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مبادئ + أسس

 اإلمداد باملاء
واإلصحاح والنهوض بالنظافة

األمن الغذايئ 
والتغذية

 املأوى
واملستوطنات البرشية

الصحة

الفصول الفنية األربعة هي مبثابة ترجمة للمبادئ وااللتزامات الواردة يف الفصول األساسية إىل معايري 
ومؤرشات وإرشادات عملية. ومن ثم، فإن معايري اسفري توضح ماذا يعني الحق يف الحصول عىل املاء، 

واملأوى، والرعاية الصحية بشكل عميل، وتساعد يف تحديد أولويات االستجابة.

املعايري

امليثاق اإلنساين
يقدم امليثاق اإلنساين اإلطار األخالقي 

والقانوين لكافة األعامل اإلنسانية.

مبادئ الحامية
أي  عىل  الحامية  مبادئ  تنطبق 
وتركز  اإلنساين.  املجال  يف  عمل 

والتهديدات، للمخاطر  السكان  تعرض  تقليص   عىل 
مبا يضمن حصولهم عىل املساعدة املهمة، ومساعدتهم 
للحصول عىل  االنتهاكات، ودعمهم  التعايف من  عىل 
حقوقهم.

املعيار اإلنساين األسايس
األسايس  اإلنساين  املعيار  يشكل 
املساءلة  لتعزيز  الزاوية  حجر 
تجاه السكان املتأثرين باألزمات، 
املانحة،  والجهات  والعاملني، 
والحكومات وغريهم من الجهات 

املعنية.

مرحباً بكم يف دليل اسفري
من املبادئ اإلنسانية إىل املامرسة اإلنسانية:

عند وقوع األزمات، يكون للسكان الحق يف الحصول عىل املساعدة، والحق يف العيش بكرامة، والحق 
يف الحامية واألمن، والحق يف املشاركة بشكل كامل يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتعافيهم.



الرتكيز عىل السكان
دامئا ما يضع اسفري السكان يف قلب العمل اإلنساين، عىل اعتبار أن مشاركتهم النشطة أمر 

رضوري لضامن أن املساعدات املقدمة تلبي احتياجاتهم وتساعد يف تعافيهم.

تركز طبعة دليل اسفري 2018 بشكل أكرب عىل تعزيز املشاركة املجتمعية وقياس جودة 
الربامج من خالل هذه املشاركة.

دعم العمل املحيل
يشكل دعم وتعزيز امللكية املحلية يف عمليات االستجابة والتعايف نهجاً رئيسياً يف الفصول 
الفنية األربعة. تعتمد التدخالت الناجحة يف مجال الرعاية الصحية، والتغذية، والنهوض 
بالنظافة، ودعم سبل املعيشة، واملأوى، والعمل مع الجهات الوطنية، واملحلية، واملجتمعية 

ومن خاللها.

يعمل اسفري عىل ضامن استناد العمل اإلنساين إىل أطر من املبادئ واألخالق. طبعة دليل اسفري 2018 
تعالج هذه الوقائع الجديدة من خالل إطار من املعايري التي تدعم املساءلة تجاه السكان املتأثرين، 

والرشكاء، والحكومات، والعاملني، والجهات املانحة، بطريقة متكاملة.

واقع جديد
 تنامي االحتياجات

 واختبار قدرة
 قطاع العمل اإلنساين

ألقىص حدوده

 أزمات إنسانية
 أطول مدى

وأكرث تعقيداً

 65 مليون
 حالة نزوح قرسي

يف العامل

 تنامي املشاركة
 القومية واملحلية

يف االستجابة

تنامي استخدام 
املساعدات النقدية 
 واألسواق يف مجال

العمل اإلنساين

 اتساع وتنوع
 الجهات اإلنسانية

الفاعلة

دعوات لتعزيز 
املساءلة

 تنامي
االحتياجات اإلنسانية 

 يف السياقات
الحرضية



معايري ومؤرشات ومالحظات إرشادية معززة:
تم إعادة صياغة املعايري بغية االستجابة بشكل أفضل الحتياجات املستخدمني وبيئات 

العمل.

● معايري موجهة بشكل أكرب نحو تحقيق النتائج.	

● التدابري األساسية الحالية تضم تدابري فرعية وأمثلة. 	

● أجل 	 من  املحرز  للتقدم  للقياس  قابلة  عالمات  تقدم  الحالية  الرئيسية  املؤرشات 
تحقيق املعيار.

● املالحظات اإلرشادية تدعم اإلجراءات واملؤرشات مع مزيد من املعلومات والروابط 	
بشأن املعايري ذات الصلة.

برامج تراعي السياق
تتويل طبعة دليل اسفري 2018 أهمية خاصة لوضع املعايري يف سياقها لتعظيم االستفادة 
السياقات  القرار يف  التحليل وصناعة  يدعم  بياين جديد  برسم  الدليل  تزويد  تم  منها. 

املختلفة.

معايري وإرشادات جديدة
أضافت الخربات اإلنسانية والتعلم واألدلة عنارص جديدة إىل هذه الطبعة:

● ودراسة 	 الحيازة  ضامن  ذلك  يف  مبا  البرشية،  واملستوطنات  للأموى  منقح  فصل 
حاالت النزوح املمتدة.

● قسم جديد يوضح كيفية استخدام املساعدات النقدية وإدارة سالسل اإلمدادات.	

● معيار جديد بشأن اإلمداد باملاء واإلصحاح والنهوض بالنظافة يف سياقات الرعاية 	
الصحية، إلبراز دور املجتمعات واملرافق يف حاالت تفيش األمراض.

● الحيوي 	 الدور  االغتصاب، يربز  الجنيس وعالج حاالت  العنف  معيار جديد بشأن 
لعمليات الوقاية والعالج والدعم.

● معيار جديد بشأن الرعاية التلطيفية، يعكس التحديات يف الرتكيبات الدميغرافية 	
العاملية، وحاالت النزوح املمتدة، وانتشار األمراض غري املعدية، والسياقات املمتدة.



كيفية الحصول عىل دليل اسفري

دليل اسفري متاح مجاناً للجميع
يلتزم اسفري التزاماً كاماًل بتوفري مجموعة تطوعية من املعايري التي تتاح مجاناً وميكن 
الهواتف  تطبيق  عرب  أو  اإلنرتنت  عرب  عليها  االطالع  أو   ،)PDF( صيغة  يف  تنزيلها 
موقع  عرب  التكلفة  بسعر  مطبوعة  نسخ  عىل  للحصول  طلب  إرسال  وميكن  الذكية. 

.)developmentbookshop.com/sphere(

اللغات
طبعة دليل اسفري عام 2018 متوفرة باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعربية. 
وسيتم توفري ترجامت بلغات أخرى بدعم من أعضاء اسفري وشبكة اسفري األوسع نطاقاً 
يف غضون األشهر والسنوات املقبلة. وسوف تتاح هذه الرتجامت عىل املوقع اإللكرتوين 

مبجرد استكاملها. الطبعات السابقة من دليل اسفري متوفرة بـ 39 لغة.

استكشف الدليل التفاعيل عرب اإلنرتنت
وخاصية  القوائم  نظام  باستخدام  البحث  عملية  لتسهيل  اإلنرتنت  عرب  متوفر  الدليل 
البحث. ويشمل عىل موارد ومراجع إضافية. كام توجد منصة رقمية جديدة تجعل من 

الدليل نسخة حّية.

● حيوي: الدليل املتاح عرب اإلنرتنت مبثابة وثيقة حّية	

رغم أن املعايري نفسها تظل دون تغيري يف الطبعات املختلفة، إال أن املامرسة تتطور 
وتعلم الدروس يتواصل. لذا، فإن الدليل التفاعيل سيصبح مبثابة مستودع غني باملوارد 
يوثق تطور العمل، الذي تغذية التقارير الفنية واإلرشادات الجديدة التي يتم إعدادها.

● تفاعيل: تعليقات املستخدمني	

الدليل  يف  التعليقات  إضافة  من  املستخدمون  سيتمكن   ،2019 عام  من  بداية 
التفاعيل، بحيث يشاركون خرباتهم يف تطبيق املعايري، ويقدمون الدليل أو حاالت 

الدراسة والتفاعل مع اسهامات املستخدمني اآلخرين.

التعلم والتدريب
سواء كنت متعلاًم أو مدرباً، لدينا موارد تساعدك. تتوفر عرب اإلنرتنت وحدات تعليمية 
وحزمة مواد تدريبية، مبا يف ذلك حزمة تدريب خاصة بالطوارئ وقامئة طويلة لجلسات 

ورش العمل.



تواصلتفاعلتعلم
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معلومات عن اسفري:

الجهد الذي بدأ كمرشوع يتكون من 20 فرداً منذ عرشون عاماً أصبح اآلن مجتمعاً 
هادفاً يضم ملكية واسعة النطاق ومبادئ مشرتكة.

بغية  اإلنسانية  املنظامت  من  مجموعة  بواسطة   1997 عام  يف  اسفري  تأسيس  تم 
تحسني استجابتها يف مجال العمل اإلنساين واملساءلة عن أعاملها.

دليل اسفري هو أقدم مبادرة يف مجال املعايري اإلنسانية. وأصبح اآلن مرجعاً رضورياً 
ملجتمع متنامي من العاملني يف مجال العمل اإلنساين يف شتى أرجاء الكرة األرضية.

هل ترغب يف االنضامم إىل اسفري!

دخل اسفري مرحلة جديدة حيث أصبح منظمة ذات عضوية مستقلة، وتم تسجيله 
يف عام 2016.

يف ظل إمكانية االنضامم لعضوية اسفري، يأخذ اسفري مستوى جديداً. ميكن ألعضاء 
املعايري  صياغة  يف  فعال  دور  ولعب  للمنظمة  االسرتاتيجي  التوجه  تحديد  اسفري 

املستقبلية.


