
 لكل جلسة يمحتوى التدريبالتفاصيل 

 

 سفيرمعايير احول : مقدمة جلسة األولىال 

 

 .  سفيرتوفير المعلومات األساسية حول أدوات ونهج اإلى هدف هذه الوحدة ت

 

 : الميثاق اإلنسانيجلسة الثانيةال

 

اإلطار الزمني ألهم المراحل والمبادرات في مجال االستجابة حول  ةبمقدمة رئيسيالميثاق اإلنساني يبدأ 

إعطاء المشاركين لمحة عامة عن أهم األحداث في بهدف حول العالم  األزماتاإلنسانية التي تتماشى مع 

ا مشترك عاملا يمثل الميثاق اإلنساني أن ، وكيف اإلنسانيتاريخ ال ز ترك .للعمل اإلنساني على مر السنين ا

 اإلنسانيةايير والمع ،مبادئ الحمايةللخليية والقانونية خلفية األعلى البشكل رئيسي ة الميثاق اإلنساني جلس

 .دليل اسفيرفي  هاالتي تتبعوالمعايير الدنيا  ،األساسية

 

من ضكجزء من عملية تفاعلية تت ،واجباتالحقوق والوالثلث، المبادئ األساسية المشتركة يتم تقديم 

حيث ينبغي أن ينايش المشاركون الرسائل الرئيسية، ، رسائل رئيسيةتصاحبها فعالة  صور استعراض

 اليومي.  دمجها في عملهمسياق السوري والها في تطبيقوكيفية 

 

القانون والمشاركين للعلية بين المبادئ األساسية المشتركة، يكون ازداد فهم ة، ينبغي أن الجلسفي نهاية 

إلنساني الميثاق ا ، فضل عن أهميةاسفيردليل في الواردة ة نيالفوالفصول ، السلوكالدولي، ومدونة يواعد 

 في المساعدات اإلنسانية.

 

 الجلسة الثالثة: مبادئ الحماية

 

تمكين بهدف  السوريمبادئ الحماية كدراسات حالة ذات صلة بالسياق  لخلل هذه الجلسة، يقدم المدرب

ماذا لوفي دليل اسفير نية فصول الفمبادئ الحماية وال والعلية بين فهم أهمية مبادئ الحمايةمن الحضور 

 . اإلنسانية في مجال المساعداتنعمل 

 

ا ن يصبح المشاركوة، الجلسفي نهاية  مبادئ الحماية األساسية، وكيف يمكن األلخذ بالمبادئ ب أكثر وعيا

 لخلل دورة حياة المشروع.

 

 األساسيةالجلسة الرابعة: المعايير اإلنسانية 

 

للمعايير اإلنسانية األساسية التي حلت اآلن محل  9لخلل هذه الجلسة، يقوم المدرب بتقديم االلتزامات الـ 

 من دليل اسفير.  2011 عام في طبعةالواردة  6المعايير األساسية الـ 



محل مدونة يواعد السلوك الخاصة بمنظمة  حللت 9المعايير الـ  ه تم تطويروتجدر اإلشارة إلى أن

لمنظمة "الشراكة في المساءلة  2010المعونة"، ومعيار المساءلة وإدارة الجودة لعام مجال في  عاملون"

 من دليل اسفير. 2011لطبعة  6اإلنسانية"، والمعايير األساسية الـ 

 

 ة الخامسة: النوع الجنسانيالجلس

ص فر –احتياجات مختلفة  -رجال، فتيات وفتيانو ت عنوان "نساءالتي تأتي تح ،هدف هذه الجلسةت

اسفير ليل دإلى إدماج المنظور الجنساني في الوحدات التدريبية المختلفة في المعايير الدنيا ل ،متكافئة"

والفتيات والفتيان من جميع األعمار والقدرات والخلفيات يستطيعون والرجال للتأكد من أن النساء 

 يهم المختلفة. يغطي العرض التقديمالخدمات اإلنسانية والحماية التي تلبي احتياجاتالوصول إلى 

المواضيع التالية: تعريف المفاهيم األساسية للنوع الجنساني، النوع الجنساني في حاالت الطوارئ، 

لضعيفة، ا والنوع الجنساني في إعداد البرامج، والمساءلة تجاه السكان المتضررين وفلسفة اسفير، والفئات

 والتقييم.  الرصدوالمسائل المتعلقة بالجنس والعمر، تقييم االحتياجات الجنسانية وعمليات 

 

ع الجنساني مؤشر النو م معايير اسفير المتعلقة بالقضايا الشاملة لعدة يطاعات باإلضافة إلىأن تقدينبغي 

لبرامج  ADAPTإطار عمل ، وACTعمل الكنائس وتحالف المشتركة بين الوكاالت، لجنة الدائمة ل

/ قياسلواألدوات المستخدمة لضمان تأثير أكثر فعالية على المستفيدين ، كجزء من المساواة بين الجنسين

 .اتعوفي البرامج والمشر انينوع الجنسالإدراج  رصد

 

 ينبغي أن تشمل الرسائل الرئيسية التي يتم توصيلها ما يلي:

 

  وجهات نظرهم ألن التشاور مع كل من الذكور واإلناث في تقييم االحتياجات والرصد؛

 هم ستكون مختلفة.أولوياتو

  ئات فالتي تحول دون الوصول إلى الخدمات لجميع الفئات العمرية وال العراييلتحديد ومعالجة

 . ةفيضعال

  أو تجاهل االلختلفات بين الجنسين يؤدي إلى استجابة إنسانية غير فعالة. غض الطرف 

 لجنساني االتحيز يؤدي إلى ناث الجنساني لإلمنظور يألخذ في االعتبار الي ال االحتياجات الذ تقييم

 . الذين يغطيهم التقييمالمنطقة/السكان بالضرورة مثل يالمعلومات، وال /لبياناتفي ا

  قط بل فالمشروع )ليس للخدمات نواحي معايير الختيار المستفيدين في جميع يجب تحديد ورصد

 لتدريب والعمالة أيضا(. فيما يخص ا

 المويع ورعاية األطفال والنقل والتوييت من حيث في المشروع ) اإلناثشجيع مشاركة ت

 إلخ(. الرصد والتقييم،، والتقييم وفرق المدربين/ المدرباتو

 ة المتعلقة بالجنس والسن. نّفتقارير حول البيانات المصإعداد جمع وتحليل و 

  .التأكد من أن كل من النساء والرجال يشاركون في منتديات صنع القرار واللجان ذات الصلة 

  التأكد من أن فرق الرصد والتقييم متوازنة من حيث النوع الجنساني لتكون يادرة على إجراء

ومنفصلة، والسماح بمنايشة االحتياجات والمخاوف منايشات جماعية مختلطة بين الجنسين 

 الخاصة بالقضايا الجنسانية بشكل علني. وينبغي أن تقوم النساء بعقد مقابلت مع النساء.



 ا كان ، من الناحية التاريخية تياجات احبالحاجة إلى معالجة  االهتمام بالعليات بين الجنسين مدفوعا

ا. ومع ذلك، يلنظراا ألنهن كن في اات والفتيالنساء  المجتمع اإلنساني درك عادة األكثر حرمانا

 الحاجة إلى فهم ما يواجه الرجال والفتيان في حاالت األزمات.

 

في نهاية الجلسة التدريبة، ينبغي أن يكون زاد فهم المشاركين ووعيهم بالقضايا الخاصة بالنوع الجنساني 

بما في ذلك أهمية إجراء التحليل  ،مجموعات القطاعيةوتأثيرها على البرامج اإلنسانية وعلى عملهم مع ال

الجنساني ومناصرة القضايا الجنسانية بشكل أفضل. ويجب أن يكون ازداد فهم المشاركين ألهمية البيانات 

( وينبغي أن يكونوا يادرين على التعبير عن كيفية تحسين SADDالمصنفة حسب نوع الجنس والعمر )

الي. وألخيراا، ينبغي تعريف المشاركين باألدوات والموارد المتعلقة بنوع الجنس هذه البينات في السياق الح

 ومعرفة أين يمكن الوصول إليها لتعزيز تطوير البرامج وتعزيز األثر على المستفيدين.

 

 بالنظافة والنهوض، واإلصحاح، اإلمداد بالماءب الخاصة الجلسة السادسة: المعايير الدنيا

 

 ،الحق في الحياة والكرامة اإلصحاح والنهوض بالنظافة،و بالماءإلمداد الخاصة باالمعايير الدنيا تشمل 

 المساعدة اإلنسانية على أساس الحاجة.  الحصول علىوالحق في الحماية واألمن، والحق في 

 

واإلصحاح والنهوض بالنظافة في  شائعة لإلمداد بالماءال تكلالمشحول موجزة ة بمنايشة الجلستبدأ 

السوري  سياقالفي واإلصحاح والنهوض بالنظافة  اسفير المتعلق باإلمداد بالماءق معيار وتطبيسوريا، 

اه وكمية المي ،نية في المجتمعات الحضرية والمخيمات من حيث المسافةالفوتنفيذ مختلف المعايير 

 .اومصادره

 

لتوصيات واإلجراءات المقترحة التي تهدف إلى تمكين المجتمع ويركز الجزء األلخير من الجلسة على ا

 كان. ر اسفير يدر اإلميياجابة في السياق السوري وتطبيق معاإلنساني للعمل بشكل أفضل في االست

 

 الجلسة السابعة: المعايير الدنيا في مجال األمن الغذائي والتغذية

 

 

اسفير في االستجابة ألي أزمة إنسانية في مجال األمن الواردة في دليل تصف هذه الوحدة المعايير الدنيا 

ينبغي أن تسلط الجلسة التدريبية الضوء على أهمية العمل بشأن التغذية واألمن الغذائي والغذائي والتغذية. 

 على نحو متكامل.   

 

ل كيفية حوكافية ومات في نهاية الجلسة التدريبية، ينبغي أن يكون يد حصل جميع المشاركين على معل

 ما يلي:م المعايير الدنيا فياستخدباإدارة االستجابة لألزمة اإلنسانية 

 

 والتغذية، الغذائي األمن تقدير . 1 

  صغار األطفال،. تغذية الرضع و2

 ،المغذيات الدييقةنقص والحاد . إدارة سوء التغذية 3



 . األمن الغذائي4

 

 العمل الصحيمجال في  الدنياالجلسة الثامنة: المعايير 

 

بناء على تحليل سريع )ُمدّعم بإحصاءات وتقارير منظمة الصحة العالمية( للحتياجات الصحية 

د تؤكووالتحديات دالخل سوريا، تقدم هذه الوحدة معلومات حول المعايير الدنيا للعمل في مجال الصحة. 

ئ الحماية والمعايير اإلنسانية األساسية، الجلسة التدريبية على ضرورة إدماج الميثاق اإلنساني، ومباد

فضل عن المواضيع الشاملة في االستجابة الصحية. إضافة إلى هذا، تسلط هذه الجلسة الضوء على 

ا.  الروابط بين الصحة والقطاعات األلخرى )مثل اإلمداد بالماء واإلصحاح والنهوض بالنظافة( أيضا

 

 الجلسة التاسعة: المعايير الدنيا في المأوى، المستوطنات البشرية واللوازم غير الغذائية 

 

تعتمد هذه الوحدة على أمثلة مألخوذة من السياق السوري )وبشكل أكثر تحديداا على التحديات التي تواجه 

ا( بهدف تقديم المعايير الفنية الرئيسية و ، التدريبة ةلجلسافي نهاية و. تطبيقهاكيفية مخيمات النازحين دالخليا

يط وفهم معايير تخطالجماعية والمخيمات المآوي التمييز بين األنواع المختلفة من يستطيع المشاركون 

المعايير ب هابطورالغذائية وفقا للمعايير الثقافية واالجتماعية السورية، لوازم غير الوإحصاء ، اتالمخيم

 اعات األلخرى.في القطالفنية الدنيا من دليل اسفير 

 

 الجلستان العاشرة والحادية عشرة: دراسة حالة 

 

دراسة حالة، وسيتم توفير المواد اللزمة لذلك.  إجراءلخلل النصف األلخير من اليوم الثالث، يمكن 

وينبغي تقسيم المشاركين إلى مجموعات، وينبغي أن يُطلب منهم االستجابة لسيناريو محدد. ستكون كل 

مجموعة مسؤولة عن صياغة لخطة استجابة تقوم فيها بتطبيق المعايير الواردة في الفصول الفنية األربعة 

 من دليل اسفير.    

 

 هذا النشاط إلى ما يلي:يهدف 

 

  .يياس يدرة المشاركين على استخدام دليل اسفير، بما في ذلك معايير وملحظات إرشادية محددة 

  ووضعها موضع التنفيذسفير ر اييالمعالمشاركين فهم يياس . 

 

تنفيذ العملي القدم الخطة تينبغي أن و. التي يام بصياغتها عداد، يقدم كل فريق لخطة االستجابةاإلبعد فترة 

 صرامة.باتباع المعايير  يتعذر ماف واالبتكار عندوايتراحات بشأن التكيّ سفير لمعايير ا

 

لخلل اليوم األلخير من التدريب، ينبغي على المشاركين أن يطبقوا المعايير الدنيا ويقوموا بدمج تدابير 

لجماعي وعروضهم اعملهم النوع الجنساني في  إرشاداتالمساواة بين الجنسين باستخدام جداول 

 التقديمية.

 



ا أفضل للفئات الضعيفة بناء على تحليل البيانات المصنّ ولدى المشارك يصبحبنهاية التدريب،  ة فن فهما

حسب نوع الجنس والعمر. وينبغي أن يكونوا أكثر يدرة على مناصرة المشاركة المتساوية للرجال 

ر الجنساني للتأكد من أن عمليات تصميم المشروع والنساء لخلل دورة المشروع، واستخدام المنظو

 فيتان.لنساء والفتيات، والرجال واللحتياجات المختلفة والخاصة االعن بشكل أفضل ر تعبوإعداد التقارير 

 

 

 


