابة اإلنسانية،
بنا ًء على المهارات
والمعرفة

يُبدي مرونة في ظروف التغيرات
السريعة والسياقات الثقافية
المتغيرة ،دائما ً بنا ًء على التركيز
على األشخاص المتضررين من
األزمة
يُبدي فهمًا للحاالت التي يمكن فيها
اتخاذ قرار والحاالت التي تتطلب
مشاركة اآلخرين

يتحدى القرارات والسلوكيات
التي تنتهك مدوّ نات قواعد السلوك
التي طوّ رها التحالف الدولي
للصليب األحمر والهالل األحمر،
والمنظمات غير الحكومية/
الوكاالت الفردية

يأخذ بعين االعتبار األثر األشمل
للقرارات كي يتمكن من
تحقيق النتائج

فهم السياق اإلنساني

ضمان جودة البرنامج وتأثيره

يقيّم ويحلل األمور األساسية في
الظروف اإلنسانية ويقوم بصياغة
إجراءات لالستجابة لها

يُرسّخ المعايير في العمل وي ّتبع
إجراءات التشغيل المتفق عليها

يحرص على أن يشمل تصميم
البرنامج ،وتنفيذه ،والتعلّم منه
تغذية راجعة من األشخاص
المتضررين من األزمة،
والشركاء ،وأصحاب المصلحة
اآلخرين

يُلزم المنظمة باألبعاد المتعلقة
بالنوع االجتماعي ،والتنوع،
والدمج

يشارك في تطوير استجابة
فهم لسياق
المنظمة بنا ًء على ٍ
التشغيل
يحترم القانون اإلنساني الدولي
والمعاهدات ذات الصلة
يشارك بشكل فعّال في التنسيق
والتعاون المشترك بين الوكاالت
فهم
بشأن الكوارث بنا ًء على ٍ
واضح لرؤية المنظمة ومنهجها
ّ
يعزز ويضمن االلتزام بالمعايير
والمبادئ اإلنسانية التي تضبط
سلوك العاملين

يبني ،ويداوم على ،فكرة تقبّل
العمل بما يتماشي مع المبادئ
والمعايير اإلنسانية
يدرك مختلف نقاط الضعف ويقلل
منها عبر االلتزام بأنظمة األمن
والسالمة المحددة من ِق َبل المنظمة،
ويقوم بتكييفها مع السياق المحلي

يُدرك المؤثرات الداخلية
والخارجية التي تؤثر على األداء

يقوم بالتحليل ويح ّكم العقل في
الحاالت الصعبة وفي غياب أدلة
محددة
يقدّم المبادرات ويقترح تحسينات
إبداعية وطرقا ً أفضل ألداء العمل
يُبدي إصرارً ا على تحقيق النتائج

يروّ ج ألهمية السالمة ويضع
سالمة زمالئه وأعضاء الفريق
نصب عينيه في جميع األوقات

يدمج ما بين التخطيط والتفويض
عند اتخاذ قرار
اإلصغاء وخلق الحوار

تطبيق المعايير والمبادئ
اإلنسانية

المدراء

اتخاذ القرارات

يشارك بفعالية في شبكة العالقات
لتأمين الوصول إلى الممارسات
الجيدة والمساهمة فيها

تدبير األمن والسالمة الشخصيين

يُبدي نزاهة شخصية عبر
استخدامه لموقعه الوظيفي بشكل
مسؤول وعادل

الحس النقدي

يوضّح األدوار والمسؤوليات
ضمن الفريق لتعظيم األثر
يُنسّق مع أصحاب المصلحة مسب ًقا
لتجنب االزدواجية ولتحقيق أقصى
استفادة من الموارد
يقدّم التغذية الراجعة والمعلومات
بشكل منتظم للحصول على
نتائج أفضل
ّ
يوثق الدروس المستفادة ويطبقها
في المشاريع المستقبلية
ّ
يعزز االستخدام المنضبط ألحدث
االبتكارات والتقنيات لتحقيق
النتائج
يخضع للمساءلة عن عمله
يؤسس إلجراءات هادفة تتيح
لألشخاص المتضررين من األزمة
المشاركة في اإلستجابة واإلفصاح
عن توقعاتهم ومخاوفهم
ً
فاعل وشفافاً
يضمن استخدامًا
للموارد وفق الضوابط الداخلية

العمل مع اآلخرين
يضع أهدافا ً واضحة مع الف َِرق
واألفراد
يراقب تقدّم العمل واألداء
الفردي
يؤسس ألساليب العمل عن بُعد
بالشكل المتفق عليه مع الشركاء
والعاملين
يعمل مع الفريق لبناء الثقة مع
المجتمعات وأصحاب المصلحة
ّ
يعزز العالقات التعاونية والشفافة
والمسؤولة مع الشركاء لصياغة
وتنفيذ االتفاقات
يستخدم مهارات التفاوض وحل
النزاعات لدعم الحصول على
نتائج إيجابية

تقليل المخاطر التي تتهدد
األشخاص المتضررين من
األزمة ،والشركاء ،وأصحاب
المصلحة
يُجري تقييمات فعّالة للمخاطر مع
األشخاص المتضررين من األزمة
والشركاء
يُبدي فهمًا آلليات التنسيق األمني
األشمل الخاصة باألمم المتحدة/
المنظمات غير الحكومية وكيفية
مشاركة المنظمة في تلك اآلليات
يرتب ويخصّص موارد األمن
والسالمة حسب األولوية
ً
خططا للطوارئ ويطبق
يطوّ ر
استراتيجية خروج مسؤولة

التكيف والتأقلم

تحفيز اآلخرين والتأثير فيهم

يساعد اآلخرين على إدراك
ضغوطهم الشخصية والتعامل
معها من خالل نموذج مناسب
للعناية بالنفس وترتيب أعباء
العمل حسب األولوية

يُلهم اآلخرين من خالل بلورة
وإظهار القيم ،واألهداف الرئيسية،
والمبادىء األساسية للعمل اإلنساني
بوضوح
ً
يقدّم تغذية راجعة رسمية وغير
رسمية بشكل منتظم ومستمر

ي ّ
ُعزز مفهوم الرفاهية وثقافة
’واجب الرعاية ‘
الحفاظ على المهنية
يضع مواعيد انتهاء وأهداف
واقعية
يُم ّكن اآلخرين من القيام
بأدوارهم ومسؤولياتهم

تدبير األمن والسالمة الشخصيين

يراقب االلتزامات واألفعال
بشكل شفاف

يراقب المخاطر المتعلقة باألمن
ويتأكد من أن قواعد المنظمة
مفهومة ويجري اتباعها دائما ً من
ِق َبل العاملين

يخصص الوقت للتعلم من التجربة
والتغذية الراجعة ويُطبق مُخرجات
التعلم في األوضاع الجديدة

يتخذ اإلجراءات المناسبة ويوجه
ويدعم أعضاء الفريق في حال
حدوث أزمة

يعترف بإسهامات اآلخرين
يُكيّف أسلوبه في القيادة ليتواءم مع
اإلطار الزمني واألوضاع المتغيرة
الحس النقدي
يمتلك رؤية استراتيجية واسعة مع
إدراك لتفاصيل األوضاع
بحسم ويكيّف الخطط
يتصرف
ٍ
بسرعة لالستجابة للحاالت الطارئة
والبيئات المتغيرة
يأخذ مخاطرات محسوبة وعن
دراية لتحسين األداء

