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الدلیل  یھدف   تنسیقمساعدة    إلى ھذا  العاملین في   وفق على تكییف تدریب اسفیر    اسفیر   ومدربي  مراكز  احتیاجات 
بشكل  أنشطة مصممة    یشملووالجھات الفاعلة األخرى في مجال الحمایة المدنیة.  السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث  

سلطات  متعلقة بالالقضایا  لل  ةخصص الم  ناصرةورسائل الم  ،السلطات الوطنیة إلدارة الكوارثبما یتناسب مع    خاص
   مزید من القراءة. كما یحتوي على أقسام ل ،ھاوتحدیات الوطنیة إلدارة الكوارث 

ھا أعدالتي    ،الكوارثلسلطات الوطنیة إلدارة  اإلسبانیة لباللغة  حزمة تدریب اسفیر  من  ھذه الوثیقة ھي نسخة مختصرة  
دلیل  اإلسبانیة،باللغة  صفحة، 75ضمن حزمة التدریب الكاملة المكونة من . تت 2022في عام  ارسیاجمارتن فیالرویل  

 ، وأوراق عمل قابلة للطباعة. ي صیغة باور بوینتوجداول أعمال نموذجیة، وعروض تقدیمیة ف سر،ّی المُ 

 

 

 

https://www.spherestandards.org/ar/resources/sphere-ndma-training-pack/
https://spherestandards.org/ar/training/tr-info/martin-villarroel-garcia/
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 مقدمة )  1(
 

ھذه من صنع اإلنسان.  التي  و  ة المنشأ،االجتماعی -الطبیعیةو   ة،الكوارث الطبیعیتزاید في تكرار وقوع    بدایة، ھناك
كبیر على الصحة والتعلیم واإلنتاجیة واالقتصادات والبنیة التحتیة والبیئة في الدول وسكانھا. بشكل  ثر  ؤتالكوارث  

ر المناخ إلى ي تغیّ ا. ویؤدّ ا بل وأكثر ضعفً تؤثر بصفة خاصة على الفئات الضعیفة، التي تصبح بالتالي أكثر فقرً و
یمكن النظر إلى الكوارث بالتالي،  ط الحیاة. و أثرھا بسبب بعض الممارسات وأنما  یتفاقمطبیعیة، ووكوارث اجتماعیة  
  ا أكبر.وینبغي أن تولیھا الدول والمجتمع المدني اھتمامً يء إدارتھا سأعلى أنھا مخاطر 

 
للسلطات الوطنیة واإلرشادات  طر تنظیمیة على الصعیدین الوطني والدولي توفر التوجیھ  أُ في ھذا الصدد، توجد  

الكوارث  دورھ .  (NDMAs)  إلدارة  و  ایتمثل  بكرامة،  الحیاة  في  والحق  اإلنسان  لحقوق  االمتثال  اتفاق في ضمان 
طر الدولیة إرشادات توفر ھذه األُ كما  .  "إطار سینداي"ر المناخ، وأھداف التنمیة المستدامة، وباریس بشأن تغیّ 

الطبیعة، بما في ذلك سیاسات ى  علظ  احفالبشأن تطبیق المعاییر الوطنیة المتعلقة باإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث و
 التنمیة المحلیة. 

 
على بناء لغة مشتركة بین الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني، على  1997ع اسفیر منذ عام وفي ھذا السیاق، شجّ 

تجاه مستوى الدولة والمجتمع المدني، لتحسین نوعیة اإلعداد واالستجابة وإعادة اإلعمار، وتعزیز المساءلة، خاصة  
تعزیز "  2025إلى   2021األسر المتضررة. وعلى وجھ التحدید، اقترح اسفیر في أولویاتھ االستراتیجیة للفترة من 

التعاون بین اسفیر والمانحین اإلنسانیین والسلطات الوطنیة إلدارة الكوارث لتعزیز إضفاء الطابع المؤسسي على 
  ین ملاعللاسفیر ھذا الدلیل لتكییف تدریب اسفیر    عد ي االعتبار، أ ". ومع وضع ھذه األولویة فمعاییر اسفیر وتطبیقھا

إشراك السلطات الوطنیة إلدارة ، ")3(  رقم الورقة المواضیعیة ا إلى  ، استنادً دارة الكوارث الوطنیة إلفي السلطات  
 .1" ةلشؤون اإلنسانی ناصرین لاسفیر والم مراكز تنسیقالكوارث في المعاییر اإلنسانیة العالمیة: دلیل ل

 
المبادئ   ات لوالی لالتالي    الجدول یوضح   من حیث  الدولیة  المعاییر  إطار  مع  اسفیر  معاییر  تتالءم  كیف  اإلنسانیة 

 : وحمایة الفئات الضعیفة 
 

لیة 
دو

 ال
یر

عای
الم

االتفاقیات وأطر   -1 
العمل الدولیة بشأن  

 حقوق اإلنسان 
 

 (إطار عمل إرشادي)

 اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق  .1

 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  .2

 العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  .3

 االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان .4

 مبادئ توجیھیة بشأن النزوح الداخلي  .5

 المرأةاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  .6

 إعالن القضاء على العنف ضد المرأة .7

 
 : ھنا الكوارثالسلطات الوطنیة إلدارة  مع العمل حول المنشورة اسفیر موارد جمیع إیجاد یمكن 1

https://www.spherestandards.org/ar/resources/ 
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 لقضاء علیھاتفاقیة البلدان األمریكیة لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة علیھ وا .8

 برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، القاھرة  .9

 1995إعالن ومنھاج عمل بیجین، المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان لعام  -10

 . اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 11

االتفاقیات الدولیة  -2
 ر للحد من المخاط

 
 (ما الذي ینبغي فعلھ) 

 اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  .1
   أھداف التنمیة المستدامة .2
 إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  .3
 اتفاقیة باریس  .4
 اتفاقیة اسكازو . 5

شراكة المعاییر  -3
 اإلنسانیة 

 
(ما الذي یجب توافره  

 كحد أدنى)

 . المیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا في االستجابة اإلنسانیة (اسفیر) 1
 ) CHSوالمساءلة ( بشأن الجودة. المعیار اإلنساني األساسي 2
 (INEE) التعافي، االستجابة لمعاییر التعلیم: الجاھزیة،  األدنىالحد . 3
 (CPMS)في حاالت الطوارئ  المعاییر الدنیا لحمایة الطفل. 4
 )MERSالمعاییر الدنیا لالنتعاش االقتصادي ( . 5
 )MISMAالمعیار األدنى لتحلیل السوق (. 6
 (LEGS)الحیوانیة المبادئ التوجیھیة والمعاییر الطارئة للثروة . 7
 (ADCAP)اإلعاقة المعاییر الدنیا إلدماج كبار السن واألشخاص ذوي . 8

 
 
 

المعاییر   ن السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث العدید م  دمجت ،  العقد األول من القرن الحادي والعشرینمنذ منتصف  
) اإلنسانیة  المعاییر  وشراكة  اسفیر  معاییر  مثل  إلدارة HSPالعالمیة  الوطنیة  التوجیھیة  ومبادئھا  سیاساتھا  في   (

تعزیز یؤدي إلى   ھاوتنفیذ  تحسین االستھداف واإلدماج في تخطیط االستجابة  إلى قناعتھا بأنذلك  یعود  الكوارث. و
إطار "أو تكییف المعاییر اإلنسانیة العالمیة الطریق نحو االمتثال لاللتزامات الدولیة مثل    تبنيد  تماسك. كما مھّ ال

 . "سینداي
 

واتیماال، والھند، وإندونیسیا، والعراق، وإسرائیل، وباكستان، وفیتنام المعاییر اإلنسانیة ج وقد دمجت األرجنتین، و
وطني أو دون الوطني. وفي أمریكا الالتینیة، ھناك أدلة على في سیاساتھا وإجراءاتھا اإلنسانیة سواء على الصعید ال

المثال، في إكوادور وبارا المتخذة (على سبیل  المعاییر اإلنسانیة في السیاسات واإلجراءات  واي ج عملیات لدمج 
ة التابعة وبولیفیا وبیرو). تتضمن المبادئ التوجیھیة للسیاسة العامة لعملیات الحمایة المدنیة والمساعدات اإلنسانی

المبادئ    2لالتحاد األوروبي  تنطبق ھذه  إلى معاییر اسفیر.  تُ   اإلرشادیة إشارات عدیدة  برامج نفّ على أي منظمة  ذ 
  إنسانیة بتمویل من االتحاد األوروبي.

 
 

  

 
2 https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/resources-campaigns/policy-guidelines_en  

 )غیر متوفر باللغة العربیة(
 

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/resources-campaigns/policy-guidelines_en
Felicity Fallon
Please go through the whole document, remove the yellow highlighting and translate 'not available in Arabic' from English into Arabic throughout. Sometimes you put 'only available in English' or 'English only'. Please use the same wording, in Arabic, throughout.

Karam Abdallah
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 الفئات المستھدفة من تدریب اسفیر للعاملین في السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث  ) 2(
 

الكوارثیستھدف   إلدارة  الوطنیة  السلطات  في  للعاملین  اسفیر  یشغلون   تدریب  الذین  والمدیرین  القرار  صناع 
من  غیرھا  أو  الوطنیة  العمل  خطط  في  سواء  البلدیة،  أو  اإلقلیمیة  أو  الوطنیة  المستویات  على  رئیسیة  مناصب 

م والصحة والزراعة والثروة الحیوانیة القطاعات ذات الصلة بإدارة الكوارث؛ على سبیل المثال، في وزارات التعلی
والبیئة والبنیة التحتیة والتخطیط وغیرھا. وقد یكون المتدربون وزراء أو مدیرین وطنیین أو مدیرین إقلیمیین أو 

 أو رؤساء وحدات إلدارة المخاطر.  ات بلدیعلى مستوى المدیرین  
 

    ما یلي:ن یالمشارك كون لدىسیفي الدورة التدریبیة 
 

من والتخفیف  من الكوارث  في العمل اإلنساني (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الوقایة  خبرة   •
 واالستجابة وإعادة التأھیل والتعمیر)؛  تأھب الحدتھا و

 لسیاسات المؤسسیة الوطنیة؛  في اخبرة في إدراج المواضیع ذات الصلة  •
في   • المعاییر اإلنسانیة  بنشر  سیّ دولھماھتمام معلن  الخاضعین ، ال  والتنفیذیین  اإلداریین  الموظفین  بین  ما 

 الختصاصھم، على الصعیدین الوطني والمحلي.  
 

 السلطات الوطنیة إلدارة الكوارثللعاملین في تكییف المواد التدریبیة الحالیة في اسفیر ) 3(
 

 السبعالوحدات  السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث  في    عاملینالمثالیة، ستشمل دورة اسفیر التدریبیة للمن الناحیة  
أدناه ت  ،المدرجة  یتم  وفقً قد التي  الوحدات وتكییفھا  اختیار  للمدرب  ذلك، یجوز  الموضح. ومع  بالترتیب  ا یمھا 

 للوقت المتاح واالحتیاجات التدریبیة للمجموعة.   
 

 حزمة تدریب اسفیر في  یجب أن یكون المدرب على درایة بالمواد التدریبیة الحالیة السفیر، كما ھو موضح  
اإلنترنت و اسفیر عبر  تدریب  ب حزمة  أكثر صلة  لجعلھا  القائمة  األنشطة  من  العدید  تعدیل  ویمكن  السلطات . 

 .  الوطنیة إلدارة الكوارث 
 الوحدات الثمانیة ذات األطوال المختلفة ھي كما یلي: 

 
 المقدمات؛ : االفتتاح واألھداف و1الوحدة 
 : مقدمة لدلیل اسفیر والمعیار اإلنساني األساسي؛ 2الوحدة 
 : مبادئ الحمایة وارتباطھا باالستجابة اإلنسانیة؛ 3الوحدة 
 : تطبیق معاییر ومؤشرات اسفیر في الرصد والتقییم؛  4الوحدة 
 : تطبیق معاییر ومؤشرات اسفیر في االستجابة اإلنسانیة؛  5الوحدة 
 كة المعاییر اإلنسانیة؛ : شرا6الوحدة 
 ؛  لسلطات الوطنیة إلدارة الكوارث ا وخطة نشرفاعلة،  نسانیة الالجھات اإل تحدید :  7الوحدة 

 

  

https://www.spherestandards.org/training-pack-2018/
https://www.spherestandards.org/resources/sphere-online-training-package-english/
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 الوحدة األولى: االفتتاح واألھداف والمقدمات ) 4(
 
 

  اسفیر للعاملین في السلطات الوطنیة إلدارة الكوارثبیئة تعلیمیة تشاركیة وشاملة لتقدیم أھداف تدریب   توفیر ھدف الوحدة األولى 
 .توقعات المشاركینعلى عرف الت و

 

الرسائل الرئیسیة  
 للوحدة األولى 

 
  والدور الذي یمكن للمنظمات اإلنسانیة القیام  بدور الدولة المضیفة ومسؤولیتھا األساسیةدلیل اسفیر  قری ...

 .  السلطات الوطنیة إلدارة الكوارثبھ لدعم ذلك، بالتنسیق مع 
 مسؤولة عن وضع السیاسات والمبادئ التوجیھیة إلدارة وتقدیم   السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث

 في حالة الكوارث. الة وفي الوقت المناسب  استجابة فعّ 
 

 
 

 عامة عن الوحدة األولىلمحة 

 الوقت (بالدقیقة) 
 المورد الرئیسي  الطریقة  قائد الجلسة   األنشطة

 األجزاء  اإلجمالي 

 دقیقة   40

 افتتاح الدورة التدریبیة .1 دقائق  5
 

طة الوطنیة ل ممثل الس
 إلدارة الكوارث 

   عرض تقدیمي

 دقائق  5
لمحة عامة عن أھداف   .2

 الدورة 
 

 المیسر
 تقدیميعرض 

 
 

باوربوینت أو سبورة  
 بیضاء

 

تقدیم للمشاركین  .3 دقیقة  30
 المیسر والمیسرین

نشاط كسر الجلید 
والتعرف على  

 التوقعات  

 سبورة بیضاء 
 

 
 

 دلیل أنشطة الوحدة األولى

 ) السلطة الوطنیة إلدارة الكوارث : افتتاح الدورة التدریبیة (ممثل 1-1النشاط 

الكوارث  یجب على ممثل   الوطنیة إلدارة  الدورة  السلطة  اھتمام  موضحً   التدریبیة،افتتاح  الوطنیة ا سبب  السلطة 
ھتم بدراسة وإدراج المعاییر في تولماذا  اسفیر،بالتعرف بشكل أفضل على النھج اإلنساني لمعاییر إلدارة الكوارث 

 اإلجراءات والسیاسات الحكومیة على المستویات الوطنیة أو اإلقلیمیة أو البلدیة.  

 ة عامة على أھداف الدورة [المیسر]  لمح: 2-1النشاط 

وصف   التدریبیة،. حدد أھداف الدورة  ولةتقدیم ملخص موجز لمحتوى دلیل اسفیر فیما یتعلق بالسیاق اإلنساني للد 
 البرنامج بإیجاز. 

 : مقدمات ومعلومات حول التوقعات والمعرفة السابقة [المیسر]  3-1النشاط 

الجلید عن طریق تقسیم المشاركین إلى مجموعات صغیرة. اطلب من كل مجموعة اتخاذ قرار بشأن   ربدء نشاط كس
 ولةا على أنھ ذو صلة بالدفي حالة طوارئ أو أزمة أو نزاع تم تحدیده سابقً حق اإلنسان الذي ترغب في تعزیزه  
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ق اإلنسان الذي اختارتھ باستخدام ح لتعبیر عندع كل مجموعة لا). في سیاق الفیضان  المثال،(على سبیل  ةالمعنی
رسم و/أو أغنیة قصیرة عندما یحین دورھا لتقدیم نفسھا. اطلب من المشاركین اآلخرین تخمین حق اإلنسان الذي 

 یجب على كل عضو في المجموعة تقدیم نفسھ، مع إعطاء اسمھ ومؤسستھ ومنصبھ.    ذلك،. بعد عبرون عنھی

 لتدریب.بخصوص ھذا السبورة البیضاء لتحدید توقعاتھم اطلب اآلن من المشاركین استخدام ا
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 الدنیا في االستجابة اإلنسانیة  ری یاالمع: المیثاق اإلنساني و: مقدمة لدلیل اسفیرالثانیةالوحدة ) 5(
 

 

 ھدف الوحدة
 الثانیة

، وربطھا بأھداف التنمیة المستدامة وإطار  ولةتحدید أدوار السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث في السیاق اإلنساني للد
 للحد من مخاطر الكوارث   سینداي

 
 دلیل اسفیر في  نیةفوصف الفصول األساسیة وال

 
 

  أھداف التعلم
 الثانیة  للوحدة

 
 ، سیتمكن المشاركون من:  الثانیةفي نھایة الوحدة 

 
 وسیاسات الحد منھا؛ السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث  فھم دور  -1
 وكیفیة ارتباطھ بأھداف التنمیة المستدامة وإطار سینداي؛    ولةتحلیل السیاق اإلنساني للد -2
 تصفح ھیكل ومكونات دلیل اسفیر كمستخدمین مطلعین؛   -3
 .  ربط المیثاق اإلنساني بالسیاسات والممارسات الوطنیة إلدارة الكوارث -4

 
 

الرسائل  
  الرئیسیة للوحدة

 الثانیة
 

 
  إدارتھا سيء أالكوارث ھي مخاطر  . 
   لسلطات الوطنیة إلدارة الكوارث  لتوفر المعاییر اإلنسانیة العالمیة واألدوات والوثائق الداعمة ذات الصلة

استجابة إنسانیة عالیة  تقدیم  ضمان  ل إلدارة الكوارث، مع تفصیل اإلجراءات التي یمكن اتباعھا  ا متكامًال نھجً 
 ا.   الجودة وقائمة على الحقوق بما یتماشى مع القیم والنتائج المتفق علیھا عالمًی 

   لجھات الفاعلة  لو  ،المستویاتتوفر المعاییر اإلنسانیة لغة مشتركة لكل من الجھات الفاعلة الوطنیة على جمیع
 الدولیة التي تقدم الدعم الوطني إلدارة الكوارث.   

   لكل شخص الحق في الحیاة بكرامة. وتختلف الحواجز التي تحول دون التمتع بھذا الحق باختالف الفئات
ارث؛ والغرض  ھج محایدة قائمة على االحتیاجات إزاء إدارة الكوالسكانیة. وتیسر المعاییر العالمیة صیاغة نُ 

 ھا السكان المتضررین. جالمساعدة التي یحتاقدیم من ذلك ھو ت 
  أن ذلك  من الضروري تطویر وتحسین أوجھ التآزر بین الوكاالت من أجل تحقیق عمل متسق ومنسق؛ كما

 معاییر عالمیة على الصعیدین الوطني والمحلي.  تبني ییسر من شأنھ أن 
  والحد من مخاطر الكوارث على الصعیدین الوطني والمحلي بالتنسیق  ر المناخ  ف مع تغّی یجب إدماج التكّی

توفر معاییر اسفیر وغیرھا من المعاییر اإلنسانیة إرشادات متكاملة  ومع أصحاب المصلحة غیر الحكومیین.  
 في ھذا الشأن.  

 والحد من  ارث  من الكو  تعافيلتحقیق اتعتمد االستجابة التي یمكن التنبؤ بھا للكوارث والتخطیط التشاركي ل
 ا على اإلرادة السیاسیة واالختصاص اإلداري. المخاطر جزئًی 

   .یمكن لمعاییر الجودة اإلنسانیة والمساءلة أن تكمل وتعزز الخطط القائمة إلدارة الكوارث 
  عن حاالت الطوارئ المعقدة  یمكن لمعاییر الجودة اإلنسانیة والمساءلة أن تعالج المخاطر الطبیعیة فضًال 

 .   تعافيالتي طال أمدھا، ما یدعم التأھب والتخفیف واالستجابة وال
   في حین أن اإلغاثة في مرحلة ما بعد الكوارث یمكن أن تستعید األصول المفقودة، فإن الحد من مخاطر

ر المناخ یساعدان على زیادة القدرة على الصمود والحد من  ف مع تغّی الكوارث على المدى الطویل والتكّی 
 البشري واالقتصادي للكوارث. األثر 

 لترجمة المبادئ إلى  رشدین  یساعد التدریب المستمر على أھمیة المعاییر اإلنسانیة، المدعوم بدعم من الم
 واقع عملي، على معالجة استنزاف المعرفة الناجم عن التناوب المتكرر للموظفین.  

  أو الوطنیة. /بین التدریب والممارسة، إلدماج السیاسات المحلیة و الربط یجب 
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 الثانیة  لمحة عامة عن الوحدة 

 األجزاء  اإلجمالي المورد الرئیسي  الطریقة  قائد الجلسة  األنشطة  الوقت (بالدقیقة) 

دقیقة   95  

دقائق  10  

السلطات الوطنیة إلدارة  أدوار  2-1
في إدارة الكوارث   الكوارث

 وسیاسات الحد منھا 
 
 

 

 عرض تقدیمي تشاركي  المیسر
 

السلطات   وثائق بشأن
 الوطنیة إلدارة الكوارث 

دقیقة  15  
السیاق اإلنساني في الدولة   2-2

وكیفیة ربطھ بأھداف التنمیة  
 المستدامة وإطار سینداي 

 عرض تقدیمي تشاركي  المیسر
 

وثائق بشأن أھداف التنمیة 
المستدامة وإطار عمل  

 سینداي
 

دقیقة  15 : السیاق  1تمرین عملي رقم  2-3 
 سبورة بیضاء  عمل جماعي المشاركون اإلنساني 

 

دقیقة  20 دلیل اسفیر، الفصول   2-4 
  دلیل اسفیر ملصقات وفیدیوھات    المیسر األساسیة والفنیة، وفیدیو 

دقیقة  30 : تطبیق  2تمرین عملي رقم  2-5 
 سبورة بیضاء  عمل جماعي المشاركون ي  المیثاق اإلنسان

 

 
 

 الثانیة الوحدة دلیل أنشطة 

 الحد منھا [المیسر]  سیاسات وث في إدارة الكوارث : أدوار السلطات الوطنیة إلدارة الكوار1-2النشاط 

لخص أدوار السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث. وضح أن الحكومات الوطنیة ھي الوصي على رفاھیة المواطنین؛ 
ن دورھا الرئیسي ھو إدارة وتنسیق استجابة إنسانیة فعالة ومحایدة في الوقت المناسب تستند إلى سیاسات وبالتالي فإ

الطوارئ و/أو الكوارث. ویجب علیھا أن تفعل ذلك عامة للحد من المخاطر وسیاسات بشأن المساعدة في حاالت  
المجتمع  مع  األمم   ینبالتنسیق  ومنظومة  الحكومیة،  غیر  والمنظمات  التطوعیة،  والمنظمات  والدولي،  الوطني 

 المتحدة. 

 وكیفیة ارتباطھ بأھداف التنمیة المستدامة وإطار سینداي [المیسر]  الدولة: السیاق اإلنساني في 2-2النشاط 

  . ھذه ھي أھداف التنمیة المستدامة وإطار سینداي.2030-2015باالتفاقیتین الدولیتین النافذتین للفترة  التعریف  
نداي أفضل أمل ویعتبر تحقیق جمیع أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر وااللتزام باألولویات األربع إلطار سی

بأھداف رتبط  یمن أھداف التنمیة المستدامة (العمل المناخي)،    13  رقم  الھدف  في حین أن.  لألفضل  لتحویل العالم
ف ر المناخ وتعزیز الحد من المخاطر والتكیّ ا بمكافحة آثار تغیّ ھ الھدف األكثر ارتباطً فإنالتنمیة المستدامة األخرى،  

 .نذار المبكرأنظمة اإل تبنيمع تغیر المناخ و 

درج أولویات العمل األربع لمنع مخاطر أ،  2030-2015باإلشارة إلى إطار سینداي للحد من مخاطر الكوارث  
) تعزیز إدارة مخاطر الكوارث؛ 2) فھم مخاطر الكوارث؛ و (1(  أي  :الكوارث الجدیدة والحد من المخاطر القائمة 
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تعزیز التأھب للكوارث من أجل االستجابة    )4(االستثمار في الحد من الكوارث من أجل القدرة على الصمود و؛    )3(
 . 3وإعادة التأھیل والتعمیر  تعافيالة و"إعادة البناء على نحو أفضل" في مجاالت الالفعّ 

 :4ا إلى األھداف العالمیة السبعة إلطار سینداي رجى الرجوع أیضً یّ 

 لوفیات الناجمة عن الكوارث؛  الحد من ا •
المحلي   • بالناتج  یتعلق  (فیما  المباشرة  االقتصادیة  الخسارة  من  الحد  المتضررین؛  األشخاص  عدد  تقلیل 

 اإلجمالي)؛  
 الحد من األضرار التي لحقت بالبنیة التحتیة الحیویة وتعطیل الخدمات؛  •
 من مخاطر الكوارث؛ التي لدیھا استراتیجیات وطنیة ومحلیة للحد  ولزیادة عدد الد  •
 تعزیز التعاون الدولي؛  •
 الوصول إلیھا.  وسبل زیادة توافر نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة  •

ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث (بما في ذلك اتفاقیة ألطر العالمیة بشأن تغیّ تبني لاشرح أنھ على الرغم من  
 عن خسائر ي إلى أعداد أكبر من الوفیات والمتضررین، فضًال تتزاید وتؤدّ باریس)، فإن الواقع ھو أن الكوارث  

" وتتطلب سیاسات تركز على ثقافة إدارتھا   سيءأمالیة أكبر، ما یؤكد الرسالة القائلة بأن الكوارث ھي "مخاطر  
 الوقایة.  

 : السیاق اإلنساني [المیسر] 1رقم  : التمرین العملي3-2 النشاط

   .ضع المشاركین في ثالث غرف فرعیة 
   اإلجابة، قرر  دقائق، سیطلب من الم  10. اشرح أنھ بعد مناقشة لمدة  قرر لھاماختیار  اطلب من كل مجموعة

 (المكتوب بالفعل على السبورة البیضاء):   انیابة عن المجموعة، على السؤال المخصص لھ
 

o  ؟ ولةالرئیسیة في الد : ما سیناریوھات المخاطر األولى المجموعة 
o   ھل یجري تطبیق األولویات األربع للحد من المخاطر المحددة في إطار سینداي  الثانیةالمجموعة :

 كن كذلك، فلماذا ال؟ یكذلك، بأي طریقة (طرق)؟ إذا لم األمر ؟ إذا كان ولةفي الد 
o   امة (العمل المناخيمن أھداف التنمیة المستد   13  رقم  : ھل یتم االمتثال للھدفالثالثة المجموعة -  

؟ إذا كان األمر ولةر المناخ وإنشاء أنظمة اإلنذار المبكر) في الد الذي یھدف إلى الحد من آثار تغیّ 
 كذلك، بأي طریقة (طرق)؟ إذا لم یكن األمر كذلك، فلماذا ال؟ 

 
  إجاباتھم على األسئلة  بعد ذلك، اطلب من أعضاء المجموعات الثالث العودة إلى الغرفة الرئیسیة لمشاركة

 ا. المذكورة أعاله. یمكن توضیح أي استفسارات أو أسئلة متبقیة أیضً 
 

 عرض فیدیو [المیسر]  -نیة فالوسیة ا: دلیل اسفیر وفصولھ األس4-2 النشاط

 
3 https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030 (غیر متوفر باللغة العربیة) 
  
 

 یمكنك استخدام ھذه الصورة كملصق أو ُمخرج یسلم للمشاركین:  4
https://www.undrr.org/sites/default/files/inline-images/What%20is%20the%20SF%20-%201.jpg )غیر متوفر باللغة العربیة(  
 

 

https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://www.undrr.org/sites/default/files/inline-images/What%20is%20the%20SF%20-%201.jpg
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اإلنسانیة لإلبادة باستخدام اإلبادة الجماعیة الرواندیة كنقطة انطالق، اشرح أن االفتقار إلى التنسیق في االستجابة  
أدّ  المجال الجماعیة  في  الفاعلة  الجھات  موافقة  وراء  الرئیسي  السبب  ھو  ھذا  (كان  الوفیات.  عدد  ارتفاع  إلى  ى 

بقیادة الصلیب األحمر، على إیجاد لغة مشتركة لتحسین جودة االستجابة اإلنسانیة وتعزیز المساءلة).  اإلنساني، 
ر ا إلى التعلم الجدید الناشئ عن الوجھ المتغیّ ، الذي تمت صیاغتھ استنادً 2018عرض ھیكل محتوى دلیل اسفیر لعام  

ر المناخ واألزمات التي طال أمدھا والتنمیة الحضریة ومختلف الجھات الفاعلة؛ للعملیات اإلنسانیة في ضوء تغیّ 
 الفصول الفنیة. صف محتوىثم . 5وكذلك بشأن التغییرات الحاسمة التي طرأت على تقدیم المساعدة اإلنسانیة 

األولویة للحق   أن یعطي العاملون في السلطات الوطنیة إلدارة الكوارثالتركیز على فلسفة اسفیر، التي تساھم في  
في الحیاة بكرامة من خالل المساعدة اإلنسانیة المحایدة في الوقت المناسب، ووضع أي تدابیر ضروریة لتخفیف 

 ت أو النزاعات أو الكوارث.  المعاناة اإلنسانیة الناجمة عن األزما

المبدأ   القائمة على  والقانونیة  األخالقیة  ویوفر األسس  اسفیر  في  الزاویة"  اإلنساني ھو "حجر  المیثاق  أن  اشرح 
وال لإلنسانیة،  المساعدات ضروراألخالقي  تلقي  في  والحق  بكرامة،  الحیاة  في  الحق  حقوق:  وثالثة  اإلنسانیة،  ة 

 یة واألمن.  اإلنسانیة، والحق في الحما

 استخدم ملصقات اسفیر كجزء من نشاط جماعي لتوضیح ھذا الشرح. 

 : تطبیق المیثاق اإلنساني [المیسر] 2: التمرین العملي 5-2النشاط 

I 

 واإلجابة على األسئلة التالیة:   )1( رقم كنشاط جماعي كامل، اطلب من المشاركین إلقاء نظرة على الملصق

 ماذا یمثل ھذا الملصق؟   •
 المیثاق اإلنساني؟    توافق معالحق الذي ی ھو ما  •

أھمیة المبادئ والحقوق الواردة في میثاق اسفیر  شرح النشاط باستخدام الملصقات الستة األخرى، التي تھذا واصل 
 اإلنساني. 

 
من   2018ما الجدید في نسخة  ، یرجى قراءة "2018و 2011من دلیل اسفیر والفروق الرئیسیة بین نسختي  2018لمزید من المناقشة حول دوافع نسخة  5

 :  الدلیل؟ اكتشف دلیل اسفیر والوحدة التدریبیة
https://spherestandards.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-2018-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%9F-
%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%84%D9%8A/ 
 

1ملصق رقم   

https://spherestandards.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-2018-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%84%D9%8A/
https://spherestandards.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-2018-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%84%D9%8A/
https://spherestandards.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-2018-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%84%D9%8A/
https://spherestandards.org/ar/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-2018-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%84%D9%8A/
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المً  البیضاء  السبورات  مبادئ عدة مسبقً باستخدام  ارتباط  كیفیة  لتحدید  المشاركین في خمس غرف فرعیة  ا، ضع 
 وحقوق المیثاق اإلنساني بمبادئ المعاییر الوطنیة إلدارة المخاطر. 

   :ھذه المجموعات ھي كما یلي 
o  مبدأ اإلنسانیة؛ 1المجموعة : 
o  مبدأ الضرورة اإلنسانیة؛  2المجموعة : 
o  الحق في الحیاة بكرامة؛ 3المجموعة : 
o الحق في تلقي المساعدة اإلنسانیة؛  4موعة المج : 
o  الحق في الحمایة واألمن. 5المجموعة : 

 
   :اطلب من كل مجموعة اإلجابة على األسئلة التالیة 

ا في بلدك في االستجابة اإلنسانیة للفیضانات (أو ألي  مطبق حالیً   أسند إلیكھل المبدأ أو الحق الذي   .1
 حدث خطیر آخر ذي أولویة)؟ 

 بأي طریقة (طرق)؟    تطبیقھ،إذا تم  .2
 فلماذا ال؟   تطبیقھ،إذا لم یتم  .3

 
  دقائق لتنفیذ التمرین.   10اسمح لكل مجموعة ب 
 الخاص، تقدیم إجاباتھا في دقیقة واحدة.  رھارقاطلب من كل مجموعة، من خالل م 

 موارد الوحدة الثانیة 

 
   2022: إشراك السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث،  3ورقة اسفیر المواضیعیة رقم 

(https://www.spherestandards.org/resources/thematic-sheet-engaging-national-disaster-management-
authorities/) English only 

 2018المیثاق اإلنساني،  دلیل اسفیر:

https://handbook.spherestandards.org/ar/sphere/#ch003 

  ملصقات المیثاق اإلنساني 

https://www.spherestandards.org/ar/humanitarian-standards/cartoons-campaign/ 
 

  6: ما الجدید في دلیل اسفیر؟یدیوف    

( https://www.youtube.com/watch?v=01PHMGrmpWE ) 

 
 ؟بشأن تغیر المناخ ةاألمم المتحدة اإلطاریاتفاقیة  يما ھ 

 
"، ثم "اإلنجلیزیة"، CCیُرجى مالحظة أنھ یمكنك ترجمة مقاطع الفیدیو على یوتیوب إلى اللغة العربیة: انتقل إلى "اإلعدادات" (رمز الترس)، ثم "ترجمات /   6

من خالل االنتقال إلى "اإلعدادات"، ثم "الخیارات"، ثم ثم "الترجمة التلقائیة"، ثم اختر اللغة التي تریدھا. یمكنك أیًضا تغییر حجم الخط المستخدم في الترجمة،  
 "حجم الخط". 

https://www.spherestandards.org/resources/thematic-sheet-engaging-national-disaster-management-authorities/
https://www.spherestandards.org/resources/thematic-sheet-engaging-national-disaster-management-authorities/
https://handbook.spherestandards.org/ar/sphere/#ch003
https://www.spherestandards.org/ar/humanitarian-standards/cartoons-campaign/
https://spherepro.sharepoint.com/New_Sphere_Drive/Training/NDMA%20training/Arabic%20translation/(https:/www.youtube.com/watch?v=01PHMGrmpWE
Felicity Fallon
Please translate the footnote into Arabic

Karam Abdallah
Done
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-
on-climate-change  (غیر متوفر باللغة العربیة) 
 
 

  ما ھو إطار عمل سینداي للحد من مخاطر الكوارث؟ 

(https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework) 

)غیر متوفر باللغة العربیة(  
 

   ،2016معاییر اسفیر في االستجابة اإلنسانیة الوطنیة 

(https://spherestandards.org/resources/sphere-standards-in-national-humanitarian-response/)  

)غیر متوفر باللغة العربیة(  
 

  

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://spherestandards.org/resources/sphere-standards-in-national-humanitarian-response/
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   مبادئ الحمایة) الوحدة الثالثة: 6(
 

ھدف الوحدة  
 ا من الفصول األساسیة لدلیل اسفیرل جزءً وصف وتطبیق مبادئ الحمایة األربعة التي تشكّ  لثة الثا

 

أھداف التعلم  
لثة للوحدة الثا   

 
 ، سیتمكن المشاركون من:  الثالثةفي نھایة الوحدة 

 ھم الخاصة؛ عبیراتالتحدث عن مبادئ الحمایة األربعة بت  -1
 أمثلة واضحة على كیفیة وضع ھذه المبادئ موضع التنفیذ طوال دورة البرنامج اإلنساني.إعطاء  -2

 

الرسائل الرئیسیة  
لثة للوحدة الثا   

 
   األشخاص المتضررین من الكوارث  وحقوق    ة وكرام تشیر الحمایة إلى اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة

 أو النزاعات المسلحة أو األزمات االجتماعیة.  
  ًا على وضعھم ونوع الكارثة التي تأثروا بھا: على سبیل المثال، لدى الناس احتیاجات حمایة مختلفة اعتماد

،  الناجون من الجفاف، أو المشردون، أو األشخاص المتضررون من الحرب، أو المھاجرون والالجئون
 .  19-بكوفیدأو األشخاص المعرضون لإلصابة 

   سكانمساعدة الوتجنب التمییز؛  ومبادئ الحمایة األربعة ھي: الحد من المخاطر وعدم إلحاق أي ضرر؛  
 على المطالبة بحقوقھم.  سكان؛ ومساعدة الالتعافي في
 والحق    ي الحیاة بكرامة؛تدعم مبادئ الحمایة األربعة الحقوق المحددة في المیثاق اإلنساني، وھي: الحق ف

 في تلقي المساعدة اإلنسانیة؛ والحق في الحمایة واألمن.  
   بناء  تسھم في  بة أو عالجیة أو  استجسریعة االیمكن تصنیف أنشطة الحمایة على أنھا أنشطة وقائیة أو

 بیئة.  ال
  ًنساني الدولي والقانون  ، مثل القانون اإلةن الدولی ی ان و ا لإلطار القانوني للقیجب تطبیق مبادئ الحمایة وفق

الدولي لالجئین والقانون الوطني. وتھدف الحمایة إلى االستجابة للممارسات التقلیدیة وشمولھا. ومع ذلك،  
 تبنى الممارسات التقلیدیة الضارة حتى عندما تنبع من نظم المحاكم التقلیدیة. ت ال  افإنھ

   رئیسیة شاملة ألي برنامج في أي مكان في العالم. وفي  یمكن النظر إلى مبادئ الحمایة على أنھا إجراءات
نیة قد تكون أو ال تكون مناسبة في سیاقات مختلفة،  فحین أن اإلجراءات الرئیسیة الفردیة من الفصول ال

 ا مع مبادئ الحمایة. ا دائمً ا، ینبغي أن یكون متسقً جدیدً  الممارسون إجراءً بتكر إذا ا
 

 ة لثلمحة عامة عن الوحدة الثا

 األجزاء  اإلجمالي المورد الرئیسي  الطریقة  قائد الجلسة  األنشطة  الوقت (بالدقیقة) 

 دقیقة 40

دقائق  10  
  مقدمة لمبادئ الحمایة 3-1
لحمایة واإلطار  في انھج اسفیر  3-2

 المیسر القانوني (فیدیو) 

عرض تقدیمي 
 تشاركي

 
 فیدیو تشاركي

 

 
موارد تدریب المجموعة  

 للحمایة: العالمیة 
فیدیو إدارة المخاطر 

 والمنظور الجنساني، یانیث 
 

دقائق  10   

دقیقة  20  
: تطبیق  3رقم تمرین عملي   3-3

 مبادئ الحمایة 
 

 سبورة بیضاء  عمل جماعي المشاركون 
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 الوحدة الثالثةدلیل أنشطة 

 : مقدمة في مبادئ الحمایة [المیسر]  1-3النشاط 

 اسأل المشاركین السؤال التالي: ما الذي تفھمونھ من "الحمایة"؟  

 ا إلى اإلجابات الواردة، شارك تعریف اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت:  استنادً 

ا لنص وروح ھیئات القانون ذات "... جمیع األنشطة الرامیة إلى الحصول على االحترام الكامل لحقوق الفرد وفقً 
الصلة (أي القانون الدولي لحقوق اإلنسان (القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، والقانون 

 الدولي لالجئین)".  

 . 2018شارك تعریف "الحمایة" الوارد في دلیل اسفیر، طبعة 

الفاعلة في المجال اإلنساني وحقوق اإلنسان لضمان فھم   "... تشمل الحمایة جمیع الجھود التي تبذلھا الجھات
حقوق األشخاص المتضررین والتزامات المكلفین بالواجبات بموجب القانون الدولي واحترامھا وحمایتھا والوفاء 

 بھا دون تمییز".  

یة المختلفة لدى ، تحدث عن احتیاجات الحماالثانیةباستخدام السیاق اإلنساني الذي حدده المشاركون في الوحدة  
، سواء كانوا ناجین من الفیضانات أو الجفاف، أو المشردین، أو األشخاص في المناطق التي مزقتھا الحرب، كانالس

 . 19-كوفید أو المھاجرین والالجئین، أو األشخاص المعرضین للخطر بسبب 

؛ التعافيییز؛ مساعدة الناس في  اذكر مبادئ الحمایة األربعة: الحد من المخاطر وعدم إلحاق أي ضرر؛ تجنب التم
الس أكّ   كانومساعدة  بحقوقھم.  المطالبة  المیثاق على  في  المحددة  الحقوق  تدعم  األربعة  الحمایة  مبادئ  أن  على  د 

 والحق في تلقي المساعدة اإلنسانیة؛ والحق في الحمایة واألمن.  اإلنساني: الحق في الحیاة بكرامة؛

 میسر] العرض فیدیو [ -حمایة؛ اإلطار القانوني  في ال: نھج اسفیر 2-3النشاط 

 بیئة. البناء تسھم في  بة أو عالجیة أو  ا تجریعة االس لى أنھا وقائیة أو سعأنشطة الحمایة   ھ یمكن تصنیفاشرح أن

ا لألطر القانونیة الدولیة والوطنیة، بما في ذلك القانون العرفي مبادئ الحمایة ینبغي أن تطبق وفقً ا أن  وضح أیضً 
 األمم األولى).  ومجتمعات  الریفیة واألصلیةا في المجتمعات مارس عمومً (الذي یُ 

 أو كلیھما مع المشاركین:  ینالفیدیو التالی يناقش أحد مقطع

   تقدم الطوارئ:  حاالت  في  المخاطر  الحمایة  بعض  عن  عامة  لمحة  القصیرة  المتحركة  الرسوم  ھذه 
والتھدیدات الشائعة الموجودة في حالة الطوارئ، وتقدم أربعة مبادئ لضمان إیالء االعتبار لحمایة حقوق  
الناس وكرامتھم في جمیع مراحل المشاریع اإلنسانیة. الحظ أن المبدأ الثالث في الفیدیو (المساءلة) یختلف 

 أ الثالث السفیر (مساعدة الناس على التعافي).  عن المبد 
   إدارة المخاطر والنوع االجتماعي: باستخدام مثال تجربة امرأة واحدة أثناء األزمات، توضح ھذه الرسوم

ا ألن الفیدیو باللغة اإلسبانیة، المتحركة القصیرة اآلثار السلبیة المحتملة لعدم احترام مبادئ الحمایة. نظرً 
 كما ھو مطلوب إلنشاء ترجمات بلغات أخرى. یوتیوب ات استخدم إعداد 

 : تطبیق مبادئ الحمایة [المیسر]  3: التمرین العملي 3-3النشاط 
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ا، ضع المشاركین في غرف فرعیة لمعرفة ما یعرفونھ عن تطبیق مبدأ بیضاء معدة مسبقً   السبورات باستخدام  
 .   أسند إلیھمالحمایة الذي 

   :ھذه المجموعات ھي كما یلي 
o  الحد من المخاطر وعدم إلحاق أي ضرر؛ 1 رقم : مبدأ الحمایة1المجموعة : 
o  ؛تجنب التمییز :1 رقم مبدأ الحمایة: 2المجموعة 
o  مساعدة الناس؛ 3 رقم الحمایة: مبدأ 3المجموعة : 
o  المطالبة بالحقوق. 4 رقم : مبدأ الحمایة4المجموعة : 

 
   :یجب على كل مجموعة 

 دقائق)؛  5( اإلرشادیة عن المالحظات قراءة مبدأ الحمایة المخصص لمجموعتھا، فضًال  -1
 دقائق)؛   5( للھمخصص رسم ملصق أو بطاقة بریدیة تمثل مبدأ الحمایة ال -2
 كتابة ما یفھمونھ من مبدأ الحمایة، كما تم تحلیلھ من قبل مجموعتھم.  -3

 دقیقة للمجموعات لتنفیذ التمرین.  15اسمح بفترة قدرھا 

 كل مجموعة تقدیم عرض تقدیمي لمدة دقیقة واحدة لعمل مجموعتھم.  رقراطلب من م

  مواردال

 

 2016، بشأن الحمایة في إطار العمل اإلنساني سیاسة اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_arabic_logo_final_0_0.pdf 
 

  :7(نسخة اسبانیة فقط)  یانیث -وع االجتماعيإدارة المخاطر والنفیدیو 

(https://www.youtube.com/watch?v=lVEDgVHSX9g)  

  :8الحمایة في حاالت الطواريءفیدیو 

(https://www.youtube.com/watch?v=YWclHizync0&t=46s)  
 

 

 
  

 
"، ثم "اإلنجلیزیة"، CCیُرجى مالحظة أنھ یمكنك ترجمة مقاطع الفیدیو على یوتیوب إلى اللغة العربیة: انتقل إلى "اإلعدادات" (رمز الترس)، ثم "ترجمات /   7

ھا. یمكنك أیًضا تغییر حجم الخط المستخدم في الترجمة، من خالل االنتقال إلى "اإلعدادات"، ثم "الخیارات"، ثم ثم "الترجمة التلقائیة"، ثم اختر اللغة التي ترید
 "حجم الخط". 

 اتباع المالحظة السابقة.  یُرجى  8
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_arabic_logo_final_0_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lVEDgVHSX9g
https://www.youtube.com/watch?v=YWclHizync0&t=46s
Felicity Fallon
Please translate the footnote into Arabic

Karam Abdallah
Done
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 تطبیق مؤشرات المعیار اإلنساني األساسي ومعاییر الجودة في الرصد والتقییم الوحدة الرابعة: ) 7(
 

ھدف الوحدة  
 الرابعة 

 .من حیث صلتھا بالرصد والتقییم ار اإلنساني األساسيیمعاییر ومؤشرات الجودة من التزامات المعوصف وتطبیق 
 

 

أھداف التعلم  
 الرابعة للوحدة 

 
 ، سیتمكن المشاركون من:  الرابعةفي نھایة الوحدة 

   ؛المعیار اإلنساني األساسيسرد االلتزامات التسعة ومعاییر الجودة الخاصة ب  -1
   األساسي؛لمعیار اإلنساني الھیكل الفرید لوصف  -2
  .عند رصد وتقییم العمل اإلنسانيالمعیار اإلنساني األساسي في تطبیق معاییر ومؤشرات الجودة  -3

 

الرسائل الرئیسیة  
 الرابعة  للوحدة

 
  محل معاییر اسفیر األساسیة الموجودة في الطبعات السابقة من دلیل   المعیار اإلنساني األساسي حل  ی

 اسفیر.  
  تصف العناصر الرئیسیة للعمل اإلنساني الجید،    طوعیة سلوك  مدونة    و ھ  المعیار اإلنساني األساسي

 وتستند إلى المبادئ األخالقیة والمساءلة.  
  أن تضطلع بھا لتحسین نوعیة المساعدة    یمكن للجھات الفاعلة في المجال اإلنساني  یحدد تسع التزامات

 التي تقدمھا.   
 في والنشر  الطبع  حقوق  أصحاب  أحد  ھو  األساسي  اسفیر  اإلنساني  جنًب المعیار  مع  ،  جنب  إلى  ا 

ال األساسیة   ة یكرشالمنظمات  اإلنسانیة  المعاییر  تحالف  الطوارئ  و  CHS Alliance  في  مجموعة 
 .  Groupe URD وإعادة التأھیل والتنمیة

   تطبق ھذه المعاییر على مستویات مختلفة: في االستجابات المباشرة مع السكان المتضررین؛ وعلى
 مستوى المنظمة؛ وعلى المستوى العالمي والسیاسي. 

  ًا أسس  یدعم المیثاق اإلنساني ومبادئ الحمایة بشكل مباشر لجنة الصحة والسالمة؛ وھي تشكل مع
 ).  في شراكة المعاییر اإلنسانیة رى األخاألدلة اإلرشادیة معاییر اسفیر (و

 ) والتعلم  والمساءلة  والتقییم  الرصد  المناسب  MEALیؤدي  الوقت  في  إداریة  قرارات  اتخاذ  إلى   (
 رة. ف مع السیاقات المتغّی وقائمة على األدلة، ما یسمح للبرامج اإلنسانیة بالتكّی 

  المساءلة". عبر عن مصطلحي "الجودة" و ی  المعیار اإلنساني األساسي" 
   أن  ،  2مناسبة وذات صلة؛ االلتزام  أن تكون االستجابة  ،  1االلتزامات المرتبطة بالجودة ھي االلتزام

  ، تتعلم الجھات الفاعلة 7، تجنب اآلثار السلبیة؛ وااللتزام  3وفي الوقت المناسب؛ االلتزام    ةالفعّ تكون  
 باستمرار.   وتتحسناإلنسانیة 

   االلتزامان الال  5و  4یتناول  أمام  المساءلة  المعیار  سكان  ویشیر  أمام    6متضررین.  المساءلة  إلى 
  9یشیر المعیار  فیما  إلى المساءلة أمام فریق العمل.    8یشیر المعیار  والشركاء في المجال اإلنساني.  

 إلى المساءلة أمام المانحین.
 

 لمحة عامة عن الوحدة الرابعة

 األجزاء  اإلجمالي  المورد الرئیسي  الطریقة  الجلسة قائد  األنشطة  الوقت (بالدقیقة) 

 دقیقة 40

 دقائق  10
مقدمة اللتزامات المعیار اإلنساني   4-1

األساسي: معاییر الجودة واإلجراءات  
 فیدیو  -الرئیسیة

 

 المیسر

عرض تقدیمي 
 تشاركي

 
 فیدیو تشاركي

 

عرض باستخدام برنامج باور 
 بوینت

 
المعاییر اإلنسانیة  فیدیو تحالف 

 األساسیة 
 

المعیار اإلنساني األساسي من حیث  2-4 دقائق  10
 المیسر الجودة والمساءلة 

عرض تقدیمي 
 تشاركي

 

عرض باستخدام برنامج باور 
 بوینت

 سبورة بیضاء  عمل جماعي المشاركون تمرین عملي عن الرصد والتقییم 3-4 دقیقة  20
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 الرابعة دلیل أنشطة الوحدة  

 فیدیو [المیسر]   - : االلتزامات ومعاییر الجودة واإلجراءات الرئیسیة المعیار اإلنساني األساسي  : مقدمة إلى1-4النشاط 

. اشرح أنھ جاء في طبعة عام  ةاألساسی   ةر اإلنسانیییالمعاوأصولھ وكیفیة ارتباطھ بتحالف    المعیار اإلنساني األساسي قدم  
 من دلیل اسفیر (بعد أن حل محل المعاییر األساسیة الموجودة في الطبعات السابقة).  2018

ت السلطات بما في ذلك في سیاسا  والعالمي،على المستوى المجتمعي والتنظیمي  المعیار اإلنساني األساسي  شرح أھمیة  ا
 تسعة ومعاییر الجودة الخاصة بھا، التي تھدف إلى الجودة والمساءلة.   . صف االلتزامات الالوطنیة إلدارة الكوارث

الحمایة یدعم المیثاق اإلنساني ومبادئ  أن  مباشر تطبیق  واشرح  الفصول . تشكّ المعیار اإلنساني األساسين بشكل  ل ھذه 
ثم اعرض الفیدیو الذي اني األساسي  لمعیار اإلنسا المبادئ واألسس األخالقیة لمعاییر اسفیر. صف الھیكل الفرید ل الثالثة معً 

   .المعیار اإلنساني األساسيحول تطبیق   المعیار اإلنساني األساسيه تحالف  أعدّ 

 : المعیار اإلنساني األساسي من حیث الجودة والمساءلة [المیسر]  2-4النشاط 

ع في اإلجابة، مع اإلشارة إلى أن المعاییر بالجودة؟ توسّ المتعلقة ھي اإلنساني  المعیارفي معاییر أي الاطرح السؤال التالي:  
 5و  4ح أن المعیارین  ة االستجابة اإلنسانیة، في حین تشیر المعاییر المتبقیة إلى المساءلة. وضّ جودتشیر إلى    7و  3و  2و  1

؛  ةفرق العمل اإلنسانیأمام    8  لشركاء في المجال اإلنساني؛ المعیارأمام ا  6متضررین؛ المعیار  سكان ال ییسران المساءلة أمام ال
على طلب منظمة أوكسفام في أمریكا الالتینیة ومنطقة   ، بناءً قادا   5و  4لمانحین. اشرح أن معیاري الجودة  أمام ا  9والمعیار  

 ستشھد بھ في المواد التعلیمیة. یُ والشكاوى، الذي  علیقات التجمع اآلراء والبحر الكاریبي، إلى إنشاء دلیل آلیات  

 : تمرین عملي على الرصد والتقییم [المیسر]  3-4النشاط 

مسبقً   استخدامب معدة  بیضاء  وما ھي سبورة  الرئیسیة  اإلجراءات  تنفیذ  كیفیة  لتحلیل  فرعیة  في غرف  المشاركین  ا، ضع 
(یمكنك تغییر الفیضانات إلى حدث خطیر آخر لتحقیق تأثیر   رصد وتقییم الفیضانات المسؤولیات المؤسسیة الموجودة في  

 أكبر).  

  :المجموعات ھي كما یلي 
o  ؛  1: االلتزام 1المجموعة 
o ؛  2 : االلتزام 2 المجموعة 
o  ؛ 3: االلتزام 3المجموعة 
o  4: االلتزام 4المجموعة . 

 
 بھ، وكذلك معاییر الجودة ومؤشرات األداء واإلجراءات الرئیسیة والمسؤولیات    ةتقرأ كل مجموعة االلتزام المكلف

 .  اإلرشادیةالتنظیمیة والمالحظات  
 
  دقیقة، تحدد كل مجموعة ما یلي:  15في غضون 

 إجراء رئیسي واحد على األقل یتعین تنفیذه في رصد وتقییم االستجابة للفیضانات؛   .1
في رصد وتقییم االستجابة  من المسؤولیات التنظیمیة یتطلب اتخاذ إجراءات    على األقل  ة واحد مسؤولیة   .2

 للفیضانات.  
 

 على تقدیم إجابات مجموعتھ على ھذا التمرین.  اتالمجموعقرري من م قرربعد ذلك یتناوب كل م 
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 موارد ال

 

  المعیار اإلنساني األساسي بشأن الجودة والمساءلة 

(https://corehumanitarianstandard.org/)  )غیر متوفر باللغة العربیة(  
 
(https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_Arabic_Updated.pdf) 

 9وتحالف المعاییر اإلنسانیة األساسیة فیدیو عن المعیار اإلنساني األساسي 

(https://www.youtube.com/watch?v=dAkxy3o9vDY)  

  التعلیقات والشكاوى تقدیم صوتك مھم: آلیات 

 (https://spherestandards.org/wp-content/uploads/your-voice-counts-feedback-and-complaints-
mechanisms.pdf) (غیر متوفر باللغة العربیة) 
 
 

 

 

 
  

 
"، ثم "اإلنجلیزیة"، CCیُرجى مالحظة أنھ یمكنك ترجمة مقاطع الفیدیو على یوتیوب إلى اللغة العربیة: انتقل إلى "اإلعدادات" (رمز الترس)، ثم "ترجمات /   9

ال إلى "اإلعدادات"، ثم "الخیارات"، ثم ثم "الترجمة التلقائیة"، ثم اختر اللغة التي تریدھا. یمكنك أیًضا تغییر حجم الخط المستخدم في الترجمة، من خالل االنتق
 "حجم الخط". 

https://corehumanitarianstandard.org/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_Arabic_Updated.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dAkxy3o9vDY
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/your-voice-counts-feedback-and-complaints-mechanisms.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/your-voice-counts-feedback-and-complaints-mechanisms.pdf
Felicity Fallon
Please translate the footnote into Arabic

Karam Abdallah
Done
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 )  الوحدة الخامسة: تطبیق معاییر ومؤشرات اسفیر في االستجابة اإلنسانیة 8(
 

ھدف الوحدة  
 الخامسة 

 
) من أجل تصمیم WASHظافة (ھوض بالن والن صحاح واإل ءالماب مداد اإلوصف وتطبیق معاییر ومؤشرات 

 10محتویات مجموعة أدوات النظافة لثالثة أنواع من األسر 
 

أھداف التعلم  
 الخامسة للوحدة 

 
 ، سیتمكن المشاركون من:  الخامسةفي نھایة الوحدة 

 
 فھم نطاق كل مؤشر؛ وفھم نطاق كل مؤشر؛   -1
 ل لمعاییر قطاع اإلمداد بالماء واإلصحاح والنھوض بالنظافة؛  تقدیم ملخص مفصّ  -2
 .  تطبیق المعاییر والمؤشرات الفنیة في حالة محددة -3

 

الرئیسیة  الرسائل  
 الخامسة  للوحدة

 
  ًنیة.  ف تأسیسیة ویتضمن دلیل اسفیر فصوال 
 نیة معاییر ذات مؤشرات، یجب تكییفھا مع السیاق.  فتشمل الفصول ال 
   العامة  على معاییر تتعلق بتعزیز النظافة    قطاع اإلمداد بالماء واإلصحاح والنھوض بالنظافة تحتوي معاییر

وإمدادات المیاه وإدارة الفضالت ومكافحة النواقل وإدارة النفایات الصلبة وفي تفشي األمراض وبیئات  
   الرعایة الصحیة. 

   والحصول على مواد النظافة واستخدامھا،    ، العامة  النظافة تعزز المعاییر المتعلقة بتعزیز النظافة أھمیة
 .  سلس البوللمن یعانون من مرض  الحیض وأثناء فترات واالھتمام بنظافة 

 
 لمحة عامة عن الوحدة الخامسة

 
 األجزاء  لي ا اإلجم المورد الرئیسي  الطریقة  قائد الجلسة  األنشطة  الوقت (بالدقیقة) 

 دقیقة 45

10 
 دقائق 

ھیكل الطبعة الجدیدة من دلیل   5-1
 المیسر اسفیر، نطاق المؤشرات 

عرض تقدیمي 
 تشاركي

 
 فیدیو  

 

باستخدام برنامج باور عرض 
  بوینت

10 
 دقائق 

معاییر اإلمداد بالماء واإلصحاح   5-2
 المیسر والنھوض بالنظافة  

عرض تقدیمي 
 تشاركي

 

عرض باستخدام برنامج باور 
 بوینت

25 
 دقیقة 

تمرین عملي: تصمیم مجموعة   5-3
 سبورة بیضاء  عمل جماعي المشاركون أدوات نظافة عامة 

 
 

 الوحدة الخامسة  دلیل أنشطة

 : التذكیر بھیكل دلیل اسفیر الجدید ونطاق المؤشرات [المیسر]  1-5النشاط 

دلیل اسفیر والتأكید مرة أخرى على ضرورة مراعاة الفصول األساسیة   الطریقة التي تم بھا ھیكلةتذكیر المشاركین ب
 نیة. ف(أي المیثاق اإلنساني ومبادئ الحمایة والمعیار اإلنساني األساسي) عند تطبیق المعاییر ال

 إلظھار الفرق بین المعاییر والمؤشرات واألھداف. الرسوم الكاریكاتوریة  استخدم معاییر اسفیر مقابل 

 [المیسر]  اإلمداد بالماء واإلصحاح والنھوض بالنظافة: معاییر 2-5النشاط 

 
ة ھنا، لمتابعة سیناریو الفیضانات في الوحدة السابقة. یمكنك بالطبع اختیار معیار آخر أكثر عامالنظافة الالنھوض بوصحاح واإل ءمامداد بالتم اختیار مثال اإل 10

 صلة بالسیناریو الذي اخترتھ في الوحدة السابقة. 
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صف معاییر اإلمداد بالماء واإلصحاح والنھوض بالنظافة، مع التركیز على تعزیز النظافة؛ تحدید مواد النظافة 
 سلس البول. لمن یعانون من الحیض وأثناء فترات نظافة ال والوصول إلیھا واستخدامھا؛ واالھتمام ب

 میسر]  ال: تمرین عملي [3-5النشاط 

ثالث مجموعات، ستقوم كل منھا بتصمیم مجموعة   إلىالمشاركین    قّسما،  ة مسبقً باستخدام السبورة البیضاء المعدّ 
 أدوات النظافة ألحد األنواع الثالثة من األسر.  

   في دلیل اسفیر (الذي یتعلق بتحدید مواد النظافة   2- 1النظافة  ب  النھوض اطلب من كل مجموعة قراءة معیار
 رشادیة الرئیسیة. والوصول إلیھا واستخدامھا)، إلى جانب اإلجراءات والمؤشرات والمالحظات اإل

   لمن یعانون رعایة  الوأثناء فترات الحیض  نظافة  البشأن    1-3اطلب من كل مجموعة أیضا قراءة المعیار
سلس البول، إلى جانب اإلجراءات والمؤشرات والمالحظات اإلرشادیة الرئیسیة ذات الصلة. باإلضافة من  

 ات المنزلیة) وما یلیھ.  مستلزم(ال 4 ات رقمإلى ذلك، یجب علیھم قراءة معیار المأوى والمستوطن
 
  دقیقة، یجب على كل مجموعة تحدید ما یلي:   20في غضون 

o  ة عاشت في بیئة حضریة قبل الكارثة. تكوین األسرة:  سرنظافة ألأدوات ال: مجموعة 1المجموعة
وامرأتان في سن  ا)، ا متحركً ا یعاني من إعاقة جسدیة (یستخدم كرسیً عامً  65رجل یبلغ من العمر 

 اإلنجاب، وطفالن یبلغان من العمر خمسة وعشرة أعوام على التوالي. 
o   ة كانت تعیش في بیئة ریفیة قبل الكارثة. تكوین األسرة:  سر: مجموعة أدوات النظافة أل2المجموعة

ا یستخدم عكازین، وامرأة في سن اإلنجاب، وفتاة واحدة دون سن  عامً   45رجل یبلغ من العمر  
 . ا على التوالين، وصبیان یبلغان من العمر ثمانیة أعوام واثني عشر عامً السنتی 

o   ة مھاجرة عابرة. تكوین األسرة: رجل یبلغ من العمر  سر: مجموعة أدوات النظافة أل3المجموعة
ا، وطفالن یبلغان من العمر سبعة أعوام وعشرة أعوام  عامً   45ا، وامرأة تبلغ من العمر  عامً   50

 على التوالي.   
 

 بدقیقة واحدة لوصف المجموعة التي صممتھا مجموعتھ.   قرراسمح لكل م 

 الموارد 

 المبادئ الرئیسیة في مجال اإلمداد بالمیاه واإلصحاح والنھوض بالنظافة 
)https://handbook.spherestandards.org/ar/sphere/#ch006 ( 
 نشاط المعاییر مقابل األھداف   

)activity-targets-vs-https://www.spherestandards.org/ar/resources/standards/ ( 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://handbook.spherestandards.org/ar/sphere/#ch006
https://www.spherestandards.org/ar/resources/standards-vs-targets-activity/
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 شراكة المعاییر اإلنسانیة الوحدة السادسة: ) 9(

 

ھدف الوحدة  
 ة التي وضعتھا شراكة المعاییر اإلنسانیة ترافقالمعاییر المتقدیم  ة سادسال

 

أھداف التعلم  
 ة سادسللوحدة ال

 

 ، سیتمكن المشاركون من:  السادسةفي نھایة الوحدة 

 ؛ شراكة المعاییر اإلنسانیةوصف أھمیة  -1
التركیز على حقوق  ة التي تكمل معاییر اسفیر، التي توفر المساعدة اإلنسانیة مع ترافقالمعاییر الم ذكر -2

 اإلنسان.

 

الرسائل الرئیسیة  
 ة سادسللوحدة ال

 
  شراكة المعاییر اإلنسانیةا اسفیر وثماني مبادرات أخرى لوضع المعاییر معً یشكل  . 
  وكذلك في االستجابة  منھا والوقایةمن المخاطر  حدل االستجابة لیجب إدماج المعاییر اإلنسانیة في إعداد ،

 الحاسمة واإلنعاش المبكر والطویل األجل.  
 المقترحات، والموظفون المسؤولون عن عدو جد الحكومات، والمانحون، وموظفو القطاع الخاص، ومت س

أو   اتھي مورد مفید عند تصمیم أنشطة المشروع شراكة المعاییر اإلنسانیةالتقییمات، أن جمیع معاییر 
 استعراضھا. 

 تضمن المعاییر الدنیا للتعلیم في حاالت الطوارئ )INEE(   حق الناس في التعلیم الجید وبیئة تعلیمیة آمنة في
 حاالت الطوارئ، بما في ذلك أثناء التعافي. 

 المعاییر الدنیا لحمایة الطفل  ینبغي استخدام (CPMS)  في جمیع مراحل العمل اإلنساني، من اإلعداد
 والتخطیط للطوارئ إلى االستجابة واإلنعاش المبكر.

  ) معاییر الحد األدنى للتعافي االقتصاديMERS ا حول أفضل الممارسات لبناء  معترف بھ دولًی  معاییر) ھي
 المرونة االقتصادیة للمجتمعات المتضررة من األزمات.  

 ) یساھم المعیار األدنى لتحلیل السوقMISMA جابة وتنفیذ البرامج من خالل دعم ) في تحسین تحلیل االست
 تحلیل السوق عالي الجودة.  

 ) تركز المبادئ التوجیھیة والمعاییر الطارئة للثروة الحیوانیةLEGS على سبل العیش وتھدف إلى تقدیم (
مساعدة سریعة من أجل حمایة وإعادة بناء أصول الثروة الحیوانیة للمجتمعات المتضررة من األزمات  

 اإلنسانیة.
 تصمیم معاییر اإلدماج اإلنساني لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة لتعزیز مساءلة الجھات الفاعلة   تم

اإلنسانیة فیما یتعلق بكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ودعم مشاركة ھؤالء األشخاص في العمل  
مخیمات ھي األماكن الوحیدة  ا ما تكون المخیمات والبیئات الشبیھة بالاإلنساني. في األزمات اإلنسانیة، غالًب 

ا والالجئین التماس الحمایة والمساعدة. تصف المعاییر الدنیا إلدارة المخیمات  التي یمكن فیھا للمشردین داخلًی 
)MSCM  الحد األدنى من اإلجراءات الالزمة لدعم المشاركة الھادفة داخل الموقع باإلضافة إلى التخطیط (

  .  والتنسیق بین القطاعات والوكاالت
  شراكة المعاییر اإلنسانیة ھو عضو منتسب في  المعاییر اإلنسانیةتحالف. 
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 لمحة عامة عن الوحدة السادسة

 األجزاء  اإلجمالي المورد الرئیسي  الطریقة  قائد الجلسة  األنشطة  الوقت (بالدقیقة) 

 دقیقة 35
:  أھمیة شراكة المعاییر اإلنسانیة 1-6 دقیقة  15

 المیسر فیدیو 
 عرض تقدیمي تشاركي 

 
 عرض فیدیو 

عرض باستخدام  
 برنامج باور بوینت 

 
فیدیو: ما ھي المعاییر 

 اإلنسانیة؟

المعاییر المترافقة مع اسفیر:   2-6 دقیقة  20
 المیسر وصف وسیاق تطبیقھا

 عرض تقدیمي تشاركي 
 

عرض باستخدام  
 برنامج باور بوینت 

 

 دلیل أنشطة الوحدة السادسة 

 میسر] الفیدیو [  -: أھمیة شراكة المعاییر اإلنسانیة 1- 6النشاط 

ع على وضع معاییر إنسانیة على نطاق القطاع فیما یتعلق بالتعلیم؛ حمایة ا شجّ اییر اسفیر وتطبیقھا عملیً إعداد معشرح أن  ا
 سبل العیش؛ وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.   و ل؛ اطفاأل

 ك من خالل عرض الفیدیو التالي: ما ھي المعاییر اإلنسانیة؟  ع في ذلیمكنك التوسّ 

 : وصف وسیاق تطبیقھا [المیسر] فیراسمع ة ترافق : المعاییر الم2- 6النشاط 

في العثور على   اومدى فائدتھ  شراكة المعاییر اإلنسانیةتطبیق  و استخدام    أوضحاستكشف الموضوع السابق بشكل أكبر، و
 المعاییر الالزمة في أي موقف معین: 

  (INEE) ، التعافياالستجابة: الجاھزیة،  الطوارئفي حاالت  لتعلیم الدنیا لالمعاییر  .1
   ) CPMSالمعاییر الدنیا لحمایة الطفل (  .2
 )  MERSالنتعاش االقتصادي ( الدنیا لالمعاییر  .3
 )  MISMA ،CaLPالمعیار األدنى لتحلیل السوق (  .4
 ) LEGSالمبادئ التوجیھیة والمعاییر الطارئة للثروة الحیوانیة ( .5
 ) ADCAPاإلعاقة ( المعاییر الدنیا إلدماج كبار السن واألشخاص ذوي  .6
 )  MSCMالمعاییر الدنیا إلدارة المخیمات ( .7
 المعاییر اإلنسانیة األساسیة. تحالف  .8
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 الموارد 

 

   فیدیو: ما ھي المعاییر اإلنسانیة؟ 

(https://www.youtube.com/watch?v=3nds7SWj0ys)  

  :الموقع اإللكتروني وتطبیق شراكة المعاییر اإلنسانیة 

http://www.humanitarianstandardspartnership.org / 

 التعافي  االستجابة: الجاھزیة، في حاالت الطوارئ  تعلیمدنیا لللمعاییر الا ، 

https://inee.org/ar/resources/inee-minimum-standards 

 المعاییر الدنیا لحمایة الطفل في العمل اإلنساني 

https://handbook.spherestandards.org/ar/cpms/#ch001 

 المعاییر الدنیا لالنتعاش االقتصادي 

https://handbook.spherestandards.org/ar/mers/#ch001 

 المعیار األدنى لتحلیل السوق  

https://handbook.spherestandards.org/en/misma/#ch001 

   المبادئ التوجیھیة والمعاییر الطارئة للثروة الحیوانیة 

https://handbook.spherestandards.org/en/legs/#ch001  

 المعاییر الدنیا إلدماج كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 

https://handbook.spherestandards.org/en/his/#ch001  

  المعاییر الدنیا إلدارة المخیمات 

https://handbook.spherestandards.org/en/camp/#ch001  

  یرجى مالحظة أنھ عندما تكون ھناك مقاطع فیدیو عن شركاء شراكة المعاییر اإلنسانیة، یمكن إیجاد ھذه المقاطع على موقع
 (https://spherestandards.org/ar/online-courses) :اسفیر

 . شراكة المعاییر اإلنسانیةالخاصة ب مالتعلإلى القسم المعنون مصادر مرر ألسفل لمشاھدة ھذه مقاطع الفیدیو،  
 

  

https://handbook.spherestandards.org/en/misma/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/his/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/camp/#ch001
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 النشر الجھات اإلنسانیة الفاعلة وخطة   تحدید) الوحدة السابعة: 10(
 

ھدف الوحدة  
 السابعة 

 
 المعاییر التعریف بالجھات الفاعلة التي تشارك في األعمال اإلنسانیة وإعداد خطة نشر

 

أھداف التعلم  
 السابعة للوحدة 

 
 ، سیتمكن المشاركون من:  السابعةفي نھایة الوحدة 

 
  ،تحدید مختلف الجھات الفاعلة التي تشارك في األعمال اإلنسانیة في بلدھم أو منطقتھم -1
بین  لشراكة المعاییر اإلنسانیة معاییر األخرى الاسفیر ومعاییر االتفاق على خطة واقعیة لنشر  -2

 . ت الخارجیةالمنظما الموظفین العاملین في مؤسستھم أو
 

الرسائل الرئیسیة  
 ة سابعللوحدة ال

 
   الكوارث  الوطنیة  السلطات  تؤدي منظمات إلدارة  جانب  إلى  والدولیة،  الوطنیة  الحكومیة  غیر  والمنظمات 

 ا في دعم الحكومات في إدارة الكوارث.  ا حیوًی المعونة الثنائیة واألمم المتحدة، دورً 
  ا إلى جنب مع الوكاالت الحكومیة، تظھر المنظمات غیر الحكومیة  من خالل استخدامھا للمعاییر أثناء العمل جنًب

 بنشاط للحكومات فوائد استخدام المعاییر. 
   بنشاط على تعزیز مبادئ ومعاییر اسفیر بین العاملین في المجال    11دولة   40التنسیق في أكثر من    مراكزتعمل

 سیاساتھا اإلنسانیة وإدارة الكوارث. اإلنساني، وحیثما أمكن، تدعو الحكومات إلى استخدام اسفیر في 
 .تشارك الجھات الفاعلة الدولیة ذات الوجود المحلي بنشاط في نشر المعاییر اإلنسانیة وممارستھا وتطبیقھا 
  تشمل ھذه الجھات الفاعلة المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، وجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، واألمم

ة اإلنسانیة التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، ومجموعات اللجنة الدائمة المتحدة، والفرق القطری 
ل وكلھا تشكّ   -المشتركة بین الوكاالت (التي تشمل وكاالت تشغیل األمم المتحدة وغیرھا من الجھات الفاعلة)  

الصحة؛ واألمن الغذائي و  ،المأوىوظافة؛  ھوض بالن والن صحاح  واإلبالماء    دادماإلمعاییر  مجموعات تتعامل مع  
 والتغذیة. 

  ّالة لدعم إدماج المعاییر اإلنسانیة في االستجابة اإلنسانیة.أثبت إنشاء الھیاكل اإلقلیمیة أنھ وسیلة فع  
 
 

 لمحة عامة عن الوحدة السابعة

 المورد الرئیسي  الطریقة  قائد الجلسة  األنشطة  الوقت (بالدقیقة) 
 األجزاء  اإلجمالي 

45 
 دقیقة 

25  
 دقیقة 

عرض تقدیمي وعمل  المیسر  تحدید الجھات اإلنسانیة الفاعلة  7-1
 سبورة بیضاء  جماعي

20  
 دقیقة 

االلتزامات بنشر معاییر اسفیر  7-2
 المشاركون والمعاییر المترافقة

عمل جماعي إلعداد 
 خطة لنشر

 
 

 
 

 دلیل أنشطة الوحدة السابعة 

 لجھات اإلنسانیة الفاعلة [المیسر] تحدید ا: 1-7النشاط 

شرح أھمیة المنظمات غیر الحكومیة، والمنظمات غیر ا، وإلدارة الكوارث   الوطنیةالسلطات  ر المشاركین بأدوار  ذكِّ 
و اإلقلیمیة،  والھیاكل  الدولیة،  تنسیق  الحكومیة  في مراكز  والمدربین،  واألعضاء  اإلقلیمیین،  والشركاء  اسفیر، 

 ة لھ ونشرھا. ترافقاسفیر والمعاییر اإلنسانیة الممعاییر التدریب على 

 
11 https://spherestandards.org/ar/focal-points/ 



   

24 
 

م مجموعات  المشاركین    قّسِ بضع  مختلف إلى  من  الفاعلة  الجھات  مزج  المثالیة  الناحیة  ومن  فرعیة،  في غرف 
 سم خرائط للجھات الفاعلة اإلنسانیة.  القطاعات أو اإلدارات، من أجل تحدید وتنفیذ ر

  دقیقة إلدراج الجھات الفاعلة اإلنسانیة الرئیسیة. یجب أن تحدد لكل جھة فاعلة ما   20كل مجموعة  ل  حدد
 یلي:  

 في المجال اإلنساني؛   ةالفاعل ات الجھاسم  -1
 الرئیسي في األعمال اإلنسانیة؛ اما ھو دورھ -2
 ما إذا كانوا على استعداد للمساھمة في نشر المعاییر اإلنسانیة أم ال. نعم/ال. لماذا (ال)؟  -3
 كیف سیساھمون في نشر المعاییر اإلنسانیة.  -4

 
  ھا مجموعتھ.  أعدتاإلجابات التي عن كل مجموعة  مقرربعد ذلك، یقدم كل 

 ة [المیسر]  ترافق: خطة عمل لنشر معاییر اسفیر والمعاییر الم2-7النشاط 

 في األشھر الثالثة المقبلة، وباستخدام الجدول أدناه، یحدد المشاركون اإلجراءات المطلوبة  ھانفس  في المجموعات 
 ة لھ. ترافقاسفیر والمعاییر الممعاییر للبدء في نشر 

 

 
 ما الذي یجب عملھ؟ 

(ورش عمل، دورات، دمج  
اسفیر في السیاسات والخطط،  

 تطویر منتجات، إلخ) 

 
 إلى من؟ 

(المجموعة المستھدفة التي 
 سیوجھ إلیھا النشاط) 

 

 
 من؟ 

(أي سلطة من السلطات الوطنیة  
إلدارة الكوارث المشاركة في  

تدریب اسفیر مسؤولة عن تنفیذ 
 ھذا)

 

 
 متى؟ 

(الموعد التقریبي خالل األشھر  
 الثالث المقبلة) 

 
 

1-     
2-     
3-     

 
 

 الموارد 
 

  2016االستجابة اإلنسانیة الوطنیة،  معاییر اسفیر في 

(https://spherestandards.org/resources/sphere-standards-in-national-humanitarian-response/)  
ة العربیة) غیر متوفر باللغ(  

 

  ،2016إشراك السلطات الوطنیة إلدارة الكوارث 

(https://www.spherestandards.org/resources/?category=ndmas)  (غیر متوفر باللغة العربیة) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://spherestandards.org/resources/sphere-standards-in-national-humanitarian-response/
https://www.spherestandards.org/resources/?category=ndmas
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في   القرار  لصناع  اسفیر  دورة  في  اسفیر  تدریب  مایو  جفریق  في  اإلكوادور،  النسخة 2022وایاكیل،  تجریب  تم  حیث   ،

 اإلسبانیة من ھذه المواد التدریبیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزیزي المیسر، 

 .  یةرشادمواد اإلا لك على تنزیل ھذه الشكرً 

إذا كان لدیك أي تعلیقات على ھذا المورد، أو مواد 
اسفیر  تدریب  من  كجزء  مشاركتھا  في  ترغب 

الكوارث إلدارة  الوطنیة  یُ للسلطات  رجى ، 
 بنا على البرید اإللكتروني التالي:  االتصال

learning@spherestandards.org 
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