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 "اسفري" اكتشاف كتّيبات 

  ورة الربانمج اإلنساينددمج هنج 
تعترب هذه الوثيقة األوىل من سلسلة خمططات دمج عناصر اسفري الرئيسية اليت تتمحور حول اإلنسان يف دورة الربانمج اإلنساين 

التوجيهات إىل مراحل ذات صلة من دليل اسفري يف حلظات خمتلفة من الدورة، وابلتايل ينبغي أن تستخدم جنبا إىل وتشري هذه 
 جنب مع الدليل.

كما ميكن أن  اسفريحسب  عمليّة التّقديرب لكتيّ ميثل املديرون والقيمون واملدربون واملنسقون واجلهات املاحنة اجلمهور الرئيسي 
 واسعة من املوظفني يف أي وكالة تعمل يف جمال االستجابة اإلنسانية.  يكون مفيدا جملموعة

 .حسب دليل اسفري ديرتفرض هذه املبادئ التوجيهية ضرورة املعرفة اجليدة بكيفية تصميم وتنفيذ عمليات التق
 

  القدرات. تقديرمت تطوير هذا الكتّيب ابلتعاون مع مشروع 
، كما يتمثل اهلدف النهائي يف التقديراىل تعزيز االحتياجات العاملية واإلقليمية والقطرية لقدرات مشروع تقدير القدرات يهدف 

  توفري قاعدة أدلة قوية ألخذ القرارات يف حاالت الطوارئ مما يؤدي إىل استجابة أفضل.
. قديرالوكاالت وفرقة عمل حاجيات التيتعاون هذا املشروع مع شبكة من الشركاء ويدعم عمل اللجنة الدائمة املشرتكة بني 

 ACAPS.orgيف جنيف، سويسرا. املوقع: مشروع تقدير القدرات يتمركز 
 

  وتقديرشكر 
 القدرات ومشروع اسفري ابلشكر لألشخاص اآليت ذكر أمساؤهم ملسامهتهم يف هذه الوثيقة: ديريتقدم مشروع تق

 .بول كورين املؤلف

جاك و شاتينرابتريس و ريتشارد غارفيلدو اسرتيد دي فالنو الرز بيرت نيسن مةألعضاء الفريق االستشاري ملسامهتهم القيّ  
  .ابيكر

  .ريزوان اقبالوشاتينر  ابتريسودانيال ارتياقا  وملن ساهم بدراسة احلاالت
 وليام واليسو بوشال مينجاو تزفتومريا الب املعايري اإلنسانية األساسيةكتيبات يف   التقديرتوفري مدخالت بشأن يف  وملن شارك 

 واتسون. كاثيو

اكسل ومارك برسنت وجوزي لوزادا واليفر هوفمان وكروس  تيارودانيال ارتياقا  و لكل من ساهم أثناء املرحلة التجريبية
 . لييندرت فيجسالرومشيدت 

   
 

 sphereproject.org/ar  2014جنيف.فرباير. نشره مشروع اسفري يف تقديرسفري للا
  ترخيص 4.0االسناد املبدع املشرتك الغري التجاري  مبوجب ترخيص هذا العمل  مت

http://www.acaps.org/
http://www.sphereproject.org/sphere/ar/
http://www.sphereproject.org/sphere/ar/
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 ؟ا كتيب اسفري للتقديرملاذ 

 دليل اسفري
" ويعدد ما جيب توفريه يف القطاعات األربعة امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف جمال االستجابة اإلنسانيةيوضح دليل اسفري "

اإلنسانية ما يسمح للمتضررين من الكوارث أو النزاعات العيش والتعايف بكرامة. يقدم دليل اسفري إلنقاذ احلياة عند االستجابة 
 توجيهات حول كيفية تقدمي املساعدة اإلنسانية عموما نظرا الختالف وسائل حتقيق املعايري واملؤشرات وفقا للسياق.

 

 ب اسفريالعالقات بني مكوانت كتيّ  :1الرسم البياين رقم 
     

 

 

 

 

هي معايري نوعية بطبيعتها حتدد مستوايت اجلودة الدنيا اليت يُراد بلوغها يف عمليات االستجابة  املعايري األساسية واملعايري الدنيا:
 اإلنسانية يف القطاعات األربع التقنية. قبل تطبيقها، ينبغي اختيار املعيار حسب السياق الذي تفرضه أوضاع احلالة الطارئة. 

 على الوفاء ابملعايري الدنيا.هي أنشطة ومدخالت مقرتحة تساعد  التدابري األساسية:

وفر املؤشرات طريقة لقياس هي "عالمات" ُيسرتشد هبا ملعرفة ما إذا كان قد مت حتقيق املعيار املطلوب. وتُ : املؤشرات األساسية
 .تطبيق التدابري األساسية ونتائجها واإلفادة هبا، وترتبط ابملعايري الدنيا وليس ابلتدابري األساسية

تطبيق التدابري واملؤشرات األساسية، وجب تقدير اآلاثر السلبية النامجة عن ذلك على السكان املنكوبني واختاذ تدابري وإذا تعذر 
 .التخفيف املناسبة

إن املؤشرات األساسية مزيج بني البياانت الكمية والنوعية اليت توضح اهلدف من األداء. تقوم جمموعة من هذه البياانت بتحديد 
 جيب حتقيقها تطبيقا لكل معيار أساسي ومعيار أد.ى. ويف كثري من احلاالت، ترد املقاييس يف الدليل على الرغم من األهداف اليت

 أن بعضها توجد مفصلة يف املالحق.

تضم هذه املالحظات نقاطاً حمددة يستحسن أخذها يف االعتبار عند تطبيق املعايري الدنيا والتدابري : املالحظات اإلرشادية
وفر توجيهات فيما يتعلق مبعاجلة صعوابت عملية حمددة، وحدود األداء، األساسية واملؤشرات الرّئيسّية يف خمتلف الظروف. وتُ 
كن أن تتناول هذه املالحظات أيضا قضااي حساسة ذات عالقة ابملعايري أو وتقدم النصائح بشأن القضااي اليت متثل أولوية. وميُ 

 .أو املسائل اليت يدور حوهلا جدل، أو أن تّعوض الثغرات القائمة يف املعارف احلالية املؤشرات وأن تصف املعضالت

 
 املعايري األساسية
 واملعايري الدنيا

 التدابري األساسية

الرئيسيةاملؤشرات   

 املالحظات اإلرشادية

 امليثاق اإلنساين

 مبادئ احلماية
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 ؟ ديركيف ميكن أن يساهم اسفري يف عمليات التق

نطالق لتنفيذ برانمج انجح خالل دورة املشروع االاالستجابة اإلنسانية اذ أهنا نقطة  خالل اهامّ  اجزء تقديرتعترب احلاجة اىل ال
 أبكملها.

التقدير  تنادا على اتفاق عاملي بشأن املعايري الدنيا يف القطاع اإلنساين، يعترب دليل اسفري مورد مثني لتصميم وتنفيذ عملياتاس
فضال عن توفري قاعدة مشرتكة لتحليل ورصد التقدم احملرز يف تلبية االحتياجات اإلنسانية. كما يضيف قيمة من خالل هنج قائم 

االحتياجات  تقديرليت تقوم عليها املعايري. ينبغي إدراج النهج املذكور يف الدليل قدر اإلمكان يف عمليات على احلقوق واملشاركة ا
يف كل مرحلة من مراحل االستجابة ابعتبار صياغة املبادئ اإلنسانية يف املمارسة العملية وكجزء من اجلهود املبذولة لتحسني اجلودة 

 واملساءلة.

املذكورة  ديرات التقعمليّ ل مرجعية قائماتمن خالل  عملّية الّتقدير حسب اسفريحا الستخدام كتّيب يعترب الطريق األكثر وضو 
 .التقديروفر الدعم العملي لتصميم عمليات يف هناية كل معيار أد.ى اذ تُ 

اجلودة الذي حيرتم القدرات  تقديرمن أجل إجراء اعتبارها  ّدريوفر دليل اسفري أيضا إرشادات بشأن اجلوانب اليت جيب على املق
 واألصوات وسالمة السكان املتضررين.

القائم على احلقوق واملشاركة. ميكن أن يوفر اسفري التقدير  ابخلصوص يف تنفيذمبادئ احلماية و األساسية معايري اسفريتساعد 
 من هذا املنطلق أساسا متينا لدورة املشروع أبكمله، وابلتايل:

  الفردية واجملتمع اإلنساين ككل الوكاالت كفاءةزايدة 
  برجمة الوكالة جودةحتسني 
 السكان املتضررين واجلهات املاحنة جتاه املساءلة التكثيف من 

 ومتكني املقيمني من: رصد القضااي الرئيسية مع مرور الوقتيساعد استخدام مؤشرات اسفري يف  

  هتقدير ملا ينبغي  فهم مشرتكتطوير 
 واملشاريع التقديربني خمتلف القطاعات و  مقارنة 
  ء سواوتنفيذ املشاريع  تقديرلغة مشرتكة لتحديد ومناقشة القضااي احلامسة خالل لمع توفري املؤشرات  والتعاون التنسيقحتسني

  داخل مؤسستك أو خارجها
  لتفاصيل مع مرور الوقتامستوى  مع الزايدة يف جلمع البياانتإنشاء إطار 
 ييمتقالللرصد و نشاء أساس إ 

على حاالت الطوارئ املفاجئة  التقدير يّةلعمل اسفري، ولكن يركز كتيب األزمات املمتدةولظهور املفاجئ ابيعترب اسفري ذو صلة 
هي نفسها بغض النظر عن نوعية التقدير . ومع ذلك، تكون املمارسات اجليدة يف عمليات التقديروخاصة عند مناقشة تنفيذ 

الطوارئ حبيث يكون هذا الكتّيب مفيدا أيضا يف األزمات املمتدة. يتمثل العامل األساسي يف وجود املزيد من الوقت إلعداد حالة 
 يف الظهور البطيء، ومتكني إدراج املمارسة اجليدة املذكورة بسهولة أكرب. التقدير واختبار وصقل عمليات
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 ؟ التقديركيف ميكن السفري دعم عمليات   

ينطبق كتّيب اسفري على مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين واالستجاابت اإلنسانية سواء كانت متصلة ابلكوارث الطبيعية أو 
 للدليل حجر األساس امليثاق اإلنساينالنزاعات كما يتكون من عدة أجزاء، كل منها يساهم بطرق خمتلفة يف هذا التوجيه. يعترب 

 قية والقانونية للعمل اإلنساين.ويوفر اخللفية األخال

  القائم على احلقوق التقديرميكن لبنود امليثاق اإلنساين االثين عشر املسامهة يف. 

إطارا لضمان اجناز احلقوق املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة وكيفية مسامهة الوكاالت اإلنسانية يف  مبادئ احلمايةوفر تُ 
للتأكد من امكانية تفاعل  تقديرها ىلتاج إحتابلعنف أو اإلكراه. هذه هي العوامل اليت  للتهديديتعرضون محاية األشخاص الذين 

 املعايري. حتقيق هذهالربامج بشكل حيوي مع األحداث ومن 

  لقضااي احلماية وعدم مساس العملية يف حد ذاهتا ابحتياجات احلماية  التقديرتساعد مبادئ احلماية على ضمان اعتبار
 للسكان املتضررين من الكوارث.

. يتم مشاركة هذه املعايري اجلوهرية من قبل كافة القطاعات اذ توفر نقطة مرجعية واحدة ألهنج وتتعلق معايري أساسيةهناك ستة 
 تعلم، فضال عن كفاءات املوظفني. والربجمة والرصد وال التقديرعرب تغطية املشاركة والتنسيق و  بعمليات الوكالةمعظمها 

  اجليدة خالل  للممارسة ألهنا ضمان التقديرينبغي أن تكون مجيع املعايري األساسية الست معروفة جيدا من قبل فرق
 .التقديراشرة بوظيفة مب التقدير: يرتبط 3ساسي رقم ر األعيادورة الربانمج أبكملها. امل

اليت  -ن الفصول التقنية األربعة اجلزء األكرب من دليل اسفري اذ يغطي كل فصل قطاع إنساين حمدد وحيتوي على املعايري الدنيا كوّ تُ 
واليت . التقديروجمموعة من املؤشرات الرئيسية، اليت عادة ما تكون نوعية وكمية مما يوفر أساسا قواي لعمليات  -تكون دائما نوعية 
 عمليات الوكالة والنتائج املرجوة للسكان املتضررين. تتعّلق مبجموعة من

  االحتياجات ورصد التقدم  أساسا متينا لقياس التقديريوفر استخدام املعايري الدنيا كركيزة لتحديد وصياغة مؤشرات
  احملرز.

  ت.طاعية أساسا لتطوير االستبياانالق التقديريوفر أتقلم قائمات 

ي تدخل يف حاالت الطوارئ أمر ابل  األمهية لنجاحها. ان ألسياق الي حسب السياق: يعترب فهم التقدير التوجيه أتطري 
ابستمرار كما ينبغي إعادة النظر يف فرضيات الربانمج الذي يتعلق ابلسياق  قدرالسياق متعدد األوجه وديناميكي وجيب أن يُ 

 ابنتظام. 

الدنيا واملؤشرات الرئيسية السفري لتطبيقها يف أي سياق. يتم التعبري عن املعايري الدنيا من حيث النوعية، كما مت تصميم املعايري 
 دف لبعضقيمة اهل لضروري تكييفقد يكون من ابعض حلاالت  يف فهم يف سياق الطوارئ.فسر وتُ حتتاج دائما إىل أن تُ 
املالحظات اإلرشادية  لكّل منمع إيالء االعتبار  كييفبغي أن تتم عملية التلتلبية السياق احمللي وينوذلك املؤشرات الرئيسية 
وشرح املؤشرات واجلهود املبذولة للعمل حنو  أن يتم وصفاملعيار األد.ى. جيب  جوهرمع احلفاظ على  والتدابري األساسية

 حتقيقها وختفيف أي آاثر سلبية على السكان املتضررين.
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دليال على  كتيب اسفري لعمليات التقدير   يعتربمعينة. ال  تقديريمفيدة بغض النظر عن منهجية معايري اسفري  على تكييفقدرة ال
 ولكن على كيفية دمج معايريه ومؤشراته يف املنهجية اليت تستخدمها املؤسسة. التقديركيفية إجراء عمليات 

احملددة. إذا تطلب مؤسستك أو أنت  التقديرمي التوصيات ملنهجية التوجيه أو تقدالتقدير  يةكتيب اسفري لعملوفقا لذلك، ال يوفر 
( أو لحق اخلامس، انظر أيضا امل2013) "دليل اجلودة الكافية"هذا النوع من الدعم، جيب عليك الرجوع إىل املوارد التكميلية مثل 

 بني الوكاالت ةاللجنة الدائمة املشرتك) "مريا"االحتياجات وفريق عمل مسح  القطاعاتو  اجملموعات متعدد األويل السريع املسح
 .(امللحق الرابع، انظر أيضا 2012

  حسب السياق التقديرهم يف أتطري ا: اإلجراءات الرئيسية السفري اليت تس1اجلدول رقم 

واملالحظات اإلرشادية يف العثور على األسئلة الصحيحة جملاهبة السياق الذي جيري فيه التدابري األساسية ستساعدك العديد من 
اليت توجهك لصياغة األسئلة اليت تغطي جمموعة كاملة من القضااي التدابري األساسية  ما يلي أمثلة عن اخلاص بك. ويف التقدير

 .اليت جيب أن تكون على علم هبا

 التدابري الرئيسّيةمثال عن  لعمليات التقديرالفائدة 
ابملبادئ األساسية، مثل املشاركة  التقديرتذكري فرق 

 )مذكورة يف الفصول التقنية(.
 املعيار)"زايدة الوصول والتغطية من خالل إشراك السكان منذ البداية" 

 املغذايت زهيدة املقدار، إدارة سوء التغذية احلاد ونقص  1 رقم
 .(2 اإلرشادية رقم ظةاملالح

"ربط معاجلة سوء التغذية احلاد املعتدل ابخلدمات الصحية القائمة  شد الروابط بني خمتلف القطاعات.
، 1ونقص املواد القياسية  )إدارة سوء التغذية احلادحيثما أمكن" 
 (.6و5 اإلرشادية رقماملالحظات 

"استخدام أمناط االستيطان القائمة وامليزات الطبوغرافية للحد من األثر  .أتسيس عالقات مع املواضيع املتشعبة )محاية البيئة(
 2 رقم البشرية ر املأوى واملستوطناتيا)معالسليب على البيئة " 

 (.5 رقم املالحظة اإلرشاديةو 

تسليط الضوء على القضااي األساسية واحلامسة اليت قد 
 .على معرفة حمددة هبا التقديرال يكون فريق 

"أتكد من أن مجيع نقاط املياه ومرافق غسل اليدين متحصلة على 
 ةواملالحظ 1 رقم )معيار الصرف" عكرةصرف فعال ملنع خلق ظروف 

 .(2 رقماإلرشادية 
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التقديرالسفري:  3رقم اسي املعيار األس  
يتم حتديد احلاجات ذات األولوية للسكان املتضررين من الكوارث من  ( على أن "التقديرالسفري ) 3 املعيار األساسي رقمينص 

خالل إجراء تقدير منهجي للسياق، واملخاطر اليت هتدد احلياة بكرامة، والقدرة على االستجابة لدى األشخاص املتضررين 
 ." والسلطات ذات الصلة

لعملية وكركيزة للتخطيط  مل يكن خُمّططا هلايف املناطق حيث لتقدير عملية اأداة قوية للدعوة اىل تنفيذ  3 رقم يعترب املعيار األساسي
، على ااملوجودة وأشكاهل التقدير. ينبغي للوكاالت احرتام عمليات عملية التقدير املوجودةأو لتحسني  يف حالة وجودها التقدير

 الرغم من وجوب حتقيق التوافق مع مبادئ اسفري وممارساته.

، فضال عن امللحق األولالتدابري األساسية االثين عشر اليت تعترب أساس هذا الكتيب واملدرجة يف  3قم ر يصف املعيار األساسي 
 .التقدير اخلاص بك تقديرو ستة مؤشرات وهي مدرجة أدانه مع شرح وهي هتدف إىل مساعدتك على تطبيقها وتصميمها 

 التقدير :3املؤشرات الرئيسية للمعيار األساسي رقم  :2اجلدول رقم 

 املؤشر الرئيسي التفسري

متلك بعض اجملتمعات اسرتاتيجيات للمواجهة واملعاجلة. حيث تصنف بعض آليّات 
املواجهة كوسائل مستدامة ومفيدة يف حني أّن بعضها اآلخر يعترب سلبيّا وضارّا. 

وأسباب جيب أن حتدد عمليات التقدير االسرتاتيجيات اإلجيابية اليت تزيد من املرونة 
(. تدرج 8واملالحظة اإلرشادية رقم  3السلبية )املعيار األساسي رقم  االسرتاتيجيات

  الدولة   السلطات يف مجيع املستوايت احمللية والوطنية.

توفري االحتياجات يرتبط مباشرة بقدرة 
  املتضررين والدولة على الرد.

 انظر اىل جزء "تصميم التقدير"
 )الكتيّبمن هذا  18 الصفحة(

تزيد اجلهود املباشرة يف االستماع إىل الناس والتشاور معهم وإشراكهم يف مرحلة 
، 1رقم مبكرة من زايدة اجلودة وإدارة اجملتمع يف وقت الحق )املعيار األساسي

(. يعترب فهم ومعاجلة عوائق املشاركة اليت تواجه خمتلف 1رقم  املالحظة اإلرشادية
 ، املالحظة اإلرشادية1رقم  ملشاركة متوازنة. )املعيار األساسي الناس أمر ابل  األمهية

  ( 3رقم 

حتتوي تقارير التقدير السريعة والعميقة 
على وجهات النظر اليت متثل مجيع 

املتضررين، مبا يف ذلك أعضاء اجلماعات 
 املهددة و احمليطني.

انظر اىل جزء "تنفيذ التقدير: الشمولية 
من هذا  21الصفحة ( ومواطن الضعف"

 )الكتيّب
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 )البقية (التقدير :3املؤشرات الرئيسية للمعيار األساسي رقم  :2اجلدول رقم 
 املؤشر الرئيسي التفسري

اندرا ما يكون التصنيف يف البداية ممكن، ولكنه ذو أمهية حامسة لتحديد احتياجات 
وحقوق خمتلف األشخاص من مجيع األعمار. تعاجل هذه التجمعات اخلالفات 

القائمة على العمر واملرتبطة ابلقضااي احلقوقية واالجتماعية والثقافية )املعيار األساسي 
 (.4 رقم ، املالحظة اإلرشادية3رقم 

جيب مجع أكرب كمية من بياانت التصنيف يف أقرب وقت ممكن لتحديد احتياجات  
 (.25)صفحة  2 رقم لصندوقا خمتلف الفئات كتلك املذكورة يف

حتتوي تقارير التقدير على بياانت 
مصنفة على أقل تقدير حسب اجلنس 

  والعمر.

 (23 "التحليل" )صفحة جزء انظر

ختتلف املخاطر اليت يواجهها السكان عقب الكارثة بني خمتلف اجلماعات واألفراد. 
قد يكون بعض األشخاص ضعفاء بسبب عوامل فردية مثل السن أو املرض ولكن 

 ، املالحظة اإلرشادية3ذلك ال يؤدي وحده إىل زايدة املخاطر )املعيار األساسي رقم 
  (.6 رقم

أقلم واملهارات واملوارد واسرتاتيجيات االنعاش جيب عليك أيضا تقدير قدرة الت
، التدابري 3للمتضررين وخطط استجابة الدولة وقدراهتا )املعيار األساسي رقم 

 األساسية( وتشمل الدولة السلطات احمللية والوطنية.

تتضمن تقارير التقدير املعمق ملعلومات 
وحتليالت بشأن مواطن الضعف 

 والقدرات والسياق.

ماية" احل"تنفيذ التقدير: قضااي جزء انظر 
 من هذا الكتيب( 22)صفحة 

ينبغي أن يصي  ذلك جزءا من التزام عام للتنسيق ملنع االزدواجية من خالل تعدد 
وكاالت تقيم نفس املوقع وابلتايل جتنب اإلرهاق الناتج عن التقدير على بعض 

 اجملتمعات احمللية املتأثرة ابلكوارث.

التقدير أينما حتظى  جيري استخدام مناذج
 ابالتفاق والتأييد الواسع.

"تنفيذ التقدير: التنسيق"  جزءانظر 
 20صفحة 

يعترب التقدير عملية وليس حداث منفردا حيث ُتوّفر التقديرات األولية والسريعة الركيزة 
 اليت تُعّمق الحقا )ولكن ال تكرر( نتائج التقدير األول.

بتقديرات معمقة اتباع التقديرات العاجلة 
للسكان الذين يقع عليهم االختيار من 

 أجل التدخل.

 19"تنفيذ التقدير" صفحة  جزءانظر 
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 تعمال املؤشرات الرئيسّية من دليل اسفري خالل عملّيات التقديرسا
حسب ما للتقدير ألن ذلك يعتمد على احلالة وأي مؤشر من دليل اسفري ميكن هتيئته مقدما ال ميكن حتديد املؤشر األكثر فاعلية 

يه السياق. ميكن قياس املؤشرات حسب مستوايت خمتلفة كالفائدة والدقة يف مراحل خمتلفة من االستجابة واعتمادا على تضيق
 .ديراملوارد املتاحة للتق

تك وقدراهتا، بل ابألحرى على أساس االحتياجات اإلنسانية على أرض ال ينبغي اختيار املؤشرات على أساس مصاحل منظما
 الواقع من أجل تصميم التدخل األنسب.

. ال تعترب كل ديرج للتقهنُ أنواع املؤشرات تصلح لعدة أسئلة و  خمتلفمبا أن  تقديرك عملية يؤثر اختيارك للمؤشرات على تصميم
أو ذات صلة بكل حالة. ميكن أن حيدد سياق العملية، كاملوارد  التقديرمليات املؤشرات صاحلة لالستعمال بطريقة مباشرة يف ع

، نوعية املؤشرات وعددها اليت ميكن ادراجها. ومع ذلك، ال ينبغي أن يستخدم السياق  طريقة احلصولاملتاحة وضيق الوقت و 
 استخدام املعايري ذات الصلة.عدم كذريعة للتغافل عن االحتياجات اإلنسانية؛ أو نقص املعلومات األساسية ل

 
 رئيسيةأنواع املؤشرات ال

وسيلة لقياس التقدم احملرز يف حتقيق املعايري الدنيا عن طريق توفري قيم مرجعية يف املقام األول عرب  رئيسيةمؤشرات اسفري الوفر تُ 
 جمموعة واسعة من القضااي القطاعية.

مباشرة أو بطريقة كن تصنيف املؤشرات إما أنواع املؤشرات ومقاييسها. ميُ  خمتلفالتمييز بني  4و "ب" 3و "أ" 3تشرح اجلداول 
 اجلزء مع بعض األمثلة من "ب" 3"أ" و 3غري مباشرة )يشار إليها كمؤشرات بديلة( أو نوعية أو كمية كما يظهره اجلدولني 

لكمية عادة أسهل للقياس خاصة على مستوى اإلمداد ابملاء واإلصحاح والنهوض ابلنظافة. تكون املؤشرات ا املتعلق مبجال
 التدخالت التقنية يف حني تكون البياانت أسهل للجمع.

.احلياة وكرامة اجملتمعات املتضررة جودةتعترب البياانت النوعية أمر حيوي إلظهار كيفية أتثري التدخل التقين على   

 "أ": املؤشرات النوعية من دليل اسفري 3 دول رقماجل
 طريقة مباشرة مباشرةطريقة غري 

اقتنع مجيع املستخدمني أبن تصميم برانمج اإلمداد ابملاء 
واإلصحاح والنهوض ابلنظافة وتنفيذه أدى إىل زايدة األمن 

 واستعادة الكرامة.
 

 :1رقم اإلمداد ابملاء واإلصحاح والنهوض ابلنظافة  معيار)
 .(89تصميم الربامج وتنفيذها صفحة 

 

يعترب رضا املستخدم مهما، ولكن نسبة األمان قد ال  ملاذا؟
 تشهد ارتفاعا عند عملية القياس بطريقة مباشرة.

يوجد نظام إلدارة املرافق وصيانتها كما تساهم خمتلفة 
 اجلماعات بشكل منصف.

 

 )معيار جمال اإلمداد ابملاء واإلصحاح والنهوض ابلنظافة رقم
 (84إعداد الربانمج وتنفيذه صفحة  :1

يقيس ذلك جناح املشروع مباشرة، ولكن يعترب "مناسب"  ملاذا؟
 و "منصف" من املقاييس النوعية.
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 ة من دليل اسفريلكمي": املؤشرات اب"3رقم  دولاجل
 طريقة مباشرة طريقة غري مباشرة

ظلت نسبة البعوض حسب الكثافة السكانية منخفضة 
 .تجنب خطر مستوايت العدوى املفرطةل

: تدابري احلماية املادية 2)معيار مكافحة نواقل األمراض رقم 
 .(109والكيميائية والبيئية صفحة 

ترتبط اخنفاض نسبة البعوض حسب الكثافة السكانية  ملاذا؟
 ابخنفاض العدوى ولكنه ليس مقياسا مباشرا لإلصابة.

استخدام املياه ألغراض الشرب والطهي ال يقل متوسط 
  لرتا للفرد يف اليوم الواحد. 15منزل عن والنظافة يف أي 

: احلصول على كمية كافية من املاء 1رقم معيار اإلمداد ابملاء (
 .(92صفحة 

وظائف املنزلية للرتا احلد األد.ى الالزم ل 15مت اعتبار ملاذا؟ 
 األساسية والشخصية.

 

مع أمثلة من فصل الصحة. وعادة ما  4رقم ميكن التمييز بني املؤشرات اليت تتناول املسامهات واملردود والنتائج كما يظهره اجلدول 
األخري نتيجة جملموعة  هكون هذتغالبا ما  هأسهل بكثري من النتائج، ألن قياسها تكون مؤشرات املسامهات واملردود كمية وابلتايل

بدال من أتثري التدخل  لتقدمي اخلدماتا من املتغريات ونتيجة لذلك تظهر مؤشرات املسامهات واملردود فقط أوسع وأكثر تعقيد
 مبؤشرات النتائج. والذي جيب استكماله

 والنتائج  واملردود : مؤشرات املسامهات4 رقم اجلدول

 املسامهات املردود النتائج

احلالة الصحية للسكان على مدى 
 .التدخل

 املوارد اليت توفر اخلدمات الصحية. .اخلدمات الصحية املسند للسكانمستوى 

مت احلفاظ على معدل الوفيات اخلام 
 ،يف، أو ختفيضه إىل أقل من ضعف

ق قبل املعدل األساسي للسكان املوثّ 
 وقوع الكارثة.

  

)معيار خدمات الصحة األساسية 
صحة ال: ترتيب خدمات 1رقم 

 .(294ة صفحة حسب األولويّ 

إعادة أتسيس اخلدمات الروتينية  تمنذ أن مت
لربانمج التحصني املوسع، متتع ما ال يقل عن 

 12يف املائة من األطفال الذين أعمارهم  90
شهرا بثالث جرعات من اللقاح الثالثي 

)الدفترياي والسعال الديكي والكزاز(، انه املؤشر 
  البديل لألطفال احملصنني بطريقة كاملة.

معيار صحة -دمات الصحة األساسية خ)معيار 
تفادي اإلصابة ابألمراض اليت : 1الطفل رقم 

 .(306صفحة ابلتلقيح  هاالوقاية منميكن 

يوجد عدد كاف من املرافق 
الصحية لتلبية االحتياجات الصحية 
األساسية جلميع السكان املتضررين 
من الكوارث، على سبيل املثال، 

 منطقة واحدةيوجد على األقل يف 
 250000ريفية مستشفى لكل 

 ساكن.
 

: 1 رقمالنظم الصحية  يار)مع
 .تقدمي اخلدمات الصحية(
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 حتويل املؤشرات اىل أسئلة 

 البياانت ويف تلك جيب صياغة أسئلة تتمحور حولحىت يتسّّن لك مجع جمموعة من البياانت حول املؤشرات اليت قمت ابختيارها 
 مؤشر كمي اىل سؤال أو أسئلة. حتويليقع ما يلي مثال يوضح كيف ميكن أن 

تتطور األسئلة الكمية بسهولة جدا، ولكن تتطلب األسئلة النوعية املزيد من التمعن يف السياق والنهج. وعلى سبيل املثال، جيب 
تضمني معّن مصطلحات مثل "كافية" بشكل واضح يف هذا السؤال وإال لن تكون البياانت مفيدة. من حيث النهج، يتطلب 

ع البياانت النوعية مشاركة أكثر وتواصل مع اجملتمعات احمللية املتضررة كما ينبغي استخدام األسئلة النوعية عندما يصعب مجع مج
 سكان أو الوقت مثال(.لل البياانت األساسيةأرقام دقيقة )بسبب نقص 

 

  التجزئة اىل خمتلف املراحل 

 استعراض املؤشر وحتديد وحدة )أو وحدات( القياس.    متغري)ة(:     ر   مؤش
 نك من مجع البياانت عن هذا املؤشر.اطرح على نفسك السؤال أو األسئلة اليت متكّ       أسئلة:        متغري
 ؟عملية التقدير خاللة يّ كيف ميكنك طرح هذا السؤال بطريقة أكثر فعال    أساليب:        أسئلة

  هذا السؤال على أرض الواقع؟ التقدير اخلاص بككيف يطرح فريق       طريقة:     أساليب
 مع البياانت سوف يستخدمها فريقك؟ جلأي تقنية                               

(2012القدرات  تقدير)املصدر: مشروع   
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 املثال األول –: من املؤشر اىل األسئلة 5 رقم اجلدول

(2012 القدرات تقدير مشروع :املصدر)  

 الثايناملثال  –: من املؤشر اىل األسئلة 6 رقم اجلدول

(2012)املصدر: مشروع تقدير القدرات   
  

 مؤشر متغري أسئلة أساليب طريقة

املقابلة وجها 
لوجه مع 
 األسرة.

املالحظة 
 املباشرة.

 متعدد اخليارات/ إجابة واحدة:
 النازحون القدم 
 النازحون اجلدد 
   املقيمون 

 متعدد اخليارات/ إجابة واحدة:
  <3.5 مرت مربع لكل شخص 
 3.5  مرت مربع لكل شخص 
   مرت مربع و  3.5مساحة منطقة عيش أكثر من

 مرت مربع لكل شخص  7أقل من 
 < 7 مرت مربع لكل شخص  

هل تسبب 
النزاع األخري 

  بتشردكم؟

منذ مىت تعيش 
 يف هذه الغرفة؟

النازحني مع 
منطقة عيش أقل 

مرت  3.5من 
مربع لكل 
 شخص.

غري النازحني مع 
منطقة عيش أقل 

مرت  3.5من 
مربع لكل 
 شخص. 

٪ املتضررين مع 
منطقة عيش أقل 

مرت  3.5من 
مربع لكل 

شخص، ُتصنف 
  حسب:

 السكان غري ( أ
 النازحني

السكان  ( ب
 النازحني

 مؤشر متغري أسئلة أساليب طريقة

مقابلة 
رئيسية مع 

معلمي 
 املدرسة.

  
مناقشة بني 
اجلماعات 

 احمللية.
  

مالحظة 
مباشرة يف 
 املدارس.

 متعدد اخليارات/ إجابة واحدة:
 0 % 
 1% - 25% 
 26% - 50%  
 51% - 75% 
 76% - 100% 

 متعدد اخليارات/ إجابة واحدة:
 0 % 
 1% - 25% 
 26% - 50%  
 51 %- 75% 
 76% - 100% 

ماهي تقريبا 
نسبة األطفال 
يف سن الدراسة 
الذين يلتحقون 

 ابملدرسة؟
  
قبل وقوع  -

 الكارثة؟

بعد وقوع  -
 الكارثة؟

٪ لألطفال يف 
سن الدراسة 
الذين التحقوا 
ابملدرسة قبل 
 وقوع الكارثة.

  
٪ لألطفال يف 
سن الدراسة 
الذين التحقوا 
ابملدرسة بعد 
 وقوع الكارثة.

٪ األطفال يف 
سن الدراسة غري 

القادرين على 
االلتحاق 

ابملدرسة نتيجة 
الكارثة، تصنيف 
 حسب اجلنس.
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  1 الصندوق رقم

  لمعايري االنسانيةعملّيات التقدير املُدرجة يف الكتّيبات األخرى ل
 ، انظر أيضا قسم املالحق واملراجع من هذا الدليل.واإلرشادات الكتيّباتيف خمتلف  التقديرعملية ميكن العثور على إرشادات حول 

متوافقة مع الدليل وبني  وابلتايل فهيمت تطويرها وبناءها حسب طريقته  حيثاسفري ذات أمهية ، ملعايريافقة ر امل ةاألربع التدابريتعترب 
 دليل ذو أمهية للقطاعات اليت تغطيها تلك املعايري.الهذا يعترب  بعضها البعض وابلتايل

واسعني: األطفال )احلماية والتعليم( وسبل العيش )إدارة الثروة احليوانية أساسا جمالني التدابري األربعة املرافقة ملعايري اسفري تغطي 
 واالنتعاش االقتصادي( وتظهر بعض خصوصيات كل كتيب هنا:

 . يف دليل اسفري كمواضيع شاملة مدعمة مببادئ احلماية محاية الطفل والتعليم مت ادراج

  ُتمّ للوكاالت املختصة والوكاالت املشرتكة. هت التقديرهيكل عمليات  حلماية الطفل يف العمل اإلنساين املعايري الدنيار وفّ ت 
وتتبع نفس  الدنيا حلماية الطفل ميع االحتياجات املذكورة يف املعايريجلالسريع  التقديرتوفري أداة بوكاالت محاية الطفل املشرتكة 

  للمعايري الدنيا حلماية الطفل موقع الواباملشرتكة.  التقديرجيري استخدامه بكثافة يف عمليات  اهليكلة. كما

  التعليم تقدير من الشبكة العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ لتصميم عمليات  املعايري الدنيا للتعليمميكن استخدام
تفاصيل حول القضااي األساسية كتحليل  التقديرتغريات قياسية. يوفر معيار وتنفيذها عن طريق تغيري التدابري األساسية اىل م

السياق وتوفر املعلومات وطرق حتليلها. كما دعمت الشبكة العاملية للتعليم يف حاالت الطوارئ جمموع أدوات احتياجات 
  .INEEsite.org :لشبكة. موقع الوابعليها املعايري الدنيا ل تاملشرتكة الذي وقع استخدامها على نطاق واسع وبني التقدير

قضااي سبل العيش للجماعات املتضررة من الكوارث قدر  خالل عمليّات الّتقدير عني االعتباربينبغي األخذ  العيش:سبل  
املعايري الدنيا لالنتعاش االقتصادي واملعايري واإلرشادات يف الطوارئ اخلاصة ابملاشية   كتيباتاإلمكان. تعزز التوجيهات املذكورة يف  

ماشية اجلماعات املتضررة من  تقدير يف  تساعد هذه املعايريكتيب اسفري حول سبل العيش )أساسا يف فصل األمن الغذائي( اذ 
 اإلنسانية. اليت ينبغي أن تكون عنصرا رئيسيا يف جمال االستجابةو الكوارث، 

  ُالتدخالت املتعلقة ابملاشية. ابلربط مع  ديرتوجيهات مفصلة حول تق املعايري واإلرشادات يف الطوارئ اخلاصة ابملاشيةر وفّ ت
يف التخطيط الستجابة يف جمال  مشرتكا اأولي ديرامن املعايري السابقة تق 2املشرتك رقم  ياروفر املعيمعايري اسفري األساسية، 
األويل وتساعد القوائم املرجعية على حتديد األساس يف  التقديروالتخطيط لالستجابة  لتقديراملتعلق اب 2املاشية. يغطي الفصل 

. يردحيتوي كل فصل من الفصول التقنية الستة على القائمة املرجعية للتقية" وأتثري حالة الطوارئ والسياق. "األوقات العاد
 Emergency.net-ockLivest :موقع الواب للمعايري واإلرشادات يف الطوارئ اخلاصة ابملاشية

  املستخدمني من حتليل مستمر ومتواصل لتحركات  املعايري الدنيا لالنتعاش االقتصاديوالتحليل من  التقديرمتكن معايري
توفر التوجيه لتصميم  فهيالسوق واسرتاتيجيات سبل العيش للمتضررين وتوجههم لرصد الربامج اجلارية ولتقدير النتائج ونشرها 

ية. تغطي املبادئ خرائط املنزل والسوق وتبحث يف املؤسسات واحلكم، وديناميات السلطة واجلنس والبنية التحتية للسوق الرئيس
الواب موقع  اجلاري لالستجابة لبيئات سريعة التغري. التقديرالتقاومي املومسية واجتاهات العمل وحتديثات و التوجيهية الوقتية 

 .حول املبادرات املرافقة السفريمعلومات   .SEEPnetwork.org/mers: لمعايري الدنيا لالنتعاش االقتصاديل

http://www.cpwg.net/minimum-standards
http://www.ineesite.org/
http://www.livestock-emergency.net/
http://www.seepnetwork.org/mers
file:///C:/Users/Admin/Downloads/WWW.SphereProject.org/about/companionships
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 التقديراسفري يف دورة 
من  التقديروميكنك متابعة عملية  التقديروأداة مفاهيم للمساعدة يف فهم خمتلف مراحل  التقديرتقوم األقسام التالية على دورة 

 البداية إىل النهاية أو استخدام كل قسم حسب حاجتك إليه.

 

 .التقديرألهنا عادة ما تكون من مسؤوليات فرق  التقديريغطي دليل اسفري املراحل اخلمس األوىل من دورة 

 وغالبا ما تكون من مسؤولية كبار املديرين. التقديرعادة ما يكون صنع القرار من مسؤولية جمموعة أوسع من فريق 

ة لالستجابة اإلنسانية ، سلسلة من اإلجراءات املنسقة ضروريواسع يف سياق دورة املشروع على نطاق التقديرينبغي تنفيذ عمليات 
حيث ل األمم املتحدة والتحليل اخلطوة األوىل يف إدارة دورة املشروع كما متت صياغته من قب التقديرتعترب احتياجات الناجحة. 

العمليات يصعب، بدون هذه املعلومات، التنفيذ الفعال للخطوات التالية من التخطيط االسرتاتيجي وتعبئة املوارد والتنفيذ والرصد و 
 .   تقديرالو التشغيلية 

 

 ديرالتأهب للتق
العمليات مع تناسب ت ديرحىت قبل حالة الطوارئ عادة من خالل وضع خطة تق التقديرجيب أن تستعد منظمتك لعمليات 

 ديرحتتاج املنظمة إىل وضع سياسة بشأن تقلتطوير خطة عملية التقدير، . 7، كما هو مبني يف اجلدول واسعالتنظيمية على نطاق 
عملية بعها لتكون على استعداد لتنفيذ خطة السياسة املراحل اليت جيب على منظمتك أن تتسرتسم هذه االحتياجات اإلنسانية. 

 .منظمتك حلد من خماطر الكوارث اليت تقوم هبااب أي نشاط متعلقمع  متكاملة. جيب أن تكون سياستك وخطتك التقدير
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 حسب موقع كل منظمة_ : اعداد املنظمة للتقدير 7 رقم اجلدول

 االختصاص اسهام اسفري 

على مستوى اإلدارة العليا وقد ال يكون كبار املديرين الذين  اإلنساين ابمليثاقينبغي أن تلتزم املنظمة 
لديهم خلفية التنمية على اطالع ابسفري وابلتايل قد تضطر إلظهار عالقة اسفري بعملهم إلدماجه يف 

 عمليات الوكالة.

املتعلق االلتزام 
  ابإلدارة

حمايد  تقدير م الربامج "بناء علىيتصم يةكيف  : التصميم واالستجابة4 رقماملعيار األساسي صف ي
 الحتياجات املتضررين وقدراهتم والسياق واملخاطر". 

  التخطيط للربامج

ذات  مبادئ احلماية واملعايري األساسية واملعايري التقنيةينبغي تدريب مجيع املوظفني على تطبيق 
 الصلة.

تنمية قدرات 
  املوظفني

  املوارد البشرية توجيهات بشأن إدارة املوارد البشرية.  أداء العاملني يف جمال املعونة: 6 رقم املعيار األساسيوفر ي
بشأن إدارة سلسلة التزود  توجيهات إيصال الغااء–ألمن الغاائي املتعلق اب 4 املعيار رقميوفر 

 من انحية املوارد والدعم.  كايفال التقديرابعتباره أمر ضروري لضمان 
التخطيط 
 اللوجسيت

املخاوف االمنية احلالية واحملتملة للمتضررين  تقديرعلى أمهية  3 رقماملعيار األساسي يؤكد 
واملساعدين مبا يف ذلك القدرة على االستجابة لتفاقم الصراع أو خلق توتر بني املتضررين واملضيفني 
وال ينبغي أن تقتصر املخاوف األمنية على العنف أو التهديد ابلعنف، ولكن ينبغي أن تشمل أيضا 

واحلرمان من اإلقامة أو حقوق اإلنسان األساسية وأتثري الكارثة حتديد أي شكل من أشكال اإلكراه 
 النفسي واالجتماعي على األفراد واجملتمعات.

 اخلطط األمنية

توجيهات بشأن جمموعة من الوسائل  : األداء والشفافية والتعلم5 رقماملعيار األساسي وفر يُ 
لرصد لعملية اركيزة أفضل سيوفر ياجات االحت تقدير اسفري حتديدا يف ادراج .لتحسني أداء الوكالة

 .تقديرالو 

يف ما خيص التعليم 
 املنظمات  عمل

 

 رالتقديتصميم 

حسب السياق وابلتايل ال يوفر دليل اسفري توجيهات حول تصميم هذه العمليات. ملزيد من  التقديرعمليات ختتلف طرق تصميم 
بني  ة" وأدوات "اللجنة الدائمة املشرتكدليل اجلودة الكافية" ألقي نظرة على  التقديراملعلومات حول منهجيات توجيهات 

 أبرز مراحل التصميمح الدليل وقسم املراجع(. يوضّ  امللحق الثالث وامللحق الرابع" )(فريق عمل مسح االحتياجات)مرياالوكاالت و 
جلمع املعلومات آليا عن طريق اقرتاح "استعمال طرق خمتلفة والتنسيق مع معلومات من عدد من املصادر والوكاالت وتوثيق 

 والتدابري األساسية(. 3 رقم املعلومات حني مجعها" )املعيار األساسي

االحتياجات اإلنسانية ويتوجب عليك أن توضح أهدافك ومنهجك ابستعمال طرق كمية  ديرهنج تقنية خمتلفة لتقتوجد عّدة 
(. كما يتوجب فهم نقاط القوة والضعف يف خمتلف 7رقم واملالحظة اإلرشادية  3 رقمونوعية تتناسب مع السياق )املعيار األساسي 

خمتلف ويعكس أولوايت  تقديراع يضاهي كل قطحيث أن  يعّن بقطاعات خمتلفة  تقديرك، خاصة إذا كان التقديرأهنج 
. هج يف قطاع معني فيما تكون أخرى قابلة لالستعمال يف سياقات وقطاعات متنوعةالنومنهجيات خمتلفة أيضا، وختتص بعض 
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ض إذ جيب األخذ بعني االعتبار أن "التكلم ابنفتاح قد يكون صعبا أو خطرا لبع ابلسياق واحلماية التقديرجيب أن يعّن تصميم 
 حول كيفية تقليص اخلطر(. 5رقم واملالحظة اإلرشادية  3 رقماألشخاص" )املعيار األساسي 

  التقديرتنفيا 

وتنفيذه بدءا ابحلاجة  التقدير" البعض من أهم القضااي اليت جيب احتساهبا يف تصميم التقديرحول  3 رقميغطي "املعيار األساسي 
 إال من هذا الكتيب( 28، صفحة التقديرمن دليل اسفري:  3 رقم)املعيار األساسي واحلقوق اىل الرتكيز على األشخاص والسياق 

 أنه هناك قضااي أخرى جيب احتساهبا أيضا يف مرحلة التنفيذ. 

( يصنف الرسم التوضيحي 3رقم هو عملية وليس جمرد حدث" )املالحظة اإلرشادية  التقديرأبن " 3 رقميذكران املعيار األساسي 
حلاالت الطوارئ املفاجئة مع مستوايت خمتلفة من التفاصيل مناسبة وممكنة يف مراحل خمتلفة من  التقديرأدانه خمتلف أنواع 

يف أقرب وقت تسمح به الظروف وال ينبغي أن تنفصل عن بعضها البعض. يف  التقديرستجابة. جيب أن تبدأ كل عمليات اال
 ةاملمارسة العملية، "الفصل بني خمتلفة املراحل ليس دائما واضح كما ختتلف األطر الزمنية وفقا للسياق" )اللجنة الدائمة املشرتك

 (.12صفحة  2012بني الوكاالت 
  تصنيف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ملراحل الطوارئ 

 

أثر الكارثة وحتديد العوامل اليت قد  تقديراألولية ضرورية إلنشاء خط األساس قبل وقوع الكارثة من أجل  التقديرتعترب عمليات 
و"تنفذ عادة يف الساعات األوىل بعد وقوع كارثة وهي ضرورية لإلعالم الفوري حول احتياجات  التقديرعملية يف ضعف  تتسبب

(. ومع ذلك، غالبا ما تكون منظمات 2اإلرشادية رقم واملالحظة  3 رقم. )املعيار األساسي "وتنشر فورااإلغاثة اليت ينبغي أن تنفذ 
حتياجات تعرضت التقديرات لالاإلغاثة حريصة جدا على مجع البياانت األولية اخلاصة هبم يف هذا اجملال ونتيجة لذلك، بعض 

التحميل وهي  تقديرلمرحلة مبكرة، مما يؤدي إىل ثالثة خماطر مشرتكة ل النتقادات من أجل حماولة مجع الكثري من املعلومات يف
 .للمعلومات وعدم تقدمي تلك املعلومات يف الوقت املناسب وإهدار املوارد املفرط

األولية مبا يف ذلك معلومات قبل وقوع  التقديرإلجراء عمليات  1جيب أن تبدأ ابستخدام بياانت معظمها اثنوية من مصادر خمتلفة
والسياق والعوامل األخرى املوجودة من قبل اليت قد واسع الكارثة حول القدرات اإلنسانية احمللية واملتضررين والسكان على نطاق 

مث قرر ما إذا كانت هناك (؛ 2والتدابري األساسية واملالحظة اإلرشادية  3 رقم الناس للكارثة )املعيار األساسيتعرض  تزيد من قابلية
حاجة إىل مجع البياانت األولية )املالحظة املباشرة ومناقشات اجملموعات املنسقة والدراسات االستقصائية واملناقشات مع أوسع 

 .2(2رقم املالحظة اإلرشادية  3 رقمجمموعة من الناس واجلماعات كما ورد يف املعيار األساسي 
                                                             

 كانت املصادر الوزارات واملؤسسات األكادميية أو البحثية واملنظمات اجلماعية والوكاالت احمللية والدولية العاملة يف اجملال اإلنساين اليتميكن أن تشمل 1
 .مع البياانتموجودة قبل وقوع الكارثة. مصادر أخرى هامة: التأهب للكوارث ومبادرات اإلنذار املبكر والتطورات اجلديدة يف برامج الويب واحملمول جل

 .2012القدرات ومشروع بناء القدرات يف حاالت الطوارئ  تقديرملزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه املناهج، يرجى الرجوع إىل مشروع  2

 
 

 
 

   
  

 4املرحلة
 فأكثر أسابيع 5

معمقتقدير   
 )يتضمن االنتعاش(

 

 3املرحلة
 أسابيع 2-4
 تقدير معمق 

 

 2املرحلة
 أسبوعان

 تقدير سريع 
 

 1املرحلة
 ساعة األوىل 72
 تقدير مبدئي 
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يف مالحق كل الفصول التقنية من دليل اسفري مفيدة بشكل خاص للموارد حول  التقدير عمليات قد تكون قائمات مراجعة
 األولية. التقديرعمليات 

 3 رقم ميدان العملية والوقت املتاح واملوارد )املعيار األساسيحسب األويل مع املزيد من التعمق  التقديرجيب عليك متابعة 
 3 رقماألولية والسريعة الحقا الركيزة لنتائج العمليات املعمقة )املعيار األساسي  التقديروالتدابري األساسية(. توفر عمليات 

معمق بعد ذلك إذا مت حتديد الثغرات يف املعلومات واحلاجة إىل املزيد  تقدير( وحبكم التجربة ينبغي إجراء 3واملالحظة اإلرشادية 
: التغذية، املالحظة 2 رقماألمن الغذائي والتغذية  تقديرمعيار منها لربانمج أخذ القرار ولقياس نتائجه أو ألغراض الدعوة )

 (.2 رقماإلرشادية 

قدر اإلمكان على النحو التايل: مزيج من النساء  التقدير: جيب أن تتكون فرق الفعال التقديراخلصائص األساسية لفريق 
والرجال ومزيج من العامة واملتخصصني واملهارات يف جمال مجع البياانت تراعي الفوارق بني اجلنسني والتواصل مع األطفال واملعرفة 

 (.7رقم اإلرشادية واملالحظة  3 رقمابللغات واملواقع والقدرة على التواصل بطرق مقبولة ثقافيا )املعيار األساسي 

كما هو احلال ابلنسبة للتنسيق يف إيصال  التقديرتنسيق عمليات يف ما خيص سؤولية امل نفس منظمات اإلغاثة متلك  التنسيق:
بني الوكاالت اليت أنشئت  ةأو اللجنة الدائمة املشرتك حكومية ( وينبغي أن تشارك يف أي أنظمة2 رقم)املعيار األساسي  املساعدة

وإنشاء  التقديركون واعية خبطط توينبغي عليها تنظيم اجتماعات كتلية أو قطاعية حيثما ال توجد، و  التقديرلتنسيق عمليات 
ا عندمل العمل من خالل احلكومات الوطنية واحمللية فضّ تنسيق ثنائي مع الوكاالت األخرى العاملة يف نفس املواقع أو القطاعات. يُ 

 .اومناسب اممكنيكون ذلك 

االحتياجات  تقديرمتعددة القطاعات واملشرتكة بينها حيثما كان ذلك ممكنا". إن  التقديرجيب أن "تشارك الوكاالت يف عمليات 
بني  ةأويل سريع متعدد الكتل أو القطاعات اليت وضعتها فرقة اللجنة الدائمة املشرتك تقديراملشرتكة متكررة على حنو متزايد وأبرزها 
املشرتك بني الوكاالت قبل وقوع كارثة أو املوافقة خالل االستجابة، جيب على  تقديرالوكاالت. إذ مت وضع صيغة مشرتكة لل

سفري املتفق عليها على نطاق واسع وقوائم املراجعة ل مؤشرات اسهّ رفقة(. تُ مالوكاالت استخدام هذه األشكال )وأي عمليات 
 املشرتك. التقدير

متعددة القطاعات ممكنة يف البداية، وجيب على الوكاالت إيالء اهتمام إضايف إىل الروابط مع  التقديرحيث ال تكون "عمليات 
 (.7حظة اإلرشادية واملال 3 رقمالقطاعات الفردية األخرى ومحاية العمليات الشاملة")املعيار األساسي 

جيب أن تكون شامال قدر اإلمكان ويف أقرب وقت ممكن كما جيب االستماع إىل جمموعة واسعة من  :ومواطن الضعفالشمولية 
 ممكن من األفراد أو اجملتمعات )املعيارألكرب عدد األكثر متثيال  التقديرالناس من مجيع السكان املتضررين من الكوارث لتحقيق 

 3 رقموالتدابري األساسية( واختيار مؤشرات املشاركة وفقا للسياق ومتثيل مجيع املتضررين )املعيار األساسي  3 رقماألساسي 
 (.1رقم واملالحظة اإلرشادية 

  (:3 رقمواملعيار األساسي  1 األساسي رقماالحتياجات مجيع السكان املتضررين من الكوارث )املعيار  تقديرتغطي عمليات 

     والرجال من مجيع األعمار والفتيات والفتيان )قدر اإلمكان يف هذه املرحلة املبكرة(النساء.  
    املتضررة من الكارثة نسبة السكان.  
     واسعالسكان على نطاق. 
     ملزيد من التفاصيل(. 8رقم خمتلف فئات سبل العيش وجمموع الثروات )انظر اجلدول 



 19 |عملّية الّتقدير حسب اسفري

هناك حاجة إىل بذل جهود خاصة لضمان إدراج املستضعفني والذين يصعب الوصول إليهم، مع األخذ بعني االعتبار العوامل 
( ويشمل ذلك الناس يف أماكن يصعب الوصول إليها )ليسوا يف 8رقم يف ذلك )اجلدول  تتسبباالجتماعية والسياقية اليت 

والذين عرضة للخطر مثل املعوقني واملسنني واملنفردين يف  ،ة يصعب الوصول إليها(املخيمات، يف أسر مضيفة أو يف مناطق جغرافي
 املنازل واألطفال والشباب الذين قد يكونون مستهدفني كجنود أو عرضة للعنف القائم على نوع اجلنس.

إىل املناطق أو الفئات املستبعدة واإلعالم  التقديرالفوري جلميع املتضررين: جيدر اإلشارة بوضوح يف تقرير  لتقديرال ميكن القيام اب
املخاطر احملتملة  التقدير(. جيب أن حتدد عمليات 5رقم واملالحظة اإلرشادية  3 األساسي رقمعنها يف أقرب فرصة ممكنة )املعيار 

ري املناخ واجليولوجيا )على طر بسبب تدهور احمليط )على سبيل املثال كآكل الرتبة أو التصحر( وتغاخليف املستقبل مثل تغيري أمناط 
واملالحظة  3 رقم سبيل املثال األعاصري والفيضاانت واجلفاف واالهنيارات األرضية وارتفاع مستوى سطح البحر( )املعيار األساسي 

 (.6 رقماإلرشادية 

 املتسببة يف مواطن الضعف: القضااي 8 رقم اجلدول

 القضااي أمثلة عن جمموعات

 التمييز / التهميش  النساء والفتيات
 العزلة االجتماعية  كبار السن واألشخاص ذوي إعاقة

 التدهور البيئي األشخاص يف األراضي املهمشة
 تقلب املناخ الناس الذين يعيشون يف املناطق الساحلية

 الفقر جمموعات ذوي الدخل احملدود
أراضيعدم حيازة  اجلماعات النازحني واملقيمني ابألحياء الفقرية  

 العرق أو الطبقة أو الطائفة أقليات
 انتماء ديين أو سياسي أقليات

قضااي احلماية وأن العملية يف حد ذاهتا ال متس  التقديرتوفر مبادئ احلماية التوجيه لضمان أن تشمل عمليات  قضااي احلماية:
( كيفية 2011ابحتياجات احلماية للسكان املتضررين من الكارثة. على سبيل املثال يوفر عمل محاية قطاع جنوب السودان )

تلفة إىل مؤشرات ومع ذلك، من املرجح أن تكون هناك حاجة يف مواقع خم 3تطوير املبادئ إىل املؤشرات القائمة على السياق احمللي
 خمتلفة وفقا لقضااي احلماية احملددة.

األساسي ألنشطة احلماية يف املستقبل، مبا يف ذلك الدعوة من أجل  التقديريف عمليات  القضااي املتعلقة ابحلقوقيوفر إدراج 
ا أن جناح الدعوة "يعتمد حقوق السكان املتضررين مع السلطات املعنية واجلهات الفاعلة ولذلك ينبغي إدماج هذه القضااي مب

(. ومع ذلك، ينبغي 30صفحة ال)دليل اسفري  "عموما على احلصول على أدلة موثوقة وحتليل دقيق ألصحاب املصلحة والسياق
)التقارير واخلرائط أو نتائج أخرى( ابالنتباه لقضااي احلماية وجيب إدارة النشر بعناية للتأكد  التقديرإعداد املنتجات اإلعالمية من 

 .التقدير يشملهممن عدم التأثري على املتضررين الذين 

                                                             
(، 2011ميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف تقدير سريع لالحتياجات يف محاية قطاع جنوب السودان ) 3

http://southsudanprotectioncluster.org/protection-assessment 
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 تقديرأمهية خاصة لل وذ األولاألولية والالحقة. يعترب مبدأ احلماية  التقديرميكن أن يؤثر إمهال جوانب احلماية على كل عمليات 
واليت حتيلنا اىل االرشادات املتعلقة ابلتقدير يف املعايري ". يتضمن املبدأ عنصران شامالن 4استنادا إىل مفهوم "ال ضرر وال ضرار

 :االساسية

 عرض شكل املساعدة اإلنسانية وبيئتها الناس إىل مزيد من املخاطر اجلسدية أو العنف أو انتهاكات أخرى للحقوق.ال يُ  أ( 
     مت إذا "يف حاالت النزاع أو ما بعد النزاع األفراد أو اجلماعات إىل انتقام حمتمل خصوصا  التقديرقد يعرض سوء تصميم

جيب أن يتوفر يف العاملني ر، ات كما يعرض الناس ملزيد من اخلطاستخدام املعلوم استخدام املعلومات بطريقة سيئة
ضني لسوء املعاملة أو االنتهاك، املهارات الالزمة والنظم للقيام بذلك أبمان على مجع املعلومات املنتظمة من الناس املتعر 

 (.5رقم واملالحظة اإلرشادية  3 رقم)املعيار األساسي  "وبشكل مناسب
    املخاوف املتعلقة ابلسالمة احلالية واحملتملة للسكان املتضررين من الكوارث وعمال اإلغاثة مبا يف ذلك  تقديرجيب

والتدابري  3 املعيار األساسي رقمالستجابة لتفاقم الصراع أو خلق توتر بني السكان املتضررين واملضيف )ااحتمال 
 األساسية(.

     لسالمة وأمن السكان املتضررين من الكوارث واملضيف وحتديد التهديدات ابلعنف وأي شكل من  تقديرجيب إجراء
 (.9رقم واملالحظة اإلرشادية  3 املعيار األساسي رقمن األساسية )أشكال اإلكراه واحلرمان من العيش أو حقوق اإلنسا

تدير الوكاالت اإلنسانية املعلومات احلساسة بطريقة ال تعرض أمن املخربين للخطر أو أولئك الذين قد يكون هلم عالقة  ب( 
 ابملعلومات:

     تعرض األطفال يمن املهم التحدث مع األطفال بشكل منفصل ألنه من غري املرجح أن يتحدثوا أمام الكبار وبذلك قد
 (. 5رقم واملالحظة اإلرشادية  3 املعيار األساسي رقمللخطر )

   ( رقم اإلرشادية واملالحظة  3 املعيار األساسي رقميف معظم احلاالت جيب التحدث مع النساء والفتيات يف فضاء منفصل
5 .) 

   ( املعيار يقع تبادل املعلومات حول الفرد مع سابق موافقته فقط مع الوكاالت اإلنسانية األخرى أو املنظمات ذات صلة
 (.5واملالحظة اإلرشادية  3 األساسي رقم

    ( رقم والتدابري األساسية  3 املعيار األساسي رقماألخذ يف عني االعتبار أتثري الكارثة على نفسية األفراد واجلماعات
10.) 

    التأكد من أن عمال اإلغاثة الذين جيمعون املعلومات من الناس الذين تعرضوا لسوء املعاملة أو االنتهاك لديهم املهارات
 (.5رقم واملالحظة اإلرشادية  3 املعيار األساسي رقموالنظم الالزمة للقيام بذلك أبمان وبشكل مناسب )

    املتكرر للشواغل املتعلقة مبخاوف احلماية مثل العنف القائم على نوع اجلنس أكثر ضررا من  تقديرالميكن أن يكون 
 (.3رقم واملالحظة اإلرشادية  3 املعيار األساسي رقماملنفعة للجماعات واألفراد )

  

                                                             
 املرجع كامل يف ببليوجرافيا  - 2004مزيد من التفاصيل حول منهج ال ضرر وال ضرار يف سيداي  4
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 التحليل 

إىل معلومات مفيدة ألخذ القرارات ويتوجب اتباع اخلطوات  التقديريعترب التحليل عملية حتويل البياانت اليت مت مجعها خالل 
 التالية:

     افحص وحتقق من صحة البياانت اخلاصة بك أكرب قدر ووقت ممكن مع اإلشارة إىل مصادرها ومستوايت التفاصيل
 (.5رقم واملالحظة اإلرشادية  3 املعيار األساسي رقم)

    ( خالل التحليل لتعزيز التماسك  األّولامللحق استخدم قوائم املراجعة القطاعية )من كل فصل تقين يف دليل اسفري
وسهولة احلصول على البياانت للوكاالت األخرى لضمان أن فحص مجيع اجملاالت الرئيسية واحلد من التحيز التنظيمي 

 (.7رقم واملالحظة اإلرشادية  3 املعيار األساسي رقمأو الفردي )

     املعيار األساسي على األقل حسب اجلنس والعمر على الرغم من أن ذلك قد ال يكون ممكنا )صنف البياانت السكانية
والتدابري األساسية( فإن بعض التفاصيل تساعد تعداد  3 املعيار األساسي رقمو  4رقم واملالحظة اإلرشادية  3 رقم

 3 املعيار األساسي رقمواقتصادية أوسع )االحتياجات واملخاطر ملختلف اجلماعات واألفراد يف سياق عوامل اجتماعية 
 (.6رقم واملالحظة اإلرشادية 

     3 املعيار األساسي رقممن البداية ) اخلامسةسجل معدالت الوفيات ونسبة انتشار املرض لدى األطفال دون سن 
 (.7رقم واملالحظة اإلرشادية 

جيب على املنظمات العاملة يف املناطق املتضررة من النزاع تطبيق منهج مراعي للصراع من أجل "فهم السياق الذي  حتليل السياق:
تعمل فيه وفهم التفاعل بني تدخلها وذلك السياق والتصرف بناء على هذا الفهم من أجل تقليل اآلاثر السلبية وتعظيم التأثريات 

(. وجيب أن يشمل ذلك حتليال للمخاوف األمنية للجماعات 2صفحة ال، 2012لصراع إجيابية على الصراع ")احتاد حساسية ا
املتضررة من الكوارث وهي: أ( العنف أو التهديد ابلعنف؛ ب( "أي شكل من أشكال اإلكراه واحلرمان من العيش أو حقوق 

 (.9رقم واملالحظة اإلرشادية  3 األساسي رقماملعيار اإلنسان األساسية"؛ و ج( "أتثري الكارثة على نفسية األفراد واجلماعات" )
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  2 الصندوق رقم
  تصنيف البياانت: مثال من بنغالديش

على سبيل املثال، وتقسيم السكان  -يعترب تصنيف البياانت أمر ضروري لتقسيمها إىل وحدات أصغر ذات الصلة خبطة حتليل 
فئات خمتلفة. جيب تصنيفهم إىل مستوى يسهل اجلمع والتحليل من حيث حجم العينة، ولكن جيب احلرص على  اىلاملتضررين 

عدم التصنيف إىل مستوى يوفر الكثري من التفاصيل. غيما يلي مثال عن خطة مجع البياانت اليت مت تنفيذها يف بنغالديش عقب 
 العاصفة االستوائية حماسن:

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سبل أخرى ممكنة لتصنيف البياانت: 
 .املستوطنات: التسلسل اهلرمي للمستوايت اإلدارية من والية إىل قرية / اجلغرافية

  : التسلسل اهلرمي عام< ثالثي< شهر< أسبوع.تاريخال
إدارة النفاايت : على سبيل املثال املياه والصرف الصحي، واليت قد تشمل إمدادات املياه والصرف الصحي والنظافة و القطاع

 ومكافحة نواقل املرض.
: على سبيل املثال النازحني، ويتألف من عدة أنواع من اجملموعات الفرعية املتضررة، على سبيل املثال: النازحني يف اجملموعة

 ..اخل..فةاملخيمات اليت وضعوها أبنفسهم والنازحني يف املباين العامة ويف األسر املضيّ 
  ...اخل: املزارعني والرعاة والتجارواالقتصادية وسبل العيشالظروف االجتماعية 
 املناطق احلضرية مقابل الريفية. : مثالاإلعدادات والسياق

 (2013)املصدر: مشروع تقدير القدرات 
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 لتبادلا

واملعلومات حول خطط الربامج  التقدير)التنسيق والتعاون( يف أن "تقارير  2رقم املؤشرات األساسية للمعيار األساسي  أحد يتمثل
مع  التقديرعملية كاالت "تبادل معلومات الو جيب على مبجرد إجراء تقدير قدم ابنتظام إىل فرق التنسيق املتعلقة هبم." والتقدم تُ 

اجملموعات املنسقة ذات الصلة املتعلقة هبم يف الوقت املناسب ويف شكل يسمح ابستخدامها بسهولة من قبل الوكاالت اإلنسانية 
 (.2رقم واملالحظة اإلرشادية  2واملؤشرات األساسية وانظر أيضا املعيار األساسي  3 رقم األخرى ". )املعيار األساسي

هم يف كل أسس البياانت املتاحة للجماعات الفاعلة يف الوكاالت اإلنسانية األخرى يف عملها ويسا التقديريساعد تبادل عمليات 
 اجملال اإلنساين ويزيد من الشفافية يف االستجابة.

ولديهم حق املعلومات الدقيقة واحملدثة حول اإلجراءات  التقديروينبغي أيضا تبادل املعلومات مع السكان الذين ميثلون حمور 
ذة لصاحلهم، وذلك ابستخدام اللغة املناسبة وجمموعة متنوعة من وسائل اإلعالم اليت ميكن الوصول إليها )املعيار األساسي املتخ
 (.4 رقم واملالحظة اإلرشادية 1رقم 

 هناك طرق خمتلفة للتبادل وهذا يتوقف على الوضع:

 التقديراملشرتك بني الوكاالت لتقصي عمليات  التقديرفريق عمل 

)يف حالة عدم وجود  التقدير؛ املواقع االلكرتونية املشرتكة حيث يتم نشر عمليات التقديرأي اجتماعات قطاعية خمصصة لعمليات 
 لوكاالت إنشاء واحد(.ا على مثل هذا املوقع، ينبغي
، جيب أن تفي تقارير 4رقم  واملالحظة اإلرشادية 2رقم وللمعيار األساسي  10واملالحظة اإلرشادية  3رقم وفقا للمعيار األساسي 

 وغريها من البياانت ابملقاييس التالية: التقدير

   تكون واضحة وموجزة وذات الصلة.  
   متكن املستخدمني من حتديد أولوايت العمل.  
   تصف منهاجيتها إلثبات موثوقية البياانت.  
   متكني حتليل مقارن إذا لزم األمر.  
    اإلنساين العاملية اليت تتوافق تقنيا مع غريهااتباع بروتوكوالت اجملال.  
    قدر اإلمكان. فوريسياق حمدد ولكن جيب أن يكون  ضمنتواتر تبادل البياانت 

 مع منظمات أخرى إال مبوافقة الفرد. التقدير: ال ميكن تبادل معلومات شخصية يف التقديرتبادل معلومات حساسة يف 

توجيهات حول كيفية إدارة املعلومات احلساسة وهي معقدة يف حد  1 مبدأ احلماية رقممن  12-8رقم املالحظات اإلرشادية توفر 
. أذا كانت الوكاالت غري قادرة على االلتزام بشكل كامل مع هذه القضااي جيب على األقل أن تعرف أن "البياانت املتعلقة 5ذاهتا

 ب وفقا لذلك.( وتستجي33صفحة الابحلماية قد تكون حساسة" )دليل اسفري 

)التقارير واخلرائط أو نتائج أخرى( ابالنتباه لقضااي احلماية وجيب إدارة النشر بعناية  التقديرينبغي إعداد املنتجات اإلعالمية من 
 .التقدير يشملهمللتأكد من عدم التأثري على املتضررين الذين 

                                                             
 (2010)  أنتجت املنظمة الدولية للهجرة دليال حول محاية البياانت 5
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 امللحق األول

 : التقدير3املعيار األساسي رقم 
تقدير منهجي  من خالل اجراءالكوارث للسكان املتضررين من ية و ولاحلاجات ذات األ: يتم حتديد 3 رقماملعيار األساسي 

 .والقدرة على االستجابة لدى االشخاص املتضررين والسلطات ذات الصلة ،بكرامةياة دد احلهت واملخاطر اليت ،للسياق

 االثنا عشر التدابري األساسية
  البحث عن معلومات ميكن استخدامها تتعلق بفرتة ما قبل وقوع الكارثة، بشأن القدرات اإلنسانية احمللية والسكان

املتضررين، والسكان عموماً، والسياق، وغري ذلك من العوامل املوجودة اليت قد تزيد من قابلية تعرض الناس للكوارث )انظر 
 (.1املالحظة اإلرشادية رقم 

  أوَّيل فوري، يرتكز على معلومات تتعلق بفرتة ما قبل وقوع الكارثة، لتقدير التغريات يف السياق النامجة عن إجراء تقدير
 (.2الكوارث، مع حتديد أي عوامل جديدة ختلق أو تعزز مواطن الضعف )انظر املالحظة اإلرشادية رقم 

 بقدر ما يتيحه الوقت والظروف )انظر مسرد إجراء تقدير عاجل يف أقرب وقت ممكن، متبوعاً بتقديرات متعمقة الحقة ،
 (.3املصطلحات واملالحظة اإلرشادية رقم 

  (.4تصنيف البياانت السكانية، حسب نوع اجلنس والعمر، وذلك على أقل تقدير )انظر املالحظة اإلرشادية رقم 
  وفتيات وفتيان وغريهم من  نساء ورجال من مجيع األعمار، -االستماع إىل جمموعة شاملة من الناس أثناء التقدير

واملالحظتني  1املستضعفني املتضررين من الكوارث، فضاًل عن السكان على النطاق األوسع )انظر املعيار األساسي رقم 
 (6و 5اإلرشاديتني رقمي 

  ممكناً.املشاركة يف عمليات التقدير متعددة القطاعات، أو املشرتكة، أو املشرتكة بني الوكاالت، حيثما كان ذلك 
  مجع املعلومات بصورة منهجية، وذلك ابستخدام جمموعة متنوعة من األساليب، وتثليث املعلومات اليت مت مجعها من خالل

 (.7عدد من املصادر والوكاالت، وتوثيق البياانت فور جتميعها )انظر املالحظة اإلرشادية رقم 
  اتيجيات االنتعاش للسكان املتضررين )انظر املالحظة اإلرشادية رقم تقدير القدرة على املواجهة، واملهارات، واملوارد، واسرت

8.) 
 .تقدير خطط االستجابة لدى الدولة وقدرهتا 
 .تقدير أتثري الكارثة على الرفاه النفسي االجتماعي لألفراد واجملتمعات احمللية 
  ث والعاملني يف جمال املعونة، مبا يف ذلك احتمال تقدير الشواغل احلالية واحملتملة املعنية بسالمة السكان املتضررين من الكوار

أن تؤدي االستجابة إىل تفاقم النزاع، أو خلق توتر بني السكان املتضررين من جانب واملضيفني من جانب آخر )انظر 
 (.9املالحظة اإلرشادية رقم 

  تشاطر بياانت التقدير يف التوقيت املناسب، ويف شكل يتيح للوكاالت اإلنسانية أخرى إمكانية الوصول إليها )انظر املعيار
 (10واملالحظة اإلرشادية رقم  2األساسي رقم 
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 الستة رئيسيةاملؤشرات ال

  السكان املتضررين والدولة.مت ربط احلاجات اليت مت تقديرها ربطاً واضحاً ابلقدرة على االستجابة لدى 
  تضمني تقارير التقدير العاجل واملتعمق لوجهات نظر متثل كافة السكان املتضررين، مبا يف ذلك أعضاء اجلماعات املستضعفة

 وأولئك السكان احمليطني هبم.
 .تضمني تقارير التقدير لبياانت مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر على أقل تقدير 
 ر املتعمق ملعلومات وحتليالت بشأن مواطن الضعف والقدرات والسياق.تضمني تقارير التقدي 
 ري استخدام مناذج التقدير أينما حتظى ابالتفاق والتأييد الواسع.جي 
 .اتباع التقديرات العاجلة بتقديرات متعمقة للسكان الذين يقع عليهم االختيار من أجل التدخل 

 ت االرشادية حول القضااي التاليةاملالحظا

 املعلومات عن فرتة ما قبل وقوع الكارثة 
 التقديرات األولية 
 مراحل التقديرات 
 تصنيف البياانت 
 التقديرات التمثيلية 
 مواطن الضعف تقدير 
 مجع البياانت والقوائم املرجعية 
 تقدير القدرات 
 تقدير الوضع األمين 
 تشاطر التقديرات                                          

 (        60-57 الصفحاتيب اسفري )املصدر: كت                                                   
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 امللحق الثاين
عند عملية التقدير انطالقا مما متليه املعايري األساسية  ما يستحسن القيام به

 السفري
 وإذا مل يكن ممكناً القيام منذ  .التصنيف ينبغي التحقق من صحة املصادر واملراجع مشريا إىل مصادر البياانت ومستوايت

 .(7 رقم واملالحظة االرشادية  3 رقم )املعيار األساسيالقطاعات.البداية إبجراء تقديرات متعددة 

  ينبغي للتقديرات أن توضح األهداف واملنهجية اليت يتعني اتباعها واستخدامها، واستخدام مزيج من األساليب الكمية
 .(7 رقم واملالحظة االرشادية  3 رقم )املعيار األساسي هلذا السياقوالنوعية املناسبة 

  حبيث تضم قدر اإلمكان مزجياً من النساء والرجال، من املتخصصني وغري املتخصصني،  التقديرينبغي تشكيل فرق احلصر و
ويشمل ذلك من لديهم مهارات يف مجع بياانت تراعي األمور اجلنسانية والتواصل مع األطفال. وينبغي للفرق أن تتضمن 

)املعيار  لتواصل مع الناس بطرق مقبولة ثقافياً.لديهم إملام ابللغة )اللغات( واألماكن، ولديهم قدرة على ا جمموعة من االفراد
 .(7 رقم واملالحظة االرشادية 3 رقم األساسي

  املعيار األساسيالبياانت وسهولة احلصول عليها ابلنسبة للوكاالت األخرى.  متاسكجيب استخدام القوائم املرجعية اليت تعزز( 
 .(7 رقم واملالحظة االرشادية 3 رقم

  القدرات وخطط كل من اجملتمع والدولة للتأقلم والتعايف من الكوارث، على أساس دعم السكان احملليني من أجل  تقديرجيب
واملالحظة االرشادية  1رقم  حتديد أو إنشاء أو إعادة تنشيط الشبكات الداعمة ومجاعات املساعدة الذاتية. )املعيار األساسي

 .(1رقم 
 واملالحظة   3رقم  )املعيار األساسي الرغم من أنه قد ال يكون ممكنا تفصيل التصنيف جيب تصنيف البياانت السكانية؛ على

والتدابري    3رقم  حسب اجلنس والعمر )املعيار األساسي للتصنيفأدانه احلد األد.ى  1(، يصف اجلدول 4رقم االرشادية 
ميكن التصنيف من خالل حتليل خمتلف االحتياجات وخمتلف الفئات ابعتبار نقاط الضعف القائمة على  (.4رقم األساسية 

   3رقم  أساس خمتلف املخاطر اليت تواجهها اجلماعات واألفراد يف سياق العوامل االجتماعية واالقتصادية )املعيار األساسي
 (.6رقم واملالحظة االرشادية 

  3رقم  أكثر متثيال على قدر اإلمكان )املعيار األساسي تقديرشاملة من الناس لتحقيق جيب االستماع إىل جمموعة   
أدانه أمثلة عن األفراد أو اجلماعات اليت قد يكون من الصعب الوصول  1رقم (. يبني اجلدول 5رقم واملالحظة االرشادية 

الفوري  لتقديرلتغطيتها مع اإلقرار أبنه " ال ميكن القيام ابإليها ألسباب اجتماعية أو جغرافية وابلتايل تتطلب جهدا إضافيا 
املناطق أو الفئات املستبعدة، والعودة إليها يف أقرب فرصة ممكنة"  التقديرجيدر اإلشارة بوضوح يف تقرير  ...جلميع املتضررين
 (.7رقم واملالحظة االرشادية  3رقم  )املعيار األساسي

  للسكان املتضررين من الكوارث واملضيفني عند حتليل السياق إذ ال ينبغي أن يقتصر ذلك على جيب تضمني الشواغل األمنية
العنف أو التهديد ابلعنف ولكن أيضا حتديد "أي شكل من أشكال اإلكراه واحلرمان من الكفاف أو حقوق اإلنسان 

الكارثة على نفسية األفراد واجلماعات ورفاهها"  أثر تقدير( و "9رقم واملالحظة االرشادية  3رقم  األساسية" )املعيار األساسي
 (.10 رقم والتدابري األساسية 3رقم  )املعيار األساسي
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 لحق الثالثامل

 مراجع سريعة للتقدير حسب دليل اسفري

 الفصل املعيار األد.ى املرجع الصفحة
: 1معيار اإلمداد ابملاء واإلصحاح والنهوض ابلنظافة رقم  التدابري األساسية 84

 .إعداد الربانمج وتنفيذه
اإلمداد ابملاء 
واإلصحاح 

: تنفيذ برامج النهوض 1معيار النهوض ابلنظافة رقم  1رقم اإلرشادية املالحظة  86 والنهوض ابلنظافة
 .ابلنظافة

 3رقم األساسية التدابري  89
 4 رقم والتدابري األساسية

النظافة : حتديد لوازم 2معيار النهوض ابلنظافة رقم 
 .واستعماهلا

 1 رقم املالحظة اإلرشادية 95-97
 8 رقم واملالحظة اإلرشادية

 : جودة املاء2معيار اإلمداد ابملاء رقم 

 : محاية الفرد والعائلة1معيار مكافحة نواقل األمراض رقم  1 رقم املالحظة اإلرشادية 
: مجع النفاايت والتخلص 1معيار إدارة النفاايت الصلبة رقم  3رقم  املالحظة اإلرشادية 114

 منها
 قائمة مرجعية لتقدير احلاجات األولية  118
تقدير حالة األمن  معيار تقدير حالة األمن الغذائي  144

 معيار تقدير التغذية  147 الغذائي والتغذية
األمن الغذائي : قائمة مرجعية )تقدير حالة 1املرفق رقم   206-211

 وسبل املعيشة(
 : قائمة مرجعية )تقدير مدى أتمني البذور(1املرفق رقم 
 : قائمة مرجعية )التغذية(1املرفق رقم 

: التخطيط 1معيار املأوى واملستوطنات البشرية رقم  املالحظات اإلرشادية  239-243
 االسرتاتيجي

املأوى واملستوطنات 
 البشرية

: ختطيط 2معيار املأوى واملستوطنات البشرية رقم  1رقم  املالحظة اإلرشادية 245 واللوازم غري الغذائية
 املستوطنات البشرية

: مواد الدعم الشخصي 1معيار اللوازم غري الغذائية رقم  1 رقم املالحظة اإلرشادية 257
 والعائلي والسكين

 : قائمة مرجعية1املرفق رقم   265
- 1 رقم اإلرشاديةاملالحظة  291-292

4 
جمال العمل  : إدارة معلومات الصحة5معيار نظم الصحة رقم 

 الصحي
 : قائمة مرجعية1املرفق رقم   323
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 امللحق الرابع

 اسفري وفريق عمل مسح االحتياجات )مريا(
متعدد القطاعات املشرتك يف األايم األوىل  تقديرحيدد دليل آليات املسح السريع األويل متعدد اجملموعات/القطاعات هنجا إلجراء 

 ات قطاعية متعمقة.تقدير من األزمة أو تغيري يف السياق وتوجيهات الحقة ل

ابستخدام أفضل املعلومات األولية والثانوية املتاحة، يساعد دليل هذه اآلليات على حتديد األولوايت اإلنسانية االسرتاتيجية 
 ساعة من الكارثة، كما يصدر تقريرا بعد أسبوعني. 72ويل الذي يصدر بعد استنادا إىل تعريف السيناريو األ

يعترب دليل هذه اآلليات اخلطوة األوىل يف استجابة الفريق اإلنساين القطري يف حاالت الطوارئ واستنادا إىل النتائج اليت توصلت 
كة، وحشد املوارد ومراقبة الوضع واالستجابة. ومع إليها، ميكن اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين وضع خطة اسرتاتيجية مشرت 

 ذلك، ال ينبغي توقع تقدمي معلومات مفصلة عن تصميم مشاريع االستجابة احمللية.

املنسق من اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت" يف األزمات اإلنسانية  تقديريتالءم دليل هذه اآلليات مع "التوجيه التشغيلي لل
 املتعمق للوكالة. التقديرمشرتك خالل املرحلتني األوىل من حالة الطوارئ، مث لتنسيق عمليات  تقدير تنفيذ اليت تدعو إىل

ومبادئ  التقدير: قوائم دليل آليات املسح السريع األويل متعدد اجملموعات/القطاعات حيتوي دليل اسفري على عناصر رئيسية لدعم
االحتياجات ابعتبارها عنصرا أساسيا عند  تقديراحلماية واملعايري األساسية واملعايري الفنية واملؤشرات. كما حيدد دليل اسفري 

 االستجابة اإلنسانية ونقطة انطالق حامسة يف تنفيذ الربامج مع الرتكيز القوي على حقوق املتضررين.

اذ  دليل آليات املسح السريع األويل متعدد اجملموعات/القطاعات كأداة رئيسية لنهج  وابلتايل، ميكن لدليل اسفري أن يستخدم
 يساعد على حتديد ما إذا مت الوصول إىل احلد األد.ى من االستجابة والثغرات يف اجملال اإلنساين واقرتاح سبل التغلب عليها.

، ميكن لدليل السريع األويل متعدد اجملموعات/القطاعات دليل آليات املسحجنب إىل جنب مع املعلومات السياقية اليت يقدمها 
 دليل هذه اآلليات.اسفري أن يسهم يف تطوير اثنني من املنتجات الرئيسية: تعريف السيناريو األويل وتقرير 
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 اخلامس لحقامل

 و "دليل اجلودة الكافية" لعمليات التقديركتيب اسفري 
اذ يوفر إطارا شامال لتقدير  "اجلودة الكافية"قام مشروع بناء القدرات يف حاالت الطوارئ ومشروع تقدير القدرات بكتابة دليل 

االحتياجات هذا ويرافقه جمموعة من األدوات العملية. ويستهدف هذا الدليل يف املقام األول املوظفني امليدانيني املكلفة إبجراء 
 وظفي املشروع ومديريه مع مجهور اثنوي من كبار املوظفني لفهم متطلبات التقدير.التقديرات وحتديدا م

ب خمتصر ملساعدة وهو كتيّ مشروع تقدير القدرات من قبل مشروع اسفري و  اسفري عمليّة التّقدير حسب بكما مت تطوير كتيّ 
ق املسؤولة عن التقدير ومديري تنفيذ اسرتاتيجية هدف الفر ستاملوظفني على تطبيق أجزاء من دليل اسفري املتعلقة ابلتقدير وهو ي

 املنسقني.التقدير و 

 أوجه الشبه

هم يف حتسني التناسق والتنسيق ايتفق كال الدليلني على أن استخدام مؤشرات متفق عليها يف تقدير االحتياجات اإلنسانية يس
 على املستوى الوطين ويف القطاع اإلنساين بشكل عام.

 يتابع كال الدليلني دورة التقدير من مرحلة االستعداد للتقدير إىل مرحلة تبادل املعلومات والتعلم ويوفر دليل اجلودة الكافية اإلطار
إرشادات أكثر تفصيال حول كيفية ضمان  اسفري عمليّة التّقدير حسبالعام واألدوات العملية إلدارة الدورة بينما يقدم كتيب 

 املؤشرات.إدماج املعايري و 

يسعى كال الدليلني إىل حتسني الكفاءة يف هذا القطاع كما يستند إىل أفضل املمارسات. يوفر " دليل اجلودة الكافية " إطارا عمليا 
  إرشادات أكثر تفصيال يف جمال املعايري واملؤشرات. اسفري عمليّة التّقدير حسبلذلك، بينما يقدم كتيب 

 ايدة ومفيدة للموظفني، بغض النظر عن هنج التقدير احملدد اليت تستخدمها منظمتهم.تعترب كل هذه املوارد منصة حم

 أوجه التكامل

 :يتكامل كتيب اسفري للتقدير و" دليل اجلودة الكافية " يف ثالثة طرق

  عمليّة يستهدف " دليل اجلودة الكافية " تقدير املوظفني ذوي خربة حمدودة أو معدومة يف التقدير، يف حني يستهدف كتيب
   موظفني ذوي كفاءات أعلى. اسفري التّقدير حسب

  معني حمتوى  اسفري عمليّة التّقدير حسبيصف دليل اجلودة الكافية خمتلف أساليب وأدوات التقدير، بينما يقدم كتيب
  .للعمل يف جمال التقدير حسب املعايري واملؤشرات

  ابلتوجيه الداخلي بغض النظر عن دمج موارد " دليل اجلودة الكافية " عند عمليات  اسفري عمليّة التّقدير حسبيتعلق كتيب
 التقدير اليت تقوم هبا الوكاالت.
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 امللحق السادس

 دراسة حالة من ابكستان
 

مبقاطعة خيرب خبتوخنوا،   حول مشروع األمن الغاائي يف بيشام منطقة شاجنال تقديرمن كتيب اسفري لل استخدام املعايري الدنيا
 ابكستان.

 أفغانستان( /ابكستان –)املصدر: اخلدمات الكنسية العاملية 

إضافة إىل من العمليات العسكرية اليت عطلت سري حياة سكان هده املقاطعة هذا  2009أتثرت منطقة شاجنال منذ عام 
الفيضاانت اليت دمرت احملالت التجارية واألراضي الزراعية ومصادر سبل العيش األخرى واملرافق الصحية وبيوت الناس والبنية 

. فكارثتني خالل عام واحد يف 2010يف ستة  التحتية للمواصالت مثل الطرق واجلسور مما صّعب على املتساكنني حياهتم اليومية
 كان يف أشد حاجة إىل املساعدة اإلنسانية ليس من السلطات الوطنية فحسب بل اجملتمع الدويل أيضا.شاجنال جعل من الس

أبعمال هتدف إىل إعادة  2010أفغانستان يف منطقة شاجنال منذ سنة  /ابكستان –قامت منظمة اخلدمات الكنسية العاملية 
لإلغاثة ودانيدا. أجرت الكنيسة العاملية للخدمات دراسة مفصلة حول  من الكنيسة الدمناركية التأهيل الزراعي واحليواين بدعم مايل

االحتياجات ذات األولوية للسكان املتضررين من الكوارث )املعيار األساسي من   تقديرخط األساس يف مجيع القرى املستهدفة ل
 (.3 تقديركتيب اسفري لل

منهجي للسياق  تقدير "أ"ية للسكان املتضررين. يظهر اجلدول يقدم اجلدوالن التاليان طرقا لتحديد االحتياجات ذات األولو 
 وخماطر احلياة وقدرة املتضررين والسلطات املعنية على االستجابة.

االحتياجات األساليب املقبولة لفهم نوع انعدام  تقديرحالة زايدة خطر انعدام األمن الغذائي حيث يستخدم  "ب" يظهر اجلدول
األمن  تقديرمن جزء  1اه من أجل حتديد األشخاص األكثر تضررا وحتديد االستجابة األنسب )املعيار األمن الغذائي ودرجته ومد

 الغذائي والتغذية(.
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 السياق تقدير: "أ" دولاجل

  التدابري األساسية الرئيسيةاملؤشرات  *االجنازات

  االنتهاء من املسح األساسي للطوارئ ومشروع األمن
الغذائي يف منطقة املشروع. ميثل عدد السكان حمور 

 أسرة. 4550الدراسة 

  من  180قامت اجملموعات املنسقة مبقابالت مع
امرأة( لدراسة أولية  80رجل و 100أرابب األسر )

مع نساء.  10مناقشة مع رجال و 11-قرية  12يف 
ماعات ممثلني من مجيع شرائح تضمنت تلك اجل

 اجملتمع.

  أدرجت أيضا خمتلف القرى احمليطة يف مناقشة
 اجملموعات املنسقة.

  توزيعها على موظفي ب قمحرر اثنني من االستبياانت و
املشروع ذا الصلة وأصحاب املصلحة اآلخرين: 

نسخة ملناقشات اجملموعات املنسقة، وأخرى لدراسة 
 معيشية األسر.

  االستبيان بطريقة تسهل إدخال البياانت مت ترتيب
ومجعها جلميع املستعملني. ملراقبة اجلودة وإطالق 
املتاعب، كانت اإلدارة العليا جزءا من الدراسة 

 األساسية يف مجيع مراحل العملية.

  مت تدريب فريق مجع البياانت امليدانية يف ورشة عمل
 ليوم واحد كما مت توزيع األدوار واملسؤوليات بني

 العاملني الذكور منهم واإلانث.

  التقديرحتتوي تقارير 
السريعة واملعمقة على 

وجهات النظر ممثلة جلميع 
املتضررين مبا يف ذلك 

أعضاء اجلماعات 
 الضعيفة والسكان احمليطة.

  حتتوي هذه التقارير على
بياانت مصنفة على أقل 

تقدير حسب اجلنس 
 والعمر.

  التقديرحتتوي تقارير 
املعمقة معلومات وحتليل 
 للضعف والسياق والقدرة.

   التقديرمت استخدام صي 
حسب ما مت االتفاق عليه 
 ودعمه على نطاق واسع.

  ات السريعة التقدير اتبعت
أبخرى معمقة للسكان 

 .املختارة للتدخل

  تفصيل البياانت
السكانية على أقل 

تقدير حسب اجلنس 
 والعمر.

  االستماع إىل جمموعة
من الناس يف شاملة 
نساء - التقدير

ورجال من مجيع 
األعمار، وفتيات 
وفتيان وغريهم من 
الفئات الضعيفة 

املتضررة من الكارثة 
وكذلك السكان على 

 نطاق أوسع.

 قدرة التأقلم  تقدير
واملهارات واملوارد 
واسرتاتيجيات 

 االنتعاش للمتضررين.

 أثر الكارثة  تقدير
على األفراد 

واجلماعات نفسيا 
 تماعيا.واج

  

  أفغانستان( /ابكستان –واخلدمات الكنسية العاملية  )من فريق عمل حول األمن الغذائي قامت به الكنيسة الدمناركية لإلغاثة*
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 انعدام األمن الغاائي تقدير: "ب"دول اجل
 التدابري األساسية املؤشرات األساسية *االجنازات

  األمن إجراء دراسة أساسية ومنهجية للطوارئ ومشروع
 بيشام. الغذائي يف

  جلنة من القرى  11احرتام املعايري احمللية والثقافة، تشكلت
أخرى للنساء لتسهيل تنفيذ املشروع على حنو  11للرجال و
 سلس.

  حتديد االحتياجات املتعلقة ابألمن الغذائي خالل
مناقشات اجملموعات املنسقة مع اللجان الرجالية والنسائية 

امرأة )ربة  80رجل و 100ردية من ودراسات األسر الف
أسرة(. تركيز خاص على الفئات األكثر ضعفا من املنطقة 

 خالل تدخالت املشروع.

  متكني اجلماعات احمللية من أخذ زمام املبادرة يف وضع
معايري االختيار ملشاريع التدخل وابلتايل ضمان متكني 

 اجملتمع احمللي واالستدامة.

  ل متشيا مع جمموعة من التدخ تقديرأجريت مشاريع
إجراءات التشغيل القياسية املتفق عليها لكل تدخل. مت 
ترشيح املستفيدين من قبل أعضاء املنظمة قرية / جلنة 

 لتقاسم تلك اإلجراءات يف اجتماع اللجنة العام.

  أعطيت األولوايت لألسر األكثر ضعفا وما يرتبط هبا من
جمموعات يف القرى املستهدفة بناء على نتائج حتليل 

 .التقدير

  مت استعراض قائمة املستفيدين واالتفاق على القائمة
 النهائية. كما مت تبادل تفاصيل التدخل مع املستفيدين.

  على مت توزيع التقرير التحليل وجيز للدراسة األساسية
 موظفي املشروع ذوي الصلة.

  يتم التحقيق يف األمن
الغذائي وسبل معيشة 

األفراد واألسر 
واجلماعات لتوجيه 

 التدخالت.

  التقديريتم جتميع نتائج 
يف تقرير حتليلي مبا يف 
ذلك توصيات واضحة 
حول اإلجراءات اليت 

تستهدف األفراد 
واجلماعات األكثر 

 ضعفا.

  يستند الرد على
االحتياجات الغذائية 
العاجلة للناس ولكن 
ينظر أيضا يف محاية 
وتعزيز اسرتاتيجيات 

 سبل العيش.

  استخدام منهجية
تلتزم ابملبادئ 

املتفق عليها على 
نطاق واسع 

ووصف ذلك 
بصورة شاملة يف 

 .التقديرتقرير 

  مجع وحتليل
املعلومات يف 

املرحلة األوىل من 
 .التقدير

  حتليل أتثري انعدام
من الغذائي األ

على صحة 
 السكان.

  يقوم  تقديربناء
على القدرات 

احمللية مبا يف ذلك 
املؤسسات الرمسية 

وغري الرمسية،  
كلما كان ذلك 

 ممكنا.

  (أفغانستان /ابكستان –واخلدمات الكنسية العاملية  لإلغاثة )من فريق عمل حول األمن الغذائي قامت به الكنيسة الدمناركية*
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