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مللخص التنفيذيا
وقو  واألدلة احلترتكز على  اليتاإلنسانية  أحد أهم مناصري املعايريأصبح  حيث، 1997يف عام  اسفري مشروع أنشئ

 االستجابة اإلنسانية على املستوى امليداين. عنداجلودة واملساءلة معايري تعزيز  إىلابإلضافة وأفضل املمارسات، 

 ارتكاز نوقطةو اإلنساين  وقطاعال يفلغة مشرتكة  لتصبح اسفري عمل ليةآتطورت رب عوقدين من الزمن، اعلى مدى ما يوق
 مستوىإىل  بنا توقيوضع جيد لري ميف  اسفري أصبح بناء على هذه التجربة، للتعاون بني مبادرات اجلودة واملساءلة.

 اليوم.تواجهنا  اليتالتحدايت اإلنسانية املعوقدة 

 مبجالاملنخرطني و  املناصرينواالستجابة ألولوايت اجملتمع من  األساسي التطور سبللتعزيز  سفريالالوقت قد حان 
 يف الوقطاع اإلنساين. ميزامل دورال هبذاواصلة الوفاء ملووضع جدول أعمال طموح  اسفري

واملنظمات اليت  املمارسني بني جتمععمق وقوة و شبكة متصلة ب من مشروع إىل اسفريتحويل ل موضع يف : 2020 اسفري
 جلودة اإلنسانية واملساءلة.ا عايريملفز العاملي احملمبثابة  بدورهاستكون 

:ةالطموح األهداف ههذ حوقيقتلأربع أولوايت اسرتاتيجية  نطرحس

  اسفري مبجالملمارسني ا جتمع بني ومتينةإنشاء شبكة شاملة : األوىلاألولوية 
على  ومساعدهتم أكرب قدراهتم بشكلتطوير ب اإلنسانية والوقائمني ابألعمالألوائل املستجيبني سوف تسمح 

 موضع التنفيذ. يفوضع املبادئ واملعايري اإلنسانية 
  والدعوة هلا إضافة إىل تدريبات من خالل إعداد اسفريشبكة لسيتم تعزيز الوقدرة اجلماعية : الثانيةاألولوية 

فضال عن  الدولية ةنظمواأل واجلديدةواجلهات الفاعلة اإلنسانية التوقليدية  املستجيبني ف أولاستهدا
 السلطات احمللية والوطنية.

 اإلنساين الوقطاع يف املبتكرة املمارسات أفضل ومواءمة ابألصل الوفاء مع اسفري دليل تنوقيح :الثالثة األولوية 
 تطبيوقها. وسهولة اسفري معايري أمهية لتوضيح

 سيسمح ما املنسق العمل حتسني على املوحدة العاملية للمعايري التدرجيي التحول مساعدة الرابعة: األولوية 
.واملنظمات واجملتمعات األفراد قبل من وذلك أكرب تشاركية وبناء االستجابة بتحسني اإلنسانية للمعايري

 أصحاب مع تواصله عمليات وإحياء األموال مجع برامج تطوير إىل اسفري سيسعى االستراتيجية، لألولوايت وكدعم
  املصلحة.



2020اسفري    4

اإلنسانية املتغرية يف ظل الساحةاسفري   

 املساعدة جبودة ةواملرتبطاإلنساين   يف اجملالنيخربة العامل دمج تعزيزهبدف   1997اسفري يف عام  مشروع أنشئ
ترتكز  اليتأصبح مشروع اسفري من أبرز املناصرين للمعايري اإلنسانية ومنذ ذلك احلني،   .العامل أحناء مجيع يفاملوقدمة 

االستجابة  جمالاجلودة واملساءلة يف معايري تعزيز  إىلاألدلة وأفضل املمارسات، ابإلضافة و احلوقو  وقائم على ال النهجعلى 
 اإلنسانية على الصعيد امليداين.

وقد  متغري عملامللبية للحوقائق اجلديدة يف سيا  واالستجابة  اإلنساينلعمل ا تطور سبل تواصلتعلى مر السنني، 
 مستوقبل على تؤثر أن شأهنا مناالجتاهات الرئيسية اليت حول ارسني واألكادمييني ظهر توافق يف آراء معينة فيما بني املم

ظهور و  األمناط الدميوغرافية وتوقلب والتوسع احلضري تغري املناخ العوامل اليت يتكرر ذكرها،بني من . ةالساحة اإلنساني
 أوكانت  أحاديةة الوقوة العاملي هياكل عنواالبتعاد  والتواصلاحملرزة  لتطورات التكنولوجيةاو أنواع جديدة من الصراعات 

 الوقطب.  ةثنائي

جهات فاعلة جديدة داخل وخارج  مع وجودللعمل اإلنساين  يتزايد تعوقيدا ابلنسبةسيا  إىل وتشري هذه االجتاهات 
 جتعل من التنوع فرصةإال أنه ميكن اعتبار ذلك  تعدد اجلهات،على الرغم من خطر و اجملتمع اإلنساين التوقليدي. 

 لغة مشرتكة. ب ُترتجمفعالة  مسامهة

 اسفريبناء على التجربة اجلماعية جملتمع العاملني يف  إىل مستوى هذا التحدي وقيتري ضع جيد لمو يف اسفري  يعترب
 االمداد على الوقائمنهج الاتباع  خالل املساعدة من اسرتاتيجيةحتريك يف  كان السفري دور فعال وقد .طوعيةالبادرة املو 

 توقد أوضح .تهماموكر  املتضرريناخلربة التوقنية واحرتام حوقو  األشخاص  يف املتجذرة األصولأحد  ليكونوالتسليم 
إرساء واملسامهة يف  اإلنساينوضع لغة مشرتكة عرب الوقطاع و  العمل اإلنساين يف اجلودة يةماه عنفهم اسفري ال معايري
 . بصفة أكرب لمساءلةخيضع لاحرتايف  عمل

على  والذي يُعترب، سفريأيضا ابسم دليل اواملعروف  امليثا  اإلنساين واملعايري الدنيا يف جمال االستجابة اإلنسانية""
حىت أنه والوقيمة العملية  ةفائدال من انحييت املساعدة اإلنسانية جمال يف انتشارا األوسعالنص األساسي  ،نطا  واسع

. لغة 40إىل أكثر من  تُرجم

العمل يف جمال  الصراعأو  وارثالك نماألشخاص املتضررين أمهية  على اسفري يوقتصر أتكيد ملعاملي، العلى الصعيد 
 كوماتاحل من للكثري البوصلة اسفري يعترب حيث ولوايهتاألاجلهات املاحنة على ضرورة ترتيب أيضا  أكدبل  اإلنساين

العديد  يف همعايري  إدماجوقد مت  التأهب واالستجابة عندجلودة املعايري قوي  مناصرك  سفريال نظريُ  .والسلطات احمللية
 . احملليسياسات إدارة الكوارث على الصعيد الوطين أو من 

 الستجابةُُيتذى به عند امنوذجا  ليكونذو قابلية للتطبيق الوقطاعات األولية  متعددةمرجعية  كأداة  اسفري أنشئو 
 معرمسيا متكاملة " ذات الصلة املرافوقةعدد متزايد من "املعايري  هنالكلعمل اإلنساين. اعايري مل ارئيسي امرجعو  اإلنسانية

 توقود اليت اسفري معايري مع متناغمةجودة معايري  متضمنةاإلنسانية  رباتاخل من جمموعة توفريب توقوم "اسفريدليل  "
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يف تطوير  سفرياساهم ، مبادرات اجلودة واملساءلة األخرىمع  ومن خالل تعاونه. 1فعاليةأكثر  حنو على اإلنساينالعمل 
 ."سفرييف "دليل ا كامال  بشكلدمج يس لذي، ا (CHS)2املسألةلجودة و لاملعيار اإلنساين األساسي 

2020اسفري 

ضع جدول أعمال طموح يألولوايت اجملتمع احمللي و  يواصل اسفري دعمه جلودة االستجابة، أتكيدا على ما ذُكر أعاله
 . اإلنساينوقطاع الملواصلة أداء دوره الفريد داخل 

. 2020-2018و   2017-2015األولوايت االسرتاتيجية والداعمة لفرتتني متباينة:  ُيدد 2020اسفري 

من مشروع إىل شبكة قوية  اسفريحتويل  علىئة احلالية للعمل اهلي دعمعلى اسفري عمل يس 2017-2015الفرتة األوىل 
العمل  جودة حفاظا على املمارسة عنداملعايري اإلنسانية  املمارسني واملنظمات امللتزمة بتطبيق عم االتصالوعميوقة 

 اإلنساين. 

 اجملتمعمع  مكثفةو  ةغري رمسي اتتشاور من خالل  اسفريتحدد شكل شبكة ي، سهاترخيمشروع اسفري و وقيم ل ووفوقا
 .اسفري العاملني يف جمال عم ةومتنوع ةواسعو 

خضوعها إىل اإلنسانية و  اخلدمات جودة هتدف إىل ضمان متكاملةشبكة سفري ال سيكون 2020-2018 الثانية فرتةال
 املساءلة. 
قابلة للتطبيق  من خالل أقلمتها حىت تكون حملية ووطنية وإقليميةوجعلها  املعايري دعم متل ك ز هذه الفرتة علىسوف ترك  

السياسات العاملية  مع اجلماعية اتاخلرب  توقاسم . ينبين كل ذلك علىالعمل امليداينيف سياقات متنوعة بغية حتسني 
 التوجيهية. واملبادئجودة تضمن  فعالةواختاذ قرارات  الرئيسية

املعايري  )INEE  ( املعايري الدنيا يف جمال التعليم: االستعداد واالستجابة واإلصالح (CPMS) املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل اإلنساين املرافوقة متضمنة:  املعايري1 
( .وأعربت جمموعة من املعايري اإلنسانية األخرى أ أيضا عن اهتمامها ابالنضمام إىل أسرة MERS) تعاش االقتصادياملعايري الدنيا لالن( LEGS) واإلرشادات يف الطوارئ اخلاصة ابملاشية

.املعايري املرافوقة ل اسفري
، ومبادرة "عاملون (HAP) املساءلة اإلنسانية، الشراكة الدولية يف  )الطوارئ، إعادة التأهيل، التنمية( URDمن قبل جمموعة  وقد مت تطوير املعيار اإلنساين األساسي بشكل مشرتك2

ومشروع اسفري (People In Aid) "يف جمال املعونة

http://www.sphereproject.org/sphere/ar/handbook/handbook-companions/the-cpms-handbook/
http://www.sphereproject.org/sphere/ar/handbook/handbook-companions/the-cpms-handbook/
http://www.sphereproject.org/sphere/ar/handbook/handbook-companions/inee-handbook-/
http://www.sphereproject.org/sphere/ar/handbook/handbook-companions/inee-handbook-/
http://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2012/01/LEGS_Arabic.pdf
http://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2012/01/LEGS_Arabic.pdf
http://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2012/01/LEGS_Arabic.pdf
http://www.sphereproject.org/sphere/ar/handbook/handbook-companions/seep/
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  القيم التوجيهية

بكرامة. التصرف يف حياته وعيشه حرية قويتمتع حب كرامة اإلنسان املتأصلة  ميلك كل شخص الكرامة

 أدلة وأفضلاستناداً إىل  اإلنساين الوقطاع يف لعاملنيصاحل الاسفري أدوات عملية دليل يطور  األدلة
املمارسات اجلماعية. الدروس املستخلصة من

 فضال عن العمليات التشاورية الشاملة وعزمها على التعاون املختلفة فئاتالاسفري قيادة  يوقي م التعاون
تطور الوقطاع اإلنساين.ات استخالص اىل توقود واليت اليت توقوم هبا

 الرؤية والرسالة 

ادة إع منعامل ال يف النزاعاتمجيع األشخاص املتضررين من الكوارث أو  متكني إىل اسفري يتطلع "رؤية اسفري"
كرامتهم.من  ز وتعز  هماحرتام تكفلبطر   همرزقأتسيس حياهتم واستعادة كسب 

 الطابع ذاتاملعايري  لتطبيقيئات اهلنظمات و املو  واجملتمعات احملليةدعم األفراد  إىل سفريا يسعى "مهمة اسفري"
عليه. تشجيعالو  الطوعي للمعايري اإلنسانية واملبادئاالنضمام تعزيز و  التوافوقي
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األولوايت االسرتاتيجية 
: شبكة اسفرياألوىلاألولوية 

 زحييف  ةوضع املبادئ واملعايري اإلنسانيعلى ني قدرة كبرية باملستجياإلنسانية وأول  ابألعمال للمباشرين اهلدف:
 .واجملتمعات املتضررة ةاملستضعفالفئات حوقو  على  مع احلفاظاملمارسة 

اإلجراءات:

 وعلى كافة املستوايت ،يف امليدانمن املمارسني  احليوي والفعال اجملتمععلى  بشكل غري رمسياالعتماد  .1
 3.اسفري ممارسيمن  وشاملة شبكة قوية بناءل ركزيةالوطنية واإلقليمية وامل

 السعي وذلك هبدففرص للتعلم املتبادل، وتبادل املعرفة والتعاون  خلقمن خالل  اسفريتعزيز قدرة شبكة  .2
اجلودة. معايري تنفيذ إثرتجابة اإلنسانية املبدئية الساحتوقيق  إىل

: التدريب واملناصرةالثانيةاألولوية 

 تعزيزو  جديدة مهارات وحفزهم على اكتسابالوقائمني ابألعمال اإلنسانية وأول املستجيبني تعميق معرفة  اهلدف:
 التزامهم ابملبادئ اإلنسانية ومعايري اجلودة. 

اإلجراءات:

الدولية بغية التماس املزيد من  ةنظممع األللمشاركة  اسفريشبكة  أتثري النفوذ اجلماعية ضمناالستفادة من  .1
.لتزام مبعايري اجلودة اإلنسانيةاال

العاملني مببادئ اإلنسانية ومعايري اجلودة من قبل  اسفري وزايدة االلتزامشبكة  جماالتيف مجيع  ناصرةتعزيز امل .2
يف اجملال اإلنساين. 

 ضمن واملعايري اإلنسانيةعمل مع السلطات احمللية والوطنية بغية إدماج املبادئ لل سفريتعزيز قدرة شبكة ا .3
إدارة الكوارث. ت سياسا

للجهات  اخلاصة مبشروع اسفري توفري التدريب اجليد يف جمال املبادئ واملعايريل سفريتعزيز قدرة شبكة ا .4
املوقدمة. ةأدوات التدريب واألنشطحتسني جودة و عدد املدربني واجلديدة، فضال عن زايدة  املعهودة



2020اسفري    8

اسفري: معايري 3األولوية 

قاعدة األدلة ومواءمتها ألفضل املمارسات املبتكرة يف من خالل توحيد  أمهية معايري اسفري وقابليتها للتطبيق اهلدف:
 . اإلنساين الوقطاع

اإلجراءات:

ستجابة اال عنداجلودة واملساءلة معيار سن لية تطبيق معايري اسفري مع حتآسفري هبدف معرفة انشر دليل  .1
اإلنسانية. 

ة املشروع، مع جتديد الرتكيز دورة إدار  خالل معايري اسفريتسهيل استخدام لدوات األو رشادات اإل تطوير .2
من جانب اجملتمعات احمللية املتضررة من الكوارث.املطبوقة األطر التنفيذية وامللكية  ضمن العملعلى 

 جماليف  آخر املستجداتاالطالع على مع ، احلالية "اسفري"دليل لطبعة وإجراء تنوقيح  وضع األطر  .3
.والتعاون االجتماعي وتكنولوجيات املعلومات االستجابة اإلنسانية

عاملية العايري حتالف امل: 4األولوية 

بناء من خالل االستجابة اإلنسانية، على بشكل أفضل  تأثريابلمعايري اإلنسانية للسمح ي العمل املنسق اهلدف:
 األفراد واجملتمعات احمللية واملنظمات. قبل من  أوسع مشاركة

 اإلجراءات:

 العمل سيا مع مراعاة  تبادل املعلوماتة و بيق امليداين للمعايري اإلنسانيتنفيذ أنشطة مشرتكة تركز على التط .1
. االخرى اإلنسانية الناشئةبادرات وامل املرافوقة السفري عايريامل تعزيز إضافة اىل

بناء على وذلك  بادرات املعايري اإلنسانيةملعاملي التحالف العلى  بشكل تدرجيي الرمسية وإضفاء الصفةعوقد  .2
وقطاعات ال املشرتك بني خمتلفزايدة التأثري وتوفري التعلم  هبدف املرافوقةسفري ا املتمثلة مبعايريوقوة المواطن 

 شرتكة للممارسني. املدمات اخلو 

ذات و  موسعالية عمل مشرتكة بشكل من أجل مواصلة بناء  والنهج املرتابطةعايري امل شكلوتطوير حتسني  .3
بني املعايري اإلنسانية.  طبيعة توافوقية

احلاجات عملية تطوير املعايري من  تصبحأتحديد االجتاهات والفجوات حيث لالعمل اإلنساين مراقبة مسار  .4
امللحة.
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دعم األولوايت
 التمويل: 5األولوية 

حتوقيق أولوايهتا دف هباملوارد املالية املطلوبة توظيف بمما يسمح  ةومتنوع ةواسعسفري ال الدعم املايل قاعدة اهلدف:
 االسرتاتيجية. 

اإلجراءات: 

والسعي احلثيث من قبل املوظفني وجملس األعضاء على حد سواء،  تستهدف مجع األموالاسرتاتيجيات اتباع  .1
هات املاحنة الثنائية واملنظمات وزايدة مسامهات التمويل الثنائي احلايل وتطوير شراكات جديدة للموارد مع اجل

 ومؤسسات الوقطاع اخلاص وقطاع الشركات. رافمتعددة األط

اليت و  والتنفيذ قابل للتطبيق"منوذج لألعمال " وضع سيتم ، دراسة مدى فعالية واستوقاللية شبكة اسفريكجزء  .2
.والتعاون سفري من خالل العمل املشرتكاقيم  رتكز علىت

التواصل طرق: 6أولوية  

 تعبئة املواردمع الفئات املستهدفة الرئيسية من خالل  ةموثوقعالقات عميوقة و  وبناءيسعى اسفري لتطوير  اهلدف :
 جديدة دعما لألولوايت االسرتاتيجية.اتصال طر  ابتكار و 

اإلجراءات: 

عن نوعية التبادالت مع الفئات  فضال العمل سبل وتعزيز توسيع نطا  االتصال ضمن شبكة اسفري .1
ابملسؤولية. إىل املزيد من املشاركة واإلحساس وقودان بدورهوالذي ي الرئيسيةاملستهدفة 

 جهات محاية املدنينيو  والوقوات العسكريةاحلكومات متل وقطاع اإلنساين اسفري ضمن ال ترقية اسممواصلة  .2
.تبناها اسفري اليتعلى الوقيم  األوسع وضمان األثر الفئات العامةو األوساط األكادميية وبني  الوقطاع اخلاصو 

بصورة  رسائل اسفريلنوقل هتدف وسائل جديدة البحث عن و  استخدام وسائل االتصال التوقليديةالتوسع يف  .3
. ذات جودة أفضلو  أكثر فعالية
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2020عام  اسفريرصد 
:لتايلاإلدارة اب وجملسيوقوم كال من فريق اسفري ، سوف 2020لعام  اسفريتنفيذ  آليةرصد للوقيام ب

 2020 لعام اسفريمتشيا مع أولوايت اسفري تطوير ومراجعة خطط ل العمل السنوي•
سنوايً.منها تتبع التوقدم احملرز وسيتم  مع األهداف (KPIs) مؤشرات األداء الرئيسية حتديد •

سيتم فوقط بل  املعهودةخاصة ابهليئات  ةشاركولن تكون امل، 2017عام المنتصف  اسفري سيجري استعراض اسرتاتيجية 
.حتولنا إىل شبكة عامليةنظرا إىل أيضا  اجلديدةسائر اجلهات  حشد


