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  وأقلمتها حسب السياق العالميةير لمعايا

لذي ػلدد معايري اجلودة للقطاع ا 9002إىل ادلعيار  2008من توحيد للمبادئ كمثال منظمة فرسان مالطا سنة  العادليةلقد تطورت ادلعايري 
 . اليوم للمعايري ادلعتمدةنظمة الدولية اليت تنص عليو ادل اخلاص

. يعتمد صلاح ادلعايري العادلية عنها وادلساءلة ستخدم عادة لضمان االتساق واجلودة يف السلوك الشخصي واألنشطة ادلهنيةادلعايري أداة ت   ّثلوسب  
ة واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية العوامل السياسي االعتبارالعديد من السياقات مع األخذ بعني  يف بإنصاف انطباقهاعلى 

ادلعايري العادلية طريقة ربليل وتواصل حول أدائنا سواء كان بشكل رمسي أو غري رمسي حىت نتمكن من التحسني يف  قدمتىذا و والبيئية. 
 ادلستقبل.

 اإلنسانية.  ةاالستجاب عندعايري دنيا لتحسني اجلودة وادلساءلة بدوره مدليل اسفري  كما يضع

 ما هو موقف اسفير من التعامل مع األمور حسب السياق الذي أتت فيه؟

 مرحلة ما بعد إن التعامل معغلب أن تقوم االستجابة اإلنسانية الفعالة على تشخيص سياقي شامل يستند إىل الّتقدير والرصد والتقييم. 
تغيري اذلياكل  وراءسببا  مثالقد تكون الكارثة هم فومواطن ضعف الّسّكان ادلنكوبني قدرات على دلا لو من تأثريديناميكيّا يعترب أمرا كارثة ال

 .يف اجملتمع ادلتضرراجلنسني  كدور عتادةاالجتماعية ادل

 – عناصر دليل اسفريوتقّدم كّل . حقوقو اكتسابعلى تساعد اجملتمع  افرصؽلنح أو  ذباوزىاياق ربديات غلب سّ الالتغيري يف  ضعقد يو  
مساعدة الناس لتلبية حقوقهم بعد وقوع  حولمعلومات  - رشاديةاإل ادلالحظاتة و األساسية وادلؤشرات األساسي الّتدابريو  ادلعايري الّدنيا

أن ال زبضع إىل أي  وغلباجلزء اخلاص دببادئ احلماية تعبري عن ىذه احلقوق ادلتأصلة يف ادليثاق اإلنساين و ىي ادلعايري الدنيا  إنو  الكارثة.
 .سياق

وانتشار وفيات الالكرامة وازدياد سلاطر كنف ستقر يف  ادلبقاء الربديد النقطة الفاصلة بني على العاملني يف اجملال اإلنساين كما أهنا تساعد 
 .االت معينة لتناسب السياقوتكييفها بعناية يف ح حسب فائدهتاة األساسيغلب اختيار الّتدابري األساسّية وادلؤشرات غري أنو . األمراض

تساعد فهي رشادية اإل الحظاتادلأما معينة.  يف ظروفأكثر مالءمة  ليصبحيعين تغيري جوانب منو أساسي  أو مؤشر تدبري تكييف 
 صحيح. ها بشكلادلؤشرات يف سياق على وضعدلمارسني ا
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 "المعايير اإلنسانية حسب الس ياق" دليل فيديوالغرض من 

ربّد كبري دلشروع اسفري. حيث أن بعض الذين  لقد كان اكتساب فهم مجاعي لكيفية استخدام دليل اسفري بشكل مناسب حسب السياق
يستخدمون دليل اسفري يطلعون عليو ويعتقدون أن بعض ادلعايري وادلؤشرات اليت ينص عليها اسفري ال ؽلكن الوفاء هبا يف سياق معني 

 .طبيقوبالتايل غري قابلة للت

وظيفة بني عناصر اليف الكامن فهم الفرق  كانوقد  . ال يعين تلبية مجيع ادلعايري وادلؤشرات اسفري التطابق مع: سباما يف دليل اسفري وردكما و 
كما   . سفريا يرشادية( ربديا كبريا خخر دلستخدماإل ادلالحظاتة و األساسية، وادلؤشرات األساسي والتدابري، ادلعايري الّدنياختلفة )ادل سفريا

 سفرياالقدرة على تطبيق يقلل من  )وبالتايل، بشكل غري صحيح( كمرادفات" األساسي التدبري"و" ادلعيار األدىناستخدام مصطلحي " أن
 السياق. حسب

يسّلط كما سفري حسب السياق  امسألة استخدام  توضيح يتجلى يفإّن الغرض من فيديو "ادلعايري اإلنسانية حسب الّسياق" ومالحظاتو 
يف بعض احلاالت، مت تطبيق الّتدابري و سفري يف كل منها. اكيف مت تطبيق   وضحيف مجيع أضلاء العامل وي   تلفةالضوء على مخس سياقات سل

ق سيامع الة جلعلها مالئمة األساسيحاالت أخرى، مت تكييف الّتدابري  يفأما  بطريقة تراعي السياق الدليلسفري كما وردت يف اة األساسي
 الذي تطّبق فيو.  

 جلميع سيناريوىات الفيديو ملّخص (IIمقدمة، واليت تعطي حملة عن خلفّية الفيديو وادلدونة؛  (Iعلى ثالثة أقسام:  ىذه ادلدونةربتوي 
والقضايا ادلطروحة والّسياقّية يف اجملتمع.  شاىدين حيث يتّم يف كل سيناريو مناقشة اخللفية والقاسم ادلشًتك مع ما ينص عليو دليل اسفريادل

خطة الدورة التدريبية حول III)  ويقدم يف هناية ادللّخص معلومات عن الّنتائج والدروس ادلستفادة من تطبيق اسفري حسب السياق؛
للًتكيز على مسألة اسفري "ادلعايري اإلنسانية حسب السياق" خاصة ادلدربني الذين قد يرغبون يف  إدراج تدريب اسفري القائم وذلك 

 حول االستخدام الصحيح لعناصر اسفري. حسب السياق. وَتستخدم الدورة الفيديو يف سبرين تفاعلي وتدعم مناقشة مفتوحة
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 :1 السيناريو

 خلفية السيناريو

 ، خالل موسم الرياح ادلومسية يف باكستان، 2010يف سنة 

 مليون  21اجتاحت الفيضانات البالد وتضّرر جرّائها 

 شخصا على أقّل تقدير يف منطقة ثاتا الّتابعة إلقليم السند

 فقد استجابت منظمة غري حكومية وفق برنامج يهدف إىل 

 إعادة زبزين الثروة احليوانية لألسر ادلتضررة. األساسي فهذا 

 ادللخص يفسر لنا كيف احًتمت ادلنظمة ادلعايري وادلؤشرات 

 األساسية اليت يصعب تطبيقها يف سياق شلاثل.
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  العالقة مع اسفير

 المعيار المرافق  الصفحات األجزاء ذات الصلة من دليل اسفير
 ومبادئ  ادليثاق اإلنساين  

 9إىل  5و 2قواعد السلوك  

 22 إىل 18 

 356 إىل 354

 

 

 
 
 

 
 31 1مبدأ احلماية رقم 

 55، 61، 65  4و 3و 1ادلعايري األساسية رقم  
51 ،57 ،61 

 86 للنهوض بالنظافة 1ادلعيار رقم  

 297 (1) ادلؤشر رقم 1معيار مكافحة األمراض ادلعدية رقم 

 

 والتي تخضع ألحد السياقات المطروحةقضايا لا

زيادة يف ب تسبّ يأن  شلّا من شأنومن مواشيهم  بالقربيعيشون  واالسياق، الحظت ادلنظمة أن الناس قبل الفيضانات كان تقديرمن خالل 
لقيام بذلك من شأنو انظرا إىل أن  من عدمو نو ر ادلتضرّ  عنهاأعرب اليت احلاجة  بالنسبة للمنظمة تلبية ادلطروحة . وكانت ادلسألةاألمراض

 أكثر عرضة لإلصابة باألمراض.أن غلعل ادلتضّررين ادلمارسات غري الصحية و  استمرارإىل يؤّدي أن 

القدرات اجملتمعية. ب الثقافة والعرف وتطوير االسًتاتيجيات اليت ترتبط بشكل واضح بضرورة احًتام تذكرنا قواعد السلوك وادلعايري األساسية
أن  مستويات ادلرض على أن  بوضوح 1 رقم( ومبدأ احلماية 1)مؤشر رئيسي  1 رقماألمراض ادلعدية  يبنّي معيار مكافحةنفس الوقت، يف 

   ال تتسبب االستجابة اإلنسانّية يف مزيد من الّضرر.مستقرة، وأن تبقى 

 النتيجة 
 زبزينإعادة تأسيس سبل العيش من خالل اجملتمع من اجة حل يستجيب ابرنارلصّممت ادلنّظمة ، شًتكةاالحتياجات ادل تقديراستنادا إىل 

 معيار مكافحة النظافة.ب الّنهوضالناس بالقرب من احليوانات من خالل أنشطة  لعيشذ خطوات لتخفيف اآلثار السلبية اازبّ مّت و  احليوانات
 يف ة ذات الصلة بالسياق )وليساألساسياإلصابة باألمراض ادلعدية  ةحالسّبت االستجابة الستقرار  :مؤشر رئيسي: 1 رقماألمراض ادلعدية 

 زيادة( 

 الد رس المستفاد

 برامج قصرية ادلدى ؽلكن وضعو لتتناسب مع السياق ا اهتأولويّ  السفري حسب ةاألساسيوادلؤشرات  األساسية التدابري ؽلكن ربديد وترتيب
األسباب الكامنة وراء  ادلدىلربامج طويلة ا عاجلت أن التخفيف من أي سلاطر. وؽلكن عندالناس إىل وضعها الطبيعي  إلعادة سري حياة

 .ادلمارسات غري الصحية ثقافة تغيري يقّررواالناس حىت من خالل تثقيف الضعف، على سبيل ادلثال، 
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 :2 السيناريو

 خلفية السيناريو

 ذىب ضحيّتو زلزاال 1005 سنةهد مشال باكستان يف ش
غري حكومية  ةمنظم تاستجاب شخص. 70 000ن أكثر م

زللية من خالل مساعدة الناجني إلعادة تأسيس سبل 
تغيري يف كيف ؽلكن لالعيش. يستكشف ىذا السيناريو  

االستجابة فرصة لتقريب الناس من  لأن يشكّ  السياق
 ة.األساسيسفري ا ؤشراتدل
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  العالقة مع اسفير
 المعيار المرافق  الصفحات األجزاء ذات الصلة من دليل اسفير

  2 ادليثاق اإلنساين ومبادئ  قواعد السلوك  

 9إىل  5ومن   

 

 11 إىل 28

 356 إىل 354

 

 
 

 

 2ورقم  1مبدأ احلماية رقم 
 

 34 و 31

 5و 4و 3و 1ادلعايري األساسية رقم 

 

 64و 61و 57و  51

 (2)ادلؤشر رقم  2معيار سبل ادلعيشة رقم 

 

297  

 

الس ياقي ةو  المطروحةقضايا ال  

 نسوهتم تاركني وراءىم قدواقد ف   العديد من أرباب األسر من الذكور وذلك ألنبسبب الزلزال  خيرب خبتوطلواتغري السياق االجتماعي يف 
ففي  عن اإلناث. ادلساعدة وصنع القرار عمليات لتغافتغالبا ما  وأنشطة الرصد أن من خالل ادلنظمة رأت .على عاتقهن مسؤولية األسرة

يف احلصول سواسية الضوء على أن الرجال والنساء  هامجيع 1ة رقم عيشسبل ادلمعيار مبدأ احلماية و و  ط قواعد السلوكتسلّ  ىذه احلالة،
وكانت ادلسألة بالنسبة ذلذه ادلنظمة كيفية تقدًن ادلساعدة النقدية مقابل العمل بشكل مناسب  احتياجاهتم. حسباإلنسانية  ةادلعون على

 يف حالة كالة ادلعونة دلخاطرو يعملن و  الاّليتأسر اإلناث  واحًتام الثقافة والعادات يف رلتمع تقليدي ؽلكن أن تتعرض في مع معنّي  يف سياق
 تسري ضد األعراف االجتماعية.  أهنا ينظر إليها على

 النتيجة 

. ةعيشالتغيري يف السياق باعتباره فرصة لتقريب الناس من مؤشر سبل ادل تستخدمو  على حالو األساسياختارت ادلنظمة أن تبقي ادلؤشر 
مل اكتسبت قبوال من اجملتمع للتأكد من أن الربنامج حيث من الرجال والنساء.   حبقوق لكلّ  الّتوعيةازبذت ادلنظمة مقاربة مرحلية مشلت 

الرجال وبعض  منح .1رقم  األساسيللمؤشّر جزئيا  ت االستجابة، سب1 معيار سبل ادلعيشة رقم أخرى. ال سلاطر شكّ يالضعف أو  يزد
 . مالنساء فرص العمل دون زيادة ضعفه

 الد رس المستفاد

الة. فعّ  زبطيط غري السياق من أجل ازباذ قراراتن يوقوع كارثة تقدير كيف للفًتة طويلة،  بلدعمل يف ت تكان  وإننظمات، حىت على ادل
حلصول على القبول من اجملتمع يف كل مرحلة لضمان محاية الناس من األذى افمن ادلهم  ،ةديجدإدخال مفاىيم وهنج بعندما مت ازباذ قرار 

 وإدارة ادلخاطر.
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 :3 السيناريو

 خلفية السيناريو

 لسنوات عديدة مشال كيفو مقاطعةتسبب الصراع الدائر يف 
مأوى لتزويد الناس توفري شلا استلزم  يف الّنزوح الّداخلي،

مة غري حكومية إمدادات منظّ توفّر ادلساعدة ادلنقذة للحياة. ب
حقوقهم.  احلصول علىادلياه دلساعدة الناس على 

مع  منظمات التعامللليستكشف ىذا السيناريو كيف ؽلكن 
 .سفرياؤشرات دل لالستجابةنقص ادلوارد الالزمة 
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  لعالقة مع اسفيرا

  الصفحات األجزاء ذات الصلة من دليل اسفير

 1قواعد السلوك  ادليثاق اإلنساين ومبادئ   
 8إىل  5و 

 

 11 إىل 28 

 356 إىل 354 

 

 

 34و  31  1ورقم  2مبدأ احلماية رقم  
 

 57 - 51  0و 1و 2ادلعايري األساسية رقم  

  92  (2)ادلؤشر األساسي  2معيار اإلمداد بادلاء رقم  
 95و  92 3 ورقم 1معيار اإلمداد بادلاء رقم  

 القضايا المطروحة والس ياقي ة

. كانت ادلقاطعةضغطا على ادلوارد البيئية والتكنولوجية يف مجيع أضلاء  شّكل شلّاللخطر  ادلتواصل النّاس الصراععّرض يف ىذا السياق، 
 لًتا من ادلياه 15) 2رقم  األساسي، ادلؤشر 2معيار اإلمداد بادلياه رقم توفري استحالة قدرة ادلنظّمة دبفردىا على ادلشكلة يف ىذا السيناريو 

 ألغراض الطهي والشرب والنظافة الشخصية وادلنزلية( للمجموعة ادلستهدفة. يومّياشخص لكّل 

كشف  وقد معاجلة نقاط الضعف. خاللالقدرات احمللية  وجوب البناء علىإىل  عايري األساسيةادلتشري قواعد السلوك ومبادئ محاية و 
يف  ونستحمّ يىذا السياق، و، يف حني أن النساء واألطفال  يف يف النهر )القدرات احمللية( ونستحمّ يأيضا أن الرجال غالبا ما  الّتقدير

 ادلنزل ألنو أكثر أمنا بالنسبة ذلم.

 النتيجة 

ت ادلياه من اجملموعة ادلستهدفة لمجتمع وتلبية احتياجات إمدادالقدرة احلالية الادلنظمة بتحليل الوضع وحبثت عن سبل للبناء على قامت 
باستخدام مزيج من  2رقم  األساسيادلؤشر و  2يستجيب دلعيار اإلمداد بادلياه رقم مت ادلنظمة برنارلا إمدادات ادلياه بأكملها. وقدّ 

 ادلساعدة من ادلنظمة والقدرات احمللية. 

 الد رس المستفاد

للّسياق فهم سليم ساعد موارد زلدودة.  ذاتإرشادية تساعد على تفسري ادلؤشرات وربديد أولويات األنشطة يف بيئة  مالحظات
 االحتياجات. يلّب إغلاد احلل الذي على ري احلكومية ة غادلنظم ال سفريرشادية اإل باإلضافة للمالحظاتالجتماعي والتكنولوجي والبيئي ا
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 :4 السيناريو

 خلفية السيناريو

عديدة والصراع دائر يف مجهورية الكونغو الدؽلقراطية  لسنوات
قد حد من قدرة اجملتمعات احمللية على إنتاج / تقدًن ما 

مة غري حكومية منظّ  وتقّدم يكفي من الغذاء ألنفسهم.
ىذا السيناريو   ويريناغذائية تكميلية يف ادلدرسة.  احصص

مع مؤشر رئيسي كمي  تكييفكيف ؽلكن للمنظمات 
 لسياق.ا
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  العالقة مع اسفير

 المعيار المرافق  الصفحات األجزاء ذات الصلة من دليل اسفير
 6ومن 5و 2ومبادئ قواعد السلوك  ادليثاق اإلنساين          

 8إىل 

 

  11إىل  28 

 356إىل  354

 

 
 

 

 
 31 1مبدأ احلماية رقم 

 62و 57و 50و 52 4و 3و 2و 1ادلعايري األساسية رقم 

 86 بالنظافةللنهوض  1ادلعيار رقم 

)ادلؤشر األساسي  1معيار توصيل ادلواد الغذائية رقم  
1). 

 173 

 185و 181و 179و 177 6و 5و 4و 3و 2معايري توصيل ادلواد الغذائية رقم 

 القضايا المطروحة والس ياقي ة

سعرة  2100 تساون االحتياجات الغذائية أ 1لتوصيل ادلواد الغذائّية رقم  األّول األساسيلمؤشر ل ادلرافقة 2رقم  رشاديةاإل تبنّي ادلالحظة
حىت للّشخص الواحد  يوميّاحرارية  ةسعر  1600أكثر من  ال ػلصلون علىولكن الناس يف ىذا اجملتمع  للّشخص الواحد، يوميّاحرارية 

مع العرف السائد يف اجملتمع أو توفري  ليتالءمؤشر ادللتكيف مع ا عليها اضطرت ادلنظمة إىل أن تقرر ما إذا كان أوقات الكوارث. خارج
 . كما ورد يف إسفريؤشر  ادل
 امعين اعدديستوجب البشر بقاء احلاجة وحدىا، وأظهرت األدلة العلمية أن  إىل االستناد ادلساعدات علىينبغي أن  أنّوقواعد السلوك  تبنّي و 

ال أن  علينا أنينبغي و ماية أيضا أناحلمبدأ  يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. وينصّ من السعرات احلرارية مع زلتوى غذائي زلدد ل
 ب مزيدا من الضرر من خالل أعمالنا من خالل عدم توفري ما يكفي من الغذاء أو من خالل تقدًن الكثري من الطعام.سبّ ن

 النتيجة 
مت تعديل  كما   .األساسيلسد الفجوة بني القدرات الغذائية القائمة وادلؤشر  ةتكميلي ةيف ادلدرسة على حصة غذائية رطب األطفالل صّ رب
 ىذا ادلعيار يف والذي ؽلّثل يوميّا للّشخص الواحد ةحراري ةسعر  1600إىل  يوميّا للّشخص الواحد ةحراري ةسعر  2100من  األساسي ؤشرادل
ادلشاركة الفعالة والتعاون مع  وكانت .بادلؤّشر ادلكّيفظلط حياة صحي ونشط  وانظمة أن ادلستفيدين ؽلكن أن يعيشادل تسياق و قرر ال

سّبت  :1 رقم يسياقال ئيغذامعيار التوصيل اللنجاح الربنامج.  ةأولياء أمور الطلبة واجلهات الفاعلة األخرى يف اجملتمع اإلنساين ضروري
 .1األساسي رقم  االستجابة للمؤّشر

 الد رس المستفاد
 الّسعرات ف عدديكيبت فقد قاموالحصول على توافق يف اآلراء بشأن السياق. بناء على فهمهم، لعملت أعضاء اجملتمع اإلنساين معا 

نشط يف  بدور األولياء قيامضمن التعاون الفعال مع اجملتمع و كمية أقل. ل من خالل خفضها إلسفري األساسيادلؤشر الواردة يف رارية احل
ينبغي سفري امت تكييف مؤشرا ذا ما مع فهم سليم للسياق. إ سفريالة األساسيالربنامج لتلبية احتياجات أطفاذلم. ؽلكن تكييف ادلؤشرات 

لصحة باادلتعلقة و هبا  ادلعمولادلتلّقني  ضرر.)مثال: يف ىذا السيناريو ينبغي رصد مؤشرات نتوج رصد لضمان عدم  تصميم خليات
                             (.التغذيةو 
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 :5 السيناريو

 خلفية السيناريو

 مبادرة للحدكجزء من   باسفرياحلكومة البوليفية  اسًتشدت
ؽلكن  يستكشف السيناريو كيف من سلاطر الكوارث.

 يف السياق. اسفريللحكومة أن تستفيد من 
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 عالقتها باسفير
  الصفحات  األجزاء ذات الصلة من دليل اسفير

 ادلواضيع ادلتشعبة  

 

 16 إىل 13 

 

 

 22 إىل 18  ومبادئ قواعد السلوك ادليثاق اإلنساين 
 352  

 4و 3مبادئ احلماية  

 

 38و 35 

 2ادلعيار األساسي رقم   

 

 54 

 
 255 إىل 239  معايري ادلأوى وادلستوطنات البشرية 

 

 القضايا المطروحة والس ياقي ة

. يشري ىذا السيناريو إىل أن لفائدتو وأساسا جملتمع اإلنساينااستخدام أداة وضعت من قبل  على كومةاحل قدرةالقضية ىنا مدى سبّثل 
 اليت ؽلكن تطبيقها: سفرياكتاب ىناك أجزاء زلددة من  

  الستجابة للكوارث يف الوقت ادلناسب.يف االّدولة مسؤولية  بأولويةادليثاق اإلنساين، الذي يذكرنا 
  كومات البلدان ادلتضررة من الكوارث.حلقواعد السلوك ادلرفق األول: توصيات 
 دة من االلتزامات القانونية للدول.جموعة زلدّ دبارتباطا مباشرا  انرتبطي ذانلل، وا4 رقمو  3رقم احلماية  دأمب 
 والذي يناقش على وجو التحديد دور احلكومة يف تعاون وتنسيق االستجابة اإلنسانية. 1رقم  ادلعيار األساسي 
  اجلنس نوع األطفال، واحلد من سلاطر الكوارث والبيئة و  ا يف ذلكاليت ؽلكن تطبيقها من خالل استجابة احلكومة، دب ادلتشّعبةالقضايا

 ذوي اإلعاقة والدعم النفسي واالجتماعي. وفريوس نقص ادلناعة البشرية واإليدز، وكبار السن واألشخاص
  إدارة الكوارث. فًتةادلعايري التقنية، واليت ؽلكن أن تستخدم أيضا من قبل احلكومة طوال 

 سياساهتا ومؤشرات سياقها لتتماشى مع ادلعايري الوطنية.  ضمن أدرلتهاو  اسفريبعض البلدان عناصر  وقد كيفت

 النتيجة

لالستجابة للكوارث يف  ينجاىز  يكونواادلوظفني لتدّرب معايري اسفري لتطوير سياسات احلد من سلاطر الكوارث و  احلكومةوقد استخدمت 
 .ةتتوافق مع ادلعايري والسياسات البوليفيل سفريامؤشرات  ادلستقبل. وقد مت تكييف

 الد رس المستفاد

ادلبادئ اإلنسانية العادلية األساسية  حولمعلومات  سفريايوفر  يف العمل اإلنساين. منخرط طرفألي  أداة مفيدةسفري اكون يؽلكن أن 
وتكييفها  ىاوؽلكن اختيار  ةاألساسيوادلؤشرات  الّتدابريعن ىذه احلقوق.  اتعبري  الّدنيا إلسفريعايري وسبّثل ادل اليت ؽلكن تطبيقها يف أي سياق.

مع السياق لالستخدام الفعال لدليل اسفري.
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  لخص الدورةم  
 مقدمة 

فيما  ادلبادئ ادلشًتكة وادلعايري الدنيا العادلية من أشهر "ادليثاق اإلنساين وادلعايري الدنيا يف رلال االستجابة اإلنسانية" دليل اسفرييعترب 
 واالستجابة االنسانيةيتعلق دبجال انقاذ احلياة 

شريط فيديو يوفّر إسفري ، ادلستمريف ضوء ىذا التحدي  التحديات األساسية. أحد يف استخدام دليل اسفري وؽلّثل التأطري الّصحيح
 لدورة حول إسفري حسب الّسياقوفر زلتوى تخطة الدورة التالية الفيديو و  تصاحبو  سياق"ال حسب"ادلعايري اإلنسانية  بعنوان

 ، وىيكل وزلتوى الدليل.إسفريلفية ؽللكون علما مسبقا خبدلشاركني الذين االدورة  هتمّ 

هدا  األ 
 يةالتعلم

  اسفريربديد عناصر السياق اإلنساين الذي ينبغي أخذىا يف االعتبار عند تطبيق. 
 وومؤشرات هومعايري  اسفريمبادئ و الفيديو  يف مقطع وصف كيفية الربط بني السيناريوىات. 
  حسب الّسياقف ادلؤشرات األساسية ياالعتبارات لتكيشرح. 

  ف ادلؤشرات األساسية.يلتكي الوقت غري ادلناسبربديد 

 أهم الرسائل
  البيئية.و  ةوالقانوني ةوالتكنولوجي ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةالسياسيالعوامل السياق يراعي 
 وعند االقتضاء، تكييفها وادلؤّشرات األساسية فيجب اختيارىاأّما الّتدابري األساسّية ، بصفة عامة ادلعايري الّدنيا ،

 بشأن كيفية القيام بذلك بشكل مناسب.  توجيهات فتوفّررشادية اإل أّما ادلالحظات السياق. حسب
  لالستجابة ذلم.ادلوارد الالزمة يف يف ادلؤشرات األساسية ببساطة بسبب وجود نقص يكيتّم تال ينبغي أن 

 السلبية  اآلثار تصفو  تبّلغ عن ذلك، غلب أن تقر و إسفريك غري قادر على تلبية مؤشرات إذا كانت مؤسست
 آلثار السلبية حيثما كان ذلك شلكنا.أن زبّفف احملتملة لعدم تلبية ادلؤشرات و 

 

 
 

 

90’ 
 
 

 
 

 

 لوح ورقي  

 أقالم ملونة 
 ورق الصق لتدوين ادلالحظات  
 شريط الصق أو معجون بلو تاك الاّلصق 
 نسخ من دليل اسفري 
 جهاز عرض، وكمبيوتر زلمول، ومكربات الصوت لعرض الفيديو 

 اإلعداد
الكتيب، وفيديو "اسفري حسب السياق" والقسمني األول والثاين من ىذا  مراجعة فصل "ما ىو مشروع اسفري؟" من 

 الكتيب.
 من أنسب السيناريوىات ادلعروضة يف الفيديو للمشاركني يف التدريب اخلاص بك. 3-2بتحديد قم  
 قم بنسخ القسمني األول والثاين من مالحظات الفيديو للمشًتكني كماّدة تدريبّية، إذا اقتضت احلاجة. 
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 التوقيت
 الطريقة الموضوع التوقيت
 عرض وتبادل األفكار تقدًن السياق :1النشاط  '15
 الفيديو ورلموعات العمل الصغرية : الفيديو والّتمارين2النشاط  '45
 مناقشة وعرض : االستخدام الفّعال للمؤشرات حسب السياق 3النشاط  '30

 أنشطة الدورة بالتفصيل
 ' 15                                                                                      : مقدمة للس ياق  1لنشاط ا

لتصميم  معرفتها غلب اليتبعض األمثلة من ادلعلومات السياقية  مطالبتهم بكتابةعلى ادلشاركني و  ورق الصق لتدوين ادلالحظاتتوزيع قم ب
 .ورقةاستجابة إنسانية فعالة: فكرة واحدة لكل 

 -اقتصادي -اسم سلتصر باللغة اإلصلليزيّة لطريقة ربليل: سياسي "بيستل")  P-E-S-T-L-E وال  "السياق" مكتوبة يف أعلى عرض لوحة حائط
 اجلانب األيسر.  يف مكتوب عموديا إىل أسفل بيئي( -قانوين-تكنولوجي-اجتماعي

 ىو وسيلة سهلة لتذكر عناصر سلتلفة من السياق.  "بيستل"النموذج  قم بشرح أن

 نوع من المعلومات السياقيةمن مثال  المجال 
 احلكومة والتاريخ السياسي والصراعات واألمن ىيكل سياسي

 واألسواق، والنظام ادلصريف، ومستويات الفقر  سبل العيش، قتصاديإ
 اذلياكل االجتماعية وأدوار اجلنسني، والثقافة، والدين، ومستويات التعليم جتماعيا

 البنية التحتية واالتصاالت وادلواصالت وادلرافق تكنولوجي
 العدالة، وسيادة القانون، والقوانني الدولية اليت صادقت عليها البالد نظام قانوين
  الّتضاريس الطبيعّيةادلوارد الطبيعية وادلناخ واجلغرافيا و  البيئي

 ، واستخالص ادلعلومات.األكثر تطابقا جبوار عنصر السياق احلائطعلى لوحة  الورق الّلصقاطلب من ادلشاركني وضع 
تغيري الًّتكيبة ياق؟ )مثال: األضرار اليت حلقت البنية التحتية، واهنيار نظام العدالة، عناصر من السّ  كارثة تغيريل: كيف ؽلكن اسأذلم

 .االجتماعية يف حالة سلّيم(
 دلعايري الّدنياتعترب ا. ادلالحظات الّتوجيهّية ادلؤّشرات األساسية الّتدابري األساسّية ادلعايري الّدنيا تدعم تركيبة اسفري الّسياقكيف   راجع
رشادية اإل أّما ادلالحظات تكييفها مع السياق. وغلب عند االقتضاء، ،أّما الّتدابري األساسّية وادلؤّشرات األساسية فيجب ربديدىا، عاّمة

 .بشأن كيفية القيام بذلك بشكل مناسب توجيهات وفّرفت  

 السياق. حسب مالئمبشكل  اسفريأن ىذه الدورة ستتناول كيفية استخدام  اشرح
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 ' 45                         التمارين و ياق" الفيديو س  حسب ال: "المعايير اإلنسانية 2النشاط 

رلموعة  كلّ كّلف  الفريق يف جلسة عامة دلشاىدة الفيديو معا.  على  أبقأشخاص، ولكن  5-4من متكّونة ادلشاركني إىل رلموعات ع وزّ 
 م نفس السيناريو.( يكون ىناك أكثر من رلموعة واحدة تقيتسيناريو فيديو واحد. )قد ب

 :الّنقاش. أسئلة الّلوحة احلائطّيةعلى  الّنقاشأسئلة  قّدم

  (؟"بيستل"ربليل أثرت على الوضع )اليت سياق الما ىي عناصر 

 ذات الصلة؟ اسفري ما ىي مبادئ ومعايري ومؤشرات 

 ما ىي القضايا ادلطروحة يف السيناريو؟ 

 سياق ادلسائل ادلذكورة أعاله يف االعتبار؟ال حسب اسفريتطبق  اليت وكالةالادلنظمة / تكيف أخذ 

 ما الذي ؽلكن ربسينو؟ 

 جلسة عامة. يفالفيديو بأكملو  اعرض

 لسيناريو ادلسند إليها فقط.ل النقاشدقيقة إلنشاء ادلخطط التوضيحي مع الردود على أسئلة  20 سبلك شرح أن اجملموعاتا

 لتذكريقبل التقرير  ادلسند لكّل رلموعة مرّة اخرى ادلصورسيناريو الكل رلموعة   تعرض. قد تقّدم تقريرىا على الّتوايلكل رلموعة   اجعل
 الوضع.بادلشاركني 

ني توزيع القسمؽلكنك  ويف هناية النشاط، للمجموعات. للتعاليقكأساس  ادلصّورةالسيناريوىات  ملّخص : استخدامادلدربمالحظة إىل 
 لتلخيص ىذه العملية. كمطبوعات ياق"سّ ال حسب"ادلعايري اإلنسانية  من ادلالحظات ادلرئّية األول والثاين
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 ' 30                                   بشكل فعال حسب السياق : استخدام المؤشرات3النشاط 

من خالل عملية تشاورية واسعة النطاق امتّدت على مدى عدة سنوات وشارك فيها ادلمارسون  اشرح: لقد مت وضع مؤشرات اسفري
اإلنسانيون من ذوي اخلربة واخلرباء العلمّيون. يف معظم احلاالت، يتم إجراء تقدير يف ضوء مؤشرات زلددة من اسفري كما وردت. لتخطيط 

 ؤشرات األساسية وفقا للحالة وتقدير دور الوكالة يف االستجابة.ادلشاريع وتنفيذىا، غلب أن يتم ربديد الّتدابري وادل

كيفية القيام بذلك. ؽلكن أن زبتلف الّتدابري األنسب لتحقيق  توفر التدابري األساسية توجيهات بشأن ما غلب القيام بو، لكنها ال تفسر
مارسون الّتدابري ذات الصلة ويستخدموىا أو أنن يضعوا تدابريا ادلعيار األدىن اختالفا كبريا من سياق إىل خخر. ولذلك، ينبغي أن ؼلتار ادل

 بديلة من شأهنا أن تؤدي إىل االستجابة للمعيار. 

دبجرد أن زبتار وكالتك ادلؤشرات األساسية اليت تنطبق على الوضع اخلاص بك، فإنك قد تنظر يف ما إذا كانوا حباجة إىل أن تكييفها مع 
 عملية اليت مت ازباذىا لوضع ىذه ادلؤشرات، ينبغي أن ال نستخّف بتكييفها.السياق. ولكن بالنظر إىل ال

 مسألة أّن ادلؤشرات قابلة للّتكييف إذا: راجع
 كان للمنظمة فهم سليم للسياق قبل وبعد وقوع الكارثة، وإذا ما قامت بتحليل خثار السياق على قدرات ونقاط الضعف لسكان   ما

 ادلتضررين. ؽلكن أن سبّثل التغريات يف السياق احلايل ربديات غلب ذباوزىا أو فرصا لتقريب الناس من االستجابة دلؤّشرات اسفري
 يساعد على جعل اجملتمع ادلتضّرر على العودة اىل سبيل عيشهم العادي ويعزز احلياة بكرامة. مثال: ما كان تكييف مؤشر اسفري س

 أعادت ادلنظمة اعادهتم اىل كمية الغذاء ادلعتادة يوميّا(، :4السيناريو 
 ينبغي أال تتجاوز 2، ادلؤشر األساسي 1ضررا للمستفيدين. مثال: معيار اإلمداد بادلياه رقم  وإذا ما كان تكييف مؤشر ال يسبب :

مًت. يف بعض اجملتمعات حيث الزم الناس منازذلم بعد وقوع الكارثة، كان من  500ادلسافة بني أي مسكن وأقرب موقع لتوزيع ادلاء 
ّلعت الّنساء إىل اجلوانب كم إىل نقطة ادلياه. وكان ذلك جزءا من الروتني اليومي العادي وتط  1الطبيعي سباما ومن اآلمن للنساء ادلشي 

م أقرب إىل األسر( ؽلكن  500االجتماعية من الذىاب جللب ادلاء معا. ان تغيري موقع نقطة ادلاء يف االستجابة اإلنسانية )اىل مسافة 
 كم.1مؤّشر الكمية بشكل صحيح ليصبح  تعديل أن يسلب عنصرا من حياة ادلرأة اليت يرون أهنم يعيشوهنا بكرامة. يف ىذه احلالة، مت

ناسبة الحظ أنو من الناحية ادلثالية، فإن اجملتمع اإلنساين سيتوافق يف اآلراء بشأن فهم السياق وأنو سيحدد مسبقا ويتوافق على ادلؤشرات ادل
كالة الوطنية إلدارة الطوارئ ، فهمت الو 2010قبل وقوع كارثة كجزء من أنشطة احلد من سلاطر الكوارث. مثال: يف منغوليا يف سنة 

شخص. فأنشأت فرفة الغذاء  300،000والحظت أّن أوالن باتار، العاصمة، كانت معرضة خلطر حدوث زلزال والذي من شأنو أن ؽلّس 
شرات خطة مساعدات غذائية لالستجابة للزلزال حيث نظرت يف السياق احلضري ألوالن باتار وادلعايري الصحية والغذائية الوطنية ومؤ 

اسفري. يف حال حدوث مثل ىذا الزلزال، سوف تكون احلكومة واجملتمع اإلنساين قادرين على تلبية االحتياجات بسرعة أكرب وباستمرار دبا 
 أّن الّتدابري وادلؤّشرات األساسّية قد حظيت بالتوافق ادلسبق حوذلا.

التوجيهية  ادلالحظاتمت وقد صمّ  .ؽلّثل موضع قلق وردما ىو ك  اسفريإمكانية التسبب يف ضرر من خالل عدم اتباع مؤشر  بنّي أنّ 
اجلدل والنقاط اليت غلب  نقاطأهنا تسلط الضوء على  حيث .بطريقة مناسبةسياق الوضع ادلؤشرات يف على خصيصا دلساعدة ادلمارسني 

 وادلؤشرات األساسية. الّتدابريمراعاهتا عند تنفيذ 
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ف ادلؤشرات األساسية يتكي بنّي أنّو ال ينبغي. تاسفرييف مؤشرات يتكاألوضاع اليت فيها من غري ادلناسب اطلب من ادلشاركني استعراض 
 سفري يف احلاالت التالية:ال
 إذا مل يكن لك   يكن ىناك ما يكفي من ادلعلومات عن السياق قبل وبعد وقوع الكارثة، وكيف أهنا أثرت قدرات ومواطن الضعف.مل

 رصد على فهمك للسياق وؽلكن إجراء أي تعديالتأن يقوم ال . ؽلكنوردتغلب استخدام ادلؤشرات كما فهم عميق للسياق، 
 مطلوبة يف وقت الحق.

 .)االحتياجات تفوق ادلوارد ادلتاحة للوفاء هبا )نقص التمويل، وعدم مساعلة اجملتمع، واالفتقار إىل البنية التحتية 

 خارج الكارثةسفري حىت ا معايري ، وال ؽلكن أن تتحققالعام الفقر حالة من 

 . غري قادرة على االستجابة ذلاوبعبارة أخرى، ال ينبغي أن تتكيف ادلؤشرات األساسية ببساطة ألن الوكالة اخلاص بك 

 بعيدا عن أغراض اسريأىداف  إىل ربديدإىل أنو يف بعض األحيان يف حاالت الطوارئ، قد تقرر منظمة أو اجملموعات اإلنسانية  أشر
 . بشكل متعّمد

  توفري مستوى أدىن من اخلدمة اختيار نظمة أو رلموعة ؽلكن دلقصري  يف أجلعندما تفوق االحتياجات اإلنسانية بكثري ادلوارد ادلتاحة
داد فريق اإلموافق ، 2005مثال: باكستان زلزال عام  نسبة ضئيلة منهم.يف  اسفريؤشرات االستجابة دلبدال من  ا احملتاجنيجلميع الناس

يف يف ادلدى القصري ) شخصا 50لكّل  مرحاض، وذلك بالتنسيق مع احلكومة الباكستانية على  بادلاء واإلصحاح والنهوض بالنظافة
صد ر  شخصا (.مت استخدام اذلدف كمعيار20 لكلّ  مرحاض ىو 2، مؤشر رئيسي 1معيار الّتخلص من الفضالت العضويّة  حني أن

 سفري .ا يف مقابلوعندما ربسن الوضع، مت استعراض ادلؤشرات مرة أخرى 

  ،أن سكان البلد ادلضيف يعيشون ربت  مّت اكتشافمثال خخر، على أساس ادلبادئ اإلنسانية، حيث من خالل تقييم أو رصد السياق
مؤشرات رئيسية معينة ألهنا ؽلكن أن تسبب  تبلغدلنظمة عدم تقدًن اخلدمات اليت واختارت ا الكوارث. خارج أوقاتمعايري اسفري 

، اكتشف اجملتمع اإلنساين من خالل الرصد 2005 سنةيف دارفور، السودان يف  التوتر )وػلتمل األذى( بني ادلضيف والنازحني. مثال:
على مستوى معيشة  واحصلتي كيشردوا   اّدعوا أهّنمالنزاع، ولكن ب حقيقة واتأثر يأن بعض الناس الذين يعيشون يف ادلخيمات مل 

لق ثقافة االعتماد على زبأصبحت الوكاالت اإلنسانية قلقة من أن مساعداهتا  اخلاصة. ممنازذل من ادلوجود يفوخدمات مقارنة أعلى 
ادلساعدات  افأىد أن ربّددالغري )التسبب يف ضرر( حيث أهنا مل تكن موجودة من قبل. يف بعض احلاالت، اختارت ادلنظمات 

 واجملتمعات ادلضيفة. ينلتجنب التسبب يف ضرر وزبفيف حدة التوترات بني ادلتضرر  اسفريمؤشرات مستوى انية دون اإلنس
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ؤشرات دل عدم االستجابة، وبالتايل، اسفري دون مستوى أىداف، اختار اجملتمع اإلنساين وضع أىداف  اليت ناقشناىا للتّ وّ يف األمثلة 
  .اسفري

احلصول على . )مثال: نقص األموال، وعدم وردتكما   اسفريمن الصعب يف بعض األحيان تنفيذ مؤشرات دلا مع ادلشاركني  استعرض
 واالفتقار إىل القدرات، اخل.( موارد

 اللإىل إجاباهتم من خ قّدم اإلضافةفعلو إذا مل يتم استيفاء ادلعايري وادلؤشرات األساسية. نمن ادلشاركني ما يعتقدون أنو ينبغي أن  استنتج
 :الّتالية اخلطواتبالتوصية 

  والتقييم اخل( التقدير. )متقاريرىيف ادلمارسة  من خاللمت التوصل إليو  وماذات الصلة  اسفريوصف الفجوة بني مؤشرات 

 .شرح أسباب ذلك وما ػلتاج إىل تغيري 

 سلبية على السكان ادلتضررين.الثار اآل تقييم 

 الضرر الناجم عن ىذه اآلثار. ازباذ إجراءات التخفيف ادلناسبة لتقليل 

تعرض للمساءلة على الرغم ت حيث .اسفريوكاالت أهنا توافق على تبنّي ال اخلطوات ادلذكورة أعالهبمن خالل االلتزام بأنّو بالقول،  خلص
 .وردتميع ادلعايري وادلؤشرات كما جل االستجابةمن أهنا مل تكن قادرة على 

يف مرحلة الطوارئ، ينبغي أن تتبع اخلطوات ادلذكورة أعاله  اسفريمعايري مستوى رلموعات وضع أىداف دون  الوكاالت أو اختارت الإذا 
 ربسن احلالة. بعددلراجعة األىداف  اوربدد موعد

 قة.على أي أسئلة معلّ  استعرض زلتوى الدورة وردّ 
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