السياسة اإلنسانية  -مؤسسة مساعدات بالد الشمال

تسعى مؤسستنا على أن يثق جميع من نعمل معهم في عملنا ،لذلك نعمل على أن تكون
األنشطة شفافة ،مسؤولة وتذهب إلى أهدافها.
حيث نتبع بعض المبادئ لتحقيق ذلك ،بما في ذلك المبادئ الدولية للصليب األحمر للمنظمات
غير الحكومية" :قواعد السلوك"  ،ومعايير  CHS Alliance،كما نعمل باستمرار على تحسين
سيطرتنا الداخلية.

فيما يلي مبادئنا المتعلقة بسياستنا اإلنسانية والمعايير المحاسبة والتحكم.
مدونات قواعد السلوك المعتمدة لدى المؤسسة تعتزم اتباع "قواعد السلوك" للصليب األحمر
من أجل العمل الالإنساني الجيد .كما ال تتعاون مؤسستنا مع المنظمات أو السلطات أو
الشركات التي ال تتبع هذه المبادئ.
 1تأتي الضرورة اإلنسانية في المقام األول ،حيث تعمل مؤسسة مساعدات بالد الشمال على
تقديم الدعم اإلنساني عند الحاجة .
2مساعدتنا هي غير سياسية أو دينية .ال يجوز التمييز بين الجنسين أو الجنسية .ال تدعم
تتعاون مؤسستنا مع أي مؤسسة تدعم أي جماعة أو جنس أو جنس معين .
 3نحن ندافع عن االحتياجات والحقوق اإلنسانية للجميع في المناطق التي نعمل بها .
 4لن يتم استخدام المساعدات أو المساعدات اإلنسانية في المناصب السياسية أو الدينية .
 5مؤسسة المعونة الشمالية هي منظمة غير سياسية ودينية مستقلة وتعمل فيما بعد في مجاالت
نشاطنا .
 6إن االحتياجات اإلنسانية للجميع في المناطق التي نعمل فيها مهمة للغاية .
 7مؤسستنا تعمل بحرية ونشارك بعض المؤسسات الرسمية في المعمل اإلغاثي ،مع التشديد
أن المؤسسة ليست أداة تستخدمها الدول في المساعدات ،نحن والمنظمات الشريكة لنا نعتمد
على التعاون ونطبق استراتيجيات التنمية الخاصة بنا في المجاالت التي نعمل فيها .

 8نحن نحترم الثقافات والتقاليد ،ويحترم عمل المعونة الشمالية التقاليد والثقافات المحلية . 9نحن نستخدم القدرات المحلية للعمل على االستجابة للكوارث .
 10إن تقوية المجتمع المحلي الذي نعمل فيه أمر مهم بالنسبة لمؤسستنا ،لذلك ،يتم إجراء
جميع عمليات الشراء لمشاريعنا المختلفة محليا ،وكذلك اختيار منسقي المشروع والميدان.

مؤسسة مساعدات بالد الشمال ومراقبة المحاسبة
تخضع مؤسستنا لرقابة مالية من قبل السلطات السويدية عن طريق جمع األموال حيث يتم
تخصيص أرقام حسابات خاصة يمكن فقط للجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح
والمؤسسات الدينية التي تم اعتمادها على أنها  90من أصحاب الحسابات من قبل مجموعة
التحكم السويدية ومراجعتها الحصول على  90رق ًما مكو ًنا من سبعة أرقام من PlusGirot
أو Bankgirot.
حيث يمكن لمؤسستنا جمع التبرعات بين الجمهور من قبل المؤسسات والجمعيات غير الهادفة
للربح والمجتمعات الدينية التي وافقت عليها وكالة جمع التبرعات السويدية.
يشترط في التحصيل بالسويد أن يكون الحد األقصى  25في المائة من إجمالي اإليرادات
يذهب إلى تكاليف التحصيل واإلدارة.

مؤسسة مساعدات بالد الشمال وGIVA
تعتبر مؤسستنا مؤسسة مساعدات بالد الشمال جز ًءا من مجلس جمع المنظمات التطوعية
)(GIVAوالذي يضم أكثر من  130منظمة أخرى.
 GIVAهي مؤسسة فرعية لمنظمات جمع التبرعات التي تعمل من أجل جمع التبرعات
األخالقية والمهنية.
كما نعمل أيضًا بشكل مستمر على أساس معايير الجودة الخاصة بـGIVA.

مؤسسة مساعدات بالد الشمال والمعايير العالمية
 1أن لكل شخص متضرر من جراء النزاع أو النزاع الحق في حياة كريمة وبالتالي الحقفي المساعدة؛ يجب اتخاذ كل خطوة يمكن تصورها لتخفيف المعاناة اإلنسانية الناجمة عن
الكوارث أو النزاعات  ،والحق في الحماية واألمن .
2نحن أيضًا مقتنعون بأهمية دمج السكان المتضررين والسلطات الوطنية والوطنية فيعملية التشاور ،التي تعد أيضًا جز ًءا الفلسفة العالمية .
3الجودة والمسؤولية هي بعض كلماتنا الرئيسية ،بما يتماشى تما ًما مع معايير العالمية . 4تدعم مؤسستنا بشكل كامل الميثاق اإلنساني ومبادئ الحماية ،وكذلك الموقف القائم علىالحقوق بشأن اإلنسان في المركز .
5في الحاالت التي نعتبر فيها أننا ال نفي بالمعايير العالمية ،ما زلنا نتصرف وفقًا لتوصياتها؛نقوم باإلبالغ عن االختالفات بين مؤشرات العالمية وتلك التي حققناها في الممارسة العملية،
ونشرح أسباب ما حدث ونشرح ما يجب تحسينه ،ونقيّم العواقب السلبية على السكان المتأثرين
 ،ونتخذ التدابير المناسبة لتخفيف المخاطر لتقليل األضرار التي تسببت فيها هذه العواقب .
 6في الحاالت التي تكون فيها ظروف المعيشة أسوأ بكثير من المعايير الدنيا قبل تصرفاتنا،قد نعتبر أنه من األهمية بمكان توفير التسهيالت األساسية لمجموعة كبيرة من الموظفين من
تحقيق الحد األدنى من المعايير لكسر.

مساعدات بالد الشمال وCHS Alliance
مؤسستنا أيضا ً تتوافق مع معايير العالمية و  CHS Alliance،حيث أننا أعضاء في CHS
Alliance ،مما يعني أننا قد و ّقعنا على مبادئهما القياسية؛ اإلنسانية والحياد واالستقالل
والمشاركة والواعي ،واجب الرعاية وتقديم االستعادة والشفافية والتكامل.
سا من المبادئ األساسية للصليب األحمر،
المبادئ األربعة األولى المذكورة أعاله تأتي أسا ً
واألخيرة لها صلة بالمحاسبة في المقام األول ،بعضها يأتي من مبادئ CHS
AlliancesResponsibility Principles.
نحن ندعم أيضًا معايير  CHS Alliance:وضع وتنفيذ االتفاقيات ،وضع وتنفيذ التزاماتها ،
وكفاءة الموظفين  ،وتبادل المعلومات  ،والمشاركة  ،والتعامل مع الشكاوى ،والتعلم والتحسين
المستمر .
نولي أهمية كبيرة لمسؤولية الجمعية تجاه جميع الموظفين والمنظمات التعاونية والمتلقين
للمعونة .تنطبق معايير  CHS Allianceعلى :المنظمات التي تقدم المساعدة المباشرة إلى
األشخاص المتضررين من أزمة؛ المنظمات التي تقدم الدعم المالي أو المادي أو الفني
لألعضاء ،والمنظمات التي ال تشارك بشكل مباشر في تقديم المساعدة ،وتجمع بين هاتين
الطريقتين.
نظرا ألن بعض المؤسسات التي تعمل معها مؤسستنا قد ال تفي بمعايير CHS Alliance
ً
بنفس الطريقة التي توفر بها المنظمة مساعدة مباشرة ،فإن المنظمة التي تعمل مع شركاء
العمل بح اجة إلى تحديد الطرق المناسبة لهم للوفاء بمعايير  CHS Allianceفي األشخاص
الذين يرغبون في مساعدة .
تحقي ًقا لهذه الغاية ،يشتمل كل معيار في  CHS Alliancestandardعلى متطلبات إضافية
للمؤسسات عند العمل مع الشركاء ،مما يم ّكن شركائها من تلبية المتطلبات ذات الصلة
بالمساعدة المباشرة .
تعمل مؤسستنا بنشاط على تلبية هذه المتطلبات ،من بين أمور أخرى من خالل المتابعة
الدورية مع جميع المنظمات الشريكة .

نحن نراجع بانتظام اتفاقاتنا مع الشركاء ونتعاون فقط مع المنظمات التي التزمت باتباع رموز
الصليب األحمر والتي تقدم تقاريرها مع مراجعي الحسابات المعتمدين ،وفقًا لمعايير مؤسستنا
ومعايير  CHS Allianceمؤهلة وفقًا لنظام شهادات ضمان الجودة التابع لـ CHS Alliance.

وهذا يعني أن المنظمة يجب أن تكون:
 1أعلنت رسميا أنها غير هادفة للربح في البلد أو البلدان حيث يتم تسجيلها قانونيا وتعمل2يلبي متطلبات المساءلة المالية بموجب قانون البلد أو البلد حيث يتم تسجيله وتشغيله قانونًا 3ولديه نظام موثوق للتحكم الداخلي لضمان استخدام األموال بشكل صحيح لعرض التقاريرفي للجمهور  ،وقد استعرضت موقفها وفقًا لمسؤولياتها ولديها خطة لتحسين نتائجها بشكل
مستمر تجاه الجمهور.
4.االلتزام المعياري لـ  CHS Allianceيتعهد االلتزام المعياري لـ  CHS Allianceبأن
المسؤولية األساسية هي احترام االحتياجات والمشاكل والقدرات وحالة األشخاص الذين
يهدفون إلى المساعدة ؛ وهي مسؤولة عن اإلجراءات والقرارات قبل هؤالء الناس وأصحاب
المصلحة اآلخرين ؛ وأن تحترم القانون الدولي اإلنساني وقانون اللجوء الدولي وحقوق
اإلنسان وغيرها من االتفاقات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة ؛ كما أن تؤكد من جديد
المسؤولية األساسية للدول عن األشخاص الموجودين في أراضيها والتزامهم بتوفير الدعم
والحماية الحتياجات الناس ؛ تتمسك بحق األشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم والحماية
بسبب موافقتهم المطلقة  ،وحق كل شخص في تقديم المساعدة المناسبة الحتياجات الناس؛
وأن يعترف بواجب العناية الذي يتقاسمه جميع الذين يشاركون في الجهود اإلنسانية من أجل
الرفاه  ،واألشخاص الذين يهدفون إلى المعونة  ،ويدرك أيضًا أن االستجابات للضرورة
ً
أشكاال مختلفة  ،ويمكن أن تتأثر بالظروف الخارجية .مبادئ CHS
اإلنسانية يمكن أن تتخذ
للمساءلة.

مؤسسة مساعدات بالد الشمال والحكومة والمحاسبة
تعتمد مؤسسة مساعدات بالد الشمال رؤية تحالف  CHSلعالم خا ٍل من الفساد والحكم والسياسة
والمجتمع المدني وفي حياة الناس اليومية.
نحن ندعم معايير  CHS Allianceفي مجال المساءلة وإدارة الجودة ومؤسسة الشفافية
الدولية :الشفافية ،والمسؤولية ،والنزاهة  ،والتضامن ،والشجاعة  ،والعدالة والديمقراطية .
مدققونا معتمدون ويؤدون عمليات مراجعة الحسابات وفقًا ألحدث إصدار من(  ISAالمعايير
الدولية بشأن التدقيق) ،والذي يتم فحصه سنويًا من قِبل مجلس CollectionControl
السويدي .

" ال تهدف مؤسستنا إلى ميزانية أعلى ،والمزيد من األصول ،وضوح أعلى ،ومكانة أكبر.
بدالً من ذلك ،تهدف إلى مستوى أعلى من المشاركة والجهد المشترك وتحسين االتصال
وخدمة أفضل وتأثير أكبر وتأثير طويل األجل ومصداقية أعلى .الباقي يأتي تلقائيا".
ستيفن مونسي  ،المدير التنفيذي ،
خدمات المجتمع واألسرة الدولية ،نوفمبر 2009
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