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 مقدمة
). في ھذا اإلصدار الجدید قمنا بتحدیث ال All In Diaryمن (أھالً وسھالً بكم في اإلصدار الخامس 

نا فیھا أشمل وأحدث المعلومات والتوصیات الطالع أفضل.  مرة أخرى، ھذه صفحة بأكملھا و 77 ضمَّ
التحدیثات مدعمة من قبل مجموعة واسعة من الزمالء المراجعین والذین یتمتعون بخبرة غنیة في كل 

من العمل اإلنساني والمیداني.   
اد تعقیداً، العاملین في المجال اإلنساني في ھذا العالم الذي یزد بجھدبالكثیر من االحترام والتقدیر  نتقدم

ً وخطورة،  . وتقلبا  

) في مساعدتك لجعل جھودك أكثر فعالیة في مواجھة الحاجات المجتمعیة All In Diaryنحن نأمن أن تساھم (
واألشخاص المتضررین باألزمات حول العالم.   

.)All In Diaryمع كل االمنیات الطیبة من القائمین على (    
 

 

من (مارتن مكان)، الرئیس التنفیذي لشركة (رید) بریطانیارسالة   
 

). All In Diaryیصادف الذكرى السنویة العاشرة لمیالد ( 2016عام   

عام  اآلسیوي  التسونامي  بعد  المؤلفین  تجربة  من  الفكرة  ھذه  نشأت  فلقد 2004ولقد  الرغم من  وجدوا وعلى. 
معلومات عن أفضل ممارسات ال فیھ حیث تتلخص وجود العدید من األدوات الممتازة، إال أنھ لم یكن ھنالك مكان

ً بشكل تركز فیھ  ،األعمال اإلنسانیة على العاملین اإلنسانیین في الخط األمامي على الصعیدین الوطني  خصوصا
والدولي. لذا شرعوا بتغطیة ھذه الفجوة.   

) فریدة من نوعھا ھو أن كل شيء مندمج في مذكرات، وتسمح لك بحمل ھذه All In Diaryولكن ما یجعل (
أیضاً.  على المعلوماتیع المصادر معك إلى المیدان، وتدوین المالحظات والنشاطات، والحصول السر  

انیة أن تصبح أكثر ن االستجابة اإلنسمكّ ) الجمیع الوصول إلى نفس المعرفة، األمر الذي یُ All In Diaryوتمنح (
تناغماً، وتتیح تعاوناً أفضل بین المستجیبین، وُتحسن من الشعور بالمسؤولیة.   

یصطحبون  ناألفراد العاملین في المیدان، والذیقصص بصدد النمو. فھنالك العدید من  )All In Diaryسمعة (
المنظمات التي تؤمن كل فرق االستجابة للطوارئ لدیھا بنسخ لتقوم باالنتشار، ونسختھم دائماً معھم إلى المیدان، 

بتوزیعھا المنظمات الغیر حكومیة الدولیة والتي تقوم بطباعة نسخ في البالد وو شركائھا الوطنیین، على تقوم 
) كمصدر مفتاحي على شبكتھا الداخلیة. All In Diaryات التي تستخدم (والمنظم  

على االستمرار بالنمو وذلك عبر مشاركة قصصك مع المؤلفین ومع  )(All In Diaryتساعد ( وآمل أن
) بمساعدتك على أن تصبح عامالً إنسانیاً أفضل. All In Diaryزمالئك، حول كیف قامت (  

 
 
 
 

 
 

 
) All In Diaryتزودك ( 

بالتوجیھات األحدث، واألوضح، 
واألكثر إیجازاً، حول مواضع 

تغطي كل قطاع العمل اإلنساني. 
كما أنھا تتضمن أیضاً مراجعاً 
لمصادر متداولة، وذات صلة، 

وأدوات عملیة.     
 

وھي مصممة لكي یتم استخدامھا 
كمذكرات: لتسجیل المواعید، 

وتدوین المعلومات، وإدارة 
األنشطة.   

 
مورد للمعلومات لتزویدك 
بالمعلومات األساسیة حول 

ممارسة العمل اإلنساني الجید، 
وروابط لمعلومات إضافیة.   

 
أداة تسلیم لتدوین المالحظات، 
والمعلومات، للتسلیم من عضو 

موظف واحد إلى الذي یلیھ.   
 

أداة تقییم وتعلیم لتدوین 
المالحظات والدروس المتعلمة 

  أثناء تطور برنامجك.

All In Diaryٕاضافیة مصادر  
 

 و للمصادر مرجع على القسم ھذا في صفحة كل تحتوي
 الموقع علي المصادر قسم في توجد التي
www.allindiary.org في الفردية الصفحات تحتوي 
 على www.allindiary.org الموقع على الرٔییسیة الصفحة
ً  تنزيلھا يمكن التي و المرفقة المصادر   فردیا

 

  المعلومات من مزيد روابط
 

 لمواقع عمراج على القسم ھذا في صفحة كل تحتوي
  نترنت ا على مفيدة

 

 
 
 
 



 االستخدام تعليمات
على أساس استرداد التكاليف بالكامل دون أي تمويل خارجي.   All In Diaryتعمل 

لدينا وعلى موقعنا  مذكراتلى المعلومات المقدمة في الإ واسعالوصول النحن نشجع 
تراخيص النشر  ناتج عند أيضا على الدخل العلى االنترنت. ومع ذلك فإننا نعتم

لصالح المجتمع اإلنساني  All In Diaryالخاصة بنا لتمويل اإلنتاج المستمر من 
 .أدناهالمبينة واحترام شروط االستخدام  ك قراءة. لذلك نطلب منلكك

 المجانياالستخدام 
 في: ةحريال لديك كامل

 الوصول واستخدام صفحات المعلومات لدعمك الشخصي والتعلم• 
موقعنا على االنترنت لو DisasterReady.org على موقع All In Diary محتوىلالرابط  ةشاركم• 
- www.allindiary.org على نطاق واسع مع الزمالء والموظفين والشركاء 

بحقوق الطبع والنشر لصفحات المعلومات الخاصة بنا وفقا للشروط  All In Diaryومع ذلك، تحتفظ 
 التالية. 

 حقوق النشر
 www.lulu.com -ات المطبوعة بسهولة من الناشر على االنترنت مذكريمكن شراء ال

 لشراء حقوق النشر: All In Diary بـ االتصالالخيارات التالية تحتاج إلى في إذا رغبت مؤسستك 
 قدراتالتعلم وبناء  كامل) لدعم(جزء من  All In Diary محتوى إعادة إنتاج، طباعةتخزين، نسخ، • 

 كموظفيك وشريك
موظفيك  التعلم وبناء قدرات لدعم  All In Diaryتعديل أو تكييف أو ترجمة عناصر من المحتوى في • 

 كوشريك
 All In Diaryمواد جميع لفي العالمة التجارية  ةشاركم• 

. وسوف نقوم بالرد على طلبك بسرعة وكفاءة لضمان اتفاق info@allindiary.orgيرجى االتصال 
 .عادل وفعال

،  
 قيودال

" والصور على هذا الموقع على أي منتج أو  AID ، قد ال يتم تطبيق شعار " All In Diaryتصميم 
 خدمة أخرى إال بموافقة كتابية مسبقة صريحة من المؤلفين

 
كل صفحة من صفحات  اسفل بحقوق الطبع والنشر لكل من الموارد المشار إليها فييحتفظ المساهم المعني 

المعلومات. وال يجوز إعادة إنتاج هذه الموارد أو ترجمتها أو تخزينها جزئيا أو كليا ألي غرض من 
 .األغراض، دون موافقة مسبقة صريحة من المساهم المعني وصاحب حق المؤلف

 
 إخالء مسؤولية

 
 All In Diaryأُعد موقع 

بروح من التعاون مع قطاع 
 اإلغاثة اإلنساني. 

مؤشرات ذات وهو يعرض 
يعة عامة وال يمكن طب

أو  اً إرشادي اً اعتبارها كتيب
مجموعة من اإلرشادات 

 الوصفية. 
أو  المؤلفينوال يقبل 

 تحمل أي مسؤوليةن يالمساهم
 نحو اآلتي:

 
دقة أو اكتمال  )أ

المعلومات الموضحة 
 في موقع

 All In Diary  
 

تعارض أو صعوبة أو ب) أي 
مسؤولية قانونية مما ينجم عن 

 تفسير المحتوى أو تطبيقه
 
 

 

      اإلصدار الخامس2016
  تم أول نشر في سنة  2007
© All In Diary 2015 , جميع الحقوق محفوظة 

 بالكفورد هيل رايز 21
بريطانيا -مدينة إدنيرة   

www.allindiary.org 
info@allindiary.org 

 
)۳٤٥٥٦۲(رقم  إنكلترا. شركة محدودة بالضمان مسجلة في )۰۳۹۸۹۹مؤسسة خيرية مسجلة في اسكتلندا (رقم س   All In Diary 
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 شرح صفحات المعلومات 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان الفصل   

فصول 10  
 عنوان الموضوع

 موضوع 75أكثر من

 
 

 موارد إضافية

في كل صفحة، هناك موارد موصى بها 
(كتيبات، قوائم المهام، وثائق مرجعية، 

وهي كلها متاحة للوصول والتنزيل وثائق) 
 www.allindiary.org من

 المحتوى األساسي    
تغطي كل صفحة موضوعاً 

رئيسياً واحداً يتضمن ملخصا 
للمبادئ الحالية والتوجيهات، 
والممارسات الجيدة من أجل 

 االستجابة اإلنسانية الفعالة

 
 روابط المواقع االلكترونية

اتصال باألنترنت،  توفر لديكإذا 
إليك بعض المواقع المفيدة 

 المقترحة.

 مالحظات مهمة    

موجز اإلجراءات  :مثالً 
األساسية، معلومات أساسية 

 مفتاحية
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  اخبار و معلومات منظمات االغاثةمصادر 
وطبيعة الكارثة البلد أو البالد التي تأثرت بالكارثة تقديم معلومات محدثة حول   

المالئمة. االستجابة تسهيلد اإلغاثة هي مسألة ضرورية لونطاق جه  
 

 عامة عن البلدمعلومات 
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm - بي بي سي نيوز

األقاليم، وكذلك معلومات حول حول المعلومات التاريخية والسياسية واالقتصادية للبالد و ارشادات -
  .المؤسسات الرئيسية

  
  www.cia.gov/library/publications - كتاب حقائق العالم عن وكالة االستخبارات المركزية

  والعسكرية.قتصادية واالبيانات مكثفة حول البنية التحتية الجغرافية والديمغرافية والسياسية  -
  

  http://countryanalysis.eiu.com - وحدة االستخبارات االقتصادية
  دولة. 200معلومات سياسية واقتصادية لما يربو على  -
  

  www.emdat.be - بيانات للكوارث الطارئةقاعدة 
 

حتى اآلن، مع تقديم  1900في العالم منذ عام بيانات أساسية حول جميع األحداث الكارثية التي حدثت  -
  ملفات عن البالد المتأثرة والكوارث.

  
  http://www.timeanddate.com - ساعة العالم

 ورموز االتصال وغيرها من المعلومات العامة عن البلد.المناطق الزمنية  -

 الطوارئ الحالية حاالت معلومات
   www.irinnews.org - شبكة المعلومات اإلقليمية المتكاملة

وسط آسيا، باإلضافة إلى أخبار تحدث ملفات مفيدة عن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط و -
  بشكل يومي وأسبوعي.

  
  ReliefWeb - www.reliefweb.int موقع اإلغاثة اإللكتروني

 حاالت الطوارئ المعقدةموقع األمم المتحدة اإللكتروني للتنسيق اإلنساني، فضًال عن أخبار يومية عن  -
يحوي تقارير حول القطاعات، ويستقطب يُحدث بشكل يومي. ووبرامج اإلغاثة اإلنسانية حول العالم. 
  مجموعات الرصد واإلحاطة اإلعالمية.

  
Alertnet   - www.alertnet.org  

  آخر األنباء اإلنسانية.خدمة رويترز لهيئات المساعدة، بما فيها  -
  

  www.humanitarianresponse.info - االستجابة اإلنسانية
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة لدعم العمليات اإلنسانية على  الموقع اإللكتروني الذي يقدمه -

  مستوى العالم.
  

GeoNet - opensource.org-http://geonetwork  
، مجموعات بيانات نظم التفاعليةالخرائط لولوج إلى البيانات المكانية المدمجة لمعرفة أي موقع (هو أداة ل -

  ).االصطناعيبالقمر صور المعلومات الجغرافية، 
  

  www.crisisgroup.org -  الفريق الدولي المعني باألزمات
 معلوماتمنظمة غير حكومية تعمل على منع نشوب الصراعات وحلها. يحوي موقعها اإللكتروني على  -

  شاملة حول الصراعات حول العالم.
  
nActioMap - www.mapaction.org  
تظهر اماكن تجمع الناس الذين تعرضوا للكوارث تعرض مواقع  محدثةدقيقة وموقع يحوي خرائط  هو -

  وتوضح خطوط السير للمنشآت الطبية العاملة.  
  decadetrends-http://fsi.fundforpeace.org/fsi - صندوق السالم

حاالت الضعف من مؤشر الدول الهشة لمراقبة التوجهات و لتحليلمصدر للمعلومات والبيانات وا -
 .المتغيرة

 
 
 
 
تذكر أن المعلومات 

من  مهمة للغايةالدقيقة 
أجل تحقيق استجابة 

  فعالة.
 
 
 
تأكد من إلمامك واطالعك 
باستمرار على آخر 

السياق على مستجدات 
  المحلي.

 
 
 
افحص كذلك المواقع 
اإللكترونية للمنظمات غير 
الحكومية لالطالع على 
أحدث المعلومات حول 

  الظروف الطارئة.  
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 الحصول على معلومات حول السياق المحلي
فهم السياق الوطني والمحلي الذي تعمل فيه أمر ضروري لبلوغ الممارسة اإلنسانية 

 الجيدة واالستعداد الفعال لمعالجة الطوارئ والسالمة واألمان الشخصيين.

  
 أسئلة يتعين النظر فيها

 ما هي أفضل مصادر المعرفة المحلية الموثوقة؟ −

 الهيئات الدولية أو هيئات األمم المتحدة؟ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة و −

ما هي آليات التنسيق المنفذة إلدارة االستجابة مثل هياكل التنسيق الوطنية أو المنسق اإلنساني أو  −

 العنقودية؟القطاع أو هياكل التنسيق 

بالفعل داخل البلدان، وما هي الموارد  المؤسسة مسبقاالدولية والمحلية) أي المنظمات والمجموعات ( −

 التي يمتلكونها من أجل االستجابة للكارثة؟(البشرية والمادية) 

 ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجه الدولة قبل وقوع الكارثة مباشرة؟ −

المواقع المتأثرة بالصراعات، ما هي المشاكل المتعلقة بمختلف أطراف وفي ما هو الموقف األمني؟  −

 الصراع؟

وأيها أكثر تعرًضا للخطر نتيجة لوقوع أي الفئات كانت أكثر عرضة للخطر قبل وقوع الكارثة؟  −

 الكارثة؟

تدابير اإلغاثة قصيرة المدى للكوارث،  كيف يمكن للمشاكل ونقاط الضعف القائمة أن تؤثر على −

 ير التعافي والتأهيل طويلي المدى؟وتداب

 ما مدى حساسية المجتمع المحلي للتدخالت الخارجية؟ −

 البيانات األولية الضرورية

االستعداد الرئيسية الموثوقة قدًرا ال بأس به من فهم السياق المحلي وتمكنك من ستمنحك البيانات األولية 
 المالئم التخاذ تدابيرك لالستجابة.

  

 االقتصاديةوجتماعية الجغرافية والديمغرافية والسياسة واالجمع البيانات  −

 انات لما قبل الكارثة وما بعدها مما يمكن مقارنتهجمع البي −

الحد من  واستراتيجيةالطوارئ الرجوع إلى الوثائق الوطنية والدولية الستراتيجيات البلد مثل خطط  −

 االستجابة اإلنسانيةولمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية وخطط الفقر 

إذا كانت  4Wأو مصفوفة  3Wيفعل (يُشار إليها غالبًا بمصفوفة  وأينيفعل  وماذايفعل  مناكتشف  −

 ") متىتتضمن "

 قابلية الضرروالموقع و (فصل) البيانات بحسب السن والنوع تقسيم −

مكتب المتحدة وهيئات األمم ذات الصلة ووكذلك الوزارات التواصل مع الهيئات الوطنية والمحلية  −

وهيئات التنسيق من المنظمات غير مجموعات المنظمات اإلنسانية و تنسيق الشؤون اإلنسانية

 .وذلك للمساعدة في جمع البيانات المطلوبة –الحكومية 

  العمل اإلنساني الجيد
 

يصل إلى كل من  .1
 يحتاجه.

يفي باألولويات ويحترم  .2
المتضررين من كرامة 

 األزمات.
العمليات يتوافق مع  .3

ية واالقتصادية السياس
 واالجتماعية طويلة

 المدى.
 ويقوم علىتقوده الدولة  .4

قدرات االستجابة 
 حيثما أمكن. المحلية 

يتسم بالالسياسية   .5
انون الدولي ويلتزم بالق

 والمبادئ اإلنسانية.
يستغل الموارد  .6

 االستغالل األمثل.
يستخدم أفضل معرفة  .7

ومهارات لتحقيق 
وفي استجابة فعالة 

 الوقت المناسب.
http://www.alnap.org
/what-we-
do/effectiveness/glo
bal-forum  

  
ثمة ورقات إرشادية حول هذه 
المعايير السبعة لنجاح العمل 

 توصيات تسرداإلنساني 
لدولي منتدى امن ال مقدمة

لتحسين العمل اإلنساني حيث 
في القمة  سيتم مباحثتها

المزمع  اإلنسانية العالمية
. يمكن 2016عقدها في 

االطالع عليها من خالل 
الرابط: 

http://www.alnap.org
-we-/what

do/effectiveness/glo
 umfor-bal 
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  القانون الدولي والمبادئ الدولية
 صكوك ملزمة قانونًا

 ةقانون حقوق اإلنسان الدولي

 ما يمكن لألفراد توقعه من الحكومات يوضح �
ات تسري وهذه التعهد. تلبيتهاو وحمايتها المعاهدات التي تنص عليها الحقوق باحترامالدول ملزمة  �

 .الصراعكذلك في المواقف الطارئة، بما فيها حاالت نشوب 
جميع الناس . "1948العالمي لحقوق اإلنسان، الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في اإلعالن  �

 ًرا ومتساوين في الكرامة والحقوق."ولدوا أحرا

 الدوليقانون اإلغاثة 

 على األشخاص والممتلكات، وحماية المستضعفين.  آثار الصراعيهدف إلى الحد من  �

الموظفين لى وجه التحديد غير المتورطين مباشرةً في الحرب مثل المدنيين ويشمل بالحماية ع �
أسرى المقاتلين المرضى أو  وأهم على مواصلة الحرب مثل الجرحى تالطبيين، والذين فقدوا قدر

 الحرب.

 السوابق القضائية.وغيرها من المعاهدات و اتفاقيات الهاي وجنيفيضم  �

  قانون الالجئين الدولي

وذلك بالنسبة  لالجئين،مستقبلة الدول ال علىوااللتزامات يوضح الحاالت المستحقة للحماية الدولية  �
 لم يعودوا قادرين على الحصول على حماية بلدانهم األصلية.لألشخاص الذين 

من تقرر حصولهم مساعدة من المعايير الموضوعة ل الحد األدنى 1951تحدد اتفاقية الالجئين لعام   �
 ثالثة موضوعات أساسية:  – 1967باإلضافة إلى بروتوكول عام  –وهي تتناول على وضع الالجئ. 

 وسن شروط إيقاف وضع الالجئ أو االستبعاد منهالالجئ تحديد  -
 الوضع القانوني لالجئين وحقوقهم والتزاماتهم في بلد اللجوء -
 حيال ممارسة واجباتها بموجب االتفاقية.التزامات الدول  -

  القانون المحلي

معظم البلدان حالة طارئة.  ةفي أيملتزمة باالمتثال للقانون المحلي  غاثةال تزال الجهات العاملة في حقل اإل
. وذلك من شأنه اإلسهام في وقوع مشاكل ليس لديها قوانين خاصة سارية لتيسير اإلغاثة الدولية وتنظيمها

  راءات البيروقراطية عديمة الجدوى أو ضعف الجودة والتنسيق من بعض الهيئات الدولية.اإلجمثل 

 المبادئ التوجيهية غير الملزمة

  حال االستجابة للكوارثحركة الصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية التي تتبعها قواعد السلوك 

يلبي ط كذلك مبدأ اإلنسانية لبسِ وهي تَ حتمية ومبدأ يقوم على مساعدة الناس على أساس حاجتهم.  إغاثيةتشكل ضرورة 
  اعدة. (انظر صفحة "قواعد السلوك")قالل عند تقديم المسأهمية الحياد وعدم التحيز واالست

  أسفير: الميثاق اإلنساني

على وجه  –هو فير"). والتي وردت في قواعد السلوك. (انظر صفحات "أس ومبادئها الحتمية اإلنسانيةعم الضرورة يد
(القانون اإلنساني التمييز بين المدنيين والمقاتلين حق الحياة بكرامة (القانون الدولي لحقوق اإلنسان)؛  يدعم –الخصوص 

قانون الالجئين القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ ( عدم اإلعادة القسرية وحظر التشريد القسري أو الجبريوالدولي)؛ 
  الدولي).

  عدم إلحاق األذى

فهم طبيعة األذى الذي قد تلحقه دون عمد  لهيئات اإلنسانية"عدم إلحاق األذى" ست خطوات يكن من خاللها ل يوضح مبدأ
   فهًما أفضل والحد منه، وذلك ببساطة من خالل الحضور وتقديم المساعدة.

  التوجيهية حول التشريد الداخليالمبادئ 

التشريد  بشأنوضعت المبادئ التوجيهية نظًرا لعدم وجود قانون أو معاهدة دولية تسري على األشخاص المشردين داخليًا، 
المشردين داخليًا وفق ما يرد في . وهي غير ملزمة قانوًنا، إال أنها توضح حقوق األشخاص 1998الداخلي في عام 
 الحالي.القانون الدولي 

 ما هو النهج الحقوقي؟

يسعى النهج الحقوقي لتلبية 
االحتياجات االقتصادية 

من خالل الوفاء واالجتماعية 
  بالحقوق السياسية والمدنية. 

 قدرةة وهو يتضمن زياد
أصحاب بوصفهم المستفيدين (

، على المطالبة بحقوقهم الحقوق)
الهيئات  كذلك قدرةو

والحكومات اإلنسانية 
لوفاء بهذه المكلفون) على ا(

  الحقوق.

احترام حقوق اإلنسان 
والمبادئ اإلنسانية حال 

 نشوب الصراع

هذا أمر غاية في األهمية  -
 نظًرا لآلتي:

خطر "إلحاق األذى" أو  -
تأجيج الصراع من خالل 

استخدام المعونة لغير 
أغراضها أو التالعب بها 

مقابل امتيازات أخرى مثل 
 الولوج

تقويض حقوق خطر  -
من خالل حبس اإلنسان 

المعونة أو التفاوض مع 
 القوات المسلحة

السياق الحاجة لفهم  -
السياسي واالجتماعي 

 والعرقي

قيمة الدعوة أو كسب التأييد  -
في رفع الوعي بشأن 

انتهاكات الحقوق والترويج 
 اإلغاثيةلمبادئ الممارسات 

 الجيدة

قيمة التعاون مع المنظمات  -
والحركات المحلية 

 االجتماعية

النهج المراعية أهمية  -
للصراعات في وضع 

 البرامج. 

انظر صفحة "النهج المراعية 
 "للصراعات

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
FAQs on IHL, Human Rights and Refugee Law, © IASC 2004 
International Humanitarian Norms and Principles Guidance 
Materials © IASC 2010 
Introduction to the Guidelines for Domestic Facilitation and 
Regulation of International Disaster Relief © IFRC 2011 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
https://www.acihl.org/publications.htm 
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 لإلغاثة التوجيهيةالمبادئ والمعايير 
 

 ي حالة الكوارث االنسانيةالتي تحمي حقوق األفراد فالوسائل القانونية الدولية 
 قانون حقوق اإلنسان الدولي 

 )1976، 1948(مواثيق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
الحقوق األساسية المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  ينص على

الُمسلح  النزاعفي جميع أوقات السلم ولإلنسان التي يجب حمايتها  والثقافية
  والكوارث.

 القانون الدولي اإلنساني
 )2005، 1977، 1949(بروتوكوالت اتفاقيات الهاي وجينيف 
 المسلح الدولي والداخلي.النزاع تنظم معاملة المقاتلين والمدنيين أثناء أوقات 

 قانون الالجئين 
 )1967وبروتوكول  1951(اتفاقية الالجئين لعام 

 يحددان الحقوق السارية على الالجئين وطالبي حق اللجوء.
 
 

 اإلغاثيالتي تحدد مسؤوليات ومبادئ العمل  إطارات العمل التوجيهية الدولية
 مدونة قواعد السلوك

بالحركة الدولية للصليب األحمر مبادئ السلوك الخاصة 
في عمل  والمنظمات غير الحكومية والهالل األحمر

 لكوارثاالستجابة ل
www.ifrc.org  

 ميثاق اإلغاثة
القائم على  اإلغاثياألسس األخالقية والقانونية للعمل 

 مبادئ.
 

www.sphereproject.org  

 عدم اإلضرار
قواعد سلوكية للتفاعل مع المتضررين إطار عمل و

من أجل تعزيز السالم والتعافي النزاع  من جراء ا
 والحد من خطر التعرض لألضرار.

www.cdacollaborative.org  

 المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي 
مبادئ وإطار عمل لحماية األشخاص النازحين 

 داخلًيا وتقديم المساعدة لهم.
 

www.idpguidingprinciples.org/  

 اإلغاثيالتي تقوم بالعمل التي توجه الممارسين والجهات  المعايير الرئيسية والموضوعات الشاملة
 المعيار اإلنساني األساسي

تسعة التزامات للممارسين من أجل تحسين مستوى جودة 
 ومدى فاعليته. اإلغاثيالعمل 

 
 

www.corehumanitarianstandard.org  

معايير اسفير الدنيا في مجال االستجابة 
 اإلغاثية

مبادئ مشتركة ومعايير دنيا عالمية فيما يتعلق بتقديم 
 عالية الجودة. إغاثيةاستجابة 

 
 

www.sphereproject.org  

 معايير اسفير للمرافقة
 ن.    المعايير التكميلية التي يقدمها اآلخرو

 المعايير واإلرشادات في الطوارئ الخاصة ب -  
 الثروة الحيوانية: الثروة الحيوانية

الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت  -
 الطوارئ: التعليم

تعلم وتعزيز المشروعات الصغيرة: االنتعاش  -
 االقتصادي

 حماية الطفل -مجموعة عمل حماية الطفل -
السن  –القائمة على السن واإلعاقةبناء القدرات  -

 واإلعاقة
www.sphereproject.org 

 الرعاية الخاصة معايير الحماية 
مجموعة من المعايير الدولية للحماية الخاصة في 

 اإلغاثيمجال العمل 

 تدعم االلتزام بالمعايير والمبادئ اإلنسانية والمساءلةمبادرات إضافية للجودة 
برنامج تقييم القدرات 

)ACAPS( 
دليل جيد بالقدر الكافي لتقييم 

 اإلغاثيةاالحتياجات 
www.acaps.org  

شبكة تعلم نشطة للمساءلة واألداء 
)ALNAP( 

من خالل شبكة مخصصة لتحسين مستوى األداء 
 زيادة التعلم والمساءلة 
www.alnap.org/  

مشروع بناء القدرات في حاالت 
 )ECBالطوارئ (

دليل جيد بالقدر الكافي لقياس التأثير والمساءلة 
 في حاالت الطوارئ

 

www.ecbproject.org  

لضرورة العاجلة وإعادة ا
 التأهيل والتطوير 

آلية وأداة لضمان الجودة في مجال 
 بوصلة الجودة  -اإلغاثيالعمل 

 

www.compasqualite.org  

اللجنة الدائمة المشتركة بين 
 )IASCالوكاالت (

خمسة التزامات حول تحمل المسؤولية 
 كوبينتجاه المن

www.interagencystandingcom
mittee.org  
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http://www.ifrc.org/
http://www.sphereproject.org/handbook/the-humanitarian-charter/
http://www.cdacollaborative.org/programs/do-no-harm/key-principles-in-do-no-harm-and-conflict-sensitivity/
http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.corehumanitarianstandard.org/
http://www.sphereproject.org/
http://www.sphereproject.org/handbook/handbook-companions/
http://www.acaps.org/
http://www.alnap.org/
http://www.alnap.org/
http://www.alnap.org/
http://www.ecbproject.org/
http://www.compasqualite.org/
http://www.interagencystandingcommittee.org/
http://www.interagencystandingcommittee.org/
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 مدونة قواعد السلوك
 

هذه القواعد هي بمثابة مبادئ السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر المنظمات غير 
الحكومية في برامج االستجابة للكوارث، حيث تعزز القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

  اإلنسان وتدعم الممارسات اإلنسانية الحميدة. 

  السلوك: المبادئ العشر الداعمة لقواعد

 تُطبق على أي منظمة غير حكومية، سواًء كانت محلية أو دولية، صغيرةً أو كبيرة •

 تصبو إلى حماية ما نتبعه من معايير سلوكية  •

 تطوعية وذاتية اإلدارة  •

للحكومات أن تستخدمها والمتبرعون ووكاالت اإلغاثة اإلنسانية كمعيار للحكم على سلوكها  •
  وسلوك الوكاالت التي تعمل معها. 

المجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث لها الحق في ان تتوقع من أولئك الذين يسعون لمساعدتهم في 
  ان يرقوا بمستوى هذه المعايير:

الت اإلنسانية العاجلة (من خالل توفير المساعدة الفورية لألشخاص الذين إعطاء األولوية للحا .1
 .يتعرض بقائهم على قيد الحياة للتهديد)

تُمنح المساعدة بغض النظر عن الجنس أو المعتقد أو الجنسية وبدون أي تمييز ُمعاد من أي نوع  .2
 كان. وتُقدر أولوية المساعدة بناًء على الحاجة لها ليس إال.

 تخدم المساعدات لدعم أية مواقف أو أغراض سياسية أو دينية.ال تس .3

 نلتزم جاهدين بعدم العمل كأداة تلعب بها يد السياسية الخارجية للحكومة. .4

 احترام الثقافات والعادات.نلتزم ب  .5

 نلتزم بمحاولة االستجابة للكوارث وفقًا للقدرات المحلية.  .6

 إيجاد طرق إلشراك المستفيدين في إدارة مساعدات اإلغاثة.  .7

يجب ان تسعى مساعدات اإلغاثة للحد من الكوارث ومواطن الضعف في المستقبل باإلضافة الى  .8
 تلبية االحتياجات األساسية.

 من قبلنا منهم الموارد.وأولئك نحن نحمل أنفسنا المساءلة أمام كالً من نسعى لمساعدتهم  .9

نشطتنا المعلوماتية والدعائية واإلعالنية، نلتزم باالعتراف بضحايا الكوارث على أنهم بشر بالنسبة أل .10
 بائسة. كائناتمكرمون ال 

 

المبادئ اإلنسانية األساسية، في حين تشكل القواعد الست األخرى مبادئ البرامج  4إلى  1تحدد القواعد من 
. وفي حال وجود نزاع مسلح، نضطلع به من مسؤوليةالرامية إلى تحسين جودة المساعدة اإلنسانية وما 

 تُفسر قواعد السلوك وتُطبق وفقًا للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

الموقّعون على قواعد 
  السلوك

صيغت قواعد السلوك وجرت 
الموافقة عليها من قبل ثمان 
وكاالت من أكبر الوكاالت 

مستوى المعنية بالكوارث على 
  1994العالم في سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسبما ورد 
بتاريخ 

 587، وقعت 2015أغسطس، 
  منظمة على قواعد السلوك.

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
مدونة قواعد السلوك الخاصة بمنظمة الهالل األحمر الدولية و حركة الهالل األحمر و 

1994منظمة الهالل األحمر الدولية لعام  -مجال اإلغاثة من الكوارثالمنظمات العاملة في   

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-
conduct/code-arabic.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=l8H4_PTrkjU 
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  األساسي   اإلغاثيالمعيار 
كمبادرة مشتركة  2014األساسي حول الجودة والمساءلة في عام  اإلغاثيتم إطالق المعيار 

) والشراكة Groupe UEDتتضمن مجموعة الضرورة العاجلة وإعادة التأهيل والتطوير (
)، dPeople In Ai) وعاملون في مجال المعونة (HAPة (اإلغاثيالدولية في المساءلة 

األساسي حول الجودة والمساءلة محل معيار الشراكة الدولية في  اإلغاثييحل المعيار  ومشروع اسفير.
ومدونة أفضل ممارسات عاملون في مجال  2010فيما يتعلق بالمساءلة وإدارة الجودة لعام  اإلغاثيةالمساءلة 

المنقحة التي ستصدر فيما بعد بتضمين  المعونة وقسم المعايير األساسية من دليل اسفير (حيث ستقوم الطبعة
  األساسي حول الجودة والمساءلة بالكامل). اإلغاثيالمعيار 

القائم على مبادئ  اإلغاثياألساسي حول الجودة والمساءلة العوامل الرئيسية للعمل  اإلغاثييصف المعيار 
المنظمات  قبل ستعانة بها منوالعُرضة للمساءلة وذو الجودة العالية وينص على تسعة التزامات يمكن اال

ة باستخدامها كنظام طوعي من أجل التوافق مع اإلغاثيواألفراد من أجل تحسين جودة وفاعلية المساعدة 
   إجراءاتهم الداخلية وأيًضا على أساس التحقق من مستوى األداء.

يات المنظمات تم تطوير مالحظات توجيهية ومؤشرات رئيسية من أجل توضيح األفعال األساسية ومسؤول
  األساسي حول الجودة والمساءلة. اإلغاثيالمنصوص عليها في المعيار 

أكبر تجاه المجتمعات  مساءلةاألساسي حول الجودة والمساءلة أيًضا بتسهيل  اإلغاثييقوم المعيار 
 ثياإلغاالتعرف على ما تحرص عليه المنظمات العاملة في المجال  باألزمة: سيعملواألشخاص المتضررين 

   على تمكين جعل هذه المنظمات ُعرضة للمساءلة.

  معايير الجودة   االلتزامات تجاه المجتمعات واألشخاص المتضررين باألزمة

ة المالئمة وذات اإلغاثياالستجابة   تلقي المساعدة المالئمة وتوافقها مع احتياجاتهم. .1
  الصلة.

قيت ة الالزمة في التواإلغاثيإمكانية الوصول إلى المساعدة  .2
  المناسب.

ة التي تتسم اإلغاثياالستجابة 
في التوقيت  توفيرهابالفاعلية و

  المناسب.

عدم التأثر السلبي ووجود درجة أكبر من االستعداد  .3
والصمود ودرجة أقل من التعرض للمخاطر من جراء العمل 

  .اإلغاثي

ة من القدرات اإلغاثياالستجابة  تعزيز
  .المحلية وتحول دون اآلثار السلبية

التعرف على حقوقهم واستحقاقاتهم وإمكانية الوصول إلى  .4
المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر 

   عليهم.

ة على اإلغاثيتقوم االستجابة 
  التواصل والمشاركة والتعقيب.

إمكانية الوصول إلى آليات آمنة وذات استجابة للتعامل مع  .5
  الشكاوى.

ل على يتم الترحيب بالشكاوى والعم
  حلها.

ة تكميلية اإلغاثيتكون االستجابة   تلقي مساعدات تكميلية قائمة على التنسيق. .6
  وقائمة على التنسيق.

إمكانية توقع تقديم مساعدة ُمحسنة حيث تتعلم المنظمات  .7
  من التجارب السابقة والتدبر.

يستمر الفاعلون في مجال 
ة في التعلم اإلغاثيالمساعدات 
  والتحسين.

متطوعين و تلقي المساعدات الالزمة من موظفين .8
  .متمرسين

يتم تدعيم الموظفين للقيام بواجباتهم 
الوظيفية على نحو يتسم بالفاعلية 

وتتم معاملتهم على أساس العدل 
  والمساواة.

توقع تلقي مساعدة من المنظمات التي تدير الموارد على  .9
  نحو يراعي الفاعلية والكفاءة واألخالق.

رة الموارد وتُستخدم تتم إدا
  بمسؤولية بما يحقق الغرض منها.

   

  

 اإلغاثياتحاد المعيار 
األساسي حول الجودة 

  والمساءلة 

تحسين الجودة والمساءلة وإدارة 
  الموظفين

  

بالجمع بين عقدين من الخبرة 
في مجال الجودة والمساءلة 

وإدارة الموظفين، يشكل اتحاد 
األساسي حول  اإلغاثيالمعيار 

لجودة والمساءلة أحد أكبر ا
إطارات العمل وأكثرها تأثيًرا 

ة اإلغاثيفي قطاع المساعدات 
  والتنمية.

  

سيستفيد االتحاد من السمعة 
الطيبة واألعمال السابقة 

وممارسات العمل الناجحة مع 
الشراكة الدولية في المساءلة 

) وعاملون في HAPة (اإلغاثي
 People Inمجال المعونة (

Aid اندمجت هاتين )، حيث
  المنظمتين لتكوين االتحاد.

  

  

  

  

  

 اإلغاثةشيء جيد.   اإلغاثة"
  الفاعلة هي الشيء الصحيح".

هوجو سليم، معهد أكسفورد 
لألخالقيات، القانون والصراع 

  المسلح

  متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Humanitairan Accountability Report, CHS Alliance, 2015 

2014المعيار اإلغاثي األساسي، إتحاد المعيار اإلغاثي األساسي، عام   
CHS Guidance notes and indicators © CHS Alliance et 

al, 2015 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CorCHS:

 single.pdf-Arabic-Standard-Humanitarian-e 
CHS Alliance : 
http://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-
and-guidance/CHS-Training-Handbook-Arabic.pdf  
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  لمساءلة و االمبادئ 

ة اإلغاثيلمساءلة فيما يتعلق بجميع الجهات المعنية مع االلتزام بمجموعة من المبادئ اتمثل 
ة في اإلغاثيمواجهة العاملين في مجال المساعدات  و تحدًيا.  يعني تعقيد سياقات الكوارث

د منع المعاناة الغالب لمشكالت عملية وأخالقية في محاولة الوفاء بهذه االلتزامات عن
  وتخفيف حدتها. 

  إلى: ،الذي يتسم بالفاعلية واألخالق ،اإلغاثييحتاج العمل 

ة مع إدراك إمكانية مواجهة مشكالت عند وضع هذه اإلغاثيالتوجيه بمجموعة راسخة من المبادئ  �
  التنفيذالممارسات في حيز 

عنية التي تتحمل إحدى اإلشارة إلى احتياجات ومخاوف واهتمامات وقدرات جميع الجهات الم �
  الجهات المسؤولية تجاههم.

  عالقات المساءلة الرئيسية 

  يتعين على المنظمات غير الحكومية تحمل المسؤولية بعدة طرق: 

  صعوًدا             إلى الجهات المانحة أو الحكومة أو المؤسسات -

  نزوًال       إلى المستفيدين والشركاء المحليين والعمالء -

  تجاه الغير من المنظمات غير الحكومية لدعم المعايير والسمعة الطيبة للقطاع     أفقيًا     -

  داخليًا              ضمن المنظمة -

آليات المساءلة معقدة.  وبشكل تقليدي، يوجد تركيز  لمساءلة وقد تصبحاقد توجد توترات بين هذه الجوانب من 
خير فيما يتعلق بالمساءلة تجاه المتضررين إلى وجود كبير على المساءلة ألعلى، بينما أدى االهتمام األ

تحسينات في إشراك المستفيدين من حيث تصميم البرامج وتقديمها وتقييمها واستخدام آليات التعقيب.  بينما يعد 
  األسلوب القائم على مبادئ ضروريًا في هذه العالقات.

  المشكالت األخالقية 

على نطاق واسع.  كما تم تطوير مبادئ توجيهية ومبادرات لتعزيز  اإلغاثيالعمل تنص مدونة الممارسات على أخالقيات 
السماح بوجود وقت ألخذ هذه الموضوعات بعين ة والمساءلة تجاه المستفيدين والممولين. اإلغاثيجودة المساعدات 

ختيار يعادل اتخاذ قرار للقيام بإجراء االعتبار وتحليلها جيًدا قبل تحديد االستجابة المالئمة.  التذكر بأن عمل ال شيء هو ا
  معين.

  أمثلة على المشكالت األخالقية       المبادئ التوجيهية

  المبادئ األساسية:

  ةاإلغاث -

  النزاهة  -

  الحيادية -

  

متى ينتقل العمل مع أطراف الصراع من مفاوضات عملية، حول إمكانية  �
و الديني أو الوصول على سبيل المثال، إلى التغاضي عن العنف العرقي أ

  إساءة استخدام الحقوق؟

كيف يمكن أن تكون الجهة حيادية إذا كانت قيود إمكانية الوصول أو عدم  �
األمن يحد من قدرتها على الوصول إلى األشخاص األكثر تضرًرا أو 

  المنكوبين؟

  أن يخلد الصراع إلى األبد بشكل حتمي؟ اإلغاثيكيف يمكن للعمل  �

المساعدات لألشخاص النازحين داخليًا عندما هل يتعين على الجهات توفير  �
يسهم هذا أو يخلد الظروف التي تنتهك حقوقهم؟ على سبيل المثال، النزوح 

  أو غير ذلك. وضع قيود على التحركالقسري إلى المخيمات أو 

  مبادئ أخرى:

  االستقاللية -

  المشاركة -

  التمكين -

  االحترام والكرامة -

  المساءلة -

  االستدامة -

يات ومصالح المؤسسات المانحة التأثير على طبيعة كيف يمكن ألولو �
  ة المقدمة؟اإلغاثيالمساعدات 

وفاء باحتياجات المساعدات الغذائية أن تؤثر سلبًا على الجهود متى يمكن لل �
  المبذولة لحماية ُسبل العيش ومساندة المنتجين واألسواق المحليين؟

لق بانتهاك الحقوق هل يجب على الهيئة التأكيد على ورفع الوعي فيما يتع �
وغيرها من االنتهاكات في حالة أدى ذلك إلى وجود نفور ومعاناة أكبر بين 

  األشخاص الذي يريدون الحصول على المساعدة؟

متى يؤثر عرض صور البؤس والمعاناة في الكوارث سلبًا على مبادئ   �
  والكرامة؟   اإلغاثة

سبقية عن احتياجات متى يكون لتحمل المسؤولية تجاه الجهات المانحة األ �
  المستفيدين وآرائهم ومخاوفهم مثل التدخالت المكلفة على سبيل المثال؟

متى يكون للمبادئ والقيم الدولية األسبقية عن الممارسات الثقافية واألعراف  �
  المحلية؟

  

  ةاإلغاثيالمساءلة 

من هم الجهات المعنية  �
  الخاصة بكم؟ 

من المسؤول عن العُرضة  �
  للمساءلة؟

التزاماتكم تجاه  ما هي �
الجهات المعنية الخاصة بكم 

  وكيف يتم الوفاء بها؟

ما هي اآلليات الالزمة  �
  لضمان الوفاء بهذه االلتزامات؟

ما هي العمليات المتبعة  �
لتمكين اتخاذ اإلجراء التصحيحي 

   عند اللزوم؟

تحتاج المساءلة الفاعلة 
واالستخدام المسؤول للسلطة 

  :إلى

ي عملية صنع القرار الت �
تشرك المتأثرين بالقرارات 

  المتخذة. 

أنظمة التواصل التي  �
تقوم بإشراك وإبالغ 

المتأثرين بالقرارات المتخذة 
والمقترحات واإلجراءات مع 

أخذ القيود التكنولوجية 
ومتطلبات اللغة بعين 

  االعتبار.

إمكانية  التي تمنحالعمليات  �
ع الوصول واالعتبار إلى جمي

ن في التعبير عالمجموعات 
وطلب الحصول على  اهتماماتهم

  إنصاف أو تعويض

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
 منظمة هاندي كاب الدولية و المجلس النرويجي لالجئين - التحديات التي تواجه العمل اإلنساني الذي يتبع المبادىء: وجهات نظر مأخوذة من أربع دول

2016عام  NRC 
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  األساليب الحساسة للصراع 

يحدد األسلوب الحساس للصراع ويراعي موضوعات داخل السياق المحلي 
  والمتأثرين بما قد يزيد من حدة التوتر القائم أو يشعل الصراعات المحتملة.

بين تتسم الصراعات بالديناميكية. تقوم على عديد من األسباب الرئيسية مثل الفقر وعدم المساواة أو التمييز 
المجموعات العرقية أو الدينية أو السياسية وعدم اإلنصاف حول إمكانية الحصول على خدمات أو موارد محدودة 

  على سبيل المثال.

التي ال تراعي حساسيات الصراع من خطر ووقوع حاالت العنف من خالل تنوع أو التالعب في قد تزيد اإلغاثة 
رد طبيعية محدودة مثل األرض أو المياه أو حطب الوقود أو مواد مؤن المساعدات أو التوتر فيما يتعلق بموا

  اإلنشاءات. وهذا قد يضيع من مصادر المساعدات المحدودة ويزيد من الضرر الواقع على المتضررين. 

  تبني أسلوب حساس للصراع يقلل من حدة الصراع والضرر من خالل:
  خفض مستويات أو احتمال وقوع حاالت عنف؛ �
  للوفاة أو اإلصابةاإلغاثة تعرض المستفيدين والعاملين في مجال  الحد من خطر �
  الحد من الموارد الضائعة أو المهدرة من خالل حل المشكالت أو اإلتالف �

  الحد من خطر التأجيل في المشاريع أو الغلق أو االنسحاب المبكر �
   تعزيز التعافي المبكر واالستدامة �

  
مبادئ توجيهية ألسلوب 

  حساس للصراع 
االستثمار في التحليل  �

التفصيلي للتاريخ واألسباب 
الرئيسية وجوانب التأثير 

  على الصراع.

إدراك احتماالت ومخاطر  �
وقيود التأثير الخارجي في 

  الصراع.

االشتراك الفاعل مع جميع  �
المجموعات والفئات المتأثرة 

  بطريقة حيادية وبناءة.

التعرف على المجموعات  �
على سبيل المعرضة للخطر (

الشباب واألطفال المثال 
والمجموعات التي تمثل 
أقلية) وإشراك الجهات 

المعنية الرئيسية وصناع 
على سبيل السالم المحتملين (

  السيدات).المثال 

العمل في شراكة مع الغير  �
واإلسهام في  من الفاعلين

  اتباع أسلوب شامل ومتسق.

االتسام بالشفافية والتعبير  �
  عن نواياكم بوضوح.

ضرار وتضمين عدم اإل �
اآلليات التي قد تصبحوا من 
خاللها ُعرضة للمساءلة عما 

  تقومون به من أفعال.
االستعانة بأساليب إبداعية  �

  ومرنة وقائمة على التحفيز.
  

االستعانة بالمبادئ التوجيهية للجنة 
المساعدة في منع  -المساعدة اإلنمائية

منظمة © الصراع القائم على العنف 
  2001, ي والتنميةالتعاون االقتصاد

  خطوات تبني أسلوب حساس للصراع

  : تصميم االستراتيجية الخاصة بكم3
: تحليل أدوات الفصل 2

  والربط
  : تحليل السياق1

  تطبيق التحليل الخاص بكم: -

الحفاظ على أسلوب قائم على مبادئ،  -
الحيادية والنزاهة واالستقاللية، 

للتخلص من اآلثار السلبية التي تزيد 
  حدة الصراع من 

  عدم تفويت فرصة تدعيم السالم -

إعادة التحقق من اآلثار المترتبة على  -
  أدوات الفصل والربط

تحديد مصادر التوتر  -
والنقسام بين المجموعات 
مثل االسباب االقتصادية 

والسياسة والديانة والطبيعة 
  الجغرافية

تحليل الروابط المشتركة  -
لألشخاص ببعضهم مثل 

والرموز األسواق والتاريخ 
  واالتجاهات المشتركة

فهم التفاعل بين برامجكم  -
  والسياق

البحث في التاريخ الخاص بالدولة ومشكالتها  -
  األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

تحديد أطراف الصراع وإجراء مشاورات  -
  معهم

تحديد المسببات مثل االنتخابات أو القبض  -
خصية سياسية بارزة أو على قائد أو ش

البطالة السريعة أو انقالب عسكري أو كارثة 
  طبيعية أو ندرة السلع األساسية 

  التفاوض مع أطراف الصراع 

يجب أن يتمثل الهدف العام من المفاوضات مع إحدى الجماعات المسلحة في ضمان التعاون في التوصل إلى اتفاق يسهل 
راء هذه المفاوضات بما يتفق مع القانون الدولي والمبادئ الرئيسية لإلنسانية أو يعزز من العمل اإلغاثي. يجب إج

  والحيادية والنزاهة التي تدعم العمل اإلغاثي بالكامل. 

يجب أال تشير المفاوضات اإلنسانية بأي حال من األحوال إلى اإلشادة بآراء الجماعات المسلحة أو تأييدها. وضرورة 
  ن أجل:الحوار الدائم والتفاوض م

  الحفاظ على النزاهة وتوفير الحماية والمساعدة للمجموعات المعرضة للخطر �

  توفير إمكانية وصول لإلغاثة �

  تحسين فهم القانون اإلنساني واحترامه  �

  في بعض الحاالت، يلم اتباع أسلوب أكثر حرًصا، مثل الحاالت التالية على سبيل المثال: 

  الظروف اإلنسانية إمكانية تأثير المفاوضات بالسلب على  �

  محاولة الجماعات المسلحة استخدام المفاوضات في تعزيز شرعيتهم المتصورة  �

  تالعب الجماعات المسلحة بالفاعلين في مجال العمل اإلغاثي ضد بعضهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. �

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Guide to conflict sensitivity ©  Conflict Sensitivity Consortium  
2012 
Humanitarian Negotiations with Armed Groups, © UNOCHA 
2006 
The Do No Harm Handbook  © CDA 2004 
Conflict Sensitivity Toolkit © Trocaire 2011 

   (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/25786983/141900393055

-conflicts-violent-in-response-3/humanitarian
arabic.pdf?token=BTcN4P0t6XDhs4DNxbZn2b9Ntxo%3D 
http://local.conflictsensitivity.org/wp-
content/uploads/2015/04/CSHowToGuideChpt4Emergencies.pdf 
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1150/INEE_Guiding
_principles_A3_Arabic[1].pdf 
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ً لالجئون واألشخاص النازحون داخليا   ا
طبيعية أو البشرية أو الوضع البلغ عدد األشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب تزايد الكوارث 

ميلون  60األمني الهش بشكل عام أو انتهاك حقوق اإلنسان بشكل مقلق في اآلونة األخيرة حوالي 
أعوام أو أكثر.   يمثل هذا النزوح الممتد قلًقا  5مدة % منهم في حاالت التهجير ل45نسمة.  حوصر 

  متزايًدا.

تقدم الجهات التابعة لألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مجموعة من الخدمات لالجئين واألشخاص 
النازحين داخليًا وغيرهم من المعرضين للخطر مثل الغذاء والمياه والمأوى والحماية واالستشارات القانونية 

لتعليم والرعاية الصحية.  بينما قد تمثل حالة األفراد أهمية كبيرة مثل حالة الهيئات أو الجهات المانحة وا
األشخاص النازحين داخليًا.   قد  أوالتي تتمتع بصالحيات مختلفة وقد يقدم البعض منهم الدعم لالجئين فقط 

ة أيًضا.  يمثل التنسيق أهمية كبيرة ويتم تختلف مستويات الحماية والدعم المقدم من جانب الحكومة الوطني
  التركيز على تقديم الرعاية على أساس الحاجة وليس الحالة.

  مرجع الصورة: أبو شوق، دارفور، رويترز

UNHCR   
مفوضية األمم المتحدة السامية 

  لشؤون الالجئين

تتمتع بالصالحيات الالزمة  -
لضمان توفير الحماية والخدمات 

من خالل دولة  األساسية لالجئين
  طلب حق اللجوء الخاصة بهم;

يمكنها أيًضا توفير الدعم لبعض  -
األشخاص النازحين داخليًا وطالبي 

حق اللجوء وغير المنتمين لدولة 
  معينة والمجتمعات المضيفة؛ 

جهة رائدة في تتبع التجمعات في  -
  األزمات المتعلقة بالصراعات:

  الحماية   -
لمخّيمات عمليات تنسيق وإدارة ا -

)CCCM(  
   المالجئأماكن  -
  

IOM  
  منظمة الهجرة الدولية

تسهل إدارة الهجرة على نحو   -
  منظم وإنساني; 

للمهاجرين بما في تقدم اإلغاثة   -
ذلك الالجئين واألشخاص 

  النازحين داخلًيا;

تتولى القيادة الجماعية فيما يتعلق   -
  بما يلي:

عمليات تنسيق وإدارة     -
في الكوارث المخيمات 
  الطبيعية.

يمكنها أيًضا دعم التواصل     -
اإلعالمي كجزء من التنسيق 

  بين التجمعات.

  

  الالجئون 

  .  الحدود الدولية وعبروامنازلهم الالجئون هم اللذين فروا من 

تتحمل الحكومات المضيفة المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية لالجئين، 
متحدة السامية لشؤون الالجئين مفوضة من بينما تكون مفوضية األمم ال

جانب المجتمع الدولي لضمان توفير الحماية والخدمات األساسية لالجئين 
  في الدولة التي يطلبون فيها حق اللجوء. 

) 1951بموجب القانون الدولي. (اتفاقية الالجئين لعام  تتم حماية الالجئين
لتي ال تمثل أطراف في التي تسري على جميع الدول بما في ذلك الدول ا

  هذه االتفاقية. 

ينص أكثر الحقوق أهمية على أنه ال يجوز للدولة التي يطلب فيها حق 
اللجوء إجبار الالجئين على الرجوع أو التمييز ضدهم وتكون ملزمة بضمان 

حصولهم على نفس الحقوق االجتماعية واالقتصادية التي يتمتع بها 
  مواطنيها.

قيد حقوق الالجئين فيما يتعلق بأوراق الهوية على سبيل قد ي القانون المحلي
   المثال.

 ً   األشخاص النازحون داخليا

 ً ولكنهم فروا  ،الدوليةهم اللذين لم يعبروا الحدود  األشخاص النازحون داخليا
  من منازلهم أيًضا.  

يظل األشخاص النازحون داخلياً في مظلة حماية الحكومة التي ينتمون إليها، 
تتمثل في الغالب في الحكومة التي يفرون منها.  ولذا، تمثل حماية ولكنها 

األشخاص النازحين داخلياً تحديًا في ظل عدم وجود هيئة واحدة منوطة بهذا 
  األمر أو معاهدة قانونية دولية.

توفر الحماية القانونية لألشخاص النازحين داخليًا  2012اتفاقية كمباال لعام 
ديد على المسؤولية األساسية التي تتحملها الحكومة وتؤكد من ج في أفريقيا

  الوطنية تجاه األشخاص النازحين داخليًا.

تتعلق بالعديد من األسباب المختلفة للنزوح الداخلي بشكل شامل وتدرك 
الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المضيفة 

لنازحين داخليًا والمجتمعات وتلزم الحكومة بتقييم احتياجات األفراد ا
  المضيفة.

يدعي بأنه الجئ  طالب حق اللجوء
  بينما لم يخضع لتقييم حاسم بعد.

تقرر أنظمة حق اللجوء الوطنية أو 
في بعض الحاالت، مفوضية األمم 
المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 
معايير األحقية في الحصول على 

الحماية الدولية. يمكن إرجاع 
لذين تقرر بأنهم غير األشخاص ا

الجئين أو ال يحتاجون إلى أي 
شكل آخر من أشكال الحماية 
الدولية إلى بلدهم المنشأ مرة 

  أخرى.

هو  الشخص غير المنتمي لدولة
الشخص الذي ال يتم اعتباره 

مواطنًا من جانب أي دولة. قد 
تكون العواقب وخيمة للغاية حيث 
أنه بدون الحصول على جنسية ال 

  لشخص ممارسة حقوقه.يستطيع ا

من كانوا الجئين  هم العائدون
ولكنهم عادوا مؤخًرا إلى موطنهم 

األصلي. يسري هذا المصطلح 
أيًضا على األشخاص النازحين 

داخليًا الذين عادوا إلى محل 
إقامتهم السابق. قد يحتاجون أيًضا 
إلى دعم مؤقت عند إعادة االندماج 

  .في المجتمع

ون من يختار هم المهاجرون
تحسين نمط حياتهم المعيشية 

(العمل أو التعليم أو العائلة أو 
غيرها من األسباب) وتتم معاملتهم 
معاملة تختلف عن معاملة الالجئين 
بموجب القوانين المحلية والدولية. 

بخالف حالة الالجئين الذين ال 
يمكنهم العودة بشكل آمن إلى 

موطنهم، ال يواجه المهاجرون أي 
  .لعودةمعوقات عند ا

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Running Effective Migrant Resource Centre Handbook© IOM 

2015 
Refugee Innovation, Humanitarian Innovation Project, 2015 

ية كتيب متعلق بحماية األشخاص النازحين داخليا، المجموعة العنقودية الخاصة بمجال الحما
2010العالمية عام   

2004مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عام  شراكة المنظمات لحماية الالجئين،  
2004مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عام  -المبادىء التوجيهية بشأن النزوح الداخلي  

Protecting Refugees: Field Guide for NGOs ©  UNHCR 1999 

 (مصادر باللغة العربية) مزيد من المعلوماتمواقع إلكترونية ل
https://familylinks.icrc.org/ar/pages/home.aspx 
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  الحماية

 اإلغاثيةتمثل الحماية محوًرا رئيسيًا للعمل اإلغاثي. تحدد الطريقة التي نتبعها في تصميم وتنفيذ االستجابة 

تعرض المجموعات المعرضة للخطر إلى خطر كبير أو تتم حمايتهم من الضرر.  يكمن خطر كون  مدى
أن ما يقومون به من أفعال قد يؤثر على  جزًءا من المشكلة في حالة عدم تفهم اإلغاثةالفاعلين في مجال 

  سالمة األشخاص.   

بتنفيذ برامج حماية من تلقاء نفسها.  بينما تهدف  اإلغاثةليس من المتوقع أن تقوم جميع الجهات العاملة في مجال 
 اإلغاثةنب الحماية الخاصة إلى تضمين مبادئ الحماية وإمكانية الوصول ذو المعنى والحماية والكرامة في جميع جوا

الحماية إلى عوامل منذ البداية قد يقلل من الخطر ويحول دون التهديدات الدائمة ووقوع المزيد من المقدمة.  تحليل 
  .اإلغاثةويتحمل هذه المسؤولية جميع الفاعلين في مجال الضرر.  

  ما هي الحماية الخاصة؟

  تجنب إحداث ضرر  .1

ير مقصودة من جراء تدخلكم (أو عدم تدخلكم) بما قد يزيد منع وتقليل بقدر المستطاع أي آثار سلبية غ
  من تعرض األشخاص إلى مخاطر مادية ونفسية اجتماعية.  إعطاء األولوية للسالمة والكرامة.

  .     تمكين إمكانية الوصول2

ع احتياجاتهم الترتيب لحصول األشخاص على إمكانية الوصول إلى المساعدات والخدمات بما يتناسب م
يز على سبيل المثال). توجيه عناية خاصة إلى األفراد والمجموعات التي قد تكون ون أي عوائق (تميوبد

معرضة للخطر على وجه الخصوص أو تعاني من صعوبة في إمكانية الوصول إلى المساعدات 
  والخدمات.

   .    المساءلة3

دخالت والتعامل مع المخاوف ها قياس مدى مالئمة التلوضع آليات مالئمة يستطيع المتضررون من خال
  والشكاوى.

   المشاركة والتمكين .4

دعم تطوير الحماية الشخصية والقدرات ومساعدة األشخاص في المطالبة بحقوقهم بما في ذلك، بدون 
  حصر، حق اإليواء والغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم.

  مبادئ الحماية" -.  انظر أيًضا "مشروع اسفير2012© نبذة عن الحماية الشخصية  –تجمع الحماية العالمي

المخاطر والتهديدات الشائعة    
  العنف الشخصي

أو اإلصابة أو التهجير  القتل العمد -
  أو العوز أو االختفاء

تصاب والعنف القائم على االغ -
  الجنس أو النوع

ر اإلنسانية أو التعذيب والمعاملة غي -
  الُمهينة

  الحرمان 

ريق السرقة أو فقدان األصول عن ط -
  اإلتالف 

مصادرة األراضي وانتهاك حقوق  -
   األراضي

التمييز والحرمان من الحقوق في  -
الصحة والتعليم والتملك والمياه 

  والفرص االقتصادية.

التحرك المحدد وإمكانية 
  الوصول المقيدة

التشغيل القصري لألطفال والدعارة  -
واالستغالل الجنسي واإلتجار بالبشر 

  تعباد والخطف واالس

االنفصال العائلي اإلجباري أو  -
  العارض أو التهجير القصري 

الحركة: فرض قيود تعسفية على  -
اإلجباري أو حظر التجول  الرجوع

العقابي أو غلق الطرقات بما يمنع 
إمكانية الوصول إلى األرض 

والماشية واألسواق والوظائف 
والعائلة واألصدقاء والخدمات 

  االجتماعية.

ضعف الصحة والنظافة الصحية أو  -
الجوع أو المرض بسبب اإلتالف 

العمدي للخدمات أو منع سبل 
  العيش.

فرض قيود على المشاركة السياسية  -
أو الدينية وحرية تكوين الجمعيات 

  واالنتماء إليها.

فقدان أو سرقة المستندات الشخصية  -
التي تثبت الهوية والملكية وحقوق 

  المواطن. 

  
  

  بتوفير الحماية الخاصة؟كيف نقوم 

  فهم من المعرض للخطر ولماذا وحقوق الشعوب �

  اعتبار اآلثار المترتبة على اتخاذ إجراءات أو عدم اتخاذ إجراءات حيال التهديدات �

  الحد من خطر اإلساءة من جانب الفرق العاملة في مجال اإلغاثة �

  رة المشروعتضمين اعتبارات الحماية في جميع القطاعات وعلى جميع مراحل دو �

  ضمان اعتبار إمكانية التعرض للخطر والمخاطر المحتملة في جميع البرامج والمشروعات �

  ضمان مشاركة جميع المجموعات �

  ضمان تعرف فرق العمل على كيفية وموضع إحالة األشخاص للحصول على الدعم �

ن إمكانية وصول مثل إجراء حوار مع أطراف الصراع لتحسي تأييد اتخاذ إجراء حيال تهديدات معينة �
  األشخاص إلى المساعدات أو من أجل سالمتهم

التعاون والتنسيق مع القطاعات والتفويضات األخرى (من خالل التجمعات/ القطاعات) لتعزيز ممارسة  �
  الحماية

  

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Protection Mainstreaming Training Package , Global Protection 
Cluster 2014 
Professional standards for Protection Work, © ICRC 2013 
Minimum Inter-Agency Standards for Protection Mainstreaming, © 
World Vision 2012 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protecti
on_mainstreaming/PM_training/GPC_PMTrainingPackage2014

 AR.pdf-8- 
http://www.ifrc.org/Global/Publications/Gender%20and%20Dive
rsity/1297700-Gender-based%20Violence%20in%20Disasters-
AR_LR.pdf 
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  حماية الطفل
قد يكون لحاالت الطوارئ آثاًرا مدمرة على سالمة األطفال ورفاهيتهم.  تكون استجابات 

   حماية األطفال عاجلة وقد تكون منقذة لألرواح.

  ما الذي قد يحدث لألطفال في حاالت الطوارئ؟

لق بين الكبار وعدم القدرة على الذي قد يرجع إلى فقدان األبوين والغير من أولياء األمور وزيادة الق   اإلهمال −
   الحصول على الخدمات األساسية.

: من خالل حوادث السير والغرق واالحتراق ومالمسة بقايا الحروب القابلة لالنفجار واألسلحة المخاطر واإلصابات −
   النارية.

رة لعنف داخل األس: قد يزيد الضغط الواقع على العائلة من مستوى االعنف البدني وغيره من الممارسات الضارة −
سلبية مثل زواج األطفال وإيذاء الذات.  قد يتعرض األطفال المنفصلون إلى خطر  بما يؤدي إلى وجود آليات تأقلم

  . متزايد من العنف واإلهمال. العنف يتضمن العنف السياسي والعسكري مثل استخدام األلغام

لإلصابات والوفاة واألمراض التي تنتقل عبر االتصال : يزيد في حاالت الطوارئ بما يعرض األطفال العنف الجنسي −
  الجنسي والحمل المبكر.

مية : قد تولد األزمات ضيق مزمن وحاد: قد يؤدي إجهاد الُس االجتماعي واالضطرابات العقليةو يالضيق النفس −
  ية وإنمائية.  إلى إصابة األطفال بأضرار بدنية وعاطف

بل عيشها، ينقطع التعليم في الغالب وتتآكل آليات الحماية بينما يعرض األطفال : عندما تفقد العائالت سعمالة األطفال −
القوات أو الجماعات المسلحة والعمل في الشوارع وتهريب األطفال  العمل مع مثللخطر أسوأ أشكال عمالة األطفال 

  واالستغالل الجنسي.

ون األوالد والفتيات المعتقلين أكثر عُرضة لخطر :  قد تزيد معدالت االعتقال في حاالت الطوارئ ويكالعدل لألطفال −
من حاالت العنف فرصة محدودة أو قد ال  التعذيب والعنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف. يكون لألطفال الناجين

  توجد فرصة في الحصول على العدل أو التعويض.

  ما الذي يمكن فعله؟  

الصراع وغير ذلك من القطاعات وصناع القرار مثل الفاعلين في  مع الحكومات والجهات المانحة وأطراف  التعاون •
مجال حماية األطفال لتعزيز استخدام دور األيتام والتبني الدولي حيث يكون األوالد والفتيات في موقع أكثر أماًنا وتتم 

  الرعاية بهم في بيئة عائلية تتماشى مع مجتمعاتهم.

ية األطفال مثل العمل مع المستفيدين وفئات أوسع نطاقًا واآلباء حول المخاوف المتعلقة بحما  زيادة الوعي •
  والمجتمعات المحلية من أجل إطالق حمالت توعية عامة لمقاومة تهريب األطفال أثناء حاالت الطوارئ وبعد انتهائها.

من المرونة  وتنفيذ أنشطة من أجل تطوير مهارات حياتية لألطفال وعائالتهم لبناء درجة تعزيز التغير السلوكي •
وتمكين وقاية أفضل واالستجابة لمخاوف حماية األطفال مثل تقديم الدعم لآلباء الذين يربون أطفاًال في ظروف صعبة 
وعصيبة مع توفير برامج تربية أطفال إيجابية ونشر بدائل لألسلوب القائم على العنف للمساعدة في جعل األطفال أكثر 

  أمانًا.

رئيسين ومقدمي الخدمات على جميع المستويات فيما يتعلق بموضوعات حماية األطفال مثل للعمال ال  بناء القدرات •
  برامج التدريب التجريبي لألخصائيين االجتماعيين المحليين من أجل توفير رعاية داعمة لألطفال وأولياء أمورهم.

ير المترافقين أو األيتام أو من في حاجة لألطفال المنفصلين أو غ تطوير وتدعيم ومراقبة بديل أو رعاية مؤقتة •
إلى ترتيبات بديلة من أجل توفير األمان بما في ذلك األطفال الذين يتم إطالق سراحهم من القوات أو الجماعات المسلحة 

  أو من المعتقل.

ت األساسية حيث يتم التعرف على األطفال المعرضين للخطر وتتم إحالتهم للحصول على الخدما  قيادة إدارة الحالة •
(الدعم الطبي والرعاية المؤقتة والدعم النفسي االجتماعي والمساعدة القانونية واألمان واألمن وغير ذلك) يصاحبهم 

  أخصائي اجتماعي متدرب.

، مثل توفير مساحات صديقة للطفل تسهيلها من خالل مجتمعهملألطفال، يتم  تقديم أنشطة اجتماعية منظمة  •
لها الحصول على اللعب المنظم والترفيه واالستجمام والتعلم. تتضمن أنشطة الدعم النفسي يستطيع األطفال من خال

االجتماعي األخرى على التواصل حول أساليب التوافق اإليجابية وتفعيل الشبكات االجتماعية والمجموعات النسائية 
  .شباب واإلسعافات األولية النفسيةوأندية ال

  

لكل طفل الحق في طفولة 
  ية طبيع

  في حاالت الطوارئ:

تتفاوت عرضة األطفال 
وفقًا للسن والجنس  للخطر

واإلعاقة وغيرها من العوامل 
(االنفصال عن أولياء األمور 

والمنشأ العرقي والديانة والحالة 
  وغير ذلك).

قد تزيد حدة مشكالت الحماية 
 التي كانت قائمة قبل ذلك

معها مشكالت جديدة  وتظهر
اية الطفل وتقل كفاءة نظام حم

(بما في ذلك الوحدات البنائية 
االجتماعية والسلوكيات 

  اإليجابية).

إلى األطفال وأولياء  عاستم
أمورهم لتحديد األولويات مع 

  االستمرار في االستماع

برامج حماية األطفال   أبدأ −
  منذ اليوم األول

حماية األطفال تنظيم   −
أعمال وتضمينها في جميع 

  اإلغاثة

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
إرشادات الوكالة المشتركة بين الوكاالت المتعلقة بإدارة الحاالت و حماية الطفل، 

 2014مجموعة عمل حماية الطفل، عام 
اإلنصات، التعلم، التمثيل، منع و الرد على العنف الموجه ضد األطفال في المنازل و 

 2014ع السويد، عام منظمة إنقاذ الطفل فر -المجتمعات

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
ileshttps://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/f

 handbook_0.pdf-version-arabic-/cpms 
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  أهداف التنمية المستدامة 

هدف المصاحب نطاق وطموحات جدول  169هدف للتنمية المستدامة والـ  17تحدد الـ 
فيما يتعلق بالتنمية المستدامة باالستناد على األهداف اإلنمائية لأللفية  2030األعمال العالمي 

2015.  

تحويل العالم الذي نعيش 
 2030جدول أعمال  -فيه

  المستدامة  لتحقيق التنمية

من الدول األعضاء  197شارك 
في األمم المتحدة في منتدى عالي 

المستوى إلطالق جدول أعمال 
  . 2015في سبتمبر  2030

  جدول األعمال:

تعزيز الحاجة إلى القضاء على  �
  الفقر لتحقيق التنمية المستدامة؛

وضع خطة عمل للشعوب  �
والكوكب الذي نعيش عليه 

  وتحقيق الرخاء؛ 

لى تحقيق السالم الحرص ع �
  العالمي؛

دعوة جميع الدول لتحقيق  �
 الحرص والمساهمة.

  الشعوب
ضمان قدرة جميع األشخاص  -

على تحقيق احتياجاتهم بكرامة 
وعلى أساس المساواة وفي بيئة 

  صحية.

  الكوكب الذي نعيش عليه 
تدعيم احتياجات األجيال  -

  الحالية والمستقبلية.

  الرخاء 
تصادي ضمان تحقيق تقدم اق -

واجتماعي وتكنولوجي للجميع 
  في تناغم مع الطبيعة.

  السالم 
تبني مجتمعات تضمينية قائمة  -

على السالم والعدل خالية من 
  الخوف والعنف. 

  الشراكة
العمل من خالل شراكات  -

عالمية قائمة على التكافل 
والتركيز على احتياجات 

المجتمعات األكثر فقًرا واألكثر 
  ُعرضة للخطر.

  
  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

  
  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

  
  ية لجميع األعماروجود حياة صحية وتعزيز الرفاهضمان 

  

لم مدى ضمان وجود تعليم تضميني على درجة عالية قائم على المساواة وتعزيز فرص التع
  للجميع الحياة

  

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
  

  
  ضمان اإلتاحة واإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع

  
  ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

  

شامل ومستدام والتوظيف الكامل واإلنتاجي والعمل ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستمر و
  الالئق للجميع

  

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع 
  االبتكار

  
  الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

  
  منة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآ

  
  ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

  
  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

  

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية 
  المستدامة

  

ميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة حماية النظم اإليكولوجية البرية وتر
الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، 

  ووقف فقدان التنوع البيولوجي

  

تعزيز وجود مجتمعات مسالمة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدل للجميع وبناء 
  رضة للمساءلة على جميع المستوياتمؤسسات شاملة وفاعلة وُع 

  

  تعزيز وسيلة تنفيذ شراكة عالمية وإحيائها من أجل تحقيق التنمية المستدامة

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Millennium Development Goals Report, © United Nations   
Department of Economic and Social Affairs, 2015 
Projecting progress – Reaching the SDGs by 2030, , ©  ODI 2015  
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  هيكل المساعدات اإلنسانية  
  : يتغير هيكل المساعدات اإلنسانية في هذا العالم المتغير والمعقد

  تطور المزيد من الدول قدرات إدارة الكوارث المحلية    •

  الوطنيين    الفاعلينبما في ذلك  الفاعلينزيادة عدد  •

  تنوع الجهات المانحة    •

اص "الذي يهدف إلى جانب القطاع العسكري والقطاع الخ انية منأشكال جديدة من إجراءات المساعدات اإلنس •
  الربح"  

  تغير طرق التنسيق. •

المختلفين وتحقيق التنسيق وأن هذه المساعدة مالئمة للسياق  الفاعلين ميع جهات االستجابة إلى تفهم دورتحتاج ج
  .  المحلي من خالل االرتباط بسياسات وخطط إدارة الكوارث والطوارئ والتنمية

  دور الحكومات 

منطقة "تتحمل كل دولة المسؤولية عن االهتمام أوًال بضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها من الحاالت الطارئة التي تحدث في 
   46/182قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة     "كل دولة

  نسانية:تقوم الدول بأربعة أدوار وتتحمل المسؤولية المتعلقة بتقديم المساعدات اإل

  توفير المساعدة والحماية .1

  اإلعالن عن األزمة والدعوة للحصول على مساعدة دولية .2

  مراقبة المساعدة الخارجية وتنسيقها .3

  وضع إطارات عمل تنظيمية وقانونية لتنظيم مساعدات اإلغاثة .4

ول النامية وزيادة الرغبة بشكل جزئي إلى زيادة ثروات بعض الد يؤدييوجد تركيز متزايد على دور الحكومات الوطنية بما 
  والقدرة على االستجابة للكوارث بدون مساعدات خارجية وظهورها كجهات مانحة.

  دور جهات االستجابة المحلية والوطنية 

االعتراف المتزايد بالمجتمعات المحلية والعائالت والحكومة الوطنية والمحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص التي تستجب 
  لتقديم المساعدات اإلنسانية أوًال.   في الغالب

بالرغم من تميزها الكبير في توفير اإلغاثة للمجتمعات، يمثل التنسيق أهمية كبيرة مع جهات المساعدة الدولية والمؤسسات 
  المحلية التي تعمل في شراكة لتحقيق االتساق في المعايير والمساءلة.

  دور المنظمات الدولية

الوطنية غير قادرة على االستجابة لنطاق عندما تكون الحكومات 
حالة الطوارئ، يمكنها طلب الدعم الدولي من خالل منسق 

إلى منسق اإلغاثة وم المتحدة مالمساعدات اإلنسانية/ المقيم التابع لأل
  الطارئة التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.  

نسيق مع اللجنة الدائمة يتحمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالت
) المسؤولية عن الجمع بين جهات IASCالمشتركة بين الوكاالت (

تقديم الخدمات الدولية والمحلية لتحقيق تقديم استجابة متناغمة 
األمم المتحدة والمنظمات الدولية “صفحات انظر لحاالت الطوارئ.   

  والتنسيق المجمع" 

منظمات غير الحكومية الدولية على األمم المتحدة وال الفاعلينيشتمل 
والصليب األحمر والهالل األحمر والمنتديات اإلقليمية بين الحكومات 
والحكومات المساعدة والقطاع الخاص بشكل متزايد.  قد يوجد 

  البعض منها بالفعل داخل الدولة ويمكنها تقديم االستجابة العاجلة.

أربعة نماذج من إجراء 
  المساعدات اإلنسانية 

تمتلك  –نموذج االستشاريال
الحكومة الوطنية والمجتمع 
المدني القدرة الكافية على 

االستجابة إلى الكوارث ذات 
الحجم الكبير والحد من الحاجة 

إلى المساعدات اإلنسانية الدولية 
مثل حالة الزلزال الذي ضرب 

  .2008الصين في عام 

  

توجد   - النموذج التعاوني
فعل بعض القدرات والموارد بال

لالستجابة المحلية وقد  الالزمة
 الفاعلينال تتوفر الرغبة لدى 

المحلين والوطنين في تسليم 
القيادة إلى المؤدين الدوليين. قد 

يسعى المؤدون الوطنيون أو 
شبه الوطنيين إلى تولي دور 

القيادة في جوانب مثل التنسيق 
في  اإثيوبيفي  الجفاف مثل حالة

  .2015عام 

  

طلب  - لالنموذج الشام
الحصول على المساعدات 

الدولية لحشد األموال 
واإلمكانيات من أجل تنسيق 

البضائع المساعدات وتوفير 
الخدمات إلى المنكوبين بشكل و

مباشر. توجد احتياجات كبيرة 
واإلمكانيات المحلية محدودة 
ويتعين على الجهات الدولية 

تولي دور القيادة.  وهذه تعتبر 
توى الثالث حالة طارئة من المس

مثل الزالزل التي ضربت نيبال 
  .2015في 

  

تحد المصالح  - النموذج المقيد
السياسية من تحقيق السالم 

اإلنساني بسبب األفعال التي 
تقوم بها األطراف المختلفة 
واألزمات التي تخلق العنف 
والتقييد المتعمد من إمكانية 

الوصول من جانب االثنين مًعا 
حالة مثل في كثير من الحاالت 

 في عام اليمنفي صراع ال
2015.  

  )2014يتشيل، م(رامالينجام، 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Future of NGOs in the Humanitarian Sector, © Humanitarian 

Futures Programme 2013 
2015وضع المنظومة اإلنسانية، ألناب، عام   

Primary role of governments in humanitarian action-rhetoric or 
reality? ©  Hofmann & Domingo, 2015 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
 e/view.php?id=13http://www.buildingabetterresponse.org/cours 

 response.org/resource/21535-http://www.urban    
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  األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
ً ومات تمثل جميع دول العالم تقريباألمم المتحدة هي منظمة عالمية بين الحك .  تتمثل أحد ا

أدوارها الرئيسية في تحقيق التعاون الدولي في حل المشكالت االقتصادية أو االجتماعية أو 
 الثقافية أو اإلنسانية. 

درات السلطات الوطنية، يمكن استدعاء األمم المتحدة والجهات التابعة الكوارث التي تتخطى ق حاالتفي 
 لها لتوفير وتنسيق المساعدات اإلنسانية وتوفير الحماية والدعم للمنكوبين.

 

 

تجمع اللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت المنظمات الدولية 

لكي تعمل معًا من أجل توفير 
المساعدات اإلنسانية فيما 

بالكوارث الطبيعية يتعلق 
والحاالت الطارئة المتعلقة 
بالصراعات وأزمات الغذاء 

 العالمية واألوبئة. 

من خالل تنسيق األنشطة، 
تحسن الدول األعضاء الخدمة 

المقدمة بشكل عام وتشارك 
المصادر والتحليل المشترك 
 وتنشر أفضل الممارسات. 

يستخدم المشاركون منتدى 
 لالتفاق على السياسات على

مستوى النظام لتحقيق استجابة 
أفضل بشكل عام مع احترام 
السلطات الفردية التي تتمتع 

 بها المنظمات.

بما في ذلك الهيئات األساسية 
التابعة لألمم المتحدة ومنظمة 

 الهجرة الدولية.

إشراك المنظمات غير 
 : الحكومية من خالل

إنترأكشن -
www.interaction.org/ 

 

اللجنة التوجيهية  -
لالستجابة اإلنسانية 

)SCHR( http://schr.info 
 

المجلس الدولي للوكاالت  -
 )ICVAالتطوعية (

www.icva.ch 

 التابعة لألمم المتحدة في المجال  الرئيسية الجهات

OCHA – مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

                             .)IASC(اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  يحشد وينسق االستجابة اإلنسانية الدولية باالشتراك مع 
http://ochaonline.un.org 

 

WFP - لميبرنامج األغذية العا 

 المقدم الرئيسي لمساعدات اإلغاثة الخاصة باألغذية.                -إطعام الجوعى والفقراء 
 www.wfp.org 
 

WHO - منظمة الصحة العالمية  

يم توفر شراكة عالمية عامة في مجال الصحة من خالل وضع المعايير ومراقبة االتجاهات الصحية وتقد
 .                            التوجيهات فيما يتعلق بالمشكالت الصحية الطارئة

www.who.org 

PAHO  مكتب اإلقليمي لألمريكتين التابع لألمم المتحدةال هو. 

www.paho.org 
 

UNICEF - متحدة للطفولة صندوق األمم ال 

العمل على تعزيز حقوق األطفال وبقائهم وتنميتهم من خالل توفير المساعدات المتعلقة بالصحة والتعليم 
   والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية.

www.unicef.org 

UNHCR - مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين   

يوفر الحماية والمساعدة الدولية لالجئين واألشخاص غير المنتمين إلى دول واألشخاص المهجرين داخليًا 
 وخاصة في حاالت الطوارئ المتعلقة بالصراعات

www.unhcr.org                                                                                                                 

FAO – منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

                                          .الت مؤن الغذاء العالميةتقدم التحذيرات المبكرة عن األزمات الغذائية الوشيكة وتقيم مشك
www.fao.org                                 

UNDP - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 وإجراءاتف حدة الكوارث تخفيويساعد الدول المعرضة للكوارث في اتخاذ التدابير الخاصة بالتخطيط الطارئ 
الوقاية والتأهب.  قد ينسق المنسق المقيم (رئيس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدولة) جهود اإلغاثة األولية 

 على المستوى الدولي.                      
   www.undp.org 

 والهالل األحمرالحركة الدولية للصليب األحمر 
ICRC  - اللجنة الدولية للصليب األحمر     

 جينيف للمساعدة في حماية المدنيين في أوقات الحرب. اتمفوضة من خالل اتفاقي

IFRC -  يقوم بتنسيق توفير المساعدات من جانب  االتحاد الدولي للصليب األحمر وجمعيات الهالل األحمر
 ث الطبيعية أو خارج مناطق النزاعالمجتمعات الوطنية إلى ضحايا الكوار

 الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر

 مساعدة المعرضين للخطر ضمن الحدود المحلية.

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Basic Facts about the UN – Humanitarian Action © United 
Nations 2011 
UN Organisation System, © United Nations 2015 
What is Inter-Agency Standing Committee? - 2012 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
movement/-are/the-we-http://www.ifrc.org/ar/who 

east/-work/middle-we-http://www.un.org/en/sections/where 
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    دورة برنامج المساعدات اإلنسانية  
تقدم دورة برنامج المساعدات اإلنسانية إطار عمل لتوصيل المساعدة للوفاء باحتياجات المتضررين بسرعة وفاعلية 
وبطريقة قائمة على مبادئ.  إنها مجموعة من اإلجراءات المنسقة المتخذة للمساعدة في تحضير االستجابة اإلنسانية 

  فيذها. وإدارتها وتن

يجب أن تتوافق جميع المنظمات الفردية التي تشكل جزًءا من االستجابة مع بعضها وتقدم النتائج المتوقعة بشكل عام.  
تحتاج المنظمات إلى العمل مع أخذ العمل الجماعي بعين االعتبار والتعاون مًعا ومشاركة المعلومات وأن تتحمل جميعها 

  ت أفضل والحصول على مخرجات ُمحسنة من أجل المتضررين. المسؤولية عن العمل التخاذ قرارا

التنسيق وإدارة المعلومات.  من  -تتكون دورة برنامج المساعدات اإلنسانية من ستة عوامل متعاقبة و"عاملي تمكين"
مع ذو الضروري لهيئات المساعدات اإلنسانية تنسيق خطط االستجابة والتقييم الخاصة بها من خالل المشاركة مع التج

  )(انظر أيًضا صفحة "التنسيق الجماعي وإدارة المعلومات"الصلة في عملية دورة برنامج المساعدات اإلنسانية.  

  
التأهب لالستجابة في حاالت . 1

  )ERP( الطوارئ
  

تتضمن عملية التأهب لالستجابة 
في حاالت الطوارئ مشاركة 
مكونات االستجابة الرئيسية 
لحاالت الطوارئ المحتملة 

  والتخطيط المسبق. 
  

وتعتبر هذه العملية عملية 
  مستمرة.

  

  المخرجات األولية 

إنتاج تحليل المخاطر والمراقبة  •
مستوى مخاطر على مستوى 

الدولة وتحديد المجموعات 
المعرضة للخطر.  وهذا يدل على 

إجراءات التأهب وخطط 
  الطوارئ. 

  

 إجراءات التأهب ذات الحد األدنى •
لضمان إمكانية  يتم اتخاذها مسبًقا

تنفيذ دورة برنامج المساعدات 
اإلنسانية على نحو يتسم بالفاعلية. 

وهذا يتضمن مراقبة المخاطر 
ووضع ترتيبات التنسيق 

والتحضير لعمل تقييم مشترك 
والمراقبة وإدارة المعلومات 

  والسعة التشغيلية. 
  

التخطيط في حاالت الطوارئ  •
  وإجراءات التأهب المتقدمة  

يد القدرات ومتطلبات مثل تحد
التجهيزات الرئيسية والتمركز 

المسبق لمؤن اإلغاثة لالستجابة 
  األولية.

  

  مزايا الهيئات 

تخطيط االستعداد الخاص بكم تنظيم 
ترتيبات التجمعات  لكي تناسب

الموضوعة في ظل نهج التأهب 
لالستجابة في حاالت الطوارئ بما 
يضع جميع المؤدين ذات الصلة في 

تقدم من االستعداد مستوى م
  لسيناريوهات محددة.

  
  

انظر أيًضا صفحات عن "تقييم 
االحتياجات وجمع األموال والمراقبة 

  والتقييم".

مرحلة دورة برنامج   المخرج األولي    مزايا الهيئات 
  المساعدات اإلنسانية 

اإلسهام في النظرة العامة عن االحتياجات 
  ات.  اإلنسانية من خالل التجمعات/القطاع

استخدام النتائج في تخطيط برامج 
  ومشروعات تتسم بالفاعلية.

 نظرة عامة عن االحتياجات
نظرة عامة عن الحاجة  اإلنسانية:

اإلنسانية التي تمثل أولوية في 
   الدولة المتضررة.

 وتحليل تقييم . 2
  االحتياجات 

استخدام خطة االستجابة اإلنسانية 
والخطط الجماعية للتحقق من 

الخاصة والخطط  ستراتيجيةاإل
التي تعكس أولويات  اإلستراتيجية
  القطاعات. 

المشاركة مع التجمع لضمان دمج الخطط 
الخاصة في عروض المساعدة السريعة 

  جمع األموال.  مبادرات و

العمل   خطة االستجابة اإلنسانية:
ى النظرة العامة عن عل

االحتياجات اإلنسانية لتحديد 
استراتيجية رئيسية لالستجابة 

والتعرف على األولويات الرئيسية 
وتحديد كل  والخطط الجماعية

تجمع وما يمكنه القيام به لإلسهام 
  في األهداف االستراتيجية.

تخطيط االستجابة . 3
  االستراتيجي

  المشاركة في خطط مراقبة التجمعات. 
ضمان تحقيق القدرة فيما يتعلق 
  بمشاركتكم في أنشطة المراقبة.

محاذاة مؤشرات المشروع الخاصة بكم 
  مع الخطط الجماعية.

استخدام تقرير المراقبة الدوري كإجراء 
لتحقيق المشروع الخاص بكم لتأثير أوسع 

  نطاقًا.

إطار عمل مراقبة االستجابة 
وتقرير المراقبة  اإلنسانية 
مدى جودة تحقيق   الدوري):

مخرجات ونتائج خطة االستجابة 
اإلنسانية: األهداف االستراتيجية 

العامة واألهداف الجماعية 
  واألنشطة على مستوى الدولة. 

  التنفيذ والمراقبة  . 4

تلعب التجمعات دوًرا مهًما في تسهيل 
تخصيص األموال من الصناديق المجمعة 

تجمع إلى الشركاء للوفاء بخطة استجابة ال
  الخاصة بهم.

  صناديق مجمعة قائمة في الدولة  

وصندوق استجابة طوارئ 
آليات التمويل المجمع،   مركزي:

جمع األموال لخطط االستجابة 
  لحاالت الطوارئ

  حشد الموارد. 5

عبارة عن  مراجعة األقران التشغيلي
تقرير داخلي مقدم إلى فريق تنسيق 

ئمة المساعدات اإلنسانية واللجنة الدا
المشتركة بين الوكاالت بالرغم من 

إمكانية مشاركة إجراءات مهمة لمؤدين 
آخرين.   قد تقدم التقييمات اإلنسانية بين 
الوكاالت توصيات قابلة للتنفيذ لالستجابة 

  المستقبلية ألفراد أو هيئات معينة.

أداة  :مراجعة األقران التشغيلي
إدارة داخلية بين الوكاالت للتعرف 

وانب التي تحتاج إلى على الج
  تحسين.  

التقييمات اإلنسانية بين  
تقييم مستقل لنتائج  الوكاالت:

  االستجابة الجماعية.

مراجعة وتقييم . 6
  األقران التشغيلي

تقدم نظرة عامة رسومية لالحتياجات ومراقبة االستجابة والفجوات على مستوى   لوحة العمل اإلنساني:
 التجمعات بصيغة سهلة.

  
 يزيةمتوفرة باللغتين العربية و االنجلأخرى صادر م

IASC Reference Module for the Implementation of the          
Humanitarian Programme Cycle, v2.0, IASC, 2015. 

  

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/f
iles/hpc_reference_module_ar_20_1_2016_v1.18.pdf 

 http://www.buildingabetterresponse.org/course/view.php?id=13  
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  التنسيق الجماعي
عند وقوع حاالت طارئة، يلزم التنسيق للحد من الفجوات والتداخالت في المساعدات التي تقدمها منظمات 

  المساعدات اإلنسانية.

ً ائمة المشتركة بين الوكاالت رسمييتم تفعيل تجمعات اللجنة الد عند تخطي آليات التنسيق القائمة أو تقييد  ا
  . الحتياجات التي يتم التعرف عليها بما يتفق مع مبادئ المساعدات اإلنسانيةقدراتها في االستجابة ل

-   

ال يمثل األسلوب الجماعي حل التنسيق الوحيد ويمكنه التعايش مع أشكال أخرى من التنسيق الوطني 
  والعالمي.  يجب تصميم نطاق ترتيبات تنسيق المستوى الوطني بما يتوافق مع كل سياق تشغيلي.  

  

  مستوى شبه الوطني  على ال

أهمية  يمثل التنسيق شبه الوطني
كبيرة في الحاالت التي تتطلب 

تقديم استجابة في المناطق 
على مستوى منطقة  البعيدة أو

وصول التجمعات كبيرة.  يمكن 
نية والمحلية إلى شبه الوط

بشكل أفضل  المعرفة المحلية
والعمل على مستوى الحكومة 

  والمنظمات المحلية.  

الوطنية م التجمعات شبه تقد
ً فرص   مثالية لمشاركة القيادةا

بين الفرص الوطنية 
والمؤسسات غير الحكومية 

التابعة لألمم  الوطنية والهيئات
غير  المتحدة والمنظمات
  الحكومية الدولية.

  على المستوى الوطني  

يتحمل كل تجمع فاعل 
منسق  امالمسؤولية أم

 خالل المساعدات اإلنسانية من
القيادة الجماعية والسلطات  هيئة

  الوطنية والمنكوبين.  

لك، يتم تشجيع كلما أمكن ذ
الهيئات القيادة المشتركة مع 

  وغير الحكومية.الحكومية 

  على المستوى العالمي 

تتحمل هيئة القيادة الجماعية 
المختصة المسؤولية أمام منسق 

اإلغاثة الطارئة مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون 

كما تهدف ) OCHAسانية (اإلن
لتعزيز القدرة على التأهب 

واالستجابة لحاالت الطوارئ 
من خالل جهات استجابة 

متدربة وأدوات وأساليب موحدة 
  ومشاركة أفضل الممارسات.

  تشتمل التجمعات على:

  تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات

  التعافي المبكر

  التعليم

  رئاالتصاالت عن بُعد أثناء حاالت الطوا

  األمن الغذائي

  الصحة

  اإلمداد والتجهيز

  التغذية

  الحماية

  أماكن اإليواء

  المياه والصرف الصحي والنظافة 

  لن يتم تفعيل جميع التجمعات في كل مرة

  :تعزيزيهدف األسلوب الجماعي إلى  

  الشفافية   -

  المساءلة  -

  القدرة على التنبؤ -

  المشاركة مع السلطات الوطنية  -

  متأثرة تضمين المجتمعات ال -

  الدعم -

  التخطيط المشترك  -

  

تقوم التجمعات بإنشاء شراكات بين المؤدين الدوليين في 
مجال المساعدات اإلنسانية والسلطات الوطنية والدولية 

  والمجتمع المدني.

  الخواص الوظيفية للتجمعات على مستوى الدولة 

  يات االستراتيجية والتخلص من التكرار.مدفوعة بخطة االستجابة اإلنسانية واألولو – تقديم خدمات الدعم .1

 – إبالغ عملية صنع القرار االستراتيجي لمنسق المساعدات اإلنسانية/ فريق المساعدات اإلنسانية بالدولة .2
تحضير تقييم االحتياجات وتحليل الفجوات إلبالغ األولويات وتحديد حلول والتوصل إليها فيما يتعلق بالفجوات 

  المشكالت المتداخلة. والعوائق والتكرارات و

وضع خطط قطاعية لدعم األولويات االستراتيجية وتطبيق المعايير والمبادئ  –تخطيط االستراتيجيات وتنفيذها .3
  التوجيهية وتحديد أولويات التمويل.

ات المراقبة وإعداد تقارير فيما يتعلق باألنشطة واالحتياجات وقياس مدى التقدم وتقديم توصي  –المراقبة والتقييم .4
  باإلجراء التصحيحي. 

حيث تكمن مخاطر عالية متعلقة بتكرار الكوارث أو  – ة في التأهب والتخطيط لحاالت الطوارئيبناء قدرات وطن .5
  وقوع كوارث جديدة وحيث توجد القدرات. 

اإلنسانية/ فريق تحديد المخاوف وتقديم المعلومات الرئيسية والرسائل إلى منسق المساعدات  – تدعيم التأييد الفاعل.    6
  تنسيق المساعدات اإلنسانية والقيام بالتأييد بالنيابة عن أعضاء التجمعات والمتضررين.

  الحد األدنى من الحرص على المشاركة في التجمعات 

  اإلشراك المتسق لكبار الموظفين

  الحرص على العمل القائم على التعاون 

  الرغبة في تولي دور القيادة 

  لتأييد وإرسال الرسائل المساهمة في ا

  التواصل الفاعل

  *انظر صفحة "تطوير الشراكات"

  الحرص على مبادئ الشراكة* -

  االستعداد للمشاركة وتحمل المسؤولية  -

  تفهم واجبات ومسؤوليات التجمع  -

 المشاركة الفاعلة في التجمع  -

القدرة والرغبة في اإلسهام في خطة االستجابة  -
  اإلستراتيجية للتجمع وأنشطته

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Reference Module for Cluster Coordination, IASC 2015     
Reference Module for the implementation of the Humanitarian 
Programme Cycle, IASC 2015  
Cluster Coordination Performance Monitoring © GCCP 2014 
Working together in the field for effective humanitarian response 
– ALNAP Working paper ©ALNAP/ODI 2015  

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
-arabic-perspectives-field-http://hhi.harvard.edu/videos/bbr

 aleppo-eastern-professionals-local-and-ngos-engaging 
efweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WDR%20suhttp://reli

 2016_AR_LR.pdf-mmary  
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  العسكري  والتنسيق المدني 
في الحالة الطارئة الكبيرة، قد تستعين الحكومات بمنظمات عسكرية أو شبه عسكرية لالستجابة 
الفورية. يمكن أيًضا توفير دعم دولي ثنائي األطراف من خالل االستعانة بأطراف فاعلة 

  وأصول عسكرية أجنبية.

أيًضا في االستجابة، من الضروري عملها في  عند مشاركة منظمات اإلغاثة المحلية والدولية
. تتضمن االعتبارات المهمة لجميع لمساعدات اإلغاثةنفس الحيز بدون اإلضرار بالصفة المدنية 

  األطراف تحقيق ما يلي:

  وتعزيزها اإلغاثةااللتزام بمبادئ  −
  بناء الثقة والحفاظ عليها مع المتضررين −
من جانب  سلحين غير النظاميين المختلفينالمتفهم كيفية تقبل القوات العسكرية/  −

  المتضررين وتعديل البرمجة/ التواصل وفقًا لما يكون مالئًما.
  تجنب المنافسة والحد من عدم االتساق −
  الحفاظ على خطوط اتصال مالئمة   −
    التوافق والسعي لتحقيق األهداف المشتركة وفقًا لما يكون مالئًما. −

التحديات التي تواجه التنسيق 
  لمدني العسكري  ا

أصبح التنسيق الفاعل مع القوات 
العسكرية تحدًيا متزايًدا لألسباب 

  التالية:

زيادة التدخل الدولي في الدول  �
الضعيفة والمتأثرة 

  بالصراعات. 

االنتشار السريع للفاعلين في  �
مع وجود آراء  اإلغاثةمجال 
   .سلبية

زيادة المشاركة العسكرية في  �
ب العمليات المدنية لكس

"القلوب والعقول" مثل الحماية 
وتوزيع المساعدات والخدمات 

  األساسية. 

زيادة الحاجة إلى حماية  �
العاملين أو األصول التابعة 

بقوات عسكرية  اإلغاثةلجهات 
عند مواجهة تحديات مثل 

إمكانية الوصول والتهديدات 
  التي تواجه أمن الموظفين. 

العولمة ووسائل التواصل  �
يمكنها تكوين  االجتماعي التي

تصورات حول العمل مع 
القوات العسكرية من سياق 

واحد للتأثير بالسلب على سياق 
  آخر. 

أدت هذه الحالة من "عدم 
  وضوح" األدوار إلى: 

 اإلغاثةتآكل حيز تقديم  �
والفصل بين عمليات "اإلغاثة" 

  والعمليات "العسكرية".

الحاجة إلى فهم أشمل  �
للتفويضات والقدرات والقيود 

المتباينة بين الهيئات العاملة في 
والفاعلين في  اإلغاثةمجال 

  المجال العسكري.

الحاجة إلى عملية تنسيق مدني  �
عسكري ذات طابع رسمي 

 اإلغاثةوالترابط مع عمليات 
التي تتضمن أيًضا أطراف 
  فاعلة من المجال العسكري.

  قطاع العسكريما الفرق بين المنظمات غير الحكومية واألطراف الفاعلة في ال

تنبع المنظمات غير الحكومية من المجتمع  – التفويض والمصلحة والقيم �
  .المدني: يكون القطاع العسكري ذو طبيعة سياسية

تكمن قوة القطاع العسكري في المؤن  – المهارات والسمات والخبرات �
واإلمدادات والتنسيق: تكمن قوة المنظمات غير الحكومية في التضمين 

  . والتعامل مع الحقوق واالحتياجات وجوانب التعرض للمخاطر والتأييد

يمتلك القطاع العسكري وحدات بنائية فاشية  – الحوكمة وصنع القرار �
  ذات طابع رسمي أكبر.

عند استخدام هذه االختالفات استخداًما جيًدا، فإنها قد تمثل قيمة كبيرة في تلبية 
  .  اإلغاثةاحتياجات 

 © العسكريوالقطاع    عل بين قطاع ااإلغاثةالتفا: Groupe URDمن 
2007  

   -إلغاثة حيز ا

بذلك الحيز يتم تعريف حيز اإلغاثة 
 اإلغاثةغير المعاق الممنوح لمنظمات 

لكي تساعد المتضررين من جراء 
  صراع أو كارثة.

يجب أن تحترم جميع المساعدات 
المقدمة مبادئ الحيادية والنزاهة 

  واالستقاللية.

  مبادئ توجيهية حول العمل مع القطاع العسكري

  )MCDAمبادئ يتم تطبيقها في استخدام األصول الدفاعية العسكرية والمدنية (

  االستخدام كملجأ أخير فقط لالحتياجات العاجلة وفي ظل غياب بديل مدني. �

ضمان بقاء العمليات التي تشتمل على األصول الدفاعية العسكرية والمدنية  �
المرافقة المسلحة على سبيل المثال) بطبيعية مدنية وخضوعها  (القوات

  (باستثناء األصول الدفاعية العسكرية والمدنية الفعلية). اإلغاثةلسيطرة هيئة 

 اإلغاثةللتمييز بين أدوار  اإلغاثةالتحقق من قيام موظفي الهيئة بتنفيذ عمل  �
  واألدوار العسكرية.

دفاعية العسكرية والمدنية بوضوح التحقق من تعريف استخدام األصول ال �
فيما يتعلق بالوقت والنطاق مع تقديم استراتيجية واضحة حول كيفية استبدال 

  الموارد والخواص الوظيفية ببديل مدني.

تقديم طلبات للحصول على األصول الدفاعية العسكرية والمدنية من خالل  �
  . اإلغاثةنسق موظف التنسيق المدني العسكري التابع لألمم المتحدة أو م

ومدونة السلوك وغيرها  اإلغاثةالتأكيد على الحاجة إلى االلتزام بمبادئ عمل  �
  .من المبادئ التوجيهية الدولية

  مبادئ أوسلو التوجيهية 

مبادئ توجيهية حول استخدام 
األصول الدفاعية العسكرية والمدنية 

  األجنبية في التعافي من الكوارث

كرية مبادئ األصول الدفاعية العس
  والمدنية التوجيهية 

مبادئ توجيهية حول استخدام 
األصول الدفاعية العسكرية والمدنية 

)MCDAs لدعم أنشطة اإلغاثة (
التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت 

  )2003الطوارئ المعقدة (

  متى وكيف يتم استخدامها  -

كيف يجب التواصل بين هيئات  -
األمم المتحدة والشركاء والتنظيم 

نسيق مع القوات العسكرية والت
الدولية فيما يتعلق باألصول 
   الدفاعية العسكرية والمدنية.

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
، مكتب تنسيق 1.1إرشادات أوسلو، النسخة  -إرشادات حول استعمال      في اإلغاثة من الكوارث

2007الشؤون اإلنسانية، عام   
قوات المدنية اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، عام التنسيق مع ال

2012 
Guidelines on Use of Armed Escorts for Humanitarian Convoys – 

IASC  2013 
Country specific civil-military coordination guidelines ©  ODI  2012 

 (مصادر باللغة العربية) وماتمواقع إلكترونية لمزيد من المعل
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/A_Field%20
Handbook.pdf 

-https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OSLO
ARABIC.pdf-GUIDELINES 
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  مشروع اسفير 
  نسانيةستجابة اإلاالوالمعايير الدنيا في  غاثةميثاق اإل

ينص دليل اسفير على ماهية األشخاص الذين يتعرضوا للكوارث ويكون لهم الحق في توقع 
وينص على الشروط المرجعية الشائعة الخاصة بالهيئات العاملة في  اإلغاثةالحصول على 

  .  وهذا يتضمن:اإلغاثةمجال 

  الركن األساسي للدليل -  اإلغاثةاق ميث -

  مجموعة مكونة من أربعة مبادئ رئيسية – مبادئ الحماية -

وهذا يحل محل معايير   الذي يسري على جميع جوانب االستجابة.–األساسي اإلغاثةمعيار  -
  األساسي) اإلغاثةمعيار (انظر صفحة  اسفير األساسية الستة

  ة من جوانب الحفاظ على الحياة.في أربعة جوانب رئيسي - المعايير الدنيا -

     اإلغاثةميثاق 

يصف المبادئ القانونية واألخالقية األساسية التي تنظم أفعال الدول واألطراف الفاعلة من غير الدول  �
  . لإلغاثةوالمجتمع المدني في االستجابة 

شخاص الذين لتوفير مساعدات مباشرة إلى األ( اإلغاثةإعادة التأكيد من جديد على صدارة ضرورة  �
  والنص على ثالثة حقوق رئيسية:  يواجهون تهديًدا متعلق ببقائهم)

  الحق في الحياة بكرامة  -

   اإلغاثةالحق في الحصول على  -

   الحق في الحماية واألمن. -

  على مبادئ النزاهة والنسبية وعدم القمع و"عدم اإلضرار" والتمييز بين المدنيين والمقاتلين.  التأكيدإعادة  �

  تسري على جميع جوانب االستجابة –الحماية مبادئ 

الجهات العاملة في  جميعتحدد المبادئ األربعة والمالحظات التوجيهية الداعمة الطريقة التي يجب أن تعمل من خاللها 
  مع المتضررين. ضمان الحفاظ على سالمتهم وكرامتهم وحقوقهم. اإلغاثةمجال 

  

  المبادئ تشتمل على العناصر التالية:

 تعرض البيئة والطريقة التي تقدم من خاللها المساعدات األشخاص إلى ال -
  مزيد من المخاطر أو العنف أو انتهاك الحقوق.

ال تؤثر المساعدات وإجراءات الحماية المقدمة سلًبا على القدرات المحلية  -
  المتعلقة بالحماية الذاتية.

لقائمين باإلبالغ تتم إدارة المعلومات بشكل حساس حيث ال يتم تهديد أمن ا -
  عن المعلومات أو غيرهم. 

. تجنب تعريض األشخاص 1
إلى مزيد من الضرر الناجم 

  عن أفعالكم 

  التحقق من حصول جميع األشخاص على مساعدات إغاثة. -

  تحدي أي محاوالت متعمدة الستثناء األشخاص المتضررين. -

أسس  تقديم الدعم والمساعدة على أساس الحاجة ومناهضة التمييز على -
  أخرى.

. ضمان حصول األشخاص 2
على مساعدات تتسم 

بالحيادية بما يتناسب مع 
  االحتياج وبدون تمييز 

  اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان عدم تعرض المتضررين لما يلي: -

الهجوم العنيف سواء من خالل التعامل مع مصدر التهديد أو من خالل  •
  مساعدة األشخاص على تجنب التهديد؛

اإلجبار أو التحفيز على اتخاذ إجراءات قد تضر أو تنتهك حقوقهم  •
  (النزوح القسري على سبيل المثال).

دعم المتضررين والمجتمعات المحلية في الجهود التي يبذلونها من أجل  -
  الحفاظ على أمنهم والعثور على األمان واستعادة الكرامة.

. حماية األشخاص من 3
الضرر البدني والنفسي 

تماعي الناتج عن االج
  العنف والقسر 

  مساعدة وتدعيم المتضررين:

التأكيد على حقوقهم والحصول على سبل اإلنصاف من الحكومة أو غيرها  -
  من المصادر؛ 

مع توفير معلومات حول استحقاقاتهم والحصول على المستندات الالزمة  -
  إلثبات هذه االستحقاقات؛

  الجتماعي والمجتمعي.التعافي من خالل توفير الدعم النفسي ا  -

. مساعدة األشخاص في 4
المطالبة بحقوقهم 

والوصول إلى سبل 
اإلنصاف المتاحة والتعافي 

  من آثار االنتهاك 
  

  

تم إطالق مشروع 
أو "اسفير" في عام   اسفير

من جانب مجموعة من  1997
المنظمات غير الحكومية العاملة 

والحركة  اإلغاثةفي مجال 
حمر والهالل الدولية للصليب األ

  األحمر. 

  :المعتقدات األساسية

يحق للمتضررين بسبب  .1
كارثة أو صراع الحصول 
على حياه بكرامة مع الحق 

 إغاثةفي تلقي مساعدات 
والحق في الحصول على 

  الحماية واألمان.

يجب اتخاذ كافة الخطوات  .2
المعقولة لتخفيف حدة معاناة 

األشخاص الذين تعرضوا 
  لكارثة أو صراع. 

  

  خدام اسفير عملًيا است

كإطار عمل لتوجيه جميع  �
  ؛اإلغاثةجوانب برامج 

للتأييد والضغط من أجل  �
  الحصول على تمويل؛

لتحديد حجم االحتياجات عند  �
تحضير الميزانيات وتحديد 

  نوعية العمل؛ 

لتوصيل نتائج البرنامج  �
المتوقعة أو التحسينات إلى 

المتضررين والموظفين 
  والشركاء.

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
 لميثاق اإلنساني و المعايير الدنيا في اإلستجابة اإلنسانية، مشروع أسفير، عام ا

2011 
CHS and Sphere Core Standards comparison  

 روابط على اإلنترنت لمزيد من المعلومات 
ww.sphereproject.org/ar/http://w 
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  معايير اسفير  
   :تتبنى معايير اسفير الصيغة التالية بالتحديد

التي يجب  ذات طبيعة نوعية وشاملة وتحدد المستويات الدنيا – المعايير األساسية والدنيا
  على مستوى أربعة جوانب فنية. مراعاتها في استجابة اإلغاثة 

   الزمة للمساعدة في الوفاء بالمعايير.تقترح المدخالت واألنشطة العملية ال  – األفعال الرئيسية

  "إشارات" تبين مدى االلتزام بالمعايير:  – المؤشرات الرئيسية
  تساعد في قياس وإرسال نتائج األفعال الرئيسية �
  تتعلق بتحقيق المعايير الدنيا. �

  توجد حاجة دائًما إلى فهم األفعال والمؤشرات الرئيسية في سياق حالة الطوارئ.

   –هيةمالحظات توجي

خاصة بالسياق لمراعاة متى يجب تطبيق المعايير الدنيا واألفعال  نقاط علىتؤكد  �
  والمؤشرات األساسية مثل المعايير الوطنية القائمة

التوجيه فيما يتعلق بالتعامل مع المشكالت العملية أو معايير القياس وتوفير النصح  �
شاملة (انظر اللوحة فيما يتعلق بالموضوعات ذات األولوية أو الموضوعات ال

  الجانبية). 

تضمين الموضوعات الحيوية المتعلقة بالمعايير أو اإلجراءات أو المؤشرات ووصف  �
  المشكالت أو المواضيع الجدلية أو الفجوات في المعرفة الحالية.

  كيفية استخدام معايير اسفير في المجال 

بينما قد يكون مفيد أيًضا في االستعداد للكوارث تم تصميم الدليل لالستخدام في االستجابة لحاالت الكوارث 
الطبيعية والصراع المسلح  السياقات: الكوارث.  يمكن تطبيقه في العديد من اإلغاثةومناصرة عمل تقديم 

  والحاالت ذات البداية البطيئة والسريعة والبيئات الريفية والحضرية والدول النامية والمتقدمة. 

بعدة طرق مختلفة.  على سبيل المثال، في سياق المياه  اإلغاثةستجابة ا في اب اسفير دوًرا حيوًي قد يلع
  والصرف الصحي والنظافة الصحية في موقع مخيمات الالجئين، يمكن استخدام اسفير من أجل:

تصميم وتنفيذ التقييمات وتوفير أساس مشترك لتحليل مدى التقدم  –التقييمات والمراقبة والتقويمدعم 
  .  اإلغاثةحتياجات يما يتعلق بالوفاء باومراقبته ف

الحصول عليها مثل جودة المياه ومالئمة مرافق  لالجئينللمساعدة التي يحق  المعايير الدنياوضع 
  المراحيض.

مع المتضررين مثل التشاور مع المجتمع فيما يتعلق باتخاذ القرارات طريقة عمل جهات المساعدة وضع 
رف الصحي وتعزيز النظافة الصحية بما في ذلك المجموعات النسائية المتعلقة بتوفير المياه والص

وخاصة فيما يتعلق بالطريقة األفضل لتوفير الخدمات من أجل التحقق من عدم تعرضهن للخطر 
  والتحقق من قدرتهن على المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية. 

يم إلى مزيد من األرض على سبيل المثال لتوفير مع السلطات المحلية وغيرها في حالة احتياج المخ للتعاون
معيار عن عدد كافي من المراحيض، يمكن للموظفين االستعانة بمعايير اسفير لتوضيح أنه عبارة 

   متفق عليه دوليًا ويتعين عليهم االلتزام به ولذا، فإن األرض اإلضافية لعمل مراحيض تمثل ضرورة.

  الوفاء بالمعايير 

في حالة عدم القدرة على الوفاء 
  باألفعال/ المؤشرات الرئيسية:

يتم إعداد تقرير (من خالل  -
التقييمات أو التقويمات أو غير 
ذلك) عن الفجوة بين مؤشرات 

اسفير ذات الصلة وتلك 
  المؤشرات التي تم تحقيقها;

والتغييرات  توضيح األسباب -
  الالزمة;

تقييم اآلثار السلبية الواقعة على  -
  متضررين;ال

اتخاذ إجراء مناسب للحد من  -
   .الضرر الناجم عن هذه اآلثار

   اسفير المرفقةمعايير 

  

(الشبكة المعايير الدنيا للتعليم 
المشتركة بين الوكاالت للتعليم في 

  حاالت الطوارئ)

التحقق من وجود روابط بين   -
التعليم والصحة والمياه والصرف 

ذية الصحي والنظافة الصحية والتغ
  واإليواء والحماية 

تعزيز السالمة والجودة   -
والمساءلة عن االستعداد التعليمي 
  واالستجابة. (انظر صفحة التعليم)

  

المعايير الدنيا لحماية الطفل في 
   اإلغاثيالعمل 

 - (مجموعة عمل حماية الطفل) 
حماية طفل على درجة أكبر من 
التنبؤ والمسائلة والفاعلية (انظر 

  وحماية الطفل) صفحة حقوق
  

معايير االنتعاش االقتصادي الدنيا 
(شبكة تعلم وتعزيز المشروعات 

  الصغيرة)

المساعدة الالزمة في تعزيز  -
تعافي األنظمة االقتصادية وسبل 

  العيش عقب األزمات. 
  

المعايير واإلرشادات في الطوارئ 
                      الثروة الحيوانيةبالخاصة 

)LEGS(  

توجيهية للتدخالت في  مبادئ -
بالثروة حاالت الطوارئ الخاصة 

  .الحيوانية
  
  
  

  
  https://www.youtube.com/watch?v=xuqFG1Fm1vwشاهد مقطع الفيديو على دليل اسفير: 

  قائمة على السن واإلعاقة. معايير بناء القدرات ال صفحةشاملة موضوعات  انظر أيًضا

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Sphere Training Package © Sphere Project 2015 

 2013، عام  SEEPالمعايير الدنيا للتعافي االقتصادي، شبكة 
2009إرشادات ومعايير الطوارئ الخاصة بالثروة الحيوانية، عام   

 (مصادر باللغة العربية) يد من المعلوماتمواقع إلكترونية لمز
-http://www.sphereproject.org/resources/download

age=Arabic&type=0&publications/?search=1&keywords=&langu
category=22 
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  معايير اسفير الدنيا  
  . األمن الغذائي 2

  والتغذية 

. مصدر المياه والصرف الصحي وتعزيز النظافة 1
  الصحية    

  األمن الغذائي؛  تقييم األمن الغذائي والتغذية 
  التغذية.

المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 

)WASH(  

تصميم وتنفيذ برنامج  
المياه والصرف الصحي 

  صحية والنظافة ال

  توجيهات سياسية والتنسيق؛  تغذية الرضع واألطفال 
  المهارات  ودعم الدعم األساسي 

تنفيذ تعزيز النظافة   تعزيز النظافة الصحية 
  الصحية؛

تحديد بنود النظافة الصحية 
  واستخدامها.

سوء التغذية الحاد وقصور 
  عناصر التغذية الصغرى

  سوء التغذية الحادة المتوسطة؛
  ية الحادة الشديدة سوء التغذ

قصور عناصر التغذية 
  الصغرى.

إمكانية الوصول وكمية   اإلمداد بالمياه
  المياه؛

  جودة المياه؛
  مرافق المياه.

التخلص من مخلفات   األمن الغذائي العام.  األمن الغذائي
  الجسم 

بيئة خالية من المخلفات 
  البشرية؛

مرافق مراحيض مالئمة 
  ومناسبة.

  متطلبات التغذية العامة;  األغذيةانتقاالت    -   
  المالئمة والقبول؛

  جودة الغذاء والسالمة؛
  إدارة سلسلة التوريد؛
  االستهداف والتوزيع؛

  استخدام الغذاء.

  الحماية الفردية والعائلية؛  التحكم في المتجه     
الحماية الفيزيائية والكيميائية 

  والبيئية؛ 
  سالمة التحكم الكيميائي.

يالت المبالغ النقدية/ تحو   -   
  السندات 

إمكانية الوصول إلى البضائع 
  والخدمات المتاحة.

  اإلنتاج األولي؛  سبل العيش    -   
  الدخل والتوظيف؛

  إمكانية الوصول إلى األسواق.

  التجميع والتخلص.  المخلفات الصلبة 

  عمل التصريف.  التصريف    

  نود غير الغذائية. المأوى واالستقرار والب3  . العمل الصحي4

  توصيل الخدمات الصحية؛  األنظمة الصحية

  الموارد البشرية؛

  العقاقير واإلمدادات الطبية؛

  التمويل الصحي؛

  إدارة المعلومات الصحية؛ 

  القيادة والتنسيق.

المالجئ 
  واالستقرار 

  التخطيط االستراتيجي؛

  تخطيط االستقرار؛

  مساحات المعيشة المغطاة؛ 

  اإلنشاءات؛

  ر البيئي.األث

إعطاء األولوية للخدمات   الخدمات الصحية
  الصحية.

البنود غير 
  الغذائية

بنود دعم الفرد واألسرة بشكل عام 
  واإليواء؛

  المالبس واألِسرة؛

  أواني الطبخ وتناول الطعام؛

  األفران والمواقد واإلضاءة؛

  األدوات والتركيبات.

  راض الُمعدية؛الوقاية من األم  مكافحة األمراض الُمعدية -   

تشخيص المرض الُمعدي وإدارة 
  الحالة؛

الكشف عن حاالت االنتشار  
  الوبائي واالستجابة.

الوقاية من األمراض عن طريق   صحة األطفال -  
  األمصال؛

إدارة أمراض حديثي الوالدة 
  واألطفال.

  الصحة اإلنجابية؛   الصحة الجنسية واإلنجابية -  

فيروس ضعف المناعة 
  كتسبة واإليدز.الم

يجب استخدام مبادئ الحماية ومعيار اإلغاثة  
  األساسي بشكل متسق مع هذه المعايير الدنيا. 

من الضروري أيًضا االلتزام بالمعايير المحلية 
  العناية باإلصابات.  اإلصابة  -    والوطنية والمبادئ التوجيهية بقدر المستطاع.

  لعقلية.العناية بالصحة ا  الصحة العقلية -  

  األمراض غير المعدية.   األمراض غير الُمعدية -

 

  

  موضوعات اسفير الشاملة 
التأكيد على جوانب اهتمام معينة 

  وإمكانية التعرض للمخاطر.

حمايتهم من األضرار  –األطفال 
وضمان إمكانية الوصول العادل 

  إلى الخدمات األساسية.

 – الحد من مخاطر الكوارث
رث وإدارتها تحليل أسباب الكوا

  بطريقة منهجية.

منع االستغالل والتلوث   -البيئة
واالنحدار واستهداف تأمين 

   الخواص الوظيفية الداعمة للحياة.

تسهيل  –االجتماعي النوع
االحتياجات المختلفة والمواضع 
المعرضة للخطر واالهتمامات 

والقدرات واستراتيجيات التوافق 
والفتيات للنساء والرجال 

  .واألوالد

فيروس نقص المناعة المكتسبة 
التعامل مع جوانب  – واإليدز

خطر التعرض للمصابين بفيروس 
نقص المناعة المكتسبة واإليدز 
والمخاطر التي تمثلها الكوارث 

  لصراعات.او

تحديد والتعامل مع  – كبار السن
جوانب تعرض كبار السن للخطر 

وإدراك إسهاماتهم الحيوية في 
  افي.إعادة التأهيل/ التع

 – ذوي االحتياجات الخاصة
التعامل مع االحتياجات ومخاطر 

عدم التوافق التي تواجه 
المتضررين بدرجة كبيرة والبناء 

على الفرص من أجل تضمين 
  أفضل.

تنظيم  – الدعم النفسي االجتماعي
الدعم المالئم محليًا فيما يتعلق 
بالصحة العقلية والدعم النفسي 

عدة االجتماعي بما يعزز المسا
  الذاتية والتوافق والمرونة.

انظر جزء "الموضوعات 
 لمزيد من التفصيل. الشاملة"

  

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
2011الميثاق اإلنساني و المعايير الدنيا في اإلستجابة اإلنسانية، مشروع أسفير، عام   

 

 غة العربية)(مصادر بالل مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.sphereproject.org/silo/files/the-core-humanitarian-
standard-and-the-sphere-core-standards-arabic.pdf 
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 دورة الكارثة
تهدد صحة أو سالمة أو رفاهة مجتمع ما أو الكارثة اإلنسانية هي حدث أو مجموعة أحداث 

  يشغلون منطقة واسعة.  عادة مامجموعة كبيرة من الناس 

وربما يُستدعى هم بالطبع المجتمعات والمنظمات المحلية. مستجيبين لمواجهة كارثة الأول 
  للمساعدة وذلك عندما:المجتمع الدولي 

  وتطلب المساعدة.تفتقر الحكومة الوطنية للقدرة على االستجابة  -
 وطنية عاملة. حكومةليس هناك  -

 أنواع الكوارث

 كوارث طبيعية

قد تكون سريعة االندالع مثل   �
ضانات الفيالزالزل و

ير، أو بطيئة الظهور صاألعاو
 مثل الجفاف.

اآلثار الثانوية تسبب تيمكن أن  �
االنهيارات الحرائق أو مثل 

الصخرية في المزيد من حاالت 
 الوفاة والضرر والمعاناة.

 الحاالت الطارئة المعقدة

تنجم عن انهيار جسيم في  �
السلطة بسبب صراع داخلي أو 

 خارجي.
تفوق تتطلب استجابة دولية  �

 سلطة أو قدرة أي هيئة فردية. 
يتخللها فترات متقطعة من   �

 السالم أو العنف. 
 الدراسة المتأنيةتتطلب  �

ومواطن لصراع لحساسيات ا
الضعف والتواصل المدني 

 العسكري.

 كوارث من صنع اإلنسان 

تتضمن حوادث صناعية أو  قد �
غابات تكنولوجية وحرائق 

 كبيرة.

 األوبئة

هي االندالع السريع لمرض  �
معد يؤثر على الصحة العامة 

  ويعطل الخدمات.

 أنواع االستجابة
يحدده حجم الكارثة ونوعها ومدى 
تعقيدها والقدرة المتاحة 

  لمواجهتها. 

تصنيفات األمم المتحدة هي 
  كاآلتي:

استجابة واسعة  – 3المستوى 
النطاق تتطلب دعًما على المستوى 

  الدولي. 

االستجابة لحاالت  – 2المستوى 
الطوارئ وتتطلب قدرة إقليمية أو 

  دولية إضافية.

االستجابة لحاالت  – 1المستوى 
الطوارئ في حدود القدرة التي 

 يتيحها برنامج البلد.

 دورة الكارثة                                                                  الروابط بين مراحل الكارثة

 

النشاط ربط لادرس جميع مراحل دورة الكارثة  �
طويل المدى باحتياجات التعافي طويلة  اإلغاثي
 المدى.

اتخذ تدابير لتعزيز القدرة المحلية على التغلب  �
من خالل النظر في مخاطر على المشاكل بسرعة 

الكارثة واألثر المستقبلي على تغير المناخ في كل 
 مرحلة.

احتياجات مراحل الكارثة واالستعداد  تتفاوت �
موقع آلخر أو من  واالستجابة والتعافي من

 ألخرى. متضررةمجموعة 

قد يكون هناك في الحاالت الطارئة المعقدة،  �
العديد من األزمات، كل منها في مرحلة مختلفة 

 من التطور.

  مراحل ما بعد الكارثة

 االستجابة  التعافي

أجل استعادة "الحياة دعم طويل المدى من  -
  الطبيعية".

من جانب السكان  والمشاركة المحليةولية المسؤ -
  المنكوبين أمر ضروري للغاية من أجل التعافي.

بخطط التطوير طويلة  اإلغاثيمهم لربط النشاط  -
  المدى.

دمات العامة يركز على الخ إعادة التأهيل -
والتعليم وإحداث  واالجتماعية وسبل العيش

التغييرات الالزمة جراء األثر الناجم عن 
  الكارثة مثل تدابير الحماية.

يسعى إلى إعادة تأسيس وتحسين  إعادة البناء -
البنية التحتية واإلسكان والخدمات المقدمة قبل 

 وقوع الكارثة والظروف االجتماعية.

إنقاذ األرواح ومنع تركز على  اإلغاثة العاجلة -
المزيد من الخسائر الفورية في األرواح، مثل وقوع 

البحث واإلنقاذ والرعاية الطبية الحرجة وتوزيع 
 الطعام وتأمين مياه الشرب.

غالبًا ما يكون السكان المنكوبين هم أول  -
 المستجيبين.

 ارتفاع نسبة خطر وقوع الوفيات. -
كارثة التقديم قصير المدى لخدمات الطوارئ عقب  -

بطيئة  شرة أو أثناء حالة طارئةسريعة االندالع مبا
 الظهور.

المستمرة تركز على تقليل نسبة الخطر  االستجابة -
وتلبية االحتياجات األساسية مثل اقتفاء أثر األسر 

النظافة والطعام والغذاء والرعاية الصحية و
 .والمأوىالصحية والماء 

 قبل الكارثة مراحل ما

 آثار الكوارثتخفيف  االستعداد لمواجهة الكوارث

لضرر لاالستعدادات لتقليل قابلية التعرض  -
وزيادة قدرة الحكومة والمجتمع المدني على توقع 

 أثر الكوارث واالستجابة لها أو التعافي منها.

ضرورية للكوارث  التحذير المبكرتدابير  -
 الطبيعية.

التدابير األخرى: تقييمات الخطر/ قابلية التعرض 
، التخطيط للطوارئللضرر أو االستعداد أو 

المعلومات العامة / أنظمة التواصل، التخزين 
 المالجئ المخصصة.االحتياطي، 

 المتعلقةيقلل األثر الناجم عن المخاطر والكوارث  -
 بها.

 مهم في البيئات المعرضة للكوارث والصراعات. -

رفع الوعي العام والتدريب  التخفيفدابير تتضمن ت -
واالهتمام بالضوابط البيئية وضوابط استخدام 

 األراضي.

الهياكل المدعمة والحواجز  الوقايةتتضمن تدابير  -
 .واألنظمةالمادية والقيود 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Handbook for Emergencies-Third Edition © UNHCR 2007   

2009كتيب الطوارىء، منظمة كير، عام   
 متوفر باللغات التالية: الفرنسي، اإلسباني، و العربي

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyArabic.pdf 
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-
toolbox-ar.pdf 
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  الكوارث أخطارإدارة 
  مدى ضعف المعرضين لها.يعتمد خطر الكوارث وآثارها على طبيعة المخاطر في موقع معين و

تتخذ تدابير  المجموعة التي تليها ما لم يزيد نسبة الضعف في مواجهةالتعرض لمجموعة واحدة من المخاطر قد 
كما يسهم التغير المناخي في الخطر الناجم عن الكوارث القدرة المحلية والمجتمعية على سرعة التغلب عليها. لزيادة 

المياه الضغط على الحصول على البحر ودرجة الحرارة و ارتفاع منسوبمن خالل زياد األخطار المتعلقة بالطقس و
    .واألنظمة البيئية والزراعة 

 

  تدابير لتقليل أخطار الكوارث
 

  
 

ة غير المناخي عند االستعداد لمواجهاتخاذ إجراءات للتكيف من أجل الت، ويجب اتخاذ تدابير لتقليل أخطار وآثار الكوارث 
  الكوارث واالستجابة لها والتعافي منها.

نسانية وبرامج التطوير بما في ذلك تقييم جميع البرامج اإلباعتباره جزًءا أساسيًا من  تحديد وتحليل وإدارة الخطر �
 مواطن الضعف والقدرات.المخاطر المتغيرة و

راضي والغابات على سبيل المثال)، وإتاحة الفرص مثل اإلدارة البيئية (للماء واأل تدابير التقليل من المخاطر �
شديدة األهمية وحماية الخدمات  (مثل التحويالت النقدية وتطوير المهارات)ة ياالقتصادية والمعيشاالجتماعية و

 العمرانيوااللتزام بمعايير التشييد والتخطيط الستخدام األراضي والتخطيط والتحكم في الفيضانات 
 .لتقليل حدة الضعفتحدي أوجه القصور في الحقوق والنفوذ ومواجهتها  �
سياسة الحكومة والتشريع والعمل المجتمعي  –على سبيل المثال  –من خالل  األخطارلمواجهة لتزام العام تأمين اال �

  والتطوير التنظيمي.
 مثل التنبؤ وإدارة المعلومات والتنبيهات العامة. تمكين أنظمة التحذير المبكر �
 حول المخاطر من خالل التدريب والتعليم والبحث والمعلومات رفع الوعي والمعرفة �

 2030 - 2015للحد من مخاطر الكوارث إطار سينداي 

من األخطار القائمة لمنع أخطار الكوارث الجديدة والحد من أولويات عالمية  4أهداف واضحة و  7يضع هذا اإلطار 
. تلك التدابير تسري التدابير االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية المتكاملة والشاملةخالل مجموعة من 

في ظل إطار عمل  وهي مبنية على التقدم الذي أحرز الحكومات والمجتمع المدني والهيئات اإلنسانية والتطويرية.على 
  ). 15 – 2005هيوغو (

  

بناء القدرة المحلية على التغلب 
 السريع على الكوارث

القدرة على التغلب السريع = 
القدرة التي يتمتع بها األفراد أو 
المجموعات أو األنظمة على 

وتحمل ومسايرة مقاومة 
والتعافي من المخاطر و غيرها 
من الصدمات والمحن ومواصلة 

  التطور. 

تتضمن أنشطة تعزيز القدرة 
على التغلب السريع على 

  الكوارث ما يلي: 

تحسين  :األصول االجتماعية
تواصل وشبكات الدعم ال

  واإلدماج وحل الصراعات

تحسين  –األصول المادية 
مياه والصحة التوريد وهياكل ال

  العامة

تحسين  –القدرة المؤسسية 
لموارد واالستجابة واتخطيط ال

  والمحاسبة

تحسين  –القدرة السياسية 
  المشاركة والتمثيلالقيادة و

تحسين  – األصول البيئية
استخدام األراضي والحصول 

الطبيعية على الموارد 
  واالستدامة

تحسين فهم  – القدرة اإلنسانية
  األمن الغذائي والصحة والتعليم 

تحسين  – األصول االقتصادية
والولوج إلى ضمان الدخل 

األسواق والعمالة وتنوع سبل 
المرونة والخدمات المعيشة و

 وحيازة األراضيالمالية 

 All In Diaryمصادر أخرى على موقع 

Critical guidelines: community-based Disaster Risk Mgt © ADPC 
2006 
Towards Resilience: Guide to DRR & CCA © Catholic Relief 
Services 2013 
No Accident – Resilience and the inequality of risk © Oxfam 2013 
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, © UNISDR 2015 

 مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
DRR and climate change adaptation – resources: 
http://www.preventionweb.net/english/; http://www.unisdr.org  
Humanitarian early warning : http://www.hewsweb.org/hp/; 
http://www.wmo.int/pages/index_en.html 

 

هي تهديدات محتملة قد  المخاطر
تكون طبيعية مثل الزالزل أو من 
صنع اإلنسان مثل الحوادث 

  الصناعية أو الصراع.

تنشأ عندما يجبر  الضعف مواطن
أناس كالفقراء أو من يعانون من 

المتأثرين اإلقصاء االجتماعي أو 
في  شبالكوارث السابقة على العي

مواقع غير آمنة أو على نحو غير 
 آمن.

  ر الكوارثاخطأ الحد من

للحد االستراتيجيات الموضوعة  يحدد
أخطار الكوارث ومواطن  من

السلبي الضعف للحد من االثر 
  .اللمخاطر وتجنبه

أخطار  الحد من الستراتيجياتيمكن 
كذلك أن تتيح فرًصا للتكيف الكوارث 

 على التغير المناخي.
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 التكيف مع تغير المناخ
الخطر الناجم عن الكارثة، وذلك من خالل زيادة المخاطر المرتبطة بالطقس طبيعة  التغير المناخي ينبه

  . البيئيةمواطن الضعف مثل الضغط على موارد المياه المتاحة والزراعة واألنظمة و

  اآلتي:  التكيف مع تغير المناخ يتضمن
 لتراعي ارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر والتغييرات في أنماطتعديل الممارسات الحالية  �

 هطول األمطار
غير والتي من أة المتكررة القاسية باألحداث الجوية شديدة الوطإدارة وتقليل المخاطر المرتبطة  �

 بها. الممكن التنبؤ
 إجراءات التكيف األثر المحتمل المخاطر

ارتفاع درجات  �
 الحرارة

انخفاض اإلنتاجية الزراعية بسبب   �
 اإلجهاد الحراري

زيادة معدل الوفيات المرتبط بحرارة   �
 الجو

 اإلصابة بفعل الحشراتزيادة   �
 زيادة خطر حرائق الغابات.  �
زيادة الطلب على المياه واألثر على   �

 مواردها
 الهواء في المدن انخفاض جودة  �

الحصول على أنواع من المحاصيل زيادة   �
 المقاومة للجفاف

الزراعة الحراجة الزراعية وتقنيات  تشجيع  �
المحتوى العضوي للتربة لزيادة  المحافظة

 (لزيادة معدل االحتفاظ بالمياه)
 � تحسين حماية موارد المياه للحد من الخسائر  �

هطول األمطار  �
  الغزيرة

 وتيرة الفيضان أو شدتهزيادة   �
أو البنية  فقدان المسكن /إلحاق الضرر  �

 الماشيةالتحتية أو المحاصيل أو 
الضار على السطح األثر تآكل التربة و  �

 الموارد الطبيعيةالمياه الجوفية وو
اإلصابة واألمراض خطر الوفاة و  �

 تنفسية والجلديةالمعدية وال
تعطيل حركات التجارة والنقل والخدمات   �

 العامة

 تشييد دفاعات ضد الفيضانات  �
 صرف المياهتحسين   �
نقل المنازل والبنية التحتية بعيًدا عن   �

 المناطق المعرضة للفيضانات
حماية موارد المياه وأنظمة الصحة العامة   �

 لمنع الضرر والتلوث
 السرير الزراعي استخدام تشجيع  �
للمأوى والتخزين تحديد "األماكن اآلمنة"   �

 والماشية أثناء فترة الفيضاناتلألشخاص 

� 

تغير أنماط  �
سقوط األمطار 

 أو المواسم

تدهور األراضي وانخفاض اإلنتاجية   �
حرائق الزراعية وتلف المحاصيل وخطر 

 الغابات
 نقص الطعام والمياه  �
األمراض فقدان الماشية وسوء التغذية و  �

 المنقولة عبر الماء والغذاء
 الهجرة  �

إنتاجية أنشطة كسب العيش تنويع وزيادة   �
 الحالية

تنبؤات جوية وتحذيرات مبكرة موثوقة تقديم   �
يسهل الحصول عليها ومعلنة في الوقت 

 المناسب
الزراعة  تنوع المحاصيل وسبلتشجيع   �

 �  األمطارتجميع مياه المحافظة و

الضرر الالحق بالبنية التحتية لإلسكان  � العواصف �
والبنية التحتية والبنية التحتية المادية 

لالتصاالت، والالحق بالمحاصيل 
 واألشجار

خطر الوفاة واإلصابة والمرض من  �
 خالل الماء أو الطعام الملوث

 منضد المخاطر  التأمينانسحاب جهات  �
 المعرضة للخطرالمناطق 

تحتية البنية المبان وتصميم ومواد للاستخدام  �
تجنب السقف مثل للعواصف  ينمقاوم

 الحديدي المموج
في تيسير الحكومة والمجتمعات المحلية دعم  �

 وأنظمة التحذير المبكرةالوعي العام 
للمأوى والتخزين تحديد "األماكن اآلمنة"  �

 أثناء العواصف

� 

ارتفاع مستوى  �
 البحر

ملوحية الري ونظم المياه العذبة التي  �
 اآلمنةتوفر المياه تؤثر على 

 الغرقخطر  �
الساحلية وفقدان الضرر الالحق بالمناطق  �

 المنازل والمحاصيل والماشية
�  

إنشاء موارد مياه مستدامة لالستخدام البشري  �
 وللماشية ولالستخدام المعيشي

تيسير الحصول على أنواع من المحاصيل  �
 المقاومة للملوحة 

شجرة  ساحلية وبحرية مثل دفاعاتتشييد  �
  المنغروف االستوائية

 

  تخفيف آثار التغير المناخي
قابلية التأثر المستقبلية تقييم   �

 بالتغير المناخي
المتخذة ضمن  دمج التدابير  �

تدخالت الحد من أخطار 
لتكيف مع تحقيق ال الكوارث

 تغير المناخ 
بناء القدرة الوعي العام وزيادة   �

أخطار المجتمعية على إدارة 
 الكوارث

إشراك الهيئات الوطنية   �
 والمحلية.

تشجيع زراعة المحاصيل   �
وتنوع المقاومة للجفاف 

الكنتورية الزراعة المحاصيل و
 وسبل الزراعة المحافظة.

مستجمعات المياه إدارة دعم   �
وتجميع مياه األمطار والحماية 

 من الفيضانات. 
تشجيع العادات الصحية دعم   �

ومرافق النظافة الصحية 
المالئمة للتقليل من أخطار 

الناجمين عن الضرر والتلوث 
 الفيضانات.

الخشب تجنب استخدام   �
والطوب المحروق والرمال 

تدهور التربة التي قد تتسبب في 
 .الشاطئ أو الغاباتأو 

تشجيع استخدام وقود الطبخ  �
 البديل.

تآكل التربة ومخاطر الحد من  �
الفيضانات عند التخطيط 

 للمخيمات.
إنشاء أبنية مقاومة للفيضانات  �

 والرياح.

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Climate Guide, © 2007 Red Cross/Red Crescent Climate Centre;            
Tackling the limits to adaptation, © 2012 CARE International & 
Action Aid;; 
Quick Guide to Climate Change Adaptation © 2009 IASC 

 (مصادر باللغة العربية) إلكترونية لمزيد من المعلوماتمواقع 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12
216/73483Ar.pdf?sequence=9&isAllowed=y 
http://pubs.iied.org/pdfs/G02730.pdf 
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  التحديات اإلنسانية الحضرية

وهم من بين أكثر سكان وأحياء فقيرة  مستوطنات عشوائية خطرة يعيش حوالي مليار ساكن حضر في
على المناطق للكوارث الطبيعية والحاالت الطارئة المعقدة وتتزايد اآلثار المدمرة العالم عرضة للخطر. 

   الحضرية.

  مع المتطلبات الخاصة للمناطق الحضرية.لمجتمع اإلنساني والحكومات تكيف المتزايدة  ضرورةثمة 

تتمتع المدن سريعة التغلب 
 على الكوارث باآلتي:

انين بناء منازل تمتثل لقو �
وأحياؤها تتمتع رشيدة 

بخدمات وبنية تحتية 
 .منظمة

شاملة وقادرة  حكومة محلية �
 ولة. ومسؤ

فهم مشترك لمخاطر  �
وأخطار وخسائر الكوارث 
متضمنًا معرفة المعرضين 

  للخطر.

سكان ممكنين من  �
ومعرفة وقدرات المشاركة، 

تحظى بتقدير  وموارد محلية
 واحترام

أنظمة مراقبة وتحذير مبكر  �
التحتية  لحماية البنية

واألصول المجتمعية 
 واألفراد

القدرة على االستجابة  �
الخدمات األساسية واستعادة 
من أجل استئناف سريعًا 

النشاط االجتماعي 
 والمؤسسي واالقتصادي. 

فهم حقيقة أن ما ورد أعاله  �
هو ضروري كذلك لبناء 
القدرة على التغلب السريع 
على التغيرات البيئية السلبية 

 ير المناخ.ومن بينها تغ

 

 How to Makeمستمد من 

Cities More Resilient 

– A Handbook for 

Local Government 

Leaders © UNISDR 

كيف تجعل المدن (* 2012
أكثر قدرة على التغلب السريع 

كتيب لقادة  –على الكوارث 
الحكومات المحلية، استراتيجية 
األمم المتحدة الدولية للحد من 

 )2012الكوارث 

 الريفية -االعتبارات الحضرية 
ة منخفضة مقارنة بالمناطق الريفييتزايد عدد المهاجرين إلى المناطق الحضرية 

أماكن سكنية عشوائية  وخلقما يؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية مالكثافة السكانية، 
السهول الفيضانية في مناطق معرضة للمخاطر مثل وغير مخططة وربما غير آمنة 

  المنحدرات الحادةو

  نمو المدن

آثار أسوأ مما ينجم  يمكن أن يؤدي تركيز الموارد واألصول والخدمات في المدن إلى
  والصراعات والعنف. عن الكوارث 

القدرة على التغلب السريع على فهي كذلك جزء من حتى وإن لم يتم تدميرها، 
  للطوارئ.مراكز الحضرية لالستجابة الكوارث ونقاط قوة في ال

 

تركيز الموارد 
 والخدمات

لحصول على المدن الحضرية اعتماًدا كبيًرا على الدعم المجتمعي ل ايعتمد قاطنو
يجب أن تدعم المساعدة اإلنسانية األطر والسكن والخدمات وسبل المعيشة.  حمايةال

  المؤسسية واالجتماعية الحالية. 

مجتمعات  توجداالجتماعية تتسم بالتعقيد الشديد، ونادًرا ما إال أن الهياكل  
  "متجانسة" للتعاون معها. 

تعقد األوضاع 
 المجتمعية

 

مهاجرين الذين ال يحملون وغيرهم من ال الالجئينو المشردين داخليًا تزايد هجرة
تعاني  هي أصالً  التييشكل تحديات إضافية للمجتمعات  لمدنإلى ا وثائق رسمية

معظم  التي تستقبلواألحياء الفقيرة في المستوطنات العشوائية التهميش والضعف 
  هؤالء المهاجرين.

  
  ط على اإلدارات والحكومة الحضرية.الضغ يتفاقم

افتقار المستوطنات 
للتخطيط وعدم مالءمة 

 البنية التحتية

يلعب اإلنتاج الريفي دوًرا مهًما في دعم األسواق الحضرية وأفراد األسر الذين 
  ينتقلون إلى المدينة. 

ً غالب   من أجل الغذاء واألجور.ما يعتمد سكان الريف على األسواق الحضرية  ا

الروابط الحضرية 
  الريفية

تم  اإلنسانية تجابةغالبية األدوات والنهج والسياسات والممارسات المعنية باالس إن
التكيف المالئم لألدوات والنهج هو أمر إن ف تصميمها للبيئات الريفية، ولذلك

  ضروري.

التركيز التقليدي على 
 المناطق الريفية

  الكوارث الحضرية، تحتاج الجهات اإلنسانية إلى المعرفة والقدرة لتحقيق اآلتي: في حالة 

المعقدة والمياه والكهرباء واالتصاالت والبنية التحتية للنظافة  تقييم الضرر الهيكلي الالحق للنظم الهيكلية −
 الصحية

 وفقيرة الخدماتالبنية التحتية في البيئات المزدحمة إعادة تأهيل المساكن و .إجراء تخطيط حضري ومكاني −

 مواطن الضعف في المناطق الحضرية والقدرة المجتمعية على التغلب السريع على الكوارثتحليل  −

 ات العنف في البيئات الحضرية كيومواجهة ديناميتحديد  −

 تستهدف المستفيديننهج مالئمة تبني  −

 استخدام األراضي وحيازتهاأنماط  وحماية تحديد −

 إجراءات الحد من أخطار الكوارث الحضرية والتخطيط إلجراءات االستعدادتيسير  −

 العمل من خالل شراكات بين القطاعين العام والخاص −

 الهيئات الوطنية والبلدية والمجتمع المدني والجهات المعنية بالتطوير.التعاون مع  −

  All In Diary مصادر أخرى على موقع
Meeting Humanitarian Challenges in Urban Areas, © IASC 
2010 

2017فهم المدن و أنظمتهم، ألناب، عام  -الرجوع إلى الخلف  
 التدخل اإلنساني في حال وجود عنف مدني، ألناب، عام 2014

How To Make Cities More Resilient – A Handbook for Local 
Government Leaders, © UNISDR 2012 

 مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات

http://www.alnap.org/resource/24121 
http://www.alnap.org/resource/12503  
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/reducing_risks/VC
A/1260202_VCA_AR-LR.PDF 
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 الربط بين جهود اإلغاثة والتأهيل والتنمية
ً رئيسي اً تشكل الكوارث تهديد لتأثر والخطر يمكن أن يقلل من قابلية ا، ولكن النهج التشاركي المستدامةللتنمية  ا
  الناجم عن الكوارث.

 كيف يربط نشاط اإلغاثة بالنشاط التنموي؟ 

ت العالمية ربما تستدعى الهيئاعندما تقع الكارثة، يكون السكان والحكومة المحليين بصفة عامة أول المستجيبين. 
تهدف مرحلة التأهيل التالية إلى االحتياجات العاجلة إلنقاذ األرواح. كذلك لتقديم اإلغاثة التي تهدف إلى تلبية 

خطر لتقليل مستويات قابلية التأثر و وبتعبير أكثر مثالية "إعادة البناء بصورة أفضل" اسية،استعادة الخدمات األس
. تنفيذ أو استئناف برامج تنمية طويلة المدىوحينئذ يجب أن تفسح هذه الظروف المحسنة المجال أمام الكوارث. 

  (انظر صفحة "إدارة الكوارث")

لمقسم إلى مراحل ينطوي على المشاكل حيث أنه يخلف فجوات بين مراحل اإلغاثة والتنمية هذا النهج اورغم ذلك، 
  لعدد من األسباب: 

األهداف والتكاليف واألطر الزمنية على نحو مختلف من حيث تدخالت اإلغاثة والتنمية مصممة  �
 واإلجراءات والشراكات... إلخ.

 أطراف مختلفة من المنظمةوالتي غالبًا ما يديرها تتطلب االستجابة اإلنسانية مهارات واستجابات معينة  �
 قد ال يتاح تمويل المتبرعين إال لبعض المراحل أو األنشطة �
 بزيادة العقبات البيروقراطية أو المطالب الموجهة لبرامج التنميةقد تختلف متطلبات الحكومة  �

كوارث ال يرون موقفهم في المراحل. فهي دورة مستمرة من األخطار والقالقل، والتي غالبًا ما بالكما أن المتأثرين 
  أثر الكارثة األخيرة بوقت طويل. قبل وقوعتبدأ 

 تحسين الربط بين جهود اإلغاثة والتأهيل والتنمية طويلة المدى 

والتنمية طويلة المدى إلى التأكد من البرامج اإلنسانية ال ل المعنية بالربط بين جهود اإلغاثة والتأهيتسعى التدخالت 
تقوض العمل التنموي وأن برامج التنمية مبنية على معرفة ونتائج إنسانية، بغض النظر عن حجم أو نطاق الكارثة. 

  تي:هيل والتنمية طويلة المدى إلى اآليجب أن تمتثل عملية الربط بين جهود اإلغاثة والتأ

 اإلدارة والسياسة والتمويل واالستراتيجية والتنفيذ العملييناإلندراج ضمن  �

وضع الضمنية للضعف مثل الفقر، والتي تنجم عن الكوارث والصراعات، من خالل المسببات  مواجهة �
 األساس للتنمية المستدامة

 التمكين من زيادة مستوى الفعالية وتقليل التكاليف عبر جميع جهود المساعدة.   �

 جهود اإلغاثة والتأهيل والتنمية طويلة المدىالمشاكل الرئيسية التي تواجه الربط بين 

(المهارات والمعرفة االعتراف بالقدرات المحلية وتقديرها . وضع المتأثرين بالكوارث في المقام األول �
في جميع المستفيدين والمجتمعات المضيفة والهيئات المحلية في صناعة القرار وإشراك والموارد) 

 المراحل

األنظمة أو الخدمات القائمين، من خالل البناء تجنب ازدواجية أو استبدال  ولية المحلية.ؤالمستيسير  �
على الخطط والسياسات واألولويات والمشاريع والقدرات الوطنية والمحلية القائمة عند تصميم وتخطيط 

 مشروع في جميع المراحل؛

ح" وأنشطة االستجابة بالقيود المفروضة على التمويل "إلنقاذ األروا . اإللمامإلقاء نظرة بعيدة المدى �
المياه  توفير مثل تلبية احتياجات التنمية المستدامةلتساعد على قصيري المدى، والسعي إليجاد موارد 

ند لإللغاء التدريجي للمسئوليات أو تسليمها عند بداية . وضع بالمرافق الصحيةالتي تديرها المجتمعات أو 
 ؛ تدخال اإلغاثة قصيرة المدى

في التنسيق الشامل مع الحكومة والجهات اإلنسانية والتنموية . التنسيق والتعاون عبر جميع القطاعات �
لفهم السياق المتغير ومواطن الضعف المختلفة فهًما  أمر ضروري التخطيط والتنفيذجميع جوانب التقييم و

 تاًما

. مثال من التغلب السريع على الكوارث والحد من مخاطرها محاولة إتاحة فرص لتعزيز القدرة على �
والتشييد اآلمن واستخدام األراضي وإدارة موارد المياه بفاعلية خالل اإلدارة المجتمعية للكوارث 

 والتسوية بين أطراف الصراع.

اإلدارة المجتمعية ألخطار 
 الكوارث

توفير الوقت والموارد يتم 
الحد من األخطاء ووتجنب 

  الصراعات من خالل: 
للمخاطر إجراء تقييمات  �

واألخطار ومواطن الضعف 
والقدرة على مواجهة 

 الكوارث
تحديد احتياجات الفئات  �

 الضعيفة
تحديد وتطوير القدرات  �

قدرات البديلة مثل المحلية 
والرعاية البحث واإلنقاذ 

الطبية لعمال التشييد 
والقادة معرضين للخطر ال

الجهات المجتمعيين و
 اإلدارية

 وهياكلإنشاء لجان للكوارث  �
 لصناعة القرار

إجراء تخطيط للسيناريو  �
وخطط لمواجهة الكوارث 

 على المستوى المجتمعي
اآلثار المحتملة الحد من  �

للكوارث وذلك من خالل 
تخصيص مآوي ومناطق 

مخزون احتياطي محمية و
 تخزين مياهبنوك محلية وو
إنشاء أنظمة للتحذير المبكر  �

ومشاركة المعلومات على 
 المستوى المجتمعي

تنفيذ برامج لرفع الوعي  �
 العام 

تنوع سبل المعيشة من دعم  �
 –على سبيل المثال  –خالل 

الحصول على األرض، 
 المياه، التدريب، التمويل

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Preparing for disaster – a community based approach 
© DRC 2005           
The Road to Resilience © IFRC 2012 
Disaster Preparedness for Effective Response © 
UNOCHA 2008 
Remaking the case for linking relief, rehabilitation and 
development © ODI 2014 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.ifrc.org/PageFiles/96178/Road%20to%20resili
ence_Ar_Web.pdf 
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 التخطيط للطوارئ
  تنفيذ تدابير مالئمة للتأهب. التخطيط للطوارئ هو أداة إدارية تستخدم لتحليل آثار األزمات المحتملة وضمان 

يمكن استخدام خطط الطوارئ للكوارث الطبيعية أو الصراعات أو عند بحث اآلثار الناجمة عن التهديدات 
   االستقرار السياسي. يمكن أن:أو عدم مثل األزمات المالية  األوسع نطاقًاالعالمية 

  إجراء مشترك بين الوكاالت.باعتبارها  تنفذتجريها منظمات فردية أو  -

حصول على الموارد أو المعرقالت أمام التستخدم في المشاريع الفردية الستكشاف المشاكل المحتملة مثل  -
 .اإلمداد بها

الخطوات األساسية المتبعة في 
  التخطيط للطوارئ

ى بساطة التخطيط حافظ عل
  . وواقعتيهوعمليته 

  تقييم ما يحتمل حدوثه: 1

. وتحليلها تحديد األخطار المحتملة
المخاطر بناًء على السياق  تحديد

مواطن الضعف وقدرات وتحديد 
  من يواجهون هذا الخطر.

حول المخاطر إعداد سيناريوهات 
المحتملة تتسم بالمرونة الكافية 
لتتالءم مع التغييرات التي تحدث 

  في سياق الحالة.

تحديد االفتراضات والمسببات 
  واألثر المحتمل للكارثة.

  الستجابتكالتخطيط : 2

 تحديد اإلجراءات الالزمة
بحث  لمواجهة كل سيناريو. 

المواد الموارد البشرية و
  والتمويل والوقت. واإلمدادات 

إعداد خطط للطوارئ واختبارها 
والشركاء من خالل مع الموظفين 

نماذج المحاكاة أو التمارين 
  المكتبية

  تنفيذ إجراءات التأهب: 3

لتنفيذ تحديد تدابير التأهب الالزمة 
خطط الطوارئ بفاعلية، وتنفيذها 
ورصد من سينفذ وما الذي سينفذه 

  وكيفية وموعد تنفيذه؟

  المراجعة والمتابعة: 4

مراجعة السيناريوهات وخطط 
الطوارئ ومتابعة اكتمال تدابير 

 التأهب باستمرار.

 تحليل األخطار والتخطيط للطوارئ

عملية تقييم المخاطر مستمرة باشتراك الموظفين يجب أن تكون 

  والشركاء والمستفيدين.

االعتناء دائًما بالمخاطر شديدة األثر من خالل االطالع   �

باستمرار على آخر مستجداتها ووضع الملصقات على جدران 

 المكتب... إلخ.

اإلضافة المستمرة للمخاطر الجديدة المحتملة فور بزوغها  �

الواسعة من قبل الموظفين والوكاالت المشاركة وتشجيع 

 والمجتمعات.

إنشاء سجل مخاطر أو أداة تخفيف ذات مسئوليات واضحة  �

لالطالع على المخاطر المتفق عليها بين جميع الموظفين أو 

الوكاالت (في حالة التخطيط للطوارئ المشترك بين الوكاالت) 

 وإدارتها باستمرار

الة كل خطر (األحمر = نهج إشارة المرور لتحليل ح مراعاة  �

 مرتفع؛ البرتقالي = متوسط؛ األخضر = منخفض) 

تقييم المخاطر باستمرار وإذا انقضى خطر منها أو تمت  -
 .إدارته، يحذف من سجل المخاطر

 أسئلة رئيسية

 ماذا يمكن أن يحدث؟ -

 لتخفيف من وطأة الموقف؟ما الذي يجب فعله ل -

 كيف يمكن اتخاذ اإلجراء المتبع؟ -

 األطراف المعنية باألمر؟من  -

ما هي الموارد واإلمدادات والموظفين التي  -
 سوف نحتاجها؟

 أي من اإلجراءات التحضرية ضرورية؟ -

 كم تكلفته؟ -

 

 استخدام خطط الطوارئ في دورة الكارثة
 
 
 
 
 
 

 خطط الطوارئ:

بناًء على  تقييمات االحتياجاتاجراء  -
تحليل سابق لآلثار المحتملة 

 للكوارث؛

 صارم؛ لتقييم استجابةتقدم أساًسا  -

تتلقى اشعارات بشأن التغيرات  -
المستمرة في حالة الطوارئ أثناء 

 االستجابةمرحلة 

تحدد المسببات والمخاطر المحتملة  -
 التعافيفي عملية  ليتم اعتبارها

طويل المدى، ويتم تقيمها بالمقارنة 
 مع القدرات المبنية أثناء التعافي؛

التأهب تشكل جزًءا مهًما من تدابير  -
 للطوارئ وتخفيف الكوارث

المجتمعي أو التنظيمي  بالتعلمتتأثر  -
 ه.وتسهم في

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Inter-Agency Contingency Planning Guidelines for Humanitarian Assistance ©   IASC 2007 
Contingency planning guide © IFRC 2012 
Contingency Planning and Humanitarian Action: A Review of Practice. HPN Paper 59 © ODI 2007 
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  البيئيةالمخاوف 
  ثيًرا سلبًيا كبيًرا على البيئة. وهذا بدوره يهدد عمليتي االستجابة والتعافي.تؤثر الكوارث الطبيعية والصراعات تأ

والبنية التحتية مثل السدود  من خالل المواد الكيميائية الخطرة – على الحياة �
 والمصانع النووية

 لضرر الالحق بموارد المياهمن خالل النفايات السامة وا –على الصحة  �

التهديدات البيئية أثناء عملية 
  االستجابة

 

األراضي الضرر الالحق بالغابات والتربة والمراعي و – على سبل المعيشة �
 الرطبة والشعاب المرجانية وموارد المياه

هشاشة النظام البيئي والتهديد على األمن البشري وزيادة الصراعات  –على األمن  �
 رد المحدودةعلى الموا

التهديدات البيئية على التعافي 
  المبكر

 

 تأثير االستجابة للكوارث والتعافي على البيئة
 إجراء تحليل مبكر لآلثار المحتملةيتعين البيئة، ووبالمقابل، تشكل أنشطة االستجابة للكوارث والتعافي تهديًدا جسيًما على 

   ي تؤثر على شدة األثر ما يلي: تتضمن العوامل التلتحديد استراتيجيات التخفيف. 

 متأثرين بالكارثة أو المشردين وكثافة السكانالعدد  � جغرافي 

 المنطقة والموارد المتاحةتأثر مدى  �

 المجتمعات المضيفة ومستوى الكفاءة الذاتيةالدعم المقدم من  �  اجتماعي

 معايير الثقافية واحترام البيئةال �

 يارات المعيشةوخالهياكل االجتماعية/ هياكل السلطة  �

 القدرة واالستدامة البيئية لتحمل أثر الكوارث والتعافي منها � بيئي

 التخلص من النفاياتالقدرة على  �

 حسب القطاعمخاطر األثر البيئي 
  . الجثثنفايات الرعاية الصحية وإدارة المواد الكيميائية والمياه و سوء الصحة

المياه والصرف 
 الصحي وحفظ الصحة

 /ن الصرف الصحي وتلوث المياه الناجم ع؛ طبقات المياه الجوفيةق بالضرر الالح
مثل ؛ األنظمة غير المالئمة استخدام المياهاإلفراط في ؛ سوء إعادة تأهيل اآلبار الملوحة؛
  . الصرفخزانات 

 الملجئ
مثل الخشب والطوب المحترق والرمال واالختيار أو مواد التشييد غير المستدامة 

سليم من التخلص غير الوتآكل التربة؛ حراج إزالة األللمواقع؛  لمالئمينغير االتصميم 
  الحطام.النفايات أو 

 إدارة المخيمات
؛ والتخلص غير السليم من النفايات والمواد وفقدان التنوع البيولوجيتدهور األراضي 

ات ؛ سوء إدارة/ تفكيك المخيم؛ واالستخدام غير المستدام للوقود والموادالكيميائية
  مراحيض الحفر.و

  اللوجستيةالخدمات 
والتخلص غير السليم من النفايات، ها؛ والتخلص من النفط والوقود واإلطارات سوء إدارة

   المنتجة بصورة غير مستدامة.شراء السلع و

 التعافي المبكر 
دام األراضي غير ؛ استخألنشطة التخفيفوالتخطيط الفشل في إجراء تقييم لألثر البيئي 

؛ االستخدام غير المستدام تصاميم المباني/ البنية التحتية والتخطيط الحضريالمالئم؛ 
  ؛ انعدام التكافؤ في الحصول على المواردللموارد الطبيعية إلعادة البناء / سبل العيش

 تخفيف مخاطر األثر البيئي
 تحديد إمكانية وسبل التخلص اآلمن من المواد الخطرة �

 ذ التدابير المالئمة للتخلص اآلمن من نفايات النظافة الصحية والطوارئاتخا �

 تقييم القدرة واحتياجات الحماية لموارد المياه على المدى القصير والطويل �

 متطلبات استهالك الطاقة والموارد المتاحةتحديد  �

 الالجئين /مشردين داخليًاتقييم األثر طويل المدى لحجم ووضع والتمدد المحتمل لمخيمات ال �

 وسبل للحد من تلوث وسائل النقلالبحث عن فرص للشراء األخضر  �

 إطار عمل هيوغووفق جميع المعايير واألدلة اإلرشادية السارية مثل مشروع أسفير؛ العمل  �

 توجيه الخبراء في التقييمات البيئية واختيار المواد وتصميم المشاريع �

 

 األخطار التي تهدد البيئة
 

 الفيضانات
 ل المواد الملوثةتنق �
 تسبب التآكل �
 تلوث المياه �
 تضر بالبنية التحتية  �

  العواصف والرياح
تضر بالمحاصيل والبنية  �

 التحتية
 الحرائق

 تسبب تلوث الهواء �
تدمر المساكن والبنية  �

 التحتية
 تؤدي إلى التآكل �

 الجفاف
يؤدي إلى التعرية بفعل  �

 الرياح
فقدان المحاصيل ومصادر  �

 المياه
 رضيةاأل االنهيارات

 تضر بالبنية التحتية �
 تلوث المياه �

 الزالزل
 تضر بالبنية التحتية �
تعرض للضرر الالحق من  �

 المواد الخطرة
ات راتسبب االنهيا �

 األرضية... إلخ. 
 الصراعات

تضر بالبنية التحتية  �
 والخدمات األساسية

التلوث الكيميائي  �
 والبيولوجي والنووي

وتُزيد من العيش تدمر سبل  �
 ساسيةاالحتياجات األ

 أخطار أخرى
 المواد الخطرة �
 البرد أو الثلج �
 المرض �
 البراكين �

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Guidelines for rapid environmental impact assessment in disasters © Benfield Hazard Research Centre & CARE 2005 
Disaster Waste Management Guidelines © OCHA & UNEP 2011                              
Humanitarian action and the environment © UNEP, OCHA 2007 
FRAME Toolkit: Module IV Community Environmental Action Planning, © UNHCR, CARE 2009  
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 نوع االجتماعيال

الحصول السلطة والتمتع بوينعدم التكافؤ بينهم في يلعب النساء والفتيات واألوالد والرجال أدواًرا مختلفة 
  لتلبية احتياجات الجميع على نحو آمن ومتكافئ اإلغاثيةيجب أن تصمم البرامج الموارد. على 

  الرجال والنساء والفتيات واألوالد:  –وخاصة الصراعات  –في أي أزمة 

 يتصرفون على نحو مختلف -

 تختلف احتياجاتهم ومواطن ضعفهم وقدراتهم ومشاكلهم -

الرجال على يواجهون مخاطر متفاوتة ومتزايدة وتغيرات في أدوارهم التقليدية وذلك مثل قسر  -
خوض الصراعات والعنف القائم على النوع االجتماعي والبغاء القسري واضطالع النساء بدور 

 اإلعالة المنفردة والنساء واألطفال المستخدمين كدروع للمقاتلين.
  إطار إعداد برامج المساواة بين الجنسين

 ما المقصود بلفظ "النوع االجتماعي"؟

واألدوار والتوقعات المرتبطة  الكيانات المشكلة اجتماعيًا -
  بالرجال والنساء

 

 تحليل النوع االجتماعي 

فهم كيفية تأثر الرجال والنساء تستطيع  التحليل من خالل -
بأي أزمة إنسانية، وما الذي يحتاجون إليه، والفتيات واألوالد 

ما الذي يمكنهم تقديمه ألنفسهم وكيف يمكنهم الحصول على و
  الخدمات واألصول.

  الجماعي لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل التكيف

  الجنسين تحليل األدوار والمسئوليات لكال 

عالقات فهم ومراعاة السياق والممارسات الثقافية مثل  -
القوة وأدوار الجنسين واتخاذ القرار وأشكال الترابط 
واالحتياجات والقدرات المتفاوتة للرجال والنساء 

 والفتيات.واألوالد 

  احتياجات الجميع على نحو يلبيتصميم الخدمات 

اإللمام بالعوائق المادية والبشرية الممكنة أمام الحصول  -
 على الخدمات

  ضمان حصول الجميع على الخدمات

 رصد األشخاص المستفيدين ومعرفتهم -

  مشاركة الجميع على قدم المساواة

المشاركة التشاور مع جميع الفئات المتأثرة مع ضمان  -
إدماج و، المتساوية للرجال والنساء في المشاورات

األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع األعمار وجميع 
  اإلغاثيةجوانب إعداد البرامج 

  تدريب النساء والرجال على قدم المساواة

الرجال في تحوالت القوالب النمطية: إشراك تجنب  -
أدوار الجنسين مثل إشراكهم في الرعاية المنزلية 

 والصحة اإلنجابية
تنظيم الفعاليات بما يتناسب والتزامات النساء مثل  -

 األطفال بما فيهم األطفال ذوي اإلعاقة

  مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي في البرامج

تنفيذ برامج وقائية للحد من خطر العنف القائم على  -
تحديد ؛ اإلضاءات حول المراحيضمثل  نوعال

 التوزيععمليات ل مواعيد

جمع وتحليل وتقديم تقارير بالبيانات المفصلة حول 
  السن/ اإلعاقة" /الجنس"

معرفة االحتياجات الخاصة والمختلفة للنساء والفتيات  -
 واألوالد والرجال واألطفال والراشدين وكبار السن

 تغطية والفجواتفهم ال -

  استهداف األعمال القائمة على النوع االجتماعي 

تلبية االحتياجات والتهديدات المتفاوتة للرجال    
والنساء واألوالد والبنات عند تصميم مرافق المأوى 
وموارد المياه والنظافة الصحية والمرافق الترفيهية 
والطبية، بما فيها األشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف 

  الفئات العمرية

توفير فرص متكافئة للحصول على سبل التعليم،  -
 ب/ تطوير المهارات، والمعلوماتوالتدري

لفئة تقديم الحماية والمساعدة للتخفيف من حدة خطر  -
 واحدة ال يأتي على حساب فئة أخرى

  األطرافتنسيق األعمال مع جميع 

من كال الجنسين لضمان التنسيق وتعميم مراعاة شؤون إنشاء مجموعات إغاثية معنية بشؤون النوع االجتماعي  -
 في شتى القطاعات.  النوع االجتماعي

  التكيف والعمل الجماعي لضمان إعداد برامج تحقق المساواة بين الجنسين -

 2013 – اإلغاثيةتنسيق الشؤون مجموعة أدوات القضايا الجنسانية الخاصة بمكتب من 
kit-tool-gender-http://reliefweb.int/report/world/ocha 

 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
اتفاقية دولية هي التمييز ضد المرأة 

رئيسية معنية بحقوق اإلنسان 
  للمرأة.

للجنة  مؤشر المساواة بين الجنسين
  الدائمة بين الوكاالت

تضع هي أداة بسيطة وعملية 
لتقيس به ما ، 2- 0مقياًسا قدره 

 ما إذا كان مشروع إنساني
يضمن استفادة النساء/ الفتيات 

والد بصورة والرجال/ األ
متساوية أم أنه سيعزز المساواة 

  بين الجنسين بطريقة أخرى.

إذا كان المشروع يتمتع بإمكانية 
ة في تحقيق المساواة بين المساهم

ما إذا الجنسين، يتوقع المؤشر 
  كبيرة.  محدودة أوكانت النتائج 

http://www.globalprotect
ioncluster.org/en/areas-
of-responsibility/age-
gender-
diversity/gender/the-
iasc-gender-
marker.html 

كيف تدمج المساواة بين تعلم... 
الجنسين في البرامج، وتدرب 
على تحليل النوع االجتماعي من 
خالل دورة التعلم اإللكتروني 

االجتماعي  المجانية لقضايا النوع
 من خالل الرابط 
http://www.iasc-
elearning.org/home/ 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
 كتيب النوع اإلجتماعي في الطوارىء، الوكالة المشتركة بين الوكاالت، عام 2014

Gender based violence in humanitarian settings  © 2005 IASC 
 INEE ،2010عام كتيب عن النوع اإلجتماعي  

Gender sensitive approaches to Disaster Management © 2010 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
https://www.humanitarianresponse.info/en/topics/gender/docume
nt/gender-marker-tip-sheets-arabic 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/fi
les/Gender%20Handbook%20-%20Arabic%20FINAL.pdf  
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1009/INEE_Po
cket_Guide_to_Gender_AR.pdf  
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  اإليدز ومرض فيروس نقص المناعة المكتسب
اإلصابة بفيروس نقص المناعة ن عن الكوارث من خطر الناجموالتشريد والعنف وانعدام األمن الغذائي  يزيد

  اإليدز. مرض با الفيروس ون بهذصابوالم يزيد من حالة الضعف التي يعانيهاالبشرية و
 

  في حاالت الطوارئ وبمرض اإليدز يقابلية اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشر
 ما الذي يسهم في قابلية إصابتهم بالمرض؟ من المعرض لإلصابة بالمرض؟

نقلون (الالجئون السكان المت
ً والمشردون داخلي   )ا

 العائدون

قدمي ماألطفال المحرومون من 
  الرعاية األولية

  األسر التي تعيلها نساء أو أطفال

  المجتمعات المضيفة

العاملون في مجال الجنس من 
الذكور واإلناث والذين يحقنون 

  العقاقير

  العاملون في المجاالت اإلنسانية

العاملون في المجال العسكري أو 
  حفظ السالم

  طويلةالشاحنات لمسافات  اسائقو

 العاملون المهاجرون

النوع و بالتالي  ىالقائم علحاالت الصراع وما بعد الكوارث من العنف تزيد  �
 ، وخاصة بين المشردين.زيد من نشر اإليدزت

في حالة التحركات والتشريد  مكتسبفيروس نقص المناعة اليزداد شيوع  �
هذا االتجاه قد يستمر في عملية تعاف طويلة المدى من خالل السكاني. 

 السكان العائدين. 

للجهل بالظروف المحيطة  اً نظرممارسة عالقات جنسية غير آمنة زيادة  �
 وزوال القيود االجتماعية والثقافية.

وحاالت االنفصال والفقر وتمزق العائلة وهياكل فقدان سبل المعيشة يمكن ل �
العمل الجنسي التجاري أو التورط في  الدعم المجتمعي أن تؤدي إلى

 المال أو الطعام أو الحماية. الممارسات الجنسية غير اآلمنة من أجل

ً األطفال المشردين هم األكثر تعرض � لتعرضهم لظروف  اً لإلصابة نظر ا
 اجتماعية وثقافية ومعيشية جديدة.

الواقيات من الحصول على  عدم كفاية الخدمات الصحية أو تعطلها يحرم �
الخاضع للفحص مما الدم و الذكرية والعالج الوقائي قبل التعرض لألصابة 

 مخاطر انتقال المرض.يزيد من 

يزيد التدهور في الصحة العامة وسوء النظافة الصحية ومحدودية الحصول  �
 العدوى االنتهازية.اإلصابة بالمرض ومن على المياه النظيفة 

 اإليدزبفيروس نقص المناعة البشري وتأثير الكوارث على المصابين 

، مما يجعلهم أكثر تحملهاكوارث والقدرة المجتمعات على التغلب على من  مكتسبنقص المناعة اليقوض فيروس 
  بأضرار الكارثة وأبطأ في التعافي منها. اً تأثر

معرضون بشدة لخطر سوء التغذية والمرض والفقر الذي األشخاص المصابون بمرض اإليدز ومن يعتنون بهم 
وإمكانية حصولهم على الطعام والمواد الغذائية ويكونوا أكثر حيث تقل فرصهم المعيشية يعقب وقوع الكارثة 

  عرضة للمرض.

األشخاص المصابون باإليدز معرضون بشدة للوصم والتمييز، وخاصة عندما يكونوا مشردين، ولذا فالسرية أمر 
  ضرورية

 والرعاية المنزلية عملية العالج أو منح الدواء لألمراض االنتهازية يقوضعدم كفاية أو تعطل الخدمات الصحية 
تروفيروسات إلى النمو السريع رمضادات الوالرعاية بالعقاقير المسكنة. ويمكن أن يؤدي تعطل الحصول على 

  .لمرض اإليدز

يواجهون مطالب أضعفتهم الكارثة و مات غير الحكومية، المجتمع) الذينالقدرات الوطنية والمحلية (الحكومة، المنظ
 للمصابين باإليدز. تقديم الرعاية والدعمتضعف قدرتهم على متزايدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيروس نقص  إجراءات مواجهة
اإليدز والمخاطر المناعة و

  هماالمرتبطة ب
 

 الوقايةالحماية/ 

تكامل صور الحماية مثل  -
الحماية المقدمة في التسجيل 
والمياه والنظافة الصحية 

 والمأوى وإدارة المخيمات

نشر الوعي حول اإليدز  -
 والعالقة الجنسية اآلمنة 

للرجال والنساء  واقياتتوفير  -
 والوقاية بعد التعرض

تقديم االستشارات واالختبارات  -
 المجانية

تقديم خدمات لمنع انتقال  -
المرض من الوالدين إلى 

 األطفال

 خدمات تتبع العائالت -

خدمات توريد المياه والنظافة  -
الصحية وتشجيع العادات 
 الصحية للحد من انتشار المرض

لنقص المناعة تطبيق سياسات  -
 إليدز في مقر العملالمكتسبة وا

  العالج / الدعم

 الدعم النفسي واالجتماعي -

مضادات  الخدمات الطبية و -
تروفيروسات وتوريد الر

 العقاقير الضرورية

المرافق االجتماعية ومرافق  -
التعليم بما فيها المساحات 

 المخصصة لألطفال

 البرامج الغذائية الموجهة -

الفرص المعيشية مثل  -
المدخالت الزراعية ومهارات 

 التشييد... إلخ. 

 برامج الرعاية المجتمعية -

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Guidelines for addressing HIV interventions in emergency 
settings, © IASC and Action Framework 2010 
Prevent and Protect:  Linking HIV and child protection response 
©  UNICEF and World Vision International, 2015 
HIV and Social Protection Guidance Note, © UNAIDS 2011 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001584/158436A.pdf 
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 األشخاص ذوي اإلعاقة
راعات ويمكن أن تتسبب الصفي العالم.  األفقر الشعوب% من 20-15يمثل األشخاص ذوي اإلعاقة 

  عاقات وجعل األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر عرضة للضرر. باإل والكوارث في اإلصابة

  اإلعاقاتب اإلصابة ارث فيتسهم الكوكيف 

، والتي قد تؤدي إلى حدوث إعاقة فورية أو اإلصابات الناجمة عن الصراعات أو الكوارثتكثر  �
 هملت دون عالج.إذا أإعاقة طويلة المدى 

الصدمات واالضطرابات النفسية هي اإلعاقات األكثر شيوًعا فيما ينجم عن الكوارث الطبيعية.  �
 . )الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي" " انظر كذلك صفحة(

 ما قد تحتاجه من دعم  طبيعة اإلعاقة

 بدنية

مثل فقدان األطراف؛ 
وصعوبة التحرك. قد تكون 

  مؤقتة أو طويلة المدى

لوازم ة دافئة، أجهزة مساعدة، إضافية، مالبس وأسرّ  اغطيةملجأ جاف،  -
  صحية

  .)منحدرة، درابزين... إلخأراضي دعم شخصي وبيئة متوائمة ( -
 صفوف منفصلة مثل صفوف الطعام/ المراحيض/ المياه -

 بصرية

مثل الفقدان الكلي أو 
  الجزئي للبصر

  ، إضاءة جيدة، طرق وصول دون عوائق لالسترشاد وضع معالم -
  لريومات مكبرة أو مكتوبة بتقنية بمساعدة شخصية، معل -
  صفوف منفصلة -

 السمع

الكلي أو مثل الفقدان 
 الجزئي للسمع

استبدال تخدام المساعدات البصرية ولمساعدات السمعية والبطاريات واسا -
  الصور للتواصل

 صفوف منفصلة -

 مرض عقلي

مثل صعوبات التعلم 
كمتالزمة داون 

  واالضطراب ثنائي القطب

  الحصول على العالج المناسب -
  الرعاية/ العالج) التغيرات فيرعاية (تجنب استمرار ال -
  ، المساعدة الشخصيةاستخدام لغة بسيطة، التحدث ببطء -
  ةصفوف منفصل -

 نفسية اجتماعية

مثل االضطرابات الالحقة 
 للصدمة النفسية

  الحصول على العالج المناسب والدعم النفسي واالجتماعي -
 ةاستمرار الرعاي -

 اإلعاقات غير المرئية

  مثل الصرع واإليدز

 الحصول على العالج المناسب واستمرار الرعاية  -
 دعم العائلة ومقدمي الرعاية طويلة المدى، المساعدة الشخصية -

 الحد من تأثر األشخاص ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ

 المعايير الدنيا للسن واإلعاقة. دعم تنفيذ  �

في التعاون المباشر مع مؤسسات اإلعاقة ودعم المشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة  �
 االجتماعات ومبادرات صنع القرار مثًال. 

 ، بما فيها اإلعاقات غير المرئية أو الذهنية. رصد االحتياجات المتغيرة لألشخاص ذوي اإلعاقة �

قد تؤثر بعض أنواع اإلعاقة على وعي األشخاص أو االستعداد لتزايد األلم النفسي أو الصدمة.  �
 فهمهم للموقف.

العنيف من قبل انعدام األمن واالستغالل واإليذاء الشفهي أو الوصمة والعزل والحماية من  �
 المجتمع.

 . مالئم وأنظمة بحث وإنقاذوضع تحذير مبكر  �

 مفصلة عن الجنس والسن واإلعاقة.جمع بيانات  �

 للقضايا المتعلقة باإلعاقة ومراعاتهم لها.ضمان فهم العاملين في ميدان اإلغاثة  �

لتوزيع مواد  وترتيباتتوفير مرافق اللجوء والمياه والنظافة الصحية والمرافق الطبية واالجتماعية،  �
 اإلغاثة ميسرة ومالئمة لذوي اإلعاقة. 

استخدام قنوات اتصال مختلفة للوصول إلى جميع الفئات مثل األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية  �
  والبصرية وإعاقات التعلم واإلعاقات العقلية وغير المرئية.

 

 

إنه من المهم تلبية االحتياجات 
الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
بجانب احتياجات باقي المجتمع 
  لتجنب انعدام المساواة واإلقصاء.

احترم دائًما كرامة األشخاص  -
، أيًا كان ذوي اإلعاقة ورغباتهم

  نوع اإلعاقة. 

تحل بالصبر مع المصابين  -
بالمرض العقلي أو اإلعاقة 

، وال تعاملهم واالجتماعيةالنفسية 
كما لو أنهم لن يفهموا فقد يتسبب 

  ردة فعل عنيفة منهم. فيذلك 

مشورة الشخص دائًما  اطلب -
حول أفضل طريقة  ذوي اإلعاقة

يمكن أن تلبي بها 
  . احتياجاتها/احتياجاته

إيجاد مقدم رعاية حاول دائًما  -
فهم أفضل  مستمر أو أفراد عائلة

 إدارةيعرفون كيفية  من
االحتياجات الخاصة لألشخاص 

  .االحتياجات الخاصةذوي 

ال تبعد شخص عن وسائل/  -
(الكراسي  أجهزة مساعدته

العكازات، العصيان، المتحركة، 
مساعدات السمع، النظارات، 

 األدوية... إلخ.)

  

  راجع أيًضا اآلتي: 

 المعايير الدنيا للسن واإلعاقة �

دليل الجيب لدعم المتعلمين  �
اإلعاقات التابع للشبكة ذوي 

المشتركة بين الوكاالت المعنية 
 بالتعليم في حاالت الطوارئ

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
المشاركة و التعلم من ضم المسنين و ذوي اإلعاقة في األزمة السورية، منظمة هاندي كاب الدولية، 

 منظمة
HelpAge 

2014 لشؤون الالجئين، عام ، و مفوضية األمم المتحدة   
Disasters, disability and rehabilitation © WHO 2005 
Disability Checklist for Emergency Response © Handicap 
International 2006 
Minimum Standards for Age and Disability © ADCAP, 2015 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات

http://madaportal.org/ar 
http://www.syrialearning.org/resource/19495 
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 كبار السنالعمل مع 
اتساع خبرتهم في االستجابة للكوارث  ولكنبالكوارث،  ن معرضون بشدة للتأثركبار الس

  .  ممكن أن تكون في غاية األهمية والتعافي منها

ً دائمأن احتياجات كبار السن  ثبتورغم ذلك،  البرامج والتمويل ما تُهمل عند تقديم الحماية و ا
الذين  هؤالء ، وخاصةأثناء الطوارئ المخاطر التي يواجهونهاغالبًا ما تتفاقم حدة . واإلنساني

  K . ية موجودة من قبل أو حديثة الظهوريواجهون صعوبات وظيفية أو تواصل

 قابلية تأثر كبار السن والمخاطر التي تواجههم*

ً عام 60لسن يشير إلى األشخاص فوق كبار امصطلح *   . وفق ما حددته األمم المتحدة ا

ً مسبق والتهميش والعزل والفقر الموجودة اإلقصاء تردي حاالت   ا

 لدعم من العائلة أو المجتمعمفتقر لأو  أن يكون منفصالً  -
 مما يسبب العزل واإلهمال العودة إليه عن مغادرة المنزل أو عاجزاً  -

  اإليذاء أو اإلهمالن يكون ضحية أ

 لكبار السن دون مجابهة أو تصداالغتصاب والسرقة والحبس ي والعاطفي واإليذاء الشفهيمر  -

  لهماإلغاثية إغفال الجهات 

 التمييز وافتقار التشاور والمشاركة -
ينظر إليهم من قبل البرامج اإلغاثية باعتبارهم "استثمار خاسر" حيث يتم تصورهم أنهم عاجزون  -

 غير راغبين للتعلم، أو أنها مخاطرة كبيرة الحتمال موتهمعن أو 

  تدمير العائالت والمجتمعات وتقويض شبكات الدعم

 لكبار السن مهمة رعاية األطفال عائلة أو الفصل بينهم يمكن أن يتركموت أفراد ال -

  عدم إمكانية الحصول على الخدمات

االحتياجات الخاصة من الصحة والغذاء والتحرك واالحتياجات النفسية واالجتماعية غالبًا ال تُفهم أو  -
 اإلغاثيةتولى أولوية في االستجابات ال 

الذين يعانون من ضعف القدرة الجسدية يواجهون صعوبة في تأمين الغذاء والماء والوقود والحصول  -
 غير آمنة.  مواقفوقوع على الخدمات أو القدرة على الهرب عند 

  الحق في السكن واألراضي والممتلكاتإهمال 

 تعطل أنظمة حيازة األراضيانعدام التوثيق؛ ضعف خدمات التعقب العائلي للبالغين؛  -
 وضع احتياجات  كبار السن موضع اعتبار

  الكرامة |تحقيق الذات  |الرعاية  |المشاركة  |االستقالل 
  1991للممارسة االجتماعية والمدنية تجاه كبار السن، مبادئ األمم المتحدة 

  العمل اإلنساني بأكملهفي تصميم وتخطيط وتنفيذ  دمج المعايير الدنيا للسن واإلعاقة

جمع وتحليل واستخدام البيانات المفصلة للجنس والسن واإلعاقة باعتبارها أساس لتخطيط  – البيانات المفصلة
  االستجابة

  المجتمعات.و "فحوصات و"برامج التوعيةمن خالل السجالت وال – كبار السنوتعيين موضع تحديد 

الفئات ذات االهتمامات الخاصة؛ ن تقييم احتياجات وقدرات كبار السن؛ هيئات صنع القرار؛ يتضم – التشاور
  التواصل المتبادل التأكد من

فيًا والطعام والمالئمة ثقاتيسير الحصول على الملجأ والوقود والمالبس المقبولة  – تلبية االحتياجات األساسية
  للتدفئة؛ وخدمات صحية مالئمة ومياه ومراحيض ودعم معيشي. أو مالبس إضافية ياتنوأدوات الطبخ وبطا

بالتقييم والبرامج والمراقبة؛ توفير نقاط تسليم  دمجهاالخدمات و لتقديمإجراء زيارات منزلية  – تمكين التحرك
سريعة" لألشخاص األكثر ضعفًا وعرضة للضرر؛ البحث في توفير صفوف "خدمات يسهل الوصول إليها؛ 
  مشاكل استخدام شاحنات النقل.

تقديم خدمات التعقب العائلي؛ تقديم الدعم النفسي؛  – تلبية االحتياجات االجتماعية والنفسية االجتماعية والعائلية
  ترهيب.ائلية واالجتماعية؛ رفع الوعي بمخاطر اإليذاء والسرقة والتقوية الهياكل الع

باعتباره مصدر مهم من مصادر المعرفة المحلية  بدورهماالعتراف  – االعتراف بمشاركة كبار السن ودعمهم
  . إشراكهم ودعمهمولهم الرعاية المجتمعية والعائلية تقديم و

 حماية حقوق السكن واألراضي والممتلكات. – حماية حقوق كبار السن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

كبار السن يتمتعون بمجموعة 
كبيرة من المهارات والقدرات 

  واألدوار.

تؤثر درجة االعتراف والدعم 
التي ينعم بها كبار السن على 
قدرتهم على الحياة لمدة أطول 

  والتعافي. 

الدخل والدعم  مصدر -
 المالي لعائالتهم

رعاية األطفال للمعالين  -
اآلخرين وأفراد العائلة 

 المرضى

رعاية الشؤون المنزلية  -
 والحراسة

استراتيجيات التصدي  -
 للكوارث

 البناءالتعافي وإعادة  -

المعالجة التقليدية والحرف  -
 المهنية

آلخرين وتقديم تحفيز ا -
التشجيع الشخصي وقت 

 المحن

االضطالع بدور قيادة  -
 المستفيدين

حفظ ونقل الثقافة  -
 والقصص واألنشطة

فض المنازعات العائلية  -
 والمجتمعية

المعرفة المجتمعية التي  -
يمكن أن تساعد في 

 .اإلغاثة وتوزيع استهداف

التاريخية التي المعرفة  -
يمكن أن تساعد في تقييم 

 الضرر وأثر الكوارث.

كبار السن في مستمد من "
الطوارئ". رابطة مساعدة المسنين، 

2012  

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Minimum Standards for Age and Disability, © ADCAP 2015 
Older People in Humanitarian Crises and disasters © HAI 
2013 
Older people in emergencies –reducing risks © HAI 2012 
Nutrition for older people in emergencies © HAI 2013 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.redr.org.uk/objects_store/minimum_standards_for_ag
e_and_disability_inclusion_arabic_plain_black_and_white_versio
n.pdf 
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  التعليم 
طبيعي�ة بي�د أن�ه يحظ�ى بأولوي�ة وق�وع ك�وارث النزاع�ات أو حالة نشوب يتأثر التعليم بشدة في 

 ل�نمط اس�تعادةً الدراس�ة األطف�ال والش�باب إل�ى وتمثل إعادة لمجتمعات المتضررة. داخل اعالية 

يعق�ب ال�ذي  الص�دمة والض�يقم�ع التكي�ف عل�ى  تهممس�اعدحماي�ة ولل اً وتوفيرالحياة الطبيعية، 
  الكارثة.

  ما هي صورة التعليم في حاالت الطوارئ؟ 

يعيش��ون ف��ي البل��دان مم��ن  النظ��ام التعليم��يخ��ارج ومراه��ق ملي��ون طف��ل  37هن��اك اآلن 
تص�ل ق�د األس�ر لم�دة ن�زوح  األم�د ةل�ويالنزاع�ات طهذه يتمخض عن والمتأثرة بالنزاعات. 

ً  20إلى  مح�رومين م�ا يجعله�م ،  بأس�رهايحول دون تعليم أجي�االً يمكن أن األمر الذي . عاما
التعل��يم ف��ي ولمجتم��ع. لس��رهم وألرفاهي��ة الواألرح��ب مس��تقبل العل��ى ت��وفير  ينوغي��ر ق��ادر

  ألطفال والشباب لتصور وبناء مستقبل آمن:هؤالء احاالت الطوارئ يعطي األمل ل
من���ة، وض���مان الحماي���ة المادي���ة ض���د مخ���اطر االعت���داء الجنس���ي أو الم���الذات اآلت���وفير  -
 لجماعات اإلجرامية.االنضمام لللقتال أو اإلجباري أو التجنيد قتصادي، الا
الحي���اة الطبيعي���ة إض���فاء أج���واء تمك���ين التع���افي النفس���ي لألطف���ال والش���باب م���ن خ���الل  -

 من النزاعات أو الكوارث. اةناعجراء المصدمة الواالستقرار واألمل بعد الشدة و
ر االقتص�ادي ف�ي المس�تقبل م�ن خ�الل تط�وير حق كل فرد في التعل�يم واالس�تقراالتصدي ل -

 المهارات الحياتية األساسية.
الحص�ول تعليمية أفضل لتحسين فرص  الحساسة للصراع وإعادة بناء نظمتمكين الفرص  -

 على التعليم وجودته.
نش�ر الس�الم، وح�ل النزاع�ات، مث�ل نطاق المجتمع في القضايا الحرج�ة،  تيسير التعلم على-

  الفئات المستبعدة.دمج وحقوق اإلنسان ويز الصحة العامة، بيئة، وتعزوالحفاظ على ال

 )INEEالحد األدنى لمعايير التعليم لدى الشبكة المشتركة للتعليم في حاالت الطوارئ (

والج��ودة والمس��اءلة ف��ي إل��ى التعل��يم، ته��دف ه��ذه المع��ايير لض��مان ح��د أدن��ى م��ن الوص��ول 
ب�اره اس�تجابة إنس�انية ذات أولوي�ة. الح�د األدن�ى م�ن " التعليم باعتتعميمحاالت الطوارئ، و"

  :الخمس التالية فئاتالتغطي المعايير 

المش�اركة المجتمعي�ة، واالس�تفادة م�ن الم�وارد المحلي�ة، واالس�تجابة  -:المعايير التأسيسية• 
  والتقييم المتواصل. والمراقبة على تقييم أولي يليه استجابة مالئمة اً بناء

: ش�راكات لتعزي�ز الوص�ول إل�ى ف�رص ال�تعلم فض�الً ع�ن الص�الت لتعلمالوصول وبيئة ا• 
 الص���حة، والمي���اه والنظاف���ةالمش���تركة ب���ين القطاع���ات، عل���ى س���بيل المث���ال، م���ع قط���اع 

  الجسدية واإلدراكية والنفسية.الصحة  و لتعزيز األمن الملجأوالمساعدات الغذائية وتوفير 

الفع��ال م��ن خ��الل المن��اهج الدراس��ية والت��دريب : تعزي��ز الت��دريس وال��تعلم التعل��يم وال��تعلم• 
  والتعليم والتقييم.

: إدارة وتنظ��يم الم��وارد البش��رية ف��ي المعلم��ين وغي��رهم م��ن الع��املين ف��ي مج��ال التعل��يم• 
  مجال التعليم، بما في ذلك التوظيف واالختيار، وشروط الخدمة، واإلشراف والدعم.

  ين والتخطيط والتنفيذ والتنسيق.: صياغة السياسات وسن القوانسياسة التعليم• 
 ". راج�ع ص�فحة "المرافق�ة اس�فيرمع�ايير "تم اعتماد مع�ايير الش�بكة المش�تركة للتعل�يم ف�ي ح�االت الط�وارئ باس�م 

  ".اسفيرمعايير 

 

  تعليم الالجئين

 

غالب��اً م��ا ي��تم اس��تبعاد الالجئ��ين 
م�����ن األطف�����ال والش�����باب م�����ن 

  المدرسة لألسباب التالية: 

وني���ة أو السياس���ة األط���ر القان -
  اإلقصائية

فق���د وث���ائق الهوي���ة المطلوب���ة  -
لاللتح���اق بالم���دارس أو ألهلي���ة 

  الفحص

  العوائق اللغوية -

  تخطي السن القانوني -

 سعة المدارس -

  التمييز والتحرش -

 توجهات تتعلق بالجنس -

 الحمل المبكر و / أو الزواج -

  الفقر وعمالة األطفال -

 

 
يف ومنظم��ة تعتب��ر منظم��ة اليونيس��

إنق���اذ الطفول���ة م���ن الوك���االت ذات 
  .للمجمع التعليميالقيادة المشتركة 

مفوض��ية ش��ؤون الالجئ��ين منوط��ة 
بمس�����ؤولية تعل�����يم الالجئ�����ين م�����ن 

  األطفال والمراهقين.

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
 المعايير الدنيا للتعليم: التحضير، اإلستجابة، و التعافي، 

INEE  2010عام                  
Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use 

during Armed Conflict, 2014 
Safe Schools Declaration, Inter-governmental commitment, 2015 

INEE Guidance Note on Conflict Sensitive Education © INEE 2013 
Education Under Attack 2014, GCPEA 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات 
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/MS_
Arabic_lowRes_final.pdf  
http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards/educatio
n_in_emergencies_training_materials 
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  األمن الغذائي

إلى ما يكف#ي م#ن الغ#ذاء و ، في الحاضر والمستقبل، ةوالمادي ةاالقتصادي إلى الموارد الوصولإمكانية األمن الغذائي يعني 
  والمغذي.واألمن المناسب محليا 

  ينبغي ألي تدخل لتلبية احتياجات األمن الغذائي مراعاة ما يلي:

واستخدامه، مجموعات المختلفة من بين السكان المتضررين على الغذاء أن يأخذ بعين االعتبار كيفية حصول ال• 
  المتبعة أثناء نقص األغذية واستراتيجيات التأقلم

 دراسة قضايا انعدام األمن الغذائي على المدى القصير (الحاد) وطويل األجل (المزمن) • 

 وسبل العيش، والبيئةتجنب اآلثار السلبية على االقتصاد المحلي، والشبكات االجتماعية، • 

  دراسة دور األسواق لضمان الحصول على الغذاء.• 

 على األمن الغذائي؟المؤثرة ما هي العوامل 
Photo: Irin News  

م=ا تدخالت األمن الغ=ذائي تتضمن 
  :يلي

 غذائيةال اتمساعدال• 

ب========رامج التغذي========ة المؤسس========ية • 
 ةيوالمدرس

نظم===ة الغذائي===ة أو التح===ويالت األ• 
 النقدية

بالمن=========ازل الرعاي=========ة ت=========وفير • 
ال===ذين  ف===رادوالمعون===ة الغذائي===ة لأل

في=روس نق=ص المناع=ة  نمانون يع
 / اإليدز المكتسب

دعم لتعزي=====ز اإلنت=====اج تق=====ديم ال=====• 
 :الزراع=====ي عل=====ى س=====بيل المث=====ال

الب===ذور، وتقني===ات ت===وفير ال===ري، و
 اإلنتاج

 برامج دعم الثروة الحيوانية• 

 ةريبالغ الصغالمتمويل • 

  المهني والتعليمالتدريب • 

تخطيط، وتحليل وتنمي=ة الس=وق، • 
  وتطوير سلسلة القيمة

  

ي==تم قي==ادة مجموع==ة األم==ن الغ==ذائي 
منظمة األغذية  العالمي عن طريق

وبرن=====امج FAO والزراع=====ة 
  :WFPاألغذية العالمي 

http://foodsecuritycluster.ne
t  

 االستفادة  أمكانية الوصول التوافر
ت===ؤثر عل===ى اإلنت===اج  - الك###وارث الطبيعي###ة

والحص==اد، مث==ل، الجف==اف وتفش==ي اآلف==ات 
 واألمراض والفيضانات

ت==ؤثر عل==ى اس==تيراد الم==واد  - الص##راعات
تت=داخل والغذائية، وتس=بب ن=زوح الس=كان، 

 مع مواسم الحصاد والزرع
في====روس ب ونت====أثري - ينل ال####زراعياالعم####

/ اإليدز، والهج=رة  المكتسبة نقص المناع
 .لخمؤقت، إالوالنزوح 

 الب==ذور، واألس==مدة - الم##دخالت الزراعي##ة
غي==ر تك==ون ال تف==ي ب==الغرض أو  واألدوات

 .لخ، وفقدان األراضي المنتجة، إكافية
 

مث===ل، انع===دام األم===ن  – الح###واجز المادي###ة
وسوء حالة الط=رق أو نق=ص وس=ائل النق=ل 

 واعتالل الصحة
دم وج====ود األس====واق، ع==== - س####عر الس####وق

وزي=ادة أس=عار الم=واد الغذائي=ة أو انخف=اض 
ي=ؤثر بم=ا الدخل من بي=ع البض=ائع األخ=رى 

على القدرة عل=ى ش=راء أو تب=ادل الس=لع أو 
 الخدمات من أجل الغذاء

عن=د ص=عوبة أو انع=دام الق=درة  – يضاراأل
لألراض=====ي الزراعي=====ة عل=====ى الوص=====ول 

 لزراعة المحاصيل الغذائية
بم==ا تك==اليف الل==ة أو ارتف==اع البطا - ال##دخل

  ؤثر على مستويات دخل األسرةي
 

ت=====ؤثر العدي=====د م=====ن  - اع#####تالل الص#####حة
مث===ل في===روس نق===ص المناع===ة األم===راض، 

/ اإلي==دز عل==ى امتص==اص الم==واد  المكتس==ب
الغذائي===ة وتحت===اج إل===ى تحس===ين المتطلب===ات 

  الغذائية
يمك=ن  - تخزين الم#واد الغذائي#ة وإع#دادها

والقيم=ة الغذائي=ة  أن يؤثر ذلك على الج=ودة
  للطعام

ت===ؤثر  - الثقاف###ة واألع###راف والمعتق###دات
عل====ى اس====تخدام وقب====ول بع====ض األطعم====ة 
وعل==ى م==ن ل==ه أحقي==ة الوص==ول إل==ى بع==ض 

 األطعمة
ي===ؤدي  - نق###ص المي###اه الص###الحة للش###رب

ذلك إلى اإلص=ابة باإلس=هال وفق=دان الجس=م 
 مواد الغذائيةلل

  لدى األفراد ما يلي: التأقلميات وفي مواجهة هذه التحديات، تشمل استراتيج
  الطعام تناول وتيرة وكمية وتنوع خفض • 
 الثمار والجذور وغيرها، واستهالك البذور والمنتجات غير الناضجة -جمع األغذية البرية • 
  خفض اإلنفاق على البنود غير الضرورية وغير الغذائية• 
  خرى، بما في ذلك الثروة الحيوانيةاقتراض المال أو بيع األصول والخدمات اإلنتاجية األ• 
 األدوات أو الماشية لآلخرين وأبيع أو تأجير األراضي المنتجة، • 
 إرسال أفراد األسرة إلى العمل بأجر، بما في ذلك األطفال• 

 تقييم األمن الغذائي 
 الستيعاب مدى خطورة الوضع واألسباب، يمكننا مراجعة ما يلي:

  باب الكامنة وتأثيرها على األفراداألسباب المباشرة واألس• 

 ة انعدام األمن الغذائي وما إذا كان مؤقتاً أو الحدّ  مدى انتشار و• 

  توافر الموارد، على سبيل المثال األرض والعمالة والمعرفة، وكيف تلبي األسر االحتياجات الغذائية• 

  من يستطيع الوصول إلى هذه الموارد، وكيف• 

 بيعي" لألمن الغذائي، وكيف تغير مع مرور الوقت، والسبب في ذلك.كيف يتوفر الوضع "الط• 

  مراحل تقييم األمن الغذائي
  تحديد األهداف، تطوير األدوات، مشاركة أصحاب المصلحة، اختيار الفريق وأنشطة الخطة – اإلعداد

  لعنكبوتيةالشبكة ا مواقعالرئيسية للمعلومات والوثائق و المصادر - جمع المعلومات الثانوية
  المالحظة والمقابالت الشخصية ومجموعات الدراسة - جمع المعلومات األولية

 مقارنة الوضع قبل وبعد حالة الطوارئ، تقييم مدى مالئمة آليات المواجهة وتدخالت الوكاالت األخرى - التحليل
 المنوطة بهالتوصل لقرار للتدخل أو عدم التدخل، وكيفية القيام بذلك والجهة  – االستنتاجات

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Emergency Food Security Assessment Handbook © 2009 WFP 
Developing Response Analysis Framework, FAO, 2011 
Key Recommendation for improving nutrition through agriculture 
and food systems, UN Steering Committee on Nutrition, 2015 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات

 http://www.aoad.org/statbook35.htm 
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  الصحة
يمكن أن تؤثر الكوارث وما ينجم عنها من تشريد على صحة المتأثرين بها تأثيراً مباشراً من 
خالل اإلصابة أو الصدمة النفسية، أو تأثيراً غير مباشر من خالل سوء التغذية وانتشار 

  وتدهور إمكانية الحصول على الخدمات الصحية.المرض 

تتضمن المشاكل الصحية الشائع حدوثها في جميع الكوارث التعرض للمخاطر المناخية وخطر األمراض 
المعدية وسوء التغذية والصحة النفسية والتفاعالت االجتماعية. يجب منح األولوية لمواجهة األسباب 

ار المرض زيادة كبيرة وكذلك إلعادة بناء المرافق الصحية المقاومة األساسية لزيادة معدل الوفيات وانتش
للكوارث. وحيث تدنو معدالت الوفيات من مستويات ما قبل الظهور، يمكن تقديم مجموعة كبيرة من 

  الخدمات الصحية.

  اختالف أنواع الكوارث تحدث المزيد من المشاكل كما هو موضح أدناه:

التأثير على الصحة 
 العامة

  الرياح العاتية الزالزل

 (دون فيضان)

الموجات المدية/ 
 الفيضانات المفاجئة

الفيضانات بطيئة 
 الظهور

االنزالقات 
 األرضية

 البراكين

 عديدة عديدة قليلة عديدة قليلة  عديدة حاالت الوفاة

 قليلة قليلة قليلة قليلة  متوسطة عديدة  اإلصابات الخطيرة

خطر األمراض 
 المعدية

  ارتفاع االحتمالية بسبب ازدحام وتدهور مرافق النظافة –إثر جميع الكوارث الكبيرة  خطر محتمل

الضرر الالحق 
بمرافق الصحة 

 والمياه

شديد (بسيط   شديد
  بالنسبة للمياه)

شديد (بسيط  شديد ولكنه متمركز
 بالنسبة للمياه)

 شديد  شديد 

 نادر نادر شائع  شائع نادر  نادر نقص الغذاء

السكانية التحركات 
 الكبيرة

 شائع شائع شائع نادر نادر نادر

  ربما يحدث في المناطق الحضرية

2000حماية الصحة العامة،  –مقتبس من منظمة الصحة للبلدان األمريكية، الكوارث الطبيعية    

  اآلثار المباشرة للكوارث على الصحة العامة

  اإلصابة والصدمة الناجمين عن اآلتي:
 االصطدام، سقوط األشياء، التعرض للحرارة/ البرد، البحث واإلنقاذالسقوط،  �
 انفجار األلغام أو القنابل، عمليات البترنشوب الصراعات مثل الطلقات النارية،  �
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، عنف/ توتر ما بعد الكارثة مثل  �

  االعتداءات الخطيرة
  حة "الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي"راجع صف – الصحة النفسية

 اآلثار غير المباشرة للكوارث على الصحة العامة

  راجع "صفحة تعزيز النظافة"  – األمراض المعدية
أن أمراض اإلسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والحصبة، واألمراض المحمولة بالنواقل يمكن أن 

  وانتشار المرض. تتضمن إجراءات التخفيف من مخاطر تلك األمراض اآلتي:تساهم في زيادة الوفيات 
 مواجهة المخاطر الصحية البيئية مثل ناقالت األمراض والمياه الملوثة -
 التخطيط الفعال للمالجئ مثل تجنب االزدحام والتهوية الفعالة والمصارف -
 تمكين الحصول على المياه اآلمنة وبكميات كافية -
 صحية وتدابير لمواجهة الممارسات غير اآلمنةتقديم خدمات  -
 جمع معلومات عن الصحة العامة فيما يتعلق بتفشي األمراض والتحكم فيها وعالجها -
 اتخاذ اإلجراءات المعنية باكتشاف األمراض المتفشية ومراقبتها والحد منها -
  التحصين ضد الحصبة واألمراض التي يمكن الوقاية منها -

  ابيةالصحة الجنسية واإلنج

يمكن أن تتسبب الكوارث في اإلضرار الجسيم بخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وتسهم في زيادة العنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. يمكن أن تتضمن األولويات العاجلة كبح ومواجهة عواقب هذا 

ة النفاس والتقليل من نقل العنف وكبح زيادة معدالت أمراض ووفيات حديثي الوالدة واألمهات في مرحل
فيروس نقص المناعة المكتسبة والتخطيط لتنفيذ المزيد من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة مثل 

 UNFPA MIS Packageتحسين الحصول على الرعاية الصحية األولية واالرتقاء بجودتها. انظر 
  

 راجع صفحة "التغذية في حاالت الطوارئ" – الغذاء

  

دعم األنظمة الصحية القائمة والتنسيق 
  لتوفير الخدمات الصحية األساسية

المتعلقة بالمشاكل  جمع وتحليل البيانات -
والمخاطر الصحية بالتعاون مع الهيئات 

  الصحية المحلية

األولويات الخاصة بالخدمات الصحية  ترتيب -
 و االمراضلمعالجة األسباب األساسية للوفيات 

.  

 االستفادة من الخدمات الصحية القائمة وتقويتها -
وكذلك أنظمة اإلحالة على مستوى (مستويات) 
مالئمة كأن يكون ذلك على المستوى الوطني 

  أو مستوى المنطقة أو الجماعة

، واإلرشادات الوطنية االمتثال للبروتوكوالت -
على سبيل المثال عند إدارة الحالة، وكذلك 

  المعايير الدولية

مع الهيئات  التنسيق لتوفير الرعاية الصحية -
الصحية كالتنسيق مع مجموعة اإلغاثية 

  الصحية.

استخدام ودعم األنظمة القائمة إلدارة المعلومات  -
ومشاركة المعلومات وبيانات المراقبة  الصحية

مع المجموعة اإلغاثية الصحية والهيئات 
  الصحية وغيرها.

  معايير الرعاية الصحية واإلشراف الدوليين

  لإلجراءات الصحية المعايير الدنيا لمشروع أسفير

وتحديد سوء التغذية الحاد الذي يعاني  معايير نمو األطفال
  منه الرضع واألطفال.

  األمراض المتفشية: أخبار

http://www.who.int/csr/don/en  

  التقرير األسبوعي لألوبئة:

http://www.who.int/wer/en/  

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Communicable Disease Control in Emergencies © 
WHO2005 
First Aid in Armed Conflicts & other violent situations © 
ICRC 2010 
Emergency Risk Management for Health © WHO 2012 

ب الوكالة المشتركة بين الوكاالت المتعلق بالصحة اإلنجابية في األوضاع كتي
 اإلنسانية،

IAWG   2010عام  

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1142.pdf 
http://applications.emro.who.int/dsaf/emropub_2011_1269.pdf  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43117/2/9789246592630_ara.pdf 
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 التثقيف الصحي
يمكن أن يؤدي نقل الممارسات االعتيادية أو تعطيلها إلى تدهور سلوك النظافة الصحية 

  زيادة خطر انتشار األمراض واألوبئة.القائم، مما يسهم في 

 

يمكن أن تنتشر البكتيريا 
من  الفضالتالموجودة في 

خالل السوائل أو األصابع أو 
األرضيات إلى الذباب أو 

  اآلخرين.كذا الطعام و

تحطيم سلسلة انتشار لذا ف
العدوى في المنزل وفي 

أن يسهم في يمكن المجتمع 
  زيادة السالمة والصحة.

الناجمة عنه  شكل بياني للتلوث من خالل الغائط ومكافحة األمراض
 وانتشارها

 

مبادئ تشجيع النظافة الصحية 
  في الطوارئ

استهداف عدد صغير من ممارسات  .1
 الحد من المخاطر

مثل استخدام الممارسات األكثر احتماًال 
  للحد من انتشار المرض

مثل الفئات داف جمهور معين استه .2
  المجتمعية ذات التأثير األكبر؛ األطفال

 تغيير السلوكتحديد الحوافز نحو  .3

مثل الرغبة في حصاد احترام اآلخرين؛ 
  الشعور بالفخر الشخصي

استخدام الرسائل اإليجابية للنظافة  .4
الصحية؛ إضحاك الناس وتجنب 

  إخافتهم
 للتواصل؛تحديد أفضل طريقة  .5

  كاستخدام القنوات القائمة التقليدية
مجموعة من وسائل التواصل استخدام  .6

وسائل مثل  التي تتسم بفعالية التكاليف
النشرات المطبوعة كالراديو أو اإلعالم 

  وسبل التفاعل
التزام العناية في التخطيط والتنفيذ  .7

 والمراقبة والتقييم

مقتبس من ملحوظة التوصيات التقنية لمنظمة 
تشجيع النظافة الصحية  – 10الصحة العالمية 

 في حاالت الطوارئ 

تشجيع النظافة الصحية  أدوات ونهج
 الفعال 

- Participatory Hygiene and 
Sanitation Transformation 

 الصحية بالنظافة المتعلقة الممارسات

 الصحي الصرف ومرافق

النهج المجتمعية للصرف الصحي 
الشامل الصرف الصحي الشامل 

، الصرف الصحي الشامل المجتمعي
تعليم الصرف الصحي المدرسي، 

  والنظافة الصحية من خالل المدرسة

http://www.communityledtotalsanit
ation.org/ 

 والنظافة الصحي والصرف المياه

  المدارس في الصحية

http://www.washinschools.info/ 

 لمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةاتنسيق استجابة 

تشجيع النظافة الصحية أمر ضروري لنجاح استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فهو 
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتيسيريمكن الناس من الحد من األمراض الناجمة عن 

  في برامجها. تتمثل العوامل الرئيسية لتحقيق استجابة منسقة في اآلتي:المشاركة والمساءلة 

األطراف المعنية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمشاركة التعاون والتنسيق بين  -
 المتبادلة للمعلومات والمعرفة المتاحة

 المتأثرة. لمجتمعات تعبئة ا -
 النظافة الصحية)المواد غير الغذائية المتعلقة بتقديم المواد والمرافق الضرورية (بما فيها  -

ثمة مجموعة من النهج المجتمعية التي تساعد الناس على استغالل المياه وخدمات الصرف الصحي 
  وصيانتها.وإدارة تشغيل هذه المرافق والنظافة الصحية االستغالل األمثل 

  الممارسات الرئيسية التي يجب استهدافها لتشجيع النظافة الصحية

  غسل األيدي

غسل األيدي بالصابون (أو أي بديل مثل التراب) بعد التغوط وقبل 
% 47إعداد الطعام يمكن أن يقلل من اإلصابة باإلسهال بنسبة 

  ). 2005% (فيوتريل أو آل، 24وعدوى الجهاز التنفسي بنسبة 

تنسيق رسائل واضحة وتوفير مرافق لغسل األيدي تشتمل على مرافق 
 لألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة.

 الطمثية الصحية النظافة

حول النظافة الصحية الطمثية وتقديم مرافق  كسر المحرماتيضمن 
مراعية الختالف النوع الجنسي (مساحة خاصة وآمنة بها ما يكفي من 
المياه وأوعية مالئمة بيئيًا للتخلص من نفايات الطمث) صحة وكرامة 

  النساء والفتيات في مرحلة المراهقة.

التخلص اآلمن من الغائط  �
 بما فيه غائط األطفال

صحيح لمرافق االستخدام ال �
الصرف الصحي وتنظيفها 

 وصيانتها

التخزين المالئم واالستخدام  �
 اآلمن للمياه

مكافحة الذباب والبعوض  �
وغيرهما من ناقالت 

 األمراض

مواد النظافة الصحية  تحديد �
المالئمة واختيارها 
وتوزيعها مثل المواد 

 الصحية

  
االنجليزية و العربية باللغتين متوفرة أخرى مصادر   

Hygiene Promotion in Emergencies Briefing Paper, WASH 
Cluster HP Project,2007 

 عام العالمية، الصحة منظمة ،10.4 رقم تقني موجز الطوارىء، حاالت في الصحي التثقيف
2011 

Menstrual hygiene in emergencies © WaterAid2012 
Guidelines for Public Health Promotion in Emergencies © Oxfam 
2006 

)العربية باللغة مصادر( المعلومات من لمزيد إلكترونية مواقع  
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/51523 

http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_10_AR
_15296.pdf?ua=1 
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 العيشسبل 
أو  لهم تقوض الكوارث الطبيعية والصراعات من قدرة المعرضين لها على خلق سبل عيش

  المحافظة عليها وذلك بسبب تدمير األصول وتقويض األنشطة والقدرات المعيشية.

، كعمالة األطفال أو كذلك بشدة للتأثر بالكوارث وربما يتعرضون لمخاطر جسيمةالنساء واألطفال معرضون 
المعونة  تزيدكما يمكن أن حاجاتهم األساسية. تأمين الجنس التجاري للحصول على الطعام أو المال من أجل 

ذا كان الغذاء متوفر محليًا ولكن الناس ال يمتلكون المال وخاصة إانعدام األمن المعيشي  من أسبابالغذائية 
  لشرائه أو السلع أو العمالة لمقايضته. 

 أثر الكوارث على األمن المعيشي

  فقدان اإلنتاج المحتمل –غير مباشر     الضرر البدني – مباشر 

 اإلصابات أو إزهاق األرواح البشرية �

 وفاة أو ذبح الماشية �

 المياه تلوث مصادر الطعام أو �

األمراض البشرية الوبائية أو المستوطنة  �
 وكذلك أمراض الماشية

األصول المادية تدمير البيئة الطبيعية و �
 ةاألساسي

التقليدية والتحوالت في أدوار تعطيل أنظمة اإلنتاج  �
 الفطرية الجنسين وفقدان المعرفة

فقدان إمكانية الحصول على األرض أو حقوق  �
 تملكها

 التمدنالتشريد و �

 يةتشويه األسواق المحلية من خالل المعونة الغذائ �

البنية التحتية المادية (الطرق، االتصاالت، تدمير  �
 . إلخ).األسواق.

 تحطيم هياكل الدعم االجتماعي �
 

 
 
 
 

إجراءات تعزيز األمن 
 المعيشي

التدريب والتقنيات المحسنة  �
صغار المزارعين المالك ل

 وخاصة النساء

حقوق تدابير لحماية اتخاذ  �
حيازة األراضي مثل زراعة 

 األشجار

والمدخالت تعزيز األسواق  �
والخدمات (البذور المحسنة، 

النقل، إعادة تأهيل السماد، 
 الطرق)

االمتثال تنويع المحاصيل و �
لمعايير الدنيا للعمل ل

 السمادومدخالت 

التجفيف المعالجة مثل  �
ومنتجات األلبان الشمسي 

 والعسل

مياه جميع تالطاقة البديلة و �
 األمطار وتخزينها

إعادة حماية الماشية أو  �
 التزويد بها

(انظر  برامج نقل األموال �
 الصفحة)

اإلدارة المجتمعية لمخاطر  �
 الكوارث

الوعي بفيروس نقص  �
المناعة البشري وبمرض 

 ة منهمايوالوقااإليدز 

معايير مشروع صفحة "راجع أيًضا 
  أسفير"

 تقييم األمن المعيشي
  لألمن المعيشي فهم اآلتي:يتطلب التقييم الفعال 

  على الصعيد األسري. للعيشالمعنية بتدبير سبيل  األنشطة واألصول واالحتياجات والقدرات �
، ما يستخدم من األرض أو المياه أو الماشية أو الموارد الحرجيةمثل  البيئة الطبيعية �

  .امتطلبات ملكيتهواألغراض التي تستخدم فيها و
مثل الحصول من الحصول على سبل العيش تلك التي تمكن  ظمة السوق وخدمات الدعمأن �

  على المدخالت الزراعية، الخدمات المالية، البنية التحتية، االتصاالت. 
المؤسسات غير مثل السياسات والقوانين والمعايير واللوائح الرسمية وكذلك  البيئة التأسيسية �

  وأشكال الحكم.مية مثل األعراف الثقافية الرس

االنتقال من مرحلة االستجابة وهي عملية تساعد على  –الفهم الالزم  لبلوغيجب إجراء تحليل مفصل 
    للطوارئ إلى مرحلة التنمية المستدامة طويلة المدى.

 التحليل أوجه  التحليل أدوات

االطالع على الوثائق الحكومية والبيانات األساسية  -
 والتقييماتواإلحصائيات والبحث 

تصنيف الفئات االقتصادية، الفحوص األسرية، المقابالت  -
، التراكم النسبي (تقنية التصنيف القطاعيالشخصية، 

لجعل الناس يعبرون عن تفاوت أهمية القضايا واألحداث 
 واألمور بالنسبة لمجتمع معين)

طات فن، بيان وتحليل األطراف المعنية، مصفوفة مخط -
 الدرجات

التصنيف ناقشات مجموعات التركيز، التقويمات، م -
 ، مخططات التدفق، تحليل السوقالقطاعي

الفحوص، البيانات األساسية، التصنيف، تقارير التقييم  -
 والمتابعة التشاركية

  

  

: االقتصادي، البيئي، السياسي، التاريخي، سياق قابلية التأثر
  االتجاهات والصدمات والموسمية –االجتماعي، الثقافي 

، ، االجتماعية، المالية، الطبيعية: البشريةالمعيشيةاألصول 
  رأس المال المادي. 

: الحكومة، والقطاع الخاص، تحويل الهياكل والعمليات 
  والقوانين، والسياسات، والثقافة، والمؤسسات.

: اإلنتاج، المالية، المعالجة، االستراتيجيات المعيشية
  المبادالت.  والروابط في سلسلة السوق، المبادلة، التسويق

: التحسن في الدخل، الرفاهية، األمن النتائج المعيشية
الغذائي، استخدام قاعدة الموارد الطبيعية، تقليل قابلية التأثر 

 بالكوارث

 

  All In Diary مصادر إضافية على موقع
Household Livelihoods Security Assessment – toolkit for 
practitioners © CARE 2002   
Gender and Livelihoods in Emergencies, © IASC 2006 
Cash transfer programming in emergencies, Good Practice 
Review 11 © ODI 2011 

(مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات  
http://www.livestock-emergency.net/resources/download-
legs/ 
http://www.fao.org/docrep/018/i3270a/i3270a.pdf 
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 الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي
ال أحد يشهد وقوع كارثة وال يصيبه ضرر منها. لذا فأحد أهم األولويات هي حماية وتأمين الصحة العقلية والرفاهية 

  النفسية االجتماعية لهؤالء. 

ويتلقى مزيد من بموارد وقدرات مختلفة على مواكبتها. ومن نفس الحادثة على نحو مختلف كل فرد سيعاني 
قدرات خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي المتكاملة والمنسقة جيًدا وكذلك القائمة على ال الناس

  االستجابة اإلغاثية.، ومن المرجح أن تستمر فور توقف واألعراف الثقافية السارية

 اآلثار النفسية االجتماعية
يأس وفقدان القدرة على التحكم والغضب واالنسحاب وال اإلحباطالتفاعالت الشعورية األولية بما فيها  �

 التفاعالتهذه تتالشى على األغلب، غير العادية بالمرة. مع األحداث  العاديةاالجتماعي والتفاعالت 
 بمرور الوقت. 

أو حجمهما؛ وكذا الثقافة والقيم، واآلثار  طبيعة الكارثة أو الصراعتعتمد هذه التفاعالت كذلك على  �
 والموقف الموجود مسبقًا والموارد المتاحة والقدرات على دعم التعافي.الفردية على المتضررين؛ 

يرجح تأثرهم  الحادضطراب العقلي أو االكتئاب االمثل  هؤالء الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا �
 نفسي. رعاية وعالج بشدة، وربما يحتاجون إلى 

 يجب أن ينتبه العاملون لألشخاص الذين ال يتعافون. �

 المبادئ األساسية إلجراءات التدخل

 : تعزيز الحقوق الفردية والمساواة وحمايتهماحقوق اإلنسان والكرامة .1

 غاثةالمقاومة للمشاركة في جهود اإلما يكفي من قوة تشجيع من يتمتعون ب: المشاركة .2

 تجنب المخاطر المحتملة مثل التشجيع على االتكال: مبدأ عدم اإليذاء .3

 : استعن باألصول المحلية والمساعدة الذاتيةاالستفادة من الموارد والقدرات المتاحة .4

 المنفردة: تجنب الخدمات أنظمة الدعم المدمجة .5

 العمود الهامشي: انظر خدمات الدعم متعددة المراحل .6

 

 هرم إجراءات التدخل

تأثر الناس  أشكالتتفاوت 
بالكوارث، لذا فهم يحتاجون إلى 

. وجميع صور مختلفة من الدعم
الطبقات الموجودة في الهرم 
الماثل لها أهميتها، ويجب أن 

   بتزامن تنفذ

 – الخدمات األساسية واألمن
دعم الخدمات األساسية اآلمنة 

اجتماعًيا والتي تحمي ئمة والمال
  ة. الكرام

خدمات الدعم المجتمعي 
تفعيل الشبكات  – واألسري

وخدمات الدعم االجتماعية 
والمساحات الجماعي التقليدي 

  المخصصة لألطفال. 

الدعم المتمركز وغير 
   – المتخصص

رعاية الصحة النفسية األساسية 
من خالل أطباء الرعاية الصحية 

األساسية؛ الدعم األساسي 
الشعوري والعملي من قبل 

  العاملين المجتمعيين. 

رعاية  – الخدمات المتخصصة
الصحة النفسية من خالل 
المتخصصين في الصحة 

  النفسية.

الصحة النفسية والدعم النفسي مقتبس من 
 حاالت الطوارئ اإلغاثية. االجتماعي في 

اللجنة الدائمة المشتركة بين  2010
  الوكاالت

  اإلجراءات المتبعة آلثار الكوارث الفورية ولمرحلة االستجابة

 :االعتبارات االجتماعية

 تقديم معلومات مبسطة ودقيقة وموثوقة بشأن الحالة الطارئة.  �

 دعم التعقب األسري ولم شملها.  �

 . المجموعات األسرية معًاتوطين إعادة  �

كبح محاوالت واالرتباك و والضغوطحاالت الحزن مع  بحساسيةفريق العمل في التعامل تدريب  �
 فريق العمل. وأداخل المجتمع  سواء االنتحار

 أسيس المرافق الدينية واالجتماعية والمجتمعية وكذا األحداث. تصميم وإعادة تإشراك المجتمعات في  �

 الجنازات المالئمة ثقافيًا.لالحتفاالت وإتاحة وقت  �

 تنظيم سبل ترفيهية مالئمة ثقافيًا وسياقيًا لألطفال.  �

 استئناف األنشطة التعليمية.  �

 الفاقدين لعائالتهم في األنشطة. إشراك المجتمعات بما فيها األرامل واأليتام و �

 الضغوط والصدمات.تقديم معلومات عامة هادئة ومبسطة حول التفاعالت الطبيعية مع  �

  الخدمات النفسية االجتماعية: 

إدارة الظروف النفسية وفق نظام الرعاية الصحية األولية القائم والمساعدة في تقديم العقاقير والعالجات  •
 بما يتالءم والسياق المحلي.

التعاطف والحصول على الخدمات األساسية الصحة النفسية الحادة من خالل اإلنصات و حاالت دعم •
 الشعور بالكرب.والدعم األسري والمجتمعي والحماية من 

 .عاملين في المجتمع التطوعيغير التطفلي من خالل الالدعم الشعوري المجتمعي تقديم التدريب وتشجيع  •

الصحة النفسية ، منظمة الصحة العالمية، قسم 2003مقتبس من الصحة النفسية في حاالت الطوارئ 
  وإدمان المخدرات

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Psychological first aid: Guide for field workers © WHO 2011  
Assessing mental health and psychosocial needs and 
resources toolkit, © 2012, WHO and UNHCR  

االجتماعي في حاالت الطوارىء اإلنسانية، الوكالة -النفسيالصحة العقلية و الدعم 
2010المشتركة بين الوكاالت، عام   

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://helid.digicollection.org/en/d/Js8232a/1.html#Js8232a.1 
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 التغذية
حاالت الطوارئ ألوبئة إلى سوء التغذية و "باإلضافة إلى التعرض ليؤدي النقص الشديد أو المزمن في الغذاء 

  الغذائية" 

اصة للبقاء على قيد الحياة، وخ ضروريأمر قيمة غذائية ما يلزم من يحوي الحصول على ما يكفي من طعام 
  بالكوارث. اً بالنسبة لألشخاص األكثر تأثر

  

 مشاكل سوء التغذية

  يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. ، وإذا لم يتم تداركه بالعالج اً ألشد خطراهو –سوء التغذية الحاد

  ظهر من خالل أمرين:وهو ي

ً للغاية وشبيه نحيالً , ليصبح هوعضالت الجسمفقدان الكبير لدهون ال: الهزال الشديد -   . بالهيكل العظمي ا

  الخمول.الضعف والتهيج وتظهر في األطراف السفلية. يظهر على الطفل االنتفاخ و :األوديما -

  ، ويتم احتسابه باستخدام: مؤشر الوزن مقابل الطوليحدده  -سوء التغذية المعتدل

 قياس محيط منتصف العضد -

 إحصائي للتعرف على الذين يعانون من انخفاض الوزن مقابل الطولتحليل  –الدرجات المعيارية الزائية -

ً نقصسوء التغذية المزمن أو طويل المدى  يسبب –النمو نقص نقص النمو الحاد هي حالة و. ال يشفى في النمو ا
  تهدد حياة المصاب به.

وهي شائعة بين الفئات اليود (الحديد وفيتامين أ و نقص يسهم في سوء التغذية، وخاصة نقص المغذيات الدقيقة
النياسين بين الفئات و 1. بينما تحدث حاالت النقص في فيتامين ج وفيتامين ب االحتياجات الحياتية)المحرومة من 

  المتأثرة بحاالت الطوارئ. 

 قابلية التأثر 

  ضانات أو المناطق المتأثرة بالصراعاتفي حاالت الجفاف أو التعرض للفي كما الموقع الجغرافي
  ما هو الحال بالنسبة لألشخاص المهمشينك السياسةالحالة 

  ذوي الموارد المحدودة السكان المشردين والالجئين
  الغذائية وخاصة: الفسيولوجيةاالحتياجات 

 المواليد ذوي الوزن المنخفض - 
 شهر 24-صفرمن بعمر األطفال  - 
 المرضعاتالحوامل و - 
 ذوي األمراض المزمنةوذوي اإلعاقة وكبار السن  - 
 بفيروس نقص المناعة البشري واإليدزالمصابون  - 

  يمكن أن تسهم في اإلصابة بسوء التغذيةإطعام المواليد واألطفال متضمنة  ممارسات الرعاية
  يمكن أن تسهم في إصابة أطفالها بسوء التغذية الحالة الغذائية لألم

 الغذائية والمساعدةالتغذية 

  المعونة الغذائية لتقديم المساعدة الغذائية:تحوًال من تقديم تظهر االتجاهات 

 إلى التوريد المحلي أو اإلقليمي من المعونة الغذائية العينية -

 التحويالت النقديةزيادة استخدام  -

 األسباب األساسية لسوء التغذيةلمواجهة زيادة التركيز على أمن الغذاء والتغذية  -

المطولة والناجمة اخي وكذلك زيادة حاالت الطوارئ منوالتغير الأزمات الغذاء والمال والوقود العالمية تدفع كما 
(انظر أيًضا صفحات برامج التحويالت النقدية المعنيين نحو وضع هذا التغيير موضع التركيز. عن الصراعات 
 واألمن الغذائي)

 

  مواد التدريب
training-topics/harmonized-http://nutritioncluster.net/training-ة: حزمة التدريب المتجانس

package/  
  nicef.org/nutrition/training/http://www.uالتغذية في حاالت الطوارئ: 

 http://lessons.ennonline.netفي حاالت الطوارئ:  الرضعإطعام 

 
 

إجراءات التغذية في حاالت 
 الطوارئ

نظام تحذير مبكر للتنبؤ  - 
 بالمجاعات

 تقييمات التغذيةتوحيد  - 

فهم األسباب األساسية وراء  - 
 التغذيةسوء 

 توحيد نسب المعونة الغذائية - 

إقامة مراكز استقرار لعالج  - 
سوء التغذية الحاد الذي 

 نجمت عنه مضاعفات

االستهداف المجتمعي  - 
 لحصص الغذاء

أغذية عالجية جاهزة  - 
لألطفال الذين  لالستخدام

 يعانون من سوء تغذية حاد

يمكن دعمها أغذية مدمجة  - 
بالمغذيات الدقيقة (الفيتامينات 

 والمعادن) 

الحث على الرضاعة  - 
الطبيعية أثناء حاالت 

 الطوارئ

التوسع في اإلجراءات غير  - 
الغذائية (مثل التعليم وإدرار 

 الدخل والصحة)

معايير مشروع  استخدام - 
أسفير (انظر صفحة المعايير 

 الدنيا لمشروع أسفير)

بما استخدام آليات التنسيق  - 
فيها مجموعة التغذية اإلغاثية 

 (التي تقودها اليونيسيف)

 دروس مستفادة أكثر فاعلية - 

 باللغتين العربية و االنجليزية متوفرةمصادر أخرى 
)، 2.1إطعام األطفال و الخدج في الطوارىء (نسخة رقم   

IFE Core Group  2007عام  
From Food Aid to Food Assistance ©  WFP 2010 

Scaling-up the Management of Acute Malnutrition, © ODI  2013 
Essential Nutrition Actions, © WHO 2013 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://nutritioncluster.net/resources-languages/arabic/ 
http://files.ennonline.net/attachments/25/ops-g-arabic-v2-
1.pdf 
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 الصرف الصحي
يقصد بالصرف الصحي التخلص اآلمن من الفضالت والنفايات ومياه الصرف الصحي. يسبب الضرر الالحق بأنظمة 

جسيمة مما يستلزم إجراء الصرف الصحي القائمة أو التشريد السكاني واسع النطاق عقب كارثة ما مخاطر صحية 
  عملية النظافة الصحية لحاالت الطوارئ.

 التخلص من الفضالت

، ضفاف مصادر المياه الجوفية(مثل إمدادات مياه المناطق التي يحتمل أن تتلوث فيها سلسلة غذاء أو يجب تحاشي التغوط في 
  أعلى اآلبار، األراضي الزراعية).األنهار، 

األطفال وذوي و للنساء الحوائضغائط البالغين، كما يجب مراعاة االحتياجات الخاصة من  اً أكثر خطر غائط األطفالعادة ما يكون 
  .وكبار السن ىاإلعاقات والمرض

  االعتبارات الرئيسية لتخطيط سبل مالئمة للتخلص من الفضالت
  الموقع الريفي أو الحضري وعدد المتأثرين بالكارثة.  الموقع والبيئة الطبيعية

  نوع التربة.الطبوغرافيا المحلية ومستوى المياه الجوفية و

  األنماط المناخية والموسمية لسقوط األمطار. الظروف البيئية والمناخية
 استخدام األراضي والممارسات الزراعية.

األيدي، غسل ، والشرجتنظيف ومستويات الوعي (مثل ممارسات النظافة الشخصية  الممارسات االجتماعية والثقافية
  تغوط النساء واألطفال، وسبل غسل المالبس).التخلص من والحيض، و

المرافق المشتركة مالءمة التنظيف ومواد البناء. إتاحة المرافق الحالية والمكان والمياه و المسائل التكنولوجية
  الرؤية واألمور المتعلقة بالحماية والخيارات المجتمعيةو
)www.communityledtotalsanitation.org(  

  )2011(مقتبس من كتيب مشروع أسفير  البدائل الممكنة للتخلص اآلمن من الفضالت

، الناس مرافق عاجلةعندما يحتاج مجموعة كبيرة من ي مرحلة اإلغاثة العاجلة ستخدم في  مغطاة)تحديد منطقة للتغوط (
ً سيستغرق شراء أو بناء بدائل وقت بينما   .ا

 أكياس بالستيكية قابلة للتحلل
  (أكياس التغوط)

، وخاصة في المناطق بوجود أعداد كبيرة من الناسمرحلة اإلغاثة العاجلة تستخدم في 
  الحضرية كثيفة السكان.

  شهرين تتجاوزلمدة ال  –االستجابة األولية تستخدم في  مراحيض الخندق

  الستخدام طويل المدىلمخططة من البداية  مراحيض الحفر البسيطة

مراحيض الحفر المحسنة 
 المهواة

(معها مدخنة لتقليل حسب ما يتطلبه السياق من االستجابة متوسطة المدى إلى طويلة المدى 
  الذباب والرائحة)

النظافة الصحية البيئية 
باإلضافة إلى تحول مسار 

  البول

  . رتفاع منسوب المياه والفيضاناتحسب ما يتطلبه السياق من استجابة ال
الفضالت من أجل (يحوي  من البداية لالستخدام متوسط المدى إلى طويل المدى ةمخطط

  السماد ويطهرها)

  بداية من االستجابة إلى التعافي.الكوارث الحضرية مستخدم في  خزانات الصرف الصحي

  ومكافحة ناقالت األمراضوالصرف الصحي  النفايات الصلبة معالجة

تكاثر  من (المنزلية، الرعاية الصحية، السوقية والصناعية)النفايات الصلبة والعضوية والخطرة التخلص من الجمع اآلمن ويقلل 
النفايات أعضاء الجسم، األدوات الحادة، الدم، ( المعالجة الخاصة لفضالت الرعاية الصحية وتلوث مصادر المياه.ناقالت األمراض 

وكذا الحال بالنسبة لمعالجة الجثامين أمر البد منه،  ينها والتعامل معها والتخلص منهاوتخز األدوية...إلخ)المواد الكيميائية، المعدية، 
  ا.وحرقه

ومياه األمطار المراحيض والبواليع المسربة المياه ومياه الصرف التي تخرج من نقاط من المنازل ويمكن أن تتجمع  المياه السطحية
الضرر الالحق بالمراحيض ناقالت األمراض وتلوث مصادر المياه ووهي تشكل مخاطر صحية ناجمة عن  الفيضانات.مياه أو 

ً . يجب أن تخطط المصارف تخطيطالغرقالمنازل والزراعة والبيئة وو   لمكافحة تدفق المياه السطحية وجمعها. صيانتهاويتم  اً  جيدا

. والفئران الجرذانوالالدغة  غيره من الحشراتتنتشر من خالل نواقل األمراض مثل البعوض و األمراض المحمولة بالنواقل
 ومعالجةتتكاثر الحشرات) تجنب وجود المياه السطحية حيث (مثل اختيار الموقع بحرص ويمكن مكافحة هذه األمراض من خالل 

 الفضالت والصرف والنفايات بفاعلية.

 House, Medicalمصدر الصورة: 

Centre, Oxfam Pakistan  

ألشخاص لتصميم مرافق 
  ف ذوي الجسم الضعي

المبدأ األكثر أهمية هو تصميم 
بالتعاون مع ذوي  مرافق

اإلعاقات ومن يعتني بهم من 
من  استخدامها أجل تحسين

  خالل: 

مساعدة تقديم معدات وأدوات 
ً وفق   لالحتياجات ا

مقعد قابل للتحرك أو مثل 
  كرسي للمرحاض 

يف وتحسين المرافق تك
  الحالية 

درابزين منحدر أو مثل إضافة 
  مقعد بأو تركي

تصميم وبناء مرافق يسهل 
  وصول الجميع إليها

إضافة مساحة أو طريق مثل 
يسهل الوصول إليه لضمان 
مساعدة أكبر شريحة ممكنة 

المستخدمين بغض النظر  من
  عن السن أو القدرة

  

ا إذا استخدام الثالثة نهج مع
  لزم األمر

 
 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Excreta disposal for physically vulnerable people in 
emergencies © Oxfam 2007 
Management of Dead Bodies after disasters © 
PAHO 2006 
WASH in Health Facilities in emergencies © WHO 
2012 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات

http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_14_AR_1
5300.pdf?ua=1 
http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_7_AR_15
293.pdf?ua=1 
http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_13_AR_1
5299.pdf?ua=1  
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  المستوطنات
ً مهم اً عنصرإعادة البناء للمشردين وغير المشردين للمالجئ والمستوطنات ونهج منسق  يشكل اتباع لتيسير  للغاية ا

  وأنشطة الحياة اليومية.استعادة سبل العيش وسالمة ومالئمة ولتمكين معيشية آمنة  توفير ظروف

 أوجه القصور الفوائد الخيارات
  المؤقتة وخيارات االستجابة الفرديةالمستوطنات 

االحتفاظ بالمستوطنات المؤسسة وسبل العيش  -  إصالح الملكية  الخاصة أو إعادة بنائها
 القائمة

 استخدام البنية التحتية القائمة -

 ألمنا -

 افتقار القدرة -

 غالًبا ما تكون الخيار األولي المفضل -  العائالت المضيفة

 مشاركة الثقافة، الدعم... إلخ. -

 لقدرة على االستيعابا -

 الضغط على الموارد  -

 صعوبة تحديد احتياجات الدعم -

 الملكيات أو األموال المتاحة -  يمكن دعمها -  القيمة اإليجارية

المستوطنات الذاتية الحضرية أو 
  الريفية

األراضي المهجورة أو ام الملكيات داستخ -
بشكل غير رسمي (استيطان الملكيات 

  المهجورة)

 غياب الموقف القانوني -

 صعوبة تقديم الدعم -

  المؤقتة وخيارات االستجابة الجماعيةالمستوطنات 

المعابد (مثل المراكز الجماعية  
  والمدارس)

 سرعة الحماية  -
ً يمكن أن تكون استجابة مخططة مسبق -  ا
 تمركز الدعم -

 مناسبة للغرضغير  -
 العبادةتقيد األنشطة الدراسية/ أنشطة  -
 حل قصير المدى -

 ضعف الموقع - الدنو من سبل العيشضم المجتمعات معًا و -  مخيمات االستيطان الذاتي 
ضعف الخدمات / الموارد / البنية التحتية  -

 (المدراس إلخ.)

 وتقديم الحمايةيمكن تنسيق الخدمات  -  المخيمات المخططة والمدارة 
غالًبا ما تكون المالذ األخير لالجئين  -

 والمشردين داخلًيا

الحصول على األراضي المالئمة والموارد  -
 الطبيعية وسبل العيش

 ة التكلفة، غير مستدامةباهظ -

  المبادئ التوجيهية للمالجئ والمستوطنات وإعادة البناء عقب وقوع الكوارث

 وحياتهم وسبل عيشهم. وتمكين األشخاص من إعادة بناء منازلهم د سياسة إعادة البناء الجيدة على إعادة إحياء المجتمعات تساع .1

 في جميع المراحل –إشراك المجتمعات ودعمها  .2

 ال تؤجله –يبدأ إعادة البناء في اليوم التالي لوقوع الكارثة  .3

 من أجل تحقيق استجابة أكثر كفاءة وفاعلية للتكاليف –للتنفيذ المحلي االستراتيجية وقادة في وضع يجب أن يكون أفراد المجتمع شركاء  .4

 من حيث نطاقها، كما يجب أن تساهم في الحد من مخاطر الكوارثيجب أن تتسم االستراتيجيات بالواقعية  .5

ومعايير وطريقة جية موحدة ومتفق عليها ياستراتلضمان  –لتحقيق االستجابة المثلى المؤسسات الوطنية يجب أن تدعم آليات التنسيق  .6
 تنفيذ

 األولويات الثقافيةراعي  –للكوارث المستقبلية في االستعداد التنمية المستدامة ويجب أن تساهم إجراءات االستجابة في  .7

 كخيار أخيرما ينجح، لذا يجب الحد منه والتفكير فيه  اً كما أنه مكلف ونادرإعادة نقل المجتمعات يشتت حياتهم  .8

اإلغاثة، القطاع  السكان المتأثرون، الحكومة، العاملون في مجال – متباينةتحوي االستجابة فئات ذوي أدوار وقدرات وأولويات  .9
 الخاص، المجتمع المدني

 معممينيجب أن يكون التقييم والمراقبة مستمرين ومنسقين ومتكاملين و .10

كيف يكون الدعم الذي يجب 
  تقديمه؟

يعتمد نوع الدعم على الخيارات 
التي يختارها المالئمة واآلمنة 

  المتأثرون

م لدع: الدعم، القانوني واإلداري •
  النزاعات على حقوق األراضي مثالً 

ت المحلية مراكز المعلوما •
وفرق التدريب المتنقلة: 
للتعريف بالحقوق وتقديم النصائح 

  والمشورة

لضمان إمكانية التدخل السوقي:  •
البناء لعملية إعادة بناء  دعم مجال

  المنازل

اإلدارة البيئية وإدارة الموارد:  •
التقييم والتخطيط الحاجة إلى 

  والمراقبة

ؤالء له: والنقلبنود دعم العودة  •
  االنتقالالذين يرغبون في العودة أو 

لتأمين إمكانية البنية التحتية:  •
الحصول على الخدمات األساسية 

الصحية المدارس والمراكز (مثل 
  واألسواق .. إلخ)

دعم تخطيط المستوطنات:  •
للمساحة لضمان توزيع منظم 

(الشوارع والمناطق العامة وموقع 
الخدمات العامة والحد من مخاطر 

  الكوارث والمواصالت... إلخ.)

 توزيع مواد المالجئ •
 

 ,Shelter After Disasters’ © UN‘مقتبس من 
DFID, Shelter Centre 2010  المالجئ عقب*)

إدارة التنمية الدولية، مركز ، األمم المتحدة، الكوارث
  )2010المالجئ 

  

  مستوطنات الطوارئتتعلق ب طويلة المدى أمور

سالمتهم، وذلك مثل عندما يستمر وجود مستوطنات الطوارئ ألكثر من أسابيع قالئل، يتعين النظر في عدد من األمور لتأمين صحة السكان و
األمور المتعلقة تأمين مرافق ترفيهية وتعليمية؛ المراقبة المستمرة وإجراء عمليات اإلصالح؛ ؛ تحمالً غسل أكثر استدامة وتأمين مرافق 

   بالحماية؛ الخيارات المعيشية.

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Shelter after disaster, 2nd edition © IFRC and OCHA, 2015 

Safer homes, stronger communities © World Bank 2010 
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  المالجئ
منزل يحمي من فيه ويحافظ عليهم ويدعم  – مكان مغطى صالح للسكن بل هي – بنيةمجرد المالجئ ليست 

والمحافظة على ويجب تلبية االحتياجات المتفاوتة لألسرة المتأثرة من السالمة والخصوصية والصحة تعافيهم. 
             سبل العيش على نحو يالئم السياق الجاري والموارد المتاحة.

 تصميم المالجئ

ً مكانيجب أن توفر المالجئ  ً معيشي ا ً وآمن ا ً مالئما  ا
ً وصحي   يحقق اآلتي:  ا

 البرد والحرارة والرياح والمطرالحماية من  -

 تخزين المتعلقات وحماية الممتلكات  -

المتعلقة بالممتلكات (حقوق الملكية  مطالباتإرساء ال -
 والحيازة)

 وإعادة البناء وإعادة التنظيم االجتماعياإلنقاذ  -

 تحقيق األمن العاطفي والحاجة إلى الخصوصية -

عنوان الستقبال الخدمات (المساعدة الطبية، توزيع  -
 الطعام... إلخ.)

للعمل أو دعم سبل العيش  لالنتقالمسافة ال -
حدائق (المشروعات متناهية الصغر، الماشية، 

 الخضروات)

 سياسات لتجنب: 

 ازدواجية جهود المنقذين -
األشجار التي يمكن إعادة  ، حرقجرف الركام -

 تدويرها
 استيراد العمالة إلعادة البناء -
 استيراد مواد البناء -
 ، وخاصة للنساء واألطفالاإلخالء القسري -
إعادة نقل الناجين ألرض بعيدة عن العمل  -

 واألسواق والمدارس... إلخ. 
إنشاء مواقع تخييم كبيرة لحاالت الطوارئ ذات  -

 آثار اجتماعية وبيئية سلبية
جاهزة دون مؤقتة مستوردة أو  بناء مالجئ -

 ضرورة

 دعم مالجئ ما بعد الطوارئ

هم والمنظمات سفواالعتماد على الذات للناجين أن األوليةدور المنظمات غير الحكومية في دعم االستجابة  يتمثل
  المحلية باستخدام المواد واألدوات التي تم إنقاذها. 

  التعاون والتشاور مع األسر المتأثرة والهيئات المحلية -
  التقييم الدقيق وتحليل مواطن الضعف واالحتياجات والضرر والقدرات -
  ن المعماريين والمهندسين. والبناة المحليين والمهندسيخبراء المالجئ تلقي التوجيهات من  -
  المالجئ العاجلة والمؤقتة والدائمة جميعها متصلة ببعضها -

، واألدوات) ووسائل التثبيت باألرضواألقمشة المشمعة، الصفائح البالستيكية، إتاحة المواد ( المالجئ العاجلة: -
 ضرورةعمال، على الرغم من والسداد للشراء المواد تمكن المنح أو القسائم النقدية من . تدعم المساعدة الذاتية

نحو يضمن الجودة  تصميم البناء علىالموارد في األسواق المحلية والتخطيط الفعال للمستوطنات والتأكد من إتاحة 
   والسالمة.

ً يستغرق إعادة البناء الدائم وقت عندما المالجئ االنتقالية: ربما يكون من الضروري وتتدهور مالجئ الطوارئ،  ا
ويمكن أن تسهل أو لبناء مالجئ انتقالية. تقديم المواد أو األدوات أو كليهما إلصالح المساكن المدمرة حينئذ 

وإعادة استخدام مثل سهولة الصيانة طويلة المدى  إعادة البناءعملية االختيارات المقدمة في كل مرحلة من 
حسب ما تسمح به الموارد تحسين منازلهم على مدار الوقت جئ االنتقالية مما يمكن األسر من وتفكيك المال

  والفرص.

 البنود غير الغذائية
ً دائمفي حاالت التشريد،  ما يكون هناك حاالت فقدان للممتلكات الشخصية، لذا سيحتاج المتضررين إلى بنود  ا
  الحياة.وضرورية لبقائهم على قيد أساسية غير غذائية 

المقليات المالبس والبطاطين والقدور و بداية منمجموعة كبيرة من البنود تغطي البنود غير الغذائية  -
  اإلسمنت والخيم واللوائح البالستيكية وبون ومسحوق الغسل ولوازم النظافة والصا

  قد تكون البطاطين أكثر أهمية من الخيم (انظر العمود الهامشي) -
مالئمة لتلبية  فالتشاور أمر ضروري للتأكد من أنهاذا بحسب الثقافة والسياق، لالبنود غير الغذائية تتفاوت  -

  احتياجات وأولويات األسر
الفجوات واالزدواجية وضمان اتساق توزيع البنود حدوث لتجنب  التنسيق عبر القطاعات أمر ضروري -

  وكذلك المالجئوالصرف الصحي وحفظ الصحة غير الغذائية من قبل المياه 
  ستتغير االحتياجات بمرور الوقت وقد يتعين استبدال البنود بصفة مستمرة -

معظم األخطاء الشائعة في 
 برامج المالجئ

حددها الفريق الدولي للمالجئ 
CARE  

 التخطيط

االستخفاف باحتياجات  - 
 الموظفين

 اإلفراط في بناء المالجئ - 
عدم التفاعل مع االنتقال من  - 

 مرحلة التعافيالطوارئ إلى 

 تحديد األهداف
على أساس الضرر الالحق  - 

للمباني وليس الضعف 
االجتماعي االقتصادي أي 

قدرة الناس والمجتمعات على 
 التعافي

 التنسيق

البحث في مسألة المالجئ  -
بمعزل عن القطاعات 

 األخرى

أولويات البنود غير الغذائية في 
 المناخ البارد

 

 
 

 Tents: A guide to the use المصدر:
and logistics of family tents in 

humanitarian relief *) الخيم: دليل استخدام
ولوجستيات الخيم األسرية في اإلغاثة اإلنسانية، 

   مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدة اإلنسانية)

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 

Shelter after disaster, 2nd edition © IFRC and OCHA, 2015 
The IFRC shelter kit,  IFRC Global Shelter Programme,  2009 
Selecting NFIs for Shelter, IASC Emergency Shelter Cluster 2008 

 (مصادر باللغة العربية) ع إلكترونية لمزيد من المعلوماتمواق

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/CCCM
%20Tool%20Kit%20in%20Arabic.pdf 
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 إمدادات المياه
  لحياة والصحة والكرامة.من أجل االمياه مطلب أساسي 

 على اآلتي: اعتماًدايتفاوت الطلب على المياه وتوفرها في حاالت الطوارئ 

  الذي يقلل اإلمداداتالفيضانات أو الجفاف  مثل الطوارئ حالةطبيعة وحجم  -

 ريفالحضر / ال، واألمن، والجيولوجيا، والموجودةعلى سبيل المثال المناخ، والمواسم، ومصادر المياه  ،المتضررة المواقع -

 والثقافة ،االموجودة مسبق النظافةممارسات على سبيل المثال الكثافة، الممارسات الصحية و ،السكان المتضررين -

يجب أن تعطى األولوية وحينئذ لتلبية االحتياجات األساسية.  قد ال يكون هناك ما يكفي من المياه، الشديدةفي حاالت الطوارئ 
  تحسن الوضع. كلماليها نهج مرحلي لتلبية االحتياجات األساسية الشرب والطهي) للجميع، يلمعالجة احتياجات البقاء على قيد الحياة (

 توفير مياه كافية في حاالت الطوارئ
 :الئمة بالعوامل التاليةسيتأثر اختيار مصادر المياه الم

جمع مياه تواألنهار، و ،اآلباروعلى سبيل المثال حفر اآلبار،  ،تهاونوعي يتهاوإنتاج هاوتوافر المصادرنوع  -
 األمطار

 الفيضاناتوتنظيف اآلبار بعد األنابيب، الحضرية للضخ/  لوازمالعلى سبيل المثال إعادة التأهيل المطلوب،  -
 الماشيةومن أجل البقاء، والنظافة األساسية، الكميات الالزمة مثل  مجموعات مختلفةالكميات الالزمة ل -
 المياه الحصول على مواجهتها عند التي يحتمل المخاطروالقرب من السكان المتضررين  -
 والتكاليف االستخدام أو حقوقالملكية مثل تلك المتعلقة باالعتبارات االجتماعية أو السياسية أو القانونية  -

وجودتها عنصران مهمان،  . كمية المياهمعالجةال الحد األدنى منطلب يفضل استخدام مصادر المياه الجوفية مثل الينابيع ألنها تت
 وضعينبغي كما . ت متوسطة الجودةكانوإن لبقاء على قيد الحياة، حتى لتوفير ما يكفي لولكن في حاالت الطوارئ، تعطى األولوية 

 ي واالستدامة والتغيرات الموسمية موضع اعتبار.األثر البيئ

  كميات المياه الالزمة لتلبية االحتياجات األساسية للبقاء على قيد الحياة (كتيب أسفير)

ومتطلبات الماشية، تعتمد كمية المياه الالزمة لتلبية االحتياجات األساسية إلى حد كبير على السياق المحلي بما في ذلك المناخ، 
  .صالةالغسل قبل المثل  الدينيةالثقافية ووالممارسات  ،والطبخ وممارسات النظافة العامة، وتفاوت عادات الرجال والنساء

احتياجات البقاء على قيد الحياة (الشرب 
 وإعداد الطعام)

 يعتمد على المناخ، حجم الفردية  لتر/ يوم 3 -2.5

 يعتمد على المعايير االجتماعية والثقافية لتر/ يوم 6 – 2 الممارسات الصحية األساسية

 واألعرافيعتمد على نوع الغذاء  لتر/ يوم 6 – 3 احتياجات الطبخ األساسية

 الجودة ومعالجة المياه في حاالت الطوارئ
فرق المياه والصرف الصحي  بين للمعالجة بالتعاون تقييم مخاطر التلوث وتحديد الممارسات الصحية والتدابير الفعالة -

 والسكان المتضررين.
البحيرات أو اآلبار  وأمصادر غير المحمية مثل األنهار القد يفضل استخدام ف. المياه مصادرالمتعلقة بالمحلية  األعراففهم  -

 غسلت حيثالمياه من نفس الموقع  الحصول علىالسالمة الجسدية مثل حفاًظا على أو مالءمتها أو  بسبب طعمهاغير المحمية 
 المالبس.

عملية  وأجرياويات مناسبة ح لذا وفر .هاأو تخزين هانقل الحصول عليها أوالمياه الصالحة للشرب أثناء يمكن أن تتلوث  -
 .المياه مصدر المعالجة عند

 .وباء اإلسهالب باإلصابةتهديد عندما يكون هناك جميع إمدادات مياه الشرب  عالج -

ً  تعذر المعالجة عند عند مستوى األسرة عملية المعالجة علىتسهيل  -  علىعتمد الخيارات المناسبة ت. سالمصدر أو مركزيا
والممارسات الصحية.  ،المياه جودة، واآلثار البيئية المحتملة (إزالة الغابات أو تدهور األراضي)، والقائمةالصحية الظروف 

السيراميك،  وترشيحلتعقيم الشمسي، ا ،ت بما في ذلك الغليان، إضافة الكلور(انظر الموارد أدناه للحصول على المواصفا
 تطهير).ال /، والترويبالترشيح الرملي البطيءو

واالرتقاء  ةالفعال ةجمعالجزء ال يتجزأ من ال باعتبارهم المستمرة تهومراقب هالترويج الفعال، وتوعية المجتمع وتدريبتسهيل  -
 النظافة.بمستوى 

 ذوي اإلعاقةكبار السن واألطفال  لتالئميدوية المضخات الالصنابير أو  مثل ،الحصول عليها نقاطوحاويات المياه  تعديل -
 والمرضى والمتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.

في اختيار نقاط المياه وتصميم مرافق لالستحمام وغسل المالبس والغسيل  إشراك السكان المتضررين، وخاصة النساء -
 وتجفيف المالبس الداخلية.

 

 ,Adam Bacher for Mercy Corpsمصدر الصورة: 
Haiti 

  

 أسئلة رئيسية
 تقييم

ما هي المخاطر الصحية العامة 
 والممارسات الصحية المحلية؟

ما هي كمية المياه الالزمة لمختلف 
 االستخدامات من قبل مختلف

 المجموعات؟

 ؟ما هي المهارات المحلية المتاحة

 موقع وحماية مصادر المياه

/ األكثر  األقرب در للمياهاأين هي مص
 مة؟ئمال

 كيف يمكن حمايتها؟

 معالجة المياه

 ما هي مخاطر التلوث؟

 ؟ضروريةمعالجة المياه هل 

يجب أن تتم  إذا كان األمر كذلك، أين
 ؟وما هي الطريقة المناسبة لها المعالجة؟

 وما هي العواقب المحتملة؟

 توزيع المياه

كيف يمكن توزيع ما يكفي من مياه آمنة 
 بأقصى فعالية ممكنة؟

الماء هل يمكن أن يحصل الجميع على 
 ؟بسهولة وأمان

 النقل والتخزين

كيف سيتم تخزين المياه ونقلها للشرب 
 المنزلي؟واالستخدام 

 

مكتبة المساعدات البصرية التابعة لبرنامج المياه مصدر الصورة: 
  والصرف الصحي والنظافة الصحية

http://ceecis.org/washtraining/in
dex.html 

  

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
تقنية عن مياه الشرب، الصرف الحي، و النظافة الشخصية في حاالت الطوارىء،  مالحظات

2011المنظمة العالمية للصحة، عام   
House, S.J. and Reed, R.A,Emergency water sources: guidelines 
for selection and treatment © WEDC 1997 
Household water treatment and Storage© Oxfam 2008 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_1_AR
_15287.pdf?ua=1 
http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_2_AR
_15288.pdf?ua=1 
http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_9_AR
_15295.pdf?ua=1 
http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_5_AR
_15291.pdf?ua=1 
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  إدارة الخطر األمني  
ً تبقى السالمة واألمن اهتمام ً رئيسي ا في ظل تزايد مستويات العنف التي تؤثر على العاملين  اإلغاثةللهيئات العاملة في  ا
  في مجال تقديم المساعدات. 

  

ومشاركة التعاون بين الهيئات 
  المعلومات

تكتسب الهيئات ميزة متبادلة من  �
خالل التعاون ومشاركة 

  علومات حول األمن  الم

يجب مشاركة التفاصيل المتعلقة  �
بحاالت معينة والمعلومات حول 
التطورات التي تظهر في البيئة 

األمنية األوسع نطاًقا مع الهيئات 
األخرى للسماح لها باتخاذ 

قرارات فيما يتعلق بالحاالت 
  األمنية المتغيرة. 

يجب أن تضمن أي مشاركة  �
طر للمعلومات عدم زيادة المخا

التي تؤثر على العاملين في 
  المنظمة.

لن تقبل جميع الهيئات نفس  �
المستوى من المخاطر أو يكون 

لها نفس القدرة على إدارة 
المخاطر حيث ستقوم كل جهة 

بتفسير الموقف األمني والتفاعل 
  معه بأساليب مختلفة. 

يجب أن تشارك الجهات بشكل  �
فاعل في مجموعة آليات تبادل 

، وجودة في المجالالمعلومات الم
  التي تشتمل على: 

  الشبكات غير الرسمية -

المؤتمرات أو االجتماعات  -
األمنية التي تعقد بين الهيئات 

  بصفة دورية

أنظمة  -
المعلومات األمنية المركزية مثل 
المنتديات األمنية للمنظمات غير 

  الحكومية.
  

من هندسة مقتبس بتصرف 
RedR-IHE في حاالت الطوارئ  

  إدارة المخاطر األمنيةإطار عمل 

أو تجنبها من خالل تحليل السياق التشغيلي وفهم يمكن الحد من المخاطر المصاحبة للكثير من التهديدات والمخاطر األمنية 
إمكانية تعرض المنظمة للتهديدات (تقييم المخاطر) واتباع استراتيجيات مالئمة وخطط/ إجراءات واضحة من أجل تخفيف 

  ئمة.حدة المخاطر القا

  .   تحليل المواقف وتقييم المخاطر1
قد يقوم فريق العمل بتحليل السياق التشغيلي واألطراف الفاعلة الرئيسية وتأثير عملكم على السياق.  التعرف على 

  التهديدات المحتملة وتقييم المخاطر المتعلقة باألمن والسالمة.

تقييم شدة   إجراءات تخفيف حدة المخاطر
  المخاطر

(R = LxI)  

  التهديد/ الخطر  االحتمالية  التأثير

  (منخفض إلى مرتفع) 5 – 1التقييم على نطاق 

إدراج إجراءات تخفيف حدة اآلثار 
  التي يمكن اتخاذها للحد من المخاطر

مضاعفة 
االحتمال 

وتقييمات التأثير 
  لتحديد الخطر

تقييم التأثير الواقع على 
األصول المؤسسية: 

ج السمعة الطيبة والبرام
  والموظفين

تقييم االحتمال 
باالستناد على 

إمكانية تعرضكم 
  للمخاطر

إدراج المخاطر 
والتهديدات 

  المحتملة

بأسوار  المثال، اإلحاطةعلى سبيل 
وأجهزة اإلنذار التي تقلل من 

االحتمال وتدريب الموظفين والنسخ 
  االحتياطي الذي يقلل من التأثير

6  

10  

  (على المنظمة) 3

  د)(على األفرا 5

2  

2  

مثل السطو المسلح 
على المكتب على 

  سبيل المثال

كيف يمكن قبول هذه المخاطر؟  فيما يتعلق بالمخاطر أو التهديدات ذات التقييم العالي للمخاطر، يتم تحديد إجراءات تخفيف حدة 
  تقييم المخاطر باستمرار. مراقبة وإعادةاآلثار ثم إعادة تقييم االحتمالية والتأثير لتحديد مستوى المخاطر المتبقية.  

  .   االستراتيجيات األمنية2
بمزيج من االستراتيجيات الثالث التالية إلدارة وتخفيف والحد من المخاطر المتعلقة  اإلغاثةتستعين الهيئات العاملة في مجال 

عتبار خيارات لإلدارة عن بُعد أو بالسالمة واألمن. في الحاالت التي تكون فيها المخاطر المتعلقة بالموظفين عالية جًدا، يتم ا
  العمل مع الشركاء المحليين.

  
  من الضروري تفهم أنه يجب قبولها كاستراتيجية أمنية يتم العمل عليها وال يمكن افتراضها بسبب العمل الذي نقوم به.

  .   التخطيط األمني واإلجراءات3
  مارسة الخطط واإلجراءات المتفق عليها.باالستناد على االستراتيجية األمنية، تتم كتابة ومشاركة وم

  خطة الطوارئ  إجراءات التشغيل القياسية

يتم التعرف على جوانب الحذر المتفق عليها واإلجراءات 
التي يتبعها الموظفون من أجل تحفيف احتمال وقوع 

التهديدات والمخاطر بما في ذلك تحديد الشخص والدور 
  الذي يقوم به وكيفية ومتى يتم ذلك.

بادئ توجيهية حول إدارة المواقف األمنية عند ظهورها بما في ذلك م
الموظفين والموارد الالزمة. يجب مراجعة الخطط واختبارها بصفة 

  دورية ويجب توجيه جميع الموظفين بشأنها.

المجمع أمن مثل أمن االتصاالت والمعلومات وأمن المكتب/ 
  وسالمة االنتقال.

إلصابات واألمراض الخطيرة واالختطاف الوفاة واعلى سبيل المثال، 
  والبيات الشتوي واالنتقال والتقييم

  .   اإلدارة والدعم عقب وقوع الحوادث4
يًضا ضمان إعداد تقارير وعمل تحاليل في الموعد المحدد وتقديم الدعم للموظفين بما في ذلك االحتياجات النفسية االجتماعية. إعداد تقارير أ

  كت أن تتطور إلى حوادث وتضمينها في التحليل الخاص بكم.عن الحاالت التي أوش

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 

2004دليل األمان العام، أيكو،   
Davis, J., Security to go: risk management toolkit © EISF 2015 
Humanitarian Negotiations with Armed Groups, © OCHA 2006   
Humanitarian Security Management, HEX No 47 © ODI 2010  

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2014/09/0621-ECHO-2004-
Generic-Security-Guide-in-Arabic-for-Humanitarian-
Organisations.pdf 
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  التثقيف بمخاطر األلغام 

% من الذين تم 40أكثر من  ويمثل األطفالدولة ببقايا الصراع المسلح  80تتأثر أكثر من 
  ية والمتفجرات من مخلفات الحرب.األلغام األرضقتلهم أو تعرضوا إلصابات من جراء 

  التهديدات                       اآلثار      
تصيب األشخاص أو الماشية من قدرة المجتمعات على قلل الوفيات واإلصابات التي ت -

  القيام بأنشطتها اليومية.
  التفجير واالنفجار

  انعدام األمن الغذائي حيث ال يمكن استخدام المراعي واألراضي القاحلة -

  عدم الوصول إلى المصادر المائية وتدمير الغابات  -

كانية الوصول إلى عدم القدرة على استخدام الطرق والكباري بما يؤثر على إم -
  األسواق.

تدمير األراضي 
  والموارد الطبيعية  

ً تمعات معزولة اجتماعيًا واقتصاديالعزلة االجتماعية حيث تصبح األفراد والمج -   تقييد الحركة  ا

  الضرر الجسدي  يعيش األشخاص في خوف حتى بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة -

  يًا من العودة إلى منازلهميتم منع الالجئين واألشخاص النازحين داخل -

  إعاقة إعادة التأهيل واإلعمار عقب الصراع -

  النزوح

  خطة مكافحة األلغام

تشير إلى األنشطة التي من شأنها الحد من األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي لأللغام األرضية  األلغام خطة مكافحة
ً ر األرض المتأثرة فحسب، بل أيضهي). ال يتعلق األمر بتطERWوالمتفجرات من مخلفات الحرب ( بتوفير الدعم  ا

  لألشخاص المتأثرين بملوثات األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

تقدم توجيًها حول سالمة وفاعلية وكفاءة خطة مكافحة األلغام وتعزيز  )IMASمعايير خطة مكافحة األلغام الدولية (
عمليات خطة مكافحة األلغام. تتضمن خطة مكافحة األلغام خمس مجموعات اتباع أسلوب مسترك ومتسق فيما يتعلق ب

  من األنشطة:

  )MREالتثقيف بمخاطر األلغام ( 

نزع األلغام مثل إجراء دراسة مسحية للتعرف على األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والتخطيط وتحديد المناطق  
  عطاء تصريح عند اللزومغير اآلمنة مع توثيق المناطق التي يتم تطهيرها وإ

  مساعدة الضحايا بما في ذلك إعادة التأهيل وإعادة االندماج في المجتمع 

  إتالف المخزون االحتياطي 

  تأييد مكافحة استخدام األلغام المضادة لألفراد 

  التواصل المجتمعي والتثقيف بمخاطر األلغام 

بسياج ال يعد كافيًا يلزم تشجيع األشخاص مجرد تحذير األشخاص من المخاطر وإحاطة المنطقة المتأثرة 
  على اتباع عدة أساليب من شأنها تخفيف حدة المخاطر.  

يهدف إلى الحد من مخاطر التعرض إلصابات من األلغام واألسلحة غير    التثقيف بمخاطر األلغام
والتثقيف  المنفجرة من خالل زيادة الوعي وتعزيز التغير السلوكي من خالل حمالت التوعية العامة

  والتدريب والتواصل مع المجتمعات.

تبدأ قبل إجراء أنشطة نزع األلغام في ضوء بناء القدرات من أجل تقييم المخاطر  قد المجتمعيةالمشاركة 
وإدارة المعلومات ووضع استراتيجيات لتخفيف حدة المخاطر. تلزم أنظمة تتسم بالفاعلية لتبادل المعلومات 

  المنظمات العاملة في مجال مكافحة األلغام والمجتمعات من أجل: بين السلطات المحلية و

 عن موقعتمكين المجتمعات إلبالغ السلطات المحلية والمنظمات العاملة في مجال مكافحة األلغام  �
 المناطق الملوثة ونطاقها وتأثيرها

 عية. تمكين مشروعات خطط مكافحة األلغام من التعامل مع االحتياجات واألولويات المجتم �

إبالغ المجتمعات بأنشطة نزع األلغام المخطط لها واألنشطة ذات الصلة مثل الدراسات المسحية الفنية  �
وعمليات التحديد والتطهير ومواقع المناطق التي يتم تحديدها وتطهيرها بالتفصيل والخدمات المساعدة 

  .ساعدة للناجينوتقديم الخدمات الم للقائمين بالدراسات المسحية وتخفيف حدة المخاطر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلجراءات المتبعة تجاه 
  األفراد والمجتمعات 

تحديد المناطق المتأثرة بوضوح. 
بسبب المد قد تتغير هذه المناطق 

والجذر الساحلي أو الفيضانات أو 
مياه األمطار التي تحمل األلغام 

األرضية إلى مناطق لم تكن 
  ملوثة قبل ذلك.

رف تجنب االنتقال في مناطق تع
  بوجود خطر ألغام أرضية.

تطوير عمليات إعداد تقارير 
  للحصول على مدخالت.

  تثقيف األطفال عن المخاطر.

  إطالق حمالت توعية عن:

  التعرف على البنود الخطرة   �

  واإلبالغ عنها  

  مناطق الخطر والتلوث   �

ما الذي يجب فعله في حالة  �
الطوارئ وكيفية الحفاظ على 

  سالمة اآلخرين 

   م مجموعة من األساليب:استخدا
المناقشات واالجتماعات وجًها  �

  لوجه

  البث اإلذاعي والتلفزيوني �

اللوحات اإلعالنية  �
  والمنشورات 

  والموسيقى  الدراما �

تدريب وتزويد النقاط الحيوية 
المجتمعية والمتطوعين بما يلزم 

إلجراء اإلسعافات األولية 
  .والتثقيف بمخاطر األلغام

 باللغتين العربية و االنجليزية متوفرةمصادر أخرى 
Understanding Landmines and Mine Action © Robert Keeley, 2003 

2018-Strategy of the UN on Mine Action 2013  
Community Mine Action Liaison, © UNICEF 2005 
Emergency Mine Risk Education Toolkit, © UNICEF 2008 

ety Handbook, © United Nations 2005Landmines and ERW Saf  
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  تنظيم المؤن واإلمدادات  
البضائع والخدمات بالنوع وبالكمية المناسبة  ،الذي يتسم بالفاعلية ،يوفر دعم المؤن واإلمدادات

  وفي المكان والزمان المناسبين.

  سلسلة اإلمداد 

  سلسلة اإلمداد هي عبارة عن تدفق من بضائع المساعدات: 

  يناء البحري أو في المطار الدولي)؛ ثممن منفذ الدخول إلى المستودع األولي (في الم �

 20من تتراوح كم) عن طريق السكك الحديدية أو الشاحنات العمالقة (بحمولة  1000النقل لمسافات طويلة (أكثر من  �
  كم)؛ ثم 300إلى  100يقع بالقرب من المستفيدين (من  األمامي الذيطن) إلى المستودع  30إلى 

التخزين األخير في  إلى موضعطن)  6إلى  5من  تتراوح رة (بحمولةنقل البضائع عن طريق شاحنات صغي �
انظر صفحة "إدارة النقل" للتعرف على المبادئ التوجيهية الخاصة اليد. أو المجتمعات من أجل توزيعها ب المخيمات

   بالنقل.

   

  االعتبارات الرئيسية –التوريد

  توريد موثق بشكل عادل ودقيق.  – الشفافية

  تجاه المانحين والمستفيدين فيما يتعلق باستخدام التمويل.  – المساءلة

  الوفاء بالسعر العادل والوقت والكمية والجودة والمكان والمصدر. –الفاعلية

  آثار إيجابية على سبل العيش واألسواق المحلية وعدم الضرر.– االستدامة

  ياق.فيما يتعلق باألعراف المحلية والممارسات والس – والقبول المالئمة

  الحد من األثر البيئي السلبي وتمكين إعادة التدوير. – ةللبيئ صديق

  اعتبارات أساسية –التخزين والتحكم في المخزون 

سيحدد نوع البضائع وطريقة الشحن (جوي، بري، بحري، نهري) ومسار النقل وطريقة التوزيع (من المخيمات أو إلى 
  الالزم.موضع ونوع التخزين وتحديد مجموعات منزلية) 

قد تخضع شبكات التوزيع (النقل والتخزين) فيما يتعلق باألغذية وغيرها من السلع التي تعود بالفائدة إلى تدخالت  �
  . وتأخيروانقسامات 

استكشاف إمكانية الخيارات فيما يتعلق بالنقل المشترك مع هيئات أخرى والتنسيق من خالل قطاع أو تجمع المؤن  �
  واإلمدادات. 

مع تخليصها وتوفير تخزين الوقود حيث يمكن قطع اإلمدادات بشكل كبير في الموانئ اآلمن للبضائع  تخزينالسماح بال �
 .  

يجب أن توفر مرافق التخزين/ المستودعات أمن وحماية كافية من عوامل الطقس أو الحشرات الطفيلية مع توفير  �
  توفير إمكانية وصول جيدة. ومسطحة معمنطقة تخزين جافة 

بتحديد الموضع مسبًقا و"مخزون تسوية" باالستناد على قيود الوصول أو البنية التحتية والموقع وخيارات النقل السماح  �
  والمتطلبات الموسمية.

  الوقت والتكاليف والحد من مخاطر التأجيل أو التلف أو السرقة. البضائع لتوفير تداولتقليل  �

   العالقة واالستخدام – أنظمة المعلومات

  المؤن واإلمدادات (توقع الطلب وتقييم احتياجات التخزين) تخطيط

  وإطالق أنشطة أخرى (معالجة الطلبات)تنفيذ 

  في األداء (ضد المواصفات والمعايير) المراقبة والتحكم

 وربط سلسلة التوريد على مستوى القطاعات والبرامج التنسيق

  

مبادئ توجيهية فيما يتعلق 
  بإرسال الشحنات 

قياسية فيما  ماتعالاستخدام  -
  يتعلق ببضائع اإلغاثة:

  أغذية -أحمر

مالبس وأجهزة  - أزرق
    منزلية

اإلمدادات والمعدات  -  أخضر
   الطبية

تحديد الوجهة النهائية  -
  بلغة مناسبة. و بوضوح

تحديد البضائع القابلة للكسر  -
بوضوح ومتطلبات درجة 

الحرارة والتخزين والتعامل 
  معها.

إضافية يلزم اتباع احتياطات  -
  .السلع المجمدة والطبيةشحن في 

 البضائع الخطرةيجب تغليف  -
بما يتفق مع القوانين النموذجية 

الخاصة باألمم المتحدة باالستناد 
على طريقة النقل ونوع المواد 

  والمخاطر التي تمثلها.

ائع في حزم يمكن شحن البض -
تجزئتها إلى بنود أصغر من أجل 
التعامل معها  من جانب شخص 

كجم على سبيل  25واحد  بوزن 
  المثال.

االستعانة بوكيل تخليص أو  -
اتخاذ إجراءات التخليص مع 

سلطات المطارات والمالية 
  والجمارك. 

قانونية أمكانية التحقق من  -
  جمركية.السوم اإلعفاء من الر

ية تغطي تكاليف إعداد ميزان -
الشحن والتخليص والتخزين 

  والنقل.

فيما يلي المساحة الالزمة 
  لطن متري واحد:

  ³م 2   حبوب        
  ³م 3أدوية            

  ³م 9   سائبةبطاطين 
   ³م5-4خيمة عائلية  25

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
Logistics Operations Guide (LOG) © 2007 UNJLC 

Online Offline Logistics Operations Guide (LOG): http://log.logcluster.org/  
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  إدارة النقل  
على نحو فاعل.  كما أنه يمثل أحد أكثر التكاليف التي تتحملها  اإلغاثةيمثل النقل أهمية حيوية لتقديم 

  .اإلغاثةوأكثر المخاطر التي تهدد سالمة موظفي  اإلغاثةالجهات العاملة في مجال 

  الموضوعات الشاملة 
  حساسية الصراع

مل أسلحة في المركبات رفض ح �
  الخاصة بجميع الهيئات

عدم االستعانة بالنقل العسكري  �
إال في المقام األخير (انظر 

صفحة التواصل المدني 
  العسكري)

التحقق من وتجنب مقدمي  �
خدمات النقل (البري، الجوي، 
البحري) الذين قد يتورطوا في 

شحن األسلحة أو السلع التي من 
  شأنها إشعال الصراع. 

  بيئةال

  توريد مركبات ووقود نظيف   �

تقييم األثر البيئي لخيارات النقل  �
  في تصميم البرامج 

الحد من األثر البيئي لتخزين  �
  والتخلص من الوقود والمركبات 

تشجيع وسائل نقل بديلة مثل  �
الدراجات الهوائية وخدمات 

اإلسعاف التي تنتقل عبر 
المركبات الهوائية والحمير 

  والخيول 

ف المناعة المكتسبة فيروس ضع
  واإليدز

تسهيل سلوك أكثر أمنًا بين  �
السائقين مثل الحصول على 

واقيات ذكرية واستخدام منازل 
للنزالء واالستعانة بالعديد من 

  السائقين. 

زيادة المعرفة من خالل التدريب  �
  على قيادة المركبات

http://www.ilo.org/sector/Reso
-urces/training

materials/WCMS_159263/lan
en/index.htm--g  

تحسن من فهي تتعلق بتمويل المركبات وصيانتها وإدارة السائقين والوقود والصحة والسالمة.  إدارة النقل أو المركبات
  فيما يتعلق بتشغيل المركبات.   اإلغاثةن التكاليف والمخاطر التي تواجه الهيئات العاملة في مجال مدى الفاعلية وتقلل م

تحتاج إلى تخطيط دقيق ويمكنها تغيير مسار االستجابة في حاالت الطوارئ إلى حد كبير وتتراوح من موقع  متطلبات النقل
  متأثر إلى آخر. 

  نموذج أساسي إلدارة سالمة المركبات 

  ديد موظف أول يتحمل مسؤولية محددة عن إدارة النقل بما في ذلك جوانب السالمة والسائقين.تح �

تحديد احتياجات النقل (البري، الجوي، السكك الحديدية، البحري، النهري) ومتطلبات المركبات  �
  المالئمة (الطائرة، السفن، الشاحنات، السيارات، المركبات البخارية، الدراجات الهوائية).

ضع سياسة "سالمة النقل والقيادة" قائمة على متطلبات محددة وضمان تقديم معلومات إلى و �
  الموظفين والزائرين بصفة دورية.

عمل تقييمات للمخاطر بشكل روتيني للتحقق من سالمة السائقين وسالمة المركبات وإدارة  �
  الرحالت. العمل على أساس التحقق والبحث.

كبات ومراقبة التغيرات الناتجة في السياسة لمنع تكرار تلك ضمان تسجيل جميع حوادث المر �
  الحوادث.

  مراقبة االمتثال القانوني مثل الشهادات والتصاريح والتأمين. �

  سياسة اإلدارة 

تقديم دليل للسائق ينص على السياسات الخاصة بالهيئة واإلجراءات وإرشادات سالمة الطريق  �
  ؤوليات السائق (الحوادث األمنية على سبيل المثال).ومس

تبني معايير صارمة في اختيار السائقين وتدريبهم فيما يتعلق باالختبار ومراجع/ شهادات  �
  االختبارات والفحوصات الطبية وتدريبات السائقين.

  تخصيص مسؤولية مراقبة السائق واإلشراف عليه �

ون بالقيادة بالنيابة عن المنظمة وتدريبهم وخضوعهم التحقق من اختبار الموظفين الذين يقوم �
  للتقييم بصفة دورية.

  سالمة السائقين 

الحرص على سالمة المركبات وأمنها وتقديم متطلبات تشغيلية مالئمة (الوقود، قطع الغيار،  �
  السائقين، ورش العمل، التخزين) 

جار أو االستخدام على المدى القصير عمل ترتيبات استحواذ مالئمة مثل الشراء أو التأجير أو اإلي �
  والتحقق من "مالئمة المركبات لتحقيق الغرض" وتوفر جميع خصائص األمن واألمان الالزمة. 

ضمان معاينة وصيانة جميع المركبات (المملوكة، المؤجرة، المستأجرة) بشكل دوري وبما يتفق  �
  مع المتطلبات الخاصة بالمنظمة والشركة الُمصنعة.

  مركبات سالمة ال

الحفاظ على الحد األدنى من الرحالت البرية وتشجيع وسائل بديلة من التواصل واالنتقال كلما  �
  أمكن ذلك عمليًا.

  الحصول على معلومات أمنية محدثة عن جميع الطرقات وتحضير خطط لالنتقال.  �

ترات الراحة القيام بتحديد أوقات الرحالت بما يتناسب مع الطرقات المتوفرة األكثر أمانًا وف �
الدورية وحاالت التأجيل غير المتوقعة بسبب عوامل الطقس أو حالة الطريق أو الروتين 

  الحكومي والتدخالت أو حواجز الطريق أو التحويالت.

االمتثال للمبادئ التوجيهية األمنية مثل تقييمات المخاطر وخطط طرقات واضحة والتحقق عبر  �
  (إذا كان ممكنًا).  GPSالصناعي أو  الهاتف/ الالسلكي أو التتبع بالقمر

  تجنب المخاطر (الفيضانات، االنزالقات األرضية، األلغام) ومناطق الصراع. �

  إدارة الرحالت

    2008© تم أخذها من دليل سالمة المركبات من المنتدى الخاص المركبات 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Introduction to Transaid’s Transport Management System Manual ©  Transaid 2008 

Fleet Safety Guide ©  Fleet Forum 2008 
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  توزيع بضائع اإلغاثة 
اإلغاثة التباع آلية تتسم بالنزاهة وعدم التمييز  التي تتضمن توزيع منتجات اريعيجب أن تسعى جميع المش

ً كثر ُعرضة للخطر واألكثر احتياجوالشفافية فيما يتعلق باستهداف األشخاص األ والمالبس ومواد  األغذية مثالً:*.  ا
   .مياه وأواني الطبخات الوحافظ ياتناإليواء والبطا

يجب تخطيط أساليب توزيع تتسم بالفاعلية وقائمة على المساواة بالتشاور مع المتضررين. يجب إبالغ األشخاص بجميع 
   التوزيعات وجميع عمليات التسجيل أو التقييم الالزمة للمشاركة. ههذ

ً متى يكون تسجيل المستفيدين الزم   ؟ا

  ال ينصح به   ينصح به

الغير لتجنب وجود تكرار وفجوات في عملية التسجيل التنسيق مع  �
  وعمليات التوزيع

  عندما تمثل االستحقاقات قيمة عالية من جانب المستفيدين �

عندما تكون ضرورية من جانب السلطات أو من أجل  �
  الوصول إلى برامج معينة مثل التغذية العالجية أو التكميلية

  ابة للبرامج التي تزيد مدتها عن مرحلة االستج �

  

  نهجمعدم القدرة على تحقيق التسجيل المحال في  �

عندما تعيق القيود المادية أو السياسية من الوصول إلى  �
  األشخاص المستهدفين

  مع حركة األشخاص المستمرة   �

  عندما تهدد المصالح المملوكة من لهم الحق في التسجيل �

 عند قدرة المستفيدين أو المجتمعات المضيفة على إدارة القدرة �
  همبعلى التعافي الخاص 

  ة على المدى القصير مع المساعد �

  تصميم مخطط استهداف                                                      
شيء الذي يحصل والتعرف على ماهية الشخص الذي يقوم بالحصول وماهية ال ميتقيوتتمثل عملية االستهداف في تحديد 

                      تم أثناء عمل تقييم لالحتياجات.ت التيمكانية التعرض للمخاطر تخطيط إ عليه باالستناد الى

  

  وضع معايير وآليات 
عمل تحليل شامل إلمكانية  �

  التعرض للخطر 

تمثل عالقة المؤشرات وصحتها  �
   رةبيأهمية ك

إشراك وتضمين الرجال  �
والسيدات واألطفال وممثلي 

  المجموعات المعرضة للخطر

ار بالكرامة أو زيادة عدم اإلضر �
إمكانية التعرض للخطر أو 
استغالل المخاطر أو إساءة 

االستخدام من خالل تصميم آليات 
  استهداف.

األُسر المعرضة تمكين األفراد و �
للخطر من الوصول إلى 

  المعلومات والتوزيعات

  وضع عملية لرفع الشكاوى  �

وضع نظام إعداد تقارير لمشاركة  �
  المعلومات 

االستهداف  تحديث أنظمة �
تغطية  والتوزيع لضمان وجود 

  مستمرة وفاعلة بصفة دورية

االستناد على الخدمات واألنظمة  �
  ستطاع القائمة بقدر الم

استراتيجيات  االعتباراألخذ في  �
الخروج أو التسليم أو التنفيذ 

  المرحلي

  اآلليات  عملية االستهداف   اآلثار

يل دقيق سهل التنفيذ نسبيًا بينما يحتاج إلى تحل
  ألنظمة السوق الحالية

يختار األفراد شراء أو بيع المنتجات أو الخدمات 
باالستناد على المبلغ النقدي أو  في السوق،

  التوريد المحلي على سبيل المثال

 االستهداف القائم على السوق 
  

منخفض التكلفة ولكن قد يستثني المجموعات 
المعرضة للخطر أو يعرضهم لوصمة أو 

  إساءة 

يقرر األفراد ألنفسهم الحصول على ميزة 
  المساعدة المعروضة أم ال

  االستهداف الذاتي 

  

قد يؤدي إلى استبعاد غير المتضمنين في 
النظام مثل األيتام أو المجموعات التي تمثل 

  أقلية 

ن بالمجتمعات والتركيبات يمعرفة القادة التقليدي
  القائمة المستخدمة في توجيه المساعدة

  يهداف المجتمعاالست

  

قد تكون المعايير والمؤشرات غير دقيقة أو 
غير قريبة الصلة أو تؤثر سلًبا على الكرامة 

  أو قد تكون متطفلة 

تحدد الحكومة والمنظمات غير الحكومية 
األولويات والمناطق التي تمثل أولوية ومطابقة 

  االحتياجات بالموارد 

  االستهداف اإلداري  

  

  لغذائية وغير الغذائية  ا توزيع المواد
يحتاج التوزيع الفاعل إلى تنسيق يتسم بالفاعلية داخل القطاعات وفيما بينها وإشراك جميع الجهات  −

  المعنية بما في ذلك المتضررين. 
  )انظر صفحة التنسيق المدني العسكري(في حاالت الصراع، قد يتضمن التنسيق األطراف المشاركة في الصراع.  −
شاور مع المصادر المحلية، المواقع األكثر مالئمة للوصول اآلمن ورجوع المستلمين بشكل تحديد، بالت −

  آمن. 
وطبيعة األرض والجوانب العملية وتداعيات التكاليف ونقل  السير مسافات األخذ في االعتباريجب  −

  دعم اإليواء.  موادبضائع ذات حجم أكبر مثل 
) وأخطاء ضمين أشخاص غير مستهدفين(حيث يتم تمراقبة التوزيعات للحد من أخطاء التضمين  −

  االستبعاد (حيث ال تستطيع األشخاص المستهدفة من الوصول إلى مواد اإلغاثة)
  مراقبة استخدام المواد غير الغذائية المقدمة لضمان المالئمة −

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Vulnerability Analysis and Mapping (VAM) Food Security Analysis Factsheet, © WFP, 2010 

Emergency Food Security Assessment Handbook © WFP, 2009 
Targeting Food aid in Emergencies, © ENN (2004) 

Counting & identification of beneficiary populations© ODI GPR 1997 
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إعداد الخرائط ونظام المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع 
  العالمي

تمكن المعلومات الخاصة بالموقع العاملين في مجال المساعدات من استعراض نطاق الضرر الناتج عن 
  الكارثة وتخطيط مسارات الوصول.   إنها عبارة عن أداة تقييم وتساعد في إدارة االستجابة.

برنامج يشتمل على أدوات لتحديد الخرائط وخواص وظيفية إلدارة المعلومات الخاصة بالموقع  )GISت الجغرافية (نظام المعلوما
  واالستفادة منها.

. يمكن تحميل هذه GPSيسمح للمستخدمين بتحديد وتسجيل موقعهم باستخدام جهاز استقبال  )GPSنظام تحديد المواقع العالمي (
  كمبيوتر.البيانات بعد ذلك على جهاز 

  الحصول على الخرائط الخاصة بحالة طوارئ  

  الخرائط الورقية   مصادر أخرى   مصادر األمم المتحدة 
OSOCC (OCHA),  GDACS,  
UNOSAT, Logistics Cluster,  

WFP, Geospatial Information 
Section,  Reliefweb  

CIA World Factbook,  
iMMAP,  MapAction,  

MapToGround, 
OpenStreetMap  

(حتى خرائط قد تمثل الخرائط الورقية 
ً السائحين) مصدًرا قيم متوفر في  ا
  المطارات وغير ذلك.

  

  تجميع بيانات الموقع في الميدان 

التحقق من ماهية األنظمة واإلشارات المرجعية التي يستخدمها الغير لتمكين  •
  المشاركة والتنسيق.

مي عرض اإلحداثيات في صيغتين تستطيع وحدات نظام تحديد المواقع العال •
تكون  UTM. UTM(أو خط الطول وخط العرض) و جغرافيةأساسيتين: 

  مفيدة لتصميم المخيمات ألنها تمثل شبكة بالمتر المربع.

 WGS84 على  GPSباستثناء الحاالت غير االعتيادية، يتم ضبط بيانات  •
  لسهولة المشاركة.

ل لألماكن ذات األهمية. سج ديةرشاالعالمات االفي حفظ  GPSيتم استخدام  •
أرقام العالمات االسترشادية مع وصف في المالحظات الخاصة بك عند 

  االستمرار.

بشكل إضافي لتسجيل المسار الذي تتبعه سجل التتبع م خاصية استخد •
  إلمكانية الوصول فيما بعد.

بتنزيل بيانات على جهاز الحاسوب من خالل  GPSقد تقوم بعض وحدات  •
تحتاج وحدات  اآلخرين.فقط لتتم مشاركتها مع  USBة بوصلة االستعان

  .GPS Utilityأخرى إلى أدوات مجانية أو منخفضة التكلفة مثل 

  الفحوصات التحضيرية:

  البطاريات وقطع الغيار  •

بشكل جيد  GPSعمل  •
  وصحة الموقع. 

رشادية حفظ العالمات اال •
وسجالت التتبع على جهاز آخر 

  ثم المسح. 

  تشغيل سجل التتبع.التأكد من  •

  اعتبارات أمنية: 

ر مشكالت أمنية مع تقنية قد تظه
GPS  . تحقق مع ضابط األمن

الخاص بك حيث قد يقدم لك النصح 
بعدم نشر صور تحمل وسم 

  .الفيسبوكجغرافي على 

  قم بعمل الخرائط الخاصة بك

مه إلى تدريب.  قد يكون من الصعب أيًضا يحتاج استخدا لكنذو المستوى االحترافي بالفاعلية  GISيتسم برنامج 
) بدون تجارب Quantum GIS, ArcGIS Explorerالمجاني أو ذو المصدر المفتوح ( GISاستخدام برنامج 

  سابقة أو دعم. فيما يلي بعض البدائل التي يجب أخذها بعين االعتبار:

ر وغير ذلك) لدمج المعلومات في صورة العالمة والمضلع والمسا-المكان(– Google Earthيمكن استخدام أدوات 
) وحفظ العمل في شكل GPX(في صيغة ملفات GPSيتم نشرها عبر القمر الصناعي.  يمكن استيراد بيانات 

بدون  Google Earthمن أجل التوزيع والتحرير.  يمكن تشغيل  KMZأو ملف  JPEGصورة شاشة 
  في البداية. landscapeاتصال باإلنترنت من خالل إخفاء (حفظ) الشكل العام 

OziExplorer –  حزمة برامج متوسطة التكلفة تمكن المستخدمين من "عمل إشارة مرجعية جغرافية" وتوثيق ملف
صورة مثل خريطة ممسوحة أو صورة فوتوغرافية ملتقطة من أعلى.  بمجرد عمل إشارة مرجعية جغرافية، 

  .GPSووحدة  OziExplorerيمكن تبادل البيانات بين 

oogle My MapsG –  البيانات ذات اإلشارة  و تحميلعند تسجيل الدخول، يمكنك إنشاء خريطة بدون وثائق
المرجعية الجغرافية التي تشتمل على أسماء األماكن والمواضع المحددة باإلحداثيات. يمكن مشاركة الخرائط 

  ونشرها عبر اإلنترنت.
  

  
أساليب  لالستفادة منخطوات 

GIS في منظمتك:  
  

فكر بشأن كيف يمكن أن .   1
استراتيجية إدارة  GISيدعم 

الخاصة بك (إذا لم  المعلومات 
يكن لديك استراتيجية، يجب أن 

  تبدأ بها أوًال!.)
  

ماهية المعلومات .   قم بأخذ 2
الخاصة بالحيز المكاني التي 

  بعين االعتبار: ستحتاج إليها

  بيانات الخرائط القاعدية  �

  صور القمر الصناعي  �

الحدود اإلدارية والطبقات  �
  وأسماء المستوطنات 

البيانات الخاصة بالحدث  �
(التي يتم تجميعها من خاللك 

  أو بواسطة الغير)
  

الشريكة المنظمات  اسأل.   3
عن البيانات التي يقومون 

  عها وإمكانية مشاركتها.بجم
  

ال تقم بتحديد أو شراء .   4
قبل أن   GISبرنامج وحدة 

تقوم به من تعرف ما الذي س
خاللها. ابدأ باألدوات األكثر 

ثم سهولة وقم ببناء المعرفة 
  .تابع

  

على استثمار جميع احرص.  5
في موظف واحد  GISخبرات 

  فقط.

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Humanitarian Field Guide to GPS Technology, MapToGround 2015 

Field Guide for Humanitarian Mapping v2, © MapAction 2011 
Geoinformation for Disaster and Risk Management, © JBGIS and UNOOSA  2010 
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  برمجة التحويل النقدي 

تبين األدلة من األزمات التي تدور حول العالم أن التحوالت النقدية قد تكون طريقة أفضل لمساعدة 
تقرير صادر عن لجنة عالية المستوى فيما يتعلق بالتحويالت النقدية اإلنسانية، األشخاص وحتى في أكثر السياقات تعقيًدا.  

  2015 أيلول

بشكل مباشر إلى األُسر كشكل بديل أو تكميلي للمساعدات  قسائملنقدية تقديم مبالغ نقدية أو تتضمن التحويالت ا
اإلنسانية. توجد طريقة منخفضة التكاليف ومالئمة للوفاء باالحتياجات اإلنسانية في العديد من السياقات ولكنها ال 

  % فقط من جميع المساعدات الدولية المقدمة.6تشكل سوى 

  التحويل النقدي أشكال برمجة 

ورقية أو إلكترونية أو غيرها من األشكال التي يمكن استبدالها نظير الحصول على خدمات أو بضائع بقيمة محددة مسبقًا  -قسائمال
  من بائعين محددين مسبقًا.

    

  أو التحويالت البنكية. جوالةالاألموال التي يمكن تقديمها بشكل فعلي من خالل التحويالت التي تتم عبر الهواتف  -النقدية المبالغ

  يمكن أن تكون التحويالت:

). وقد يكون هذا كأجر نظير القيام بعمل وهذا يكون في الغالب في البرامج العامة قسائمتقديم الدفع (نقًدا أو في شكل  - مباشرة -
  أو المجتمعية.

قدمة لشركات األعمال المحلية إلعادة التخزين النظام" وإعادة تأهيل البنية التحتية والمنح الم -"دعم السوق – مباشرة غير -
  وغير ذلك وتوفير الخبرات الفنية لشركات األعمال المحلية.

شروط تتعلق بماهية المستفيدين الذين يمكنهم استخدام األموال فيما يتعلق بإعادة إعمار المنازل على سبيل المثال.  – شرطية -
حصولهم على األموال مثل إلحاق األطفال بالمدارس على سبيل  قبلبه ام ربما توجد شروط حول ما يجب على المتلقين القي

  المثال.

ال توجد قيود أو عوائق عن ماهية األموال التي يمكن استخدامها، بينما يمكن تشجيع األشخاص على استخدامها  - شرطية غير -
  في الحصول على خدمة أو بضائع معينة.

  ة التحويل النقديفوائد برمج  مساوئ برمجة التحويل النقدي

في حالة عدم المراقبة، إمكانية اإلسهام في تضخم  �
  العمالت المحلية.

وجود احتمال التعرض "للهدر" فيما يتعلق بالبضائع  �
  التي ال تدعم رفاهية األسرة بشكل مباشر.

تزيد من إمكانية الوصول إلى التعليم والصحة وغير  �
  ة.ذلك ولكنها ال تؤثر على جودة الموارد المقدم

  قد تصبح األُسر غير مستقلة. �

  تكون السلطة اإلدارية للمنظمات التنفيذية محدودة. �

قد يؤدي تحويل المبالغ النقدية إلى وجود مخاطر متعلقة  �
  باألمن أو الفساد.

أي مانجكال، بناء الدوافع الستخدام التحويالت النقدية في برامج اإلغاثة، 
2011 

  

ً إلنفاق وفقئالت بوجود مرونة في االسماح للعا �  ا
  الحتياجاتهم التي تمثل أولوية. 

المساعدة في توليد نشاط في السوق المحلية وإعادة  �
  تشغيل سبل العيش.

إعطاء المرأة المزيد من الصالحيات في صنع  �
  القرار فيما يتعلق بالموارد.

  تعزيز المرونة. �

في مناطق الصراع، قد ال يكون من الممكن تقديم   �
  موارد عينية. 

قل رؤية وأكثر تبجيًال وتستعين بوسطاء أقل تكون أ �
وتتم في الطريق الستغراق وقت أقل وتقدم موارد 

  أكثر مرونة لتلبية احتياجات تزيد عن الطعام.

تقلل من تحديات المؤن واإلمدادات والوقت  �
  والتكاليف الالزمة للتوريد والنقل والتخزين.

  

  :  أخذ ما يلي بعين االعتبار يجب - حيوية قبل تنفيذ برمجة التحويل النقدييمثل التحليل السوقي أهمية 
  هل البضائع متوفرة محليًا؟ -

  هل يمكن لألسواق االستجابة لالحتياجات وهل لديها القدرة على التعامل مع الحجم؟ -

  هل يمكن لألشخاص الحصول على ما يحتاجون إليه بأسعار جيدة؟ -

  ة أو السندات وصرفها بشكل آمن؟هل يمكن تقديم المبالغ النقدي -

  هل يمكن للسوق المحلية أن تبقى قوية طوال مدة حالة الطوارئ؟ -

  هل تمتلك البنوك المحلية أو شركات تحويل األموال القدرة الفنية؟  -

  ديق اإللكترونية هي الحل األفضل؟هل يمكن أن تكون األموال النقدية أو السندات أو الصنا -

  ؟ي الزمن الفعلي للمنتجاتما هي القيمة السوقية ف -

الشروط المسبقة للنجاح في 
  البرمجة النقدية

  القبول من جانب الحكومة   �

إتاحة األموال على المدى الطويل  �
من موارد الضرائب أو الجهات 

  المانحة

التحليل التخطيطي للسوق  �
وسلسلة توريد يمكن االعتماد 

  عليها بشكل معقول

معايير استهداف تتسم بالبساطة  �
  لشفافيةوا

  آلية توصيل تلقائية وفعالة  �

الشفافية فيما يتعلق باستحقاقات  �
األشخاص حيث يمكن لألشخاص 

بأن يكونوا على دراية بحقوقهم 
  ويقومون بممارستها.

إس بيلي وبي هارفي، برمجة التحويل 
 HPNالنقدي في حاالت الطوارئ, 

GPR11 ,2011  

  
استخدام وسائل التكنولوجيا 

  الحديثة 

يمكنها توفير  الدفع اإللكترونيأنظمة 
السرعة والدقة والمرونة ولكنها قد 

شخاص األكثر فقراً تستثني األ
ً واألكثر تعرض   للخطر. ا

  العوائق المحتملة:

  وسائل التكنولوجيا  -

  تكاليف االستثمار -

  مقاومة تبني أساليب جديدة   -

القيود المتعلقة بالزمن والموارد  -
  والقدرات

لبيانات عوائق سياسية وحماية ا -
  والمخاطر وغير ذلك.

  القانون  -

التعاون مع الجهات األخرى وتطوير 
قدرات الجهات المعنية يمثل عامل 
  .أساسي في برمجة التحويل النقدي

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Requirements for Market Analysis in Emergencies © CaLP 2013 
Cash For Work, © 2013 Save the Children  

 2016برامج تحويل النقود إلى الالجئين السوريين، المجلس الدنماركي لالجئين، عام 
Delivering Money-Cash Transfer Mechanisms © CaLP 2010 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
-http://www.emma

toolkit.org/sites/default/files/bundle/PMCA_ar_PRINT.compressed.p
df 

 

  

53



  دليل عملي 7.8

 

edition   2016 th5                                                                                                              www.allindiary.org  -015 All In Diary 2 © 

  ياإلغاث التواصل
بدون معلومات وتواصل، ال يستطيع األشخاص الحصول على الخدمات واتخاذ أفضل القرارات الخاصة 

بهم وبمجتمعاتهم ومساءلة الجهات العاملة في مجال اإلغاثة.  يمكن من خالل االستعانة بمجموعة 
  . ص لتلقي ردود الفعلت والفرمتنوعة من وسائل اإلعالم تحسين إمكانية الوصول إلى المعلوما

  يعد التواصل ضرورة في حاالت الطوارئ 
  تحذيرات مبكرة والتعريف بمخاطر الكوارث ومواضع التعرض للخطر وإجراءات االستعداد  - قبل

ما الذي يجب فعله وأين يجب/ ال يجب الذهاب والحصول على المستجدات الخاصة بالتهديدات وعمل تقييمات  - أثناء
إلغاثة وإطالق حمالت الصحة العامة والتنسيق والقيود المفروضة على إمكانية الوصول وموقع األشخاص وتوزيع مواد ا

  المفقودين
  التقييمات والدروس المستفادة – بعد

  باإلغاثةاالتجاهات في وسائل اإلعالم الخاصة 

استثناء المتضررين وخاصة  يتم تطوير وسائل تكنولوجية جديدة في كل وقت وتعتبر هذه الوسائل مهمة في ضمان عدم
  المجموعات األكثر عرضة للخطر من الحصول على الخدمات. 

  .ية والمحلية دوًرا حيوًيا في ضمان الحصول على المعلوماتتلعب وسائل اإلعالم الوطن

  وسائل اإلعالم  االستخدامات  القيود

تحتاج إمكانية الوصول إلى هواتف 
وشبكات وشواحن والقدرة على 

  ا. استخدامه

التقييمات والتحذير المبكر والمعلومات 
الفنية والتحويالت النقدية والمراقبة والتقييم 

  والتفاعل ثنائي االتجاه. 
  الهواتف المحمولة 

االفتقار إلى التحكم في المحتوى 
وتحتاج إلى االتصال وتميل إلى 

 التركيز على الشباب.  انظر 
sm4good.com//http: .  

النشر غير الرسمي للمعلومات والحصول 
على تحديثات موضعية خاصة بالموقف 

فيما يتعلق بالجانب األمني وإمكانية 
الوصول وغير ذلك، وتستخدم على نطاق 

  واسع.

  وسائل التواصل االجتماعي 

مثل فيسبوك و تويتر و 
  يوتيوب و المدونات

تحتاج إلى االتصال والقدرة على 
  تخدام اإلنترنت.  اس

مواقع إلكترونية مخصصة ومحدثة 
وتفاعلية وتحتوي على نطاق عريض من 

  المعلومات. 
  اإلنترنت   

تحتاج إلى مدخل مصادر كبيرة من 
  مجموعة كبيرة من الجهات المعنية.

مساعدة في التوقيت المناسب وتتسم بالدقة 
والعملية فيما يتعلق بالحصول على 

  الخدمات.

تصال وخطوط مراكز اال
  المساعدة 

تحتاج إلى كهرباء أو أجهزة مذياع 
تعمل بالشحن اليدوي وتقل إمكانية 
  الوصول إليها في أوقات الكوارث.

إعالنات عن الخدمات العامة باللغات 
  اإلذاعة المجتمعية   المحلية، وتكون مفيدة للسيدات.  

قد تكون شاملة بينما يمكن إساءة فهم 
  الرسائل.

بنية الموجود والقادة وأماكن تستخدم ال
  االجتماعات القائمة.  تنتشر الكلمة بسرعة.  

  الشبكات المجتمعية 

تحتاج إلى الفحص والتحديث عقب 
  وقوع حالة الطوارئ على الفور.

توجد معلومات شاملة عن اإلعالم ووسائل 
  االتصال في الدول المختلفة.

أدلة المشهد العام لوسائل 
  اإلعالم 

ى إجادة القراءة والكتابة تحتاج إل
  وصحفيين.

االستعداد للكوارث وإطالق الحمالت 
الصحية العامة والتأييد وفرص العمل أو 

  التعاقد.
  الصحف أو المنشورات 

تحتاج إلى عملية توزيع تحديث 
دوري مع عدم وجود ضمان 

بقراءتها وال يوجد تفاعل 
  والمعلومات محدودة. 

كبيرة وتقوم يتم إنتاجها وتوزيعها بأعداد 
بتقديم المعلومات أو المستجدات للجمهور 

  المار في رسائل بسيطة بالخط السميك.
النشرات أو المنشورات أو 

  اإلعالنات  

تحتاج إلى التأكد من وضوح الرسالة 
ودقتها ومالئمتها ومن أنها غير 

  إقصائية.   

أدوات تعليمية قوية للصحة العامة 
  والتفاعل. واالستعداد للكوارث واإلشراك

سرد القصص والمسرح 
واأللعاب ومقاطع الفيديو 

  وغير ذلك.
  

  الصورة: أكشن إيد

لتحديد أي من وسائل اإلعالم 
يجب استخدامها، يجب 

  مراعاة ما يلي: 

ما هي مصادر المعلومات التي   -
دمها جمهورك المستهدف يستخ

  بشكل طبيعي؟

ماذا عن المجموعات الفرعية   -
ل واألوالد السيدات والرجا(

) حيث قد تتفاوت والفتيات
  إمكانية الوصول؟

ام أكثر من هل يمكنك استخد  -
  وسيط لزيادة التأثير؟

القيود التكنولوجية التي ما هي   -
  قد تكون موجودة؟

الكهرباء، الطباعة، النقل، (
أجهزة الكمبيوتر، االتصال 

  )باإلنترنت

ما هو حجم المعلومات التي   -
لهذا  مةتكون أكثر مالئ

  العمق؟ الجمهور؟

السرعة الالزمة لنقل  ما مقدار  -
  المعلومات؟

متى يجب عليك االستعداد   -
  والتطوير؟

وجد رسالة اعتيادية هل ت  -
  للجمهور الكبير؟

  ؟ردود أفعالهل تحتاج إلى   -

  هل تحتاج إلى سجل دائم؟  -

هل تحتاج الرسالة إلى تحديث   -
  دوري؟

  ؟ثيركيف يمكن مراقبة التأ  -

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Communicating with Communities during first 6 weeks of emergency response, CDAC, 2014 

Communication and Complex Emergencies, Adelaide University, 2015 
Improving communication between humanitarian aid agencies and crisis-affected people, © ODI, HPN 74, 2013 

Code of Conduct: use of SMS in disasters, GSMA Disaster Response2013  
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  التأييد والعالقات العامة 

التأييد = تكوين حجة مقنعة للحصول على نتيجة معينة.  العالقات العامة = إدارة 
  السمعة الطيبة من خالل التواصل وتكوين عالقات جيدة مع الجهات المعنية. 

وع آثار سلبية يجب أن يأخذ كال النشاطين دائًما مبادئ العمل اإلنساني بعين االعتبار والتحقق من عدم وق
  على المتضررين.

  التأييد ووسائل اإلعالم
إذا كان التأثير على الرأي 
العام جزًءا من استراتيجية 

التأييد، قد تحتاجون إلى 
االستعانة بوسائل اإلعالم 

  لتوصيل الرسالة الخاصة بكم.
  

تختلف وسائل اإلعالم في كل 
دولة وتتبع كل منظمة مبادئ 

  توجيهية مختلفة.
  

  أفضل وسيلة إعالمتحديد 

المزايا (جمهور كبير   -
ومصداقية) في مقابل المساوئ 

  (الدعاية السيئة)

  هل الوقت مناسب؟ -

  ؟هل تتمتع بالمهارات الالزمة -
  

  الخطة واألسلوب  

 المستهدفما هو جمهورك   -
وما هي وسائل اإلعالم التي 

  تتناسب معه؟
  

  عمل اتصاالت إعالمية 

ما هي وسائل اإلعالم التي   -
  م بالنزاهة والمصداقية؟تتس

  هل تعلم أي من المراسلين؟  -
  

  االستعداد 

تحديد المشكلة أو : الموقف -
  الموضوع

  تحديد حل معين :الحل -

تحديد ما يمكن  :العام اإلجراء -
  لألفراد القيام به

  

  اعتبار 

ما الذي يجعل القصة الخاصة   -
  بك مهمة وجديدة؟

هل قمت بتحضير نقاط   -
  الحوار؟

  صور جيدة؟هل لديك   -
هل قمت بأخذ الغير من  -

الجهات المعنية بعين االعتبار؟  
  

(انظر أيًضا صفحة "التواصل 
   ")اإلغاثي

  مزايا التأييد   مخاطر التأييد

  تحويل الموارد النادرة  •

  زيادة القدرات  •

  إبعاد الدعم الحالي •

  تعارض المصالح مع الشركاء  •

  اإلضرار بأمن الموظفين والشركاء  •

بالسمعة الطيبة (بين المتضررين اإلضرار  •
  والموظفين والداعمين)

فقدان الشرعية الخارجية والداخلية بما في ذلك  •
  فقدان إمكانية الوصول.

  زيادة الدعم السياسي واإلنساني والمالي •

  حماية حقوق المتضررين •

  زيادة إمكانية الوصول إلى مساعدات اإلغاثة •

  تكميل وتعزيز استجابة مساعدات اإلغاثة •

ء التغيير على المدى الطويل: "بناء دعم بد •
  أفضل"

  وضع السياسات وتغييرها. •

  وضع استراتيجية وخطة للتأييد

: ما هي النتيجة التي ترغب في تحقيقها؟  ما الذي سيقوم بتوجيه التأييد؟ أين ستركز د هدف وغاياتحد .1
  ها؟جهود التأييد الخاصة بك؟ ما هي الموضوعات األساسية التي ستقوم بتأييد

  كنه إحداث التغيير الذي ترغب فيه؟ ما هي اهتماماتهم أو آرائهم؟من الذي يم :د الجمهور المستهدفحد .2

  ما هي المنظمات أو األفراد األخرى التي تشاركك نفس اآلراء؟ :بناء الدعم .3

   :تطوير الرسالة .4

  :     تطوير رسائل واضحة مع أمثلة قائمة على الدليل.التوجيه

  عمل طلب محدد.        يده من وراء تحقيق أهداف التأييد؟ي ترما الذاإلجراء:  

WIFT    : كيف يمكنهم تحقيق االستفادة؟ ما هو وجه االستفادة لهم؟  

 ؟رسائلالطرق إليصال الرسالة الخاصة بك؟ هل من خالل إرسال  ما هي أفضل: تحديد األساليب .5
 اجتماع شخص مع شخص؟ د اإللكتروني؟عبر البري ماعي؟إطالق حملة على وسائل التواصل االجت

  الشبكات غير الرسمية؟ ي؟ النشر في صحيفة؟اجتماع محل

  ابعة أو تعزيز الرسالة الخاصة بك؟كيف يمكنك مت ما هو أفضل ناقل للرسائل؟ :وضع خطة تنفيذ .6

  كيف يمكنك التعرف على موعد تحقيق الهدف الخاص بك؟ :المراقبة والتقييم . 7

  العالقات العامة

المنظمات غير الحكومية إلى إقامة عالقات قوية مع المجتمع من أجل تحقيق أهدافها.  تحتاج إلى  تحتاج
مواد عالقات عامة لعدة أسباب: لجذب األموال ووصف الخدمات للمستفيدين وإبالغ الجمهور عن 

  عينة. اإلنجازات وتمييز نفسها عن الغير من المنظمات غير الحكومية وإطالق حمالت على موضوعات م

تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى أن تكون ابتكارية في الوصول إلى الجهات المعنية.  وبشكل متزايد، 
"وسائل التواصل االجتماعي" مثل فيسبوك و تويتر و  أصبحت جميع المنظمات غير الحكومية تستخدم

  ى الجمهور العام.والمدونات حيث تعد أساليب منخفضة التكاليف للوصول إليوتيوب و انستغرام 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Advocacy and Campaigning © BOND How to guide 2013 
Reporting on Humanitarian Crises © Internews 2014 
Online Social Networking and NGOs, © Joanna Mosham 2009 
Dealing with the Media, Seeds of Change 2009 
Strategic Social Media for Small NGOs, ICAD-CISD 2013 

  (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_fil
es/IASC%20Advocacy%20Paper%20on%20Humanitarian%20
Assistance%20and%20Older%20Persons%2C%20Arabic%20
%28final%29.pdf 
http://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/Humanitarian_Di

ar.pdf-plomacy_Policy 
-resources/message-and-http://www.cdacnetwork.org/tools

library/?language=arabic&filterA=threat&filterB=ALL&filterC=&fil
cdac-terD=&local=global&format=html 
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 إدارة المشاريع
  إدارة المشاريع هي عملية تخطيط وتنظيم وإدارة الموارد لتحقيق االكتمال الناجح ألهداف ونتائج ومخرجات مشروع ما.

ً اية المستفيدين موضع اعتبار دائمأن توضع حم ، ويجبالمشاريع وتسليمها ضمن أولويات البرنامج العامة تطويريقع  عند القيام بذلك. وهذا  ا
  ). انظر كذلك صفحة دورة البرامج اإلنسانيةيستلزم مشاركة المستفيدين في جميع مراحل المشروع. (

  مدير المشروع 

النجاح ولية ضمان يتولى مسؤ

ً غالبالكلي للمشروع، ولكن   ا

أو  ،بالمهام مباشرة القيامدون 

تقلد السلطة على من حتى 

  يقومون بها بشكل حتمي. 

ولية مدير بل تتمثل مسؤ

المشروع في التعاون مع 

مجموعة كبيرة من األطراف 

المعنية إلكمال العمل الالزم 

  للمشروع. 

 وغالبًا ما يتطلب ذلك اآلتي: 

مهارات تواصلية  •

 ودبلوماسية قوية

تعديل مسار القدرة على  •

العمل وفق الظروف 

المتغيرة وتكيف برامج 

ً العمل تبع  لذلك ا

 اتساع الحيلة  •

 المرونة •

مراعاة القيم الثقافية  •

 !ولطف الطبع

 مثلث قيود المشروع

لتحدي األساسي الذي يواجه إدارة المشاريع هو تحقيق أهداف المشروع مع ضمان ا
  بقاء القيود الثالثية في توازن.

تقييد أو تمديد لجانب من الثالثة سيتطلب  وأي –كل من هذه القيود مرتبط باآلخرين 
   تقييد أو تمديد اآلخرين.

 

 مدير المشروع الناجح يتولى إدارة اآلتي: 

  . الوقت3

الوقت الالزم إلكمال كل من مقدار ما 
  عناصر المشروع؟

 

  . الموارد 2

ما قدر التمويل والمواد والعاملين والمجهود 
 الالزم إلكمال المشروع؟

  . النطاق1

ما الذي سينتجه المشروع؟ وما هو العمل 
  المطلوب إلنتاج هذه المنجزات؟

  . األطراف المعنية6

كيف يمكن إدارة مصالح األطراف المعنية 
  المختلفة والعالقات بينهم؟

(ضوابط محترفي إدارة المشاريع 
  التنموية)

  . المبرر5

هل المشروع مستمر في تحقيق قيمة 
  والمستفيدين منه؟لألطراف المعنية فيه 

  . الخطر4

ما هي المخاطر التي تواجه اكتمال المشروع 
 بنجاح؟

 دورة إدارة المشروع

يوضح دليل محترفي إدارة المشاريع التنموية المراحل  
  األساسية لدورة المشروع من بدايته وحتى اكتماله. 

 

 

 

 

 

يتعاون فربق العمل صميمه: تتحديد المشروع و •
ً المعنية القائمان على المشروع معواألطراف  لجمع  ا

بيانات التقييم وتحليلها قبل إعداد "نهج إطار العمل 
  ).انظر صفحة نهج إطار العمل المنطقيالمنطقي" (

يفوض فريق العمل بالمشروع لتعبئة الموارد (الوقت والمال والموارد البشرية) الالزمة لتنفيذ  بدء المشروع: •
  المشروع.

وتحديد أولويات األنشطة تعد فرق العمل بالمشروع خطة شاملة ومفصلة تؤكد على المشاركة وع: تخطيط المشر •
 . الروتينية

يدير المشروع بما في ذلك اتصاالت المشروع والمخاطر التي يتعرض لها وموارده وفريق العمل تنفيذ المشروع:  •
 وفي حدود الميزانية والجدول الزمني المحددين)القائم عليه لتسليم مخرجات ونتائج المشروع (في الوقت المحدد 

 الفعلي بالخطة باستمرار. ثم تحديد اإلجراءات التصحيحية وتنفيذها. األداءمقارنة المشروع وتقييمه وضبطه:  مراقبة  •

نحو استكمال الجوانب اإلدارية والمالية والتعاقدية للمشروع وضمان استمرار سير المشروع االنتقال لنهاية المشروع:  •
 أهدافه بين المستفيدين.

تعرض إدارة المشاريع 
للمنظمات غير الحكومية 
برنامج تدريبي للحصول على 

  شهادة من المستوى الثالث

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
2011، إدارة المشاريع للمنظمات، عام 2دليل إدارة المشاريع نسخة رقم   

Project Cycle Management Guidelines © European Commission 
2004 
Project Cycle Management, Guidance Note 5, © Provention 2007 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.pm4ngos.com/pmd-pro-arabic/  
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-
Guidance-Manual-AR.pdf 
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 إدارة المعلومات
المعلومات يجب أن تتسم جيدة التنسيق. المعلومات أداة بالغة األهمية لتحقيق استجابة إنسانية فعالة و

 .يجب إنتاجها وتحديثها باستمراركما ، الراهن بالموقفبالوضوح والدقة وتعلقها 

 بساطة العمليةحافظ على  –جمع البيانات 
تحتاج إليها التخاذ هذه القرارات ،  اتخاذها والمعلومات التي يجب عليكالقرارات التي  انظر في :اجمع فقط ما تحتاجه  -

 ونسق مع اآلخرين
 نماذج إعداد التقارير، جداول البيانات، الهواتف، التطبيقات: الطرقمجموعة من استخدم  -
: لضمان إمكانية تحليل البيانات ومقارنتها باآلخرين مثل مرجع الموقع مشتركةأشكال ومجموعات بيانات استخدم  -

 ومستويات الفرد/ المنزل/القرية
 يشارك الناس المعلومات إذا حصلوا مقابلها على معلومات مفيدة وفي الوقت المناسب: عالقاتال بناء -

 المعلومات تصنيف وترتيب – جمع البيانات
 دخول قاعدة البيانات؛ إلكترونية إن أمكن؛ تضمن سهولة االستخدام وال: التخزين -
 رموز المكان)، الفئاتالمصنفة حسب الموقع (إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع/ : الروابط المشتركة إيجاد -

 قة للبياناتمعالجة خّال  – تحليل البيانات
 تحليالت االحتياجات والقدرة والمخرج والفجوات واألثر: نماذج التحليل -
 ودقةسالمة لجهات ومعلومات األعداد اإلجمالية لعلى مدار الوقت و هاواتجاهات للمعلومات : مثل األنماط الجغرافيةاألسئلة -

 المعلومات؟
قد يحتاج ذلك إلى خبير فني الرسومات/ المخططات البيانية. المصفوفات/ جداول البيانات؛ : وضع الخرائط؛ العمليات -

ألمم المنظمات اإلنسانية لمجموعات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية/ وغالًبا ما يتم مركزًيا مثًال من خالل 
 المتحدة

 مشاركة "صورتك" – نشر المعلومات
 ثرةأوالفئات المت، وخاصة من أدرجت بياناتهم يجب أن يعرفمن  من: -
 والموقع اإللكتروني والخرائط الورقيةملصقات والنسخ الوسائل مثل البريد اإللكتروني ووسائل اإلعالم المحلية وال كيف: -
 التقبل الثقافي هو السمة الرئيسية؛ بساطة اللغة؛ وضوح المقترح األسلوب: -

  استخدام المعلومات والمعرفة – صنع القرار
التأييد والرصد والقرارات التشغيلية لترتيب احتياجات الفئات التخطيط و قرارات المعلومات لتوجيه ضمان استخدام -

 المتأثرة حسب األولوية.

أمثلة حول كيفية تغيير 
التكنولوجيا إلدارة 

 معلومات الكارثة
أدوات جمع البيانات الرقمية  -

حلت محل القلم والورقة، مما 
أدى إلى زيادة السرعة وجودة 

 البيانات
برامج الرسائل النصية  -

 تعميم النصيحةالجماعية ل
صور األقمار الصناعية لتقييم  -

 الضرر
الفوانيس المضاءة بالطاقة  -

الشمسية والمتصلة بالشواحن 
 ع الهواتف المحمولةلجميع أنوا

"الشبكات المتداخلة" لتتيح  -
التواصل للهواتف المحمولة 

ض حتى المباشر مع بعضها البع
 ةوإن لم تكن هناك تغطية شبك

المعلومات من خالل  تجميع -
مواقع التواصل االجتماعي مع 

تصوير المعلومات على خريطة 
عبر اإلنترنت لتتمكن الهيئات 

 اإلنسانية من استخدامها. 
استخدام هاشتاج  -

#nameofdisaster 
على تويتر لتحديد 

 اً المعلومات باكر
جمع البيانات الرقمية لرصد  -

توزيع اإلمدادات في المناطق 
 النائية

أجهزة اإلنسان اآللي المنتشرة  -
  إزالة األلغام للبحث أو اإلنقاذ أو

 تنسيق المعلومات
ينتج مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

المعلومات لدعم  ون اإلغاثةشؤ
 التنسيق بين المنظمات اإلنسانية كافة:

مجموعات البيانات التشغيلية  -
 المشتركة

المواقع اإللكترونية الخاصة  -
 بالبلدان

- Humanitarian K iosk 
(تطبيق ينصب على هاتفك 

 اإللكتروني)
 خرائط -
 3Wقاعدة بيانات  -
 االتصاالت واالجتماعات -
 تقييم احتياجات المعلومات -
 خدمة التتبع المالي -

-http://www.unocha.org/what
-do/information-we

services-management/im 
 
 
 

 مصادر مفيدة للمعلومات
 لفئات المتأثرةا -
التقارير والهيئات الحكومية  -

 الوطنية والمحلية
 وسائل اإلعالم (اإلخبارية -

 المحلية والدولية) –واالجتماعية 
هيئات األمم المتحدة ومركز األمم  -

 الشؤون اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق 
الخاصة المواقع اإللكترونية  -

 باإلغاثة
المنظمات غير الحكومية (المحلية  -

 والدولية)
 تقارير التقييم -
 اجتماعات التنسيق -
 المخاطروالطقس المحلي رصد  -

حاالت المعلومات الرئيسية في 
  الطوارئ

التنبيهات والتحديثات والنشرات   -
 األمنية والخاصة بالطوارئ

المعلومات األساسية لما قبل وقوع  -
 الكارثة

التقييم المستمر لالحتياجات  -
 والمخاطر والقدرات والفجوات

سئلة األربعة (من يفعل وما األ -
الذي يفعله وأين يفعله ومتى 

 يفعله)
الخطط والسياسات والمعايير  -

 وطنية والمتطلبات القانونيةال
سلسلة التوريدات ومعلومات  -

 الميزانية
 التقارير: الموقف، اإلحراز إلخ. -

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Information Management and Communication in emergencies, © PAHO, 2009 

Guidelines on Common Operational Datasets in disaster preparedness and response, , ©  IASC, 2010 
World Disasters Report - focus on technology, © IFRC 2013 
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  تقييم االحتياجات
يشكل استخدام نهج منسق لتقييم أي حالة طوارئ وترتيب احتياجات المتضررين حسب األولوية أساًسا 

وقدرة  العيشكرامة تقييم السياق واألثر والمخاطر على  –قوية وفعالة  إغاثيةلتحقيق استجابة 
  .المتضررين والهيئات المعنية باالستجابة

 
  مبادئ تقييم االحتياجات

عند إجراء تقييمات االحتياجات، 
  تأكد من اآلتي:

 كفاية الموارد •

 إدارة التوقعات المجتمعية •

تتمتع بالصالحية  ل المتبعةالسب •
 والشفافية 

التقييمات منسقة، وتجنب  •
"الكلل في إجراء التقييمات" 

 المجتمعات المتضررةداخل 

 كفاية التغطية •

البيانات لالستخدام قابلية  •
 باألمر وتعلقها

 تقييم القدرات المحلية •

مراعاة التقييم للنوع  •
 االجتماعي 

 مراعاة التحليل للسياق •

إعداد التحليل في الوقت  •
 المناسب

 مشاركة النتائج •

على الرجال  اشتمال الفرق •
والنساء وكذلك المتحدثين 

 األصليين للغة 
  

الدليل الوافي لتقييم (مستمد من 
  )2013االحتياجات 

إدارة انظر كذلك صفحات "
برامج دورة " و "المعلومات

 ".اإلغاثة

 

حتى قبل وقوع أي حالة طوارئ، يجب أن تستعد منظمتك  – االستعداد .1
 ألي تقييم محتمل.

التقييمات على نحو يفي بمتطلبات صناعة القرار، بالتنسيق مع  تصميم .2
 اآلخرين إن أمكن لتوحيد التصميم. 

 تصميمك متبنيًا إدارة حذرة وقيادة فعالة والتنسيق مع اآلخرين.  تنفيذ .3

البيانات لمعرفة الوقائع التي ستوجهك نحو تحديد األولويات  تحليل .4
 الحتياجات المستقبلية.واالفتراضات التي ستساعدك على تحديد ا

نتائجك مع الزمالء والنظراء والمجموعات اإلغاثية والهيئات  مشاركة .5
 والمجتمعات المتأثرة.

استخدم النتائج في صناعة القرارات الخاصة  – صناعة القرار .6
 باستجابة هيئتك للطوارئ ومن أجل عروض التمويل. 

 اإلجراءات الرئيسية لتقييمات ما بعد الكوارث

تقييم قدرة المتضررين على التغلب  •
على الكارثة ومهاراتهم ومواردهم 

 واستراتيجياتهم للتعافي. 

تقييم خطط الدولة وقدرتها على  •
 االستجابة

تقييم أثر الكارثة على الصحة النفسية  •
 واالجتماعية للناس. 

تقييم مشاكل األمن الحالية والمحتملة  •
للمتضررين من الكارثة والعاملين في 

 ان المساعدة.ميد

تنفيذ تقييم متابعة حالما يسمح الوقت  •
 والموقف بذلك. 

حجم واحد ال يناسب الجميع. أعد  •
 تقييمك ليتالءم مع السياق.

تصنيف البيانات على األقل حسب  •
الجنس والسن. تتضمن التصنيفات 
األخرى الممكنة اإلعاقة والفئات 

 الضعيفة األخرى.

االستماع إلى جميع الفئات الضعيفة  •
المتضررة من الكارثة وكذلك السكان 

 على نطاق أوسع. 

جمع المعلومات على نحو منظم،  •
باستخدام سبل مثل المالحظة المباشرة 
والمقابالت مع المطلعين الرئيسيين 

 والمناقشات الجماعية مع المجتمع. 

تدقيق المعلومات المجمعة من عدد من  •
 هيئات.المصادر وال

إيجاد معلومات ما بعد الكارثة حول القدرة  •
والمتضررين والشريحة األوسع من السكان 
والسياق وغيرها من العوامل الموجودة 

 مسبقاً واستخدامها. 

تنفيذ تقييم أولي على الفور، باالعتماد على  •
معلومات ما قبل الكارثة لتقييم التغيرات 

بت في الناجمة عن الكارثة والعوامل التي تسب
 وجود مواطن ضعف أو زيادة حدتها. 

المشاركة في التقييمات متعددة القطاعات أو   •
التقييمات المشتركة أو التقييمات فيما بين 

انظر رابط دليل الهيئات كلما أمكن ذلك (
 )التقييم السريع األولى متعدد القطاعات أدناه

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
IASC Multi-Sector Initial Rapid Assessment 

Guidance (MIRA), 2015 IASC Operational Guidance 
Note for Coordinated Assessment in Humanitarian 

Crises © IASC 2012 
 دليل "جيد بما فيه الكفاية" لتقييم االحتياجات،

ECB & ACAPS   3201عام  
Sphere for Assessment, © Sphere Project 2015  

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44643/8/9789246548231_a
ra.pdf?ua=1&ua=1  
http://www.ecbproject.org/resource/18202   
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  نهج اإلطار المنطقي
  يشكل نهج اإلطار المنطقي منهجية نظامية تقدم هيكًال لتصميم المشاريع و مراقبتها و إدارتها.

 اً التنفيذ، ويظل مصدرث طوال عملية منطقي أثناء مرحلة تصميم المشروع، ثم يُحدّ اإلطار ال يتم تطوير
غالبًا  ما بين متبرعين ومنظمات.مجموعة كبيرة من أشكال األطر المنطقية  يوجدلتقييم المشروع. أساسيًا 

   .X 4 4من جدول ما تتكون المصفوفة العامة لإلطار المنطقي 

 المصفوفة العامة لإلطار المنطقي

  االفتراضات المصادر المؤشرات المستوى

األثر (أو الهدف 
 )العام

كيف سنعلم أننا حققنا 
  غايتنا؟

مصادر المعلومات 
الالزمة للتحقق من 

  المؤشرات

العوامل والظروف الخارجية 
 الالزمة:

النتيجة (أو 
 الغرض)

كيف سنعلم أننا حققنا 
 نتيجتنا المتوقعة؟

مصادر المعلومات 
الالزمة للتحقق من 

  المؤشرات
  األثر.للنتائج لتسهم في تحقيق  -

 المخرجات
 

كيف سنعلم أننا حققنا 
  منجزاتنا؟

مصادر المعلومات 
الالزمة للتحقق من 

  المؤشرات
  للمخرجات لتحقق النتيجة. -

 األنشطة
كيف سنعلم أننا أكملنا 

 مهامنا المخطط لها؟

مصادر المعلومات 
الالزمة للتحقق من 

  المدخالت
  لألنشطة لتحقيق مخرجاتنا. -

 التعريفات

  الذي سيساعد المشروع على تحقيقه؟ الدقيقما هو التغيير على المستوى         : األثر

  ما هو التغيير الخاص الذي سيحققه المشروع ومن الذي سيستفيد منه؟     : النتيجة

مالحظة والقابلة للقياس والملموسة أو كالهما مما يجب على ال أو الخدمات ما هي المنتجات     : المخرج
  تسليمه؟المشروع 

  تحقيق المخرجات المتوقعة؟ما هي المهام الفعلية التي ستقوم بها ل   : األنشطة

  كيف تعرف أنك نجحت؟  : المؤشرات

  ما هي المعلومات التي ستستخدمها لتحقق من نتائجك؟  : المصادر

لتحقيق والالزمة  ما هي العوامل أو الظروف الخارجة عن المشروع على وجه الخصوص: االفتراضات
  نتائج المشروع؟

 مصفوفة اإلطار المنطقي؟ كيف تقوم بإعداد

، ثم العامالهدف  راف المعنيين، وابدأ أوًال بوضع: استخدم نهج تشاركية إلدماج األط. هيكل المشروع1
  والمخرجات واألنشطة والمدخالت. النتيجةابحث وضع 

عند القيام بكل وفق اإلطار المنطقي من خالل تحديد المؤشرات ثم مصادر التحقق. اعمل : المؤشرات. 2
  خطوة من هيكل المشروع، ضع اآلتي موضع اعتبارك:

 التي يمكن استخدامها لقياس اإلنجاز؟ما هي المؤشرات  -
 ما هي المعلومات المطلوبة؟ وكيف يمكن جمعها؟ -
  يمكن الحد من أثرها؟ما هي المشاكل/ المعوقات التي قد تنشأ؟ وكيف  -

ابدأ من أدنى المصفوفة، وإذا توقفت االفتراضات في أحد : اإلطار المنطقي واالفتراضاتحص اف. 3
راضات في يمكنك االنتقال بشكل منطقي إلى المستوى التالي. وإذا كنت تنفذ األنشطة واالفتالمستويات، 

عدل األنشطة ؟ إن كانت لن تتحقق، إذًا ستتحقق المخرجات المخطط لهاهذا المستوى ال تتحقق، فهل 
  المخططة، واستمر وكرر األمر في المستوى التالي.

 

 نهج اإلطار المنطقيمراحل  

(مثل تحليل  تحليل السياق: •
) ما هي العوامل *بيستل

الخارجية التي ربما تؤثر 
 على المشروع؟ 

ما : تحليل األطراف المعنية •
هي الجهات المعنية وذات 
 السلطة في هذا المشروع؟ 

: تحديد تحليل المشاكل •
المشكلة األساسية واستخدم 

لبيان  المشاكلشجرة 
 أسبابها وآثارها. 

حول شجرة : تحليل الهدف •
 شجرة حلولالمشاكل إلى 

من خالل تحويل ما كتب 
في شجرة المشاكل إلى 

 :حلول إيجابية

المشكلة األساسية" تصبح " −
 "الحل األساسي"

"اآلثار" تصبح بيان إيجابي  −
 لما تريد أن تحققه

"األسباب" تصبح  −
اإلجراءات اإليجابية للتغلب 

 عليها. 

 :اختر اإلجراء التدخلي •

ما هو نوع المشروع 
(المشاريع) التي ستحقق 

  حلولك.

 :مصفوفة اإلطار المنطقي  •
مصفوفة  قم بإعداد

  . لمشروعك
  

واالقتصادية األوضاع السياسية * 
واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية 

 والبيئية

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
The Logical Framework Approach, © BOND, 2013 

Log Frame Handbook, © World Bank, 2001 
The Logical Framework Approach © SIDA 2004 
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  جلب التمويل
تنافسية بانخراط المزيد والمزيد من المنظمات تكون ويمكن أن  بالتعقيد،مويل الكوارث تتسم مسألة ت

قت محدودة الو أن المنظمات المحلية غالبًا ما تقيدها جهود إغاثة ف السريع أمر مهم، إالرالتصإن . افيه
  للتمويل. المتاحةموارد التأثير أو الأو 

د األولويات االستراتيجية يالتقييمات وتحد مشاركة نحو، اإلغاثيةتسهله مجموعات المنظمات و من قبل الهيئات، ثمة اتجاه متزايد
من خالل وكذلك يجمع المتبرعون مواردهم لنداءات العاجلة. من خالل ا) وتنسيق جلب التمويل اإلغاثيةخطة االستجابة (من خالل 

  العروض التمويلية المقدمة من اتحادات الشركات.  أو من خالل المشترك آليات التمويل

−  ً  في تكوين الشراكات والمشاركة في عمليات التنسيق على جميع المستويات لكي تجلب األموال.  كن سبّاقا

ينحصر أغلب التمويل اإلغاثي على أنشطة حفظ األرواح أو إدامة الحياة، لذا تأكد من أنك تطلب التمويل لمشاريعك من  −
  المصدر األكثر صلة به.

تعبئة الموارد من خالل نظام 
  المجموعات

 
يجمع الفريق الوطني المعني بالعمل 
اإلغاثي خطط استجابة المجموعات 
ً ويضمهما في  ومتطلبات الموارد معا

أداة ناجحة  –خطة االستجابة اإلغاثية 
  لجلب التمويل

  
ً تقدم أساس لعدد من مصادر جلب  ا

  التمويل المجمعة (انظر أدناه). 
  

التتبع المالي مخصصات  خدمةتتبع 
التمويل نظير مستهدفات خطة 

  .اإلغاثيةاالستجابة 
  

  ليات التمويل المجمعةآ

يمكن تقديم المساعدة الالزمة إلنقاذ 
ل استخدام على الفور من خالاألرواح 

الصناديق المجمعة التي يديرها مكتب 
  :اإلغاثيةتنسيق الشؤون 

  

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت 
  الطوارئ:

صندوق األمم المتحدة االحتياطي  -
ً يكون على استعداد للتدخل سريع في  ا

  شديدة األهمية العمليات

  ل مصادر التمويل األخرىيكم -

المجمعة على الصعيد  الصناديق
  ي:الوطن

ي المجمع على أساس وطنق الصندو -
و أ المشترك اإلغاثيالصندوق مثل 

  صندوق االستجابة للطوارئ

التمويل القائم على احتياجات خطة  -
  وأولوياتها  اإلغاثيةاالستجابة 

 

 
"دورة البرنامج انظر كذلك صفحة 

  "اإلغاثي

 

 المصادر الدولية:  المصادر المحلية:

 نوادي الروتاري)المنظمات واالتحادات المحلية (مثل   •
 قليميةالمؤسسات الحكومية واإل •
(مثل  التجاريةالشركات/ المؤسسات المقدمة من  الفرص •

 البنوك)

رساليات والودائع التمويل الطوعي (مثل اإل وكاالت •
 المؤسسات)و

الدولية (األمم المتحدة، االتحاد  اإلغاثةوكاالت  •
 بنوك التنمية الدولية)البنك الدولي، األوروبي، 

 ،(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الوكاالت الثنائية •
 إدارة التنمية الدولية) الوكالة الكندية للتنمية الدولية،

السفارات األجنبية ذات المنح الصغيرة أو البرامج  •
 التمويلية الخاصة بالقطاعات

  ب التمويللوضع استراتيجية لج

تضطلع المنظمات غير الحكومية في نهاية المطاف بمسئولية جلب التمويل لمشاريعها، حيث تتطلب تعبئة الموارد بنجاح لالستجابة 
للكارثة استراتيجية جلب تمويل قوية. كما يمكن الستراتيجية جلب التمويل المخططة  أن تمكنك من التصرف سريعًا وتحسين سمعة 

  منظمتك. 
 وكيف يتعلق هذا باألولويات االستراتيجية داخل القطاع؟ما هي المشاكل التي تعالجها منظمتك؟  • دعمللحالة 

 كيف تنسق مع اآلخرين وتتعلم منهم؟ما الخبرة التي اكتسبتها من العمل على حلها و •
  ت؟ما هو الفارق الذي ستحدثه إن نجحت؟ وما الذي سيحدث إذا فشل •

   يتيح لها معالجة هذه المشكلة؟بوضع تتفرد ما الذي يجعل منظمتك  •
التحليل 

  والتخطيط

  ما هو هدفك؟ •

  ؟ما مقدار الوقت المتاح لك •

  ما هي الموارد والقدرات الداخلية التي لديك لجلب التمويل؟ •

  حوافز الخارجية التي تؤثر على كل مصدر من مصادر التمويل؟ما هي ال •
بحث 

المتبرعين 
 المحتملين

  ومنظمتك؟ما هي العالقة بين المتبرع  •

  هل ثمة مهلة زمنية لتقديم طلبات التمويل؟ •

فهم اللغة وا ترونيأفكارك، اقرأ موقعه اإللك لمناقشةافهم المتبرع المحتمل خاصتك، فمثال تواصل معه  •
   .التي يستخدمها والقضايا التي يدعمها عادةً 

  وما الفرص التي تقدمهاما تريد كن واضًحا بشأن  • النهج

  وأظهر له كيف يفي عرضك بأولوياته وأهدافه.تحدث بلغة المتبرع  •

  .اإلغاثيةوفق خطة االستجابة أظهر كيف تسهم عروضك في تحقيق األولويات  •
  امتثل للشكل الذي يستخدمه متبرعك عند تقديم طلبك. • "الطلب"

من شيء  اً أنت تعرض عليه فرصة أن يكون جزء ففي النهاية، –ا وواثقًا في "طلبك" كن واضحً  •
  عظيم.

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
A guide to fundraising © Networklearning 2008 

VSO Fundraising Guide for NGOs ©  J. Bradshaw 2003 
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 كتابة المقترحات

مسؤولياته على نحو فعال، كما أنه أداة لجلب المقترح هو أداة ضرورية لتصميم المشروع وإدارته و
  المساعدة .التمويل. أصبحت المقترحات أكثر تعقيداً، وهو ما يعكس اتساع نطاق وتنافسية قطاع 

وتزداد احتمالية فوز المقترحات بالتمويل كلما تم إشراك المتضررين في األمر واتسمت تلك المقترحات 
باالستدامة وكانت قائمة على أدلة وتعبر عن شراكة أصيلة وتظهر القيمة المحققة مقابل المال المطلوب. 

وكذلك الخطط الوطنية وخطط القطاع/ ومن األهمية بمكان كذلك أن يتفق مقترحك وأولويات المتبرعين 
  المجموعة القائمة. 

 

  اعرف و افهم الممولين

 

ابحث في اآلتي، هل 
  مشروعك...

يلبي احتياجات أكبر قدر  �
 ممكن من المتضررين؟

يشجع االعتماد على الذات  �
 واالستدامة؟

يشمل المشاركة الفعالة  �
ي عمليات للمتضررين ف

 ؟التقييم والتنفيذ والمراقبة

يشرك النساء بفعالية  �
في عمليات وخاصة 

 التصميم والتنفيذ؟

لديه مصادر تمويل أخرى  �
لضمان االستمرارية 

 واالستدامة؟

 يمكن تكراره؟ �

يحقق قيمة مقابل المال  �
 المطلوب؟

لديه قواعد محاسبة  �
 ومساءلة واضحة؟

يهدف إلى حشد وتطوير  �
 قدرة المستفيدين؟

يتمم عمل/ قدرة المنظمات  �
  األخرى؟والمشاريع 

قبل تقديم المقترح لتوضيح الحقائق األساسية حول فكرة  مذكرة المفهومفي بعض الحاالت، يُطلب تقديم 
صفحات) وليس لها شكل نموذجي، ولكن يجب أن تشتمل على  3-1المشروع. تتسم المذكرة بالقصر (

والتنسيق مع الجهات الفاعلة عنوان المشروع وسياقه ومبرراته وأهدافه وأنشطته والنتائج المتوقعة منه 
األخرى واالبتكار (كيف يختلف عن غيره من المشاريع؟) والخلفية التنظيمية والميزانية المقدرة وبيانات 

   التواصل.

 المقترح

يكون للمقترح إطار يمكّن المتبرع 
  من فهم مشروعك بوضوح. 

أشرك  ولتحقيق النموذج المثالي،
  المتضررين في التخطيط. 

اإلدارة واالستخدام بينما تقدم 
 الفعال لنهج اإلطار المنطقي

المعلومات  (انظر الصفحات)
  األساسية عن المقترح. 

إطاره قد يكون لكل متبرع 
الخاص ولكنه يشمل عموًما هذه 

  العناصر: 

  التاريخ، العنوان، الموقع، المنظمة صفحة العنوان

 سياق الخلفية
أسباب المشكلة والسبب وراء 

  ضرورة إنشاء المشروع

 ؟في تحقيقه بما الذي ترغ األهداف

 من المستفيد؟ المستفيدون

 ماذا تفعل وكيف؟ المستهدفات واألنشطة

 الجدول الزمني
الجدول الزمني لكل مرحلة من 

 مراحل المشروع.

  المنظمة
بإدارة  ملفك الشخصي ومن سيقوم

 المشروع.

  تكاليف المشروع
المباشرة وغير المباشرة التكاليف 

 (لكل مستفيد)

 التقديرات التفصيلية لجميع التكاليف  ميزانية تفصيلية

  الرصد والتقييم
كيف ستقاس اإلنجازات ويُتحقق 

 منها؟

  التقارير
كم مرة ستعد، ولمن ستقدم، وعالم 

 ستشتمل؟

  التنسيق
كيف ستعمل مع الجهات الفعالة 

 األخرى؟

 أخرى، عند اللزوم.تفاصيل   الملحقات
 

  2007"عروض التمويل"، كتبه فيل بارتل مستمد من   

 يمنع استخدام اللغة االصطالحية!)اكتب بوضوح ودقة، باستخدام لغة بسيطة ( •

 ضمن حدود المنظمة التمويلية. تأكد من أن المبلغ المطلوب  •

 المتبرعين).تأكد من أن مقترحك مبني على قدراتك وكفاءاتك (وأولويات  •

باألثر على الفئات المستهدفة والفوائد التي  نظرية التغيير) التي تربط أنشطتكالمنطق (أو اشرح بوضوح  •
 سيجنوها.

 .اتبع اإلرشادات والتعليمات واإلجراءات الخاصة بكل متبرع بعناية •

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Proposal Writing Simplified for NGOs in Developing Countries, © fundsforngos.org  

Writing a funding proposal, © CIVICUS 2007 
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 اإلدارة المالية

اإلدارة المالية هي جزء هام في عملية التخطيط الفعال للمشروع، توزيع 
  للمستفيدين. وتقديم التقاريرالمصادر، متابعة الكفاءة، الحسابات 

طة
لخ

 ا

هي عبارة عن خطة مالية توضح الموارد المالية المطلوبة للوصول ألهداف  الميزانية
وكل توضح الميزانية كل التكاليف المتوقعة لألنشطة  –البرنامج في خالل فترة محددة 

     الميزانية:المتوقع. يجب أن تكون  الدخل
 حد ممكن. ىدقيقة ألقص وأن تكونالتفاصيل الالزمة  علىتحتوي  �
 عليها المدراء والهيئات المانحة والزمالء والمستفيدين.أن يوافق  �

 أن تفصل بين الموارد القادمة من كل جهة مانحة. �
 كل الموارد التي يحتاجها البرنامج. علىأن تشمل  �

 أن تقدم المعلومات الالزمة للمتابعة من أجل تنفيذ البرنامج. �

 .هومتى سيغادر إلى البنك تنبًؤ بالتدفق النقدي: متى سيصل المالتتضمن  �

ت
جال

س
 ال

سجل كل ما  هام و أساسي. شيءبسجالت دقيقة للحركات الصادرة و الواردة  االحتفاظإن 
باإليصاالت أو كم المبلغ، متى يدفع، الرقم المرجعي، وصف المعاملة. احتفظ  – تقوم به

يمكنهم أن خرين من أن األشخاص اآلتأكد من جميع المعامالت. نماذج التوثيق الفواتير أو 
  يتابعوا الحسابات عن طريق:

أن المستندات يتم حفظها بصورة  وتأكد من: اتبع اإلجراءات أن تكون منظمة �
 صحيحة.

 .ألخر: ال تغير الطريقة التي تؤدي بها األشياء من شهر التجانس �
 عند حدوث كل حركة.المناسبة : قم بملء السجالت المحاسبية التحديث �

عة
تاب

لم
 ا

للمدراء بتقييم تقدم البرنامج أو المشروع كما يجب تقديمها لكل من المؤسسين والمستفيدين  المالية التقاريرتسمح 
 .على فترات متساوية

 مقابل الميزانية. والمصروفات فيمراجعة الدخل الفعلي  �
 مراجعة تقدم المشروع بالمقارنة بأهداف البرنامج. �
محدد أو تحت المبلغ المحدد من أجل تحديد المناطق التي تم فيها الصرف فوق المبلغ ال �

 أهداف البرنامج. والتقدم تجاهمتابعة الكفاءة المؤسسية 
هل من الممكن أن تتحقق أهدافك في الوقت  -اطرح األسئلة واتخذ اإلجراءات  �

 المحدد، في إطار الميزانية؟
 لو اإلجابة كانت بال، ولزم إحداث تغييرات:

 المكتب الرئيسي والجهات المانحة. قم بتقديم تقارير مباشرة للمدراء / �

 قم بمراجعة الميزانية و /أو خطط الميزانية مع المستفيدين. �
 اطلب تمويل إضافي أو إعادة تخصيص الميزانية أو مد البرنامج. �

كم
تح

 ال

، توقيع لتحريك التمويل، حفظ وتخزين السيولة النقديةنظام للتحكم من المهم أن نستخدم 
من أجل تقليل المخاطر الخاصة  وإدارة المعدات والمخزون المدفوعاتالشيكات، تفويض 

أو سرقة الموارد وحماية الموظفين (من أنفسهم ومن  استخدامأو سوء  بحدوث األخطاء
   بعضهم البعض). كما يجب االمتثال لمعايير المحاسبة الدولية والقوانين الوطنية.

كاماك ، جون Financial Management for Emergencies, © 2005و    MANGO Guide 2010© Getting the Basics Rightمقتبس من 
  وتيموثي فوستر وسيمون هيل

 
التخطيط إلعداد 

 ميزانية:
  
تحديد أهداف المشروع أو  . 1

إشراك األهداف التنظيمية: 
عدد من الموظفين 

 المعنية.  واألطراف

تحديد أي حدود تتعلق  . 2
بالموارد واألموال المتاحة 

 في البداية. 

 :جمع بيانات مثل . 3

 الميزانيات السابقة  -أ
التكلفة والدخل   - ب

 التقديرات المقدمةو
العوامل الخارجية مثل   - ت

التضخم ومعدالت 
 الصرف.

 

مقدار المال الذي قرر  . 4
سيُجنى (الدخل): كن 

 واقعيًا!

قرر مقدار المال الذي  . 5
قسمه إلى سينفق (اإلنفاق): 

 أنواع أو فئات من التكلفة.

أعد قائمة ببنود ضع الميزانية:  .6
على وجه  –الميزانية، مع التأكد 

من أن الدخل يساوي  -الخصوص
  اإلنفاق على األقل.

 احصل على الموافقة من:  . 7

 أمنائك   -أ
 أي متبرعين  - ب

  

 Project Budgeting How to(مقتبس من  

Guide  ،دليل إعداد ميزانيات المشروعات
  جون كاماك. انظر الرابط أدناه) 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 

Project budgeting, How to Guide, John Cammack © 2013, BOND  
MANGO Health Check, v3 © 2009, MANGO 
Building capacity through financial management, John Cammack        
© 2007, Oxfam Publications 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات

https://ready.csod.com/LMS/LoDetails/DetailsLo.aspx?loId=501a31
e1-28bf-4de4-805b-
8c87d3af37e4&back=%2fLMS%2fBrowseTraining%2fBrowseTraini
ng.aspx%3ftab_page_id%3d-1700000#t=1 
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 المتابعة والتقييم
. فهما يحسنان األثر الناتج عن المشاريع الحالية والمستقبلية ما المتابعة والتقييم هما إحدى الجوانب الضرورية لنجاح إدارة برنامج

  وجودتهما ومساءلتهما.

 

 النهج الكمي
 

 ثانويةبيانات 
راجع الوثائق المعرفية الموجودة مثل 
وثائق المشروع والمعلومات حول 
المشاريع ذات الصلة والسجالت الحكومية 

  واإلحصائيات المتاحة للعامة.

  استبيانات 
للبيانات  تستخدم تحديدا

  الكمية
   االستبيانات

وهي تستخدم عموًما تقنيات 
المقابالت الشخصية أو 

تجمع تقنيات القياس أو 
  بينهما. 
  النوعيالنهج 

  
   المركزةمجموعات ال

الستعراض مجموعة مفيدة 
ويتناسب مع اآلراء. من 

بعض المواقف عقد 
  مجموعات من نفس الجنس. 

  المقابالت الشخصية
تستنفذ الوقت ولكنها تقدم 

  فهًما أفضل.
  الشكاوى وآليات التعليقات

يمكنها أن تواجه المشاكل 
المحتملة وترفع من مستوى 

  .والمصداقيةالمساءلة 
 

 تقييم األثر

يقيس تقييم األثر التغييرات الدائمة 
في حياة الناس، بما فيها اآلثار 

 غير المقصودة والسلبية. 

  

 التقييم 

تتضمن عمليات التقييم تحديد 
التأثيرات الناجمة عما اكتمل 

  وتقرير قيمتها.تنفيذه ودراستها 
 

  المتابعة

لمتابعة هي الجمع والتحليل ا
الروتيني للمعلومات لغرض تتبع 
التقدم المستمر مقابل الخطط 
الموضوعة والتحقق من االمتثال 

   .للمعايير السارية
 

غالبًا ما يُجرى تقييم األثر بعد 
  اكتمال المشروع ببعض الوقت. 

  فيما يتعلق بمشروعنا: 
 ما الذي تغير؟ -
 ولمن؟ -
 ما أهمية التغيير؟ -
 هل سيدوم؟ -
كيف أسهم مشروعنا في  -

  إحداث هذه التغييرات؟
  أسباب تقييم األثر: 

تحسين فعالية إجراءات التدخل  •
 من جانبنا

 للمتبرعينإثبات النجاح  •
 وشركائنا والعامة وأنفسنا

أن نتحمل المسئولية أمام من  •
نعمل لصالحهم من خالل فهم 
األثر الذي أحدثته جهودنا على 

 المجتمعات المحلية. 

استخدام النتائج لدعم التغييرات 
في السلوك والموقف والسياسة 

  والتشريع على جميع المستويات.

يجب أن يقدم التقييم معلومات 
موثوقة ومفيدة يمكن معها دمج 

فادة في عملية اتخاذ الدروس المست
القرار لكل من المؤسسات 

  والمتبرعين المنفذين.
  

ويفضل إشراك األطراف المعنية 
الرئيسية قدر اإلمكان في عملية 

  التقييم. 
 أسئلة التقييم:

 هل تحققت أهداف المشروع؟ -
ما هي التغييرات التي أحدثها  -

 المشروع؟ 
من المرجح أن تستمر هل  -

 فوائد المشروع؟
أهداف المشروع هل اتفقت  -

 واحتياجات المستفيدين؟
هل نفذت اإلجراءات وفق  -

الجدول الزمني المحدد 
 ؟ الميزانية الموضوعة

  دورة المراقبة

 تتطلب المتابعة منا:  
الوضوح بشأن ما يجب قياسه  •

 المسؤول ومن 
الحفاظ على بساطة أنظمة  •

التسجيل وجمع المعلومات 
 المطلوبة فحسب

النوع االجتماعي تصنيف البيانات بحسب  •
 والسن والفئات الضعيفة

االستفادة من موارد المعلومات  •
القائمة واستخدام إجراءات 

 الجمع المشتركة
إشراك المستفيدين في تحديد  •

األهداف والمسئوليات وكذلك 
 جمع البيانات

إبالغ األطراف المعنية ذات  •
 الصلة بالنتائج

من األهمية بمكان التصرف على 
النتائج المستخلصة من الفور وفق 

  إجراءات المتابعة.

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Programme/Project Monitoring and Evaluation Guide © IFRC 
2011 
The Good Enough Guide © 2007, ECB Project      

2015دليل أسفير للمراقبة و التقييم، مشروع أسفير، عام   
Monitoring and Evaluating Learning Networks © 2010 INTRAC 
Evaluation Humanitarian Action using OECD/DAC Criteria © ODI 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-
Framework-for-Evaluation_AR.pdf  
http://www.alnap.org/ecb/the-good-enough-guide---arabic 
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 كتابة التقارير
 

األنشطة المستقبلية. يمكن مشاركة المعلومات  هي أداة إدارية فعالة للتأثير علىإن التقارير 
  الدروس. وبالتالي تعلموإبراز مواطن النجاح الرئيسية من خالل التقارير 

ويتضمن هيكل مدار الوقت.   بين التقارير على ويسهل المقارنةاستخدام تخطيط معياري يمكن أن يوفر الوقت 
  التقرير المعياري ما يلي:

 

 كتابة التقارير
  بجمع المعلومات المطلوبة.قم  -
 
قم بتنظيم المعلومات بطريقة  -

أن بنية التقرير  وتأكد منمنطقية 
  متوازنة.

  
اكتب التقرير باللغة التي  -

يفهمها القارئ و قم بتوضيح أي 
  الفاظ غريبة.

  
اجعل التقرير سهل القراءة: -

الجمل و الفقرات القصيرة 
  أفضل.

  
الرسومات التوضيحية  استخدم -

أمكن: الجرافيك يسهل فهم  إذا
  الموضوع.

  
نظم الشكل العام للتقرير  -

باستخدام المسافات بين السطور 
و الفقرات و ادراج عناوين 

  واضحة.
  
أي  الكتشافراجع التقرير  -

  أخطاء في الهجاء أو المعلومات.
   
اطلب من شخص اخر أن يقرأ  -

التقرير من أجل أن يراجع أي 
  اخطاء قبل أن ترسله.

  
 

  تأكد مما يلي:  وأخيراً 

 هل يجيب التقرير على •
  األسئلة؟

  هل هو منطقي؟ •
هل الصفحات والفصول  •

  مرقمة؟
  هل هو مؤرخ؟ •
هل الصور موثقة  •

 ومعنونة؟

هدف ما هو  ؟لماذا تم كتابة التقرير ؟التي يغطيها التقرير المواضيعما هي  ؟موضوع التقريرما هو : مقدمة -
  التقرير؟

هي المعلومات المطلوبة للتعامل  المشكلة، مالماذا يجب التعامل مع  اشرح ما هي المشكلة،: توضيح المشكلة -
  معها.

 .المعلومات وصف مختصر عن كيفية الحصول علىالمنهجية:  -
  ملخص عن أهم القضايا التي برزت نتيجة التحليل.  :النتائج -
  النتائج. على بناءً  : ما يجب أن يتم فعلهتوصيات -
 ... الخ.المواد، قائمة : مفيدة لذكر المزيد من االيضاحات، األمثلةالملحقات -

 ليا فان جينيكن –مقتبس من الدليل اإلرشادي لكتابة التقارير 

ً لجيدة عرض البيانات لمتلقيها عرضارير اتستهدف التق  حتى يتسنى لهم ربط النتائج الرئيسية باالستنتاجات  فعاالً  ا
    والتوصيات.

 

 مثال التعريف المصطلح

بعض الوثائق هدفها اإلقناع   لماذا تكتب هذا التقرير؟ الغرض
  واألخرى اإلخبار

 الجمهور
من الذين يهدف التقرير 

  إلى التأثير عليهم؟

يتفاوت مستوى تفصيل الخلفية 
  واللغةوالتفصيل الفني 

 النتائج
بيان واقعي مبني على 
  بيانات أساسية أو ثانوية.

المجتمع إلى أن  من أفرادأشار 
دوالر الدخل اليومي أقل من 

  لليوم

 للنتائج إجمالي تفسير  االستنتاجات
أفراد المجتمع فقراء ماديًا 

  الفتقار فرص إدرار الدخل.

 التوصيات

هل هناك حد أقصى لعدد 
؟ الصفحات المتوقع

تحتاج التقارير الطويلة 
ي إلى ملخص تنفيذي ف

البداية ليبرز النقاط 
الرئيسية، وجدول 

  محتوياتال

المشاريع لتمويل فرص تقديم 
ألفراد  ةريالصغ والشركات

ق المجتمع إلعادة تشغيل السو
من خالل عمل تجاري مالئم 

ً ثقافي  وقابل للتطبيق من الناحية ا
  االقتصادية وُمدر للدخل.  

 اإلجراءات

وصف خاص لإلجراء 
لتلبية الذي يجب اتخاذه 

  التوصية.

، أجريت 2016بحلول تموز 
ست مجموعات تركيز تجريبية 
لتحديد أفكار ممكنة لتمويل 
المشاريع الصغيرة و من 

  الممكن أن يتلقى قروض.  
   IFRC مقتبس من الدليل اإلرشادي لمتابعة وتقييم المشروعات/ البرامج،

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Report Writing Guide © 2009 

Report Writing – a Take Away Guide, © Multi-media publishing 
Guidelines for Writing Reports, 2008, Network Learning  
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 عن بعدالبرمجة 

لوصول مباشرة إلى ذوي الحاجة االمواقف حيث ال يتمكن موظفيها من تواجه المنظمات اإلغاثية المزيد من 
اإلغاثية بذل قصارى الجهد تتطلب الضرورة ورغم ذلك، لمخاطر أمنية غير مقبولة أو رفض الدخول.  اً نظر

ً ى هؤالء الفئات األكثر عزلة وضعفللوصول إل   . ا

 وإيعازتتضمن برامج اإلغاثة عن بعد سحب الموظفين الدوليين أو تقليل وجودهم (على األغلب) في الميدان، 
ع ين محليين أو منظمات محلية شريكة، واإلشراف على األنشطة من موقولية أكبر عن البرامج لموظفمسؤ

   .ةثمة عدد من البرامج المختلفة لإلغاثة عن بعد يمكن تنفيذها، ولكل منها فوائده ومخاطره الخاص مختلف.

أنواع برامج اإلغاثة 
 بعد عن

 إجراء التخفيف المخاطر المحتملة الفوائد المحتملة

دير مجموعة من كبار ت
الموظفين البرامج 

والموظفين العاملين في 
 وتزورالميدان عن بعد، 

موقع المشروع بشكل 
  منتظم. 

 استمرار القيادة -

المساءلة،  -
الشفافية، الحيادية، 

 التحيزعدم 

التضامن مع  -
 السكان المحليين

"الحماية بالتواجد"  -
 الممكنة

 فهم السياق -

 نقل المسؤوليات إلى يحد -
نيين أو الموظفين الوط

  المحليين

عي الزيارات تستد -
  الدولية االنتباه

تؤدي إلى خطر التعطيل  -
أو السحب إذا عجز 

الموظفون الدوليون عن 
الزيارة نظًرا النعدام 

  األمن ... إلخ. 

  صعوبات التواصل -

انقل الصالحيات الى الموظفين  -
المحليين وتقديم الدعم اإلرشادي 

 لهم من أجل صناعة القرار

إجراءات أمن حكيمة  عإتب -
والمحافظة على سرية ترتيبات 

 السفر

أفضل خيارات التواصل  بحثا -
يب، امثل الهاتف، برنامج سك

   الراديو

ن يالموظفيتولى 
 نالوطنيين أو المحليي

  سلطة صناعة القرار.

زيادة الملكية  -
 المحلية

التأكيد على بناء  -
 القدرات 

 تمكين االستدامة -

إتاحة المتابعة  -
والتقييم من قبل 
موظفين تابعين 
 لوكاالت دولية

ي زيادة التهديد الذ -
يتعرض له أمن 

  الموظفين المحليين

  صعوبات التواصل -

ض فكرة ممكن أن تقو -
  الحيادية وعدم التحيز

ض ممكن أن تعر -
  المساءلة لالنتهاك

 
 

  د التهديدات الخاصةحد -

ذ تدابير أمنية مالئمة لجميع نفّ  -
  الموظفين

  بحث أفضل خيارات التواصلا -

انتباه ودعم شركاء آخرين  استجدي -
في المنطقة واالرتقاء بصناعة 
  القرارات النهائية إذا لزم األمر

  على التواصل المستمر حافظ -

  وجود ضوابط داخلية قوية تأكد من -

المنظمات تنفذ 
جزًءا من  المجتمعية

المشروع (مثل توزيع 
  المساعدات) 

لدى الشركاء  -
مصالح خاصة في 

  تنفيذ المشروع

 تشجيع بناء -
القدرات 

  واالستدامة

يمكن أن تضع بعض  -
في وضع المهمشين 

  إجحاف

المشاكل التي تواجه  -
القدرات قد تضعف 

  النتائج

شركاء آخرين انتباه ودعم  استجدي -
بصناعة  في المنطقة وارتقي

  القرارات النهائية إذا لزم األمر

صناعة اإلرشاد و الدعم لم قد -
  القرار

التجاريون المقاولون 
  واالستشاريون

 وادميمكن أن يق -
مدخل وتوجيه فني 
غير متاح بطريقة 

    أخرى

سوى القليل ذلك جدي ال ي -
ظمات لبناء قدرة المن

المحلية أو الشركاء، 
  التكلفة وربما يكون باهظ

ع استخدام المقاولين / شج -
االستشاريين المحليين لبناء 

  القدرات 

المهارات في نقل ج التدريب وأدر -
  العقود

 

الموصى  االستراتيجيات
بها لبرامج اإلغاثة عن 

  بعد

ضع سياسات واضحة  •
وتوجيه وأدوات عملية 

من أجل اإلدارة للوكاالت 
 عن بعد.

ر في عقد شراكات استثم •
على المستوى المحلي 
لدعم تنفيذ ومشاركة 

 المعلومات. 

واجب العناية لدى ز عزّ  •
 الموظفين المحليين و

 توسع بذلك ليشمل
لمنظمات الوطنية الشريكة ا

مثل تقييم المخاطر على 
 .اً وأكثر تمايز نحو أفضل

بناء قدرات ر في استثم •
أفضل للموظفين المحليين 
بالنسبة للمهارات الرئيسية 

التفاوض والقيادة  –
 والمهارات الفنية... إلخ. 

دعم التنسيق ار وطوّ  •
دعم المحلي وهياكل 

 األقران. 

موظفين  قم بتوظيف •
ومقاولين ومستشارين 
دوليين ذوي خبرة في 

 اإلدارة عن بعد. 

تجنب نقل المخاطر  •
سياسة ذات باعتبارها 

  ية.أولو

نّسق الدروس المستفادة  •
ها مع الوكاالت وشارك

 والمتبرعين.

 – Once Removedمقتبس من 
Lessons and challenges in 
remote management of 
humanitarian operations for 

insecure areas’  فور إزالته*)– 

الدروس والتحديات التي تواجه اإلدارة عن بعد 
  لعمليات اإلغاثة في المناطق غير اآلمنة" 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Once Removed, Humanitarian Outcomes 2010 

Instruction note for ECHO staff on Remote Management, 2013 
Breaking the Hourglass: Partnerships in Remote Management Settings © Feinstein International Center, 2015 

Remote programming in Humanitarian Action, EMOPS, 2012 
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 واالنهاء نتقالالتسليم واال
 

برنامج إلى سحب جميع الموارد والخدمات المقدمة خارجًيا أو " إنهاءمن" أو " نتقاليشير مصطلح "اال
ً عنية بالبرنامج ويجب أن يكون جزءبالتشاور التام مع األطراف المتسليمها. يجب أن يتخذ قرار السحب   ا

  ال يتجزأ من استراتيجية البرنامج منذ مرحلة التصميم المبكرة إن أمكن. 

 
مقترحة ستساعد خطة التسليم أو استراتيجية اإلنهاء على بيان موعد أو كيفية سحب البرنامج والتدابير ال

  البرنامج.  لضمان استدامة تحقيق أهداف
 

  تحدد "متى" يتم اإلنهاء؟معايير اإلنهاء: 

 

، التخطيط من األهمية بمكان، وخاصة بالنسبة لبرامج االستجابة طويلة المدى لحاالت الطوارئ
  أو اإلنهاء عند بداية البرنامج مباشرة. نتقالالستراتيجيات التسليم أو اال

   أربع فئات عامة. إلى تقسمإال أنها يمكن أن تتفاوت المعايير المستخدمة لتحديد موعد وكيفية إنهاء البرامج. 

جميع البرامج لها حد زمني تفرضه الموارد المتاحة أو دورات التمويل. تجنب بداية  –الحد الزمني  .1
المشاريع أو البرامج التي ستتطلب تمويًال مستمراً لمواصلة عملها وكذلك التي لن يكون تمويلها 

 وشيكاً بعد نهاية المشروع األصلي.

يمكن لمؤشرات أثر البرنامج توجيه الجدول الزمني  –تحقيق اآلثار المرجوة من البرنامج  .2
 الستراتيجية اإلنهاء. 

التدرج الخاصة في عملية المؤشرات القابلة للقياس أو الخطوات المحددة  –تحقيق المعايير  .3
التخلص منها تدريجيًا التي سيتم يجب أن يرتبط ذلك بعناصر البرنامج الخاصة باستراتجية اإلنهاء. 

 ولية الصيانة إلخ.طلع المجتمع بمسؤضكأن ي

إذا لم يعد المشروع قابًال للتطبيق أو االستدامة أو إذا تطور السياق اإلغاثي ولم يعد بحاجة  –اإللغاء  .4
 .إلى تدخل خارجي

 

ما هي النقاط األساسية التي 
يجب أن تغطيها استراتيجية 

  اإلنهاء؟
 

إتمام ول عن من هو المسؤ �
 االنتقال أو اإلنهاء؟

هل هناك وكالة أو منظمة  �
غير حكومية محلية أخرى 
لديها القدرة على تولي هذا 

 النشاط؟

 كيف سينقل النشاط؟ �

 ؟هليموتم تكيف سي �

كيف ستؤثر هذه التغييرات  �
المستفيدين من البرنامج على 

 واألطراف المعنية األخرى؟

كيف سيتأثر الموظفين، وكيف  �
 بالتغييرات؟سيتم إبالغهم 

الالزمة  ما هي فترات اإلبالغ �
 /االستئجار عقودللموظفين، 

 التأجير... إلخ؟

ما هي شروط المتبرعين في  �
فيما يتعلق بالتسليم أو االنتقال 

 أو اإلنهاء؟

ما هي المتطلبات الحكومية/  �
 القانونية؟

ما هي اإلمدادات األمنية  �
الالزمة مثل األصول أو 

 المعلومات؟

 

شبكة العاملين في مقتبس من 
  ميدان المساعدات

 أو اإلنهاء نتقالثالثة نهج لال

 . االنتقال التدريجي3

تنقل الوكالة أنشطة البرنامج  -
إلى المؤسسات أو المجتمعات 

 المحلية. 

أثناء تصميم وتنفيذ البرنامج،  -
ينصب التركيز على بناء القدرة 
المؤسسية والتمكين المؤسسي 

المقدمة حتى يمكن للخدمات 
االستمرار من خالل المنظمات 

  المحلية.

 

 التدريجي الخروج. 2

سحب وكالة من اإلشراك في  -
برنامج دون تسليمه إلى مؤسسة 

  أخرى لمواصلة تنفيذه.

يجب التخلص من البرامج  -
 ً ي حاجة حالة  عندما تنتهتدريجيًا

الطوارئ إليها، ويمكن للخدمات 
تلبية العادية مع التنمية المستمرة 

 احتياجات السكان.

  . التقليل التدريجي1

التقليل التدريجي من أنشطة  -
  البرنامج. 

طيط التخمن المهم أن يتم  -
  . والتنسيق بعناية

غالبًا ما تكون خطوة ابتدائية  -
للتخلص التدريجي أو االنتقال 

  . التدريجي

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Programme management guidelines/Transition © CARE Emergency Toolkit 2011 

Lessons Learned and Good Practice Toolkit: Adapting coordination mechanisms to support national transitions © OCHA, UNDP & 
DOCO 2012 
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 الثقافات المختلفة التعامل مع 
 .قاسيةيجتمعون سويا تحت ظروف  من ثقافات مختلفةالكوارث تجعل الناس 

، الحالة االقتصادية، عمر، الوالعقليةالقدرات الجسدية ، الجنسية، الديانة، الجنس البشريالنوع، العرق،  االختالفات المرئية:
  .االجتماعية السياسي، الطبقة، الطائفة نتماءاال

   ، التوقعات، المواقف، االفتراضات.المفاهيمالمعتقدات، القيم،  الجذور غير المرئية:

  نماذج لالختالفات الثقافية

  .في أوجه الفهم هي اختالفاتبل  –المذكورة باألسفل ليست خاطئة او صحيحة االختالفات 

  

خطوات يمكن إتباعها للتعامل مع 
 قضايا الثقافات

 

البيئة الثقافية التي  علىتعرف 
 سوف تعمل فيها

وكيف بثقافتك  واعيااقراء وكن 
 عليك تؤثر

ال يجب إظهار كل  –كن صبورا 
  يتعلق بالثقافة مرة واحدة شيء

  لما يقال أصغ

فكر في القضايا من وجهة النظر 
  األخرى

  تجنب الحكم علي القيم 

  كن حذًرا في استخدامك للغة

 وتعاون معهمتعامل مع الجميع 
وجهات النظر والتوجهات  ناقش

   المختلفة

تأكد من ارتدائك مالبس مالئمة 
  وجديرة باالحترام

واختالفات نقاط القوة  علىركز 
   لدى الناس القيم

 ب سيادة المجموعات ذات القوةنتج
 

األمم المتحدة مقتبسة من صندوق 
خطوة لإلعداد لبرامج ذات  24 –

  حساسية ثقافية

 والعالقات واالتصاالت أن تختلف يمكن للمنزلة كيف

 واالتصاالتتبني علي الشخصية  المنزلة
المنزلة مبنية علي الكفاءة و المنصب بينما الحقيقة مبنية علي  

  المنطق.

 المالبس والسلوكيات عالمة على االحترام 
 

 والسلوكيات من المالبسفي المعاملة أهم  المساواة

التواصل الشفهي غير الرسمي، األحكام المتخذة بناًء على 
 الظروف الفردية وليس المعايير والقواعد

االمتثال واالتساق مع القواعد، إجراءات التواصل الرسمي المكتوب،  
  الزي الموحد

 فرقًاكيف يمكن أن يحدث النظام وإدارة الوقت 

 التوجه نحو الهدف  والطبيعةالتوجه نحو الناس 

المتسمين  والعالقات والبيئة المحيطة التوجه نحو التخطيط
  بالمرونة والقائمين على الحدس

 التوقع واألسباب على والتنفيذ والنظام المبنيينالتوجه نحو التخطيط  

  انضباط المواعيد محل تقدير واحترام   الوقت مقدم علىتقدير الناس 

 

 والمصادر المعلوماتالمعرفة ومشاركة   كنقطة قوةالمعرفة والمصادر  استغالليتم 

 كيف يمكن قياس أسلوب اإلدارة واألداء

 ولياتوالمسؤالقرارات عن طريق تقسيم المهام  تتخذ  .ورموز السلطةالتفاعل الشخصي  على القرارات بناءً  تتخذ

 وفًقا لألهدافاإلدارة   العالقاتمن خالل اإلدارة 

اعتبارها يمكن بل  للغايةشخصية  والتقييم واألفكار جوانبالنقد 
 صور إهانة

 من اإلدارة المحترفة والتقييم واألفكار جزءالنقد  

 انتبه إلى اآلتي جيًدا...

  عدم احترام أو إهانة.أو يعتبر دليل يتسم بأهميته في بناء الثقة  :االتصال البصري

كيف ومتى تحيي الناس على نحو الئق فالسالم باأليدي مثًال ليس دائًما هو الطريقة الالئقة، وخاصة بين النساء  :التحية
  والرجال. 

أوًال؛ وكيف ه الحق أو يجب عليه التحدث من يوجه الحديث إلى من ومتى يوجهه وكيف، ومن ل :ابتداء المحادثات وإنهائها
   يمكن اختتام المحادثات/ االجتماعات.

نوع من دون تعليق أو إجابة فورية  اإلنصاتقد يعتبر تناوب األدوار بطريقة تفاعلية أو : تناوب األدوار خالل المحادثات
  أو إهانة.  اعتراض

قد تكون المقاطعة هي العادة، وخاصة بين النظراء أو بين الرجال، وعلى النقيض قد تفهم على أنها نوع من النزاع  :المقاطعة
  أو العداوة. 

فعقب أي من االحترام والتفكر فيما قيل، وربما يُأخذ كإشارة للعداوة.  قد يعتبر الصمت قبل اإلجابة ضرب :استخدام الصمت
  كإشارة موافقة أو عدم موافقة.مناقشة، قد يفهم الصمت 

قد يعتبر التحدث بصراحة حول المال أو السياسة أو الدين أو العالقات العائلية أو العالقات  :ئقة للمحادثاتالالموضوعات ال
  الخاصة أمر غير الئق أو بذيء.

  قد يخلق روح األلفة من فوره، وقد يعتبر عالمة عدم احترام.  :استخدام الدعابة

كنت تميل إلى التمهيد والتقرير. سواء كنت تدخل في صلب الموضوع مباشرة في االجتماعات أو : مقدار ما تقولمعرفة 
  فالسن والحالة االجتماعية يمكن أن تؤثر على مقدار ما يليق بك قوله. 

للغاية أو متأخر للغاية ولكن طرحه في وقت باكر بالطريقة الصحيحة،  يسألالسؤال الصحيح  :العناصر أثناء المحادثة ترتيب
   ة.على ردة الفعل التالي -حسب العرف  –ربما يكون له بالغ األثر 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Human Rights, culture and gender in programming ©  UNFPA 2009 
24 Tips for Culturally Sensitive Programme © UNFPA 2004 
Working with Diversity in collaboration – tips and tools, ©  CGIAR 
Gender & Diversity program 2003 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2742/39B_W
orking%20with%20diversity%20in%20collaborations.tipsan
dtoolsarabic_WP.pdf?sequence=1 
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  الشراكات تطوير
  .وقبولها وتحمل المسئوليةصنع القرار  والشراكة فيالمشاركة العادلة  علىالشراكة الفعالة تقوم 

أجل الوصول لتنسيق فعال كما أنه يزيد من أثر جهود اإلغاثة  العمل في إطار من الشراكة هام وأساسي من
إثر العمل معًا بدًال من أن يعمل نطاقها. فالشركاء يبذلون أقصى جهدهم عندما يتلمسون قيمة مضافة ويوسع 

  كل منهم بمفرده. 
  تتخذ الشراكات في حاالت الطوارئ نماذج مختلفة:

عطاءات التمويل التي تقدمها مثل تلك الشراكات داخل مجموعات اإلغاثة و :االستراتيجيةالشراكات  •
 اتحادات الشركات

 بين الوكاالت الدولية والمحلية :تنفيذ الشراكات •

 اتجاه متنام :المتحدةالشراكات التجارية مع المنظمات غير الحكومية/ وكاالت األمم  •

 والمؤسسات األكاديمية. وكاالت اإلغاثةمثل الشراكات بين  :البحثيةالشراكات  •
 قيمة الشراكة في حاالت الطوارئ

  تعمل علي زيادة القدرات من أجل دعم المتأثرين. :قديم الخدماتت
  تصميم برامج فعالة تستجيب لحاالت الطوارئ.عنصر مهم من أجل  :الخبرات والمعلومات وتبادل األفكار 

 والسياسية التي تقف في وجه االجتماعيةمعالجة العوائق  علىتساعد  :صناع القرار والتأثير علىالدعوة 
  فعل فعال. خلق ردو مساعدة المحتاجين 

للمنظمات القومية و المحلية لمواجهة الصدمات و حاالت فقدان عنصر مهم  :المحترف والدعم التضامن 
  األمن.

االستجابة  من المنظمات المحلية و الدولية في تساعد كًال  :القدرة علي الوصول للمعلومات و مشاركتها
  .استجابة مالئمة حاالت الطوارئل

للكوارث  االستجابةهو هدف تكميلي لمبادرات  :بناء قدرات المجتمعات الحكومية وقدرات المجتمع المدني
  البعيد. المدىستمرارية المبادرات علي كما أنه أساس ال
من خالل المشروعات التعاونية التي تضع حلوًال متكاملة من خالل : رعاية االبتكارحل المشاكل و

  االبتكارات عبر القطاعات. 
 المؤشرات التي يمكن على أساسها تعريف الشراكة والتفاوض عليها

 ؟وقدراتك تقوي أهدافكما هو نوع الشراكة التي يمكن أن  •

 ؟هل هذه الشراكة إجابة لهذا التحدي •

وعمر الشركة و سمعتها و  االستراتيجيةالتي لديك عن الشريك المحتمل؟ ( المعلوماتما هي  •
 قدراتها و طريقة إدارتها)

 )األطراف المعنية و و القدراتالقيم  (مثالللشريك؟  متكمواءما مدي  •

 ؟مؤسسيةالتزامات هل لدى أي من الطرفين  •

 منه؟ تتوقعه وما الذيللشريك  تقدمهما الذي يمكن أن  •

 (مثالكة؟ لديك و لدي الشريك بخصوص الشرا المشتركةوالمفاهيم التوقعات ما هي  •
المشاركة اإلنهاء والمساءلة و واستراتيجيةدوار والمسئوليات ف و األاهدالشروط و اال

 تبادل المعلومات والتحكم)والتمويل والموارد و

حل  واستراتيجيات أن تشمل الحكم  على(؟ ينالمطلوب اتفاقية التعاونأو  الشراكةما هو نوع  •
 النزاعات)

 المخاطر المحتملة للشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية

 التمويل الخارجي. واعتمادها عليدور المنظمات الدولية غير الحكومية كجهات مانحة  -

 .والثقافة عدم تكافؤ القدرات بين المنظمات -

 الوصول للموارد.بالمحاسبة والقدرة على عدم تكافؤ المطالب الخاصة  -

 مؤسسي.التزام لاال غيابفريق العمل والتبدل المستمر ل -

 .المستفيدين والتوقعات لديفي القيم  اختالفوجود  -

 عدم كفاية الوقت الالزم لبناء عالقات قائمة على الثقة. -

 

  مبادئ الشراكة
 

   االحترام المتبادل – المساواة

  التواصل – الشفافية

االلتزام بما تستطيع  – المسئولية
  تحقيقه فحسب

تبني  – التركيز على النتائج
  التوجه العملي

االستفادة من التنوع  – التكامل
  وتعزيز القدرة المحلية

 

زيادة الوعي وفهم مبادئ 
الشراكة من خالل إدماجها 

  كأساس لآلتي:

 جميع اتفاقيات الشراكات �

 الخطط والطلبات والتقارير �

 إدارة االجتماعاتكيفية  �

 عروض المشروعات �

مجموعات مهارات  �
 الموظفين

 الدعوة لتحسين األداء �

التحدث مع الهيئات  �
الحكومية المحلية 

والمنظمات غير الحكومية 
 وغيرها.

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Ensuring Successful Partnerships-A Toolkit, © Interaction, 2006 

Strengthening Partnerships for Effective Humanitarian Action, GHP, 2010 
Principles of Partnership Poster, UNICEF, 2008 
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 المشاركة سهيلت
يتمتع المتأثرون بالكوارث بقدرات وكفاءات وطموحات ومسئولية مطلقة عن مستقبلهم 

 وبقائهم على قيد الحياة. لذا فمشاركتهم في جميع المراحل أمر محوري. 

 ولكن ما هو مستوى المشاركة الذي تأمل بلوغه؟ يمكن أن يتراوح ذلك من: 

 

قف واالستجابة التي يمكن أن يتوقعها المتأثرين متضمنة المبالغ احول المومشاركة المعلومات  �
  المخصصة للمساعدة ومعايير األهلية وموقع ووقت تقديم المساعدة.

للحصول على معلومات من المتأثرين حول جوانب شتى تتعلق باالحتياجات والمساعدة االستشارات والتعليقات  �
اإلغاثية في كل مرحلة. ويمكن أن يشتمل هذا على آليات المساءلة المصممة لتتيح للمتأثرين مساءلة وكاالت 

 اإلغاثة عن أفعالها. 

ط البرنامج وتنظيمه لتصميم أنشطة حيث يشارك المتأثرون في صناعة القرار وفي جميع مراحل نشاالشراكات  �
 االستجابة وتنفيذها سويًا.

 حيث تدعم وكاالت اإلغاثة عملية صناعة القرار وتنفيذ المشروع اللذان يوجههما المجتمع.   التمكين �
  تقنيات التواصل

عوائق محتملة أمام 
 المشاركة

قدرة وإمكانية المشاركة من  •
قبل مختلف األطراف 

 المعنية

"الفئات التي الوصول إلى  •
يصعب الوصول إليها" مثل 
الشباب أو كبار السن أو 
األقليات أو الفئات التي 
تعاني من اإلقصاء 

 المجتمعي

 مستويات الهيكل المجتمعي •

المجتمعات المعارضة أو  •
 المقسمة

 العزلة الريفية •

 الفجوات في المعلومات •

في القراءة  مستويات األمية •
والكتابة والحساب وشيوع 

 الثقافة الشفهية

مسائل تتعلق بالتصميم يتعين 
  بحثها

التقنيات وسبل المشاركة  •
 التي يجب استخدامها

الموقع والوصول إلى  •
 المشروع أو البرنامج

عدد فعاليات المشاركة  •
 ونوعها

 متطلبات االنتقال •

 احتياجات رعاية األطفال •

 القيود الموسمية •

مواد التواصل شكل  •
 واإلعالن ومحتواها

تعيين مترجمين شفهيين  •
 ومترجمي إشارة

  الحاجة إلى األنشطة الميدانية •

 

  من المهم بحث تقنيات واسعة النطاق ومالئمةلزيادة نسبة المشاركة إلى أقصى حد، 

تيسير إشراك الممثلين المجتمعيين في تحليل المشاكل وتصميم المشروعات 
  وتخطيطها.

  المجتمعات من االضطالع بدور فعال في إدارة أنشطة البرامج وتنفيذها. تمكين

االجتماعات، 
مجموعات التركيز، 

  المقابالت الشخصية

حيث المعالم الفيزيائية  توضيح الكيفية التي يرى بها الناس منطقتهم من
خرائط لألخطار من خالل  –واالجتماعية واالقتصادية وكذلك المخاطر والفرص 

  .لخارد وقابلية االنتقال والفرص... اوالمخاطر والمو
  وضع خرائط

راز القيود للمتأثرين لتمكين التخطيط الفعال وإب الموسميةبين اإلجراءات 
على تحديد الوقت المالئم من اليوم لعقد  الروتين اليومياعد المحتملة للتنفيذ. يس

  االجتماعات والبرامج المجتمعية.

   على فهم التغييرات في المجتمعات. االتجاهاتتحليل يساعد 

تقويم للنشاط 
الموسمي، والروتين 
اليومي، وتحليل 

  االتجاهات

تحديد مختلف المجموعات (بما فيها المجموعات المهمشة) وأدوارها ومسئولياتها 
  واهتماماتها وقوتها وتأثيرها وتنسيقها.

األطراف المعنية/ 
  تحليل التفاعل

  االستطالعات احتياجات وآراء أعداد كبيرة من الناس من خالل شكل نموذجي.تحديد 

تمكين المجموعات من تحديد وفهم مكامن الضعف لديها وقدراتها والمواطن 
 المعرضة للضرر فيها.

تحليل القدرات/ قابلية 
  التأثر

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Accountability to beneficiaries – checklist, v2 © 2010 MANGO  
Accountability to affected populations, IASC Task Force, 2012 

Community-based Approach in UNHCR Operations, UNHCR, 2008 
Philippines:  Community Engagement Mediums in Natural Disaster Preparedness and Response, UNOCHA 2015 
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 إدارة االجتماعات
ا بنتائج محدودة. المفتاح وسيلة فعالة للتواصل في حاالت الكوارث. ولكنها تأتي دائمً  االجتماعات

 وضع شكل وعملية يسير االجتماع وفقًا لها.مثمر هو الجتماع األساسي 

الحضور كما يجب أن يجعل القرارات التي يتم  حكمةبطريقة تجمع  هو تسهيل المقابلة االجتماعدور رئيس 
 .االجتماعتتجه ناحية هدف  اتخاذها

والمشاركة فيه بطريقة بناءة من أجل تحقيق النتائج  لالجتماع هو التحضير االجتماعفي  أما دور المشاركين
 المطلوبة

 

  التخطيط والتحضير

  لماذا

  منه؟وما هي النتائج المتوقعة  من االجتماعما هو الغرض 

 قدم أفكار جديدة �
 قراراتال ذااتخالمشكالت/  وحل /حلول ايجاد �
 خريناآل وشاركها معقدم المعلومات والتعليقات والتقارير  �
 العمل قعالقات وفرالثقة وال تطوير �

  هذه األهداف؟ علىمن الذي يجب أن يوافق 

  االجتماع؟المشاركون من وراء هذا  ينشدهما الذي 

 ؟مستمرةجتماع هو جزء من عملية هل اال

 ماذا

  جتماع؟أجندة االفي ما هي الموضوعات التي يجب أن تدرج 

كيف سيتم التعامل مع الموضوعات  توضيحمن أجل  ةستخدم األجندا �
 كل موضوع.  ومدة تناولالمختلفة 

 اكتب قائمة بما يجب أن يحضره المشاركون. �

نسخ  أحضر ؟ما هي أفضل وسيلة إلخطار المدعوين لالجتماع وتوزيع األجندة قبله
 !احتياطية

  من

 من الذي يجب أن يحضر؟
  من يجب أن يحضر من أجل صناعة القرار �

 هل سيحضر األشخاص المفروض حضورهم؟

  هل هناك بروتوكول للدعوات والمقاعد؟

  أين

  ؟كافة لحاضرينل مالئمما هو أفضل موقع 

  العالمة المميزة األمن، متطلبات السفر، إمكانية الوصول، �
  خدمة تقديم الطعامالتهوية، المساحة، التجهيزات،  �
 ؟الرسمي أم غير الرسمي – لالجتماعنمط أفضل  وما ه

  متى

  ؟لالجتماعما هو أفضل توقيت 

الحضور؟ مع جميع  يتناسب ثقافًيا االجتماع وانتهاء هل هناك توقيت واضح لبدء  
  الوقت كاف لتحقيق األهداف؟ له

  المطلوبة؟أوقات االستراحة كم عدد  

 ؟اتمقاطعال يخلو االجتماع منهل  

  كيف

جتماع و إدماج كل الثقافات فيه و تشجيع مشاركة اما هي أفضل الطرق لبدء 
  الحاضرين و توضيح الغرض من االجتماع و النتائج المتوقعة منه؟

 جتماع وخلق جو من األلفةاالالمقدمات و إرساء قواعد إدارة  �

  المطلوبة؟ والشفهيةما هي خدمات الترجمة التحريرية 

  ؟اتخاذهاالتي تم واإلجراءات كيف ستقوم بتسجيل و توضيح و توزيع القرارات 

 مثال على سبورة بيضاء أو عن طريق محضر الجلسة �

 ، فأدرهما بحكمةالحاضرينوانتباه فإنك تدير وقت  ،جلسة تديرعندما 
 

 إدارة الجلسات بطريقة فعالة
  

تأكد من وجود المعلومات ذات 
  الصلة بالموضوع 

تخاذ أي إمكانية اتأكد من  -
في االجتماع،  قرارات حرجة

ومن تأهب الحاضرين الجيد 
  لحضوره

جتماع و الغرض من اال وضح
األجندة الخاصة به واحصل علي 

  .اموافقة الحاضرين عليهم
 إيقاعحاول أن تحافظ علي  -

و حاول التركيز علي  االجتماع
  األجندة

نهي بدأ في الوقت المحدد و أا
  في الوقت المحدد االجتماع

أن تجنب ضياع الوقت وحاول  -
تجعل الحاضرين يتعاملوا مع 

 جتماع بجدية.اال
  األساسية جتماعقواعد اال أرسي

  السلوك السليم. شجع -
بناء الثقة مع  علىعمل ا

في ومشاركتهم  الحاضرين
  االجتماع

المقدمات الجيدة و االستعانة ب -
 وتكوينتشجيع اإلصغاء 

شجع وت مجموعات نقاشية
  المناقشات المفتوحة و األمينة

  جتماعالتزم بأجندة اال
تجنب إضاعة الوقت و ركز  -

الغرض المرجو من علي 
 جتماع. اال

  عليها اإلجراءات المتفق سجل
بحضور لتزام شجع اال -

  االجتماعات الهادفة.
 

اسأل في نهاية كل اجتماع عن كيفية 
 تحسين االجتماعات

اعمل على تحسين األداء في  -
  االجتماعات

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
A Consensus Handbook, Seeds for Change, 2013  

Organising Successful Meetings, Seeds for Change, 2009 
Better Ways to Manage Meetings, Walker B., © RedR  2005 
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 االجتماعات متعددة اللغات
 

 رائهمعلي مشاركة الحاضرين بالمعلومات و قدرتهم علي التعبير عن آ االجتماعاتنجاح و جودة يتوقف 

رئيسية وتقويض ال جهاتالسواء أجريت االجتماعات بلغة عالمية* أو بلغة محلية، ذلك من شأنه إقصاء 
  فاعليتها

اللغة العالمية هي اللغة المتحدثة على المستوى الدولي، والتي يتعلمها العديد من الناس كلغة ثانية. اللغة   *
 اإلنجليزية هي المستخدمة على نطاق واسع.

 

عند استخدام مفيدة  نصائح
  مترجمين

ً قم بتعيين مترجم - ً ا  مدرباً   فوريا
  إن أمكن

اختر مترجم غير متحيز و ليس -
صة بالموضوع و هتمامات خااله 

  دراية به لكنه على
ً اختر شخص - يمثل المجموعة إن  ا

(النوع و الخلفية العرقية  أمكن
  ...الخ)

خرين عن مترجمين سأل اآلا -
  فوريين

امنح بعض الوقت إلعداد  -
المترجم من خالل إعطائه أجندة 
االجتماع وتوضيح اللغة 
االصطالحية والقضايا الرئيسية... 

  .الخ

 تأكد من أنهم يحصلون على -
األقل  بصفة دورية (على استراحة

 كل ساعة)
 

 اإلعداد إجراء ضروري

  جتماعنظم اعندما ت

 تأكد إن كنتم سوف تحتاجون ترجمة فورية، وما . 1
  هي اللغات المطلوبة

قم بإعطاء كل من المترجمين والمشاركين في  . 2
 جتماع فكرة مختصرة عنهاال

تأكد من أن تصميم الغرفة يضمن أن الجميع يشاهد  . 3
 بعضه البعض

 قلل من الضجيج . 4
تأكد من وجود تعليمات لالجتماع تتسم بالوضوح  . 5

  والسهولة
  راحةاستضع في الجدول فترات  . 6
 قم بترجمة و نشر المواد التدريبية  . 7
في المجموعات النقاشية  اللغات المحليةأستخدم  . 8

 الصغيرة

 

  جتماع:ال يتم دعوتكعندما 

  جتماعسأل عن اللغات التي سوف يدار بها االا . 1
  جتماع بالتالي:منظم اال رأخب . 2

 تريد ترجمة فورية إذا كنت •

ً ا أو تعرف مترجمفوريً  امترجمً  إذا أمكنك العمل •  ا
ً فوري  ا

سأل عن المعلومات التي تحتاجها لكي تشارك في ا . 3
، وقت بدء و نهاية جتماعجتماع مثل برنامج االاال
  جتماع و أي احتياجات خاصةاال

  فيمكنك:إذا اعتقدت أن الترجمة ستكون مفيدة،  . 4

 أن تطلب نسخ مترجمة •

  تعرض عليهم أن تقوم بالترجمةأن  •

  أحد المترجمين المحليين أسمتقترح عليهم أن  •

 

 الخيارات المتاحة بالنسبة للترجمة الفورية
 

تكون مفيدة فقط عندما يكون شخص أو شخصين فقط في حاجة إلي ترجمة و لكنها يمكن أن تشتت ذهن  :الترجمة الهامسة
 الحاضرين.

اإلبقاء معها يصعب . بكتابة بعض النقاط ثم يترجميقوم حيث يقوم المترجم بسماع كمية أكبر من المعلومات و  :التتبعيةالترجمة 
 على انتباه المتلقين، ولكنها وسيلة مفيدة عند غياب معدات الترجمة الفورية. 

 ى مفيدة في المؤتمرات الكبروفنيين. وهي  سماعات للمستمعينو كبائن وميكروفونات ولوحات مفاتيحتتطلب  :الفوريةالترجمة 
  .مستوى عال من التقنية والمهارة والمقابالت الرسمية ولكنها تتطلب 

 equipment.html-http://www.kwintessential.co.uk/translation/interpretingانظر 

 

 التحريرية والشفهيةج بين الترجمة المز

  نتقائيةاالالشفهية الترجمة 

  بوينتبيضاء أو مطبوعات أو برنامج باورعلي لوحة  االجتماعترجمة للنقاط الهامة و برنامج  ادعدقم بإ -

  غة لكي تشجع تبادل وجهات النظر واألفكارأساس الل مجموعة لمجموعات نقاشية صغيرة علىقسم ال -

 للمجموعة األساسية ونقاط العمل القراراتلملخص  شفهيةقدم ترجمة  -

  الملخصات المكتوبة 

ويمكن  مكتوبة وموجزة من الترجمة الفورية وعرضها على شاشة باستخدام برنامج وان نوت أو ما شابه. فورية نسخة أعداديمكن  -
  جتماع.أن تستخدم ذلك كأساس لمحضر اال

 .و تقلل من المقاطعة إلى أقصى حد هذه الخيارات يمكن أن تزيد من المشاركة

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Multi-language meeting and interpretation, COATI Guidelines on Using Interpreters, © Kwintessential Language 

and Culture specialists 
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 وإدارة ورش العمل نظيمت
مهارات جديدة  محليل المشكالت و وضع خطط عمل و تعلّ تل كوسيلة ورش العمليمكن االستعانة ب

 .قالفرو بناء أو تبادل الخبرات و تغيير السلوك 
 

  إلى أقصى حد اجمة عن ورش العملالنالفوائد  تعمل على زيادة الجيدة نظيممهارات الت

ما الذي سيجنيه الحاضرون من هذه الورشة؟ من المستهدف؟  – وضوح النتائج عنصر ضروري
  عليها األطراف المعنية الرئيسية؟ وتتفقهل األهداف وثيقة الصلة 

 األمور التالية:عند إعدادك ورشة عمل، ابحث 

 األنشطة اإلدارة األطر المحددة

أخذها  مكنالتي ياألطر تتضمن 
  اآلتي: بعين االعتبار

الوقت المطلوب كي  الوقت:
تطبق المهارات وتحل المشكالت 

مع الوقت الذي يجب  اوموازنته
أن يقضيه الحاضرون في الفعالية 

 وكذلك تكاليفها

أي موقع سيمكن  الموقع:
 كافة من الحضورالمشاركون 

المستفيدين و النساء بينهم ومن (
من  على سبيل المثال) و األقليات

زيادة نسبة المشاركة إلى أجل 
  ؟ أقصى حد

ما هو األسلوب  ثقافة التعليم:
التعليمي الذي إعتاد عليه 

 المشاركون؟

تضمن المشاركة كيف س اللغة:
الفعالة بين الحاضرين على 

  ؟اختالف لغاتهم

ثمة هل  أو التدخل:االعتراض 
يلزم موضوعات خالفية؟ هل 

استصدار أذونات؟ وهل يتوقع 
 ؟وجود أي اعتراض أو تدخل

عنصر ضروري اإلدارة الجيدة 
  لنجاح أي فعالية

الغرف  :العمل ورشةمكان 
ولوازم اإلقامة والوجبات 
والمشروبات المنعشة 

 والتجهيزات

 ورشةارهم بإخب المشاركون:
لتحاق و و طريقة االالعمل 

المواصالت و متطلباتهم (
الوجبات و اإلقامة و الترجمة 

و المتطلبات  التحريرية والشفهية
، ة في حالة اإلعاقة)الخاص

، ، التحضيرالتعليماتمتطلباتك (
 إطار البرنامج)

الدعوات  المتحدثون:و المنظمون
والمواصالت والمطبوعات 

شكل وواألجور إن أمكن 
والموارد الجلسات والمعدات 

 المطلوبة

كتابة المواد  :األدوات الالزمة
 للمشاركين والمطبوعات وجمع
النشرات وتسجيل الحاضرين 

 وعملية التقديم

 

لتمارين واألنشطة تعمل ا
ة على زيادة المتنوعة والممتع

  المشاركة إلى أقصى حد

   العمل: مجموعة

عادة تقسيمهم إو دمج المشاركين 
 طائهم مهامإلي مجموعات وإع

 مختلفة

البصرية والوسائط المساعدات 
  المتعددة: 

 ،تسهل الفهم على الحاضرين
 المعوقات تغلب علىالمن مكن تو

 اللغوية والثقافية.

  األسئلة المفتوحة:

 لماذا وماذا وكيف؟ تشجع على
 على نطاق أوسعالتفكير 

العمل ممارسة المهارات و
  الميداني:

بعض الناس تتعلم بصورة أفضل 
"انظر . الممارسة خالل من

صفحة التنمية الشخصية 
 والمهنية"

  :العملتخطيط 

شجع وألقي الضوء على 
بعد  اإلجراءات العملية الواضحة

  العمل ورشة

من المهم اختيار األنشطة التي تتعلق 
  بالسياق المحلي والمصممة لدعم أهدافك.

 

  حل المشكالت عمل مراحل ورشة

 نكسر الحواجز بينك وبين الحاضريااألهداف والمقدمات و  حيوضقم بت التمهيد للحدث         . 1

 ؟العمل ورشةهي القضايا واألولويات الخاصة بما    قم بتحديد المشكلة  . 2

ً ما الذي يسير                                بشكل جيد؟ مسبقا

  لماذا هذه المشكالت و القضايا بالذات؟   . قم بتحديد األسباب   3

  كيف ستقوم بحل هذه المشكالت؟  قم بإيجاد الحلول     . 4

التي تسير بشكل جيد؟ كيف ستقوم باالستفادة القصوى من  األمور                              
يضطلع بدور ما. وما هو هذا الدور؟ ومتى سيقوم به؟ وكيف؟من س   التنفيذ  االتفاق على. 5  

 
 

 تسهيل يه ظيفة المنظمو
  الورشة إدارة

 يلتزم المنظم يجب أن
 باآلتي:

 ةموضوعييتسم بال  -
 ةمحايدالو

 أهدافضمن وضوح ي  -
 هاومراحل الورشة

 بفاعلية يدير الوقت -

عمل ملخص ويركز بيهتم   -
 علي النتائج

يضمن عدم حيد المناقشات    -
 صلب الموضوع عن

يتأكد من فهم الحاضرين  -
 للموضوع

يتأكد من أن خطة العمل  -
عليها الموافقة حظيت ب

 سجلتو

 و

يجعل الورشة تسير بسهولة  -
  و يسر

للتأكد  جيداً  ويراقبيصغي  -
  من مشاركة الجميع

يعمل علي خلق جو مريح  -
بتهيئة المكان للحاضرين 

  لفة بين الحاضرينوخلق األ

أخذ يدير اإليقاع ويقترح  -
ويسمح  أوقات استراحة

بوقت للمناقشات غير 
  الرسمية.

واألفكار يشجع المشاركة  -
الخالقة والتفكير الفردي من 
خالل طرح األسئلة 

 استخدام التقنياتو
 التمريناتو

 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Facilitating workshops, Seeds for Change 2012 

Active listening, Seeds for Change 2009 
Facilitation tools, Seeds for Change, 2010 
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 اإلغاثة مجالإدارة العاملين في 
األداء وخسارة الموظفين األكفاء. اإلدارة السيئة للموظفين من شأنها أن تؤدي إلى ضعف التحفيز وضعف 

هي من تدفع ثمن كل ذلك، باإلضافة إلى ما ينجم عنه من تأثير سلبي على جودة المشروعات  ةوالمنظم
 وعلى المساءلة للمجتمعات والمانحين.

تتلقى المجتمعات والفئات المتأثرة باألزمات "المعيار اإلنساني األساسي على اآلتي: من  8ينص االلتزام رقم 
وهو يحدد المسئوليات التنظيمية ومتطوعين أكفاء تسيرهم إدارة جيدة"، المساعدة التي يحتاجون إليها من موظفين 

 اآلتية: 
   االستعانة بقدرات وإمكانيات اإلدارة والموظفين الالزمة لتقديم برامج مستمرة وجديدة.

 تعيين الموظفين المناسبين وفي الوقت الصحيح لتحقيق أهداف البرامج؟كيف تضمن 
 بشرية واضحة؟هل لديك استراتيجية موارد 

 هل لديك موارد توظفها وتديرها وتدعمها وتدربها؟
سياسات وإجراءات للموظفين تتسم باإلنصاف والشفافية وعدم التمييز واالمتثال لقانون التوظيف  وضع

 المحلي.
إلى جذب وانتقاء أكبر مجموعة من المرشحين  طبقهاتتهدف السياسات والممارسات التي  هل

 المؤهلين؟
 اف واالتساق؟صالعمليات التي تطبقها بالوضوح واإلنتتسم هل 

 هل سياسات وممارسات الموظفين التي تطبقها موثقة كتابة ويفهمها الجميع؟
عراف تراعي النصوص القانونية واألهل هل هي تسري على جميع الموظفين على قدم المساواة، و

 الثقافية ذات الصلة؟
  هل تتسم باإلنصاف والفعالية والشفافية؟

ضمان تنفيذ األوصاف الوظيفية وأهداف العمل وعمليات إبداء التعليقات على نحو يمكن الموظفين من 
 الفهم الواضح لما هو مطلوب منهم.

 واضحة؟ اداءهل لدى جميع الموظفين أهداف عمل ومعايير 
 مدربون ويتلقون الدعم الالزم لإلدارة الجيدة؟ المدراءهل 

 هل التسلسل اإلداري واضح؟
 هل جميع الموظفين مطلعين ويتلقون المشورة بشأن األمور التي تؤثر على توظيفهم؟

 والموظفون كيف يتواصلون ويشاركون؟هل يفهم المديرون 
مدونة سلوك ترسخ على األقل التزام الموظفين بعدم استغالل اآلخرين أو إيذاؤهم أو ممارسة التمييز  وضع

  ضدهم بأي شكل كان. 
 تلك مكتوبة بصورة واضحة؟ هل مدونة السلوك

 هل جميع الموظفين على وعي بها وباآلثار الناجمة عن عدم االمتثال لها؟
 تحسين مهاراتهم وكفاءاتهم.من أجل ذ سياسات لدعم الموظفين ينفت

 التوجيه؟جميع الموظفين التحفيز ويتلقى هل 
 الفرص على قدم المساواة؟يعرف الموظفين التدريب والتطوير الذي يمكنهم توقعه، وهل تقدم هل 

 ضمان تنفيذ سياسات ألمن الموظفين ورفاهتهم.
 منظمتك، لذلك:على أمن موظفيك وصحتهم الجيدة وسالمتهم هي إحدى المسئوليات الرئيسية 

 هل لديك سياسات واضحة مكتوبة؟
 هل هي تشتمل على تقييم المخاطر والخطط المتعلقة باألمن واالنتقال والصحة؟

 والموظفون واضحون بشأن مسئولياتهم ومدربون عليها؟ هل المدراء

 رفع قدرات الموارد البشرية
البحث عن عاملين جدد وإعدادهم 

، ويجب عليهم تحدياأن يكون  يمكن
أن "يباشروه بقوة وحماس". أعد 

 لآلتي:
ادمج احتياجات قدرات  •

الموظفين وخطط التوظيف 
لحاالت ضمن التخطيط 

 الطوارئ
 الوظيفي ضع خطًطا للتعاقب •
ضع إجراءات للتوظيف "في  •

 حاالت الطوارئ"
جمع الموارد األساسية لتوجيه  •

 وإرشاد الموظفين
إتمام عمليات تسليم المسئوليات  •

 في إطار رسمي
تطوير قدرات االستثمار في  •

 صغار الموظفين
 تطوير إدارة المواهب •
التواصل مع الموظفين أو  •

 الشركاء السابقين
 العمل مع المتطوعين

يمكن أن يقدم المتطوعين المزيد 
من القدرات المحورية ويساعدوا 
في تنفيذ البرامج على المستوى 

 المجتمعي: 
إدارة تعيين المتطوعين بنفس  •

تعيين  إدارة تم بهاتالطريقة التي 
من خالل الموظفين 

اختصاصات واضحة وعملية 
 شاملة للمقابالت الشخصية. 

سئول عن إدارة متحديد ال •
 المتطوعين. 

إطالع كل شخص في المنظمة  •
على أدوار المتطوعين 

 ومسئولياتهم. 
تلقي المتطوعين التوجيه ضمان  •

وظروف  حقوقهمالكامل بشأن 
 عملهم.

ضمان كفاية التمويل لتغطية  •
أنشطة المتطوعين مثل التنقل 

 والغذاء.
تحفيز المتطوعين واالحتفاظ بهم  •

تحفيز ال يقل أهمية عن 
   الموظفين واالحتفاظ بهم.

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
People In Aid Code of Good Practice © 2003 People In Aid 

Most Important Staffing Factors for Emergency Response © ECB 2006 
Enhancing Quality in HR Management © 2004 People In Aid 
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 الكفاءات األساسية للعاملين في مجال اإلغاثة

  http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/Core-Competencies-Framework.pdf       إطار الكفاءات اإلنسانية األساسية – (سابقا CBHA) مقتبس من شبكة البداية 

 

فهم السياقات وتطبيق مبادئ : 1 الحقول
 اإلغاثة

تعاونية العالقات ال تطوير: 3 النتائج تحقيق: 2
 والمحافظة عليها

 على سالمة المحافظة: 4
 طوال الوقت وأمنه العمل

الذات في بيئات الضغط : إدارة 5
 والبيئات المتغيرة

التحلي بالقيادة عند االستجابة : 6
 اإلغاثية

 النتائج

السياقات التشغيلية  افهم
واألطراف المعنية الرئيسية 
والممارسات التي تؤثر على 
اإلجراءات اإلغاثية الحالية 

 والمستقبلية.

م وًال عن عملك واستخدؤكن مس
نتائج الموارد بفاعلية لتحقيق 

 تدوم.

مع  التعاونية ونسقعالقات ال طور
األطراف المعنية والموظفين 

 وحافظ عليها.

حافظ على سالمة وأمان العمل 
مليئة العمل ال اتفي بيئ

 بالضغوط.

الضغط والتغييرات في  تكيف مع
 العمل أي بيئة حتى يتسنى لك

 بفعالية في أي سياق إغاثي.

تحل بالقيم والمبادئ اإلغاثية وشجع 
اآلخرين على تحقيق النتائج في 
المواقف المعقدة مع عدم التقيد 
 بالدور أو الوظيفة أو األقدمية.

 

الكفاءات 
والسلوكيات 

 األساسية 
لجميع الموظفين في 

مجال االستجابة 
، الذين اإلغاثية

يتمتعون بالمهارات 
 عرفةموال

 فهم السياق اإلغاثيا
 مراحل االستجابة -
 والثقافيالسياق السياسي  -
 النوع االجتماعي والتنوع -
االحتياجات والمهارات  -

والقدرات وخبرة المتأثرين 
 باألزمات

 تطبيق المعايير والمبادئ اإلغاثية
تؤيد البرامج األطر يجب أن  -

القانونية الوطنية والدولية، 
وكذلك المعايير والمبادئ 

 والمدونات
 وًال ؤالقوة استخداًما مساستخدم  -
التنسيق  افهم دورك وآليات -

 الخاصة بك

سهل عملية تنفيذ البرنامج 
بالجودة المطلوبة وتحقيق األثر 

 المرجو منه
 مشروعإدارة دورة ال -
 تنفيذ المشاريع والبرامج بفاعلية -
تحقيق النتائج المطلوبة في  -

 الوقت المحدد
 وًال في عملكؤكن مس

ولية تجاه المتأثرين ؤتحل بالمس -
 باألزمات

 أدر المعلومات وشاركها -
 اتخذ القرارات

 كن مرًنا في التكيف مع التغيير -
اعرف متى تقرر ومتى تشرك  -

 اآلخرين
فكر في إحداث األثر األوسع  -

 نطاًقا

 اً جيدأجري حواًرا وانصت 
حسن اإلنصات ووضوح  -

 الحوار مع األطراف المعنية
 تعاون مع اآلخرين

 ساهم بدورك في الفريق  -
 شارك المعلومات المفيدة -
 الشبكاتشارك بفعالية في  -
عارض القرارات والسلوكيات  -

 التي تنتهك مدونات السلوك
 

قلل الخطر على المجتمعات 
 والشركاء واألطراف المعنية

 بسالمة الجميع اهتم -
األخطار والتهديدات  حدد -

 واإلبالغ عنها
" "ال تتسبب في اإليذاء -

الحد من اعمل على و
 التهديدات

 السالمة واألمان الشخصي أدر
ما يحقق القبول لعملك  ابن -

 ودعمه
 من قابلية التأثر باألزمات قلل -
 دعم السالمة باستمرارا -

 تكيف وتماشى
ركز على األهداف في المواقف  -

 سريعة التغير
 المتغيرة مع المواقف تكيف -

 بهدوء
سبب الضغط  تعرف على -

 واعمل على الحد منه
كن بناًء وإيجابًيا في مواقف  -

 الضغط
 المهنيةحافظ على 

ولية عملك وأثره على ؤمستول  -
 اآلخرين

خطط للمهام ورتبها حسب  -
 األولوية في حالة الضغط

 أخالقيات العمل وبالمهنيةتحل ب -
 أظهر االستقامة -

 الوعي الذاتي
كن واعًيا بمواطن قوتك وأوجه  -

 القصور لديك واألثر الذي تحدثه
 ومهارات فريقك تكافهم مهارا -
للحصول على التعليقات  اسع -

 وحسن من أدائك
 كن مشجًعا لآلخرين ومؤثًرا عليهم

 انشر القيم اإلغاثية والتنظيمية -
 نم شعور اآلخرين بالثقة نحوك -
 اً أنصت جيد -
 كن ذا أثر إيجابي على اآلخرين -

 الحكم النقدي
وروح  التحكيم ومارس مهارةحلل  -

 المبادرة واإلبداع والعزم
 

 السلوكيات اإلضافية 
للمدراء المباشرين 
 من المستوى األول

 
قيم وحلل القضايا الرئيسية في  -

المواقف اإلغاثية وافعل ما يلزم 
 وفًقا لذلك

حدد االستجابة التنظيمية وفق  -
 السياق

احترم القوانين والمعاهدات  -
 الدولية الخاصة بمجال اإلغاثة

 شارك بفاعلية في التنسيق -

حدد معايير واتبع اإلجراءات  -
 عليهاالمتفق 

 ولياتؤوضح األدوار والمس -
تعاون مع اآلخرين لتجنب  -

استغالل ازدواجية العمل و
 الموارد االستغالل األمثل

قدم تعليقات ومعلومات بشكل  -
 منتظم

 وثق الدروس المستفادة -
أشرك المتأثرين باألزمات  -

  وتشارك معهم

 للجميع تقييماتكقدم  -
 ضع أهداف واضحة -
 راقب األداء -
 العمل عن بعدوافق على سبل  -
 رسخ الشعور بالثقة -
العالقات التعاونية المتسمة  طور -

 بالشفافية والقائمة على المساءلة
استخدم لغة التفاوض ومهارات  -

 فض المنازعات

أجري تقييمات للمخاطر مع  -
 الجميع

تفهمك للتنسيق األمني أظهر  -
من جانب األمم المتحدة/ 
المنظمات غير الحكومية 

 وشارك فيه
 لحاالت الطوارئضع خطًطا  -
راقب المخاطر األمنية  -

 والتفهم واإلجراءات األمنية
ادعم أعضاء الفريق في أي  -

 أزمة

ساعد اآلخرين على إدارة  -
ضغوطهم بالعناية الذاتية 

وترتيب مهام العمل حسب 
 األولوية

 شجع الرفاهة و"واجب العناية" -
 ضع مهل زمنية وأهداًفا واقعية -
مكن اآلخرين من تنفيذ أدوارهم  -

 ولياتهمؤومس
 راقب العمل بشفافية -
 تعلم من الخبرة  -

 

لآلخرين من خالل قيمك  اً كن ملهم -
 وغايتك ومبادئك اإلغاثية

 قدم تعليقاتك بانتظام -
 اعترف بإسهامات اآلخرين -
وازن بين أسلوب القيادة واإلطار  -

 يةرالزمني والتغييرات الجا
حافظ على المنظور االستراتيجي  -

 مع الوعي بالتفاصيل
حاسًما وتكيف مع الظروف كن  -

 المتغيرة
 خاطر عن وعي ودراسة -
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 اختيار وتوظيف فريق العمل
من المهم أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. فارتكاب األخطاء يمكن أن يضر بسمعة 

  ويكلفها الكثير. والمنظمةوأنشطة الموظفين 

تتلقى المجتمعات والفئات المتأثرة باألزمات المساعدة التي يحتاجون إليها من موظفين  :8انظر المعيار اإلنساني األساسي 
  تسيرهم إدارة جيدة.ومتطوعين أكفاء 

 المقابالت متعددة الثقافات 
تنطوي المقابالت التي يشترك 
فيها أشخاص متعددي الثقافات 

  المزيد من التحديات. على
الفقرة التالية توضح بعض 
األفكار التي يمكن أن تضفي 
الحيادية علي المقابالت متعددة 

 الثقافات:
  خلق جو من األلفة

نح بعض الوقت لشرح بم قم
الغرض من المقابلة و االتفاق 
علي األهداف المتبادلة شرًحا 

 واضًحا يخلق مناًخا تعاونيًا 
  األحاسيس و الدوافع

لم يكن  إذاسقاطية إأسئلة  أطرح
 الشخص الذي تجري معه
المقابلة يجيد التحدث عن 

  مشاعره و دوافعه.
كأن تطلب منه أن يصف 
صديقه أو زميله المفضل، 

 وأسباب إعجابه به.
  التعامل مع الضغوط 

اطلب من المرشحين أن 
 خبرة عمل أسوأيتحدثوا عن 

من أجل أن تعرف  مروا بها
خالل كيف يتصرف هؤالء 

 المواقف الصعبة.
األنماط السائدة و األحكام 

  المسبقة

يكون لديك أي أحكام  أناحذر 
مسبقة بخصوص اللكنات أو 

 المظهر...الخ
  تقييم السلوكيات

يجب أن يكون لديك نموذج 
و  األسئلةقياسي لتسجيل 

 أسال. تقدميناألجوبة لكل الم
نفسك في نهاية المقابلة إذا 
كانت هناك سلوكيات معينة 
يمكن أن تعيق أداء المرشح 
لوظيفة، أو إذا كانت تستغل 

 .أحكامك المسبقة الشخصية

 االختيار

قيم طلبات التوظيف علي أساس  القوائم المختارة:
  احذر التحيز و التمييز. –الكفاءات والشروط 

ً انطباعتذكر أن تخلق المقابالت: .   .منظمتكعن  اً جيد ا

وخفف من حدة توتره ليشعر  بالمتقدم رحب -
 ئنان ويتحدث بالمزيد دون ارتباك. مباالط

أسئلة مفتوحة (أخبرني بشأن، كيف تفعل...  أطرح -
 على لماذا فعلت... حدثني عن...) لكي تتعرف

 ومواقفهم. ومعرفتهم خبرتهم، ومهاراتهم

 لضماننفس األسئلة على جميع المرشحين  اطرح -
 ة.تحقيق اإلنصاف والمقارن

كأن تسأل المرشحات  تجنب أي أسئلة تتسم بالتمييز، -
 فقط عمن يعتني بأطفالهن.

 قدم معلومات عن المنظمة و الوظيفة المتاحة. -

 الخطوات التالية: على في النهاية، وافق -

من تحيزك الشخصي الذي يؤثر على تقييمك  اً كن حذر
يجب أن على نحو سلبي أو إيجابي.  –ألحد المرشحين 

جري المقابلة مع كل مرشح اثنان على األقل لضمان تعدد ي
  اآلراء حول المرشح.

اطلب من المرشحين تقديم ما والفحوصات:  االختبارات
يثبت مؤهالتهم أو أمثلة من أعمالهم السابقة أو إجراء 

 عرض تقديمي أو دراسة حالة أو الخضوع الختبار.

بالوظائف السابقة قد تكون ذات فائدة  الخاصة المراجع
 تحصل علي إذن المرشح للوظيفة أوالً ولكن يجب أن 

تقييمات األداء  افحص ومتى ستستخدم تلك المراجع.
  من داخل المنظمة. بالنسبة للمتقدمين

ً أرسل المستندات المطلوبة  أعد و :إجراء عرض عمل  وفقا
على قواعد  –لغرض التوقيع  –للقوانين المحلية، ومشتملة 
ات األمن وسياسات الحماية... السلوك المؤسسية وإجراء

 الخ.

والتسليم  التدريب المخطط لهيضمن : التدريب األولي
استقرار الفريق الجديد وسرعة إنتاجهم. تأكد من تعرف 

 جميع أفراد الفريق الحالي بالفريق الجديد.

 

 التوظيف

ابحث في  :حدد ما يجب فعله : حدد المتطلبات
الخيارات المتاحة إلعادة توزيع المهام، وتدريب فريق 
 العمل الحالي، والعقود قصيرة األجل مقابل العقود

األجل، والمتخصصين مقابل الموظفين ذوي طويلة 
  الخبرة العامة، والموظفين المحليين مقابل الدوليين.

وليات للمسؤحدد الخطوط العامة الوصف الوظيفي: 
  واسعة النطاق والنتائج المتوقعة. الوظيفية

ما : الخصائص الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة
 والكفاءات*هي المهارات والمعرفة والخبرات 

الالزمة لالضطالع  الشخصية والسماتوالمؤهالت 
  بالوظيفة؟

ين علي أساس تميز الموظف تجنب فرض المعايير التي
. ليكن اعتبارك بما هو تباين الخلفيات والدين والجنس

  الزم فعًال ألداء الوظيفة وكيفية تقييمه فحسب.

و ادخل أاستشر محام استعن باالستشارة القانونية:  
بل بدء عملية ق http://natlex.ilo.org  موقع على

التعاقد لضمان امتثال اإلجراءات والعقود واألجور 
والمزايا لجميع القوانين السارية، أو استشر مديري 

ذات خبرة في  أخرىالموارد البشرية، أو أي منظمات 
  هذا المجال.

المتقدمين عن طريق  ضد تجنب التمييز :اإلعالن
اختيار كلمات معينة في اإلعالن أو وضعه في مكان 
خاص. ضع تعليمات ومواقيت واضحة. قرر ما إذا 
كنت ستوظف من داخل المنظمة قبل التوظيف من 

أفضل الخيارات لتشجيع األشخاص  ابحثخارجها. 
المناسبين للتقدم للوظيفة وإقصاء تلك األعداد الكبيرة 

الوظيفية غير المناسبة، وذلك من خالل من الطلبات 
كتروني، اإللالسابقون، رسائل البريد  المتقدمون مثًال،

  الصحف، اإلذاعة المحلية، االتصال الشخصي.

من الوكاالت المحلية أو احذر سرقة الموظفين  •
 الحكومة.

حتى تتمكن إقامة ندوات للموارد البشرية  •
أكثر الوكاالت من جمع الموارد البشرية بطريقة 

  فاعلية.

في  سوف يساعد استخدام طلب تقديم موحدالطلبات: 
أبسط ستكون وضع قائمة مختارة. السيرة الذاتية 

غير ستكون وأسرع، لكن طريقة تقديم المعلومات 
سوء  إليوالفروق الثقافية يمكن أن تؤدي  معيارية
   تأويل.

 

العمل. حتى وإن لم يكن ألحد المرشحين خبرة سابقة، تركز على اإلنجازات الفردية التي تتعلق بأداء  الكفاءات*
  فربما يتمتع بجميع السمات الفنية والشخصية الالزمة أو الخبرة في مكان آخر.

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Core Humanitarian Competencies Guide, cbha 2011 Managing Others, Pick up & go guide,© Oxfam 2006 

Recruitment & Selection Manual, J. Satterthwaite, VSO 2007 
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 و تسليم المهامالتوجيهات عطاء إ 
  ن جدا الستمرار المشروعات، ولضمان فاعلية فريقك.االمهام عنصران مهم وتسليم إعطاء المعلومات 

ً واإلجراءات والسياق األوسع نطاق حول السياساتالمعلومات األساسية  التوجيهاتإعطاء عملية غطي تبينما   ا
  على استمرار العمل وتمرير الخبرة اليومية للعمل. تسليم المهامومتطلبات الوظيفة، يركز 

"أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث هو العمل دون تسلم المهام على اإلطالق، بل تلقي شائعات ومحض آراء، وفي 
ريتشارد لورينز، منتدى العاملين في مجال أفضل األحوال إجراء جولة سريعة على مهام العمل فحسب". 

  اإلغاثة.

 

 
  

 إلجراءكوسيلة All In Diary استخدام

  تسليم المهام.

  

يعد تسجيل المالحظات و المعلومات في 
مذكرة اليوميات تلك أداة جاهزة لتسليم المهام 

  للموظف الذي يحل محلك.

فذلك يساعد علي استمرار األنشطة وخاصة 
  من االستجابة للكوارث. ةفي المراحل األولي

  :يمكن ان تحتوي المذكرات علي التالي

 ات االتصال المفيدةجه �

القيود والنهج الناجعة للعمل في البيئة  �
 المحلية

ية التي تم اتخاذها خالل القرارات األساس �
 المشروع

الدروس المستفادة من أنشطة المشروع  �
 ناآل حتى

القضايا قضايا األمن والموظفين و �
 اللوجستية

 عقدت وأهم نتائجهااالجتماعات التي  �

 ت البارزةالمتابعات العاجلة والتحديا �

 واالقتراحات العامةالمالحظات  �

ساعات العمل واإلجازات واألنشطة  �
 الموسمية المحلية

 االعتبارات الثقافية �

 التسهيالت المحلية �

 

  تسليم المهاما

هو الموظف الذي شغل المنصب  أهم مصدر للمعلومات
ً سابق   .ا

من  ط وتنظيم عملية تسليم المهام يقللالفشل في تخطي
 مج.فعالية البرنا

ار ال تكفي، ولكنها أفضل ساعة واحدة في المط �
 .من ال شيء

ً العمل سوي � لمدة أسبوع أمر مثالي فهو سيتيح  ا
 التعرف على فريق العمل والشركاء.

التوجيهات وجًها لوجه استخالص  باالمكان إذا لم يكن
، فأقل ما يمكن عمله هو تقديم ايب)سك(أو عبر 

حول  اً جيد بةملفات مرتومالحظات مكتوبة وموجزة 
  .تسليم المهام 

يجب أن تأخذ في االعتبار النقاط التالية عند إجراء 
  تسليم المهام:

  الحالة الحالية للبرامج: 
التمويل والموارد، الخطط واألولويات، المخاطر 
وحاالت الطوارئ، الشركاء وجهات االتصال الرئيسية 

  وين .مع أرقام الهواتف والبريد اإللكتروني والعنا

  عن تاريخ المشروع: وحديث وجز مختصرم
اإلنجازات، التغييرات والدروس المستفادة، الصعوبات 

  والقيود.

 :األولويات في األسابيع المقبلة

األنشطة اليومية وااللتزامات المنتظمة وجهات  �
 االتصال.

 .أي فعاليات خاصة مؤقتة �

 ... إلخ.موادأي مشروعات حالية،  �

 جتماعات.أي مهام خاصة مثل رئاسة اال �

طرق العمل، أفضل مصادر المعلومات، أمور عامة: 
النصائح التي تساعد علي التعايش مع بيئة العمل مثل 

  ؟كيف وأين يمكن االسترخاء

  

  

ابدأ بجمع ملحوظات تسليم المهام قبل مغادرتك بأسابيع 
قليلة، مع مراعاة القضايا التي يمكن أن تثار في 

صة بآخر أيام قضيتها المستقبل، ثم أضف التفاصيل الخا
  في العمل.

  إعطاء التوجيهات

يستفيد حديث التعيين من عملية التوجيه يمكن أن 
  المشتملة على اآلتي:

 التوجيه بشأن موقع العمل:
  والمعلومات؟  ردوالموا ؟مكتب كل فرد أين يوجد

  ؟ أين مكان تناول الطعام والنوم
  :  التوجيه التنظيمي

قيم ما هي ال المنظمة؟المناسب في هذه  مكانيأين 
  ؟ واألهداف الخاصة بهذه المنظمة 

  لصحة والسالمة:ا
ما هي إجراءات الصحة والسالمة ومواضع 

 االهتمام؟
  بنود:الشروط و ال
؟ ماذا أفعل ف سأتقاضى راتبي؟ ما هي مستحقاتيكي

   إذا واجهت مشكلة؟
  معلومات توضيحية عن البلد:

االهتمام. وع الخلفية عن البلد أو المنطقة موض
  .الخرائط والخطط طبيعة وحجم الكارثة و

  البرنامج: معلومات توضيحية عن
الغايات التي ينشدها البرنامج  األهداف و ما هي 

وأهدافه ومنجزاته، وما التمويل المخصص له، 
والتقدم الذي تم إحرازه فيه، والتحديات التي 

اإلجراءات  ؟ وما هي السياسات و البرنامج يواجهها
 تبعة؟ الم

  المتطلبات الوظيفية:
؟ الزمنية المحددة لي اف و الجداولما هي األهد

كيف سيتم مراجعة أدائي وتقييمه ؟ كيف سيتم 
التنسيق بين دوري و أدوار اآلخرين في فريق 

  العمل؟ 
  

ة إعطاء م المقرات الرئيسية عمليعادة ما تنظ
قبل الرحيل، إال أن إعطاء  المعلومات والتوجيهات

ت عبر مكالمة هاتفية قصيرة من ميدان توجيها
العمل أمر مفيد كذلك. وإعطاء توجيهات كاملة عند 

 الوصول إلى ميدان العمل أمر ضروري. 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 

Information Note, Basic Training for NGO Workers, © 2007 People In Aid;    
Induction, Briefing and Handover Guidelines, © 2005 People In Aid;   

Handover checklist, © 2007 People In Aid 
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  التخطيط والفعالية الشخصية
العمل في مجال االستجابة لحاالت الطوارئ أمر باعث على التحدي. ولكي تحسن من فعالية أدائك إلى 

   .أثناء حاالت الفوضىمتحمًسا وواثقًا ومنظًما أقصى حد، يجب أن تظل 

 ارفع كفاءتك الشخصية

 اعرف ما يحفزك ويلهمك .1

ما الذي تريد أن تجنيه من هذه الخبرة؟ إلى أي مدى يتسم ذلك بالواقعية؟ ركز على ما هو مهم لك 
كن على اتصال دوًما بعائلتك وأصدقائك عن طريق الهاتف/ البريد وحافظ على اإلطار اإليجابي لعقلك. 

  تذكاراتهم.اإللكتروني واحمل صورهم/ 
 داوم على التعلم وتطوير الذات .2

ما هي نقاط قوتك ومجاالت تطورك؟ كيف يمكن أن تحافظ على التوازن بين العمل الشاق وتحقيق 
المشاركة الوجدانية والتواصل الواضح طور مهارات االستماع واألهداف والراحة أو العائلة أو كليهما؟ 

  لديك. واالستقرار
 كن منظًما .3

نهج منظم سيساعدك على إدارة  إتباعكل شيء يحدث في حاالت الطوارئ يكون عاجًال، ولكن 
تسجيل. األولويات األكثر أهمية والحد من الوقت الضائع والضغط. ضع خطة عمل واضحة ونظام 

  العمود الجانبي)(انظر "إدارة الوقت" في 
 حافظ على صحتك ولياقتك .4

ساعات يوميًا أمور ضرورية.  8-6تناول غذاء متوازن والمحافظة على التمارين الرياضية والنوم عدد 
تمتع بالصحة وتعلم إدارة " صفحة (انظرتأكد من حصولك على فترات لالستراحة واالسترخاء بانتظام. 

  الضغط")
  لمهام حاالت الطوارئ في الميدانالتخطيط الشخصي 

 إدارة الوقت

  بفاعلية أكبراعمل 

تأكد من وضوح الغرض من  -
 االجتماعات وشكلها

 ال تؤجل مهامك -

وأنت في عالج األمور المهمة  -
 أقصى درجات تنبهك

أعد تقييمها ضع مهل زمنية و -
 إذا تغير الموقف

ركز على كال األمور العاجلة  -
 والمهمة

  اعمل بفاعلية أكبر

 خطط لعملك -

 كن واقعيًا في تحديد أولوياتك -

 مهام"" قوائمأعد  -

خصص وقتًا للتفكير خالل  -
 يومك

خد فترات استراحة خالل  -
 يومك

لمات اخطط لالجتماعات والمك -
 الهاتفية

 حافظ على مكتبك مرتًبا -

 تحل بالصبر -

اطلب من أحد زمالئك التعليق  -
 على عملك

 أنجز المزيد بموارد أقل

فوض مهاًما متى وحيث لزم  -
 ذلك

 كن واضًحا عند استحالة -
 الطلبات

عقد االجتماعات غير ال تشجع  -
 الضرورية

ال تتحمل مسئولية مشاكل  -
 اآلخرين

 :80:20تذكر قاعدة  -
% من عملك ينجز خالل 80
  % من وقتك20

فكر في كيفية مواكبة الظروف في الميدان. فربما تضطر للعيش في خيمة دون  •
وتأكل طعاًما مخصًصا لحاالت الطوارئ،  من النظافة حالة سيئةفي خصوصية و

 في بيئة غير آمنة.  ذلكوتتعامل مع الموت والدمار وتقدم دعًما نفسيًا لآلخرين، وكل 

الخاصة بالسفر والجوانب الصحية والمالية والتأمين  اوراقك الرسميةجهز جميع  •
 األمتعة وغيرها من متعلقات.الشخصية و كوأوراق

ات واضحة من المنظمة، تحدد الشروط واألحكام التي تأكد من حصولك على توجيه •
 تسري عليك ومكان عملك ومع من ستعمل.

 (انظر صفحة "إعطاء التوجيهات وتسليم المهام")

 قبل

 تأكد من حصولك على توجيهات واضحة في الميدان تتضمن التوجيهات المتعلقة باألمن •

 وضح مهامك وتوقعاتك والتسلسل التنظيمي الذي تخضع له •

أداة الولوج إلى اإلنترنت عنوان البريد اإللكتروني و –هيأ مكان عملك واتصاالتك  •
 وأدوات حفظ الملفات... إلخ. السكايب والهواتف و

 تعرف على فريقك في المكتب وفي الميدان •

 هيأ لوازم المعيشة اليومية مثل الطعام واإلقامة والنقل والتمارين والراحة •

 الطبية والخاصة بطب األسنان والمصارف والبريد والهاتفاعثر على المرافق المحلية  •

 ضع في اعتبارك مسألة تسليم المهام. ما الذي يجب تسجيله وكيف ستسجله؟ •

 خالل

 تأكد من الترتيب الستخالص المعلومات وإجراء فحص طبي شامل •

 حافظ على جهات االتصال المهمة بالنسبة إليك •

 تتحدث في االجتماعات أو إلى الصحافةخطط للتحدث عن عملك إلى العامة كأن  •

 امنح نفسك بعض الوقت لتتكيف مع العودة إلى الحياة والعمل •

 بعد

 التخطيط الشخصي للطوارئ

للمعدات لتكون مستعًدا، سواء في حالة اإلخالء أو  للكوارث المستقبلية. أعد قائمة مرجعية ضع خطة
  مكوث في المنزل بخدمات محدودة: ال

مذياع يعمل بالبطارية؛ احن؛ وهاتف خلوي؛ ش طابعة؛ محمول؛ وسيلة للولوج إلى اإلنترنت؛حاسوب  •
 خزان ممتلئ بالغاز؛ ما يلزم من نقود

 في مكان آمن يسهل الوصول إليه وأحفظهااحزم وثائق العمل المهمة  •

 الوثائق الشخصية الخاصة بالهوية والماليات في مكان آمن يسهل الوصول إليه أحفظ •
 

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Time management handouts, InTuition Consultancy, 2011 

How to Make Time to Think, 3D HR, 2009 
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  التطوير الشخصي والمهني
 

على قطاع اإلغاثة، وتوقع باستمرار تطوير العاملين فيه  الصبغة االحترافيةثمة تركيز متنام على إضفاء 
  لمعرفتهم ومهاراتهم وسلوكياتهم بغية تحسين أدائهم. 

) على ضرورة تطوير العاملين لكفاءاتهم الشخصية والفنية واإلدارية الالزمة 8.3لإلغاثة ( ينص المعيار األساسي
   للقيام بذلك.واستخدامها لتحقيق أدوارهم وفهم كيفية دعم المنظمة لهم 

 كيف يتعلم البالغون؟

يكون على رأس العمل (من خالل التجربة واألهداف التي تتسم بالتحدي... ما يتعلمه البالغون م% 70
  إلخ.)

(التدريب واإلرشاد... دعم النظراء يكون من خالل % 20
  إلخ.)

التعلم الرسمي (التدريب وجًها لوجه، % يكون من خالل 10
   عبر اإلنترنت، القراءة... إلخ.)

 التعلم الرسمي. طبيقلتفرصة ال أهميةيشير هذا النموذج إلى 

  

  التفضيالت الشخصية لمنهجيات التعلم المختلفة.  أنماط التعلم لهوني وممفوردتبرز 

 

يفضلون القيام بالتحديات  النشطاء
  الجديدة وخوض التجربة فيها

اءة والتحليل يفضلون القر المتأملون
  والمراقبة والتأمل.

يريدون أن يفهموا األسباب  النظريون
  والمفاهيم والعالقات األساسية.

يحبون "المحاولة"  البرجماتيون
وخوض التجربة في األشياء ليكتشفوا 

  كيف تعمل.

 ؟كيف تخطط لتطورك

قيم مستوى معرفتك ومهاراتك وسلوكك الحاليين مقابل أي كفاءات الزمة ألداء دورك. هل  – 1لخطوة ا
   (انظر صفحة" الكفاءات األساسية للعاملين في مجال اإلغاثة"). ثمة فجوات؟

  العملية التي ستدعمك في تنفيذ تعلمك داخل عملك.اختر الفرص التنموية  – 2الخطوة 

 ما هو موضح أعاله؟هل هي تالئم نمط التعلم المفضل لك ك •
والمال والمعدات  ظروفك ومواردك (مثل توفر األشخاصهل طريقة التقديم تتناسب و •

 وسهولة الحصول عليه واالتصال باإلنترنت والوقت)؟
المهارة أو المعرفة أو السلوك الذي تريد تطويره والذي أنت  ومستوىهل المنهجية تتناسب  •

 عليه اآلن؟
 هل تدعمك منظمتك في تنفيذ خطة تعلمك؟ •

 من أين تحصل على الدعم

 التدريب عبر اإلنترنت

UNHCR E-CENTRE:  
http://www.the-
ecentre.net/resources/1-1-1.cfm 

(المركز اإللكتروني للمفوضية العليا لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئين)

CONTEXT: 
http://www.contextproject.org/ 

  (السياق)

DISASTER READY: 
http://www.disasterready.org/abo
ut 

  (االستعداد للكوارث)

BUILDING A BETTER 
RESPONSE: 
http://www.buildingabetterrespon
se.org/ 

  (بناء استجابة أفضل)

 التدريب منظمات

REDR:    http://RedR.org.uk  

  (المتخصصون المسجلون إلغاثة الكوارث)

BIOFORCE: 
http://www.institutbioforce.fr/spip.
php?rubrique30  

MANGO 
http://www.mango.org.uk  

  (المحاسبة اإلدارية للمنظمات غير الحكومية)

INTRAC  http://www.intrac.org  

  (المركز الدولي للتدريب والبحث)

pm4ngos 
http://www.pm4ngos.com   

  (إدارة المشروعات للمنظمات غير الحكومية)

إعداد الشبكات للمنظمات والمواقع 
 اإللكترونية:

START NETWORK: 
http://www.start-network.org  

  )ابدأ الشبكة(

NETWORK LEARNING: 
www.networklearning.org 

  )تعلم الشبكة(

PHAP: 
https://www.phap.org/learning-
pathways  

  )محترفون في المساعدة والحماية اإلغاثية(

ALNAP: 
http://www.alnap.org/resource/12
671 

  )شبكة التعلم الفعالة للمساءلة واألداء(

GUARDIAN GLOBAL 
DEVELOPMENT PROF 
NETWORK:  
http://www.theguardian.com/glob
al-development-professionals-
network  

  )لمحترفي التنمية العالميةشبكة جارديان (

RELIEFWEB : 
http://reliefweb.int/training  

  )موقع اإلغاثة(

 

 االنجليزيةمتوفرة باللغتين العربية و مصادر أخرى 
Learning & Training Policy Guide © People in Aid 2008 

Between Chaos and Control: Rethinking operational leadership, © ALNAP/ODI 2014 
Core Humanitarian Competencies Guide, CBHA, 2011 

 

النشطاء

المتأملون

النظريون

البرجماتيون
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 العمل الجماعي
ً ضروري اً العمل الجماعي عنصريشكل  قوي نحو العمل الجماعي يتطلب  توجهللعمل اإلغاثي. إال أن بناء  ا

نسبة الالمهن والثقافات واألساليب والتوقعات و تختلطحيث من التحدي على وجه الخصوص  اً قدر
  مرتفعة من تبدل الموظفين. ال

 

 تتطلب فعالية الفريق: 

   ء الفريق بالغاية المشتركة.من جانب جميع أعضا االلتزام

  غاية فريقك؟ ما هو مدى وضوح           

ً  حيث يعمل أعضاء الفريق التعاون والتشارك مهاراتهم البعض، من خالل االعتراف بلصالح بعضهم و سويا
ً ومعرفتهم ومشاركتها سوي                                    .     ا

  وليات بعضه البعض؟ مدى يفهم فريقك بوضوح أدوار ومسؤ إلى أي           

  يمكن أن يقوم بها إجراءات المناقشة وصنع القرار

 القائد •

 )ذات الصلة الخبرة في المسألةأقلية مختارة من الفريق (مثل ذوي  •

 األغلبية •

 إجماع الفريق، حيث يوافق كل شخص على القرار بدرجة ما.  •
سيتخذون القرار ومن سيكون متوقع قراره وكيف إلى أي مدى يتضح ألعضاء فريقك ما هو 

  وًال عنه؟مسؤ

يدمر العملية إذا لم تتم قد عملية صناعة القرار، ولكنه الصراع هو عنصر حتمي من عناصر  :إدارة الصراعات
  خطوات الست لمساعدة فريقك على التغلب على صراعاته.على النحو الصحيح. اتبع هذه ال إدارته

 هم وجهة نظر كل طرف.، ثم حاول فوضح وحدد سبب الصراع . 1
 غايات مشتركة يتفق عليها جميع األعضاء. جد . 2
 حدد الخيارات المتاحة أمام الفريق. . 3
 اإلجماع وأزلها.حدد العوائق أمام  . 4
 جد حًال يقبله الجميع. . 5
 هذا الحل بالنسبة لكل منهم. فهم جميع األطراف لما يعنيه تأكد من . 6

ومن خالل تطوير واستخدام تضع الفرق الناجحة عمليات تواصل فعالة.  تكررمالتواصل المفتوح الصادق ال
  . تماء بين أعضائهاالنبناء الثقة وروح المهارات األساسية المبينة أدناه، يمكن للفريق 

بأنهم  فعاالً تتحقق دائًما إلى أي مدى يشعر فريقك شعوًرا إلى أي مدى يتسم التواصل بين فريقك بالفعالية؟ هل 
  يعملون معًا ويتكيفون مع هذا العمل الجماعي؟

 المهارات األساسية الالزمة لبناء الثقة

 فهم الفريق لوجهة نظر بعضه البعض – اإلنصات •

 للوصول إلى حل وسطاالستعداد  – التضحية •

 للمعلومات والمهارات والموارد – مشاركةال •

 المفتوح والصادق والجدير باالحترام – التواصل •

تزيد االندماج من خالل االتفاق على لغة (لغات) مشتركة؛ وتجنب اللغة االصطالحية؛ والتحدث  – اللغة •
 بطريقة إيجابية

الفريق وليس من أجل الفرد فحسب، واستخدام مهارات كل شخص العمل لصالح  – د والكفاءةالعمل بج •
 في الفريق

 تشجيع الجميع على تبادل آرائهم والدفاع عنها والتكيف معها – اإلقناع •

نموذج توكمان لتطوير فريق 
 العمل

تمر الجماعات والفرق من خالل 
. لذا فيجب اً معروفة جيد لمراح

التنقل من بينها أن تحثهم على 
  بأسرع طريقة ممكنة. 

  مرحلة التشكيل

انتبه  اجتماعات مبكرة.
يجب أن تسعى إلى للمشاركة. 

على تعرف أعضاء الفريق 
  البعض؛ وضح التوقعات مبعضه

  مرحلة المناقشة

االستعداد لبدء العمل. اختالف 
التحديات التي تواجه  اآلراء.

أنت بحاجة إلى إدارة القيادة. 
  الصراع

  مرحلة المواءمة 

ء االتفاق على كيفية العمل بد
ً مع ، ووضع القواعد ا

يجب أن واإلجراءات والعمليات. 
تتأكد من فعالية اإلجراءات 
الخاصة بكيفية مشاركة 
المعلومات والتعامل مع 

  االختالفات وإدارة االجتماعات.

  مرحلة التنفيذ

العمل في بيئة مريحة ومفتوحة، 
تفويض المهام، اختالف األدوار. 
يجب أن تحافظ على فعالية 

  التنفيذ. 

  مرحلة االنتهاء

يجب أن تنتهي مهام الفريق. 
 تخلق نهاية إيجابية

 
) 1965توكمان، بي دبليو (

"'Developmental 
sequence in small 

groups التسلسل التنموي*) "
  "في الفرق الصغيرة

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Building trust in diverse teams, © Oxfam for ECB Project, 2010 

Teams and Team Working,  2009 
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ً ابق آمن  ا
نظراً لتزايد انعدام األمن في البيئات التي يعمل فيها موظفين اإلغاثة وازدياد الهجمات التي يتعرض لها العاملين 

نفسك في حالة الطوارئ أكثر أهمية في تقديم المساعدات إلى حد مفزع، التعرف على أفضل طريقة تحمي بها 
  األن من ذي قبل.

  (انظر صفحة "إدارة األمن")

ً بها طوال مدة عملك. بأي  تغطي النصيحة التالية بعض المسائل العامة التي يجب أن تبحث فيها وتكون ضليعا
  شكل من األشكال، يجب أن تكون على علم بسياق عملك وعلى دراية بإجراءات األمن السارية في منظمتك. 

 

  
المتخصصون المسجلون إلغاثة ( UK  RedRمن موقع

ي الشخصي للدورة التدريبية للعاملين فاألمن  –الكوارث) 
  مجال اإلغاثة

  
  

انتبه دائًما لقواعد 
  ! األمن والسالمة

 

  :كن مستعًدا

 

على استفد من أي تدريب  −

االتصاالت األمن الشخصي و

  قبل اضطالعك بالمهمة 

المسائل اطلب معلومات حول  −

  األمنية قبل توقيع عقدك

كن ملًما بالموقف الجاري في  −

الجزء الذي ستعمل البلد أو 

  فيه

احصل على توجيهات بشأن  −

  انتقالك

  حدد التهديدات الخاصة −

كن على علم بمستجدات  −

  باستمرار األمور

 الشعور بالرضا الذاتيتجنب  −

  

 

 

بشأن إذا لم تكن مرتاًحا 
ال  –مهمتك أو رحلتك 

  تقم بها
 

  االتصاالت

ً كن ملم • بخطة األمن واإلجراءات التشغيلية النموذجية  ا
 لمنظمتك

ول عن األمن في احصل على التوجيه من الشخص المسؤ •
 فريقك

 –تعلم استخدام جميع معدات التواصل قبل انتقالك  •
 اتف الفضائي... إلخ.الهالهواتف، جهاز الالسلكي، 

ً كن ملم •  بخطة التواصل / شجرة التواصل لمنظمتك: ا

  االتصال الهاتفي إبالغ التقارير أوإجراءات   -

  إجراءات وترددات أجهزة الالسلكي -

  أنظمة التواصل والدعم -

 (داخلية وخارجية)ظ بقائمة لنقاط االتصال احتف •

احتفظ بنسخة ورقية من قائمة االتصاالت الستخدامها  •
 حال سرقة الهاتف أو نفاذ البطارية

آمن احتفظ بنسخ من الخطط واإلجراءات في مكان  •
 يسهل الوصول إليه

تأكد من علم الجميع بما تفعله في نقاط التفتيش، حال  •
 وقوع حادثة... إلخ.

ً مع الفرق األخرى إذا كان ذلك آمنشارك الخطط  •  ا

 اإلخالء

  اعرف ما يتعين عليك فعله في حالة الطوارئ:

في حاالت الطوارئ  خالءخطط منظمتك لإلب علم علىكن  •
 :وأي مستجدات لها

 لتنسيق مع المسؤولين األمنيين في منظمتكا    −

 غالقإجراءات اإل −

 نقاط التجمع −

 معدات ولوازم النجاة −

 خالءسبل االنتقال لغرض اإل −

(المطارات والحدود والطرق  خالءنقاط وطرق اإل −
 الخاصة) على الخرائط

  خالءالمركبات المجهزة والمعدة لإل −

 عند اللزوم خالءتدرب على خطة اإل   •

الخطط الطبية للطوارئ، وتعرف على مقدمي تحقق من  •
 الخدمات الطبية

ضع قائمة بالبنود الشخصية التي يجب أن تأخذها أو  •
 تتركها في حالة الطوارئ وموقع هذه البنود

 

 لالتنق

 احصل على توجيهات بشأن أحوال الطريق واألمن •

على نسخة من خطة ما من حصول شخص تأكد  •
 االنتقال خاللهاانتقالك: الطرق التي سيتم 

ونقاط االتصال  محطات الوقوف المخطط لها. -
  في هذه المحطات

  طار الزمني للرحلةاإل −
ربما يجب أن يكون هذا ، (في بعض األحيان
ً األمر محاط   بالسرية) ا

نسخة من جواز سفرك ورخص االنتقال وبطاقة  احمل •
 الهوية الخاصة بمنظمتك ونقود للطوارئ

أدوات احتياطية من الطعام والماء و اً مزيد خذ •
 وأوراق... إلخ.

ً ارتداء حزام األمان دائم • يقلل بشكل كبير حاالت الوفاة  ا
 وإصابات العجز الناجمين عن حوادث الطرق

. وإذا كان لديك سائقين، خفف السرعة في المركبات •
 تأكد من حفاظهم على سرعات آمنة على نحو معتدل

حمل ركاب مسلحين تال تقف للحوادث على الطريق أو  •
 مثل الشرطة أو الجنود

اطلب المشورة في كيفية التصرف في نقاط التفتيش  •
 الموجودة في ميدان عملك قبل االنتقال

ً تحقق دائم • من معلوماتك من خالل جهاز الالسلكي أو  ا
 الهاتف

بعد كل رحلة، استخلص المعلومات حول أحوال  •
 ن  الطريق واألم

 األخطار

في أماكن اإلقامة والمكاتب، تحقق من أمن األبواب  •
والنوافذ ومنافذ الحريق وأي مطافئ للحريق وكواشف 

 الدخان ... إلخ.

 استعن بخبرة المحليين لتقييم مستوى التهديد •

القفازات، األقنعة،  -قيم الحاجة إلى المالبس الوقائية •
 السترات الواقية ضد الرصاص، الخوذ الواقية... إلخ. 

 اعرف موقع المناطق والمواقع اآلمنة ألعضاء فريقك •

المشاكل الصحية المحتمل التعرض كن على دراية ب •
 لها أنت وفريقك

ً كن ملم • ً  بما يحدث حولك ومنتبها  له وكذلك المخاطر ا
 والتهديدات المحتملة، وبلغ عنها

ً عندما تكون منخرط • في مهامك، انتبه لألمور المتعلقة  ا
بأمنك الشخصي وتجنب مناطق الخطر المحتمل مثل 
األماكن المزدحمة والحدود بين الفصائل وحاالت 

 الشغب ومناطق النشاط اإلجرامي والقصف

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
Safety and security for national humanitarian workers ©  OCHA 
2011 
Staying alive, ICRC Handbook © ICRC, 2006  
Quick run bag © Safer Edge 2013 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات

http://learning.actionaid.org/enrol/index.php?id=125 
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 لتوترة االحفاظ على الصحة وإدار
وعلى أية  .بالقلق والتوترالشعور تقديم المساعدة اإلغاثية في حاالت الكوارث وجهود االستجابة يسبب 

يمكن أن تعرض و ، بلوأدائهلفرد ل الصحة العامةضعف الصحة والضغوط الحادة علي  يؤثر ،حال
 خرين للخطر.اآل

 التوترالتعرف على 

ولكن تفاقم هذا بشكل فعال،  أديرأمر إيجابي إذا ما  بالضغطعور الش
وضعف الصحة وضعف الشعور بالقلق والتوتر الشعور يؤدي إلى 

  األداء.

نتيجة للعمل لمدة نتيجة لتراكم مهام العمل أو  التوتر يمكن أن يولد
مثل العمل في حاالت طويلة في بيئة عمل صعبة أو محبطة 

  ."اإلنهاك التام"وهذا يؤدي في النهاية إلى . الطوارئ

 التالي: على ملتأعراض الضغوط الحادة يمكن أن تش

شعور المن  للحد نصائح
 بالضغط

العاملون في مجال اإلغاثة 
الضغط اإلنهاك ولخطر معرضون 
يمكنك اتباع إجراءات والمرض. 

  بسيطة للحد من هذه المخاطر:

كن على وعي بعالمات الضغط  �
 التي تظهر عليك وعلى اآلخرين

تعرف على طبيعتك الشخصية  �
وكيف يمكنك الشعور باالسترخاء 

يحتاجون إلى كأن تكون ممن 
مساحتهم الخاصة أو رفقة 

 اآلخرين

ضع نظاًما للموظفين لدعم وتفقد  �
 بعضهم البعض

أو صديق أو تحدث إلى زميل لك  �
ادعم شخًصا عند شعوره بالضيق 

 من شيء ما

خذ إجازتك للراحة واالستجمام  �
 في وقتها المحدد

ابق على اتصال بالعائلة  �
 واألصدقاء

 اعرف حدودك واقبلها �

ركز على ما تم إنجازه أو تحقيقه  �
بدًال من التركيز على ما لم يتم 

 إنجازه

حاول أن تكون مرنًا وتقبل  �
 التغيير

 نم جيًدا �

 قم بالتمارين الخفيفة وحافظ على �
 نمط حياة صحي

 خد فترات استراحة باستمرار �

قم ببعض األنشطة الممتعة أو  �
 مرحةال

اشرب قدًرا كبيًرا من المياه  �
وحافظ على نظام غذائي منتظم 

 ومتوازن

تأملك أو حافظ على صالتك أو  �
 استرخائك

 Wellness Briefing forمقتبس من 
Relief Workers – Save the 

Children, Haiti, 2010  توجيهات حول*)
من  –الصحة العامة للعاملين في مجال اإلغاثة 

، هايتي، Save the Childrenموقع 
2010(  

  

 سلوكية

  النشاطفرط 

 القيادة الخطرة

  اإلجهاد

  نوبات غضب

  كثرة الجدل

 إهمال الذات

 عاطفية

  الخوف و القلق

الشعور بالذنب و 
  التشاؤم

  االكتئاب

 االستياء

  حدة الطبع و الغضب

  فقدان الدعابة

 االبتعاد عن اآلخرين

 إدراكية

  سوء تركيز

  ضعف الذاكرة

  االرتباك

  السريع /رد الفعل البطيء

  سيئةاتخاذ قرارات 

 تبني مواقف سلبية

 جسدية

  الصداع، اآلالم

  الغثيان

  عياءالشعور باإل

ارتفاع معدل ضربات 
  القلب

البرد فرط التعرق، 
  المفاجئ

  االرتعاش

 الكوابيس

على وقوعها.  اً كونك شاهدالتجربة الشخصية لصدمة ما أو يمكن أن يأتي نتيجة  الحاد القلقاضطراب 
ويمكن أن تتضمن هذه األعراض أفكار أو أحالم خالل شهر من وقوع الصدمة. تظهر األعراض عادة 

ً وهذه األعراض غالبو االنفصال أو سلبية المزاج أو تجنب اآلخرين أو اضطرابات النوم. أقهرية مؤلمة  ما  ا
  .خالل شهر أو قد تستمر لتسبب اضطراب ما بعد الصدمة تتالشى

تتشابه يظهر بعد وقوع الصدمة بشهر على األقل أو بعد مدة أطول. يمكن أن  راب ما بعد الصدمةطاض
  . الحادأعراضه مع اضطراب القلق 

ً عالجيتطلب كال من اضطراب القلق الحاد واضطراب ما بعد الصدمة  ً  ودعما ً ا   . متخصصا

  لوكاالت اإلغاثة –مبادئ إدارة القلق  

 يجب أن يكون لدى الوكالة سياسة فعالة مكتوبة لمنع آثار الضغط أو الحد منها. : السياسة . 1

 االستجابة للضغط المتوقع ومواكبته.: لقدرة فريق العمل على التحقق والتقييم . 2

ً تحديد المهام مسبق: اإلعداد والتدريب . 3  في إدارة الضغط. ا

 ... إلخ.1: 1من خالل فريق العمل بشكل متواصل مستويات الضغط بين  مراقبة . 4

 لفريق العمل للتعامل مع الضغوط اليومية. الدعم المستمر . 5

ً  دعم وإدارة األزمات . 6 ً مالئم ثقافي التي تقدم دعما فترات العمل المسببة للحوادث المسببة للصدمات أو  ا
 للضغط. 

ً دعم إنهاء المهام أو العقود عملييجب أن يكون  – المهامانتهاء دعم  . 7 ً شعوريو ا ً  ومالئم ثقافيا  .ا

ً  سلبياً مكتوبة للعاملين المتأثرين تأثر سياسات واضحة – دعم ما بعد المهام . 8  .ا
  "إدارة الضغط للعاملين في مجال اإلغاثة") 2012مقتبس من مؤسسة أنتاريس (

 متوفرة باللغتين العربية و االنجليزيةمصادر أخرى 
إرشادات للممارسات الفضلى،  -إدارة التوتر من قبل العاملين في المجال اإلنساني

2012مؤسسة عنتاريس، عام   
Managing Stress in the Field, © IFRC 2009  
How to manage leadership stress, © Center for Creative 
Leadership 2009 

 (مصادر باللغة العربية) مواقع إلكترونية لمزيد من المعلومات
http://pscentre.org/resources/iec-materials-arabic-sarc/  
https://www.antaresfoundation.org/guidelines#.WPiWu4jysdU 
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  )All In Diary(شرح     
من قبل ليندا ريتشاردسون وجيل برايس، واللذين آمنا بشغف  2006) عام All In Diaryتأسست (

أن فتح إمكانية الوصول للمعلومات لكل من العاملين المحليين والدوليين في المجال اإلنساني في الميدان 
بالحصول على نفس مقدار الفهم والمعرفة، وبذلك تحسين الجودة، ورفع الشعور يساعد الجميع 

  بالمسؤولية، وتعزيز تعاون بين العاملين في االستجابة اإلنسانية. 

 
  ) تلقي الضوء على: All In Diaryالتقييم والنتائج في (

المنظمات والحاجة الملحة لهذه المعلومات في المنظمات المحلية (المنظمات الغير حكومية،  •
 المجتمعية، والمنظمات الحكومية) والمجتمعات المتضررة. 

) يعتبر فريداً ومرتبطاً All In Diaryل (والمحتوى  ،والشكل ،والبسيط ،التصميم الواضح •
 بالعمل اإلنساني ارتباطاً وثيقاً.  

ومالحظات ميدانية تحسن التخطيط  ،المعلومات اإلنسانية األساسية مع مذكرات عمليةضم  •
 الشخصي وتعزز التفاهم والتنفيذ.

) يتم تزويدها بشكل تطوعي من قبل All In Diary( ـبالخاصة و ،كل يوم بيومه ،التوجيهات وعمليات التشغيل
ماجدولينا ووس، وبيرس سيمور، تاكر، وليندا ريتشاردسون، وجيل برايس، وروزماري الخمسة:  القيميين

  جميعهم لديهم العديد من سنوات الخبرة في العمل اإلنساني.  

لما كان  دعمهم) يتم دعمها من قبل عدد كبير من المنظمات واألفراد والذين من دون All In Diaryإال أن (
  ) ممكناً. All In Diaryنجاح (

) بشكل مستمر للنتائج ولردود األفعال من المستخدمين الميدانيين All In Diaryتستجيب (مراجعة النظراء: 
وتقوم بتحديث المحتوى بشكل كامل كل عامين. وتتم مراجعة هذه التحديثات من قبل مجموعة واسعة من 

وذلك لضمان أن المعلومات هي حقاً  ،والذين يزودون وبشكل تطوعي نتائج العمل ،المحترفين من القطاع
  انعكاس حقيقي للقضايا والمعايير والموارد. 

) بشكل متزايد بشراكة مع المنظمات األخرى، سواء بشكل غير All In Diary( تعملالدعم من المنظمات: 
  رسمي أو تحت ترخيص: 

  

  نشر المذكرات: 

 ، المنظمة الدولية للهجرة) الطفولةمنظمة إنقاذ الطوارئ (على سبيل المثال،  تفي حاال - 
منظمة ، ة الدولية، لجنة اإلنقاذ الدوليةإلى فرق استجابة الطوارئ (على سبيل المثال، الهيئة الطبي - 

 الميد إير)
الشركاء المحليين والمكاتب المحلية (على سبيل المثال، اليونيسف، مجلس المنظمات الغير  - 

 وراء البحار)حكومية الكوري للتعاون اإلنمائي فيما 
كمصدر للتدريب: (على سبيل المثال، سجل المهندسين المختصين في اإلغاثة عند الكوارث،  - 

 ي السياقي)بجي   أوكسفام برنامجالمجلس الدنماركي لالجئين، 

لالستخدام عبر الشبكة الداخلية بموجب ) All In Diaryتكييف كل صفحات معلومات ( - 
  ة العالمية، منظمة إنقاذ الطفولة) الرؤيترخيص (على سبيل المثال، منظمة 

  روابط المشاركة: 

 على الموقع االلكتروني (على سبيل المثال، شبكة اإلغاثة، منظمة كير، أوكسفام)  - 
 مع المكاتب المحلية الميدانية (على سبيل المثال، األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) - 

  التسويق ورفع مستوى الوعي: 

 حكومية اآلسيوية، مراجعة الهجرة القصرية.  رسبيل المثال مجلة المنظمات الغيعلى  - 

 ،)، وبشكل تطوعي من قبل كل من األفرادAll In Diary( تمت ترجمةمع مرور الوقت كانت قد الترجمات: 
والمنظمات إلى تسع لغات: الفرنسية، واالسبانية، والعربية، البنغالية، واإلندونيسية، والكورية، وأرديّة، 

  اإلصدار الخامس بالعديد من هذه اللغات. والتاميلية، والسينهاال.  والتحدي الذي نواجه اليوم هو بتحديث 

كنت مهتماً بالحصول على مزيد من المعلومات ). إذا All in Diaryساعدنا في إنشاء (والشكر لكل من دعمنا 
 info@allindiary.orgااللكتروني: )، رجاًء راسلنا على البريد All in Diaryحول (

QQQQQQQاعدنا باالحتفال بالذكرى س
 السنوية العاشرة. 

 شتري رخصة: ا

توزيع نسQQQQخ عديدة وعة ابلط -
  ) في البالد. AIDمن (

منظمQQQQة إنقQQQQاذ الطفولQQQQة في نيبQQQQال 
لهQQQا لطبQQQاعQQQة وتوزيع حتى مرخص 

لQQQدعم ) AIDنسQQQQQQQخQQQة من ( 2000
  . 2015استجابة زلزال 

 All InلطبQQQاعQQQة نسQQQQQQQخ ( -
Diary :بعالمتك التجارية ( 

) مرخص لهQQا MedairمنظمQQة (
إلدراج شQQQQعارها على الصQQQQفحات 

  ).AIDاألمامية والخلفية من (

الستخدام معلومات صفحات  -
)All In Diary في مصدر (

 داخلي: 

العالمية لديها رخصQQQQة  منظمة الرؤية
) AIDالستخدام صفحات معلومات (

عايير اإلنسQQQانية الرئيسQQQية في دليل الم
  . الجيبي الخاص بها

اش<<<<<<<تري نس<<<<<<<خة الكترونية عبر 
 االنترنت

  لشراء نسخة مطبوعة من  -

www.lulu.com  

 رابط في موقع الكترونيال شارك
 

  منك إلينا:   
شQQQQQQQQQQQQQQQQQQارك رابQQQQQQQQQQط  

www.allindiary.org 

كQQQون جQQQمQQQيQQQع مQQQعQQQلQQQومQQQQات  
الصQQQQQQQفحQQQQات يمكن تنزيلهQQQQا 

  بشكل مجاني. 
منا إليك: أعلمنا في حال كان  -

يجQQQQب إضQQQQQQQQQQQافQQQQة موقعQQQQك 
 لمصادرنا. 

  

 و ردود األفعالالقصص  ناشارك

 All( تماسQQQQQQتخدأعلمنا كيف 

In Diary(  

  
لينكد إن،  وأفيسبوك، تابعنا على: 

 أو تويتر. 
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