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پیشگفتار:
دس عال  2004هؤعغات اداسۀ ُواٌُگی کوکِا تشای افغاى ُا ( ،)ACBARدفتش ُواٌُگی
اًزُْای افغاى ( ،)ANCBؽثکۀ صًاى افغاى ( ،)AWNاًزوي ُواٌُگی رٌْب غشب
افغاًغتاى ّ تلْچغتاى ( ،)SWABACهزتوغ راهؼۀ هذًی افغاًغتاى ( ّ )ACSFoهؤعغات
ػضْ آًِاً ،غخۀ اّلیَ طشص علْک تشای اًزُْا سا تذّیي ًوْدًذ .طشص علْک هْرْد دس ایي
ًغخَ ،رِت هطاتمت تا ًیاصهٌذی ُای فؼلی هؤعغات غیش دّلتی دس افغاًغتاى ،تزذیذ گشدیذٍ
اعت .تشػالٍّ ،طشص علْک تزذیذ ؽذٍ داسای یک هیکاًیضم ًظاست اص طشص علْک ًیض
هیثاؽذ کَ دس حقْل اطویٌاى اص تطثیك تِتش آى ،دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت.
رِت حقْل اطویٌاى اص تیطشف تْدى ّ ًوایٌذٍ گی کشدى ایي طشص علْک اص طیف ّعیؼی
هْعغات دس ایي عکتْس ،تاصًگشی ّ تزذیذ ایي عٌذ تْعظ یک کویتَ ی هتؾکل اص هؤعغات
غیش دّلتی داخلی ّ تیي الوللی ،تکویل گشدیذُ .وچٌیي ایي طشص علْک هیاى هؤعغات غیش
دّلتی دس عشاعش افغاًغتاى تَ خاطش اخز ًظشیات تیؾتش ؽشیک گشدیذ.
هکاًیضم ًظاست اص ایي طشص علْک تْعظ یک کویتۀ تٌام "کویتَ ًظاست تش طشص علْک"
ػولی هیگشدد کَ اػضای ایي کویتَ تقْست آصاداًَ تْعظ ًوایٌذگاى کَ هغؤلیت تذّیي ایي عٌذ
سا داؽتٌذ ،اًتخاب گشدیذًذ .رضئیات تیؾتش دس هْسد ایي هیکاًیضم دس تخؼ ًظاست تش طشص
علْک گٌزاًیذٍ ؽذٍ اعت.
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همذهَ
طشص علْک هزوْػَ ی اص ًْسم ُا ،افْل ّ اسصػ ُای هؾتشک تْدٍ کَ تَ هٌظْسساٌُوائی
علْک ّ سفتاس هؤعغات غیش دّلتی ( )NGOsدس افغاًغتاى تِیَ گشدیذٍ اعت.
هؤسسات غیر دولتی کَ درافغاًستاى فعالیت هی ًوایٌذ و در وزارت التصاد ثثت شذٍ اًذ،
هیتواًٌذ ایي طرز سلوک را اهضاء ًوایٌذ.
تذیي ّعیلَ هاً ،وایٌذگاى هؤعغات غیشدّلتی دس افغاًغتاى ،هتؼِذ تَ سػایت توام افْل هٌذسد
ایي طشص علْک هیثاؽین:

اصول عووهی
.1
.2

.3
.4
.5

.6

ها دس اًزام فؼالیت ُای خْیؼ هتؼِذ تَ سػایت افْل تؾشدّعتاًَ تیي الوللی ّ حمْق تؾش
ُغتین.
فؼالیت ُای ها سّی افل عذم رساًذى آسیة اعتْاس تْدٍ ّ هتوشکض تش هْضْػات چْى
سعیذگی تَ حاالت اضطشاسیً ،یاص ُای هضهي  ،کاُؼ احشات حْادث طثیؼی ّ تغییشات
اللیوی ،هثاسصٍ تا ػْاهل اعاعی فمش ،سعیذگی تَ ًیاصُای اعاعی ّ ،تْاًوٌذ عاختي راهؼَ
رِت خْد کفائی ّ احیای د ّتاسٍ ،هیثاؽذ.
ها دس هماتل کغاًیکَ تَ آًِا کوک هیٌوائین ،دس هماتل فشاُن کٌٌذگاى هٌاتغ ّ هشارغ لاًًْی
رْاتگْ ّ حغاتذٍ هی تاؽین.
ها دس کاسکشد خْیؼ تا دّلتًِ ،اد ُای ُوکاس ،هشدم  ،توْیل کٌٌذگاى ّ عایش اؽخاؿ
ػاللوٌذ ،ؽفاف ّ حغاتذٍ ُغتین.
ها اعماللیت خْیؼ سا دس هطاتمت تا لْاًیي افغاًغتاى ّ لْاًیي تیي الوللی حفع ًوْدٍ ّ دس
تشاتش تحویل ؽشایظ فاعذ ّ ؽشایظ کَ فؼالیت ُا ّ افْل هاسا صیش عْال تثشد ،هماّهت
هیٌوائین.
ها دس هماتل ُیچ فشد یا گشٍّ تشاعاط ّاتغتگی ُای عیاعی ،لْهی ،تاّس ُای دیٌی،
هؼلْلیت ّ هؼیْتیت ّ گشایؼ ُای رٌغی تثؼیض لایل ًوی ؽْین.

اصول کاری
 .7فؼالیت ُای ها هتوشکض تش تْاًوٌذ عاصی هشدم هی تاؽذ تا آًِا تتْاًٌذ صًذگی تِتش ّ تاکیفیت
سا دسافغاًغتاى داؽتَ تاؽٌذ.
 .8ها تَ لاًْى اعاعی ّ عایش لْاًیي دس افغاًغتاى احتشام گزاؽتَ ّ دس پشتْ آى فؼالیت ُای
خْیؼ سا اًزام هیذُین.
 .9ها دس ُیچ ًْع فؼالیت عیاعی راًثذاساًَ دس افغاًغتاى دخیل ًویگشدین.
 .10ها تَ ػضت ّ ّلاس ،فشٌُگ ،دیي ّ ػشف ّ ػادات هشدم افغاًغتاى احتشام لایل ُغتین.
 .11ها تا هشدم فمیش ّ هٌضّی دس افغاًغتاى تشاعاط ًیاصهٌذی ُای ایؾاى کاس هیٌوایین ًَ ،تش
تٌیاد هؼیاس ُای عیاعی ،لْهی ّ،یا ُن هزُثی.
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 .12ها اطویٌاى هیذُین هغاػذت ُای سا کَ فشاُن هی ًوائین کاهال اص یک سًّذ ؽفاف تشخْسداس
تاؽذ ّ هغتفیذ ؽًْذگاى ّ هشدم سا دس تشًاهَ سیضی ،هذیشیتً ،ظاست ،اسصیاتی ّ تطثیك
تشًاهَ ُا ؽشیک هیغاصین.
 .13ها کاسهٌذاى سا تش اعاط ؽایغتگی ّ تزشتَ اعتخذام هی ًوایین ًَ تشاعاط ػْاهل عیاعی،
لْهیً ،ژادی ،هزُثی ،رٌغیتی یا هٌافغ ؽخقی.
 .14ها ارشاآت ّ فؼالیت ُای خْیؼ سا تش هثٌی اُذاف اص لثل تؼییي ؽذٍ ّ تْافك ؽذٍ تا
کغاًیکَ تا آًِا یا تشای آًِا کاس هیٌوائین ّ ،یا ُن کغاًیکَ اص آًِا هٌاتغ تذعت هیآّسین ،اًزام
دادٍ ّ دس تذعت آّسدى تِتشیي ًتایذ تالػ هیٌوائینُ .وچٌاى کغاًی سا کَ اسصیاتی هؤرَ اص
کاس ُای ها هیٌوایٌذ ،هی پزیشین.
 .15ها دس تالػ کوک تَ هشدم ُغتین تا خْد هؾکالت ؽاى سا حل ًوایٌذ .ها هشدم سا تَ عْی
خْد کفایی ّ هتکی ؽذى تَ خْد تؾْیك هی ًوائین ّ تَ هشدم ایي حك سا هی دُین تا تقْست
گغتشدٍ دس تقاهین کَ سّی ّضؼیت صًذگی ؽاى تاحیش گزاسهیثاؽذ  ،اؽتشاک ًوایٌذ.
 .16ها هتؼِذ تشهؤحشیت دس کاس ّ ،حذ اکخش ًوْدى تآحیشات هخثت تشًاهَ ُای خْیؼ هیثاؽین .ها
اص تکشاس دس کاس ُای خْیؼ تَ ُوکاسی ّ ُوآٌُگی رْاًة ریٌفغ ،رلْگیشی هیٌوایین.
 .17ها اص سّػ ُای هغؤالًَ ّ رْاتگْ دس هشالثت اص هحیظ طثیؼی ّ فضیکی اعتفادٍ ًوْدٍّ ،
ُوچٌاى فؼالیت ُای خْیؼ سا تذّى سعاًذى آعیة تَ هحیظ صیغت افغاًغتاى ،تٌظین
هیٌوائین.
 .18ها اص حاحیش گزاسی تشًاهَ ُای خْیؼ اسصیاتی ّ ًظاست هی ًوائین ّ ًتایذ تذعت آهذٍ سا تا
رْاًة ریذخل ؽشیک هی عاصین.
 .19ها پالیغی ُای هالی ،تذاسکاتی ،تفتیؼ ّ عیغتن عالن ّ دلیك سا تَ هٌظْس هذیشیت اص
فؼالیت ُای خْیؼ ایزاد ّ حفع هیٌوائین.
 .20ها هؼلْهات دسهْسد اداسٍ هؤعغَ غیش دّلتی ،گضاسؽات هالی ّ فؼالیت ُای خْیؼ دس
فْست تماضا ،دس دعتشط ًِاد ُای ریشتظ ّ ػاللوٌذ گزاؽتَ ّ ،حفع هیٌوائین.
 .21ها فؼالیت ُای خْیؼ سا دس هطاتمت تَ هاهْسیت کَ داسین ،اًزام هی دُین.
ًظارت تر طرز سلوک
.I

کویتَ ًظارت تر طرز سلوک

کویتَ ًظاست تش طشص علْک ( کَ اص ایي تَ تؼذ هختقشآ "کویتَ" ًاهیذٍ هی ؽْد) هشرغ هغؤل
رِت تشّیذ ّ ًظاست اص ایي طشص علْک هیثاؽذ.
الف .ترکیة کویتَ
کویتَ هتؾکل اص ًوایٌذگاى پٌذ ػضْ (ؽثکَ) هیثاؽذ.
ُش ػضْ ؽثکَ یک ًوایٌذٍ سا رِت ػضْیت دس کویتَ هؼشفی هیٌوایٌذ.
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ؽثکَ ُای ػضْ ػثاستٌذ اص :اداسٍ ُوآٌُگی کوک ُا تشای افغاى ُا ( ،)ACBARاداسٍ
ُواٌُگی هؤعغات غیشدّلتی افغاًغتاى (  ،)ANCBاًزوي تلْچغتاى تشای ُواٌُگی رٌْب
غشب افغاًغتاى ( ،)SWABACهزتوغ ًِاد ُای راهؼَ هذًی افغاًغتاى (  ّ )ACSFoؽثکَ
صًاى افغاى (.)AWN
ب .هذت عضویت:
هذت ػضْیت ًوایٌذٍ دس ایي کویتَ یکغال اعت .یک ًوایٌذٍ ًویتْاًذ تیؾتش اص عَ عال هتْالی
هٌحیج ػضْ کویتَ ،تالی تواًذ.
ج .اًتخاب رُثریت کویتَ:
کویتَ ،سئیظ ّ عکشتشیت سا اص هیاى ًوایٌذگاى اًتخاب هیٌوایذ.

ترکیة و وظایف تورد استیٌاف

.II

الف :تْسداعتیٌاف هتؾکل اص سّعای پٌذ هؤعغَ غیش دّلتی ؽثکَ هیثاؽذ.
ب :تْسد اعتیٌاف هکلف اعت تا تَ اػتشاضات گْػ دُذ ّ پیؾٌِادات سا تَ کویتَ اسائَ
تذاسًذ.
د :تقاهین تا اکخشیت آسا اتخار هیگشدد.
د .اػضای تْسد اعتیٌاف ًثایذ ػیي افشادیکَ ػضْ کویتَ ًظاست ُغتٌذ ،تاؽٌذ.
وظایف و جلسات کویتَ

.III

جلسات:
کویتَ رلغات خْیؼ سا دس رشیاى ُش عَ هاٍ تشگضاس هیٌوایذ .رلغات فْق الؼادٍ دسفْست
هْرْدیت کذام ؽکایت کَ تَ سعیذگی ػارل ضشّست داؽتَ تاؽذ ،تشگضاس ؽذٍ هیتْاًذ.
وظایف:
الف .اسصیاتی ؽکایات دس هذت  30سّصکاسی ،تؼذ اص دسیافت ؽکایت اص عکشتشیت؛
ب .تشسعی ّ تفتیؼ لضایا ّ تقوین گیشی دس هْسد ؽکایات؛
د .دسیافت اػتشاضات ّ اسراع آى تَ تْسد اعتیٌاف دس هذت یک هاٍ؛
د .اتخار تقاهین دس هؾْسٍ ُوَ راًثَ تا توام اػضای کویتَ؛
ٍ .هؾْسٍ تا اػضاء دس هْسد ضشّست تؼذیالت تَ ایي طشص علْک؛
تصاهین:
الف .اطالع
ب .اخطاسیَ
د .تؼلیك ػضْیت هْعغَ غیش دّلتی اص طشصعلْک
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د .اخشاد هؤعغَ غیش دّلتی اص لغت اهضاء کٌٌذگاى طشص علْک.
ٍ .تقاهین تا اکخشیت آسا اتخار هیگشدد.

سکرتریت کویتَ و ًمش آى:

.IV

الفً .مؼ عکشتشیت
عکشتشیت کویتَ هشتْط تَ یکی اص اػضای پٌذ گاًَ کویتَ تْدٍ ّ ُش عَ عال تغیش هیٌوایذ.
ّظایف عکشتشیت کویتَ لشاس ریل اعت:
 )1دسیافت ّ تائیذ یک ًمل اص رْاص حثت هؤعغَ غیش دّلتی دس دّلت افغاًغتاى؛
 )2تٌظین رلغات کویتَ؛
 )3آهادٍ عاختي فْست رلغَ ّ عایش اعٌاد هشتْط تَ رلغات؛
ُ )4واٌُگی هیاى اػضای کویتَ؛
 )5دسیافت ؽکایات؛
 )6دسیاف پیؾٌِادات ّ دسخْاعت ُا؛
 )7اسراع ؽکایات تَ کویتَ؛
 )8تشسعی ؽکایات تا هذاسک ّ اعٌاد هشتْطَ ،رِت تؾخیـ هؤرَ تْدى یا ًثْدى آًِا؛
 )9تشّیذ طشص علْک؛
ساٍ اًذاصی ّ تذاّم ّیثغایت طشص علْک؛
)10
تِیَ ّ حفع لغت اهضاء کٌٌذٍ گاى ایي طشص علْک؛
)11
حفع ّ ًگِذاسی اعٌاد؛
)12
حفع ّ ًگِذاسی هحشهاًَ ؽکایات.
)13
روًذ دریافت شکایات

.V

الف .اشخاص یا هوسسات ریل هیتواًٌذ شکایت درج کٌٌذ:
)1
)2
)3
)4

هغتفیذ ؽًْذگاى ،اػضای راهؼًَِ ،اد ُای ُوکاس ّ اػضای هؤعغات چتش یا اهضا
کٌٌذٍ.
اهضا کٌٌذگاى ایي طشص علْک
هؤعغات غیش دّلتی چتش یا ؽثکَ
عایش رْاًة ریذخل

عکشتشیت هیتْاًذ ؽکایات سا کَ اص طشیك سعاًَ ُا ّ عایش رْاًة ریذخل تَ ًؾش هیشعذ،
پیگیشی ًوایذ.
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ب .تررسی شکایات
)1
)2

)3
)4

عکشتشیت کویتَ ؽکایات سا اص گشٍّ ُا ّ افشاد هشتْطَ اصُش طشیك هوکٌَ دسیافت
هیٌوایذ.
عکشتشیت ،هؤرَ تْدى ّ غیش هؤرَ تْدى ؽکایت دسیافت ؽذٍ سا تشسعی ًوْدٍ ّ
ؽکایات هؤرَ سا رِت سعیذگی تَ کویتَ دس هذت هؼیٌَ کَ تیؾتش اص  10سّص کاسی
ًثاؽذ ،اسراع هیٌوایذ.
کویتَ دس هْسد ؽکایت سعیذگی ًوْد ،تحمیك هی ًوایذ ّ دس هذت  30سّص کاسی دس
هْسد آى تقوین هیگیشد.
هؤعغَ ایکَ هْسد ؽکایت لشاس گشفتَ ،رِت تاصسعی تَ ؽکایت اص طشف کویتَ دػْت
هیگشدد.
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ضویوَ طرز سلوک
ُ .1ذف تجذیذ طرز سلوک
ایي طشص علْک رِت ؽوْلیت پزیشی ُش چَ تِتش هؤعغات غیش دّلتی (اًزْ ُا) کَ
دسافغاًغتاى فؼالیت داسًذُ ّ ،وچٌاى تش تٌیاد فضای کاسی فؼلی ّ ًیاصهٌذی ُای
هؤعغات غیش دّلتی (اًزْ ُا) ،تزذیذ گشدیذٍ اعت.
 .2تعریفات:
هؤسسَ غیر دولتی (اًجو) :عاصهاى غیش دّلتی ،غیش عیاعی ّ غیش اًتفاػی تْدٍ کَ ؽاهل
هؤعغات داخلی ّ خاسری هیگشدد.
غیر اًتفاعی :هؤعغَ غیش دّلتی ًوی تْاًذ عشهایَ ،دسآهذ یا هفاد خْیؼ سا تَ اعتخٌای هغتفیذ
ؽًْذگاى تَ اؽخاؿ دیگش تْصیغ ًوایذ .اص راًة دیگش ،کاسهٌذاى هؤعغات غیش دّلتی (اًزْ
ُا) دس هماتل هؼاػ کاس هی ًوایٌذ .ػْایذ کَ اص طشیك فؼالیت ُای التقادی هؤعغَ تذعت
هیآیذ ،تایذدس ساعتای تشآّسدٍ ؽذى اُذاف خْد هؤعغَ تَ هقشف تشعذ.
تی طرفی هؤسسَ غیر دولتی (اًجو) :اًزْ کوک ُا سا تش اعاط ًیاصهٌذیِای هشدم فشاُن هی
ًوایذ ًَ تشاعاط ػْاهل ًژادی ،هزُثی ،رٌغی یا ّاتغتَ گی ُای عیاعی.
شفافیت :تَ هؼٌی ػذم هْرْدیت دعتْسالؼول ُا ّ ؽشایظ هخفیاًَ ،تْأم تَ ػذم دعتشعی تَ
هؼلْهات کافی کَ تشای ُوکاسی ،تؾشیک هغاػی ّ تقوین گیشی هؾتشک الضاهی اعت ّ یا حذ
الل تش هالعاصی اعٌاد کَ تَ اعاط آى تْافك ًاهَ ُا ،هؼاهالت ّ فؼالیت ُا تائیذ هی ؽًْذ.
حساتذُی :ها هتؼِذ ُغتین تا اص فؼالیت ُای ها اسصیاتی تؼول آیذ .ها دس هماتل کاسکشد خْیؼ تَ
توام هغتفیذ ؽًْذگاى ،توْیل کٌٌذگاى ّ ،رْاًة ریذخل رْاتگْ ُغتین.
تی طرف :ها دس اختالفات راًة یا طشف کغی سا ًوی گیشین ،ها فمظ دس صهاى ًیاص کوک
فشاُن هی ًوائین ،ها دس فْست ضشّست هیخْاُین تقْست هغتمل تَ هزشّحیي رٌگ تحت
لاًْى تیي الوللی تؾشدّعتاًَ دعتشعی داؽتَ تاؽین ّ آًِا سا کوک ًوائین.
هستمالًَ :ها اسصیاتی ُا خْد سا تَ پیؼ هی تشین تا ًیاص ُا هشدم سا تؼییي ًوائین .تشًاهَ ها
تخاطش سعیذگی تَ ًیاص ُای هشدم طشس ؽذٍ اعت ًَ تخاطش هغایل عیاعی.
شکایت یا اعتراض :تَ هؼٌی ًاسضایتی ،دسد یا تٌفش هغتفیذ ؽًْذگاى ،اػضای راهؼًَِ ،اد
ُای ُوکاس ،اػضای اهضاء کٌٌذٍ ًِاد ُای غیشدّلتی ،هْعغات ؽثکَ ،کاسهٌذاى ًِاد ُای
اهضاء کٌٌذٍ یا رْاًة ریذخل دسهماتل یکی اص اهضا کٌٌذگاى ایي طشص علْک هی تاؽذ.
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لواًیي تیي الوللی تشردوستاًَ ولواًیي تیي الوللی حموق تشر :اص ُن دیگش هتفاّت اًذ ،اها
ارضای تکویل کٌٌذٍ یکذیگش هیثاؽٌذُ .شدّ ایي لْاًیي تخاطش حوایت اص صًذگی  ،فحتّ ،
ػضت اًغاًِا تْرْد اهذٍ اعت)ICRC( .
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