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 مقدمةال

    
في  برنامج التعليم الميدانيفي عمالن معاً ت نتابينما كان المؤلف مدونةال هولدت فكرة ھذ
  .2004تسونامي عام  حداث أسريالنكا بعد 

   
معلومات فورية وواضحة و دليل أساسي مكتوب في صيغة  إلىالحاجة ھمية أأدركنا 

ً إلى جنب موجزة  أكثر ھوله الوصول لمصادر مع سويمكن ترجتمه بسھولة، جنبا
 ، وقد القى ھذاو التي تم تطويرھا في ھذا القطاع عملية ميدانيةدوات أو  تفصيالً،
  .في نتائج التقييم األخيرة في قطاع العمل اإلنسانيكبيرة أصداء  المطلب

  
العاملين في المجال اإلنساني  لكل منتاحة الفرصة إ ومن خالل All In Diary مدونة

ً و د ً محليا كل ھؤالء األفراد على  جمع إلى ھدفت ،للدخول على نفس المعلومات وليا
  .و المشاركة التواصلصفحة واحدة و بذلك يتم حثھم علي 

 
في أكثر من  اوتجربتھ اھتم تطوير 2006 عام في All In Diary مدونة طالقإمنذ 
جعة من إلستيعاب التغذية الرا اھتمت تھيئت كما ،بشكل مستقل اھتقييمودولة  25

  .في الميدان المستخدمين
 

ً الدعم الكبير والمتواصل الذي تلقيناه من مجموعة ن أوفي النھاية نود  نقدر عاليا
فريق العمل من قسم إدارة وأيھم السخني و خاصة ، ألفراد و المنظماتا واسعة من
من متطوعي األمم األساسي فريق المترجمين في الھالل األحمر القطري، والكوارث 

صدار ھذه النسخة العربية و ھم عاصم إو الذين ساھموا في متحدة عبر األنترنت ال
 .حمد و فرحات الحارثي أويدة هللا و بھاء الدين محمد و تيسير عبد األول و 

 

  

 

 

 

 جيل برايس                                          ليندا ريتشاردسون         
  

 
 

 ،رفيق مفيد جداً  فھو لموظفي العمل اإلنساني عالمياً، من أفضل األشياء التي حدثتواحد  اھذ!تھانينا"
 رئيس الصليب األحمر النيجيري , عمر عبدو مايريجا " كل موظفي العمل اإلنسانيل هأرشح

 
   

 

 
 

 :راجعةلاالتغذية 
 

تعليقات أو  حب بأينر
سھم تممكن أن مقترحات 

 في التطوير المستقبلي
  .All in Diary مدونةل

  
القيام بذلك في أي يمكنكم و

 موقعناوقت من خالل 
  :اإللكتروني

  
.www.allindiary.org

 
 
 
 
 
 
 

 
 تانلفعن المؤ

 

  جيل برايس
  )مستشاره ادارة البرنامج(
  

       و
  

  ليندا ريتشاردسون
مستشارة مستقلة في مجالي (

 )ةالتعليم و التنمي
و لديھا خبرة واسعة في  
   .القطاع األنساني و التنمية

 مصادر إضافية
تحتوي كل صفحة في ھذا القسم على مرجع للمصادر و التي توجد في 

  www.allindiary.orgقسم المصادر علي الموقع 
الموقع  الصفحات الفردية في الصفحة الرئيسية علىتحتوي 

www.allindiary.org  على المصادر المرفقة و التي يمكن تنزيلھا
 ً  فرديا

  مزيد من المعلوماتروابط 
  تحتوي كل صفحة في ھذا القسم على مراجع لمواقع مفيدة على األنترنت
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  النشر التأليف و حقوق

 
على المعلومات و المصادر الموجودة على ھذا الملف و ذلك تمتع بحرية الدخول المجاني : االستخدام الشخصي

  .لالستخدام الشخصي و التعليم
  

بصورة أو ترجمتھا أو استخدامھا All In Diary يمكن اعادة نسخ صفحات المعلومات لمدونة:النسخ التعليمي
للمؤلفين و  التأليف و النشرية و بأي وسيلة فقط لألغراض التعليمية و مصحوبة بأحقية حقوق كلية أو جزئ
  .All In Diaryيرحب المؤلفون بآرائكم في استخدام مدونة . المساھمين

  
موافقة في أي منتج أو أي خدمة دون  All In Diaryاليجب استخدام التصميم و الشعار لمدونة :التصميم و الشعار

  .من المؤلفين مسبقة ةكتابي

تخزينھا في أو ترجمتھا أو All In Diary  اليجب نسخ أي جزء من صفحات المعلومات لمدونة:النشر التجاري
  .من الصور و بأي وسيلة لألغراض التجارية دون موافقة كتابية مسبقة من المؤلفين ةأي صور

 

صادر المشار اليھا في صفحات الموارد و الرغم من وجود حقوق ملكية لكل من الم ىعل:المصادر اإلضافية
عاده نسخھا أو ترجمتھا أو إفال يجب , الجھة المساھمة إلىو التي تنسب صفحات المصادر الخاصة بالموقع 

أصحاب موافقة مسبقة من الجھة المساھمة و  على الحصولتخزينھا كلياً أو جزئياً ألي غرض من األغراض بدون 
  .التأليف و النشر حقوق

 
فنرجو مراسلتنا , اذا رغب أحد المساھمين في إيقاف االستخدام المستمر ألعمالھم المنشوره, سبب من األسباب  ألي

  info@allindiary.org    على البريد اإللكتروني

  

  :ولية المؤلفؤإخالء مس
فھي توفر مؤشرات عن  ،تنمية روح التعاون في قطاع اإلغاثة اإلنسانيةھدف ب All In Diaryقامت مدونة 

تتخلى  ،أو مجموعة من القواعد و المبادئ التوجيھيةن تكون دليل أليس المقصود بھا  الطبيعة العامة و
  :اآلتي فيو المساھمون عن مسؤوليتھم ) ليندا ريتشاردسون و جيل برايس(المؤلفتان 

  أو All in Diaryالمبينة في مدونة  دقة و اكتمال المعلومات ) أ(
  .تنشأ من خالل تفسير أو تطبيق المحتوىقد  التي قانونيةالمسؤولية الأي التباس أو صعوبة أو  ) ب(
 

 

 
 
 
 

  All In Diary 2009مدونة جميع الحقوق محفوظة ل
  ان و مسجلة في انجلترا و شركة محدودة الضم SC039899 )رقم (ھي مؤسسة خيرية مسجلة في اسكتلندا All In Diary مدونة

  )345562  .رقم(
 

21 Blackford Hill Rise, 
Edinburgh EH9 3HB, UK 

 info@allindiary.org                                                                       البريد اإللكتروني 
 2009-ايرين -اإلصدار الثاني
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 مصادر أخبار اإلغاثة و المعلومات
 

  معلومات محدثة عن
  الدول التي تعرضت لكارثة و طبيعة ھذه الكارثة و جھود اإلغاثة المفروضة 

  ستجابة المناسبةلضمان اال
 

 معلومات عامة عن الدول
 

 p://uk.oneworld.net/guides/countrieshtt   -OneWorld Country Guides    
 دليل مفيد عن الدول 50اكثر من 

 
  – www.cia.gov/library/publicationsخبارات المركزية الحقائق العالميةتساالوكالة 

 .وغرافية و سياسية و اقتصادية و عسكرية و بنية تحتية عالمية موسعةجغرافية و ديممعلومات 
 

  - http://countryanalysis.eiu.comوحدة اإلستخبارات اإلقتصادية
 دولة 200معلومات سياسية و اقتتصادية ألكثر من 

 
 http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm - BBC News 

تمدك بدليل فوري عن تاريخ و سياسات و اقتصاد الدول و األقاليم و معلومات عن ملفات كاملة 
  .المؤسسات الرئيسية

 
 – dat.net-www.em قاعدة بيانات طوارئ الكوارث

وحتي اآلن متضمنة  1900تحتوي علي البيانات األساسية عن ظروف الكوارث التي حدثت في العام منذ 
  .اسم الدولة ونوع الكارثة

 
  www.irinnews.org  - IRIN –شبكات المعلومات األقليمية المتكاملة

  دول جنوب الصحراء الكبرى األفريقية و الشرق األوسط وآسيا الوسطى مزودة معلومات عن 
 

 معلومات الطوارئ الحالية
    -   www.reliefweb.intشبكة اإلغاثة

مزود بأخبار يومية عن الطوارئ المعقدة و وھويق الشؤون اإلنسانية لتنس الرئيسي األمم المتحدة وقعم -
نة بإرسال التقارير من الة الطوارئ تقوم معظم منظمات المعوفي ح. برامج اإلغاثة اإلنسانية حول العالم

     .خالله
 

   -   www.alertnet.orgشبكة اإلنذار
  .حدث أخبار الشؤون اإلنسانية أزلمنظمات المعونة متضمنة خدمة رويتر-
 

  – http://geonetwork.unocha.orgالشبكة الجغرافية
صور من جغرافية و تمتع بالدخول على البيانات المتكاملة للمساحة  مزوده بالخرائط و نظم المعلومات ال

  القمر الصناعي
 

  – www.devinfo.info/emeregencyinfo معلومات التنمية
المعلوماتي السريع و تقدير الموقف و تقارير الرصد تساعد في سد الفجوات المعلوماتية و تقدم الدعم 

  وارثاألساسية و االستعداد للك
 

    -  www.humanitarianinfo.org.ةاإلنساني لشؤونمراكز معلومات ا
  .مركز معلومات الشؤون اإلنسانية في حالة الطوارئ اإلنسانية الكبرى   -
 

    -   www.crisisgroup.orgمجموعة األزمة الدولية
ويحتوي موقعھا علي معلومات شاملة , تعمل من اجل منع و حل الصراعات ھي منظمة غير حكومية  -

 .عن الصراعات الحالية حول العالم
 

    - www.mapaction.org خريطة العمل
تجمع الناس الذين تعرضوا للكوارث وتوضح خطوط تمدك بخرائط دقيقة و محدثة تظھر اماكن 

  . السيرللمنشآت الطبية العاملة

 
 

ن المعلومات أتذكر 
لھا أھميتھا في الدقيقة 

  االستجابة الفعالة
 
 
 
احرص على الحصول 

أحدث المعلومات على 
بانتظام على النطاق 

 . المحلي 

 



  مصادر المبادئ  اإلنسانية التوجيھية و المعايير
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 حماية حقوق األفراد في حالة الطوارئ

 القانون اإلنساني الدولي
  1977و بروتوكوالت عام 1949تفاقيات جنيف عام ا

 لين في حاالت النزاعتحمي حقوق المدنيين و غير المقات-

 قانون حقوق اإلنسان
 )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(

 حماية حقوق األفراد في جميع األوقات   -

المعايير و المبادئ التوجيھية

جمعيات الھالل و الصليب 
  األحمر

منع و تخفيف المعاناة 
 اإلنسانية أينما وجدت

 المبادئ الرئيسية -
 مدونة قواعد السلوك -

 
www.ifrc.org 

  سفير مشروع
 

لحد اربط حقوق اإلنسان و المبادئ اإلنسانية  ب
  معايير و مستوي الخدمةالاألدني من 

 
الميثاق اإلنساني و المعايير الدنيا في اإلستجابة 

 للكوارث
     

www.sphereproject.org 

 لة اإلنسانيةءاشراكة المس
-  ً  دوليا

  تسھيل وصول العمل اإلنساني الى مستحقيه
 

 مبادئ المسألة -     
 

 
 

www.hapinternational.org  

People in Aidمدونة
 
تعزيز الممارسة الجيدة  في إدارة 

 و دعم  موظفي اإلغاثة
 

 مدونة الممارسة الجيدة -
 
 

www.peopleinaid.org 

Additional Sector Initiatives for Quality Humanitarian Practice 

ECB مشروع  
بناء القدرات في حالة (

  )الطوارئ
لة المبادرة و قياس مسأ
  األثر

  
 
 

 
www.ecbproject.org 

ALNAP  
شبكة التعلم النشط 
ألغراض التعلم و 

 لةاءالمس
  لةاءالمس,التعلم, التقييم

 
 
 

www.alnap.org 

مبادرة المنح اإلنسانية 
  السليمة

دعم  الممارسة الجيدة   -
لة المنح  على اءو مس

  نطاق اكبر
 
 
 
www.goodhumanitarian
donorship.org 

Groupe URD 
 
دعم منھج االستجواب  

سالمة في التحقق من 
 الجودة

 
 
 
www.urd.org 

Compas Qualitie 
 
تعزيز مفاھيم الجودة إلدارة و 

تجربة ممارسة العمل 
 اإلنساني

 
 
 
 
www.projetqualite.org 

Coordination Sud 
   وضع مفھوم شامل للجودة 

  و كيفية تحقيقھا
 
 
 
 
 
www.coordinationsud.org/ 

ية
سان
إلن
ئ ا
اد
مب
 ال
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 إلنسانياالدولي قانون ال
 

من الصراعات و تھدف مبادئ الممارسة اإلنسانية الى ضمان حقوق  المتضررين 
الكوارث الطبيعية من الحماية و المساعدة مع التقليل من التأثير السلبي المحتمل أو 

  .و تعزيز التأھب لمواجھة الكوارث في المستقبل, التالعب بالمساعدة 
 

للحد  ىانسانية تسع قواعديتألف من مجموعة من القوانين تحكمھا  :الدولي القانون اإلنساني
يير او الممارسة اإلنسانية يحكمھا القانون اإلنساني و سلسله من المع. من آثار الصراع المسلح 

  :الدولية و مدونات قواعد السلوك متضمنة األتي

 1948ق اإلنسان واإلعالن العالمي لحق. 

 1977و البروتوكوالت اإلضافية لسنة 1949ع لسنة اتفاقيات جنيف األرب. 

 والمنظمات غير األحمر الھالل مبادئ السلوك الخاصة باللجنة الدولية للصليب األحمرو
 .الحكومية في برامج اإلستجابة للكوارث

  الميثاق اإلنساني و المعايير الدنيا لالستجابة للكوارث 2004عام سفيرمشروع. 
 

مدھم و بأية عمليات قتاليةتتضمن حماية المدنيين الذين ليس لھم صلة و  اإلنسانيةالممارسة 
باحتياجاتھم األساسية من الطعام و المياه والصرف الصحي و المأوى و الرعاية الصحية 

و توجة الممارسة اإلنسانية بواسطة األشياء . ومساعدتھم للعوده لحياتھم الطبيعية و وظائفھم
  :التاليه

 الخطوات  وواجب على اآلخرين اتخاذ, الكريمة  الحق في الحياة لكل فرد -اإلنسانية
  .الالزمة إلنقاذ األرواح و تخفيف المعاناة

 تعمل بناًء على أسس الحاجة دون تفرقةوھي ان  -الحيادية. 

 أن تعمل دون تفضيل مجموعة على األخرى -الشفافية . 

 أو  من أي أغراض سياسية و ھي التأكيد على استقاللية العمل اإلنساني -االستقالليه
 .أقتصادية أو عسكرية

  

 اإلعتبارات اإلنسانية في ممارسة الصراع

  خطر اإلضرار أو تأجيج الصراع من خالل التالعب أو تحويل المساعدات في مقابل
 الحصول على اي تنازالت 

  خطر تعريض حقوق اإلنسان من خالل قطع المساعدات أو العكس من أجل التفاوض مع
 .القوات المسلحة

 الحاجة الى فھم البيئة السياسية و اإلجتماعية و العرقية. 

  قيمة الدفاع أو الضغط من أجل رفع مستوى الوعي بانتھاكات حقوق اإلنسان و تعزيز
 .مبادئ الممارسة اإلنسانية الجيدة

  التعاون مع المنظمات المحلية و الحركات اإلجتماعية من أجل الضغط و المساعدة قيمة
 .في حل القيود

  المقترحات الحساسة للصراع أثناء البرمجةأھمية. 

الممارسة الجيدة 
 :للعمل اإلنساني

 
تقوم بمنع أو تخفيف 

 المعاناة اإلنسانية
 

ويرد بما يتناسب مع 
  الحاجة

 
تتمتع بالحيادية و 

  قاليةستواال
 

تحترم حقوق الفئات 
  المختلفة 

 
يكون مسؤوال امام 

المناصرين 
 والمستفيدين

 
 مرن ومالئم للسياق

 
وتسھل مشاركة 

 المتضررة الفئات
 
تسعى للحد من  

 الضعف في المستقبل
 

تؤيد االعتماد على 
النفس و قدرة 

  االستجابة المحلية

 موارد إضافية
  UN DMTP (1997 © , أخالق إدارة الكوارث
  ICRC (2004 © ماھو القانون اإلنساني

 ©الميثاق االنساني و الحد االدني من المعايير عند مواجھة الكوارث
 Sphere2004مشروع 

 روابط لمزيد من المعلومات
  جامعة ھارفارد-ابحاث القانون اإلنساني الدولي

g/http://ihl.ihlresearch.or 
 القانون اإلنساني الدولي–جمعية الصليب األحمر 

http://www.icrc.org/eng/ihl 
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 مدونة قواعد السلوك
 حكوميةالغيراألحمر و الھالل األحمر و المنظمات  لصليبلحركة الدولية لل

 
 

 .مدونة القواعد تعزز الممارسة اإلنسانية الجيدة
لالجئين و لكنھا  خيمإنھا ال تتعلق بالتفاصيل التنفيذية مثل حساب حصص الطعام أو إنشاء م

 .ال اإلستجابة للكوارثتسعى للحفاظ على أعلى المعايير في مج

 مبادئ السلوك العشرة لبرامج االستجابة للكوارث
  صغيرًة كانت أو  محلية أو دولية،أن تطبق على أي منظمة غير حكومية سواء كانت

 .كبيرة
 أن تسعى لحراسة معايير السلوك لدينا. 
 أن تكون تطوعية و ذاتية السياسة. 
 لمانحة و المنظمات غير الحكومية حول يمكن استخدامھا من قبل الحكومات و الجھات ا

 .العالم باعتبارھا مقياساً للحكم على سلوك ھذة المنظمات التي يعملون بھا

 
تتوقع من أولئك الذين المجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث لھا الحق في ان 

 يسعون لمساعدتھم في ان يرقوا بمستوى ھذه المعايير
 

 لمقام األولالضرورة اإلنسانية تأتي في ا 1
 

تمييز الالمساعدات بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنسية الى المستفيدين و  تقديم 2
 .و تحسب أولويات المساعدات بناًء على أساس الحاجة فقط. من أي نوع 

 
 .لن يتم استخدام المساعدات بناًء على وجھة نظر ساسية أو دينية معينة 3

 
 .ومة الخارجيةتصرف كأدوات لسياسة الحكلعدم ا 4

 
 .سوف نحترم الثقافات و العادات 5

 
 .سوف نحاول أن نعتمد على الطاقات المحلية في االستجابة للكوارث 6

 
 .سنحاول العثور على طرق إلشراك المستفيدين من البرامج في إدارة معونة اإلغاثة 7

 
في المستقبل  يجب ان تسعى مساعدات اإلغاثة للحد من الكوارث و مواطن الضعف 8

 .باإلضافة الى تلبية اإلحتياجات األساسية
 

 .نحن نحمل أنفسنا المساءلة أمام كالً من نسعي لمساعدتھم و أولئك من قبلنا منھم الموارد 9
 

 بشركسنقوم باالعتراف بضحايا الكوارث في معلوماتنا وانشطة الدعاية و اإلعالن لدينا  10
  .اشياء يائسة معززين وليسوا

 
   .النزاع المسلح سيتم تطبيق و تفسير مدونة قواعد السلوك بما يتناسب مع القانون اإلنساني الدوليفي حالة 

 

تم وضع  والموافقة علي 
مدونة قواعد السلوك من قبل 

أكبر ثمانية منظمات 
ستجابة للكوارث في العالم لال

  1994في صيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت عوق 2008بنھاية عام 
منظمة علي 460من  أكثر

 المدونة

 مصادر إضافية
مدونة قواعد السلوك للجنة الدولية للصليب األحمر و الھالل األحمر و المنظمات غير 

  ICRC(1994) ©الحكومية لإلغاثة في حالة الكوارث

 روابط لمزيد من المعلومات
  نشرة مدونة قواعد السلوك

 http://www.ifrc.org/publicat/conduct/code.asp  
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  الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة للكوارث
 ،الكوارث ماھي الحقوق التي يتوقعھا المتضررين من يحدد اسفير مشروع
العديد من  ھذا المشروعل وضعت وقد .المساعدات اإلنسانية من نتوقع

ھدف ب يةمرجعالو المعايير المشتركة  من يقدم مجموعة القسم األول ،األدوات
وتحسين غمكانية مساءلة األوساط اإلنسانية في مجال و نوعية المعونة سينتح

 حقوق يصف الذي، الميثاق اإلنساني ھو الكتاب حجر الزاوية في .االستجابة
 القانونية الدولية الصكوكيتضمن و، الكوارث األشخاص المتضررين من

 .مدونة قواعد السلوكو

  :االتالمعايير الدنيا المشتركة بين جميع المج
 ھذه المعايير المشتركة الخطوط العريضة لمسؤوليات المنظماتتحدد 

، لذلك فيجب مراعاتھا كل قطاع من القطاعات الفنية بوتتصل  واألفراد،
  .وتطبيقھا في كاقة األوقات

  :المشاركة. 1 
أن يشارك السكان المتضررون من الكارثة مشاركة فعالة في تقييم كيف يمكن 

  .المعونة وتنفيذه ومتابعته وتقييم نتائجهاحتياجات برنامج 
  :وليالتقييم األ. 2
لظروف الكارثة وھل أنت قادر على إجراء تحليل واضح لما  فھم واضح لديك ھل

ع السلطات ، ھل قمت بالتشاور ميھدد الحياة والكرامة البشرية والصحة وسبل العيش
  .كيفية تقديم أفضل استجابةتحديد لالمختصة 

  :للكوارث ستجابةالا. 3
  مع سائر تنسيقال يتمھل ؟ تتم االستجابة من خالل تلبية االحتياجات الفعلية ھل

  ؟وتعزيز اآلثر اإليجابي والثغرات االزدواجية، تقليل لتبادل المعلومات الوكاالت
  :تحديد الفئات المستھدفة. 4

على  وغير متحيز بشكل منصف الخدمات أو تضمن تقديم المساعدة كيف يمكن أن
  .ساس احتياجات وحاالت ضعف األفراد أو الفئات المنكوبةأ

  :بعةاالمت. 5
في  اتيرومتابعة التغ البرنامج ، فعاليةمراقبة التي وضعت ل ما ھي العمليات
في جميع  المعلومات مشاركةيتم كيف و؟ على النحو المطلوب الظروف العامة

  ؟القطاعات
  :النتائج تقييم. 6

وغير متحيز ،الستخالص  بشكل منتظم البرنامج تقوم بفحص كيف ھل فكرت
  المساءلة؟مستقبل، وتعزيز لل الدروس

  :كفاءات العاملين في مجال المعونة ومسؤولياتھم. 7
تخطيط برامج مناسبة وتنفيذھا بشكل ل ذات الصلة والخبرات الفنية مؤھالتال لديك ھل
  اآلخرين؟والخاصة بك ، والمسؤوليات السياق المحلي على تاطلع ھل ؟فعال

  :شؤونھم ودعمھمإدارة على الموظفين واإلشراف . 8
 آخرون ھل ھناك على نحو فعال؟ بواجباتكقيام لل والدعم الكافيين اإلشراف تتلقى ھل

 ؟القدراتبناء و لتبادل ھممع يمكنك أن تعمل
  

 
  ماھو دليل سفير

 

 

  :الميثاق اإلنساني
  :يؤكد على المبادئ التالية

 .الحق في حياة كريمة -
التمييز بين المقاتلين  -

 .وغير المقاتلين
.مبدأ عدم طرد الالجئين -
  :لمعايير الدنياا

تحدد المستويات الدنيا  -
من الخدمات المراد 

 .بلوغھا
  :المؤشرات األساسية

يسترشد بھا عالمات  -
ذا كان قد تم إلمعرفة ما 

 تحقيق المعيار المطلوب
 )نوعية أو كمية(

  :المالحظات التوجيھية
تطبيق  تساعدعلى -

 .المؤشرات
وصف المعضالت أو  -

المسائل التي يدور 
ض يتعوالحولھا جدل أو 

 .في نقص المعلومات
معايير سفير ومؤشراته 

يمكن أن تستخدم في  -
الضغط ألجل التمويل 
  .والممارسة األفضل

تحدد ماھو المطلوب  -
من تحقيق تمكين الناس ل

 .حياة مع كرامة
عدم االحتياج لنفقات  -

  إضافية
 در اإلضافيةالمصا

مدونة الممارسة الجيدة الخاصة بادارة و دعم العاملين في العون 
 2003©االنساني

 روابط لمزيد من المعلومات
People In Aid على موقع المدونة  

http://www.peopleinaid.org/code/online.aspx  
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 مدونة الممارسة الجيدة

 

  الناس ھم المحور الرئيسي  في تنفيذ مھمة المنظمة
  ن ادارة و تنظيم فريق عمل المنظمة لھا تأثير علي كفائتھم إ

 
 مبادئ الممارسة الجيدة

 

  استراتيجية الموارد البشرية    1
  يق اھداف البرنامج؟كيف تتأكد من تعيين األفراد المناسبين و نشرھم في الوقت المناسب لتحق

  ؟ھل لديك الموارد الالزمة لتعيين و إدارة و دعم و تدريب األفراد
  

  سياسات و ممارسات العاملين    2
ھل تمت كتابة و تو عية الموظفين بخصوص السياسات و الممارسات الخاصة بھم و التأكد من 

 فھمھا؟
 ام القانونية و األعراف الثقافية؟وھل تم تطبيقه كاملًًةً◌ على كل الموظفين و طبًقً◌ً◌اً لألحك

  ھل ھي عادلة و تحمل مبدأ الشفافية؟
 

 ادارة األفراد    3
 ھل يدرك الموظفون بأھداف عمل واضحة و معايير األداء؟

  ھل تم تدريب و دعم المديرون على اإلدارة جيداً؟و ھل التسلسل اإلداري واضحاً؟
 

  التشاور و األتصال   4
  ة الموظفين في األمولر التي تؤثر علي عملھم؟ھل يتم توعية و استشار

  ھل يدرك المديرون و الموظفون طرق االتصال و المشاركة؟
 

  التعيين و االختيار   5
ھل تھدف سياساتكم وممارساتكم لجذب و اختيار قاعدة عريضة من المتقدمين المؤھلين و 

 المناسبين؟
 وھل ھذه العمليات واضحة و عادلة و مناسبة؟

 

  تعليم و التدريب و التطويرال   6
 ھل تم عرض مقدمة و بيان موجز لكل الموظفين؟

ھل يعلم الموظفين عن التدريب و التنمية التي يتوقعون الحصول عليھا و ھل يتم طرح الفرص 
  بنزاھة؟

 
  الصحة و السالمة و األمن  7

  .المسؤولية األولى التي تقع على المنظمةاألمن و الصحة الجيدة وسالمة الموظفين ھم 
ھل لديكم سياسات واضحة و مكتوبة؟و ھل تتضمن تقييم الحالة األمنية و مخاطر السفر و 

  الصحية و الخطط؟و ھل تم توعية و تدريب المديرين و الموظفين بمسؤولياتھم؟
 

  للمارسة الجيدة People In Aidتم تعديلھا من مدونة 
  :يل و تطبيق المبادئ التوجيھية برجاء استخدام الروابط التاليةللمزيد من التفاص- 

 

 
ان مدونة الممارسة الجيدة 
The People in Aid ھي

اداة معترف بھا دوليا تساعد 
المنظمات في األرتقاء  بجودة 

  ادارة مواردھم البشرية
 

 

المنظمات التي تطبق ھذه 
ة ءالقواعد تزيد من كفا

 م برنامجھا و تأثيرھا العا

و بالمثل فإن كل وحدة ميدانية 
أو مشروع يجذب احتياجات 

الموظفين يتم اعتبارھا تطبيقاً 
  عملياً لھذه المبادئ

 
تستطيع ايجاد مبادئ توجيھية 

إدارة  في صفحاتإضافية 
 الناس

 المصادر اإلضافية
مدونة الممارسة الجيدة الخاصة بادارة و دعم العاملين في العون 

  2003 © االنساني
 

 روابط لمزيد من المعلومات
People In Aid على موقع المدونة  

http://www.peopleinaid.org/code/online.aspx 
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 دور األمم المتحدة في العمل اإلنساني
 

يعد أحد أبرز أھدافھا ھو . م دول العالمظاألمم المتحدة ھي منظمة عالمية وحكومية دولية ممثلة لمع
تحقيق التعاون الدولي من أجل حل المشكالت الدولية إقتصادًيا واجتماعًيا وثقافًيا أوالمشكالت اإلنسانية 

ت الوطنية وفيھا تستدعى األمم المتحدة والمنظمات التابعة لھا للقيام والتي تكون فوق قدرة السلطا
  :  بالآلتي

 تقديم المساعدة اإلنسانية والتعاون اإلنساني. 
 تھمومساند المتضرين من الكوارث حماية. 
 تھممساعدو الالجئين حماية  

 

  منظمات األمم المتحدة الرئيسية للعمل اإلنساني
 

FAO –  ة للزراعة و األغذيةمنظمة األمم المتحد.  
  .بحدوث أزمات الغذاء الوشيكة وتقدير المشكالت العالمية لإلمداد بالغذاءباإلنذار المبكر  تقديم

www.fao.org  
       

  )(IOM المنظمة الدولية للھجرة
في حاجة إلى خدمات  ا وآخرين ممنن داخليً يھي منظمة حكومية دولية تساعد في نقل الالجئين والمشرد

  .الھجرة الداخلية أو الدولية
www.iom.int 

  )OCHA(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
  (IASC)االستجابة اإلنسانية والتنسيق بالتعاون مع اللجنة الدائمة المشتركة  تقوم بحشد

http://ochaonline.un.org   
 

  )OHCHR(مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
ى في قضايا حقوق اإلنسان وترصد انتھاكات الجھات الفاعلة األخرساعدة و النصيحة للحكومات وتقدم الم
 www.ohchr.org. الحقوق

 

  UNDP)(م المتحدةالبرنامج اإلنمائي لألم –
  .في التخطيط للطوارئ والحد من الكوارث وتدابير الوقاية والتأھبالمعرضة للكوارث  البلدانيساعد 

www.undp.org  
 

  )UNHCR( ألمم المتحدة لشؤون الالجئينل ةالسامي يةمفوضال
مي الجنسية والمشردين داخلًيا والسيما النزاعات المتعلقة وعدي تقدم الحماية الدولية والمساعدة للالجئين

  .بالطوارئ
www.unhcr.org  

 

  )UNICEF(منظمة األمم المتحدة للطفولة
تعمل من أجل التمسك بحق الطفل والبقاء على قيد الحياة والتنمية والحماية عن طريق التدخل في الصحة 

    .مياة الشرب والصرف الصحي والصحة العامة والحمايةو والتعليم
                                                                                                                www.unicef.org   
 

  )WFP(برنامج الغذاء العالمي   -
  .لمعونة الغذاء في أغراض اإلغاثةالمورد الرئيسي 
www.wfp.org  

(منظمة الصحة العالمية   -                                                                                                                   WHO( 
وتوفير التوجيه في رشاد العالمي للصحة العامة من خالل وضع المعاييرورصد اإلتجاھات الصحية توفر اإل

  .القضايا الصحية في حالة الطوارئ
www.who.org    

                                                                                                                   

 )WMO(المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
  تتعھد برصد الجفاف والتنبؤباإلعصار

 

الحكومات و المنظمات غير الحكومية و 
منظمات األمم المتحدة والقطاع الخاص 

العسكريون وأفراد حفظ السالم من و 
  مكن ان يستجيبوا في حالة الكوارثالم

 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق يعمل معھم 

لضمان الھيكل  الشؤون اإلنسانية
المترابط والذي يتمكن كل فرد فيه 
المساھمة بسرعة وبكفاءة المجھود 

  .الكامل لإلستجابة
  

من خالل نھج 2005وتم ذلك في عام 
  المجموعات

 ومن خالل ھذه اآللية تتولى المنظمات
المستقلة في األمم المتحدة بتولي 
  .   المسئولية في القطاعات المختلفة

يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  
:بالتنسيق عن طريق  

إنشاء أنظمة التنسيق المشترك وإدارة 
 المعلومات

 
  تسھيل عمليتي التقييم والمراقبة

 

 عقد االجتماعات التنسيقية
 

و الموارد من جمع التبرعات 
 Consolidated خالل

Appeals Process; 

   
يدافع من أجل معالجة المشكالت وتلبية 

  اإلحتياجات األساسية
 

 Basic Facts About "مقتبس من
the UN, " 256-245ص  

 
  

 المصادر اإلضافية
Basic Facts about the UN – Humanitarian Action, © 
United Nations (2004) 
UN Dept of Information, Organisation Chart, © 
United Nations (2007) 

 روابط لمزيد من المعلومات
 http://www.fao.org/index_ar.htm                            
http://www.ohchr.org/arabic/index.htm                         
http://www.unicef.org/arabic/                                    
http://one.wfp.org/arabic/                                   
http://www.who.int/ar/index.html                                  
http://www.wmo.int/pages/index_ar.html                                 
http://www.un.org/ar/    
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  حماية األشخاص المعرضين للخطر
يستطيع عمال اإلغاثة حماية األشخاص المعرضين للخطر عن طريق تأھبھم لمشكالت الحماية 

  في أسرع وقت ممكن ومن خالل األنشطة جيدة التخطيط ااإلبالغ عنھ و
 

  د أولويات السالمة الشخصية للشعوب وكرامتھم و تكاملھم مبادئ عمل الحماية

  ل اإلغاثة العمل من أجل حماية كرامة الشعوب وسالمتھم وتكاملھم طبًقا إلحتياجاتھم البدنية يطلب من عما

 على بدورھم األساسي في حمايتھم الشخصيةتعريف األشخاص المعرضون  للخطر 

 .مع الناس لدعم وتعريف وتنمية الطرق والتي من خاللھا يتسنى لھم حماية انفسھم وإدراك حقوقھمالعمل مباشًرة 

والتي قد  نوعاحترام قرارات األفراد في السرية وبخاصة التي تتعلق بالجنس والعنف القائم على أساس ال
  .يتورط فيھا أعضاء العائلة

 إدراج المسؤوليات القانونية للسلطات واألفراد

 الحماية ھي مسؤولية مشتركة

وتقع . وقانون حقوق اإلنسانتكمن مصادر الحماية في كالً من القانون اإلنساني الدولي والالجئين 
قد تتولى منظمات معينة تفويضاً بالحماية في الدول التي ال .المسؤولية القانونية الكاملة على الدولة

 لمفوضا واليونيسيف و مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينتستطيع تولي المسؤوليات اإلنسانية مثل 
   .ب األحمرواللجنة الدولية للصلي السامي لحقوق االنسان

يمكن للمنظمات غير الحكومية المساعدة بالحماية العملية والواقعية من خالل األنشطة المخططة جيداً 
  . ومراقبة انتھاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا

  العمل التعاوني مع االخرين في شتى أنواع اإلستجابة

 :يمكن للمنظمات غير الحكومية المساعدة في الحماية نحواآلتي

بدقة عن األمور المتعلقة بالحماية وذلك بمجرد حدوثھا الي السلطات الحكومية والھيئات الدولية أو  اإلبالغ -
 المنظمات غير الحكومية األخرى 

 تنبيه الجماھير واإلعالم بھذه األمور -
 .تعزيز المعايير الدولية بين الحكوة والمسؤولين المحليين -
 .والتعليمية البرامج التدريبية توفير النصيحة القانونية واإلجتماعية -
 مراقبة حقوق اإلنسان -

األنشطة الخاطئة أو المنفذة بطريقة غيرصحيحة  للسكان المھددين من خالل زايدة تتجنب المخاطرة الم
 :نحو

 .المخاطرة المتزايدة للضحايا بسبب تواجدك وانشطتك، مثل االنتكاسات والفساد -

 .ثل التشريد القسريمع االستراجيات المسيئة،مدمج المعونة  -

 .أو مرتكبو الجرائم التشريع الغير متعمد لالنتھاكات -

ألولويات والنظر الي المخاطرة على أنھا ل المحدودة الموارد: أوتصور وجود التحيز، مثلإمكانية  -
 . انحياز لطرف ما

 .النزاھة انتھاكبالعمل اإلنساني المسيس  بالمخاطرةالعمل القائم على الحماية  تعريض -

 .منحرًفا عن الحماية وغير كاف من ناحية الطعام والمأوى والمياه والصحةصبح العمل ي -

 .يجب أن يجيب برنامجك للحماية الكاملة على األسئلة التالية

 من ھم األشخاص الذين تحاول حمايتھم وما الذي تحاول حمايتھم منه؟ 
 ماھي قدرتھم على حماية انفسھم؟ 
 تي ستستخدمھا؟كيف ستساعدھم وماھي المصادر ال 
 كيف ستستخدم ھذه المصادر؟ 
 ؟نجحت انك تعرف كيف 

االنتھاكات و الحرمان التي 
  تتطلب الحماية

النساء واألطفال والمسنين والمعاقينھم أثر (
)األشخاص تعرًضا للخطر  

 

 العنف الشخصي
القتل المتعمد والجرح والتشريد والفقد أو   •

 ..االختفاء
 .العنف الجنسي واالغتصاب  •
 .التعذيب و المعاملة الوحشية أو المھينة •

 

 
 الحرمان

تجريد األصول عن طريق السرقة أو   •
  .التدمير

اختالس األراضي وانتھاك حقوق   •
 .األراضي

ن الصحة التفرقة المتعمدة والحرمان م  •
الحصول على والتعليم وحقوق الملكية و
 .المياة والفرص االقتصادية

اخل المجتمع العنف و االستغالل د  •
 .المصاب

 

 تقييد الحركة وحرية الدخول
 البغاء و اإلجبارية لألطفال العمالة •

واالستغالل الجنسي اإلتجار بالبشر 
  .واالختطاف والعبودية

االنفصال الجبري أو العرضي لألسرة   •
  . أو الترحيل الجبري

العودة القيود الجبرية على الحركة مثل   •
ل أو وضع الجبرية وفرض حظر التجو

المتاريس والتي تمنع الوصول الي 
الحقول واألسواق والوظائف والعائلة 

 .  .   واألصدقاء والخدمات االجتماعية
العطش و الجوع المرض واألزمات   •

الصحية المتولدة من خالل التدمير 
 سبل المتعمد للخدمات أو الحرمان من

  ..  العيش الكريم
 اسيةوضع القيود على المشاركة السي •

وحرية تكوين الجمعيات والحرية 
 .الدينية

فقد أو سرقة المستندات التي تثبت ھوية   •
  وملكية وحقوق المواطن

 

Adapted from Protection - 
ALNAP guide for 
humanitarian agencies © ODI 
(2006)    
 
 
 
 

 

 مصادر إضافية
Handbook for the Protection of IDPs, ©  Global Protection Working 
Group (2007) 
Protecting persons affected by natural disasters, © IASC (2006) 
UNHCR Handbook  for Protection of Women and Girls (2008) 

 روابط لمزيد من المعلومات
Global Protection Cluster Working Group 
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/D
efault.aspx?tabid=79  
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  فھم الكوارث 
  كوارث الى تتحول المخاطر

 عليناان يجب لذا..الھاوية الى عيشھم اووسائل الناس حياة معھا تجرف عندما فقط
 على خاصيةالتعايش لھا..استدامة ذات مجتمعات ببناء الكوارث ھذه اثر من نقلل
 األزمات مع الطويل المدى

  2003 اكتوبر 8 الكوارث لدرء العالمى يومال المتحدة لالمم السابق العام االمين عنان فىكو

 الضعف
 قھر الناس للبقاءاو العيش فى مناطق غير ,االجتماعى اواالستبعاد الفقر تتضمن الضعف اسباب

او مجھزة بطريقة غير  )كالمناطق المعرضة للھزات او االنھيارات االرضية او الفيضانات( آمنة

 )اضى الزراعيةكالمساكن السيئة او المقامة على االر(آمنة
  أو  )مثل األعاصير أو الزالزل(المخاطر ھي التھديدات المحتملة التي قد تكون طبيعية

والمساكن ) مثل الحوادث الصناعية والحروب والصراعات األھلية(من صنع اإلنسان 
 .السيئة او المقامة فى مناطق غير آمنة

 واجھة االخطار الكبيرة بسبب تقع الكوارث عندما يفقد الضعفاءالقدرة ، وال يستطيعون م
 .الضغوط  واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ،  السياسية الكامنة

 سبب ، وطبيعة الضعف، سوف تحدد تأثير االخطار على الناس أو الجماعات المختلفة 

 
= Disaster Hazard + Vulnerability 

Capacity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapted from UN  DMTP (1992) Overview of disaster management 
 تقليل مخاطرالكوارث
ويمكن  .اآلثار السلبية عندما تحدث أخطار محددة تؤثر على الناس الضعفاء أو المواقع مخاطر الكوارث تتصل بفرصة

 :تخفيض المخاطر من خالل تدابير للتخفيف من آثار الكوارث 
  لماديةمثل تصميم المباني والحواجز ا(التدابير الھيكلية( 
  تدابير غير ھيكلية مثل الرقابة البيئية و لوائح استخدام األراضي والتدريب والتوعية العامةوالتدابير التي تعد لمواجھة

وزيادة قدرة المجتمع على  (تخزين المياه والحبوب والبذورالتخطيط ونظم اإلنذار المبكر الكوارث في المستقبل ،مثل
)االستجابة

 إطار عمل ھيوغو
 )لصحة للجميعا( 

2005 -- 2015 
 

الصحة للجميع ھو أداة توجيه 
وافقت عليه جميع الدول االعضاء 
فى االمم المتحدة للحد من مخاطر 

الكوارث على الصعيدين الدولي 
 .والوطني على مستوى المجتمع

 
مجاالت خمسة   HFRحددت  

 :ذات األولوية للعمل 
جعل الحد من خطر الكوارث  .1

 أولوية ؛
معرفة المخاطر واتخاذ  .2

 اإلجراءات ؛
 بناء الفھم والوعي ؛ .3
 الحد من المخاطر ؛ .4
أن تكون مستعدة وجاھزة  .5

 .للعمل
 

من ھو المسؤول عن تنفيذ الحد 
من أخطار الكوارث ، والصحة 

 للجميع؟
 السلطات الوطنية ،

المنظمات الدولية واإلقليمية 
 والمؤسسات ،

ن المجتمع المدني ، بما فيه م
 المتطوعين والمنظمات المجتمعية

 
 
 

 
الربط بين اإلغاثة وإعادة التأھيل 

والتنمية في االستجابة لحاالت 
الطوارئ مما يجنب جعل المجتمع 

 أكثر عرضة للكوارث المقبلة

 مصادر إضافية
 Participatory Vulnerability Analysis – a guide for field workers, 

© Action Aid (2005) 
Community Based Disaster Risk Management – field 

practitioners handbook, © ADPC  (2004 
Hyogo Framework for Action (fact sheet) , © ISDR (2007) 

 روابط لمزيد من المعلومات
 http://www.proventionconsortium.org 

http://www.adpc.net 
 http://www.unisdr.org 
 http://www.preventionweb.net/english/ 

 

 
 الضعف

+ 
 المخاطر

 = القدرة/
 الكارثة

 < تطور الضعف   المخاطر

:باب الضمنيةاألس
 الفقر

 االقصاء
الموارد المحدودة
 اللغة عندالكارثة

 :الضغوط المتحركة
 القدرات المحدودة

 السكان
 العولمة
 البيئة

االظروف غير 
 :المأمونة

 الموقع الفعلي
ھشاشة سبل العيش  

 النظام العام

:احداث محفزة
الھزات 
 االرضية
 الجفاف
 الفيضان
 الصراع

 العواصف

 
 الكارثة
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       إدارة الكوارث
الكوارث تؤدى إلى تقويض التنمية طويلة االمد ولكن يمكن تعزيزھا من خالل 

 .التخطيط  الجيد للتعافي من الكوارث وتدابير الحد من مخاطر الكوارث

 عن إدارة الكوارث سؤوليةالم 
 ن يتم التعاون بين السلطات أالئمة لذا من المھم لضمان استجابة م.للدولة المسؤولية النھائية عن إدارة الكوارث

 .واإلجرائيةالوطنية والمحلية واالمتثال للمتطلبات القانونية 
 االمم المتحدة والمنظمات غير  ،في حاالت الصراع واستفحال األزمة ، أو فشل فى توفير حماية للمتضررين

 .الحكومية األخرى قد تأتي لتقديم المساعدة
 الوقت والموارد يمكن  المجتمع على إدارة الكوارث من ناحية د بأن قدرةعلى الرغم من االعتراف المحدو

 .ضمانھا ، وتجنب األخطاء والصراعات ، من خالل مشاركة المجتمع المحلي في وقت مبكر
 

 (LRRD) التنميةالربط بين اإلغاثة وإعادة التأھيل و 
 

ا فرصة إلعادة البناء على نحو أفضل مثل لكوارث تمثل تھديدا كبيرا للتنمية المستدامة ، لكنھا تمثل أيضا
 .لألراضي ، وتحقيق للمصالحة واستخدام أكثر فعالية  ,منازل أكثر أمنا

يمكن أن تساھم التنمية في زيادة مخاطر الكوارث على سبيل المثال من خالل تدھور البيئة ، يتغير المناخ 
التأھب للمجتمع ، وبناء القدرة على تعزيز   ،لكنھا أيضا تتيح الفرصة لتخفيف المخاطر عن طريق 

 .االستجابة
 :أن يكون ھناك يجب لبناء العالقة بين اإلغاثة والتنمية على نحو فعال من الضروري

 اإلغاثة على المدى م تخطيط جيد للتخلص التدريجي ووضع الترتيبات لتسليم المسؤولية عن مھا
 .القصير

 جميع مراحل االستجابة  فيية صنع القرارات وتنفيذھا إشراك المستفيدين والمجتمعات المضيفة في عمل
  .واإلنعاش

  ، معالجة لالحتياجات المختلفة وعلى المدى الطويل للفئات المتضررة مثل فرص كسب الرزق
 .واألراضي ، والحصول على الخدمات األساسية ، ودعم الفئات الضعيفة

 المستدامة التنمية احتياجات لتلبية كافية موارد. 

  بوصفه جزءا ال يتجزأ من عملية  )كالتخفيف وتدابير التأھب (تكامل وسائل الحد من مخاطر الكوارث
 .االنتعاش

 الكوارث إدارة مراحل
  

 : اإلغاثة
المرحلة التى تلي 
وقوع كارثة تشمل 
البحث واإلنقاذ ، وتعقب 
الناجين ، وتوفير 
االحتياجات األساسية 
من الغذاء والماء 
ت والمأوى والخدما

 الطبية
 

   :إعادة التأھيل
فترة الستعادةالحياة 

االجتماعية ،  الطبيعية
والصحة ، وسبل 

أيضا  -العيش ، والتعليم
اجراء التغييرات الالزمة 

  بسبب الكارثة
 

  :اعادة االعمار
فترة إعادة إنشاء و  

تحسين البنية التحتية 
، والسكن ، و االوضاع 
الخدمية و االجتماعية 

 رثةقبل وقوع الكا
 

  :التخفيف
الترتيبات التي توضع 
للحد من خطر وقوع 

 كارثة
 

 :التأھب
األنشطة السابقة  

للكوارث للحد من 
األضرار والخسائر في 
األرواح ، وتيسير سرعة 
االنقاذ واالغاثة واعادة 

 التأھيل
 

 مصادر إضافية
Handbook for Emergencies-Third Edition © UNHCR (2007) 

  
Critical guidelines: community-based disaster risk 

management  © ADPC (2000) 

 روابط لمزيد من المعلومات
Reducing risks in recovery – resources 

 http://www.proventionconsortium.org/?pageid=18 
;  http://www.unisdr.orgtrategy for Disaster Reduction International S
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وارث ب للك اء التأھ  بن
 

يمكن لألنشطة على مستوى المجتمع المحلي ان تحد من تأثير المخاطر 
 وتعزز االستجابة واالنتعاش

 تخطيط التأھب للكوارث 
 :نشطة فىأ  تخطيط التأھب الفعال على الصعيدين الوطني والمحلي يجب ان يشتمل على

  ملة بما فيھا اآلثار االجتماعية لتقييم المخاطر وآثارھا المحت  :الضعفمواطن تقييم
الضعيفة و    والممتلكات ، والفئات   واالقتصادية ، باإلضافة إلى التھديدات على األرواح

  .كذلك الموارد واحتياجات اإلغاثة المتوقعة
 الحكومة   تحديد أھداف واضحة وتوزيع المسؤوليات في :التخطيط لالستجابة للكوارث

  .لمجموعات المحلية في حاالت الطوارئوالمنظمات غير الحكومية وا
 واالتصاالت    تعزيز المؤسسات للتعرف على الخبرات المتوفرة ، وھيكلة التنسيق

  .وتخصيص األدوار وفقا للفجوات القائمة
 االستجابة ات ونشرھا بين العاملين في مجال نظم المعلومات لتنسيق الوسائل لجمع المعلوم

  .ومع الجمھور
 مان صريح بوضع الترتيبات للحصول على التمويل ، والدعم ، تخصيص الموارد لض

   .والخدمات اللوجستية والتنسيق
  .نظم اإلنذار المبكر لرفع الوعي العام والدولي.  
  آليات االستجابة إلنشاء وتطوير القدرات لطائفة من تدابير االستجابة على الصعيدين

  .الوطني والمحلي
  من اتخاذ إجراءات مجتمعية فعالةالتعليم العام والتدريب للتمكين.   
 االختبار لتوفير الفرص لتطوير التخطيط والممارسة 

             إدارة مخاطر الكوارث القائم على المجتمع 
  :قياس مستوى المجتمعات المحلية يمكن أن يشمل

رث على مستوى الكوا.أوجه الضعف وتقييم القدرات وتنمية خطط / المجتمع القائم على األخطار والمخاطر 
  المجتمع

تشكيل لجان الكوارث مع التركيز على تجانس بين األعضاء ،و توزيع األدوار والمسؤوليات فى حالتى التأھب 
  واالستجابة

وضرر معين مثل المالجئ .تحديد األنشطة الخاصة بالمخاطر المحلية المحتملة التي يمكن أن تقلل من تأثير 
  ومصارف الحبوب

  نذار المبكر وآليات المعالجة الالزمة لمختلف الفئاتتحديد نظام لإل. 

اء.دوري.سيناريو التخطيط وتوعية الجمھور ترتفع مع فئات المجتمع المحلي على أساس  م إنش  نظ
االت ى االتص توى عل ع مس ل المجتم  المح

ع دعم بل وتنوي ة س ى المعيش بيل عل ال س ول خالل من المث ى الحص ي عل  األراض

 

 ذ استراتيجيات التخفيف والتأھب تكون في أعقاب وقوع الكارثةفضل فرصة لوضع وتنفيأ

 
 

Extracted from UNDMTP 
Disaster Preparedness 

 
 تستطيع المنظمات غير

الحكومية ان تدعم جھد 
  : ليي المجتمع من خالل ما 

 
 تطوير نظام المعلومات

الجماھيري و االتصال و   
 الموارد

 
تنظيم التدريب في مجال 
التأھب لحاالت الطوارئ 

 وغيرھا
    

بناء االستجابة و القدرات 
التنظيمية للمنظمات 

 المحلية
 

دعم المادي واالجتماعي 
واالقتصادي للتأھب 

تجابة التخاذ تدابير واالس
للحد من مخاطر الكوارث 
مثل تنويع سبل المعيشة 

 واألمن الغذائي

 مصادر إضافية
Preparing for disaster – a community based approach © 2005 

Danish Red Cross 
Disaster mitigation © 2001 UNDMTP  

OCHA DRP Toolkit : Template for Disaster Preparedness Action 
Plan (2008) 

Disaster Preparedness for Effective Response © 2008 UNOCHA 
Disaster preparedness training toolkit © 2000 IFRC 

Guidelines for Reducing Flood Losses © 2004 United Nations  

 روابط لمزيد من المعلومات
http://www.benfieldhrc.org/Benfield Hazard Research Centre 

World Meteorological Organisation: 
 http://www.wmo.int/pages/index_en.html 

Humanitarian early warning : 
http://www.hewsweb.org/home_page/default.asp 

International Strategy for Disaster Reduction: 
http://www.unisdr.org/ 

 http://www.ifrc.org/what/disasters/preparing/index.aspIFRC: 
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(The Cluster Approach) منظمات اإلغاثة مجاالت عمل لنھج التنسيق    
  

تعزيز القدرة على بھدف  2005في عام لمجاالت عمل منظمات اإلغاثة  تنسيققدم النھج ال
الرئيسية  التنبؤ، والقدرة على االستجابة ، والتنسيق ، والمساءلة ، والشراكة في القطاعات

  .لالستجابة اإلنسانية
 .بھا يتم العملن متفق عليه على أنه الطريقة التي إنه اآل

  

لدولة المتضررة الدور الرئيسي في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ ل
  اإلنسانية عمليات اإلغاثة

ت لكل مجال من مجاالت عمل منظمات حددنھج وقد  11قد صممت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
في ھذا المجال اإلغاثة في حاالت الطوارئ وتعتبر ھي منسق سؤولة متكون ھي اللة رائدة  اإلغاثة وكا

 ).على المستوى المحلي(، أو منسق الشؤون اإلنسانية ) المستوى العالميعلى وذلك (

من خالل تقوية التأھب والقدرة على االستجابة في حاالت الطوارئ فإن الھدف ھو : العالمي مستوىعلى ال
ت الممارساالتشاركية في ، وعيارية، واستخدام أدوات ومنھجيات مالمخزوناتفرق االستجابة، والتدريب، و

  .الناجحة
من خالل بناء منھجيات  ةيوفعالتماسكاً أكثر فإن الھدف ھو ضمان وجود استجابة  :المستوى المحليعلى 

 تنسيق وتبادل المعلوماتبغرض تحقيق الوالجھات المعنية تنسيق قائمة على الشراكة مع الحكومة 
 .بأسلوب إستراتنيجيواالستجابة 

الھدف من تحديد مجموعة الوكاالت الرائدة ھو جعل المجتمع اإلنساني الدولي أفضل شريك للحكومات 
مع مئات من  التعامل، وبذلك تجنب الحكومات االضطرار إلى السلطات المحلية والمجتمع المدنيالمضيفة و
 .الدولية غير المنسقة الجھات

 

االت الرا دةالوك ي  ئ ف
  :نھج التنسيق

ة  جھوددعم  - في الحكوم
يق  االت التنس مج

 .الستجابةوا
 

ين  - يق ب ير التنس تيس
ركاء م ن الش ة م جموع

ين اع مع ل قط ، داخ
ف  ين مختل وب

 .القطاعات
 

ل  - جيع العم تش
 .المشترك

 
ون  - مان أن تك ض

تجابة  ات االس عملي
ادئ  ع المب ق م ا يتف بم
ايير ة والمع  التوجيھي

 .القائمة
 

ادل  - ع وتب جم
 .المعلومات
 

وات  - د الفج تحدي
ي ة ف  واالزدواجي

 .عمليات االستجابة
 

في مالذ أخير الوقوف ك -
خيارات  حال عدم وجود

 .أخرى
  :منسقي المجموعة

االت ال يتم تعيينھم بواسطة  وك
يق ج التنس ي نھ دة ف  الرائ

ؤوليات  وض بالمس للنھ
 .المذكورة أعاله

 
 :أعضاء المجموعة

ات  ع المنظم ي جمي ة ف العامل
ال انية  مج تجابة االنس اإلس

  :إلى يجب أن تسعى
ل و أن  ادل أن تتواص تتب

ات  ل المعلوم ع وأن تعم م
ة ق المجموع مان  منس لض

ات،  ع االحتياج ة جمي تلبي
 .ومنع التداخل

مقتبسة من مذكرة توجيھية للجنة 
 2006الدائمة بين نوفمبر 

 الوكالة العالمية الرائدة المجال
الزراعة FAO 

ي حاالت الطوارئتوفير المأوئ ف UNHCR (IDPs from conflict) 

IFRC* (disasters) – ‘Convenor’ 

 UNICEF المياه والصرف الصحي والنظافة

 UNICEF التغذية

الصحة WHO 

 UNICEF & Save the Children UK التعليم

 UNHCR (conflict generated disasters) تنسيق وإدارة المخيمات

IOM (natural disasters) 

نعاش المبكراإل  
UNDP 

 UNHCR (IDPs from conflict) الحماية
UNHCR/OHCHR/UNICEF (natural disaster/civilians from 
conflict) 

االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت 
الطوارئ

OCHA (process) 

UNICEF & WFP (service providers) 

 WFP  اللوجستيات

ل نھ'   اتيعم اوز االجتماع دما تتج ه عن ل وج ى أفض ات عل ات ج المجموع ادل المعلوم ي تب  ةاألساس
تجابة ، و غيلية لالس ات التش ة المعوق تجابة أن ومعالج ورة لالس تراتيجية المتط ة االس ب الخط تتناس

  '.المتطورة مع االحتياجات
 .ق الشؤون اإلنسانيةمكتب تنسي ديسمبر ، وحدة الدعم اإلنساني، 06من العرض العام لإلصالح ،  

 

 مصادر إضافية
Guidance Note on Using The Cluster Approach to Strengthen 

Humanitarian Response,  © IASC (2006) 
Generic Terms of Reference for Cluster Leads at the Country 

Level, © IASC (2006) 

 روابط لمزيد من المعلومات
Cluster Approach Evaluation Nov 2007-
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=457  
Humanitarian Reform website - 
http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=70  
General guidance: http://www.clustercoordination.org  
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ً الال   جئون والنازحون داخليا
 

  الحقوق والمسؤوليات    

 قد يجبر الناس على الفرار أو ترك منازلھم بسبب الكوارث الطبيعية والكوارث    

  .التي يصنعھا البشر ، وانعدام األمن العام أو انتھاك حقوق اإلنسان

 دة على انھميتم تصنيفھم من قبل األمم المتح, ولئك الذين لم يعبروا حدودا دوليةأ  

(IDPS).مشردون داخليا.    

 اولئك الذين عبروا حدودا دولية ، وغير قادرين على العودة بسبب الخوف  أما
   .العنف أو االنتقام يعرفوا بالالجئين  السباب دينية أو عرقية أو لدوافع سياسية أو

  التي تنطبق  1951حقوق الالجئين المنصوص عليھا في اتفاقية الالجئين لعام
  .ليست طرفا في االتفاقية  على جميع الدول ، بما فيھا تلك التي

  من أھم الحقوق التى نصت عليھااالتفاقية أن ليس لبلد اللجوء الحق فى إعادة
اللجوء بضمان نفس الحقوق   وتلزم بلد. الالجئين قسرا، أو التمييز ضدھم
  االجتماعية واالقتصادية كما لمواطنيھا

 ليس ھناك مجموعة متجانسة,ون مختلفةجميع فئات الالجئين تك.  

 لالجئين القوة والقدرة لبناء برمجةاالستجابة للكوارث والتأھب لتبعاتھا. 

   التوجيھية بشأن االبعاد الداخلي المبادئ

 
UNHCR 

 
ا ية العلي  المفوض
ة ن التابع  لالجئي

دة م المتح  لالم
  

كلفت لضمان حماية 
الالجئين من قبل بلد 
يم اللجوء ، ويمكن تقد

المساعدة لھذا البلد في 
  .ھذه المھمة

 
يتركز الدعم بصورة 
متزايدةعلى الجماعات 
األخرى بما فيھا من 
المبعدين داخليا، 
وطالبي اللجوء، 

ترحيل  ومھام
 الالجئين وكذلك دعم

 .المجتمعات المضيفة 
 

ھي الوكالة الرائدة في 
حاالت الطوارئ 
وعند نشوب صراع 

 :لعمل االتى
 الحماية   
 سيق وإدارة المخيماتتن 

(CCCM)  
  توفير المأوى في

 حاالت الطوارئ

 
 مبادئ عامة 1-4 

 المساواة في الحقوق والواجبات  
 التطبيق العالمي

الحق في التماس اللجوء والتمتع به  مسؤولية الدولة في   
 حمايةالالجئين

 
 حماية المبعدين 5-9 

 منع االبعاد  
   -دالتقليل من شدة وتكرار االبعا  
  حماية مجموعات السكان األصليين  

 
  األمن الشخصي وحرية الحركة 10-15 

 الحق في الحياة والكرامة
 والسالمة الشخصية  

الحماية من االعتقال التعسفي ، واالحتجاز واإلعادة 
 القسرية

 اختيار مكان اإلقامة  
  الحماية من التجنيد العسكري القسري وخاصة األطفال  

 
  حماية األسرة والمجتمع 16-17 

  وحدة األسرة وجمع شملھم 
 الشرف ، واحترام رفات الموتى والمقابر  
 احترام الحياة األسرية  

 

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 18-23 
 مستوى المعيشة الالئق والخدمات

 الصحة اإلنجابية والرعاية الطبية  
    - ساءتحديد الوثائق والھوية خصوصا للن

 حماية وإعادة الممتلكات
 حرية البحث عن عمل

 حرية الكالم و التعبير الديني
 احترام الثقافة واللغة الخاصة بالمجموعات

 الحصول على التعليم
 

 المساعدة االنسانية 24-27 
 العطاء دون تمييز  
 المسؤولية األساسية للسلطات الوطنية  
 ظيم تسھيل تقديم المساعدةواجب الوكالةاإلنسانية المساعدة وتن  
 واجب الوكاالت اإلنسانية توفير الحماية للمھجرين  

  ضمان حماية العاملين في المجال اإلنساني
 

 الحماية أثناء العودة وإعادة التوطين اإلدماج 28-30 
  لحق الطوعي في العودة أو إعادة التوطين 

  الحماية من التمييز فى المعاملة 
 ممتلكات أو التعويضالحق في إعادة ال  
الدولة والوكاالت اإلنسانية مسؤولية عن إيجاد حلول لتسھيل   

 إعادة التوطين
 :مصادر إضافية

Handbook for Reintegration and Repatriation, © UNHCR (2004) 
1951 Refugee convention Q & A , ©  UNHCR (2006) 

UNHCR handbook for planning and implementing Development 
Assistance for Refugee programmes, © Jallow & Malik (2005)   

Operational Protection in Camps and Settlements, © UNHCR (2006) 
Protecting Refugees- field guide for NGOs , © UNHCR (2002) 

 روابط لمزيد من المعلومات
http://www.networklearning.org/ Resources:  
http://www.unhcr.org/publ.html  :  UNHCR 

Guiding principles on internal displacement :   
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/principles.htm 
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 المعونة للفئات المستھدفة

الكفاءة في تلبية احتياجات أشد الفئات ضعفا مع من  تحديد الفئات المستھدفة يمكن
 .على اآلخرين التقليل من االعتماد

 
 معايير تطوير 

 :وآليات االستھداف
 

 :من خالل
الضعفمواطن  تحليل

 
إشراك المتضررين 
في عملية التنمية بما 
في ذلك الرجال 

واألطفال ، والنساء 
وممثلين للمجموعات 

 الضعيفة 
 

المس ضمان عدم 
وزيادة  الكرامة،ب

التعرض للخطر ، أو 
التعرض لالستغالل أو 

بسبب آليات ,اإليذاء
 االستھداف المطبقة 

 
تحديث نظم 
االستھداف والتوزيع 
بانتظام لضمان 

 التغطية المطلوبة
 

يمكن الرجوع إلى 
نطاق مشروع الميثاق 

  –اإلنساني 
  مزيد من التفاصيل ل
 Common Standard 4 – 

تھداف ات االس ة آلي اطر المحتمل المخ

 
اإلستھداف بواسطة 

 المجتمع

 لية تقوم على تقييم األصول الشخصية التي يمكن أن آ
 .تبر اقتحاماتقوض البنى االجتماعية أو تع

   المعايير التى تعتمد سوء التغذية قد تؤدى الى تقويض
 .الكرامة وتشجيع التغذية الناقصة

  اآلليات التى تعمل من خالل الفئات المجتمعية و القبلية قد
 بعاد من ھم خارج النظام كاأليتامتؤدي الى است

والعشائر غير المھيمنة والمشردين من األفراد والجماعات 

 
ستھداف بواسطة اإل

 االدارة

ذاتي تھداف ال  االس

  قد تؤدى الى استبعاد المجموعات الضعيفة ، أو تعرضھم
لسوء المعاملة أو الوصم بالعار ، كالنساء اوالذين يعانون 

البشرية و متالزمة نقص  من فيروس نقص المناعة 
 المناعة المكتسب

ا؟ جيل مطلوب ون التس تى يك م

 الينصح به ينصح به
عندما تحتاج البرامج لفترة أطول فى 

 مرحلة االستجابة
فى حالة انخفاض عدد المستفيدين 

  .مقارنة مع الموارد المتاحة
 فى حالة برامج المساعدة الموجھة
فى حالة امكانية التوزيع من نقطة 

 واحدة

 فى حالة تعذر التسجيل المنھجي
فى حالةان القيود السياسية و التنفذية تقييد إمكانية 

 الوصول إلى السكان المستھدفين
 فى حالة استمرار حركة السكان

 عندما تھدد مصالح أولئك الذين يحق لھم التسجيل
عندما يتمكن المستفيدون او المجتمعات المضيفة أن 

 تدير بنفسھا عملية االنتعاش
 قصيرفى حالة المساعدة على المدى ال

س ار وراء : من مقتب ة البح ل إعادة و لإلغاث بكة تأھي ات ش دة الممارس تعراض الجي  (1997) 5 اس

 ةآليات لتوزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائي
 

                                                                                                     HIGH 
 
 
 
 
 
 
 

           HIGH 

 الموارد المتاحة لدعم التوزيعو  الحالة المعنية والعدد المتضمن  :أنسب نموذج يعتمد على 
 .مستوى المسؤولية التي تؤثر على المجتمعات وعدد الالجئين الذين يمكن اخذھمو

 مصادر إضافية
Handbook of Registration, © UNHCR (2003) 

Targeting Food aid in Emergencies, © ENN (2004) 
Counting & identification of beneficiary populations,  © ODI 

 (1997) RRN Good Practice Review 5 – 

 روابط لمزيد من المعلومات
 http://vam.wfp.org/Vulnerability Analysis and Mapping Tool: 

 

ة
زم
ال
 ال
رد
وا
لم
 ا

ذ
نفي
للت
 

ن
عــ

طرة 
ســي

 
ق
طــري

 
ســــــــــــتفيدينا

م
ال

وذج  ن1نم ات م ى مجموع ا عل   : توزيعھ
ادة الل القي ن خ تفيدين م  المس

وذج  اب2نم ن أرب ات م ى مجموع ا عل   : توزيعھ
ر  األس

وذج  ى ا3النم ا عل اب : توزيعھ ن أرب راد م  ف
ائالت  الع
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 إدارة األمن
متزايدة بالنسبة لجميع المنظمات األھمية الذات أصبح  من األمور أمن وسالمة العاملين 

ً  اإلنسانية إلى مستويات غير مسبوقة ألن العنف قد صار    .لموظفي المنظمات موجھا
   .لألمن  مع إدارة جيدة كثير من ھذه المخاطر يمكن تجنبھا أو تقليلھا

 
 
 
 
 
 

 

شترك بين التعاون الم
  تبادل المعلوماتوالوكاالت 

يتعين على وكاالت  -
للتعاون وتبادل المعلومات 

 .بشأن األمن
 

تفاصيل حوادث محددة  -
ومعلومات عن التطورات 
الحاصلة في البيئة األمنية 
األوسع يجب أن تكون 
مشتركة مع وكاالت أخرى 
لتمكينھا من إصدار أحكام 

األوضاع  على تغيير 
 .األمنية

 
ل كل الوكاالت ال تقب -

المستوى نفسه من 
المخاطر ؛  فكل وكالة 
تفسر و ترد على الحالة 

 .األمنية بطرق مختلفة
 
على الوكاالت االنخراط  -

بنشاط في مجموعة واسعة 
من آليات تبادل المعلومات 

الميدان ، :الموجودة في  
 :بما في ذلك

 الشبكات غير الرسمية .1
اجتماعات أو إحاطات  .2

 منتظمة بين - أمنية
 الوكاالت

نظم معلومات أمنى  .3
مركزي، مثل مركز 
المعلومات اإلنسانية ، 
أو منتدى لمسئولى 
أمن  المنظمات غير 

 الحكومية ، إن وجد
  
  

 :مقتبسة من
  People In Aid 
Information Sheet – 
Enhancing Staff Security 

 اإلطار المنطقي إلدارة األمن

    :تحليل الحالة -1
عمل به؟ ما ھي حدود والية برنامجك؟ ما ھو تحليل المخاطر؟ ھو السياق الذي ت ما

 ما ھو مدى  قبول ھذه المخاطر؟

 التأثير االحتمال التھديد
 المخاطر

(P x I = R) 

التھديدات  حدد
 المھددة المحتملة

للسالمة واألمن مثل 
سيارة حادث ؛ 
 الطالق تبادل النار

احتمال نسبة  وضح
مقياس  على  حدوثه
 )خفضمن 1( بحيث 

 )عالي 5 (

احسب معدل التأثير على 
أو األفراد / البرنامج و 
) نخفضم1(بحيث يكون 

  )عالي 5(

يتضاعف معدل 
االحتماالت مع معدل 
التأثير لتحديد 
مستويات الخطر 

 النسبي
السطو  على سبيل المثال

2 المسلح على المكتب 3 6

 متقييمات المخاطر تحتاج إلى مراقبة مستمرة وإعادة تقيي

  :االستراتيجية -2
 3ما ھي االستراتيجيات والخطط يمكنك وضعھا إلدارة ھذه المخاطر؟ ھناك 

  :استراتيجيات معترف بھا في محاولة إدارة المخاطر
    القبول

العالقات ،  الحاجة إلى االستثمار والمحافظة على. عملكمكم واجدولتقبول الإلى الحد من المخاطر عن طريق زيادة  السعي
  .القبول والحد من المخاطرلزيادة ) مثل اللباس والشعر والموقف ، والمركبات ، واستھالك الكحول(السلوك  وإدارة

   الحماية 

د ، واحترام حظر التجول ، والحد من النق(الحد من التعرض . الحد من الضعف من خالل استخدام التدابير الوقائية 
السفر في قافلة ؛ العيش في (القوة العددية ) والمالبس تخفيض أو زيادة الوضوح مثل الشعارات ، ) والسيارات القديمة

تحديد ھوية وبطاقات (، إجراءات وقائية ) حراس ، السلكي ، وسترات واقية من الرصاص(؛ وسائل الحماية ) مجموعات
  )وأذونات السفر 

  الردع  
ولكن على نطاق محدود كما فى حالة الحماية المسلحة يمكن ان تھدد بتعليق أو سحب . يد بتھديد مضاديسعى لردع التھد 

 .االسلحة
  : اإلجراءات األمنية والتخطيط األمني -3

 ن تكون متفق عليھا، ومكتوبة ، ويتقاسم االطراف ممارستھاأعلى ما تقدم ، ال بد للمبادئ التوجيھية  وبناءً 

 الحوادث فى حالة التصرفكيفية  التخطيط للطوارئ كيفية تجنب الحوادث  حدةإجراءات التشغيل المو

ما , المبادئ التوجيھية بشأن  ما تسعى لتحقيقه باإلجراءات
يجب القيام به وكيفيته ؛ من يفعل ماذا ومتى تتخذ 

  )مثل إشارات الراديو(اإلجراءات ؛ ھل من وثائق داعمة 

صرف في حال وقوع المبادئ التوجيھية بشأن كيفية الت
الجميع على علم بھذه يكون ومن الحيوي ان . الحادث

 الخطط وتحدد المسؤوليات بطريقة واضحة

على سبيل المثال حركة المركبات والتصرف فى االموال ، 
 ونقاط التفتيش ، واالتصاالت

على سبيل المثال اإلجالء الطبي للموظفين وفاة ، 
جوم ، وتھديد الخطف واالعتداء والھ/ واالختطاف 

  .بوجود قنبلة ، واالنسحاب

 :بعد وقوع الحادث  -4
ضمان تقديم التقارير في الوقت المناسب ، والتحقيق ، والتحليل ، ودعم الموظفين 

    RedR - IHEمقتبسة من  ،الھندسة في حاالت الطوارئ 

 مصادر إضافية
Safety & Security Handbook ©  Care International (2004) 

Generic Security Guide for humanitarian agencies© ECHO(2004)
Guidelines on Humanitarian Negotiations with Armed Groups, © 

OCHA (2006)  

 روابط لمزيد من المعلومات
    7http://www.interaction.org/files.cgi/68  

ICRC document –Staying Alive (2006): 
 http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0717 

   http://www.redr.org.ukRedR training:   

ول  القب

ة الحماي

ن تراتيجيات األم  اس

ردع  ال
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داد ل واإلم م النق    تنظي
 دعم المناسب والكمية المناسبة فيال يوفرالدعم الوجستي الفعال 

 .والوقت المناسب المكان المناسب 
 سلسلة اإلمداد

ـــةاالغاثة  سلسلة االمداد ترمز لتدفق مواد   الغاث
 

Adapted from UNDTMP Logistics 1993    
 )في ميناء بحري أو مطار دولي(خول الى المخزن الرئيسي من ميناء الد -
الكبيرة  بالسكك الحديدية أو الشاحنات) كلم 1000أكثر من (ثم تنقل لمسافات طويلة   -

لتخزن   )كلم300-100(بالقرب المستفيدين  طن إلى مستودعات التحويل 20-30
   لكبيرة

في المخيمات أو التجمعات  لمحطة تخزين) طن  6-5(ثم تنقل بالشاحنات الصغيرة  -
 .المحلية لتوزع باليد

 النقل في حاالت الطوارئ
ووجود مخزون كاف من  ،شراء أو استئجار السيارات المناسبة، القيام بالصيانة الوقائية -

 .قطع الغيار الالزمة
ألنه قد يكون من الصعوبة توفيراإلمدادات في  توفير مخزون من الوقود ىلتركيز علا -

 . ئحاالت الطوار
الفيضانات واالنھيارات األرضية واألنقاض ، واأللغام (مناطق الصراع أو األخطار  -

 .مطلوبة  لذا فطرق اإلمداد البديلة قد تكون، تؤثر على النقل) وغيرھا
او التحويل ،  قد تكون خاضعة للتأثير السياسي) التخزين/ النقل (شبكات التوزيع  -

 .ءوالتأخير وخاصة بالنسبة للشحنات الغذا

 التخزين ومراقبة المخزون 
من (، وطريقة التوزيع ، الطريق المستخدم للنقل) ا وبراجو(نوع السلع ، وطريقة الشحن  -

 .التخزين  ستحدد موقع وطريقة)  معسكرات األسر أو المجموعات
 .بينما يتم تخليصھار تخزين آمن للبضائع في الموانئ يوفت -
ميمھا وبناءھا لتوفير األمن ومنع وقوع مرافق التخزين يجب أن يتم تص/ التخزين  -

بعزل المخزون في حالة تأخر   أضرار للبضائع بواسطة الطقس أو الحشرات ، والسماح
اإلمدادات ، منطقة التخزين يجب ان تكون جاف ، مسطحة ،تسھل حركة التحميل 

 .والتفريغ
 .حافظ على مناولة البضائع فى أدنى حد ممكن من توفير للوقت والتكاليف -

 :إنه من الضروري: نظم المعلومات

  )تجھيزالعلى سبيل المثال طلب (اداء أنشطة أخرى / تنفيذ   -
  )مثال الطلب التقدير المستقبلى ، والتخطيط المرفق(تخطيط العمل  -
  )مثل تقارير ضد المعايير(مراقبة األداء  -
 تنسيق وربط سلسلة التوريد عبر الوظائف -

المبادئ التوجيھية 
 شحناتالإلرسال 

o  استخدام طرق
الترميز القياسية 

 :لسلع االغاثة
 األحمر –الغذاء  -
المالبس واالدوات  -

 االزرق –المنزلية 
اللوازم الطبية  -

األخضر  -والمعدات
  

o  اكتب بوضوح
الوجھة النھائية 

باللغتين 
االنكليزية 

والفرنسية أو 
اللغة المحلية 

 ذات الصلة
o  اكتب بوضوح عن

ھشاشة البضائع 
ي وتخزينھا ف

درجات الحرارة ، 
والمواد الطبية ، 

 الخ
o  ضع السلع في

حزمة يمكن أن 
يحملھا شخص 
واحد على سبيل 

 25kgالمثال 
o  استخدم شركة

تخليص أو رتب 
تخليص السلع 
مع سلطات 
المطارات ، 
والمالية ، و 

 الجمارك
o  تأكد من اجراءات

 األھلية للعمل
o  قم بعمل ميزانية

 الشحن
 يصوالتخل

 وتكاليف والتخزين
 .النقل

 
WFP   

ھي الوكالة الرائدة 
 اللوجستيات لمجموعة

 مصادر إضافية
Logistics Operations Guide (LOG) © UNJLC (2007) 

4WD Vehicle Maintenance Checklist  © Concern, 
Aid Workers Network (2007) 

 روابط لمزيد من المعلومات
http://www.aidworkers.net/?q=advice/logisticsAdvice :  

 http://www.logcluster.org/Logistics Cluster:  
items/-tp://www.icrc.org/emergencyhtSpecifications of emergency goods:  

 www.logisticslearningalliance.comTraining support:  
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  ر الدنيا في مجاالتالمعايي  
   المياه واالصحاح والنظافة  

 

 اً تلعب دورالنظافة الصحاح ولمياه واإن الممارسات الصحيحة ل
.للبقاء على قيد الحياة في المراحل األولى من وقوع الكارثةحاسم   

  

إلى مجاالت المياه واالصحاح والنظافة فى الدنيا المعايير تھدف 
 بصحة جيدةأن يعيشوا بللناس  السماحو ،لمرضالحد من انتقال ا

  .وكرامة وبارتياح وبأمان
  
  
  )62-60ص ( :النظافةتعزيز .1

 المتضررين ،  جميع التسھيالت والموارد المقدمة تعكس الضعف واالحتياجات ، وأفضليات السكان
حيثما  يجب ان يتشارك المستخدمين  في تصميم وإدارة وصيانة المرافق الصحية.ال سيما النساء

 .أمكن ذلك
 )70-63ص ( :إمدادات المياه .2

  ن يتساوى جميع الناس ،و بشكل آمن  في الحصول على كمية كافية من المياه للشرب والطبخ أيجب
العامة في نقطة قريبة بما يكفي لتمكين األسر   كذلك ان تكون  المياه.والنظافة الشخصية والمنزلية

 .اءاحتياجات الماستخدام الحد األدنى من 
  و على درجة كافية من الجودة لتشرب، وتستخدم في النظافة  تكون المياه مستساغة، نأيجب

  .الصحة  الشخصية والمنزلية دون التسبب في مخاطر كبيرة على
  يتاح للناس ما يكفي من المرافق واللوازم لجمع وتخزين واستخدام كميات كافية من المياهن أيجب, 

 .وتأمين مياه شرب آمنة
     )76- 71ص (:لتخلص من الفضالتا  .3

  ن يتوفر للناس عدد كاف من المراحيض قريبة بما فيه الكفاية لمساكنھم يسھل استخدامھا أيجب
 .بشكل سريع وآمن ومقبول في كل األوقات من النھار والليل

 المراحيض توضع ، و تصمم ، ويتم االحتفاظ بھا من أجل أن تكون مريحة وصحية وآمنة لالستخدام 
  )82- 77ص ( :كافحة النواقلم .4

  لديه المعرفة والوسائل الالزمة لحماية نفسه يجب أن تكون كل شخص من المتضررين من الكوارث
أن يمثل خطرا كبيرا على   الن ذلك من المحتمل) الكائنات التي تنقله(من اإليذاء ونواقل المرض 

 .الصحة أو الرفاه
 مقبولالمستوى ضمن الناقالت التي اتخذت للحفاظ على أعداد الحماية المادية والبيئية والكيميائية  ال 

  ..وخاصة البعوض
 واستخدام المواد الكيميائية يجري بأمان لحماية الناس والبيئة اختيار ونقل.  

  )85-83ص (:  ةإدارة المخلفات الصلب   .5
 متالك وسائل ، بما فيھا النفايات الطبية ، باالنفايات الصلبةبر ملوثة يحصل الناس على بيئة غي

  .نحو مالئم وفعال  للتخلص من النفايات المنزلية على
  )88-86ص (   :الصرف الصحي  .6

  الصحة وغيرھا من المخاطر التي تتعرض لھا البيئة بواسطة اضمحالل المياه و المياه الراكدة، بما
 .والمرافق الطبية تخفض إلى أدنى حد في ذلك الفيضانات، ومياه الصرف الصحي المنزلي 

 
 Page references refer to the Sphere Handbook 2004 edition – use standards, key indicators and 
guidance notes in assessments, problem analysis, programme planning, monitoring and evaluation. 
 
 

Concise technical guidance notes for WASH interventions in emergencies can be 
found at:   http://wedc.lboro.ac.uk/who_Technical notes for emergencies/ 
 

 عينة المؤشرات الرئيسية

 :الترويج للنظافة
 تحديد المخاطر الصحية. 
 الرسائل واألنشطة التي 

تستھدف جميع فئات 
 .المستعملين
 :إمدادات المياه

  لترا للفرد في  15ال يقل عن
انظر المذكرة اإلرشادية (اليوم 

  )64ع  1
  500m المسافة . كحد أقصى

  من منزل الى نقطة الماء
  االستقصائية تشير الدراسة

الصحية انخفاض خطر التلوث 
 البرازي

  250g  صابون االستحمام
 للشخص الواحد في الشھر

  100حوض غسيل واحد لكل 
 شخص

 التخلص من الفضالت
  يجب اال يستخدم المرحاض

 شخصا 20اكثر من 
  مترا  50دورات المياه ال تبعد

 من المساكن
  يجب استشارة فى التصميم

خصوصا ( للمستخدمين 
  )نساءال
  حفر المراحيض  يجب ان يبعد

  مترا من المياه الجوفية   30
 :مكافحة النواقل

  يدرك الناس طرق الوقاية من
انتقال ومكافحة ناقالت 

  األمراض المنقولة 
  
  المخيمات الواقعة عكس الريح

كم من مواقع تكاثر  1-2
  البعوض

 :النفايات الصلبة
  100حاويات نفايات سعة m 

 .اسر 10لكل 
  يستطيعون لجميع األسر

/ نفايات و الحاويات الوصول ل
أو  حفر نفايات التي ليست 
لجميع األسر الحق فى حاويات 

أو  حفر نفايات التي / نفايات و 
 100mأكثر من  ليست 

* see Hygiene Promotion in 
Emergencies Briefing Paper for 
current guidance 
 
UNICEF is the Lead Agency for 
the WASH Cluster. 

 مصادر إضافية
Excreta disposal for people with disabilities © Oxfam 2006; 

Household Water Treatment & Storage © Oxfam 2008; 
Indicators for monitoring Hygiene Promotion in 
Emergencies, © Global WASH Cluster (2007)  

تروابط لمزيد من المعلوما  
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx
?tabid=76 - WASH Cluster website  
http://www.lboro.ac.uk/well/ ; - WEDC website and WELL factsheets 
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/humanitarian/tbn_list.ht
ml  - Oxfam Technical Briefing notes 

 

Hand washing with soap 
can prevent diarrhoea by 
35% or more 
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(HP) تعزيز النظافة  
 

مخططة  لتمكين الناس من اتخاذ اإلجراءات الالزمة  محاولة منھجية يتعزيز النظافة ھ
 لمنع أو تخفيف مخاطر األمراض ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

توفر وسيلة عملية لتسھيل مشاركة المجتمع المحلي والمساءلة في حاالت  بنجاح، فإنھاإذا تم ذلك و
ً  ،الطوارئ من حيث العادات والثقافة  يعتمد الوضع المحدد لتعزيز النظافة على ما ھو ممكن عمليا
 والموارد

  المناھج والطرائق
  

القائمة على المشاركة الطرق 
والتفاعل مع المجتمعات 

ً  المتأثرة ما تكون األكثر  غالبا
نجاحا في تحقيق تغييرات في 

  .الممارسة العملية
  

بين  فاضلةومع ذلك، ثمة م
 :الوصول والفعالية

  أكثر النھج التشاركية غالبا
ما تستغرق وقتا طويال 

.كثافة اليد العاملةل وتحتاج 
 
  نشر رسائل عبر  في حين

وسائل اإلعالم تصل إلى 
عدد أكبر من الناس، على 

قد  ھاو أسرع، ولكننح
 .كون أقل فعاليةت
  

اإلعالم وسائل من استخدم كل 
ة  و أو(المتاح ل الرادي  مث
ورات ر  و) منش اليب األأكث س

 ً   .التفاعلية معا
 

V.Kloster/Oxfam 

 ساللمالثعابين العمالقة وال
 اصل ضروريةآليات التو

لضمان االتصال في 
  .االتجاھين مع المتضررين

  
 

المثقفين والمجتمع،  نخبة
النوادي الصحية أو واألقران، 

لجان المياه والصرف الصحي 
 .ھم السبل لتحقيق ذلك

 

A WASH Response 

 واالصحاحدلت التجربة على أن مرافق المياه 
ال تستخدم على نحو فعال  من األحيان كثير

وبطريقة مستدامة ما لم يتم تعزيز النظافة 
  .كجزء من االستجابة

توفير المراحيض إذا عند  :صغيرةھناك نقطة "
أو توفير المياه النظيفة في  يتم استخداملم 

ً عند  فإن ذلكالمصدر،  سيحدث تلوثا
 ".المستخدم

 

حاالت الطوارئ، في لتحسين النظافة  اإلطار المنطقي 
.والمقتبس من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 

 القضايا الرئيسية 
 

 تعزيز النظافة أمر حاسم لضمان التأثير على معدالت اإلسھال. 

 
 أو ، وأمالح اإلماھة الفموية كالمضخات، والمراحيض، وشبكات الوقاية من البعوض ' تجھيزاتال' وجود

 .معالجة المياه المنزلية تتطلب أيضاً وجود أنظمة أو تعزيز النظافة
 

  الخصوصية واألمان : بينما الحاجة إلى –الفوائد الصحية قد ال تكون الدافع الرئيسي للتغيير
 .قد تكون أكبر القوى المحركة والراحة ، والوضع االجتماعي ، والتقدير

 
 نه لتفعيل برمجيات تعزيز النظافة  يجب االعتماد على تعبئة وتمكين النساء إف ،كان التركيز مھما

من خالل الممارسات  --فال على اتخاذ إجراءات للتخفيف من المخاطر الصحية والرجال واألط
 .الصحية اآلمنة وليس مجرد زيادة الوعي حول أسباب اعتالل الصحة

  :عناصر تعزيز النظافة تشتمل على
 اإلجراءات الفردية والمجتمعية. 
 المشاركة المجتمعية. 
  واالصحاح والنظافةبالمياه الحوار مع األطراف المعنية. 

 استخدام وصيانة المرافق. 
 تحديد وتوزيع مستلزمات النظافة. 
 المراقبة. 

 مصادر إضافية
 Hygiene Promotion in Emergencies Briefing Paper, WASH Cluster HP Project, 

(2007) 
Behaviour Change Communication Principles for Emergencies – A Toolkit, 

UNICEF (2006)

 روابط لمزيد من المعلومات
http://www.humanitarianreform.org/Default.a
spx?tabid=343 – Training modules etc. 
Water Supply and Sanitation Collaborative 
Council - http://www.wsscc.org  
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  المعايير الدنيا في
ة   ة الغذائي ة والمعون ذائي والتغذي ن الغ  األم

 .الناس بحاجة الى الغذاء للبقاء على قيد الحياة
ھناك الكثير من أسباب األزمات الغذائية لذلك فمن الضروري أن يقوم أي تدخل على 

 .فھم جيد للحالة
  . لى ما يكفي من الطعام المغذيالحصول ع منتحدث أزمات غذائية خطيرة عندما ال يتمكن الناس 

يحدث ذلك بسبب الكوارث الطبيعية والصراعات وعدم االستقرار السياسي ، والفشل االقتصادي ،أو حتى 
 .األوبئة مثل فيروس نقص المناعة البشرية

  p 120) األمن الغذائي

اف ، وأغذية سليمة الوصول المادي واالقتصادي ، في الحاضر والمستقبل ، على غذاء ك= ألمن الغذائي ا
  :مجال المعايير تشمل ما يلي. ومغذية لتلبية االحتياجات الغذائية والتفضيالت الغذائية للحياة نشطة وصحية

  الحصول على الغذاء الكافي والمناسب وغيره من االشياء الالزمة لضمان البقاء ، ومنع تآكل األصول
 .والتمسك بالكرامة

 حماية والدعمآليات اإلنتاج األولي بحاجة لل. 

 الوصول إلى فرص كسب الدخل ، حيثما كان ذلك ممكن ً   .ا
 إمكانية الوصول اآلمن إلى سوق السلع والخدمات للمنتجين والمستھلكين والتجار. 

  (p 137) ة  التغذي
.سوء التغذية يمكن أن أخطر مشكلة صحية عامة

في جميع القطاعات، والمعايير المشتركة منع وتصحيح سوء التغذية يتطلب تحقيق الحد األدنى من المعايير 
:ويشمل ذلك القضايا االتية  

 فھم أسباب ونوع ودرجة ومدى سوء التغذية والمعالجة المناسبة. 

 معالجة احتياجات السكان عموما ، وكذلك الفئات المعرضة للخطر 

 ان  لتصحيح  سوءفي كثير من األحيالمخططة توضع  في المقام االستراتيجي األول  التغذية التكميلية 
 .التغذية المعتدل والوقاية من سوء التغذية الحاد

 (p157) ة ة المعون  الغذائي
 لمعونة الغذائية في حاالت الطوارئ توزع مجانا النعدام األمن الغذائي في أوقات األزمات وھى تتألف منا
 .وزيع الحصص الغذائية العامة وبرامج التغذية االنتقائية للفئات الضعيفةت

 تھدف إلى سد الفجوة بين احتياجات  بحيثلمواد الغذائية لالعامة  ألجل التوزيعات الحصصصمم ت
 .ھم الغذائيةالسكان المتضررين  وموارد

  ويمكن استخدامھا بشكل فعال على مستوى للمستفيدينالمواد الغذائية المقدمة تكون مناسبة ومقبولة ،
 .األسرة

 ن من نوعية مناسبة وصالحة لالستھالك البشريالمواد الغذائية الموزعة يجب ان تكو. 

 ة مأمونة وسليمة في كل من األسرةوتستھلك بطريق وتجھزن تخزن المواد الغذائية ، أ يجب 
 .والمجتمع المحلي

 باستخدام أنظمة واضحة  وآنية ()تتم إدارة الموارد  نأ يجب. 

 الطريقة يجب ان تكون مقبولة وعادلة ومالئمة للظروف المحلية. 
Sphere Handbook 2004 edition Page references refer to the

 
  ومن المھم أيضا االلتزام بالمعايير المحلية والوطنية والمبادئ التوجيھية حيثما كان ذلك ممكن

  المؤشرات الرئيسيةالمؤشرات الرئيسية
 األمن الغذائي

اآلثار و الردود  رصدم ت -
على االقتصاد المحلي، 
 والشبكات االجتماعية،

 .والبيئة وسبل العيش

 التغذية  

متوسط السعرات  2،100 -
الحرارية للفرد الواحد في 

٪ بروتين  12-10اليوم ؛ 
من مجموع الطاقة من قبل 

٪ من مجموع الطاقة  17
 .دھون

٪ من السكان  90أكثر من  -
المستھدفين في حدود أقل 

في اليوم يعودون  1من 
سيرا من مركز توزيع 
الحصص الجافة لبرامج 

 ميليةالتغذية التك

 المعونة الغذائية

عند توزيع المواد الغذائية  -
يجب أن تكون متسقة مع 
التقاليد الدينية والثقافية ، 
بما في ذلك المحظورات 
الغذائية للمرأة الحامل 

 .والمرضع

وصول المعونة الغذائية  -
والموارد إلى المستفيدين 

 .المقصودين
ك  ان برنامج و ك ى ل ر حت غي

ي المساعدات الغذامشترك  ةف ، ئي
الوعي بھذه القضايا وتأثيرھا  فإن

رامج  على القطاعات األخرى والب
يق  مان تنس وي لض ر حي أم

  االستجابات
UNICEF is the Lead 
Agency for the Nutrition 

Cluster 

 مصادر إضافية
 Targeting Food Aid in Emergencies, ©  ENN (2004) 

Making the Case for Cash, © OXFAM Briefing Note (2005)    
Measuring & Interpreting Malnutrition and Mortality, WFP/CDC (2005)

Toolkit  for Addressing Nutrition in Emergencies, Global Nutrition 
Cluster (2008)

 روابط لمزيد من المعلومات
     ject.org/http://www.fantapro 
;    http://www.wfp.org/ World Food Programme:   

 http://www.uicef.orgUNICEF:  :   http://www.fao.org/FAO;  
 http://www.sphereproject..orgSphere Project:   
  http://www.unscn.org :Standing Committee on Nutrition 
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  والمواد غير الغذائية معايير الدنيا في مجاالت اإليواء والتوطينال 
.لتوفير األمن والحماية والكرامة والحفاظ على الحياة األسرية والمجتمعية ھامالمأوى أمر    

:المأوى وما يتعلق به ينبغي أن يتضمن
 تحقيق االكتفاء الذاتي واإلدارة الذاتية 

 ةمعايير حماية البيئ 

 افظة على سبل العيشفرص المح 

طبيعة وحجم الكارثة ، والمناخ ، والبيئة ، والوضع السياسي ، وقدرة المجتمع المحلي ،  وذلك بحسب
 .والموارد المحلية

  اإليواء والتوطين 
 لتخطيط االستراتيجيا (page 211): 

االستقرار مع  العودة إلى الموقع األصلي أو(التوطين ،  يجب اعطاء االولوية اليجاد المأوى وتسوية
. ، مع ضمان األمن ، والصحة والسالمة والرفاھية للسكان المتضررين) المجتمع المضيف أو العائالت

  ال ينبغي إھمال االستجابة, )مباني كبيرة أوالمخيمات المؤقتة التخطيط (التسوية الجماعية 
 الطبيعى التخطيط  (page 215):  

قائمة آمنة لضمان الحصول على المياه وخدمات الصرف التخطيط يجب أن يسترشد بشبكات اجتماعية 
لمقابر ، والمرافق االجتماعية، احترام الصحي ، والصحة ، والتخلص من النفايات الصلبة ، وا 

   الخصوصية الفردية ، والفصل بين المالجئ ، ومناطق آمنة للفئات الضعيفة
 تغطية مساحة المعيشية(page 219):  

ي اإلقامة الكريمةالمناسبة ، والخصوصية ، ويسمح لألنشطة المنزلية األساسية توفر مساحة كافية لتغط 
 ، ودعم سبل المعيشة

 التصميم(page 221):  
تصميم مقبول للسكان المتضررين ، وتوفر ما يكفي من الراحة الحرارية ، والھواء النقي ، والحماية 

 من المناخ لضمان الكرامة والصحة والسالمة والرفاھية
 يدالتشي page 224):  

  البناء وفقا لممارسات البناءالمحلية اآلمنة و التى تتعاظم فيھا فرص كسب العيش
 األثر البيئي ( page 227)  :  

تقليل التأثير الضار على البيئة إلى أدنى حد ممكن عن طريق اختيار الموقع ، ومصادر المواد وأساليب 
 البناء

 المواد غير الغذائية 
  :الكرامة والسالمة والصحة والرفاهن نبغي الحصول على التالي لضمالكل شخص أو أسرة ي

 المالبس والبطانيات والفراش (page 230 
 النظافة الشخصية الصابون وغيره (page 232) 
 أواني الطبخ واألكل (page 233) 
 المواقد والوقود واإلضاءة (page 234)   
  أدوات والمعدات الالزمة لبناء وصيانة المأوى)page 236  ( 

Page references refer to the Sphere Handbook 2004 edition 
ومن المھم أيضا االلتزام بالمعايير والمبادئ التوجيھية على الصعيدين المحلي 

 حيثما كان ذلك ممكنا والوطني

 المؤشرات الرئيسية
 التخطيط

  ة ة االجتماعي  ودورالبني
ات الضعيفة  الجنسين و الفئ

ذه ب أخ ك يج ل ذل ين  ك بع
 .االعتبار

 التخطيط العمراني

  احتياجات المجتمعأخذ 
 .بعين االعتبار

  4-2التدرج المثالي ٪. 

  2م 45على األقل 
 .للشخص الواحد

 2 كل مأويينم بين 

بين مجموعات من المالجئ ،  م6
  ).كتلتين(كل بلوكين بين  م15

 المساحة المعيشية المغطاة

 3.5ية  2م احة األرض المس
 لكل شخص

 تصميمال

  ،ة واد المحلي تخدام الم اس
 المناسبة و المقبولة ثقافيا 

 البناء

  ف اس التخفي ى اس ى عل يبن
ة  وارث الطبيعي دة الك من ح
ة  ع امكاني تقبل م ي المس ف

 صيانة المحلية

 ألثر البيئيا

  اإلبقاء على األشجار
 ماامكن

 المواد غير الغذائية

 200يل  غ ابون الغس ص
 .شھري

  بة حية المناس واد الص الم
 .للطمث

 12 ل اق تغس / أطب
 .حفاضات

  ع ي م اء الطھ وع
كين  اء،حوض ، س غط

بخ ،  ق ) 2(مط مالع
ة ) 1(خشبية  لوحة ، ملعق

 .، كوب للشخص الواحد

  ذ ات أخ زوح احتياج الن
 .بعين االعتبار

  مصادر إضافية
 Selecting NFIs for Shelter, © Emergency Shelter Cluster (2008) 

 
See also ‘Planning Settlements’ and ‘Camp Management’ pages 

  روابط لمزيد من المعلومات
Shelter Centre Library- http://www.shelterlibrary.org 
Global Shelter Cluster - 
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?ta
bid=30
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 لمعايير الدنيا في مجال الصحةا
 الصحة العامة ورفاھية السكان المتضررين الكوارث دائما تقريبا تؤثر تأثيرا كبيرا في

  ( مثل المرض وسوء التغذية(أو غير المباشرة ) مثل اإلصابة ، والصدمة النفسية(سواء مباشرة 
Public Health Impact of Selected Disasters 

Effect Comp ex 
emergencies 

Earthquakes High 
Winds 

 

Floods Flash 
floods/ 

tsunamis 
Deaths Many Many Few Few Many 

Severe injuries Varies Many Moderate Few Few 
Risk of 

communicable 
diseases 

High Small Small Varies Small 

Food scarcity Common Rare Rare Varies Common 
Major population 
displacements 

Common 
 (may occur in heavily 
damaged urban areas)

Rare Rare Common Varies 

Adapted from Pan American Health Organisation, Emergency Health Management After Natural Disaster, 1981 
 

(p259)   النظم الصحية والبنية التحتية  

     :يحصل الناس  على الخدمات الصحية بحيث يتم    
   حدوث المرض(اعطاء االولوية لمعالجة االسباب الرئيسية الرتفاع معدالت الوفيات أو االعتالل 
 دعم النظم الصحية القائمة والھياكل والمانحين 
 ر من التأثيرتنسق عبر الوكاالت والقطاعات لتحقق أقصى قد 
 على مبادئ الرعاية الصحية األولية ذات الصلة تقوم 
 الخدمات التمريضية يجب ان تخضع لمعايير وتتبع  لمبادئ توجيھية مقبولة 
  تصميم وتطوير الخدمات الصحية يتم عن طريق التنسيق الجاري لجمع وتحليل واستخدام البيانات

 ذات الصلة بالصحة العامة

(p274)  مكافحة األمراض المعدية  
 الحصول على المعلومات والخدمات المصممة لمنع األمراض المعدية  

  عاما يجب ان تقوى مناعتھم ضد الحصبة 15أشھر و  6جميع األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  

  الحصول على التشخيص والعالج الفعال لھذه األمراض المعدية والوقاية حتى ال تسھم بشكل كبير
  عدالت االعتالل والوفياتفي تجاوز م

 اتخاذ تدابير للتأھب واالستجابة لتفشي األمراض المعدية  

 اكتشاف تفشي األمراض المعدية ، والتحقيق منھا والسيطرة عليھا في الوقت المناسب وبطريقة فعالة 

  للناس الحق في الحصول على الحد األدنى من الخدمات الالزمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة
 متالزمة نقص المناعة المكتسب/ شرية الب

 (p 286) مكافحة األمراض غير المعدية  

    : يحصل الناس  على  

 الخدمات المناسبة إلدارة وقوع اصابات 

  الحتياجات الصحة اإلنجابية) المبدئية الدنيا(الحد األدنى من مجموعة الخدمات األولية 

 خدمات الصحة االجتماعية والعقلية 

 ري لمنع الوفيات الناجمة عن األمراض المزمنةالعالج الضرو 

  2004صفحة المراجع تشير إلى نطاق دليل طبعة عام . 
 

  
ومن المھم أيضا االلتزام بالمعايير والمبادئ التوجيھية على الصعيدين المحلي 

   والوطني كلما كان ذلك ممكنا

Sample Key indicators 

 النظم الصحية
  ممثل لوزارة الصحة

يقود عمليات 
قطاع االستجابةفي 

كلما كان ذلك  ةالصح
 .ممكنا

  التدخالت والخدمات
المقبولة اجتماعيا 
وثقافيا ، واستخدام 

 .التكنولوجيا المناسبة

  وجود النساء العامالت
 في المجال الصحي

 .لتشجيع النساء 

  العدد الكافي من
الموظفين للتمريض ما 

 50ال يزيد عن 
 مريضا في اليوم

 األمراض المعدية مكافحة

  التدابير التي وضعت
بالتنسيق مع والصرف 

الصحي ، وتوفير 
المأوى واألمن الغذائي

  ظھور تقرير مشتبه به
 ساعة 24في غضون 

  30،000<السكان  ،
حاالت في  5و 

األسبوع أو مضاعفة 
من الحاالت أكثر من 

أسابيع يؤكد تفشي  3
 المرض

   مكافحة األمراض

 أنشاء نظام فرز موحد 

  تمكين السكان
المتضررين من 
الحصول على 

معلومات حديثة و 
موثوق بھا بشأن 
جھود اإلغاثة في 
    حاالت الكوارث

   في أقرب وقت ممكن
يمكن األطفال من 

الحصول على التعليم 
 والترفيه

WHO is the Lead Agency for 
the Health Cluster 

 مصادر إضافية
 Infant & Young Child Feeding in Emergencies, © ENN (2007)  
Management of Dead Bodies after disasters, © PAHO (2006) 

Making it Happen –Workshop Report , © IFE (2008) 
Community-based management of Severe Acute Malnutrition, © 

WHO,WFP, UNSSCN, UNICEF (2007) 

  روابط لمزيد من المعلومات
IFRC - http://www.ifrc.org/ 

WHO - http://www.who.int/en/  
PAHO: http://devserver.paho.org/  
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ة  ي البيئ ير ف     التفك
البيئة ھى المحيط الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي واالجتماعي للمجتمعات التي تعيش فيه 

  2004مقتبسة من نطاق المشروع  ،يومھا منه وتأمن قوت 
 

  كوارث تھدد البيئة
 المخاطر المرتبطة بالكوارث لھا تأثيرات سلبية مباشرة أو غير مباشرة على البيئة. 

 تلوث التربة بسبب كفي الحياة والرفاه  للتھديدات سريعاديد وتصنيف ھذه اآلثار يوفر مؤشرا تح
 .عاديةالالفيضانات غير 

  التقييم الدقيق لمدى توافر الموارد واالحتياجات للسكان المتضررين في ظروف اإلغاثة واإلنعاش
  . البيئية السلبية للكوارث   ھو المفتاح لتقليل اآلثار

  المجتمعات المتأثرة في عمليات التقييم البيئي أمر حاسم لتقييم بيئي دقيق وخطط العملإشراك 

 حسن فرص يدقيق يمكن أن التقييم الن إإذا كانت االحتياجات األساسية ال تلبى قبل وقوع الكارثة ،ف
  . للسكان المتضررين عمل ما قبل الكارثة ومستوى التنمية    االنتعاش التي تستھدف

 من الممكن تخفيف ، ون اإلضرار بالبيئة ضروريا إلنقاذ األرواح وتلبية االحتياجات األساسيةقد يكو
 حدد في وقت مبكر من وقوع كارثة  حدة الضرر الذى ال مفر منه إذا 

  شدة اآلثار البيئية العوامل المؤثرة في

 األخطار التي تھدد البيئة
 الفيضانات

 نقل المواد الملوثة
 تتسبب في تآكل

 وث المياهتل
 أضرار البنية التحتية

      
 الرياح

تدمر المحاصيل والبنية 
 التحتية

     
 حرائق

 تتسبب في تلوث الھواء
 تدمير المساكن والبنية التحتية

 تؤدي إلى تآكل
     

 الجفاف
 يؤدي إلى التعرية الريحية

فقدان المحاصيل ومصادر 
 المياه

     
 انھيارات أرضية

 أضرار البنية التحتية
 تلوث المياه

     
 الزالزل

 أضرار البنية التحتية
مخاطر األضرار الناجمة عن 

 المواد الخطرة
تتسبب في انھيارات أرضية 

 وغيرھا
       

 النزاعات
أضرار البنية التحتية 
 والخدمات األساسية

التلوث النووي والكيميائية 
  والبيولوجية  

تدمير سبل المعيشة وزيادة 
  ةاالحتياجات األساسي
 اخطار اخرى

 البرد أو الثلج، المواد الخطرة

    البراكين، المرض

 بيئي اجتماعي جغرافي
 الكثافة السكانية. 
 عدد األشخاص المتضررين 

 .أو النازحين
  منطقة كوارث اتساع مدى  
 توافر الموارد 

 مستوى االكتفاء الذاتي 
 المجتمعات دعم من ال 

 .المضيفة
  احترام البيئة. 
  كل السلطةھيا/ اجتماعي. 
 مصادر كسب الرزق. 

 المرونة البيئية واالستدامة، 
أي القدرة على الصمود 

 .السلبية والتعافي من اآلثار 
 القدرة على استيعاب النفايات 

اآلثار السلبية المترتبة على اإلغاثة من الكوارث  
لة ھناك حاجة لتحديد لتحليل اآلثار المحتم. يمكن أن يؤثرا سلبا على البيئة اإلغاثة واالنتعاش

 .استراتيجيات التخفيف
ة طة اإلغاث اطر أنش المخ

  زيادة زراعة
  تكوينالإعادة  
  البذور واألسمدة 
  الري 
  الصيد 
  الصرف الصحي 
  إمدادات المياه 
 البناء  

 

 انخفاض التنوع البيولوجي، والتآكل ، وإزالة الغابات. 
 زيادة الطلب على الموارد المحدودة. 
 بمصادر المياهضرار اإل. 
  وانتقال األمراض غرق التربةزيادة. 
 على القدرة  التأثيرضرار بالكائنات الموجودة، واإل

 .اإلنتاجية
 ،والنفايات الخطرة، وينشر  تلويث األراضي والمياه

 .المرض
 زيادة الكثافة السكانية ، ويزيد من انتقال األمراض. 
 ويزيد من / تسبب بالفيضانات ييستنفد الموارد المحلية، و

 مخاطر الكوارث

 
وللتعاوني اإلغاثى   2003© جميع الحقوق محفوظة . الصفحة مقتبسة من رابيد تقييم األثر البيئي في االستجابة للكوارث

في كل مكان األمريكية تستخدم باالذن
 مصادر إضافية

Guidelines for rapid environmental impact assessment in 
disasters, Benfield Hazard Research Centre & CARE 

International (2005) 
Handbook of Participatory Approaches to Environmental 

Planning, © UNHCR, CARE, Uof A, 2006 

 روابط لمزيد من المعلومات
 www.encapafrica.orgResources:  
 www.unep.orgonment programme: UN envir 
 www.benfieldhrc.org/rea_index.htm -REA  
. e.orgwww.healthcarewastWHO Health Care waste:  
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  التخطيط للمستوطنات
  تحديد الموقع

   : النتبه لما يليلذا يجب اختيار الموقع ھو عامل حاسم في الكفاءة والتعافى العاجل 
 التأثير على المجتمع المضيف، والقدرة على استيعاب الالجئين والمشردين داخليا. 
 ، وألتاثير على موارده ،  حساسية المجتمع المضيف لفئات جديدة ، على سبيل المثال الدين والثقافة

 .وتوفير سبل العيش
  األمن والحماية للجميع ، وعلى سبيل المثال الصراع قربه من الحدود ، وتوفير الحماية الالزمة

 .العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس  للنساء واألطفال والمسنين ، وخطر
 األمن والحماية للنساء واألطفال والمسنين. 
 ت األساسية مثل المياه والصرف الصحي والمدارس والمراكز الصحية والدينية الحصول على الخدما

 .المجتمعية  والترفيھية ، والمرافق
 الحصول على األراضي ، واألسواق ، وسبل كسب العيش. 
 االتصاالت  الحصول على الموارد الطبيعية على سبيل المثال للحصول على الوقود ، والبناء ؛

 .ل المثال الطرق والجسوروحرية التنقل، على سبي
 إعادة األسر أو توطين فئات المجتمع.  

  مسح الموقع
 :لمالءمة األراضي المقترحة يتم تقييم الموقع من خالل المسح التفصيلي

  تصميم المأوى 

المأوى ليس مجرد ھيكل بل 

ھو المساحة المعيشية للسكن 

  :يجب ان  مأوىال

 .يحافظ على الصحة -

ر يحمي الناس من العناص -

على سبيل المثال الشمس 

 .والمطر والبرد والمرض

توفر األمن، والخصوصية  -

 .والكرامة

يمكن العودة إلى الحياة    -

 .األسرية

ويمكن من استئناف النشاط  -

 .لكسب الرزق

 

 اعتبارات التصميم

 .مقاومة األخطار المحلية -

 .مقاومة الحرائق -

   .مقاومة المياه و الفيضان -

التي  اختيار المواد(المتانة  -

تناسب العمر المتوقع 

للمأوى على سبيل المثال 

 .سنوات 5أشھر إلى  3

 .التفكيك بسھولة -

 .مالءمة السياق المحلي -

 .تھوية كافية -

   .الخصوصية الكافية -

توفير الحماية للنساء  -

 .واألطفال

 .استخدام المواد المحلية -

 .سھولة الصيانة -

 حجم الموقع   -
 الموقع والقرب من المخاطر    -
قع والتضاريس ، والصرف الطبيعي  المو -
 نوع التربة  -
 سھولة الوصول -

 مصادر المياه ونوعية المياه -
 الغطاء النباتي والموارد الطبيعية و الوقود -
 البيئ والثقافة -
 األثر البيئي -

 

 إعادة التوطين وتشمل الخيارات

األصدقاء ، (يقيمون مع عائالت مضيفة  -
  )األقارب أو أسر أخرى

لكات المتضررة أو بناء المأوى ترميم الممت -
 على التى تملك األراضي

في المدارس (الذين يعيشون في المباني المشتركة  - 
 )  والمعابد

 إقامة المخيمات   - 
إنشاء المخيمات أو المستوطنات مع أسرة واحدة أو  -

 عدة مالجئ
يجب أن ، لذا األفضل مضيفة أو إعادة توطين الناس على أرضھم ھو الخيارالسر األقامة مع اإل

  .المالذ األخير يتكون المخيمات أو المستوطنات ھ
  

   :إذا كان ال بد من تسوية مؤقتة
o  توطين السكان المشردين محليا على المواقع التي تصلح إلعادة التوطين الدائم لتمكينھم من

  .الطبيعية العودة السريعة إلى الحياة 
o معات المضيفة في تسوية عملية التخطيطإشراك ممثلي السكان المشردين والمجت.  
o  التأكد من ان لدي السكان المشردين والمجتمعات المضيفة فھم واضح للمسؤوليات

  .والمستحقات من خالل االتفاقات
  

  :ما يليلفي تصميم مناطق التوطين ينظر 
o   المأوىكلما أمكن ذلك على سبيل المثال فى تصميم ،توفير االحتياجات والخيارات للمنازل.  
o الصيانة طويلة األجل ، واعادة استخدام المواد ، والتفكيك المستقبلى.  
o استخدام المواد المحلية وتأثيرھا على البيئة الطبيعية.  
o المجموعات الديموغرافية وموقع الضعفاء.  
o مصادر الوقود المستدامة ودعم سبل العيش.  
o األمن والحماية.  
oاقلخطر انتشار الحريق ومكافحة النو...  

 مصادر إضافية
Transitional settlement and reconstruction after natural disasters, © 2008 United Nations. 

Shelterproject, Transitional Settlement Displaced Populations © 2005  Corsellis, T. and 
Vitale, A.  

Shelter - beyond tents and tarpaulins, © 2008 IFRC 
Timber as a construction material in humanitarian operations', © 2008 IFRC and CARE Intl 

Plastic Sheet – a guide to specification and use ©  ICRC/Oxfam Intl. (2007) 

 روابط لمزيد من المعلومات
Shelter Centre:  

 www.sheltercentre.org 
Field Guidelines on Timber - 

 http://humanitariantimber.org 
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 الدعم النفسي واالجتماعيتقديم  

للكوارث اثار خطيرة عاطفية واجتماعية مترتبة على األفراد والمجتمعات ، مما تسببه  من 
  .وفقدان الدخل على المدى الطويل معاناة ، وعجز ، 

   :التدخالت النفسية واالجتماعية تشمل

o توفير الدعم لردود الفعل العاطفية والنمو المعرفي.  

o نشطة االجتماعية ، بما فيھا إعادة تشكيل العالقات والشعور بالبقاء والسيطرةتسھيل األ  .  

  اآلثار النفسية واالجتماعية  

  ھذه تتوقف على طبيعة وحجم الكارثة أو الصراع ، والثقافة ، والقيم واآلثار الفردية على
 .عم االنتعاشوقدراتھا لد المتضررين ، والحالة القائمة من قبل ، والموارد المتاحة 

  العجز المادي ، واالكتئاب ، والشعور بعدم القيمة ، وفقدان السيطرة ، والعزل االجتماعي واإلحباط
 .الرفاه النفسي واالجتماعي والغضب ، وفقدان المھارات كلھا عالمات محتملة لخسارة 

 لھوس ، خطرا على المزيد من الحاالت النفسية الشديدة قد تنشئ ظروف قاسية من بينھا االكتئاب وا
تلك الشكاوى العاجلة من األمراض النفسية  بيد أن العديد من . النفس أو الغير ، والھوس ، والصرع

  .يكون لھا اساس من قبل

 المبادئ العامة
التركيز على المدى 
المتوسط والطويل لتنمية 
المجتمع بناءا على خدمات 
الرعاية الصحية األولية 

  الستمرار واستدامة  
 رعاية والدعمال
 

العمل من خالل الجھات 
القائمة التي تقدم الرعاية 
الصحية ، لضمان اتاحة 
الخدمات لكل المجتمعات 

  .المحلية 
توفير أقصى حد من 
الرعايةالصحية من خالل 

  . األسرة وھياكل المجتمع
 

إجراء تقييم شامل للسياق 
المحلي لمعرفة أولويات 

 التدخل وتصميمه
 

، والبيئة ، تقييم التاريخ 
وطبيعة المشاكل والمفاھيم 
المحلية للشدة والمرض 
العقلي ، واستراتيجيات 
الطبيعية للمواجھة  ، 

 وقدرات وموارد المجتمع 
 

ضمان التعاون والتنسيق 
مع الحكومة والمنظمات 
غير الحكومية العاملة في 

  .المنطقة نفسھا
 

القيام المستمر بالرصد 
 والتقييم ، وتعديل األنشطة

 في مرحلة االنتعاش في الحاالت الفورية لما بعد الكوارث ومرحلة االستجابة
 االعتبارات االجتماعية

  توفير معلومات بسيطة ، حساسة ، وموثوقة عن حالة
  .الطوارئ

 دعم اقتفاء أثر األسر ولم الشمل.  
 إعادة توطين المجموعات األسرية معا.  
  مع الحزن ، تدريب الموظفين على التعامل بحساسية

  .واالرتباك
  اشراك المجتمعات المحلية في تصميم وإعادة

إنشاءوالمرافق المجتمعية والمناسبات الدينية 
 .يةواالجتماع

 إتاحة الوقت لشھود الجنازات.  
 تنظيم السياق المناسب ثقافيا واترفيھيا لألطفال.  
 استئناف األنشطة التعليمية.  
 ملموسة وتشمل  إشراك المجتمعات المحلية في أنشطة

  .األرامل واأليتام والذين ھم بالأسر في جميع األنشطة
  توفير معلومات عامة ھادئة وبسيطة عن ردود الفعل

  .الطبيعية لإلجھاد واالضطراب
  : ةاألحكام النفسي

  إدارة األمراض النفسية ضمن الظروف القائمة في نظام
الرعاية الصحية األولية والمساعدة في توفير األدوية 

  .والعالجات
  دعم الصحة النفسية الحادة الظروف من خالل االستماع

والتعاطف ، والحصول على الخدمات األساسية ، ودعم 
  .األسرة والمجتمع ، والحماية من الشدة

 يب والدعم المجتمعي العاطفي الترويجى توفير التدر
وغير المتدخل من خالل المتطوعين العاملين في 

 .المجتمعات المحلية

 االعتبارات االجتماعية
  مواصلة التدخالت االجتماعية على

  .النحو المبين لمرحلة اإلغاثة
    تثقيف الجمھور حول الفرق بين

  .سيكوباتي نفسية وطبيعية
 المحلية تشجيع آليات المواجھة. 
  دعم المبادرات االقتصادية وتوليد

 .الدخل
 :ةاألحكام النفسي

  تدريب العاملين في المجال االنساني
وقادة المجتمعات المحلية في قطاعات 
أساسية مثل الرعاية النفسية تقديم 
الدعم المعنوي والعاطفي ، والطمأنينة 

والمعلومات، واالعتراف، ومشاكل  
 .الصحة العقلية

  موظفي الرعاية الصحية تدريب
األولية في تقديم العالج النفسي، 
والمشورة، والوقاية من االنتحار، 

 .واإلحاالت
 الستمرار في معالجة المرضىا. 
  مواصلة تدريب العاملين في مجال

الرعاية والمجتمعات المحلية في تقديم 
الدعم العاطفي ، واإلجھاد ، وتعبئة 

 .المجتمعات المحلية ، واإلحاالت
 لتعاون مع المعالجين التقليديينا. 
  تشجيع جماعات العون الذاتي

 .والمشاريع واللجان القائمة

Adapted from © 2003 WHO, Dept of Mental Health and Substance Dependence, Mental Health in Emergencies.

 مصادر إضافية
Psychosocial intervention in complex emergencies – A 
conceptual framework,  The Psychosocial Working Group 
(2003) 
Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings, © IASC (2007) 
Guidelines on Mental Health – checklist for field use, © 
IASC (2008) 

 روابط لمزيد من المعلومات
WHO - 
http://www.who.int/topics/mental_health/en/  
IFRD Training Manual - 
http://www.ifrc.org/what/health/psycholog/manual.
asp 
IMC Mental Health: Mental Health in Complex 
Emergencies   

 



تجابة وارث واالس ب للك  التأھ

29 
 

ة ات الجغرافي م المعلوم رائط ونظ م الخ  رس
  .مساعدات اإلغاثة في المكان الخطأ ال تساعد على االطالق

المعلومات ضرورية لتفادي الثغرات وأوجه التداخل ) 'حيث'( تقاسم الحيز او المكان 
  في االستجابة لھا

 
المعلومات  نظم المعلومات الجغرافية تشمل إعداد الخرائط الرقمية وطرق وأدوات إلدارة

  واالستفادة من الموقع 

  الحصول على خرائط لحاالت الطوارئ 
 المم المتحدة على موقع إذا كان ھناك تواجد ل، تأكد يدانفي الم: 

Operational Coordination Centre (OSOCC) or Humanitarian Information 
Centre (HIC) 

   .خدمات الخرائط يتوفر فيھماادة ما يكون ع

 Reliefweb  تنشر    عن الحالة وبشكل مجاني،وغيرھا من المواقع تنشر خرائطUNOSAT 
    .خرائط من صور األقمار الصناعية

  ابتاعھا في  -- ھى موارد قيمة ) حتى الخرائط السياحية(ال تنسي أن الخرائط الورقية التقليدية
   ..المطارات الخ

 

  من الميدان بحيث تكون قابلة للرسماجمع معلومات  
 علما أن ھناك عدة . وحدات النظام العالمي لتحديد المواقع يمكن عرض إحداثيات متنوعة األشكال

تنسيق  UTM    انظر( -غربا أو درجة  ''00'   15°  10على سبيل المثال / نماذج لخطوط الطول 
    10.250) تسمى درجات عشرية . (نظم أخرى

 ضبط مسند على WGS84 المواقع لتسھيل تبادل البيانات على النظام العالمي لتحديد.    

  استخدام النظام العالمي لتحديد المواقع ، سجل  نقاط الطريق من األماكن التي لديك فى التقييم أو
التقييم اينما تذھب على سبيل  الطريق في مذكرة أرقام نقطة  اكتب. غيرھا من النقاط المثيرة لالھتمام

  .(for example WP004 = Chewele village)المثال 

 تحول لخاصية tracklog   وھذا جيد للتسجيل حيثما زرت خالل. لتسجيل الطريق التي اتخذتموھا 
 التقييمات الخ

  يمكنك تحميل البيانات على النظام العالمي لتحديد المواقع باستخدام الحاسوب مجانا أو بتكلفة
  .تقاسم البيانات مع الشركاءالمواقع أدوات المنافع و منخفضة، مثل النظام العالمي لتحديد 

 ارسم الخرائط الخاصة بك 
للتدريب على لكنھا تحتاج يعتبر نقطة قوة ونظم المعلومات الجغرافية مستوى احترافي من برامج 

قد يكون من الصعب استخدامھا دون    المجانيةالمفتوحة أو نظم المعلومات الجغرافية برمجيات . استخدامھا
  .دعمالكثير من الخبرة وال

  انتبه لما يلي :في حاالت الطوارئ ، 
 Google Earth– دون اتصال باإلنترنت إذا كنت قد بدار يوسھل االستعمال ويمكن أن  مجاني

ً حفظت المناظر الطبيعية لمنطقتك   .مسبقا
  دوات للعالم االفتراضية االخرى مثلArcGIS Explorer and Microsoft Virtual Earth 
 جوجل خرائطميزة خرائطي في  استخدمباإلنترنت ،  إذا كان لديك اتصال.  
 وتضيف نقاط االھتمام لتقديم إحاطة للخرائط أو  البوربوينت لصق الخريطة من الويب إلىالقص وال

  .التقارير
  على النحو    إلى البوربوينت   صور ورقة خريطة مع كاميرا رقمية وانقلھا الى جوجل األرض أو

  المذكور أعاله 
 

لقيود ا  احرص على الحصول على. مصادر البيانات ، ومتى تم جمعھا كعلى خرائط تحددمن أنك تأكد 
  .الخرائط المفروضة على حق المؤلف عند استخدام و نشر 

 
  وات الستغالل   خط

وسائل ونظم 
المعلومات الجغرافية 

  : في منظمتك

فكر في كيفية ان يدعم    .1
نظام المعلومات 
ية الجغرافية استراتيج

إدارة المعلومات الخاصة 
إذا لم يكن لديك (بك 

  !)واحد ، ابدأ أوال

قدر المعلومات المكانية  .2
 التى تحتاجھا 

  قاعدة بيانات الخرائط 
 صور األقمار 

 الصناعية؟
 لحدود اإلدارية ، ا

وتسوية  وطبقات ،
 .األماكن أسماء

  البياناتالخاصة
جمعتھا انت (بالوضع
 . )أو غيرك

 اطلب من المنظمات .3
البيانات المتوفرة 
عندھم، ومدى 

  .مساھمتھم

شراء التقوم باختيار أو  .4
البرمجيات ونظم 
المعلومات الجغرافية 
حتى تعرف ما تريد 

تبدأ بأبسط . القيام به
األدوات وبناء المعرفة 

  .لكيف ستسمر 

ر كل ااستثمحذار من  .5
الخبرات في مجال نظم 
المعلومات الجغرافية 

  .موظف واحد فقطفي 

 ادر إضافيةمص
 GPS for Emergencies, © MapAction, (2007) 

(additional resource available online from Spring 2009) 
 روابط لمزيد من المعلومات

www.mapaction.orgMapping resources/support:   
www.reliefweb.orgMap Centre:  

www.esri.comGIS and Mapping software: 
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  التغيرات المناخية

ً  أشد الناس يضربعالمي،  المناخ يشكل قلقالتغير المناخى أصبح اآلن  نحن   ،ضعفا
 ..بحاجة إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من ھذه المخاطر، ومعالجة العواقب اإلنسانية

 

  كيف يزيد خطر الكوارث الطبيعية مع تغير المناخ 
 

ار ن آث ف م  التخفي
  :يةالمناخ اتغيرتال

 ق ت عف المتعل يم الض قي
ى  اخ ف ر المن بتغي

 .المستقبل

  ة ار المحتمل ج اآلث دم
اذ  ي اتخ اخ ف ر المن لتغي
االت  ب لح دابير التأھ ت

 .الطوارئ

  اء ام وبن وعي الع ادة ال زي
ي  ع المحل درات المجتم ق

 .إلدارة الكوارث

  ة إشراك السلطات الوطني
 .والمحلية

  يل جيع المحاص تش
اف ،  ة للجف المقاوم

ع المحاص يل وتنوي
اف،  ة الكف ،والزراع
ة  رق الزراعي والط

 .المحافظة

  اه ، وجمع دعم إدارة المي
ة  ار ، والحماي اه األمط مي

 ..من الفيضانات

  ة ز النظاف جيع وتعزي تش
ق  حية والمراف الص
د  بة للح حية المناس الص
انات  اطر الفيض ن مخ م

 .وأضرار التلوث

  تخدام األخشاب تجنب اس
وحرق الطوب والرمل ، 

ب د تتس ي ق ي والت ب ف
واطئ ، أو  ة ، والش الترب

 .تدھور الغابات

  ود واع الوق جيع أن تش
 .البديلة الطھي

  ة ل الترب ن تآك ل م والتقلي
ي  انات ف اطر الفيض ومخ

 .تصميم المخيم

 ة ل المقاوم اء الھياك  بن
 .للفيضانات والرياح

 أمثلة لألثر الكبير الظاھرة
ات درجارتفاع 

  الحرارة
والليالى  األيامتصبح  -

 .افئةعموما د
عدد أقل من األيام  -

 .والليالي الباردة
موجات ر زيادة توات  - 

   .الحر

 بسبب اإلجھاد  انخفاض المحاصيل الزراعية في البيئات الدافئة
  .الحراري

  زيادة الوفيات المرتبطة بالحرارة ، وخاصة بالنسبة لكبار السن
 .والمرضى بأمراض مزمنة ، وصغار السن ،و المعزولين اجتماعيا

 مع مخاطر اندالع حرائق الغابات, د الحشراتازديا 
 يادة الطلب على المياه وتأثر الموارد المائية التي تعتمد على ذوبان ز

 .الثلوج
 مشاكل جودة المياه وتدني جودة الھواء في المدن 

  مزيد من األمطار

 
تصاعد وتيرة     -

وھطول األمطار 
 الغزيرة

 األضرار التي لحقت بالمحاصيل وتآكل التربة. 
 آثار سلبية على نوعية المياه السطحية والجوفية 
 ، لجھاز ازيادة مخاطر الوفيات واإلصابات واألمراض المعدية

 التنفسي ، واألمراض الجلدية
 جارة ، والنقل ، و    المجتمعات بسبب تعطيل المستوطنات ، والت

  .الفيضانات
 لضغوط على البنية التحتية الحضرية والريفيةا 
 خسائر في الممتلكات. 

 أمطار أقل  

 
 يادة المناطقز -

 فالمتضررة من الجفا

 تدھور األراضي ، وانخفاض االنتاج ، وتلف المحاصيل 
 زيادة النفوق فى الثروة الحيوانية  
 زيادة خطر حرائق الغابات 
  نقص في األغذية والمياه والمساھمة في سوء التغذية ، والمياه

 ذيةواألمراض التي تنقلھا األغ
 الھجرة. 

ف  العواص

:  
األعاصير  زيادة كثافة

 االستوائية

 تلف المحاصيل واالشجار 
  عن طريق المياه أو  زيادة خطر القتلى والجرحى وانتشار المرض

 االطعمة الملوثة
 اضطراب ما بعد الصدمة 
 االنسحاب من جانب  التعطل بسبب الفيضانات والرياح العاتية

ية المخاطر فى المناطق المعرضة شركات التأمين الخاصة في تغط
  للخطر

 ھجرة ، وخسائر في الممتلكاتال 

Sea levels:  

 
تزايد حاالت ارتفاع سطح البحر  -

    ت عالية للغايةلمستويا

 ، ويقلل توافر المياه العذبة  ملوحة مياه الري وانظمة المياه العذبة 
   زيادة خطر الوفاة غرقا في الفيضانات 
 آلثار الصحية المتصلة بالھجرةا 
 تكاليف حماية السواحل مقابل النقل   
 إمكانية نقل السكان والبنية التحتية 
 آثار األعاصير االستوائية 

األحمر الصليب /الھالل األحمر دليل المناخ ، وملخص لواضعي السياسات ، 2007الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ :  مقتبس من   
 :مصادر إضافية

Climate Guide, © 2007Red Cross/Red Crescent Climate 
Centre, 

Humanitarian Implications of Climate Change, © 2008 CARE
Guidelines for Reducing Flood Losses, © 2002 UN/ISDR

  روابط لمزيد من المعلومات
Implications of climate change : 

http://www.reliefweb.int/rw/hlp.nsf/db900ByKey/climate_
change  

Conservation agriculture: http://www.fao.org/ag/ca/8.html 
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دارة المشروع إ  
دورة ادارة المشروع   

                              
                                      
 الكوارث            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل دورة المشروع 

 دورة ادارة المشروع
 

  العملية االدارية من االفكار
 الي التنفيذ 

 
  بمجرد تحديد المشروع– 

الضروري عمل الخطة من 
الطرق الشائعة . بالتفصيل

و / تشمل تخطيط االطار
 االطار المنطقي 

  
  مراحل دورة المشروع غير

يتم عمل سوف  –منفصلة 
مراجعة مستمرة في كل 

مرحلة و فيما بين المراحل 
  
  التفاصيل شئ معرفة
ساسي في دورة المشروع أ

جل تزويد العملية أ من
مة دارية بالمعلومات االزاإل

و ألتعديل خطة المشروع 
تنفيذه في الوقت  ةطريق

 المناسب 
 
______________ 
 

 مصادر اضافية ،
 GBمن وحدة الدعم 

)2005(:  
  

كتيب دورة حياة المشروع و  
  –االطار المنطقي للمشروع 

  
دليل عملي علي الشراكة في 

  . طار التنمية العادلة إ
 

تصميم و تعبئة الموارد 
 عات التي تاثرت بالكارثة العمل مع المجتم. 
 تسھيل بحث المشكلة. 
  أولويات مثال تحليل التفكير في الحلول الممكنة و عمل

 .شجرة المشكالت
 التمكن من استھداف الفئة الصحيحة 
  الموارد/التعرف علي االحتياجات من الموارد. 
  طار تخطيطيإ طار منطقي وإتصميم.   

التقدير و التحليل
 زمةبحث الموقف قبل األ. 
 األثر الذي أحدثته األزمة  فھم. 
  تحديد قدرات و مواطن الضعف للسكان

األزمة، مثال ، تحديد الذين تأثروا ب
  .المستفيدين

التنفيذ 
  االتفاق مع المجتمعات المستھدفة/تعبئة. 
 توظيف فريق العمل و إيجاد الشركاء. 
 عمل المناقصات و المشتريات و العقود. 
 المواصالت الخدمات اللوجستية و. 
 إدارة األصول و اإلدارة المال  

.المتابعة و التقييم
  و النتائج اثناء تنفيذ  متابعة تقدم المشروع

 .المشروع  بالمقارنة بالمؤشرات

 تعديل االنشطة و الموارد عند الحاجة. 

 مراجعة و تقييم النتائج بالمقارنة باالھداف.  

تخطيط المشروع و االطار المنطقي 
سوف تؤدي الي التغييرات التي )  االنشطة (  لھا االطار المنطقي ھو اداة لمعرفة اذا ما كانت االنشطة التي تم التخطيط

).الھدف ( ، مما سينعكس بدوره  علي المشكلة )الغرض من المشروع ( نريدھا 

 االفتراضات
  

  طرق التحقق
  

 المؤشرات
 

  
  ملخص نصي

 
)االبعد الھدف( الھدف العام       
)االھداف المحددة ( الھدف    
النتائج    
االنشطة  المدخالت   

.الھدف طويل المدي الذي يساھم فيه المشروع

.التي يحققھا المشروع من أجل حل المشكلة التغييرات المستدامة

.النتائج الفعلية لألنشطة أو لمجموعة األنشطة

.الوصول للنتائج المتوقعة تتم من أجل ناألنشطة التي يجب أ

.نتائج و أھداف المشروع بطريقة يمكن قياسھا وصف

.المصادر و شكل المعلومات التي يتم جمعھا من أجل التحقق من المؤشرات

االستمرارية و ال يمكن التحكم فيھا/ العوامل التي تؤثر علي التنفيذ

الھدف

الغرض

النتيجة

النشاط 

المؤشر

طرق التحقق

ضات االفترا

مصادر أخري
Log Frame Analysis, © BOND (2003) 

Project Cycle Management Handbook, © EC EuropeAid 
Cooperation Office (2002)

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
NGO Manager Library: 

http://www.ngomanager.org/dcd/3_Performance_Management/Project
_Management/   

 
 
 
 
 
 

 وتقدير االحتياجات 
التحليل

تصميم و 
تعبئة الموارد

 

 المتابعة التنفيذ

تقديم  التقييم 
المعلومات
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 إجراء التقديرات
الدقيق و المنسق و المحدد بوقت عامل ھام في  االحتياجات يعتبر تقدير

في  يةاالزدواج منعاستھداف المجموعات االضعف و سد الفجوات و
.االستجابة 

:يشمل تقدير االحتياجات جمع و تحليل المعلومات من اجل تحديد 
  اثر الكارثة و المخاطر الناتجة عنھا. 
 ت المتأثرة ، نقاط الضعف لديھم ، تحديد االولويات بالنسبة الجراءات الطوارئ من اجل المجموعا

 . انقاذ و دعم االحياء
 الموارد و االمكانيات المتاحة من اجل توفير ھذه االحتياجات. 
 الفرص و االستراتيجيات من اجل تنمية طويلة االجل. 

 

عملية تقدير االحتياجات
 
 

 الكارثة                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 )UNDTMP )1994مقتبس من تقدير االحتياجات في الكوارث 
عوامل تؤخذ في االعتبار عند تقدير االحتياجات في مرحلة ما بعد الكارثة

 تطبيق القانون االنساني الدولي و حقوق االنسان االساسية . 

 رثة من أجل ضمان ان المعلومات التي يتم بناء تحديد االمكانيات المحلية و اشراك من تأثروا بالكا
التقديرات عليھا صحيحة و تقوية االستجابة للكوارث و القدرات الحاضرة و تقليل مخاطر عالج 

 ".كضحايا سلبيين" الذين تاثروا بالكارثة 

  االھتمام بالسياق و متطلبات كل القطاعات ذات الصلة و االستجابة للمنظمات األخري. 

 معلومات من أجل الوصول لالستجابة السريعة و التعاون الفعالمشاركة ال. 

 االھتمام بالمسئوليات و االستجابة و المتطلبات القانونية للسلطات المحلية و القومية. 

  في كل اوجهالحماية و البيئة و االيدز و النوع و االعاقة و السن االھتمام بالقضايا الحاسمة مثل 
 .التقييم

 التقييم المعيارية و ضمان الشفافية في التحليل و تقديم النتائج لمن تأثروا بالكارثة استخدام اجراءات. 

  جمع المعلومات و فرزھا علي أساس العمر و النوع و التھميش و التأكد من دقة المعلومات من
 .مختلف المصادر

  ت تناسب و استخدام تقنيات جمع معلوماتوظيف فريق عمل متوازن نوعيا من أجل عمل التقييم
 .الثقافة السائدة

  عمل تقييم االحتياجات باستمرار من أجل تسھيل االنشطة ذات الصلة من اجل تغيير بيئة و
 .احتياجات الذين تأثروا بالكارثة

 2معايري عامة  –كتيب سفري مقتبس من 

 مراحل اجراء التقديرات
برجاء الرجوع الي مشروع سفير 

الجراء  2المعايير العامة  –
 التقديرات

تحديد االحتيجات من المعلومات 
 و المصادر

علي اساس اھداف االستجابة  -
المشتركة ، مثال التنسيق مع 
 المجموعات و الحكومة ،

البحث عن مجموعة من  -
المصادر الموثوقة ، الجھات ذات 

.الخبرة المشتركة   
التأكد من صحة المعلومات من  -

.ختلفة مصادر م  
 

 جمع المعلومات
عن تحديد المعلومات االساسية  -

مرحلة ما قبل الكوارث و مرحلة 
بداية الكوارث لو أمكن و البناء 

 علي مجموعة االنظمة الموجودة 
 

 تحليل و تاويل البيانات
معرفة المصادر و االمكانيات  -

 المتاحة 
معرفة االولويات المحلية و 
 انشطة المنظمات االخري 

اشراك المستفيدين في التحليل  -  

 
 اعطاء تقارير عن النتائج 

لصناع القرار، الھيئات االخري  -
، المجتمعات التي تاثرت بالكارثة 

 ، الھيئات المانحة 
 

تصميم و تعديل االستجابة 
 للكوارث

سد الفجوات و تغيير االولويات  -  
تحديد األھداف  -  
تحديد الموارد -  

التقييم تطوير عملية المتابعة و  

 

مصادر أخري
Disaster Emergency Needs Assessment © IFRC (2000) 
Post disaster damage assessment and needs analysis , © ADPC (2000)  
Guidelines for Emergency assessment © IFRC (2005) 
Guidelines for Participatory Assessment in Operations ©  UNHCR (2006) 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.humanitarianinfo.org/imtoolbox  
UNOCHA Information Management Toolkit 
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/humani
tarian/fast/assessment_tools.html  

 

تحديد المعلومات و 
االحتياجات و الموارد 
بالتعاون مع الممثلين 

 االخرين
جمع 

 المعلومات

التحليل و 
 التأويل

تقديم التقارير و 
 مشاركة النتائج

تصميم و تعديل 
ستجابة للكارثة اال  
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 جلب التمويل 
ن افضل الطرق للوصول للتمويل ھي العمل إ –ال يوجد طرق سريعة لجلب التمويل 

و اخالصھا في العمل الجيدة المستمر و سمعة المنظمة   
 

التوجه الصحيح 
  ماذا  من أنت ويجب أن يكون لديك استراتيجية مؤسسية واضحة من أجل ان تعطي االخرين فكرة عن

 مختلفة؟  منظمتكما الذي يمكن ان يجعل فكر . تفعل و لماذا
  يتم تناقلھا بصورة فعالة و خالقة سوف تدعم المنظمة  قناعات مشتركة بين فريق العملإن وجود . 
  مستندات مثال ، من المھم أن يكون لديك مستندات و دفاتر تتسم بالدقة و التحديث و حسن التقديم

ر مراجعة مالية، استراتيجية مؤسسية ، ملخص عن ارير عن اخقتسجيل ، تقارير مالية مفصلة و ت
 . دارة الحكم الداخلي، خطابات توصية، و أمثلة عن الخبرات السابقةإاالعضاء و فريق العمل، 

 

 استراتيجية لجلب التمويل  
تحتاج عملية جلب التمويل وجود موارد و لكنھا يمكن أيضا أن تتسبب في ضياع الموارد و الحاق الضرر 

.لمنظمة لو لم يتم التخطيط لھا بشكل جيدبسمعة ا

  ھيئة تھتم بنفس القضايا التي تركز عليھا  15-10حدد إھتمامات الھيئات المانحة المحتملة و ركز علي
 .منظمتك

  ھيئات مانحة تتناسب اھدافھا مع استرتيجية و أھداف   4- 3قم باجراء المزيد من األبحاث وحدد من
  .منظمتك

 حة أن تقوم بتمويل المشروعات المحددة بوقت ذات األھداف الواضحة و تفضل الھيئات المان
 . االستراتيجية المحددة التي تھدف النتقال المشروع و استمراريته

  النفقات العامة للمنظمة و التي يجب أن تمويل تھتم الجھات المانحة بتمويل أنشطة المشروع أكثر من
 %.10تكون أقل من 

 ع شريك يمكن ان يعطي أفضلية للمقترحتقديم مقترح بالتعاون م. 

 !"ال تتقدم بمقترح  –لو لم تكن مؤھال " القاعدة تقول 

مصادر التمويل 
.ن أن يقدموا دعما لعملية التمويلكمن الضروري أن يتم بناء عالقات مع االفراد الذي يم

.قاتبطيئا في البداية و لكن ستتحسن األمور مع اتساع شبكة العال حسوف يكون النجا

  :الموارد المحلية 

 . الشركات و البنوك –المؤسسات الحكومية  -المنظمات و الجمعيات المحلية مثال نادي الروتاري

  الموارد الدولية 

  .)مثال المؤسسات و الھيئات الدينية( منظمات التمويل التطوعية 

ولي، بنك التنمية األفريقية أو البنك الد ، االمم المتحدة، اإلتحاد األوروبي( مؤسسات المعونة الدولية 
   .)األسيوية

  ).نة األمريكية ، المعونة الكنديةالمعو( المنظمات متعددة الجنسيات 

 .)تقدم منح صغيرة و برامج تمويل قطاعية(السفارات األجنبية 

ما الذي تبحث عنه الجھة
المانحة عند تقديم التمويل 

 لشريك؟ 
 االھداف المشتركة 

 
 الشفافية و المسئولية 

داخلي  حكم  ھل لديك نظام -
 فعال و ادارة مالية ؟ 

 
 المشاركة و الدمج

كيف يتم اشراك المستفيدين؟  -  
 

 الشراكة و التعاون 
من ھم الشركاء االخرين؟  -  

 

 األثر الذي يمكن اثباته
كيف يمكن تقدير و متابعة و  -

 تقييم االنجازات؟ 
 

  بالموضوع الصلة 
لمقترح مناسب ھل ا -

  للمشكلة و البيئة المحلية؟ 
 

الستمرارية ا  
كيف يمكن للفائدة أن تستمر؟  -  
 

الدقة المتناھية  -  
الي اي مدي تم اجراء ابحاث  -

 من اجل تقديم المقترح ؟
 

 نقل الخبرات 
كيف تم ادراج نتائج االبحاث -

في المقترح و كيف سيتم 
 مشاركتھا في المستقبل؟  

 
ت و الخبرات اثبات القدرا  

 اھل يوجد خبرة بھذ -
الموضوع علي مستوي الدولة 

 و القطاع؟
اي من القدرات يمكن ان يتم  -

 تعبئتھا؟ 
 

يمكنك ان تجد متطوعين 
يقدمون لك المساعدة فيما 

يخص الميزانية او المقترح من 
: خالل  

www.onlinevolunteering.org 

 المعلومات المطلوبة لتمويل مقترح 

المؤسسات/ التعاون مع الشركاء-

تفاصيل عن فريق العمل الذين يحملون المؤھالت ذات الصلة  -
بالمشروع

خطة تنفيذ األنشطة  -

الميزانية و خطة التمويل  -

خطة المتابعة و التقييم  -

أھداف المنظمة  -

دفة تفاصيل عن الفئات المستھ -
)األعداد، المواقع، التركيب اإلجتماعي(

بيان بالمشكلة و الصلة باھداف  -
المشروع 

مصادر أخري
Networklearning – a guide to fundraising (2008); 

VSO Fundraising Guide for NGOs, © J. Bradshaw (2003); 
Capacity Building for local NGOs –  A guidance manual for 

good practice, © Progressio (2005)

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.bond.org.uk/funding/index.html 

http://www.ngomanager.org/dcd/4_Managing_Finances/Fundraising/   
 http://www.npguides.org/  
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 المتابعة و التقييم 
أدوات مساندة ممارسات متابعة األنشطة اإلنسانية

 المتابعة و التقييم 
 

/ المجموعات البؤرية
  اإلجتماعات 

مفيدة الكتشاف مجموعة  -
و أحيانا . من وجھات النظر
تضم  التي تكون المجموعات

مفيدة ) نساء/رجال(د احنوع و
  .في بعض المواقف

 
.المقابالت الفردية  

تستھلك الوقت و لكن تساعد  -
من . في الوصول للتفاھم

المھم أن نؤمن من نقابله ضد 
.المخاطر  

 

 األبحاث 
. مفيدة لجمع بيانات كمية-

اجعل العملية بسيطة، مناسبة 
تقديم قم بوللبيئة المحيطة، 
من المھم . النتائج للمجتمع

إختيار و تدريب الباحثين 
.بعناية  

 
.األيام المفتوحة  

ت الميدانية، الشرح الرحال -
ل جمع جباألمثلة، من أ

.األدلة  
 

.أدوات أخري  
االستبيان، صناديق مثال،  -

.اإلقتراحات  
 

 اليات الحصول علي افادة 
اللجان، مجموعات العمل،  -

 الخ
 

رسم الخرائطأدوات   
الرسومات البيانية المحمولة 

في الجيب، الرسومات 
.العرضية  

 

، ODI 2003 ©مقتبس من 
ALNAP –  مشاركة من تاثروا

بالكوارث في االنشطة 
  .دليل المھنيين –اإلنسانية 

 

 يھدف إلي تقييم مدئ كفاءة البرنامج في تحقيق أھدافه و تحديد 
 ما يمكن فعلة لتصحيح االخطاء

 من أجل تقديم الدعم بحيادية  فرز المعلومات علي أساس النوع و العمر و المجموعات الضعيفة 
  و قم بجمع المعلومات التي تحتاجھا فقط المعلومات دائما بسيطاحافظ علي نظام 
  جمع المعلومات المشتركةطريقة و  مصادر المعلومات المتاحةاستعمل 
  في أنشطة المتابعة كل مجموعات المستفيديناشراك اعمل علي: 

  كيف يمكن أن تساھم كل المجموعات في تحديد األھداف و المؤشرات؟ -

  حديدھم في اطار المعايير الدولية أم المحلية؟ ھل يجب أن يتم ت -

  المجموعات المتأثرة في عملية جمع المعلومات؟يتم إشراك كيف يمكن أن  -

  كيف يمكن أن يتم استخدام النتائج في المجتمع؟ -

  طوال دورة حياة المشروع تستمرأنشطة المتابعة من األنشطة التي يجب أن 
 ناء علي النتائج و أن يتم إتخاذ اجراءات لتصحيح األخطاءمن المھم أن يتم إتخاذ إجراءات ب 

 تقييم األنشطة اإلنسانية
تھدف إلي التعرف علي اإلنجازات العامة للمشروع و الدروس المستفادة و التحسينات التي يمكن إجراءھا 

.من أجل زيادة األثر المستقبلي و دعم المسئولية  

  و  المعروفة  و االحتياجات التركيز علي المشاكل .دعم التعليمالتقييم ھو أداة مؤسسية تھدف إلي
 .زيادة المستفيدين و المشاركة سوف تزيد بالتأكيد فرص التعلم

  وذلك بسبب التغير المستمر للبيئة اإلجتماعية و إن تقييم األنشطة اإلنسانية ھو عمل ينطوي علي تحد
  .تعدد و إختالف القائمين باألنشطة

 لھدف و مجال التقييم تخططفكر في و من المھم أن ت: 
 فيم سيتم استخدام التقييم؟ -

 من ھم الذين سيستعملون ھذه المعلومات؟ -

 ما ھي المصادر المتاحة للقيام بالتقييم؟ -

 من سوف يتم إستشارته و إشراكه؟ –من ھم المستفيدين  -

 كيف سيتم اإلخطار بالنتائج و لمن؟  -

 و أدني المعايير ذات الصلة مثل مجال النشاط  ج المتفق عليھاقم بالربط بين التقييم و أھداف البرام
مع اإلھتمام ببعض المعايير مثل  المالئمة و الكفاءة و التغطية و التماسك و األثر و االحتياجات التي 

 .تم التعرف عليھا بواسطة المجموعات المستھدفة
  إجراء التقييميقوم ب كيف و من  سوففكر. 

فريق العمل من أجل العمل في البيئة المحلية / ب توافرھا في الباحثين ما ھي المؤھالت الواج -
 الخ؟.. مثال،القدرة علي التشبيك،اللغة، القبول لدي مجموعات المستفيدين

 كيف يمكن أن يساعد المستفيدين في دعم الباحثين؟       -
  مثال ، النساء؟، ھل مطلوب إجراء ترتيبات استشارية منفصلة -

 ن إجراء التقييمات المشتركة مع منظمات أخري؟ھل يمك      -

 عوائق المجتمعات المتأثرة مثال، األنشطة / األخري و بطلبات يجب أن يسمح ميعاد التقييم باألنشطة
الموسمية ، العوائق المتعلقة بالسفر و األمن ، الظروف الحياتية، االلتزام بالمدرسة أو رعاية 

 .األطفال
و يسھل مشاركة النتائج و المسئولية حددة بالوقت سيساعد علي تأكيد الشفافية إن تدوين نتائج التقييم م

.مع فرق العمل األخري و المستفيدين و الھيئات المانحة و المنظمات اإلنسانية األخري
مصادر أخري

Impact measurement and accountability in emergencies – Good 
Enough Guide, © ECB Project (2007) 
Monitoring and evaluation, © BOND (2005) 
Data Collection – Developing a survey, © Innovation Network,  

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/resources/downloads/Go
od_Enough_Guide.pdf 
http://www.alnap.org/publications/meta_evaluation.htm 
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/manuals-and-
toolkits/monitoring-and-evaluation   
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 اإلدارة المالية
 

اإلدارة المالية ھي جزء ھام في عملية التخطيط الفعال للمشروع ، 
توزيع المصادر، متابعة الكفاءة ، الحسابات و تقديم 

.التقاريرللمستفيدين  
 

  .إن اإلحتفاظ بسجالت للحركات الصادرة و الواردة شئ ھام و أساسي

 
.عة ماليةراء مراجقم بتسجيل كل شئ تقوم به و تأكد من إج

:تأكد من أن األشخاص االخرين يمكنھم أن يتابعوا الحسابات عن طريق
 اتبع اإلجراءات و تأكد من أن المستندات يتم حفظھا بصورة صحيحة: أن تكون منظمة. 
 ال تغير الطريقة التي تؤدي بھا األشياء من شھر الخر: التماسك. 
 حركةقم بملء السجالت المحاسبية عند حدوث كل : التحديث. 

االدارة و إستخدام الموارد و طريقة األداء للوصول تعطي السجالت المحاسبية معلومات قيمة عن فعالية 
  .إلي الھدف

  
ھي عبارة عن خطة مالية توضح الموارد المالية المطلوبة للوصول الميزانية 

نشطة و كل الدخل توضح الميزانية كل التكاليف المتوقعة لأل –ألھداف البرنامج في خالل فترة محددة 
   : يجب أن تكون الميزانية  .المتوقع
 تحتوي علي التفاصيل الالزمة و أن تكون دقيقة ألقصي حد ممكن. 
 أن يوافق عليھا المديرين و الھيئات المانحة و الزمالء و المستفيدين. 
 أن تفصل بين الموارد القادمة من كل جھة مانحة. 
  ا البرنامجالتي يحتاجھأن تشمل علي كل الموارد. 
 أن تقدم المعلومات الالزمة للمتابعة من أجل تنفيذ البرنامج. 

 
تقدم البرنامج أو المشروع كما يجب تقديمھا للمديرين بتقييم التقارير المالية  تسمح

.لكل من المؤسسين و المستفيدين علي فترات متساوية  
 مراجعة الدخل الفعلي و المصروفات في مقابل الميزانية. 
 المشروع بالمقارنة بأھداف البرنامجة تقدم مراجع. 
  من أجل متابعة تحديد المناطق التي تم فيھا الصرف فوق المبلغ المحدد أو تحت المبلغ المحدد

 .الكفاءة المؤسسية و التقدم تجاه أھداف البرنامج
 ھل من الممكن أن تتحقق أھدافك في الوقت المحدد ، في إطار الميزانية؟ 
 

  :ت باللو اإلجابة كان
  المكتب الرئيسي و الجھات المانحة/ قم بتقديم تقارير مباشرة للمديرين. 
 أو خطط الميزانية مع المستفيدين/و  قم بمراجعة الميزانية. 
 اطلب تمويل إضافي أو إعادة تخصيص الميزانية أو مد البرنامج. 

  
لتحريك التمويل، تخزين السيولة، توقيع (من المھم أن نستخدم نظام للتحكم 

من أجل تقليل المخاطر الخاصة بحدوث األخطاء أو سوء إستخدام أو سرقة )،تفويض المدفوعاتالشيكات
دارة من أجل تحميل  قوائم و استمارات خاصة باإل online.org-www.fmeبرجاء الرجوع للموقع .الموارد
  .المالية

   MANGO 2005,يت لويس   –" االدارة املالية العملية للمنظمات غري احلكومية" مقتبس من 
اإلدارة املالية يف الطوارئ – جون كاماك و تيموثي فوستر و ساميون هال© 2005

 

الممارسات الجيدة 
في اإلدارة المالية 

يمكن أن تساعد 
المنظمات غير 

الحكومية و المديرين 
:يعل  

 
 إدارة الموارد المتاحة. 
 
  أن تكون أكثر مسئولية تجاه

الھيئات المانحة و 
 .المستفيدين

  
  و ثقة الحصول علي إحترام

.الھيئات الممولة و الشركاء
  
 
 التنافس علي الموارد 
 
  التجھيز لإلستدامة طويلة

المدي والتمويل الذاتي 
 تدريجيا

 
 
   

 
كيف تبين " مقتبس من كتاب 
، " ومية صغريةمنظمة غري حك
 التعليم التشبيكي

 
 

 مصادر أخري
Project budgeting and accounting, © BOND (2005);   
Financial Management Health Check, © MANGO (2005) 
Secure the Future NGO Financial Management Pocket Guide ©Bristol 
Myers-Squibb Foundation (2003) 

ة لمزيد من المعلوماتمواقع الكتروني  
http://www.mango.org.uk/guide/resources.aspx 
Resources: http://www.fme-
online.org/systems/resources.html 

 

السجالت

الخطة

المتابعة

التحكم
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كتابة التقارير   
 

. إن التقارير ھي أداة إدارية فعالة للتأثير علي األنشطة المستقبلية
.يمكن مشاركة المعلومات من خالل التقارير و بالتالي تعلم الدروس  

 
.و مع  ذلك ، لو لم يكن التقرير سھل القراءة فلن يتم قراءته علي اإلطالق

  .كتابة تقرير جيد يحتاج و قتا و تحضيرا
.تبع اإلرشادات التالية من أجل تحسين جودة التقارير التي تقدمھاا

تقرير تقدم( تقديم المعلومات ما ھو الغرض من التقرير؟ ھل ھو   

؟)الدروس المستفادة( اإلقناعأو ) وضع اإلرشادات( إعطاء التعليمات ) المشروع  

  
تائج و اإلنجازات مثال، الن –ما ھي المعلومات التي تريد أن تدرجھا في التقرير 

األنشطة التي تم تنفيذھا ، المبالغ المنصرفة ؟:   

  
جونھا؟ ما الذي يعرفونه امن سيقرأ التقرير؟ ما ھي المعلومات التي يحت

 بالفعل؟

بالنسبة لتقرير تقدم المشروع و الذي يكون الغرض منه إعطاء معلومات، تكون الحاجة فقط  -
  .إلدراج أحدث المعلومات

  .ع لجھة ممولة محتملة، سوف تحتاج لمزيد من الشرحتقديم مشرو -

و اذا ) مثال، مصطلحات فنية، لغة بسيطة( سوف تحدد مستوي اللغة التي ستستخدمھا ن الفئة المستھدفة إ
.تاج الي ترجمة التقريركنت تح

 
ھل يوجد تخطيط معياري وعنوان للتقرير؟ استخدام تخطيط معياري يمكن أن 

:عموما، يجب أن يحتوي التقرير. المقارنة بين التقارير علي مدار الوقتيوفر الوقت و يسھل 

موضوع التقرير، ما ھي النقاط التي يغطيھا التقرير، ما ھي النقاط التي ال يذكرھا و لماذا، كيف : مقدمة -
.تم الحصول علي المعلومات،لماذا تم كتابة التقرير، ھدف التقرير

المشكلة، لماذا يجب التعامل مع المشكلة، و ما ھي المعلومات المطلوبة اشرح ما ھي : توضيح المشكلة -
.للتعامل معھا

وصف مختصر عن كيفية الحصول علي المعلومات، نتائج و تأويل المعلومات التي تم : المنھجية -
.الحصول عليھا

.ملخص عن أھم القضايا:النتائج -
.ما يجب أن يتم فعلة بناء علي النتائج: توصيات -
.الخ... مفيدة لذكر المزيد من التفاصيل و االيضاحات، األمثلة: الملحقات -

 
ملخص ھل للتقرير عدد أقصي من الصفحات؟ التقارير الطويلة يكون لھا 

.يتم إدراجه في البداية يوضح النقاط الھامة تنفيذي  

 

ر، قم بإعداد مسودة للتقرير و قم يجب اإلتفاق علي ميعاد تسليم التقري
يجب اإلتفاق علي الفترة الزمنية التي تقدم بعدھا تقرير تقدم .بمراجعتھا

.المشروع بصورة دورية  

ليا فان جينيكن –مقتبس من الدليل اإلرشادي لكتابة التقارير  
 

 كتابة التقارير
  .قم بجمع المعلومات المطلوبة -
 
يقة قم بتنظيم المعلومات بطر -

منطقية و تأكد من أن بنية التقرير 
  .متوازنة

  
اكتب التقرير باللغة التي يفھمھا  -

القارئ و قم بتوضيح أي الفاظ 
  .غريبة

  
: جعل التقرير سھل القراءةا-

الجمل و الفقرات القصيرة 
  .أفضل

  
إستخدم الرسومات التوضيحية  -

الجرافيك يسھل فھم : إذا أمكن
  .الموضوع

  
ام للتقرير نظم الشكل الع -

 باستخدام المسافات بين السطور
و الفقرات و ادراج عناوين 

  .واضحة
  
راجع التقرير إلكتشاف أي  -

  .أخطاء في الھجاء أو المعلومات
   
اطلب من شخص اخر أن يقرأ  -

من أجل أن يراجع أي التقرير 
  .اخطاء قبل أن ترسله

   
لنتائج التي يخرج بھا التقرير ا

سھلة يجب أن تكون واضحة و 
  .القراءة و سھلة الرجوع اليھا

 
 
 
 
 

  : مايليو أخيرا تأكد م
 ھل يجيب التقرير علي األسئلة؟ -
  ھل ھو منطقي؟ -
 ھل الصفحات مرقمة؟ -

 
 

مصادر أخري
Report Writing – a Take Away Guide, © Multi-media 
publishing,  

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
Online guide: http://www.networklearning.org/content/view/77/140/  
Toolkit for downloading:  http://www.reportingskills.org/  

 

الغرض

الموضوع

 من سيقرأ التقرير

بنية التقرير

التقرير حجم  

 الوقت
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 العمل مع الثقافات المختلفة
 

 ما الذي يجعل الناس مختلفون؟
النوع و العرق و الجنس البشري و الجنسية و الدين و الھوية 

الجنسية و القدرات الجسدية و العقلية و العمر و الحالة 
.اإلقتصادية و اإلنتماء السياسى و الطبقة و الطائفة اإلجتماعية    

 ما الذي ال يظھر علي السطح؟
المعتقدات و القيم و المفاھيم و التوقعات و المواقف و 

 اإلفتراضات
 كيف يؤثر ذلك علي الطريقة التي نتعامل بھا سويا؟

عدم القدرة علي تقبل رؤية الثقافات  -التمركز حول العرق
.األخري  
إختالف طريقة المعاملة - التفرقة  

التعميم بخصوص فئات معينة - األنماط القليدية  
تجاھل اإلختالفات -فيالعمي الثقا  

يجب أن تتطابق كل المعتقدات - لخداع الثقافيا                                                   

الكوارث تجعل الناس 
ذوي الثقافات المختلفة 

 تحت يجتمعون سويا
 ظروف مختلفة

 
خطوات يمكن إتباعھا 

للتعامل مع قضايا 
 الثقافات

 
 كن واعيا بثقافتك و كيف

 تؤثر عليك
 

تعرف علي البيئة الثقافية 
 التي سوف تعمل فيھا

 
ال يجب  –كن صبورا 

إظھار كل شئ يتعلق 
 بالثقافة مرة واحدة

 
 إصغي لما يقال

 
فكر في القضايا من وجھة 

 النظر األخري
 

 تجنب الحكم علي القيم 
 

 إستخدم اللغة بدقة
 

تعامل مع الجميع و تعاون 
 معھم

 
 ناقش وجھات النظر  و
 التوجھات المعارضة 

 
ركز علي نقاط القوة عند 

 الناس و إختالف القيم 
 
تجب سيادة المجموعات 

 ذات القوة

 
 

 
مقتبسة من 

صندوق األمم 
خطوة  24 –المتحدة 

لإلعداد لبرامج ذات 
 حساسية ثقافية

 نماذج لإلختالفات الثقافية

مجرد اختالفات انما ھي –ان االختالفات المذكورة ھنا ليست صحيحة او خاطئة   

  كيف الوضع والعالقات واالتصاالت يمكن أن تختلف

المنزلة تبني علي الشخصية و  اإلتصاالت، 
وجھات نظر متعددة  بخصوص الحقيقة

احترام قواعد الملبس و التصرف

الشفھي،األحكام / التواصل غير الرسمي
المبنية علي الظروف الشخصية و ليس 

القواعد/ المعايير

لمنزلة مبنية علي الكفاءة و المنصب بينما الحقيقة ا 
.مبنية علي المنطق

.المساواه في المعاملة أھم من الزي و طريقة التصرف

المكتوب،اإلجراءات المطردة الثابتة/التواصل الرسمي

 كيف يمكن أن يحدث النظام و إدارة الوقت فرقا

التوجه نحو الناس و الطبيعة

نحو التخطيط المرن و العالقات و  التوجه
البيئة المحيطة

يتم تقدير الناس أكثر من الوقت

يتم إستغالل المعلومات كنقطة قوة و يمكن 
أاليتم التعبير عنھا

 

التوجه نحو الھدف

التوجه نحو التخطيط و التتنفيذ و النظام المبني علي 
األسباب

الدقة لھا أھمية كبيرة

مشاركة المعلومات
 

 كيف يمكن قياس أسلوب اإلدارة و األداء

يتم إتخاذ القرارات بناء علي التفاعل 
.الشخصي و رموز السلطة

 

يتم إتخاذ القرارات عن طريق تقسيم المھام و 
المسئوليات

اإلدارة بالعالقات
 

اإلدارة بالنتائج

النقد و التقييم و األفكار تعتبر شخصية جدا و 
أنھا مھينةيمكن أن تؤخذ علي 

النقد و التقييم و األفكار ھم جزء من اإلدارة المحترفة 

ربما ال .نحن في حاجة ألن نكون قادرين علي العمل مع الناس علي مستواھم و أن نجد أرضية مشتركة".... 
طلوب لكي نؤمن بما يفعله الناس و ال نتفق معھم بشأنه و لكننا نحتاج ألن يكون لدينا التعاطف و اإللتزام الم

" نفھمھم و ندعمھم حيث أنھم يترجمون المبادئ اإلنسانية بطريقتھم الخاصة في فھم األشياء و تنفيذھا

 سريا أحمد عبيد، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مصادر أخري
المرشد الصغير  –العمل التموي من داخل المجتمع  –توصية  24

- في برامج صندوق االمم المتحدة للسكانلدمج المنظور الثقافي 
2004 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
UNFPA 24 Tips for Culturally Sensitive Programming 

http://www.unfpa.org/culture/index.htm 
Communicating across cultures – High-low context 

http://www.culture-at-work.com/highlow.html 
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 دمج الناس في العمل
 

ن الناس الذين يتأثرون بالكوارث لديھم أفكار و مھارات ھامة و مسئولية تجاه إ
.مستقبلھم و حياتھم

لعوامل التي يجب أن تؤخذ في اإلعتبار عند المشاركة في األنشطة اإلنسانية
 كيف أثرت األزمة في قدرة الناس ورغبتھم في المشاركة؟ 

 لية و الثقة التي تحظي بھا الھيئات الخيرية؟ما مدي المساھمة المح 

 ما ھي طريقة المشاركة التي سوف تحل المشاكل؟ 

 كيف سوف تتجنب توقعات الفئة المشاركة المبالغ فيھا كنتيجة لمشاركتھم في النشاط؟ 

 ما ھو اإلرث اإلجتماعي المحلي و كيف سيستقبل الناس المشاركة؟ 

  التي يمكن أن تقف أمام تنفيذ المشاركة؟ما ھي المعوقات الثقافية و المادية 

 يون؟سما ھي القوي السياسية و من ھم المستفيدون األسا 

 من يملك السلطة داخل المجتمع و كيف تضمن مشاركة متساوية لكل الفئات المھمشة و الضعيفة؟ 

 ما ھي المخاطرالتي قد تؤدي إلي زيادة تھميش الفئات الضعيفة و كيف يمكن تخفيفھا ؟ 

 مكن أن تؤثر المشاركة علي األمن و مخاطر الحماية ما أجل مساعدة العاملين و الفئات كيف ي
 المھمشة و كيف يمكن مواجھة ھذة المشكلة؟

 ما ھي العوائق التي تواجة الخطة الزمنية وإستخدام الموارد؟ 

 كيف يمكن إستخدام المبادرات الموجودة في الوصول الفئة المتأثرة بالمشاركة؟ 

  للمشاركة أن تتوصل إلي اإلستقاللية و النزاھة؟كيف يمكن 

 كيف يمكنك أن تحافظ علي نزاھة المشاركة و أن تظھرھا للمتأثرين بھا؟ 

  كيف يمكن أن تدفع دمج المستفيدين المحليين في عمليات اإلغاثة علي نطاق أوسع و التنسيق لھا علي
 ورية و المسئولية و الشفافية؟سبيل المثال الدعوة لترجمة المعلومات و تقديم الترجمة الف

المحددة؟ ما ھي المعلومات اإلضافية و المعرفة المطلوبة لتبني طريقة مشاركة مناسبه و تحدد التحديات
 

أدوات مشاركة مفيدة
عن ادوات المشاركة و كيفية تطبيقھم في دورة المشروع و القطاعات  لمزيد من المعلومات

 "مصادر أخري" المدرج تحت ALNAPأنظر دليل المھنيين  –المحددة 

أنواع المشاركة التي تتأثر  
 بالمجتمعات

 
 متأثرون

 \يتم إخطار الناس بالخطط  -
 األنشطة

 
 تقديم المعلومات

تقوم الفئة اللمتأثرة بتقديم -
المعلومات ،ثل معلومات خاصة
بالمسوح و لكن بدون  التحكم 

 في العملية
 

 االستشارات
أثرة و يتم إستشارة الفئة المت -

لكن بدون دمجھم في عملية 
 إتخاذ القرار

 
 الحافز المادي

يقوم السكان بتقديم الجھد أو  -
المادة في مقابل النقود أو الحافز

.العيني  
 

تقديم المادة أو النقود أو 
 العمل

تقوم الفئات المتأثرة بدعم -
نظام االسترداد من خالل 

تقديم مدخالت علي أساسھذا
. النظام  

 
لتفاعليةا  
تساھم الفئات المتأثرة في -

عمل تقدير اإلحتياجات و 
 صنع القرار 

 
 المبادرات المحلية

يقوم السكان بالعمل  -
بصورة فردية لطلب الدعم 

 الخارجي لمبادراتھم

إشرح كيف يري الناس المنطقة التي يعيشون فيھا بالنسبة للمخاطر و 
.الفرص اإلقتصادية و اإلجتماعية و المادية تحديد الموقع

اشرح األنشطة الموسمية للسكان المتأثرين بالمشاركة من أجل الوصول 
للتخطيط الفعال و توضيح العوائق التي قد تعيق التنفيذ أجندة األنشطة الموسمية

و دورھم و مسئولياتھم و ) مثال المھمشين(حدد المجموعات المختلفة 
.إھتماماتھم و تأثيرھم و التنسيق التفاعلي للمستفيدين  التحليل

وضح نمو و توزيع الثروات و المكانة اإلجتماعية تصنيف الثروات

تمكين المجموعات من التعرف علي و فھم نقط الضعف لديھم و        
.قدراتھم و مدي تھميشھم

تحليل مدي التھميش و 
القدرات

ة تمكين المجتمعات من من لعب دور فعال في إدارة و تنفيذ أنشط
.البرنامج

  اللجان ، الطعام
 و النقود الالزمة للعمل

مصادر أخري
Participation of Crisis Affected Populations in Humanitarian Action 

– A  Practitioners Guide, © 2003 ALNAP
Accountability to beneficiaries – a practical checklist, © 2005 

MANGO 
Burns D. et al, Making Community Participation Meaningful, JRF, 

2004 
The right to be heard, Programme Insights, © 2008 Oxfam GB

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
INTRAC resources: www.INTRAC.org 

http://www.alnap.org/publications/participation_study.htm - 
ALNAP resources 

http://www.intrac.org/pages/arabic_sitemap.ht
ml 
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تطوير الشراكة   
 

 

إن الشراكة الفعالة تقوم علي المشاركة العادلة و الشراكة في صنع 
.القرار و تحمل المسئولية و قبولھا

العمل في إطار من الشراكة ھام و أساسي من أجل الوصول لتنسيق فعال كما أنه يزيد من أثر  
.جھود اإلغاثة و يوسع نطاقھا

ئقيمة الشراكة في حاالت الطوار

.تعمل علي زيادة القدرات من أجل دعم المتأثرين -تقديم الخدمات
.ھامة لتصميم برامج فعالة تستجيب لحاالت الطوارئ -تبادل األفكار و المعلومات و الخبرات
تساعد علي معالجة العوائق اإلجتماعية و السياسية التي  -الدعوة و التأثير علي صناع القرار

.اجين و خلق رد فعل فعالتقف في وجة مساعدة المحت
ھام للمنظمات القومية و المحلية لمواجھة الصدمات و حاالت فقدان -التضامن و الدعم المحترف

.األمن
تساعد كال من المنظمات المحلية و الدولية في  -القدرة علي الوصول للمعلومات و مشاركتھا
.المشاركة بشكل مناسب في حاالت الطوارئ

ھو ھدف تكميلي لمبادرات اإلستجابة للكوارث كما أنه أساس  -ت المحليةبناء قدرات المجتمعا
.إلستمرارية المبادرات علي المدي البعيد  

 

 

المؤشرات التي يمكن علي أساسھا تعريف الشراكة و التفاوض عليھا
 
  و قدراتك؟ تقوي أھدافكما ھو نوع الشراكة التي يمكن أن 
  لتي قمت بھا؟من الشراكات السابقة ا تعلمتهما الذي 
  اإلستراتجية و عمر الشركة و سمعتھا و قدراتھا (التي لديك عن الشريك المحتمل؟ المعلوماتما ھي

 )و طريقة إدارتھا
  مثال القيم و القدرات و المستفيدين( للشريك؟  موائمتكما مدي( 
  ؟ التزامات مؤسسيةھل لدي أيا من الطرفين 
  منه؟تتوقعة  يللشريك و ما الذ تقدمةما الذي يمكن أن 
  مثال الشروط و ( لديك و لدي الشريك بخصوص الشراكة ؟  التوقعات و المفاھيم المشتركةما ھي

 )الھدف و اإلدوار و المسئوليات و المشاركة و تبادل المعلومات و التحكم
  علي أن تشمل الحكم و إستراتيجيات حل النزاعات( المطلوب؟  إتفاقية الشراكةما ھو نوع( 

 
 

يجب أن تكون علي علم بأي قضايا ثقافية حساسة ربما تكون لدي الطرفين  قد تؤثر علي عملية التفاوض أو 
.تحديد شكل الشراكة  

 

المخاطر المحتملة للشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية و  
 الدولية

 
 خارجيدور المنظمات الدولية غير الحكومية كجھات مانحة و إعتمادھا علي التمويل ال. 
 عدم التكافؤ في القدرات بين المنظمات و اإلختالفات الثقافية. 
 عدم وجود تكافؤ المطالب الخاصة المحاسبة و المسئولية و القدرة علي الوصول للموارد. 
 إستقالة فريق العمل و عدم وجود التزام مؤسسي. 
 وجود إختالف في القيم و التوقعات لدي المستفيدين 
  

 
:الشراكة الفعالة  

ال يجب أن تستخدم فقط -
من أجل إرضاء الجھة 

 المانحة
 

تتطلب إلتزام حقيقي من  -
 جانب الطرفين

 
تتطلب مفاوضات و  -

 تسويات مستمرة
 

يجب أن يتم بنائھا علي  -
أساس القيم المشتركة و الثقة 
 المتبادلة و األمانة و اإلحترام

 
تتطلب تفاھم واضح و  -

متبادل بخصوص الھدف و 
و التوقعات األدوار  

 
تعتبر طريقة للوصول   -

  للتنمية
 

يمكن من خالل تطبيق النقاط 
السابق ذكرھا اإلستفادة من 

 شراكة تتسم باإللتزام 

 

مصادر أخري
 GHP -  2007 –التقرير املوجز للمنتدي االنساين العاملي   - مبادئ الشراكة

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات 
INTRAC resources: 
http://www.intrac.org/resources_database.php?char=P  
Global Humanitarian Platform; 
http://www.globalhumanitarianplatform.org/pop.html#prom 
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 العمل مع األطفال
 

 كل طفل له الحق في أن يعيش طفولة طبيعية 
 

حقوق الطفل          
  لحماية بالرغم من أن األطفال لھم نفس حقوق البالغين إال أنھم عرضة لإلستغالل و يحتاجون

 خاصة

  و يشير . عاما 18يعرف ميثاق حقوق الطفل كلمة طفل بأنھا تشير لألوالد و البنات تحت سن
 . في الطعام و الماء و المأوي و الفرص التعليمية الكافيهأن حقوق الطفل ھي الحق ألي 

 ھي قضية حساسة أثناء حاالت الطوارئ من أجل أن يشعر  القدرة علي الحصول علي التعليم
الطفل بأنه يعيش في ظروف طبيعية مما يجعله يعبر عن نفسه و أن يجعل البالغين يشعرون 

 .ر اإلستغاللبمسئوليتھم و يقلل خط

  يلعبوا و ينموا في بيئة امنة توفر لھم الدعم المطلوبمن حق األطفال أن. 

استغالل األطفال
  إن حاالت الطوارئ تزيد من خطر إستغالل األطفال حيث أنھم ينفصلون عن عائالتھم و يعانون

 .من اثار إنخفاض دخل األسرة و تعطل الخدمات التعليمية و تقييد حرياتھم

 طفال الذين إبتعدوا عن عائالتھم يجب أن يعيشوا داخل مجتمعات و ليس داخل معسكرات إن األ
إن المنظمات الحكومية يمكنھا أن تتسبب في فصل األطفال . لإلقامة حيث تزداد فرص إستغاللھم

 .عن طريق تقديمھا رعاية لألطفال أكثر من تلك الرعاية التي تقدمھا عائالتھم

  الي إستغالل األطفال ھي نقص الرعاية أو الحماية التي يجب أن يوفرھا إن األسباب التي تؤدي
 .البالغون و الفقر و عدم حصولھم  علي الفرص التعليمية و المعتقدات و المعايير اإلجتماعية

 إالستغالل ربما يكون جنسي أو جسدي أو عاطفي و يتضمن عمالة الطفل و اإلغتصاب و العنف. 

 اثار مدمرة علي الطفل تستمر لفترة طويلة و تشمل اإليذاء الجسدي  يؤدي اإلستغالل ألي حدوث
 .و الصدمة العاطفية و الرفض اإلجتماعي

  إن الحكومات و المنظمات غير الحكومية و األمم المتحدة يقع عليھا عبء حماية األطفال الذي
املين في يشمل تقليل إحتماالت إستغاللھم حتي من جانب فريق عمل ھذه المؤسسات مثال الع

 .مجال المساعدات اإلنسانية و قوات حفظ السالم و المدرسون

 تختلف حساسية األطفال و إحتياجاتھم طبقا لعمرھم و نوعھم و إعاقتھم. 

  إن عمالة األطفال صورة شائعة من صور إستغاللھم حيث يتم دفع البنات للعمل في المنازل بينما
 .يعمل األطفال في أعمال تتطلب جھد بدني مضني

األطفال و الصراعات
 في حاالت الصراعات يصبح األطفال مجرمين أو مشاركين في الجرائم. 

 ھؤالء . خطف أو أن يتم تجنيدھم كجنودأن األطفال الذين يعيشون بمفردھم يواجھون خطر ال
 .األطفال الذين يدخلون في معارك حربية يعانون من اصابات عاطفية و جسدية و نفسية

  إن لم شم األطفال المحاربين علي عائلتھم و إعادة دمجھم في المجتمع ھام جدا في عملية إعادة
 .بناء المجتمع

 
 

 
 
 

إن ميثاق األمم المتحدة   
ر عام للطفل قد صد

من أجل حماية 1989
األطفال و تم التصديق عليه 

بواسطة جميع دول العالم 
  . تقريبا

 
يقوم الميثاق علي أربعة 

  :مبادئ 
يجب أن مصلحة األطفال  -

قبل اإلھتمامات  تأتي أوال
  .السياسية و التجارية

  
لألطفال الحق في   -

في صنع القرارات  المشاركة
  .التي تؤثر فيھم

  
ألطفال أن من حق كل ا -

  .يعيشوا و يتطوروا
 
لھم نفس كل األطفال  -

بغض النظر عن  الحقوق
السن و العرق و الطبقة و 

 .الخ.. الدين

مصادر أخري 
Children in War kit, © 2004 ICRC  
Child Protection Information sheets, © 2006 UNICEF 
Psychosocial care and protection of children in emergencies, © 2004 
Save The Children 
Children’s Space © 2008 RedR Sri Lanka/Save the Children 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات 
Save the Children: www.savethechildren.org 
UNICEF resources: 
http://www.unicef.org/publications/index.html 
UNICEF- Convention on the Rights of the Child 
http://www.unicef.org/crc/    

 



 العمل مع المجتمعات

41 
 

أخذ الفروق النوعية في اإلعتبار   

أن اإلستجابة للفرق بين القدرات و اإلحتياجات النوعية بين الرجل و المرأة 
 تحسن أداء األنشطة اإلنسانية

. 

أن قضايا النوع تدور حول الخصائص اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية المرتبطة بكون الفرد رجل أو إمرأة

:وع في الكوارث اإلنسانية من االتيتأتي أھمية قضايا الن
o إختالف رد فعل النساء عن الرجال 
o  التوزيع التقليدي لألدوار يواجه تحديات و يسبب المزيد من التوتر فمثال إجبار الرجال علي الدخول في

 .كما تلعب النساء دور العائل) العنف المبني علي النوع( الصراعات و العنف ضد المرأة كمؤشر للقوة 
o  النساء و الرجال يختلفون في إحتياجاتھم و ضعفھم و إھتماماتھمإن. 

 .يجب أن يستفيد كل من الرجال و النساء بصورة متساوية من خدمات الحماية التي تقدم بعد حدوث الكوارث

التحليل النوعي أثناء الكوارث  
و ما الذي يحتاجونه و ما الذي يمكن أن إن التحليل النوعي يمكنك من فھم من الذي تأثر من الكارثة و كيف 

.يقدموه ألنفسھم

 ضع النساء و الرجال و األوالد و البنات في مركز تقدير اإلحتياجات. 

 إبحث عن الفرق في الخبرة و االراء و المشاركة بين الرجال و النساء 

 و حجم العمل ال بد من فھم اإلطار الثقافي مثال العالقات المؤثرة و األدوار المرتبطة بالنوع 

  قم بإستشارة المجموعات المتأثرة 

األنشطة الرمزية ليست وسيلة فعالة للوصول لمساعدات عادلة
 

 

التعامل مع قضايا النوع بصورة عملية
  يتسم بالتوازن النوعيقم بتوظيف فريق عمل 

  في دورة المشروع يشاركون بصورة متساويةتأكد من أن الرجال و النساء. 

  تناسب الرجال و النساء أثناء عمل مسوح تقدير اإلحتياجات و المجموعات البؤرية و  ھيالتتسقم بتقديم
 .ورش العمل بما يتناسب مع الموضوع و إطار العمل

  علي أساس العمر و النوع البيانات بصورة منفصلةقم بجمع و تحليل و تقديم. 

  االستجابة الخيرية علي أساس التحليل النوعيقم بإستھداف. 

 الخاصة بالعنف المبني علي النوع و العدوي التي تنقل عن طريق الجنس مثل االيدز في  مل مع المخاطرتعا
 كل برامج الطوارئ

 االستغالل الجنسي مثال من جانب العاملين في مجال المساعدات االنسانية  قم بإتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع
 .أو المتطوعين في البرنامج

  للتعليم و التدريب و تنمية القدرات و المعلومات يةفرصة متساوقم بتقديم 

 تمسك بالمعايير النوعية من أجل الحصول علي العدالة النوعية في تنفيذ برامج الطوارئ. 

  قم بسد اإلحتياجات المختلفة للنساء و الرجال و األطفال أثناء تصميم مشروعات المعسكرات أو االيواء أو
 .الماء أو الصرف

عادات المجتمعية و الثقافية و االحتياجات و القدرات المختلفة للرجال و النساء و األطفال عند إختيار قم بمراعاة ال
.االشياء التي ال تتعلق بالغذاء

  
 مبادئ النوع 

 

  التخلص من العنف المبني
علي النوع و التي تشمل 

اإلغتصاب و اإلكراة علي 
 .البغاء

  التخلص من العبودية و تشمل
من أجل الزواج و  بيع النساء

اإلستغالل الجنسي و إكراه 
 .االطفال علي العمل

  المساواه و عدم التفرقة فيما
يخص فرص التوظيف و 

 .الفرص اإلقتصادية

  توفير فرص عادلة للنساء
 .المبعدات

  أخذ احتياجات المرأة
اإلنجابية و الصحية في 

 .اإلعتبار

  إحترام الحياة األسرية و لم
 .شمل األسرة

 اء و البنات في حق النس
الحصول علي مستندات 

 .الھوية
 

مقتبس من مبادئ  مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشئون 
اإلنسانية بخصوص الترحيل 

2004الداخلي عام   

مصادر أخري
 2005  ©ضوابط التدخل يف العنف املبين علي اجلنس يف احلاالت االنسانية 

IASC  
اعداد  -باللغة العربية)  نوع اإلجتماعيال(مواقع إلكترونية أساسية حول اجلندر  

  .بريدج للتمنية و النوع 
 IASCفرص متساوية  –احتياجات خمتلفة  - نساء و فتيات و فتيان و رجال

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
IASC GBV publications also in Arabic, French, Spanish, Bahasa: 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-
subsidi-tf_gender-gbv 
Gender publications and advice: 
http://www.gdnonline.org/wot_practical.htm  
http://www.ilo.org/public/english/gender.htm 
http://www.bridge.ids.ac.uk 

http://www.bridge.ids.ac.uk/non-english.htm#arabic 
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 التعامل مع قضايا اإليدز
إن اإلبعاد و التھميش و نقص الغذاء الناتجين من الكوارث يزيدون من خطر عد

.األيدز و معاناة المصابين
:إن الكوارث يمكن أن تؤثر علي مرض االيدز من خالل

 زيادة خطورة نقل المرض 
 أو الكارثة/ تقلل من قدرة الناس علي التكيف مع المرض 
 ة المرضي علي الحصول علي العالج تقلل من قدر 
 حركة الناس و وجود عمالة أجنبية 
   

 الحساسية تجاه االيدز

 
 

 كيقية التعامل مع اإليدز
 الحماية و الوقاية

اتباع سياسات تقوم علي -
  العمل

دمج اجراءات الحماية مثال -
في التسجيل و الماء و الصحة 

  و إدارة المعسكرات

  التعليم الخاص باإليدز-

قديم العوازل للرجال و ت -
النساء و توفير الخدمات 

  الوقائية 
توفير االستشارات و  -

اإلختبارات و اإلجراءات التي 
تمنع نقل العدوي من االباء 

  لألبناء 

  خدمات تتبع العائالت  -

توفير خدمات الصحة و -
  الماء لتقليل إنتشار المرض

  :العالج و الدعم

  الدعم النفسي و اإلجتماعي

ر الخدمة الطبية و توفي -
  األدوية 

تقديم الخدمات اإلجتماعية و -
  التعليم

  البرامج الغذائية الموجھة -

الفرص الحياتية مثل أدوات  -
 الزراعة أو مھارات البناء

من لديه حساسية 
 للمرض؟

 الالجئين 

 المستبعدين المحليين 

 األيتام 

  النساء و األطفال المعيلين
 لألسر

 المجتمعات المضيفة 

 ئدونالعا 

 الذين يعملون بالجنس 

  العاملين في مجال المساعدات
 اإلنسانية

 العاملين في مجال حفظ السالم 

 السائقون/ سائقوا اللوري 

 و / رجال األعمال المتنقلون
العاملون الموسميون و 

 .المؤقتون

 لمزيد من المعلومات برجاء إقرأ

www.aidsandemergencies.o
rg 

  ما الذي يزيد من حساسيتھم؟ا
  حاالت الصراع و ما بعد الكوارث تزيد من العنف المبني علي

 .النوع و بالتالي يزيد من نشر اإليدز

 يزداد نقل المرض في حاالت اإلبعاد و تحرك السكان . 

  العاملين األجانب يمكن أن يقوموا بممارسة عالقات جنسية غير
 .الثقافية/ جھلھم بالظروف المحيطة وزوال العقبات اإلجتماعية امنة بسبب

  فقدان األھل أو اإلنفصال عنھم و الفقر و إنھيار القيم اإلجتماعية
تؤدي بالنساء و البنات للعمل في الدعارة أو الممارسات الجتسية غير 

 .االمنة من أجل المال و الطعام و الحماية

  األطفال المبعدين يكونوا عرضة للخطربسبب تعرضھم لظروف
 إجتماعية و ثقافية و حياتية جديدة

  عدوم وجود أو كفاية الخدمات الصحية يحرم الناس من العالج
األساسي و األدوية  أو اإلجراءات الوقائية أو الدم السليم أو العوازل 

 الطبية

شرب نظيف يزيد من  إن التدھور في الخدمة الصحية و عدم وجود ماء
.خطر إنتشار العدوي

تأثير الكوارث علي مصابي األيدز
o إن إنتشار األيدز يضعف قدرة المجتمع علي التكيف و يجعلة عرضة للكوارث و غير قادر علي الشفاء 

o  كال من المصابين بمرض األيدز و المعالجين له معرضين لخطر سوء التغذية و المرض و الفقر الذين
 .لكارثة حيث أن الفرص المعيشية تكون أقل و إحتماالت العدوي تكون كبيرةيتبعون ا

o إن السرية عامل مھم في عملية دعم المصابين باأليدز حيث أنھم ضعفاء و عرضة للتفرقة. 

o  الخدمات الصحية غير الكافية تتسبب في عدم الحصول علي الدواء و العالج و خدمات المتابعة الصحية
 المنزلية

o سلطات المحلية و القومية تضعف بسبب العجز في فريق العمل أو غيابھم باإلضافة إلي أن األيدز قدرات ال
 يقلل و يحد من فاعلية إستجابة الحكومة للكارثة

  

مصادر أخري
االيدز و السيطرة عليه / دورة الوقاية من مرض نقص املناعة البشرية   

قام بتطويره اللجنة  –ة دورة تدريب قصرية للعاملني يف اخلدمات االنساني النسائية     
. EHRC commissionلالجئني من النساء و األطفال   

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
HIV in humanitarian situations: 

http://www.aidsandemergencies.org/cms/ 
http://www.unicef.org/aids/index_fight.html 

http://www.fao.org/docrep/007/y5572e/y5572e00.htm 
http://www.rhrc.org/arabic/resources.html 
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 اإلجتماعات الفعالة
ن اإلجتماعات و سيلة فعالة للتواصل في حاالت الكوارثإ

و لكنھا تأتي دائما بنتائج محدودة
المفتاح االساسي لمقابلة مثمرة ھو خلق عملية و شكل للمقابلة

ھو تسھيل المقابله بطريقة تجمع خبرة الحضور كما يجب أن  دور رئيس االجتماع
م إتخاذھا تتجه ناحية ھدف اإلجتماعيجعل القرارات التي يت

في اإلجتماع ھو التحضيرلإلجتماع و المشاركة فيه بطريقة بناءة أما دور المشاركين 
.من أجل تحقيق النتائج المطلوبة

التخطيط و التحضير  
 ما ھو الغرض من  اإلجتماع و ما ھي النتائج المتوقعة منه ؟  

 الخرينقدم المعلومات و شاركھا مع ا 
 قدم أفكار جديدة 
 قم بإتخاذ قرارات/ و حل المشكالت/ قم بإيجاد حلول 
 ابني ثقة و عالقات و فريق 

  من الذي يجب أن يوافق علي ھذه األھداف؟
  ما الذي يسعي إليه المشاركون من وراء ھذا اإلجتماع ؟

 ھل اإلجتماع ھو جزء من عملية بدأت بالفعل؟

 لماذا 

جب أن تدرج علي أجندة اإلجتماع؟ما ھي الموضوعات التي ي  
  إستخدم األجنده من أجل أن توضح كيف سيتم التعامل مع الموضوعات

إكتب قائمة بما يجب أن يحضره . المختلفة و مدة تناول كل موضوع
 .المشاركون

.ھل تم توزيع األجندة قبل اإلجتماع؟ قم بإحضار نسخ إحتياطية  

 ماذا 

ألشخاص المفروض حضورھم؟من الذي يجب أن يحضر؟ھل سيحضر ا  
 ھل ھناك بروتوكول للدعوات؟

 
 من

 ما ھو أفضل موقع الذي يناسب كل الحاضرين؟
 ھل المكان به المساحة المطلوبة و التجھيزات و التھوية و خدمة تقديم الطعام ؟

الرسمي أم غير الرسمي؟ –ما ھي أفضل طريقة لتنفيذ اإلجتماع   
 

 أين

؟ ھل ھناك توقيت واضح لبدء و إنتھاء اإلجتماع ما ھو أفضل توقيت لإلجتماع
مناسب لكل الحضور؟ھل الوقت كاف لتحقيق األھداف؟ كم عدد اإلستراحات 

 المطلوبة؟ ھل تتوقع حدوث مقاطعة؟
 

 متي

ما ھي أفضل الطرق لبدء إجتماع و إدماج كل الثقافات فيھا و تشجيع مشاركة 
تائج المتوقعة منه؟الحاضرين و توضيح الغرض من االإجتماع و الن  

 المقدمات و إرساء قواعد إدارة اإلجتماع و خلق جو من األلفه 

 ما ھي خدمات الترجمة المطلوبة؟
كيف ستقوم بتسجيل و توضيح و توزيع القرارات التي تم إتخاذھا؟ مثال علس 

 سبورة بيضاء أو عن طريق محضر الجلسة؟

 كيف

فإنك تدير وقت و إنتباه الحاضرين فقم بإدارتھا بشكل جيدعندما تقوم بإدارة جلسة 
 

إدارة الجلسات 
  بطريقة فعالة

تأكد من وجود المعلومات  - 1
  ذات الصلة بالموضوع 

تأكد من أن الحاضرين  -
مستعدون و يمكن إتخاذ أي 

  .قرارات حرجة
قم بتوضيح الغرض من  - 2

اإلجتماع و األجندة الخاصة 
 بھا و احصل علي موافقة

  .الحاضرين عليھم
حاول أن تحافظ علي ايقاع -

اإلجتماع و حاول التركيز 
  علي األجندة

إبدأ في الوقت المحدد و  -3
إنھي اإلجتماع في الوقت 

 المحدد
تجنب ضياع الوقت و حاول -

أن تجعل الحاضرين يتعاملوا 
.مع اإلجتماع بجدية  

قم بإرساء قواعد اإلجتماع  - 4
بخصوص ما ھو مسموح و 

ممنوع ما ھو  
.قم بتشجيع السلوك السليم -  
إعمل علي بناء الثقة مع - 5

الحاضرين اعمل علي أن 
يشاركوا في االجتماع مثال 
المقدمات الجيدة و تشجيع 

اإلصغاء و كون مجموعات 
 نقاشية

شجع المناقشات المفتوحة و -
 األمينة

التزم بأجندة اإلجتماع - 6  
تجنب إضاعة الوقت و  -

  .اعركز علي ھدف اإلجتم

قم بتسجيل القرارات التي - 7
 يتم اإلتفاق عليھا

شجع اإللتزام بغرض -
 اإلجتماع

إسأل في نھاية كل إجتماع - 8
عن كيفية تحسين اإلجتماع 

 المقبل
إعمل علي تحسين األداء  -

 في اإلجتماعات
 

مصادر أخري
Better Ways to Manage Meetings, Walker B., © 2005 RedR 

Organising Successful Meetings, Seeds of Change 2004 
Tools for Meetings,  Seeds of Change – 2004 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
Managing Multi-cultural team meetings – Powerpoint 

presentstion:http://www.genderdiversity.cgiar.org/resource/Multi
culturalMeetingsFinal2.ppt 
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 اإلجتماعات المتعددة اللغات
إن نجاح و جودة اإلجتماعات تتوقف علي مشاركة الحاضرين بالمعلومات و 

قدرتھم علي التعبير عن ارائھم 
 

إن التحدث أثناء المقابلة بلغة واحدة سواء المحلية أو اإلنجليزية يحرم بعض 
المشاركين الھامين من المشاركة و يقلل من فاعليتھا

متاحة بالنسبة للترجمة الفوريةالخيارات ال  
فقط عندما يكون شخص أو شخصين فقط في حاجة إلي ترجمة و لكنھا يمكن تكون مفيدة :الترجمة الھامسة

.أن تشتت ذھن الحاضرين

يقوم المترجم بترجمة عدد من الجمل في كل مرة :الترجمة الوسيطة

ون مملة كما أنھا تستھلك الوقتطريقة فعالة في الجلسات القصيرة و لكنھا قد تك

حيث يقوم المترجم بسماع كمية أكبر من المعلومات و يقوم بكتابة بعض النقاط ثم يترجم  :الترجمة المتتابعة
ملخصا

طريقة صعبه في الحفاظ علي إنتباه المستمعين و لكنھا مفيدة في تلخيص النقاط الھامة

و سماعات للمستمعين تتطلب ميكروفونات للمترجم:الترجمة المتزامنة

مفيدة في المؤتمرات الكبري و المقابالت الرسمية و لكنھا تتطلب تكنولوجيا و قدراتى عالية

المزج بين الترجمة و الترجمة الفورية  
الترجمة الفورية اإلنتقائية

 برنامج باور بوينت قم بتجھيز ترجمة للنقاط الھامة و برنامج اإلجتماع علي لوحة بيضاء أو مطبوعات أو -

  قسم المجموعة لمجموعات نقاشية صغيرة علي أساس اللغة لكي تشجع تبادل وجھات النظر و -

 قدم ترجمة فورية لملخص القرارات للمجموعة األساسية -

الملخصات المكتوبة 
و يمكن يمكن عمل ترجمة متزامنة لملخص المقابلة علي الكمبيوتر و إظھارھا علي شاشة أما الحاضرين - 

.أن تستخدم ذلك كأساس لمحضر اإلجتماع

 ھذه الخيارات يمكن أن تزيد من المشاركة و تقلل من المقاطعة

 
خطوات مفيدة عند اللجوء 

   للمترجمين
و  اختر مترجم غير متحيز-

ليس له إھتمامات خاصة 
بالموضوع و لكنه علي دراية 

 بھا
 

لو ممكن قم بإختيار شخص  -
( وعة يمكن أن يمثل المجم

النوع و الخلفية العرقية 
  )الخ...

 

لو ممكن إختر شخص  -
مدرب علي الترجمة 

 الفورية
 

إسأل االخرين عن  -
 مترجمين فوريين

 
تأكد من أنھم يحصلون  -

علي استراحه بصفة دورية 
)علي األقل كل ساعة(   

 
قم بإعطائھم أجندة اإلجتماع و  -

قم بشرح قضايا اللجنه 
الخ...الھجينة  

 
 
 

 
 

 

  عندما تقوم بتنظيم إجتماع

  تأكد إن كنتم سوف تحتاجون ترجمة فورية - 1

قم بإعطاء كل من المترجمين و المشاركين  - 2
  في اإلجتماع فكرة مختصرة عنه

  ضع في الجدول فترات راحة - 3

إستخدم المعينات التدريبية المرئية و  - 4
  المجموعات النقاشية باللغات المحلية

  المواد التدريبية  قم بترجمة و نشر - 5

  قم دائما بالنظر في جدوي اإلجتماعات - 6

 
 

5 

 

 

 

  :عندما يتم دعوتك إلجتماع

  إسأل عن اللغات التي سوف يدار بھا اإلجتماع 1

  :قم بإخطار منظم اإلجتماع بالتالي 2

 لو أنك تريد ترجمة فورية 

 لو أن يمكنك أن تقوم بدور مترجم فوري 

 لو أنك تعرف مترجم فوري جيد 

إسأل عن المعلومات التي تحتاجھا لكي تشارك في  3
اإلجتماع مثل برنامج اإلجتماع ، وقت بدء و نھاية 

  اإلجتماع و أي إحتياجات خاصة

لو كنت تري أنه من األفضل أن تكون المادة التي  4
سيتم مناقشتھا سوف تكون أفضل لو تكون مترجمة 

:كتابة فيمكنك
 أن تطلب نسخ مترجمة و مكتوبة 
 عليھم أن تقوم بالترجمة تعرض 

 أن تقترح عليھم إسم أحد المترجمين المحليين 

مصادر أخري
Guidelines on Using Interpreters, © Kwintessential Language 

and Culture specialists
 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
Quick tips on using interpretors (also in Spanish) 

http://www.justicewomen.com/  
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تيسير و إدارة ورش العمل   
 
 

ورش العمل يمكن أن تكون بھدف تحليل المشكالت أو وضع خطط أو تعليم مھارات جديدة أو تبادل الخبرات 
أو تغيير السلوك أو بناء الفريق

يجب أن تراعي النقط التالية . وجود مھارات جيدة خاصة بتيسير ورشة العمل تزيد من فائدة ورشة العمل
:ر للورشةعند التحضي

 

ركز علي النتائج  
؟ما ھي نتائج الورشة؟ لمن توجه ھذه الورشة؟ ھل وافق المستفيدون الرئيسيون علي أھداف الورشة

المشاكل المتوقعة  
 كي تطبق المھارات و تحل المشكالت بالمقارنة بوقت ورشة العمل و تكلفتھا؟ المطلوب الوقت :الوقت 

 و من ضمنھم المستفيدين ( فضل مكان سوف يمكن العديدين من المشاركين من الحضور ما ھو أ:الموقع
 من أجل أن تزداد فائدة الورشة؟) و النساء و األقليات

 ما ھو األسلوب التعليمي الذي إعتاد عليه المشاركون؟: ثقافة التعليم 

 الف اللغات؟ستعمل علي أن يشارك كل الحاضرين في الورشة بالرغم من إخت كيف: اللغة 

  
  إن اإلدارة الجيدة ھي شئ أساسي لكل حدث

 التأكد من جودة الغرفة و الوجبات و المرطبات و األدوات :مكان الورشة 

 المواصالت و الوجبات و اإلقامة ( إخطارھم بالورشة و طريقة اإللتحاق و متطلباتھم  :المشاركون
تعليمات ، التحضير ، إطار ( لباتك ، متط) و الترجمة و المتطلبات الخاصة في حالة اإلعاقة

 )البرنامج

 الدعوات و المواصالت و المطبوعات و األجور و شكل الجلسات و :الميسرين و المتحدثين
 المعدات و الموارد المطلوبة

 المطبوعات و النشرات و تسجيل الحاضرين و عملية التقييم: اللوازم.  

  
يمكنك أن تستخدم . ي تساعدك للوصول ألھدافك و تعظيم المشاركةقم بأختيار تمرينات و أنشطة متنوعة و شيقة لك

:األفكار االتية

 قم بدمج المشاركين و اعادة تقسيمھم إلي مجموعات و اعطائھم مھام مختلفة: مجموعات العمل 

 تزيد من العملية التعليمية و يمكن أن تتغلب علي مشكلة الحواجز :  المعينات البصرية و الوسائط المتعددة
 .للغوية و الثقافيةا

 لماذا و ماذا و كيف ؟ تشجع علي التفكير :  األسئلة المفتوحة 

 الناس تتعلم بصورة أفضل من الممارسة :ممارسة المھارات و العمل الميداني 

 عليك بتشجيع التنفيذ بعد الورشة: خطة عمل 

 مراحل ورشة حل المشكالت

 )قم بتوضيح األھداف و كسر الحواجز بينك وبين الحاضري(   المقدمة .1

 )ما ھي القضايا و األولويات الخاصة بالورشة؟( قم بتحديد المشكلة  .2

  )ما الذي يسير فعال بشكل جيد؟(                          

  )لماذا ھذه المشكالت و القضايا بالذات؟( قم بتحديد األسباب . 3

  )يف ستقوم بحل ھذه المشكالت؟ك( قم بإيجاد الحلول . 4

)كيف ستقوم بتعظيم األشياء التي تسير بشكل جيد؟(                        
)من سوف يعمل ماذا و متي و كيف؟( اإلتفاق علي التنفيذ . 5

3.  

وظيفة الميسر ھو أن 
 يسھل ادارة الورشة

 يجب أن يكون
 موضوعي و محايد  -

يعمل علي أن تكون للورشة   -
 راحل واضحةأھداف و م

 يدير الوقت -

يھتم عمل ملخص و يركز علي  -
 النتائج

يعمل علي أن تكون النتائج في  -
 صلب الموضوع

 يتأكد من فھم الحاضرين للموضوع -

يتأكد من أن خطة العمل تمت  -
 الموافقة عليھا و تسجيلھا

 و
جعل الورشة تسير بسھولة و يسري -  

الحظھم جيدا يصغي للحاضرين و ي-
الجميع  للتأكد من مشاركة  

يعمل علي خلق جو مريح للحاضرين  -
عن طريق المقدمات و خلق االلفة 

 بين الحاضرين

يدير اإليقاع ويقترح عمل فواصل و  -
يسمح بوقت للمناقشات غير 

.الرسمية  

يشجع المشاركة و األفكار الخالقة و -
التفكير الفردي من خالل طرح 

 األسئلة و التمرينات

 

مصادر أخري
Guidelines for Facilitating Internal Lessons Learnt , RedR 2006 
Facilitating workshops, Seeds of Change 2009 
Using questions in workshops, Seeds of Change 2009 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات 
Facilitation guidelines and tools:  
http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm 
How to run a workshop – downloadable: 
http://www.networklearning.org/library/task,cat_view/gid,42/ 

 

 االنشطة

االدارة



 العمل مع المجتمعات

46 
 

 إستخدام الوسائط المتعددة
 

ن التواصل مع الثقافات المختلفة يمكن أن يشكل تحديا، إستخدام إ
الوسائط يمكن أن يعظم قدرتك علي توصيل الرسالة و بخاصة التغلب 

.علي حاجز اللغة
 

 الوسيط  المميزات  العيوب

يحتاج لخبراء : غالي الثمن
 فنيين

الوصول ألكبر عدد من الجمھور 
رسالة واضحة و توصيل  

 الوسائط الجاھيرية 

ال يوجد : متأكد  الجمھور غير
 تفاعل 

  اللغة سليمة

يمكن أن يصل ألكبر عدد من المشاھدين 
الفقراء منھم  أيضاو  

. 

 الراديو

إنتاج  -ال يصل للفئة شديدة الفقر
 متخصص

يمكنه الوصول لفئة عريضة من 
يستخدم المرئيات.الجمھور  

 التليفزيون

ن الناس ال يزالوا عير العديد م
قادرين علي الدخول علي النت أو 

 ليس لديھم ثقافة خاصة بالنت 

يمكن .يسجل المعلومات. يمكن تحديثه بسھولة
 ان يكون تفاعليا 

االنترنت و المواقع األلكترونية 
 و ملفات الوسائط المتعددة

يحتاج . يمكن أن يكون شخصي جدا 
.أن يتم وضع سياسة له  

يمكن . صل مع العديد من الناس طريقة للتوا
.أن تكون نفاعلية  

المواقع األلكترونية التي 
 يحررھا الجمھور 

جمع عنوانين البريد األلكتروني، 
الخصوصية و زيادة تحميل 

 المعلومات

يمكن أن يستخدم لتوجيه الناس للمواقع 
يتسم بالطابع الشخصي. االلكترونية  

 البريد األلكتروني

ھور القراءة و يجب أن يجيد الجم
.تحتاج لصحفيين. الكتابة  

سھولة . تحتوي دائما علي أحدث األخبار
 الحصول عليھا

 الصحف و اإلصدارات 

. تحتاج لقدرات إنتاجية
.التفاعل محدود   

. المعلومات موجھة لفئة محددة
 أرخص

الوسائط التي توجه إلي فئة 
 معينة

يمكن أن تكون .يحتاج أجھزة لتشغيله
ةالرسالة جديد  

. يمكن أن يكون ممتعا. أداة تدريبية مفيدة
 يمكن أن يتغلب علي األمية

 الفيديو

يمكن . تشغيله يحتاج لجھاز كمبيوتر
.أن تستھلك وقتا في عملية اإلنتاج  

يمكن . صوتي و مرئي. يمكن أن يكون تفاعلي
سھل . أن يحتوي علي العديد من المعلومات

. التوزيع  

 اإلسطوانات المدمجة

نك أن تجذب إنتباه الجمھور كيف يمك
قدر محدود .المستھدف؟غير تفاعلي

.من المعلومات  

سھل .يستخدم في إعطاء معلومات للمارة
سھل اإلستخدام في حالة الرسائل . التنفيذ

 البسيطة الواضحة

 البوسترات

ال . يحتاج لنظام في عملية التوزيع
 يوجد ضمان أن الناس قرأوه 

عدد كبيرسھل اإلنتاج و التوزيع علي   المنشورات و النشرات  

يمكن أن يكون قاصرا علي فئة 
.سوء التفاھم وارد. محددة  

التصميم متاح .الكلمات تنتشر بسھولة  الشبكات 

يصعب التنبؤ و . يستھلك الوقت
. التحكم  بالنتائج  

ال .تقليدي و ال يستخدم التكنولوجيا كثيرا
تعدد اللغات ممكنا. يشترط التعليم   

ةالتفاعلي  

بعض .يحتاج إلي أعمال تحضيرية
. الفئات ربما ال تتفاعل معه  

يمكن أن يشجع علي التغيير السلوكي عن 
تقليدي. طريق األسلوب الترفيھي   

 المسرح و العرائس

صعب أن تتأكد من وصول الرسالة 
 بصورة صحيحة

يستعمل الطرق التقليدية ليشجع علي التعلم و 
 اإلكتشاف

 الغناء و الرقص و سرد
 القصص

أسلوب فعال و ممتع و يشجع علي حل  ليس مناسبا لمجموعات معينة
 المشكالت

 األلعاب و األحاجي

 الصور و الرسومات أداة قوية في عملية التعليم يجب أن يكون دقيقا و مناسبا
 

لكي تختار الطريقة 
األفضل عليك أن تفكر في 

:التالي  
 

ما ھو مصدر المعلومات  -
لجمھور عادة؟الذي يلجأ إليه ا  

ماذا عن المجموعات  -
النساء و الرجال، ( الفرعية

كوسيلة ) األطفال و البالغين
 متنوعة؟

ھل يمكنك أن تستخدم أكثر  -
من طريقة من أجل زيادة 

 التأثير؟
ما ھي القيود الخاصة  -

بالتكنولوجيا التي ربما 
الكھرباء، الطباعة ، ( تواجھك

المواصالت، أجھزة 
)الكمبيوتر  

ھو مستوي الجودة الذي ما -
.يناسب ھذا الجمھور  

ھل يجب أن تعطي -
المعلومات بسرعة ؟ ما ھو 

 الوقت الذي تحتاجه للتحضير؟
ھل لديك أي رسالة محددة  -

 تريد إرسالھا للجمھور؟
ھل الرسالة في حاجة  -

 مستمرة لتحديثھا؟
كيف يمكنك قياس األثر ؟ -  

 
 

 

 

يمكنك أن تحتفظ بمكتبة صور 
التي تنفذھا للبرامج 

فستساعدك علي توصيل 
.الرسالة  

 مصادر أخري
Communications & Development – a practical guide, © DFID (1999),   
Successful Communication – A Toolkit for Researchers and Civil Society,   
© ODI (2005) Hovland I., 
 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
Helping Health Workers Learn –
http://www.healthwrights.org/books/HHWLonline.ht
m  (also in Spanish) 
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 اختيار و توظيف فريق العمل
ن أارتكاب األخطاء يمكن . من المھم أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب

.يضر بسمعة االفراد و المنظمة ويؤثر سلبا علي األنشطة 
قيق المتطلباتو القدرات من أجل تحتھدف سياستنا و انشطتنا لجذب القوي العاملة التي تتسم بتنوع المھارات 

 

 المقبالت متعددة الثقافات 
 

يشترك فيھا لمقابالت التي ان ا
اشخاص متعددي الثقافات 

.تنطوي علي تحديات اضافية  
 

الفقرة التالية توضح بعد 
األفكار التي يمكن أن تضفي 

الحيادية علي المقابالت 
:متعددة الثقافات  

 

 خلق جو من األلفة
قم بشرح الغرض من المقابلة 

التفاق علي األھداف و ا
 المتبادلة 

 

 

 االحاسيس و الدوافع
بطرح اسئلة توضيحية اذا  قم 

لم يكن الشخص الذي تجري 
اذا لم يكن يجيد  معة المقابلة

التحدث عن مشاعره و 
.دوافعه  

 
 

 التعامل مع الضغوط 
اطلب من المرشحين أن 

يتحدثوا عن اسؤا خبرات قد 
ھا و كيف تصرفوا مروا ب

فترة، من أجل أن خالل ھذه ال
تعرف كيف يتصرف ھؤالء 

.خالل المواقف الصعبة  
 

 

االنماط السائدة و االحكام 
 المسبقة

احذر ان يكون لديك أي أحكام 
مسبقة بخصوص اللكنات أو 

الخ...المظھر  
 
 

 سلوكيات مساعدة
 

نموذج يجب أن يكون لديك 
قياسي لتسجيل االسئلة و 
.األجوبة لكل المرشحين  

نھاية المقابلة إسال نفسك في 
اذا كانت ھناك تصرفات 

.معينة يمك أن تعوق الوظيفة  
 
 

 التوظيف

ابحث عن االستشارة القانونية

 استشر محام او ادخل علي الموقع 
 http://natlex.ilo.org من أجل قبل بدء عملية التعاقد

ة مع القوانين ، أن تكون االجراءات و العقود متطابق
او استشر مدير الموارد البشرية ، او منظمات 

  .اخري ذات خبرة في ھذا المجال

 قم بتحديد المتطلبات

اعادة توزيع فكر في .قم بتحديد ما يجب فعله
حدد العقود المھام، قم بتدريب الفريق الحالي، 

، حدد فريق  المدة و العقود قصيرة المدةطويلة 
خدمات العامة ، و الفريق المتخصصين و فريق ال
.المحلي و الفريق الدولي

 الوصف الوظيفي

و النتائج للمھام الوظيفية حدد الخطوط العامة 
.المتوقعة للعقد قصير المدة

خصائص المتقدم للوظيفة

الساسية ما ھي المھارات و الخبرات و المؤھالت ا
 تفرقللحصول علي الوظيفة ؟ تجنب المعايير التي 

...علي أساس الدين او النوع بين الناس 

االعالن

ضد بعض المتقدمين عن طريق تجنب التفرقة 
اختيار كلمات معينة في االعالن او وضعه في 

.حدد الطلبات و الوقت بوضوح. مكان خاص

 االشخاصمن أجل أن تشجع قم بأفضل الخيارات 
للتقدم للوظيفة، مثال، متقدمين لوظائف  المناسبين

لكتروني، االخطارات، الصحف، سابقة، البريد اال
.الراديو المحلي، االتصال الشخصي

االتصال بشخص تعرف انه  -مالحقة الكفاءات
مؤھل ، ولكن ربما ينتج ذلك عن مشاكل بسبب 

.المنافسة بين الوكاالت

للوكاالت يمكن ان ندوات للموارد البشرية تنفيذ 
تساھم في دعم الموارد البشرية بطريقة اكثر 

.فاعلية

الطلبات

علي طلب تقديم موحد الشكل سوف يساعد وجود 
.عمل قائمة قصيرة

:و اسرع لكن السيرة الذاتية ابسط

.طريقة تقديم المعلومات غير قياسية -

.الفروق الثقافية يمكن أن تؤدي الي سوء تأويل -  

 اإلختيار 

القوائم القصيرة

علي أساس مميزات األفراد قم بتقييم طلبات التوظيف 
.حترس من التحيز و التفرقةإ –

المقابالت .

تقيم و أيضا تذكر أن تخلق انطباعا جيدا عن المؤسسة 
.أفضل المرشحين للوظيفة

 و ساعده أن يتخلص من بالمتقدم  قم بالترحيب
 .كي يشعر باالسترخاءالتوتر 

 مرشحين كي تتعرف علي الل إطرح اسئلة– 
اسأل كل .معرفتھم، مواقفھمخبرتھم، قدراتھم، 

شفافية و الالمرشحين نفس األسئلة من أجل 
 .العدل

تجنب أي اسئلة تتسم بالتمميز ، مثال، سؤال المرشحات 
 .من النساء فقط عمن يعتني بأطفالھن

 عن المنظمة و الوظيفة المتاحة قدم معلومات. 

 لقادمةمع الشركاء ، علي الخطوات ا قم باالتفاق. 

  ..)اذا، كيف،اخبرني عن، لم(توحة استخدم االسئلة المف

كن حذرا من االنطباع الزائف ، مثال عندما تحب 
ر في االسباب التي كمظھر أحد المرشحين ، فلتف

من المفضل ان يكون الممتحنين اثنين . تجعلھم مناسبين
او اكثر لكي يتناقشوا سويا في رأيھم و انطباعھم عن 

  .المتقدمين

  االختبارت والمراجع 

  :اسأل المرشحين عن التالي

ن يقدموا ما يثبت المؤھالت ، شھادات ا -
  .خبرة

عرض او دراسة حالة او ان يقدموا  -
 .يخضعوا الختبارات

من اصحاب العمل السابقين  المراجع يمكن أن تكون
طريقة مفيدة للتأكد من صحة المعلومات و لكن يجب 

  .أن تحصل علي إذن المرشح للوظيفة

تقديم عرض عمل

باللغة ( لمطلوبة قم بتجھيز و إرسال المستندات ا
.طبقا للقوانين المحلية) المناسبة

التحفيز

يعمل التحفيز علي استقرار الفريق الجديد و يجعھلم 
اعمل علي ان يتعرف الفريق الجديد علي . منتجين

.الفريق الحالي

مصادر أخري
Managing Others, Pick up & go guide, © 2006 Oxfam 
Recruitment & Selection © 2008 People in Aid  
Recruitment & Selection Manual, J. Satterthwaite, 2007, VSO  

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
http://www.managing.peopleinaid.org/recruitment/overvie
w.aspx;http://www.aidworkers.net/?q=advice/humanresou
rces/recruitment; ; 
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اعطاء المعلومات و تسليم المھام   
 
 

ضمان ولإن إعطاء المعلومات و تسليم المھام عنصران ھامان جدا الستمرار المشروع، 
.فاعلية فريق العمل الجديد  

بينما يدور إعطاء المعلومات حول تقديم المعلومات األساسية بخصوص السياسات و 
تسليم المھام يتركز حول نقل الخبرات  اإلجراءات و الجو العام و متطلبات الوظيفة ،فان

.بخصوص ما يحدث يوم بيوم
 

 
كوسيلة All In Diary استخدام

  .الجراء تسليم المھام
  

تسجيل المذكرات و المعلومات في ھذه 
المفكرة يسھل وجود اداة تساعد علي تسليم 

.محلك لالمھام للموظف الذي يح  
 

فذلك يساعد علي استمرار االنشطة و 
المراحل األولي من االستجابة  بخاصة في
.للكوارث  

 
 يمكن ان تحتوي المذكرات علي التالي

 أرقام التليفونات المفيدة. 
  االتجاھات المفيدة و العوائق التي

 .نواجھھا في المجتمعات المحلية
  القرارات األساسية التي تم إتخاذھا

 .خالل المشروع

  الدروس المستفادة من أنشطة
 .المشروع حتي االن

 ايا األمن و القضايا اللوجستيةقض. 

  االجتماعات التي تم عقدھا و
 .النتائج الھامة

  المتابعه التي يجب أن تتم و
 .التحديات الھامة

 المالحظات العامة و االقتراحات. 

 ساعات العمل األجازات. 

 االعتبارات الثقافية. 

 التسھيالت المحلية. 

 

اعطاء المعلومات
م تعيينه حديثا من يمكن أن يستفيد الشخص الذي ت

:المعلومات التالية

: اعطاء معلومات عن تقسيم المكتب
اين يوجد مكتب كل فرد؟ الموارد، المعلومات؟ 

مكان تناول الطعام ؟
 

.اعطاء معلومات عن المنظمة
المنصب الذي سأشغله، ما ھي أھداف و مبادئ 

المنظمة؟

:قواعد الصحة و األمان
ان؟ما ھي إجراءات الصحة و األم

 

 

 

:شروط و بنود الوظيفة
كيفية دفع المرتبات ، ما ھي حقوقي؟ ماذا أفعل إذا 

و اجھت مشكلة؟  
 

 

 
:اعطاء معلومات عن الدولة

دولة و االقليم، طبيعة و مدي ال إعطاء معلومات عن
.خرائط و خطط تقديم  الكارثة،

:إعطاء معلومات عن البرنامج
التقدم الذي تم التمويل، ما ھي أھداف البرنامج ، 

إحرازه، التحديات التي يواجھھا البرنامج، ما ھي 
 السياسات و االجراءات المتبعة؟

 

 

:الوظيفيةالمتطلبات 
ما ھي االھداف و المعايير الزمنية؟ كيف سيتم 

التنسيق بين دوري و متابعة أدائي ؟ كيف سيتم 
أدوار االخرين؟

تب عادة ما يتم إعطاء المعلومات بواسطة المك
الرئيسي و لكن من الممكن و المفيد  أن يتم اعطاء 
بعض المعلومات من الميدان بواسطة التليفون عند 

.بداية العمل

 تسليم المھام
ان أھم مصدر للمعلومات ھم من كانوا يشغلون 

إن الفشل في تنفيذ عملية  –المنصب قبل ذلك 
.تسليم المھام تضر بالبرنامج

 لمطار أفضل ساعة واحدة و ان كانت في ا
 .من ال شئ

  ان العمل سويا لمدة أسبوع ھو فترة مثالية
حيث أنھا تسمح بتقديم فريق العمل و 

 .الشركاء
 الل اسبوعين فسوف لو تم نقل المھام خ

 .يكون ذلك رائعا
لم يكن ممكنا أن يتم تسليم المھام بشكل مباشر لو 

، فيمكن االستعانة بالملخصات و الملحوظات 
  .الملفات مرتبة بشكل جيدن كما يجب أن تكو

  
يجب أن تأخذ في االعتبار النقاط التالية عند 

  :إجراء تسليم المھام
  

  : الحالة الحالية للبرامج
  الخ... الشركاء المھمينالتمويل، المشاكل، 

  
  :موجز مختصر عن تاريخ المشروع 

.االنجازات، الدروس المستفادة، الصعوبات

:ھاماألولويات في عملية تسليم الم
 

 

 

  االنشطة اليومية و االلتزامات المعتادة و
 ،االشخاص الذين يتم االتصال بھم

 أي مشروعات حالية. 

 أي مھام خاصة. 

طريقة العمل،افضل مصادر المعلومات، :عموما
النصائح التي تساعد علي التعايش مع بيئة العمل 

  .أن أسترخي نمثل كيف و أين يمك

بأسابيع قليلة  ملحوظات تسليم المھامبدأ بعمل ا
قبل مغادرة مكان العمل، مع مراعاة القضايا 

التي يمكن أن تثار في المستقبل و قم بإضافة 
.ن مھمةوالتفاصيل التي ربما تك

  

مصادر أخري
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 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
Managing People in Emergencies: 
http://www.managing.peopleinaid.org/deployment/briefing-and-
handover.aspx 
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 امن األفراد 
 

يعتبر كال  .ان العمل في مجال اإلغاثة يمكن أن ينطوي علي مستوي من الخطورة
.من أمن و صحة فريق العمل من اولوليات المنظمة

قائمة التحقق التالية تغطي بعضا من القضايا العامة التي يجب أن تفكر فيھا كعضو من فريق 
.و ان تھتم بتطبيقھا أثناء العملالعمل 

  

"    RedRمأخوذ من 
في أمن األفراد تدريب علي  

  "حاالت الطوارئ
 

فكر في األمن و األمان 
  طوال الوقت

 
:كن مستعدا  

استفد من أي تدريب علي  -
أمن األفراد و اإلتصال قبل 

.أن تمارس عملك  
 

القضايا األمنية  اسال عن -
.قبل توقيع العقد  

 
قم باالطالع علي الموقف  -

لد أو في المنطقة األمني في الب
  .التي ستعمل بھا

 
تعرف علي التھديدات  -

.المحتملة  
 

كن دائما علي دراية  -
.بالموقف األمني  

 
تجنب للشعور باالكتفاء  -

.بالمعلومات التي لديك  
 
 
 

 السفر
باالوقات التي يجب أن تربط كن علي دراية   •

و ) مثال أثناء السفر عموما(فيھا حزام األمان 
عند ( لتي ال تربط فيھا حزام األمان األوقات ا

  )المرور بمناطق الصراع
  .قم بالقيادة علي السرعات االمنة• 

تأكد من أحد افراد فريق العمل يحتفظ بخط   
:سيرك •

  .الطرق التي سوف تتخذھا-   
  .األماكن التي سوف تتوقف فيھا -
  .نقاط االتصال في المواقف -
  .اإلطار الزمني للرحلة -

  .ف االمنية للطرقولي دراية بالظركن ع   •
اطار حصولك علي طعام و ماء و من  تأكد •

    .الخ...اضافي للسيارة
بكتابة المعلومات الخاصة بظروف االمان  قم •

  .علي الطريق بعد كل رحلة
  

 االتصال
  .تعرف علي خطة األمن الخاصة بفريق العمل •
من الشخص المسئول عن أمن احصل علي فكرة  •

  العمل فريق 
  :قم بعمل خطة إتصال • 
أو عمل المكالمات إجراءات تقديم التقارير  -

  .التليفونية
اجراءات ارسال الرسائل بالالسلكي و  -

 الترددات
انظمة الدعم و االحتفاظ بارقام التليفونات  -

  .الھامة
تأكد من أن كل أفراد فريق العمل يعرفون كيفية  •

وث التصرف عن نقاط التفتيش ، و في حالة حد
  .الحوادث

إحتفظ بنسخ من الخطط و االجراءات في المكتب و  •
  .العربات

  .اعطي نسخ من ھذه الخطط لفرق العمل األخري •
و  الخارجية(بقوائم تشمل نقاط اإلتصال  إحتفظ •

 ).الداخلية

لمخاطرا  
  .كن علي دراية بالمخاطر المحتملة •

.االصول المطلوبة للمالبس الواقية  •

قم بالبحث عن سلم الحريق و كاشف الدخان في 
.أماكن االفامة  • 

كن علي معرفة بالمشاكل الصحية بالنسبة لك  •
  .والعضاء الفريق االخرين

كن علي دراية بقضايا االمن، مثال، مناطق  •
الزحام، مناطق االلغام، مناطف ( الخطر 

الزيادة في االنشطة (الخطر البدني ) الصراع 
  )االجرامية 

اسأل السكان المحليين عن مستوي الخطر في  •
  .المنطقة

  تعرف علي األماكن االمنة 
  

الءاالخ  
  قم بتجھيز خطة اخالء عند حدوث طوارئ ، مثال،  •

  .التنسيق مع السفارة -

 .اجراءات إغالق المكتب -

 .نقاط التجمع -

الكميات، ( المعدات و المواد الالزمة للعيش  -
 )الموقع، طرق الحصول عليھا

بري،جوي، ( جراءات النقل عند االخالء إ -
 )بحري

المطارات، الحدود، ( نقاط و طرق االخالء  -
 .المحددة علي الخرائط) طرق محددة

 .العربات المجھزة لالخالء -

قم بمراجعة و مناقشة خطط االجالء اذا كان ذلك  •
  .ضروريا

.تحقق من وجود أي طوارئ طبية و خطة إخالء طبية   

 ة باألشياء الشخصية التي تأخذھا معكقم باعداد قائم  •

مصادر أخري
Be Safe, Be Secure – Security Guidelines for Women;  © 
UN (2006) 
Handbook for Emergencies – extract  © UNHCR;   
Safety and  Security © People in Aid (2008) 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
UNOPS Baisc Security in the Field on-line training- 
http://www.unops.org/security/  
UNHCR Handbook for Emergencies (3rd edition – 2007)  various 
languages http://www.the-ecentre.net/resources/e_library/   
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 ادارة الضغوط و الحفاظ علي الصحة
 

رخاء األفراد و يمكن أن تعرض تؤثر علي إن ضعف الصحة والضغوط الحادة 
.االخرين للخطر

التعرف علي الضغوط 
أو كنتيجة للعمل لمدة طويلة في بيئة عمل صعبة أو مھام العمل كنتيجة لتراكم  الضغوطيمكن أن تنتج 

. ثةمثل العمل في مجال اإلغامحبطة 

.االصابة بالصدمات التي قد تحدث بعد حدوث الكوارث بسبب اضطراب الضغوط الحادةيمكن أن يحدث 

بعد اسابيع أو شھور من المرور بالصدمة أو ربما يحدث كنتيجة اضطراب ما بعد الصدمات يمكن ان يظھر 
.الستمرار الضغوط الحادة

:أعراض الضغوط الحادة يمكن أن تشمل التالي

 
 
 
 
 
 
 

 التعامل مع الضغوط
  

  .يمكن ادارة الضغوظ
  

الضغوط جزء من حياة كل 
فرد و ھو شي اساسي في 

  .حياتنا
  

التحديات تحفز االنسان و 
.ور و ينموطتجعله يت  

 
يمكن ان تكون الضغوط شيئا 

ايجابيا اذا تم التعامل معھا 
فاعلية و لكن اذا زادت عن ب

سموح فسوف تؤدي الحد الم
.لصحةلالجھاد و اعتالل ا  

 
.جھاد ادمانايمكن ان يصبح ال  

 
اذا فشلت في التعامل مع 

الضغوط المستمرة فان ذلك ال 
انك ضعيفا و لكن يعني يعني 

.انك مجھدا  
 

التعرف علي الفشل في 
االجھاد و التعامل معه  

يمكن أ يؤدي الي امراض 
.خطيرة  

 

 جسدية
 الغثيان

 الشعور باالعياء
 سرعة دقات القلب
ترجفان العضال  

 الكوابيس
 

 ادراكي
سوء تركيز

ضعف الذاكرة
االرتباك

/ رد الفعل البطئ
السريع

اتخاذ قرارات سيئة
 

 عاطفية
 الخوف و القلق

 الشعور بالذنب و التشاؤم
 االكتئاب
 االستياء
 الغضب

 

 سلوكية
فرط الحركة

القيادة بطريقة خطيرة
العمل بافراط
نوبات غضب
كثرة الجدل

 

بتخفيض الضغوطحافظ علي صحتك وقم 
 

يمكنك أن تقلل من  .يتعرض العاملون في االغاثة االنسانية لالنھيار و الضغوط و الميل لإلصابة باألمراض
:ھذه المخاطر عن طريق اتخاذ بعض االحتياطات البسيطة

 احصل علي قسط واف من النوم 

  في حالة العمل لساعات طويلة، خذ وقت
 .للراحة الستعادة طاقتك

  طعاما جيدا و تناول االطعمة الدسمة تناول 

  قلل من تناول الكحوليات و التبغ 

 تجنب االستخدام العشوائي لالدوية. 

 ات بصورة مستمرةبريدقم بعمل ت. 

 حافظ علي روح الدعابة. 
 

  حافظ علي صالتك االجتماعية و كن علي إتصال
 .دائم باسرتك

  ابدأ عالقات جديدة 
 فكر بشكل ايجابي. 
 تعرف علي مصادر الضغوط. 
 تعرف علي حدودك و تقبلھا. 
 قم بادارة وقتك و خذ أوقات للراحة. 
 حاول أن تكون مرنا و تقبل التغيير. 
 تجنب العدوانية و حاول أن تتحمل االفكار المختلفة.

 

مبادئ ادارة الضغوط و المنظمات االنسانية 
اجازات اضافية و ( اعطاء/ الدعم المكثف. 6

.في حالة حدوث صدمات او ضغوط) رات استشا

المعلومات استجواب فريق العمل بشأن  .7
الشخصية و المعلومات المتعلقة بالعمل عند انتھاء 

.العقد

االلتزام بتقديم الدعم لفريق العمل الذي تعرض  - 8
. لصدمة او ضغوط حادة اثناء ممارسة العمل

 

ستجابة أن تقبل المنظمة مسئولية تقليل و الحد و اال.1
  .الثار الضغوط

  .عمل تقدير لمدي موائمة الفريق اثناء التعيين.2

  .فريق العملتدريب  .3

المتابعة المستمرة لمستوي الضغوط الواقعة علي . 4
  .فريق العمل

التدريب المستمر لفريق العمل من اجل سد احتياجات. 5
.فريق العمل
  "ادارة الضغوط في االعمال االنسانية"  ©Antares Foundation (2006مقتبس من 

مصادر أخري
Managing Stress in Humanitarian Workers – guidelines for good 
practice © Antares Foundation (2006) 
Rest and Relaxation policy guide © People In Aid (2008) 

ترونية لمزيد من المعلوماتمواقع الك  
http://www.psychosocial.org/psychosocial/resources/field_aid_s
tressmgt.html  - Stress management tools and resources 
www.interhealth.org.uk – Travel health             
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المھنيةتنميةالتعلم و ال  
 

 بالحفاظ مثاال علي العمل بروح الفريق و أن يبادروا في مجال المساعدات االنسانية  يكون العاملونان يجب "
و أن يتداولوا  أثناء العمل و أن يعملوا علي زيادة معارفھم علي المعلومات الجديدة التي يحصلون عليھا 

"محلھمنظرائھم و من يحلون المعلومات مع 

 ODI 2004, Faulkner & Foster, ALNAP © -"ادارة التعلم علي المستوي الميداني في القطاع االنساني"

:تحدثنا عليه سابقا، يجب أن تفكر في النقاط التالية ما لكي تصل الي

 المعلومات أو المھارات أو السلوك التي يرغب الشخص في الحصول عليه او تطويره. 
 و المھارات أو السلوك الفعلية  التي يعرفھا ذلك الشخصمستوي المعلومات أ 
 الطريقة االفضل للتعلم بالنسبة له 
  الناس، النقود، المعدات، الفرص ، الوقت(المصادر المتاحة( 

 اكتساب المعلومات في 

 المنظمات

تحتاج المنظمات التي 
تعمل في العمل االنساني 
و الذي يتسم بالتغييرات 

أن  والسريعة أن تتعلم 
.تتكيف سريعا  

 

باالضافة الي متابعة و 
تقييم البرنامج ، فانك 

أن تتعلم من تحتاج 
الموظفين الذين يعملون 

.معك  
 
 
 

  اجتماعات تبادل الخبرات

اجراء اجتماعات دورية 
و لتبادل المعلومات 

الدروس المستفادة من 
العمل الذي تم تأديتة و 

.انجازه  
 

  تقديم الموجز الشخص 

اد فريق اطلب من افر
العمل أن يشاركوا 

المعلومات مع االخرين 
مثل المميزات و العيوب 
  .و القرارت و التوصيات

 
 

  مقابالت ترك العمل

اجراء مقابالت مع فريق   
العمل قبل ترك العمل من 

أجل الحصول علي 
معلومات بشأن رؤيتھم 

بخصوص العمل و 
المنظمة و البرنامج و 

الخ....االدارة  
 

ليم المباشر مجموعات التع
التدريبات الرسمية و التعلم في مجموعات مختلفة -

.الحجم
التدريبات القصيرة ( ورش العمل / التدريبات -

التي يتم تنفيذھا بواسطة فريق عمل المؤسسة أو 
 )بواسطة دعم خارجي

معلومات مختصرة بخصوص  ( اعطاء موجز -
 )قضايا محددة

 جلسات قصيرة في مواقع( الجلسات السريعة  -
  )متعددة

اجتماعات موسعة لالستشارة و (  المؤتمرات -
 )المناقشات

  مجموعات التعليم الذاتي  -
المجموعات التي يختار أفرادھا بعضھم بعضا و يتعلمون  -

  .من بعضھم بعضا
سواء كانت بالحضور أو عن طريق ( منتديات النفاش -

االنترنت فانھا تستخدم لتبادل االفكار و طرح االسئلة و 
 )موضوع معين نم أجوبة أو المساعدة بشأتقدي

اجتماعات دورية للتفكير في ( مجموعات التعلم الفعلية -
 )بشأن التصرفحلول للمشاكل الحقيقية و اتخاذ قرار 

شبكات غير رسمية من األفراد ( مجتمعات الممارسة -
)المتشابھين فكريا يتشاركون في الخبرات  

 مميزات  عيوب مميزات  عيوب
كلما زاد العدد كلما  -

كان المحتوي أكثر 
  .تعميما

يحتاج و قتا كثيرا  -
  .لتخطيطه

  .مكلف في التنفيذ -

يمكن أن تستھدف عدد   -
 .كبير من الجمھور

تبني المھارات و    -
 .المعرفة

تبني العالقات و   -
 االتصاالت 

 تبادل المعلومات   -

 التنسيق  -
 االستمرارية -
 يحتاج لقدرات و مھارات  -
 البعض وسيلة للتحايلقد يراه   -
 نقص التركيز  -
 يتحول لجلسة حوار  -

قضايا حقيقية   -
 وواقعية

مبني علي التصرف   -
ذو صلة مباشرة   -

 بالموضوع
 سھل التنظيم   -
مفيد لمن يعملون في   -

 نفس الموقع

التعليم الفردي
) تقديم االرشادات ، االفادة و التوجية(  المتابعة -
اص ذوي متابعة و مالحظة االشخ( التعقب  -

 )الخبرة
زياردة مواقع البرامج (الزيارات الميدانية  -

 )الفعلية
 العروض العملية -
اعمل بشكل مؤقت في منظمات (االنتداب  -

 )اخري

ادارة الذات تعليم 
: الدراسة الذاتية

.تي يتم تحميلھا من االنترنتالكتب، التقارير، المصادر ال -
الخ...االقراص المدمجة، الفيديو  -
.يم عن بعدالتعل -

:االنعكاس الشخصي
المالحظة و االستماع -  

 مميزات  عيوب مميزات  عيوب
صعوبة الحصول علي   -

 .مصادر
 الوقت  -
 

 

 محدد للغاية  -
 تعليم مستمر  -
يركز علي   -

 احتياجات االفراد
 تعليم واقعي  -

 

 تعتمد علي الحماس الفردي  -
الرسائل المكتوبة يمكن ان   -

تكون عامة جدا و يساء 
 .ھافھم

 .تاخذ المواد وقتا في انتاجھا  -
 

المواد المكتوبة تعطي   -
 رسائل محددة

يمكن أن تصل الي  -
 جمھور عريض

مسئولية االفراد و  -
 حماسھم للتعلم

مصادر أخري
Learning & Training Policy Guide © 2008 People in Aid  
Learning Styles and Methodologies © 2004 People in Aid  
ALNAP Review of Humanitarian Action 2003 – Field Level Learning 
© 2004 ODI 

 مواقع الكترونية لمزيد من المعلومات
General info: www.aidworkers.net; www.networklearning.org  
http://www.actionlearningsets.com/php/news.php?id=4&item
=; Distance learning courses: http://www.the-
ecentre.net/resources/1-1-1.cfm 

 




