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نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

تمهيد
يأتي اإلصدار السابع لكتيب نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الميداني لعام  2018تزامناً مع
الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وتم تأسيس نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أساساً من ِقبل األمم المتحدة والمجموعة االستشارية الدولية

للبحث واإلنقاذ لضمان التنسيق الفعال بين وكاالت إدارة الكوارث الوطنية وفرق اإلنقاذ والبحث القادمة
في حالة حدوث طوارئ مفاجئة على نطاق واسع

وعلى مدار ربع القرن الماضي ،تطور وتكيف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق للمتطلبات المتغيرة لنظام االستجابة اإلنسانية
الدولية ،واآلن ،ال يتم نشر فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف الكوارث المفاجئة فقط ولكن أيضا ً توفر دعما ً قيما ً لألزمات
الممتدة ،التكنولوجية وأنواع أخرى من الطوارئ ،كما تلعب دورا ً متزايدا ً كأداة وخدمة لألمم المتحدة لدعم الحكومات يف أنشطة االستعداد
لمواجهة للكوارث ،وينتشر نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق عالميا ً لضمان تعاون فعال بين أنظمة إدارة الكوارث الوطنية ،وممثلي
االستجابة اإلنسانية الدولية ،والمستجيبين على الجانبين بما يف ذلك المنظمات العسكرية والوطنية غير الحكومية ،والمجتمع المدين ،والقطاع
الخاص على سبيل المثال ال الحصر.
إن أساس ممارسات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق هو تقييم منظم بعد المهمة لتمكين أفضل الممارسات والدروس المتعلمة
لالستفادة من التطور المستمر لمنهجية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الواردة يف هذا الكتيب المحدث ،ولذلك ،فإن هذا مستند
حي ،وكقارئ ومستخدم ،عليك اعتبار نفسك مشارك يف صياغته ،ويجب توجيه التعليقات أو االقتراحات لتطوير أ كثر للكتيب لفرع دعم
االستجابة للطوارئ يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف.

مقدمة الكتيب
إن الهدف من إصدار كتيب نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الميداين استخدامه كمرجع يسهل ألعضاء فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق الوصول إليه قبل وأثناء االنطالق يف مهمة لكارثة أو طوارئ ،وال يحتوي الكتيب تعليمات جازمة ،بل يمثل ترا كم لذا كرة
مؤسسية مرتبطة بالعمليات واالجراءات للتنسيق كما تم رؤيته يف حدود الشروط المرجعية القياسية لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق .إن تركيزه ينصب على ماهية وكيفية االستجابة للطوارئ الدولية ويتبع بتفويض من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
الذي يدير نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
يقسم الكتيب إىل ستة مواضيع رئيسية التي تنحاز بشكل واسع مع وظائف مركز تنسيق العمليات يف الموقع .يقسم كل موضوع إىل فصول
كتبت كمستندات مستقلة ،تشير إىل المواد يف جميع المواضيع.
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ﺧﻠﻔﻴﺔ

ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

دورة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺮﻳﻖ
UNDAC

ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ

اﻹدارة

إدارة اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻟﻮﺿﻊ

ﺗﺨﻄﻴﻂ إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻌﺜﺔ

ﺧﻼل اﻟﺒﻌﺜﺔ
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﺪﻋﻢ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ

اﻟﺠﺪاول واﻟﻘﻮاﺋﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻔﻬﻮم OCOCC

ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻨﻬﺞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻹﻋﻼم
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎت اﻟﻜﻮارث

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018
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قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بتطوير كتيب
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مع دعم من أعضاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الدويل ،وتم تجميع
المعلومات من تشكيلة متنوعة من المصادر:
•أفضل ممارسات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
كما وردت يف تقارير المهمات ومواد التدريب.
•القواعد اإلرشادية المختلفة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،األمم المتحدة واللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت ،مثل :القواعد اإلرشادية للمجموعة االستشارية الدولية
للبحث واإلنقاذ ،دليل التقييم السريع األويل متعدد القطاعات،
وعدة آخرين.
•مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ()UNHCR
برنامج تعلم إدارة البيانات التنفيذية.
•مكتب المساعدة يف الكوارث الخارجية كتيب إجراءات تقييم
الكوارث ودليل العمليات الميدانية.

كيف تتواصل مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف
فرع دعم االستجابة للطوارئ ،مكتب األمم المتحدة يف جنيف
قصر األمم  1211-CHجنيف  10سويسرا
أثناء ساعات العمل ( 18:00 - 08:00بتوقيت وسط أوروبا)22 41+ :
( 1234 917تحويل الهاتف)
البريد اإللكتروينochagvaregistry@un.org undac@un.org :

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف نيويورك
مفر األمم المتحدة  1قصر األمم المتحدة
نيويورك ،نيويورك  10017الواليات المتحدة األمريكية

•منشورات االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر.

أثناء ساعات العمل

•وثيقة شبكة الممارسة اإلنسانية تقييمات االحتياجات المشتركة
والعمل اإلنساين.

( 18:00 - 08:00بتوقيت وسط أوروبا)( 1234 963 )212( 1+ :تحويل
الهاتف)

•اختصارات تقنية ومواد تدريب من مشروع تقييم القدرات.

البريد اإللكتروينochanyregistry@un.org undac@un.org :

•مشروع تقييم القدرات ومشروع يناء القدرات يف حالة الطوارئ
تقييم االحتياجات اإلنسانية  -الدليل الكايف الجيد.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الحشد والبعثات

•بحث إدارة الكوارث من جامعة لند ،السويد وجامعة كوبنهاجن،
الدنمارك.
•إن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ممتن لتلك المساهمات يف
دعم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

يف الطوارئ عندما يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف
بتعبئة فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،يتم
فتح خطين تواصل منفصلين حصريا ً لالتصاالت المباشرة مع فرع
دعم االستجابة للطوارئ:
الهاتف1600 917 22 41+ :
البريد اإللكتروين info@sweref.org
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الخلفية
أ1.

المقدمة

أ1.1.

مبادئ االستجابة الدولية للطوارئ

أ1.2.

التطورات األخيرة

أ2.

آليات االستجابة اإلنسانية

أ2.1.

الحكومة

أ2.2.

منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

أ2.3.

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

أ2.4.

المنسق األممي المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية

أ2.5.

الفريق القطري لألعمال اإلنسانية

قبل نشر بعثة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،عليك أن تعرف
بعض المعلومات األساسية عن كيفية عمل االستجابة الدولية للطوارئ،
المبادئ التي أُسست عليها ،وكيف يعمل مفهوم نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ويالئم النظام األكبر ،ويتألف هذا الموضوع من الفصول
التالية:
•بيئة الطوارئ الدولية
يوفر الفصل معلومات أساسية عن المساعدة اإلنسانية الدولية يف الكوارث،
آليات االستجابة اإلنسانية ومكونات التنسيق والجهات المعنية الرئيسية.
•مفهوم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
يقدم الفصل مفهوم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،يشرح
أساسيات منهجية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،كيف يعمل
النظام ،ويقدم شركاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق التنفيذيين
وخدمات الدعم.

أ3.

التنسيق اإلنساين

أ3.1.

مكونات التنسيق اإلنساين ونهج المجموعة

أ3.2.

مكونات التنسيق على المستوى الميداين

بيئة الطوارئ الدولية

أ3.3.

دورة البرنامج اإلنساين

أ3.4.

صندوق األمم المتحدة للطوارئ

أ 1.المقدمة

أ3.5.

خطط االستجابة اإلنسانية وااللتماسات العاجلة

أ4.

الجهات المعنية يف االستجابة الدولية للكوارث

أ4.1.

المجتمع المدين والحكومة

أ4.2.

وكاالت األمم المتحدة

أ4.3.

حركة الصليب األحمر والهالل األحمر

أ4.4.

المنظمات غير الحكومية

أ4.5.

المنظمات الحكومية الدولية

أ4.6.

القوات المسلحة

أ4.7.

القطاع الخاص

أ4.8.

مجموعات إنسانية مخصصة وعشوائية

أ4.9.

الجاليات

تتصف حالة الطوارئ المفاجئة غالبا ً باالحتياجات الهائلة ،وتنافس األولويات،
وبنى وسائل النقل واالتصال مدمرة أو تالفة ،التدفق السريع لمقدمي
المساعدات اإلنسانية إىل جانب تدفق المساعدات المتبادلة من المجتمعات
المحلية باإلضافة إىل عدد كبير من موظفي المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية المجهدين ،وبتصور هذه الرؤية لحالة الطوارئ ،يتبادر إىل الذهن
سريعا ً صورة من الفوضى.
الرؤية المعاكسة ستكون صورة أحد األنشطة والهياكل المنسقة التي تحد
من الفوضى ،ويف أفضل حاالته ،يساهم التنسيق يف توفير مساعدات إنسانية
ومحايدة ونزيهة وحسنة التوقيت وذات صلة ،كما يساهم يف زيادة فعالية
اإلدارة ،ويف توفير رؤية مشتركة ألفضل النتائج الممكنة لحالة معينة ،ويف نهج
متكامل لتقديم الخدمات وثقة الجهة المانحة مما يؤدي إىل توفر موارد كافية
لتحقيق النتائج المنشودة ،أي ،أقل قدر ممكن من المعاناة اإلنسانية والخسائر
المادية ،والتعايف السلس والعودة السريعة لظروف المعيشة الطبيعية والتقدم
المستمر يف التنمية.
هناك بعض المبادئ األساسية التي تحدد إطار االستجابة الدولية لحاالت
الطوارئ وتؤثر على تنسيق المساعدات اإلنسانية ،ويوفر هذا الفصل ألعضاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مقدمة للمبادئ والسلطات
واألطر والسياق العام التي تحكم االستجابة اإلنسانية الدولية.

أ 1.1.مبادئ االستجابة الدولية للطوارئ
إن االستجابة اإلنسانية الدولية هي مساعدات إنسانية للسكان المتضررين
من األزمة والتي تسعى ،كهدف رئيسي ،إىل إنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة،
وإن المساعدات اإلنسانية متأصلة يف التاريخ والثقافة ،منذ البدايات العرقية
والدينية وتدخالت ما بعد الحروب حتى الحقبة الحديثة لإلنسانية ،وباعتباره نابع
من الرغبة يف تقديم المساعدة لآلخرين ،فإن العمل اإلنساين قديم قدم اإلنسانية
نفسها.
تأسست األمم المتحدة يف  24أ كتوبر/تشرين األول  1945من  51دولة التزمت
بالحفاظ على السالم من خالل التعاون الدويل واألمن المشترك ،وتنتمي كل
أمة يف العالم تقريبا ً يف الوقت الحاضر إىل األمم المتحدة التي تصل عضويتها
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بيئة الطوارئ
الدولية

إىل إجمايل  193دولة ،وعندما تصبح الدول أعضا ًء يف األمم
المتحدة ،فهم يوافقون على قبول التزامات ميثاق األمم المتحدة،
الذي ُيعد ميثاقا ً دوليا ً يحدد المبادئ األساسية للعالقات الدولية،
وفقا ً للميثاق ،فإن لألمم المتحدة أربعة أهداف :الحفاظ على
السالم واألمن الدويل ،تطوير عالقات ودية بين األمم ،التعاون يف
حل المشاكل الدولية ،تعزيز احترام حقوق اإلنسان ،وأن تكون
مركزا ً لتنسيق أعمال األمم ،ويرد يف المادة  1.3من ميثاق األمم
المتحدة ،المساعدات اإلنسانية ،تحديداً ،حيث ينص على أن أحد
أهداف األمم المتحدة يكمن يف" تحقيق التعاون الدويل يف حل
المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واإلنسانية ،ويف تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
للجميع والتشجيع على ذلك ،دون تمييز على أساس العرق أو
الجنس أو اللغة أو الدين".
يف ديسمبر/كانون األول  ،1991تبنت الجمعية العامة لألمم
المتحدة القرار الرائد رقم  182/46بشأن " تعزيز تنسيق
المساعدات اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة يف حاالت
الطوارئ" ،والتي تعد أساس نظام المساعدات الدولية كما نعرفها
اليوم ،ورسخ القرار المبادئ الرئيسية للعمل اإلنساين باإلضافة
إىل بنية المساعدات اإلنسانية الدولية ،وإىل جانب المبادئ
اإلنسانية المنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف واألطر القانونية
الدولية األخرى ،يستمر قرار الجمعية العامة رقم  182/46يف
تحديد كيفية إدارة وتنظيم العمل اإلنساين.
اقر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  182/46على المبادئ
التوجيهية للدول األعضاء واألمم المتحدة وعلى تأسيس آليات
التنسيق ،وينص القرار على ما يلي:
•يجب تقديم المساعدات اإلنسانية وفقا ً للمبادئ اإلنسانية
األساسية التي توفر القواعد األساسية للعمل اإلنساين،
وتمثل المبادئ اإلنسانية أمرا ً جوهريا ً توفير وإدامة الوصول
إىل السكان المتضررين سواء كان يف سياق كارثة طبيعية
أو نزاع مسلح أو طوارئ معقدة ،أي ،أزمة إنسانية تحدث
يف سياق انهيار كلي أو كبير للسلطة ناتج عن نزاع مدين و/
أو عدوان أجنبي.
إن تعزيز االلتزام بالمبادئ اإلنسانية يف االستجابة اإلنسانية عنصر
ضروري للتنسيق اإلنساين الفعال.
•اإلنسانية – يجب معالجة المعاناة اإلنسانية أينما وجدت،
والغرض من العمل اإلنساين هو حماية الحياة والصحة وضمان
احترام الناس.
•النزاهة – يجب القيام بالعمل اإلنساين على أساس الحاجة
وحدها ،مع إعطاء األولوية للحاالت المتضررة األكثر حرجا ً وعدم
القيام بأي تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو
المعتقد الديني أو الطبقة أو اآلراء السياسية.
•الحياد – ال يجب أن تنحاز الجهات الفاعلة اإلنسانية يف األعمال
العدائية أو تنخرط يف خالفات ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو
دينية أو أيديولوجية.
•االستقالل – يجب أن يكون العمل اإلنساين مستقال ً عن األهداف
السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو غيرها من األهداف التي
قد تتخذها أي جهة فاعلة فيما يتعلق بالمجاالت التي يجري فيها
تنفيذ العمل اإلنساين.
•يجب احترام السيادة والسالمة اإلقليمية والوحدة الوطنية
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للدول ويمكن توفير المساعدات الدولية فقط بموافقة الدولة
المتضررة ،ويصف ميثاق األمم المتحدة ،المادة ( 1.3انظر
االقتباس أعاله) التفويض الشامل لألمم المتحدة للتنسيق
اإلنساين؛ لكن المادة  2وهي مبدأ أساسي آخر محدد يف ميثاق
األمم المتحدة ،وينص على أنه ال يمكن لدولة أو منظمة
دولية التدخل يف دولة أخرى بدون موافقتها ،والحكومة
الوطنية هي السلطة المطلقة ضمن الحدود الخاصة لبلدها،
وبهذا ،فإن المسؤولية والسلطة لمساعدة وتلبية احتياجات
مجتمع تقع على عاتق حكومته الخاصة ،ويمكن للحكومة
طلب أو الترحيب بالمساعدة من دول أو منظمات أخرى
لكن ال يمكن فرض المساعدة عليها إال إذا تمكن أغلبية
أعضاء مجلس األمن الدويل من الموافقة على أن األمر ذو
أهمية بحيث يتم فرض المساعدة اإلنسانية ،وإن النشر يف
دولة أخرى دون طلب ودون الترحيب أو بطرق أخرى للدعوة،
يمكن اعتباره ،بغض النظر عن النوايا ،عمال ً مشابها ً للغزو
وس ُيعتبر انتهاكا ً لالتفاقيات الدولية ،وبالتايل ،يتم إيصال
جميع المساعدات اإلنسانية الدولية بدعم ،و بناء على طلب
السلطات المحلية ،بغض النظر عن رغبة المنظمات الدولية
لالستجابة يف الحال.
•وعليه ،فإن الدولة المتضررة تؤدي الدور الرئيسي يف اتخاذ
المبادرة يف مجال المساعدة اإلنسانية وتنظيمها وتنسيقها
وتقديمها داخل أراضيها ،وبالنسبة لمعظم الكوارث الطبيعية،
فإن الدولة المتأثرة هي شريك مستعد وشرعي وتطلب
(أو ترحب) بالمساعدة الدولية ،ومع ذلك يف حاالت الطوارئ
األكثر تعقيداً ،فإن شرعية الدولة وأراضيها قد تكون يف نزاع
عنيف ،ويف بعض المواقف ،قد ال تتواجد حكومة شرعية،
وحتى لو كانت موجودة ،قد يكون لديها سلطة وإمكانيات
محدودة ،ويجعل هذا الموقف االلتزام بالمبادئ السابقة
إشكالية يف الطوارئ المعقدة ،ويف تلك الحاالت ،يحل االلتزام
تجاه الضحايا محل االلتزام تجاه الدولة ،وعلى كل حال ،على
األرجح ستحتاج جهود التنسيق لالعتراف بشرعية السلطات
المتنافسة وسيتم التركيز بقوة على المناصرة اإلنسانية،
ولذلك ،قد تكون هناك حاجة إىل تطوير والحفاظ على
عالقات فعالة ليس فقط مع الدولة لكن أيضا ً مع الخصوم،
المعارضة السياسية ويف بعض المواقف ،الجهات الفاعلة غير
الحكومية.
•يف نفس الوقت ،يتم تشجيع الدول ذات السيادة لتسهيل
تقديم المساعدات اإلنسانية بين المنظمات الحكومية الدولية
والمنظمات غير الحكومية ،تحديدا ً عند نقص القدرات.
•تؤدي األمم المتحدة دورا ً مركزيا ً وفريدا ً يف توفير القيادة
وتنسيق جهود المجتمع الدويل لدعم الدول المتضررة.
بالتوازي مع تلك المبادئ ،ال توجد منظمة دولية لديها سلطة إخبار
منظمة وطنية يما يجب القيام به ،وإن األمم المتحدة منظمة للدول
األعضاء التي تعمل من خالل اإلجماع ،وإنها ليست حكومة عالمية
وال تضع القوانين ،وإنها ،مع ذلك ،توفر الوسائل للمساعدة على حل
الصراعات الدولية ووضع السياسات يف القضايا التي تؤثر على العالم
بأكمله ،وضمن األمم المتحدة ،كل الدول األعضاء ،بغض النظر عن
أحجامها ،آرائها السياسية أو نظمها االجتماعية لديها صوت وتصوت
يف هذه العملية ،ونتيجة لذلك ،تم تكليف العديد من هيئات األمم
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المتحدة ،مثل إدارات ومكاتب األمانة العامة لألمم المتحدة والوكاالت
المتخصصة والصناديق والبرامج ،بتقديم أو تنسيق المساعدات
الدولية داخل مجال عملها ولكن دون أي سلطة للقيادة أو التوجيه أو
النظام ،وهذا امتياز يبقى لسلطات الدولة فقط.

تحسين المساعدات ،مع انتقال العمل اإلنساين من نموذج يحركه
العرض ويسيطر عليه مقدمو المساعدات ،إىل نموذج يحركه الطلب،
وأ كثر استجابة للناس الذين يتلقون المساعدة.

بالتوازي مع المبادئ اإلنسانية ،نجد أن مبدأ 'عدم إلحاق الضرر' تم
اشتقاقه من أخالقيات الطب ،ويتطلب هذا من المنظمات اإلنسانية
السعي لتقليل الضرر الذي قد يسببونه عن غير قصد خالل وجودهم
لتوفير المساعدة ،ويجب على الجهات الفاعلة اإلنسانية أن تدرك
إذا تم استخدام المساعدة لتقوية المحسوبية أو الفساد ،أو أصبحت
بحكم الواقع جزءا ً من ديناميكيات يف سياق ما ألنها توفر وظيفة،
وتوفر دخال ً يف صورة ضرائب ،ال تحمل الدولة مسؤولية أو قليل
من المسؤولية للرخاء االجتماعي ،إلخ ،وقد تكون مثل هذه النتائج
السلبية غير المقصودة واسعة النطاق ومعقدة للغاية ،ولتقليل الضرر
المحتمل على المدى الطويل ،يجب على المنظمات اإلنسانية تقديم
المساعدة بطرق تدعم التعايف والتنمية طويلة المدى.

أ 2.آليات االستجابة اإلنسانية

أ 1.2.التطورات األخيرة
يف مايو  ،2016أُقيمت القمة العالمية للعمل اإلنساين ،يف إستانبول،
بتركيا ،بهدف إعادة إصالح جوهري لقطاع المساعدة اإلنسانية
لالستجابة بفعالية أ كبر مع األزمات العديدة الحالية ،ونتج عن القمة
العالمية للعمل اإلنساين حوايل  1500التزام من  400دولة من الدول
األعضاء يف األمم المتحدة ومنظمات أخرى ،وأحد إنجازات القمة
الرئيسية كان "الصفقة الكبرى" ،و هو االسم لمجموعة  51التزام
إلعادة إصالح التمويل اإلنساين وجعله أ كثر كفاءة وفعالية.
تهدف الصفقة الكبرى إىل تقديم أحد الحلول لمعالجة فجوة التمويل
اإلنساين ،وتتضمن سلسلة من التغييرات يف ممارسات العمل من
الجهات المانحة ومنظمات المعونة التي من شأنها أن توفر مليار
دوالر إضافية على مدى خمس سنوات لألشخاص المحتاجين
إىل المساعدة اإلنسانية ،وتشمل هذه التغييرات تحسين البرمجة
النقدية ،وزيادة التمويل للمستجيبين الوطنيين والمحليين وتقليص
البيروقراطية من خالل متطلبات اإلبالغ المنسقة ،وتلزم الصفقة
الكبرى الجهات المانحة ومنظمات المعونة بـ:
•شفافية أ كبر.

•منصب منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،برتبة وكيل األمين العام،
لتنسيق وتسهيل المساعدات اإلنسانية.
•اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بصفتها اآللية األساسية
لتنسيق مساعدة الشركاء اإلنسانيين من األمم المتحدة وغير
التابعين لألمم المتحدة ،وتحت قيادة منسق اإلغاثة يف حاالت
الطوارئ ،تطور اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت سياسات
إنسانية ،توافق على
•تقسيم واضح للمسئولية بالنسبة للنواحي المختلفة للمساعدة
اإلنسانية ،تحدد وتعالج الفجوات يف االستجابة ،وتدعو لتطبيق
فعال للمبادئ اإلنسانية.
•إنشاء عملية النداء الموحد وصندوق األمم المتحدة للطوارئ الذي
يمكن أن يصرف على وجه السرعة حتى  450مليون دوالر أمريكي
بالسنة للطوارئ المفاجئة ،والحاالت المتدهورة سريعا ً واألزمات
الممتدة التي تفشل يف جذب موارد كافية.
•إنشاء إدارة الشؤون اإلنسانية ولها مكاتب يف جنيف ونيويورك
لتقديم الدعم المؤسسي لمنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ/
وكيل األمين العام ،ويف عام  ،1998تم تغيير تسمية إدارة الشئون
اإلنسانية إىل مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية.
تقدم األقسام التالية لمحة عامة عن الجهات الفاعلة األساسية
والهيئات المتضمنة يف تنسيق االستجابة الدولية للطوارئ.

•المزيد من أدوات الدعم والتمويل للمستجيبين المحليين
والوطنيين ( ٪25من التمويل اإلنساين العالمي بحلول عام .)2020

أ 2.1.الحكومة

•زيادة استخدام وتنسيق البرامج القائمة على النقد.

كما جاء يف قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،182/46تتحمل
حكومة البلد المتضرر المسؤولية األساسية عن المساعدة والتنسيق
اإلنساين ،وإن الهياكل التي تسمح للحكومات بإدارة الكوارث ومنعها
واالستجابة لها قد أصبحت معقدة بشكل متزايد ويتم تمويلها عاد ًة
عبر منهجية الحماية المدنية مع العمليات باستخدام نظام إدارة
الحوادث ،وسيكون لدى معظم البلدان هيئة وطنية إلدارة الكوارث
 /الطوارئ أو وكالة للحماية المدنية لإلشراف على تحليل المخاطر
والتأهب واالستجابة لها وتنسيقها ،لكن إمكانيات وقدرات هذه
الوكاالت قد تختلف.

•الحد من االزدواجية والتكاليف اإلدارية مع إجراء استعراضات
دورية لألداء.
•تحسين تقييم االحتياجات المشتركة والحيادية.
•ثورة يف المشاركة :ضم األشخاص الذين يتلقون المساعدة يف
اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
•زيادة التخطيط والتمويل اإلنساين المشترك متعدد السنوات.
•الحد من تخصيص مساهمات الجهات المانحة.
•تنسيق وتبسيط متطلبات اإلبالغ.
•تعزيز المشاركة بين الجهات الفاعلة اإلنسانية والتنموية.
من المتوقع أن يؤدي تنفيذ مجموع التزامات الصفقة الكبرى إىل
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يف كل الكوارث التي تتطلب مساعدة دولية ،ستقوم مجموعة من
المنظمات أو الكيانات بتقديم اإلغاثة ،وهي تتنوع بين السلطات
الوطنية والمحلية ،من خالل وكاالت األمم المتحدة ،ومنظمات
االستجابة الدولية والوطنية ،ومر ًة أُخرى ،يوفر قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة رقم  182/46البنية األساسية للنظام اإلنساين الدويل،
وباإلضافة إىل المبادئ المذكورة أعاله ،ينص القرار على ما يلي:

يرأس الوزير  /أمين الخارجية اإلطار العام للتنسيق داخل الحكومة
على مستوى العاصمة ويدعمه إدارة الموارد يف حاالت الكوارث /
الطوارئ ،وتشمل هياكل إدارة الكوارث عاد ًة كافة القطاعات المختلفة
للنشاط اإلنساين مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم
والزراعة واألمن الغذايئ والبنية التحتية واللوجستية واألمن ،إلخ،.
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يترأسه مكاتب الوزراء المعنيين ،وتُطبق الهياكل كذلك على مستوى
اإلقليم والمقاطعات والبلديات والقرى مع رؤساء المكاتب المعنيين
يف هذه المناطق.
على مستوى اإلقليم ،يمكن للحكومة المتضررة التواصل مع الهيئات
الحكومية الدولية لتوفير المساعدة والدعم ،ويف بعض المناطق ،هناك
مساعدة إنسانية قائمة وآليات تنسيق يتم نشرها سريعا ً وتعمل
مع أعضاء الدول لتنسيق إمدادات اإلغاثة ،نشر األصول العسكرية
وفرق التقييم ،على سبيل المثال :االتحاد األورويب ،رابطة أمم جنوب
شرق آسيا ،والوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث،
وأصبحت فرق االستجابة التابعة لهذه المنظمات الحكومية الدولية
اإلقليمية بشكل متزايد نقطة االتصال األوىل بسبب قربها وعضويتها
من الحكومة المتأثرة .انظر أيضا ً الفصل و للتعرف على المناهج
اإلقليمية للتنسيق.

أ 2.2.منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ومكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية
إن منسق عمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ مسؤول عن الحفاظ عن
نظرة عامة لكل الطوارئ التي تتطلب المساعدة اإلنسانية وللتنسيق
وتسهيل المساعدة اإلنسانية لنظام األمم المتحدة لتلك الطوارئ
التي تتطلب استجابة منظمة ،ويعمل منسق عمليات اإلغاثة يف
حاالت الطوارئ أيضا ً كجهة تنسيق مركزية ألنشطة اإلغاثة الحكومية
والحكومية الدولية ويتم دعمه من قِبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية.
يتوىل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مسؤولية
الجمع بين الجهات الفاعلة يف المجال اإلنساين لضمان استجابة
متسقة لحاالت الطوارئ ،ويضمن المكتب أيضا ً وجود إطار تتمكن من
خالله كل جهة فاعلة أن تساهم يف جهد االستجابة الشاملة ،ويملك
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية موارد وأدوات عديدة
لدعم العمل االنساين على مستوى العالم ،يمثل نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق أحدها ،وبالتايل ،فإن فرق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المنتشرة يف الكوارث المفاجئة
تعمل نحو نفس أهداف المهمة الشاملة مثل مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
إن مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هي تنسيق
االستجابة للطوارئ الدولية إلنقاذ األرواح وحماية الناس يف األزمات
اإلنسانية ودعم عمل إنساين منظم وفعال من الكل وللكل.
تركز أنشطة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على
خمس وظائف أساسية:
•التنسيق – ينسق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية االستجابة اإلنسانية لتوسيع الوصول للعمل اإلنساين،
وتحسين تحديد األولويات وتقليل االزدواجية ،وضمان وصول
المساعدة والحماية ألكثر المحتاجين إليها ،ومن خالل التحليالت
الظرفية الحساسة والمراعية للنوع االجتماعي ،يقدم مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية صورة شاملة لالحتياجات اإلجمالية
ويساعد مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة على تحقيق فهم
مشترك للسياق اإلنساين وخطة جماعية لالستجابة.
•المناصرة – يزيد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
الوعي بالقضايا المهملة ،ويشجع على احترام للقانون الدويل
اإلنساين ،ويلفت النظر ألصوات المتضررين من األزمات ويساعد
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الناس يف الوصول إىل المساعدة اإلنسانية.
•السياسة – يساعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف وضع
جدول أعمال إلصالح القطاع اإلنساين وفعاليته يف االستجابة
وتعزيز اإلطار المعياري للعمل اإلنساين الدويل.
•التمويل اإلنساين – يحشد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية آليات التمويل لضمان تلبية االحتياجات اإلنسانية،
وتعزيز آليات التنسيق.
•إدارة المعلومات – يوفر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية خدمات إدارة المعلومات للمجتمع اإلنساين لتوصيل
استجابة سريعة ،وفعالة ،ومنظمة.
يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل
شبكة من المكاتب يف المجال الذي يدعم فرق الدول األعضاء والفرق
القطرية لألعمال اإلنسانية ويسهل عمل الوكاالت التنفيذية التي
توصل المساعدة اإلنسانية للسكان والمجتمعات المحتاجة.

أ 2.3.اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
تتمثل إحدى الوظائف المهمة لـ لمنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف
قيادة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التي تعد اآللية الرئيسية
للتنسيق بين الوكاالت فيما يتعلق بالمساعدة اإلنسانية ،وإنه منتدى
فريد بين الوكاالت للتنسيق ،وتطوير السياسات و اتخاذ القرار بما
يف ذلك الشركاء اإلنسانيين الرئيسيين لألمم المتحدة وغير التابعين
لألمم المتحدة ،وتم إنشاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت يف
يونيو/حزيران  1992تبعا ً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
.182/46
وتتمثل أهداف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت فيما يلي:
•تطوير السياسات اإلنسانية على نطاق المنظومة الشاملة واالتفاق
عليها.
•تحديد المسئوليات بين الوكاالت يف البرامج اإلنسانية.
•تطوير إطار أخاليق مشترك لكل األنشطة اإلنسانية واالتفاق عليه.
•المناصرة لمبادئ إنسانية مشتركة لألطراف خارج اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت.
•تحديد المناطق ذات الثغرات يف الواليات أو حيث يتواجد نقص يف
القدرة التنفيذية.
•حل النزاعات واالختالفات حول الوكاالت اإلنسانية وفيما بينها على
نطاق المنظومة بشأن القضايا اإلنسانية.
تتكون اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من رؤساء أو ممثلين
للوكاالت التنفيذية لألمم المتحدة وعدد من المدعوين البارزين
من خارج نظام األمم المتحدة ،وعملياً ،ال يوجد تمييز بين 'األعضاء'
و'المدعويين البارزين' ولقد ازداد عدد الوكاالت المشاركة منذ تأسيس
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت يف ( 1992إىل  18منظمة /هيئة
يف يوليو/تموز .)2017
يف الحقيقة ،فإن القوة والقيمة المضافة للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت تكمن يف عضويتها الواسعة ،التي تجمع معا ً وكاالت األمم
المتحدة ،والمنظمات الدولية ،وحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر
وشبكات المنظمات غير الحكومية.
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بيئة الطوارئ
الدولية

أ 2.4.منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق
الشؤون اإلنسانية
يف الغالبية العظمى من الدول حيث يوجد نظام األمم المتحدة ،يقع
التنسيق الكلي ألنشطة االمم المتحدة بشكل أساسي على عاتق
المنسق األممي المقيم بالتشاور مع وكاالت األمم المتحدة المعنية،
ويكون المنسق المقيم هو الممثل المعين من قبل األمين العام
لألمم المتحدة ويحمل المنصب نفس رتبة سفير دولة أجنبية ،ويرأس
المنسق المقيم فريق األمم المتحدة القطري ،والتنسيق بين الوكاالت
وهيئة اتخاذ القرار على مستوى الدولة ،وإن الغرض الرئيسي
من فريق األمم المتحدة القطري هو تمكين الوكاالت الفردية من
التخطيط والعمل معا ً لضمان تحقيق نتائج ملموسة دعما ً لجدول
أعمال الحكومة للتنمية ،ويف معظم الدولُ ،يعين الممثل المقيم
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ كمنسق مقيم.
قد يعين منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ منسقا ً للشؤون اإلنسانية
يف دولة تمر بحالة طوارئ أو عندما يزداد الوضع اإلنساين الحايل سوءا ً
أو تعقيداً ،وإن وظائف منسق الشؤون اإلنسانية منفصلة عن وظائف
المنسق المقيم ،إال أن تلك المناصب تُدمج غالبا ً يف شخص واحد -
المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة.
يف األوقات الطبيعية ،يقوم المنسق المقيم وفريق األمم المتحدة
القطري بتنسيق االستعداد للكارثة وأنشطة الهجرة ،ومتابعة وتوفير
اإلنذار المبكر للحاالت الطارئة المحتملة ،وقيادة خطط الطوارئ ،ومع
ذلك ،عندما تنشأ أزمة إنسانية أو تتدهور حالة من التعرض المزمن
لألخطار لفترة طويلة بشكل حاد ،سيقوم المنسق المقيم أيضا ً -
بصفته منسق الشؤون اإلنسانية -بقيادة وتنسيق االستجابة اإلنسانية
بين الوكاالت ويبلغ منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ باألمور اإلنسانية
خالل مدة حالة الطوارئ ،وتتوقف وظيفة منسق الشؤون اإلنسانية
عاد ًة بمجرد أن تنحسر حالة الطوارئ.
إن منسق الشؤون اإلنسانية يتحمل المسؤولية أمام منسق اإلغاثة
يف حاالت الطوارئ ،ولديه المسؤولية الكاملة لضمان تنظيم جهود
االستجابة اإلنسانية بشكل جيد ،وعند حدوث أزمة إنسانية كبيرة
ومعقدة ومتصاعدة ،قد يعين منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
شخصا ً مستقال ً كمنسق للشؤون اإلنسانية.
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أ 2.5.الفريق القطري لألعمال اإلنسانية ()HCT
ُيعد الفريق القطري لألعمال اإلنسانية منتدى للرقابة واتخاذ
القرارات التنفيذية واالستراتيجية ،والذي تم تأسيسه وقيادته من
قِبل المفوض السامي ،ويشتمل تكوين الفريق على ممثلين من
األمم المتحدة ،ومنظمات المجتمع المدين الدولية ،وحركات الهالل
األحمر والصليب األحمر ،وينبغي على الوكاالت أو المنظمات التي تم
تعينها كقادة للمجموعات تمثيل المجموعات ،باإلضافة إىل تمثيل
منظماتهم المعنية (انظر قسم أ 3.1.باألسفل للمزيد من المعلومات
حول نهج المجموعة) ،وإن الفريق القطري لألعمال اإلنسانية مسؤول
عن الموافقة على القضايا االستراتيجية الشائعة المرتبطة بالعمل
اإلنساين ،وينبغي أن يكون الفريق محفال ً يعكس رؤية اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت على مستوى الدولة ،ومع ذلك ،فإنه قد
ال يتكون فقط من المنظمات األساسية األعضاء يف اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ،لكن ينبغي أيضا ً أن يضم تمثيل المنظمات
األخرى التي تتوىل مسئولية العمل اإلنساين يف الدولة ،وتلتزم
بالمشاركة يف ترتيبات التنسيق ،وقررت أيضا ً بعض الفرق القطرية
لألعمال اإلنسانية تضمين ممثلين لمساعدة الحكومات و/أو الجهات
المانحة يف عضويتهم أو كمراقبين ،ومع ذلك ،ينبغي تقليل حجم
الفريق القطري لألعمال اإلنسانية ،للسماح باتخاذ قرار فعال.
إن هدف الفريق القطري لألعمال اإلنسانية هو ضمان تنسيق
أنشطة المنظمات المشاركة ،وأن العمل اإلنساين يف الدولة قائم على
المبادئ ،ومناسب ،وكفء وفعال ،ويساهم يف اإلصالح على المدى
الطويل.

أ 3 .تنسيق العمل اإلنساين
يف بيئة دولية ،ذات استجابة متعددة المنظمات ،سيتطلب تنسيق
األنشطة عملية أ كثر مشاركة من تلك الموجودة يف هياكل إدارة
الكوارث الوطنية النمطية مع أنظمة اتخاذ القرار أ كثر هرمية ،وإن
التنسيق اإلنساين هو نظام أ كثر متابع ًة للعملية والذي يمزج مناهج
إدارة الكوارث التقليدية مع المبادئ اإلرشادية الموجودة بقرار
الجمعية العامة رقم  .182/46انظر القسم ل .للمزيد من المعلومات
عن منهجية التنسيق.
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أ 3.1.هياكل التنسيق اإلنساين ونهج المجموعة
بيئة الطوارئ
الدولية

إن احتياجات السكان المتضررين من الكوارث تُحدد بشكل عام من قِبل قطاعات النشاط اإلنساين ،على سبيل المثال :الصحة ،الغذاء المأوى،
إلخ ،و ُيشار إىل هذا أيضا ً كقطاعات لالستجابة أو فقط قطاعات ،ومثل هذه القطاعات قد ُعرفت تاريخيا ً كنمط شائع لتنظيم االستجابة للكوارث،
ولقد خصصت المنظمات نفسها بشكل تقليدي للعمل على قطاع أو أ كثر.

الشكل أ1.

قيادة المجموعات العالمية
اﻟﺼﺤﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﰄ

اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ
واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﰲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

اﻟﻐﺬاء

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻹﻏﺎﺛﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ

اﻟﻤﻠﺠﺄ

اﻹﻧﻌﺎش
اﻟﻤﺒﻜﺮ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﰄ

ﺎﰲ
ﻟﺘﻌ
ا

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ

اﻻ
ﺳﺘ
ﺠ
ﺎ
ﺑ
ﺔ
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ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
وإدارﺗﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

ﻫﺐ
اﻟﺘﺄ

اﻟﻜﻮارث

اﻟﺘ
ﺨﻔ
ﻴﻒ

إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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بيئة الطوارئ
الدولية

تتواجد الكيانات العامة لتنسيق العمليات اإلنسانية؛ ومع ذلك ،يعتمد
مدى قابليتها للتطبيق على رغبات الحكومة المتضررة ،واحتياجات
الحاالت المحددة ،والموارد المتاحة وما هو متصل بالثقافة والسياق
والسياسة ،ويف مواقف حيث يتواجد كيان حكومي لالستجابة
للكوارث فعال وغني بالموارد ،ينبغي السعي لتبني نموذج أ كثر
مناسبة لدعم هذا الكيان ،ومع ذلك ،ففي الحاالت حيث تفوق
احتياجات التنسيق اإلمكانيات الوطنية ،قد يكون هناك حاجة لهياكل
إضافية لالستجابة الدولية.
يف عام  ،2005قدم إصالح كبير للتنسيق االنساين ،المعروف بأجندة
اإلصالح اإلنساين ،عددا ً من العناصر الجديدة لتقوية القدرة على التنبؤ،
والمساءلة والشرا كة بما يف ذلك نهج المجموعة ،وإن المجموعات
هي عبارة عن مجموعات من المنظمات اإلنسانية ،التابعة وغير
التابعة لألمم المتحدة ،التي تعمل يف كل القطاعات الرئيسية للعمل
اإلنساين ،ويهدف نهج المجموعة إىل تقوية االستعداد على مستوى
النظام والقدرة التقنية لالستجابة ولتوفير القيادة والمسؤولية ،ويتم
تعيين قادة المجموعة الدولية من قِبل اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت يف  11قطاع من النشاط االنساين ،مع مسئوليات واضحة
للتنسيق ولضمان مستوى كايف من االستعداد ضمن مجموعاتهم.
يوفر قادة المجموعة العالمية األنواع التالية من الدعم لتقوية
االستجابة الميدانية:
•زيادة القدرة التقنية.
•خبراء مدربين لقيادة تنسيق المجموعات على المستوى الميداين.
•زيادة المخزونات ،بعضها تم تحديده مسبقا ً داخل المناطق.
•ادوات تقنية قياسية ،بما يف ذلك إدارة المعلومات.
•الموافقة على الطرق واألشكال الشائعة لتقييم االحتياجات،
والمتابعة ووضع معايير للمقارنة.
•أفضل الممارسات والدروس المستفادة من االختبارات الميدانية.
يوفر نهج المجموعة أيضا ً هيكال ً يمكن أن يسهل الشرا كات مع
الحكومات المضيفة ،والسلطات المحلية ،والمجتمع المدين المحلي.
على مستوى الدولة ،ال ينبغي توفير قيادة المجموعة بالضرورة من
قِبل وكالة لألمم المتحدة أو حتى وكالة قيادة المجموعة العالمية،
لكن من قِبل المنظومة األنسب ،ويمكن تنشيط المجموعات عندما
يكون هناك حالة طوارئ جديدة على نطاق واسع أو تدهور حاد أو/و
تغير كبير يف موقف إنساين قائم مما يؤدي إىل فجوات يف التنسيق،
وستكون المجموعات جزءا ً من االستجابة الدولية للطوارئ ،على
أساس تحليل الفريق القطري لألعمال اإلنسانية لالحتياجات اإلنسانية
والقدرة على التنسيق على أرض الواقع وبالتشاور مع الشركاء
الوطنيين ،وينبغي على المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع
لألمم المتحدة أن يوصي فقط بتنشيط المجموعات عندما تكون
هناك حاجة محددة ال ُيمكن معالجتها.

أ 3.2.هياكل التنسيق على المستوى الميداين
إن الهدف الرئيسي للعمل اإلنساين الدويل هو دعم الجهود الوطنية
لتحقيق احتياجات السكان المتضررين من الكارثة ،وإنه من المهم
تذكر أن الحكومات عندما تطلب دعم إنساين دويل لالستجابة
للكوارث ،فإن النظم الشرعية الوطنية هي األطر التنظيمية الرئيسية
لكل أنشطة االستجابة ،واإلغاثة والتعايف.
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لتنشيط مجموعة أو أ كثر ،يوافق المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين
التابع لألمم المتحدة مع الفريق القطري لألعمال اإلنسانية أي
المجموعات التي يجب تنشيطها اعتمادا ً على خطط الطوارئ أو
نوعية ونطاق حالة الطوارئ ومع منطق واضح يأخذ يف الحسبان
القدرة والحاجات الوطنية ،وإن اختيار الوكالة القائدة للمجموعة
يعكس بشكل مثايل الترتيبات العالمية ،لكن هذا ليس ممكنا ً دائماً،
ويف بعض الحاالت ،قد تكون منظمات أخرى أفضل يف تويل القيادة،
وبناء على اتفاق مع الفريق القطري لألعمال اإلنسانية ،يرسل
المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة خطابا ً
لمنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئُ ،محددا ً ترتيبات المجموعة الموصى
بها ،وينقل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ االقتراح إىل اللجنة
الدائمة الرئيسية المشتركة بين الوكاالت ومديري المجموعة العالمية
للموافقة عليه يف غضون  24ساعة ،وتبلغ المنسق المقيم  /المنسق
اإلنساين التابع لألمم المتحدة وفقا ً لذلك.
ينبغي ان يؤخذ أي قرار عن تنشيط المجموعات بالتشاور مع
الحكومة المسئولة التي ينبغي ،قدر اإلمكان ،أن تشارك يف رئاسة
المجموعات على مستويات مختلفة ،من العاصمة إىل المواقع
الميدانية.
على المستوى االستراتيجي ،يحدث التنسيق بين المجموعات ضمن
إطار الفريق القطري لألعمال اإلنسانية تحت قيادة المنسق اإلنساين
التابع لألمم المتحدة ،ويشكل الفريق القطري لألعمال اإلنسانية
الوكالة القائدة للمجموعة (على مستوى مدير/ممثل الدولة)
والشركاء التنفيذيين المختارين المشاركين يف االستجابة ،وهي ضمن
إطار منتدى اتخاذ القرار االستراتيجي حيث يتم توجيه وقيادة عملية
االستجابة اإلنسانية الشاملة.
تقوم الوكالة المعينة القائدة للمجموعة بقيادة وإدارة المجموعة،
وحيثما أمكن ،فإنها تفعل ذلك يف القيادة المشتركة مع الكيانات
الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،وعلى مستوى الدولة ،فإن
الوكاالت القائدة للمجموعة مسؤولة أمام المنسق اإلنساين التابع
لألمم المتحدة عن:
•ضمان تنفيذ والدعم الجيد آلليات التنسيق.
•تعمل كنقطة أوىل لالستدعاء من الحكومة ومنسق الشؤون
اإلنسانية.
•تعمل كموفر للمالذ األخير يف القطاع الخاص بهم.
سيقود المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة
االستجابة اإلنسانية الدولية بالتشاور مع السلطات الوطنية و الفريق
القطري لألعمال اإلنسانية ،ويف حين أن نمط القيادة الذي يمارسه
استشاري ،فإنه يف الشهور الثالثة األوىل من حدوث أزمة طوارئ على
نطاق كبير ،سيحتاج المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم
المتحدة إىل ممارسة الحكم الواسع للتمكن من اتخاذ القرار بصورة
سلسة ،وسيتم دعم إمكانية اتخاذ القرار من خالل تعزيز المساءلة
أمام منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،مما سيتطلب استخالص
منتظمة للمعلومات من منسق الشؤون اإلنسانية خالل هذه الفترة،
وسيكون المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة
مسئوال ً أمام منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ عن إدارة استجابة فعالة
وذات أولويات جيدة.
يف بعض حاالت الطوارئ على نطاق كبير ،سيتم تفويض المنسق
المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة لقيادة االستجابة
لألزمة لفترة أولية لمدة ثالث شهور ،وإن السرعة يف اتخاذ القرار
ضرورية ،ولكي يكون فعاالً ،يجب ان يتم تفويض المنسق المقيم /
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الدليل الميداين

بيئة الطوارئ
الدولية

المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة التخاذ قرارات يف الوقت
المناسب يف مجاالت استراتيجية رئيسية ،مثل إعداد األولويات
الكلية ،وتخصيص الموارد ،و متابعة األداء ،والتعامل مع
انخفاض مستوى األداء.
على مستوي برامجي ،يحدث التنسيق بين المجموعات
ضمن إطار منتدى /مجموعة التنسيق بين المجموعات
المشكل من قبل منسقي المجموعة من كل مجموعة،
ويوفر منسق المجموعة لكل مجموعة فردية القيادة ويعمل
لصالح المجموعة ،يسهل التنسيق على مستوى تنفيذي
ضمن المجموعة ،بينما يحافظ على رؤية استراتيجية ويطور
خطة استجابة تنفيذية ،ويضمن هو/هي أيضا ً التنسيق
بين المجموعات األخرى بالنسبة لألنشطة المشتركة بين
المجموعات والمسائل العامة ،وإن منسقو المجموعة
مسئولون عن ضمان إثارة االهتمامات والتحديات الخاصة
بالمجموعة التي ال يمكن حلها ضمن المجموعة ومناقشتها يف
الفريق القطري لألعمال اإلنسانية ،وأن القرارات االستراتيجية
التي تلت ذلك سيتم مشاركتها والعمل عليها على مستوى
تنفيذي.
يجب أن يلتزم أعضاء المجموعة بالحد األدىن من االلتزامات
التي تحدد ما تعهدت جميع المنظمات المحلية والقومية
والدولية بالمساهمة فيه ،وتشمل:
•التزام عام بالمبادئ اإلنسانية ومبادئ الشرا كة.
•االلتزام بالحماية السائدة يف تنفيذ البرنامج.

الشكل أ2.

النموذج العام للتنسيق اإلنساين
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﻏﺎﺛﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت

اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻘﻴﻢ وﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ

ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﺮﻳﻖ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻜﻮارث

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

•االستعداد للمشاركة يف األعمال التي تحسن بشكل خاص
المسؤولية تجاه السكان المتضررين.
•فهم الواجبات والمسئوليات المرتبطة بعضوية المجموعة
وااللتزام باالنخراط بثبات يف النشاط الجماعي للمجموعة
باإلضافة إىل خطط وأنشطة المجموعة.

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻹدارة اﻟﻄﻮارئ

•االلتزام بضمان االستخدام األمثل للموارد ومشاركة
المعلومات عن الموارد التنظيمية.

اﻟﻘﻄﺎع
أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

•االلتزام بتعميم القضايا البرنامجية العامة الرئيسية.
•االستعداد لتويل مسئوليات القيادة المطلوبة وكما تسمح
القدرات والتفويضات.
•المساهمة يف تطوير ونشر المناصرة ومراسلة الجمهور ذو
الصلة.
•ضمان أن المجموعة توفر الترجمة حتى يتمكن كل شركاء
المجموعة من المشاركة.
يوفر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اإلرشاد والدعم
للمفوض السامي و الفريق ُ
القطري لألعمال اإلنسانية
ويسهل التنسيق بين المجموعات ،ويساعد مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية أيضا ً على ضمان التنسيق بين المجموعات
يف كل مراحل االستجابة ،بما فيها تقييم االحتياجات والتخطيط
المشترك ،والمتابعة و التقييم.
حتى لو لم يكن تنسيق االستجابة اإلنسانية الدولية هرمياً،
فإن نموذج التنسيق اإلنساين العام قد يتم توضيحه بالرسم
التوضيحي
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اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ﺷﺮﻛﺎء ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺎء ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺎء ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع
أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

ﺷﺮﻛﺎء ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع
أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

ﺷﺮﻛﺎء ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع
أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
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الدليل الميداين

بيئة الطوارئ
الدولية

ومع ذلك ،يف حين أن الفرد قد يسعى إلنجاز هيكل معين ،يف الواقع،
غالبا ً يجب أن يتم تكييفه مع ما تتطلبه األوضاع من احتياجات،
وبالنظر إىل الطبيعة الخاصة لإلغاثة الدولية ،تفاصيل البلد المتضرر
من الكارثة ،وسياسة الحكومات المانحة ،وعدد من العوامل األخرى،
فإنه ال يوجد إجابة محددة لكيفية تنسيق إغاثة الكارثة ،وكل كارثة لها
ديناميكيتها الخاصة ،وبالتايل ،حلولها الخاصة للتنسيق.
والهدف الرئيسي من نهج المجموعة هو ضمان نهج منسق مع
قيادة موافقة على التعاون الدويل لدعم الدور القيادي للحكومة ،وهذا
النهج ليس هو الحل الوحيد للتنسيق اإلنساين،
يف بعض األحيان ،قد يتواجد نهج المجموعة مع حلول تنسيقية
أخرى ال تدخل يف المجموعات أخرى -سواء وطنية أو دولية -أو
نج قطاعي بديل قد يكون أفضل ،وإن تطبيق العشوايئ لكل
المجموعات ،يف كل حالة طوارئ ،يف كل مكان /مستوى ،قد يضيع
الموارد ويقلل من فرص الحكومات الختبار مسؤوليتهم األولية لتوفير
المساعدة اإلنسانية للمتضررين ،ويجب أن يكون للتنسيق هدف
واضح ،ويكون موجها ً بالنتيجة والعمل أ كثر من توجهه بالعملية .انظر
أيضا ً فقرة ل 3.1.لمعرفة المزيد حول التنسيق بين المجموعات.

الشكل أ3.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

اﻟﺘ
ﺄﻫﺐ

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﺄﻫﺐ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد

أ 3.3.دورة البرنامج اإلنساين ()HPC
لقد وافقت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت على أن االستجابة
اإلنسانية الدولية يتم تسليمها تبعا ً لمفهوم دورة البرنامج اإلنساين،
والتي تُعد سلسلة منسقة من األفعال المنفذة للمساعدة على
االستعداد لالستجابة اإلنسانية وإدارتها ،وتقديمها ،وتتآلف من خمسة
عناصر ،منسقة بأسلوب انسيايب ،بحيث تكون الخطوة الواحدة مبنية
منطقيا ً على الخطوة السابقة وتؤدي إىل التالية.
ستركز أنشطة فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
الذي تم نشره عموما ً يف األسابيع الثالثة األوىل بعد وقوع الكارثة ،على
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إذا نُفذت بفعالية ،ستحقق دورة البرنامج اإلنساين اآليت:
•تأكيد أقوى على التحليل بين القطاعات وإعطاء أولويات
الحتياجات المتضررين.
•تحسين استهداف المجموعة األكثر تأثراً.
•النظر يف النماذج األكثر مناسب ًة وذات استجابة عملية.
•زيادة تمويل األولويات اإلنسانية.
•مسائلة أ كبر للجهات اإلنسانية الفاعلة وللجهات المانحة للحصول
على نتائج جماعية.
يعتمد التنفيذ الناجح لدورة البرنامج اإلنساين على االستعداد الفعال
لحاالت الطوارئ ،والتنسيق الفعال مع السلطات الوطنية/المحلية،
والجهات اإلنسانية الفاعلة ،واإلدارة الفعالة للمعلومات.

أ 4.3.صندوق األمم المتحدة للطوارئ ()CERF
يعد الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ ،الذي أنشأته
الجمعية العامة لألمم المتحدة يف عام  2005كصندوق للجميع ،من
أسرع الطرق لتسريع المساعدة اإلنسانية لألشخاص المتضررين من
النزاعات والكوارث ،و ُيخصص صندوق األمم المتحدة للطوارئ المنح
لبث النشاط ،وتعزيز ،وزيادة االستجابة اإلنسانية يف أ كثر المراحل
حرجا ً عند حدوث حالة طوارئ ،ويستند إىل

نظرة إجمالية على دورة البرنامج اإلنساين

ﻫﺐ
اﻟﺘﺄ

عنصر تحليل االحتياجات ودعمه يف دورة البرنامج اإلنساين يف الغالب،
ودعم التخطيط االستراتيجي (االستجابة) وتعبئة الموارد وتنفيذها.

مبادئ الحياد وعدم االنحياز ،حيث يعنى صندوق األمم المتحدة
للطوارئ باألزمات ذات احتياجات أ كثر حرجا ً لضمان تلبية التمويل
لالحتياجات المنقذة للحياة حيث يمكنه تحقيق أعظم استفادة،
المعدة بالتعاون
وتعتمد التدخالت على األولويات المنقذة للحياة ُ
مع الشركاء من الجهات اإلنسانية على أرض الواقع باستخدام آليات
التنسيق الموجودة.
يجمع صندوق األمم المتحدة للطوارئ المساهمات التطوعية
من الجهات المانحة حول العالم يف صندوق موحد ،ويف ديسمبر/
كانون الثاين  ،2016صادقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على
نداء السكرتير العام لتمديد هدف التمويل السنوي لصندوق األمم
المتحدة للطوارئ من  450مليون دوالر إىل  1مليار دوالر بحلول عام
.2018
يوفر صندوق األمم المتحدة للطوارئ المنح عبر نافذتين:
•توفر نافذة االستجابة السريعة المساعدة لحاالت الطوارئ
الجديدة ،ولحاالت الطوارئ الموجودة التي قد تدهورت بشكل
كبير ،أو استجاب ًة لالحتياجات العاجلة ،والتي تُمثل ثلثي المنح
السنوية لصندوق األمم المتحدة للطوارئ.
•توفر نافذة الطوارئ ذات نقص يف التمويل الدعم لالحتياجات
الحرجة يف األزمات ذات نقص يف التمويل واألزمات طويلة األمد
غالباً ،وتُوزع المنح مرتين كل عام ،والتي تُمثل حوايل ثلث المنح
السنوية لصندوق األمم المتحدة لحاالت الطوارئ.
ُيمكن لصندوق األمم المتحدة للطوارئ أيضا ً إقراض مبلغ  30مليون
دوالر.
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بيئة الطوارئ
الدولية

أ 5.3.خطط االستجابة اإلنسانية وااللتماسات
العاجلة
هناك حاجة لخطط االستجابة اإلنسانية ألي أزمة إنسانية تتطلب دعم
أ كثر من وكالة ،والتي يتم إعدادها من قبل الفرق ُ
القطرية لألعمال
اإلنسانية استنادا ً على الرؤية العامة لالحتياجات اإلنسانية ،ويف
الطوارئ المفاجئةُ ،يطلق عليها غالبا ً النداء العاجل.
هذه خطة استجابة إستراتيجية مشتركة (وثيقة) تقدم لمحة سريعة
عن الوضع العام ،باإلضافة إىل خطط وميزانيات استجابة خاصة بقطاع
 /مجموعة تغطي فترة زمنية معينة ،وتتضمن خطط االستجابة
اإلنسانية /النداءات العاجلة الميزانيات التي يجب تحديثها بانتظام
لتعكس أي تغييرات جوهرية يف احتياجات األشخاص المتضررين أو
الوضع بشكل عام ،وسيتم تضمين مخصصات الصندوق المركزي
األورويب للطوارئ يف الميزانية اإلجمالية ،وستكون جزءا ً من الخطة /
النداء.
يعد النهج االستراتيجي المشترك  -الذي تمت صياغته رسميا ً بصورة
التماس عاجل -ضروريا ً لالستجابة الفعالة التي تعتمد على نقاط
ٍ
القوة لكل مؤسسة ،ويجمع التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانية
المشتركة بين منظمات المعونة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ورصد
استجابتها للكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المعقدة؛ كما يسمح
بشكل متسق ال متنافس .راجع القسم ل.5.3.
لهم بالمطالبة باألموال
ٍ
لمعرفة المزيد عن البرنامج و التمويل.

أ 4 .الجهات المعنية يف االستجابة الدولية للكوارث
ستعمل فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف حال
أية استجابة ،مع عدد كبير من الجهات المعنية ،وحتى ولو اختلفت
المنظمات والهياكل الخاصة ،فإن األدوار والمسؤوليات العامة للجهات
المعنية منسقة إىل حد ما ،وس ُيمكن اإللمام بالجهات الرئيسية الفاعلة
فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق من العمل معها
بفعالية ،وتُقدم األقسام التالية لمحة عامة عن أهم الجهات والهيئات
المعنية يف االستجابة الدولية للطوارئ.

أ 1. 4 .المجتمع المدين والحكومة
من بين أهم الجهات المعنية الحكومة والسكان المتضررين /
المجتمع المدين ،وأول المستجيبين يف أية حالة طوارئ هم األشخاص
المتضررون من الكوارث وحكوماتهم ،ويف معظم الحاالت ،و قبل البدء
بأي آلية دولية أو بآليات االستجابة الوطنية ،فإن األشخاص المتأثرين
بالكوارث والنزاعات وجيرانهم والمجتمع المحلي المدين ،هم أول
المتواجدين يف الساحة ،ويف الساعات األوىل ،يستخدمون كل الموارد
المتاحة لهم للقيام بأنشطة مثل :البحث واإلنقاذ وتوفير المأوى
وتوزيع الطعام والماء ،إلخ ،وغالبا ً ما يتم استكمال هذه االستجابة من
خالل المنظمات والشبكات المجتمعية ،بما يف ذلك الجماعات الدينية
والنقابات وحتى الشركات المحلية.
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أ 2. 4 .وكاالت األمم المتحدة
تضطلع عدد من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة بدور مهم يف
االستجابة الدولية للطوارئ.
•برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ  -يركز برنامج األمم المتحدة
اإلنمايئ على تطوير الجوانب المتعلقة بالتنمية من الكوارث
ويهدف إىل دمج الحد من مخاطر الكوارث يف االستراتيجيات
اإلنمائية الوطنية ،ويقوم بذلك من خالل توفير المساعدة التقنية
وتنمية القدرات لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث وإنشاء آليات لدعم
التعايف بعد الكوارث؛ كما يسعى برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
إىل كفالة إدراج اعتبارات التأهب لخطر الكوارث يف برامج التنمية
الوطنية واإلقليمية ،وكفالة استفادة البلدان من التعايف بعد الكارثة
كفرصة فريدة من نوعها للتخفيف من حدة المخاطر وأوجه
الضعف يف المستقبل ،ويتمتع برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
بتمثيل يف معظم البلدان النامية يف العالم وهو أيضا ً الراعي لنظام
المنسقين المقيمين.
•مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  -تُطلق
غالبية برامج المفوضية نتيجة لنوع معين من حاالت الطوارئ،
مثل :التدفق المفاجئ لالجئين ،وتوفر المفوضية الحماية
لألشخاص المعنيين وتضمن وصول المساعدة الالزمة إليهم،
وأما فيما يتعلق بالمساعدة المادية ،يتمثل هدف المفوضية
يف بقاء الالجئين من خالل ضمان اإلمدادات الغذائية األساسية
والتكميلية الكافية والرعاية الصحية والمأوى والمياه والمرافق
الصحية والمالبس والخدمات المجتمعية األساسية ،ويتم توجيه
معظم هذه المساعدات من خالل شركائها المنفذين ،أي حكومة
بلد اللجوء والمنظمات غير الحكومية ،وحتى إذا كانت والية
المفوضية السامية لالجئين تع ّرف "الالجئ" على أنه شخص نازح
من بلده األم ،فإن المنظمة تقوم أيضا ً بعمل مكثف مع المشردين
داخلياً ،أي األشخاص الذين اضطروا إىل مغادرة منازلهم بعد
كارثة أو نزاع ،ولكن ال يزالوا يقيمون داخل وطنهم األم ،ومع ذلك،
فإن هذا التمييز يف واليتها يتطلب غالبا ً طلبا ً خاصا ً من هيئات
األمم المتحدة الرفيعة المستوى أو الحكومات المتأثرة قبل أن
تتمكن المفوضية من المشاركة الكاملة يف عملية إنساني ٍة داخل
البلد المتضرر .وتعد مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
المنظمة الرائدة عالميا ً يف مجموعة الحماية ،و تشارك مع االتحاد
الدويل لجمعيات الصليب والهالل األحمر يف رئاسة المجموعة
العالمية للمأوى ،وتتوىل قيادة المجموعة العالمية للتنسيق وإدارة
المخيمات المجموعة الدولية للهجرة الخاصة بالكوارث الطبيعية
والمفوضية السامية لشؤون الالجئين حاالت النازحين داخليا
بسبب النزاع.
•منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)  -تواصل
اليونيسيف أنشطتها الرامية إىل تحسين حياة وصحة األطفال
وأسرهم ،وتعمل مع الشركاء يف  190دولة وإقليم لصالح جميع
األطفال ،يف كل مكان ،ويركزون جهودا ً خاصة للوصول إىل أ كثر
الفئات ضعفا ً واستبعاداً ،وتستهدف أنشطة المساعدات الطارئة
التي تقدمها اليونيسف الصحة والتحصين والمياه والصرف
الصحي والنظافة ،وتقديم المشورة يف حال التعرض للصدمات
النفسية ،ولم شمل األسرة ،والتعليم ،وتجنيد األطفال .وتعد
اليونيسف الرائد عالميا ضمن مجموعات المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية ،وتشارك يف قيادة المجموعة التعليمية مع
منظمة إنقاذ الطفولة ،وتعد اليونيسف أيضا ً جهة التنسيق
المعينة لحماية الطفل ضمن مجموعة الحماية العالمية.
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•برنامج األغذية العالمي  -يف حاالت الطوارئ واالحتياج ،يسمح
البرنامج بما يلي :تقديم المشورة والمساعدة إىل الحكومة
والوكاالت المعنية األخرى والسلطات المحلية يف تقييم
االحتياجات المحتملة للمعونة الغذائية الطارئة ،ويف تخطيط
التدخالت المناسبة وإدارتها؛ توفير المعونة الغذائية لتلبية
االحتياجات الطارئة ،رهنا بتوافر الموارد والحاجة المقدرة للمعونة
الغذائية الدولية؛ المساعدة يف تعبئة وضمان التنسيق يف تخطيط
وتقديم المساعدات الغذائية من جميع المصادر ،إضافة إىل تقديم
أي دعم لوجستي ضروري ومدخالت تكميلية أخرى ،وعلى الرغم
من أن برنامج األغذية العالمي يقدم كميات كبيرة من األغذية وهو
تقريبا ً مصدر جميع المساعدات الغذائية المتعددة األطراف ،فإن
غالبية المساعدات الغذائية الدولية تُقدّم على المستوى الثنايئ،
أي مباشرة من الجهة المانحة إىل الدولة أو الطرف المتأثر ،ويضمن
التنسيق والجدولة المنظمة لشحنات المعونة الغذائية من جميع
المصادر؛ ويبحث عن طرق لتسريع عمليات التسليم؛ ويحشد
ويوفر الدعم اللوجستي؛ ويدافع عن السياسات واإلجراءات
المناسبة الستخدام المعونة الغذائية؛ كما يساعد البرنامج الجهات
المانحة ،بنا ًء على طلبها ،على شراء ونقل و/أو مراقبة توزيع
بعض شحنات المعونة الغذائية الثنائية .يعتبر برنامج األغذية
العالمي الرائد العالمي لمجموعات االتصاالت السلكية والالسلكية
يف حاالت الطوارئ ومجموعات الخدمات اللوجستية ،ويشترك يف
قيادة مجموعة األمن الغذايئ مع منظمة األمم المتحدة لألغذية
والزراعة (الفاو).
•منظمة الصحة العالمية  -منظمة الصحة العالمية هي وكالة
األمم المتحدة المتخصصة يف الشؤون الصحية وتعمل يف
حاالت الكوارث :لضمان تقييم االحتياجات الصحية ومراقبتها
بشكل صحيح؛ لتوفير التنسيق بين الشركاء الصحيين الوطنيين
والدوليين؛ لتلبية الخبرات و/أو اإلمدادات الوطنية والدولية
لمواجهة التهديدات الصحية المحددة؛ ولتحديد الثغرات الحرجة يف
تالف سريع ،إما
جوانب االستجابة للصحة العامة التي تحتاج إىل
ٍ
عن طريق الجهد المشترك لجميع الجهات المعنية أو من جانب
منظمة الصحة العالمية نفسها كمزود أخير .وتعد منظمة الصحة
العالمية المنظمة الرائدة عالميا ً يف المجموعة الصحية وأمين
حفظ التنسيق لفريق الطوارئ الطبي و الذي يعد جزءا ً مهما ً من
االستجابة لحاالت الطوارئ ،وراجع القسم ن 3.لمعرفة المزيد عن
تنسيق فريق الطوارئ الطبي.
•المنظمة الدولية للهجرة  -تأسست المنظمة الدولية للهجرة
يف عام  ،2016وهي المنظمة الحكومية الدولية الرائدة يف مجال
الهجرة وتعمل عن كثب مع الشركاء الحكوميين والحكوميين
الدوليين وغير الحكوميين ،وتساعد المنظمة الدولية للهجرة يف
المساعدة على كفالة إدارة الهجرة بشكل منظم وإنساين ،وتعزيز
التعاون الدويل يف المسائل المتعلقة بالهجرة ،واإلسهام يف البحث
عن حلول عملية لمشاكل الهجرة ،وتقديم مساعدة إنسانية إىل
من يحتاجون إليها من المهاجرين ،أو المشردين أو غيرهم من
اضطروا إىل مغادرة أراضيهم .وتتوىل قيادة المجموعة العالمية
للتنسيق وإدارة المخيمات المجموعة الدولية للهجرة الخاصة
بالكوارث الطبيعية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين حاالت
النازحين داخليا بسبب النزاع ،وتشارك المنظمة الدولية للهجرة
أيضا ً بنشاط يف مجموعات الخدمات اللوجستية واإلنعاش المبكر
والصحة ومأوى الطوارئ ومجموعات الحماية.
•صندوق األمم المتحدة للسكان  -يعمل صندوق األمم المتحدة
للسكان بشكل وثيق مع الحكومات و وكاالت األمم المتحدة
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والشركاء اآلخرين لضمان دمج الصحة اإلنجابية يف االستجابة
للطوارئ؛ كما يوفر الصندوق لوازم النظافة والتوليد وتنظيم
األسرة ،والموظفين المدربين وغيرهم من عناصر دعم السكان
المستضعفين ،ويعمل الصندوق على ضمان تلبية احتياجات
النساء والشباب من خالل مرحلتي الطوارئ وإعادة اإلعمار،
ويمكن للصندوق االضطالع بدور مهم يف جمع البيانات أثناء حاالت
الطوارئ حيث يتعاون مع المنظمات اإلحصائية الوطنية يف البلدان
النامية والبلدان المتوسطة الدخل ،مما يسهل جمع البيانات
والمعلومات الموثوقة وتحليلها ونشرها واستخدامها.

أ 3. 4 .حركة الصليب األحمر والهالل األحمر
أصبح كل من حركة الصليب األحمر والهالل األحمر اليوم أ كبر شبكة
يضمان  100مليون عضو
إنسانية تغطي جميع أنحاء العالم ،إذ
ّ
متطوع وداعم.
من الناحية الهيكلية ،تتكون الحركة من ثالث مكونات أساسية:
• 190جمعية من جمعيات الصليب والهالل األحمر.
•االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
•اللجنة الدولية للصليب األحمر.
تعمل هذه المكونات معا ً يف جميع أنحاء العالم يف إطار مهمة منع
المعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينما وجدت ،والحفاظ على الحياة
والصحة ،وضمان احترام الكيان البشري ،ال سيما يف أوقات النزاع
المسلح وحاالت الطوارئ األخرى.
ومن المهم أن نميز بين االتحاد الدويل لجمعيات الصليب والهالل
األحمر و اللجنة الدولية للصليب األحمر.
جمعيات الهالل والصليب األحمر  -تقدّم جمعيات الهالل والصليب
األحمر والتي تعد أ كبر منظمة دولية المساعدة دون التمييز بين
األشخاص على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو
الوضع االجتماعي أو اآلراء السياسية ،وتضم عضوية االتحاد الدويل
لجمعيات الصليب والهالل األحمر ،الذي تأسس يف عام 190 ،1919
جمعية وطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ،وأمانة جنيف والعديد
من الوفود ذات الموقع االستراتيجي لدعم أنشطتها ،ويعمل االتحاد
الدويل لجمعيات الصليب والهالل األحمر مع المجتمعات الوطنية يف
االستجابة للكوارث يف جميع أنحاء العالم وينسق ويوجه المساعدة
الدولية يف أعقاب الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها
اإلنسان يف حاالت عدم النزاع ،و يتم دمج عمليات اإلغاثة التي يقوم
بها االتحاد الدويل مع أعمال التطوير ،بما يف ذلك برامج االستعداد
للكوارث وأنشطة الرعاية الصحية وتعزيز القيم اإلنسانية.
•اللجنة الدولية للصليب األحمر  -الهيئة التأسيسية لحركة
الصليب األحمر ومنظمة محايدة ومستقلة والتي تختص مهمتها
اإلنسانية يف حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي،
وتقديم المساعدة لهم ،وتع ّد اللجنة الدولية للصليب األحمر
الراعي التفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية ،و التي تشكل
الجزء األساسي من القانون اإلنساين الدويل وتغطي معاملة األفراد
العسكريين الجرحى والمرضى وأسرى الحرب والسكان المدنيين
يف النزاعات الداخلية والدولية ،وأثناء حاالت النزاع ،تتوىل لجنة
الصليب األحمر الدولية مسؤولية توجيه وتنسيق أنشطة اإلغاثة
الدولية للحركة؛ كما تدعو إىل االمتثال ألحكام القانون اإلنساين
الدويل المنطبقة والتقيد بالمبادئ اإلنسانية.
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بيئة الطوارئ
الدولية

•جمعيات الصليب والهالل األحمر الوطنية  -وتحتل جمعيات
الصليب والهالل األحمر الوطنية مكان ًة مهم ًة باعتبارها هيئات
ح
ُمساعِ دة للسلطات العامة يف بلدانها" .الدور المساعد" مصطل ٌ
فني ٌّ للتعبير عن الشرا كة الفريدة للمجتمع الوطني مع حكومته
يف تقديم الخدمات اإلنسانية العامة ،وبالرغم من هذه الشرا كة
إال أن الجمعيات الوطنية تعمل جنبا ً إىل جنب مع الحكومات
والسلطات العامة ،وتعمل بشكل مستقل دون الخضوع لسيطرة
الحكومات الوطنية ،ويجب على جميع الحكومات االعتراف
بجمعياتها الوطنية واعتبارها كيان قانوين والسماح لها بالعمل
وفقا ً للمبادئ األساسية للحركة ،وتقدم الجمعيات الوطنية اإلغاثة
يف حاالت الكوارث ،وتدعم البرامج الصحية واالجتماعية ،وتعزز
القانون اإلنساين الدويل والقيم اإلنسانية.
ويعد كل من االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
واللجنة الدولية للصليب األحمر من المدعوين الدائمين (وليس
األعضاء ،ألسباب تتعلق باالستقالل) للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت ،ويم ّثل االتحاد الدويل لجمعيات الصليب والهالل األحمر
الجه َة المنظمة للمجمع العالمي للمأوى يف حاالت الطوارئ الناجمة
عن الكوارث الطبيعية ،حيث تتوىل مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين دور القيادة يف حاالت الصراع.

أ 4. 4 .منظمات غير حكومية
تتمثل المنظمة غير الحكومية يف سياق إدارة الكوارث يف منظمة
تعمل بأية صفة على تقديم المساعدة الغوثية ،ويمكن تقسيم
المنظمات غير الحكومية إىل فئتين رئيسيتين :المنظمات غير
جه
الحكومية الدولية :أي العاملة على المستوى الدويل والتي قد تو ّ
نشاطاتها إىل بلد متأثر بكارثة ،والمنظمات غير الحكومية المحلية :أي
تلك التي تعمل داخل بلدها عند وقوع كارثة.
المنظمات غير الحكومية ،من حيث المبدأ ،مستقلة ذاتيا ومستقلة
نسبيا ً عن الحكومات وتمول من قبل أفراد أو مجموعات خاصة
وكذلك الحكومات ،وتتلقى المنظمات غير الحكومية المزيد من
المساعدات الحكومية (عاد ًة من نفس حكومة بلد المنظمة) أو من
منظمات دولية مثل :االتحاد األورويب ،ومن المهم اإلشارة إىل أن العديد
من كبرى المنظمات غير الحكومية يف العالم لديها ميزانيات وموارد
تفوق ميزانيات العديد من وكاالت األمم المتحدة ،وتم ّثل المنظمات
غير الحكومية الشريك التنفيذي لوكاالت األمم المتحدة يف االستجابة
للطوارئ.
ولطالما كان مجتمع المنظمات غير الحكومية مهما ً يف العالم
اإلنساين ،وإذ تعمل يف جميع مجاالت العمل اإلنساين وتوفر أفضل
الكفاءات الدولية لتنفيذ أعمال اإلغاثة على أرض الواقع ،وتميل
المنظمات غير الحكومية إىل التخصص يف مجال أو مجالين أو
توجيه جهودها نحو فئة سكانية معرضة للخطر ،وعادة ما يكون لديها
موظفون مؤهلون وقادرون على االنتشار سريعا ً (يف حال عدم وجودها
من قبل يف المنطقة) وكذا نموذج عمل مرن و موارد قد ال تكون
متاحة يف حاالت الطوارئ.
و قد يكون عدد المنظمات الوطنية غير الحكومية مرتفعا ً أيضاً،
ويمكن أن تكون شركاء أساسين يف استجابة الطوارئ ألنها معروفة
محليا ً و تعرف طبيعة المنطقة والسكان وثقافتهم وغيره ،وتعمل يف
كثير من الحاالت مع المنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة
أو غيرها ،وأحيانا ً تنشط كشركاء منفذين.

20

أ 5. 4 .المنظمات الحكومية الدولية
بحكم التعريف ،فإن المنظمات الحكومية الدولية منظمة منبثقة
من الدول ذات السيادة تنشؤها لغرض مشترك وتأسسها برسم
وثيقة تأسيسية مثل :ميثاق أو معاهدة تمنحهم التفويض ،ومن
السائد يف حاالت الطوارئ وجود منظمة مؤلفة من دول أعضاء من
منطقة معينة من العالم ،وتعد رابطة دول جنوب شرق آسيا واالتحاد
األورويب والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي أمثلة نموذجية على
المنظمات الحكومية الدولية ،ويشار إليها على أنها المنظمات الدولية
أو المنظمات الحكومية الدولية.
وهناك العديد من المنظمات الحكومية الدولية يف العالم لها أغراض
وأنظمة ومهام مختلفة؛ كما لدى العديد من هذه المنظمات تاريخ
يف العمل اإلنساين يمثل جزء من هدفها وتؤدي عمال ً كبيرا ً فيما
يتعلق باالستجابة للكوارث ،وغالبا ً ما تعتمد طريقة عملها يف الكوارث
على مهامها وسياساتها .فعلى سبيل المثال ،يحوز كل من االتحاد
األورويب ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (أسيان) على فرق متخصصة
قد تنشر بسرعة يف حاالت الطوارئ لتقييم استجابتها و تنسيقها،
يف حين أن المنظمة مثل صندوق النقد الدويل قد تقدم مساعدة
طارئة لمساعدة الدول األعضاء التي لديها توازن عاجل يف احتياجات
تمويل المدفوعات يف أعقاب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة،
ومن األمور الشائعة بالنسبة للمنظمات الحكومية الدولية أن تعمل
يف معظم الحاالت بالتعاون مع الحكومات ،يف حين أن المنظمات
غير الحكومية غالبا ً ما يتم إنشاؤها بشكل خاص وقد تسعى إىل
االستقالل عن الحكومات.

أ 6. 4 .القوات المسلحة

ترتبط عموما ً القوات المسلحة بالحماية أو بالدفاع عن السيادة أو
كأداة للعدوان بين الدول ،وخالل العقود الماضية ،امتد دور القوات
المسلحة إىل ما بعد ذلك ليشمل المهام المتعلقة بدعم العمل
اإلنساين ،وأصبحت القوات المسلحة أطرافا ً فاعلة يف االستجابة
للطوارئ الدولية وستواصل الحكومات االعتماد على القدرة
العسكرية القابلة للنشر السريع لدعم العمليات اإلنسانية ،وبغض
النظر عن البلد ،غالبا ً ما يتم تنظيم الجيوش بطرق مشابهة وغالبا ً ما
تشترك يف العديد من الجوانب المشتركة ،سواء أ كانت قوات الجيش
أم القوات البحرية أم القوات الجوية أم القوات البرمائية ،ويتم تنظيم
الجيوش يف هيكل هرمي واضح مع خطوط واضحة من القيادة
والسيطرة واالتصاالت.
ومع ذلك ،يف بعض الحاالت يمكن اعتبار القوات المسلحة ،بطبيعتها
وبغض النظر عن الغرض ،طرفا ً أو محرضا ً يف النزاع المسلح ،وهذا
هو الحال بصفة خاصة عندما يكون لديهم غرض مزدوج يف حالة
الطوارئ ،على سبيل المثال :عندما يتم نشرهم ألغراض حفظ السالم
أو فرض السالم مع تكليفهم بالمشاركة يف عمليات اإلغاثة ،أو عندما
تحل األزمة اإلنسانية نتيج ًة لنزاع مسلح فإن القوات المسلحة هي
الطرف الذي يوفر األمن يف ذلك الصراع ،ويف مثل هذه السياقات ،ويف
حال عدم اتخاذ التدابير المناسبة ،فإن التمسك بالمبادئ اإلنسانية
سيصبح أمرا ً صعبا ً عند االستعانة العشوائية بالقوات العسكرية يف
العمليات اإلنسانية.
وسيظل التنسيق اإلنساين  -المدين اإلنساين دائما ً مجموعة فرعية
من التنسيق اإلنساين األشمل ،وإن التنسيق المدين  -العسكري لألم
المتحدة هو الحوار والتفاعل األساسيين بين الجهات الفاعلة المدنية
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والعسكرية يف حاالت الطوارئ اإلنسانية الضرورية لحماية وتعزيز
المبادئ اإلنسانية ،وتجنب المنافسة ،وتقليل التباين ،وعند االقتضاء،
السعي لتحقيق أهداف مشتركة ،وهناك العديد من المبادئ
التوجيهية المتفق عليها دوليا ً بشأن استخدام القوات العسكرية
يف العمليات اإلنسانية والتفاعل المدين-العسكري ،ولقد أظهرت
التجربة أنه يف جميع حاالت الطوارئ الكبرى ،يستلزم مستوى معين
من التنسيق المدين-العسكري وأن الفشل يف إقامة عالقات مدنية-
عسكرية فعالة ومناسبة
قد تؤدي إىل عواقب وخيمة سوا ًء يف العمليات الحالية أو يف المراحل
األخيرة من الطوارئ .انظر القسم ن 4.التنسيق المدين-العسكري
للشؤون اإلنسانية.

أ 7. 4 .القطاع الخاص
تشارك شركات القطاع الخاص بشكل متزايد يف االستجابة للكوارث،
وغالبا ً ما تكون جزءا ً من التزامها باستراتيجية المسؤولية االجتماعية
للشركات ،ويمكن أن تأخذ هذه المشاركة أشكاال ً عدة بما فيها:
الجهات المانحة ومقدمي الخدمات المباشرة ،وعملت شركات
مثل :دي إتش إل و إيريكسون لسنوات يف دعم العمليات اإلنسانية
وينضم إليها حاليا ً عدد متزايد من الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص
للمشاركة يف االستجابة للكوارث ،وتحصل الغالبية العظمى من
الشركات الخاصة المشاركة يف إغاثة حاالت الكوارث على هياكل
التنسيق اإلنساين بصورة مستقلة ،ويجب أن يشارك أعضاء نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مع القطاع الخاص
باعتبارهم أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحسين التنسيق
والفعالية الشاملة ،ومعالجة الثغرات يف االستجابة اإلنسانية.
ويمكن لقطاع الشركات تقديم الخدمات يف مجال خبرتهم الستكمال
ومساعدة الفاعلين يف المجال اإلنساين يف جهود اإلغاثة وإعادة
التأهيل ،ويمكنهم أيضا ً إعارة موظفين تقنيين ذوي خبرة عالية إىل
الوكاالت والمنظمات التي يمكنها قبول هذه الموارد ،وأقامت العديد
من الشركات ،شرا كات مع منظمات ووكاالت لتحديد نوع الدعم
الذي يمكن تقديمه يف حاالت الكوارث ،وعلى سبيل المثال ،تعد
بعض شركات الخدمات اللوجستية المتخصصة جزءا ً من مجموعة
اللوجستيات ،ويمكنها دعم عمليات المطارات من خالل زيادة عدد
الموظفين لمواجهة التدفق المفاجئ لفرق اإلغاثة.
إن مبادرة ربط األعمال هي مبادرة مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية للجهات المعنية المتعددة بقيادة برنامج األمم
المتحدة اإلنمايئ والذي يوفر آلية للقطاع الخاص للمشاركة مع
منظومة األمم المتحدة والحكومات الوطنية والمجتمع المدين،
بطريقة منسقة ،من أجل الحد من مخاطر األزمات ،والتأهب لحاالت
الطوارئ واالستجابة واالنتعاش ،وقد جمع البنك التجاري الدويل
من أوائل عام  13 ،2018شبكة وطنية للقطاع الخاص ،تمثل مئات
الشركات يف جميع أنحاء العالم ،وذلك لتنسيق وتسهيل الوصول إىل
األدوات والموارد واآلليات التي تمكن الشركات من العمل بفعالية
يف الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة
واإلنعاش ،وللمزيد من المعلومات حول مشاركة القطاع الخاص
راجع القسم ل 4.3.أو قم بزيارة الصفحة.
https://www.connectingbusiness.org/
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أ 8. 4 .مجموعات إنسانية مخصصة ومرتجلة
عندما تصبح األحداث اإلنسانية أ كثر وضوحا ً أمام سكان العالم عبر
وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية ،سيحرص عدد متزايد من
"السامريين الجيدين" على المشاركة يف تقديم اإلغاثة اإلنسانية،
وتتراوح هذه من مجموعات صغيرة شكلت تلقائيا إىل تقنيين أ كثر
تمرساً ،وإذ أنها شغوفة وتحب تقديم المساعدة كما يمكنها حشد
مواردها المالية :ولكن نادرا ً ما تكون لديها دراية بمعايير أو أنظمة
التنسيق وقد يكون عملها قصير األمد ،ويف حين أن المساعدة
مطلوبة ومرحب بها دوماً ،إال أنه هنالك حاالت تسببت فيها هذه
المجموعات يف ضرر عن طريق خلق االعتماد وتكرار الجهود التي
بذلتها النظم الدولية مما أدى إىل إهدار الموارد و انتهاك حقوق
اإلنسان والمبادئ األساسية األخرى.

أ 9. 4 .الشتات
ويشك ّل الشتات مجموعة األفراد األقل فهما ً والتي يتم التغاضي
عنها بشكل كبير والتي غالبا ً ما تملك مواردا ً والتي يشارك أفرادها
بشكل متزايد يف المساعدات اإلنسانية ،ومن شأن سكان الشتات
أن يشك ّلوا موردا ً هاما ً لالستفادة منه حيث قد يكون لديهم ثروة
من المعرفة بالثقافة واللغة والفروق االجتماعية ،فضال ً عن الموارد
المالية لدعم المساعدات اإلنسانية ،وغالبا ً ما يفتقرون إىل المعرفة
والفهم لنظام االستجابة اإلنسانية الدولية ،وبالتايل ينعدم وجودهم
يف آليات التنسيق؛ ولكن يمكن استهدافهم غالبا ً لرسائل االتصال
الرئيسية والتنسيق من خالل قنوات الحكومة واإلعالم يف البلد
المضيف.
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مفهوم نظام األمم
المتحدة لتقييم

الكوارث والتنسيق
ب1.

المقدمة

ب1.1.

العناصر

ب1.2.

المفهوم

ب1.3.

األنشطة الرئيسية

ب1.4.

معايير الشروط المرجعية لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

ب2.

منهجية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث و التنسيق

ب2.1.

الركائز األساسية

ب3.

مفهوم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

ب3.1.

عضوية النظام

ب4.

عضوية الفريق

ب4.1.

المهام

ب4.2.

التدريب والمؤهالت

ب4.3.

الشبكة الواسعة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

ب5.

دعم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

ب5.1.

نقل خدمات الدعم

ب5.2.

الشركاء التنفيذيون لنظام األمم المتحدة لتقييم والتنسيق للكوارث

ب 1.مقدمة
تم تصميم نظام التقييم والتنسيق لدعم الحكومات الوطنية واألمم
المتحدة داخل البالد والمفوض السامي والفريق ُ
القطري لألعمال اإلنسانية
والمستجيبين الدوليين الوافدين بالتنسيق خالل المرحلة األوىل من حالة
الطوارئ المفاجئة؛ كما تهدف إىل تقديم المشورة وتعزيز القدرة الوطنية
واإلقليمية على مواجهة الكوارث ،ويمكن نشر أعضاء نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق يف فترة زمنية قصيرة يف أي مكان يف العالم خالل
 48-12ساعة.

ب 1. 1 .المكونات
يتكون نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق من أربعة عناصر:
•الموظفون  -مدراء الطوارئ المحترفين من ذوي الخبرة والخبراء يف المجال
اإلنساين الذين وضعتهم حكوماتهم أو منظماتهم تحت التص ّرف ،إىل جانب
موظفي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،وأعضاء فريق األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق مدربون ومجهزون بشكل خاص ألداء مهمتهم.
•المنهجية  -طرق محددة مسبقا ً للتنسيق ،بما يف ذلك جمع المعلومات
وإدارتها ،وهياكل دعم التقييم والتنسيق المنسقة للمرحلة األوىل من وقوع
كارثة مفاجئة.
فعالة لنقل ونشر فريق األمم المتحدة لتقييم
•إجراءات النقل  -أنظمة ّ
الكوارث والتنسيق إىل موقع الكوارث ألي مكان يف العالم يف غضون 48
ساعة من الطلب.
•الشرا كات والمعدات التشغيلية  -المعدات الشخصية وحزم الخدمات
التي تمكن فرق تقييم الكوارث والتنسيق من االكتفاء الذايت ،وكذلك
الشرا كات التشغيلية التي تعمل على تحسين تقديم الخدمات للمجتمع
اإلنساين خالل بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

ب 2. 1 .المفهوم
يشك ّل نظام تقييم الكوارث والتنسيق أداة االستجابة األوىل لألمم المتحدة،
التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،والتي يمكن نشرها يف حاالت
الطوارئ المفاجئة أو المتصاعدة إلنشاء أو دعم آلية تنسيق لالستجابة الدولية،
وقد يتم طلب ذلك من قِبل حكومة أو من وكالة تابعة لألمم المتحدة ،بما يف
ذلك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ويعمل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق تحت نفس والية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وقد يكون
يف كثير من الحاالت أول الحضور لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على أرض
الواقع.
ويعد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أحد األصول الدولية
المحايدة التي توفر لمديري الطوارئ ذوي الخبرة ،مجموعة متنوعة من
المهارات ،بدون تكلفة ويف مهلة قصيرة للغاية ،وقد يتم نشر فريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مبك ّرا ،أو يف حاالت مثل األعاصير المدارية،
عند اإلنذار المبكر لحالة الطوارئ ،ويوفر الفريق القدرة الدولية لدعم تقييم
الطوارئ الشاملة لعدة قطاعات وتنسيق عمليات اإلغاثة وإدارة المعلومات
على الصعيدين الوطني والمحلي ،ويتم طلب فرق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق والعمل معها تحت إشراف المنسق اإلنساين التابع لألمم
المتحدة ،وأما يف الحاالت التي ال تكون لألمم المتحدة حاضرة فيها ،قد يعمل
فريق تقييم الكوارث والتنسيق يف دعم مباشر لحكومة البلد المتضرر (انظر
أيضا ً القسم ب 4.1.أدناه).
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ويجوز عند الضرورة لفريق تقييم الكوارث والتنسيق إنشاء وتشغيل
مركز تنسيق العمليات يف الموقع ومركز مغادرة االستقبال للعمل
كحلقة وصل بين المستجيبين الدوليين والسلطات الوطنية؛ لتسهيل
تنسيق االستجابة الدولية؛ ولتوفير منصة للتعاون والتنسيق وإدارة
المعلومات بين المستجيبين اإلنسانيين الدوليين ،ويعد مركز تنسيق
العمليات يف الموقع أداة استجابة سريعة تعمل كجسر ينطلق من
االستجابة لحاالت الطوارئ وصوال إىل اإلغاثة الطويلة األمد وقد يصبح
األساس لمكتب ميداين تابع لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وسيتم
إنشاء هيكل تنسيق العمليات يف الموقع دائما ً يف حاالت الزالزل حيث
تساعد فرق البحث واإلنقاذ الحضري الدولية يف إنقاذ الناجين (راجع
الفصل م .لمعرفة المزيد حول مفهوم تنسيق العمليات يف لموقع
والفصل ن لخاليا التنسيق المحددة).
ويمكن تعزيز فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
بخبراء يغطون مجاالت أ كثر تخصصا ً يف إدارة الطوارئ والعمل
اإلنساين ،على سبيل المثال :الحوادث التكنولوجية والصناعية
البيئية المفاجئة ،وتنسيق المجموعات وغيره ،ويتمتع فريق األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق باالكتفاء الذايت يف االتصاالت
السلكية والالسلكية والمعدات المكتبية والشخصية ،وغالبا ً ما تكمل
المنظمات الشريكة التشغيلية قدرات فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق وخدماته يف مجموعة من المجاالت ،مثل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اللوجستية و العمليات
الميدانية وإدارة المعلومات ورسم الخرائط والتقييم والتحليل.

الفرق اإلقليمية لنظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق

ينقسم فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إىل فرق
إقليمية:
•أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا
•األمريكيتان ،بما يف ذلك منطقة البحر الكاريبي الكبرى
•آسيا والمحيط الهادئ
يف حاالت الطوارئ ذات األهمية الوطنية أو اإلقليمية بشكل رئيسي،
سوف يعتمد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إىل حد كبير على فريق
تقييم الكوارث والتنسيق اإلقليمي من أعضاء المنطقة المتأثرة؛ مما
يمكن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بنشر مديري طوارئ على
دراية تامة بالسياق واللغات والثقافات المحلية .أما يف حاالت الطوارئ
الكبرى والتي تتطلب عمليات نشر كبيرة أو متعددة ،يمكن لمكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية االعتماد على أعضاء فريق تقييم الكوارث
والتنسيق من جميع المناطق يف جميع أنحاء العالم لتكوين الفرق.
انظر الفصل "س" للتعرف على الطرق اإلقليمية المحددة.

أسباب نقل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق

المؤشرات المسببة يف حشد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق تشتمل:
•الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية  -عندما يطلب بلد متضرر من
الكوارث مساعدة دولية يف مواجهة كارثة طبيعية أو تكنولوجية
ويتطلب موارد تنسيق دولية إضافية؛ أو عندما تكون هناك كارثة
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وشيكة مثل :األعاصير ،سيتطلب وجود فرق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق يف البلد مسبقاً ،وقد تطلب الحكومة
أو منسق الشؤون اإلنسانية أيضا ً من فريق النقل والمساعدة يف
تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل مساعدة دولية أم ال ،أو التركيز
على جانب معين من االستجابة للطوارئ مثل :إدارة المعلومات
أو الطوارئ البيئية.
•حاالت الطوارئ المعقدة  -عندما يكون هناك تصاعد مفاجئ
أو تغيير يف شدة حالة الطوارئ المعقدة ،والتي من المحتمل أن
تؤدي إىل الحاجة إىل موارد تنسيق دولية إضافية.
يف كل حالة ،يتم االتفاق على نشر فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ومهامه التفصيلية من قبل مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية أو الحكومة المطالبة ،والموافقة عليها يف الشروط
المرجعية ،ويبقى الفريق عاد ًة يف المنطقة المتضررة من أجل مرحلة
االستجابة األولية التي تتراوح بين أسبوعين إىل أربعة أسابيع.

ب 3. 1 .األنشطة الرئيسية
سيكون فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف
مهمة مرنة بشكل مثايل بما يكفي للقيام أو المشاركة يف مجموعة
واسعة من األنشطة ،وبنا ًء على طبيعة وحجم الكارثة/الوضع ،تتمثل
مسؤوليات فريق تابع لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
مبعوث يف مهمة يف:
•دعم وتيسير عمل الحكومة المتضررة ،والمنسق اإلقليمي/
المنسق الخاص والفريق ُ
القطري لألعمال اإلنسانية يف تنسيق
المساعدة الدولية على مختلف المستويات (العاصمة/الميدان)
والمواقع.
•إنشاء وتشغيل مركز تنسيق العمليات يف الموقع لربط الجهود
الدولية باإلغاثة الوطنية ،وتسهيل تنسيق اإلغاثة الدولية ،ودعم
عمليات البحث واإلنقاذ الحضري (يف حاالت الزالزل) ،ودعم
تنسيق تعاون فريق الطوارئ الطبي/أو دعم منصة للتعاون
وصنع القرار وإدارة المعلومات.
•دعم إنشاء أو تعزيز هيكل التنسيق الحكومي للتنسيق الدويل،
سواء على المستوى االستراتيجي أو يف موقع الكارثة.
•دعم جهود التقييم المنسقة ،مثل إطار التقييم السريع األويل
متعدد المجموعات/القطاعات.
•إجراء تقييم بيئي عاجل لتحديد المخاطر البيئية الثانوية وطلب
الخبرة المتخصصة والمتابعة حسب االقتضاء.
•تعزيز أنشطة إدارة الكوارث واالستجابة للحاالت اإلنسانية من
خالل:
1.دعم السلطات الوطنية إلدارة الكوارث من خالل االستفادة
المثلى من الموارد المتاحة لضمان أقصى قدر من التأثير
وتحديد أولويات أنشطة االستجابة.
2.دعم االستجابة اإلنسانية الدولية من خالل إنشاء أو تعزيز
منصة للتنسيق اإلنساين ،وتطبيق المبادئ والمعايير
اإلنسانية ،والتنسيق بين المجموعات ،وتقديم المشورة
والتوجيه بشأن هياكل وأدوات التنسيق وآليات تمويل
المساعدات اإلنسانية.
•دعم التقارير والمعلومات العامة وإدارة المعلومات.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

مفهوم نظام
األمم المتحدة
لتقييم الكوارث
والتنسيق

•تعزيز إدارة األمن والسالمة.

العامة:

•االضطالع بوظائف التنسيق بما فيها:

يشك ّل نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق جزءا ً من مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وال يعتبر منظمة مستقلة،
ويتمثل دورها الرئيسي يف منح هيئة اإلنصاف والمصالحة القدرة
على دعم دولة عضو متأثرة بحالة طوارئ من خالل توفير الخدمات
الفنية ،تحت إشراف المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة ،ومن بين
الخدمات الرئيسية التقنية التي يقدمها نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق :خدمات التنسيق ونشر المعلومات يف الموقع.

1.توفير تنسيق أويل للتنسيق المدين  -العسكري عند االقتضاء،
بدعم من األقسام ذات الصلة داخل مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية حسب الحاجة.
2.إنشاء الرابط بين السلطات الوطنية إلدارة الطوارئ وآليات
االستجابة الدولية/األمم المتحدة.
•توفير إدارة فرق الدعم الفني بما يف ذلك خدمات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
•إدارة فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،بما يف
ذلك تطوير استراتيجيات التسليم والخروج ،للشركاء داخل البلد أو
االنتقال الفعال للخدمات إىل وجود مكتب ألمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية على المدى الطويل.

خارج نطاق الكوارث
بين كارثة وأخرى ،كمدير لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:
•يضمن أن منهجيات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق واألدوات والموارد محدثة وإتاحتها لنظام تقييم الكوارث
والتنسيق يف جميع أنحاء العالم ،استنادا إىل الممارسات العالمية
الجيدة.
•ينسق اختيار المرشحين الجدد يف نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق من الحكومات والمنظمات الدولية للحفاظ
على قدرة نظام تقييم الكوارث والتنسيق يف جميع أنحاء العالم.
•تدريب أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الجدد على منهجية تقييم الكوارث والتنسيق.
•تطوير مهارات أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق من خالل الدورات التدريبية الوظيفية ،وتمارين تنسيق
االستجابة وغيرها من األحداث التدريبية ذات الصلة.
•يطلع أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ونقاط
االتصال يف الحكومات والمنظمات على علم بالتطورات يف نظام
تقييم الكوارث والتنسيق.
•تدعم وتنفذ بعثات وطنية للتأهب لالستجابة للكوارث كجزء من
أنشطة التأهب األوسع نطاقا ً بين مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية وبين أنشطة التأهب المشتركة بين الوكاالت،
مثل :مبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث.

ب 4. 1 .الشروط المرجعية الموحدة لنظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
أقر الفريق العامل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
بقيمة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق كأداة لالستجابة
السريعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لتنسيق حاالت الطوارئ
يف عام  2002وأصدر البيان التايل الذي يقدم إرشادات الستخدام
وتطوير هذا المفهوم:
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حاالت الطوارئ المعقدة:
تتسم االستجابة لحاالت الطوارئ المعقدة يف كثير من األحيان
بالحساسية السياسية وتستلزم التشاور الوثيق داخل أسرة األمم
المتحدة ،وعندما يتم نشر فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق يف مثل هذه البيئات ،فسيكون ذلك عاد ًة يف نطاق قدرة
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
التقييم:
عادة ما يتم إجراء تقييمات قطاعية جوهرية من قبل الحكومة
المضيفة أو وكاالت األمم المتحدة أو األعضاء المؤهلين من عائلة
اللجنة الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ،وقد ُيطلب من
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق تقديم الدعم
الفني لدعم منسق الشؤون اإلنسانية أو فريق األمم المتحدة ُ
القطري.
عملية اإلبالغ والنداء:
لن يصدر نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أية نداءات؛
كما لن تركز تقارير نظام تقييم الكوارث والتنسيق على البعد المادي
فقط ،ويهدف هذا التقرير إىل تزويد الحكومات وغيرها بفهم شامل
لحجم الطوارئ؛ كما سيتم إدارة أي نداء لألمم المتحدة من قِبل
المنسق المقيم/المفوض السامي وفريق األمم المتحدة ُ
القطري.
مشاركة الوكالة يف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق:
ستسعى وكاالت اللجنة الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة
إىل توفير عدد من الموظفين للتدريب والنشر على فرق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
ترتيبات اإلدارة:
س ُيدار نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق من قِبل
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية؛ كما أُنشئ مجلس
استشاري لـنظام تقييم الكوارث والتنسيق إلشراك الشركاء بشكل
أوثق وتقديم المشورة إىل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بشأن
جع
تطوير نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وتُش ّ
الحكومات المشاركة والوكاالت األعضاء يف اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت على االنضمام إىل مجلس اإلدارة الذي يرأسه مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية؛ كما سيقدم مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية تقارير منتظمة إىل الفريق العامل التابع للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ،بشأن سير نظام تقييم الكوارث والتنسيق
وسيتشاور مع الفريق العامل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت فيما يتعلق بأية مقترحات سياسية مهمة.
البيان إصدا ُر مجموعة من الشروط المرجعية التي وافق عليها
وأعقب
َ
منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف نوفمبر/تشرين الثاين عام ،2002
وقد تم تحديثها مؤخرا ً بشكل يعكس التغييرات يف بيئة الطوارئ
الدولية والتي جدّد تأكيدها منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف عام
:2017

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

مفهوم نظام
األمم المتحدة
لتقييم الكوارث
والتنسيق

دور فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أثناء
المهمة:

•يعمل على دعم وتعزيز عملية إدارة المعلومات بين المستجيبين
الوطنيين والدوليين يف المرحلة األوىل من االستجابة يف ضوء
تسهيل اتخاذ القرارات السليمة ،وإذ تعمل إدارة المعلومات
على تحسين قدرة أصحاب المصلحة على التحليل وصنع القرار
من خالل تعزيز جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات كما
أنها تشك ّل بمثابة األساس الذي تقوم عليه عملية صنع القرار
لالستجابة الفعالة والمنسقة.

•يعمل منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية تحت إشراف
منسق األمم المتحدة داخل البالد  -وإذا لم تكن لألمم المتحدة
حاضرة ،بدعم مباشر من الحكومة  -كإحدى مكونات االستجابة
األوىل المتكاملة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف حاالت
الطوارئ لتضمن الصلة بين االستجابة الوطنية واألمم المتحدة
واالستجابة الدولية األوسع نطاقاً.
•يدعم ويسهل عمل الحكومة المتضررة وفريق األمم المتحدة
ُ
القطري للعمل اإلنساين داخل البالد ،أو هيئات التنسيق األخرى
المنشأة يف مرحلة االستجابة األولية لحالة الطوارئ ،وخاصة يف
مجاالت:
•التنسيق يف الموقع
•التقييمات المنسقة وتحليل االحتياجات
•إدارة المعلومات
•يدعم ويسهل تنسيق جهود االستجابة للطوارئ بين الحكومة
واألمم المتحدة والمجتمع اإلنساين الدويل األوسع ،وينشئ ،عند
الطلب ،مركزا لتنسيق العمليات يف الموقع أو دعم إنشاء آلية
تنسيق المجموعة/القطاع من أجل التنسيق الفعال لجميع
أصول اإلغاثة الدولية والدعم المناسب إلشراف إدارة الطوارئ
الوطنية.
•قد ينشئ ،أثناء الزالزل وحاالت الطوارئ األخرى التي تنطوي على
هياكل منهارة ،أين تنشر فرق البحث واإلنقاذ الحضرية الدولية،
بنا ًء على الطلب ووفقا ً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 )2002( 150/57ووفقا ً للمبادئ التوجيهية للفريق االستشاري
الدويل للبحث واإلنقاذ ،مركز مغادرة االستقبال وخلية تنسيق
البحث واإلنقاذ الحضري كجزء من تنسيق العمليات مع سلطات
إدارة الطوارئ المحلية لتمكينهم من تلبية االحتياجات التقنية
للتنسيق الدويل للبحث الحضري وفرق االنقاذ.
•يدعم تنسيق التقييمات السريعة األولية ،بهدف تحديد األولويات
اإلنسانية االستراتيجية وكذلك التدخالت ذات األولوية المطلوبة
ووضع صورة عملياتية متضافرة ،بما يف ذلك من خالل تطوير
تحليالت محدثة للوضع من أجل إبالغ طلب النداء العاجل/
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وعملية التقييم المنسقة
الالحقة ،وعادة ما يتم إجراء تقييمات مفصلة متعددة القطاعات
من قبل الحكومة المتضررة والمجموعات والقطاعات الرائدة
داخل البالد.

ب 2.منهجية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق
تعتمد منهجية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق منذ
تأسيسها عام  1993على أفضل الممارسات يف أ كثر من  280مهمة
منتشرة يف  100دولة ،وإنها منهجية يمكن تكييفها لتناسب أي حالة
طوارئ معينة ،كما أنها مرنة وقابلة للتعديل وديناميكية ،بمعنى أنها
تتكيف مع التحديات المختلفة التي قد يواجهها فريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف مهمة ويضيف قيمة إىل
االستجابة.
يف األصل ،انبثقت منهجية نظام األمم المتحدة لتقيم الكوارث
والتنسيق عن الحاجة إىل التنسيق يف االستجابة للزالزل ،حيث
جمعت بين الجهات الفاعلة الوطنية إلدارة الكوارث واالستجابة
اإلنسانية الدولية ،و يف وقت الحق ،تطورت منهجية نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وتربعت على عرش جوانب من
مختلف النهج والخبرات لتصبح واجهة للتنسيق بين إدارة الكوارث
والعمل اإلنساين ،وتجمع المنهجية بين عناصر إدارة الكوارث والنماذج
التنظيمية الوظيفية واالعتبارات السياسية وتطبيق المبادئ والمعايير
والممارسات اإلنسانية الدولية.
كما تستخلص الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المستقاة
من بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ومعالجتها
وإدخالها يف قاعدة المعرفة هذه إلدراجها يف تدريب نظام تقييم
الكوارث والتنسيق وتطوير المنهجيات يف المستقبل.
الدعائم األساسية
تعتمد منهجية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على
أربعة "دعائم أساسية" تدعم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق وتوفر األساس لكيفية تعامل األفراد والفرق المنشورة مع
أهداف مهمة تقييم الكوارث والتنسيق.

الشكل ب1.
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اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

إدارة اﻟﻜﻮارث

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ

ﻣﺘﺴﺎوي ,ﻣﻠﺘﺰم,
ﻣﺨﺘﺺ ,ﻣﺮن,
ﺷﺎﻣﻞ ,ﻋﻤﻠﻲ ,داﻋﻢ

ﻣﺘﺠﺬرة ﰲ إدارة
اﻟﻜﻮارث ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ووﺻﻞ ﻫﺬه
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﺎ ً

ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺤﻴﺎد واﻟﻨﺰاﻫﺔ
واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ
ﻋﻤﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻜﻮارث

ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻜﻮارث ﻫﻮ
ﻧﻈﺎم ﻟﺪﻋﻢ  /ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻣﻊ دﻋﻢ اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الدليل الميداين

القيم األساسية
مفهوم نظام
األمم المتحدة
لتقييم الكوارث
والتنسيق

تشك ّل القيم األساسية السمات أو الصفات التي تمثل أ كبر أولويات
الفرد أو المؤسسة والمعتقدات الراسخة والقوة الدافعة األساسية،
وينتمي أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إىل
خلفيات وثقافات مهنية متنوعة ولديهم مهارات وكفاءات تحقق قيمة
لفريق النظام ،وتكمن يف صميم منهجية نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق بعض القيم األساسية التي يتعين على أعضاء
النظام وفرقهم االلتزام بها كجزء من عضويتهم أثناء قيامهم بمهمة
نظام تقييم الكوارث والتنسيق:
•المساواة  -يترك أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق شخصياتهم وأوضاعهم المهنية يف المنزل ،وجميع
األعضاء يف الفريق متساوون وال تهم المناصب الرئيسية.
•االلتزام  -أعضاء النظام ملتزمون بتحقيق هدف المهمة،
والمساهمة يف تحقيق هدف مشترك ،ووضع البرامج أو
االحتياجات الفردية والشخصية جانباً.
•الخبرة  -أعضاء النظام خبراء يف مجاالتهم وقادرون على تطبيق
خبراتهم دوليا يف مجموعة متنوعة من السياقات وحاالت الكوارث؛
كما أنهم ملتزمون بالحفاظ على مهاراتهم وخبراتهم ،ودائما على
أهبة االستعداد وموا كبة القضايا ذات الصلة.
•المرونة -يتسم أعضاء النظام بالمرونة والقابلية للتأقلم ،وإذ تقوم
فرق نظام تقييم الكوارث والتنسيق بتعديل أهداف المهمة حسب
االحتياجات الظرفية ومتابعة التطورات يف جميع األوقات.
•الشمولية  -ويتسم أعضاء النظام أيضا ً بالشمولية ،وتسعى فرق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إىل إشراك الشركاء
وأصحاب المصلحة اآلخرين وإدماجهم يف آلية التنسيق ،بهدف
إنشاء مجموعة كاملة يكون فيها الناتج أ كبر من مجموع أجزائه.
•الطابع التشغيلي  -يطبق أعضاء النظام تركيزا ً تشغيلياً،
وستبني فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
القرارات/التوصيات على االحتياجات التشغيلية وليس االعتبارات
السياسية.
•داعمون  -يدعم أعضاء النظام بعضهم البعض ونظرائهم داخل
البالد ،وأثناء العمل يف مهمة ،تسعى فرق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق إليجاد دور داخل هيكل موجود والدعم
والتوجيه دون إنشاء أنظمة غير مستدامة.
ويعتبر أعضاء نظام تقييم الكوارث والتنسيق أثناء أدائهم المهمة من
ُكمل القيم األساسية لـنظام األمم المتحدة
موظفي األمم المتحدة ،وت ِّ
لتقييم الكوارث والتنسيق القيم األساسية لألمم المتحدة ،أي النزاهة
والكفاءة المهنية واحترام التنوع ،والذي يجب أن يشترك فيه أعضاء
النظام أيضاً ،ويمكن الحصول على النص الكامل للقيم األساسية
لألمم المتحدة يف برنامج مهمة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق.

إدارة الكوارث
يعد نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أداة االستجابة
األوىل لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التي قد تدعم أو تنشئ
خدمات التنسيق األساسية خالل المرحلة األوىل الحرجة من
االستجابة؛ كما قد يقوم فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق بتعزيز القدرات الحالية أو أن يقوم مكتب األمم المتحدة
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لتنسيق الشؤون اإلنسانية بزيادة إمكانياتها داخل البالد أو يقدم
بنفسه خدمات تنسيق الشؤون اإلنسانية ،التي تتضمن دور التيسير
فيما يتعلق بالتنسيق اإلنساين.
ويتمتع نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أيضا ً بجذور
قوية يف إدارة الكوارث ،وبالتايل يمكنه إضافة قيمة خاصة على
المستويين البرامجي والتشغيلي خالل مرحلة إنقاذ الحياة ،عندما
تكون هناك حاجة التخاذ قرارات سريعة وإجراءات ملموسة ،ويسعى
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إىل ربط جميع
المستجيبين ،بما يف ذلك الفاعلين يف المجال اإلنساين والحكومة
المتضررة والمستجيبون الثنائيون والعسكريون والقطاع الخاص ،وما
إىل ذلك ،إلنشاء منصة للتنسيق وإنشاء الخدمات األساسية و توفير
القيادة توفير عند الحاجة.
ويف أعقاب العديد من الكوارث مباشرة ،قد يكون هناك فراغ حيث
يجب إنشاء "كل شيء" أو إعادة إنشائه من نقطة الصفر ،ويجب
إنشاء هياكل بسيطة وملموسة للتنسيق ونماذج تنظيمية طارئة
وخدمات أساسية قبل أن تتطور هياكل أ كثر تعقيداً ،وما يميز فريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ومنهجيته توفيره
واجهة تجمع بين إدارة الكوارث ونظام االستجابة اإلنسانية الدولية ،يف
حين أن هياكل التنسيق اإلنساين ال تشمل عادة الجهات الفاعلة ونهج
إدارة الكوارث ،ويمكن تعريف المصطلحين كما يلي:
•يمكن تعريف إدارة الكوارث ،والتي يشار إليها أيضا ً باسم إدارة
الطوارئ ،بأنها تنظيم وإدارة الموارد والمسؤوليات لمعالجة جميع
جوانب حاالت الطوارئ ،ال سيما التأهب واالستجابة واالنتعاش
األويل.
•تتضمن إدارة الطوارئ خططا ً وترتيبات مؤسسية لتوجيه وإشراك
جهود الهيئات الحكومية وغير الحكومية والتطوعية والخاصة
بطرق شاملة ومنسقة لغرض االستجابة للطيف الكامل
الحتياجات الطوارئ.
و ُيعد التنسيق اإلنساين طريقة شاملة ومبدئية إلدارة الكوارث خالل
التخطيط االستراتيجيين وضع السياسات وتسهيل التعاون واتخاذ
قرار توافقي.
يف بيئة االستجابة األوىل المعقدة ،يتعين على فريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أن يكون الرابط بين األنظمة
والمنظمات المختلفة التي لديها طرق مختلفة التخاذ القرارات ،سواء
أ كانت موثوقة ،مثل :الحماية المدنية أو العسكرية ،أو قائمة على
التوافق ،مثل :الفريق ال ٌقطري لألعمال اإلنسانية أو المجموعات،
وتتمثل عوامل النجاح الرئيسية لفريق نظام األمم المتحدة لتقيم
الكوارث والتنسيق يف إنشاء:
•الثقة السريعة بين هذه الجهات الفاعلة من خالل إظهار الكفاءة
والمهنية واالنفتاح فيما يخص المعلومات والنزاهة والمعاملة
بالمثل.
•القيادة من خالل ربط األفراد والمنظمات والموارد أو التعاون
معها أو تنسيقها أو قيادتها لتمكين الحلول ومعالجة األولويات يف
االستجابة لحاالت الطوارئ.
من خالل الربط الفعال بين إدارة الكوارث و"المجاالت اإلنسانية"،
يحقق فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق قيم ًة
مضافة ال توجد عادة يف نظام االستجابة اإلنسانية الدولية ،ويوفر
الفريق ُ
القطري لألعمال اإلنسانية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
خدمات متكاملة لالستجابة للكوارث وقد يمأل فجوة الحكومات
المتضررة.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الدليل الميداين

المبادئ اإلنسانية
مفهوم نظام
األمم المتحدة
لتقييم الكوارث
والتنسيق

تعد المبادئ اإلنسانية أساسية لكل من نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ومعظم الجهات الفاعلة اإلنسانية (انظر القسم
أ ،)1-1.ففي األعوام األخيرة حصلت زيادة مطردة وتنوع يف الجهات
الفاعلة يف مجال االستجابة ،وقد يعلق البعض منهم تفسيرات
مختلفة على المبادئ اإلنسانية ،وال يشمل المستجيبون يف المجال
اإلنساين بشكل متزايد الوكاالت/المنظمات الموجودة يف اللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،بل أيضا ً العديد من المنظمات غير
الحكومية والشركات واألفراد وشبكات المتطوعين عبر اإلنترنت
والمقاولين المعنيين بالمساعدات أو األمن ،وباإلضافة إىل ذلك،
يشارك عدد متزايد من البلدان والمنظمات متعددة األطراف يف أعمال
اإلغاثة اإلنسانية ،بأهداف وثقافات مختلفة ،ومستويات مختلفة من
الخبرة والتجربة يف الشؤون اإلنسانية.
وامتدادا ً للمبادئ اإلنسانية ،تم تحديد المعايير اإلنسانية األساسية
للجودة والمساءلة ،ويحدد المعيار المشار إليه مسبقا ،تسع التزامات

تستطيع المنظمات واألفراد المشاركون يف االستجابة اإلنسانية
استخدامها لتحسين نوعية وفعالية المساعدة التي يقدمونها ،ومن
خالل االعتراف العلني بالتزاماتها ،يمكن مساءلة المنظمات اإلنسانية
أمام األشخاص والمجتمعات المتأثرة باألزمة ،ويمكن االضطالع
على النص الكامل للمعيار اإلنساين األساسي للجودة والمساءلة
لبرنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على
الرابط التايلhttps://corehumanitarianstandard.org/files/files/:
20English.pdf%-20%Standard 20%20Humanitarian%Core

الشكل ب2.

المساحة التشغيلية لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻹﻧﺴﺎﱐ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

إدارة
اﻟﻜﻮارث

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﺎوض

تعمل إدارة األزمات التقليدية عموما ً على ثالثة مستويات :اتخاذ

القرارات االستراتيجية وتنسيق متوسط المستوى والتنسيق المباشر
للموارد يف الموقع ،وسيتم اتخاذ القرارات اإلستراتيجية يف الفريق

ُ
القطري لألعمال اإلنسانية من قِبل قادة المجموعة وشركاؤهم ،ويف
ً
بعض حاالت الطوارئ الواسعة النطاق ،يشار إليها أيضا باسم حاالت

ويف أعقاب وقوع الكارثة مباشرة ،سيحتاج فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق على أرض الواقع إىل التأكد من إجراء
أنشطة التنسيق بطريقة تتمسك بالمبادئ اإلنسانية وبالمعيار
اإلنساين األساسي للجودة والمساءلة ،ومن المهم أن يتم إيصال ذلك
بوضوح إىل الشركاء التقنيين وموظفي الدعم وغيرهم من الجهات
الفاعلة التي تعمل مع فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق.

لتقييم الكوارث والتنسيق توفير أو دعم القيادة على المستويين

القيادة

والتنسيق بشكل عام قيادة إستراتيجية ولكنها يف بعض األحيان،

ويؤدي توفير القيادة واإلدارة يف بيئة دولية متعددة المنظمات
إىل ظهور تحديات فريدة قد يصعب معالجتها من خالل النماذج
واإلجراءات التنظيمية التقليدية .أما على المستوى الوطني ،فعادة
ما يتم تحديد القيادة يف إدارة األزمات من خالل التشريعات الوطنية؛
لكن القيادة على الصعيد الدويل ليس لديها نفس األساس ،وتتطلب
اجراءات القيادة والهياكل التنظيمية اتخاذ تدابير واضحة تعترف بعمل
استجابة الطوارئ الدولية( .انظر القسم أ 2.لمعرفة المزيد عن آليات
االستجابة اإلنسانية).
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الطوارئ من المستوى ( 3ل ،)3-حيث يكون اتخاذ القرارات يف الوقت
المناسب ضرورياً ،فقد يتم تمكين المنسق المقيم التابع لألمم
المتحدة باتخاذ القرارات نيابة عن الفريق ُ
القطري لألعمال اإلنسانية.

واعتمادا ً على حالة الكارثة وحجمها ،يمكن لفرق نظام األمم المتحدة
البرامجي والتشغيلي يف حاالت الطوارئ ،وال تقدم فرق تقييم الكوارث

تقدم مشورة إستراتيجية للحكومات أو المنسق المقيم/المنسقين
المقيمين أو الفرق ُ
القطرية لألعمال اإلنسانية ،ويندرج مفهوم
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف إطار المستويات
البرامجية والتشغيلية فيما يتعلق بالقيادة.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
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الشكل ب3.

مفهوم نظام
األمم المتحدة
لتقييم الكوارث
والتنسيق

مستويات القيادة يف العمليات اإلنسانية ودور نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على كل مستوى
المستوى

استراتيجي
السلطات الوطنية  -المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية والفريق

القطري للعمل اإلنساين  -الجهات المانحة
برنامجي

السلطة الوطنية إلدارة الطوارئ  -فريق التنسيق المشترك بين

المجموعات  -الجيش العسكري
تشغيلي

السلطة المحلية إلدارة الطوارئ  -القطاعات  -المجموعات الفنية

األداة والمنتدى

منتدى القرار االستراتيجي  -خطة

االستجابة االستراتيجية  -التمويل /

تقديم المشورة

تقارير النداء للدعم

مركز تنسيق العمليات يف الموقع -
إعداد افتراضي  -التوجيه الفني

التخطيط العملي  -الدعم التشغيلي

ب 3.نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
يدير فرع دعم االستجابة لحاالت الطوارئ نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف،
ويوضع أعضاء فريق نظام األمم المتحدة تحت التصرف من قِبل
الدول األعضاء والبلدان المشاركة يف نظام تقييم الكوارث والتنسيق،
وكذلك من قِبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو وكاالت األمم
المتحدة أو المنظمات الدولية واإلقليمية وغير الحكومية.
ويقبل كل عضو أو دولة أو منظمة مشاركة اإلبقاء على مركز تنسيق
نظام واحد لكي يتفاعل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن جميع
المسائل المتعلقة بنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق؛
كما تعمل جهة التنسيق التابعة لـنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق أيضا ً كنقطة اتصال ألعضاء النظام من ذلك البلد أو
المنظمة.
ويجتمع المجلس االستشاري التابع لألمم المتحدة لتنسيق مكافحة
الكوارث سنويا ً لتقديم المشورة والتوجيه لمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية بشأن إدارة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
ويتألف من ممثلين عن البلدان والمنظمات األعضاء ويرأسه
المجلس
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ويحضر
َ
االستشاري عادة مرك ُز التنسيق الوطني أو التنظيمي التابع لـنظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

ب1. 3 .عضوية النظام
يف أبريل/نيسان  ،2018انضمت أ كثر من  80دولة عضو ودولة
مشاركة وكذا  18وكالة تابعة لألمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية
ومنظمات غير حكومية لعضوية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق.
الدول األعضاء أعضاء ذات تمويل الذايت يف نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ولديهم حسابات لمهمة نظام التنسيق لدى
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الدور

توفير القيادة
تقديم المشورة من خالل االستشارات

توفير القيادة
تقديم المشورة من خالل االستشارات

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يتم من خاللها إيداع األموال لتغطية
تكاليف نشر أعضائها الوطنيين ،وتشارك الدول األعضاء يف اللقاءات
السنوية للمجلس االستشاري لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
ضم نظام األمم المتحدة
والتنسيق ،وحتى أبريل/نيسان ّ ،2018
لتقييم الكوارث والتنسيق  41دولة عضوا ً تحت لوائه.
والدول المشاركة هي أعضاء برعاية نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،حيث يتم دعم مشاركتهم ماليا ً من خالل
المساهمات المقدمة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو من خالل
اتفاقيات خاصة مع بعض الدول األعضاء ذات التمويل الذايت.
إن المنظمات األعضاء يف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق (سواء كانت األمم المتحدة أو االتحاد الدويل لجمعيات
الصليب والهالل األحمر أو المنظمات الدولية/اإلقليمية أو المنظمات
غير الحكومية) هي عادة أعضاء يف التمويل الذايت و يلتزمون بتوفير
الموظفين كأعضاء يف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
للبعثات والتدريب.

ب 4.عضوية الفريق
يتمثل أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف خبراء
تربطهم جميعا ً صالت بالبلد أو المنظمة الراعية لهم.
كما يتمتع أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكارث والتنسيق من
الدول األعضاء أو المشاركة ،والذين غالبا ً ما يشار إليهم باسم أعضاء
نظام تقييم الكوارث والتنسيق الوطنيين ،بخبرة تنقسم عموما
بين العاملين يف إدارة الكوارث على المستوى الوطني والعاملين
يف االستجابة اإلنسانية الدولية ،وعادة ما يكون ألعضاء نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق من المنظمات مهارات أو خبرة يف
التنسيق اإلنساين الدويل يف قطاع معين من النشاط اإلنساين ،ويقوم
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتدريب هؤالء األفراد تبعا ً لمنهجية
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،لتنسيق االستجابة
المفاجئة.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
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ب 1. 4 .الوظائف
مفهوم نظام
األمم المتحدة
لتقييم الكوارث
والتنسيق

يجب أن يتمتع كل فريق من فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق بمجموعة واسعة من المهارات بما يكفي
لضمان أن األدوار والمسؤوليات األساسية الموضحة يف القسم
ب 1.3.يمكن تقديمها باستمرار خالل المهمة ،وتحقيقا ً لهذه الغاية،
يتم تعيين الوظائف القياسية ضمن الفرق المنشورة ،ويف المهام
األصغر ،قد يكون كل عضو يف فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق مسؤوال ً عن وظائف متعددة ،بينما أثناء الكوارث
األكبر ،قد يتم تعيين أعضاء متعددين لنفس الوظيفة.
وتجدر اإلشارة إىل أنه عند إنشاء مركز تنسيق العمليات يف الموقع،
قد يتم تعيين الوظائف على نطاق أوسع وتعيين المهام الوظيفية
لخاليا محددة تحت كل وظيفة .انظر الفصل م للحصول على
مزيد من التفاصيل حول وظائف وخاليا مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ،وتتمثل الوظائف العامة لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق يف:

قائد الفريق

اإلدارة
اللوجستية
ودعم الفريق

الدعم اللوجيستي للمهام المشتركة بين الوكاالت
ق وموظفي الدعم الفني
إدار ة موار د الفري 
ل والدعم المحلي والمترجمين
تنظيم اإلقامة والنق 

وغير ه.

ض نظام التسجيل
إنشا ء/فر 
اإلدارة المالية
إدارة
المعلومات

إدار ة تدفق المعلومات الداخلي
ل برمجيات بعثة نظا م األمم المتحدة
فضاء عم 

لتقييم الكوارث والتنسيق

ت الويب  ،وغير ه.
ت على منصا 
المعلوما 
التخطيط

ت  (3W،قائمة جهات
منتجات إدار ة المعلوما 

•خطة العمل ،أهداف المهمة والتحديثات
التشغيلية

ىل ذلك)
االتصال  ،وم ا إ 
تقديم
التقارير

ل االعال م والمعلومات العامة
التقارير ووسائ 

ط /اتصال مباشر مع المنسق اإلنساين التابع
•راب 
لألمم المتحدة والحكومة والشركاء والمجموعات
والمكتب اإلقليمي أو مقرات مكتب تنسيق
ن اإلنسانية
الشؤو 

ت اإلعالمية
المشورة المتعلقة بتطوير السياسا 

•التخطيط االستراتيجي

س العاجل ،الصندوق
ل اإلنساين( االلتما 
م التموي 
دع 

ي للطوارئ ،نظام التتبع المايل)
المتجد د المركز 

ل داخل الفريق
•ضمان التماسك واالتصا 
•المصادقة على التقارير الخارجية
ن األمنية
•نقط ة االتصال للشؤو 
•نقط ة االتصال لشؤون الفريق العامة
•الموافقة على السياس ة االعالمية
إدار ة شؤون السالمة واألمن
نائب قائــد
الفــريق

ق اللوجستية الداخلية
تنسي 

القيام مقا م قائد الفريق عند الضرورة وقم بأداء

مها م قائ د الفريق

إدارة الكوارث
والتنسيق

ق ويعمل مع الجهات
يقد م المشور ة لقائ د الفري 

ك:
المعني ة وشركاء إدار ة الكوارث ،بما يف ذل 

تعزي ز االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتحديد

أولوية أنشط ة االستجابة
ق الفرق الدولية
تنسي 

تقديم الدعم لتنسيق تقييم االحتياجات

ن/تتبع المواقع المادي ة ألعضا ء الفريق
تعيي 
االتصال بالفرق الفرعية التشغيلية
ق/المهمة ،إدارة مركز تنسيق
اإلدارة اليومية للفري 

العمليات يف الموقع

يف ذلك مع
إعدا د التقارير وإدارة المعلومات بما  

ت المتضررة
المجتمعات والسلطا 

ت بشأن إدار ة السالمة واألمن
توفي ر مدخال 

ط األمن والحماي ة للفريق
تخطي 
ق/الخروج للفرق
إدار ة إستراتيجية تسليم الفري 

ت الوطنية ومكتب تنسيق
الالحقة والسلطا 
الشؤون اإلنسانية وغير ه.

ل برمجيات بعثة نظا م األمم المتحدة
فضاء عم 

لتقييم الكوارث والتنسيق

ف على التقارير وإدار ة المعلومات
اإلشرا 
االتصال الداخلي
تنفي ذ السياسة اإلعالمية
29

االتصال  ،بم ا يف ذلك إنشاء صلة بين الحماية

ت االستجابة الدولي ة/األمم المتحدة
المدني ة وآليا 
م المتحدة لتقييم الكوارث
ق دعم نظام األم 
إدار ة فر 

والتنسيق

ت العامة
ت المعلوما 
ت لمبادرا 
توفي ر مدخال 

م المتحدة لتنسيق الشؤون
ب األم 
ل فريق مكت 
نق 

ل/استراتيجي ة الخروج
ى الطوي 
ى المد 
اإلنسانية عل 
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االستجابة
والتنسيق
اإلنسانيان

ع الجهات
ق ويعمل م 
يقدم المشورة لقائد الفري 

ك:
يف ذل 
المعنية والشركاء اإلنسانين  ،بما  

ل المساعدة
تنسيق الجهات الفاعل ة يف مجا 

اإلنسانية

وضع إطار ومبادئ ومعايي ر إنسانية خاضعة

للمساءلة لدعم حركة األمم المتحدة والصليب

والهالل األحم ر والمنظمات غير الحكومية التي
توفر أنشطة الحماي ة والمساعدة

أية مجاالت
تشغيلية
أخرى
للتنسيق ،
حسب ما
تحدده
أهداف
المهمة

حاالت الطوارئ البيئية

ث واإلنقا ذ الحضري
ق البح 
تنسي 

م المتّحدة
ين العسكري لألم 
التنسيق المد 

ق إدار ة الطوارئ
ق فري 
تنسي 

ن القطاعات والتجمعات
يقدم المشورة بشأ 

ل المساعدات اإلنسانية
اإلنسانية وآليات تموي 
تقديم الدعم لتنسيق تقييم االحتياجات

ك مع
ت بما يف ذل 
إعدا د التقارير وإدارة المعلوما 

المجتمعات والسلطات المتضررة

ن إدارة السالمة واألمن
ت بشأ 
توفير مدخال 

ن تحمل
ت التمويل )دو 
المساعدة يف صياغة طلبا 

المسؤولية الكاملة عنها(

م المتحدة
ل فريق مكتب األم 
المساعدة يف نق 

لتنسيق الشؤون اإلنساني ة على المدى
ل/استراتيجية الخروج
الطوي 
التقييم
والتحليل

ع الجهات
ق ويعمل م 
يقدم المشورة لقائد الفري 

المعنية،

ك:
إدار ة الكوارث والشركاء اإلنسانيين ،بما يف ذل 

تحليل المعلومات ،بما يف ذلك تحليالت الوضع

ل :التقييم
توفير خبرا ء يف منهجيات التقييم مث 

ت  /القطاعات وغير ه.
ع المبديئ للمجموعا 
السري 
التطوي ر واالتفاق وتطبيق قدرات التقييم المشتركة

ت والمنهجيات
واألدوا 

ت لصناع القرار
ض التقديمية والمالحظا 
العرو 

ع/المجموع ة الرائدة
الرئيسيين بما يف ذلك القطا 
ت التشغيلية
والوكاال 

إعدا د معلومات التقييم لإلفصاح العام

ضمان المساءلة بشأن االستخدا م والنشر

ت التقييم
الصحيحين معلوما 

العمل عن كثب مع الوكاالت التنفيذي ة والمنسقين

ن متابعة التقييمات ورصد تأثير التقدم المحرز
بشأ 
يف إطار العمل اإلنساين الخاضع للمساءلة
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ب 2. 4 .المؤهالت والتدريب
يتمتع أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
بمهارات متنوعة تمكن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من نشر
فرق متخصصة تتكيف مع السياق واألوضاع .تُظهر فرق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق القدرات القيادية التي تتوافق
بشكل وثيق مع تلك المطلوبة من موظفي مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية من الفئتين ع 4-وع ،5-أي أعلى فئتين
من الفئة الفنية لموظفي األمم المتحدة ،وذلك لتحسين قبول
وفهم أداء فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف
المهمة ،ويشجع نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
القيادة من خالل التآزر الوظيفي الوثيق مع المطلوبين من موظفي
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،وخاص ًة يف المستويات العليا .القيمة المضافة لنظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق هي بنشر فرق تعمل بكامل
طاقتها بدال ً من األفراد ،وهذا يمك ّن فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق من تغطية مجموعة واسعة من الوظائف وس ّد
المطالب المختلفة لإلدارة الوطنية للكوارث واالستجابة اإلنسانية
الدولية ،فضال ً عن االستفادة من الشبكات والعالقات اإلقليمية
القائمة.
إضاف ًة إىل المفاهيم المنصوص عليها يف الدعائم األساسية لـنظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسق (القسم ب ،)1.2.فإنه
يتعين على جميع أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق إظهار معرفتهم بالمجاالت التالية:
•بيئة الطوارئ الدولية  -بما يف ذلك أصحاب المصلحة يف
االستجابة لحاالت الطوارئ ،وأنواع مختلفة من النظم الوطنية
إلدارة الكوارث ،وواليات المنظمات اإلنسانية الدولية الرئيسية،
وفهم عام للقانون الدويل المنطبق على االستجابة الدولية
للكوارث
•الكوارث الطبيعية  -بما يف ذلك عواقب أنواع مختلفة من
المخاطر الطبيعية ،والضعف وسعة االستجابة والعمل يف بيئة
الطوارئ.
•الطوارئ البيئية :يمكن تعريف الطارئ البيئي على أنه كارثة
أو حادثة مباغتة تحدث نتيجة عوامل طبيعية أو تكنولوجية أو
بفعل اإلنسان أو نتيجة تضافر مجموع هذه العوامل التي تسبب
أو تهدد بالتسبب بأضرار بيئية خطيرة فضال ً عن األذى التي
تلحقه بخسائر يف األرواح والممتلكات البشرية ،وتشك ّل الكوارث
التكنولوجية إحدى أنواع حاالت الطوارئ البيئية ،التي يمكن أن
يكون سببها اإلنسان أو كارثة طبيعية.
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•إدارة الكارثة  -تتضمن التنسيق واإلدارة المباشرة لألعمال الحرجة
لالستجابة للنطاق الكامل الحتياجات الطوارئ.
•التنسيق اإلنساين  -بما يف ذلك المبادئ والمعايير اإلنسانية،
والبنية اإلنسانية الدولية وعملها ،وهياكل التنسيق ،و نهج
المجموعة وآخر التطورات.
•مفوضية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  -بما
يف ذلك بيان مهمتها وهيكلها وأدائها ودور منسق اإلغاثة يف حاالت
الطوارئ وأدوات وخدمات االستجابة لحاالت الطوارئ بما يف ذلك
التمويل اإلنساين ونظام مكتب األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق والمفهوم والمنهجية (بما يف ذلك الشروط المرجعية
العامة) وأفضل ممارسات بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق.
•الموارد المتاحة على اإلنترنت  -بما يف ذلك المواقع اإللكترونية
وقواعد البيانات ومعلومات البلد ومصادر المراجع ومنصات
التبادل وما إىل ذلك.
بعد االنتهاء بنجاح من الدورة التمهيدية والتدريب اإللزامي للسالمة
واألمن ،يجب أن يتم إصدار أسماء أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق الوطني بعقود لألمم المتحدة قبل نشرها ،وتصدر
التصاريح من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بجنيف وتكون صالحة لسنة واحدة ،وال يضمن عقد نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق صالح ضمان اإليفاد ،وأثناء
كل مهمة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ُيحدّد
تكوين الفريق من قِبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و فرع دعم
االستجابة للطوارئ على أساس االحتياجات الخاصة.

ب 3. 4 .الشبكة األوسع لنظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق
يمثل أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المدربون
و الذين لم يتم إيفادهم ألسباب عدة ،قيمة كبيرة لنظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ،وإذ يعتبرون مصدر دعم لنظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ككل ،ويف بعض األحيان ،دعما ً
محددا ً لبعثات وأنشطة النظام ،وتشمل هذه الشبكة العالمية أيضا ً
أعضاء آخرين أصبحوا واعين وداعمين لدور نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق والخدمات والمنهجية ،على سبيل المثال :من
خالل العضوية السابقة يف فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،أو دورات التوعية أو غيرها من األحداث أو التدريبات
التدريبية ،وبعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
والمنظمات الشريكة وشبكات االستجابة األخرى وغيرها ،وتُشجع
شبكة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق األوسع نطاقا ً
على تعزيز فهم وقبول النظام داخل مؤسستهم أو بلدهم أو منطقتهم،
وكذلك توفير مهمة أو تدريب أو أنواع أخرى من الدعم عن بعد.

ب 5.دعم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق
يجب أن تكون فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
التي يتم نشرها يف حاالت الطوارئ جاهزة للتشغيل واالكتفاء الذايت
من لحظة هبوطها يف البلد المتضرر ،وبعد وقوع الكارثة مباشرة ،قد
يواجه الفريق البنية التحتية واالتصاالت التالفة والمباين غير اآلمنة أو

31

المدمرة وتعطيال ً كبيرا ً للحياة والمرافق والخدمات اليومية ،ولذلك ،قد
يتعين على فرق نظام األمم المتحدة لتقييم لكوارث والتنسيق إحضار
االتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيا والمعدات المكتبية
الخاصة بهم وإقامة الخيام والغذاء ،ونقل هذا النوع من الدعم لفريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أمر حيوي لضمان
أن يتمكن الفريق من البدء يف أداء وظيفته لحظة وصوله إىل موقع
الكارثة.
باإلضافة إىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية والدعم
اللوجستي ،قد تكون هناك حاجة إىل مهارات محددة لتكملة فريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،بما يف ذلك خدمات
المعلومات الجغرافية المساحية ،وتقييم االستشعار عن بُعد وتحليله،
وغيره؛ كما سيتم دمج الشركاء الذين يقدمون مثل هذه الخدمات
بالكامل أو نشرهم جنبا ً إىل جنب مع الفريق ،ولضمان الدعم الكايف
لبعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،طور مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية العديد من الشرا كات مع الحكومات
والمنظمات اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
وبحسب متطلبات المهمة ،سيسعى مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية يف جنيف إىل نقل و توزيع الدعم لجميع بعثات
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وكحد أدىن ،قد يشمل
ذلك دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان اتصال البيانات
والصوت ولكن قد يتم توسيعه ليشمل مجموعة من الخدمات
األخرى.
تتمثل الخدمات المتاحة من خالل الشركاء لزيادة مهمة نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف:

تقييم إدارة المعلومات وتحليلها
•نظم خدمات المعلومات الجغرافية المساحية واالستشعار عن
بعد  -يقدم شركاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
خدمات رسم الخرائط للطوارئ وتحليل صور األقمار الصناعية
للمساعدة يف تحديد تأثير األحداث المفاجئة والمساهمة يف تحليل
المواقف بشكل عام؛ كما يقدم هؤالء الشركاء الخبرة والمعرفة
يف هذا المجال باإلضافة إىل البرامج واألدوات والبيانات المطلوبة،
مثل :الحصول على صور األقمار الصناعية أو خرائط األساس.
•التقييم والتحليل  -يمكن تعزيز تحليل االحتياجات اإلنسانية
وتقييمها على المستوى الميداين ومن خالل الدعم عن بُعد،
وعند النشر بجانب أو مع نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،سيتم تضمين هؤالء الشركاء يف معظم المناسبات،
يف خلية مركز تنسيق العمليات يف الموقع و التحليل والتقييم
(انظر القسم ط .2.و م .2.3.لمعرفة المزيد حول منهجية التحليل
والتقييم واإلعداد)؛ كما سيدعم خبراء الموضوعات عمل التقييم و
التحليل من خالل جمع البيانات وتحليلها وتطوير تحليل األوضاع.
•موظفو دعم معلومات مركز تنسيق العمليات يف الموقع -
سيتلقى العديد من الموظفين من شركاء الدعم التشغيلي
لـنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والنسيق تدريبا ً أيضا ً على
دعم معلومات مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،والذي يتمثل
دوره األساسي يف زيادة عمل أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق أو منسقو خلية مركز تنسيق العمليات يف
الموقع أثناء الكوارث من خالل توفير سعة إضافية متعلقة
بالمعلومات والتنسيق الداخلي ،ويمكنهم تقديم الدعم فيما
يخص جميع أشكال معالجة البيانات وتقديم الخدمات الخارجية
والدعم مع الخدمات األخرى المتعلقة بالتنسيق الداخلي وإدارة
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المعلومات داخل مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،ويمكن توفير
كادر دعم معلومات مركز تنسيق العمليات يف الموقع ككفاءة
إضافية للمجموعات عند الحاجة.
كما يمكن إيفاد هؤالء الموظفين كجزء من فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق الذي يعمل تحت إشراف فريق النظام أو
كجزء من وحدة التوظيف يف مركز تنسيق العمليات يف الموقع التي
تعمل تحت إشراف مدير مركز تنسيق العمليات ،ويتم توفير دعم
الموظفين من خالل اآلليات القائمة مع المنظمات الشريكة.

الهياكل األساسية وخدمات الدعم اللوجيستي
•حزمة خدمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -توفر تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت الدعم لفريق االستجابة األول القياسي،
مثل :فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أو
فريق معادل لالستجابة لحاالت الطوارئ ،وتتضمن الخدم ُة
االتصاالت األساسية والوصول لإلنترنت والخدمات المكتبية،
وغيرها ،وتسمح للفريق بالعمل من مواقع مختلفة ،وقد تكمل
أيضا ً تنسيق مرا كز أو مكاتب مركز االستقبال والمغادرة ،ويرافق
الحزمة  3-2من الخبراء الذين يرتبون تركيب المعدات وضمان
الصيانة وتوفير دعم المستخدم وكذا الدعم العملي واللوجستي
العام.
•خدمات الدعم اللوجيستي -قد يكون النقل السريع للموقع
مفتاح نجاح مهمة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
ويمكن لشركاء نظام األمم المتحدة إيفاد خبراء لوجستيين لدعم
أنشطة الفريق والعمل كمزودين للخدمة ،بما يف ذلك تأمين
مركبات النقل وتحديد أماكن السكن والمكاتب المناسبة ،وتزويد
الفريق بالمواد المكتبية والمواد األخرى المطلوبة ،و عاد ًة ،سيكون
شركاء الدعم هؤالء جزءا ً من وظيفة دعم مركز تنسيق العمليات
يف الموقع (انظر القسم م.)3.4.
•مركز التنسيق  -يوفر المعدات الالزمة إلعداد وإدارة مركز
تنسيق العمليات يف الموقع أو أي نوع آخر من مرا كز التنسيق،
بما يف ذلك الوصول إىل اإلنترنت عايل السرعة والشبكة المحلية
الالسلكية وطابعة الليزر ومرفقات آالت التصوير؛ كما قد يكون
يف خيام أو مباين جاهزة أو مباين قائمة ،وهذا يتوقف على الموارد
وتصمم خدمة مركز التنسيق على
المتاحة على أرض الواقع،
ّ
أساس كل حالة على حدة وتُنشر مع اثنين من موظفي الدعم
على األقل إلنشاء المرافق والبنية التحتية وتوفير الصيانة الدورية.
•المخيمات الكبيرة والصغيرة  -يف غضون مهلة قصيرة ،يمكن
لشركاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إقامة
مخيم صغير لدعم النظام بفكرة خيم تقدم الخدمات األساسية
خالل فترة زمنية قصيرة ما بين  8-2أسابيع ،وقد يشمل هذا
المفهوم السكن والمكاتب وخدمات تقديم الطعام ومرافق المياه
والصرف الصحي ومعدات االتصاالت والخدمات اللوجستية ،وقد
يكمل المخيم الصغير مركز التنسيق.
ّ
وكذلك ،يمكن نشر مخيم أ كبر لدعم المجتمع اإلنساين على نطاق
أوسع ،ويعد المخيم الكبير مفهوما ً شامال ً لجودة مرافق المكاتب
وأماكن اإلقامة ،بما يف ذلك جميع المعدات والخدمات الالزمة ،وقد
يشمل المفهوم مكتبا ً وأماكن إقامة وغرفا ً لالجتماعات ومرافق المياه
والصرف الصحي وخدمة المطبخ والتموين واألدوات والمعدات
وتنقية المياه وتوزيعها وإمداد الطاقة وتوزيعها و ما إىل هنالك ،ويوفر
المخيم أماكن مخصصة للنوم توفر الخصوصية الشخصية ومكاتب
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مع محطات عمل مناسبة وخدمة تقديم الطعام (المياه و ثالث
وجبات صحية ومتوازنة يومياً) ،ويف حين أن فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق قد يكون جزءا ً من طلب نشر مخيم كبير
وتسهيل وصول المخيم ،فإن إدارة المخيم ستحصل على الدعم من
قِبل وكاالت تشغيلية أخرى تابعة لألم المتحدة .انظر الفصل ص.
مرفقات لمزيد من المعلومات حول تحديد أماكن المخيم.

الدعم اإلداري
سيتم توفير الدعم اإلداري لبعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
بشكل رئيسي من خالل مكتب المنسق المقيم/المنسق اإلنساين
التابع لألمم المتحدة ،وعادة ما يشمل ترتيبات للدخول إىل البلد
المتضرر ،على سبيل المثال :التأشيرة عند الوصول واالستقبال يف
المطار واإلقامة والتنقل داخل البالد واالتصال بالمسؤولين الوطنيين
والمحليين.
تتطلب العديد من مهام نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق مهارات إدارية واسعة ومعرفة باإلجراءات الداخلية لألمم
المتحدة ،وتحقيقا ً لهذه الغاية ،درب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
العديد من موظفيه اإلداريين على دورة مهمة نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق وعمل الفريق ،ويمكنهم نشرهم كجزء من
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق لدعم مختلف
المهام اإلدارية ،مثل :التمويل وتعيين الموظفين الوطنيين وخطط
التكلفة و ما إىل ذلك.

ب 1. 5 .حشد خدمات الدعم
يمكن حشد خدمات الدعم:
•بنا ًء على طلب إدارة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية.
•بنا ًء على طلب قائد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق قبل المغادرة وبالتعاون مع مركز تنسيق المهمة يف
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف.
•تلقائيا ً (يف الحاالت التي توجد فيها حاجة واضحة للمعدات أو دعم
الموظفين لمهمة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
مثل :الزالزل أو غيرها من الكوارث المفاجئة التي تحدث يف
البداية).
وتُمك ّن الترتيبات الدائمة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من حشد
خدمات الدعم إىل جانب فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،ويتم اتخاذ الترتيبات الالزمة لنشر فرق الدعم يف الميدان
على أساس التعاون بين البلدان المستجيبة ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية.
باإلضافة إىل مهاراتهم الفنية والموضوعية ،درب العديد من الموظفين
من شركاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق موظفي
دعم نظام تقييم الكوارث الذي يضمن تمكنهم من المساعدة يف
عمليات مركز تنسيق العمليات يف الموقع وغيرها من المهام لفريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وسيحضر موظفو
الدعم دائما ً مجموعاتهم الشخصية ومعداتهم لضمان قدرتهم على
العمل.
ويتمتع العديد من موظفي دعم نظام ألمم المتحدة لتقييم الكوارث
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والتنسيق أيضا ً بخبرة واسعة يف المهمة ،ويجب دمجهم بالكامل يف
الفريق كما قد يضطلعون يف كثير من الحاالت بالمسؤولية عن واحد
أو أ كثر من المجاالت الوظيفية للفريق.

ب 2. 5 .الشركاء التنفيذيين لنظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق
يمكن توفير خدمات الدعم من جانب واحد أو أ كثر من الشركاء
التنفيذيين لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المدرجين
أدناه ،وقد و ّقع شريك تنفيذي لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق خطاب إعالن نوايا مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ينص على طبيعة الدعم المقدم وترتيبات النشر،
ويلتزم جميع شركاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
بوثيقة إطار شرا كة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
التي تحدد العالقة ،ويدعم شركاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق مهامه على أساس "أفضل جهد" ،وهذا يعني أنهم غير
ملتزمون رسميا ً بالنشر مع نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،لكنهم سيبذلون قصارى جهدهم للقيام بذلك اعتمادا ً على
التمويل وتوافر الموظفين والقيود األمنية ،إلخ ،وستتم مناقشة جميع
أنواع صور الدعم ،وأحجام فريق الدعم ،ومدة المهمة يف وقت طلب
النشر وتحديد احتياجات البعثة.

مشروع تقييم القدرات ()ACAPS
مشروع تقييم القدرات هو مشروع غير ربحي التحاد ثالث منظمات
غير حكومية (منظمة العمل لمكافحة الجوع ،و منظمة أنقذوا
األطفال ،والمجلس النرويجي لالجئين) ،وهو مشروع معني بتقييم
االحتياجات وتحليلها ،ويضطلع مشروع تقييم القدرات بدوره عبر
القطاع اإلنساين وينشر بانتظام تحليالت مستقلة وتقارير مواضيعية
حول األزمات اإلنسانية والكوارث الطبيعية ،وقد يدعم مشروع
تقييم القدرات مهام نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
من خالل خبراء يعملون يف خلية التقييم والتحليل بمركز تنسيق
العمليات يف الموقع أو عبر تقديم دعم التحليل عن بُعد .راجع القسم
م 3.2.لمعرفة المزيد عن خلية التقييم والتحليل بمركز تنسيق
العمليات يف الموقع.

فريق دعم األمريكيتين ()AST
ُشك ّل فريق دعم األمريكيتين يف العقد األول من األلفية الجديدة،
ويعمل بفريق دعم األمريكيتين ويديره أعضاء إدارة اإلطفاء واإلنقاذ
يف مقاطعة فيرفاكس بالواليات المتحدة األمريكية ،ولدى الفريق
 12موظفا ً مدربون تدريبا ً خاصاً ،ولديهم خبرة يف مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت واللوجستيات والتقييمات الميدانية وإدارة
المعلومات ،و ُينشر فريق دعم األمريكيتين بشكل أساسي عند
حدوث الكوارث المفاجئة يف منطقة األمريكيتين لتوفير الدعم لفريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وكذلك إلنشاء مركز
االستقبال والمغادرة ومركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وتُم َّول
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDفريق دعم األمريكيتين
إبان البعثات الدولية.

منظمة أطلس لوجستيك  -منظمة اإلنسانية
والشمول ()HI

إن منظمة أطلس لوجستيك هي المنظمة الفرعية بمنظمة اإلنسانية
والشمول المسؤولة عن نشر الخبرة اللوجستية وإنشاء "منصات
لوجستية" أثناء حاالت الطوارئ؛ كما تتمتع منظمة أطلس لوجستيك
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بالقدرة على االستجابة السريعة يف جميع أنحاء العالم وتقديم الدعم
اللوجستي من خالل نشر خبراء يف النواحي اللوجستية اإلنسانية
وسلسلة اإلمداد لدعم مهام نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق.
يقدم موظفو منظمة أطلس لوجستيك عادة الدعم والتنسيق
اللوجستي إىل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
وعند الضرورة ،إىل المجتمع اإلنساين األوسع ،وفيما يخص مهام نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،تتعاون منظمة أطلس
لوجستيك مع مرا كز االتصال اللوجستية ذات الصلة ضمن فريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بما يف ذلك شركاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق اآلخرين ،ويقود أو
يدعم خلية اللوجستيات يف مركز تنسيق العمليات يف الموقع،
ويتواصل مع جهات التنسيق اللوجستية داخل البلد ،ليضمن
التنسيق والتخطيط اللوجستي الكامل يف وقت مبكر من االستجابة.

لجنة ذوي الخوذ البيض
تضطلع لجنة ذوي الخوذ البيض بوزارة الشؤون الخارجية والعبادة يف
األرجنتين بأنشطتها عن طريق هيئة تطوعية ،من خالل استراتيجية
عمل قائمة على التعاون والتضامن والمشاركة المجتمعية،
ويتصرفون بنا ًء على طلب دولة متضررة أو يف إطار دعوة للمساعدة
اإلنسانية الدولية .فهم يعملون يف مهام إعادة التأهيل ،والتعمير،
والتنمية ،وتعزيز الوقاية من المخاطر وإدارتها يف األرجنتين وخارجها،
وتُع ّد خدمات الدعم الرئيسة لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق هي خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

شركة دويتشه بوست ()DHL
تقدم شركة دويتشه بوست دعما ً لوجستيا ً ميدانيا ً يف المطارات
لضمان التجهيز الناجح لمواد اإلغاثة وإرسالها ،ويف المرحلة األوىل
من االستجابة لحاالت الطوارئ تعم الفوضى ،ويمكن أن يكتسح
المطارات عددا ً كبيرا ً من رحالت اإلغاثة القادمة ،وقد ت ّ
ُعلق العمليات
المعتادة وقد تكون هناك حاجة إىل دعم لوجستي إضايف ،وبنا ًء على
طلب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،يمكن أن
تعمل فرق االستجابة للكوارث من شركة دويتشه بوست ،المؤلفة
من  400من متطوع من موظفي دويتشه بوست المدربين ،على
أرض الواقع خالل  72ساعة من اإلشعار.

آلية الحماية المدنية التابعة لالتحاد األوروبي
يمكن آللية الحماية المدنية التابعة لالتحاد األورويب ،من خالل
مركز تنسيق استجابة الطوارئ ( ،)ERCCتزويد خبراء وفرق االتحاد
األورويب وهم أخصائيين مدربين تدريبا ً عاليا ً بمهارات يف مجاالت مثل
التنسيق ،وجمع البيانات ،وإدارة الكوارث ،والخبرة البيئية ،والهندسة
اإلنشائية ،والبرا كين ،ويمكن إتاحتهم لنظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق؛ كما تتوفر أصول الحماية المدنية بصندوق
التبرعات التابع لالتحاد األورويب رهن طلب العمليات اإلنسانية
ويمكن نشرها لدعم االستجابة؛ كما تشمل العالقة مع اآللية أنشطة
التأهب المشترك مثل التدريب والتمرين ،وكشريك رئيسي يف نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيقُ ،ينفذ عدد من األنشطة
بين مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واآللية لضمان
الفعال بين نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
التعاون
ّ
وفرق الحماية المدنية التابعة لالتحاد األورويب عندما ُينشر كالهما يف
بيئة التشغيل نفسها .انظر القسم لمعرفة المزيد عن االتحاد األورويب
وال ُن ُهج اإلقليمية األوروبية.
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صندوق إغاثة الوقود ()FRF

مبادرة ريتش

صندوق إغاثة الوقود هو منظمة غير حكومية دولية غير ربحية مقرها
الواليات المتحدة األمريكية وهولندا وهي المنظمة غير الحكومية
الوحيدة يف العالم المخصصة لحل احتياجات الوقود يف االستجابة
اإلنسانية العالمية ،ويرسل صندوق إغاثة الوقود فرقا ً من متطوعين
على درجة عالية من التدريب متخصصين يف الكوارث الكبرى،
للمشاركة مع المجتمعات المحلية وشركات الوقود والطاقة واإلدارات
الحكومية المحلية والوطنية واإلقليمية لتنفيذ استجابة منسقة
للكوارث ،ويعمل صندوق إغاثة الوقود بصفته شريك دعم تشغيلي
لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وعضو يف المجموعة
االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ ،بتحديد متطلبات الوقود وأنواعه
ومصادره وكذلك وسائل النقل لتلبية احتياجات الوقود.

أنُشئت مبادرة ريتش ( )REACHيف عام  2010لتسهيل تطوير
أدوات ومنتجات المعلومات التي تعزز قدرة المجتمع المساعدة
اإلنساين على صنع القرار والتخطيط ،وتتخصص مبادرة ريتش يف
جمع البيانات الميدانية بطريقة منهجية وشاملة ،وقد تدعم مبادرة
ريتش مهام نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مع خبراء
يعملون يف خلية التقييم والتحليل بمركز تنسيق العمليات يف الموقع.
انظر القسم م 3.2.لمعرفة المزيد عن خلية التقييم والتحليل بمركز
تنسيق العمليات يف الموقع.

الشراكة الدولية اإلنسانية ()IHP
الشرا كة اإلنسانية الدولية هي شبكة تشغيلية متعددة الجنسيات
طوعية من وكاالت إدارة الطوارئ الحكومية العاملة يف مجال
المساعدة اإلنسانية من النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وإستونيا
وألمانيا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ ،والهدف الرئيس من الشرا كة
اإلنسانية الدولية هو تعزيز جهود االستجابة للطوارئ من خالل دعم
الجهات التشغيلية الفاعلة يف مجايل المساعدة اإلنسانية والتنسيق.
وتتمثل أهداف الشرا كة اإلنسانية الدولية يف:
•تعزيز القدرة التشغيلية يف حاالت الطوارئ من خالل نشر القدرة
المتخصصة على تلبية االحتياجات المفاجئة (الخبراء والمعدات)
يف المنظمات متعددة األطراف.
•تحسين الكفاءة التشغيلية والفعالية يف حاالت الطوارئ.
•تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية وتسهيل تبادل المعلومات
وكذلك تشجيع التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة يف حاالت
الطوارئ.
•تقديم بيانا ً عمليا ً للتعاون والتنسيق للحكومات المانحة.

•تعزيز التأهب لحاالت الطوارئ ،من خالل بناء القدرات والتدريب
والتمرين.
توفر الشرا كة اإلنسانية الدولية وحدات دعم لعدد كبير من بعثات
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وعند نشر فريق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،يق ّيم مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية احتياجات الدعم المحتملة و ُيخطر رئيس
الشرا كة اإلنسانية الدولية ،الذي يقوم بدوره باالتصال مع الدول
األعضاء األخرى لتحديد من يمكنه تقديم الدعم على أفضل وجه
مطلوب يف الوقت المتاح ،وستقوم الدولة أو البلدان الموردة ،ما لم
يتم االتفاق على خالف ذلك ،بتغطية تكاليف النشر والتشغيل.

منظمة MapAction
تعد  MapActionمنظمة غير حكومية متخصصة يف رسم خرائط
لحاالت الطوارئ اإلنسانية وتنتشر بانتظام يف مهام نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ،ويعمل لدى  MapActionفريق صغير
من الموظفين بدوام كامل ،لكن معظم قدراتها يو ّفرها متطوعين
مؤهلين يف نظم المعلومات الجغرافية مدربين للعمل يف حاالت
االستجابة للكوارث ،وتدعم منظمة  MapActionتدريب نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ووضع منهجه.
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منظمة تليكوم بال حدود ()TSF
تأسست منظمة تليكوم بال حدود يف عام  ،1998وهي منظمة غير
حكومية إنسانية متخصصة يف اتصاالت الطوارئ والتكنولوجيات
الجديدة لالستجابة اإلنسانية ،ويمكن لـمنظمة تليكوم بال حدود نشر
متخصصين يف االتصاالت من مقرها أو قواعدها اإلقليمية يف غضون
 24ساعة لدعم االستجابة للكوارث ،وتتركز مهام منظمة تليكوم بال
حدود على توفير الوصول إىل المعلومات للمتضررين من األزمات
اإلنسانية وتثبيت مرا كز اتصاالت الطوارئ لوكاالت المعونة.

برنامج التطبيقات الساتلية التشغيلية (يونوسات)
يوفر برنامج التطبيقات الساتلية التشغيلية التابع لمعهد األمم
المتحدة للتدريب والبحث ( )UNITARخدمات رسم الخرائط عالية
الجودة يف الوقت المناسب ومنتجات المعلومات الجغرافية المكانية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وصور األقمار الصناعية ،ويقدم
معلومات جغرافية مكانية يف الوقت المناسب وعالية الجودة لصانعي
القرار ،بما يف ذلك األمم المتحدة الدول األعضاء والمنظمات الدولية
وتطور يونوسات حلول دمج البيانات
والمنظمات غير الحكوميةّ ،
التي يتم جمعها ميدانيا ً مع صور االستشعار عن بُعد وبيانات نظم
المعلومات الجغرافية من خالل آليات ورسم الخرائط باستخدام
شبكة اإلنترنت ومشاركة المعلومات ،وهدف يونوسات هو توفير
حلول األقمار الصناعية والمعلومات الجغرافية يف متناول أسرة األمم
المتحدة والخبراء يف جميع أنحاء العالم الذين يعملون على الحد من
آثار األزمات والكوارث.
بمقدرة يونوسات خدمة رسم خرائط سريعة على مدار الساعة طوال
أيام األسبوع وهي جاهزة لدعم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق خالل جميع مراحل األزمة اإلنسانية مع مجموعة كاملة من
المنتجات المستمدة من األقمار الصناعية التي يمكن االعتماد عليها
يف الوقت المناسب ،باإلضافة إىل تحليالت الصور القمر الصناعي
وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية ،ويمكن تفعيل الخدمة
عن طريق إرسال طلب إىل  emergencymapping@unosat.orgأو
عن طريق االتصال بالخط الساخن  +41754114998يمكن لصانعي
القرار يف األمم المتحدة والدول األعضاء يف األمم المتحدة والمنظمات
الدولية والمنظمات غير الحكومية طلب تفعيل هذه الخدمة ،ومع
ذلك ،عندما يكون هناك نشر لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،تنشط منظمة اليونوسات ،كشريك تشغيلي ،تلقائيا ً
لمساعدة أعضاء الفريق المنشور عن بُعد .انظر أيضا ً القسم ي2.1.
خدمات المعلومات الجغرافية المكانية.
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دورة بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق
تتبع بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق عادة دورة تشغيلية نموذجية ،تغطي ثالث مراحل
مترابطة من النشاط :قبل اإليفاد ،أثناء البعثة ونهاية البعثة .إن الوعي بدورة المهمة سيساعد أعضاء

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على توقع األنشطة التشغيلية في الميدان وتخطيطها.

دورة مهمة فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

•قبل البعثة
مفصلة عن كل
يوفر هذا الموضوع معلومات
ّ

ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ أو اﻟﺒﻌﺜﺔ

مرحلة من مراحل دورة البعثة ،بما يف ذلك

• اﻟﺘﺄﻫﺐ
• ﺣﺸﺪ اﻟﻔﺮق
• ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ

من جانب قائد الفريق وكفريق.

اإلجراءات التي يتعين على األفراد اتخاذها،
•قبل البعثة

١

يرشدك هذا الفصل إىل الجوانب الهامة

لتدابير االستعداد الشخصي وإجراءات التعبئة

والعمليات ،وكيفية كتابة واستخدام خطة
العمل.

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

٣
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•أثناء البعثة

٢

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ أو اﻟﺒﻌﺜﺔ

ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻤﺔ أو اﻟﺒﻌﺜﺔ

• اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻻﻋﺪاد ﻟﻠﺨﺮوج
• اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

• اﻟﻮﺻﻮل
• إﻧﻬﺎء ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
• اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
• اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ

يصف هذا الفصل اإلجراءات الواجب اتخاذها

فور وصول البعثة ،ويوضح الخطوات الحيوية

التي يجب اتخاذها خالل اليوم (األيام) األوىل.
•نهاية البعثة

يصف هذا الفصل إجراءات التسليم والخروج،

بما يف ذلك ملخص التسليم ،واستخالص
المعلومات من الفريق ،وتقرير البعثة.
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قبل البعثة
ج1.

المقـدمــة

ج2.

االستعداد

ج2.1.

االستعداد الطبي

ج3.

التعبئة

ج3.1.

برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ()UMS

ج3.2.

خطة العمل

ج 1 .المقـدمــة
يمكن نشر أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف أي مكان
يف العالم خالل  48-12ساعة بعد تقديم الطلب ،ولدى مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية إجراءات راسخة ممارسة لضمان إمكانية تنبيه فريق ما وتعبئته
ونشره خالل هذا اإلطار الزمني ،ويحتاج أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق والبلدان المشاركة إىل وضع إجراءات داخلية لتمكين أعضاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق من االنتشار السريع ،واألمر
نفسه ينطبق على االستعداد الفردي  -فعند استالم إخطار نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ليس هو الوقت المناسب للبدء يف التفكير فيما
يجب إحضاره ،أو من الذي يطلبه للحصول على إذن أو للتحقق من صحة
جواز السفر واللقاحات ،ويقدم هذا الفصل مشورة عامة حول استعداد األفراد
قبل البعثة ويصف كيف يتم إخطار فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق وتعبئتها ونشرها.

ج 1 .االستعداد
من المتوقع أن يحافظ أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
عال من االستعداد ،وهذا األمر يختلف من فرد آلخر ،وكقاعدة
على مستوى
ٍ
مفصلة لكل ما يجب معالجته -
عامة ،يجب إعداد خطة شخصية أو قائمة
ّ
من التأكد من أن صالحية وثائق السفر ،إىل ترتيبات رعاية الحيوانات األليفة
والنباتات أثناء الغياب ،وستضمن الخطة المتكاملة أو القائمة المرجعية عدم
نسيان أي شيء عندما نكون يف عجلة من أمرنا وعند التعبئة لنشر البعثة.
فيما يلي بعض النصائح العامة حول ما يمكن إدراجه كتدابير استعداد ويف
قائمة مراجعة أو كليهما:
•الترتيبات الشخصية ،على سبيل المثال ،جاهزية األسرة للمغادرة المفاجئة
المحتملة للبعثة ،والترتيبات أثناء الغياب ،الوصية والشؤون الشخصية
بالترتيب.
•الترتيبات االحترافية ،على سبيل المثال ،االنتقال السريع من الوظيفة
لاللتحاق بنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،واستمرار الرواتب
والمزايا أثناء العمل.
•ترتيبات مرا كز التنسيق الوطنية التابعة لـنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،على سبيل المثال ،االتفاقات والتأمينات وترتيبات التمويل.
•المشاركة يف التدريب والتمرينات ذات الصلة لتحسين االستعداد الشخصي،
على سبيل المثال ،مكاتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
المختلفة أو غيرها من الدورات التدريبية حيث يتم تقديم الوقت ألعضاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
•تأكد من صحة عقد نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وكذلك
الشهادة الطبية ،والحفاظ على معلومات االتصال والمعلومات الشخصية
المحدّثة على النظام األساسي للمركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف
الموقع ()VOSOCC
•تجهيز وإعداد أدوات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وأفراد
البعثة.
•دفع الفواتير المعلقة وإلغاء  /إعادة جدولة المواعيد لفترة البعثة المتوقعة.
•التوكيل الرسمي أو اإلجراءات القانونية األخرى للتعامل مع شؤونك اليومية.
•التأمين على الحياة ،والتأمين ضد العجز ،والتأمين على الممتلكات
الشخصية.
•وثائق السفر والمال (نقدا ،بطاقات االئتمان ،العملة الصعبة).
•األدوية الموصوفة ،المتطلبات الطبية الخاصة بالبعثة ،على سبيل المثال،
الوقاية من المالريا.
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قبل البعثة

يتعلق اإلعداد يف الغالب حول تغيير التروس عقليا ً والدخول يف
عقلية مختلفة  -عقلية الطوارئ ،ومعظم عمال الطوارئ ،سواء كانوا
من قسم الحريق أو إدارة الصحة ،أو منظمة إنسانية أو من القوات
المسلحة ،سيشهدون على ذلك ويوافقون على أنه مع خطة معدة
إعدادا ً جيداً ،يعد كل ذلك مسائل متعلقة بالتنفيذ ،وعندما ينطلق
"االخطار" ،ينتقل المرء إىل عقلية الطوارئ ويتبع الخطوات المعدة
مسبقاً ،ويساعد هذا يف الحفاظ على وضوح الذهن وتخفيف آثار
اإلجهاد الذي يحدث بشكل طبيعي مع إخطارك للبعثة.

التوثيق
ستكون هناك حاجة إىل المستندات التالية ويمكن الوصول إليها
بسهولة أثناء السفر:
•جواز السفر (بفترة صالحية ال تقل عن ستة أشهر) ،ويفضل أن
يكون قابال ً للقراءة آلياً ،مع صفحتين فارغتين على األقل .احمل
صور فوتوغرافية وصور جواز سفر إضافية (إلصدار التأشيرات عند
الوصول إذا لزم األمر).

الكوارث والتنسيق التأكد من تحديث لقاحاتهم وتسجيلها يف شهادة
التطعيم الدولية (يوصى بمعيار منظمة الصحة العالمية) ألنه من غير
المرجح أن يكون هناك وقت كاف لترتيب التطعيمات قبل المغادرة
يف البعثة.
يوصى باللقاحات التالية (ويف بعض الدول ،إلزامية):
•لقاح الحصبة (الحصبة ،النكاف ،الحصبة األلمانية :جرعتان صالحة
مدى الحياة ،وعادة ما تعطى يف مرحلة الطفولة)
•الحمى الصفراء (إلزامية بالنسبة لبعض البلدان ،أي ال يمكن
الدخول دون شهادة تطعيم صالحة)
•تيتانوس ،باإلضافة إىل الدفتيريا
•فيروس شلل األطفال (إلزامي بالنسبة لبعض البلدان ،أي ال يجوز
الدخول دون شهادة التطعيم)
•االلتهاب الكبدي أ
•االلتهاب الكبدي ب
•حمى التيفوئيد

•شهادة التطعيم الدولية ،ونسخ فوتوغرافية منها.

•داء الكلب

•نسخ إلكترونية من المستندات األساسية (يف مواقع المساحة
السحابية مثل دروب بوكس وجوجل درايف ،إلخ).

•اللقاحات األخرى وفقا ً لألمراض المستوطنة يف المنطقة التي تتم
زيارتها ،مثل التهاب الدماغ الياباين والتهاب السحايا مجموعات
ACWY

•شهادة األمم المتحدة ،ونسخ فوتوغرافية منها.

•خط سير الرحلة والتذكرة اإللكترونية (من مكتب لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ألعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الوطنيين).
•نسخة ورقية من شهادة السفر من مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية (بدال ً من التأشيرة).
•العملة المحلية أو الدوالر األمريكي /يورو نقدا ً (ويفضل أن تكون
فئة صغيرة) وبطاقات االئتمان الدولية (مع أرقام الطوارئ يف حالة
الخسارة أو السرقة).
•معلومات البلد الخاصة بالبعثة ،بما يف ذلك أحدث تقارير للموقف
والخرائط ومعلومات االتصال ،إلخ.
•أرقام االتصال يف حاالت الطوارئ (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
يف جنيف ،داخل البلد والشخص المسئول).
•نسخ مطبوعة أو إلكترونية من أحدث المواد المرجعية ذات
الصلة ،مثل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
ومكتب لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،والمبادئ التوجيهية الرئيسية
األخرى.
•كتيب نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق هذا ،النسخة
الكاملة أو نسخة مختصرة من المذكرة التفصيلية.

تقدم عدد من المواقع معلومات محدثة عن المتطلبات والتوصيات
لكل بلد ،مثل مركز مكافحة األمراض والوقاية منها
( )www.cdc.gov/travelومنظمة الصحة العالمية (،)www.who.int
ولدى منظمة اإلنقاذ الدولية أيضا ً موقع ويب
(https://www.internationalsos.com/medical-and-security-
 )servicesوتطبيق يقدم المعلومات ذات الصلة.
تشكل المالريا خطرا ً كبيرا ً على العديد من المهمات ويجب على
أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وضع إجراءات
للحصول على العالج الوقايئ المناسب ،والعالج ،يف غضون مهلة
قصيرة ،على سبيل المثال ،من خالل وصفة طبية مقدمة من
الطبيب ،ونظرا ً ألن الوقاية من المالريا ال يمكن أن تكون فعالة تماماً،
فمن المهم اتخاذ تدابير وقائية ،مثل المواد الطاردة ،والناموسيات
المشبعة بالمبيدات الحشرية ،والمالبس الواقية المناسبة ،ويمكن
االطالع على مزيد من المعلومات والتوجيهات القطرية على المواقع
الصحية على النحو المشار إليه أعاله.
يجب أن يحتفظ أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
بسجالت صحية شخصية قد يحتاجها مقدمو الخدمات الصحية إذا
مرضوا يف البعثة ،ويجب أن تتضمن المعلومات المهمة ما يلي:
•فحص األسنان األخير
•سجالت األمراض الطبية واألدوية المستخدمة

ج 1. 2 .االستعداد الطبي
قد تتم مهام نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف
المناطق التي يتعرض فيها أحدهم ألمراض معدية ومخاطر صحية
األخرى ،وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تدهور ظروف الصحة العامة بعد
وقوع كارثة قد يزيد من خطر اإلصابة بمرض أو يعيق العالج أو
كليهما ،وبالتايل ،يجب على أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم
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•فصيلة الدم
•الحساسية ،وخاصة يف الغذاء أو الدواء
•سجل التلقيح
•تفاصيل التأمين الصحي
•اسم وتفاصيل االتصال بمقدم الرعاية الصحية المعتاد ،على
سبيل المثال ،طبيب شخصي أو أخصايئ طبي
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ينبغي تحديث هذه المعلومات (إىل جانب أي شهادات ذات صلة
والوصفات والمستندات الصحية األخرى) وحملها بواسطة أعضاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق عند نشرهم.

•تأكد من أن مجموعة األدوات الطبية الفردية الخاصة بها قد تم
إعدادها وتعبئتها ،بما يف ذلك أي أدوية أو مستلزمات طبية قد ال
تكون متاحة يف موقع النشر.

ينبغي على كل عضو يف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق حمل مجموعة طبية لعالج األمراض أو اإلصابات الصحية
البسيطة ،ويجب أن يتم تحضير ذلك مسبقا ً وأن يتم التحقق من
تواريخ انتهاء صالحية الدواء بشكل دوري ،وينبغي وضع عالمة
واضحة على المحتويات ،بما يف ذلك اسم الدواء واالستخدام
المناسب ،ويوصى بحاوية قوية مقاومة للماء ،بفتحات لتلبية
االحتياجات المختلفة ،وتتضمن المحتويات المقترحة ما يلي:

•يمكنك تعبئة مواد صحية احتياطية مثل النظارات والعدسات
الالصقة وما إىل ذلك وأي متطلبات مرتبطة بها.

العناية بالبشرة
واق من الشمس /قناع شمسي
• ٍ
•مرهم الشفاه
•مرطب
•لصقات طبية بأشكال وأحجام مختلفة
•كريم هيدروكورتيزون ضد حساسية الجلد ،لدغات الحشرات ،إلخ.
•كريم مطهر للجروح والخدوش ،إلخ
•مناديل مطهرة  /صابون
•طارد الحشرات (يحتوي على األقل  ٪ 50ديت أو إيكاريدين)
أدوية لعالج
•الحمى ،األوجاع ،األلم ،على سبيل المثال ،الباراسيتامول،
اإليبوبروفين ،األسبرين
•التهاب الحلق والسعال ،على سبيل المثال ،حبات الدواء المحالة
•سيالن األنف والحساسية ،على سبيل المثال ،مضادات
الهيستامين
•اضطراب يف البطن ،على سبيل المثال ،الفحم المنشط ،مضادات
الحموض
•اإلسهال ،على سبيل المثال ،االموديوم
•أ َ ْمال َُح اإلماهة َ
الف َم ِويّة ()ORS
•حبوب مكافحة المالريا
•المضادات الحيوية واسعة الطيف
•حبوب تنقية المياه
غير ذلك
•مناديل كحولية
•الضمادات
•قفازات طبية
عند استالم إخطار نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
يجب على األعضاء اتخاذ الخطوات التالية:
•تقييم حالتهم الصحية ،وإذا كانت هناك أي شكوك حول أمراض
أو إصابات أو حول حالة الصحة العقلية ،ينبغي على األعضاء
عدم تقديم أنفسهم للنشر حتى يتم حلها ويجب عليهم تقديم
المشورة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وفقا ً لذلك.
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•تضمين الوثائق الصحية الفردية يف حقائب اليد الخاصة بهم ،بما
يف ذلك شهادات التطعيم وبيانات الصحة الشخصية.
•تحقق من التهديدات والمتطلبات الصحية يف موقع النشر ،حدّث
مجموعة األدوات الطبية حسب االقتضاء وابدأ أي عالج وقايئ
ضروري.
يتضمن الفصل ق .الصحة الشخصية معلومات إضافية تتعلق بالبقاء
بصحة جيدة يف البعثة.

معدات شخصية
تختلف متطلبات المالبس والمعدات الالزمة للبعثة باختالف الموقع
والمناخ والثقافة ونوع الكوارث ومدى الضرر وعوامل أخرى ،وللحفاظ
عال من االستعداد ،من المتوقع أن يكون لدى أعضاء
على مستوى
ٍ
الفريق مجموعة مناسبة من المالبس والمعدات
متاحة لتمكينهم من االنتشار يف أي مكان يف العالم ،دون إضاعة
الوقت الالزم للحصول على معدات إضافية.
يجب على الجميع استخدام تقييمهم الخاص يف التعبئة للبعثة ،لكن
كقاعدة عامة ،يجب على األعضاء أن يحزموا حقائق خفيفة ويحزموا
بذكاء  -بما يف ذلك القدرة على حمل كل شيء بأنفسهم ،وسيتلقى
أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الجدد مجموعة
أدوات عندما يصبحون قابلون للنشر ،والتي تتضمن العديد من البنود
المناسبة للبعثات.
يجب استكمال مجموعة المهمة بالمالبس والمعدات حسب
التفضيالت الشخصية ،وعلى وجه التحديد ،يجب على األعضاء إضافة
الطعام لمدة  48ساعة األوىل (والماء لمدة  24ساعة األوىل) يف حالة
عدم توفر أي يف البداية ،ومن المهم وضع خطة طوارئ للحصول
على الغذاء والماء يف الموقع ،ويجب أن تشتمل مجموعات المهمات
الفردية أيضا ً على تغييرين على األقل من المالبس (مناسب لنوع
الكارثة ،والموقع/الثقافة ،والمناخ/االرتفاع والمدة المتوقعة للمهمة؛
يوصى باستخدام مالبس سريعة الجفاف ألنها تتيح لك السفر
بالضوء وغسل مالبسك الخاصة المالبس) وحذاء متين للمشي ،ومن
المهم أيضا ً تضمين مجموعة واحدة من مالبس العمل ،على سبيل
المثال ،سترة وربطة عنق للرجا ،مالبس مناسبة ثقافياً/محافظة
للنساء ،لالجتماعات مع المسؤولين المحليين ،وال يمكن المبالغة
يف التأكيد على أهمية ارتداء مالبس أنيقة لالجتماعات الرسمية ألن
العديد من الثقافات ال يأخذون على محمل الجد ،أو حتى يسيئون إىل،
األشخاص الذين ال يرتدون مالبس "مناسبة".
يوصى أيضا ً بالعناصر التالية لمجموعة أدوات المهام الفردية:
•حقيبة الظهر أو الحقيبة المحمولة (كأمتعة محمولة)
•معدات المطر والسترات والسراويل التي تطوى ،األحذية الصغيرة
المناسبة لجميع األحوال الجوية
•كيس للنوم ببطانة من الحرير أو القطن
•وسادة السفر  /غطاء
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•حقيبة الخصر أو حزام المال ،للمستندات والمال
•قبعة وأغطية رأس أخرى أو إحداها (للشمس أو الدفء حسب
االقتضاء)
•موقد خفيف الوزن وزجاجة واحدة سعة لتر للوقود (فارغة للنقل
الجوي)
•القدح ،طبق ،مجموعة الطبخ وأواين األكل
•زجاجة ماء مع فلتر تنقية بفتحة كبيرة لتنظيف أفضل
•الطعام الجاف  -ألول  72/48ساعة يف حالة عدم وجود بدائل،
وتحقق من "طعام الرحالت الطويلة" عبر اإلنترنت كأمثلة على
الحصص الغذائية عالية الطاقة وخفيفة الوزن وصغيرة الحجم
•أدوات الحمام ،بما يف ذلك منشفة ،وفرشاة/معجون أسنان مع
حقيبة إضافية للحفاظ على نظافتها ،ومناديل مبللة ،ومزيل
العرق ،والصابون أو غسول شامل  -حجم السفر ومناسب ألمن
المطار (أقل من  100مل) ،سائل صابون يف كيس بالستيكي
منفصل يف حالة التسرب أثناء السفر
•جل مضاد للبكتيريا أو سائل لتنظيف اليدين
•لفافة من ورق الحمام ،بحجم يناسب الحقيبة ،أو مناديل
كلينيكس (مناديل مبللة)
•سدادات األذن وقناع الوجه ،مع قطع بديلة
•نظارات إضافية وإمدادات كثيرة من العدسات الالصقة ،إذا لزم
األمر
•زوجين من النظارات الشمسية

•مجموعة بطارية إضافية/باور بنك لهاتفك

من أجل (السفر إلى) المناخ األكثر دفئاً  ،ضع في
اعتبارك:
•ناموسية
•طارد البعوض
•جزمة/حذاء مقاوم للبرد

للطقس البارد ،ضع في اعتبارك ما يلي:
•قبعة صوفية
•سترة مقاومة للرياح
•سترة من الصوف
•كنزة صوفية
•أحذية دافئة (مقاومة للماء)
•جوارب صوفية ،وقفازات ،أو قفاز دون أصابع ،أو وشاح أو عصابة
مكشوفة للرأس ورباط للرقبة ،مالبس داخلية صوفية أو حرارية

قد يكون ما يلي مفيداً أيضاً :
•بوصلة  /جهاز نظام تحديد المواقع العالمي
•منبه

•كشافات ،شعلة/مصباح يدوي مع لمبة احتياطية (أو ليد)
وبطاريات

•منظار بحجم الجيب

•سكين جيب/أداة متعددة ،سكين الجيش السويسري ،ليثرما ،وما
إىل ذلك (ال يوضع يف حقيبة اليد)

•عالمات التعريف ("شريحة معدنية") عليها االسم والجنسية
ونوع الدم

•طقم خياطة (ال يوضع يف حقيبة اليد)
•شلة خيوط
•شريط الصق
•ا كياس بالستيكية
•أعواد ثقاب وشموع
•قلم رصاص ودفتر مالحظات
•الكمبيوتر المحمول (انظر أيضا ً القسم ف 1.3.للحصول على
المشورة بشأن استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة الشخصية)
•شواحن للمعدات الشخصية ،ومحوالت شاملة لألجهزة الكهربائية
•وحدات ذا كرة USB
•هاتف محمول مع إمكانية استخدام بطاقات  SIMالمشتراة محليا ً
•هاتف ذكي مزود بكاميرا وواجهة ويب لتطبيقات المراسلة
محمل مسبقا ً بالتطبيقات
والخدمات األخرى عبر اإلنترنت،
ّ
القياسية ،مثل ،الهوية اإلنسانية وكتيب نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق وإرشادات المجموعة االستشارية
الدولية للبحث واإلنقاذ وكوبو تول بوكس ( ،)Kobo Toolboxإلخ.
(انظر أيضا ً القسم ف 1.4.للحصول على المشورة بشأن استخدام
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الهاتف الشخصي وبطاقات  SIMالمشتراة محلياً).

•الكتب والمجالت  -أجهزة القراءة اإللكترونية تعد خيارا ً جيدا ً ألنها
تأخذ مساحة أقل
•يمكنك تنزيل الموسيقى واألفالم
قد تكون هناك حاجة إىل خيمة شخصية للسكن ،ولكن يجب توضيح
ذلك مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قبل المغادرة إذا كان سيتم
توفير ذلك من قبل شركاء الدعم التشغيلي أو من خالل ترتيبات
أخرى.

ج 3.التعبئة
تبدأ تعبئة فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق عند
وقوع كارثة مفاجئة أو عند اإلنذار المبكر ،حيث تشير المعلومات
األولية إىل أن فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق قد
كاف ،على سبيل المثال ،يف
يكون مطلوباً ،وعندما يكون هناك تحذير
ٍ
األعاصير ،وما إىل ذلك ،قد يتم اتخاذ قرار لتحديد موقع فريق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مسبقا ً يف البلد إذا سمح
الوقت بذلك.
يتم إرسال تنبيه عبر المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع،
من خالل رسائل  SMSاآللية ورسائل البريد اإللكتروين ،إىل أعضاء
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نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق القابلين للنشر ،سواء
على المستوى العالمي أو إىل الفرق اإلقليمية حسب مقتضى الحال،
وقد تتلقى نقاط االتصال الوطنية التابعة لنظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق هذه التنبيهات إذا رغبوا يف ذلك ،وبعد تلقي تنبيه،
يقوم أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بتسجيل
الدخول إىل المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع لتلقي
المعلومات حول الكارثة واإلشارة إىل توفرهم للبعثة.
من المهم أن نالحظ أنه عندما يبلغ أحد أعضاء نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق عن توفره لمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية عبر المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع ،يتعين
على مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ()OCHA
افتراض أن عمليات التحقق من التوفر ذات الصلة قد تمت بالفعل،
أي توافر الشخصية والمهنية ،بما يف ذلك مع جهة التنسيق الوطنية
أو التنظيمية التابعة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
موجودة عند االقتضاء.
تتبع مرحلة التعبئة روتين محدد مسبقاً ،من مراحل ثالث:
 - M1تنبيه •  - M2االستعداد •  - M3aإرسال
يف بعض الحاالت ،قد يتقرر تبادل المعلومات المسبقة أو التحذير
المبكر من حدوث طارئ محتمل ألعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،ولكن دون إصدار تنبيه ،ويف هذه الحالة ،قد
يتم إرسال رسالة معلومات ،أو " ،"M0من خالل المركز االفتراضي
لتنسيق العمليات يف الموقع؛ تنبيه  M0هو للعلم فقط وليس هناك
أي إجراء مطلوب من أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق القابلين للنشر ،على الرغم من أنه يف بعض األحيان ُيطلب
من األعضاء اإلشارة إىل ما إذا كانوا سيتوفرون إذا كانت هناك بعثة.
قد تتم مقاطعة إجراء تعبئة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق يف أي وقت عن طريق إرسال رسالة منسدلة ( )M3bأو
رسالة إلغاء بعد .M1
لدى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف رقم هاتف للطوارئ
وعنوان بريد إلكتروين الستخدامه أثناء التعبئة:
الهاتف+41229171600 :
البريد اإللكتروينundac_alert@un.org :
مالحظة :على الرغم من أنه يمكن استخدام رقم الهاتف أعاله لالتصال
بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف يف أي حالة طوارئ ،إال أنه
يجب استخدام عنوان البريد اإللكتروين فقط من قبل أعضاء مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لإلشارة إىل توفرهم  /عدم
توفرهم بعد تنبيه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
ألنه ال يتم مراقبته يف أوقات أخرى ،ويجب دائما ً نشر مؤشرات التوفر/
عدم التوافر عبر اإلنترنت على المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف
الموقع ما لم تمنع الظروف غير المتوقعة ذلك.

تنبيه ()M1
•عند حدوث كارثة كبرى أو توقع حدوثها ،يفتح مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية موضوع مناقشة يف المركز االفتراضي لتنسيق
العمليات يف الموقع وينبه فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق إذا لزم األمر.
•يتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروين تلقائيا ً إىل أعضاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الفرديين ومرا كز
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التنسيق الوطنية التابعة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق إلبالغهم بالتنبيه ( )M1ومطالبة األعضاء باإلشارة إىل
توفرهم.
•يؤكد أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
توفرهم للبعثة ،إذا لزم األمر بعد التحقق مع مركز التنسيق
الوطني أو التشغيلي الخاص بهم ،والرد عبر اإلنترنت من خالل
المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع ،مبينا ً توفرهم
وتفاصيل االتصال وأقرب مطار وأقرب وقت متاح للمغادرة.
•يف بعض الحاالت النادرة ،يمكن إلغاء تنبيه  M1نظرا ً لظروف غير
متوقعة ،ويف هذه الحاالت ،ستُرسل لفريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق "رسالة إلغاء".

االستعداد ()M2
•يختار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق من بين أعضاءه المتاحين وفقا ً لنوع
الكارثة ،والمهارات ذات الصلة ،والمهارات اللغوية ،إلخ.
•عبر المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقعُ ،يرسل مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية رسالة نصية وبريد إلكتروين بشكل
تلقايئ لتنبيه ( )M2إىل أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق منفردين وكذلك نقاط االتصال الوطنية التابعة للنظام،
المشار إليهم يتم اختيارهم للتواجد يف وضع االستعداد.
األعضاء ُ
•يؤكد األعضاء المختارون استالم الرسالة االحتياطية  M2مباشرة
إىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واستكمال وتوقيع وإرجاع
نموذج الرد ( M2اإلقرار والموافقة على نشرها) ونموذج اقتراح
التأمين ،وثم يستعدون للمغادرة.

اإليفاد ()M3A
•يتخذ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAالقرارات
المتعلقة بتكوين الفريق النهايئ وإرساله.
•يتم إرسال رسالة اإلرسال ( )M3aبواسطة مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية عبر المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع إىل
أعضاء فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الذين
تم اختيارهم عن طريق الرسائل القصيرة اآللية والبريد اإللكتروين.
•يضطلع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بترتيبات
سفر أعضاء الفريق ويقوم بالتحضير لوصولهم إىل داخل البلد
(التأشيرات عند الوصول ،االستقبال يف المطار ،ترتيبات الفندق)،
وتُرسل التذا كر اإللكترونية إىل أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق الذين تم اختيارهم عن طريق البريد اإللكتروين،
باإلضافة إىل شهادة السفر (بدال ً من التأشيرة) لطباعتها وحملها
يدويا ً خالل الرحلة ،ويتم إعداد اتصال الفريق من خالل البريد
اإللكتروين ومجموعات  WhatsAppوبرنامج بعثة نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (.)UMS
•يرتب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف
تأمينا ً يغطي الخدمات التالية:
1.رقم الطوارئ على مدار الساعة يوميا ً
2.المساعدة واإلخالء الطبي
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3.التخطيط للطوارئ
قبل البعثة

4.المطالبة بالتسويات ،على سبيل المثال ،األطباء ،االستشفاء،
األدوية ،إلخ.
يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل حول التغطية واإلجراءات يف
برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
مالحظة :جميع التأمينات الضرورية األخرى هي مسؤولية العضو
المختار أو الحكومة  /المنظمة الراعية له  /لها.
•يستكمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAيف جنيف
طلبات تصريح السفر مع إدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم
المتحدة ( )UNDSSلجميع األعضاء المختارين ،والتي يفضل أن
يستلمها األعضاء قبل المغادرة.
•األعضاء المختارون يغادرون يف بعثة.
بمجرد معرفة تكوين الفريق ،يجب إجراء االستعدادات الفردية
النهائية ،وبقيادة قائد الفريق المعين ،يجب أن يبدأ الفريق بما يلي:
•تحديد أهداف البعثة ،والشروط المرجعية ( )ToRوالوظائف
المحتملة
•تحديد أعضاء شبكة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية و نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف البلد  /المنطقة.
•تأكيد ترتيبات السفر والرحالت الجوية ومتطلبات التأشيرة وبدل
اإلقامة اليومي ( )DSAوالتصديق ،إلخ.
•تسجيل معلومات االتصال على الهوية اإلنسانية .انظر أيضا
الفصل هـ.1.
•إذا لم ُيقرها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بجنيف ،يمكنك البدء بدردشة جماعية ،بما يف ذلك نقطة االتصال
الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف،
باستخدام تطبيق مراسلة ،على سبيل المثال WhatsApp ،أو
 Skypeأو  Slackأو ما شابه ذلك ،وعقد أول اجتماع افتراضي
للفريق.
•ابدأ عملية بناء الفريق عن طريق الوصول إىل جميع األعضاء
ومناقشة المهارات الفردية ونقاط القوة والضعف.
•دراسة المعلومات الخاصة بكل بلد ،والوضع السياسي
واالجتماعي  -االقتصادي ،والظروف المناخية ،والمتطلبات الطبية،
والوضع األمني ،والدروس المستفادة من االستجابات السابقة،
إلخ .تحميل إىل المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع
حسب االقتضاء.
•راجع مصادر المعلومات الثانوية ،على سبيل المثال ،الدولية/
الوطنية ،ووسائل اإلعالم ،ووسائل التواصل االجتماعي ،والمواقع
اإلنسانية ،إلخ .اشترك بحساب تويتر الخاص بالحماية المدنية
الوطنية إن أمكن.
•احصل على معلومات خاصة بالكوارث ،مثل النتائج المترتبة
وظروف المعيشة المحتملة ومتطلبات األمتعة الشخصية
والمعدات الالزمة وغيرها من المتطلبات.
•تسجيل الدخول وتحميل تحديثات برنامج بعثة نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ومجلد البعثة المعين،
والوصول إىل البريد اإللكتروين للبعثة .انظر أيضا الفصل ج3.1.
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الحساسية الثقافية
قد تؤثر االعتبارات الثقافية والسياسية واالجتماعية والدينية على
الطريقة التي يتعامل بها الفريق مع أهداف البعثة ويجب أن يؤخذ
يف االعتبار من جانب أفراد أعضاء الفريق لضمان التكيف مع العادات
المحلية وتجنب اإلساءة إىل النظراء المحليين أو تنفيرهم ،على سبيل
المثال:
•قد يعتبر الحجاب للنساء إلزامياً.
•نادرا ً ما يتم قبول األكمام القصيرة والسروال كزي عمل.
•قد يحظر استهالك بعض المواد الغذائية أو الكحول.
•يجب احترام إدارة االجتماعات المحلية والتسلسالت الهرمية
والعادات وقد يعني هذا نجاح أو فشل البعثة.
يجب على أعضاء الفريق البحث يف المعلومات الثقافية قبل النشر،
على سبيل المثال ،نصيحة السفر من وزارة الخارجية يف بلدهم ،وما
إىل ذلك ،والسعي للحصول على إحاطة عن عادات وتقاليد البلد عند
الوصول ،وغالبا ً ما يكون الموظفون والسائقون المحليون مصدرا ً
ممتازا ً يف هذا الصدد.

وثائق السفر
عاد ًة ما يتم إصدار تذا كر إلكترونية ألعضاء فريق النشر من مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية عند سفرهم الدويل وشهادة سفر من األمم
المتحدة بدال ً من التأشيرة ،ويتم إرسالها بالبريد اإللكتروين إىل عضو
الفريق ويجب طباعتها وحملها يدويا ً أثناء الرحلة ،وكحد أدىن ،يجب
االحتفاظ بنسخة إلكترونية على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي،
ويجب على المسافرين الذهاب إىل المطار يف أقرب وقت ممكن
للحصول على وقت للتعامل مع أي مشاكل مع ترتيبات المغادرة،
وبعض شركات الطيران ليست على دراية بشهادة األمم المتحدة
للسفر وقد تتطلب إيضاح أن عضو الفريق يسافر يف بعثة إغاثة طارئة
تابعة لألمم المتحدة وأن تأشيرة الدخول ،إذا لزم األمر ،ستصدر عند
الوصول إىل البلد المتضرر.

النقود
يف بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،يتم
استخدام بدل اإلقامة اليومي لألمم المتحدة ( )DSAلتغطية النفقات
الشخصية ألعضاء فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق وسيتم إتاحتها إما عن طريق التحويل المباشر إىل الحساب
المصريف لعضو الفريق ،أو من خالل مكتب برنامج األمم المتحدة
اإلنمايئ المحلي بالعملة المحلية ،وهؤالء األعضاء الذين ال يريدون
تحويل بدل اإلقامة اليومي إىل حساباتهم البنكية
ويفضلون استعادته من خالل مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
المحلي عليهم إخطار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بهذا قبل
النشر.
يجب أن يكون أعضاء الفريق على دراية بأن األمر قد يستغرق بضعة
أيام قبل أن يتلقوا بدل اإلقامة اليومي ،خاصة يف حاالت الكوارث،
وعليه ،ينبغي عليهم أن يحملوا النقود (يف فئات صغيرة) ،إىل حد
مقبول ألسباب أمنية (يحددها المسافر) ،بعملة مقبولة يف البلد
المتأثر (عاد ًة الدوالر األمريكي أو اليورو أو العمالت الدولية الرئيسية
األخرى).
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قبل البعثة

الحقائب

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ويمكن الحصول على
المعلومات ذات الصلة على العنوان التايل:

نظرا ً ألن الرحلة إىل البلد المتضرر قد تنطوي على العديد من تغييرات
الرحالت الجوية ،ينبغي لألعضاء أن يحزموا أجهزتهم الشخصية
بطريقة يمكنهم من خاللها نقل العناصر األكثر حيوية للسماح لهم
بالعمل فور وصولهم ،ويوصى باستخدام درجة االستحقاق العادية
لألمتعة اليدوية إىل أقصى حد ،وتذكر إتاحة متسع من الوقت
للتفتيش األمني يف نقاط العبور واحترام أحدث لوائح السفر الجوي
الدولية المتعلقة باألشياء الممنوعة يف حقائب اليد.

www.yearofmicrocredit.org

يف الحاالت التي قد يكون فيها ألعضاء الفريق رحالت داخلية للوصول
إىل موقع (مواقع) الكوارث ،قد تكون بدالت األمتعة أقل بكثير من
تلك المسموح بها يف الرحالت الجوية التجارية الدولية ،وينبغي النظر
يف ذلك ،من حيث التعبئة واختيار األمتعة على حد سواء ،ومن حيث
المبدأ ،سيحجز مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
( )OCHAيف جنيف تذكرتك التي تسمح بقطعتين من الحقائب مما
يجعل إعادة التنظيم ممكنة دون الحاجة إىل ترك المعدات ملقاة يف
فندق أو ما شابه ذلك عند التحضير لرحلة داخلية متواصلة مع وزن
مقيد.

في الطريق
عند السفر ،من المهم أن ينتهز أعضاء الفريق الفرصة للحصول على
أ كبر قدر ممكن من الراحة حيث يتوقع منهم القيام بالعمل فور
وصولهم إىل البلد المتضرر ،ويف حالة حدوث أي شيء غير متوقع أثناء
الرحلة ،مثل فقدان اتصال طيران ،يجب إبالغ مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية على الفور.

ج 1. 3 .برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ()UMS
يحتاج أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق كفريق
واحد إىل إنشاء بروتوكوالت لالتصال وإدارة المعلومات منذ بداية
المهمة ،ويدعم برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق التي
تتيح لهم التعاون عن بُعد وإنتاج المستندات ومشاركتها وحفظها
باستخدام مساحة واحدة أو المزامنة يف شبكة محلية أو عبر اإلنترنت؛
كما يوفر إمكانية الوصول إىل اإلرشادات والنماذج القياسية الرئيسية
الستخدامها يف البعثة (تسمى صندوق أدوات نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق) ويمكن استخدامها عند عدم االتصال
باإلنترنت.
والمعلومات متاحة على الموقع
http://portal.undac.org/pssuportal/portalrest/filesharing/
download/public/wwfVZOw5ry8RqBq
يتوفر أيضا ً فيديو تعليمي على:
https://www.youtube.com/watch?v=P5o_Fofgd7k
من خالل برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
سيتم إنشاء حساب بريد إلكتروين بنظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق للفريق لكل بعثة ،وسيكون العنوان :اسم البعثة
 undac.orgوسيتم توفير اسم المستخدم وكلمة المرور لقائد فريق
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يمكن إنشاء المزيد من العناوين ،على سبيل المثال ،لمناطق وظيفية
محددة أو خاليا مركز تنسيق العمليات يف الموقع ( )OSOCCإذا لزم
األمر.

ج 2. 3 .خطة العمل
تطوير خطة عمل البعثة هي مسؤولية قائد الفريق ويجب أن تبدأ
بمجرد معرفة تكوين الفريق ،ومن المتوقع أن يشارك كل عضو من
أعضاء الفريق يف عملية التخطيط ،التي يبدأها بشكل عام مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية وقائد الفريق ،وينبغي ترتيب اجتماع
افتراضي للفريق عبر سكايب أو ما شابه ذلك يف أقرب وقت ممكن،
وبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
( ،)OCHAيشارك قائد الفريق مع المكتب القطري  /اإلقليمي
لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAومقر مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ( )OCHAوالمنسق المقيم  /المنسق اإلنساين
التبع لألمم المتحدة ( )RC / HCلتنسيق تطوير برنامج العمل.
عند صياغة خطة العمل ،ينبغي النظر يف ما يلي:
•تكوين الفريق ،جهات االتصال ،القدرات ،األدوار والمسؤوليات
المحتملة ،الدعم يف الموقع وخطة النشر.
•هدف (أهداف) البعثة واضحة وموجزة.
•األنشطة األولية عند الوصول ،على سبيل المثال ،االجتماع مع
المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة ومكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والسلطات الوطنية
والمسؤول المعين ( )DOللسالمة واألمن وسلطات المطارات،
إلخ.
•استراتيجية إدارة المعلومات ،بما يف ذلك متطلبات اإلبالغ
ومنتجات المعلومات المتفق عليها مع المواعيد النهائية.
انظر الفصل ط 2.لمزيد من التفاصيل حول تطوير استراتيجية
المعلومات.
•خطة االتصاالت الداخلية والخارجية.
بشكل عام ،تحدد خطة العمل أساس البعثة ويعطي التوجيه لمزيد
من التخطيط ،ويمكن إنشاؤه تقريباً ،حيث نادرا ً ما تسمح سرعة
النشر للفريق بااللتقاء قبل الوصول إىل البلد ،وتعمل تطوير خطة
العمل على إشراك أعضاء الفريق يف "وضع البعثة" ،وتتيح لهم
طرح األفكار وتوقع التحديات والفرص وتخطيط المنهج ،واألهم من
ذلك ،أنه يسمح لكل عضو يف الفريق بالوضوح يف المهام األولية عند
الوصول.
على الرغم من أن الكثير قد يكون غير معروف عند بدء التخطيط
األويل ،إال أن مراجعة مصادر البيانات الثانوية يمكن أن توفر معلومات
مهمة حول الموقف المتطور ،وإىل جانب المعلومات األساسية
ومعلومات ما قبل األزمة ،غالبا ً ما تكون البيانات الثانوية أثناء األزمات
هي المصدر الوحيد للمعلومات يف حاالت الكوارث التي قد تتعطل
فيها خطوط االتصال وتكون المعلومات نادرة ومجزأة وغير متسقة،
ويف بعض الحاالت ،سيتم نشر تحليل رسمي للوضع لتلخيص
هذه المعلومات قبل وصول نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
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والتنسيق (انظر القسم ي ،)2.ويمكن القيام بذلك من موقع عن
بُعد بملخصات مقدمة من متخصصين من مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية أو شركاء آخرين .تتمثل مصادر المعلومات المهمة األخرى
لبرنامج العمل يف خطة العمل لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق (الشروط المرجعية) (انظر القسم ب )1.4.أو أي الشروط
المرجعية األولية التي تم تحديدها بالفعل للبعثة (وتم توزيعها مع
تنبيه .)M2

المحتويات
يجب أن تظل خطة العمل قصيرة وبسيطة ،ويف صلب الموضوع،
لتجنب الكثير من المعلومات التفصيلية التي ستتغير مع تطور
الوضع ،ويجب تضمين المحتوى التايل:
•الموقف  -يجب أن يتضمن ملخصا ً للمعلومات المعروفة حول
حادث الكارثة واألضرار واالستجابة الوطنية واالستجابة الدولية
والتطورات المتوقعة يف حالة الطوارئ ،بما يف ذلك المخاطر
الثانوية.
•أهداف البعثة -يجب أن تعكس مهام نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق وأن تستند إىل توجيهات منسق اإلغاثة يف
حاالت الطوارئ و المنسق المقيم/المنسق اإلنساين التابع لألمم
المتحدة والحكومة وموقف حالة الطوارئ ومتطلبات الدعم داخل
البلد ،وينبغي أن تشير أهداف البعثة إىل التركيز الرئيسي للبعثة،
على سبيل المثال ،دعم التقييم ،وإدارة المعلومات ،والتنسيق،
ودعم تنسيق المجموعات ،وإنشاء مركز تنسيق العمليات
يف الموقع ،واالتصال ،والتنسيق الميداين ،والقاعدة (القواعد)
المتوقعة للبعثة ،على سبيل المثال ،يف العاصمة مع رحالت
ميدانية أو يف موقع الطوارئ مع اتصال يف العاصمة ،ومن المهم
جدا ً أن تكون أهداف البعثة تتمتع بمعيار المواصفات المتكاملة
:SMART
•محددة  -مكتوبة ببساطة وموضح بها ما سيتم القيام.
•قابلة للقياس  -يمكن أن تقدم أدلة ملموسة على أن األهداف قد
تحققت ،ويف حين أن الهدف أو األهداف العامة للبعثة ستصبح
مقياسا ً للبعثة ،إال أن هناك عاد ًة عدة قياسات قصيرة األجل أو
أصغر يجب إنجازها.
•يمكن تحقيقها  -تح ٍد ومناسب للموقف ،ولكن ُمحدد جيدا ً
بما فيه الكفاية بحيث يمكن تحقيقه ،ويجب أن يمتلك الفريق
المعرفة والمهارات والقدرات المناسبة الالزمة لتحقيق األهداف.
•الواقعية  -هدف يستطيع الفريق العمل من أجله ،مع مراعاة
جميع العوامل والقيود ذات الصلة.
•محدد زمنيا ً  -مرتبط بإطار زمني يجب الوصول إليه.
• ُمنظم -ينبغي أن تشمل تنظيم الفريق يف المجاالت الوظيفية
طبقا ً ألهداف البعثة ،وكذلك تعيين المسؤوليات الفردية بين
أعضاء الفريق ،ويجب أال يشمل هيكل الفريق األساسي على
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وموظفي
الدعم فحسب ،بل وأيضا ً عمليات النشر اإلضافية التي يقوم
بها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وينبغي
أن يشمل وظائف مثل القيادة واإلدارة (قائد الفريق ونائب
قائد الفريق) وإدارة المعلومات (التقييم والتحليل واإلبالغ)،
والعمليات (تسهيل التنسيق ،واالتصال مع المستجيبين للكوارث،
ومنسقي المجموعات ،وما إىل ذلك) ،والخدمات اللوجستية
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(النقل والمجلس والسكن) والدعم (اإلدارة واالتصاالت السلكية
والالسلكية) ،ويجب أن يشمل تنظيم الفريق أيضا ً مواقع أعضاء
الفريق (الحقل و  /أو العاصمة) والقاعدة.
•برنامج العمل  -ينبغي أن يتضمن وصفا ً موجزا ً لألنشطة
المخطط لها داخل المجاالت الوظيفية من أجل تحقيق أهداف
البعثة والعالقة بين هذه األنشطة واإلطار الزمني لتنفيذها ،ومن
المهم تحديد األنشطة المرتبطة مباشرة بأهداف البعثة والحفاظ
على تحديث هذه األنشطة.
•التسليم والخروج  -يجب أن يتضمن تقديرا ً لما ينبغي أن تستمر
أنشطة البعثة بعد مغادرة الفريق ،ومن يجب تسليمهم إليه ،وما
هي األنشطة التي ينبغي إنهاؤها ،وعلى الرغم من عدم الدقة يف
المراحل األوىل من البعثة ،من المهم إدراج هذه النقطة لمزيد من
التطوير مع تطور البعثة ،وتذكر أن البعثات عادة ما تكون قصيرة
ويجب إغالق الحلقة من البداية.
•النظراء داخل البلد  -يجب أن يشملوا المنسق المقيم  /المنسق
اإلنساين التبع لألمم المتحدة ،الذي سيعمل الفريق تحت سلطته،
باإلضافة إىل نظرائه اآلخرين المهمين ،مثل الفريق القطري
لألعمال اإلنسانية ( )HCTوآليات التنسيق األخرى ،والسلطات
الوطنية بما يف ذلك السلطات الوطنية والمحلية إلدارة الكوارث الخ
•اللوجستيات والموارد  -ينبغي أن تتضمن معلومات عن
الترتيبات اللوجستية للفريق المعمول بها أو المطلوبة ،مثل
اإلقامة والنقل ،وكذلك موارد الفريق مثل معدات االتصاالت
السلكية والالسلكية وموارد دعم البعثة ،على سبيل المثال،
المعدات المكتبية والمالية للبعثة.
•دعم البعثة  -ينبغي أن يتضمن معلومات عن التدابير المطبقة
لدعم وتوفير الدعم عن بعد للبعثة من المكتب اإلقليمي مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومقر مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ،وكذلك معلومات عن مختلف موارد الدعم/
الموارد المقدمة من الشركاء التشغيليين اآلخرين (انظر القسم
ب.)5.2.
•استراتيجية إدارة المعلومات  -ينبغي أن تشمل إجراءات
االتصال بين الفريق والمكتب اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،والمقر الرئيسي للمكتب ،والمواقع
الميدانية والمنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم
المتحدة ،ويجب دائما ً إرسال التقرير األول إىل مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف أقرب وقت ممكن بعد
الوصول إىل البلد المتضرر ،وبعد ذلك ،يجب على الفريق إرسال
تقارير/تحديثات منتظمة عن الحالة حسب االقتضاء ،ويجب
أن يوضح هذا القسم من خطة العمل تدفق المعلومات داخليا ً
داخل الفريق وما هو مطلوب مع النظراء ،أي متى يتم اإلبالغ،
وبأي شكل ولمن ،وسيكون من المهم يف كل بعثة تحديد كيفية
مساهمة الفريق يف تقارير موقع المنسق المقيم /المنسق
اإلنساين التابع لألمم المتحدة و/أو تقارير موقف مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (من المكتب اإلقليمي أو
العالمي) ،ويحتوي القسم ح 2-على معلومات مفصلة حول
تطوير إستراتيجية إدارة المعلومات والقسم ي 1.1.تقارير نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق القياسية.
•السالمة واألمن  -يجب أن تتضمن معلومات عن مخاوف
السالمة واألمن يف البلد المتضرر ويف موقع الكارثة ،بما يف ذلك
تعليمات لحركات الفريق ،على سبيل المثال ،نظام األصدقاء،
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وإعداد التقارير وتحديد الهوية ،ويتم تضمين نموذج منفصل
لتخطيط السالمة واألمن يف برنامج بعثة نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ،ويحتوي الفصل ز على معلومات
مفصلة عن أمن البعثة.
•استراتيجية وسائل اإلعالم  -يجب أن تتضمن استراتيجية اتصال
لوسائل اإلعالم الدولية والوطنية ،بالتشاور مع المنسق المقيم /
المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة ،والمكتب اإلقليمي لمكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ويف حاالت الطوارئ الكبيرة ،مقر مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ويجب أن تتضمن الخطط الرسائل
الرئيسية المتفق عليها وتحديثها يومياً ،وينبغي أن يرشح الفريق
متحدثا ً رسميا ً باسم وسائل اإلعالم الدولية (عاد ًة قائد الفريق)
ويجب مشاركة الرسائل الرئيسية المتفق عليها مع جميع أعضاء
الفريق يومياً ،ويف حاالت الطوارئ التي تتمتع بوجود إعالمي دويل
كبير ،ينبغي متابعة نشر ضباط وسائط اإلعالم المدربين التابعين
لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وقد تكون هناك
حاجة لترشيح متحدث رسمي مختلف لوسائل اإلعالم الوطنية إذا
لم يكن قائد الفريق يجيد اللغة المحلية ،والفصل كـ .يحتوي على
مزيد من المعلومات حول تطوير استراتيجية وسائل اإلعالم.
إذا كان فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق جزءا ً
من استجابة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية األوسع
نطاقاً ،فسوف يتعين تحديد التنظيم والوظائف والقيادة وإعداد
التقارير الداخلية للفريق واالتفاق عليها وفهمها جيدا ً لضمان توفير
استجابة "لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واحدة
متماسكة" ،وهذا أمر ذو أهمية حيوية ألنه قد يؤدي بطريقة أخرى
إىل ازدواجية الجهود ،والثغرات يف الخدمات ،ونقص الدعم القيادي
لمنسق المقيم/المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة والفريق
القطري لألعمال اإلنسانية وفقدان مصداقية مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية خالل المنظومة اإلنسانية.

برنامج خطة العمل كأداة لإلدارة
تذكر أن خطة العمل هي وثيقة حية يجب تعديلها أثناء البعثة مع
تطور الوضع ،ومع ذلك ،قد يكون إبقائها ديناميكية أمرا ً صعبا ً ألنه
من السهل جدا ً وضع خطة مكتوبة تظل على الورق وال تتحول أبدا ً
إىل حقيقة واقعة ،ويجب أن تكون خطة العمل أداة إدارية تستخدم
للتوجيه ،وقد تكون الخطة التفصيلية المتشددة للغاية بالسوء نفسه
مثل الخطة مفرطة السطحية ،والخطة السابقة قد تكون مفصلة
للغاية وقد يعفو الزمن
فهي تطبع ،يف حين أن األخيرة قد تكون سطحية للغاية لتعكس
الموقف بدقة وتحديد ما يجب القيام به ،ويكمن التحدي يف إيجاد
التوازن ووضع خطة توفر إطارا ً كافيا ً لتوجيه وهيكلة برنامج العمل،
خاص ًة يف األسبوع األول ،لكنها مرنة بما يكفي للتكيف مع التغيرات
(السريعة) عند حدوثها.
لضمان بقاء خطة العمل ديناميكية واستخدامها كأداة إدارية ،قد
يكون من المفيد استكشاف خيارات العرض المختلفة وتحديد معايير
لقياس التقدم المحرز ،ويمكن القيام بذلك بالتنسيق اإللكتروين،
باستخدام برنامج مختلف ،أو عن طريق األوراق الكبيرة المعروضة
على الحائط ،وفيما يلي مثال على هيكل بسيط حيث تم إعادة
تعريف أهداف البعثة كعالمات مرجعية على جدول زمني.
يمكن تقسيم المهام المراد إ كمالها يف أنشطة محددة ،إما للفريق،
أو لكل مجال وظيفي أو فرد من أعضاء الفريق ،وإذا كان ذلك
ممكناً ،يجب على الفريق إجراء مراجعة للعمليات يوميا ً وتعكس أي
تغييرات يف العمل الفوري المخطط لهذا اليوم ويف اليومين المقبلين.

الشكل ج .1

مثال :جدول زمني ألهداف البعثة
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻞ أﻫﺪاف ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ

١
اﻷﺳﺒﻮع اﻷول
• ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
OSOCC

اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﱐ
• وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺮوج
•  OSOCCﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

• إﻋﺪاد ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

• ﻓﺮق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﻌﻤﻞ

• ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺎﺋﻢ

• ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

• اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷوﱄ ﻟﻠﻮﺿﻊ

• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

• إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﻔﺮق
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
• إﻧﻬﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

• إﻧﺸﺎء رواﺑﻂ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻘﻴﻢ  /ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
• إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﱄ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
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• اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﺟﺎرﻳﺔ

• إﻧﻬﺎء اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
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الدليل الميداين

د 1.المقدمة

أثناء البعثة
د1.

المقـدمــة

د2.

الوصول

د2.1.

االجتماع األويل مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة،
والفريق القطري لألعمال اإلنسانية ،والسلطات الوطني

د3.

التنفيذ

د3.1.

التوحيد

تعد أول  24ساعة بعد وصول فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق إىل داخل البالد ساعات حاسمة إلثبات المصداقية واألداء الالحق،
ولذلك ،يجب النظر يف اإلجراءات الواجب اتخاذها خالل أول 24ساعة وإعدادها
بعناية قدر اإلمكان ،وينطبق هذا بشكل خاص على االجتماعات األولية لفريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أو قائد فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم
المتحدة والفريق القطري لألعمال اإلنسانية و/أو الحكومة.
فيما يلي قائمة باألنشطة المرتبطة عادة بمرحلة أثناء البعثة من مهمة نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وليست كل األنشطة المدرجة هنا
قابلة للتطبيق طوال الوقت ،وقد يكون هناك أنشطة إضافية غير مدرجة،
وتهدف القائمة يف المقام األول إىل أن تكون دليال ً لالستخدام التقديري ألعضاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

الوصول
•إجراءات الدخول الكاملة ،مثل الهجرة والتخليص الجمركي ،إلخ.
•تأمين النقل المحلي واللوجستيات.
•بدء االجتماعات مع النظراء داخل الدولة ،على سبيل المثال ،المنسق
المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة ،والسلطات الوطنية،
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على المستوى اإلقليمي/الوطني،
ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية ،والمنظمات غير الحكومية
وغيرها من أصحاب المصلحة.
•الحصول على الوضع األمني/اإلحاطة ،وإذا لزم األمر ،وضع اللمسات
األخيرة على خطة السالمة واألمن للفريق .انظر أيضا ً الفصل ز لمزيد من
المعلومات حول السالمة واألمن يف األمم المتحدة.
•تحديد القضايا الرئيسية ،وتبديد األفكار المعدة مسبقا ً وتوضيح أهداف
البعثة.

وضع اللمسات األخيرة على خطة العمل
•تأكيد أهداف البعثة ووضع اللمسات األخيرة على االتفاق باالتفاق مع
المنسق المقيم /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة والفريق القطري
لألعمال اإلنسانية ،والسلطات الوطنية و/أو مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية اإلقليمية/الوطنية /المقر الرئيس.
•وضع اللمسات األخيرة على خطة العمل بصيغة يمكن استخدامها كأداة
لإلدارة .انظر أيضا ً القسم
•ج  3.2لمحتويات برنامج العمل والتصور.
•تحديد االحتياجات/القيود اإلضافية وتحديد الموارد المطلوبة.
•حدد أدوار األعضاء العاملين من مواقع أخرى ،إذا تم نشرها.
•حدد عدد الموظفين اإلضافيين المطلوبين من نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق أو مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو شركاء الدعم
التشغيلي ،سواء عن بعد أو كجزء من الفريق وطلب عند الحاجة من خالل
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف.
•دراسة استراتيجية التسليم والخروج.
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أثناء البعثة

اإلجراءات األولية
•يمكنك تحديث المعلومات لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف
جنيف يف نهاية اليوم عن طريق البريد اإللكتروين أو بالهاتف باتباع
نموذج تحديث نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
اليومي الموجود يف برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق.
•يمكنك صياغة التقرير األويل عن نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق وشاركه مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية يف جنيف ،المنسق المقيم/المنسق اإلنساين
التابع لألمم المتحدة ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية المحلي
أو اإلقليمي ،ووجهات أخرى حسب االقتضاء ،ويرجى مالحظة أن
الفريق لن يصدر تقريرا ً عن موقف مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ولكن سيتم تضمين تقرير نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق فيه ،وانظر أيضا ً الفقرة ي 1.1.لمعرفة
منتجات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق القياسية.
•انشر على المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع بعض
تحديثات الموقف.
•أنشئ قائمة جهات اتصال وشاركها على المركز االفتراضي
لتنسيق العمليات يف الموقع.
•شارك أرقام السالمة مع جميع أعضاء الفريق.
•شارك موقعك على المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف
الموقع ،على سبيل المثال ،الفندق ،مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ،مكتب نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
إلخ.

•قم بتحليل الموقف وإعادة دراسة أهداف البعثة وتكييف خطة
العمل إذا لزم األمر.
•وضع أهداف جديدة وضبط األدوار والمسؤوليات حسب الحاجة.
•تحليل عبء العمل وضبط أو طلب موارد إضافية إذا لزم األمر.
•إنشاء روتين جديدا ً للفريق ،على سبيل المثال ،االجتماعات/
اإلحاطات ،واإلبالغ عن المواعيد النهائية.
•دراسة استراتيجية التسليم والخروج.

د 2.الوصول
فور الوصول ،يجب على الفريق إ كمال إجراءات الهجرة والجمارك
الالزمة ،ويف بعض البلدان ،قد يلزم اإلعالن عن بعض المعدات ،مثل
اتصاالت األقمار الصناعية ،وعادة ما يقدم مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية الوثائق لتسهيل الدخول إىل قائد فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق أو موظفي الدعم الذين يحملون المعدات،
ويتم دائما ً إبالغ مكتب المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية أو
المكتب القطري لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،يف حالة وجوده،
بوصول الفريق ويجب أن يتخذ عادة جميع الترتيبات الالزمة ،بما
يف ذلك التأشيرات عند الوصول (عند الضرورة) ،ودخول المعدات،
وخدمة االستقبال يف المطار ،وإذا أمكن ،حجوزات فندقية ،وينبغي أن
يحمل كل عضو يف الفريق تفاصيل االتصال لمكتب المنسق المقيم
يف المنسق المقيم وجهات االتصال الرئيسية األخرى يف حالة حدوث
مشاكل عند الوصول.

•اسع لشراء بطاقة  SIMمحلية ،وانظر أيضا ً القسم ف4.1.
للحصول على المشورة بشأن الهاتف المحمول الشخصي.

بناء الثقة

التنفيذ

تُظهر تجارب المهمة أن هناك ثالثة عوامل أساسية لنجاح البعثة:

دعم المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة
والفريق القطري لألعمال اإلنسانية ،السلطات الوطنية و  /أو
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على المستوى
(المستويات) اإلقليمية  /الوطنية  /المقر الرئيسي.

تسمح العوامل الثالثة المذكورة أعاله للفريق بإنشاء ثقة سريعة مع
الشركاء الرئيسيين الذين يتعاونون معهم وينسقون معهم ،وإذا بدا أن
هناك مهارات معينة يفتقدها الفريق للقيام بأنشطة معينة لتحقيق
أهداف البعثة ،فينبغي اتخاذ إجراء على الفور من خالل المناقشة مع
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف.

إنشاء و  /أو دعم هياكل التنسيق ،مثل مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ،وآليات التنسيق بين المجموعات.

تتمتع فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بسمعة
طيبة ،لكن هذا ال يعني أن الثقة الالزمة وبناء الشبكات الضرورية

توفير أو دعم القيادة على مستوى البرامج و/أو العمليات كما هو
مطلوب.
تسهيل و/أو دعم عمليات التقييم وإدارة المعلومات.
دعم أصحاب المصلحة اآلخرين بتنسيق االستجابة إذا لزم األمر ،على
سبيل المثال ،وكاالت األمم المتحدة ،والمجموعات الفردية ،وهياكل
التنسيق المدين العسكري ،والمنظمات غير الحكومية ،والمواقع
الميدانية ،إلخ.
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واع ،ويحتاج المرء إىل البدء من نقطة
لنجاح البعثة تتم دون بذل جهد ٍ
الصفر يف كل مرة وبناء الثقة مع الشركاء خطوة بخطوة.
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الشكل د1.

أثناء البعثة

عوامل النجاح الرئيسية يف بناء الثقة

ﺷﺮوط ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ

ﺛﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻹدارﻳﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ

دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺨﺒﺮة )اﻟﺘﺪرﻳﺐ(

اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻘﻴﻢ وﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄﺮي اﻻﻧﺴﺎﱐ
ﺧﺒﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ

ﺣﺠﻢ وﺧﺒﺮة وﺗﻮازن اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﺧﺒﺮة وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﺗﺸﺎ )اﻟﺘﺪرﻳﺐ(
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷدوات واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

إدارة وﻗﻴﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ )اﻷوﺗﺸﺎ(
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻌﺜﺎت

ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺒﻌﺜﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ )اﻟﺒﻌﺜﺔ( :ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻣﺒﻜﺮ ﺑﺸﺄن ﺷﺮوط ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ودﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﺴﻖ
اﻟﻤﻘﻴﻢ  /ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻫﺬا ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎح رﺋﻴﺴﻲ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆدي إﱃ اﻟﺜﻘﺔ
ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻮي ﻣﻊ اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺨﺒﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻬﺎرات ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ.
اﻣﺘﻼك ﺧﺒﺮة ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ )ﻣﺴﺢ اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ( واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء أو رﺑﻂ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺑﺄداء دور ﻣﺮﻛﺰي ﰲ إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.

تأسيس االتصال
إنها إحدى اإلجراءات األوىل التي يتعين على الفريق القيام بها فور
وصوله إىل العاصمة مقابلة المنسق المقيم/المنسق اإلنساين
التابع لألمم المتحدة والفريق القطري لألعمال اإلنسانية ،وكذلك
مع السلطات الوطنية ،ويف بعض الحاالت ،قد يكون لمكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تمثيال ً يف البلد أو قد يكون هناك
بالفعل موظفون من المكتب اإلقليمي لمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،ويف مثل هذه الحاالت ،يجب على فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق التواصل مع موظفي مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية على الفور واتخاذ قرار بشأن المسار التايل للعمل،
وإذا وصل الفريق إىل نقطة أخرى غير العاصم ،حيث ال يوجد ممثل
عن المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة أو
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،فيجب أن يشرعوا
فورا ً يف إنشاء قاعدة عمليات فريق والتواصل مع السلطات الوطنية
 /المحلية.

إنشاء قاعدة الفريق
يف العاصمة ،ينبغي عاد ًة إنشاء قاعدة عمليات فريق العمل إما
يف المكتب الرئيسي لألمم المتحدة ،بالقرب من المنسق المقيم/
المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة ،أو من مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،أو مع الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث
( ،)NDMAوإذا ثبت أن هذا غير عملي ،بالتشاور مع المنسق المقيم
 /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية قد يضطر الفريق إىل إنشاء قاعدة يف مكان
آخر ،وقد يكون هذا يف فندق أو يف مكتب آخر تابع لألمم المتحدة أو يف
مكتب السلطة الوطنية ،وإذا وصل الفريق مباشرة إىل موقع للطوارئ
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حيث ال يتم تمثيل المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم
المتحدة أو مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،فيجب
على الفريق المضي قدما ً يف تحديد قاعدة يمكن أن يعمل منها،
ويفضل أن يكون أقرب ما يمكن إىل السلطات الوطنية المسؤولة عن
الطوارئ.
لتحقيق أفضل استخدام للوقت ،قد ينفصل الفريق يف هذه المرحلة،
ويقوم بتنفيذ مهام مختلفة وفقا ً لبرنامج العمل األويل ،ويجوز ألحد
األعضاء إنشاء قاعدة فريق مع موظفي الدعم وإنشاء االتصاالت
السلكية والالسلكية والمعدات المكتبية ،يف حين أن آخر يتوىل اإلدارة
والخدمات اللوجستية ،ويف غضون ذلك ،يمكن لقائد الفريق ،وربما
أعضاء آخرين يف الفريق ،متابعة االجتماعات مع المنسق المقيم
 /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة ،الفريق القطري لألعمال
اإلنسانية و  /أو السلطات الوطنية.

نفقات البعثة
يقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAعاد ًة
بتفويض المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة
لتحمل نفقات مهمة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
بحد أقصى معين نيابة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ( )OCHAلتغطية تكاليف السفر للفريق داخل البالد (بما
يف ذلك استئجار المركبات إذا لزم األمر) ،وتعيين موظفين محليين
(السائقين والمترجمين الفوريين حسب المطلوب) ،وكذلك استئجار
المساحات والمعدات المكتبية إذا لزم األمر ،ويتم إخطار قائد فريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بالمبلغ يف كل حالة
ويسمح له بتحصيل األموال و  /أو تكبد هذه النفقات من خالل
مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ داخل البلد عند االقتضاء.
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د 1. 2 .اجتماع مبديئ مع المنسق المقيم  /المنسق
اإلنساين التابع لألمم المتحدة والفريق القطري
لألعمال اإلنسانية والسلطات الوطنية
يعد االجتماع األويل مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع
لألمم المتحدة والفريق القطري لألعمال اإلنسانية أو السلطات
الوطنية أمرا ً يف غاية األهمية ،حيث يتيح ذلك للفريق توضيح دوره
وأهدافه وفائدته ومصداقيته من أجل إقامة عالقة فورية والحصول
على فهم أفضل للوضع الحايل ،ومن المهم أن نضع يف اعتبارنا أن
العديد من النظراء داخل البالد قد يتأثرون أنفسهم بالكارثة ويشعرون
بأنهم يواجهون التحديات التي يواجهونها ،ويجب على الفريق إبراز
االحتراف والوعي بالقدرات والترتيبات والتحديات المحلية ،فضال ً
عن كونه متواضعا ً وبسيطاً ،ويف الوقت نفسه ،يعد فريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق موردا ً خارجيا ً ويمكن اعتباره قادما ً
"لتويل المسؤولية" ،ولذلك من المهم إظهار التعاطف والتأكيد على
التضامن وتقديم المهارات والخبرات المهنية للفريق لدعم الشركاء يف
إدارة الكارثة ،وتعد المقدمة المعدة جيدا ً لفريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق مؤش ًرا على االحترافية ويجب التفكير فيها
بعناية كجزء من خطة العمل األولية ،وينبغي تناول ما يلي:
•حدد من سيتحدث بالنيابة عن الفريق (عاد ًة قائد الفريق) ومن
سيحضر.
•قرر من سيجيب على األسئلة المتخصصة ،بنا ًء على تخصصات
أعضاء فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
•قم بإعداد الخطوط العريضة للمقدمة  -قصيرة ،ذات صلة وإىل
هذه النقطة (انظر أدناه).
•يمكنك تصور الموجز إذا كان ذلك ممكنا ً (ولكن تذكر أن الوقت
سيكون محدوداً) ،أو قم بإعداد النشرات على نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ،واحصل على بطاقات عمل أو قائمة
جهات اتصال جاهزة للتسليم (يمكن العثور على نماذج عامة يف
برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق).
•بذل جهدا ً لمعرفة ماهية هياكل التنسيق ،ومن هم أعضاء الفريق
القطري لألعمال اإلنسانية وما هي المنظمات التي يمثلونها،
وكذلك الحال بالنسبة لهيئات التنسيق الوطنية عند اإلحاطة مع
السلطات الوطنية.

•عرض قصير لتجربة كل عضو وقدرة شركاء الدعم الذين تم
نشرهم (يمكن أن يكون هذا منشوراً).
•المهام ذات القيمة المضافة التي يمكن لفريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق القيام بها لدعم الفريق
القطري لألعمال اإلنسانية والحكومة والشركاء ،بما يف ذلك:
•تنسيق عمليات تقييم االحتياجات األولية وتحليلها.
•دعم إدارة المعلومات.
•إقامة روابط تنسيق بين جميع المستجيبين الدوليين ،بما
يف ذلك المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة واألصول
العسكرية األجنبية والقطاع الخاص وفرق االستجابة الثنائية،
إلخ.
فعالة مع السلطات الوطنية والمحلية إلدارة
•إقامة عالقات ّ
الطوارئ وضمان التواصل مع االستجابة الدولية ،على سبيل
المثال ،من خالل مسؤويل مركز تنسيق العمليات يف الموقع/
ضباط االتصال ،إلخ.
•دعم التنسيق بين المجموعات وإنشاء أو تعزيز هياكل
التنسيق اإلنسانية ،بما يف ذلك يف موقع الكارثة.
•مقدمة موجزة لمفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع إذا كان
هذا ذا صلة بالكارثة.
•موجز قصير لخطة العمل األولية ،بما يف ذلك الروابط مع استجابة
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية األوسع نطاقا ً
وكيف سيتم إنشاء عالقة عمل وثيقة مع السلطات الوطنية.
•نظرة عامة عن خدمات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية األخرى التي قد يتم استدعاؤها ،بما يف ذلك تقييم األثر
الثانوي  /البيئي.

ما يجب وما ال يجب القيام به أثناء االجتماع مع

•اطرح أسئلة حول السياق وآخر موقف (ربما يكون قد تغير أثناء
السفر) ،وما هي األولويات الحالية ،وكذلك التحديات والقيود.

المنسق المقيم/المنسق اإلنساني التابع لألمم

•اسأل عن وجهات نظرهم وآرائهم حول االستجابة والتطور
المحتمل للوضع ،واستفسر عن الخبرات والدروس المستفادة من
حاالت الطوارئ واالستجابات السابقة (المماثلة) يف البلد.

والسلطات الوطنية

•يف نهاية االجتماع ،اتفق على أهداف البعثة ،وخطوط اإلبالغ،
وإجراءات تسجيل الخروج ،واالنتهاء من الشروط المرجعية للبعثة.

المتحدة والفريق القطري لألعمال اإلنسانية

ما يجب فعله:
•ارتداء مالبس مناسبة ،على سبيل المثال ،سترة وربطة عنق أو ما
يعادلها يف االجتماع األول على األقل.

انظر أيضا ً القسم ل 2.2.للحصول على إرشادات أ كثر تفصيال ً حول
إدارة االجتماعات.

•إظهار االحترام والتعاطف ،والتعبير عن التضامن.

الجوانب المراد تغطيتها خالل الملخص

•التأكيد على حقيقة أن الفريق موجود هناك لمساعدتهم من
خالل تعزيز قدرة البلد الموجودة على التعامل مع حاالت الطوارئ.

يجب تغطية األمور التالية عند تقديم الفريق:
•مقدمة قصيرة لمفهوم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،أي أداة االستجابة السريعة لمكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،بما يف ذلك اإلشارة إىل معظم بعثات
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نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ذات الصلة ،وحاالت
الطوارئ الكبرى األخيرة ،وحاالت الطوارئ المماثلة ،وغيرها من
بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف ذلك
البلد.

•التأكيد على أن فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق هو أداة متخصصة إلدارة الطوارئ يرسلها منسق اإلغاثة
يف حاالت الطوارئ و مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية للمساعدة.
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•التأكيد على أن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
وفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ال يشاركان
يف إدارة برامج اإلغاثة ولكنهما يسهالن تحليل الوضع والتنسيق
فعالة،
والحلول التي تسمح بتعبئة الموارد من أجل استجابة ّ
وتستهدف احتياجات األشخاص المتضررين يف الوقت المناسب
يف المكان المناسب.
•ذكر أنه تمشيا مع ما ورد أعاله ،يمكن للفريق رفع الوعي بالوضع
واالحتياجات على المستوى الدويل.
مكتف ذاتيا ً ولن يحول الموارد من أعضاء
•التأكيد على أن الفريق
ٍ
الفريق القطري لألعمال اإلنسانية أو السلطات الوطنية.
•اطرح أسئلة حول الوضع ،والمناطق المتأثرة والسياق الداخلي،
واالستجابة الوطنية والدولية حتى اآلن ،واألولويات ،والقدرة،
والفجوات ،والتحديات ،والقيود ،والتطور المحتمل للوضع ،إلخ.
ال تفعل:
•أن يتحدث أ كثر من عضو يف الفريق يف وقت واحد.
•إضاعة الوقت  -سيكون الجميع مشغولين ومجهدين.
•إظهار عالمات نفاد الصبر أو االنزعاج أو التشتت ،مثل استخدام
الهواتف المحمولة.
•التعهد بالتزامات نيابة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية أو ،إذا وجب أحاطه السلطات الوطنية نيابة عن المنسق
المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة ما لم تتم
مناقشته والموافقة عليه مسبقاً.
•تقديم أي التزامات مالية.
يمثل هذا االجتماع أيضا ً فرصة لتحديد جهات االتصال الرئيسية يف كل
من العاصمة والمناطق المتأثرة ،ويشمل هذا تعريف ما يلي:
•أعضاء الفريق القطري لألعمال اإلنسانية ،أي قيادات المجموعات.
•منسقي المجموعة ،يف حالة وجود منتدى تنسيق بين
المجموعات.
•الموظفون الرئيسيون من السلطات الوطنية المسؤولة عن
االستجابة للطوارئ.
•الموظفون الرئيسيون من السلطات الوطنية المسؤولين عن
اإلغاثة الدولية ،إن لم يكن هم أنفسهم المذكورين سابقاً.
•البعثات الدبلوماسية الرئيسية التي تمثل البلدان التي من
المرجح أن تستجيب لحالة الطوارئ.
•المنظمات اإلنسانية الدولية ،بما يف ذلك المنظمات غير الحكومية،
الممثلة يف البالد.
•المنظمات اإلنسانية الوطنية.
•وكاالت األمم المتحدة الممثلة يف الموقع.
•السلطات المحلية المسؤولة عن االستجابة للطوارئ.
•المنظمات الدولية التي تستجيب لحالة الطوارئ.
•منظمات اإلغاثة الوطنية الموجودة يف المناطق المتضررة.
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إحاطة بشأن األمن
أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق هم أعضاء من
األمم المتحدة وخاضعين لالئحة األمم المتحدة لألمن والسالمة.
ُيطلق على الشخص المسؤول عن قضايا األمن يف األمم المتحدة
بشكل عام المسؤول المعين ( )DOوعادة ما يكون منسق األمم
المتحدة المقيم ( )RCيف ذلك البلد ،وقبل النشر ،سيكون مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية قد تقدم بطلب إىل إدارة شؤون السالمة
واألمن لدى األمم المتحدة ( )UNDSSللحصول على تصريح سفر
لكل عضو من أعضاء فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق للبعثة ،وسيطلب إذنا ً خاصا ً من الفريق الستخدام الطائرة
أو السفن العسكرية داخل البلد ،وباستثناء الظروف الخاصة ،و ُيمنح
المسؤول المعين سلطة لتقرير ما إذا كان يمكن للفريق القيام بذلك
وينبغي استشارته يف هذا الصدد ،و ُيحظر استخدام الطائرات الحربية
أو السفن إال بعد حصولك على تصريح أمني خاص بذلك من
المسؤول المعين.
يجب على جميع أفراد الفريق الحصول على إحاطات أمنية من
موظفي إدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة بالبالد فور
الوصول ،وإن لم يقدم المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع
لألمم المتحدة كالمسؤول المعين هذه الوثائق للفريق ،يجب أن
يطالب الفريق بها.
تعد خطة األمم المتحدة إلدارة المخاطر األمنية أدا ًة تدير عملية تحليل
تهديدات األمن والسالمة التي قد تصيب أفرادها أو ممتلكاتها أو
عملياتها ،وتتضمن الخطة تقييم المخاطر األمنية يف المنطقة التي
سيتم تنفيذ العمل بها ،سواء أ كانت دولة أو موقع سيقوم فريق
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالعمل به ،ويجب
أن تكون جميع القرارات والمخططات وتطبيقات احتياطات المخاطر
األمنية وفقا ً لخطة تقييم المخاطر األمنية ،ويتعين على فريق مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أخذ ذلك يف اعتبارهم عند
وضع الخطط ،ويجب أن تتماشى متطلبات المهمة مع االحتياطات
األمنية ،مثل :التصريح باستخدام الطائرات العسكرية والتصريح
األمني للتنقل داخل البالد وحظر التجول والحراسة واستخدام األجهزة
الالسلكية والمعدات األمنية الخاصة ،وينبغي تحديد أي تعارض
محتمل ما بين متطلبات المهمة واالحتياطات األمنية ،ومناقشتها
يف مرحلة البداية ،ويف بعض الحاالت ،يتم تعيين موظف ذو تدريب
أمني تابع إلدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة يف فريق
األمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث يتضمن الفصل ز
السالمة واألمن معلومات مفصلة عن إجراءات والسالمة واألمن.

وضع اللمسات األخيرة على خطة العمل
عقب المقابلة األوىل مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع
لألمم المتحدة وتوفر اإلحاطة األمنية واالجتماعات الرئيسية ،يجب
على الفريق تأكيد أو تعديل أهداف المهمة على ضوء المعلومات
المتوفرة واالختيارات المتاحة للفريق ،ويجب وضع اللمسات األخيرة
لخطة العمل حسب هذه القواعد ،كما يجب على الفريق البدء
بتنفيذها فوراً.
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د 3.التنفيذ

أثناء البعثة

ونتيج ًة الختالف الظروف المقترنة بالكوارث ،يصعب اإلمداد بمخطط
تفصيلي يتضمن تعليمات حول كيفية تنفيذ نشاطات المهمة،
وبينما تتوفر نشاطات بعينها يف الفصول التالية لهذا الدليل متعلقة
بالتنسيق والتقييم والتحليل وطرق إدارة المعلومات ،تتطور كل مهمة
حسب طابعها الخاص؛ كما تتحرك حسب ديناميكيتها.
سيتغير الموقف باستمرار ،وقد تتغير األولويات من يو ٍم آلخر ،ولذا
فإنه من المهم أال ننسى األهداف اإلجمالية المنصوص عليها يف
خطة العمل ،وباإلضافة إىل حجر الزاوية يف نظام فريق األمم المتحدة
للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث (انظر جزء ب ،)2.1.فمعا ً
سيحددان الطريق وسيعمالن كمنارة تقود المهمة.
ولذلك فلتتخذ عادة مراجعة خطة العمل بانتظام بين الحين واآلخر،
كما يجب عمل مراجعة تنفيذية لخطة العمل وضبط خطة العمل
اليومية طبقا ً لذلك؛ فلتضع يف االعتبار:
•التطورات الجديدة للموقف والتي تؤثر يف أهداف المهمة.
•أي تغيير قد يطرأ على الفريق مثل :الزيادة المفاجئة لعدد
المشاركين من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
أو التفاوت بين مهارات أعضاء الفريق وإمكانية الحاجة إىل
تعزيزات.
•تنسيق االحتياجات ،وأفضل السبل لدعم الفريق لهذه االحتياجات.
•القيام بسد عجز نقص المعلومات المطلوبة وذلك بعمل تحليل
للموقف وزيارة األماكن/المناطق األساسية.
•اإلحاطة بأخر تطورات االتصال والسالمة واألمن.
•متابعة أحدث اإلحصاءات الرسمية حول الكارثة ،والتأكيد على
األهداف الرئيسية عند الحديث مع وسائل اإلعالم أو أي جهات
أخرى.

التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالنتهاك
الجنسي

ال يوجد أي تهاون مطلقا ً باألمم المتحدة تجاه أي نوع من أنواع
التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي.
•التحرش الجنسي  -كل مفاتحة جنسية غير مرغوبة أو طلب
لخدمة جنسية أو أي ممارسة لفظية أو جسدية أو إيحائية بطابع
جنسي ،أو أي سلوك آخر ذو طابع جنسي والذي يتوقع منطقيا ً أو
يفهم منه التسبب بالتعدي أو باإلهانة لشخص آخر.
•االستغالل الجنسي  -كل استغالل فعلي أو شروع يف استغالل
لحالة ضعف أو لتفاوت يف النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب
جنسية ،بما يف ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،تحقيق كسب
مايل أو اجتماعي أو سياسي من االستغالل الجنسي لطرف آخر.
•االنتهاك الجنسي -لتعدي البدين ذو الطابع الجنسي ،بالفعل
أو التهديد ،الذي يرتكب باستعمال القوة أو يف ظل ظروف غير
متكافئة أو قسرية.
الفرق بين التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي:
أن التحرش الجنسي يحدث عندما يحدث سوء استخدام للنفوذ بين
الموظفين .بينما يحدث االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي ضد
أحد المستفيدين أو أحد أفراد المجتمع
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إننا نريد أن يكون جميع موظفينا من فريق األمم المتحدة للتقييم
والتنسيق يف حاالت الكوارث التعامل باحترافية تامة ،وعلى هذا،
ينبغي اتباع اإلرشادات التالية:
•دائماً ،ينبغي معاملة السكان المحليين باحترام ووقار.
•يعد التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي
سلوكا ً غير مقبول وممنوع ممارسته من أيا ً من أعضاء األمم
المتحدة أو أيا ً من األعضاء المرتبطين بهم.
•يهدد التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي
حياة األشخاص الذين نهدف إىل خدمتهم وحمايتهم.
•تُضعف ممارسات التحرش الجنسي واالستغالل الجنسي
واالنتهاك الجنسي من روح االنضباط ،وتدمر سمعة األمم
المتحدة.
إذا بلغ علم أحد أفراد فريق االمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف
حاالت الكوارث إىل حدوث تحرش جنسي أو استغالل جنسي و/
أو انتهاك جنسي ،يجب إبالغ المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة
وقائد فريق االمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث
أو مركز التنسيق للبعثة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية بجنيف.

د 1. 3 .التوحيد
بحلول منتصف البعثة أو أقرب وذلك تبعا ً للموقف ،ينبغي مراجعة
أهداف البعثة والنظر يف إعادة توجيه األهداف وذلك حسب الحاجة؛
فالتقييم األصلي للموقف قد يتغير بمرور الوقت نتيجة لتوفر
المعلومات وتحليلها ،ومع توفر مصادر أخرى قد تنشأ الحاجة إلقرار
أهداف جديدة مع تغييرات يف أدوار أعضاء الفريق ومهامهم ،وإدخال
أي تعديالت على األهداف الرئيسية للبعثة ينبغي أن يتم بالتشاور
مع المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة والمقر اإلقليمي والمقر
الرئيسي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ولكن قبل
مراجعة وتعديل خطة العمل ،ينبغي علينا طرح عدة أسئلة:
•هل نحن على المسار الصحيح؟
•هل لدينا أشخاص مناسبين للمهام؟
• -هل هناك حاجة تدعو إىل مصادر إضافية كأشخاص أو موارد؟
•هل يتم توزيع المهام بالتساوي ،أم أننا بحاجة لتعاقب األدوار؟
•هل يجب تمديد فترة البعثة ،وهل يجب إرسال أفراد آخرين؟
تقود اإلجابة عن هذه األسئلة إىل مراجعة وتعديل خطة العمل
متضمن ًة أي تعديل يف تنظيم الفريق وتوزيع المسؤوليات.
يف هذه المرحلة من البعثة من المهم وضع اللمسات األخيرة على
استراتيجية التسليم والخروج ،وذلك لضمان فعالية عمل النظام
وتجنب انهيار ما أسسه الفريق فور انتهاء البعثة ،ومن المهم تجنب
االعتماد على خدمات الفريق وإمكاناته ،والبحث عن حلول دائمة
تصلح لمرحلة ما بعد رحيل الفريق ،وعند إنشاء بناء أو تقديم خدمة،
يجب التفكير منذ البداية بمنطق السؤال :هل يستطيع الشركاء على
األرض أن يتابعوا هذا العمل لمدة ستة أشهر ،ومن السهل بناء أي
شيء ،ولكن من الصعب المحافظة عليه بدون مصادر الفريق.
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ه 1 .المقـدمــة

نهاية البعثة
ه1.

المقـدمــة

ه2.

التسليم والخروج

ه2.1.

تقرير البعثة

ه2.2.

استخالص المعلومات

ه2.3.

أمور إدارية

يتخذ قرار إلغاء بعثة فريق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بواسطة المقر الرئيسي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وذلك
بالتشاور مع المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة والمقر اإلقليمي للمكتب
و رئيس الفريق المراد إلغاء بعثته ،ويتم إبالغ المنسق اإلنساين التبع لألمم
المتحدة والفريق القطري لألعمال اإلنسانية وذلك بعد اتخاذ القرار ،كما يتم
إبالغ السلطات الوطنية يف الوقت المناسب.

التسليم /الخروج
•كما يجب تحديد الخدمات التي ينبغي تسليمها والخدمات التي ينبغي
إلغائها.
•كما يتوىل المدربين الوطنيين إدارة العمليات ويدفعوا بها لألمام.
•يسلم التقرير النهايئ /الملخص إىل الشركاء المحليين االستراتيجيين،
كالمنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة والفريق القطري لألعمال اإلنسانية
والسلطات المحلية.
•ينبغي التأكيد على اإلجراءات اإلدارية واللوجستية للمغادرة وذلك بالتعاون
مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف.
•وحسب مقتضى الحال تستطيع دعم مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية بجنيف ،بإجراء تقييم خارجي للبعثة.

استخالص المعلومات
•بإمكانك عقد ملخص داخلي للفريق متضمنا ً التقييم العام للبعثة وتحليل
نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار وانتهاء المهمة وتأثيرها النفسي
(وينبغي عمل متابعة مهنية إذا اقتضى األمر).
•ملخص خارجي مع مركز تنسيق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية والمكتب اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،والدعم عن بعد والشركاء اآلخرين ،مع التأكيد على خصائص
البعثة والدروس المستفادة منها (أ كمل نموذج الملخص).
•للحصول على طريقة متابعة مستقبلية جيدة يجب كتابة الممارسات
بوضوح.
•قيم األداء (لألفراد وللفريق).
•ا كتب تقرير البعثة ،كتقرير مفصل للبعثة وموجز الجهات المانحة.
•إجراء التسويات الخاصة بنفقات البعثة ،حسب مقتضى الحال ،كتسوية
المصروفات النثرية.
•قدم تقرير المصروفات الفردي (انظر قسم هـ.)2.3.

ه 2 .التسليم والخروج
يجب اإليضاح سريعا ً إذا كانت العملية/الكارثة كبيرة بدرجة تستدعي زيادة عدد
أو حضور آخر لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالبالد أو إذا ما
كان هنالك حضور لشركاء محليين أو دوليين إىل الميدان؛ والذين باستطاعتهم
تويل الوظائف التي أنشأها الفريق سابقاً ،وعندما يتضح أي مسار ستتخذه
العملية (الحجم واإلطار الزمني والتأثير الثانوي وخطة التطوير واالستجابة
المحلية والدولية ،والخ) يمكن تخطيط عملية التسليم والخروج للفريق
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بتفصيل أ كبر ،ومؤشرات األداء الرئيسية للبعثات:
نهاية البعثة

•روتين العمل اليومي.
•انتظام أوقات العمل والحصول على وقت فراغ أ كبر.
•انتظام مواعيد الوجبات والنوم.
•عدم زيادة تدفق البريد اإللكتروين.
•تناقص عدد االستفسارات الموجهة لمركز تنسيق العمليات يف
الموقع.
•سهولة التنبؤ بالموقف يف المستقبل القريب.
إن وجد تصور لتمديد البعثة فيجب أن يناقش مع مركز تنسيق
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف والمكتب
المحلي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وذلك
لغرض التخطيط المستقبلي للعملية ،كاستعداد أعضاء الفريق
لتمديد البعثة وتبادل األدوار مع فريق جديد أو إمكانية التعامل مع
الزيادة السريعة لعدد األفراد الموزعين ،ومن المهم تحديد إىل من
ستسند الوظائف وإمدادات الخدمات ،كما يتخذ قرار باحتمالية ترك
بعض معدات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومن
المهم تحديد األمور اإلدارية واللوجستية الخاصة بالفريق والتي يجب
إجرائها إلنهاء البعثة.
عند بداية البعثة تكون خطة الخروج ذات رؤية واستراتيجية ،ولكن مع
التقدم يف المهمة ،يجب تحديدها تبعا ً لما تقتضي الضرورة وتطويرها
تفصيليا ً مع تطوير أركانها الرئيسية وذلك حتى تتخذ شكال ً واضحاً،
وبقرب انتهاء البعثة ،يجب جعلها محددة مع خطة تفصيلية ألخر
أسبوع/أيام متضمنة ملخص الفريق وتقرير نهاية البعثة ،وإذا حدث
تبادل للمهام مع أحد فرق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،يجب إمداد الفريق اآلخر بتقرير البعثة حيث انتهى عملكم؛
وذلك حتى ال ُيضطر الفريق إىل البحث عما حدث قبل وصولهم.
ينبغي إعداد مذكرة تسليم مفصلة تحدد ماهي الوظائف والموجودات
والخدمات المسلمة ،ومن الشخص المسلم إليه ،ويف العديد من
الحاالت يمكن ضم مذكرة التسليم إىل تقرير انتهاء المهمة ،ولمن
يتوىل وظائف تنسيقية ،ينبغي أن يتضمن:
•الموقف  -تقرير الموقف والخرائط ومتابعة الموقف الحايل
والموضوعات والتطوير المستقبلي المحتمل.
•أهداف البعثة _ سابقا ً وحاليا ً والمحتمل والمستقبل والتعايف
المبكر واالهتمامات والمالحظات.
•الجهات الفاعلة الرئيسية/الشركاء  -السلطات المحلية
والمنظمات غير الدولية واألمم المتحدة والجيش والمتبرعين
والخ ،وينبغي تقديمهم كقائمة اتصال متضمنة من وماذا وأين
ونبذة مختصرة والخ.
•األنشطة ومتابعة العمليات  -كمثال :الهيكل المشترك بين
المجموعات ووظائف القيادة وإدارة المعلومات والوظائف
التنسيقية األخرى.
•تقييم الموقف الحايل  -ما تم تحقيقه وما لم يتحقق ولكن يجب
تحقيقه ونقاط القوة والضعف آلليات التنسيق.
•المعلومات التنفيذية  -السالمة واألمن واللوجستيات واالتصاالت.
•اإلدارة والتمويل والدعم الداخلي بالبالد  -يتضمن ما يجب متابعته
وااللتزامات المالية (عند مغادرة فريق مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية وتوقف تمويل البعثة) ،وقد يتطلب
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األمر إرفاق مذكرة تسليم منفصلة ألغراض اإلجراءات اإلدارية،
ويمكن إيجاد النموذج يف البرنامج الحاسويب لنظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق.
يجب االحتفاظ بنسخ المعلومات الرئيسية (يفضل نسخ إلكترونية)
وذلك لمشاركتها مع النظراء المعنيين بالبالد ومكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف ،وينبغي إعداد قائمة مفصلة
بمصروفات البعثة مع إرفاق اإليصاالت األصلية (تقدم عادة لمكتب
برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ بالبالد) ولحل أي إشكاالت مالية
معلقة قبل مغادرة البالد ،ويجب على جميع أفراد فريق مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الذين طلبوا استالم بدل
اإلقامة اليومي بالبالد ،استالمه قبل المغادرة من مكتب برنامج األمم
المتحدة اإلنمايئ.
أثناء فترة اإلخالء من الضروري تخصيص وقت لعمل الملخص
الداخلي للفريق ،وإيجاد النقاط الرئيسية التي سيتضمنها تقرير
البعثة.

ه 2. 2 .تقرير البعثة
من المهم يف نهاية كل بعثة عمل مسودة لتقرير البعثة ،وذلك
لمنفعة المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة أو حسب ما يالئم
مهما للمشاركة مع
االحتياجات الخاصة أو الحكومة ،وأيضا ً يعد
ً
المجتمع األكبر من الشركاء المعنيين باالستجابة ،ويجب أن يشير
التقرير إىل ما أنجزه الفريق ،متضمنا ً أفضل الممارسات المستفادة
من هذه االستجابة ،ومقترحا ً للتعديالت المستقبلية الخاصة بخطط
االحتواء ،وأيضا ً االقتراحات لتعديالت طرق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق.
وينبغي النظر إىل تقرير البعثة على أنه جزءا ً ﻻ يتجزأ من استراتيجية
التسليم واإلخالء ،وبالرغم من أن تقرير البعثة يعد مسؤولية رئيس
فريق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،إال أن على
جميع أعضاء الفريق المشاركة يف هذا اإلجراء ،ويستطيع العديد من
أفراد فريق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تقديم
توصياتهم الخاصة باالستعداد لالستجابة المستقبلية للكوارث أليا ً من
المؤسسات الحكومية أو لكيانات األمم المتحدة بالبالد ،وذلك وفقا ً
لخبراتهم يف البعثات ،وبينما يكون موقف الفريق استثنائيا ً يف إسداء
النصح ،ومن أجل االستفادة من هذه التوصيات؛ ينبغي التعامل مع
هذه التوصيات كجزء من برنامج استعداد لالستجابة موسع ومستمر،
ولذلك يجب تقييد هذه التوصيات يف إجراء تقرير البعثة وذلك لغرض
المتابعة عن طريق المقر اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية والشركاء المعنيين ،وقد تصبح هذه التوصيات
نقطة االنطالق نحو النشاطات المستهدفة لإلعداد لالستجابة
للكوارث ،والتي قد تدعم بواسطة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق أو تُضمن يف المبادرات الجارية اآلن.
كما يعد تقرير البعثة فرص ًة مهم ًة لتقييد التطبيقات المفيدة والتي
تعد بمثابة تطوير لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
وألغراض التدريب ،وينبغي األخذ يف االعتبار أن نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ذو طابع دينامي وتطلعي ،وتقييد خبرات
البعثة هو أفضل سبيل لضمان التطوير المستمر للدليل الميداين
وللمصادر التدريبية لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
ومن ناحية أخرى ينبغي االنتباه أنه إذا لم تقيد التوصيات بعد البعثة
مباشر ًة ،فسيكون من الحتمي فقدانها ويف النهاية نسيان أمرها.
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نهاية البعثة

وباإلضافة لتقرير البعثة سيعد مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية بجنيف قائمة قصيرة بالنقاط الرئيسية لتقرير
البعثة ،لتشاركها مع المنظمة/الحكومة الراعية ألفراد فريق مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية؛ كما يتم توزيعها يف اللقاء
السنوي للمجلس االستشاري لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق.

ه 3. 2 .استخالص المعلومات
يف نهاية البعثة ينبغي عمل ملخص داخلي مع الفريق ككل وذلك
بهدف:
•إحداث نوعا ً من الشعور بانتهاء البعثة وذلك قبل العودة للوطن،
كمراجعة البعثة واإلنجازات والتحديات وتحليل أوجه القوة
والضعف والفرص والمهددات ،والتقييم الذايت ألداء الفريق وإدارة
الفريق والخبرات الفردية والتأثير النفسي.
•وتقديم توصيات للفعاليات المستقبلية بالدولة ،كاالستعداد
للكوارث المستقبلية.
•استخالص الدروس المستفادة وإثراء الذا كرة المؤسسية لنظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
ومن الضروري عند عمل الملخص الداخلي األخذ يف الحسبان عوامل
ردود أفعال ناشئة عن الضغط النفسي والضغط النفسي العام خالل
البعثة أو أي ضغط ناشئ عن حادثة هامة والتي يجب أن تناقش،
ولمزيد من المعلومات انظر القسم س 3.حول كيفية إدارة الضغط
النفسي الناشئ عن البعثة.
ينبغي تلخيص النقاط الرئيسية يف الملخص باستخدام النموذج
المتعارف عليه الخاص بملخص الفريق والتوصيات وتحليل أوجه
القوة والضعف والفرص والمهددات والموجود بالبرنامج الحاسويب
لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ويجب مشاركة مع
أعضاء الفريق ومنسقي البعثات ومكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية فقط ،وينبغي معاملة الملخص بسرية وال يجب
مشاركته مع دائرة أ كبر مما تحدد.
يف حالة الكوارث الكبيرة ،وحسبما يسمح جدول الفريق بأكبر قدر
ممكن ،باستطاعة المقر اإلقليمي ومكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية بجنيف محاولة تنظيم ملخص معد بطريقة رسمية
وذلك مع الشركاء الخارجيين ،كجزء من التقييم األكبر لالستجابة،
وعاد ًة يتم تنظيمه بعد البعثة ويكون تليفونياً.

التقييم
سيقيم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف
وكذلك أفراد الفريق تقييم لألداء وذلك بعد البعثة ،والهدف المرجو
من هذا التقييم هو التقييم األساسي ألداء أفراد البعثة عبر التأمل
ذاتياً ،ويعمل ذلك يف حد ذاته بتوفير فرصة ألعضاء نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق لتقييم أنفسهم ،وتقبل اسهاماتهم
على أساس خبراتهم يف البعثات ،مما يجعل تدريبهم وتوزيعهم
المستقبلي مبني على أساس شخصي كما يمكن أن يقود إىل تطور
مهني.
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ه 4. 2 .أمور إدارية
ينبغي على جميع أفراد فريق االمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف
حاالت الكوارث إنهاء تقرير المصروفات بأسرع ما يمكن ،مما يساعد
على التسوية السريعة لصرف مستحقاتهم ،وسيساعد بذلك مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف ،وللبدء يف تنفيذ
تقرير المصروفات ينبغي على أعضاء الفريق إرسال صورة ضوئية من
الوثائق التالية عن طريق البريد اإللكتروين:
•أصول كافة أُذون العبور ،وأيا ً من تذا كر الطيران أو القطار أو أي
وسيلة انتقال أخرى.

•أصول كافة المرفقات المتعلقة بالمصروفات الشخصية؛ كالرسوم
اإلضافية على الحقائب ورسوم إصدار الفيزا والرسوم الضريبية
يف المطارات والمكالمات التليفونية الرسمية أو قيمة استهالك
االنترنت والخ.
•إيصال الدفع لبدل اإلقامة اليومي الصادر من برنامج األمم
المتحدة اإلنمايئ ،يف الحاالت التي ينطبق فيها ذلك.
•ونرجو األخذ يف االعتبار أن القواعد اإلدارية لألمم المتحدة تطبق
بصرامة ،ولن ترد قيمة البدالت مالم يتم الموافقة عليها ،وتقدم
أُصول اإليصاالت األصلية ،ولذلك من المهم استشارة قائد فريق
األمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث و/أو مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف قبل المطالبة
بهذه النفقات.
ويجب احتفاظ أعضاء فريق االمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف
حاالت الكوارث بنسخ مصورة من الوثائق التي تم إرسالها إىل مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف ،حتى تظل مرجعا ً
لهم عند الحاجة
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اإلداره
تقع إدارة فريق األمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حاالت الكوارث تحت قيادة قائد الفريق ونائبه،

وفضال
وهناك حدود فاصلة بين دوري قائد الفريق ونائبه ،ولكن هناك أيضاً بعض التداخل بين دوريهما،
ً
عن ذلك أنه من المتوقع دائماً من فريق األمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حاالت الكوارث التحلي

بأساليب القيادة الحكيمة ،وأن يؤدي العمليات التنسيقية على الوجه األكمل ،ولتطبيق ذلك ينبغي علينا
التعرف على بعض األمور التي تعين على العمل في فريق ،كالقيادة واإلدارة.
ويتألف هذا الموضوع من فصلين:

إدارة الفريق
ويناقش هذا الفصل ديناميات الفريق وتنسيق الفريق ونظام القيادة التي تتفق مع مبادئ نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
وستجد أيضا ً دليل قادة فرق االمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث ،مع االقتراحات والنصائح منسق ًة بحسب موضوعها ،ومشارا ً
إليها بحسب موقعها يف فصول هذا الدليل.

السالمة واألمن
ويقدم هذا الفصل إجراءات إدارة األمن باألمم المتحدة ،وكيفية ارتباطهم بفريق االمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث ،وأيضا ً روابط
لقراءات أخرى واقتراحات ونصائح حول السالمة الشخصية واألمن.
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و 1.توظيف الفريق

ادارة الفريق

يصبح الفريق أ كثر من مجرد مجموعة من األفراد عندما يتولد شعورا ً قويا ً

بااللتزام الجماعي تجاه هدف مشترك ،مما يؤدي لتعاون جماعي تكون نتائجه

أ كبر من مجموع األداءات الفردية ،ويستعرض هذا القسم ما يلزم أي مجموعة

من األفراد لكي تصبح فريق ،وبذلك تحرز القيادة الجمعية الذي تتوق فرق

و1.

عمل الفريق

و1.1.

تطوير الفريق

و1.2.

تنسيق الفريق

و2.

قيادة وإدارة الفريق

و2.1.

القيادة المالئمة للظروف

و2.2.

القيادة الجماعية يف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

و2.3.

التنسيق الداخلي

و2.4.

إدارة العالقات االجتماعية

و3.

دليل قادة فرق األمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إلحرازها.

و 1. 1 .تطوير الفريق
هناك فرق بين المجموعة والفريق .ففي المجموعات ،يعمل األشخاص

بطريقة فردية وال يشتركوا يف التخطيط ،ويكون هناك القليل من الترابط أو
الثقة يف ارتباط دور كل شخص باآلخر ،وأما الفريق ،فيعمل أفراده معا ً يف سبيل

تحقيق هدف مشترك؛ كما يستطيع األفراد إبداء مقترحاتهم ،واالشتراك يف
أجزاء مختلفة من المهمة وفهم أدوارهم يف نطاق الصورة الكاملة للمهمة.

ووفقا ً للنظام الكالسيكي لدينامية الفريق ،يتضمن تحويل مجموعة من األفراد
إىل العمل كفريق عدة مراحل:

•التشكيل  -ويتضمن تعريف أفراد الفريق يف المقابلة األوىل لبعضهم

البعض أو التعريف لبعض أفراد الفريق الجدد يف وقت الحق ،وعادة ما
يكون أفراد الفريق متأثرين بتوقعاتهم ورغباتهم التي يعتقدونها والتي

ستجعلهم حريصين على فهم طريقة عمل الفريق كوحدة واحدة .يف هذا

الوقت يبدأ أفراد الفريق بتوجيه أنفسهم لألهداف وتحديد كيفية المشاركة

يف تحقيقها ،والتماس التوجيه من قياديي الفريق.

•النزاع  -سيكون لدى أفراد الفريق آراء مختلفة حول طريقة عمل الفريق،
وسيجد األشخاص القلقين من النزاعات هذه المرحلة يف غاية الصعوبة،

وسيتفهم الفريق الجيد أن مرحلة التوتر ضرورية من أجل التطوير،
وسيستمع كال ً منهم لآلخر استماعا ً إيجابيا ً وسيتمكنون من إيجاد طريقة

تمكنهم من التقدم يف عملهم بالمهمة ،ويؤدي الفشل يف االتفاق إىل تفكك
الفريق إىل مجموعة أفراد يحاول كال ً منهم التشبث برأيه إىل أن يجتاز

هذه العاصفة .عند هذه النقطة يجب إرساء القواعد واإلجراءات والكيانات
واألدوار ،وتكون إدارة تفاصيل توظيف الفريق يف منتهى األهمية.

•االستقرار  -يخرج اآلن الفريق بطريقة عمل متفق عليها ،وينضم أعضاء

الفريق إىل طريقة عمل جماعية ،وأثناء هذه المرحلة ،باستطاعة أفراد الفريق

إىل التوفيق ما بين آرائهم واالحتياجات العامة للفريق ،ويحل التعاون والتآزر

محل الصراع واالنشقاق يف المرحلة السابقة .وهنا تنمو روح الفريق ،ويصبح
الفريق متماسكاً ،وتتدفق المعلومات واألفكار بطريقة أ كثر انسيابية.
•األداء  -والتأكيد يف هذه المرحلة على تحقيق أهداف الفريق ،وليس العمل
على اإلجراءات الداخلية بالفريق ،وتتم تسوية العالقات ومن المرجح أن

يتكون الوالء لدى أعضاء الفريق تجاه بعضهم البعض يف هذه المرحلة.
وهنا يبدأ عمل الفريق بكفاءة وفعالية ،تنجح يف إدارة مهمات أ كثر تعقيدا ً

وموا كب ًة لتغيرات أ كبر.

وربما يخوض الفريق مرحلة خامسة من التطور ،وتتبع المرحلة األخيرة ،مثل:
•العودة إىل مرحلة التشكيل نتيج ًة لحدوث تغيير يف عدد األعضاء،
•الدخول يف مرحلة "السكون" ،نتيج ًة لرضاء الفريق عن نفسه ،أو
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الفريق

•إنجاز الفريق ألهدافه ،وإنهائه للعمل والدخول يف مرحلة

و 2. 1 .تنسيق الفريق

وينبغي أن يوضع بالحسبان أن عملية التطوير ليست عملية

هناك ثالث توصيات يجب التركيز عليها أثناء كل مرحلة من مراحل
تطور الفريق:

"التأجيل".

اطرادية .فتجنح الفرق إىل العودة مرة أخرى إىل مراحل سابقة وذلك
ّ
لحدوث تغيرات كبيرة يف عدد األفراد أو قيادة الفريق أو توزيع مهام
العمل على األفراد ،ويختلف الوقت الالزم لكل مرحلة تبعا ً ألفراد

الفريق ،وبعض الفرق ال تصل أبدا ً للمرحلة النهائية للوصول لمرحلة
الفعالية الكاملة ،وهذه المرحلة بالتحديد ذات أهمية قصوى لفرق

المراحل
التشكيل

اإلجراءات

ت لتعارف أفراد الفريق ،حتى إذا
ص وق 
يخص 
ص قليال ً للغاي ة نظر ا ً لحالة
كان الوقت المخص 
ئ.
الطوار 

االمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث ،إذ تعمل عامة

يف بيئة الطوارئ التي يتغير فيها باستمرار األولويات والمهام واألدوار.

وإذ ا أمكن ،تحدد أهداف واضحة للبعثة  ،وذلك

أداء الفريق

القرا ر.

يف صنع
ى المشاركة  
بمثاب ة تدريب للفريق عل 
ت متضمن ً ة شركاء
ص األدوار والمسئوليا 
تُلخ 

يتضمن األداء الناجح للفريق عددا ً من الخطوات الرئيسية ،وال تعتبر

ق.
ن الفري 
م م 
الدع 

هذه الخطوات يف حد ذاتها علم ،ولكنها خالصة ألفضل التجارب

والممارسات ويجب التعامل معها كوسائل مساعدة ذات أهمية

ن األعضاء من التعاو 
ن
وفور ا ً تُنش أ أنظم ة تمك 

لتطوير كفاءة الفرق أثناء البعثات؛ كما تعتبر الخطوات كأحجار البناء،

الختيار إجراءات وظائفهم  و/أو داخل خلية
ع.
ق العمليات يف الموق 
مرك ز تنسي 

إذ ترتكز كل حجرة يف البناء على سابقتها:

•األهداف  -تحدد أهداف واضحة لما يحاول الفريق تحقيقه .مما
يعد أيضا ً بمثابة "اتجاه استراتيجي" للفريق.

النزاع

ل أن
تُحد د إجراءات االتصاالت الداخلية  ،ويفض 

ن مرئية( انظ ر القسم ط.2).
تكو 

•األدوار  -تنشأ وظائف الفريق وأدواره ويحدد مهام كل شخص

يضمن فرص المشارك ة التفاعلية  ،ولذلك يجب

حتى تنجز أهداف الفريق ،كما يحدد تداخل الوظائف المختلفة

ق.
ك جميع أعضاء الفري 
ن يشار 
أ 

وكيفية التواصل فيما بين الفريق ،ويجب محاولة تجنب

المنطقة الرمادية وذلك بعمل تقييم لألداء الوظيفي للفريق بعد

ن متابع ة اإلجراءات المتفق عليه ا.
و ُ يتأك د م 

مرور األيام األوىل.

يف هذه
ت وانفعاالت  
يجب مراعا ة وجود توترا 

•اإلجراءات والعمليات  -تحدد كيفية أداء العمل؛ متضمنا ً كيفية

المرحلة ،ولكن المشارك ة التفاعلي ة من خالل
ق.
ح تقلص الشقا 
حوار مفتو 

عمل كل وظيفة (وكل خلية داخل مركز تنسيق العمليات يف

الموقع) وتكوينها الداخلي وعمليتها.

م وآليات اتخا ذ القرار
تُحد د هياكل الدع 

االستقرار

•العالقات بين األفراد  -توضح الخطوات من  3 - 1الطريقة التي

ق يف التخطيط
م التأكد من مشاركة الفري 
يت 

ح المرونة
ع الموارد ،ونشر رو 
المستم ر وتوزي 
ق.
بالفري 

يجب على األفراد اتباعها يف التعامل كال ً مع اآلخر ،واالضطراب

واالختالفات غير الظاهرة حول ما يجب على الفريق عمله ،ومن

ف  و/أو خاليا مركز
ض و ُيوفر دعم للوظائ 
ُيفو 

ع.
ت يف الموق 
ق العمليا 
تنسي 

يمكن أن يتسبب يف نقص فعالية أداء الفريق ،وإحداث الشقاق
داخله .انظر أيضا قسم و 2.4.إدارة العالقات بين األفراد.

ق وشركاء الدعم ،خاصة
ب أفرا د الفري 
ُيدر 

محدودي الخبر ة.
األداء

ن تقييم أداء الفريق  ،وطرق تحسين ه.
ُيبحث ع 
ع فرص الشرا كات الخارجية  ،كما ُ يروج
تُوس 

ن الشركا ء.
لفرص اختيا ر قادة م 

ت الشركاء ،وذلك يف
وتُسهل الفرص لبناء قدرا 

إطا ر استراتيجي ة التسليم واإلخال ء.
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شكل و1.

ادارة

القيادة مقابل اإلدارة

الفريق

اﻟﻘﻴﺎدة

ﺿﻤﺎن
اﻻﻟﺘﺰام

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻻﺗﺠﺎه

اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
واﻹﻟﻬﺎم

اﻹدارة

اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار
اﻟﻌﺎم

ﺗﻜﻴﻴﻒ أﺳﻠﻮب
اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻊ
اﻟﻮﺿﻊ

و 2.قيادة الفريق واإلدارة
ضمن فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،تُفصل
عادة أدوار القيادة عن أدوار اإلدارة؛ خاصة يف البعثات الكبيرة .فلدى
قائد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق دور خارجي
كبير ،موجها ً لدعم الحكومات والمنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة
والفريق القطري لألعمال اإلنسانية ،بينما يكون لدى نائب قائد
الفريق/مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع دور داخلي بصورة
أ كبر ،كالتركيز على وظائف الفريق والعمليات واإلجراءات .بيد أن
التمييز بينهما بعيدا ً عن أن يكون واضحاً ،كما يكون هناك العديد من
تداخل المهمات .فكال الدورين يشتمال على عناصر من بعضهما ،بينما
يصبح انجاز المهام المتبقية لكال ً منهما معتمدا ً على المسئوليات
المنوطة لكال ً منهما على حدى.

و 1. 2 .القيادة المالئمة للظروف
سيواجه قائد فريق األمم المتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت
الكوارث ونائبه بعض المواقف التي تحتاج إىل تطبيق أساليب
مختلفة من أساليب القيادة.
فاستخدام طريقة "القيادة المالئمة لظرف" تقترح طريقة إدارة
تتوقف على الموقف المواجه .فعلى سبيل المثال ،أسلوب القيادة
األوتوقراطي الحاسم هو المناسب يف حاالت الكوارث إذ ُيحتاج إىل
اتخاذ قرارات بسرعة ،بينما يناسب أسلوب القيادة الديموقراطي
التشجيع على طريقة المشاركة يف اتخاذ القرار.

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻹﺷﺮاف

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺘﻘﺪم

ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

عندما تكون القيادة أوتوقراطية ،يبادر هو أو هي باإلجراءات وتنظيم
األنشطة واتخاذ القرارات ،ويمتاز هذا النوع من القيادة بالحزم ،وربما
يكون هو المناسب يف البداية عندما تكون اإلجراءات والتوقيتات
محددتان ،أو يكون أمن الفريق على المحك أو يتمتع قائد الفريق
بخبرات مهمة تفوق خبرات أعضاء الفريق أو يف حالة ضيق الوقت،
وتعد مهارة التواصل دون تشوش ،المهارة األكثر أهمية.
يحصل النظام االستشاري على النتائج بإدارة المناقشات وطرح
األسئلة على جميع أعضاء الفريق ،ويسعى هذا النظام لبناء اإلجماع
حول القرارات ،فمن المهم كسب التزام أعضاء الفريق تجاه اإلجراءات
وبناء الثقة ،وتعد المهارة األكثر أهمية يف هذا النوع من القيادة ،مهارة
التسهيل والتي تستخدم بفعالية أثناء مرحلة النزاع ،وبالرغم من
استهالكها للوقت ،تعد من األهمية بمكان لتطوير نظام مرن يسمح
باستخدام األنواع األخرى من أساليب القيادة بطريقة مناسبة.
يسمح النظام الديمقراطي للفريق اتخاذ قراراته ،كما يشجع األفراد
على استخدم جميع مهاراتهم بينما تهتم القيادة بتحديد المسئوليات
التي تضمن النتائج النهائية للمهمة ،وغالبا ً ما يستخدم هذا النظام
أثناء مرحلتي االستقرار واألداء ،وستزداد أهمية دمج هذا النظام من
القيادة مع نهاية بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
وذلك مع تسليم المهمات والكيانات آلخرين؛ مع السماح للشركاء
باستخدام معارفهم المتخصصة وخبراتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار
إلدارة العملية.
وسيستخدم القائد المؤثر لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق جميع أساليب القيادة وفقا ً للموقف ،ووفقا ً لمرحلة
التطوير ولديناميات الفريق

شكل و2.

نطاق اإلدارة
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اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ

اﻻﺳﺘﺸﺎري
ْ

دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﻬﻤﺎت وﻳﺤﺪد
اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﻳﺤﺪد اﻟﺘﺤﺪﻳﺎتُ ،ﻳﺸﺮك اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﻳﺤﻔﺰﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ
ﰲ اﻟﺮأي

ﻳﺪع اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﻃﺮق أداء
اﻟﻤﻬﻤﺎت ،وﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ
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ادارة

الفريق

و 2. 2 .القيادة الجماعية يف نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق
غالبا ً ما نتحدث عن القيادة الجماعية لفريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ،وذلك عندما يمارس جميع أفراد الفريق
القيادة لمساعدة األوساط المعنية بالشؤون اإلنسانية لتقدم نحو
الهدف المشترك ،والقيادة ليست مسئولية فرد واحد "رئيس
الفريق" ،ولكنها مسئولية مشتركة بين جميع أفراد الفريق .انظر أيضا ً
قسم د 2.المتعلق ببناء الثقة.
تتحدى فكرة القيادة الجماعية األفكار التقليدية ،إذ تجعل الفرد هو
مصدر القيادة ،وتوزع السلطة والمسؤولية والمسائلة بطريقة أوسع
وذلك لتوفير فرص أ كبر لجميع أفراد الفريق للمشاركة بالقيادة عبر
وظائف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق و/أو خاليا
مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
ويصف منهج نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
التنسيق بأنه تالحم للجهود والذي يحدث تأثيرا ً أ كبر من مجموع
أجزاءه منفرد ًة (أنظر قسم ل 2.منهج التنسيق) ،ولتحقيق ذلك
ستحتاج دائما ً لبنية مسطحة معتدلة داخل الفريق ،بمنح األعضاء
الحرية الكافية لكيفية تعاملهم مع أدوارهم وحل مشاكل مهامهم؛
كما يدعم ذلك بالكيفية المصمم بها مبدأ مركز تنسيق العمليات
يف الموقع .فعلى السطح ،يبدو مركز تنسيق العمليات يف الموقع
كنموذج وظيفي مؤسسي تقليدي ،يستخدم نظام األمر والتحكم،
ولكنه يعد يف الواقع مجموعة من الوظائف مسئوليتها تميل تجاه
خدمة عمالء مركز تنسيق العمليات يف الموقع أ كثر من خدمة المركز
نفسه .انظر أيضا ً الفصل م .مبدأ مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
ويبين الجدول أدناه االختالفات الرئيسية بين طريقة التعامل
التقليدية والقيادة الجماعية:

العنصر

القيادة التقليدية

القيادة

الفرد

الفريق والوظائف

القرارات

قائــد فــريق

توزيع مجاالت المسؤولية واالنحياز

الهيكل

هرمي

البنية المسطحة المعتمدة على

االتصاالت

تصميم أعلى أسفل

متعدد االتجاهات يمتاز بالشفافية

االختالف

مساحة أقل

والدمج

وأسفل أعلى

إليها

النظام الشبكي

مساحة أ كبر للتأثيرات الثقافية

للتأثيرات الثقافية

المتعددة

العمليات

التعليمات

الجماعية

المساءلة

قائد فــريق نظام

التوزيع بين وظائف نظام األمم

لتقييم الكوارث

وخاليا مركز تنسيق العمليات يف

المتعددة

األمم المتحدة
والتنسيق
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القيادة الجماعية

المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الموقع

و 3. 2 .التنسيق الداخلي
عادة ما تعد إدارة تفاصيل عمليات التنسيق الداخلي لفريق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مسئولية نائب الفريق أو
مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع؛ كما يعد ضمان توفر تدفق
المعلومات داخل الفريق هو مفتاح النجاح ،وال يوجد "حل واحد
يناسب الجميع" لتحقيق هذا الهدف ،ولكن ينبغي االعتماد على
بعض االستراتيجيات متضمن ًة:
•السبورة البيضاء للمعلومات األساسية ،مثل :لوحة النشاطات
والمعلومات العامة ولوحات الخطة التنفيذية.
•قائمة "ما يجب قراءته" وذلك للوثائق الهامة.
•إعداد جزء للمعلومات المخلة يف النظام الحاسويب لبعثة نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،أو أي نظام مشترك آخر.
•اجتماعات الدورية/اليومية لفريق العمل.
•اإلحاطة المنتظمة وتطورات الموقف.
•سياسة الخمس دقائق "لحشد المعلومات" والتي تحدث كل
عدد محدد من الساعات ،كتوقف جميع أفراد الفريق عن أعمالهم
لفترة قصيرة جدا ً وإدالء كل منهم سريعا ً بالتطورات الحادثة كال ً يف
عمله؛ وذلك قبل معاودة استكمال العمل مرة أخرى.
•تحديد مواعيد لالتصال عن بُعد بالمواقع الفرعية/المكاتب.
•عمل مجموعة محادثة باستخدام تطبيقات الرسائل ،كسكايب
وواتساب وسالك أو ما شابه.
يصبح تدفق المعلومات داخليا ً أسهل يف الفرق الصغيرة عنها يف
الفرق الكبيرة أو عندما تنتشر الفرق يف منطقة جغرافية أوسع .أما
الفرق الكبيرة ،وخاصة عندما تضم زيادة مفاجئة لعدد موظفي نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المنتسبين لمختلف أقسام
وسائل الدعم ،فتصبح إدارة العمليات تحتاج لمديرين منفصلين أو
مرا كز تنسيق لكل وظيفة أو خلية مركز تنسيق العمليات يف الموقع،
وذلك باإلضافة للمدير العام للفريق.

و 4. 2 .إدارة العالقات الشخصية
بينما عادة ما تؤثر الخالفات الشخصية بحدة يف عرقلة سير العمل
وذلك عند توافر األهداف الواضحة واألدوار واإلجراءات ،قد تؤثر أيضا ً

التفضيالت الشخصية على دينامية الفريق وفعالية طريقة العمل
كفريق ،ويجب األخذ يف االعتبار اختالف األشخاص يف أساليب العمل
أو األمور التي تتعلق بأشخاص آخرين؛ مما يحسن فهمنا لرغباتنا
الخاصة وأيضا ً لتفضيالت اآلخرين ،وعادة ما يساعد ذلك يف عدم
اعتبار الخالفات شخصية.
كمثال ،إذا كانت طبيعة أحد الزمالء تقتضي الجهر بالحديث مع
الزمالء إليجاد حل ألحد المشاكل ،ففهمك لذلك يتيح لك احتمال
هذا األسلوب حتى إذا كان تفضيلك الشخصي هو التفكير العميق
لحل المشكلة قبل الحديث مع اآلخرين ،وقد ُيفهم من أسلوبك
عدم رغبتك باطالع اآلخرين على آخر المستجدات أو عدم رغبتك
بمشاركتهم ،ولكن مصدر هذا السلوك هو التفضيل الشخصي
لمحاولة حل المشكلة قبل مشاركتها مع اآلخرين.
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وهناك العديد من وسائل االختبارات النفسية المتاحة لمساعدة
ادارة

الفريق

األفراد لفهم أنفسهم بطريقة أفضل ،ولمساعدة الفرق على تحليل

نقاط قوة الفريق ونقاط ضعفه ،وتتطلب غالب هذه الوسائل مساعدة

وسيط مدرب ليشرح الهدف من التقييم ،ويساعد األفراد والفرق على

فهم النتائج ،وعادة ما يشعر مقدمي االستجابة لحاالت الطوارئ بأن

بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ال تحتمل التوقف
لبرهة وتحليل ديناميات الفريق ،ويف كل األحوال ،عقد جلسة يف بداية

البعثة لشرح بناء الفريق والتفضيالت الشخصية ونقاط قوة الفريق
ونقاط ضعفه ،سيوفر وقتا ً ثمينا ً وطاق ًة يف المستقبل ،ويساعد أيضا ً
على حل مسألتي التوترات والضغط النفسي المترا كم (انظر قسم
ق 3.لمزيد من المعلومات عن التحكم بالضغط النفسي) ،وإال فلن

تحصل على نتائج بناءة ،ويساعد فهم التنوع بين أفراد الفريق على

تحسين التواصل بين أفراده وممارسة العمل ،كما يساعد فرق نظام

األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على العمل بنجاح وفعالية.

و 3.دليل قادة فرق األمم المتحدة للتقييم
والتنسيق يف حاالت الكوارث

•ويجب مناقشة الشروط المرجعية مع مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف بالتفصيل إذا أمكن ،وتوقع
الخطوات القادمة واالتفاق على القدرات وما يلزم من الموارد.
•كما ُيقيم تكوين الفريق ،مثل :االحترافية والمهارات الشخصية،
والخبرة والجنس ،والدراية بالمنطقة/والمعتقدات المحلية واللغة،
الخ.
• ُيعقد اجتماع افتراضي للفريق فور وضوح تكوينه ،كما ُيشرك
جميع أفراد الفريق يف مناقشة األهداف التمهيدية للبعثة ،إضاف ًة
للمناقشة المفتوحة ألدوار الفريق والمهام الفردية داخل هذه
األدوار.
•تُقيم متطلبات الدعم اإلضافية من شركاء الدعم التنفيذي،
وتضمن يف االجتماعات األولية.
•ابحث عن معلومات االتصال المتعلقة بالبلد المتضرر.
•ابدأ بخطة مبدئية تتضمن الدخول إىل البالد ،مثل :الموارد واألدوات
والتوثيق والفيزات والخ.

يعد اآليت بمثابة دليل سريع لقادة فرق نظام األمم المتحدة لتقييم

•تأكد من توافر البيانات الثانوية المهمة والمعلومات األساسية
للفريق يف أسرع وقت ممكن؛ متضمن ًة المعلومات عن بنية
الكيانات التنسيقية المتوفرة بالبالد(المحلية والدولية) ،وتخطيط
االستجابة لحاالت الطوارئ والدروس المستفادة من خبرات
االستجابة السابقة ،الخ.

االستعداد

•ابدأ بالتخطيط للحصول على المتطلبات التي تحتاج لدعم
من مكاتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية البعيدة،
والشركاء التنفيذيين و/أو شبكة نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق.

الكوارث والتنسيق ،ويتضمن اقتراحات ونصائح عن قيادة الفريق
وإدارة البعثة متضمنا ً إشارة للمواد المهمة يف دليل نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

اقتراحات قائد الفريق:
•كقائد محتمل لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث

والتنسيق ،يجب أن تكون على دراية عميقة بمبدأ نظام األمم

المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وآليات الدعم والتوزيع
قريب العهد للبعثات ،وأيضا ً نظام تفويض مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وبنيته ووسائله المختلفة وخدماته،
متضمنا ً آليات تمويل العمل اإلنساين.

•يجب أن تظل متابعا ً للتطورات الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت ،والسياسة الدولية لالستجابة اإلنسانية والتفكير

والنظام الهيكلي واتجاهات الكوارث والدروس المستفادة والتقييم
الدويل التابع للكوارث الدولية الكبيرة.

•كما يجب أن تظل على اتصال مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق

الشؤون اإلنسانية بجنيف ،وتشارك يف فعاليات التدريبات الدورية
بين البعثات.

المراجع :أ 1.إىل أ ،4.وفصل ب .وج2.

التعبئة
اقتراحات قائد الفريق:
•تأكد من أن يكون توزيع األشخاص جزءا ً من رؤية مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لالستجابة األوسع ،واندماج
هذه الزيادة العددية المفاجئة من جزء آخر من مكتب األمم

59

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بأكبر صورة ممكنة مكون ًة
فريقا ً واحدا ً لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق "
مكتب األمم المتحدة الموحد لتنسيق الشؤون اإلنسانية".

المراجع :ج3.

التخطيط المبدئي
اقتراحات قائد الفريق:
•تَبادل األفكار ووضع مخططك مع الفريق.
•مع عمل جرد للممتلكات.
•تَوقع التحديات والفرص.
•إنشاء "أسلوب للبعثة".
•عين األولويات مع تحديد المهام ،متضمنا ً أعضاء مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وأعضاء فريق الدعم.
•إنشاء جدول زمني مبديئ.
•تأكد من إنشاء خطة عمل أولية توفر اتجاه وتكون أساسا ً

للتخطيط المستقبلي ،حتى إذا اضطررت لتغييرها مستقبلياً.

•ضع خطة أولية افتراضية ،وذلك بحسب سرعة التوزيع فنادرا ً ما
توجد نقطة تنظيم مؤقتة قبل الدخول إىل البلد.
•وضع أي خطة أفضل من عدم وجود خطة على اإلطالق .تذكر :إذا
فشلت يف التخطيط ،فأنت تخطط للفشل .انظر :ج ،3.2.ح1.
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اجتماع مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساني
ادارة

الفريق

التبع لألمم المتحدة و/أو الفريق القطري لألعمال
اإلنسانية

اقتراحات قائد الفريق:
•ويكون االجتماع ذو تفاعل مزدوج االتجاه؛ فالمعلومات المستلمة
على نفس القدر من األهمية للمعلومات المقدمة.
•اجعل ملخصك مختصرا ً وبسيطا ً ويف صلب الموضوع.
•ويجب أن تُأكد على توفر الفريق لمساعدة/دعم المنسق المقيم
 /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة والفريق القطري لألعمال
اإلنسانية ،وبأن الفريق سيقدم لهم التقارير.
•ينبغي أن ينتج من هذا االجتماع تحديد األهداف الكلية للبعثة،
ووضع إطار لخطة العمل.
•اسأل عن ترتيبات التنسيق لألمم المتحدة ،مثل:
1.هل يوجد فريق قطري للعمل اإلنساين متضمنا ً مشاركين
من خارج األمم المتحدة أو متبرعين وهل يوجد سياسة
احتواء ُمحدثة؟
2.هل يوجد مجموعات إنسانية ونهج قطاعي ووكاالت دولية
و/أو وكاالت محلية ،تشارك يف القيادة؟
3.هل الوكاالت و/أو المؤسسات ُعينت للقيادة بالمناطق
الرئيسية لالستجابة (طبقا ً ألي خطة احتواء)؟

خطة العمل
اقتراحات قائد الفريق:
• َفكِر بطريقة استراتيجية من البداية ،وال تنحصر يف المسائل
التشغيلية اليومية .فال يجب أن تشغل المسائل التشغيلية كامل
وقتك اليومي ،وإال ستفقد سيطرتك على توجه العمل.
• َفكِر فيما يمكن تحقيقه عوضا ً عما تريد تحقيقه .فليس بإمكانك
تحقيق أ كثر مما تفرضه عليك الموارد المتاحة والقدرات واإلطار
التشغيلي.
•وال توجد خطة ال تصطدم بالواقع ،ولكنها يجب أن تكون على
أفضل ما يمكنك توقعه كما أنها لن تحدث على األرجح مثلما
توقعت ،ولكن يف النهاية بإمكانك تحقيق النجاح.
•وليست الخطة هي األمر المهم ولكن المهم هو خوض تفاصيل
عملية التخطيط ومحاولة إيجاد حلول للتحديات التي تُواجه خالل
جميع مراحل العمل .فوضعك لخطة عمل وكتابتها يتيح لك
العمل ضمن إطار بشيء من المرونة ،إضاف ًة إلمكانية تحسين
الخطة عند الحاجة ،وبإمكانك إجراء التعديالت المناسبة ،حتى لو
لم تجري التفاصيل حسب الخطة.
•حدد أوال ً األهداف العامة للبعثة ،ويوفر الدليل نموذج شامل لما
يجب أن تتضمنه الخطة ،وبالرغم من ذلك ينبغي أن تحدد أهداف
البعثة صياغة الخطة وبنائها وعرضها وتطبيقها.
•يجب تحديد استراتيجية خطة اإلخالء منذ بداية البعثة ،مع تعديل
هذا الجزء من الخطة يف ضوء التطورات المستجدة.

4.هل يوجد نظراء للحكومة أو سلطات محلية معينة إلدارة
حاالت الطوارئ؟

•حدد متى وأين يتطلب تواجد الفريق على األرض ،والمكان
المناسب لذهاب كل فرد من أفراد الفريق.

5.وهل ُفوضوا من النظام الدويل للعمل اإلنساين ،مثل:
مجموعة القيادة ،وهل يوجد اتصال فعلي بينهم وبين نظراء
الحكومة؟

•ويلزم توفر كتالوج للموارد وذلك لضمان فعالية الفريق ،وحدد
الموارد المحلية(المنظمات الشريكة وفرق االستجابة) ،والموارد
الدولية(شركاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والدعم عن
بُعد).

المراجع :د2.1.

•تأكد من إمكانية تحقيق األهداف وذلك بتوفر موارد متماشية مع
األهداف ،مثل :عدد أفراد الفريق والدعم التشغيلي ،والخ.
•وبحسب القاعدة العامة المستمدة من التجربة ،يفضل قبول أي
موارد (أفراد) مقدمة عن رفضها ،حتى إذا لم يكن هناك نقص
واضح يف هذه الموارد .ففي مرحلة البداية يف حاالت الطوارئ،
تتجمع المهام سريعا ً ومن الجيد توفر إمكانات زائدة عن الحاجة
لالستخدام الفوري.
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خطة العمل كوسيلة إدارية:
ادارة

الفريق

•تنشأ كقائمة تحقق على هيئة أسئلة عن ماذا تريد أن تعرف
حتى تحقق أهدافك.
•تذكر :يعد عنصر إدارة العمليات يف الخطة أهم من الناتج.
•فربما ُيعرض كجدول زمني مصحوبا ً بمقاييس ،ثم يستخدم
لتقييم مستوى التطبيق وتقييم النجاح والفشل.
•كما قد تُقسم المهام إىل مسئوليات أصغر وتُسند ألفراد بعينهم
يف الفريق.
•تستخدم أيضا ً كسجل لما خططه الفريق ثم أنجزه ،ويصبح يف
الذا كرة المؤسسية دليال ً على مراحل تطور البعثة.
•استخدم خطة العمل لتحديد متطلباتك من الدعم ،وال تدع
الموارد تتحكم يف خطتك.
المراجع :ج ،3.2.د ،2.1.د3.1.

إدارة الفريق
اقتراحات قائد الفريق:
•كُن على دراية بالفرق بين القيادة واإلدارة .فاإلدارة تتمحور حول
اإلجراءات والكيانات والعمليات ،وبينما تهتم اإلدارة بالرؤية
والتوجيه ووضع المعاير األخالقية وصنع القرار والمهارات
الشخصية ،وتذكر :يفعل القادة األمر الصائب ،بينما يفعل
المديرون األمور بطريقة صحيحة.
•إذا لم تُعين نائب قائد الفريق سابقا ً فافعل ،ثم حدد المهام
اإلدارية التي ستسند إليه/إليها.
•تُبنى القيادة على سلوك القائد .فالمهارات وحدها ال تصنع
القادة ،ولكن يصنعهم أسلوب القيادة والسلوك؛ وخصوصا ً كيفية
التعامل مع اآلخرين.
•وهناك العديد من أساليب القيادة؛ بداي ًة من األوتوقراطي ،مثاله:
من تُتخذ جميع القرارات عن طريقه/طريقها ،إىل أسلوب القيادة
الموجه نحو الخدمة ،مثاله :ماذا يمكنني أن أفعل حتى تستطيع
أداء عملك جيداً ،وبحسب الموقف يتحدد األسلوب .فعلى
سبيل المثال ،من المناسب اختيار أسلوب ثابت وحاسم يف بيئة
التشغيل الطارئة ،ولكن من المناسب استخدام أسلوب المشاركة
يف بيئة إعداد األفكار والتخطيط.
•سيمتلك أعضاء فريقك شخصيات مختلفة وطرق مختلفة
أثناء أداء عملهم بالفريق يف حاالت الطوارئ ،ولذلك ينبغي أن
تفكر كيف سيعمل فريقك ،وأن تهيئ أسلوب قيادتك بحسب
مقتضى الحال.
•وعندما تتسم الرقعة الجغرافية باالتساع ،يجب أن تحدد تراتبية
إدارية واضحة كما يجب أيضا ً تحديد المهام .فال يجب على جميع
المواقع فعل كل شيء.
•تذكر مسئولياتك تجاه أفراد الفريق بالمواقع األخرى ،ويجب
عليك االتصال بهم بانتظام.
•حافظ على روح العمل الجماعي بالفريق ،واحذر من مخاطر
الضغوط النفسية المترا كمة على الفريق وكذلك مخاطر اإلجهاد.
المراجع :و ،1.و ،2.ز ،4.ق3.
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التنسيق والنطاق والمعالجة واألساليب
اقتراحات قائد الفريق:
•تذكر حجر الزاوية الخاص بمنهج نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،مثل :القيم األساسية لنظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ،ورأب صدع إدارة الكوارث وتنسيق
العمل اإلنساين ،وقيم العمل اإلنساين وكيف يدعم نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أو يوفر القيادة.
• َقيم الكيانات الموجودة وعمليات اتخاذ القرار ،ثم عدل بنية
عمليتك طبقا ً لذلك.
•حدد أصحاب المصالح الرئيسيين ومتطلباتهم ،وذلك لتنسيق
الدعم وكيفية تأسيسك لكيان عمليتك بمحاذاتهم.
•تذكر أن قرب موقعك من صانعي القرار الرئيسيين شيء
أساسي.
المراجع :ب ،2.ل ،2.ح1.

مركز تنسيق العمليات في الموقع
اقتراحات قائد الفريق:
•وبشكل عام ،يجب على قائد الفريق أال يضطلع بالقيام بمهمة
مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
•فكر بوضوح يف اختيار موقعك وذلك للتحقق من قرب موقعك
من السلطات المحلية والكيانات الرئيسية األخرى.
•تغطي تعليمات مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،والدليل
الميداين لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الوظائف
العامة لمركز تنسيق العمليات يف الموقع؛ ولكن سيفرض
الموقف أيا ً من المهام ُيحتاج إليها بشدة وما يجب إعارته األهمية
القصوى.
أن مركز تنسيق العمليات يف الموقع مقدم خدمات لجميع
•تذكر ّ
هيئات المساعدات اإلنسانية ،وقد يبدأ ككيان لتوجيه التنسيق يف
نشاطات إنقاذ الحياة ،مثل :البحث واإلنقاذ الحضري ،ولكن ربما
يرتقي يف المدى البعيد إىل مكتب ميداين لألمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية و/أو مركز دعم للفريق القطري لألعمال
اإلنسانية.
المراجع :م3 .

التنسيق المدني العسكري
اقتراحات قائد الفريق:
•وعندما تضطلع قوات الجيش بدور مهم يف االستجابة للحاالت
اإلنسانية ،عادة ما يجب توفير التنسيق المدين العسكري طوال
مدة المشاركة.
•يجب عليك اإللمام بغرض التنسيق المدين العسكري يف
المساعدات اإلنسانية ،ونطاقه ومقاييسه.
•أنشئ قائمة تضم خبرات التنسيق المدين العسكري بين أعضاء
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
•واطلب أعضاء و/أو خبراء يف التنسيق المدين العسكري من
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف.
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•ويجب أن تأخذ يف اعتبارك ،أثناء التنسيق مع المنسق المقيم /
المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة ،االتفاق على نقاط محددة
إلرشادات التنسيق المدين العسكري.
•أنشئ بالتعاون مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع
المعين ،خطوطا ً واضحة
لألمم المتحدة ،أو مع المنسق التشغيلي ُ
لالتصال.
المعين ،وذلك
•حدد مهام موظف التنسيق المدين العسكري ُ
وفقا ً لالستراتيجيات األساسية للتنسيق المدين العسكري لألمم
المتحدة.
•حدد الشركاء العسكريين الدوليين والمحليين يف منطقة
عملياتك ،ثم أنشئ طريقة تفاعل مناسبة تعتمد على السياق
السياسي للتدخل وتعهد هذه الطريقة بالتعديل إذا اقتضت
الضرورة.
•تغلب على التحديات مع نظرائك بالشفافية يف تبادل المعلومات،
والحوار الدائم وبناء الثقة واعتماد عمل كال ً منكم على اآلخر.
المراجع :ن4 .

التقييم والتحليل ()A&A
اقتراحات قائد الفريق:
ينبغي على المقيمين إبالغ المعلومات لمتخذي القرار ،ويف
المراحل األوىل ،يبلغ المقيمين المبدئيين بصورة أساسية القرارات
االستراتيجية والتمويل المخصص يف مقدمة حاالت الطوارئ .أما يف
المراحل التالية فيبلغون واضعي البرامج والمراقبين.
•تبدأ عملية التقييم بمرحلة االستعداد ،ويف سياق االستجابة
لحاالت الطوارئ ،تكون عملية التقييم عملية مستمرة وذلك
بجمع كل المعلومات المتاحة؛ فيتم جمعها وتحليلها إلبالغ
المستجيبين ،مثل :متخذي القرارات ،وال يجب اعتبار التقييم
كالجولة الميدانية.
•تنطوي عملية التقييم على التكرار ،فكل مرحلة تُبنى على
المرحلة السابقة موفر ًة لها قدرا ً كبيرا ً من التفاصيل .فتقود نتائج
كل مرحلة إىل كيفية تصميم المرحلة التالية و تحديد أهدافها.
بطريق تدعم أسلوب التنسيق ،مثل:
•صمم خطة تقييم وتحليل
ٍ
إنشاء خلية مشتركة للتقييم والتحليل مع مركز تنسيق العمليات
يف الموقع ،وأيضا ً إنشاء مجموعة عمل التقييم ( ،)AWGإلخ.
•ابدأ دائما ً العملية بجمع معلومات ثانوية لمقارنتها مع النتائج
الفعلية وذلك لتحديد مدى تأثير الكارثة.
•تأكد من توفر الدعم عن بُعد من هيئة الموظفين المتواجدة
بالمقر الرئيسي ،أو توفر من يستطيع مراجعة المعلومات الثانوية
وعمل دعم تحليلي.
•أوالً ،ابدأ بالصورة العامة ،وفيما بعد ،ابحث بعمق يف الموضوعات
حددة يف التقييم السابق ،وتنتقل عملية التقييم من التركيز
الم ُ
على هدف إنقاذ األرواح إىل استهداف التعايف.
•تعد عملية التحليل أوال ً وقبل كل شيء عملية إدرا كية ،ومن
األفضل عملها يف بيئة جماعية ،وتذكر :تفكير عدة ُعقول أفضل
عقل واحدٍ.
من تفكير
ٍ
•يف البداية ،الوقت عامل رئيسي ،ونحتاج فقط لصورة تقريبية
عن الموقف .ما هي حجم المشكلة؟ ما هي المشكالت الكبرى؟
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هل توجد أي جماعات/قطاعات/مناطق جغرافية محددة تأثرت
بصورة خاصة ولها احتياجات طارئة؟ هل توجد حاجة لتواجد ذوي
خبرات متخصصة بالفريق ،مثل :اختصاصي المواد الخطرة؟
فالحصول على نصف الحقيقة أفضل من الحصول على أجزاء
حقيقية مبتورة عن الصورة الكلية.
•يجب أن تنسق التقييمات وتتضمن تحليالت مشتركة وتحدد
المخاطر الثانوية ،وتساهم يف فهم مشترك للصورة العملية الكلية.
•يتعلق دور نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بالتأكد
من عمل التقييمات وتنسيقها ،وليس بالضرورة تنفيذ تعليمات
هذه التقييمات ،وبالرغم من ذلك ،ينبغي على أي فريق لنظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أن يعد عملية التقييم
وأن يتحمل مسئوليتها إذا اقتضت الضرورة ،خاص ًة يف المراحل
األوىل من عملية الطوارئ.
المراجع :الفصل األول.

إدارة المعلومات
اقتراحات قائد الفريق:
•ينبغي إسناد إدارة المعلومات إىل شخص أو عدة أشخاص من
المتواجدين دائما ً بالفريق وذلك يف بداية البعثة ،ولكن على جميع
األفراد العلم بأنهم جزء من العملية.
•كما ينبغي تطوير استراتيجية إلدارة المعلومات متضمن ًة خطوط
اتصال داخلية وخارجية ،ثم دمج هذه االستراتيجية يف خطة العمل.
•تأكد من توافر نظام قوي لمعالجة المعلومات.
•وال تسمح لنفسك أو لفريقك باالنقياد خلف الحلول التكنولوجية
أو البرمجية.
المقدمة ومدى
•فعادة ما يقاس نجاح البعثة بجودة المعلومات ُ
توزيعها.
•وعلى األرجح ،ستواجه مشكلة اإلغراق المعلومايت ،وضع يف
اعتبارك متطلبات المصدر متضمنا ً خيار الدعم عن بُعد عن طريق
أحد مكاتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أو أحد
شركائها.
المراجع :الفصل الثامن.

تقديم التقارير
اقتراحات قائد الفريق:
•يف بعض البلدان ،سيحتاج فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق إىل المشاركة المباشرة مع مكتب المنسق
المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة لعمل تقرير
الحالة .بينما يف بعض البلدان األخرى ،سيكون تقريرك جزءا ً
من التقرير الكلي لتقرير الحالة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية وذلك على المستوى اإلقليمي أو الدويل ،وتأكد
من موافقتك بماذا ستشارك ومتى وإىل من.
•تأكد من اتفاقك مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع
لألمم المتحدة على مواعيد االنتهاء وإجراءات التوقيع على
مختلف النواتج ،وذلك أثناء اجتماعكم األول.
•حاول أن تتخيل نفسك ُمتلقياً ،وتوقع ما هي المعلومات التي
ستحتاجها.
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•حدد المتلقين األساسيين لتقرير الحالة ،مع األخذ يف االعتبار
باحتمالية تغيرهم بتطور مراحل البعثة.

•يجب التصريح بالحقائق المجردة وال ينبغي إبداء آرائك ،كما ال
ينبغي بأي حال الكذب على الصحافة.

المجربة ،وأخبر قرائك
•خالصة القول ،يمكنك اتباع هذه الطريقة ُ
مباشرة بما هي العناوين الرئيسية لتقريرك.

•وبحسب مقتضى الحالُ ،يفضل تواجد خبير مشاركة مجتمعية
مقيم تابع لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ولكن
يف الحد األدىن يجب توفير من يستطيع صياغة تطور الرسائل
للمساعدات اإلنسانية إىل اللغات المحلية ،كما يجيد نشر هذه
الرسائل بصورة فعالة.

•وحتى إذا كُتب التقرير بواسطة أشخاص آخرين من أعضاء
الفريق ،يجب أن يخضع التقرير لموافقة قائد الفريق وذلك قبل
البدء بتوزيعه.
•المراجع :الفصل العاشر.
•ملخص عمليات فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق
•اقتراحات قائد الفريق:
• ُيفضل تجهيزها على أساس يومي.
•استخدم خطة العمل لتحديد مهام اليوم التايل وتوزيع
المسئوليات.
•تأكد من إخطار جميع أفراد الفريق ،بطريقة شخصية أو افتراضية
أو عن طريق ممثل خليتهم لمركز تنسيق العمليات يف الموقع.
•تأكد من استخدام الملخصات التشغيلية يف الملخصات الدورية،
وابحث عن عالمات الضغوط النفسية المترا كمة وعالمات اإلعياء،
وأي مشاكل محتملة قد يمر بها أفراد الفريق أو أي مشاكل تعيق
أداء الفريق.
المراجع :ج ،3.2.ل ،2.2.ق3.

وسائل اإلعالم
اقتراحات قائد الفريق:
•يجب دائما ً مناقشة اإلستراتيجية اإلعالمية مع المنسق المقيم
 /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة .فهي/هو يعرف عادات
البالد والزالت التي يسهل ارتكابها.
•أثناء حوادث الطوارئ الكبيرةُ ،يتوقع من المقر الرئيسي لمكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إصدار رسائل أساسية
لوسائل اإلعالم.
•يجب دائما ً اإلبقاء على األرقام الرسمية الهامة يف متناول يدك،
مثل :عدد القتلى وعدد الجرحى ،عدد فرق البحث واإلنقاذ
الحضري يف البالد ،الخ.
•وينبغي أن يكون قائد الفريق هو نقطة التواصل مع وسائل
اإلعالم ،وإن لم يكن قائد الفريق مسئوال ً عن ذلك ،فينبغي عليه
التحقق من االستراتيجية اإلعالمية الشاملة و ُيعين متحدثا ً رسمياً.
•تعد وسائل اإلعالم أداة جيدة للمناصرة ،ولكن يجب االلتزام بنطاق
خبرة الفريق.
•يجب أن تعكس رسائل وسائل اإلعالم ما تم إفادته يف التقارير
العامة ،وما ُطلب به يف التوصيات (الرسائل األساسية).
•كما ينبغي إيضاح بعض الرسائل اإلعالمية للمنسق المقيم /
المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة.
•والتأكد من علم جميع أفراد الفريق باألرقام والرسائل اليومية
الهامة ،وذلك لتجنب الحرج الناشئ عن عدم معرفتهم بهذه
األرقام.
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المراجع :الفصل الحادي عشر.

التمويل
اقتراحات قائد الفريق:
•صندوق األمم المتحدة للطوارئ
• ُيصادق المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة
على اقتراحات الوكاالت للحصول على مساعدات صندوق األمم
المتحدة للطوارئ؛ وال تستطيع هذه الوكاالت تقديم الطلبات
مباشرة إىل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
•يجب إرسال الطلبات على هيئة حزمة إىل منسق اإلغاثة يف حاالت
الطوارئ وسكرتير صندوق األمم المتحدة للطوارئ على البريد
اإللكتروين .cerf@un.org
•يجب أن يتبع تنظيم الميزانية نموذج صندوق األمم المتحدة
للطوارئ ،كما يجب اتباع جدول توزيع البرنامج.
• ُصمم صندوق األمم المتحدة للطوارئ ليكون نقطة انطالق
االستجابة األولية لحاالت الطوارئ ،وليس الهدف منه التكفل
بجميع المتطلبات ،ولكن إمداد المرحلة بجرعة فورية من الموارد
حتى يتمكن المستجيبون من بدء النشاطات األساسية إلنقاذ
الحياة بينما يتم نقل مصادر تمويل أخرى الستكمال المهمات.
•ينبغي يف المواقف التي تحتاج تمويالت من صندوق األمم
المتحدة للطوارئ أن تُصدر نداءات اإلغاثة ،ويوزع المنسق
المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية التمويل المتوفر من صندوق
األمم المتحدة للطوارئ ،وذلك للمشروعات ذات األولوية الكبيرة
والمشروعات العاجلة إلنقاذ الحياة.
•ال ُيبدل صندوق األمم المتحدة للطوارئ أي نداء إغاثة ،ولكنه
يمارس حوارا ً تفاعليا ً تجاهه ،وتُعالج نداءات اإلغاثة والطلبات
المقدمة لصندوق األمم المتحدة للطوارئ يف آن واحد ،فصندوق
ُ
األمم المتحدة للطوارئ وسيلة سريعة للتمويل لتغطية الفترة ما
بين إصدار النداء واستالم االلتزامات والتمويالت من المانحين.
المقدم للحصول على تمويل
المثلىُ :يجهز نداء اإلغاثة ُ
•الطريقة ُ
صندوق األمم المتحدة للطوارئ ويف نفس الوقت ترتيب سلم
أولويات المشروعات المتضمنة بهذا النداء ،موضحا ً يف ملخص
الجداول المالية بوثائق النداء؛ توزيعات التمويالت المطلوبة من
صندوق األمم المتحدة للطوارئ.
•ال يوفر صندوق األمم المتحدة للطوارئ كامل متطلبات مشروع
الطوارئ إال يف حاالت نادرة جداً.
•انظر أيضا ً https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/rapid-
.response
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نداءات اإلغاثة:
ادارة

الفريق

•ينبغي أن ُيشارك المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة والفريق القطري لألعمال اإلنسانية يف صنع العمليات والحصول
على النتائج النهائية.
•ربما يدعم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وبعض أعضاء فريق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
المتخصصين الفريق القطري لألعمال اإلنسانية يف إعداد نداء اإلغاثة ،ولكن يكون الدعم فقط بفرد أو فردان على األكثر من ذوي الخبرات
الفنية.
•كما ينبغي على الحكومة دعم النداء ،ويف بعض الحاالت (وليس دائماً) تشترك الحكومة يف الناحية التنفيذية.
•ينبغي أن تكون نداءات اإلغاثة قصيرة وأن تصدر على وجه السرعة (يف مدة من عدة أيام إىل أسبوع على األكثر).
•تُستقى نداءات اإلغاثة من منهج خطة االستجابة اإلنسانية ،ولكن يجب أن تُعد بطريقة مصغرة.
•استخدم القطاع /نظام المجموعة يف عمل نداء اإلغاثة من خالل التفويض إىل الوكاالت القيادية.
•وسيتعين اتخاذ القرار وذلك إما أن يكون فقط لتوفير االحتياجات الماسة ،أو أيضا ً احتياجات المرحلة االنتقالية.
•يتفق قائد الفريق مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة على استراتيجية وطريقة عمل يف مرحلة بداية العمليات،
المحرز وابق على اتصال دائم معه/معها.
والحظ التقدم ُ
•استخدم أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق لدعم المجموعة الرئيسية الرائدة ،ولكن تجنب أن يستهلك دعم نداء اإلغاثة
جميع موارد فريقك وأن يحتكر عمل الفريق ووقته.
•استشر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بجنيف أو المكتب اإلقليمي للحصول على كاتب محترف لنداءات اإلغاثة إذا اقتضت
الظروف ذلك.
•تأكد من اتساق الرسائل األساسية مع طريقة المعالجة وذلك على المستوى الميداين يف كال ً من العاصمة والمقر الرئيسي.
•كما يجب عليك إيقاف أي محاولة للحصول على دعم مدي كبير بغير حاجة.
•احم وساند كاتب محتوى نداءات اإلغاثة ،وعين مساعد خدمات مكتبية محلي جيد لخدمات الترجمة.
•كن مستعدا "للمفاجآت" .على األرجح ،سيتغير الموقف والمواعيد النهائية أثناء مراحل العمل.
المراجع :أ ،3.4.أ ،3.5.ل3.5.

انتهاء المهمة
اقتراحات قائد الفريق:
•ينبغي إدراج استراتيجية اإلخالء والتسليم/استراتيجية انتقالية يف خطة العمل منذ البداية ،كما يتم إدراجها أيضا ً يف خطط العمل الالحقة
ومختصرات الفريق التشغيلية ،وإال لن ُيخطط لهذه المرحلة يف خضم زخم أحداث البعثة ،وقد يؤثر قلة كفاءة تخطيط وتنفيذ استراتيجية
اإلخالء والتسليم/االستراتيجية االنتقالية بأضرار بالغة إلنجازاتك بالبعثة وبأهدافها على المدى البعيد؛ مما ينتج عنه فقد الفرص الستقرار
التغيرات اإليجابية واالبتكارية بالبعثة ،وربما ينتج عنه أيضا ً فجوة إدارية بعد رحيل إدارة فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
المسيطر عليها الفريق ،ويحدد على وجه السرعة الشركاء
•عادة ،تحتاج االستراتيجية الفعالة للجرد المستمر لمحتوى الموجودات والعمليات ُ
المحليين القادرين على القيام بمهام الفريق بعد رحيله؛ وبناء قدراتهم قبل حلول وقت التسليم.
•وتجدر اإلشارة إىل أن التسليم المناسب/االستراتيجية االنتقالية ربما تطبق أثناء البعثة ،وذلك يف حالة تحديد وتعيين الشركاء المحليين
مسبقاً ،وال يجب ترك هذه المرحلة دون تخطيط حتى نهاية البعثة.
•تذكرُ :يفضل أن يتذكر الناس دوما ً كيف خرج الفريق ،عن تذكر أعمال الفريق أثناء البعثة.
المراجع :ه2.
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ز 1 .المقـدمــة

األمن والسالمة
ز1.

مقـدمــة

ز2.

نظام إدارة أمن األمم المتحدة

ز3.

إدارة المخاطر األمنية

ز3.1.

عملية إدارة المخاطر األمنية

ز3.2.

األهمية الحيوية للبرامج

ز4.

المسؤوليات المرتبطة باألمن :قائد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

ز5.

المسؤوليات المرتبطة باألمن :أعضاء فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

ز.

السالمة واألمن الشخصي

ال توجد بعثة بدون مخاطر ،وربما يواجه أعضاء الفريق تهديدات أمنية ،مثل
النزاعات المسلحة ومعدالت الجريمة المرتفعة واألعمال اإلرهابية واالضطرابات
المدنية ،وباإلضافة للتهديدات الشخصية الموجودة دائما ً والناجمة عن
الكوارث الحقيقية أو المحتملة ،مثل :خطر االنهيارات األرضية وانهيارات المباين
وخطوط الكهرباء العارية على الطرقات والتعرض للمواد التي تشكل خطرا ً
بيئيا ً كالتعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتسريبات الغاز ومياه الفيضانات
واألمراض والخ ،وينبغي أن يعمل أفراد نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق يف "بيئة ذات مستوى مقبول من المخاطر" ،ويمكن تحقيق ذلك
عن طريق عمل كل شيء بطريقة ُمعتدلة ُمقلصة الحتماالت المخاطر ،ثم رصد
أي تهديدات ُمتبقية ُمحتملة متعلقة بنشاطات البعثة قيد البحث ،وبصيغ ٍة
أخرى ،هل هذا النشاط على قدر من األهمية يجعلنا نتقبل مبرر العمل تحت
احتمالية التعرض للخطر القائم؛ أي ،هل اتخذت اإلجراءات المناسبة لمواجهة
المخاطر المتبقية.
وتقع مسؤولية سالمة وأمن موظفي نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق يف أي بلد كامل ًة على حكومتها ،وتبعا ً لنظام األمم المتحدة إلدارة
األمن وإطار المسائلة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،يعد
منسق األمم المتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ مسئوال ً مسئولية كامل ًة عن
أمن وسالمة جميع أفراد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
ويخضع للمساءلة أمام األمين العام ،ويعد مركز التنسيق األمني بالمقر
الرئيسي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مسئوال ً عن تنسيق
وتنظيم المهام اليومية لألمن والسالمة ،كما يتعين عليه توفير النصح واإلرشاد
والمساعدة التقنية لجميع الشركاء المعنيين ،وعلى مستوى الدولةُ ،يعد رئيس
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مسئوال ً أمام منسق اإلغاثة
يف حاالت الطوارئ عن أمن وسالمة جميع أفراد مكتب األمم المتحدة لتنسيق
لمعاليهم المؤهلين وحماية
الشؤون اإلنسانية الموجودين تحت إشرافه ،إضاف ًة ُ
جميع موجودات وممتلكات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
كما ُيعد رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مسئوال ً عن
سالمة وأمن فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أثناء عملهم،
ويف حالة عدم وجود مقر لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أو أي
تواجد رسمي له يف البالد ،يكون قائد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق مسئوال ً عن أمن وسالمة فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،ويندرج ذلك تحت مسئولية بوصفه المسئول المعين .انظر أسفل
ز ،2.وأيضا ً ز 4.لمعرفة تفاصيل المهام المتعلقة بقائد فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق.
وبينما سيتخذ مدير الفريق إىل جانب محتريف األمن والسالمة من إدارة شؤون
السالمة واألمن لدى األمم المتحدة كل االحتياطات التي تقلل المخاطر لفريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ينبغي أن يكون كل فرد مسئوال ً
عن أمنه وسالمته الشخصية.
ُيقدم هذا الفصل آليات األمن والسالمة يف نظام األمم المتحدة ،كما ُيمد أعضاء
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق باألدوات واإلرشاد الالزمين
لصحتهم الشخصية وأمنهم وسالمتهم ،وتقدم الفصول من ز 2.إىل ز 4.ملخص
إطار األدوار والمسئوليات المتعلقة باألمن ،متضمن ًة إدارة األمم المتحدة
للمخاطر األمنية -بوصفها طريقة تضع يف المقام األول سالمة موظفي األمم
المتحدة ،ويتبع ذلك يف المقام الثاين سالمة الموارد األساسية ،وتناقش األقسام
المتبقية يف هذا الفصل السالمة الشخصية يف البعثات.
ويتضمن القسم ق" .الصحة الشخصية" المعلومات المتعلقة باألمور الصحية؛
المأكل والمشرب وماذا تفعل يف حالة الطوارئ الطبية ،ويف هذا القسم ،ستجد
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أيضا ً معلومات خاصة بالصحة والسالمة تتعلق بالعمل يف المناطق
األمن
والسالمة

ح ُّ
ث أفراد فريق نظام األمم المتحدة
ذات المناخ االستثنايئ ،و ُيفضل َ

المتضمن رئيس كل مركز عمل تحت قياده تابعة لمنظمة
األمن ُ
ً
األمم المتحدة وأيضا جميع كبيري االستشاريين األمنيين

إضاف ًة إىل تعلم محتوى هذا الفصل لألمن والسالمة وتطبيقه ،يجب

نصح المسؤول المعين ودعمه ،وذلك فيما يتعلق باتخاذ قرارات

لتقييم الكوارث والتنسيق على قراءة األقسام المتعلقة بالصحة
واألمن ،وذلك قبل تعبئة البعثة.

على جميع أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
دراسة الدورات األتية عبر األنترنت:

•إجراءات األمن األساسية يف الميدان II
•إجراءات األمن المتقدمة يف الميدان

االستشاري ،ويشارك جميع أفرادفريق إدارة األمن مسؤولية

األمن والسالمة الخاصة بموظفي األمم المتحدة ومبانيها وأصولها
يف جميع أرجاء البلد أو المنطقة المحددة.

•كبير االستشاريين األمنيين  /االستشاري األمني (CSA/

 - )SAتُكلف إدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة
محترف أمني ُمعين دوليا ً بوصفه استشاريا ً رئيسيا ً للمسؤول

و ُيطلب من جميع المشاركين إعادة دراسة هذه الدورات كل ثالث
سنوات ،وذلك للحصول على عقد من نظام األمم المتحدة لتقييم

وتُمثل هي/هو أ كبر مسؤول أمني يف كل مركز عمل ،ويخضع

فضال ً عن ذلك ،ربما يطلب من أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم

يتوىل المسؤول المعين مسؤولية اإلدارة اليومية ألعمال كبير

الميدانية ( ،)SSAFEوذلك يف البالد ذات المخاطر األمنية العالية؛
المختصة بالوعي بالبيئة
كما ينصح أيضا ً بحضور الدورات التدريبية ُ

كبير االستشاريين األمنيين بالتقارير كال ً من المسؤول المعين

الكوارث والتنسيق.

الكوارث والتنسيق حضور دورة نهج األمن والسالمة يف البيئات

المعادية ( ،)HEATولكن حضورها غير إجباري.

ز 2 .نظام إدارة أمن األمم المتحدة
ُيقدم إطار المسائلة تفاصيل عن مختلف األدوار والمسؤوليات
والمسائلة المرتبطة باتخاذ القرارات ابتدا ًء من األمين العام إىل كل
فرد من أفراد الفريق؛ كما ُيقدم شرحا ً آللية اتخاذ القرارات المرتبطة
باألمن ،ويف األمم المتحدة ،تتخذ القرارات اليومية المرتبطة باألمن
بطريقة ال مركزية ميدانية ،وعادة تُسند إىل ممثل األمم المتحدة
المختص
األعلى ُرتبة
والمسند إليه وظيفة المسؤول المعين ُ
ُ
بالشؤون األمنية.
ينبغي على أفراد نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
التعرف على الوظائف اآلتية المتعلقة باألمن فسيتعاملون معها أثناء
البعثة:
•إدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة ( UNDSSأو
 - )DSSوتعمل بوصفها قسم استشاري تنسيقي تابع لألمم
المتحدةُ ،مختص بإدارة المخاطر األمنية ،وتُقدم إدارة شؤون
السالمة واألمن لدى األمم المتحدة استشارات يف إدارة المخاطر
األمنية باستخدام سياسة إدارة المخاطر األمنية ،كما تُنسق
المعتمدة من المسؤول
وتُطبق احتياطات إدارة المخاطر األمنية ُ
المعين.
ُ
•المسؤول المعين المختص بالشؤون األمنية ( - )DOيف كل
بلد أو يف كل منطقة يكون فيها تواجد لألمم المتحدة ،وعاد ًة

ُيع ِين النائب العام ممثل األمم المتحدة األعلى ُرتبة يف وظيفة
المسؤول المعين المختص بالشؤون األمنية ،و ُيعتمد بهذه
المضيفة ،ويخضع المسؤول المكلف
الصفة لدى الحكومة ُ
للمساءلة أمام األمين العام ،من خالل وكيل األمين العام لشؤون
السالمة واألمن ،ويضطلع بالمسؤولية عن أمن موظفي األمم
المتحدة ومبانيها وأصولها يف جميع أرجاء البلد أو المنطقة
المحددة.
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•فريق إدارة األمن ( - )SMTيرأس المسؤول المعينفريق إدارة

المعين ولفريق إدارة األمن فيما يخص جميع الشؤون األمنية،
إلدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة ،وبينما

االستشاريين األمنيين ،يف حاالت المخاطر األمنية الحقيقية يوايف

آن واحدٍ.
وإدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة يف ٍ

•مسؤول تنسيق األمن الميداين ( - )FSCOيف مرا كز العمل
المعين دوليا ً
األكبرُ ،يكلف مسؤول تنسيق األمن الميداين ُ

للمساعدة والعمل تحت إشراف كبير االستشاريين األمنيين.

•منسق أمن المنطقة (ُ - )ASCيكلِف المسؤول المعين منسق
أمن المنطقة بضبط وتنسيق الشؤون األمنية يف المناطق

المتواجدة بالبالد األكبر ،خاصة يف حالة انفصالها عن العاصمة
سوا ًء لبعد المسافة أو بحسب درجة تعرضها للخطر.

•المراقب ونائب المراقب ُ -يعين المسؤول المعين ومنسق

أمن المنطقة المراقبين ،وذلك بالتشاور معفريق إدارة األمن،

للمساعدة يف تنفيذ الخطة األمنية ،ويخضع المراقبون للمسؤول

المكلف/منسق أمن المنطقة عن مهامهم المتعلقة بالوظائف
األمنية ،بغض النظر عن المنظمة التي يعملون لديها.

كما ينبغي عليهم االلتزام بالسياسات األمنية لألمم المتحدة

والتعليمات واألوامر والخطط واإلجراءات ،وذلك مثل جميع العاملين

بمنظمة األمم المتحدة ،وأعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،ويتضمن ذلك استيفاء المتطلبات الالزمة للحصول على

التصريح األمني إلدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة،
وذلك يف أقرب وقت ممكن عمليا ً عقب الوصول إىل البالد.

االطالع على المزيد من المعلومات حول السياسات والتدابير
يمكن ّ
األمنية الخاصة باألمم المتحدة يف دليل السياسات االمنية الخاص

باألمم المتحدة المتوفر يف برنامج بعثة األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،ويجب على أعضاء الفريق أيضا ً أن ملمين

إلمام بالتوجيهات األمنية الخاصة باألمم المتحدة وقد يرغبوا

بالرجوع إىل دليل األمن الميداين القديم التابع لألمم المتحدة (تم

استبدال هذا المستند بدليل السياسات األمنية ،ولكن ال تزال بعض
أجزائه ذات أهمية).
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ز 3 .إدارة المخاطر األمنية
األمن
والسالمة

ضمن نظام إدارة األمن باألمم المتحدة ،يوفر نموذج إدارة المخاطر
األمنية ( )SRMلجميع الموظفين أدوات لتقييم المخاطر وإدارتها،
ويتم تحديد مستوى المخاطر التي تشكلها األحداث المحددة
المتعلقة بالتهديد غير المرغوب فيها ،ويتم تطوير خيارات إدارة
المخاطر األمنية ،ويقوم كل من المسؤول المعين وفريق إدارة األمن
باختيار واقرار وتنفيذ ومراقبة تدابير إدارة المخاطر المحددة.
يمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول إدارة المخاطر االمنية
يف القسم الرابع من دليل السياسات األمنية.

ز 1. 3 .عملية إدارة المخاطر األمنية
إن عملية إدارة المخاطر األمنية هي أداة صنع قرار هيكلية قائمة على
المخاطر وتوجه عملية تحديد وتقييم االخطار التي تهدد موظفي األمم
المتحدة واصولها والعمليات يف منطقة مستهدفة ،وثم تقوم بتحديد
التدابير واإلجراءات الرامية إىل خفض مستوى المخاطر المصاحبة
إلتاحة الفرصة أمام تنفيذ البرامج ضمن مستويات مقبولة من
المخاطر ،وتتضمن العملية أيضا نموذج صنع قرار منسق للمخاطر
المقبولة ،والذي يوازن بين المخاطر االمنية واالهمية الحيوية للبرامج.
وتجدر اإلشارة إىل أن نظام األمم المتحدة إلدارة األمن هو نظام قائم
على اساس المخاطر وليس على أساس التهديدات ،وعلى الرغم من
أنه تم تحديد التهديدات على أنها جزء من العملية ،فإنه يتم اتخاذ
القرارات بناء على تقييم المخاطر ،أي احتمال التعرض للتهديدات
المحددة وآثارها المتصورة.

ز 2. 3 .األهمية الحيوية للبرامج
إن إطار االهمية الحيوية للبرامج هو سياسة عامة لمنظومة األمم
المتحدة التخاذ القرار بشأن المخاطر المقبولة ،ويضع هذا اإلطار
مبادئ توجيهية ونهجا منظما لضمان الموازنة بين المخرجات الحيوية
إلشراك موظفي األمم المتحدة والمخاطر األمنية ،ويعد إطار األهمية
الحيوية للبرامج جزء من عملية إدارة المخاطر األمنية الخاصة باألمم
المتحدة.
ويتم تنفيذ إطار األهمية الحيوية للبرامج باعتبارها سياسة إلزامية
للمنظمة يف البيئات التي يسودها مخاطر أمنية شديدة أو اشد خطراً،
وحيث تقوم بتقييم المساهمة البرامجية يف النتائج االستراتيجية
الخاصة باألمم المتحدة يف وضع معين ،وتقع مسؤولية األهمية
الحيوية للبرامج على عاتق كبير ممثلي األمم المتحدة يف البلد
المسؤول عن البرامج ،أي المنسق المقيم أو الممثل الخاص لألمين
العام ،ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول إطار األهمية
الحيوية للبرامج يف برنامج بعثة األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق.

ز 4 .المسؤوليات المرتبطة باألمن :قائد فريق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
إن قائد فريق األمم المتحدة المعني بتقييم الكوارث والتنسيق
مسؤول عن التزام فريقه بمتطلبات األمن والسالمة الخاصة باألمم
المتحدة ،ومن الضروري أن يتم فهم هذا ويقبله الجميع .إن قائد
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الفريق ملزم برفض المهام التي تشكل خطرا غير مقبول على سالمة
الفريق ،وباإلضافة لذلك ،سيكون أو ستكون مسؤوال عن التنسيق
مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن ضمن البلد ،لذلك
يمكنهم من تنسيق جميع المتطلبات الالزمة لتمكين موظفي األمم
المتحدة المعنيين بتقييم الكوارث والتنسيق من أداء مهمة األمم
المتحدة بأمان.
عندما يكون هناك مكتب لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية داخل
البلد ،فإن المسؤوليات المحددة لقائد فريق األمم المتحدة المعني
بتقييم الكوارث والتنسيق بشأن السالمة واألمن هي كما يلي:
•التأكد من حصول جميع أفراد الفريق على إحاطة أمنية من قبل
إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن.
•ضمان أن الترتيبات المفصلة يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية و إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمان
ذات الصلة والسياسات واإلجراءات األمنية الخاصة بكل بلد يجري
تنفيذها بهدف الحفاظ على أمن وسالمة موظفي مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والعمليات والمرافق.
•التأكد من أن السالمة واألمن عنصر أساسي لكافة أنشطة نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف البلد.
•التنسيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن لضمان
اتباع نهج فعال إلدارة المخاطر االمنية يف كافة أنشطة وعمليات
نظام االمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (بما يف ذلك تحديد
مستوى المخاطر المقبول لكل منها).
•إدارة كافة أنشطة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
المتعلقة باألمن يف البلد وتوجيهها.
•التأكد من تزويد المسؤول المعين بقوائم محدثة بانتظام لموظفي
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف البلد.
•تقديم المشورة للمسؤول المعين وكبير االستشاريين االمنيين
ومنسق األمن يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
وغيرهم من المسؤولين المعينين أو أحدهم حول المخاوف
الخاصة بالفريق فيما يتعلق باألمن.
•ضمان االمتثال التام والكامل ألفراد فريق األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق يف البلد بكافة التعليمات المتعلقة باألمن.
•تقديم تقارير عن جميع األحداث األمنية ذات الصلة إىل المسؤول
المعين ومنسق األمن يف مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية.
•التأكد من أن جميع موظفي نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق مزودون بشكل مناسب بمعدات السالمة واألمن
المطلوبة وتدريبهم على استخدامها.
•إعالم المقر الرئيسي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسق
الشؤون األمنية التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باستمرار
حول جميع التطورات يف البلد التي لها تأثير على أمن وسالمة
موظفي نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وعملياته
ومبانيه واصوله.
•ضمان التعاون يف المسائل األمنية مع الشركاء المنفذين.
يف حالة عدم وجود مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية داخل البلد،
يضطلع قائد فريق األمم المتحدة المعني بتقييم الكوارث والتنسيق
بالمهام التالية (كمنسق الشؤون األمنية لمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية يف فريق إدارة األمن):
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األمن
والسالمة

•يعمل كعضو مؤقت يف فريق إدارة األمن ويحضر جميع اجتماعات
فريق إدارة األمن والتدريبات.
•إحاطة موظفي نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
بشكل تام بالمعلومات المتعلقة باألمن والتدابير المتخذة يف البلد.
•ضمان وجود نظام اتصاالت تشغيلي يعمل بكامل طاقته إلدارة
األمن داخل نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وأن
يكون مدمج بالكامل يف نظام اتصاالت الطوارئ يف األمم المتحدة.
•يف حالة احتمال عدم اختيار موظفي نظام األمم المتحدة لتنسيق
الكوارث والتنسيق ليكونوا مراقبي أو منسقي أمن المنطقة،
ضمان حصول المنسقين على الدعم المناسب وتزويدهم بالوقت
المناسب للتدريب الالزم.

•إبقاء الدورات التدريبية على االنترنت "األمن األساسي يف الميدان
الجزء الثاين" و"إجراءات األمن المتقدمة يف الميدان" محدثة يف
جميع األوقات.

ز 1. 5 .األمن والسالمة الشخصية
باإلضافة إىل المهام المذكورة أعاله ،فإن النصيحة الفردية األكثر أهمية
التي يمكن أن يتبعها عضو نظام االمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق هي تطبيق عقلية تتعلق بالسالمة واألمان عندما تكون يف
مهمة ،وفيما يلي قائمة عامة بتدابير السالمة واألمن التي قد تكون
مفيدة يف المواقف المختلفة:

•تقديم التقارير إىل المسؤول المعين ونظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق حول كافة حاالت عدم امتثال موظفي نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بالسياسات األمنية
واتخاذ اإلجراءات المناسبة حسب االقتضاء.

•كن على دراية بما يحدث حولك والتصرف وفقا ً لذلك ،قبل أن
يصبح الموقف المحتمل خطيراً .تعلم أن تكون "خبي ًرا يف األمور
الواقعية".

•إدراج نموذج لتخطيط السالمة واألمن يف برنامج بعثة األمم
المتحدة لتقييم البرامج والتنسيق ويجب أن يكون جزءا ً من
المهمة العامة لبرنامج العمل.

•راقب السلوك المحلي (خاصة عند القيادة) ،بما يف ذلك التغيرات
يف العادات الطبيعية للسكان المحليين ،حيث قد يشير ذلك إىل
نوبات وشيكة من المتاعب الكبرى والقصف إلخ.

ز 5 .المسؤوليات المرتبطة باألمن :أعضاء فريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

•ال تحمل مبالغ كبيرة من المال ويجب تقسيم األموال التي
تحملها إىل مبالغ أصغر واالحتفاظ بها يف أماكن منفصلة ،وينبغي
حمل ما يكفي من المال إذا دعت الحاجة إىل دفع ثمن الخدمات
والرسوم والضرائب وما إىل ذلك.

مثل كل موظفي األمم المتحدة العاملين لدى مؤسسات منظومة
األمم المتحدة ،يكون كل عضو يف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق مسؤوال ً أمام منظمتهم ،ويتحمل جميع الموظفين ،بغض
النظر عن رتبتهم أو مستواهم ،مسؤولية االلتزام بالسياسات والمبادئ
التوجيهية والتوجيهات والخطط واإلجراءات األمنية لنظام إدارة األمن
التابع لألمم المتحدة ومؤسساته
يكون كل عضو يف فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق مسؤوال عن:
•االطالع على المعلومات المقدمة لهم فيما يتعلق بنظام إدارة
األمن باألمم المتحدة.
•التأكد من حصولهم على تصريح أمني قبل السفر عبر منسق
البعثة يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف.
•إذا لزم األمر للتحركات داخل البلد ،الحصول على تصريح أمني
قبل السفر.
•حضور جلسات اإلحاطات األمنية وتوقيع وثيقة تثبت أنه تم
اطالعهم عليها.

•ال ترتب أيامك يف األعمال الروتينية ،ألن ذلك سيسهل على
المعتدين المحتملين وضع خطط ضدك.
•عندما تكون يف مركز األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
وأماكن اإلقامة والفنادق وغيرها ،ابحث عن منافذ النجاة المحتملة
يف حالة تعرض المبنى لهجوم أو اندالع حريق ،واتفق على نقطة
التقاء مع المسؤول ،وراقب عدد النوافذ يف كل غرفة ومكان
وجودها ،وأفضل طرق الخروج من الغرف ،وأفضل األماكن
لالختباء ،إلخ ،وتعرف على خطة النجاة من الحريق أو قم بتكوين
خطة لنفسك ،واجعل هذه األمور من عاداتك.
•إذا غادرت مركز الفريق ،فتأكد من أن شخصاً ،ويفضل أن يكون
قائد الفريق أو الموظفين المعينين إلدارة أمن الفريق ،يعرف إىل
أين أنت ذاهب ،والوقت الذي ستستغرقه الرحلة والوقت المقدر
الذي ستعود فيه ،وقم بإنشاء سجل دخول /خروج واستخدامه
إذا كان ذلك ممكناً.
•إذا كنت تسافر بانتظام بين مكانين ثابتين ،على سبيل المثال،
بين أماكن المعيشة والمركز ،فحاول تغيير المسار وكذلك الوقت
كل يوم.

•معرفة األشخاص الرئيسيين المسؤولين عن إدارة األمن يف
األماكن التي يعملون بها.

•عندما تكون خارج مركز األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
ابق دائما ً مع أحد أعضاء الفريق ،وإنشاء "نظام المساندة" إذا
أمكن.

•االمتثال لجميع األنظمة واإلجراءات األمنية الخاصة بـ نظام األمم
المتحدة بتقييم الكوارث والتنسيق و مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية يف مركز العمل ،سواء أثناء الخدمة أو خارجها.

•عند الذهاب إىل الميدان ،اسأل األشخاص الذين وصلوا للتو إىل
نفس المكان وسافروا يف نفس المسار عن حالة األمن والسالمة،
وإذا كان ذلك ممكناً ،تقفا أثر األحداث على الخريطة.

•االستعداد المناسب للخدمة يف جميع مرا كز العمل.

•التصرف على نحو ال يعرض سالمتهم وأمنهم وسالمة وأمن
اآلخرين للخطر.
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•اإلبالغ عن جميع الحوادث األمنية يف الوقت المناسب.

•االتفاق مع األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على إجراءات
اإلحاطة األمنية الواجب اتباعها يف حالة حوادث الطرق.
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•إذا كنت مجهزا ً بخوذة وسترة واقية من الرصاص أو سترة مضادة للرصاص أو كالهما ،فتأكد من استخدامها؛ أنهم يعملون وقد ينقذون
حياتك ،وإن عدم ارتدائها قد يكون له عواقب قانونية يف حالة وقوع إصابات.
•عند ركن السيارات ،تأكد من الوقوف بطريقة تجعل من السهل والسريع القيادة بعيدا ً إذا لزم األمر ،على سبيل المثال ،ال تركن مقدمة
السيارة أمام الجدار أو أي عائق آخر.
•اجعلها قاعدة ،أنك ال تقل أبدا ً أشخاصا ً راغبين يف الركوب ألنك ال تعرف من هم أو ما قد تكون عليه نواياهم ،وبوجه الخصوص ،ال تقل أفرادا ً
عسكريين أو شرطة ألنهم قد يكونون خطرين أو قد يكونون مستهدفين مما يعرضك للخطر ،وبالمثل ،إذا تقطعت بك السبل ،على سبيل
المثال ،بسبب صدام ،ال تقبل توصيلة من قبل الشرطة أو الجيش لنفس األسباب.

•إذا كنت هدفا ً للسرقة :ابق هادئاً ،وكن ساكن ،وتحدث فقط عندما يتم مخاطبتك ،وأطع األوامر ،وكن متعاوناً ،وتجنب االتصال بالعين ،ووضح
أنك ممثل يف األمم المتحدة (يف معظم الحاالت) ،وال تكن استفزازي وتلعب دور البطل ،ومع ذلك ،افهم أنه ال يوجد موقفان متشابهان
ويجب عليك استخدام تقديرك الشخصي عند اتخاذ قرار بشأن اإلجراء.
•عند القيادة ،قم بالقيادة حول الحفر ،وقد تكون يف الواقع حفر بها ذخائر غير منفجرة أو ثقوب بها األلغام ،وانتبه بشكل خاص إىل الثقوب
الصغيرة ،حيث إنها قد تكون فتحة مدخل الطلقات ،ولمجرد أن السيارات األخرى قد مرت بحفرة ال يعني عدم وجود ذخائر غير منفجرة؛ قد
تنجو  35مركبة بينما قد تفجرها السادسة والثالثون.
•توخى الحذر مع الكاميرات وكاميرات الهاتف الذكي ،ويجب عدم التقاط الصور يف أي مكان يكون فيه نشاط عسكري أو جنود أو نقاط
تفتيش.
•كن مستعدا ً لإلخالء من خالل تجهيز حقيبة يد موضبة بأشياء شخصية ومالبس دافئة وطعام وشراب إضايف ومجموعة أدوات لإلسعافات
األولية وسترة من الخوذات الواقية (إذا توفرت).
•احمل دائما ً أوراق اعتماد األمم المتحدة وجواز سفرك ،وإذا طلب المسؤولون الحصول على جواز السفر ،فقد يكون من المفيد تسليم نسخة
منه بدال ً من جواز السفر نفسه ،وحتى وجود نسخ من جواز السفر قد يكون مفيداً.
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الموقف
الوعي الجيد بالموقف هو مفتاح االستجابة اإلنسانية الفعالة والمساءلة ،ولتحقيق ذلك ،نحتاج إلى زيادة

قدرتنا على فهم المعلومات المتاحة ،ومن األمور األساسية لذلك إدارة المعلومات وتقييمها وتحليلها

بشكل جيد ،وهي عمليات مترابطة تتطلب تخطيطاً دقيقاً واالهتمام بالسياق ،ونحتاج أيضاً إلى أن نكون
قادرين على نقل معلوماتنا بفعالية إلى اآلخرين.

يوضح المنظور أدناه تدفق إدارة المعلومات بالكامل يف البعثة العامة لألمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق عامة ،ويمكن استخدامه
كدليل من قبل أعضاء االمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق لضمان أن جهودهم يف إدارة المعلومات ستؤدي إىل مخرجات عالية الجودة
ومساعدتهم على التخطيط وفقا ً لذلك.

الشكل

تدفق إدارة المعلومات
1

2

3

4

5

التخطيط

جمع
المعلومات

معالجة
المعلومات

تحليل المعلومات

إعداد المخرجات النهائية

•المصادر

•التحقق
من صحة
المعلومات

•استراتيجية
إدارة
المعلومات
•األولويات
•الجمهور
•المصادر
•المواعيد
النهائية
•توزيع
المهمات

•التقارير
•االجتماعات
•الزيارات
الميدانية
•وسائل
اإلعالم
•وسائل
التواصل
االجتماعي

•تنظيم
المعلومات
•تخزين
المعلومات

•وصف
المعلومات
•التفصيل
والشرح

A

•التفسير
•الرصد والتوقع

•تحديد نطاق
•التخطيط
•الدعم
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تحديثاث مركز تنسيق
العمليات يف الموقع
التحديثات اليومية

•تصنيف
المعلومات
•جمع
المعلومات

مع األخذ باالعتبار:
•تحليل ودراسة
الجهات

اسم المنتج

•المصداقية

•تناسق
المعلومات

•التنسيق بين
القطاعات

•التوقيت

•تحويل
البيانات إىل
معلومات

•التنسيق بين
المجموعات

•المقارنة

∞

 8صباحا

None

رسائل الوسائط الرئيسية

 10صباحا

C

تقرير فريق األمم المتحدة

 9مساءا

B

TL

3W

∞

D

None

•البيئة الجغرافية
•االحتياجات
والثغرات

A

None

TL

لتقييم الكوارث والتنسيق

•الدقة

الوقت

الشخص
المسؤول

التخليص

الخطة األمنية

اليوم الثاين

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الدليل الميداين

2018

يتكون موضوع الحالة من أربعة فصول تتبع بشكل عام تسلسل الموضوعات المبينة يف تدفق إدارة المعلومات:
تخطيط إدارة المعلومات
يتضمن هذا الفصل معلومات حول كيفية تحديد نطاق المعلومات وتقييمه ،وأين تبحث عن المعلومات األساسية أثناء التعبئة والنشر ،وكيفية
تطوير استراتيجية إدارة المعلومات وإعداد بنية المجلد الخاص بك.
التقييم والتحليل ()A&A
يتضمن هذا الفصل المبادئ األساسية للتقييم والتحليل ويصف كيفية تنسيق التقييمات وتطوير استراتيجية تحليل ،وأنه يحتوي على نصائح
لجمع البيانات ومعالجة المعلومات والمشورة حول كيفية إجراء تحليل ذي مغزى.
التقارير والنتائج التحليلية
يتضمن هذا الفصل المبادئ األساسية للتقارير ،والمعلومات المتعلقة بتقارير األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق القياسية ،والنواتج
التحليلية.
وسائل اإلعالم
يتضمن هذا الفصل معلومات حول كيفية العمل مع وسائل اإلعالم ،وكيفية العمل مع مسؤويل المعلومات العامة لمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية  /األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق والمبادئ األساسية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
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تخطيط إدارة
المعلومات
ح1.

طبيعة المعلومات

ح2.

استراتيجية إدارة المعلومات

ح2.1 .

هياكل المجلد واصطالحات التسمية

يتطلب تنفيذ وتنسيق االستجابة اإلنسانية الوصول إىل معلومات موثوقة
وحديثة ودقيقة قدر اإلمكان ،ويحتاج صانعو القرار إىل معرفة من هم
المتضررين ،وما هي االحتياجات وكيف تستجيب الجهات الفاعلة اإلنسانية من
أجل وضع استراتيجية من شأنها توجيه الموارد لمعالجة االحتياجات والثغرات
ذات األولوية وتخفيف المخاطر ،ولتقديم البيانات والمعلومات الموثوقة يف
الوقت المناسب إىل أصحاب المصلحة يف المجال اإلنساين ،يجب تخطيط عملية
إدارة المعلومات بشكل صحيح.

ح 1 .طبيعة المعلومات
من لحظة تقديم إشعار النشر ،يجب أن يكون فريق األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق جاهزا ً لتقييم طبيعة معلومات حالة الطوارئ التي يقومون
بنشرها ،وهناك العديد من الموارد الموجودة مسبقا ً والتي قد تكون مفيدة
وتمكن الفريق من الوصول إىل الميدان ،وكلما كان الفريق مستعدا ً على نحو
أفضل ،كلما كان أ كثر نفعا يف االستجابة اإلنسانية.
من المهم أن تبقى متفتح الذهن حول الهياكل وأنظمة إدارة المعلومات
المعمول بها يف سياق معين ،وبمجرد وصول الفريق ،سيتعين عليه التكيف
مع السياق ،وإنشاء تآزر وتنسيق تدفق المعلومات.

قبل عملية النشر
هناك عدد من األدوات والخدمات التي يستخدمها المجتمع اإلنساين والجهات
الفاعلة يف مجال التنمية والتي يجب أن يكون أعضاء األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق على دراية بها و  /أو استخدامها و  /أو الترويج لها أثناء
النشر:
•برنامج بعثة األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ( - )UMSإن
برنامج بعثة األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أداة مشاركة الملفات
الداخلية خاصة بالفريق ،ويتم توفير هياكل للملفات وستتم إضافة بعض
المعلومات الموجودة مسبقا ً خالل مرحلة النشر ،بما يف ذلك ،إذا كان ذلك
متاحا ً بالفعل ،تحليل الحالة األويل وخطة الطوارئ القطرية وغيرها من موارد
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وانظر أيضا ً القسم ج3.1.
لمعرفة المزيد عن برنامج بعثة األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
•النظام العالمي لإلنذار والتنسيق يف مجال الكوارث ( - )GDACSتم
إنشاء النظام العالمي لإلنذار والتنسيق يف مجال الكوارث ( )GDACSكإطار
تعاون بين األمم المتحدة والمفوضية األوروبية يف عام  2004لمعالجة
الثغرات الكبيرة يف جمع المعلومات وتحليلها يف المرحلة المبكرة من
الكوارث الكبرى المفاجئة ،وخالل العقد الماضي ،اعتمد النظام العالمي
لإلنذار والتنسيق يف مجال الكوارث على القدرة الجماعية لمديري الكوارث
ونظم المعلومات يف جميع أنحاء العالم لتسهيل تبادل المعلومات الدويل
واتخاذ القرارات ،ويقدم الموقع المتكامل لنظام العالمي لإلنذار والتنسيق
يف مجال الكوارث (  ) http://www.gdacs.orgأنظمة معلومات الكوارث
وأدوات التنسيق عبر اإلنترنت التالية:
•إنذارات الكوارث الخاصة بالنظام العالمي لإلنذار والتنسيق يف مجال
الكوارث – يتم إصدارها وتوزيعها على حوايل  25000مشترك فور وقوع
الكوارث المفاجئة .األتمتة يتم توفير التقديرات وتحليل المخاطر التي
تشكل أساس التنبيهات من قبل مركز البحوث المشترك للمفوضية
األوروبية ( )JRCوالمرصد العالمي للفيضانات.
•المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع – يعد مركز تنسيق
العمليات يف الموقع أول مصدر للمعلومات التشغيلية يف الكوارث
الطبيعية ،حيث يقدم معلومات عن الفرق التي تنتشر يف حاالت
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تخطيط إدارة
المعلومات

الطوارئ ،وأحدث المعلومات عن الوضع ،وحالة البنية التحتية
األساسية ،إلخhttps://vosocc.unocha.org .
•نظام تنسيق ورسم خرائط األقمار الصناعية الخاص
بالنظام العالمي لإلنذار والتنسيق يف مجال الكوارث – هو
منصة لتنسيق تحليل صور األقمار الصناعية ورسم الخرائط
التي تقدمها مجموعات رسم خرائط األقمار الصناعية
المختلفة خالل أحداث الكوارث الكبرى .إن نظام تنسيق
ورسم خرائط األقمار الصناعية هي أداة تُظهر صور القمر
الصناعي التي تم جمعها وتغطيتها وأي كيان يعمل على أي
نوع من التحليل ،وباإلضافة إىل كونه أداة التنسيق التشغيلي
لمتخصصي تحليل صور األقمار الصناعية ،يعد نظام تنسيق
ورسم خرائط األقمار الصناعية أيضا ً أرشيف بيانات التعريف
لألحداث السابقة ومنتدى مناقشة ،ويتم تيسير هذه الخدمة
بواسطة برنامج التطبيقات الساتلية التشغيلية ()UNOSAT
التابع لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR).
.https://gdacs-smcs. unosat.org
•الهوية اإلنسانية ( - )HIDهي أداة إدارة االتصاالت يف الكوارث،
ويمكن للمستجيبين يف المجال اإلنساين تحميل التطبيق
وتسجيل الدخول إىل البلد أو الكارثة الموفدون إليها ،مما يمكنهم
من االتصال بسرعة مع الجهات الفاعلة األخرى ،ويجب على
جميع أعضاء الفريق تسجيل الوصول بشكل فرديhttps:// :.
.humanitarian.id
•( - HumanitarianResponse.info (HR.infoإن الموقع
 HR.infoهو موقع ويب يجمع المعلومات التشغيلية ويمك ّن
المجموعات من تنظيم نفسها على اإلنترنت ،وهو يحتوي على
تقويما ً لالجتماعات ،ومستودعا ً للوثائق وسجال ً للتقييم ،ويتم
تفعيله عادة بعد فترة وجيزة من تفعيل المركز االفتراضي

لتنسيق العمليات يف الموقع يف حالة طوارئ إنسانية ويتم الحفاظ
عليه لعدة أشهر (أحيانا ً سنوات) بعد الكارثة
https://www. humanitarianresponse.info
•تبادل البيانات اإلنسانية ( - )HDXهو مستودع للبيانات يمكن
استخدامه لتنزيل معلومات البلد مثل اإلحصاءات السكانية
والحدود اإلدارية ،بما يف ذلك مجموعات البيانات التشغيلية
المشتركة ( )CODsوالتي تعد مجموعات بيانات مرجعية مطلوبة
لدعم العمليات واتخاذ القرارات لجميع الجهات الفاعلة يف
استجابة إنسانية ،وحتى لو لم تكن على دراية بمجموعات بيانات
القراءة ،فإنها تمكن المستجيبين من الحصول على فكرة عن عدد
األشخاص الذين يعيشون يف منطقة ما ،وكيفية تنظيم الدولة،
على سبيل المثال ،عدد وأسماء المناطق ،إلخ
https://data.humdata.org
توفر مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة إطارا ً مشتركا ً يمك ّن
من جمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة ،ويوجد نوعان من
مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة :مجموعات البيانات
التشغيلية المشتركة الرئيسية ومجموعات البيانات التشغيلية
المشتركة الخاصة بالبلد.
تعد مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة الرئيسية مهمة للغاية
بالنسبة لنواتج المعلومات والبيانات ولتعزيز التنسيق الفعال،
وهي ضرورية للتحليل الفعال للمخاطر وتقييم االحتياجات وصنع
القرار وعملية اإلبالغ التي يقوم بها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
والشركاء حول جميع جوانب االستجابة ،ومن بين هذه المجموعات،
تعد مجموعات البيانات األكثر أهمية لدعم االستجابة هي الحدود
اإلدارية األساسية واإلحصاءات السكانية ،وعادة ما يتم توفير هذه
البيانات من قبل الحكومة أو السلطة الوطنية ،وتتوفر أرقام الحاالت
بعد الطوارئ ويمكن أن تأيت من عدد من المصادر.

الشكل ح1.

مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ

ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى
)اﻟﻄﺮق  ،ﻣﺴﺎر اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ  ،ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ  ،ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ  ،اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ  ،إﻟﺦ(.

**أﻟﻒ **أﻟﻒ

اﻟﺤﺪود

أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن

**أﻟﻒ **أﻟﻒ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺄﻫﻮﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن

اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﻋﺪاد
اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ

اﻟﻄﺮق

أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮد
اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﻤﺪارس

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻫﺐ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ  ،ﻳﻌﻤﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻜﻮارث واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺗﻘــﻮم وﺣــﺪة إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت وﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻤﺼــﺎدر أو ﺟﻬــﺎت اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻻﺗﺼــﺎل ﺑﻬــﻢ ﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة وﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
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يتم تحديد مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة الخاصة بكل
بلد على المستوى القطري بنا ًء على المخاطر المحلية والمتطلبات
التشغيلية ،ومن األمثلة على ذلك البنية التحتية الرئيسية التي
يمكن أن تتأثر أو يتم استخدامها أثناء عمليات اإلغاثة ،مثل المدارس
والمرافق الصحية ومخيمات الالجئين؛ أو البيانات الطبوغرافية مثل
األنهار والغطاء النبايت واالرتفاع ،وتوصي حزمة الدعم الفني مجموعات
البيانات التشغيلية المشتركة هذه لكل نوع من الكوارث باإلضافة إىل
معلومات فنية مفصلة عن كل مجموعة بيانات للمساعدة يف ضمان
استيفائها للمعايير الدنيا للجودة والدقة.
انظر أيضا ً
https://humanitarian.atlassian.net/wiki/spaces/imtoolbox/
.Common+Operational+Datasets+CODs /42045911/pages
 – ReliefWebهو موقع ويب يعمل كمستودع للمستندات ،وعلى
الرغم من أن المعلومات المفيدة أقل بالنسبة إىل المعلومات
التشغيلية ،يمكن العثور عليها هنا ،مثل الدروس المستفادة أو
التقييمات من حاالت الطوارئ السابقة ،وتقارير الحالة ،ووثائق
النداءات ،إلخ .https://reliefweb.int.
 - Redhumمثل موقع  ،ReliefWebولكن مع المحتوى الحصري
لمنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية.http://www.redhum.org .

أثناء النشر
عند النشر ،سيحتاج أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق إىل التعرف على هياكل ومصادر المعلومات المحددة التي
قد تستخدمها الهيئة المحلية إلدارة الطوارئ ( ،)LEMAومن المحتمل
أيضا ً أن يكون الفاعلون يف مجال التنمية موجودين بالفعل يف البالد،
وفيما يلي بعض النصائح حول أفضل طريقة للتعامل مع السياق
الجديد:
•قم بإجراء تحليل بيانات أصحاب المصلحة  -حدد الجهات
الفاعلة الرئيسية ،وتعرف على المعلومات التي يجمعونها
ويشاركونها ،وأفضل السبل لدعمهم ،وإذا كان موظفو إدارة
الكوارث الوطنيون يعملون يف البالد ،فمن المرجح أن يكون لديهم
خلية معلومات عاملة يمكنها تقديم معلومات أولية ،وغالبا ً ما
يكون للجهات الفاعلة يف مجال التنمية برامج يف المناطق النائية
ولديها الكثير من المعرفة والوصول والدعم اللوجستي ،ويجب
تحديد الجهات الفاعلة المهمة على أرض الواقع وبدء عملية
استشارية لتبادل المعلومات وتلقيها ،بما يف ذلك التحقق من
المعلومات التي يمكنهم تقديمها أو المساعدة يف تقديمها وأفضل
السبل لمساعدتهم ،ويجب أن يشمل التحليل خصائص أصحاب
المصلحة مثل:
•الوظيفة (االستراتيجية والبرامجية والتشغيلية) يف بنية إدارة
الطوارئ.
•الوالية التنظيمية والهدف االستراتيجي أو السياسي.
•اإللمام بالسياق
•الموضوع المعني ومجال التخصص
•التغطية الجغرافية للعمليات.
•جودة نواتج المعلومات
•مسؤويل التواصل.
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يساعد تحليل أصحاب المصلحة يف تحديد الجهة التي تتصل
بالطلبات ،وكيفية تحديد أولويات االجتماعات ،والموضوعات التي
ستناقشها ،وقد يقومون بنشر تقارير أو تقديم معلومات عبر اإلنترنت
والتي ينبغي استخدامها أيضاً ،وتحليل أصحاب المصلحة هو عملية
تخدم أغراضا ً أ كثر من إدارة البيانات ويجب أن يكون جزءا ً أساسيا ً من
أي خطة عمل ( .)PoAانظر أيضا ً القسم ج 3.2.لمعرفة المزيد عن
محتوى خطة العمل.
•ضع يف اعتبارك الموارد  -عادة ما تكون مهمة إدارة البيانات أ كبر
من أن يحلها أحد أعضاء الفريق بمفرده ،وإذا لزم األمر ،يجب أن
يطلب الفريق الدعم عن بُعد بمجرد تحديد الثغرات ،ويمكن أن
يأيت هذا من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي أو مقره أو
من شريك دعم تشغيلي (انظر القسم ب 5.لمعرفة المزيد حول
الدعم التشغيلي) ،وأثناء تحليل بيانات أصحاب المصلحة ،يمكن
تحديد موظفي إدارة البيانات أو التحليل الرئيسيين يف المنظمات
اإلنسانية األخرى للتعاون معهم ،ويمكن العثور على الدعم أيضا ً
باستخدام الشبكة اإلنسانية الرقمية ( ،)DHNوهي شبكة من
المنظمات التطوعية التي تتمتع بكفاءة إدارة المعلومات
http://digitalhumanitarians.com
•إجراءات التسليم  -يجب تسليم أي عمليات وأدوات جديدة
إلدارة البيانات كجزء من استراتيجية التسليم أو سياسة اإلنهاء،
ومحاولة التقليل من "االبتكارات الجديدة" والعمليات المعقدة،
وكن على دراية دائما ً بأنه سيتعين على شخص ما تويل العمليات
التي تم إنشاؤها والحفاظ عليها ،وإذا كنت تستخدم برنامجا ً
معينا ً أو تنشئ قاعدة بيانات معقدة ،فقد ال يتمكن اآلخرون من
استخدامها ،والتزم بالبساطة .
باختصار ،من الممكن تقييم طبيعة المعلومات حتى قبل النشر،
وبمجرد النشر ،من الضروري التك ّيف مع السياق وربط جميع الجهود
اإلعالمية بأهداف بعثة األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

ح 2 .استراتيجية إدارة المعلومات
ينبغي أن يكون تخطيط تدفق المعلومات ،خارجيا ً وداخليا ً كليهما
جزءا ً ضروريا ً يف تطوير خطة عمل .انظر أيضا ً القسم ج .3.2.سيصبح
ذلك استراتيجية إدارة المعلومات للفريق ،ويف األيام األوىل يمكن أن
يكون بسيطا ً كوسيلة مرئية توضح خطوط االتصال بين فريق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق والجهات المعنية الرئيسية،
لكن الحقا ً ينبغي أن يتم توسعته بالمزيد من التفاصيل ،وينبغي أن
تساعد األسئلة الرئيسية التالية على بناء استراتيجية إدارة المعلومات
للفريق:
•من هم نظرائنا الرئيسيين لتبادل المعلومات المستمر؟
•ما هي القرارات التي يجب اتخاذها من قبل جهة ما وما هي
المعلومات المطلوبة التخاذ تلك القرارات؟
•ما المنتجات التي سوف يصدرها الفريق ،بحلول متى؟
•كيف سنقوم بمعالجة وتحليل ونشر المعلومات؟
•ما هي خطوط االتصال ،الداخلية والخارجية ،التي ينبغي إنشاؤها
وما هي األدوات التي سنستخدمها؟
•كيف سنضمن تدفق المعلومات بسهولة ضمن الفريق وبين
الفريق والشركاء ،على سبيل المثال ،كيف سنضمن أن
المعلومات الصحيحة يف المكان الصحيح ويف التوقيت الصحيح؟
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تُظهر الوسيلة المرئية مثاال ً عاما ً عن كيف قد تبدو لمحة بسيطة
لخطوط االتصال الخارجية والداخلية والمنتجات االعتيادية
واالجتماعات.

ح 1. 2 .هياكل المجلد واصطالحات التسمية

من المهم تحديد األدوات التي تستخدمها لالتصال الداخلي
والخارجي ،وللتواصل الفعال داخل الفريق وكذلك مع الشركاء
الخارجيين ،وعند التخطيط لتدفق المعلومات ،فكر يف الطريقة التي
ستشارك بها المعلومات المحددة ومع من ،وعلى سبيل المثال،
إذا كان أحد أعضاء الفريق يحضر اجتماعات التنسيق ،فستحتاج إىل
التفكير يف كيفية استخدام المعلومات التي يتلقاها عضو الفريق يف
المنتجات الداخلية والخارجية التي تنشئها.

الشكل ح2.

تؤثر الطريقة التي تتم بها إدارة البيانات ومعالجتها على كفاءة
وفعالية المخرجات ،وكلما كان تنظيم الفريق أفضل ،كان من األسهل
إنتاج منتجات أخرى عند الحاجة ،وتتمثل الخطوة األوىل لتخزين
المستندات والبيانات يف إنشاء تسلسل هرمي مناسب وبسيط
للمجلد وحفظ النسخ بانتظام يف محرك أقراص خارجي.
يف بداية المهمة ،سيتمكن فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق من الوصول إىل هيكل مجلد قياسية من خالل برنامج بعثة
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الذي يحتوي أيضا ً على
العديد من النماذج والمواد األساسية ،وإن مساحة العمل المقدمة
عامة ويجب تكييفها حسب احتياجات المهمة.

نموذج عن النظرة العامة :خطوط االتصاالت والمنتجات واألنشطة
ﻓﺮﻳﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ()UNDAC

اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻘﻴﻢ
وﻣﻨﺴﻖ
اﻟﺸﺆون
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
)اﻷوﺗﺸﺎ(

ﺿﺎﺑﻂ
ارﺗﺒﺎط
اﻟﺒﻌﺜﺔ

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٨
ﺻﺒﺎﺣﺎ و٤
ﻣﺴﺎءا

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﻮﻣﻲ
ﻋﻴﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٩
ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك

ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ أو
اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﱐ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٨
ﻣﺴﺎءا

ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ
أو اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﱐ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ

اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻞ
ﻳﻮﻣﻴﻦ أو ﻧﺤﻮ
ذﻟﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ٢ﻇﻬﺮا

اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻹدارة
اﻟﻜﻮارث

التقارير
والمخرجات 

العمل
الداخلي
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اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻹدارة
اﻟﻄﻮارئ

وزارة
اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺠﻴﺶ
واﻟﻘﻮات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

اﻟﻤﻄﺎر

ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﻔﺮﻳﻖ
وﺿﺎﺑﻂ
اﻻرﺗﺒﺎط ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٩
ﺻﺒﺎﺣﺎ و٥
ﻣﺴﺎءا

المنتج

التقرير اليومي

3W

تقرير تحليل الوضع

تقري ر التنسيق

الوقت

16:00

15:00

15:00

20:00

الميداين

تحديثات مركز

ق العمليات يف
تنسي 
ع
الموق 

االستجابة

االنسانية

الشخصالمسؤول

إدارة المعلومات

إدار ة المعلومات

ق التقييم والتحليل
فري 

ب قائد الفريق
نائ 

مرك ز العمليات

إدارة المعلومات

التخليص

قائد الفريق

إدارة المعلومات

م والتحليل
ق التقيي 
فري 

نائب قائد الفريق

مرك ز العمليات

إدارة المعلومات

النشاط

االجتماع

التحليل المشترك

اإليجاز اليومي

المواقع الفرعية

الوقت

 7:30ص

 12ظهرا

 7مساءا

 9مساءا

األشخاص

قائد الفريق

فرق التقييم

ق ونائبه
قائد الفري 

نائب قائ د الفريق

المعنيين
أنشطة
فريق إدارة
المعلومات 

ﻓﺮق اﻹﻧﻘﺎذ
واﻹﻏﺎﺛﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺮق
اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻤﺪﱐ
اﻟﻌﺴﻜﺮي

ﻣﺮﻛﺰ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
واﻟﻤﻐﺎدرة

االستمراريفجمع

البياناتاألساسية
والثانوية

الصباحي

ونائب ه وإدارة

مرا ك ز المواقع
التخزين

والتصنيف
الكترونيا

والتحليل ،مندويب

ع الفرق
وجمي 

عملية التحليل

إعداد التقارير

المرا ك ز وغيرهم
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عند تكييف هيكل المجلد ،من المهم أن يتخذ شخص واحد أو
شخصان قرارات بشأن الشكل الذي ينبغي أن يبدوا به ،بينما
يتابع بقية الفريق هيكلهم بانضباط واتساق ،وإذا بدأ ستة أو سبعة
أشخاص يف إنشاء إصداراتهم الخاصة من هياكل مجلد بديهية،
فقد يتحول بسهولة إىل العديد من الهياكل المختلفة وقد يتم فقد
المعلومات.
حتى لو لم يكن هناك صح أو خطأ عندما يتعلق األمر بهياكل
المجلدات ،فمن األفضل تجنب وجود العديد من مستويات المجلدات
والمجلدات الفرعية ،ويجب أال يحتوي كل مجلد رئيسي على أ كثر
من مجلدين فرعيين ،وإال كان من السهل على المستخدمين الشعور
بالضياع وفقدان مسارهم وأين بدأوا ،وتعد إضافة التصنيفات أداة
مفيدة لتصنيف الملفات ألنها ال تعتمد على هيكل المجلد ويمكن
أن تحتوي على تصنيفات متعددة عند الضرورة ،وعلى سبيل المثال،
يمكن إعطاء الملفات أو المجلدات التي يتم الوصول إليها بانتظام
والتي يتم تخزينها عبر مواقع متعددة نفس التسمية ،مما يمك ّنها
جميعا ً من الظهور يف نفس "المجلد االلكتروين" المطابق للتسمية،
وقد تشمل هذه الملفات (والمجلدات) خريطة أصحاب المصلحة،
وخطة العمل ،وتقارير نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
إلخ.
االتساق مهم ،ليس فقط يف هيكل المجلد ولكن أيضا ً مع اصطالح
التسمية للمجلدات والملفات ،بما يف ذلك التحكم يف اإلصدار ،ولكي
يكون فعاالً ،يجب على الجميع اتباع نفس القواعد.
بالنسبة للمجلدات والملفات ،يجب أن تكون األسماء:
•فريدة.
•يدل على ما يحتويه الملف.
•يمكن فحصها بسرعة بواسطة العين البشرية ،أي عدم وجود رموز
أو استخدام مزعج لرموز خاصة مثل الشرطة السفلية أو عالمات
الوصل أو النقاط إذا لم يكن هناك حاجة لهم.
•مرتب بشكل طبيعي ،أبجديا ً أو رقميا ً يبدأ بـ  ،02 ،01 ،00إلخ.
•للتحكم يف النسخ ،قم بتضمين التاريخ بالتنسيق المتفق عليه،
على سبيل المثال ،يوم شهر سنة ،وسيؤدي ذلك أيضا ً إىل ترتيب
الملفات بالتتابع.
•قبل كل شيء ،يجب استخدام اصطالح التسمية باستمرار!

أفضل الممارسات
يجب أن يقود فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الممارسات الجيدة وأن يشارك قوالب مشاركة واحدة مع الشركاء
لإلبالغ عن بيانات االستجابة ،على سبيل المثال ،معلومات المرجحات
الثالثة  3Wحول من يفعل ماذا وأين ،وتوجد قوالب يف برنامج بعثة
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
عالوة على ذلك ،فكر يف كيفية تخزين البيانات والمعلومات
ومشاركتها ،وإذا كانت حساسة ،فقد تتم مشاركتها فقط يف برنامج
بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق باستخدام
اصطالحات التسمية الشاملة للملفات ،وإذا كانت ذات فائدة أ كبر
للمجتمع اإلنساين بأكمله وغير سرية ،فيمكن مشاركتها من خالل
أدوات مثل تبادل المعلومات اإلنسانية (للبيانات) ،المركز االفتراضي
و ( HR.infoللمعلومات).
على األرجح لن تكون البيانات والمعلومات كاملة ومحدثة بسرعة ال
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تجعل هذا يمنع الفريق من مشاركتها ،وسيكون إخالء المسؤولية
البسيط يف مجموعة البيانات أو التقرير الذي يشير إىل أوجه القصور
كافيا ً يف كثير من الحاالت.

اساسيات إدارة البيانات اإلنسانية
إن فيض المعلومات أمر ال مفر منه ،وستكون التصفية ضرورية
لتحديد أولويات المعلومات والطرق التي يتم العثور عليها للتوفيق
بين المعلومات المتعارضة ،وتعد معالجة المعلومات (الزائدة) واحدة
من أ كبر التحديات يف االستجابة اإلنسانية ،ويجب نشر مسؤوليات
إدارة البيانات عبر الفريق لتجنب أي شخص واحد يصبح "عائقاً"
وتعطل تدفق المعلومات داخل الفريق.
توفر مبادئ إدارة المعلومات اإلنسانية التالية قاعدة صلبة للتعامل
مع المعلومات:
•إمكانية الوصول  -ينبغي إتاحة الوصول إىل المعلومات اإلنسانية
عن طريق تطبيق أشكال وأدوات سهلة االستخدام وترجمة
المعلومات إىل لغات مشتركة أو محلية عند الضرورة.
•الشمولية  -ينبغي أن يستند تبادل المعلومات إىل نظام شرا كة
يتمتع بدرجة عالية من الملكية من قِبل العديد من أصحاب
المصلحة ،وخاصة ممثلي السكان والحكومة المتأثرين.
•إمكانية التشغيل المشترك  -يجب توفير جميع البيانات
والمعلومات القابلة للمشاركة يف أشكال يمكن استردادها
ومشاركتها واستخدامها بسهولة من قبل المنظمات اإلنسانية.
•المساءلة  -يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تقييم
موثوقية ومصداقية المعلومات من خالل معرفة مصدرها
والوصول إىل طرق الجمع والتحويل والتحليل.
•التحقق  -يجب أن تكون المعلومات ذات صلة ودقيقة ومتسقة
وأن تستند إىل منهجيات سليمة ،وأن يتم التحقق من صحتها من
قبل مصادر خارجية ،وأن يتم تحليلها يف إطار السياق المناسب.
•األهمية  -يجب أن تكون المعلومات عملية ومرنة وسريعة
االستجابة ومدفوعة باالحتياجات التشغيلية لدعم اتخاذ القرارات
يف جميع مراحل األزمة.
•الموضوعية  -يجب استخدام مجموعة متنوعة من المصادر عند
جمع وتحليل المعلومات لتوفير وجهات نظر متنوعة ومتوازنة
لمعالجة المشكالت والتوصية بالحلول.
•الحيادية  -يجب أن تكون المعلومات خالية من التدخل السياسي
الذي يشوه الموقف أو االستجابة.
•إلنسانية  -ال ينبغي مطلقا ً استخدام المعلومات لتشويه أو
تضليل أو التسبب يف ضرر للسكان المتأثرين و المعرضين للخطر،
ويجب أن تحترم كرامة المتأثرين.
•التوقيت المناسب  -يجب أن تظل المعلومات اإلنسانية محدثة
وأن تتاح يف الوقت المناسب.
•االستدامة  -يجب أن تكون المعلومات اإلنسانية مفتوحة المصدر
ويتم الحفاظ عليها وفهرستها وحفظها ،بحيث يمكن استعادتها
لالستخدام يف المستقبل ،مثل االستعداد والتحليل والدروس
المستفادة والتقييم.
•السرية  -يجب أن يتم إدارة البيانات والمعلومات الحساسة التي
ال يجب مشاركتها علنا ً وفقا ً لذلك ووضع عالمة واضحة عليها.
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التقييم والتحليل
ط1.

أساسيات التقييم والتحليل

ط2.

استراتيجية تنسيق وتحليل التقييم

ط2.1.

إنشاء تحليل داخلي وخلية تقييم وتحليل

ط2.2.

تنسيق التقييم (إنشاء خارجي)

ط2.3.

التخطيط لجمع ودمج البيانات (خطة التحليل)

ط2.4.

التقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات  /القطاعات ()M IRA

ط3.

جمع البيانات

ط3.1.

مراجعة البيانات الثانوية ()SDR

ط3.2.

جمع البيانات األولية

ط3.3.

طرق جمع البيانات األولية

ط4.

ُمعالجة

ط4.1.

تنظيف البيانات

ط5.

التحليل

ط5.1.

نماذج التحليل

ط5.2.

الخطوات التحليلية

ط5.3.

وسائل التحليل

ط5.4.

المشترك
التحليل ُ

ط 1 .أساسيات التقييم والتحليل
إن التقييم والتحليل هي مكون أساسي يف بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،ويشمل جمع ومعالجة البيانات من مصادر متعددة
واستخدام أساليب مصممة إلنتاج معلومات يف الوقت المناسب وقابلة
لالستخدام لصنع القرار.
•التقييم  -يمكن تعريف ذلك كوسيلة لتحديد وقياس االحتياجات اإلنسانية
للمجتمعات المتضررة من الكوارث.
•التحليل  -يمكن تعريف ذلك على أنه عملية تفسير المعلومات المتاحة،
بما يف ذلك البيانات "األولية" ،لتحديد الحقائق واالختالفات الكبيرة
لالسترشاد بها يف عملية صنع القرار.
إن الهدف من عملية التقييم والتحليل هو المساعدة يف فهم الموقف اإلنساين
من خالل تحديد المشكالت الرئيسية ومصدرها ونتائجها .إن الغرض من
التقييم والتحليل ليس تحديد التدخل مباشر ًة ،ولكن وصف المشكالت األكثر
إلحاحا ً وأسبابها .يأيت اقتراح نشاط االستجابة بعد تحديد المشكالت ومع مراعاة
الدروس المستفادة ،وقدرات االستجابة (الوطنية والدولية) ،وخطط التعايف،
والخطوط األساسية والوصول.
النسبة لفرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق التي تقوم بمهمة
الطوارئ ،فإن الهدف العام للتقييم والتحليل سيكون دائما ً مساعدة الحكومة
والمنسق المقيم أو المنسق اإلنساين ( )RC / HCوفريق العمل اإلنساين
يف البلد المتضرر يف عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية ،ومن خالل تحديد
احتياجات المساعدة يف حاالت الكوارث وتحديد أولوياتها ،ويف كثير من الحاالت،
هذا هو الهدف الرئيسي للبعثة ،ومع ذلك ،من المهم أن تتذكر أن عمليات
التقييم والتحليل هي عمليات وليست مجرد زيارات إىل الميدان إللقاء نظرة
على ما يجري  -القيام بذلك بطريقة غير منظمة ومخصصة تشبه سياحة
الكوارث ،ويتضمن العمل الفعال يف التقييم والتحليل تحديد أهداف واضحة،
والحد األدىن من التخطيط لجمع البيانات األولية والثانوية ومقارنتها وتحليلها
(انظر القسم ط 2.3.لالطالع على التعاريف) ،وصياغة التوصيات المستندة
إىل األدلة واإلبالغ عنها ،وكقاعدة عامة ،يجب أن تكون ألي زيارات إىل الميدان
تشتمل على جمع المعلومات هدف واضح وأن يتم تنظيمها وأن تتضمن الحد
األدىن من االستعدادات.
فيما يتعلق بالتقييمات وغيرها من عمليات جمع المعلومات ،هناك أربعة
مبادئ عامة تنطبق:

معرفة ما يجب عليك معرفته
يزداد باطراد مقدار البيانات والمعلومات التي يتم إحاطتنا بها من خالل جميع
أنواع الوسائط وأشكال االتصال ،وهذا هو الحال أيضا ً يف حاالت الطوارئ،
ويجب توجيه جهود جمع البيانات حتى ال تهدر الموارد يف جمع المعلومات غير
المفيدة.
يجب تحديد ما هي المعلومات المطلوبة ومتى يجب جمعها وتقليصها إىل
الحد الذي يصبح فيه من الواضح ما نحتاج إىل معرفته ولماذا ،واألمر كله
يتعلق بالتحديد ،ويجب ربط جميع عمليات جمع المعلومات يف حاالت الطوارئ
بتنسيق اإلغاثة ،واألولويات ،والقرارات ذات الصلة ،ومن سيتخذ تلك القرارات.
لذلك ،ابدأ دائما ً بطرح األسئلة الموضحة يف هذا المخطط.
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•مجموعات السكان األكثر تضرراً.

الشكل ط1.
التقييم
والتحليل

صنع القرار والمعلومات الالزمة

•القطاعات األكثر تأثرا ً

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ؟

ﻣﻦ ﺳﻴﺘﺨﺬ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮارات؟

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻻﺗﺨﺎذ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات؟

ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﺨﺬون ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮارات؟

ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﰐ ﻫﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؟

•االحتياجات ذات األولوية للقطاع اإلنساين ،وبين القطاعات
المشتركة ،أي االحتياجات المشتركة
•العوامل المحركة ،أي العوامل األساسية أو األسباب الجذرية
التي تدفع باألزمات ومشاكلها األكثر حدة ،أو سلسلة األحداث
المتصاعدة المحتملة.
•الثغرات والمخاطر.
•العوائق التنفيذية.

البيانات غير المنطقية
الكثير من منتجات التقييم والتحليل يف الوقت الحاضر تجمع البيانات

ستؤدي اإلجابات على هذه األسئلة إىل إنشاء إطار لتنظيم العمل،
وستتم موازنة الحاجة إىل الدقة بالحاجة إىل السرعة والتوقيت ،وبالتايل
المساعدة يف تحديد ما يجب ا كتشافه.
يف العديد من حاالت الطوارئ المفاجئة ،ال سيما يف المرحلة الفوضوية
األوىل ،ال تختلف أهداف التقييم والتحليل من كارثة إىل أخرى ،وينبغي
أن يسهموا يف الصورة التشغيلية العامة الشاملة ،مع التركيز على
تحديد:
•نطاق (مدى) وحجم (كم) األزمة.

والتقارير معا ً دون مزيد من التوضيح وتترك كل التفسير للقارئ،
ويجب أن يكون التقييم والتحليل توضيحي وليس مجرد ملخص

وصفي لما هي المشاكل ،وهناك حاجة إىل توضيح سبب المشكلة
كما هي والنتائج المحتملة التي تم إبرازها.
ينبغي السعي إىل تحليل أ كثر وتقديم تقارير أقل ،وببساطة ،فإن
جمع المعلومات وإعادة تعبئتها ونقلها ليس باألمر الكايف ،وال يعني
اطالعاً ،قم بتفسير معنى
"المزيد من المعلومات" أن تكون أ كثر ّ

البيانات بدال ً من مجرد تلخيص الحقائق واألرقام.

•المناطق الجغرافية االشد تضرراً.

الشكل ط2.

التقارير مقابل التحليل
ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ

ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

من األفضل أن تكون على صواب تقريباً من الخطأ

التقييم
والتحليل

على وجه التحديد

إن التقييم والتحليل يف حاالت الطوارئ يأيت مع تحفظات وعدم

اليقين هو القاعدة أ كثر منها االستثناء ،والتحليل السليم يستغرق

بعض الوقت ،ولكن أخذ الوقت هو ترف ال يمكن تحمله يف أزمة،

وعندما تكون حياة البشر على المحك ،يجب اتخاذ القرارات بسرعة؛
بالحد األدىن من المعلومات

دورة التقييم والتحليل
إن التقييم والتحليل ليست أنشطة فردية ،ولكنها تكرارية ،وهذا يعني
أن كل عملية تقييم وتحليل يجب أن تعتمد على العملية السابقة
ألن المعلومات المطلوبة تصبح أ كثر تفصيالً ،خاصة بكل قطاع
وطويلة األجل مع تطور االستجابة.

الشكل ط4.

دورة التقييم والتحليل

الشكل ط3.

الدقة مقابل الصحة
ﺟﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻬﺪف

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮاَ!
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺪﻗﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﺑﺈﺣﻜﺎم

اﻟﺪﻗﺔ

ﻣﺤﺪد ﺑﺈﺣﻜﺎم

ستظل هناك حاجة قبل أن تقرر إىل أين تذهب ،وإن اتخاذ القرارات

المهمة على افتراضات وآراء متحيزة ،دون أي وقائع أو أدلة تدعمها،

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

إﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

بالنسبة لفرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،هذا
يعني أن التقارير األوىل ستستند على األرجح إىل عدد محدود من
التقارير من مصادر أخرى ،وبمجرد جمع بيانات ثانوية كافية ،يمكن
استكمال التقييم اإلضايف للوضع بزيارات ميدانية مستهدفة لجمع
المالحظات والبيانات األولية.

أمر خطير حتى يف أفضل األوقات ،وإن إجراء التحليل يف الوقت

المناسب باستخدام التحفظات أفضل بكثير من عدم إجراء أي تحليل

ط 2 .استراتيجية تنسيق وتحليل التقييم

بدال ً من السعي إىل الدقة يف وقت مبكر جدا ً من االستجابة ،أرضي

أصبحت االستجابات اإلنسانية للكوارث الواسعة النطاق مزدحمة
بشكل متزايد ،واألمر نفسه ينطبق على التقييم يعتمد إيجاد
استراتيجية تنسيق مناسبة للتقييم على العديد من العوامل:
االحتياجات من المعلومات التخاذ القرارات؛ مستوى االستعداد
للتقييم يف البلد؛ عدد وقدرة المنظمات إجراء التقييمات؛ نوع وجداول
زمنية لنتائجهم؛ قدرة فريق التنسيق على تجميع هذه النتائج
وتوحيدها؛ ودور وصالحيات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق المحددة يف حالة الطوارئ؛ على سبيل المثال ال الحصر.

على اإلطالق.

بالصحة وقم بتصميم عملية "جيدة بما يكفي" للسماح باتخاذ
القرارات يف الوقت المناسب.

أن تكون "جيدا ً بما فيه الكفاية" يعني اختيار حل قابل للتحقيق؛

على األرجح حل بسيط وليس معقد ،ويف االستجابة لحاالت الطوارئ،

قد يكون اتباع نهج سريع وبسيط لتقييم االحتياجات هو اإلمكانية
العملية الوحيدة.

ومع ذلك ،عليك أن تدرك أن صناع القرار سيظلون بحاجة إىل االقتناع

والحجج المقدمة بأن التوصيات تنبع من نهج يوفر الخيار األفضل
نظرا ً إللحاح الموقف والوقت المتاح والمعلومات للقرارات التي يجب

اتخاذها بسرعة ،ويف كثير من األحيان ،عندما يقدم مديرو الكوارث
التشغيلين نتائج عمليات التقييم والتحليل إىل صانعي القرار

السياسي ،يتم طلب مزيد من التفاصيل وتأجيل القرارات ألنهم غير

مرتاحين لنقص المعلومات ومستوى عدم اليقين ،وبالتايل ال يرغبون

يف تحمل المسؤولية السياسية.
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تميز اإلرشادات التشغيلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
للتقييمات المنسقة يف األزمات اإلنسانية بين:
•التقييمات المنسقة  -يتم إجراؤها بشكل منفصل من قبل
المؤسسات ،ولكن بطريقة تسمح بمقارنة النتائج (باستخدام
مجموعة بيانات تشغيلية مشتركة ،وتبادل األسئلة أو المؤشرات
الرئيسية) وتجنب الفجوات واالزدواجية (من خالل ضمان الحد
األدىن من المزامنة الجغرافية والزمنية).
•التقييمات المشتركة  -يتم إجراؤها بشكل مشترك باستخدام
منهجية واحدة وموارد مشتركة ونهج تعاوين عند تحليل النتائج.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

يمكن العثور على المستند الكامل وتحميله يف:
التقييم
والتحليل

https://interagencystandingcommittee.org/ needsassessment/documents-public/operational-guidancecoordinated-assessments- humanitarian-crises
تُظهر التجربة إن القفز بالمظلة اىل الكارثة دون أي بنية إعداد أو
تنسيق داخل البلد وتحقيق نتائج شاملة وحبيبية يف الوقت المناسب
يعد إنجازا ً صعبا ً للغاية ،ولمواجهة هذا التحدي ،من المهم التفكير يف
استراتيجية بسيطة تمكن فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق من إدخال بعض األمور يف سياق التقييم ،وتطوير والحفاظ
على فهم مشترك للوضع يف حدود الموارد المتاحة ،وتوفير عملية
صنع القرار يف الوقت المناسب لدعم الحكومات والشركاء ،ويجب أن
تراعي هذه االستراتيجية ،على األقل ،ثالثة عناصر :كيف ينظم الفريق
نفسه (إعداد التحليل الداخلي) ،وكيف يمكن إعداد التنسيق الخارجي
(تنسيق التقييم) ،والنهج واألدوات (خطة التحليل) المطلوبة أجب
عن األسئلة الرئيسية المقدمة يف القسم ط 1.أعاله:
إعداد التحليل الداخلي
•عين ضمن فريقك منسق واضح إلدارة التقييمات وتيسير
التحليل.
•خصص الموارد الكافية لهذه الوظيفة.
•ضمان الروابط الفعالة والتعاون مع المهام األخرى لمركز تنسيق
العمليات يف الموقع.
•استكشف مقدار عمل إدارة المعلومات والتحليل الذي يمكن
تفويضه إىل فرق الدعم عن بُعد.
تنسيق التقييم (إنشاء خارجي)
•نقل هدف وقدرات وظيفة التقييم والتحليل بوضوح داخل الفريق
أو مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
•توضيح أهمية تنسيق التقييمات (تبادل البيانات والنتائج،
ومزامنة التقييمات المخططة ،وتشجيع التحليل المشترك،
وتقليل إجهاد التقييم ،وزيادة استخدام الموارد المتاحة).
•اجعل التقييم والتحليل نقطة إحاطة متكررة خالل اجتماعات
التنسيق.
•يف حاالت الطوارئ الكبيرة ،قم بإنشاء مجموعة عمل تقييم صغيرة
ومخصصة .يف حاالت الطوارئ األصغر ،ينبغي السعي إىل استخدام
المنصات القائمة ،مثل اجتماعات التنسيق العامة أو مجموعات
عمل إدارة المعلومات أو ما شابه.
•قم بإعداد بريد إلكتروين وسجل تقييم بحيث يمكن جمع نتائج
التقييم ومشاركتها بسهولة.
التخطيط لجمع ودمج البيانات (خطة التحليل)
•قم بتطوير خطة تحليل (انظر القسم ط )2.3.تحدد األسئلة
األساسية ،وكيف يمكن اإلجابة عليها بشكل أفضل من خالل
موارد معقولة وما هي األساليب واألدوات المتاحة لإلجابة عليها،
واعتمادا ً على السياق ،قد يتم تركيز الوقت والموارد المحدودة
على تحليل البيانات الثانوية.
•يف حالة استمرار وجود ثغرات كبيرة يف المعلومات ،قد يكون
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من الضروري تنظيم تقييم سريع أويل متعدد المجموعات /
القطاعات ( .)MIRAانظر أيضا ً الفقرة  1.2.4يف حالة الطوارئ
الكبيرة ،من المحتمل أن يكون ذلك عبارة عن مزيج من تحليل
البيانات الثانوية المستمرة وتنفيذ تقييم سريع أويل متعدد
المجموعات والقطاعات باإلضافة إىل تنسيق التقييمات المستمرة
والمخطط لها.

ط 1. 2 .إنشاء تحليل داخلي وخلية تقييم وتحليل
إن مفتاح تنسيق التقييم والتحليل الناجح هو تخصيص موارد كافية
ومخصصة مع مسؤوليات واضحة داخل الفريق ،وعلى الرغم من أن
جميع المهام يف فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
تساهم يف التحليل ،إال أنه يجب أن تكون هناك قيادة محددة ،ويف
حاالت الطوارئ الصغيرة ،يجب أن يكون هناك شخص واحد على
األقل لديه لمحة عن التقييم والتحليل يدعمه مدير معلومات وخبير
نظم المعلومات الجغرافية ،ويف حاالت الطوارئ الكبرى ،يوصى بإنشاء
خلية تقييم وتحليل ،وراجع القسم م 3.2.لمعرفة المزيد عن هيكل
وإنشاء خلية التقييم والتحليل بمركز تنسيق العمليات يف الموقع.
أثناء حشد بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
يمكن إنشاء مهمة التقييم والتحليل تقريباً ،بنا ًء على قدرات األقسام
المتخصصة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمكاتب
اإلقليمية أو القطرية أو كليهما ،والشركاء التشغيليين لنظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،على سبيل المثالACAPS، ،
 ،UNOSAT، MapAction، REACHإلخ.
تعد خلية التقييم والتحليل جزءا ً من وظيفة الوضع يف مركز تنسيق
العمليات يف الموقع حيث تتم إدارة جميع عمليات التقييم والتحليل،
وهو يركز على جمع وتحليل البيانات الثانوية واالولية ويعمل بشكل
وثيق مع موارد إدارة المعلومات.
الغرض من خلية التقييم والتحليل:
•تطوير فهم مشترك للوضع اإلنساين ،وال سيما االحتياجات
اإلنسانية الحالية والمتوقعة والمجاالت ذات األولوية والمجموعات
والقطاعات والفجوات.
•دعم إدارة مركز تنسيق العمليات يف الموقع (و منسق الشؤون
اإلنسانية أو المنسق المقيم حسب االقتضاء) يف تطوير صورة
تشغيلية للوضع اإلنساين وإبالغ عملية صنع القرار االستراتيجي
متعدد القطاعات.
•المساعدة يف تنسيق التقييمات المستمرة وتسهيل التحليل
المشترك بين الشركاء يف المجال اإلنساين (الحكومة ،الوكاالت،
القطاعات ،المنظمات غير الحكومية ،إلخ).
المهام الرئيسية:
•يدير التنسيق الخارجي للتقييمات والتحليالت مع المجموعات
والوكاالت والحكومة ،على سبيل المثال ،من خالل إنشاء وتيسير
مجموعة عمل التقييم (( )AWGانظر ط )2.2.والمشاركة يف
اجتماعات التنسيق للقطاعات و المنظمات الدولية الغير حكومية.
يمكن العثور على الشروط المرجعية لمجموعة عمل التقييم يف
برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
•يدير الدمج الداخلي للمعلومات وتنسيق التحليل مع مهام وخاليا
مركز تنسيق العمليات يف الموقع األخرى ومكتب المنسق المقيم
أو منسق الشؤون اإلنسانية ،حسب االقتضاء.
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التقييم
والتحليل

•يقدم تقارير  /ملخصات تحليل الموقف بانتظام والنواتج
المحددة أدناه بالتنسيق مع مهام أخرى ومكتب المنسق المقيم
 /منسق الشؤون اإلنسانية ،كما هو مطلوب ،والعمل بشكل
وثيق مع فريق رسم الخرائط.
•يقود تحليل البيانات الثانوية واألولية (قد يتم دعم مراجعة
البيانات الثانوية عن بعد ،اعتمادا ً على إعداد الخلية والقدرة
المتوفرة عن بُعد).
•ينسق التقييمات الميدانية (جمع البيانات األولية) ،ويقود عملية
التقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات  /القطاعات ،عند
البدء .انظر أيضا ً الفقرة 1.2.4
•يدير االتصاالت الخارجية (من خالل البريد اإللكتروين ومحتوى
الويب والمشاركة يف االجتماعات) حول التحليالت والتقييمات
بالتنسيق مع إدارة مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
إدارة البيانات وأدوات إدارة المعلومات:
•مساحة عمل خلية التقييم والتحليل على الويب ،وهو موقع
يتم فيه استقبال المنتجات والتقارير وجهات االتصال وجدول
االجتماعات وسجل التقييم ،مثل موقع  HR.infoأو المركز
االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع.
•سجل التقييم ،أي جدول أو قاعدة بيانات التقييمات التي تم
إجراؤها والمخطط لها والمعلمة بالتاريخ والمنظمة والموقع
والقطاعات ،مع روابط للتقارير ،والتي يتم استضافتها بشكل
مثايل على موقع ويب ،على سبيل المثال ،موقع .HR.info
•قاعدة بيانات تحتوي على بيانات ما قبل األزمة (السكان ،التوزيع
السكاين ،بيانات الفقر ،الدروس المستفادة) وبيانات األزمات،
مصنفة حسب نوع المشكلة والموقع والشدة والموثوقية
والتاريخ والفئات التحليلية ذات الصلة ومجموعات القطاع
والفئات المستضعفة والمصدر .يوجد نموذج يف برنامج بعثة
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

عمل التقييم) ،مع التركيز على تحليل البيانات الثانوية على
المناطق األكثر تضررا ً وتطوير خطة لجمع البيانات األولية،
والنواتج الرئيسية:
•البيانات الثانوية :تحديثات لتحليل الوضع األويل ،واستكمال
ملف التعريف القطري األويل باإلضافة إىل ملف تعريف أ كثر
تفصيال ً للمنطقة  /المقاطعة األكثر تضرراً.
•البيانات األولية :نهج التنسيق والمواءمة للتقييم المتفق
عليه مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،والتصميم واالتفاق
على استراتيجية البيانات األولية التي تتكيف بشكل أفضل
مع سياق الطوارئ.
قد تشمل سياقات التقييم المحتملة:

السيناريو

التقييم المشترك

الشاملة لحاالت
الطوارئ

•تحليل أويل للوضع بما يف ذلك تقديرات المناطق والسكان
المعرضين للمخاطر الرئيسية ،وتحليل مواطن الضعف
وسبل العيش قبل األزمة ،والدروس المستفادة من الكوارث
السابقة.
•المرحلة الثانية (أول ثالثة أيام من الوصول إىل البلد) -
التسليم التدريجي من خلية التقييم والتحليل االفتراضية إىل
الموقع مع التركيز على إنشاء هيكل تنسيق مناسب (مجموعة
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القطاعات السريع

تحت قيادة منسق

(التقييم السريع
المجموعات /

والمتفق عليه مع

المبديئ متعدد

القطاعات)

التقييم السريع

المبديئ متعدد

المجموعات /

القطاعات الموجه
وتنسيق التقييم

 /المنسق المقيم

•مستوى التأهب
•الشراء مقابل السرعة
•التوقعات مقابل القيود
•توقيت النتائج

قادة المجموعات.
يتم إجراء التقييم

•تقييم االنتشار

متعدد المجموعات

•توفير معلومات لالستجابة
بشكل مستمر

السريع المبديئ

 /القطاعات

يف مناطق بها

•تقييم أ كثر دقة

فجوات واضحة يف
المعلومات

مراحل التقييم والتحليل

•المرحلة األوىل ( 72ساعة)  -تفعيل خلية التقييم والتحليل
االفتراضية لبدء تحليل البيانات الثانوية على الفور أثناء نشر
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وقد
يبدأ شركاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
التشغيليون الذين لديهم لمحة عن التقييم والتحليل على الفور
أعمال التحليل عن بُعد والشروع يف الصياغة وقيادتها حتى يقرر
الشركاء المتعاونون خالف ذلك ،والنواتج االولية:

التقييم األويل متعدد

الشؤون اإلنسانية

•مرئيات قاعدة البيانات
توضح القائمة التالية األنشطة والنواتج خالل بعثة نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق العامة لحاالت الطوارئ واسعة
النطاق ،ويف حاالت الطوارئ المتوسطة الحجم ،مع توفر موارد أقل،
يمكن استخدام نسخة معدلة.

الوصف

الفرص والتحديات

إن تنسيق التقييم

القطاعي وتحليل

البيانات الثانوية
مستمر.

ال يوجد تقييم

مشترك ،ولكن
التركيز على

التركيز على تحليل

البيانات الثانوية
وكذلك تنسيق

التنسيق والمواءمة التقييم والمواءمة.

•تقييم االنتشار
•االعتماد على الرغبة يف
مشاركة البيانات وتوقيتها
• االلتزام بالنهج المنسق

•المرحلة الثالثة (األسبوع الثاين والثالث بعد الوصول داخل
البلد)  -التنفيذ الكامل الذي سيزيد من خالله تحليل البيانات
الثانوية من حالة الطوارئ واستكشاف مجاالت مواضيعية
محددة ،وبدرجة أعلى من الدقة يف المناطق الجغرافية ،وينبغي
تنسيق البيانات األولية و  /أو جمعها مباشرة لمعالجة فجوات
المعلومات وتأكيد الفرضيات األولية ،ويف حاالت الطوارئ الكبيرة،
سيتم دعم وظائف التقييم والتحليل أيضا ً على مستوى مركز
تنسيق العمليات يف الموقع الفرعي ،والنواتج الرئيسية:
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•البيانات الثانوية :التحليل المستمر لمعظم المناطق المتأثرة،
والفئات الضعيفة ،والمشاكل اإلنسانية األكثر إلحاحا ً مع
ضمان دعم كاف لمرا كز تنسيق العمليات يف الموقع
الفرعية المحتملة.
•البيانات األولية :إحاطات تعتمد على البيانات األولية من
التقييمات المشتركة والمنسقة ،وضع مسودة تقرير متقدم.
•المرحلة الرابعة (الخروج)  -سيكون تحليل االحتياجات
المستمرة مطلوبا ً بعد دورة مهمة نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،ويف هذه الحاالت ،ينبغي بذل الجهود
للتخطيط لعملية انتقال سلسة وينبغي النظر يف الخيارات
التالية:
•يف حالة وجود مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (،)OCHA
فسيتوىل مهام التنسيق التي أنشأتها مركز تنسيق العمليات يف
الموقع وينبغي أن تدار وظيفة التقييم والتحليل بواسطة منسق
تقييم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ومن المحتمل أن يكون
الدعم المستمر من الشركاء مطلوبا ً للحفاظ على وظيفة تحليل
فعالة حتى لو كان ذلك يقلل من مهام الوظيفة.
•يف حالة غياب أو تقليل قدرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
يمكن نقل وظيفة التقييم والتحليل إىل مكتب المنسق المقيم
 /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة ،ومن المحتمل أن تكون
القدرات أصغر تتطلب تحديد أولويات المهام المتعلقة بالتقييم.
•يف غياب أي قدرة لألمم المتحدة ،ينبغي نقل وظيفة التقييم
والتحليل وأدواتها إىل الحكومة المضيفة ،وينبغي أن يرافق ذلك
بناء القدرات مناسب.
فيما يلي قائمة بالنواتج الموصى بها ،ويتم شرح كل ناتج بمزيد
من التفصيل يف برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق اعتمادا ً على قدرة وتجهيز خلية التقييم والتحليل،
ستحتاج بعض المخرجات إىل تحديد األولويات.

المحتوى

النوع

المرحلة

تحليل الحالة

عرض عام لألثر اإلنساين

ط

تقديرات التعرض

التقديرات األولية لألشخاص المعرضين

ط

تقديرات عدد

لخطر.

تقديرات ووصف األشخاص المستضعفين 2

الحاالت  +الملف

المعرضين لمخاطر ومذكرة توضيحية.

هيكل جغرايف

نظرة عامة تحليلية على المناطق المتضررة  2و3

اإلنساين

تقارير مواضيعية

خاصة ،على سبيل المثال ،أداء السوق

 2و3

أو قضايا الحماية يف مخيمات المشردين
سابقة للبلد ،إلخ.

تحليل الثغرات
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 2-25خرائط

التنسيق كما هو مطلوب.

تغطية التقييم

السجل الجغرايف لسجل التقييم الذي
يوضح مكان إجراء التقييمات ،مقسما ً

نتائج التقييمات

النتائج األولية للمالحظات المباشرة أو

3

بشكل مثايل حسب القطاع.

التقييمات من نوع التقييم السريع المبديئ

3

متعدد المجموعات  /القطاعات التي

أجراها فريق وشركاء نظام األمم المتحدة

لتقییم الكوارث والتنسیق.
تقارير التقييم

النتائج األولية للمالحظات المباشرة أو

التقييمات من نوع التقييم السريع المبديئ

 3و4

متعدد المجموعات  /القطاعات التي

أجراها فريق وشركاء نظام األمم المتحدة

لتقییم الكوارث والتنسیق.

ط 2. 2 .تنسيق التقييم (إنشاء خارجي)
سيكون أحد األدوار الرئيسية لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق هو دعم تنسيق التقييمات والتحليل ،وكحد
أدىن ،يجب إنشاء عنوان بريد إلكتروين مخصص حتى يمكن مشاركة
معلومات التقييم بسهولة مع الفريق وجعل تنسيق التقييم نقطة
نقاش منتظمة أثناء اجتماعات التنسيق.
والنقاط الرئيسية للمناقشة مع الشركاء هي كما يلي:
•إنشاء مجموعة عمل للتقييم ( )AWGأو استخدام منصة قائمة.
األساس المنطقي :عندما تصبح االجتماعات التنسيقية العامة
مزدحمة للغاية ،سواء من حيث المشاركين أو الموضوعات التي
يجب تغطيتها ،فمن المستحسن فصل المناقشة وجمع الشركاء
التقنيين للتركيز فقط على قضايا التقييم والتحليل.
االدوات :يمكن العثور على الشروط المرجعية لمجموعة عمل
التقييم يف برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق.
•تشجيع المشاركة يف الوقت المناسب للمعلومات حول
التقييمات التي تم إجرائها والمخطط لها.

األدوات :عنوان بريد إلكتروين مخصص لمنسق التقييم والتحليل،
وسجل التقييم وخريطة تغطية التقييم.
•تشجيع المشاركة يف الوقت المناسب لنتائج التقييم والبيانات،
والمشاركة يف جلسات التحليل المشتركة.
األساس المنطقي :ستستفيد المنظمات الشريكة من النتائج
ويمكن لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
استخدامها لتسهيل التحليل المشترك ووضع مخرجات تحليلية
متعددة القطاعات.

داخليا ً والدروس المستفادة من استجابات

تحليل المعلومات وفجوة االستجابة.

دورية

اإلنساين التبع لألمم المتحدة واجتماعات

األساس المنطقي :ساعد مجتمع االستجابة على تجنب الثغرات
واالزدواجية.

أو مناطق الكوارث أو مناطق المعيشة.

تقارير متعمقة تركز على مجال ذا أهمية

حزمة معلومات

تحديثات المنسق المقيم  /المنسق

 2و3

3

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

التقييم
والتحليل

األدوات :عنوان بريد إلكتروين مخصص لمنسق التقييم والتحليل ،األدوات ،واستبيان للمسوحات ،جلسات تحليل مشتركة منتظمة (انظر
القسم ط )5.3.والبوربوينت و قوالب التقارير.
•تشجيع التقييمات المخطط إجراؤها بطريقة منسقة ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل مساعدة الشركاء على تنسيق المجاالت التي
سيغطونها ،ومواءمة استبياناتهم ،على سبيل المثال ،من خالل االتفاق على مجموعة أساسية من األسئلة التي يتم صياغتها بنفس الطريقة
وتجميع مواردهم.
األساس المنطقي :خطر أقل إلجهاد التقييم وإمكانات أ كبر لتحليل هادف متعدد القطاعات.
األدوات :سجل التقييم ،االستبيان موحد ،خرائط تغطية التقييم ،جداول تنسيق أخذ العينات.

ط 3. 2 .التخطيط لجمع ودمج البيانات (خطة التحليل)
خالل كل حاالت الطوارئ ،هناك مجموعة من األسئلة الرئيسية التي ستساعدك على فهم الموقف اإلنساين ،ولتحديد كيفية اإلجابة على هذه
األسئلة يف حدود الموارد المتاحة ،يوصى بوضع خطة تحليل بسيطة تقسم السؤال إىل مكوناته الفرعية ومصادر البيانات المحتملة والمخرجات
التحليلية.
ُيظهر الجدول أدناه مقتطفا ً من خطة تحليل العينةُ ،يظهر االرتباط بين األسئلة الرئيسية والنواتج التحليلية.

مثال على خطة التحليل
السؤال الرئيسي

عدد األشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا ألضرار جسيمة لمأواهم من اإلعصار المداري

المجال األساسي  /القضية

نطاق الكارثة وحجمها (متعدد القطاعات)

المواضيعية الرئيسية

العناصر الفرعية

مسار دائري  +سرعات الرياح

السكان الذين يعيشون يف المناطق

نوع المباين

مصدر البيانات

معاهد الطقس الوطنية (البيانات

لتعداد السكاين( WorldPop ،البيانات

اإلحصاءات الوطنية ،البنك

النتائج التحليلية

خريطة توضح المسار الدائري

والجدول السكان مصنفين حسب المستوى اإلداري المناسب ،وطاقة

وأعلى سرعة للرياح

أوضاع مأوى سيئة

المدمرة

الثانوية)

مصنفة حسب البارامترات

المتضررة

الثانوية)

الدويل (البيانات الثانوية)

الرياح وحيثما أمكن النسبة المئوية من السكان الذيـن يعيشون يف

خالل األيام األوىل ،تدور األسئلة الرئيسية عادة حول:
•ما هي المناطق التي تضررت من الكارثة ،ومن أ كثرها تضررا؟
•كم عدد األشخاص الذين تعرضوا لتأثير الكارثة وعدد الذين يعيشون يف أ كثر المناطق تضررا؟
•ما هي نقاط الضعف وسبل عيش السكان المتضررين قبل األزمة ومن هم األكثر عرضة للخطر؟
•ما هي قدرات االستجابة المحلية والوطنية وكيف تستجيب؟
•ما مدى حدة األزمة ،أي قوة الزلزال  /اإلعصار مقارنة بصمود السكان وبنيتها التحتية وقدرتها على االستجابة؟
•ما هي المشاكل األكثر إلحاحا؟
يوفر اإلطار التحليلي التقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات  /القطاعات(انظر أيضا ً القسم ط 5.التحليل) نظرة عامة على الموضوعات
واألسئلة القياسية التي تنطبق على أي حالة طوارئ معينة.
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يمكن الحصول على معلومات للمساعدة يف اإلجابة على األسئلة
المذكورة أعاله من خالل العديد من المصادر وتأيت يف مجموعة واسعة
من األشكال ،وأيا كان مصدر المعلومات ،يمكن تصنيف محتوى
المعلومات الخاص به إما كبيانات ثانوية أو أولية ،وكالهما بنفس
القدر من األهمية ويجب أن يكمل كل منهما اآلخر.

ويتألف التقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات  /القطاعات من

خطوتين:

•دمج وتحليل البيانات الثانوية المتاحة.
•إجراء وتنسيق التقييمات الميدانية لسد الثغرات يف المعلومات
والتحقق من نتائج التحليل األويل.

البيانات األولية

البياناتالتيتمجمعهامباشرة

منخاللالعملالميداينلغرض

جمعالبياناتالخاصةبكوليس
تحليلها

البيانات الثانوية

المعلوماتالتيجمعهاشخص

آخر،والتيقدخضعتلبعض
التحليل

العناصر المنهجية الرئيسية للتقييم السريع المبديئ متعدد

المجموعات  /القطاعات هي:

•جمع وتنظيم وتحليل البيانات الثانوية واألولية ،مع االسترشاد

باألسئلة الرئيسية التي تحتاج إىل إجابة واإلطار التحليلي الذي تم
تطويره على هذا األساس (انظر القسم ط)4.

•نهج "جيد بما فيه الكفاية" ،يوصي بأسلوب أخذ عينات هادفة

ل:
ل المثا 
على سبي 

وتركز على مستوى المجتمع (المخبرين الرئيسيين) بدال ً من
مستوى األسرة يف المرحلة األوىل من الكارثة.

ت-
االجتماعات واإلحاطا 

المعرفة السياقية

المكالمات

بيانات أساسية

لتمكين توليد النتائج يف الوقت المناسب ،مع عدد قليل من الموارد

المقابالت

المستفادة
الدرو 
س ُ

األويل والمزيد من التقييمات المتعمقة مع زيادة التركيز على الجانب

األشخاص المتضررين

تم تصميم التقييم السريع األويل متعدد المجموعات  /القطاعات

نسبيا ،من أجل توفير معلومات لعملية صنع القرار االستراتيجي
العملي ،وتكمن القيمة المضافة الرئيسية لهذا التصميم يف ردود

ت الميدانية
الزيارا 

 المصادر االلكترونية

ت مباشرة
إجراء مالحظا 

تقارير التقييم

إنتاج تقرير المع تم تنسيقه على نطاق واسع والذي من المرجح أن

البريد االلكتروين

الخطوة األوىل ،أي تحليل البيانات الثانوية ،يجب أن يتم تسجيلها يف

تقارير وسائط اإلعالم

الفعل السريعة والمستمرة للنتائج يف العمليات الجارية ،وليس يف
يعاين من تأخر النشر ،وعلى الرغم من أن النتائج المستخلصة من

تحليل أويل للموقف (انظر القسم ي .2.المخرجات التحليلية) ،ومن
الخطوة الثانية يف تقرير التقييم السريع االويل متعدد المجموعات

 /القطاعات ،يجب أن يكون هناك تعليق مستمر للنتائج على

تحليل صور األقمار الصناعية( انظر
أيض ا ً القسم ي).2.1

اجتماعات التنسيق بشكل مستمر

صو ر/فيديو

اعتمادا ً على السياق وفجوات المعلومات ،يجب تكييف التقييم

شبكات التواصل االجتماعي
 تطبيقات الرسائل
االجتماعات واإلحاطات  -
ن اآلخرون
المستجيبو 

السريع االويل متعدد المجموعات  /القطاعات ،مع التركيز بشكل
أو بآخر على البيانات األولية أو الثانوية ،وغالبا ً ما يكون من الممكن
تطوير فهم مشترك مبديئ لالحتياجات ذات األولوية األكثر إلحاحاً،

والمناطق المتأثرة ،والمجموعات الرئيسية المتأثرة باستخدام البيانات
الثانوية وحدها ،ومع ذلك ،ستكون هناك حاجة إىل بيانات أولية لسد
الثغرات وتوفير صوت ،وإن كان محدوداً ،للسكان المتضررين يف

تحديد ما يعبرون عنه كأكثر احتياجاتهم إلحاحا ً ونوع المساعدة التي
يفضلونها.

ط 4. 2 .التقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات
إن التقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات  /القطاعات هو نهج

تم تطويره ووافقت عليه اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت إلجراء

تقييمات سريعة متعددة القطاعات لالحتياجات ،ويساعد التقييم
السريع المبديئ متعدد المجموعات  /القطاعات على تطوير فهم

مشترك

للوضع بما يف ذلك نطاق األزمة وحجمها ،ومعظم المناطق المتأثرة،
والمجموعات األكثر ضعفاً ،والمشاكل األكثر إلحاحاً.
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والتحليل

مراحل التقييم السريع االويل متعدد المجموعات  /القطاعات والتفاصيل مع مرور الوقت

اﻟﻔﺮد
اﻷﺳﺮة

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ/اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

الشكل ط6.

مراحل التقييم السريع األويل متعدد المجموعات  /القطاعات وتقنيات جمع البيانات

دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

تم تصميم التقييم السريع األويل متعدد المجموعات  /القطاعات لتوفير نظرة عامة مبدئية على الموقف لمساعدة صناع القرار يف تحديد
المجاالت ذات األولوية خالل المرحلة األوىل من االستجابة ،ولم يتم تصميمه لتوفير التفاصيل الالزمة لتوفير المعلومات للتدخالت اإلنسانية
المحددة والمحلية ،كما أنه ال يحل محل تقييمات قطاعية متعمقة ،ومن المهم أن نفهم ما يمكن أن يقدمه التقييم السريع االويل متعدد
المجموعات  /القطاعات وما ال يستطيع ،وأن يتم توضيح ذلك لصانعي القرار وأصحاب المصلحة ،واالعتقاد الخاطئ الشائع هو أن التقييم
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اعتمادا ً على حجم األزمة ،قد يبدأ فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق عملية التقييم السريع االويل متعدد المجموعات
 /القطاعات حتى يصل تعزيز مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،ويف حاالت الطوارئ األصغر حيث ال يمكن توقع
زيادة إضافية ،قد يقوم الفريق بإجراء التقييم السريع أويل متعدد
المجموعات  /القطاعات مكتمل ،ومع ذلك ،يحتاج بدء عملية
التقييم السريع األويل متعدد المجموعات  /القطاعات إىل النظر يف
القيمة المضافة والمساحة التشغيلية ،ويف البيئات المضيفة

السريع األويل متعدد المجموعات  /القطاعات يوفر أرقاما ً تمثيلية
إحصائياً؛ ولكنه ليس كذلك ،ويف هذه المرحلة من حالة الطوارئ ،ال
يكون هذا ممكنا ً أو موصى به ،نظرا ً للطبيعة الديناميكية لألزمة يف
المرحلة المبكرة وعجز المستجيبين عن استيعاب هذه المعلومات
المفصلة واستخدامها قبل أن تصبح بالية ،وينبغي تقدير أعداد
األشخاص المتأثرين  /المحتاجين وما إىل ذلك باستخدام البيانات
الثانوية فقط.

الشكل ط7.

مراحل التقييم السريع االويل متعدد المجموعات  /القطاعات وأنواع التقييم

ﻋﻤﻴﻖ

اﻻﻧﻀﺒﺎط و اﻟﺪﻗﺔ

ﺷﺎﻣﻞ وﺗﺄﻛﻴﺪي

ﺳﺮﻳﻊ
ﻫﺎدف وﺗﻮﺿﻴﺤﻲ

ﻣﺒﺪﰄ
ﺳﺮﻳﻊ وﺗﻮﺿﻴﺤﻲ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ال تسمح الحكومة بإجراء تقييمات أخرى ،وسيتعين على الفريق
تحليل الطريقة التي يمكن بها التقييم السريع المبديئ متعدد
المجموعات  /القطاعات أن يكمل الجهود الوطنية ويتكيف مع
استراتيجياتها وفقا ً لذلك ،ومن المهم أن يتم قيادة التقييم السريع
االويل متعدد المجموعات  /القطاعات أو اإلشراف عليه بواسطة خبير
تقييم.
تجدر اإلشارة إىل أن هناك احتمال أن يستغرق التقييم السريع األويل
متعدد المجموعات  /القطاعات وقتا ً طويال ً للتخطيط والتنفيذ
واالنتهاء ،وتُظهر التجربة أنه يف البلدان التي لم تكن فيها خبرة سابقة
يف عمليات التقييم من هذا النوع ،أو القليل من أعمال االستعداد
للتقييم قبل وقوع الكوارث ،أو يف حالة عدم وجود مشاركة بين
أصحاب المصلحة الرئيسيين ،قد تستغرق التقييمات المشتركة مدة
تصل إىل ستة أسابيع إلكمالها ،وهذا هو اإلطار الزمني الذي قد يؤدي
إىل نتائج عفا عليها الزمن وحيث التكاليف قد تفوق الفوائد.
يرجى االطالع على أحدث دليل للتقييم السريع األويل متعدد
المجموعات  /القطاعات لمزيد من المعلومات ،ويمكن العثور على
هذا النموذج واستبيان موحد وتحليل الموقف وإعداد التقارير يف
برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أو يف
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ط 3.جمع البيانات
كما ذكر أعاله ،تنقسم البيانات إىل فئتين رئيسيتين :البيانات الثانوية
واألولية

ط 1. 3 .مراجعة البيانات الثانوية ()SDR
يمكن تعريف مراجعة البيانات الثانوية ( )SDRعلى أنها عملية
صارمة لجمع البيانات وتوليفها وتحليلها بنا ًء على دراسة مكتبية
لجميع المعلومات ذات الصلة المتاحة من مصادر مختلفة مثل
الحكومة والمنظمات غير الحكومية واألمم المتحدة الوكاالت ووسائل
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ،إلخ.
حتى مراجعة البيانات الثانوية األساسية يمكن أن توفر معلومات
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قيمة ،وكحد أدىن ،يمكن أن يمنحك البحث عن أرقام السكان،
والخدمات األساسية الحالية التي كانت تعمل قبل الضرر ،والفئات
الضعيفة التي عاشت يف المناطق المتأثرة قبل األثر وما كانوا يعيشون
عليه ،ويمكن أن يوفر خلفية قوية للمقارنة مع البيانات أثناء األزمات.
يوفر القسم  7.Tقائمة شاملة بمصادر البيانات الثانوية بما يف ذلك
روابط الويب.
تأيت البيانات الثانوية بأنواع وتنسيقات مختلفة ،اعتمادا ً على المصدر،
على سبيل المثال ،اقتباسات أو أوصاف أو مجرد نص يصف الحقائق
أو األرقام أو الموقف العام ،ويجب التقاط وتخزين كل جزء من البيانات
ذات الصلة بطريقة يمكن استرجاعها بسهولة أثناء عملية التحليل.
يجب نسخ البيانات من نسقها األصلي إىل شيء يمكن استخدامه
إلجراء المزيد من االسترجاع والمعالجة والتحليل ،مثل جدول البيانات
أو  Wordأو  Excelأو برامج متخصصة أخرى ،ويمكن العثور على

قالب بسيط يف برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق.
على سبيل المثال ،يمكن تمييز البيانات الثانوية بعدة سمات:
•التاريخ
•الموقع الجغرايف (المستوى اإلداري)
•المجموعة السكانية
•القطاع
•نوع المصدر
•رابط ويب
•التشفير

شكل ط8.

مصادر البيانات الثانوية
تعرف على ما تحتاج إلى معرفته  -استعن بخطة التحليل الخاصة بك

النطاق والحجم

العوامل المحفزة والمشددة

المناطق الجغرافية

نقاط الضعف والمخاطر

المجموعات السكانية

القيود التشغيلية

تحديد القطاعات ذات األولوية

تحديد المصادر  -تحقق من الموثوقية واألهمية

أمثلة

المصدر

الوزارات الحكومية والجامعات والمؤسسات البحثية والسلطات المحلية

المؤسسات الوطنية

تقارير الحالة وتقارير التقييم ومحاضر اجتماعات المجموعات المشتركة ونداءات

وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية

التقارير التلفزيونية ومقاالت الصحف والمجالت

وسائل اإلعالم الدولية والمحلية

يونوسات  ،جوجل إيرث

البيانات الجغرافية المكانية وصور األقمار الصناعية

 ، EM-DATوموقع  ، Preventionwebوقاعدة بيانات التقارير التقييمية لـ ، ALNAP

قواعد البيانات ومجموعات البيانات

Reliefweb, Alternet, Shelter Center Library, Devinfo, UN portals

المواقع اإللكترونية

الفيسبوك وتويتر

وسائل التواصل اإلجتماعي

المسوح الديموغرافية والصحية  ،المسوح متعددة المؤشرات  ،التعدادات

دراسات واستبيانات واسعة النطاق

التمويل والمالمح اإلنسانية والمالمح الوبائية وصحائف ملخص الكوارث

ومجموعات البيانات التشغيلية المشتركة
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يمكن استخدام هذه الخصائص الحقا ً كمرشحات عند البحث عن
بيانات تجيب على سؤال محدد أو تتعلق بمنطقة أو قطاع معين أو
ما شابه ،ويجب أن تسترشد هذه السمات من حيث العدد والنوع
بالغرض العام لنظام المعلومات.
يف حاالت الطوارئ الواسعة النطاق ،قد تستخدم منصة على اإلنترنت
لمعالجة البيانات الثانوية ،ويسهل هذا النظام نسخ مقتطفات من
البيانات من أي نص إلكتروين مباشرة إىل نموذج تحليلي ،متجاوزا ً
بذلك الحاجة إىل قاعدة بيانات منفصلة( .انظر القسم ط 4.1.لمزيد
من المعلومات حول استخدام النماذج) هذه الطريقة تجعل عملية
مراجعة البيانات الثانوية أ كثر كفاءة ،ولكنها تتطلب تدريبا ً وتوجيها ً
متخصصا ً قبل التشغيل ،ويف مثل هذه الحاالت ،سوف يدعم خبراء
مراجعة البيانات الثانوية فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق عن بعد و/أو االنتشار إىل جانب الفريق.

الموثوقية
ربما يعد تقييم البيانات الثانوية وتقييم مدى جودتها أحد أصعب
حة المعلومات التي تم
مجاالت مراجعة البيانات الثانوية ،وما مدى ص ّ
العثور عليها؟ هل هي متحيزة؟ هل هي مجرد دعاية جيدة أو ب ّراقة؟ أم
هي شيء يمكن الوثوق بها واستخدامها؟
غالبا ً ما ترتبط جودة البيانات ارتباطا ً وثيقا ً بمدى موثوقية المصدر،
أي إىل أي مدى يمكن االعتماد عليه ،ويعد نظام الترميز التايل مثاال ً
لتقييم موثوقية البيانات ،ويستخدم ترميز مماثل على نطاق واسع يف
عمليات فرض القوانين،
ووكاالت االستخبارات ووسائل اإلعالم حول العالم ،باإلضافة إىل
المستجيبين يف الحاالت اإلنسانية ،ويمكن تصنيف المصدر برمز على
مقياس يتراوح بين أ-هـ عند تخزين البيانات يف الجدول أو قاعدة
البيانات.

شكل ط10.

نظام ترميز البيانات الموثوقة
سوابق
الموثوقية

الخبرة

الدافع للتحيز

الشفافية في
أصل البيانات

النتيجة

الموثوقية

أ

يمكن الوثوق بها

نعم

نعم

ال

نعم

ب

موثوقة إىل حد ما

نعم

ال

ال

نعم

ج

ال يمكن الوثوق بها

ال

ال

نعم  /ال

نعم  /ال

د

غير موثوق بها

ال

ال

نعم

ال

هـ

ال يمكن الحكم

إىل حد ما

يمكن استخدام األرقام أو الترميز اللوين أو مزج بينهما كبديل عن ذلك،
ومع ذلك ،يتعين استخدامه ،أيا ً كان النظام.
تذكر أن حتى المصدر الموثوق قد يكون خاطئًا ،كما يمكن أن
يكون المصدر المشكوك فيه صحيحاً ،وكن ناقدا ً للبيانات وأشر إىل

التناقضات التي يمكن أن تدعم التحليالت الحقاً ،وأثناء التعامل مع
البيانات الثانوية ،خذ بعين االعتبار األسئلة التالية:
•هل هذه المعلومة منطقية؟

•هل تتفق أو تتناقض مع بيانات أخرى؟
•هل هي بيانات "مستقلة" أم مجرد إعادة صياغة لنفس البيانات،

على سبيل المثال ،تقرير إعالمي دويل مقتبس عن تقرير إعالمي
وطني مقتبس عن تقريرا ً حكومياً؟

حتى إذا كان التحليل يشكل مرحلة الحقة من العملية ،فمن المهم

أن نتذكر أن التحليل يبدأ بمجرد أن يتم تجميع جزئين من البيانات

•هل تتناسب مع السياق العام؟

ومقارنتهما ومناقشتهما.

•هل هي متعلقة بالموضوع أم أنها قديمة ويجب تصنيفها على

ويف بعض الحاالت ،يتعين استكمال سياسات المنافسة والمستهلك

أنها بيانات ما قبل األزمة؟
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التقييم
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نادرا ً ما تحل عملية مراجعة البيانات الثانوية جميع القضايا ،وسوف
تقتضي الحاجة إىل زيارات ميدانية لجمع البيانات األولية من المناطق
تحت التقييم والتحقق من فرضيات البيانات الثانوية ،ومع ذلك ،يجب
تخطيط الزيارات الميدانية وتنظيمها ،حتى يف أبسط أشكالها ،ويجب
التفكير يف أهداف المعلومات وأي األسئلة التي تحتاج إىل إجابات
أو ذات أهمية للمساعدة يف جمع المعلومات األساسية ،وما يجب
مالحظته أو البحث عنه يف الموقع ،وما هي المصادر الضرورية ،وما
إىل ذلك.
توجد أربعة أغراض عامة لجمع البيانات األولية:
•التحقق من نتائج تحليل البيانات الثانوية.
•لدراسة نتائج تحليل البيانات الثانوية ،أي التعمق.

مقابلة المخبر الرئيسي عبارة عن حوار منظم مع شخص مختار

على معرفة مسبقة بالمجتمع المتضرر بهدف جمع معلومات عن

عواقب وآثار الكارثة واحتياجات المجتمع الناجمة عن ذلك ،وتخلق

هذه المعلومات رؤية مشتركة لوجهة نظر المجتمع فيما يتعلق بتأثير

األزمة واالهتمامات اإلنسانية ،ويتصف المخبرون الرئيسيون بكونهم

على دراية جيدة بمجتمعاتهم وسكانها والموقع الذي تمت زيارته و
 /أو األزمة ،نظرا ً إىل خلفيتهم المهنية أو دورهم القيادي أو خبرتهم
الشخصية ،على سبيل المثال ،شيخ القرية أو مدير المخيم أو

السلطات المحلية أو العمدة أو األشخاص الذين لديهم معرفة تقنية

يف مهن محددة ،مثل العاملين بمجال الرعاية الصحية أو معلمي
المدارس ،ومقابلة المخبر الرئيسي فعالة من حيث التكلفة فيما

•ملء الفجوات يف البيانات الثانوية ،أي جمع البيانات يف حالة عدم
وجود بيانات.

يتعلق بالوقت والموارد المالية والبشرية.

•الرد على المسائل الرئيسية يف الخطة التحليلية.

شكل ط11.

•ا كتشاف المعلومات المتعلقة باالستجابة ،مثل أولويات
المستفيدين ووسائل التسليم والتدخالت المناسبة.
ضعت خطة تحليلية شاملة ،سوف تكون هناك حاجة إىل
حتى لو ُو ِ
خطة مفصلة للزيارات الميدانية ،وتوضح الصورة باألسفل نموذج
هيكلي.
يمكن العثور على نموذج للزيارات الميدانية لجمع البيانات األولية يف
برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

ط 3. 3 .طرق جمع البيانات األولية
عند جمع البيانات األولية لتقييم االحتياجات السريعة ،توجد ثالث
طرق عامة ،واختيار الطرق يجب أن يكون مبنيا ً على أساس الخطة
التحليلية
•مقابالت مع المخبرين الرئيسية.
•المالحظة المباشرة.
•مناقشات المجموعة المحلية.
يف الغالب أفضل النتائج سوف تتضمن مزيج من الثالثة ،وعلى
سبيل المثال ،عند الذهاب يف رحلة ميدانية بالسيارة لمقابلة
المخبرين ،تستخدم المالحظة المباشرة خالل الرحلة ،ومع ذلك ،يجب
توخي الحذر بشأن هذه المالحظات ،حيث أن المناطق التي يصعب
الوصول إليها قد تعكس صورة مختلفة للغاية ،وبمجرد الوصول إىل
أحد المواقع ،يجري بعض أعضاء فريق التقييم مقابالت أو مناقشات
مع المجموعة المحلية ،بينما يتجول آخرون ويالحظون األوضاع تبعا ً
لقائمة مرجعية ،ويوجد نموذج لقائمة مرجعية يف برنامج بعثة نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
انظر جزء ل 3.7.بشأن االعتبارات الجنسانية ،للتأكد من مراعاة ظروف
واحتياجات وأولويات وقدرات السيدات والفتيات والرجال والصبيان
من مختلف المجموعات.
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مقابالت مع موفري المعلومات الرئيسيين

نموذج خطة زيارة ميدانية

• هدف البعثة

• السالمة

• اختيار الموقع

– التصريح

– ما المواقع التي سيتم

– المرافقة

زيارتها

• المنهجية
– التقنيات
– االستبيان

– اإلجراءات الطارئة
• ما قبل المغادرة
– التدريب ( ،KoBoإلخ).
– فحص المعدات
– اإلحاطة

• تكوين الفريق

• حساسية البيانات

– األدوار

• التحميل لقاعدة البيانات

– المهام

• تقديم التقارير

– مواقع الفريق
• اللوجستيات
– النقل ،نظم إدارة االتصال،

تحديد المسارات ،إلخ.
• اإلدارة

– التفسير ،اإلمدادات ،الخ.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
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التقييم
والتحليل

يوجد نوعان من المقابالت ،لدى كل واحدة منها نهج مختلف ومزايا
مختلفة:

النصائح والنواهي عند إجراء المقابالت مع

المخبرين الرئيسيين عقد المقابالت مع المخبرين

الرئيسيين يتطلب مهارات جيدة في إجراء
شبه منظمة

كيف؟ تستخدم قائمة

مرجعية باألسئلة المفتوحة

من خالل حوار لتحفيز
النقاش حول مواضيع

محددة ،وتسجل الردود

بأسلوب سردي.

منظم

كيف؟ تستخدم استقصاء حول

مواضيع مختارة لضمان أن جميع

المقابالت تغطي نفس القضايا

واألسئلة بنفس الطريقة ،وتُحدد
اإلجابات على األسئلة من خالل
قائمة خيارات من المهم وجود
خيارات مثل "أخرى/حدد"

لتسجيل أي إجابات غير متوقعة
لماذا؟ تحليل المقابالت هو
عمل مكثف نظرا ً التساع
نطاق الحوارات ،إنما

يمكن تلخيص اإلجابات

حول النقاط األساسية ثم

تصنيفها لتوضيح أولويات

المخبرين ،ويمكن بعد

ذلك تجميع ملخصات

األوراق ومقارنتها لتحديد

لماذا؟ أسهل من حيث تجميع
ومقارنة اإلجابات بشكل أ كثر

دقة من

المقابالت شبه المنظمة ،ويتطلب
تصميم االستبيان المهارة والخبرة،
وانتقاء المخبرين هو أمر جوهري

وإجراء المقابالت يمكن أن يكون
عمال ً مرهقاً.

األنماط واألولويات.

تكون المقابالت الشبه

تكون المقابالت المنظمة مفيدة

ال ُيعرف بعد ما يجب

وبالتايل يمكن تصميم ردود لكل

منظمة مفيدة عندما
قياسه و

وتقتضي الحاجة لبحث

موضوع ما بشكل عام،

وبالتايل ال يمكن تحديد

ردود محددة إلدراجها يف

عند معرفة ما يجب قياسه،

سؤال ،وهي مناسبة بشكل خاص

الحوارات ،وإقامة عالقات جيدة بين المحاور

والضيف يساهم في قطع شوط طويل للحصول
على بيانات جيدة المستوى.
ما يجب فعله:
•استأذن من المخبر إلجراء المقابلة وتأكد من أنه يفهم الغرض من
المقابلة.

•استخدِم مترجما ً جيدا ً عند الحاجة.
•اعقد المقابالت يف أزمنة وأمكنة مأمونة ومناسبة بالنسبة لفريق
التقييم والمخبرين.

•ينبغي أن تستمر المقابالت طالما كانت مريحة بالنسبة للمخبر،

ولكن احرص على إبقاء زمنها من  45دقيقة إىل ساعة لكل مقابلة.

•اجر مقابلة مع عدد من المخبرين يف كل موقع للتحقق من
المعلومات ،وال تفعل:

ما ال يجب فعله:
•ال تضع نظارة شمسية أو تنتقل إىل االستجواب بشكل سريع ،بل
كن صبورا ً واستثمر بعض الوقت يف توطيد عالقة جيدة مع من
تجري معه المقابلة قبلما التطرق إىل أسئلة خاصة.

•ال تصب كل تركيزك على أسئلة االستبيان أو النموذج المستخدم،
وتذكر أن تدوين المالحظات المستمر قد يفسد انسياب الحوار.

•كن بمفردك عند إجراء المقابالت ،ومن الناحية المثالية ،يجب أن

يف جمع البيانات المتنقلة التي

يقوم شخصين بإجراء المقابلة ،بحيث يدون أحدهم المالحظات
بينما يبق اآلخر الحوار مستمراً.

البيانات يتم أثناء جمع البيانات

•ال تنتقل لمناقشة القضايا الحساسة إذا لم يكن ذلك مناسبا ،على

تسرع عملية معالجة البيانات
بشكل كبير حيث أن إدخال

استبيان منظم.

سبيل المثال ،العنف الجنساين ،الخ ابدأ بأسئلة واقعية وسهل
اإلجابة عنها.

حيثما أمكن ،يجب أن يجتمع أعضاء فريق التقييم يف منتصف
يوصى بعمل المقابالت شبه المنظمة عند تسجيل المعلومات التي
ال يمكن ترميزها مسبقا ً يف استبيان ،أو عندما تكون المعلومات
السياقية ضرورية لفهم التصورات بشكل أفضل.

الطريق خالل الزيارة الميدانية لمناقشة التقدم المحرز والموافقة

على أي تغييرات ضرورية متعلقة بالنهج أو التوقيت ،واستخدم

نتائج المالحظة المباشرة (انظر باألسفل) للتحقق من المعلومات

وامح التناقضات يف ردود المخبرين ،وحيث يتيح ذلك للزمالء من

أعضاء الفريق دراسة هذه المشكالت خالل النصف الثاين من الزيارة
الميدانية.
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حساسية البيانات
التقييم
والتحليل

فكر يف أي مشاكل حساسة تتعلق بجمع البيانات األولية ،على سبيل
المثال ،هل توجد أي مخاطر متعلقة بإجابة المخبر الرئيسي عن
األسئلة ،هل ستكشف البيانات عن نقاط ضعف قد يمكن استغاللها،
إلخ ،ويعد جمع البيانات وإدارتها بمسؤولية أمرا ً مهما ً خاصة يف
الظروف اإلنسانية ،وينبغي مراعاة المسائل التالية عند التخطيط:
•أمِ ن الممكن مشاركة هذه البيانات؟
•هل من الممكن التعرف على شخص ما من هذه المجموعة من
البيانات؟
•احصل على موافقة عن عِ لم ،وتأكد من أن أصحاب المصلحة
مدركين للغرض من جمع البيانات والموافقة على مشاركتها.
•قم بإدارة البيانات وفقا لحساسيتها ،وكن شفافا ً كلما أمكن؛ ولكن،
عند الضرورة ،أعد صياغة البيانات بحيث ال يمكن تتبعها مرة أخرى
إىل المصدر.

المزايا

كاملة.

ليست عرضة لتحيز المخبر.

يتطلب خبرة تقنية من المالحظين للرد

حاالت الطوارئ.

يمكن استخدامها لمراجعة

إجابات المخبر مع طرق
التقييم األخرى.

•ما الذي سيتم فعله بالبيانات؟ هل سيتم تسليمها ،إذا كان األمر
كذلك لمن وكيف سيتعاملون معها؟ هل يجب التخلص منها؟

مزيد من التحري.

•هل يجب تدريب  /إطالع موظفي جمع البيانات على الغرض
والمخاطر المحددة والقضايا الحساسة؟

تعطي الفرصة لفرق التقييم

عند جمع البيانات األولية ،قد يقرر استخدام تطبيق لجمع البيانات
المحمولة بحيث يمكن استخدامه على األجهزة اللوحية والهواتف
الذكية ،ويستخدم نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق نظام
 KoBoالمبني على أساس مجموعة بيانات مفتوحة وهو متاح مجاناً.
لمزيد من المعلومات عن  KoBoيرجى االطالع
https://www.humanitarianresponse.inf o/en/
توجد نسخة مطبوعة من استبيان المخبر وإصدار  KoBoمتوفرين
لدى برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
وصمم النموذج ليكون قصيرا ً ولكن يمكن تعديله ،ويبدأ كل قسم
بسؤال لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة أم ال ،مما يسمح بتخطي
األسئلة غير ذات الصلة.

المالحظة المباشرة
توفر المالحظة المباشرة صورة لقطة للموقع المتأثر وتضيف السياق
والمعنى إىل البيانات التي يتم جمعها من خالل المقابالت ،ويوجد
نوعان من المالحظات:
•المالحظة المنظمة (البحث عن)  -البحث عن سلوك معين،
شيء أو واقعة ما (أو عدمه) ،وعلى سبيل المثال ،ما إذا كان
الناس يغتسلون بالصابون قبل الوجبات ،وتستخدم قائمة تحقق
عاد ًة للتذكير بالمسائل الرئيسية ولتسجيل المالحظات.
•المالحظة غير المنظمة (البحث يف)  -المالحظة لمعرفة المسائل
الموجودة ،وعلى سبيل المثال ،كيف تتحرك النساء والرجال داخل
وخارج المخيم ،وعادة ما تستخدم مجموعة قصيرة من األسئلة
المفتوحة التي يجيب عليها المالحظين.

العيوب

يمكن استخدامها لجمع
ً
معلومات متنوعة سريعا يف

يمكن أن تنتج أسئلة نحو

األدوات الالزمة عند إجراء المقابالت
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يوجد عدد من المزايا والعيوب التي يجب االنتباه إليها عند إجراء
المالحظة المباشرة:

يعطي فقط لمحة سريعة وليس صورة

على االسئلة.

قد يؤثر على سلوك األشخاص المرا َقبين

ويشوه النتائج.

إلبداء وجهات نظرهم.

قائمة التحقق للمالحظة المباشرة:
•استأذن من السكان الذين يعيشون يف الموقع لمراقبتهم ،واشرح
سبب وكيفية استخدام المعلومات.
•راقب بعقلية متفتحة ،وقارن بقدر المستطاع بمقابالت المخبر
الرئيسي إذا كان ذلك مجدياً.
•احترم الثقافة المحلية والديناميات الجنسانية :ارت ِد وتصرف
وتواصل باحترام.
•احرص على مراعاة المخاوف المحلية وتأثير الكارثة.
ادع السكان المقيمين يف الموقع للمشاركة يف المالحظة.
• ِ

•ابدأ بجولة حول الموقع مع واحد أو اثنين من أهل المنطقة،
واطرح عليهم أسئلة عن ما يتم مالحظته على الطريق ،لشرح ما
حدث ولماذا آلت األمور إىل ما هي عليه.
•غير وجهتك لزيارة مواقع ذات أهمية خاصة مثل نقاط تجميع
المياه والمراحيض ومناطق الغسيل المجتمعية والمدارس
ومرافق التخزين والمقابر واألسواق والمرافق الصحية.
•يجب تسجيل المالحظات على الفور للتأكد من دقتها وموثوقيتها.
•إذا كان هناك عدة مراقبين ،فحاول مقارنة ومناقشة مالحظاتك يف
أسرع وقت ممكن.

أدوات المالحظة المباشرة
يوجد نموذجان للمالحظة المباشرة متاحان لفريق األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق :نموذج بسيط يمكن مشاركته عن طريق
البريد اإللكتروين أو المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع
وال يستغرق أ كثر من  10دقائق ،وهو يفحص شدة و عدد األشخاص
المتضررين والمشردين و االستجابة وأ كثر المشاكل إلحاحاً؛ ونموذج
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التقييم
والتحليل

آخر أ كثر تفصيال ً ألعضاء فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق وغيرهم من الموظفين المدربين ،وكالهما يمكن العثور
عليهما يف برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

مناقشات المجموعة المحلية
يمكن أن تستخدم هذه الطريقة لجمع المعلومات من مجموعة من
األشخاص المدعوين للمشاركة يف مناقشة منظمة حول مواضيع

محددة بمساعدة منسق ذو خبرة ،وتعتبر المناقشة الجماعية

المجتمعية أداة مرنة تم تطويرها لجمع المعلومات بسرعة وتختلف

عن أساليب البحث االجتماعي األخرى الثابتة مثل المناقشات
الجماعية المركزة.

بعد األزمة ،قد تعيش مجموعات كبيرة من الناس يف حدود قريبة؛

لذلك ،قد يكون من الصعب أن تكون صارما ً حول حجم المجموعة

أو تكوينها ،وتمكن مجموعات النقاش المركزة من جمع المعلومات

ووجهات النظر التي قد ال تكون ممكنة عن طريق تقنيات جمع

البيانات األخرى ،وهي تسمح بتعدديه أ كبر وتمكن وجهات النظر

السكان والمواقع الجغرافية.
•يجب أن تجتمع المجموعة يف مكان يمكنهم فيه إجراء المناقشة،
ويفضل أن يكونوا جالسين بشكل مريح يف دائرة.

•تأكد من أن الجميع يفهم الغرض من النقاش واحصل على إذن
من المجموعة لتدوين المالحظات.

•انتبه إىل أي عواقب سلبية حقيقية أو مفترضة قد يشعر بها أفراد
المجتمع تجاه مشاركة المعلومات بشكل مفتوح ،وتفادى بقدر

المستطاع وجود قادة أو رموز للسلطة ،حيث أنه يمكنهم السيطرة

على المناقشة ومنع مشاركين آخرين من التحدث.

•استخدم منسقان لكل مجموعة نقاش :أحدهم لتدوين

المالحظات؛ واآلخر إلدارة النقاش ،وحافظ على بقاء النقاش على

المسار الصحيح وشجع المشاركة المتساوية ،وتأكد من أن أعمار

وجنسانية المنسقين مناسبة ،بحيث ينسق الذكور المجموعات

الذكورية ،بينما تنسق النساء المجموعات النسائية (إذا اقتضت

الظروف الثقافية ذلك).

البديلة يف أن يستمع إليها ،وعلى عكس المقابلة التي تتدفق فيها

•استخدم استبيانا أو مجموعة من األسئلة متفق عليها لتنشيط

معلومات من خالل المناقشة الجماعية والتي يمكن أن تقود إىل

•من المهم التوصل إىل توافق يف اآلراء ،وقد تسمح األسئلة بإجابة
واحدة أو متعددة أو قد تتطلب ترتيبا ً ألولويات اإلجابات ،على

المعلومات يف اتجاه واحد ،تتميز المناقشات المجتمعية بإنتاجها

استنتاج جماعي خاص بالمجموعة ،ويتيح اإلنصات للناس بينما هم
متبادلون ومقارنون لوجهات نظرهم ،فيض وفير من المعلومات،

ليس فقط حول ما يعتقدون ،وإنما حول تصورهم للموقف وسبب

ذلك ،وهدف الحوار هو تقديم تفسير لكيفية تأثير األزمة على
المجتمع من وجهة نظره.

النقاش وتركيزه.

سبيل المثال األولويات األوىل والثانية والثالثة.

•يف بعض األحيان قد تكون اإلشارة إىل "عدم وجود توافق واضح يف
اآلراء" أمرا ً ضروريا ً وسيلزم ذلك تسجيل مجموعة من اآلراء.

قائمة التحقق لمناقشات المجموعة المحلية:
•عادة ما يكون للمجموعات مالمح مختلطة وتعتمد على من

هو موجود يف الموقع المعين ،وعادة ما يتم اختيار المشاركين

يف الموقع نفسه من أجل هذا الغرض ،بشكل عام ،ولكن ،بقدر

اإلمكان ،يجب أن تحتوي كل مجموعة على تركيبة من األفراد من
خلفيات ومسؤوليات وأجناس وأعمار وأقليات دينية و/أو عرقية
مختلفة لضمان إعطاء صورة كاملة عن الموقع المتأثر.

•حيثما كان ذلك مناسباً ،ينبغي عقد مجموعات منفصلة من
الذكور واإلناث ،وكذلك الفئات العمرية ،إلظهار االحتياجات

الجنسانية والعمرية ،ويعتمد اختيار المشاركين أيضا ً على

االهتمامات واألهداف والغايات المحددة للرحلة الميدانية والوقت
المتاح.

•من الناحية المثالية ،يجب أن تكون المجموعة صغيرة بما يكفي
للحفاظ على التركيز وإعطاء الجميع فرصة للتحدث والسماح
لألفراد بمخاطبة المجموعة ككل ،وتشكل المجموعة المكونة

من أربعة إىل ثمانية أشخاص حجما ً نموذجيا ً لنقاش مجتمعي
جماعي.

•بمجرد االستقرار على شكل للنقاش المجتمعي الجماعي خالل

الرحلة الميدانية ،ينبغي تطبيقه بصورة ثابتة عبر جميع المواقع،
والمجموعات المختلطة يف الموقع الواحد تتطلب إعدادا ً مشابها ً
يف الموقع التايل للسماح بإجراء مقارنة مناسبة بين مجموعات
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ط 4.المعالجة
تتمحور معالجة البيانات حول إعدادها الستخدامها مرة أخرى،

وتسبق اإلدارة الجيدة للبيانات التحليل الذي يسبق بدوره إصدار

مواد معلوماتية جيدة ،وإىل أن يتم تنفيذ اإلجراءات المناسبة لتنظيم

البيانات وتصنيفها وتخزينها ،فلن يتمكن الفريق من تطوير إنتاج عايل
الجودة.

ينبغي دائما ً اعتبار األسئلة التالية عند معالجة البيانات والمعلومات:
•ما مدى جودة البيانات وإىل أي درجة نثق بها؟
•هل يمكننا استخدام جميع البيانات ،على سبيل المثال ،هل هي
حساسة أم غير موثوقة؟

•ما هي أفضل أداة للمعالجة؟
•ما هي أفضل طريقة لتنظيم البيانات؟
•ماذا نتوقع أن تستخلص من هذه البيانات؟
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ط 1. 4 .تنظيف البيانات

تكون محلال ً ال يتطلب بالضرورة أي مؤهالت معينة بخالف الفكر

يتمثل أحد التحديات الشائعة بالنسبة للبيانات والمعلومات يف حاالت

المعلومات المتاحة ومحاولة سرد قصة:

الطوارئ بكونها ناقصة يف أغلب األحيان مما يتطلب الوقت لتنظيفها،

أي تصحيح األخطاء اإلمالئية وإزالة التكرار والتناقضات وما إىل ذلك،
وجعلها قابلة لالستخدام.

يجب إجراء التنظيف المبديئ للبيانات بعناية فائقة الكتشاف

المفارقات ،ويتعدى تنظيف البيانات كونه أ كثر من مجرد مراجعة
مجموعة من البيانات عن كثب بحثا ً عن أخطاء بسيطة؛ حيث أنه

يتعلق أيضا ً بالبحث عن معلومات ال معنى لها ،ويجب التحقق من
صحة البيانات من خالل مقارنة المعلومات الواردة من عدة مصادر،
وسيتضمن ذلك ،يف بعض األحيان ،فحص البيانات المحصلة من

الموقع من مصدر إىل آخر؛ على سبيل المثال ،ما الذي يتماشى

من أقوال المخبرين الرئيسيين من السكان مع ما تقوله المصادر
الحكومية الرسمية ومع مالحظات الفرق الميدانية؟

ستشمل هذه العملية أيضا ً مقارنة البيانات األولية بمعلومات من
مصادر أخرى مثل البيانات الثانوية ،وال يتعلق هذا بإثبات النتائج،
وإنما التحقق من صحتها ،أي القدرة على تحديد ما إذا كانت

المعلومات موثوقة وإثبات ودعم أسباب صحتها ،ومعرفة التباينات يف

إعداد التقارير من مصادر المعلومات المختلفة وأن سبب وجود هذه
التباينات يعتبر جزء من العملية ،واحتفظ دائما ً بنسخة من البيانات
األصلية كمرجع.

غالبا ما تكون معلومات الموقع ناقصة وغير متسقة أو غير قابلة
للتطبيق المتبادل ،وتتمثل أفضل طريقة لتقليل التحديات يف

التعامل مع بيانات الموقع هي استخدام رموز األماكن التي تمثل

رموز تعريف جغرافية فريدة ،تمثلها مجموعات من الحروف و  /أو

األرقام لتحديد موقع أو خاصية محددة على الخريطة أو ضمن قاعدة

البيانات ،ويمكن الحصول عليها من قسم إدارة المعلومات يف مكتب

النقدي والمنطق السليم ،وبشكل أساسي ،هو ينطوي على البحث يف
•ما الذي جرى؟
•ما الذي يحدث اآلن؟
•ما هو المهم ولماذا؟
•ما الذي ال نعرفه؟
•ما قد يحدث بعد ذلك؟
يف العديد من حاالت الكوارث ،يوجد ببساطة مزيد من المعلومات
والتضليل واإلرباك تفوق قدرة أي شخص على التعامل معها،

وتتفاوت المعلومات المتوفرة من حيث الجودة والتغطية وحسن
التوقيت والدقة ،مشكال ً تحديا ً للقدرة على فهمها ،وللبقاء على

المسار الصحيح والتعامل مع متاهة التحيزات والمتشتتات األخرى،
تتطلب وظائفنا العقلية تنظيما ً يساعدنا على التفكير الهادئ مع

التصرف السريع ،ويمكن أن تساعد بعض األدوات واألساليب والطرق

البسيطة يف تحويل البيانات إىل معلومات مفيدة.

ط 1. 5 .نماذج التحليل
يبدأ التحليل بمقارنة البيانات من المواقع المختلفة لتحديد أوجه

التشابه واالختالف ومقارنتها ببيانات ما قبل األزمة ،ويجب شرح

النتائج وتفسيرها ،ووضعها يف سياقها الصحيح ،لتحديد ما هو بالغ
األهمية وذو صلة ،ويجب أن يبدأ التحليل بمجرد استالم البيانات

(ثانوية أو أولية) ويستمر طالما تدخل بيانات جديدة ،وأحد أفضل
األدوات المستخدمة هو نموذج التحليل ،المعروف أيضا ً باسم اإلطار
التحليلي.

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف أو عن طريق

 ،MapActionوراجع أيضا ً الجزء ب 5.2.الشركاء التشغيليين لنظام

يمكن تشبيه نموذج التحليل بخزانة مالبس أو دوالب به العديد من

األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

األجزاء الصغيرة والخطافات واألدراج وغيرها من األشياء التي يمكن

ط 5.التحليل

الحالة ،المعلومات ،وإنه يسهل رؤية ما هو موجود وأماكن الفجوات

لم يعتبر التحليل نظاما ً راسخا ً يف قطاع العمل اإلنساين بصورة

فيما يلي مثال لنموذج التحليل المتضمن يف إطار التقييم السريع

تنظيمها واستخدامها لتخزين األشياء واستعادتها بسهولة  -يف هذه

تقليدية ،وحيث كان يميل عادة إىل استهداف المهارات التقنية القائمة
على الكمبيوتر ،مع التركيز بشكل رئيسي على تحليل قواعد البيانات

واستخدام برامج تحليل البيانات المختلفة ،ومع ذلك ،فإن إجراء

التحليل ينطوي على أ كثر بكثير من جمع المعلومات والتحكم يف
البرمجيات.

التحليل هو عملية بشرية تتطلب تطبيق الوظائف المعرفية

واستخدام األساليب التحليلية المستهدفة والعقلية الفضولية ،وأن
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وكيف يمكن للمناطق أو الموضوعات أن تتصل ببعضها.

المبديئ متعدد المجموعات ،وإنه إطار تحليلي عام تنظمه موضوعات
يمكن تعديلها لتتماشى مع السياق والموقف.

يف المرحلة األوىل من حالة طوارئ مفاجئة ،قد تكون الرواية الصادرة
من الموقع الجغرايف مفيدة أيضا ً يف بلورة رؤية للموقف ،وقد

استُخدِمت أشكال مختلفة من النموذج أدناه يف عدة مناسبات وثبت

نجاحها لفرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
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شكل ط12.

التقييم
والتحليل

اإلطار التحليلي للتقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات  /القطاعات

تأثير األزمة

 .1نطاق وحجم األزمة
اآلثار

دوافع

األولية

األزمة

والثانوية

البيئة التشغيلية

 .2ظروف السكان المتضررين
العوامل

الكامنة

اﻻحتياجات

اﻹنسانية

نقاط

الضعف

والمخاطر

 .3القدرات واالستجابة

الخلل

المادي

للبنيات
التحتية

الرئيسية

القدرات

واالستجابة
الوطنية

والمحلية

القدرات

واالستجابة
الدولية

 .4وصول المساعدات اإلنسانية
آليات

التكيف

للسكان

المتضررين

والخسائر
الملف اإلنساين

حصول

وصول

الجهات

السكان

لإلغاثة إىل

على

الفاعلة

السكان

المتضررين

المتضررين

ويف سياق ذلك

شدة األزمة

األمن

والقيود

المادية

المساعدة

العوائق التنفيذية

تطور محتمل
االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية

يمكن تكرار هذا النموذج على لوحة بيضاء أو ما شابه ذلك حيث يمكن تلخيص المعلومات يف الخانات المختلفة ،وهذا يوضح المناطق
الجغرافية األكثر تأثرا ً بشكل سريع ،وموقع أ كبر عدد من األشخاص المتضررين وأي احتياجات قطاعية تتواجد ،ويوضح أيضا ً أماكن الثغرات
المعلوماتية ،وحيث يلزم مزيد من المعلومات وما يجب البحث عنه بمجرد وجودك هناك.
النماذج المذكورة أعاله عامة ويجب تكييفها مع الموقف والسياق ،ويجب اإلشارة إىل أن على الرغم من أن النماذج مفيدة عند استخدامها يف
التفكير بها ،إال أنه إذا لم يتم تصميمها وتعديلها بشكل صحيح فقد تؤدي بسهولة إىل فقدان معلومات مهمة.

شكل ط13.

نموذج تحليلي حسب الموقع الجغرايف
المنطقة

النتيجة

اإلجمالية
منطقة أ
منطقة ب
منطقة ج
منطقة د
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#المتضررة

#النازحة

الصحة

المياه والصرف الصحي والصحة العامة

مأوى

الغذاء

الحماية

اللوجستيات
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ط 2. 5 .الخطوات التحليلية
التقييم
والتحليل

التحليل ليس عمل واحد بل هو عملية تتكون من عدة خطوات معتمدة على بعضها البعض ،لتعمق فهم النتائج مع كل خطوة ،وتعرض
الصورة باألسفل الخطوات التحليلية المختلفة.

شكل ط14.

الخطوات التحليلية
اﺳﺘﺒﺎﰶ

رﺻﺪ أو ﺗﻮﻗﻊ
ﺗﻔﺼﻴﻞ
وﺻﻒ
ﻣﻦ ،ﻣﺎذا ،ﻣﺘﻰ ،أﻳﻦ ،ﻛﻴﻒ؟
ﺗﻠﺨﻴﺺ

ﻟﻤﺎذا؟
• ﻟﻤﺎذا ﻫﻮ ﻫﻜﺬا؟
• ﻫﻞ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ؟
• ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ؟

ﺗﻔﺴﻴﺮ

ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟

ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ؟

• ﻣﺎذا ﻟﻮ؟

• ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻬﻢ وﻟﻤﺎذا؟
• ﻫﻞ ﻫﺬا ﻣﻌﻘﻮل؟
• ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﻛﺪك؟
• وﻣﺎذا ﰲ ذﻟﻚ؟

ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ

صف  -التحليل الوصفي هو مماثل لإلبالغ وهو ما يتم عاد ًة يف
الساعات واأليام األوىل من وقوع كارثة مفاجئة ،عندما نبلغ عن
البيانات المتوفرة لدينا يف محاولة لتنظيمها قدر اإلمكان ،وهذا يشمل
تلخيص ما هو معروف عن األوضاع و الناس واألماكن و الممتلكات،
ويحدد ما هو صحيح او يستحق المالحظة حول من وماذا ومتى وأين
وكيف ،ويجب تنظيم البيانات بطريقة سهلة الفهم والتذكر ،والجوهر
هو تلخيص البيانات ومقارنة النتائج ،ويعتمد تنظيم المقارنات على
السياق ،غير أن مقارنة التأثير على مستوى المواقع الجغرافية أو
القطاعات اإلنسانية يعد ممارسة جيدة ،وذلك باستخدام الصور
المرئية والخرائط والرسوم البيانية األخرى إن أمكن ،وتعد المقارنات
مع بيانات ما قبل األزمة ضرورية أيضا ً لتسليط الضوء على التغييرات
و  /أو القضايا الطويلة األمد التي تفاقمت بسبب تأثير الكارثة.
وضح  -يفحص التحليل التوضيحي السبب أو المسببات المباشرة
للوضع ،موضحا ً سبب تطور الوضع بالطريقة الموصوفة ،وعلى هذا
المستوى ،كمحلل ،ال تقم فقط بالتنظيم واإلبالغ عن المعلومات
المثيرة لالهتمام ،بل استخدم المناقشة لتوفير سياق للحقائق
والمالحظات ،ويجب تضمين هذا النوع من التعليل يف التقارير
لتوضيح أسباب تطور الموقف كما حدث ،ويتعلق األمر بتوفير سياق
للنتائج وتوضيح األسباب المحتملة لمشكلة معينة ،وعند تحليل
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حاالت الطوارئ ،حيث يكون الوقت جوهرياً ،لن يكون هناك أبدا ً دليل
قاطع على السبب والنتيجة ،ومع ذلك ،يمكن الوصول إىل تفسيرات
مقبولة إذا ما بحثنا بشكل أعمق وبحثنا عن األسباب الجذرية يف
البيانات الثانوية قبل األزمة أو الدروس المستفادة من األحداث
السابقة.
فسر  -يعطي التحليل التفسيري معنى للنتائج األولية ويحدد
األولويات و ُيخبر الجمهور بما هو أ كثر أهمية ولماذا هو مهم ،ويقتضي
ذلك الذهاب إىل أبعد من مجرد شرح المعلومات ولكن أيضا ً الوصول
إىل نتيجة.
من بين جميع المعلومات المتاحة ،ما هو المهم ولماذا يجب
توضيحه ،وعند طرح سؤال "ماذا يعني ذلك؟" ،يبحث التفسير يف
أهمية المشكلة أو الموضوع ذو االهتمام نظرا ً التصاله بمصالح صناع
القرار ،وذلك باستخدام المنطق للتفسير وإصدار األحكام حول الوضع.
ينطوي تفسير المعلومات على استخدام جميع المعلومات المتاحة
لضمان إصدار تفسير مقبول وليس مجرد وجهة نظر ،ويف هذه
المرحلة من عملية التحليل ،من المفروض دعوة النظراء والزمالء
والشركاء لبحث النتائج والتوافق حول معانيها (انظر القسم ط4.3.
التحليل المشترك) ،وإن استعداد صانعي القرار لقبول تفسير ما،
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مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بقدرتهم على اعتباره معقوال ً وأيضا ً مستوى
توافق الخبراء حوله ،والتفسير ليس حقيقة بل نظرية ،وعادة ،ليس
أفضل ما يرجو المحلل لتفسيراته أن يقول اآلخرون؛ "نعم ،من
الواضح أن هذا صحيح "،ولكن باألحرى أن يقولوا "نعم ،نستطيع أن
نفهم لماذا قد يكون من الممكن والمعقول أن أتوصل إىل الفكرة
ذاتها" ،ويحتاج المحلل إىل أن يقرر ما هو أفضل تفسير ممكن
لحسابات ما يعتقد أنه األكثر أهمية واألكثر إثارة لالهتمام لمالحظة
النتائج التي توصل إليها السياق.
توقع  -يتضمن التحليل التوقعي مقارنة حالة ما قبل األزمة بالوضع
الحايل ومحاولة النظر يف كيفية تطور الموقف بمرور الوقت استنادا ً
إىل أنواع ومستويات االستجابة المختلفة والتطورات المحتملة
األخرى ،وهذه هي الخطوة األخيرة يف عملية التحليل حيث يتم تطوير
السيناريوهات المحتملة ونتساءل ماذا لو؟ ماذا سيحدث إذا لم ينتبه
صناع القرار اآلن؟ ماذا سيحدث إذا لم تتم معالجة الموقف؟
كمحلل ،يجب أن تنظر دائما ً إىل المستقبل ،وتتساءل عما قد يحدث
بعد ذلك وتتوقع بشكل استبايق المسار الذي قد يتخذه الموقف،
ويعتمد هذا بشكل عام على الدروس المستفادة من حاالت الطوارئ
السابقة ،وتجربة المحلل ومعرفته واستراتيجياته يف نمذجة األدلة
وتطوير النتائج المحتملة لحالة مبدئية معينة ،وقد يؤدي التحليل
التوقعي أيضا ً إىل التخطيط للطوارئ ،خاص ًة إذا كانت التطورات
المتصورة تعتمد على بعض االفتراضات حول ما قد يحدث بعد ذلك،
على سبيل المثال ،موسم الرياح الموسمية أو حدث المناخ اآلخر
الذي يحدث سنويا ً وقد يؤدي إىل تفاقم االحتياجات اإلنسانية.
يجب أن تكون فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
نشيطة يف إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين يف التحليل االستبايق،
وتحفيز المناقشة عن طريق طرح أسئلة مثل " كيف سيبدو الوضع

بعد ستة أشهر ،أو ماذا سيحدث يف حالة حدوث أمطار غزيرة على
النازحين  ،ومثل هذه األسئلة يمكن أن تكون مفيدة للغاية وسوف
تساعد يف تخطيط البرنامج.

ط 3. 5 .وسائل التحليل
عند القيام بالتحليل الوصفي ،غالبا ً ما نلخص المعلومات باستخدام
الصور والخرائط والرسوم البيانية األخرى التي تشكل األساس
لتفسيرات وتأويالت أخرى ،ويجب أيضا ً استخدام العديد من هذه
الوسائل يف التقارير مع سرد قصير يقدم شرحاً ،ولكن أيضا ً كنقطة
بداية عند التمهيد لجلسات التحليل المشتركة .انظر أيضا ً الفقرة ي2 .
النتائج التحليلية

انسياب التحليل
تكمن المقارنة يف قلب التحليل .قارن ما هو ،بما كان ،واختتم بما
سيكون ،إذا لم يتم اعتبار هذا أو ذاك .مقارنة الحاضر بالماضي،
مستحضرا ً
العناصر السياقية ،والدروس المستفادة ،والمعايير الدنيا (العتبات)،
تمكن من توقع المستقبل ،كما هو موضح يف المخطط االنسيايب
أدناه.

شجرة المشكالت
من األدوات األخرى التي يمكننا استخدامها هي شجرة المشكالت،
والتي تتمثل هنا يف تفشي وباء الكوليرا.

شكل ط16.

مثال شجرة المشكالت
اﻷﺳﺒﺎب

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﺷﺮاء اﻟﺼﺎﺑﻮن
ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺳﻮء ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﰲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

ﺳﻮء اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ
ﻣﺮاﺣﻴﺾ
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ
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اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات

اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻟﻤﺮﺿﻰ
واﻟﻮﻓﻴﺎت
إﻣﺪادات
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ

ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا
ﺗﺄﺛﻴﺮات أﺧﺮى

ﻇﺮوف
ﺻﺤﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ

زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
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التقييم
والتحليل

سيساعد ذلك يف تحديد األسباب الجذرية للمشكلة ووضع افتراضات
مناسبة للعواقب المحتملة إذا لم يتم معالجة الموقف؛ كما سيدعم
القرارات المتعلقة بنوع االستجابات ،والتدخالت يف حاالت الطوارئ
وغيرها من التدخالت التي تتصدى لألسباب الجذرية.

بدرجة من التوافق على االستنتاجات التي تم التوصل إليها ،وعلى

سبيل المثال ،قد تكون هناك أدلة محدودة للغاية ،ولكن ال يزال

هناك توافق كبير بين الخبراء على أن حالة النزوح ستزداد سوءا ً يف

الشهر المقبل ،مما يؤدي إىل زيادة االحتياجات يف القطاعات اإلنسانية

األخرى ،وهذا جيد بشكل عام التخاذ القرارات.

المشترك
ط 4. 5 .التحليل ُ
سيكون التحليل دائما ً أقوى إذا تم يف إطار جماعي ،ويوصى بشدة

بخصوص كل التحليالت التي تتجاوز ملخص الحقائق والمقارنات عبر

المواقع والفئات االجتماعية والتفسيرات البسيطة بأن تُعقد بالتعاون

مع الزمالء داخل خلية التقييم والتحليل ومع مجموعة أوسع من
الشركاء ،ويف األيام األوىل لحالة الطوارئ ،من المهم جدا ً أن تقوم

االختصاصات األخرى لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

و  /أو خاليا مركز تنسيق العمليات يف الموقع بمشاركة معلوماتها مع
خلية التقييم والتحليل والمشاركة يف جلسات التحليل المشتركة.

يختلف تحليل احتياجات الطوارئ عن األبحاث التقليدية القائمة

على األدلة ،وأحد االختالفات الرئيسية هو اإلطار الزمني ،وسوف توجد
دائما ً قيود زمنية عند تحليل حاالت الطوارئ ،وسوف يتعين النظر يف

المنهجية والمدى الذي يسمح به لتعميم النتائج ،وبشكل عام ،ليس
من الممكن الحصول على حجم أو جودة البيانات التي يرغبها المرء،

ويعتمد تحليل المعلومات المتعلقة باالحتياجات أثناء حاالت الطوارئ
على قدرة المحللين على استخالص استنتاجات من معلومات يف

غاية النقصان والتجزئة.

إحدى طرق التغلب على مشكلة محدودية المعلومات أو عدم كفاية

جودتها ،هي االعتماد على مستوى االتفاق بين األقران والزمالء
والشركاء ،ويجب أيضا ً إدراج الدعم عن بعد للتقييم والتحليل

باإلضافة إىل ذلك ،يمكن أن يشارك الخبراء (المحايدون) يف المناقشة،
وتزداد الثقة إذا توازن عدم وجود أدلة مع توافق عايل المستوى على

معنى النتائج ،ويوضح الشكل أدناه كيفية تعزيز التحليل عن طريق
تعويض محدودية األدلة من خالل المناقشات والتوصل إىل توافق
يف اآلراء.

تسهيل جلسات التحليل المشتركة
يمكن أن يتخذ التحليل المشترك أشكال عديدة ويتراوح ما بين مجرد
شخصين يناقشان النتائج إىل ورشة أو اجتماع أ كبر (على مستوى

القطاع  /القطاع) يضم شركاء ،وخاصة الشركاء الحكوميين كلما
أمكن ،من العديد من المنظمات ،ممثلين لمجموعة متنوعة من

وجهات النظر ،ومجموعة عمل التقييم الثابتة ستكون منصة أساسية
لجلسات التحليل المشتركة.

لتوفير الوقت ،يمكن أيضا ً إدراج التحليل كبند منفصل يف جدول
أعمال اجتماعات الفريق القطري لألعمال اإلنسانية واجتماعات

المجموعات وما إىل ذلك ،للحصول على مدخالت حول بعض األسئلة
األساسية.

األهداف المشتركة قد تكون:
•صياغة إجابات ألسئلة البحث الرئيسية بنا ًء على النتائج.
•إرساء فهم مشترك للوضع من خالل التوافق على النتائج.
•تعويض نقص األدلة برأي الخبراء.
•حل التناقضات يف البيانات من خالل المناقشة وتبادل المعلومات.
•حدد األنماط يف البيانات ،على سبيل المثال ،عن طريق تحديد
التوجهات.

•توافق حول األولويات وطريق التقدم.
•حدد المعلومات  /البيانات الرئيسية المفقودة والتي يجب
جمعها.

•ضع سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الموقف.
إن الطريقة األكثر فاعلية للقيام بالتحليل المشترك هي عن طريق

ميسرة وهيكل للمناقشات ،و ُيظهر المخطط االنسيايب أدناه
عملية
ّ
عملية تحليل عام مشتركة الستخدامها عند تنظيم ورش عمل أ كبر

شكل ط17.

تعزيز جدول التحليل

متعددة القطاعات.

توافق كبير أدلة

توافق كبير أدلة

توافق كبير

توافق متوسط

توافق متوسط

توافق

توافق ضعيف

توافق ضعيف

محدودة

أدلة محدودة

أدلة محدودة
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التحليل المشترك مهم ألنه يوفر الفرصة لموازنة نقص المعلومات

متوسطة

أدلة متوسطة

أدلة متوسطة

أدلة قوية

متوسط أدلة

قوية

توافق ضعيف

أدلة قوية
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التقييم
والتحليل

المشت َرك
عملية التحليل ُ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮدي

إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺴﺮ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﺒﺮاء

اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار

ﻳﺸﺎرك اﻟﻤﻴﺴﺮ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ،
ﻛﺘﺎﺑ ًﻴﺎ  ،وﺟﻬﺎت
ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮل
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،
واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻣﻊ اﻟﻤﻴﺴﺮ

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻴﺴﺮ ﺑﺠﻤﻊ
آراء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع

ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻴﺴﺮ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻔﺮدي ﻣﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ،ووﺿﻊ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ،
وﺣﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ،
ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن  ،ﻋﻠﻰ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،
وﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻵراء
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ

عند تنظيم جلسات تحليل مشتركة يف خلية التقييم والتحليل أو
مركز تنسيق العمليات يف الموقع أو أثناء اجتماعات المر  ،قد يتم
اختيار عملية أبسط والفريق القطري لألعمال اإلنسانية سهل تكرارها
بشكل منتظم ،على سبيل المثال ،باستخدام الخطوات الثالث األخيرة
فقط ،وكحد أدىن ،يجب مشاركة التحليل األويل يف شكل مريئ يمكن
لجميع المشاركين رؤيته وفهمه .انظر أيضا ً القسم ي 1.2.لمعرفة
المزيد عن التصور.
التحيز يف عمليات التحليل أمر محتوم ومتأصل ،ويجب أن يكون
أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الذين يعملون
يف خلية التقييم والتحليل يف وضع يمكنهم من أن يكونوا فيه
موضوعيين ومحايدين بشكل مثايل دون أي مصلحة خاصة يف
النتيجة ،وسيساعد ذلك فورا ً على إجراء نقاش موضوعي ،دون أن
ُينظر إليه على أنه يقود إىل نتيجة معينة ،وللحصول على أفضل
نتيجة ممكنة ،يجب أن يركز الفريق على:
•اختيار المشاركين الذين يمثلون وجهات نظر مختلفة لضمان تنوع
الرأي ،على سبيل المثال ،الشركاء الحكوميين ،وفرق االستجابة
الثنائية ،والمانحون ،والوكاالت اإلنسانية األخرى ،إلخ.
•اختيار خبراء متخصصين من الذين يمكنهم إدارة الحديث عن هذا
الموضوع بشكل مستقل.
•تحديد غرض واضح للجلسة وتقديم جدول أعمال ،وصياغة
المكان الذي ترغب يف أن ينتهي به المطاف.
•التأكد من أن المشاركين على علم جيد ومستمر بالبيانات قدر
اإلمكان ،لتجنب مجرد مشاركة المعلومات بدال ً من مناقشة ما
تعنيه.
إذا شارك أصحاب المصلحة ذوي الخبرة المتنوعة يف تحليل البيانات،
فسوف نحصل على منظور أوسع وتوافق أقوى لآلراء ،ومع ذلك،
سيتعين موازنة ذلك مع أي تحيزات قد تكون موجودة لدى هؤالء
من أصحاب المصلحة ،ويمكن للخبير أو صاحب المصلحة الذي
لديه مصلحة راسخة يف النتيجة أن يدفع النقاش بسهولة يف اتجاه
مصلحته إذا لم يوجد أحد لمواجهة وجهة نظرهم.
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ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك

باختصار ،هناك ثمانية نقاط رئيسية عما يجب عمله وتجنبه أثناء
التحضير إلجراء عملية تحليل مشترك:
•ال تتورط يف المناقشات التي تتعلق بمنهجية وعملية التقييم.
سيتسبب ذلك يف صرف الموارد بعيدا عن تفسير وتحليل النتائج.
•سجل أوجه القصور التي تم ا كتشافها يف البيانات  /التحليل،
وتوضيح هذه األمور عن طريق تدوينها يمكن أن يساعد يف
بعض األحيان يف تفادي التعثر يف المناقشات بسبب المنهجية أو
المعالجة.
•ركز على تحليل النتائج بدال ً من مجرد مشاركة المعلومات،
وعندما تتبادل المعلومات ،يجب أن يحدث ذلك إما بسبب أنها
معلومات جديدة ظهرت للنور أو أنها معلومات تساعد على
تفسير النتائج.
•ال تخلط بين التنسيق والمشاركة ،ومن الضروري وجود منسق
محايد ال ُيبرز وجود مصلحة راسخة يف نتيجة معينة وذلك بقصد
الحفاظ على االستقاللية المطلوبة إلدارة نقاش حول نتائج
التقييم.
•اشرح التعريفات والمفاهيم ،بما يف ذلك السكان المتضررين
واالحتياجات ذات األولوية وما إىل ذلك ،لضمان الفهم المتسق
لجميع المشاركين.
•أ كد على الفرق بين تحليل االحتياجات اإلنسانية وتمييزه عن
المداخلة مع تحديد االستجابة المطلوبة.
•اضمن وجود "بيئة آمنة" بمعايير واضحة ومتفق عليها للتشجيع
على المساءلة والمحاججة ،والتحليل يف األساس هو عملية
استجواب للبيانات أو المعلومات التي يجب تسليمها ،وبما أن
أعضاء فريق التحليل المشترك يدلون بتصريحات حول البيانات،
فيجب عليهم تشجيع اآلخرين على التشكيك يف البيانات،
وبالتبعية ،ستبقى االستنتاجات القوية ،بينما يفنى التحليل
السيئ!
•قم بتوثيق االفتراضات المقدمة عند استخالص االستنتاجات من
النتائج
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التقرير ومشاركة
المعلومات
ي.

التقارير والنتائج التحليلية

ي.1.

التقارير

ي.1.1.

المنتجات القياسية لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

ي.2.1.

تص ّور البيانات

ي.2.

المخرجات التحليلية

ي.1.2.

خدمات المعلومات الجغرافية المساحية

ي .التقارير والنتائج التحليلية
عند تطوير منتج ما ،يجب أن يفكر المرء بالفعل يف كيفية نشره وتصميمه وفقا ً

لذلك ،وهل سيكون منتج تفاعلي على شبكة اإلنترنت أم تقرير مكتوب؟ هل
سيتم إرسالها إىل قائمة بريد إلكتروين طويلة أو نشرها على الموقع االفتراضي
لتنسيق العمليات يف الموقع أو  HR.infoأو ما شابه؟
عند التخطيط الستراتيجية إدارة المعلومات (انظر القسم  ،)2.Hينبغي تحديد
استراتيجية النشر بوضوح ،ويجب تسجيل ذلك وإبقائه ظاهرا ً يف مركز تنسيق
العمليات يف الموقع أو نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،بما يف
ذلك المنتج الذي سيتم تطويره ومتى سيتم ذلك وبواسطة من وكيف يجب
نشره.

ي 1.إعداد التقارير
يف األسبوع األول من حالة الطوارئ ،قد تكون منتجات تقارير نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق هي المصدر الوحيد للمعلومات المباشرة
الموثوقة التي تصل إىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والشركاء الرئيسيين،
ولقد أثر تحليل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق باستمرار
على عمليات صنع القرار يف معظم حاالت الطوارئ ،ويمكن أن تصبح تقارير
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الصارمة والموثوق بها أحد أهم
مخرجات المهمة.
يتحدد تأثير المنتج إىل حد كبير من خالل البنية والوضوح والمصداقية والمنطق
وراءه ،وللحصول على منتج نافع ،تحتاج الرسائل المتعلقة به لتوصيلها بشكل
واضح وفعال ،وهذا يتطلب فهما ً لكيفية االحتفاظ بالرسائل من قبل جمهور
محدد ومستهدف ،والصدق بشأن قيود التحليل وأوجه عدم اليقين ،وفهم
المستفيدين النهائيين ،وخبراتهم ،ومحو األمية يف البيانات ،والشواغل الرئيسية،
وكذلك القرارات التي قد يتخذونها على ضوء التقارير ،وكلما كان المنتج أ كثر
مالءمة للمستخدمين النهائيين ،زاد تأثيره.
سوا ًء كان تطوير تحليل الموقف الذي سيتم قراءته من قبل جمهور كبير أو
كتابة تحديث لمركز تنسيق المهمة ،هناك عدد من أفضل الممارسات:
تكيف مع جمهورك وركز على رسالتك  -فقط تلك الرؤى الحقيقية والجديدة
والمادة وتستحق العمل ستكون يف نهاية المطاف موضع اهتمام القراء،
وهذا يستلزم تحديد الرسالة بوضوح وطريقة استخدام البيانات لدعم القصة
الرئيسية ،وبناء قصة واستخدام تقنيات سرد القصص يزيد من احتماليات
األفكار داخل البيانات ،واحصر الرسالة على مستوى الجمهور ومستوى محو
األمية البيانات ،وفكر يف ما يهتم به الجمهور ويعبر عن النتائج يف هذه الشروط،
على سبيل المثال ،أموال المانحين ،والموارد المخصصة للمستجيبين
التنفيذيين ،إلخ.
 - .B.L.U.Fوتعني "تقديم الخالصة مباشر ًة" وهي قاعدة جيدة ونصيحة
مفيدة سواء لكتابة قصة لصحيفة أو رسالة بريد إلكتروين سريعة إىل مركز
تنسيق المهمة يف جنيف أو تقرير تقييم شامل ،وأخبر القراء على الفور ما هي
استنتاجات الشروح والتفسيرات والمحاججة ،وتحتوي تقارير الكوارث عادة هذه
األيام على رسم بياين أو خريطة مع
مربع النص موضحا ً القضايا الرئيسية ،ويف حالة الطوارئ ،سيكون من الواضح
أن هناك عددا ً من المشكالت ،ولكن من خالل التحليل البسيط سوف يكون
من الممكن فهم كيف ترتبط هذه المشكالت وكيف يمكن أن تتطور يف حالة
عدم تطبيق استجابة مناسبة ،وسيساعد ذلك أيضا ً يف تحديد أي المشكالت
أ كثر أهمية ويجب أن تحظى باألولوية وتسليط الضوء عليها مسبقاً ،وبمعنى
آخر’ ،تلك هي األهم من بين كل المشكالت التي تم تحديدها؛ ولهذا تعتبر مهمة
ويجب التركيز عليها أوالً‘.
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طور مواد إعالمية مقروءة ومقنعة  -يعتمد التحليل الجيد على
الحجج المنطقية ومجموعات البيانات ،حيث تستند االستنتاجات أو
االدعاءات إىل أدلة كافية ومستمدة من تفكير واضح ،قابل للتقصي
ومنطق سليم ،وكلما زادت الحجة واألدلة التي تقف وراءها ،زادت
مصداقيتها للمستخدمين النهائيين ،ودافع عن الحجج ،وضح كيف
تنشأ االستنتاجات من البيانات وتعامل مع التفسيرات المتضاربة
على طول الطريق ،واقترح أنسب استجابة للمشكلة ،لكن أوال ً أعد
األدلة للسماح لصانعي القرار باتخاذ قراراتهم ،وفضل التفسيرات
البسيطة على تلك التي األكثر تعقيدا ً ألنها عادة ما تكون أ كثر قوة.
صمم وسائل مرئية فعالة ومقنعة لدعم الرسائل الرئيسية -
سيساعد إدراج الرسومات والمخططات والخرائط والرسوم البيانية يف
التقرير على نقل المعلومات بشكل أ كثر وضوحاً ،ويمكن استعراض
كميات كبيرة من البيانات بكفاءة عالية داخل مخطط جيد التصميم،
واختر األساليب الصحيحة العرض وهيئ درجة الدقة المطلوبة وأوجد
أظهر البيانات،
المجاز المناسب وتجنب الفوضى وقبل كل شيءِ ،
وإن فهم مبادئ التصميم والتصور المريئ ،واالستخدام المناسب
لأللوان ومتى يجب استخدام أي نوع من المخططات ،كلها أساسيات
لتوصيل الرسالة بكفاءة.

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والذي يمكن الرجوع إليه يف
برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
النتائج الموحدة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

المنتج

الغرض

ي 1. 1 .النتائج القياسية لنظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق
مع وجود فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على
األرض يف المرحلة المبكرة من االستجابة ،فإنه يف وضع فريد يتيح
له تقديم معلومات مهمة التخاذ القرارات يف حدود مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية وما بعده ،وخالل المهمة ،من المتوقع أن يصدر
الفريق بانتظام نوعين من التقارير ،ملخصين يف الجدول أدناه ،ويف
بعض األحيان ،قد تضطر إىل المشاركة يف تقارير الحالة العامة لمكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية و  /أو المنسق المقيم /
المنسق المقيم التابع لألمم المتحدة ،ويف هذه الحالة سيتم تحديد
الترتيبات على أساس كل حالة على حدة ،وتتوفر النماذج واإلرشادات
التفصيلية لكل منتج على برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،ويشجع جميع أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق على االطالع على دليل األسلوب التحريري لمكتب
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اطالع مركز تنسيق البعثة

يف مكتب تنسيق الشؤون

اإلنسانية يف جنيف ،وعند

اطلع مكتب تنسيق

الشؤون اإلنسانية

والمنسق المقيم /

المنسق اإلنساين التابع

لألمم المتحدة والشركاء
المقربين بشأن أنشطة

نظام األمم المتحدة

لتقييم الكوارث والتنسيق
وعمليات الطوارئ الجارية

وبلغ عملية صنع القرار.

انقِل شكوكك ووثق البيانات واألساليب  -اإلشارة إىل المصادر يف
النتائج النهائية أمر مهم للمصداقية ،واترك أثرا ً لتتمكن من مراجعة
العمل الحقا ً ولكي يتابع اآلخرون ،والمعلومات مطلوبة ،على صعيد
البيانات وطرق جمعها وتحليلها ،بحيث يمكن لآلخرين إعادة العمل
إذا رغبوا يف ذلك ،وينبغي أيضا اإلبالغ عن أوجه القصور يف التقارير
والمخرجات التحليلية ،ويدل ذلك على الصدق والشفافية ويعطي
الق َّراء فكرة واضحة عن كيف يمكنهم وال يمكنهم استعمال النتيجة،
وتذكر مبدأ ’جيد بما فيه الكفاية‘ الموضح يف القسم ط 1.أساسيات
التقييم والتحليل.
صحح عملك وراجعه  -يقوم المراجعون بدور مهم للغاية يف تحديد
الثغرات الموجودة يف المنطق واألدلة غير المقنعة واألخطاء يف
التحليل واألخطاء اإلمالئية والنحوية ،وسيكون لديهم نظرة متجددة
على النتائج وسيظلون بمثابة آخر الضمانات قبل النشر ،وال تسمح
لألخطاء النحوية أو اإلمالئية والتناقضات بتشتيت انتباه القراء،
وستساعد المراجعة الموضوعية والتحريرية الجيدة على توضيح
القضية وتحسين انسياب الوثيقة باإلضافة إىل تفاعل القارئ مع
النص.

تحديث يومي

تقرير نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق

االقتضاء ،قطاعات أخرى

من مكتب تنسيق الشؤون

اإلنسانية ،على أنشطة

نظام األمم المتحدة لتقييم

الكوارث والتنسيق والقضايا

 /التحديات ،وكبديل ،قد

يتم إجراء مكالمة هاتفية

إىل مركز تنسيق البعثة.
المحتوى

• قضايا الموظفين

• الملخص

• التغييرات الرئيسية على

• الوضع العام

الوضع العام

• تحديث خطة عمل

• نظرة عامة على

(متضمنة التغييرات يف

التنسيق

• مسائل األمن

• االعتبارات التشغيلية

• اإلدارة والقضايا

• انشطة البحث واإلنقاذ

الشروط المرجعية)

اللوجستية

الحضري وفرق إدارة
الطوارئ

• نظرة عامة على

المجموعة التشغيلية
• االستجابة الوطنية
• استجابة ثنائية
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التوزيع

التقرير
ومشاركة
المعلومات

سري :مركز تنسيق البعثة،

محدود :مكتب األمم

األمم المتحدة لتنسيق

اإلنسانية ،المنسق المقيم

وعند االقتضاء ،مكتب

المتحدة لتنسيق الشؤون

الشؤون اإلنسانية والمكتب

 /المنسق اإلنساين التبع

التكرار

كل يوم

كل يومين

نشر
المعلومات

البريد االلكتروين  /برنامج

البريد االلكتروين  /المركز

لتقييم الكوارث والتنسيق

العمليات يف الموقع

اإلقليمي

صرح
َّ
بإصداره

بعثة نظام األمم المتحدة

قائد فريقنظام األمم

المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق

لألمم المتحدة وشركاه

التصنيف
عندما ترغب يف مقارنة قيمة إىل أخرى ،وكذلك العالقة بين ترتيبها
الكمي .استخدم األعمدة (الرأسية أو األفقية) ،بترتيب تنازيل إلبراز
القيم العالية أو بترتيب تصاعدي إلبراز القيم المنخفضة
على سبيل المثال ،المشكالت التي أشار إليها المخبرون الرئيسيون
على أنها احتياجات ذات أولوية

االفتراضي لتنسيق

قائد فريقنظام األمم

المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق

ي 2. 1 .تص ّور البيانات
كما ُذكر سابقا ً (راجع ي 1.إعداد التقارير ،تصميم تصورات فعالة
ومقنعة لدعم الرسائل الرئيسية) ،فإن دمج الرسوم البيانية

والمخططات والخرائط يف تقريرك سيساعد يف نقل المعلومات

بشكل أ كثر وضوحاً ،ولدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون

اإلنسانية ( )OCHAوحدة معلومات مرئية ،ولكنها قد ال تكون متاحة
دائما ً للدعم الخاص لبعثة األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

اعتباري
عندما ترغب يف مقارنة القيم بدون ترتيب محدد .استخدم األعمدة
(الرأسية أو األفقية).
على سبيل المثال ،عدد النازحين داخليا ً لكل منطقة إلظهار
االختالفات يف التأثير الجغرايف.

نظرا ً لتحملهم مسؤولية عالمية ،وقد توجد أو قد ال توجد مهارات

تصويرية ضمن فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
لكن إذا كان ذلك صحيحاً ،فال تتردد يف استخدامها ،ويمكن استخدام

األدوات البسيطة عبر اإلنترنت مثل خرائط  Googleوالبرامج الشائعة
مثل  PowerPointبفعالية حتى بدون تدريب خاص على التصور،
ويوفر موقع  Reliefwebالعديد من الرموز التي يمكن تنزيلها

لالستخدام كرموز على الخرائط أو صور أخرى ttps://reliefweb. -
2012-int/report/world/world-humanitarian-and-country-icons
.
تعد المرئيات الجيدة ضرورية عند تنظيم جلسات التحليل المشتركة

مع أصحاب المصلحة الذين ال يعرفون تفاصيل الموقف ولكن ال

يزال ُيطلب منهم تقديم مدخالت لنتائجه (انظر القسم ط ،)4.3.وقد
يكون من الصعب رؤية المسائل الرئيسية للمقارنة عند تقديمها

تُعرف أيضا ً باسم المخططات الدائرية ،وهي رسومات بيانية بطريقة

والمجموعات االجتماعية المختلفة باستخدام الرسوم البيانية

السمات المميزة للمخطط الدائري حقيقة أن أي شخص يمكنه أن

كأرقام يف جدول ،وتصور البيانات ،ومقارنة المناطق الجغرافية

الجزء إىل الكل تبين عالقة القيم بالمجموع وببعضها البعض .من

والجداول البسيطة وتعيينها حيثما أمكن ،يجعل من السهل فهمها

يعرف على الفور أن الشرائح الفردية تتحد لتشكل دائرة كاملة .مفيد

إن عرض البيانات بوضوح وبطريقة منظمة يعد مهما ً للتحليل عند

مثال ،يمثل المخطط إجمايل عدد السكان يف منطقة ما منكوبة

شرحها ،ويعرض هذا الجدول أشكاال ً مختلفة من تصورات البيانات

والمفقودين والمشردين ،إلخ.

وتفسيرها.

شرح سبب الموقف كما هو ،ورؤية االختالفات يجعل من السهل
وكيفية استخدامها.
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االرتباط
التقرير
ومشاركة
المعلومات

عندما ترغب يف مقارنة مجموعتين من القياسات لتحدد ما إذا كان
ارتفاع إحدى المجموعات قد يقابله ارتفاع أو انخفاض للمجموعة

األخرى وما مدى قوة ذلك.

يبين الخط االتجاه وما إذا كان يرتفع (إيجايب) أو ينخفض (سلبي)،

عبر الوقت
عندما ترغب يف مقارنة القياسات المأخوذة على امتداد فترة زمنية،
وتوضح الخطوط تدفق القيم عبر الوقت ،على سبيل المثال ،أشهر
السنة المتتالية .االنتقال من قيمة إىل أخرى تمثل التغيير الذي
يعطي معنى لميل الخط :كلما كان المنحدر أ كثر حدة ،كان التغيير
أشد.

وكلما تراصت القيم بقوة حول خط االتجاه ،كان االرتباط أقوى.

على سبيل المثال ،كيف ترتبط التغيرات يف األمراض المتوطنة
بالتراجع يف الخدمات الصحية

على سبيل المثال ،بيان التغييرات يف الحضور بالمدارس خالل أزمة
طويلة األمد لفترة زمن

مكاني
ُيبين التصور المكاين كيف قد يختلف الموقف من منطقة إىل أخرى
باستخدام رسم الخرائط وهي مفيدة جدا ً لتوضيح التوزيع الجغرايف
للمشكلة.

االنحراف

على سبيل المثال ،كيف تختلف شدة االحتياجات اإلنسانية من
منطقة إىل أخرى.

يبين كيف تختلف مجموعة أو أ كثر من القيم عن مجموعة مرجعية
من القيم .استخدم خط مرجعي لتوضيح مدى انحراف قيمة أو أ كثر
عن نقطة
مرجعية ،على سبيل المثال ،إلظهار مدى انحراف المؤشر عن المعيار.
على سبيل المثال ،الحد األدىن من المعايير لمياه الشرب المتاحة
يوميا ً مقابل التوافر الفعلي

الشكل ي1.

الطرق المختلفة لتصور البيانات

102

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

ي 2.المخرجات التحليلية
التقرير
ومشاركة
المعلومات

وأين) أو إنشاء خرائط تحدد وجود الشركاء التنفيذيين.
أ كثر المناطق المتأثرة  -إن نظرة عامة سريعة يف شكل مصفوفة
يمكن أن تظهر مدى خطورة الموقف يف مواقع مختلفة بالمقارنة،
والهدف من هذه المصفوفة هو مقارنة القيم ،أي إنشاء تصنيف
للمناطق األكثر تضرراً.

يمكن أن تنبثق طائفة واسعة من النواتج التحليلية وغيرها من
المواد المعلوماتية من بعثة األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
وتوزع على أصحاب المصلحة يف االستجابة للكوارث وشبكات العمل
اإلنساين ،ويف بعض الحاالت ،تكون مواد التنسيق األكثر قيمة عبارة
عن أدوات بسيطة مثل القوائم أو خرائط الموقع أو خرائط التلف أو
خرائط الدخول ،وعند جمعها مع معلومات حول االحتياجات ،فإنها
تخطر مباشرة بقرارات قيادة االستجابة.

التقارير التحليلية
تحليل الوضع  -هذه هي أول نتيجة شاملة لمراجعة البيانات الثانوية،
وهي تصف الوضع العام وتحدد الفجوات يف المعلومات الهامة بناء
على اإلطار التحليلي للتقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات،
ويجب أن يتضمن:

المواد األساسية
جدول االجتماعات  -يجب أن يكون الجدول الزمني المحدث
الجتماعات التنسيق متاحا ً على اإلنترنت ويف شكل نسخة مطبوعة
داخل مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وإذا كان لدى الفريق اتصال
باإلنترنت ،فاستخدم  HR.infoللحفاظ على الجدول محدثاً ،ويتيح
الموقع أيضا ً تصدير الجدول يف صورة ملف .PDF

•عرض موجز يلخص شدة األزمة واالحتياجات ذات األولوية
وقدرات الحكومة على االستجابة ،يليه خريطة للمنطقة المتضررة.
•انعكاس األزمة موضحا ً تفاصيل األشخاص المتضررين
والمحتاجين (الملف اإلنساين) والمناطق األكثر تضررا ً واألضرار
التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية ووضع السكان.

قوائم االتصال  -يتعين حفظ قوائم االتصال الرئيسية على الهوية
اإلنسانية (( )HIDعلى سبيل المثال ،السلطات المحلية ،فريق األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،المجموعات  /قادة القطاعات)
وتوفير نُسخ مطبوعة منها داخل مركز تنسيق العمليات يف الموقع،
وبشكل مثايل ،يتم التحكم يف قوائم االتصال على الهوية اإلنسانية
 HIDوطباعتها باستخدام وظيفة تصدير الملفات المتضمنة ،ويف حالة
عدم وجود اتصال باإلنترنت ،أنشئ قوائم االتصال على جدول بيانات،
ونماذج قوائم االتصال متوفرة يف برنامج بعثة نظام األمم المتحدة.

•قدرات االستجابة ،مدرجة قدرات االستجابة المحلية والوطنية
والدولية.
•وصول المساعدات اإلنسانية.
•الفجوات يف المعلومات.
عاد ًة ما يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بصياغة تحليل الوضع
المبديئ وإرساله إىل فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الستكماله ووضعه يف صيغته النهائية ،ويجب تحديث تحليل الوضع
بانتظام وتوسيع نطاقه كلما توفر المزيد من المعلومات.

المصفوفات والرسوم البيانية

األوضاع اإلنسانية  -هذه صورة مرئية غالبا ً ما يتم تضمينها يف
تحليالت األوضاع التي تقدم تفصيال ً عن السكان وتوضح أرقاماً ،على
سبيل المثال ،المتضررين ،النازحين ،األشخاص المحتاجين ،إلخ ،ويف
البداية ،ملف الوضع اإلنساين كبير ،كما هو موضح يف المثال أدناه ،إال
أنه يمكن تجزئته الحقا ً بمزيد من التفاصيل.

منتج (من يفعل وماذا وأين)  -الغرض الرئيسي من (من يفعل ماذا
وأين) هو إظهار الوجود التشغيلي للشركاء حسب القطاع والموقع يف
حالة الطوارئ( .من يفعل وماذا وأين) يمكن أن توجد يف العديد من
الصيغ واألشكال ،وحسب القدرة ،يمكن لفريق األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق إنشاء جداول  Excelبسيطة ل (من يفعل وماذا

شكل ي2.

الوضع اإلنساين
 #ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن

 #ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة
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 #ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

 #اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ ً

 #اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﰲ
اﻟﻤﺒﺎﱐ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 #اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﰲ
ﻣﻼﺟﺊ ﻣﺆﻗﺘﺔ

 #ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ

 #اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﰲ
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
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التقرير
ومشاركة
المعلومات

األوضاع الجغرافية  -هذه تقارير متعمقة ،تركز على منطقة معينة
متأثرة وغالبا ً ما يتم نشرها يف نهاية مهمة نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق عندما تكون المعلومات وفيرة بما فيه الكفاية.
التقارير المواضيعية  -هذه تقارير متعمقة تركز على مجال ذا أهمية
خاصة ،على سبيل المثال ،أداء السوق أو قضايا الحماية يف مخيمات
المشردين داخليا ً والدروس المستفادة من استجابات سابقة للبلد،
إلخ.

الخرائط
ُظهر المعلومات التالية:
خرائط المعلومات قد ت ِ
•المنطقة المتضررة الرئيسية.
•مواقع وأعداد السكان النازحين.
•مواقع منظمات اإلغاثة المختلفة ،وأيضا ً عمليات البحث واإلنقاذ
الحضري ،وكذلك تحديد قطاعات التشغيل لكل فريق.
•مواقع هيئات الطوارئ المحلية الرئيسية مثل فرق اإلطفاء ومرا كز
الشرطة والمستشفيات ومرا كز االتصال والقيادة العسكرية.
•مكان مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
•مواقع العناصر اللوجستية الرئيسية مثل الطرق (التالفة)،
المطارات أو محطات السكك الحديدية.
•عينات الخرائط.
•خرائط تطور عملية جمع البيانات.
•أي حوادث أمنية.
•األخطار البيئية.
•المعلومات األخرى التي يمكن عرضها بصريا.
العرض المريئ للمعلومات الوضعية والمتعلقة باالستجابة أداة قوية
لبناء فهم مشترك؛ كما هو موضح أدناه ،يمكن أن تتراوح الخرائط من
البسيط واألساسي إىل المفصل والمعقد ،وفقا ً لما تقتضيه الحالة
والتي تسمح بها الموارد المتاحة.

ي 1. 2.خدمات المعلومات الجغرافية المساحية
تعد المعلومات المعينة مهمة للغاية لتكوين صورة تنفيذية مشتركة
لحالة الكارثة ولتنسيق االستجابة ،وقد يصل المسعفون اإلنسانيون
دون معرفة جغرافية بالمنطقة المتأثرة ،وهناك حاجة لرسم خرائط
فعالة لعمليات التقييم وتقديم المساعدات لتفادي الثغرات أو
التداخل يف جهود االستجابة.
فكر يف ما يلزم من الخرائط وخدمات رسم الخرائط منذ بداية مهمة
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وإذا تم حشد فريق
رسم خرائط مخصص ،فينبغي إشرا كهم يف جميع الجوانب ذات
الصلة بتخطيط المهمة حتى يتمكنوا من فهم احتياجات صنع القرار
وإعداد منتجات الخرائط المناسبة لكل مرحلة من مراحل المهمة.
األنواع التالية من الخرائط مطلوبة بشكل شائع أثناء بعثات نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق:
•الخرائط الطبوغرافية وخرائط الطرق العامة  -للتوجيه العام
والمالحة.
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•خرائط عمليات البحث واإلنقاذ الحضري  -على األرجح مستندة
إىل صور  Google Earthأو صور األقمار الصناعية ،غير أن أسماء
الشوارع وإحداثيات الخريطة ضرورية جدا ً بالمثل لمهمة البحث
واإلنقاذ الحضري.
•خرائط التلف أو مدى الفيضان  -قد تعتمد على تفسير صورة
القمر الصناعي.
•خرائط تخطيط التقييم الميداين  -تُظهر بشكل مثايل الحدود
اإلدارية وتضع رموز مرجعية (رموز األماكن) يف حالة وجود مثل
هذا النظام.
•خرائط السكان واالحتياجات المتأثرة  -تضمن التمييز بوضوح بين
مناطق "االحتياجات الصفرية" وتلك التي ال توجد فيها "بيانات".
•خرائط (من يفعل وماذا وأين)  -مرتبطة بمصفوفة (من يفعل
وماذا وأين) المحدثة باستمرار.
إذا لم يكن هناك فريق مخصص لرسم الخرائط  /خدمات المعلومات
الجغرافية المساحية متاح ،يمكن تحقيق الكثير من خالل االستخدام
المدروس لألدوات األساسية بما يف ذلك برنامج  Google Earthو
 PowerPointوما إىل ذلك ،وحتى ترا كب صورة مرسومة بخط اليد
على خريطة طريق مصورة يمكن أن تكون كافية إليصال الجوانب
األساسية للصورة التشغيلية.
إذا كان ذلك ممكناً ،اطلب من وحدة المعلومات الجغرافية المساحية
توفير مجموعات معدة مسبقا ً من خرائط  ،PowerPointمن تلك
التي يمكن تحريرها بواسطة خبير من خارج خدمات المعلومات
الجغرافية المساحية ،إلعداد خرائط عن الوضع من أجل التقارير.
إن التغطية العالمية لخرائط  Google Maps / Google Earthيف
ازدياد مستمر ،ويمكن استخدامهما على حد سواء دون اتصال
باإلنترنت إذا تم "التخزين المؤقت" لبيانات الخريطة أو حفظها يف
وضع "خارج الشبكة" مسبقاً.
تعد خريطة الشارع المفتوحة أيضا ً مصدرا ً ممتازا ً للخرائط األساسية،
ويمكن 'قص ولصق' خريطة المناطق ذات الفائدة المحتملة من
خريطة الشارع المفتوحة إىل برنامج مثل  PowerPointلالستخدام
خارج الشبكة ،ويف حالة الطوارئ الكبرى ،قد يقوم المجتمع المتطوع
لخريطة الشارع المفتوحة بتحسين بياناتها للمنطقة المتضررة ،لذلك
تحقق مرة أخرى عند اإلمكان للحصول على التحديثات.
يمكن لفرق خدمات المعلومات الجغرافية المساحية الوصول إىل
بيانات الخرائط عن طريق مجموعة كبيرة من المصادر ،بما يف ذلك
مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة للجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت يف البلد المتضرر لتنزيل البيانات الجاهزة لخدمات
المعلومات الجغرافية المساحية ،ومن المهم بشكل خاص الحصول
على نسخ من أحدث الحدود اإلدارية للبلد وأفضل مجموعة بيانات
متاحة للتسويات ،حيث سيتم اإلشارة إليها يف تقارير التقييم ،وما
إىل ذلك( .انظر القسم ح 1.لمزيد من المعلومات حول مجموعات
البيانات التشغيلية المشتركة ورابط لـ تبادل المعلومات اإلنسانية
( )HDXلتنزيل مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة).
يعمل نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مع مجموعة
متنوعة من الشركاء لرسم الخرائط من الذين يمكنهم دعم عملياتها
وإنتاج خرائط ورسوم بيانية تفيد يف استجابة أوسع نطاقاً ،وسيتواصل
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف مع
الشركاء لضمان إمداد فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
بالخرائط من أجل دعم العمليات.
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 MapActionو  UNOSATشريكان تنفيذيان يعمالن عن كثب مع فرق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،مع دعم خدمات المعلومات
الجغرافية المساحية ،وتنتشر  MapActionغالبا ً بجانب فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،حيث تقدم خرائط مفصلة وخدمات
أخرى يف الموقع لفرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق والمجتمع اإلنساين األوسع ،بينما تدعم  UNOSATعادة مجموعة من
المنتجات المشتقة عبر األقمار الصناعية ،فضال ً عن تحليل صور األقمار الصناعية ،وتتعاون  MapActionو UNOSATيف تطوير منتجات خدمات
المعلومات الجغرافية المساحية خالل األزمات اإلنسانية .راجع أيضا ً الجزء ب 5.2.للمزيد عن الشركاء التشغيليين لنظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق.
يمكن إطالع فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على حالة التحليالت المستمدة من األقمار الصناعية وتسليم المنتجات من خالل
الموقع اإللكتروين لنظام تنسيق وتنبيه الكوارث العالمي  GDACS-SMCS https://gdacs-smcs.unosat.orgتعطي هذه المنصة التنسيقية
صورة عامة عن التحليالت التي أجرتها مجموعات عمل خرائط األقمار الصناعية المختلفة والضالعة يف حاالت الطوارئ الكبرى وعن من يفعل
ماذا ،من حيث رسم خرائط األقمار الصناعية .انظر أيضا القسم ح .1 .لمعرفة المزيد عن أدوات وخدمات رسم الخرائط.
شهدت السنوات األخيرة أيضا ً أعدادا ً متزايدة من المتطوعين والمجموعات التقنية على مستوى العالم ،مثل مصممي األزمة ومقدمي
المساعدات اإلنسانيات الرقمية من القادرين على المساعدة يف جوانب رسم الخرائط ،وعادة ما تكون وسائل االتصال الموثوقة عبر اإلنترنت
ضرورية لالستفادة الكاملة من هذه الموارد ،ويمكن لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أو  MapActionتقديم المشورة بشأن
كيفية المشاركة يف دعم هذه المجموعات أثناء المهمة.
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ك .وسائل اإلعالم

اإلعالم
ك.

وسائل اإلعالم

ك.1.

التواصل مع وسائل اإلعالم

ك.1.1.

الرسائل األساسية لوسائل اإلعالم

ك.2.1.

العمل مع األمم المتحدة ومسؤويل المعلومات العامة التابعين إىل مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ك.2.
ك.1.2.

وسائل التواصل االجتماعي
دور فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

تجذب معظم األزمات اإلنسانية اهتمام وسائل اإلعالم  -عادة ولكن
ليس دائماً ،بما يتناسب مع حجم حالة الطوارئ نفسها ،وعند القيام
به بفعالية واستراتيجية ،يمكن أن يؤدي التواصل مع وسائل اإلعالم
إىل دعم مفيد لالستجابة؛ وعلى العكس من ذلك ،يمكن أن يؤدي
سوء التعامل مع وسائل اإلعالم إىل ضياع الفرص أو اإلضرار بسمعة
ومصداقية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق واألمم
المتحدة.
كمؤسسة عامة ،تلتزم األمم المتحدة بأعلى درجات الشفافية
واالنفتاح يف تنفيذ مهمتها ،ويف الوقت نفسه ،تعتبر وسائل اإلعالم
نفسها بشكل عام موضوعية ومحايدة وغير متحيزة ومستقلة يف
تقاريرها ،وهي صفات مألوفة لدى العاملين يف مجال العمل اإلنساين،
ولذلكُ ،ينصح بمعاملة وسائط اإلعالم اإلخبارية كصاحب مصلحة له
الحق يف الحصول على المعلومات وكقيمة لالستجابة وليس كخصم.

ك 1.التواصل مع وسائل اإلعالم
يحدد رئيس الفريق المبادئ التوجيهية للعالقات مع وسائل اإلعالم

وعادة ما يكون الناطق باسم فريق نظام األمم المتحدة لتقييم

الكوارث والتنسيق ،ويجب أن تكون رسائل ومعلومات الفريق

متسقة مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة
والفريق القطري لألعمال اإلنسانية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق

الشؤون اإلنسانية ،ومع ذلك ،إذا حاولت وسائل اإلعالم التواصل مع
أحد أعضاء الفريق ،فيجب أن يكون قادرا ً على تقديم معلومات
واقعية عن العمل الذي يتم إنجازه يف تلك اللحظة.
بعض القواعد األساسية:
•تعيين متحدث باسم الفريق ،ويكلَّف قائد الفريق عادة بهذه

يمكن لألعضاء اآلخرين العمل
المهمة ،وتوضيح الظروف التي
ُ
بموجبها للتواصل مع وسائل اإلعالم.

•تعيين منسق لالتصاالت لتنسيق المعلومات العامة يوميا ً مع
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف.

كل من فريق األمم المتحدة المعني
•تقديم معلومات عن ٍ
بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية استباقيا ً أو عند الطلب ،ويمكن أن تتاح هذه المعلومات
يف نشرات قياسية جاهزة أو صحف وقائع تُع ُّد خصيصا ً ألزمة

محددة ،وللحصول على معلومات عن األزمة ذاتها ،راجع أحدث
تقارير الحالة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو أي وثائق

عامة أخرى نُشرت على موقع .ReliefWeb

•إذا حصلت على الموافقة إلجراء مقابلة ،تجنب الحديث عن

مواضيع خارج سياق عملك واختصاصاتك الحالية ،وال تتحدث إال

بعبارات واقعية وال تتك َّهن أو تفترض أمور غير واقعية ،وبالنسبة

إىل اإلحصائيات والتقدير الكمي لالحتياجات اإلنسانية واالستجابة
لها ،استخدم البيانات المسموح لعامة الجمهور بتداولها ضمن

تقارير الحالة وعبر اللمحات السريعة والمنتجات المماثلة أو ما

جرى الموافقة عليه مع قائد الفريق/المتحدث باسم الفريق.
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اإلعالم

المشاركة الفعالة

• ُعد إىل المراسل إذا طرح أسئلة لم تستطع اإلجابة عنها أثناء
المقابلة.

هناك عدة أوامر ونواهي يجب مراعاتها عند التعامل مع وسائل
اإلعالم

ك 1. 1.رسائل وسائل االعالم الرئيسية

ما يجب فعله:
•الموافقة على الموضوع/المواضيع المحددة للمقابلة ،والتأكد
من أن المواضيع ضمن نطاق عمل فريق األمم المتحدة المعني
بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث
•الوالية ونطاق العمل.
•اإلعداد والتجهيز :احرص على وضع بضع رسائل رئيسية ،واطلب
موافقة قائد الفريق عليها ،والتزم بها أثناء المقابلة.
•حاول التكهن باألسئلة األكثر صعوبة وتم ّرن على إجاباتها.
•بصفتك عامل يف المجال اإلنساينِّ ،
وضح أنك غير مخول بمناقشة
القضايا السياسية.
•تجنب الرد على أي سؤال بعبارة "ال تعليق".
•إذا لم تستطع اإلجابة على سؤال ،فاعترف بصدق ،وال تخمن
وقت ممكن بعد البحث
أو تتكهن – واعرض المتابعة يف أقرب
ٍ
والتقصي.
وضح المفاهيم الخاطئة وأعد توجيه األسئلة الرئيسية.
ارت ِد المالبس المميزة لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم
والتنسيق يف حاالت الكوارث.
ال تفعل:
•ال تفتعل شجارا ً مع وسائل اإلعالم.
•ال تحايب منبرا ً إعالميا ً دون غيره.
•ال تقدم معلومات "بصفة غير رسمية" إال إذا استحقت الحالة
القيام بذلك حقاً.
•ال تخمن أو تصرح ببيانات ال تستطيع التراجع عنها ،وإذا لم تكن
المعلومات متوفرة ،فال تنكر ذلك.
•ال تنتقد استجابة الحكومة أو المنظمة غير الحكومية أو الصليب/
الهالل األحمر أو األمم المتحدة.
•ال تستخدم المصطلحات المتخصصة والتسميات المختصرة،
بما فيها " ،"UNDACوال تخاطر باإلدالء بتصريحات عبر التلفاز أو
اإلذاعة لتجنب التلفيق على المقطع.
المتابعة:
•احتفظ بسجل لوسائل اإلعالم (اسم الصحفي ووسيلة اإلعالم
والمحور الذي ستركز عليه المقابلة ورقم الهاتف المحلي).
•استعرض القصة فور نشرها أو ب ّثها.
•إذا أجريت مقابلة ،فأخبر المنسق المقيم/منسق الشؤون
اإلنسانية (إذا كنت قائد الفريق) أو قائد الفريق (إذا كنت عضوا ً

يف الفريق) بذلك ،وإذا جرى تحريف تصريحات أحد أعضاء
الفريق ،ينبغي إبالغ المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية
بذلك فوراً ،وعلى الفريق محاولة تصحيح الخطأ ،فبمجرد نشر
تصريح إخباري ،غالبا ً ما يكون قد فات األوان على تصويب الخطأ،
لكن كثيرا ً ما تصحح المقاالت اإلخبارية المنشورة على اإلنترنت
وتحدَّث ،وينبغي دائما ً إعالم الصحفي بالخطأ.
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يضطلع المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية داخل البلد
بصياغة رسائل وسائل اإلعالم ،بخالف التحديثات الوقائعية
والعملياتية ،بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،وبالتشاور
مع قائد فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت
الكوارث ،ويشمل هذا االتصاالت الدعوية واإلستراتيجية مع الحكومة
والشركاء التنفيذيين والمانحين والمجتمعات المضيفة واالشخاص
المتضررين والمستفيدين من المساعدات اإلنسانية.

ك 2. 1.العمل معمسؤويل المعلومات العامة
التابعين لألمم المتحدة ولمكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية
يجب على منسق االتصاالت المع َّين يف فريق األمم المتحدة المعني
بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث التنسيق عن كثب مع
المسؤول اإلعالمي العام التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
داخل البلد – إن وجد – أو مع موظف االتصاالت يف مكتب المنسق
المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية ،و ُت َبث رسائل عامة يومية من فريق
األمم المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث عبر
منسق بعثة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الذي يشاركها مع فرق
االتصاالت التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على مستوى
المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمي ،وسيتواصل مكتب تنسيق
حين إىل آخر ،مع قائد الفريق/المتحدث باسم
الشؤون اإلنسانية ،من
ٍ
الفريق لتنظيم مقابالت وجلسات إحاطة رفيعة المستوى مع الهيئات
الصحفية يف جنيف أو نيويورك ،وما أن تسمح لنا الظروف بذلك،
ينبغي تسليم العالقات مع وسائل اإلعالم من فريق األمم المتحدة
المعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث إىل المسؤول اإلعالمي
العام التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية داخل البلد (بمن فيهم
المسؤولين اإلعالميين العموميين ألغراض النشر المفاجئ).

ك 2.وسائل التواصل االجتماعي
يصف مصطلح "وسائل التواصل االجتماعي" األدوات القائمة على
اإلنترنت المستخدمة لنشر المعلومات ومشاركتها ومناقشتها،
وأشهرها  Facebookو Twitterو Instagramو ،YouTubeوتوفر
هذه األدوات وفرة من الفرص الجديدة لالتصاالت والتفاعل وتبادل
المعلومات ،لكنها أيضا ً يمكن أن تضخم المعلومات المضللة
والشائعات وتض ُر بسمعة أي منظمة إذا أسيئ استخدامها أو لم
تستخدم كما ينبغي.

ك 1. 2.دور فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم
والتنسيق يف حاالت الكوارث
وتُدار جميع أنشطة التوعية العامة الرسمية الخاصة ببعثة واستجابة
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث
من جانب المقر الرئيسي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،بما يف
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يمكن
ذلك على منصات وسائل التواصل االجتماعي ،ولضمان أنه
ُ
لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية رفع تقارير بشأن نشر فريق األمم
المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث ،يجب على
منسق االتصاالت ضمن الفريق ما يلي:
•تقديم/ضمان توفير صور عالية الجودة لسياق الكارثة (حجم
وخطورة األزمة/الدمار) واألشخاص المتضررين وفريق األمم
المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث المناط
باالستجابة وأنشطة االستجابة األوسع نطاقاً ،ويجب أن تتضمن
الصور تعليقا ً نصيا ً عليها مع معلومات عن مكان وزمن التقاطها
ومن هم يف الصورة واسم المصور ،وبمجرد مشاركتها مع منسق
البعثة يف جنيف ،سيحدد فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم
والتنسيق يف حاالت الكوارث جدواها ،وللصور يف األيام واألسابيع
األوىل للكارثة أهمية خاص ،إذ يكون فريق األمم المتحدة المعني
بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث بحاجة ماسة إىل الوسائل
البصرية من أجل أنشطة المناصرة وتعبئة الموارد.
•احرص على تسجيل مقاطع فيديو على الهاتف المحمول،
إن أمكن ذلك ،إذ يمكن مشاركتها مع مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية يف جنيف بعد حالة الطوارئ إن كان هناك قيود يفرضها
عرض نطاقات الترددات.

ك 2. 2.النشر بصفة شخصية
تطمِ س وسائل التواصل االجتماعي أحيانا ً الحدود التقليدية الفاصلة
بين التواصل العام والخاص ،والتواصل المهني والشخصي ،ومثالً،
ُ
يعلق أعضاء فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق
قد
يف حاالت الكوارث على قضايا متعلقة بمهمتهم على حساباتهم
الخاصة عبر وسائل التواصل االجتماعي ،لكن ما زال لدى مثل هذه
وينصح أعضاء فريق
التعليقات إمكانية الوصول إىل جمهور واسع،
ُ
األمم المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث بااللتزام
باللوائح األساسية لموظفي األمم المتحدة والتي تنص على ما يلي:
بينما تبقى آراء الموظفين ومعتقداتهم الشخصية ،بما فيها
معتقداتهم السياسية والدينية ،مصونة ،إال أنه على الموظفين ضمان
أال يكون لتلك اآلراء والمعتقدات تأثير ضار على واجباتهم الرسمية أو
مصالح األمم المتحدة ،وعليهم أن يتصرفوا يف جميع األوقات بطريقة
ُ
تليق بمرا كزهم كموظفين مدنيين دوليين وأال يمارسوا أي نشاط
يتعارض مع حسن أدائهم لواجباتهم يف األمم المتحدة ،وعليهم تفادي
أي تصرف ،وال سيما اإلدالء بأي تصريح علني قد يضر بمرا كزهم ،أو
بما تتطلبه هذه المرا كز من نزاهة واستقالل وحياد.
يشجع أعضاء فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم والتنسيق
كما
ُ
يف حاالت الكوارث على اتباع هذه القوانين إذا/عند النشر عبر وسائل
التواصل االجتماعي بصفتهم الشخصية:
•ت َر َّوى قبل النشر :ال تقل أو تكتب شيئا ً لن تشعر بارتياح لنسبه
إليك علناً ،مثال ً عن طريق االستشهاد بتصريحاتك يف األخبار ورؤية
أسرتك أو مشرفك لها.
•احرِص دائما ً على مراعاة السالمة واألمان :كن حذرا ً بشأن ما
سياق العمليات ،وخذ
تنشره أو تناقشه عبر اإلنترنت وال سيما يف
ٍ
بعين االعتبار اآلثار المحتملة ألي معلومات تنشرها على أمن
الموظفين أو العمليات ،بما يف ذلك وضع إشارات جغرافية على
الصور.
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•استخدام الحصافة وحسن التقدير :اسأل نفسك أيحتمل أن تكون
حساسة ،وإذ كان الجواب "نعم" ،فاسأل
المعلومات التي تشاركها َّ
نفسك أيجدر بك مشاركتها عبر اإلنترنت وما التداعيات التي قد
تترتب على ذلك ،وتجنّب التقاط صور لك مع معدات عسكرية
أو أسلحة.
•فك ّر يف طريقة التعريف بنفسك :كن مؤدبا ً إن اختلفت مع
اآلخرين واحترم االختالفات يف الرأي ،وتجنب استخدام لغة تن ُُّم عن
عدم االحترام أو الوصم أو والتمييز.
•ال تشارك معلومات داخلية أو سرية :يجب أن تكون أي معلومات
تشاركها خارجيا ً موجودة فعال ً يف المعرفة العام ،وإذا ساورك
الشك ،اسأل مالك المعلومات.
•احترم حق الزمالء يف الخصوصية :استشرهم قبل نشر أي محتوى
يتعلق بهم وال تضع لهم "وسماً" يف الصور أو المحتويات األخرى
دون موافقتهم.
•تأكد من أن المحتوى المتعلق بالعمل يعكس الموقف الرسمي
لكل من نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ومكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية والمنسق المقيم/منسق الشؤون
اإلنسانية :إذا ساورك الشك ،اطلب من قائد الفريق مراجعة
منشورك واطلب التوضيح قبل نشره ،أو ال تنشره بكل بساطة.
•تجنب نشر الصور أ ومقاطع الفيديو أو وسائط أخرى من
الفعاليات الداخلية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وكذلك اجتماعات الموظفين
والفعاليات االجتماعية :ال تحدد هوية أو تضع "وسماً" لتجمع
"مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" يف العنوان أو يف الكلمات
الرئيسية.
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العمليات
يلزم اتباع نهج متطور في تنفيذ العمليات ،وتجمع عمليات نظام األمم المتحدة لتقييم
لكفاءة وفعالية االستجابة َ

الكوارث والتنسيق ما بين الوعي باألوضاع واألركان األساسية لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وجميع
نُ هج التنسيق بدءاً من إدارة الكوارث حتى تنسيق الشؤون اإلنسانية.
يتألف هذا الموضوع من  5فصول:
التنسيق
يتضمن هذا الفصل معلومات عن منهجية التنسيق العام واألدوات التي يمكن استخدامها والتحديات المحتمل مواجهتها ،ويغطي الفصل أيضا ً دعم دورة البرامج
ُ
اإلنسانية والتنسيق بين المجموعات والقضايا المشتركة بين القطاعات وإشراك القطاع الخاص وتمويل األنشطة اإلنسانية والمشاركة المجتمعية.
مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع
نتعرف يف هذا الفصل على مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع وهيكله ووظائفه وخالياه ،إضافة إىل المعلومات حول دعم مركز تنسيق العمليات يف الموقع
ومركز االستقبال والمغادرة.
خاليا التنسيق
يركز هذا الفصل على خاليا التنسيق التي تعتب ُر جزءا ً من مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع وتستخدم منهجية مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،لكنها
تؤدي وظائفها بشكل مستقل عن هيكل مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،ويتضمن هذا خلية تنسيق البحث واإلنقاذ يف المناطق الحضرية ( )UCCوخلية تنسيق
فرق الطوارئ الطبية ( )EMTCCوخلية التنسيق المدين العسكري.
ال ُنهّ ج اإلقليمية
يركز هذا الفصل على النُهج اإلقليمية المحددة إلدارة الكوارث يف أفريقيا واألمريكيتين وآسيا وأوروبا المحيط الهادئ.
لوجستيات الكوارث
يقدم هذا الفصل األدوار والواجبات المتعلقة بلوجستيات الكوارث وكيفية التخطيط لبرنامج اللوجستيات والمعلومات حول مجموعة اللوجستيات.
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التنسيق
ل.

التنسيق

ل.1.

المقدمة

ل.2.

منهجية التنسيق

ل.1.2.

تقنيات التنسيق

ل.2.2.

إدارة االجتماعات

ل.3.2.

عوائق التنسيق

ل.3.

دعم دورة البرامج اإلنسانية

ل.1.3.

التنسيق بين المجموعات

ل.2.3.

اعتبارات الحماية

ل.3.3.

وضع برامج التحويالت النقدية ()CTP

ل.4.3.

إشراك القطاع الخاص

ل.5.3.

التخطيط والتمويل لالستجابة اإلنسانية

ل.6.3.

المشاركة المجتمعية

ل 1.المقدمة
يضمن التنسيق الجيد أن تقوم الجهات العاملة اإلنسانية المتعددة بتنظيم
ُ
نفسها للتركيز على االحتياجات المحددة لألشخاص المتضررين ودعم
االستجابة الوطنية كنظام واحد بدال ً من أن تكون منظمات منفصلة لها أولوياتها
وتعمل السلطات الوطنية والجهات العاملة الوطنية
وجداولها الزمنية الخاصة،
ُ
واألشخاص المتضررون بسهولة أ كثر مع النظام اإلنساين العالمي عندما يكون
منظما ً
بشكل جيد ولديه قيادة معينة واضحة.
ٍ
يتسم غياب التنسيق بالنقص يف الخدمات للسكان المتضررين وتكرار المجهود
ُ
والمساعدة غير الالئقة واالستخدام غير الكفؤ للموارد والعقبات والعوائق
وردة الفعل البطيئة لألوضاع المتغيرة والشعور باإلحباط لمقدمي اإلغاثة
والمسؤولين والناجين ،ويؤدي غياب التنسيق عام ًة إىل استجابة غير مرضية
لحاالت الطوارئ.
يتناول هذا الفصل كيفية تنسيق نُهج نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
يمكن استخدامها لتحقيق
والتنسيق وما هي الممارسات واإلجراءات التي
ُ
أفضل نتيجة ممكنة لعمل الفريق ،وال يركز هذا الفصل على الهياكل واآلليات
واألدوار والواجبات المق َّررة يف االستجابة الدولية لحاالت الطوارئ ،وتم تغطية
ماهية التنسيق اإلنساين من حيث ارتباطه مع بعثات نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق يف مفهوم الخلفية ،يف حين أن هذا الفصل يرك ُز على
كيفية التنسيق.

ل 2.منهجية التنسيق
المتعمدة لتوافق االستجابات
يمكن تعريف التنسيق عموما ً بأنه اإلجراءات
ُ
َّ
الفردية لزيادة التأثير ولتحقيق التالحم – الحالة حيث يكون فيها التأثير الكلي
أ كبر من مجموع األجزاء.
يبدأ التنسيق مع مباشرة عالقات العمل والمشاركة المنتظمة للمعلومات،
ُ
يتكيف ويعدل األفراد
وبسبب االتصال والتنسيق بين مقدمي اإلغاثة،
والمنظمات جهودهم بنا ًء على االحتياجات المتغيرة والثغرات ومواطن القوة
والضعف لدى كل منهم.
فالتنسيق يف العمليات التشغيلية اإلنسانية العالمية لن يكون أبدا ً نتيجة
مجموعة واحدة أو منظمة تخب ُر األخرى ماهية أو كيفية القيام بعملها ،وتوجد
بالتأكيد أمثلة للتنسيق مثل "التوجيه" ،خصوصا ً عندما تكون عمليات اإلغاثة
تحت سيطرة حكومة وطنية واسعة الحيلة ،ولكن هذه الحاالت نادرة ،وتوجه
عاد ًة الجهات العاملة يف مجال اإلغاثة الدولية يف إطار تفويض كل منها أ كثر
من الهيئات الخارجية وغالبا ً ما يكون التنسيق وصنع القرارات موجهة لتحقيق
ثم ،يعمل الشخص أو المنظمة المسؤولة عن تعزيز
التوافق يف اآلراء ،ومن َّ
وضمان التعاون يف بيئة حيث يكون لدى سلطة التنسيق القليل ،إن وجد ،من
الموارد "للمطالبة" بالتنسيق ،ويجب على الوكاالت واألفراد رؤية بعض القيمة
المضافة من المشاركة يف عملية التنسيق وينبغي أن تفوق الفوائد التكاليف –
تتطلب وقتا ً وموارد متخصصة.
ويوجد هناك تكاليف للتنسيق كما أنها
ُ
ويجب على المنظمة المنسقة
وعليه ،فالتنسيق أبعد ما يكون عن اليقين،
ُ
 يف هذه الحالة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وفريق نظام األمم المتحدةلتقييم الكوارث والتنسيق بصور بوسعه  -أن يحدد عملية تنسيق اعتمادا ً على
مميزات محددة ،ولتحقيق أفضل نتائج تنسيق ممكنة ،يجب أن تكون العملية:
تشاركية – يجري التنسيق من خالل الشرعية المستمدة من المشاركة ،ويجب
أن تنفذ مهام التنسيق ضمن هيكل وعملية متفق عليها وتدعمها الجهات
العاملة يف حاالت الطوارئ ،وينبغي على المنسقين ضمان وصيانة ثقة اآلخرين
وتحتاج المنظمات إىل المشاركة
وتعزيز أجواء من االحترام والثقة وحسن النية،
ُ
يف تقرير السياسات واإلجراءات واالستراتيجيات التنظيمية والخطط التي ستؤثر
عليهم.
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نزيهة – ال ينبغي النظر إىل عملية التنسيق بأنها تفضل منظمة دون
يجب بدال ً من ذلك تحديد الكفاءات المميزة لكل منها،
األخرى ،لكن
ُ
ويجب أن يدعم التنسيق مبادئ النزاهة (أنظر قسم أ )1.1.المقدمة
من قبل الجهات العاملة على األغلب ولتحقيق النتائج المرجوة.
وتحتاج الثقة إىل الشفافية – التدفق
يتطلب التنسيق الثقة
شفافة –
ُ
ُ
المرغوب للمعلومات وعمليات صنع القرارات المفتوحة والمعلنة
للجميع ،واألسباب المنطقية النزيهة الصادقة بالنسبة إىل القرارات،
وسيتضمن هذا الحاجة إىل االعتراف بالفشل أو على األقل التقصير يف
ُ
تحقيق األهداف.
مفيدة – ينبغي أن تسفر عملية التنسيق عن إنتاج منتوجات
وعمليات ونتائج مفيدة ومشاركتها وتعميمها ،ومن بينها منصة لصنع
القرارات وفرصة الستخدام الموارد المشتركة وموقعا ً لتقدير ودعم
الجهات المتبرعة ،أو مكانا ً مريحا ً لتبادل اإلخفاقات وتجربة أفكار
جديدة.

ل 1. 2.تقنيات التنسيق
يحتاج فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إىل أ كثر
ُ
من والية ،وينبغي أن يقدم شيئا ً يريده اآلخرون ويحتاجون إليه بما يف
ذلك المعلومات والمرافق والمهارات والمعدات والمصداقية وغيرها
سيتم توفير مزيج من جميع
من وسائل الراحة ،ومن الناحية المثالية،
ُ
هذه األشياء يف طريقة تتضمن بناء بيئة لالجتماع معا ً فعلياً ،مثل
مركز تنسيق العمليات يف الموقع أو نظرياً ،حول األهداف والنُهج
المشتركة والتحليل أو االحتياجات المحددة.
ستساعد ممارسة بعض مهارات التنسيق يف تسهيل عملية التنسيق،
وفيما يلي التقنيات والنُهج المفيدة يف تحقيق التنسيق وتجنب
عوائق التنسيق المشتركة التي من المحتمل أن تواجهها فرق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

تعزيز المعرفة بالمنظمات المتعاونة
يجب على فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
ُ

التع ّرف أوال ً على األطراف الفاعلة ،ويستطيع الفريق فقط عن طريق
معرفته بواليات المنظمات المختلفة ونواياها وقدراتها (مواردها،

المادية والبشرية) أن يشركها بشكل مناسب وأن يك ّون التوقعات

المعقولة من تفاوت أدائهم ،ويجب أن يلتقي فريق نظام األمم

وقت ممكن مع ممثلي
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بأسرع
ٍ

الوكاالت اإلنسانية المختلفة العاملة يف حاالت الطوارئ ،ويف حالة عدم
وجودها فعالً ،البدء بقاعدة بيانات تشمل جهات لالتصال واألنشطة،

أي "من يفعل ماذا وأين" (انظر أيضا ً قسم ي 2.لمعرفة المزيد عن
" ،)"3Wوتذكر أن بعض الشركاء من المحتمل ستعمل معا ً داخل

القطر ولعدة سنوات أحياناً ،يف حين ستكون قادما ً جديداً ،ومبدئياً،
على الشخص أن يكون قادرا ً على السير إىل مركز التنسيق وأن يكون
يف متناول يده نسخة من معلومات وصفية حول جميع الوكاالت

العاملة وعلى االخص عملياتها ،وستحتاج هذه الملفات إىل التحديث

يمكن
بانتظام ،والحلول عبر شبكة اإلنترنت أو النموذج المماثل حيث
ُ
تشجيع الجهات المعنية للدخول وتحديث معلوماتهم الخاصة كما هو
موصى به.

111

تحديد الغرض
يكمن التحدي يف أي عملية تنسيق يف ضمان نهج شامل لتصميم
ُ
آلية تنسيق اعتمادا ً على الفهم المتبادل للغرض العام ألنشطة
التنسيق ،وضمن الهيكل الهرميُ ،يحدَّد يف العادة وضع األهداف
المشتركة يف عملية من األعلى إىل األسفل ،ويف بيئة استجابة متعددة
سيتطلب تعريف األهداف المشتركة أ كثر بكثير
التنظيمات ،غالبا ً ما
ُ
من عملية مشتركة ،وفقط مع وجود غرض محدد ومتفق عليه
نحتاج للتنسيق بهذه الطريقة ،هل سيكون ممكنا ً
بوضوح ،أي ،لماذا
ُ
تحديد وظائف التنسيق المطلوبة لدعم العملية وتحديد األنشطة ،أي
نحتاج إىل القيام به لتحقيق الغرض.
ماذا
ُ

توضيح معايير التنسيق
تناول بعضا ً من الغموض بدافع التنسيق سيقطع شوطا ً طويال ً يف
وسيفشل التنسيق إذا شعرت المنظمات أنه سيكون
ضمان حدوثه،
ُ
مجرد مضيعة للوقت يف اجتماعات ال حصر لها أو أن جهود التنسيق
وتكمن الطريقة األفضل
ستؤدي إىل رفض خططهم وأنشطتهم،
ُ
لتوضيح معايير التنسيق يف إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة حول
األهداف المتوقع تحقيقها من خالل جهود التنسيق واحتياجات
المنظمات المختلفة للتنسيق ،وكمجموعة ،من المفيد أحيانا ً التفكير
يف أو إعادة صياغة أهداف العمليات اإلنسانية حيث يمكن لها أن
تتغير اعتمادا ً على مرحلة األزمة ودورة البرنامج اإلنساين.

تحديد هيكل تنسيق سريع
فعال أ كثر إذا بني حول هيكل مؤسس ومنظم ،مثل
يعتبر التنسيق ّ
هيكل الحكومة المتضرر أو وفقا ً إىل خطة طارئة للفريق القطري
لألعمال اإلنسانية ،وعندما يتم التعامل مع حاالت طارئة واسعة
النطاق بمشاركة وكاالت متعددة ،قد ال يكون من الممكن مع ذلك
بناء التنسيق على هياكل تنسيق حالية ألنها لن تكون قادرة على
مواجهة متطلبات حالة إضافية ،وقد يكون هناك حاجة إىل إما تعزيز
الهياكل الحكومية أو بناء هياكل إضافية مثل مركز تنسيق العمليات
يف الموقع.
لتحقيق النجاح ،يجب أن يسعى هيكل التنسيق يف الحاالت الطارئة
عال من المرونة ليكون قادرا ً على تسهيل
إىل تحقيق مستوى
ٍ
التنسيق متعدد التنظيمات ،وربما ما تم عملة يف المرة األخيرة ال يتم
عمله يف هذه المرة ويجب تعديل كل شيء وفقا ً للحالة قيد النظر،
تعمل المنظمات المؤسسة أحيانا ً
ويف بيئة طوارئ سريعة التغير،
ُ
أ كثر من التي ال تعمل يف الهياكل دون المرونة الالزمة للتكيف مع
متطلبات الحالة.

ضمان التقارب
يحظى فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بفرصة
نادرة للتأثير على عملية التنسيق عندما يختار ويبني موقع مركز
وسيتم قريبا ً جدا ً أو نفس الوقت تويل عدة وظائف كان
التنسيق،
ُ
يرعاها الفريق يف السابق من قبل جهات معينة أخرى مثل مجموعة
المنسقين أو إدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة ،وتقد ُم
هذه المنظمات الخدمات التي سيرغب المجتمع اإلنساين يف البقاء
على مقربة منها.
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التنسيق

يجب على الفريق ضمان أن هذه الهيئات تبني نفسها داخليا ً أو أقرب
ُ
ما يكون إىل مركز التنسيق ،وسيوفر هذا للمجتمع اإلنساين "مركزا ً
واحدا ً متعدد الخدمات" وسيحضرون إىل نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق من أجل الحصول على الخدمات والمعلومات يف
طريقة طبيعية
وضع حيث سيكون من األسهل تحقيق المهام ،وينبغي أن يكون
ويف
ٍ
مركز التنسيق بمثابة منارة أو مكان حيوي تدور حولها العمليات
اإلنسانية والتخطيط.
ترغب الوكاالت اإلنسانية األخرى يف تأسيس مكاتبهم الخاصة على
قد
ُ
مجمع لعمليات طويلة
مقربة من المركز – وهو موقع قد يتطور إىل
ّ
يعمل جميع الشركاء و/أو الوكاالت المهمة يف نفس
األجل حيث
ُ
سيصل
المكان ،وسيشكل هذا فائدة عظيمة لعمليات التنسيق حيث
ُ
األشخاص بسهوله إىل بعضهم البعض وستكون هناك فرصا ً أ كثر
إلقامة شبكات تواصل غير رسمية.

تعزيز الشفافية والشمول
عندما تكون أعمال منظمة واضحة ،من الممكن رؤية كيف ولماذا
ويكمن عدم الرغبة يف الشفافية يف الخوف  -وهو
اتخذت القرارات،
ُ
الخوف من الرفض أو إمكانية سرقة األفكار أو احتكار الموارد أو من
إمكانية تقييد حرية العمل أو القدرة على تغيير المسار ،وعن طريق
تعزيز الشفافية دون النتائج السلبية ،قد يكون هيكل التنسيق قادرا ً
على الحد من الميل الطبيعي إلخفاء عمليات صنع القرار التنظيمي،
يجب على فريق
وبطبيعة الحال ،تبدأ الشفافية يف المنزل ،وهكذا،
ُ
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث اإلنسانية تطبيق الشفافية كمثال
يف عملياتها الخاصة ،وإحدى الطرق للقيام بذلك هو التقييم الدوري
يمكن تحسينها.
لكيفية سير عملية التنسيق وكيف
ُ

لبناء الثقة والتعاون بين المنظمات يف بيئة الطوارئ ،قد يكون من
المفيد البدء يف تنفيذ بعض المهام األساسية (وربما األقل إثارة
للجدل) مثل مشاركة المعلومات البسيطة قبل االنتقال إىل قضايا
ويجب على الشخص محاولة إبقاء األمور بسيطة
مثيرة للجدل أ كثر،
ُ
للبدء فيها وبناء شبكات تواصل مماثلة لشبكات التواصل االجتماعي،
واالرتباط معا ً من خالل اهتمامات مشتركة ،كما هو الحال يف هذه
البيئة ،عن طريق اهتمامات تشغيلية قطاعية ،مثل المجموعات
والبحث واإلنقاذ الحضري ،وما إىل ذلك ،وغالبا ً ما يع ُد االلتقاء حول
تنمية خطة إنسانية مترابطة أو مشتركة أو مناشدة التمويل طريقة
جيدة لتكوين التعاون.

االستفادة من الروابط وشبكات التواصل
عند االجتماع بالمنظمات ،فإنه من المهم تحديد الجهة التي يجب
ينبغي على المنظمات التنسيق معها على وجه الخصوص ،ويمكن
تحديد هذا بوساطة أي عدد من المتغيرات مثل
القطاع أو المجموعة والمنطقة الجغرافية للعملية والحكومة أو وكيل
تنسيق المعارضة ،وغيرها ،وينبغي على الفريق التأكد من أنه قد
تمت الروابط ،ويف حاالت عديدة ،سيتضمن هذا االتصال مع األطراف
المعنية وتنظيم اجتماع وتسهيل التعريف بممثلي المنظمات وإنتاج
وتبادل منتجات معلوماتية مثل قوائم جهات االتصال ،وما إىل ذلك.
قد تكون بعض العالقات الشخصية الهامة والمفيدة حيز التنفيذ
بالفعل ،ويعتبر مجتمع اإلغاثة يف حاالت الطوارئ صغيرا ً نسبيا ً
وإمكانية أن يعرف الناس بعضهم البعض أو قد عملوا معا ً يف حاالت
ويمكن لهذه العالقات السابقة أن تساعد
طارئة سابقة مرتفعا ً جداً،
ُ
عملية الترابط إىل ح ٍد كبير ،وبطبيعة الحال ،قد يكون العكس صحيحا ً
سيعرقل وجود عالقة سابقة غير مرضية الجهود الحالية.
حيث
ُ

على سبيل المثال ،إجراء حصر منتظم للجهات الفاعلة لتحديد
إذا كانت جميع الجهات العاملة ذات الصلة مشتركة يف التنسيق،
والسعي إىل إشراك ودمج الشركاء والجهات الفاعلة األخرى يف آلية
ُ
تهدف إىل تشكيل وحدة واحدة حيث تكون النتائج
التنسيق ،التي
أ كبر من مجموع األجزاء ،وتجنب التفكير السطحي والسلوكيات
التنظيمية األنانية ،واالعتماد على القدرة الذاتية ،واعتبار النفس غير
مهمة ،مثل الحكم الرياضي الذي ال يكون مرئيا ً أبداً ،لكنه ال يفق ُد
قدرة مراقبة أو التحكم يف اللعبة ،وعن طريق تفادي قائمة اهتمامات
شخص ما ،وإظهار بوضوح أن الفريق ال يملك واحدة ،سيكون من
السهل تحقيق الثقة.

مع ذلك ،شبكات التواصل التي تعتم ُد على عالقات سابقة ،مثل
عالقات العمل أو إنجاز دورات تدريبية معا ً لها قيمة هائلة يف العمل
يف حاالت الطوارئ ،ويف معظم األحيان ،يجري تبادل المعلومات
والتعاون خارج هياكل التنسيق الرسمية ويتم إجراؤها داخل شبكة
تواصل تأسست مسبقاً ،وينبغي االستفادة من مثل شبكات التواصل
هذه يف عملية التنسيق ،حيث سيكون من األسهل على األشخاص
االتصال والعمل معاً ،وتتشكل المنظمات من أشخاص ويتعلق كل
شيء يف حاالت الطوارئ باألشخاص.

ِبناء الثقة

يمكن للعمل المنجز لتكوين هذه العالقات قبل حدوث الكوارث أن
ُ
يحسن إىل ح ٍد كبير جهود التنسيق أثناء االستجابة.
ّ

يف بيئة طوارئ متعدد التنظيمات ،يعتب ُر بناء الثقة الفورية أمرا ً مهما ً

لتكوين عالقات عمل جيدة مطلوبة لتسهيل التنسيق والتعاون
الفعال بين المنظمات ،وينبغي أن يكون هذا التركيز المباشر لفريق
ويمكن أن تنشأ الثقة
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
ُ
بين المنظمات يف سياق العمل اإلنساين من أربعة جوانب:
•الثقة التي تعتم ُد على إصدار الحكم بشأن حسن النية وما مدى
أن يعتبر شخص ما اآلخر صديقا ً (رفيقاً).
•الثقة التي تعتمد على القدرة الملموسة لآلخرين على تحمل
مهام مطلوبة أو إنجاز العمل (الكفاءة).
•الثقة التي تعتمد على ما إن كان السلوك يتفق مع االتفاقيات
التعاقدية (االلتزامات).
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•الثقة التي تعتمد على المنفعة بسبب الحاجة إىل إنجاز األهداف
سريعا ً (السرعة).

تهيئة بيئة مواتية
تسمح لجميع الجهات
يجب تهيئة البيئة حول عملية التنسيق بحيث
ُ
ً
العاملة للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون مع بعضها بعضا ،ويف
بيئة مواتية ،تأخذ الجهات المعنية زمام المبادرة للمشاركة وتحمل
المسؤوليات واالنتقال من حالة متفاعلين إىل استباقين ،ولتحقيق
بيئة مواتية ،فإنه من الضروري تسهيل التنسيق عن طريق ضبط
العملية وتجنب توجيهها ،ويف عملية التنسيق ،يجب أن يكون من
السهل على المنظمات المشاركة ليصبحوا شركاء نشيطين ،وعلى
جه أن التنسيق هو مسؤولية مشتركة
الشخص محاولة ترسيخ تو ّ
وليس شيئا ً يفعله شخص آخر بالنيابة عن اآلخرين.
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ابدأ باحتياجات اآلخرين
التنسيق

تعزيزا ً للتنسيق ،من المغري قول "بوصفنا نظام األمم المتحدة
نحتاج إىل هذه المعلومات لنكون قادرين
لتقييم الكوارث والتنسيق،
ُ
تكمن الحاجة إىل التنسيق يف نظام األمم
على التنسيق" ،وهكذا،
ُ
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وليس يف المنظمات المشاركة
ويجب أن يسأل الفريق أوال ً كيف
األخرى ،وهذا هو النهج الخاطئ،
ُ
ُ
يتعلق بالشروع يف تلبية بعض
يمكنه مساعدة الشركاء ،وفيما
احتياجات الوكاالت ،يلتز ُم الفريق يف تقديم الخدمة أوال ً وكسب
مصداقية وثقة كبيرتين ،وكجزء من الجهد المبذول لتحديد احتياجات
اآلخرين ،سيصبح األمر أ كثر وضوحا ً ليس فقط ما ينبغي أن يسعى
إليه التنسيق لتحقيقه ولكن أيضا ً كيف يمكن حث المنظمات على
المشاركة ،وتبني نهج تسويقي حيث تحاول معرفة احتياجاتهم
وتلبيتها ،بدال ً من بيعهم ما لديك لعرضه.
تحتاج إليه المنظمات المنفذة للعمليات أي شيء من
قد يكون ما
ُ
مفتاح إىل مرحاض يعمل إىل معلومات صحيحة إىل اتخاذ قرارات
استراتيجية مهمة ،وغالبا ً ما تكون االحتياجات هي األدوات والخدمات
األساسية مثل قوائم جهات االتصال وأماكن لالجتماعات ومعلومات
أولية وموارد عامة مثل سهولة الوصول إىل شبكة اإلنترنت والطابعات،
وعاد ًة ما تع ُد منتجات إدارة المعلومات الموثوقة ويف الوقت المناسب
هي الخدمة األكثر طلبا ً يف حاالت الكوارث ،وتعد اإلدارة الجيدة
المعلومات بمثابة الركائز األساسية لعملية التنسيق.

توفير الخدمات والمعلومات المفيدة
سيرغب الناس يف
إذا كان الفريق مستودعا ً للمعلومات المفيدة،
ُ
القدوم إليه ،وعلى سبيل المثال ،كثيرا ً ما نواجه نقص يف إمداد
الخرائط ،وباإلضافة إىل ذلك ،يجب أن يكون مركز التنسيق مكانا ً جيدا ً
لعمل نسخة مصورة والحصول على تقرير عن الطقس والتحقق
مما قد يجري يف مكان ما والحصول على تحديث أمني ،أو فقط
رؤية منسق مبتسم ولطيف على استعداد لتخصيص بضع لحظات
لالستماع ،وسيكون توفير كل هذه المعلومات عبر شبكة اإلنترنت
حالما يسمح االتصال بذلك بمثابة الخطوة القادمة المهمة.

حافظ على زخم النشاط
يع ُد الزخم يف التنسيق أمرا ً مهما ً للمحافظة على االهتمام وااللتزام،
وإحدى الطرق للقيام بذلك هو ضمان اإلبالغ السريع عن المعلومات
ويجب توثيق القرارات المتخذة يف عملية
الجديدة أو المحدّثة،
ُ
التنسيق على صيغة محاضر أو تقارير وجعلها متاحة ،واألهم من ذلك
ضمان المتابعة ومتابعة القرارات ،وسيؤدي اإلخفاق يف تطبيق النتائج
إىل السخرية بشأن العملية ويف النهاية تدمير مصداقية الفريق،
ويكمن الجزء يف المحافظة على الزخم يف إبقاء الناس على اتصال مع
ُ
يتضمن
بعضهم البعض والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة ،وقد
ُ
هذا الخروج عن طريقتك إلجراء االتصاالت الصحيحة.

احترام وقت األشخاص وجداولهم الزمنية
ال تسمح الجتماعات التنسيق أن تصبح اجتماعا ً آخر ،وتأكد من
ضرورة عقد االجتماعات وأن هناك عمال ً مهما ً وحيويا ً ينبغي القيام به،
وال تخف من إلغاء اجتماع ثابت إذا كان جدول األعمال ليس دامغا ً بما
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فيه الكفاية ،وانشر جدول أعمال لالجتماع والتزم بالمواعيد ،بما فيها
بداية ونهاية االجتماعات يف الوقت المحدد ،وتطبيق مهارات التنظيم
الجيد لالجتماعات ،وتأكد أن تتيح للجميع الفرصة للتعبير عما يدور
يف أذهانهم وأن ال يسيطر مجموعة صغيرة أو أفراد على النقاش.

دون المالحظات
إن بعضا ً من نتائج عملية التنسيق ،سواء من مناقشات المجموعة
كاف لصياغتها يف
الكبيرة أو الثنائية ،ستكون ملموسة بشكل
ٍ
وثيقة ،ويقد ُم تدوين محاضر واستنتاجات واتفاقيات سجال ً للمتابعة
والمساءلة.
معالجة المشاكل الصغيرة قبل أن تتفاقم
يمكن للمشكلة الصغيرة ،سواء أ كانت سوء فهم أو إيذاء المشاعر أو
ُ
اإلحساس بعدم االكتراث ،أن تتعاظم وتتفاقم وتؤدي إىل عائق أ كبر
أمام التواصل ،وقد يتضمن جزء من دور تهيئة العالقات اإلنتاجية
المشاركة يف إدارة نزاع نشط أو بناء الثقة يف العالقات ،وعادة ما تكون
خارج عملية التنسيق الرسمية ،ويعتبر البدء صغيرا ً فكرة سليمة
بصفة عامة يف أي حالة مثلما تعز ُز الثقة يف عملية التنسيق ،وكعهده
دوماً ،يجب أن يكون نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
مثاال ً يحتذى به.

االستفادة من مواطن القوة
من المهم أن تطلب من األشخاص القيام بأمور ٍ يستطيعون القيام بها،
ويوافق العديد من األشخاص على القيام بالمهمة التي ال يستطيعون
أو ال يريدون أداءها تحت التهديد المتمثل باإلجماع أو كجزء من الرغبة
يحسن العمل مع بقية أعضاء الفريق ،ومع ذلك ،اطلب
كمن
ُ
ليكونوا َ
من األشخاص القيام بمها ٍم يستطيعون إنجازها بسهولة وال سيما يف
البداية ،وال تخف من سؤالهم مرارا ً وتكرارا ً عما إن كانوا متأكدين من
رغبتهم يف القيام بالمهمة ،وحالما تكون العالقة قوية ،قد يكون من
الممكن الطلب منهم المشاركة يف القيام بمهام أ كثر صعوبة.

ال مفاجئات
يرغب أي شخص يف حضور اجتماع ويشع ُر بالحرج بسبب عدم
ال
ُ
معرفتهم بشيء كان عليهم معرفته أو أن اآلخرين يعرفونه ،وسيحتاج
الفريق أن يجتمع مع الناس خارج عملية اللقاء الرسمي ويطلعهم
ويوافيهم بآخر المستجدات أو األحداث سريعة التغير والتحوالت يف
الموارد أو الزوار المهمين.

تسليم المهام إلى اآلخرين
إنه أمر ٌ تقليدي ،لكن حاول تدريب فريقك ليسير العمل دون عوائق
يف حالة عدم وجودك يف موقع العمل ،وإذا احتاج مركز التنسيق إىل
العمل لفترة طويلة من الزمن ،سيكون من األفضل إذا توىل أ كبر عدد
ممكن من المهام إما بواسطة وكاالت أخرى أو عن طريق الموظفين
المحليين يف المركز ،وإذا كان بإمكان شخص آخر وهو مستعد للقيام
بالمهمة ،فامنحه الفرصة ،ويف معظم الحاالت ،هناك المزيد من المهام
ويمكن أن يساعد تسليم المهام
للقيام بها أ كثر مما يمكن إنجازه،
ُ
لآلخرين فقط يف إفساح المجال لك لتويل مهمة أخرى.
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وقدر مساهماتهم
اشكر األشخاص
ّ
التنسيق

يعد مكافأة المشاركة تقنية مهمة يف تعزيز االلتزام لعملية التنسيق،
وعندما تنج ُز المنظمات العمل جيدا ً وتغير برامجها أو أسلوبها لتضع
احتياجات اآلخرين قبل احتياجاتهم الخاصة ،فإنهم يستحقون الشكر
والتقدير علناً ،وستحف ُز عدة أمور على المزيد من المشاركة يف
التنسيق أ كثر من الشعور بكون المرء مساهم مهم.

انتفع من الوقت غير الرسمي
يوجد هناك حد أدىن من أوقات "التوقف عن العمل" أثناء مهمة نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ولكن هناك دوما ً الفرص
للتفاعل مع استجابة المجتمع خالل فترات خارج إطار العمل مثل
تناول الوجبات أو ساعات التواصل االجتماعي بعد العمل ،وال تفوت
فرصة تكوين عالقات فعالة يف هذه األوقات ،وإن تبادل المعلومات
عن الهوايات والفرق الرياضية المفضلة واألسرة واحتساء القهوة أو
ُ
سيحث
الشاي معاً ،تساهم جميعها يف تعزيز االحترام الشخصي الذي
األشخاص يف الرغبة على االرتباط مع عملية التنسيق.

ل 2. 2.إدارة االجتماعات
تكث ُر االجتماعات يف حاالت الطوارئ ،وتبدو أحيانا ً أن هناك المزيد من
االجتماعات أ كثر مما يستطيع المرء تحملها ،ويحتاج صانعو القرار
أحيانا ً إىل الركض من اجتماع إىل آخر ،ومع ذلك ،يشمل التنسيق
من خالل التهيئة له جمع الناس معا ً للتوصل إىل اتفاق عن كيفية
التعاون والمضي قدماً ،ويع ُد عقد االجتماعات ضرورة وينبغي على
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الشروع بتنسيق
اجتماع ّ
منظم عن طريق توفير التهيئة والقيادة وأماكن االجتماع،
كمثال يحتذى به وإظهار اإلدارة الجيدة لالجتماعات
القيادة
وتقطع
ُ
ٍ
شوطا ً طويال ً يف تأسيس نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق يف مركز عملية التنسيق.
تجمع
قد تختلف االجتماعات من اجتماعات تنسيق كبيرة عامة
ُ
عدد كبير من األطراف المختلفة معا ً وصوال ً إىل االجتماعات الفردية
التي تركز على قضية معينة ،وغالبا ً ما تعقد االجتماعات المخصصة
للضرورة يف األيام األوىل لوقوع كارثة مفاجئة ،لكن ينبغي إضفاء الطابع
الرسمي على االجتماعات المقررة بأقصى سرعة ممكنة.
اعتمادا ً على الحالة ،يجب أن يحدد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
ومن ينبغي أن
الكوارث والتنسيق كيفية إعطاء األولوية لالجتماعات َ
ومن ينبغي أن يتوىل القيادة وكيف ينبغي إدارة االجتماعات،
يشارك َ
ً
تدرج أهداف
حيث
معقوال
ا
تسارع
المقرر
االجتماع
يشمل
أن
وينبغي
ً
ُ
اجتماع واحد يف جدول أعمال االجتماع اآلخر ،على سبيل المثال،
تدرج نتائج مجموعة اجتماعات مختلفة يف بداية األسبوع يف
عندما
ُ
اجتماع تنسيق عام يعق ُد الحقا ً يف األسبوع.
نطاق واسع إىل ثالثة أجزاء :وهي
يمكن تقسيم إدارة االجتماعات على
ٍ
التحضير له واالجتماع نفسه ومتابعته.

التحضيرات
قبل أي اجتماع ،فك ّر مليا ً فيما يلي وقم ببعض التحضيرات ،واألمر
األول الذي ينبغي تقريره هو نوع االجتماع حيث سيؤثر ذلك على
جميع التحضيرات األخرى ،وفيما يلي قائمة بأنواع االجتماعات
يتعين على فرق نظام األمم المتحدة لتقييم
المختلفة التي قد
ُ
الكوارث والتنسيق تهيئتها أو المشاركة فيها أثناء البعثات:
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جلسات اإلحاطة  -تحميل للمعلومات يف اتجاه واحد.
جلسات اإلحاطة الجماعية  -تبادل المعلومات يف اتجاهين حيث
يطلع المشاركون بعضهم البعض ،وغالبا ً ما تستخد ُم بالتزامن مع
ُ
اتخاذ القرار.
اتخاذ القرارات – مناقشة والتوصل إىل نتائج والمضي قدما ً إىل قرار
مشترك ،وكثيرا ً ما ستع ُد هذه يف واحد من نسختين:
االجتماعات االستراتيجية للموافقة على االتجاه العام واألهداف الهامة،
وليس هذا هو المكان المناسب لتبادل المعلومات التشغيلية أو
تقصي التفاصيل.
ّ
االجتماعات التشغيلية للموافقة على المعايير وكيفية العمل معا ً
على الصعيد البرامجي.

تحليل مشترك – المناقشة حول االحتياجات ونتائج التقييم حيث
يكون الهدف موازنة الدليل غير الكايف مع المستوى العايل لالتفاق
حول ما تعنيه النتائج (انظر أيضا ً القسم ط 5.3.تحليل مشترك).
حل المشاكل والمفاوضات – اجتماع أصغر للتعرف على المشكلة
وإيجاد حل لها.
اجتماعات تمهيدية – غالبا ً ما تكون غير رسمية وتستخدم إلقامة
شبكات تواصل وعالقات.
التدريب/حلقات العمل – تنمية المعرفة والمهارات وتستخدم أحيانا ً

يف الحاالت الطارئة لتحضير فرق ميدانية قبل تدريبات جمع البيانات
األولية.
استخالص المعلومات  -إعادة استعراض المهمة والبعثة والحادثة
بعد ذلك الستخالص العبر المستفادة والتعامل مع االنفعاالت.
تقرير نوع االجتماع ،الخطوات التالية هي:
•تعيين هدف االجتماع بوضوح وتحديد النتائج المنشودة ،ويع ُد
االجتماع من أجل االجتماع فقط مضيعة للوقت.

•صياغة جدول أعمال محدد قدر اإلمكان وذكر بنود جدول األعمال
وأهدافه الخاصة به والمتحدثين واألوقات المخصصة لهم ،وما إىل
ذلك.
•تحديد مكان عق االجتماع وتقييم مواطن القوة/الضعف لالختيار،
وعليك أحيانا ً القيام بما تستطيع الحصول عليه ،وذلك عن
طريق تحديد مواطن الضعف التي قد تؤثر على نجاح االجتماع،
ومن الممكن الحد منها مسبقاً ،مثال ً أجهزة الصوتيات السيئة أو
التشويش والحرارة/البرد واإلضاءة ،وما إىل ذلك.
•الموافقة الثنائية مع الجهات المعنية األساسية لتحديد
االهتمامات وبنود جدول األعمال.
•تحديد المشاركين وإعالمهم بوقت االجتماع ومكانه والغرض منه.
•نشر الوثائق الرئيسية لمناقشتها وتفادي الكثير من تبادل
المعلومات أثناء االجتماع نفسه.
•تحضير مواد داعمة مرئية ومراجعتها من قبل األقران للتأكد من
أنها واضحة ومفهومة.
•تحضير مكان انعقاد االجتماع من وجهة نظر إدارية ولوجستية:
•المعدات الالزمة والعمل.
•شكل الغرفة وترتيبات الجلوس.
•وحدات ترويجية (أو مجموعة الطاوالت)/بطاقات أسماء/
قائمة اتصال بالمشاركين.
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•وجبات طعام خفيفة.
التنسيق

•وزع ورقة كشف حضور االجتماع تتضمن تفاصيل بيانات االتصال
يف حالة متابعة التواصل.

•المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول.
يع ُد شكل الغرفة وترتيبات الجلوس مهما ً عند التهيئة الجتماع
وتوضح المرئيات التالية بعض األمثلة ،وتشير النقطة الزرقاء إىل مكان
ُ
الرئيس /المنسق.

أثناء االجتماع
غالبا ً
سيتعين على أعضاء فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
ُ
والتنسيق ترأس وتهيئة االجتماعات ،وتعتب ُر التحضيرات الكافية
المسبقة بمثابة نصف الطريق إىل النجاح ،وأثناء االجتماعات ،فك ّر
ُ
أيضا ً فيما يلي:
•كُن مضيفا ً جيدا ً وقدّم مرطبات ووجبات خفيفة ،و ُيهيئ هذا مناخا ً
إيجابيا ً ويعد مفيدا ً لرفع المعنويات وال سيما يف البيئات القاسية.
•وزع جدول اجتماع مطبوع وأوراق كافية لكل الحاضرين ،مثال ً
أحدث الخرائط وقوائم جهات االتصال وتحليالت الحالة ،وما إىل
ذلك.
•د ّون مالحظات منفصلة حتى تستطيع التركيز تماما ً على القوى
المحركة لالجتماع.
•اجعل األسماء مرئية باستخدام بطاقات األسماء ،واحتفظ ببطاقات
فارغة للقادمين الجدد لكتابة أسمائهم ومنظماتهم وتذكر كتابتها
بخط كبير بما فيه الكفاية لقراءتها يف جميع أنحاء الغرفة.

•ابدأ يف الوقت المحدد بمراجعة الغرض والهدف من االجتماع،
وتصفح بنود جدول األعمال وحدد الجدول الزمني والتزم به!
•حافظ على تمهيدات مختصرة ،وحدد المعلومات المستكملة
جع على
التفصيلية يف إطار المناقشات من قبل المشاركين ،وش ّ
تقديم ملخصات موجزة أو استخدم مادة البيان الموجز الخاص
الذي يمكن تأكيده/تصحيحه.
•قدّم المواضيع واسمح ببدء المناقشات ،وإذا خرجت المناقشات
عن المسار ،تحقق من مدى صلتها واترك األمر يأخذ مجراه
الطبيعي قبل العودة إىل الموضوع الرئيسي ،وقد يكون هذا ممال ً
ويجب موازنته مع الجدول الزمني ،ولكن من المهم أيضا ً ضمان
تق ُّبله.
لخصه وأعد صياغة االتفاقيات
•عندما يكون الموضوع مرهقاً،
ً
وامض قدماً.
ِ

•يف نهاية االجتماع ،لخص كل نقاط العمل ووضح الخطوات
الالحقة ،وتأكد أن الجميع ممن تلقى مهام محددة قد فهمها.
•تأكد من موازنة التهيئة مع المشاركة ،وقد يفق ُد المنسق ممن
شارك كثيرا ً يف النقاش تحيزه/ها وموضوعيته/ها.
•إن أمكن ،سجل القرارات مباشرة أثناء االجتماع واعرضها على
ويمكن للمشاركين بهذه الطريقة طرح اقتراحات فورية
الشاشة،
ُ
للتصحيح والموافقة على نقاط العمل.

الشكل ل1.

األنواع المختلفة لترتيبات الجلوس
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺴﺮة

إﻳﺠﺎز
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تنظيم االجتماعات الصعبة
التنسيق

المعد إعدادا ً جيداً ،قد يواجه المنسقين
حتى أثناء االجتماع ُ
المتمرسين صعوبات ،ويركز هذا القسم على نصائح التنظيم أثناء
ينزعج المشاركون ،وللصعوبات
االجتماعات عندما يتعث ُر النقاش أو
ُ
أو المنغصات عدة أسباب يمكن أن تؤدي إىل الشكاوى أو الجدال
أو األجواء المتوترة يف اجتماعات التنسيق ،ويستطيع الرؤساء ذوي
الكفاءة ضبط وتحويل القوى المحركة المتحدية الصعبة أثناء
ويدرج القسم
االجتماع إىل مسألة/مسائل مناسبة صحيحة وفعالة،
ُ
التايل نصائح للمنسقين لمعالجة التحديات يف الغرفة بهدف المضي
قدما ً بالنقاش.
البقاء يف صلب الموضوع – تُصيب العديد من النقاشات المشاركين
باإلحباط حيث تبدو المحادثة وكأنها تدور حول الغابة والشجر والورق
وقت واحد ،ومن المهم بقاء المجموعة على المسار الصحيح
يف
ٍ
لمناقشة المواضيع عند مستوى مناسب من التعقيد والمتفق عليه
ل من الفريق القطري لألعمال اإلنسانية
مسبقاً ،وكثيرا ً ما يتهم ك ٌ
واجتماعات التنسيق بين المجموعات بالخوض يف تفاصيل عملياتها
عندما يطلب منها اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة ،ومواصلة االطالع
على النقاش للتأكد من بقائه مركزا ً على بنود جدول األعمال وتحقيق
ُ
ينحرف النقاش عن المستوى
النتائج التي تريدها المجموعة ،وعندما
المتفق عليه ،يجب ضمان توضيح الموقف قبل االنتقال إىل الحلول،
ومناقشة الحلول بشأن المشكلة الصحيحة ،وتذكير المجموعة
بالمستوى المتفق عليه للنقاش ،وعلى سبيل المثال:
سيدعم طرح هذه [التفاصيل التشغيلية] للنقاش خطتنا
•"هل
ُ
االستراتيجية؟"
•"للعودة إىل المستوى االستراتيجي الذي اتفقنا على مناقشته".
•"للتركيز مجددا ً على التفاصيل التي أردنا توضيحها اليوم".
إذا حادت المجموعة بشكل متكرر إىل مستوى بدال ً من المتفق عليه
مسبقاً ،على المنسق التحقق إن كان يرغب المشاركون يف إعادة
ويتمثل دور المنسق يف طلب من المجموعة اتخاذ
توجيه النقاش،
ُ
واع لتحويل النقاش وإغالق أو "تعليق" الموضوع إىل نقاش
قرار ٍ ٍ
الحق.
التحول من المشكلة إىل محور النتيجة – قد تخسر المجموعة
الوقت الطويل وطاقة التذمر ولوم األفراد والمنظمات ومناقشة
المشاكل ،وما إىل ذلك دون التحرك نحو الحلول ،وقد تسفر األسئلة
التالية إىل خروج النقاش بنتائج حيث ستجب ُر إجابتها المشاركين على
تحمل المسؤولية عن النتائج التي يرغبون يف تحقيقها ،وعلى سبيل
المثال:
•ما الذي ترغب يف رؤيته؟
•كيف سيبدو الحل؟

•قد تكون األسئلة المغلقة المحايدة مفيدة يف نهاية النقاش حيث
ُ
تفرض اختياراً ،مثل "هل توصلنا إىل اتفاق؟"
تسمح األسئلة المنحازة المفتوحة فقط يف سلسلة محدودة من
•
ُ
وتتيح للمنسق توجيه النقاش يف االتجاه دون تحديدها
اإلجابات
ُ
بإجابة واحدة ،مثل "ما الذي يعجبك يف...؟ كيف يمكننا تحقيق
يمكن تحقيقه"،
هذا؟ يستثني هذا النمط من األسئلة خيار "ال
ُ
ويع ُد طرح األسئلة مفيدا ً للتواصل غير المباشر مع المجموعة
التي حقق أفرادها قدرا ً معينا ً من التقدم.
•األسئلة المنحازة المغلقة مثل‘ ،أال ترى أنه ينبغي علينا...؟‘
استقطاب وتقويض الدور المحايد/الموضوعي للمنسق.
يمكن أن تؤدي االختالفات يف االفتراضات
استطالع االفتراضات –
ُ
الالواعية إىل سوء الفهم أو حتى الخالفات ،وعندما يتحلى المشاركون
بآراء قوية راسخة ،قد يكون ذلك مفيدا ً حيث يستطلع المنسق نماذج
وافتراضات ذهنية تقود إىل هذه االستنتاجات ،وعلى سبيل المثال:
•"هل يمكنك مساعديت لفهم كيف توصلت إىل هذه االستنتاجات؟"
•"هل يمكنك إعطايئ بعض البيانات؟"
•"ما الذي يجعلك تقول ذلك؟"
•"هل يمكنك تكرار تلك النقطة؟"
•"ما الشيء الذي يقودك إىل ذلك الموقف؟"
بمجرد استنباطك بعض البيانات ،اطلب من المجموعة رأيهم حول
التوضيحات واالستنتاجات.
العمل مع مشاركين مستفزين – يوجد هناك العديد من الوسائل
الفنية للتعامل مع المشاركين المستفزين ،مثل االستماع وإعادة
التوجيه وتجنب النقاش وتأجيله لوقت الحق ،ومع ذلك ،ستنجح
هذه مرة واحد يف أحسن الظروف ،وإذا شعر المشاركون أن مخاوفهم
واخفاقاتهم ال تُسمع ولكن تم التعامل معها لمجرد المضي قدماً،
يتم استطالع وتناول
ُ
فيميل اإلحباط إىل البقاء ،ويف الوقت نفسه ،قد ال ُ
األفكار والمخاوف القيمة بشكل فعال ،وبينما يثي ُر غريزيا ً الهجوم
اللفظي ردة فعل دفاعي ،يريد المنسقون الناجحون فهم احتياجات
المشارك المستفز ومن ثم إعادة توجيه النقاش على النتائج ،ويوجد
هناك أربع خطوات فنية للقيام بهذا ،ومع ذلك ،ولتحقيق هذا األمر،
يحتاج المنسقون للتحلي باهتمام حقيقي يف استكشاف احتياجات
ُ
المستفز.
المشارك ُ
•االستماع إىل التعليقات السلبية والتوقف لفترة قصيرة.

•ما الغاية النهائية المرجوة؟

•إعادة صياغة التعليقات السلبية يف بطريقة بناءة ترك ُز على
النتائج.

•كيف يمكننا المضي قدما ً يف هذا؟

•االستماع إىل األجوبة.

•ماذا سيتطلب األمر لجعله ينجح؟

•استخدام إجابة السؤال أو االقتراح.

• َمن يري ُد المساعدة؟

استخدام األسئلة للمضي قدما ً يف النقاش – قد تكون األسئلة
ويشكل المنسقون
مفتوحة أو مغلقة وكذلك منحازة أو محايدة،
ُ
النقاش مع نمط السؤال الذي يطرحونه.
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•تع ُد األسئلة المحايدة المفتوحة مفيدة يف بداية النقاش عندما
تحتاج إىل صياغة خيارات عديدة حيث أنها تسمح لسلسلة واسعة
ُ
من األجوبة ،مثل "ما رأينا يف (س) أو (ص) أو ما هي الخيارات
المتاحة لدينا؟ كيف يمكننا التعامل مع هذا التحدي؟

ُ
ُ
/تبحث عنه
يبحث
تشي ُر إعادة الصياغة اإليجابية إىل اآلخر أن ما
مفهوم ،وتم التحقق منه بواسطة تقديم محاولة الصياغة ،وال يعني
االتفاق ،إنه بكل بساطة السعي إىل الفهم ،وال تقوم هذه التقنية بحل
المشكلة ،ولكنها تخفف من حدة الجدال يف البداية وتعطي ‘المستفز‘
الوقت للتعبير عن مخاوفه /ـ ـ ـ ــها وبالتايل تنقل النقاش من مستوى
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التذمر إىل التركيز على النتائج ،وغالبا ً ما تكون التدخالت التحريضية
ناجمة عن انفعاالت قوية ،وبصفتك رئيساً ،عليك معرفة االنفعاالت
قبل إعادة تشكيلها.
يرغب العديد من األشخاص
العمل مع مشاركين هادئين – قد ال
ُ
ألسباب مختلفة ،وقد يكون السبب ثقافيا ً
التحدث أمام مجموعة أ كبر
ٍ
أو تنظيميا ً أو هرميا ً متعلقا ً بالسلم الوظيفي أو مرتبطا ً بمسألة اللغة،
أو أمرا ً بسيطا ً كون األشخاص انطوائيين ويشعرون بالراحة أ كثر عند
مناقشة القضايا المهمة يف مجموعات متكونة من ثالثة إىل أربعة
أشخاص ،وربما يكونوا غير متأكدين إن كان لهم "الحق" يف التحدث
أو قد ال يرغبون يف معاداة اآلخرين الذين يعتبرونهم أقدم وأرفع شأنا ً
مثل :أن يكونوا يف مركز أعلى أو ذوي نفود أقوى أو وكاالت أ كبر أو
جهات مانحة أو هؤالء الذين لهم فترة أطول يف ُ
القطر ،ويوجد هناك
طرق مختلفة للتعامل مع هذا الموقف ،مثل :اطلب من المشاركين
التحول إىل جيرانهم ومناقشة القضية المطروحة لبضع دقائق،
ومن ثم يشارك شخص واحد مالحظاتهم يف االجتماع العام ،ويرتفع
مستوى النشاط يف الحال ويساهم الجميع يف النقاش.

االجتماعات االفتراضية
تعتبر االجتماعات االفتراضية عبر سكايب ( )Skypeأو نوع مماثل
من برمجيات الحاسوب أمرا ً شائعا ً للغاية ويمكن أن يوفر الكثير من
الوقت والموارد بالمقارنة مع االجتماعات المباشرة وجها ً لوجه ،وقد
تكون االجتماعات االفتراضية فعالة جدا ً ولكنها المزيد من االنضباط
أ كثر من االجتماعات التقليدية ،ولضمان الكفاءة ،هناك اعتبارات
عديدة ينبغي التفكير فيها:
ومن يجب أن
•الموافقة مسبقا ً على َمن ينبغي أن يهيئ األمور َ
يهتم بالجوانب التقنية وتدوين مالحظات ،وسيكون من الصعب
القيام بالمهمتين معاً.
•التأكد من أن الجميع قد تسلّم المناصرة وجدول األعمال وكلمات
كاف مسبقا ً وإعادة إرسالها قبل االجتماع
بوقت
السر المحتملة
ٍ
ٍ
بمدة قصيرة كتذكير.
•التوصيل المسبق بالمسائل التقنية (االتصال وتحميل برامج/
برمجيات الحاسوب) وإتاحة الوقت قبل االجتماع للناس للتواصل
واالنضمام.
•البدء يف الوقت المحدد وتحري الدقة ويجب أن يؤخذ يف االعتبار
أن الناس يجلسون فعال ً أمام شاشاتهم الحاسوبية قبل عدة دقائق
من االجتماع ،والعمل على عدم تضييع وقتهم.
•توضيح القواعد السلوكية مثل ،التحدث منفردين /شخص واحد
يتحدث يف كل مرة والتعريف بالذات ووضع الميكرفون على كتم
الصوت عند عدم التحدث واإلعالن عن المغادرة ،والعدول عن
ُ
تحدث خلفية وردة
استخدام مكبرات صوت الهواتف حيث أنها
فعل مزعجة.
•البدء بمناقشات والمحافظة أن تكون قصيرة.
•االلتزام ببنود جدول األعمال واالنتهاء مع الوقت ،وقد يكون لدى
المشاركين التزامات أخرى ،واجتياز الوقت المحدد سيعرضهم
للتأخير ،ويف حالة عدم االنتهاء ،فمن األفضل تخطي الشيء
واالتفاق على متابعته يف وقت آخر.
•تسجيل االجتماع ومشاركة ملف التسجيل بعد ذلك.
•يعتب ُر االجتماع االفتراضي كشيء ليس له بديل غير سري على
يمكن التحكم بمن سيستمع يف الطرف اآلخر.
اإلطالق حيث ال
ُ
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المتابعة
يتم تدوين نتائجه أو متابعتها دون قيمة
يعتب ُر االجتماع الذي لم ُ
تقريباً ،وإتمام وتوزيع المحاضر/خطة العمل فورا ً ومتابعتها يف أسرع
وقت ممكن ،وعند تدوين المحاضر/خطط العمل ،عليك القيام بما
ٍ
يلي:
•كن موجزا ً وواضحا ً وتفادى السرد الطويل.
•استخدم جدول األعمال كإطار يف تدوين المحاضر.
•تأكد أن لدى كل نقطة استنتاج بخصوص ما تم االتفاق عليه
مع تسمية الطرف المسؤول ألغراض المتابعة واتخاذ المزيد من
اإلجراءات ،بما يف ذلك المواعيد النهائية المتوقعة.
تذكر أن مدون المالحظات يتمتع بنفوذ كبير حيث ما يعتبره هو ما
جرى نقاشه واالتفاق عليه ،ويتم تدوينه ،وينبغي أن تكون المحاضر
واضحة وموقعة من قبل رئيس االجتماع قبل توزيعها وذلك للحد
من االنحياز المحتمل من مدون المالحظات ،ويجب تعميم المحاضر
لجميع المدعوين إىل االجتماع ولكل الجهات الفاعلة الذين ينبغي
إعالمهم بالقرارات.
بمجرد توزيع المحاضر/خطط العمل ،فمن المهم المتابعة مع
األشخاص الذين تم تسميتهم كمسؤولين للمتابعة نظرا ً القتراب
التواريخ المقررة ورؤية إن كانوا على المسار الصحيح مع المهمة،
وتأكد من أنه تم إبالغ األشخاص الذين يحتاجون على الموافقة
على تنفيذ القرار ،مثل مجموعة المنسقين ،وإذا بدا أي شخص غير
راض عن نتيجة االجتماع ،فحاول االجتماع معهم بشكل غير رسمي
ٍ
لتوضيح سبب عدم رضاهم.

معايير النجاح
بالنسبة إىل جميع االجتماعات :هناك بعض المسائل الجوهرية
المساهمة يف النجاح:
•اعرِف وجهتَك ،وينبغي أن يكون لديك جدول أعمال مكتوب
بشكل واضح.
يشمل أهدافا ً محددة
ٍ
•فكر يف العوامل الثقافية واللغة والتواصل وقواعد السلوكيات
المحلية المتعلقة بقضايا مثل ،إدارة الوقت وااللتزام بالمواعيد
والتسلسل الهرمي الوظيفي واألقدمية واتخاذ القرارات وإدارة
النقاشات المتنازع عليها.
•المشاركون المناسبون للمواضيع المناسبة ،وتأكد من وجود
األشخاص المناسبين يف المكان ،وهناك جدوى ضئيلة يف
مناقشة التوجه االستراتيجي مع األشخاص الذين ال يتمتعون
بسلطة اتخاذ القرارات عند ذلك المستوى ،ولن يكون من المفيد
مناقشة التفاصيل التشغيلية يف اجتماع الفريق القطري لألعمال
اإلنسانية.
•تفادي وجود عدد كبير من المشاركين حيث يحول دون اتخاذ
القرارات ويح ُد من الفوائد ،ويجب أن يؤخذ باالعتبار تواجد
وسائل إعالم ومنتديات مختلفة لألنشطة المختلفة ،مثل تبادل
المعلومات واتخاذ القرارات وحل المشاكل ،وما إىل ذلك .أو اختيار
مجموعة توجيه صغيرة ومجموعات عمل تقنية.
•جداول زمنية واقعية وخطة جدول األعمال ،وذلك إلظهار إدارة
الوقت المناسب .يشي ُر البدء والتوقف يف الوقت المحدد أنك جاد
ومهني.
•التأكد من أن المرطبات والوجبات الخفيفة متاحة وأن المكان
كاف ،مثل ترتيبات الجلوس والخدمات اللوجستية
جاهز بشكل
ٍ
ومدوين المالحظات ،وما إىل ذلك.
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•اإلعالن عن القواعد السلوكية المهمة والقوانين األساسية عند
تقديم جدول األعمال .التأكد من أن المشاركين يفهمون إن كان
هذا بيانا ً موجزا ً أو اجتماعا ً مخصصا ً للمناقشة واتخاذ القرارات.
•استخدام وسائل مرئية تم تجربتها واختبارها للتلخيص والتوضيح.
يستوعب معظم الناس المعلومات المرئية بسرعة أ كبر من
المعلومات المكتوبة أو الشفهية ،وستساعد الوسائل المرئية أن
يكون الجميع متفقين على الرؤى نفسها.
•التأكد على االتفاق بشأن إجراءات المتابعة مع األطراف المسؤولة
والمواعيد النهائية.
•ال تعقد اجتماعا ً ...إذا أدركت أثناء التحضيرات بأنه يمكن حل
القضايا المطروحة عبر إجراء مكالمة هاتفية او اجتماع ثنايئ/غير
رسمي .ال تضيع وقت الناس عن طريق المناصرة إىل اجتماع غير
ضروري.

ل 3. 2.حواجز التنسيق

حواجز التنسيق

يتنافس الشركات على المشاركة

والكفاءة والقيم ومصالح اآلخرين.
يتنافس الشركاء من أجل الوصول
والموارد وإظهار مكانتهم.

نصائح للتغلب عليها

معرضة للخطر.

تصور أن التنسيق سيح ُد من

سيتم تقييد حرية
االستقاللية وأنه
ُ

متضررين.

اإلجراءات التي تتجاهل آليات
التنسيق المعمول بها حاليا ً لهيئة
التنسيق ،أ كانت من قبل الجهات

• توضيح كيف تحتاج حل المشاكل

المشتركة إىل عدم المساومة على
حرية التصرف.

الدولية للصليب األحمر ومنظمة
أطباء بال حدود.

• توفير مركز مراقب إذا كان ذلك
مناسباً.

صنع القرارات وأنشطة التنسيق.

• تحليل احتياجات النشر حسب

المنطقة والقطاع وتغطيته بخرائط،

وتوضيح من يفعل وماذا وأين تظهر

الثغرات.

ٍ
الكاف:
عدم االلتزام

عدم رغبة صانعي القرارات يف

االجتماع.

واحتياجاتهم وضمان استفادتهم من

• توفير المعلومات والموارد

والخدمات التي لها قيمة بالنسبة

إليهم ،وجعل مركز تنسيق العمليات
يف الموضع بمثابة مركز واحد متعدد

الخدمات للمنتجات المفيدة.
هناك مشاركة غير متسقة.

• تحديد األدوار والمسؤوليات مع

تعمل
لدى عملية التنسيق التي ال
ُ
جيدا ً أهدافا ً غير واضحة وتبدو

• إقامة شبكات العمل الشخصية

الشركاء واالتفاق عليها بوضوح.

بمثابة تضييع وقت دون فوائد جلية والحفاظ عليها.

للمشاركين فيها.

• إعالم الشركاء بالغرض وجدول

األعمال والقرار/القرارات الواجب

اتخاذها والمواعيد النهائية التخاذ
إجراء بخصوص االجتماعات.

• تأسيس آليات تنسيق المركزية

• تطوير سياسات ومعايير مشتركة،

من الخطة االستراتيجية.

• مشاركة جميع الممثلين بنشاط يف

• معرفة اهتمامات الشركاء

لتسهيل مشاركة الشركاء المحليين.

وأخذ مصالح كل الشركاء يف االعتبار.

• السعي إىل أهداف مشتركة كجزء

الشركاء واالتفاق عليها بوضوح.

المانحة أو المنظمات.

الموارد.

صنع القرارات وتشغيل البرامج كما • احترام مكانة الوكاالت التي تتحدد
هو مرغوب فيه.
مشاركتها يف األنشطة المنسقة بنا ًء
على تفويضاتها الخاصة ،مثل اللجنة
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المعممة ،بينما ال يتم تغطية
تضم سكانا ً
مناطق أخرى
ُ

• تبني عملية واضحة ومنظمة

القرارات ومجموعات العمل.

يشعر الشركات أن استقالليتهم

يف بعض المناطق الجغرافية

لتحديد وإعطاء األولوية وتخصيص

• ضمان التمثيل الواسع يف اتخاذ

الحيادية:

يضاعف الشركاء الجهود المبذولة

حضور االجتماعات.

يع ُد معرفة وتحديد العوائق التي تعترض التنسيق الخطوة األويل
يف التغلب عليها .تعتم ُد العديد من العوائق التي تعترض التنسيق
على طبيعة العمليات يف حاالت الطوارئ وممارسات العمل السيئة
يف البيئات الصعبة .يتناول هذا االستعراض العام بعض العوائق
تخضع
الشائعة التي تعترض التنسيق .يف حين أن هذه العوائق ال
ُ
غالبا ً لسيطرة هيئة التنسيق مثل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،إال أنه من المحتمل أن تتأثر عن طريق تطبيق
بعض النصائح.

المنافسة:

إجراءات أحادية الجانب:

• تحديد األدوار والمسؤوليات مع

رداءة تدفق المعلومات:

ال تصل المعلومات إىل صانعي
القرارات أو ال يتم اعتبارها أثناء

عملية اتخاذ القرارات.

• تحديد العراقيل واألسباب مثل ،أين

توقفت المعلومات؟

• العمل مع األشخاص الذين

بحوزتهم المعلومات لتسهيل تدفقها.

• طلب مساعدة المنسق المقيم/

منسق الشؤون اإلنسانية لتدبر أمر
العقبات.

• ال تفرض رقابة على معلومات قد

تكون غير مالئمة لصانعي القرارات.
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سوء القيادة:

إخفاق هيئة التنسيق يف القيام
بمهام "الوسيط األمين".

الصدام بين الشخصيات.
ِ

• تبني نمط القيادة التعاونية ومراعاة
التصرف بطريقة حيادية.

• إقامة شبكات العمل الشخصية
والحفاظ عليها.

الهيمنة من قبل بعض الشركاء ،أي • ضمان التمثيل الواسع يف اتخاذ
فرض القرارات دون عملية واضحة القرارات ومجموعات العمل.
شفافة.

مشاركة العديد من صانعي

القرارات أو العديد من المنظمات،

الذي سيؤدي إىل تعقيد العملية

وعدم التوافق يف اآلراء ،أو على

األقل سيكون من الصعوبة تحقيق

ممارسات العمل غير المالئمة:

• االستفادة من آليات التنسيق

اإلخفاق يف معرفة القيود اللغوية.

والوطنية والمحلية لالستفادة من

تباين الممارسات الثقافية أو

العملية وأنواع المعرفة.

• التقييم الدوري لرضا الشركاء من

عند تسجيل معلومات جهات

خالل المالحظات غير الرسمية أو
عملية استعراض األداء الرسمي.

االتصال ،يجب تضمين حقال ً للغة
المفضلة.

• تأسيس آليات تنسيق المركزية

• تبني أنظمة إلدارة المعلومات

لتسهيل مشاركة الشركاء المحليين.

والمعرفة لتلبية المستويات المحلية

المتعلقة بقدرة وخبرة تكنولوجيا

المعلومات واالتصال.

المالئمة عند المستوى المحلي

سوء األداء:

و/أو على صعيد المجموعة مثل،
عندما تمارس هيئة التنسيق

غياب المساءلة (التصاعدية أو

القيادة االستبدادية وتفرض

التنازلية).

القرارات على اآلخرين دون عملية

فشل الشركاء يف الوفاء بشأن

واضحة للمشاركة أو مهتمة للغاية

المسؤوليات ومعايير االجتماع

المستحقة
باإلجراءات القانونية ُ

المتفق عليها ،مثل المبادئ

ويتعذر عليها صنع القرارات.

التوجيهية للمجموعة االستشارية

الدولية للبحث واإلنقاذ والتزامات
نقص الموارد:

• االعتماد على عمليات التنسيق

ضيق الوقت ونُدرة الموارد الواجب

التنسيق.

منحه وقت وموارد محددة.

األكاديمية والبحثية والمهنية.

التحريرية والشفوية يف االجتماعات.

قيادة التنسيق غير المجدية وغير

اعتبار التنسيق أولية دنيا نظرا ً إىل

الخبرة المحلية ،مثل المؤسسات

تجاهل الجوانب بشأن ُ
العمر والنوع • نقل جميع المعلومات الجوهرية
االجتماعي.
كما هو مطلوب .توفير الترجمة

االتفاق.

تكريسهما للتنسيق أو

الحالية .مشاركة المنظمات الدولية

المجموعة.

الحالية وتفويض مسؤوليات

• تذكر المبادئ التوجيهية والمعايير
أو االلتزامات المتفق عليها.

• االستفادة من سلطة المنسق

المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية
والحكومة الشريكة أو الجهات
المانحة.

• مراقبة األداء لكل الشركاء تجاه

تثمن على قدم
الشروط التي ّ
المساواة االشكال المختلفة
للمساهمة.

• تحديد االسم والتشهير به ،إذا أخفق

• ترشيد استخدام االجتماعات (أنظر

كل شيء آخر...

قسم ل 2.2.أعاله).

• السعي للحصول على الدعم

نقص المعرفة أو سوء إدارة
المعلومات:

الخارجي أو عن بعد أو من المقر

• االستثمار يف المعلومات المفيدة

تأخر توفير المعلومات أو رداءة

المعلومات إن تطلب األمر ذلك.

بالتنسيق أو ألنهم ليسوا على دراية • السعي إىل الحصول على الدعم
باتفاقيات التنسيق.
الخارجي عن بعد ومن المقر

الفشل يف توطيد استراتيجيات

التعبئة البطيئة أو غير المالئمة

للموارد البشرية والمادية والمالية.
دوران الموظفين ،إذ يفتقر

الموظفون الجدد إىل االلتزام

وإدارة المعرفة.

الرئيسي والدويل يف تعبئة الموارد.

جودتها.

للتواصل أو إدارة المعلومات.

الرئيسي يف معرفة خبرة إدارة

• تبني أنظمة إلدارة المعلومات

والمعرفة لتلبية المستويات المحلية

المتعلقة بقدرة وخبرة تكنولوجيا

المعلومات واالتصال.

لمزيد من القراءة المتعمقة حول هذه المواضيع التي تغطي أيضا ً القيادة التعاونية واتخاذ القرارات الجماعية ،والتأثير والتفاوض ،يرجى مراجعة
الكتيب "هيئة العمل الجماعي" الموجود يف برمجيات بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق .
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التنسيق

ل 3.دعم دورة البرامج اإلنسانية

المهمة

يع ُد تنسيق األنشطة اإلنسانية أساس التطبيق الناجح لدورة البرنامج
اإلنساين للمساعدة يف التحضير من أجل إدارة وإتمام االستجابة
اإلنسانية (أنظر قسم أ.)2.

يعد التنسيق بين المجموعات جهدا ً تعاونيا ً بين المجموعات التي
تحسن نوعية االستجابة .حيث يتم تأسيس عدة مجموعات أو
ُ
قطاعات ،ينبغي على مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وضع مجموعة تنسيق مشترك
بين المجموعات يف أقرب فرصة وضمان عقد اجتماعات منتظمة ،وإنه
لمن المهم أن تدعم مجموعة التنسيق المشترك بين المجموعات
عمل منسقي المجموعة بطريقة هادفة ،ويعد دور المنسق بين
المجموعات مهما ً للغاية .يشمل دور المنسق بين المجموعات
عدة وظائف :مستشار ومنسق وداعم ومؤثّر .من الضروري تشجيع
التعاون وتبادل المعلومات وبناء الثقة سواء مع منسقي المجموعة
أو فيما بينهم كذلك .تعتبر مجموعة التنسيق المشترك بين
المجموعات مسؤولة أمام المنسق العام/منسق الشؤون اإلنسانية
وتقدم تقاريرها إىل الفريق القطري لألعمال اإلنسانية من خالل مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

قد يع َّرف مصطلح تنسيق األنشطة اإلنسانية بأنه طريقة شاملة
مبدئية إلدارة وتقديم المساعدة اإلنسانية من خالل التخطيط
االستراتيجي ووضع السياسات وتهيئة التعاون واتخاذ القرارات
بتوافق اآلراء ،وليس التنسيق العمل اإلنساين نظام قيادة وسيطرة ،وال
يستن ُد على النهج التوافقي فقط( .انظر أيضا ً قسم أ 3.بشأن هياكل
تنسيق العمل اإلنساين)

ل 1. 3.التنسيق بين المجموعات
إن هدف تنسيق العمل اإلنساين هو ضمان عمل الجهات العاملة التي
تستجيب إىل الكوارث وحاالت الطوارئ معاً ،وذلك لتحقيق األهداف
ُ
االستراتيجية المشتركة وكذلك تصميم وتقديم/إتمام مساعدتهم
بصورة متكاملة حسب تفويضاتهم وقدراتهم .ينبغي مواءمة أنشطتهم
استجابة إىل االتفاقيات المتبادلة بشأن التغييرات يف الظروف ،وبالتايل
االحتياجات.
يف الحاالت التي تتطلب تأسيس عدة مجموعات (أو قطاعات) ،من
المهم ضمان أن هذه المجموعات تعمل معا ً لتحقيق أقصى قدر من
المردود الجماعي .انظر أيضا ً قسم أ 3.1.لمزيد من المعلومات العامة
بشأن نهج المجموعة‘ ،ونموذج مراجعة مجموعة التنسيق التابعة
إىل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت‘ الموجودة يف برمجيات
بعثة األمم المتحدة ( .)UMSتُعد المهمة األساسية لمكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية (ونظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق)
يف العملية اإلنسانية هي تيسير التنسيق بين المجموعات/القطاعات
لضمان وجود فهم متبادل لالحتياجات واالتفاق على خطة استراتيجية
مشتركة لتلبية تلك االحتياجات وتحديد الموارد (بما فيها التمويل)،
وضمان أن المنسق العام/منسق الشؤون اإلنسانية والفريق
يظل على علمٍ باالهتمامات
القطري لألعمال اإلنسانية (إذ تم إعداده)
ُ
األساسية للقطاعات المشتركة.

الغرض
يسهل التنسيق بين المجموعات التحليل والتخطيط المشترك،
ُ
واالتفاق على تحديد أولويات التدخالت والمناطق الجغرافية
والمجموعات المستضعفة ،وتفادي الثغرات واالزدواجية يف تقديم
الخدمة .يتيح التنسيق للمجموعات للتشارك يف تحديد االهتمامات
المشتركة المترابطة ،مثل المياه الرديئة وظروف الصرف الصحي
والنظافة التي من المحتمل تؤدي إىل مشاكل صحية كبيرة ،وكذلك
االستفادة المثلى من استخدام الموارد مثل ،استغالل توزيع األغذية
المخطط له إلجراء حملة تطعيم ضد الحصبة .يأخذ يف عين االعتبار
النُهج واألساليب المختلفة لتوفير المساعدة بأقصى قدر ٍ من
يسمح العمل
الفعالية ،مثل استخدام النقد مقابل المساعدة العينية.
ُ
معا ً يف هذه الطريقة لتقديم المساعدة بطريقة مشتركة معقولة،
باستخدام فرضيات عامة والتقيد بنفس المبادئ .يعزز مراعاة قضايا
الحماية التي تؤثر على جميع القطاعات وتساعد عامال ً من عوامل
والعمر
كيفية تأمين أن الخدمات تراعي تحديات النوع االجتماعي
ُ
واإلعاقة للسكان الذين تخدمهم.
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ينبغي على مجموعة التنسيق المشترك بين المجموعات ضمان
إقامة وصيانة روابط كافية بين المجموعات والمنظمات الوطنية
والوزرات المختصة المعنية .قد يتم قيادة المجموعات أو المشاركة يف
قيادتها بواسطة الهيئات الوطنية وتصبح شريكة طبيعية لضمها إىل
مجموعة التنسيق المشترك بين المجموعات.
يتجاوز دور المنسق بين المجموعات دور منظم االجتماعات فقط.
ينبغي عليه/ـ ـ ـ ــها إضافة قيمة من حيث المعرفة والتوجيه والتحفيز
لتعزيز نوعية العمل للمجموعات .للقيام بذلك ،يجب على المنسق
بين المجموعات تكوين فهما ً جيدا ً للغاية للحالة المحلية (السياسية
واالجتماعية واألمنية) واالهتمامات الرئيسية لكل القطاعات .من
المهم أيضا ً أن يكون المنسق بين المجموعات استباقيا ً ويك ّون روابط
قوية مع أ كثر الجهات المعنية بتنفيذ العمليات ،كال ً من المنظمات
غير حكومية الدولية والمحلية ،والصليب األحمر/الهالل األحمر
ووكاالت األمم المتحدة ،واإلخطار عن أنشطته وقيوده .ينبغي على
المنسق بين المجموعات ،كلما كان ذلك ممكناً ،القيام بمهام ميدانية
وااللتقاء باألشخاص المتضررين والسلطات المحلية والقطاعات من
غير الدول ،وما إىل ذلك للحصول على فهم دقيق للمشهد اإلنساين.
يجب على المنسق بين المجموعات العمل عن قرب مع مهمة إدارة
ُ
المعلومات التابعة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
لضمان االستفادة الكاملة ألدوات وخدمات إدارة المعلومات لدعم
التحليل المشترك بين القطاعات .ستسمح هذه اإلجراءات االستباقية
للمنسق المشترك بين المجموعات بإضفاء ثقل وقيمة مضافة
إىل الدور الوظيفي ،وتقديم معرفة بالحالة والقوى المحركة المحلية
لضمان أن تكون االستجابة مبدئية ومتأقلمة مع الواقع المحلي،
ضرار" (انظر أيضا ً القسم أ .)1.يف حين
وتراعي قواعد "ال ضرر وال ِ
أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق هو المسؤول عن تهيئة التنسيق بين المجموعات،
تتحمل جميع المجموعات المسؤولية للمساهمة يف العمل الجماعي
لمجموعة التنسيق المشترك بين المجموعات.

المسؤوليات الرئيسية
تتابع وتراقب مجموعة التنسيق المشترك بين المجموعات االستجابة
يجب اإلبالغ عنها للمنسق
وتحدد القضايا والتطورات األساسية التي
ُ
العام/منسق الشؤون اإلنسانية والفريق القطري لألعمال اإلنسانية،

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

التنسيق

وهي تحد ُد وتحيل إىل الفريق القطري لألعمال اإلنسانية المسائل
االستراتيجية األكبر التي يحتاجها الفريق القطري لألعمال اإلنسانية
للتعامل معها وتوفير استجابة مبدئية وفعالة.
تبرز الشروط المرجعية لمجموعات التنسيق بين المجموعات
مسؤولياتها كاآليت:
دعم تقديم الخدمات عبر المجموعات/القطاعات:
•تحديد وتيسير برامج متعددة القطاعات أو المشتركة .حيث توجد
آليات استجابة مشتركة بين القطاعات ،مثل آليات االستجابة
السريعة ،يمكن لمجموعات التنسيق بين المجموعات ()ICCG
الدعم واإلشراف على ذلك.
•دعم مجموعات التنسيق على المستوى دون الوطني لتيسير
االستجابة اإلنسانية الفعالة.
•إعالم وإرشاد وتنبيه الفريق القطري لألعمال اإلنسانية عن
األولويات التشغيلية وثغرات االستجابة ،وهذا يشمل تحديث
المعلومات لدى المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع
لألمم المتحدة والفريق القطري لألعمال اإلنسانية عن
القضايا االستراتيجية الحرجة التي تستلزم منهم االهتمام
والتحرك.
•اتخاذ إجراءات أو إسداء المشورة للفريق القطري لألعمال
اإلنسانية عن اإلجراءات المطلوبة بشأن القضايا التي تؤثر
على التنفيذ الفعال لالستجابة عبر المجموعات بما يف
ذلك ما يتعلق بالتمويل أو الوصول أو الدعم اللوجستي أو
التنسيق أو التغطية المدنية والعسكرية.
•دعم التحليل ،والتخطيط ،والمراقبة عبر المجموعات/
القطاعات:
•تنسيق تقييمات االحتياجات (إذا لزم األمر ،التقييمات المشتركة)
بما يف ذلك تخطيط التقييم والتحليل عبر المجموعات .انظر أيضا ً
فقرة ط 2.للمزيد عن تنسيق التقييم وتخطيط التحليل.

•إجراء تحليل ورصد مشتركين لتحديد االحتياجات ،والمخاطر،
والتهديدات ،ونقاط الضعف ،والقدرات من منظور متعدد
القطاعات.
•إجراء تحليل االستجابة عبر القطاعات التي تراعي استخدام
وإبالغ القرارات بشأن المساعدات النقدية والعينية أو تدخالت
البرامج المشتركة.
•التوصل إىل اتفاق بشأن األهداف االستراتيجية المشتركة
ومشروع خطة االستجابة اإلنسانية (( )HRPأو النداء العاجل)
الموصى بهما للفريق القطري لألعمال اإلنسانية.
•التوصية بالتكيفات والتغييرات يف االستجابة بنا ًء على تحليل
ومراقبة الثغرات بشكل مستمر ،بما يف ذلك المعلومات
والتعليقات التي تم جمعها من خالل المشاركة المجتمعية
المستمرة.
•صياغة طلبات التمويل والمساهمة يف األوراق المخصصة
(صندوق األمم المتحدة للطوارئ  /صناديق قطرية مشتركة)
على نحو تعاوين ،على أساس األوليات المتفق عليها عبر
القطاعات.
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•التمكين والعمل بتنسيق مع مجموعة عمل إدارة المعلومات
إلنشاء قدرات إدارة المعلومات ،واألدوات ،والنهج الالزمة لدعم
االستجابة التشغيلية.
•دمج القضايا المشتركة بين القطاعات يف االستجابة:
•دمج خصائص الجنس والعمر والموصفات المتنوعة للسكان
المتضررين يف االستجابة عبر المجموعات ،بما يف ذلك
استخدام البيانات المصنفة حسب السن والجنس.
•دعم المشاركة المجتمعية عبر المجموعات لضمان أن آراء
األشخاص المتأثرين تقوم بعملية صنع القرار.
•يعد تعميم الحماية عبر المجموعات يف تنفيذ االستجابة
وضمان الحماية جزءا ً ال يتجزأ من جميع عمليات اتخاذ
القرارات التشغيلية والتحديثات الخاصة بالفريق القطري
لألعمال اإلنسانية .انظر أيضا ً ل 3.2.لمعرفة المزيد حول
الحماية.
•دمج العمل المبكر واالستعداد واإلنعاش المبكر يف جميع
المجموعات كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المرونة يف
سياق األزمة أو ما بعد األزمة.
•المناصرة:
•تحديد شواغل المناصرة األساسية ،مثل وصول المساعدات
اإلنسانية ،ومنع ومعالجة انتهاكات القانون الدويل أو الحلول
الدائمة للتشرد ،ومطالبة الفريق القطري لألعمال اإلنسانية
بالمناصرة أو توفير التوجيه االستراتيجي بشأن هذه القضايا
وفقا ً لذلك.

روابط للتنسيق الفعال
إن ضمان التنسيق الفعال بين المجموعات يتجاوز حدود اجتماع
مجموعة التنسيق بين المجموعات .إن النظرة العامة الفريدة
لمجموعة التنسيق بين المجموعات ،ولالحتياجات ،والفجوات،
والتحديات التشغيلية المشتركة بين القطاعات ،تعني أنه يجب
أن تلعب دورا ً مهما ً يف تحديث فريق القطري لألعمال اإلنسانية
حول تقدم االستجابة ،مع توفير التحليل الذي يمكن أن يوجه فريق
القطري لألعمال اإلنسانية يف عملية صنع القرار االستراتيجي،
وطلب إرشادات من فريق القطري لألعمال اإلنسانية حول كيفية
معالجة قضايا السياسات الرئيسية التي تؤثر على كيفية تقديم
المساعدة ،ويقع جزء كبير من المسؤولية على عاتق مكتب تنسيق
الشؤون اإلنساين  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
لضمان الربط بين مجموعة التنسيق بين المجموعات و الفريق
القطري لألعمال اإلنسانية ،مثل المشاركة مع مجموعة التنسيق
بين المجموعات يف القرارات الرئيسية التي اتخذها الفريق القطري
لألعمال اإلنسانية وأخذ المعلومات والتحليالت التشغيلية القيمة
إىل فريق القطري لألعمال اإلنسانية من مجموعة التنسيق بين
المجموعات.
من المهم أن نتذكر أن ممثلي وكالة األمم المتحدة يف الفريق القطري
لألعمال اإلنسانية يمثلون كال ً من مجموعتهم ووكاالتهم ،ويف هذا
الصدد ،يتم تشجيع منسقي المجموعات ورؤساء الوكالة القائدة
للمجموعة ( )CLAعلى إحاطة بعضهم البعض قبل وبعد اجتماعات
الفريق القطري لألعمال اإلنسانية.
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على نفس القدر من األهمية ضمان وجود صلة قوية بين مجموعة
التنسيق بين المجموعات والنظراء الوطنيين وهيئات التنسيق دون
الوطنية ،وتواجه مجموعة التنسيق بين المجموعات ،التي عادة
ما تجلس على المستوى الوطني ،خطرا ً يف عزلها عن العمليات
الميدانية ما لم يسافر منسقو المجموعات والمنسق المشترك
بين المجموعات التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  /نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،بشكل متكرر إىل الميدان
ويزورون السلطات الوطنية ،ويف الوقت نفسه ،يعد ضمان أن ممثلي
التنسيق الميداين يمكنهم بانتظام التغذية يف مناقشات مجموعة
التنسيق بين المجموعات وموا كبتهم للمناقشات على مستوى
رأس المال يف كل من مجموعة التنسيق بين المجموعات و الفريق
القطري لألعمال اإلنسانية أمر بالغ األهمية لضمان تنسيق الجودة.
للمزيد انظر أيضا ً فقرة ل 2.لمعرفة المزيد حول منهجية التنسيق.

ل 2. 3.اعتبارات الحماية
الهدف من دمج اعتبارات الحماية يف االستجابة للكوارث هو تلبية
االحتياجات اإلنسانية إىل أقصى حد ممكن ،وتُظهر التجربة أنه ال
يمكن ألي شخص متضرر من كارثة الوصول إىل المساعدة اإلنسانية
أو االستفادة منها على قدم المساواة ،وقد ال يتمكن كبار السن
واألشخاص ذوو اإلعاقة من الوقوف يف طوابير لفترات طويلة لتلقي
الحصص الغذائية ؛ قد ال يتمكن األطفال من حمل أشياء ضخمة أو
ثقيلة غير غذائية ؛ قد تمنع المعايير الثقافية النساء من الوصول إىل
الرعاية الطبية ،وتحتاج هذه الفئات الضعيفة إىل المساعدة إذا أرادت
الوصول إىل برامج المساعدات اإلنسانية وإعادة اإلعمار واالستفادة
منها على قدم المساواة مع اآلخرين.
الكوارث أيضا يف كثير من األحيان تثير مخاوف جديدة للحماية،
ويمكن أن يؤدي تشريد السكان ،وضعف إنفاذ القانون ،وانهيار آليات
السالمة االجتماعية إىل زيادة مخاطر النهب والعنف القائم على نوع
الجنس واالتجار باألطفال ،وعندما ال تعالج هذه القضايا يف المراحل
األولية من االستجابة اإلنسانية ،من الجائز أن تحدث هذه االنتهاكات
على بل و أن تستمر على بعد انتهاء حالة الطوارئ ،وتشمل الردود
تدابير بسيطة مثل إلقاء األضواء الكاشفة ومجموعات اإليواء القابلة
للقفل ،والمزيد من البرامج الفنية مثل البحث عن أفراد األسرة،
والتدريب ،على سبيل المثال ،من حرس الحدود ،ورصد الفئات
الضعيفة.
وبالتايل ،يتم توفير الحماية يف كثير من األحيان من خالل تدابير عملية
وبسيطة وتشمل مجموعة من الجهات الفاعلة باإلضافة إىل الجهات
الفاعلة التقليدية يف مجال الحماية ،ويجب أال يعني النهج "الحساس
للحماية" أي تغيير يف الهدف األساسي المتمثل يف إنقاذ األرواح؛
تحتاج المنظمات ببساطة إىل دمج اهتمامات الحماية يف استجابتها
لضمان عدم استبعاد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

تعميم الحماية
إن تعميم الحماية هو عملية دمج مبادئ الحماية وتعزيز إمكانية
الوصول اآلمن والسالمة والكرامة يف المساعدات اإلنسانية ،ويجب
مراعاة العناصر التالية يف جميع األنشطة اإلنسانية:
إعطاء األولوية للسالمة والكرامة وتجنب التسبب يف ضرر  -منع
وتقليل أي آثار سلبية غير مقصودة للتدخل إىل الحد األدىن قدر
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اإلمكان والتي يمكن أن تزيد من تعرض الناس للمخاطر الجسدية
والنفسية االجتماعية.
وصول هادف  -ترتيب وصول األشخاص إىل المساعدة والخدمات
بما يتناسب مع الحاجة ودون حواجز .إيالء اهتمام خاص لألفراد
والجماعات الذين قد يكونون ضعفاء بشكل خاص أو يجدون صعوبة
يف الوصول إىل المساعدة والخدمات.
المسائلة  -وضع آليات مناسبة يمكن من خاللها للسكان المتضررين
قياس مدى كفاية التدخالت ومعالجة الشواغل والشكاوى.
المشاركة والتمكين  -دعم تنمية القدرات المجتمعية والفردية
ومساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم ،بما يف ذلك  -وليس على
سبيل الحصر  -الحق يف المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي
والصحة والتعليم.
من خالل دمج مبادئ الحماية يف تقديم المساعدات ،يمكن للجهات
الفاعلة يف المجال اإلنساين ضمان أن أنشطتها تستهدف الفئات
األكثر ضعفا ً وتعزز السالمة والكرامة وتعزز وتحمي حقوق اإلنسان
للمستفيدين دون المساهمة أو إدامة التمييز واإلساءة والعنف
واإلهمال و استغالل.
تتحمل جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية مسؤولية تعميم الحماية،
وتعد الوكاالت القائدة للمجموعة والشركاء مسؤولين عن ضمان
تنفيذ األنشطة من خالل "عدسة حماية" وخاصة لضمان دمج
أنشطتهم مع مبادئ الحماية ،ويمكن أن تقدم مجموعة الحماية يف
الدولة المشورة والتوجيه والتدريب على تعميم الحماية.

االحتياجات الخاصة للجماعات المستضعفة
األشخاص المستضعفون أو مجموعات األشخاص هم أولئك الذين
يتعرضون لمجموعة من المخاطر أو أ كثر خطورة من بقية السكان
والذين لديهم قدرة محدودة على مواجهة هذه المخاطر ،والضعف
هو سياق محدد ويعتمد على القدرات وشبكات الدعم لكل فرد،
وقد تحتاج النساء والرجال والفتيان والفتيات من جميع األعمار إىل
تدخالت أو دعم خاص حسب ظروفهم والتهديدات التي تشكلها
بيئتهم.
ال تشير نقاط الضعف فيما يتعلق بموقف واحد بالضرورة إىل الضعف
يف جميع المواقف وينبغي تجنب التصنيف الشامل للمجموعات
الضعيفة ،ولهذا السبب ،من المفيد إجراء تقييم للضعف لفهم
مواطن الضعف المحددة داخل مجموعة سكانية وداخلها للمخاطر
التي يواجهونها وكذلك القدرات الموجودة على مواجهة هذه المخاطر.
ويتأثر ضعف الناس بعوامل عديدة منها النزوح ،أو الموقع الجغرايف،
أو ديناميكيات القوة الثقافية واالجتماعية المحددة ،أو الوصول إىل
المعلومات والتعليم ،أو الوصول إىل الموارد المادية والمالية ،أو
الوصول إىل الخدمات والبنية التحتية وشبكات الدعم االجتماعي
والخصائص المحددة للمجموعة أو األسرة أو الفرد ،ونزوح السكان هو
عامل رئيسي يؤثر على الضعف؛ النزوح يجلب مخاطر متعددة ويقلل
من القدرة على التغلب عليها.
غالبا ً ما تكون المجموعات المحددة أ كثر عرضة للخطر وتحتاج إىل
مساعدة خاصة يف أعقاب الكارثة ،وتُظهر التجربة أن هذه المجموعات
تشمل دائما ً النساء واألطفال وذوي االحتياجات وكبار السن ،وتشمل
الفئات األخرى التي يحتمل أن تكون ضعيفة الفقراء ،األشخاص
المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز ،ومجموعات
السكان األصليين ،واألسر التي تستضيف األشخاص النازحين داخليا
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والمستأجرين والمستقطنين والمجتمعات المعزولة جغرافيا واألفراد
المرتبطين بطرف يف نزاع مسلح وبعض مجموعات األقليات العرقية
والثقافية يف بلدان معينة.
من الضروري ضمان استشارة الفئات الضعيفة ،وتشجيع مشاركتها
يف تصميم البرامج ،لضمان تلبية احتياجاتها الخاصة ،وتشمل األدوات
الرئيسية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر ،والمشاركة
المباشرة لهذه المجموعات يف عمليات التخطيط المتعلقة بالتعايف،
والتخطيط االقتصادي واالجتماعي ،وإعادة اإلعمار ،وتشمل التدابير
اإلضافية تعيين الموظفات لجمع البيانات وتقييم االحتياجات ،وتنظيم
مناقشات مجموعات التركيز يف األوقات والمواقع التي تناسب ذوي
االحتياجات الخاصة.
انظر فقرة ر 8.للحصول على قائمة بأنشطة الحماية حسب المنطقة
 /القطاع.

ل 3. 3.برامج التحويالت النقدية ()CTP
هناك اهتمام متزايد يف المجتمع اإلنساين ومجتمع المانحين
باستخدام برامج التحويالت النقدية ( )CTPلتلبية احتياجات
المجتمعات المتضررة ،وتوفير النقد ،وال سيما المساعدة النقدية
متعددة األغراض ،يمكن أن يوفر بديال ً أ كثر كريمة عن المساعدة
العينية التقليدية من خالل تمكين الناس من تحديد أولويات
احتياجاتهم حسب ما يرونه مناسباً ،وعالوة على ذلك ،فإن ضخ
األموال يف المجتمعات المتأثرة باألزمة يمكن أن يحفز التجارة
واألسواق المحلية ،مما يساعد على تسريع االنتعاش؛ كما يمكن أن
يكون بمثابة جسر هام بين المرحلتين اإلنسانية واإلنمائية ،خاص ًة عند
إقامة روابط مناسبة مع شبكات األمان االجتماعي الحكومية وبرامج
الحد من الضعف.
يجب أن تكون المساعدة اإلنسانية ،سواء كانت قائمة على النقد أو
عينية ،قائمة على االحتياجات وأن تكون محددة للسياق ،ويعتمد
مالءمة أو جدوى استخدام النقد على الشروط الرئيسية القائمة،
ال سيما وجود وعمل األسواق المحلية ،وقبول وتفضيل وسالمة
استخدام النقد ،وتوافر خيارات التحويل ،وقدرة الشركاء على تنفيذ
البرامج النقدية ،ويف حالة عدم وجود هذه الشروط وال يمكن إنشاؤها،
يجب عدم استخدام النقد ،وباإلضافة إىل ذلك ،هناك بعض االحتياجات
التي ال يمكن تلبيتها من خالل توفير األموال لألسر ،مثل البنية
التحتية الحيوية والخدمات الصحية ،والدعم النفسي واالجتماعي.
قد تختلف الطرق المستخدمة لتقديم برامج التحويالت النقدية على
نطاق واسع ومن المحتمل أن تتغير يف المستقبل عند استكشاف
أدوات  /أنظمة جديدة ،ويعتمد تحديد اآللية األكثر فاعلية لتسليم
النقد على السياق المحلي ،وتشمل بعض الطرق الشائعة:
الدفع النقدي المباشر  -توزيع العملة الصعبة مباشرة على
المستفيدين عادة من قبل
المنظمة المنفذة أو الشريكة.
التسليم من خالل وكيل  -يتم توزيع النقد على المستفيدين من
خالل وكالء تحويل األموال،
مكاتب البريد ،أو التجار ،أو مؤسسات التمويل األصغر ،أو البنوك أو
غيرهم من مقدمي الخدمات المالية المحليين المناسبين.
بطاقات مدفوعة مسبقا ً  -بطاقات الصراف اآليل أو السحب اآليل أو
البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة يف برامج النقد أو اإليصاالت.
تتطلب هذه البطاقات استخدام اتصال هاتفي أو إنترنت .قد يتم
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تقديم البطاقات من قبل البنوك ومقدمي الخدمات المالية من غير
البنوك.
قسيمة المادية  -القسائم غير اإللكترونية و التي يتم توزع على
المستفيدين (الورق ،الرموز ،إلخ).
(مث َّلم)  -األموال أو القسائم التي توزع على الهواتف
بطاقة ذكية ُ
المحمولة بواسطة مشغلي شبكات الهاتف المحمول و  /أو البنوك.

تنسيق برامج التحويالت النقدية
لضمان النقد يمكن أن تسهم يف تلبية االحتياجات اإلنسانية يف أنسب،
بطريقة فعالة وفعالة كجزء من استجابة إنسانية شاملة متعددة
األوجه ،يجب أن تكون منسقة بشكل منهجي ويمكن التنبؤ به وأن
تكون جزءا ً من بنية التنسيق اإلنسانية الشاملة ،ويجب أن يكون
تنسيق النقد ،كما هو الحال مع أي طريقة أخرى ،محددا ً بالسياق.
مجموعة التنسيق بين المجموعات مسؤولة عن تنسيق النقود،
وإذا كانت االستجابة النقدية كبيرة بدرجة كافية ،فقد تقرر مجموعة
التنسيق بين المجموعات  ICCGإنشاء مجموعة عمل نقدية
كمجموعة فرعية من مجموعة التنسيق بين المجموعات ،ICCG
يجب أن يتم توجيه أولوياتها بشكل مباشر ،وتكون قادرة على التأثير
على األولويات التشغيلية لـ مجموعة التنسيق بين المجموعات ICCG
من حيث االستجابة الشاملة ،وعندما يتم تصميم برامج قطاعية
محددة باستخدام استجابة نقدية ،يجب أن تظل منسقة ضمن
المجموعة أو القطاع ذي الصلة كما هو الحال مع أي نوع آخر من
المساعدة.
يجب أن يكون التنسيق النقدي االستراتيجي بين القطاعات ،ونظرا ً
ألن النقد يمكن أن يكون له التأثير األكبر عند تسليمه كتحويل واحد
متعدد القطاعات ،فال ينبغي ربط التنسيق به أو امتالكه ألي مجموعة
أو قطاع واحد ،وبدال ً من ذلك ،يجب أن يشمل القطاعات المختلفة
ويشركها ويدعمها ،ويجب أن يكون للحكومات المضيفة دور قوي يف
التنسيق النقدي ،حيثما أمكن ،بهدف تعزيز الروابط ذات الصلة مع
برامج الحماية االجتماعية الوطنية.

القضايا ذات الصلة لـ نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق  UNDACفي استجابة المرحلة

األولى:
•تأكد من أن النقد مدمج جيدا ً يف منصات التنسيق وعملياتها منذ
بداية االستجابة ،مما يضمن عدم معالجتها يف انعزالية.
•ضمان عمليات إدارة المعلومات :التقاط وتوضيح أي برامج النقد
كجزء من التقارير العادية.
•النظر يف جدوى ومالءمة استخدام النقدية من البداية ،وإبالغ
المناقشات حول خيارات االستجابة األكثر فعالية وكفاءة ،ولهذا
الغرض:
•االتصال بمجموعة عمل التقييم (( )AWGيف حالة وجود
هذه المجموعة) وجمع المعلومات حول جميع التقييمات
المقررة ،وضمان إدراج األسواق يف جميع التقييمات األولية
وتشجيع التقييمات المشتركة و  /أو المنسقة كلما كان ذلك
ممكناً.
•االتصال مع مجموعة اللوجستيات بشأن سلسلة التوريد
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وعمليات الشراء المبكرة.
التنسيق

•االتصال بمركز تنسيق االلتماس العاجل مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية (إذا كان مخططا ً له) للتأكد من أن
المعلومات األساسية عن األسواق وخيارات طريقة االستجابة
مضمنة يف االلتماس العاجل.
•بهدف إنشاء بنية تنسيق مالئمة للسياق:
•ابدأ يف جمع المعلومات حول الجهات الفاعلة التي تفكر يف
التدخالت القائمة على النقد والعوامل التي تستخدمها التخاذ
هذا القرار.
•مراقبة أ كبر عدد ممكن من اجتماعات نظام المجموعة لحل
مشكالت برامج التحويالت النقدية  CTPوالفرص المتاحة.
•تحت قيادة الفريق القطري لألعمال اإلنسانية ومجموعة
التنسيق بين المجموعات ،تأكد من الحاجة إىل إنشاء
مجموعة عمل نقدية متعددة القطاعات كمجموعة فرعية
من مجموعة التنسيق بين المجموعات ،واستكشاف خيارات
للرئاسة وترتيبات األمانة ،والمناصرة التخاذ القرارات ذات
الصلة من قبل المنسق المقيم /المنسق اإلنساين التبع
لألمم المتحدة و الفريق القطري لألعمال اإلنسانية.
•بهدف دمج النقد يف منصة التنسيق والعمليات:
•تأكد من أن طريقة المساعدة يتم تناولها خالل أول اجتماع
بين الفريق القطري لألعمال اإلنسانية والمجموعات
المشتركة والحفاظ على النقد كبند دائم يف االجتماعات
التالية.
•استنادا ً إىل البيانات الثانوية ،قم بتطوير نظرة عامة مبدئية
على الجدوى النقدية ،بما يف ذلك معلومات حول أداء السوق
ووجود الشريك ووجود مزود الخدمة المالية وقدرته.
•تعزيز النظر يف االستجابات القائمة على النقد كجزء من
طلبات صندوق األمم المتحدة للطوارئ ،حيثما كان ذلك
ممكنا ً ومناسباً.

ل 4. 3.إشراك القطاع الخاص
يف حاالت الطوارئ اإلنسانية ،تعد الشركات من أوائل المستجيبين
على أرض الواقع وغالبا ً ما تعمل بشكل مستقل عن هياكل
االستجابة اإلنسانية المنسقة ،وتذكر أن القطاع الخاص (المؤسسات
التجارية ،ورابطات األعمال واالئتالفات (مثل غرف التجارة ،وشبكات
الصناعة مثل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (هيئة
تجارية تمثل مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول يف جميع
أنحاء العالم) أو المؤسسات الخيرية للشركات) يمكنها أن تقدم
المزيد من مجرد التبرع بالمال أو البضائع ،ويف جميع حاالت الطوارئ
تقريباً ،تكون الشركات موجودة قبل الطوارئ وأثناءها وبعدها ،وغالبا ً
ما يكون لديهم معرفة ببيئة التشغيل بالموارد وسالسل اإلمداد
والمعرفة التي قد ال تكون لدى الفاعلين يف المجال اإلنساين ،وقد
يوفرون أيضا ً تقييماتهم الخاصة لظروف التشغيل التي قد تكون
مفيدة للغاية ،ويمكن للشركات أيضا ً مساعدة المجتمع اإلنساين على
مواجهة التحديات اإلنسانية بطرق جديدة مما يقود إىل االبتكار .انظر
أيضا ً القسم أ4.7.
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نظرا ً ألن اهتمام القطاع الخاص الدويل باالستجابة يكون يف العادة يف
األسبوع األول من األزمة ،فمن األهمية التعامل معهم يف المراحل
األولية والتأكد من إدرا كهم لالحتياجات اإلنسانية ذات األولوية
وإدماجهم بشكل هادف يف هياكل التنسيق اإلنساين ،حيثما أمكن
ذلك أو على األقل مرتبطة بهم ،وغالبا ً ما تكون للشركات متعددة
الجنسيات إدارات للعالقات المجتمعية والحكومية باإلضافة إىل إقامة
عالقات ومشاريع مع مجموعات المجتمع المحلي والمنظمات غير
الحكومية ،ولذلك ،من المهم فهم نطاق أنشطتهم ،وحيثما كان ذلك
ممكناً ،من المفيد تذكيرهم بالمبادئ اإلنسانية و مبدأ "عدم اإلضرار".
انظر أيضا ً القسم أ4.1.
الستخدام الموارد المتاحة بشكل كامل على المستوى المحلي،
يجب عليك تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية يف القطاع الخاص التي
يمكنها المساهمة بالمعرفة والموارد وتحقيق "مكاسب سريعة"
يف االستجابة الفورية ،وقد يعني هذا تنشيط االتفاقات العالمية
الموجودة مسبقا ً مع الصناعات أو الشبكات ،مثل مبادرة ربط
األعمال (( )CBiانظر أيضا ً القسم أ )4.7.أو حل المشكالت التشغيلية
الملموسة من خالل ترتيبات "المعامالت" ،على سبيل المثال،
توفير شاحنة لتقديم المساعدة وإصالح طريق هام ،إلخ .حيثما كان
ذلك ممكناً ،سيكون من المفيد أيضا ً ألعضاء نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق إقامة روابط أولية قد تكون مفيدة لجهود
االستجابة القصيرة والمتوسطة المدى.
الستهداف الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص ،يمكن لـنظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الوصول إىل:
•شبكات األعمال ،حيث يتيح ذلك الوصول إىل العديد من
الشركات من خالل نقطة اتصال واحدة ،وتتضمن األمثال:
•قد تشمل غرف التجارة المحلية أو الدولية ،على سبيل
المثال ،أعضاء الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة العديد
من الشركات متعددة الجنسيات العاملة يف المنطقة ،وقد
تكون الغرفة  /الشبكة أيضا ً راغبة يف العمل كجهة اتصال
لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،أي أنها
قد تستضيف اجتماعا ً ألعضائها حتى يمكن التعامل مع عدد
من الشركات يف وقت واحد.
•شبكات مبادرة ربط األعمال المحلية.
•الميثاق العالمي لألمم المتحدة (انظر أدناه) الشبكات
المحلية التي تدعم مبادرة الميثاق العالمي لألمم المتحدة
ومبادئها األساسية على المستوى المحلي.
•شبكات األعمال أو الصناعات األخرى.
•شركات:
•الشركات العالمية مع وجود محلي.
•تكنولوجيا المعلومات واالتصال ( ،)ICTاالتصاالت السلكية
والالسلكية ،الخدمات المالية ،المستهلك وغيرها من
الصناعات ذات الصلة بالسياق المحلي.
•شركات من الدول المجاورة ذات االقتصادات القوية.
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التنسيق

تعترف المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن النهج القائم على
المبادئ للتعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال بدور وأهمية
التعاون مع الشركات ،ولكنها تؤكد أيضا ً على أهمية حماية المقاصد
والمبادئ الواردة يف ميثاق األمم المتحدة ومنع وتخفيف اإلمكانات
المحتملة المخاطر ،ومن الناحية العملية ،هذا يعني مراعاة مخاطر
السمعة المحتملة (والمعروفة أيضا ً باسم العناية الواجبة) عند
التعامل مع القطاع الخاص ،وهذا يمنع المشاركة النشطة مع أنواع
معينة من الشركات ،على سبيل المثال ،الشركات المدرجة يف قائمة
عقوبات األمم المتحدة ،والشركات التي تعمل يف أعمال السخرة
وعمل األطفال ،وبيع األسلحة ،وما إىل ذلك ،وتفرض قيودا ً على
شركات أخرى ،مثل المقامرة والمنتجات الضارة مثل التبغ.
من المهم مالحظة أن هناك فرقا ً بين المشاركة والشرا كة ،وبالنظر
إىل نشر نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق  UNDACيف
المراحل المبكرة من األزمة ،فمن المرجح أن يكون التركيز الرئيسي
ببساطة هو تبادل المعلومات ،وإذا أرادت الشركة الدخول يف شرا كة،
فمن المحتمل أن يكون ذلك مع وكالة تشغيلية سيكون لها عمليات
العناية الواجبة الخاصة بها.
تذكر أنه ،كما هو الحال مع أي شريك آخر ،يجب أن تقوم العالقة التي
يتم بناؤها مع القطاع الخاص على الثقة وأن تكون مفيدة للطرفين،
وكعضو يف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ال تشارك
إال مع الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص لتسهيل التنسيق وتبادل
المعلومات كما هو الحال مع أي صاحب مصلحة آخر ،وإذا كانت
إحدى الشركات تقدم الدعم المباشر لـنظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق (النقل ،المساحات المكتبية وما إىل ذلك) وكانت
هناك حاجة إىل المشورة بشأن ما إذا كانت الشركة قد تشكل خطرا ً
على سمعة األمم المتحدة ،يرجى االتصال بمكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية يف جنيف مع وصف موجز للطبيعة المقترحة للمشاركة،
وتذكر أن التعامل مع شبكات األعمال ،بدال ً من الشركات المحلية
الفردية ،عادة ما يقلل من مشاكل العناية الواجبة المحتملة ،وإذا
كانت الشركات مهتمة بالمشتريات ،فقم بتوجيهها إىل السوق
العالمية لألمم المتحدة .https://www.ungm.org

قائمة تحقق للعمل مع القطاع الخاص
•االنخراط مع القطاع الخاص منذ اليوم األول  -إن القطاع
الخاص موجود بالفعل على أرض الواقع ،حيث يتمتع بالموارد
والخبرات الفنية والوعي الظريف األويل يف كثير من األحيان أ كبر
المهمة
من المستجيبين اإلنسانيين ،وتحقق مع جهة االتصال يف َ
يف جنيف إذا كان هناك مبادرة ربط األعمال أو شبكة أعمال أخرى
نشطة يف البلد واسأل المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع
لألمم المتحدة عما إذا كانت لديهم بالفعل عالقة ثابتة مع شبكة
من القطاع الخاص.
•تحديد االحتياجات الملموسة ويطلب من القطاع الخاص
 العمل مع المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألممالمتحدة ،مجموعة التنسيق بين المجموعات ،قادة المجموعات،
بما يف ذلك منسق النقدية ،منظمات األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية لتحديد االحتياجات  /المتطلبات ملموسة للقطاع
الخاص ،وسيساعد تحديد هذه األسئلة الرئيسية يف توضيح
وتقديم إرشادات أ كثر تحديدا ً للشركات والجمعيات الصناعية
فيما يتعلق بـ "كيف" يمكنهم المشاركة بشكل مباشر يف
االستجابة اإلنسانية و "من" الذين يحتاجون إىل االتصال بهم (من
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خالل توفير الموظفين واإلرشاد والخبرة التقنية) ،وكن محددا ً بقدر
اإلمكان مثل نحتاج إىل أربع شاحنات  2طن ،بما يف ذلك البنزين،
مع سائق ،لمدة أربعة أيام ،يف هذا الموقع المحدد ،لهذا الغرض ".
•إشراك القطاع الخاص يف العمليات واالجتماعات اإلنسانية -
تأكد من دمج ممثلي شبكة القطاع الخاص يف عمليات االستجابة
على نطاق المنظومة واالجتماعات التي يسهلها نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،حيثما كان ذلك ممكناً.
•النظر يف تنشيط الخدمات المتفق عليها مسبقا ً  -تنشيط
المساعدة العملية من قبل شركات االتصاالت وصناعة األقمار
الصناعية للمستجيبين اإلنسانيين من خالل المواثيق الحالية
لإلغاثة من الكوارث (انظر أدناه) ،والتي ينبغي تسليمها يف النهاية
إىل المجموعات ذات الصلة بمجرد تفعيلها.
•مشاركة منتجات إدارة المعلومات مع القطاع الخاص  -قم
بتضمين جهود اإلغاثة المستمرة من القطاع الخاص والمساهمات
يف منتجات المعلومات اإلنسانية ،على سبيل المثال ،تقارير
الحالة ،من يفعل وماذا وأين ،عند االقتضاء ،وتحديد شركات /
شبكات القطاع الخاص التي يمكن أن تدعم إدارة المعلومات
وجمع البيانات وتحليلها ،ويمكن استخدام المعرفة المتعمقة
للقطاع الخاص بالبنية التحتية المحلية ،وكذلك من خالل سالسل
التوريد والعاملين بها ،كمصدر للمعلومات لزيادة الوعي الظريف.

مراجع مفيدة
يمكن االستفادة من إرشادات منفصلة لـنظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق بشأن مشاركة القطاع الخاص يف البرمجة الخاصة
بالمهمة التابعة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث أو عن طريق
االتصال بمركز تنسيق المهمة يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية يف جنيف.
موقع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية https://www.
 .unocha.org/theme/partnerships-private-sectorرابط موقع
مبادرة األعمال .https://www.connectingbusiness.org
يعد الميثاق العالمي لألمم المتحدة أ كبر مبادرة يف العالم الستدامة
الشركات ،ويدعو الشركات إىل مواءمة االستراتيجيات والعمليات مع
المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد،
واتخاذ اإلجراءات التي تعزز األهداف المجتمعية https://www.
.unglobalcompact.org
مبادئ توجيهية بشأن اتباع نهج قائم على المبادئ للتعاون بين
األمم المتحدة وقطاع األعمال https://www.unglobalcompact.
_org/docs/issues_doc/un_business_ partnerships/guidelines
.principle_based_approach_between_un_business_sector.pdf
ميثاق التواصل اإلنساين (المشاركة يف صناعة الهاتف المحمول):
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/
disaster-response/humanitarian- connectivity-charter
ميثاق اتصال األزمات (المشاركة يف صناعة األقمار الصناعية):
.https://www.esoa.net/ Resources/ESOA-UN-Charter-Doc-v2
.pdf
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ل 5. 3.تخطيط وتمويل االستجابة اإلنسانية
التنسيق

من العناصر المهمة يف دورة البرنامج اإلنساين تخطيط االستجابة
اإلنسانية والتمويل الذي يبدأ يف المرحلة المبكرة للغاية من االستجابة.
يف األيام األوىل التي تعقب الكارثة ،سيتعين على المنسق المقيم
 /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة و الفريق القطري لألعمال
اإلنسانية أن يقررا الحاجة إىل خطة استجابة مشتركة أولية يتم
التشاور معها بين جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية ،وإىل أقصى حد
ممكن ،ينبغي أن تشارك السلطات الوطنية يف تطوره.
التخطيط األويل لالستجابة وااللتماس العاجل
تسمى خطة االستجابة األولية يف حاالت الطوارئ المفاجئة عاد ًة
بااللتماس العاجل ( ،)FAوالذي توجد له إرشادات وممارسات محددة
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCوااللتماس العاجل هو
عبارة عن استراتيجية أولية مشتركة بين الوكاالت  /القطاع لالستجابة
اإلنسانية وأداة لجمع التبرعات ،بنا ًء على تقييم سريع لحجم الطوارئ
وشدتها ،ويعبر االلتماس العاجل عن الرؤية المشتركة لفريق
الفريق القطري لألعمال اإلنسانية للعمل اإلنساين داخل البالد خالل
األشهر القليلة المقبلة ،واستراتيجية استجابة أولية تشمل أولويات
االستجابة ،واإلجراءات الواجب اتخاذها على مستوى المجموعة /
القطاع ،واألدوار والمسؤوليات ،ومتطلبات التمويل الموحدة لمدة
تصل إىل ستة أشهر.
ينشأ االلتماس العاجل يف األيام ال 7 - 5االوىل بعد حالة طوارئ كبرى
والتي تحتاج مساعدة دولية ،ويستمر االلتماس العاجل لمدة 6
أشهر ويمكن مراجعته بعد  6-4أسابيع بنا ًء على فهم متعمق أ كثر
لالحتياجات وسياق االستجابة ،وإذا كانت حالة الطوارئ ستحتاج
إىل مساعدة دولية مستدامة بعد فترة االلتماس العاجل ،فيجب
مراجعة االلتماس العاجل األول بعد  6-4أسابيع وتطويره ليصبح
خطة استجابة إنسانية طويلة األجل ( ،)HRPوعادة ما تتراوح بين 3-1
سنوات ،وهدف االلتماس العاجل هو:
•تجنب التنافس والتداخل مع نداءات الوكالة الواحدة.
•توفير إطار عمل لبرمجة (الجهات الفاعلة يف االستجابة المحلية)
استراتيجية ،منسقة وشاملة.
•جذب تمويل الجهات المانحة من خالل تقديم متطلبات التمويل
حسب المجموعة  /القطاع ،وإن أمكن ،جرد لمشاريع االستجابة
المرتبطة بها من قبل المنظمات الفردية لكل مجموعة  /قطاع.
•تمكين التتبع العام لتمويل المانحين لمشاريع االستجابة ،لإلشارة
إىل فجوات التمويل.
يباشر المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة
االلتماس العاجل بالتشاور مع الفريق القطري لألعمال اإلنسانية
وبعد اتفاق منسقي اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ( ،)ERC’sويمكن
لجميع الشركاء يف المجال اإلنساين ،بما يف ذلك السلطات الوطنية،
المشاركة يف تطوير خطة االستجابة اإلنسانية ،وعادة ،يتم إشراك
السلطات الوطنية ،ال سيما من خالل مناقشات المجموعات /
القطاعات مع الوزارات المختصة ،وإذن الحكومة إلصدار الطعن غير
مطلوب ولكن التشاور ضروري ،وقد تشمل وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية (الوطنية والدولية)
مشاريع يف النداء ،وتنسق حركة الصليب األحمر  /الهالل األحمر
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عاد ًة ردها بموجب االلتماس العاجل ،ولكنها غالبا ً ما تختار أن تناشد
التمويل بشكل مستقل ،ويمكن إدراج الهيئات الحكومية يف البلد
المتأثر كشركاء تقنيين يف مشاريع األمم المتحدة أو المنظمات غير
الحكومية ،لكن ال يمكنها أن تطلب مباشرة األموال أو تكون متلقية
رئيسية  /منفذة للتمويل الصادرة من خالل االلتماس العاجل.
يتضمن االلتماس العاجل العناصر الرئيسية التالية والهيكل:
•إستراتيجية الدولة  -لمحة عامة عن األزمة ،تحدد نطاق  /شدة
الطوارئ ،واالستجابة األولية الحكومية والثنائية.
•األهداف اإلستراتيجية  -نطاق االستجابة ،وتحديد أهداف االلتماس
العاجل ،واإلطار الزمني والمناطق  /المجموعات السكانية
المستهدفة ،على النحو التايل:
•تحليل االحتياجات األولية.
•قدرة استجابة الحكومة (إدارة الطوارئ والموارد ،شبكات
األمان االجتماعي).
•قيود الوصول والقيود التشغيلية األخرى على استجابة
الفريق القطري لألعمال اإلنسانية (الوجود الحايل ،والقدرة
على التوسع السريع ،والشركاء المنفذون).
•االستجابة اإلنسانية والتمويل خارج االلتماس العاجل ،على
سبيل المثال الصليب األحمر  /الهالل األحمر ،أطباء بال حدود،
المجتمع المدين والشركاء غير التقليديين.
•المساعدة الدولية غير اإلنسانية ،مثل البرمجة التطويرية
المستمرة والقدرة على التكيف مع حاالت الطوارئ.
•استراتيجية االستجابة  -الخطوط العريضة:
•المخاطر المتوقعة وكيفية تطور األزمة يف األسابيع المقبلة.
•اعتبارات التنفيذ وكيف سيتم التعامل مع العقبات ،مثل
الوصول الفعلي.
•أولويات االستجابة المتفق عليها ،كما هي مرتبطة بالمكان
الذي يتم فيه تقييم االحتياجات  /توقع أن تكون االحتياجات
أسوأ.
•المتطلبات المالية الموحدة لاللتماس العاجل (وليس
للحكومة).
•استراتيجيات القطاع  -الخطوط العريضة لكل مجموعة  /قطاع:
•أهداف االستجابة وأولوياتها.
•اعتبارات الهدف وأعداد األشخاص المستهدفين.
•المتطلبات المالية.
•إذا كان ذلك ممكناً ،فهناك قائمة بمشاريع االستجابة من
قِبل منظمات فردية ،وكل منها يشير إىل المنظمة والشخص
المسؤول عن االتصال ،وملخص ألهداف المشروع،
واألولويات واألنشطة ،والمتطلبات المالية.
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يف حين يقدم االلتماس العاجل االستراتيجية اإلنسانية وجاذبيتها ،فإن
األموال اإلنسانية تأيت من مجموعة من المصادر بما يف ذلك:
•الحكومات الوطنية
•المجتمع المدين
•أموال المنظمات غير الحكومية
•المانحون الثنائيون
•المانحون متعددو األطراف
•تبرعات الشركات
•الجهات المانحة الفردية
•األموال المجمعة
يدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAثالث أدوات تمويل
رئيسية بغرض صرف األموال بسرعة لبدء االستجابة أثناء إجراء
تقييمات متعمقة وتخطيط استجابة طويل األجل:
•منحة نقدية طارئة  -مرفق منحة صغيرة (ال يمكن أن تتجاوز
الطلبات  100000دوالر أمريكي) لبدء اإلغاثة اإلنسانية والتنسيق،
لشراء و  /أو نقل مواد اإلغاثة ،ويقدم المنسق المقيم  /المنسق
اإلنساين التابع لألمم المتحدة توصية بشأن تمويل المكتب
الرئيسي لألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ويمكن ،يف
حال الموافقة ،تصرف األموال يف غضون بضعة أيام.
•صندوق األمم المتحدة للطوارئ ( - )CERFمفتوح فقط لوكاالت
األمم المتحدة (وليس المنظمات غير الحكومية) لتعزيز العمل
المبكر واالستجابة للحد من الخسائر يف األرواح ،وتعزيز االستجابة
لمتطلبات الوقت الحرجة وتعزيز العناصر األساسية لالستجابة
اإلنسانية يف األزمات التي تعاين من نقص التمويل (انظر القسم
أيضاً) أ.)3.4.
يجب أن تستند المشروعات الممولة من الصندوق إىل تقييم
االحتياجات (األولية) واالمتثال لمعايير الصندوق إلنقاذ األرواح،
واألنشطة التي:
•يف غضون فترة زمنية قصيرة ،قم بمعالجة أو تخفيف أو
تجنب الخسائر المباشرة يف األرواح أو األذى الجسدي أو
التهديدات للسكان.
•الخدمات اإلنسانية المشتركة الالزمة لتمكين األنشطة المنقذة
للحياة ،مثل الخدمات اللوجستية وخدمات الدعم.
سيتم إنشاء طلب صندوق األمم المتحدة للطوارئ بواسطة مكتب
المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة بدعم
من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (المكتب القطري أو المكتب
اإلقليمي) ألمانة الصندوق يف نيويورك ،وإذا لم يكن هناك وجود
ميداين لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،فقد تحتاج فرق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إىل دعم طلب صندوق
األمم المتحدة للطوارئ لتقديم طلبات االستجابة السريعة ،بدعم من
المكتب اإلقليمي.
الصناديق المجمعة القائمة على أساس البلد  -هي صناديق
إنسانية متعددة المانحين لألزمات الممتدة التي أنشأها منسق اإلغاثة
يف حاالت الطوارئ ( ،)ERCوالتي يديرها مكتب تنسيق الشؤون
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اإلنسانية على المستوى القطري تحت قيادة المنسق المقيم /
المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة ،ويتم تخصيص األموال
للشركاء من قِبل المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم
المتحدة من خالل عملية استشارية داخل الدولة (بشكل أساسي
للمنظمات غير الحكومية) ،لتقديم الدعم كل من أولويات االستجابة
االستراتيجية تتماشى مع دورة البرنامج اإلنساين واالستجابة لحاالت
الطوارئ المفاجئة.

دور نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق:
يف كثير من األحيان ،سيقوم فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،وخاصة موظفي مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية يف الفريق ،بدعم تطوير االلتماس العاجل الذي
سوف يستعير بشكل كبير من تحليالت الحالة األولية من قبل
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،عن بعد ويف
الموقع ،وسيحتل التخطيط األويل لالستجابة اجتماعات مشتركة بين
الوكاالت  /المجموعات اعتبارا من  3-2أيام ،وقد ُيطلب من نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق دعمها وينبغي أن تضخ
فهمها التشغيلي لحالة الطوارئ ،وتعد تقييمات نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق األولية وتحليل الوضع الناشئ عنصرين
أساسيين يف صياغة استراتيجية االستجابة األولية بموجب االلتماس
العاجل ،وخاصة بالنظر إىل التطور المتوقع لألزمة وأولويات االستجابة
التشغيلية واعتبارات التسليم.
تعتمد االلتماسات العاجلة على االحتياجات ،ولكن عادة ما تكون
هناك قيود من حيث القدرة على التنفيذ ومدة المساعدة الدولية
التكميلية ،وهذا يعني أنه ال يمكن القيام بكل شيء يف االلتماس
العاجل ويجب أن تظل متطلبات التمويل واقعية ،ولن يكون لدى
االلتماسات العاجلة التي تضخمت ،أو تفتقر إىل الفهم التشغيلي
وتحديد األولويات ،قوة دافعة مع المانحين أو أهمية التشغيل.
يف حالة عدم وجود مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
تكون المساعدة عن بُعد متاحة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية أو المقر الرئيسي الذي يمكن أن يدعم المسائل
التقنية والصياغة ،وتواصل السوائل بين نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق والمكتب القطري  /اإلقليمي لمكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ( )OCHAالمنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع
لألمم المتحدة ( )OCHA HQهو المفتاح.

ل 6. 3.المشاركة المجتمعية
تعد المشاركة مع المجتمعات المحلية يف أعقاب وقوع الكارثة
ضرورية لضمان حصول األشخاص المتضررين على المعلومات التي
يحتاجون إليها لتنظيم استجاباتهم الخاصة ،واتخاذ اإلجراءات المنقذة
للحياة على مستوى األسرة والحصول على المساعدة اإلنسانية ،فضال ً
عن تقديم مالحظات مهمة حول التحديات والفجوات ،ويعمل ذلك
على تحسين جودة البرنامج وتأثيره ،مما يؤدي إىل عمليات استجابة
إنسانية أ كثر فعالية وخضوع للمساءلة ،ويف حين أن هناك إجماع على
أهمية مشاركة المجتمع لتحقيق المساءلة يف االستجابة اإلنسانية،
فإنه غالبا ً ما يثير السؤال “كيف يمكننا فعل ذلك فعال ً؟"
يمكن لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أن يقوم بدور
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حاسم يف إعداد "استجابة مسؤولة" ،وعلى وجه الخصوص ،ضمان
تلبية االحتياجات من المعلومات على الفور ،و ُيقترح نشر خبير
متخصص يف مشاركة المجتمع مع فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،ويمكن العثور على الشروط المرجعية لهذا
الموقف يف نظام بعثة األمم المتحدة.
توفر قائمة اإلجراءات المقترحة أدناه أفكارا ً واضحة ألعضاء نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق لضمان مساءلة األشخاص
المتضررين يف المرحلة األوىل من التنسيق ،وضمان متابعتها يف
جميع دورة البرنامج اإلنساين ،ويختلف كل موقف إنساين وسيكون
من المهم تكييف اإلجراءات مع سياق العملية ،ويمكن أن تكون
القائمة بمثابة تذكير للمجاالت المختلفة التي يجب وضعها يف االعتبار
لتفعيل المساءلة على نطاق االستجابة.

التنسيق
دعم المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة لتحديد
المنظمات غير الحكومية الوطنية ،و/أو المجموعات المجتمعية و/
أو االتحادات التي ستدرج يف الفريق القطري لألعمال اإلنسانية أو
لحضور اجتماعات الفريق القطري لألعمال اإلنسانية ذات الصلة،
وضمان تمثيل المجتمع الكايف يف صنع القرار.
•تواصل مع منظمات تطوير وسائل اإلعالم( ،انظر أدناه) للمساعدة
يف ربطها بالمجموعات ومجموعات ومجموعة التنسيق بين
المجموعات وضمان إدراجها يف عمليات التخطيط.
•ضمان احتواء اجتماعات التنسيق على بند دائم يف جدول األعمال
بشأن إشراك المجتمع والمساءلة ،وال سيما مراجعة الشكاوى
وردود الفعل من المجتمعات (عبر وكاالت قد يكون لديها آليات
للشكاوى والتعليقات) وتطوير وسائل اإلعالم وغيرها من الوكاالت
المحلية)؛ حدد بسرعة االتجاهات ،وحدد بشكل جماعي الحلول
وتتبع التقدم المحرز يف معالجتها ،أي طلب معلومات حول ما هي
الوكاالت التي تقول وتسمع من المجتمعات؟ ضمان اإلبالغ عن
االتجاهات ردود الفعل.
•تقييم سريع ألفضل بنية لجمع وتحليل التعليقات المشتركة
باعتبارها "خدمة مشتركة".
•تحديد األبطال المحليين ،وقد يشارك واحد أو العديد من الشركاء
المنفذين يف إشراك المجتمع أو التواصل مع المستفيدين أو
أعمال المساءلة؛ تحديد أي من هذه وطلب دعمهم ،ويف كثير من
األحيان المنظمات غير الحكومية لديها مثل هؤالء الموظفين.
•قم بتوثيق تعليقات المجتمع وتضمين أنشطة مشاركة المجتمع
يف جميع تقارير الحالة ،ووثائق نظرة عامة على االحتياجات ،إلخ.

التقييم والتحليل
•اتفق مع مجموعة التنسيق بين المجموعات على أن التقييمات
تهدف إىل تضمين عينة تمثيلية من السكان ،وتحديد العمر
والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وما إىل ذلك (وليس فقط قادة
المجتمع) ،وعندما ال يكون ذلك ممكناً ،يجب استخدام البيانات
المصنفة حسب العمر والجنس واالعتراف بفجوات التقييم
للمستجيبين يف المرحلة الثانية.
•تأكد من تضمين األسئلة المتعلقة بأولويات المساعدات ووسائل
إيصالها (عينية وقسائم ونقد) واحتياجات وتفضيالت المعلومات
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(ما يحتاج الناس إىل معرفته وكيف يفضلون تلقي المعلومات
والتواصل مع المجيبين والسلطات) يف جميع التقييمات
المشتركة ،وهناك البنوك السؤال الحالية لالستفادة يف برنامج
بعثة األمم المتحدة.
•تأكد من أن التقييمات المنسقة تشمل الدعم المقدم من
منظمات تطوير وسائل اإلعالم ،مثل  BBC Media Actionو
 ،Internewsوما إىل ذلك ،حسب االقتضاء.
•التحقق من صحة نتائج التقييمات مع أفراد المجتمع حيثما
أمكن ذلك أو تضمينها يف توصيات لجهود االستجابة المستمرة
بعد نشر نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
•يجب أن تحدد منتجات إدارة المعلومات احتياجات المعلومات
واالتصاالت وقنوات االتصال المناسبة مع المجتمعات المتأثرة.

التواصل واالعالم
تنسيق تطوير ونشر الرسائل اإلنسانية الرئيسية باللغات المحلية.
•اسمع ،ال تزعج المجتمعات ،وضمن مجتمع االستجابة ،حدد
أنشطة  /مشاريع "االستماع" الحالية أو المخططة التي قد تكون
موجودة ومحاولة إنشاء أوجه تآزر ،وقد تكون هذه غير رسمية أو
منظمة.
•تواصل مع شبكات الراديو المحلية ووسائل اإلعالم األخرى
لالتصال بممثلي المنظمات اإلعالمية المحلية  /المجتمعية،
وينبغي أن ينظم مجتمع االستجابة المنسق إحاطات إعالمية
منتظمة حيث يقوم مسؤولو المساعدات ،من المنظمات المحلية
والدولية ،بإيجاز وإلقاء أسئلة من وسائل اإلعالم المحلية حول
التقدم والخطط والتحديات.

خطة لالستجابة االستراتيجية
•تأكد من أن االلتماس العاجل و  /أو خطط االستجابة اإلنسانية
تستند مباشرة إىل نتائج تقييم االحتياجات التي شملت أخذ
عينات تمثيلية من السكان حيثما كان ذلك ممكناً ،وكذلك
البيانات المصنفة والتحليل المشترك لالحتياجات ذات األولوية.
•تأكد من أن جميع وثائق تخطيط االستجابة تعكس احتياجات
المعلومات واالتصاالت ،فضال ً عن االستجابة والنهج للمساءلة
الجماعية (كيف يخطط المجتمع اإلنساين على المستوى
الجماعي لجمع ردود الفعل  /الشكاوى والرد عليها وتقديم
المعلومات لألشخاص المتضررين).

تعبئة الموارد
•المناصرة للحصول على الموارد لدعم المشاركة المجتمعية
الجماعية ،بما يف ذلك هياكل التنسيق والموظفين أو غير ذلك من
أشكال الدعم والمشاورات المجتمعية والحمالت اإلعالمية العامة
وآليات الشكاوى وردود الفعل.

التقييم
•دعم الفريق القطري لألعمال اإلنسانية  /مجموعة التنسيق بين
المجموعات لالتفاق على النهج الخاص بمشاركة المجتمع يف
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منهجيات التقييم ،أي من خالل مجموعات التركيز أو منظمات
المجتمع المدين أو استطالعات اإلدراك أو المنصات الحالية ،أي
برامج االتصال يف الراديو.

ل 7. 3.برمجة المساواة بين الجنسين يف العمل
اإلنساين
خالل األزمات اإلنسانية ،تختلف احتياجات وقدرات النساء والرجال
والفتيان والفتيات عن بعضها البعض ،ومن ثم ،يجب فهمها لتحقيق
عمل إنساين فعال ،وتعني معالجة المساواة بين الجنسين أثناء األزمة
اإلنسانية تخطيط وتنفيذ الحماية والمساعدة وفقا ً الحتياجات مختلف
الفئات يف المجتمع ،وهذا يضمن أن االستجابة اإلنسانية تفيد جميع
األشخاص المتضررين على قدم المساواة وتتجنب تعريض البعض
للخطر ،وعادة ما يكون للرجال والنساء والفتيان والفتيات وضع وأدوار
مختلفة يف المجتمع ،وتؤثر األزمات على النساء والفتيات والرجال
واألوالد بشكل مختلف وغالبا ما تتفاقم نقاط الضعف الحالية بسبب
عوامل أخرى مثل العمر أو اإلعاقة أو الميل الجنسي أو العرق أو
الدين ،وال ينبغي أن يكون الوصول إىل الموارد والخدمات المطلوبة
للتكيف واالستعادة أو التمتع بالحقوق والفرص وفرص الحياة،
محكوما ً أو مقيدا ً بجنس األشخاص المتأثرين ،وبالتايل ،فإن حماية
حقوق اإلنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين أمر أساسي يف التزام
المجتمع اإلنساين بحماية وتقديم المساعدة لجميع المتضررين من
حاالت الطوارئ.
لهذه األسباب ،تعد برمجة المساواة بين الجنسين يف العمل اإلنساين
أمرا ً بالغ األهمية ،وينبغي أن تراعي جميع األنشطة االحتياجات
والقدرات المختلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان ،وينبغي
تحليل أدوار الجنسين والعالقات بين السكان المتضررين وإدماجها يف
التنسيق اإلنساين ،وتحليل الحالة ،وأنشطة المشروع والنتائج.
يعد بذل جهد منسق واالستفادة من القوة المشتركة للمستجيبين
والشبكات الوطنية والدولية أمرا ً حاسما ً من أجل:
•تحقيق النتائج المرجوة للفرد من النساء والفتيات والرجال
والفتيان وأسرهم ومجتمعاتهم.
•الوصول إىل المجموعات المهمشة أو الضعيفة على وجه
الخصوص.
•الحفاظ على المرونة وتعزيزها.
•عكس التفاوتات السائدة بين الجنسين.
إلدماج النوع االجتماعي يف االستجابة اإلنسانية ،تُقترح اإلجراءات
التالية:

التنسيق والمشاركة والتواصل
•تحديد وتنسيق مع المنظمات المحلية التي تمثل النساء
والفتيات ،بما يف ذلك المعوقات والفئات المهمشة األخرى،
وضمان مشاركة شبكات الشباب والشباب الوطنية والمحلية يف
التنسيق اإلنساين واتخاذ القرارات من بداية االستجابة للطوارئ،
وإذا لم تكن الشبكات موجودة بعد ،فاستكشف طرقا ً إلنشائها ،بما
يف ذلك القطاعات  /المجموعات.
•ضمان دمج تحليل النوع االجتماعي بقوة يف أنشطة جمع البيانات
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األساسية والتقييمات وأنظمة المعلومات واالتصاالت والمناصرة
وأنشطة برنامج منظمات االستجابة والمجموعات ،ومعالجة
االحتياجات العملية العاجلة للنساء والفتيات والرجال والفتيان
والمصالح االستراتيجية فيما يتعلق باألسباب الكامنة والعوامل
المساهمة يف عدم المساواة بين الجنسين .انظر أيضا ً القسم ط3.
جمع البيانات.
•إعطاء األولوية للوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي
( )GBVواتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية النساء والفتيات والفتيان
والرجال من جميع أشكال االستغالل واالعتداء الجنسيين من
قبل موظفي الوكالة وشركائها ،وقيادة الدعوة لجميع الوكاالت /
المنظمات من أجل تفعل الشيء نفسه.
•ضمان مشاركة آليات التنسيق (المحلية والوطنية والمجموعات)
يف نُهج عادلة وتشاركية إلشراك النساء والفتيات والرجال والفتيان
يف اتخاذ القرارات
•إجراء العمليات بحيث يشاركون يف تصميم وتنفيذ البرامج التي
تؤثر عليهم والتي يتم تضمينها يف خطط االستجابة اإلنسانية.
•ضمان التمثيل المتوازن للمرأة والرجل يف جميع الفئات.
•االرتباط بأنشطة إشراك المجتمع ذات الصلة (انظر القسم ل)3.6.
من خالل ضمان:
•تتم استشارة المنظمات الحكومية المحلية والوطنية يف
التصميم طويل األجل للبرامج التي تراعي الفوارق بين
الجنسين.
•يتلقى النساء والرجال من جميع األعمار المتضررين من
حاالت الطوارئ اإلنسانية معلومات عن البرنامج ويتم
إعطاؤهم الفرصة للتعليق خالل جميع مراحل االستجابة.
•يتم توصيل نتائج التقييم إىل جميع المنظمات واألفراد
المعنيين.
•التأكد من أن أهداف البرنامج اإلنساين تعكس احتياجات
واهتمامات وقيم جميع شرائح السكان المتضررين من حاالت
الطوارئ اإلنسانية وأن البرمجة مصممة لتحقيق أقصى قدر
من استخدام المهارات والقدرات المحلية ،بما يف ذلك قدرات
النساء والشباب ،والبناء على القدرات المحلية وليس تقويض
استراتيجيات المواجهة الخاصة بالنساء والفتيات والفتيان
والرجال أو غيرها من االستراتيجيات.

تحليل البيانات الثانوية وجمع البيانات األولية:
•قم بتوزيع أرقام السكان حسب الجنس والعمر وأشكال التنوع
األخرى ذات الصلة وقارن البيانات مع معلومات ما قبل األزمة.
انظر الفقرة ط 2.3.التخطيط لجمع البيانات وتوحيدها (خطة
التحليل).
•جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة
( .)SADDانظر الفقرة ط 3.جمع البيانات.
•إجراء تحليل جنساين لحالة النساء والفتيات والرجال والفتيان،
وتحليل البيانات الثانوية واالبتدائية لتحديد األبعاد المختلفة لألزمة
بالنسبة للنساء والفتيات والرجال والفتيان بما يف ذلك احتياجاتهم
وقدراتهم وأدوارهم والسيطرة على الموارد والديناميات وعدم
المساواة  /التمييز االجتماعي.
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•التشاور مع النساء والفتيات والرجال واألوالد من مجموعات
متنوعة لضمان فهمهم الكامل لظروفهم واحتياجاتهم وأولوياتهم
وقدراتهم.
•ضمان التوازن المتساوي بين الرجل والمرأة يف الفرق الميدانية،
وحيثما كان ذلك ممكناً ،يجب تضمين متخصص يف الشؤون
الجنسانية ومتخصص يف الحماية  /العنف القائم من حيث
الجنس .انظر الفقرة ط 3.2.جمع البيانات األولية.
•استخدم الطرق التشاركية مثل مناقشات مجموعة التركي،
والمقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين ،وما إىل ذلك،
وإنشاء مجموعات منفصلة للنساء والفتيات والرجال والفتيان،
على النحو المناسب ثقافيا ً والمفضل .انظر فقرة ط 3.3.طرق
جمع البيانات األولية.
•قم بتخطيط الخدمات الحالية المتاحة للنساء والفتيات والرجال
واألوالد وتتبع مسارات اإلحالة لخدمات معينة ،مثل تدخالت
العنف القائم من حيث الجنس.
•اطلب من المتخصصين يف النوع االجتماعي /العنف القائم على
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النوع االجتماعي كجزء من قدرة الحماية (التقييم) الشاملة أن
يقودوا إىل ضمان إدراج األسئلة المناسبة المتعلقة العنف القائم
على النوع االجتماعي يف التقييمات األولية السريعة المتعددة
المجموعات  /القطاعات ،وأن يتم تناول العنف القائم على النوع
االجتماعي بشكل محدد يف تقارير التقييم ،والحماية الشاملة
االستراتيجية والمعايير والمبادئ التوجيهية من المراحل المبكرة
من حاالت الطوارئ.
لمزيد من المعلومات ،راجع Gender Handbook ‘ 2017
 for Humanitarianكتيب النوع االجتماعي للعمل اإلنساين
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
 )pdf.2017_iasc_gender_handbookوبالتحديد قائمة المراجعة
إلدماج النوع االجتماعي يف كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج
اإلنساين (الصفحات  .)79 - 75بدءا ً من الصفحة  95فصاعداً ،تتوفر
قوائم المراجعة واألدلة المستندة إىل القطاعات ،باإلضافة إىل إرشادات
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت العنف القائم على النوع
االجتماعي.)https://gbvguidelines.org/en/home :
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مفهوم مركز تنسيق
العمليات في الموقع
م.
م.1.
م.2.

مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع
المقدمة
مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع

م.1.2.

مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع

م.2.2.

سياق مركز تنسيق العمليات يف الموقع

م.3.2.

بناء مركز تنسيق العمليات يف الموقع

م.3.

وظائف وخاليا مركز تنسيق العمليات يف الموقع

م.1.3.

وظيفة اإلدارة

م.2.3.

وظيفة الموقف

م.3.3.

وظيفة العمليات

م.4.3.

وظيفة دعم

م.4.

مرافق مركز تنسيق العمليات يف الموقع

م.1.4.

إنشاء المرافق

م.2.4.

صيانة المرافق

م.3.4.

تسريح المرافق

م.5.

مركز االستقبال والمغادرة

م.1.5.

تنسيق مركز االستقبال والمغادرة

م 1 .المقـدمــة
مركز تنسيق العمليات يف الموقع ( )OSOCCهو أداة استجابة سريعة توفر
منبرا لتنسيق أنشطة االستجابة الدولية يف أعقاب حدوث حالة طوارئ مفاجئة
مباشرة أو تغيير سريع يف حالة طوارئ معقدة ،وإنه يف الوقت نفسه منهجية
وموقع مادي لتنسيق االستجابة للطوارئ يف الموقع ،وتم تصميم مركز تنسيق
العمليات يف الموقع للعمل لدعم حكومة البلد المتضرر ،وهو أداة لمكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية لتنفيذ مهمته المتعلقة بالتنسيق وإدارة المعلومات
يف االستجابة لحاالت الطوارئ ،ال سيما على المستوى الميداين.
يمكن للنموذج التنظيمي الوظيفي الذي بُني عليه مركز تنسيق العمليات يف
الموقع أن يعيد خطوطه إىل اإلمبراطورية الرومانية ،من خالل حروب نابليون،
وقد استخدمت العديد من منظمات إدارة الطوارئ أشكاال ً مختلفة من النهج
الوظيفي يف خططها وهيكلها عبر التاريخ ،وقامت المجموعة االستشارية
الدولية للبحث واإلنقاذ ( )INSARAGومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتطوير
مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع لمساعدة البلدان المتضررة يف تنسيق
جهود البحث واإلنقاذ الدولية يف أعقاب الزلزال ،ومع ذلك ،فإن مبادئ إدارة
الطوارئ لمفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع تجعلها أداة قيمة يف أي
كارثة مفاجئة أو حاالت طوارئ معقدة تتطلب التنسيق يف الموقع لموارد اإلغاثة
الدولية يف غياب أنظمة التنسيق الحالية والفعالة ،ومنذ إنشائه ،تم تطبيق
مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع بنجاح مرات عديدة يف مواقف تتراوح
من أحداث الطوارئ اإلقليمية إىل الكوارث الدولية الكبرى.
إنه مفهوم يمكن استيعابه بالكامل من قِبل هياكل إدارة الطوارئ الوطنية
التي تقود تنسيق المساعدات إىل السكان المتضررين من حاالت الطوارئ يف
بلدانهم ،وقامت العديد من الحكومات بدمج مفهوم مركز تنسيق العمليات
يف الموقع ،أو مكوناته ،كجزء من خططهم الوطنية إلدارة الطوارئ ،وتمكينهم
من إنشاء وتزويد مكونات مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،على سبيل
المثال ،مركز االستقبال والمغادرة ( ،)RDCخلية تنسيق فريق الطوارئ الطبية
( ،)EMTCCوما إىل ذلك ،عند وقوع كارثة والمساعدة الدولية مطلوب.
قد يعمل مركز تنسيق العمليات يف الموقع وفقا ً ألحد النماذج العامة الثالثة:
•التنسيق المباشر ألنشطة االستجابة بنا ًء على طلب الحكومة.
•تنسيق جوانب محددة ودعم اآلخرين بالتعاون مع الحكومة.
•لدعم المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة (.)RC / HC
يوفر مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع منصة ومنهجية للتنسيق
التشغيلي يف الموقع يف منطقة الكارثة عندما ال تعمل الهياكل األخرى
للمساعدة والتنسيق الدويل ،مثل المجموعات أو الهيكل الوطني الذي يضم
جهات فاعلة دولية ،أو تحتاج إىل تعزيز ،وتُمك ّن طبيعة مركز تنسيق العمليات
يف الموقع المفهوم من أن تستخدمه المنظمات األخرى عند االستجابة لحاالت
الطوارئ ،بما يف ذلك منظمات االستجابة الدولية ،مثل المنظمات اإلقليمية
والحكومات.
تحقيقا ً لهذه الغاية ،قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،الذي
كان بمثابة الوصي على مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،بتطوير
إرشادات مركز تنسيق العمليات يف الموقع معد لالستخدام من قبل المنظمات
أو فرق االستجابة التي قد تنشئ وتدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،مثل
فرق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أو المنظمات أو الفرق التي
قد تعمل ضمن مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،مثل فرق البحث واإلنقاذ
الحضري ( )USARوفرق الطوارئ الطبية ( ،)EMTsمنسقو المجموعات
والمنظمات الذين قد يتفاعلون مع مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،على
سبيل المثال ،حكومة بلد مقدم الطلب ،وهيئة إدارة الطوارئ المحلية ()LEMA
والمنظمات اإلقليمية.
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مركز تنسيق
العمليات في
الموقع

يقدم هذا الفصل مقتطفات من إرشادات مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ،ويمكن العثور على المستند الكامل يف برنامج مهمة األمم
المتحدة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أو تنزيله
علىhttps://www.unocha.org/our-work/coordination/site- :
.operations-coordination-centre-osocc

م 2 .مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع
تم تطوير مفهوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع كأداة استجابة
سريعة تعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة المتأثرة لتوفير نظام
لتنسيق وتيسير أنشطة جهود اإلغاثة الدولية يف موقع الكارثة ،ويتم
استخدامه بشكل أساسي يف الكوارث المفاجئة وبصفة خاصة يف
حاالت الطوارئ الواسعة النطاق ولكنه قابل للتطبيق يف سياقات
أخرى بما يف ذلك حاالت الطوارئ المعقدة ويف حاالت الطوارئ حيث
ال توجد آلية للتنسيق التشغيلي أو تتطلب تعزيزاً.

م 1. 2 .هدف مركز تنسيق العمليات يف الموقع
ولمركز تنسيق العمليات يف الموقع هدفان رئيسيان ،هما:
•توفير وسيلة لتسهيل التعاون والتنسيق وإدارة المعلومات يف
الموقع بسرعة بين المستجيبين الدوليين وحكومة البلد المتأثر
يف غياب نظام تنسيق بديل.
•إلنشاء مساحة مادية والعمل كنقطة واحدة لتقديم الخدمة لفرق
االستجابة الواردة.
يهدف مركز تنسيق العمليات يف الموقع ليكون بمثابة قناة لتبادل
المعلومات بين حكومة البلد المتضرر ومختلف مقدمي اإلغاثة يف
كارثة تلقي المساعدة الدولية ،لتسهيل التعاون مع وتنسيق

الفاعلة التي ال تعمل عادة يف تعاون وثيق ،ويدعم مرفق مركز تنسيق
العمليات يف الموقع التنسيق وتبادل المعلومات يف الموقع ويسهل
منصة تنسيق أوسع تمتد إىل أبعد من مركز تنسيق العمليات يف
الموقع الفعلي.
ولتحسين فعاليتها ،ينبغي إنشاء مركز تنسيق العمليات يف الموقع
يف أعقاب وقوع كارثة تتطلب مساعدة دولية أو عند اإلشارة إىل حدوث
تغيير يف حالة الطوارئ القائمة ،وحيثما كان ذلك ممكناً ،يجب أن
يكون موقع مركز تنسيق العمليات يف الموقع بالقرب من موقع
الكارثة والسلطات الحكومية الوطنية ذات الصلة ،ويعد توقيت اإلعداد
ومدى مالءمة الموقع أمران مهمان يف حاالت الكوارث المفاجئة
لضمان بذل جهود اإلنقاذ واإلغاثة المثلى.
على الرغم من أن مركز تنسيق العمليات يف الموقع ُيقصد به أن
يكون أداة استجابة قصيرة األجل لمراحل اإلنقاذ واإلغاثة العاجلة من
الكارثة ،إال أنه ينبغي إنشاؤها بمرونة واستبصار كافيين للتكيف مع
حجم الطوارئ وتعقيدها مع تطورها ،وعندما تصبح مركز تنسيق
العمليات يف الموقع منخرطة بالكامل يف تنسيق االستجابة اإلنسانية
الدولية ،يمكن توسيع دورها وأنشطتها لتلبية المتطلبات المتغيرة
التي تمليها حالة متطورة ،ومن المتوقع أن يتم تشغيل مركز تنسيق
العمليات يف الموقع بشكل أو بآخر خالل مرحلة اإلغاثة لحالة
الطوارئ حتى تتمكن حكومة البلد المتأثر ،مع وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية ،إذا لزم األمر ،من استئناف مسؤولية
تنسيق الموارد الدولية من خالل هياكلها الخاصة و المكاتب.

م 2. 2 .سياق مركز تنسيق العمليات يف الموقع
عند تأسيسه ،يعمل مركز تنسيق العمليات يف الموقع داخل النظام
اإلنساين الحايل على الصعيدين الدويل والبلد المتضرر ،كما هو موضح
أدناه.

المساعدة اإلنسانية الدولية ،وتوفير منصة للتنسيق بين الجهات

شكل م1.

مركز تنسيق العمليات يف الموقع
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻀﺮرة
اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻘﻴﻢ وﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻮارث
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻓﺮق اﻹﻧﻘﺎذ واﻹﻏﺎﺛﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

132

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻫﻴﺌﺔ إدارة اﻟﻄﻮارئ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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يقوم مركز تنسيق العمليات يف الموقع عموما ً بإبالغ قائد فريق
مفهوم
مركز تنسيق
العمليات في
الموقع

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،والذي يضمن بدوره

أن أنشطة مركز تنسيق العمليات يف الموقع تتماشى مع االتجاه

م 3. 2 .هيكل مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية

االستراتيجي المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة

يتم تكوين مركز تنسيق العمليات يف الموقع بشكل عام يف أربع
وظائف ،كل منها قد يتكون من خاليا متعددة.

اإلنسانية.

•الوظيفة  -تشير إىل مكون تنظيمي واسع لـمركز تنسيق العمليات
يف الموقع  ،أي اإلدارة ،الوضع ،العمليات ،الدعم ،وسوف تحتاج
إىل النظر يف هذه الوظائف لكل مهمة مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ويف كل مرحلة من مراحل المهمة ،وقد يؤدي شخص
واحد أو أ كثر كل وظيفة ،و/أو قد يؤدي شخص واحد وظائف
متعددة ،ويمكن توسيع كل وظيفة حسب الضرورة لتشمل عدد
وتنظيم الموظفين الالزمة للوفاء بمسؤولياتها.

وفريق العمل اإلنساين ( )HCTوبدعم من مكتب تنسيق الشؤون

يعمل مركز تنسيق العمليات يف الموقع لدعم الحكومة المتأثرة يف

تنسيق جهود منظمات االستجابة الدولية ،وداخل البلد المتأثر ،تكون

هيئة إدارة الطوارئ المحلية مسؤولة عن القيادة والتنسيق واإلدارة

الشاملة لعملية االستجابة ،وبالتايل فإن مركز تنسيق العمليات يف

الموقع تحتفظ باتصال قوي مع هيئة إدارة الطوارئ المحلية طوال
العمليات.

باإلضافة إىل الكيانات داخل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون

اإلنسانية وداخل البلد المتأثر ،يدعم مركز تنسيق العمليات يف الموقع
وتتعاون مع منسقي المجموعات وفرق االستجابة ،ويمكن القيام

بذلك من خالل التكامل يف هيكل مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،بما يف ذلك أن تكون موجودة فعليا ً يف منشأة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،و  /أو من خالل
االتصال الرسمي أو غير الرسمي.

•الخاليا  -هي مكونات تحت الوظائف التي يمكن استخدامها
لزيادة تنظيم مركز تنسيق العمليات يف الموقع يف مجموعات
فرعية مشتركة تعكس المجاالت الرئيسية لمسؤولية تلك
الوظيفة ،ويعد استخدام الخاليا مفيدا ً بشكل خاص يف الحاالت
التي يكون فيها مركز تنسيق العمليات يف الموقع عددا ً كبيرا ً من
الموظفين وتكون طبقات اإلبالغ اإلضافية ضرورية لإلدارة الفعالة
أو حيث تكون هناك حاجة إىل مجاالت خبرة معينة للتركيز على
أداء أنشطة االستجابة بدال ً من التنسيق  /القيادة ،على سبيل
المثال ،استخدام خلية التنسيق البحث واإلنقاذ الحضري أو خلية
التنسيق لفريق الطوارئ الطبي ،ويقود الخلية منسق أو مدير.
هيكل مركز تنسيق العمليات يف الموقع األساسي موضح أدناه ،ومع
ذلك ،قد ال تكون هناك حاجة إىل جميع الوظائف أو الخاليا يف كل موقف.

الشكل م2.

هيكل مركز تنسيق العمليات يف الموقع

اﻹدارة

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن

اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻹدارة

ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﻴﺌﻴﺔ

اﻹﻋﻼم

اﻷﻗﺴﺎم

إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

RDC
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ﺧﻼﻳﺎ وﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺜﻞ
ﻓﺮق اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺪﱐ اﻟﻌﺴﻜﺮي

ﻓﺮق اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻛﺎﻻت
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مفهوم
مركز تنسيق
العمليات في
الموقع

يسمح مبدأ المرونة للهيكل بالتكيف مع المتطلبات التشغيلية
للكارثة ،وبنا ًء على حجم الحدث والمطالب الظرفية والموارد المتاحة،
يمكن لشخص واحد إدارة وظائف متعددة يف وقت واحد وقد تتطلب
وظائف أخرى مجموعة أ كبر من الموظفين.
يف حاالت الطوارئ الواسعة النطاق ،قد تكون هناك حاجة إىل إنشاء
وظيفة منفصلة لدعم دورة البرنامج اإلنساين ( ،)HPCمع دعم
الموظفين للتمويل اإلنساين وتنسيق القضايا الشاملة ،مثل البرمجة
الجنسانية والتحويالت النقدية ( )CTPوالمجتمع المشاركة،
الحماية ،الخ
يجب وضع مخطط تنظيمي وعرضه يف مركز تنسيق العمليات
يف الموقع لتوضيح خطوط اإلبالغ الخاصة بموظفي مركز تنسيق
العمليات يف الموقع ،وسوف تحتاج إىل تحديث المخطط بانتظام
لتعكس التوسع  /االنكماش يف مركز تنسيق العمليات يف الموقع
لتلبية االحتياجات التشغيلية لالستجابة.

موظفو مركز تنسيق العمليات في الموقع
سيأيت موظفو مركز تنسيق العمليات يف الموقع من فريق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق و مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية وموظفي دعم مركز تنسيق العمليات يف
الموقع والمنظمات الدولية وفرق البحث واإلنقاذ الحضري و فرق
الطوارئ الطبي والمنظمات غير الحكومية ( ،)NGOومع توفر المزيد
من الموظفين المؤهلين ،على سبيل المثال ،من خالل آليات مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ينبغي استكمال وتعزيز
التوظيف يف مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،ويف حاالت الطوارئ
الواسعة النطاق ،يمكن للمتطوعين والمتدربين من منظمات األمم
المتحدة أو الكيانات األخرى المشاركة يف عمليات اإلغاثة اإلنسانية أن
يدعموا اللجنة مركز تنسيق العمليات يف الموقع بمهام محددة.
يعتمد عدد الموظفين الالزمين ألداء وظائف مركز تنسيق العمليات
يف الموقع على حجم وتعقد األنشطة وعدد التحوالت يف اليوم ،وخالل
مرحلة إنقاذ الحياة المباشرة ،عادة ما يتطلب عبء العمل التزاما ً على
مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ،وبالتايل يجب إنشاء نوبتان عمل
على األقل لتغطية  24ساعة ،ومع استمرار عمليات اإلغاثة وتحديد
اإلجراءات الروتينية ،ستتحول ساعات مركز تنسيق العمليات يف
الموقع لتعكس عبء العمل المتغير ،ويجب تطبيق نفس فلسفة
التوظيف على المكونات األخرى لنظام مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ،ال سيما مركز االستقبال والمغادرة و مرا كز تنسيق العمليات
يف الموقع الفرعي.

م 3.وظائف وخاليا مركز تنسيق العمليات يف الموقع
يحدد هذا القسم الوظائف والخاليا األساسية لمركز تنسيق العمليات
يف الموقع ،وسيتم توضيح المسؤوليات المحددة للخاليا المختلفة يف
قوائم تدقيق الموضع التي يمكن تنزيلها من  VOSOCCباتباع هذا
الرابط.https://vosocc.unocha.org :

م 1. 3 .وظيفة اإلدارة
تنسق وظيفة اإلدارة جهود وظائف مركز تنسيق العمليات يف الموقع
األخرى ،وتضع إجراءات لتدفق المعلومات الداخلية بين الوظائف

134

والخاليا ،وتؤسس اتصاال ً رسميا ً مع السلطات الوطنية ومنظمات
االستجابة األخرى ،وتعمل على ضمان سالمة وأمن المستجيبين
الدوليين ،ويقود مركز تنسيق العمليات يف الموقع هذه الوظيفة.

مدير مركز تنسيق العمليات في الموقع
يقوم مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع بتنسيق جميع وظائف
وأنشطة مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،بما يف ذلك مرا كز
تنسيق العمليات يف الموقع الفرعية و مرا كز االستقبال والمغادرة،
والمسؤوليات الرئيسية تشمل إجراء اجتماعات  /إحاطات داخلية
وإدارة تخصيص المهام بين موظفي مركز تنسيق العمليات يف
الموقع وتوفير القيادة لوظائف مركز تنسيق العمليات يف الموقع،
ويركز مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع على ضمان تلبية مركز
تنسيق العمليات يف الموقع لألهداف والوفاء بالشروط المرجعية
( )ToRالتي وضعتها حكومة البلد المتأثر ،ورئيس فريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق و المنسق المقيم  /المنسق
اإلنساين التبع لألمم المتحدة.
مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع مسؤول أيضا ً عن تطوير
وتحديث خطة العمل الخاصة بمركز تنسيق العمليات يف الموقع
بما يتماشى مع األهداف و الشروط المرجعية كما هو مذكور أعاله،
ويجب أن يتم توصيل خطة العمل لموظفي مركز تنسيق العمليات
يف الموقع (بما يف ذلك أولئك الذين يعملون يف مركز االستقبال
والمغادرة و مرا كز تنسيق العمليات يف المواقع الفرعية) يوميا ً على
األقل لضمان وضوح االتجاه المستقبلي.
يمأل نائب قائد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
عادة دور مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع ويقدم تقاريره إىل
قائد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وسيحدد
قائد فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،إىل جانب
المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة والحكومة،
التخطيط االستراتيجي والتشغيلي العام للبعثة وتوجيهها ،ومن ثم،
مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وال يشارك قائد الفريق عموما ً
بشكل مباشر يف عمليات مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،ويترك
هذا األمر إىل مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
بخالف مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،فإن أ كثر الوظائف
شيوعا ً يف وظيفة اإلدارة هي السالمة واألمن واالتصال ،ويمكن إنشاء
وظائف أخرى وفقا ً لتقدير مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع،
ولكن ال يجب أن تتكرر أيا ً من وظائف مركز تنسيق العمليات يف
الموقع األخرى.
يف حاالت الطوارئ الواسعة النطاق ،قد يلزم إنشاء منطقة استقبال
منفصلة كجزء من وظيفة اإلدارة لخدمة عمالء مركز تنسيق العمليات
يف الموقع ،ويجب تشغيل هذا بالتعاون الوثيق مع خلية إدارة
المعلومات وتكون نقطة االتصال األوىل للعمالء الذين يبحثون عن
خدمات مركز تنسيق العمليات يف الموقع ومنتجاتها اإلعالمية.

خلية اتصال
يف الواقع ،يعد االتصال مسؤولية شاملة لجميع الوظائف والموظفين
يف مركز تنسيق العمليات يف الموقع الذي يدعم النهج الفعال
والتعاوين لالستجابة للكوارث ،وقد تكون هناك حاجة إىل إنشاء
خلية اتصال منفصلة تحدد وتحافظ على إجراءات تبادل المعلومات
الرسمية بين مركز تنسيق العمليات يف الموقع والجهات الفاعلة
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األخرى التي تتطلب موردا ً مخصصا ً و/أو ال تخدمها الوظائف
األخرى ،ويف بعض الحاالت ،يمكن تزويد خلية االتصال عندما يقوم
عدد كبير من المنظمات بإرسال شخص اتصال إىل مركز تنسيق
العمليات يف الموقع ويكون التنسيق بين هؤالء الممثلين ضروريا ً
لمواصلة عمليات مركز تنسيق العمليات يف الموقع والمشاركة
الفعالة للمعلومات ،وال يهدف هذا إىل تكرار االتصال القائم بالفعل
بين وظائف مركز تنسيق العمليات يف الموقع األخرى ونظرائهم
المناسبين ،على سبيل المثال ،اتصال البحث واإلنقاذ الحضري ،وما
إىل ذلك ،ولكن لضمان عدم وجود ثغرات يف االتصال.
تعمل خلية االتصال على بناء والحفاظ على العالقات مع هيئة إدارة
الطوارئ المحلية ،وحكومة البلد المتضرر و/أو منظمات االستجابة
التي لها دور محوري يف أنشطة مركز تنسيق العمليات يف الموقع
التعاونية والمنسقة ،ويجب أن يكون األشخاص الذين يؤدون دور
موظفي االتصال دبلوماسيين يتمتعون بقدرة قوية على بناء عالقات
مع مجموعة متنوعة من المنظمات من خالل التفاهم المتبادل وبناء
توافق اآلراء ،ويجب أن يكونوا قادرين على التواصل بفعالية ورؤية
الفرص لتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات المستجيبة.

خلية السالمة واألمن
تعمل خلية السالمة واألمان على دعم وإبالغ سالمة وأمن جميع
الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية ،وتدعم الخلية بشكل مباشر
مسؤوليات مسؤول األمم المتحدة المع َّين ( ،)DOالذي يكون عاد ًة
أ كبر موظف يف األمم المتحدة يف البالد ،ويعمل عن كثب مع ضباط
األمن من الجهات الفاعلة األخرى يف مجال اإلغاثة ومسؤول تنسيق
األمن الميداين لألمم المتحدة ( )UNDSSمستشار األمن ،وعلى
الرغم من أن أول فريق قادم ،بما يف ذلك نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،سيضع خطة أمنية أساسية ،فإن موظفي إدارة
شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة سوف يتولون عادة قيادة
خلية السالمة واألمن يف أقرب وقت ممكن.
تشمل المسؤوليات الرئيسية لخلية السالمة واألمن تطوير وتنفيذ
ومراقبة الخطط األمنية والطبية لالستجابة ،بما يف ذلك جميع األفراد
المرتبطين بمركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وتم تطوير الخطة
الطبية بنا ًء على البروتوكوالت الحالية للبلد المتأثر ،أو على اتصال
وثيق مع خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبي (انظر فقرة ن)3.
والسلطات الوطنية والموارد الطبية األخرى الموجودة ،على سبيل
المثال ،الموارد الطبية المرتبطة بفرق البحث واإلنقاذ الحضري.
انظر أيضا ً الفصل ز حول إجراءات السالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة.

م 2. 3 .وظيفة الموقف
وظيفة الموقف هي المسؤولة عن جمع وإدارة وإبالغ المعلومات
المتعلقة بالطوارئ لتوفير تحليل مو َّقع مشترك ومحدث ،ويستخدم
هذا التحليل لإلبالغ المباشر عن القرارات التي يتخذها المستجيبون
وكبار المسؤولين والمانحون وعبر وسائل اإلعالم الجماهيرية؛ كما يتم
عرض المعلومات يف مركز تنسيق العمليات يف الموقع الستخدامها
من قبل الموظفين والزوار ،ويتحقق ذلك من خالل عمل ثالث خاليا:
•التقييم والتحليل ()A&A
ت
•إدارة المعلوما 
•وسائل اإلعالم
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تتفاعل هذه الخاليا مع العديد من الفاعلين يف المجال اإلنساين الذين
يقدمون معلومات حول الوضع ويتعاونون يف مجال االتصاالت ،ويف
العديد من الحاالت ،يصبح هؤالء الممثلون أنفسهم مستهلكين
لمنتجات الموقف الوظيفي ،مثل تحليل الموقف والتقارير
المواضيعية والرسائل الرئيسية للوسائط وتقارير الحالة والخرائط.
يجب أن يتمتع العاملون يف وظيفة الموقف يف المرحلة األوىل من
حالة الطوارئ بمهارات تواصل عالية التطور واالهتمام بالتفاصيل
وقدرة قوية على تحليل كميات كبيرة من المعلومات ،بما يف ذلك
المعلومات االجتماعية النوعية التي يمكن أن تكون ذات صلة
باحتياجات مجموعات سكانية محددة ،وبعد وقوع الكارثة مباشر ًة،
غالبا ً ما يتم إنشاء هذه الوظيفة عن بُعد مع مشاركة المعلومات
من خالل المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع ،وقد
يشمل ذلك جمع وتوليف وتحليل البيانات الثانوية لتوفير صورة
محدثة وشائعة من الناحية المثالية للوضع أثناء تعبئة المستجيبين
الدوليين ،وعادة ما يشغل وظيفة الموقف أعضاء نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق
غالبا ً بدعم من آليات/فرق االستجابة السريعة األخرى ووكاالت األمم
المتحدة والحكومة المتأثرة ،وخالل هذه المرحلة األوىل ،يتوفر دعم
متخصص عن بُعد بشكل عام لمساعدة كل من الخاليا الثالث ،كما
هو موضح يف الوصف الوظيفي أدناه ،وسيتم نشر المتخصصين
تحسن حالة الطوارئ ،وهذا قد يشمل مسؤويل
حسب الحاجة أثناء
ُ
إدارة المعلومات اإلقليمية ( )IMOsأو فريق من قسم المعلومات
الميدانية يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وخبراء
التقييم يف قسم تحليل وتقييم االحتياجات ( )NAASأو شركاء الدعم
التشغيلي اآلخرين يف ذات المكتب وأيضا ً نشر مسؤويل المعلومات
العامة ( )PIOsفيه.

خلية التقييم والتحليل ()A&A
تقوم خلية التقييم والتحليل ( )A&Aبجمع وتوليف وتحليل
المعلومات التي تساهم بفهم مشترك للوضع ،ويشمل هذا تحديد
التحديات والتأثيرات الرئيسية واألسباب الجذرية وحجم السكان
المتضررين و/أو فئات المستضعفين ،والتحليالت االقتصادية
واالجتماعية والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالغة األهمية لفهم
اآلثار المتباينة ،ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء يف المجال
اإلنساين وخلية إدارة المعلومات ( ،)IMوالمخطط المريئ أدناه يبين
التركيبة العامة لخلية التقييم والتحليل (.)A&A
إن تباين فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
ّ
( )UNDACومركز تنسيق العمليات يف الموقع ( )OSOCCوتجهيز
خلية التقييم والتحليل ( )A&Aسيكون معلّقا ً على حجم حالة
الطوارئ .على الرغم من أن أعضاء خلية التقييم والتحليل ()A&A
سيتوجب عليهم أن يكونوا مرنين فيما يتعلق بكيفية توزيع وتنظيم
األدوار ،فمن المهم أن يتم تكليف المهام ضمن الخلية بوضوح.
•ولحاالت الطوارئ متوسطة الحجم  -من المستحسن أن يكون
هناك على األقل شخصان يتم تعيينهم يف الخلية ،أحدهما منسق
التقييم ويكون مسؤوال ً عن الخلية وعن تنسيق عمليات التقييم
واالتصال مع الشركاء ،واآلخر محمي بشكل مثايل من فعاليات
التنسيق اليومية مرك ّزا ً على جمع البيانات الثانوية قبل وأثناء
األزمة وتحليلها.
•ويف حاالت الطوارئ على نطاق واسع  -ما ال يقل عن ثالثة
أشخاص وبشكل مثايل أربعة ،يجب تعيينهم يف الخلية وبمساعدة
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المتطوعين الذين يدعمون جمع ودمج وتحليل البيانات الثانوية :
أحدهم منسق التقييم يقوم بإدارة الخلية والتنسيق مع الشركاء
وبقية الخاليا ،وأحدهم يقوم باإلشراف على معالجة البيانات
الثانوية وتحليلها ،وأحدهم يقوم بإدارة تنسيق جمع البيانات
األولية ،وأحدهم يتخصص بإدارة المعلومات ويكون مسؤوال ً عن
إدارة البيانات واالتصال مع شركاء إدارة المعلومات الداعمين عن
بعد (مثل شبكة العالقات الرقمية اإلنسانية  )DHNوعن الخرائط
والرسوم البيانية.
•الدعم عن بعد  -نظرا ً الستقاللها بإمكانياتها على األرض ،يجب
أن تُدعم خلية التقييم والتحليل ( )A&Aعن بعد إىل أقصى
حد ممكن ،وقد يشمل الدعم االتصال بالشركاء العالميين مثل

البرنامج التشغيلي لتطبيقات القمر الصناعي ( )UNOSATيف
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث ( )UNITARومشروع
تقييم القدرات ( )ACAPSوشبكة العالقات الرقمية اإلنسانية
( )DHNوغير ذلك لغرض مراجعة وتحليل البيانات الثانوية ،ومن
المهم مالحظة أن خلية التقييم والتحليل ( )A&Aتعتمد إىل حد
كبير على هذا الدعم ويجب أن تعكس اإلعدادات هذا األمر كما
ينبغي إدراج الموظفين القائمين بالعمل عن بعد ،كأعضاء كاملي
العضوية يف الخلية.
تم توضيح الغرض العام والمهام الرئيسية والمنهجية بشكل أ كبر
يف القسم ط 2.1.ويف مذكرة توجيه منفصلة يمكن العثور عليها يف
(.)UMS

شكل م3.

بنية خلية التقييم والتحليل ()A&A

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
)ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺨﻠﻴﺔ(

ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ وﺑﺎﺣﺜﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

)ﰲ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ(

ﺗﻨﺴــﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺳﻢ اﻟﺨﺮاﺋﻂ

اﻟﻌﺪادﻳﻦ

) (OSOCCأﻋﻀﺎء ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔOSOCCﻓﺮق

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻋﻢ رﻗﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ

اﻟﻮﻛﺎﻻت/اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ

خلية إدارة المعلومات ()IM
تقوم خلية إدارة المعلومات بجمع المعلومات المتعلقة بالكوارث
(بما يف ذلك المعلومات التي حصلت عليها الخلية )A&A؛ كما تقوم
بتنظيم المعلومات وتحليلها وبتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات،
مثل :تقارير الحاالت والبيانات المتعلقة بمن يفعل وماذا وأين (،)3W
والخرائط وقوائم االتصال ،والجداول الزمنية ،وقواعد البيانات ،وما إىل
ذلك ،والتي يتم نشرها بعد ذلك مباشرة على المنظمات و/أو إتاحتها
من خالل المنصات والقنوات على اإلنترنت حال تو ّفر االتصال؛ كما
إنها تشرف على تدفق المعلومات داخل وبين مختلف مكونات مركز
تنسيق العمليات يف الموقع ( )OSOCCوكذلك خارجياً ،وتضمن هذه
األنشطة صورة تشغيلية مشتركة بحيث تُخبر عن قرارات االستجابة
على جميع مستويات الكارثة.
خالل الساعات واأليام األوىل من حالة الطوارئ يتم عادة تزويد
خلية إدارة المعلومات بأعضاء من نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ( )UNDACوممثلي المنظمات الشريكة مثل
( ،)MapActionوإحدى مهماتهم األساسية إصدار تقارير الحاالت
للتبليغ عن تصنيف حالة الطوارئ ومستويات االستجابة ،ويجب
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تطوير هذه التقارير باالشتراك مع خلية التقييم والتحليل (،)A&A
ونظرا ً ألهمية هذه المهمة ،غالبا ً ما يكون من الضروري تعيين عضو
متفرغ داخل هذه الخلية ككاتب للتقارير ،وسيتم دعم هذا العضو
الموظف من قبل جهة محورية يف ( )FCSSومن قبل مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية للبلد/المنطقة المتأثرة والمكتب
اإلقليمي لألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بما يف ذلك
مسؤول إدارة المعلومات يف المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،وسيقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،حسب االقتضاء ،بنشر موظفي إدارة المعلومات من خالل
آليات مستعجلة ،مثل :قائمة االستجابة الطارئة ( ،)ERRأو مباشر ًة من
قسم المعلومات الميدانية ( )FISيف جنيف.
وكما ذكر يف القسم (م )3.1.من المهام اإلدارية ،قد تكون هناك حاجة
إىل منطقة استقبال منفصلة لمركز تنسيق العمليات يف الموقع يف
الحاالت الطارئة الواسعة النطاق حيث يزداد فيها الطلب على خدمات
مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وستكون العديد من منتجات إدارة
المعلومات ،مثل الخرائط ،مطلوبة للغاية ،ولهذا يجب على خلية إدارة
المعلومات أن تضع يف االعتبار تعيين بعض موظفيها ضمن منطقة
مجمعا ً للمعلومات لكي
االستقبال ،مما يسمح للخلية بأن تصبح
ّ
يتم تبادل البيانات مع عمالء مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وهذا
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يتيح أيضا ً لخلية إدارة البيانات بتعزيز مشاركة مجموعات البيانات
حول تبادل البيانات اإلنسانية  https//data.humdata.orgوهي عبارة
عن منصة مفتوحة لتبادل المعلومات ،والمناصرة للتسجيل على
قوائم االتصال من خالل الهوية التعريفية للحاالت اإلنسانية https://
 humanitarian.idوإبالغ الزوار باألدوات والمصادر األخرى.

خلية اإلعالم
وأثناء إنشاء مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،يجب على خلية
إن مدير مركز تنسيق
اإلعالم أن تقع ضمن نطاق وظيفة اإلدارة ،حيث ّ
العمليات سيضطلع يف الغالب بمسؤوليات وسائل اإلعالم لحين
وصول مسؤول المعلومات العام يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،ويقوم مسؤول/مسؤولة المعلومات العام بعد
الوصول إىل الموقع ،بتشكيل خلية اإلعالم والعمل عن كثب مع
وظائف مركز تنسيق العمليات يف الموقع ولكن بشكل خاص مع
وظيفة الحاالت.
تقوم خلية اإلعالم بتنسيق كافة العالقات اإلعالمية الخارجية ومراقبة
وسائل اإلعالم ،بما يف ذلك الوعي بالظرف والموقف ،وإعداد ما ينتج
لديها من معلومات لوسائل اإلعالم والجمهور ،وتضع الخلية مخطط
إعالمي لمركز تنسيق العمليات يف الموقع يشير إىل المتحدث
الرسمي (من المحتمل أن يكون مدير المركز) وإىل دور أعضاء الفريق
اآلخرين فيما يتعلق بالعالقات اإلعالمية ،وباإلضافة إىل ذلك ،تعمل
الخلية اإلعالمية كنقطة اتصال لمركز تنسيق العمليات يف الموقع مع
وسائل اإلعالم العالمية والمحلية على حد سواء؛ كما تدعم الزيارات
الميدانية التي تقوم بها الجهات المانحة وكبار الشخصيات.
يتيح عمل الخلية اإلعالمية لمركز تنسيق العمليات يف الموقع بأن
يوضح/يعزز أنشطة االستجابة التي يدعمها ،مما يساهم يف التوعية
الدولية والدعوة إلغاثة السكان المتضررين.

م 3. 3 .مهام العمليات
مهام العمليات مسؤولة عن تنسيق أنشطة فرق االستجابة العالمية
وبقية الجهات المشاركة بتوفير اإلغاثة للسكان المتضررين ،وتتكون
ل منها يركز
هذه الوظيفة من مجموعة متنوعة من خاليا التنسيق ،ك ٌّ
على مجال وظيفي محدد ،وتستجيب هذه الخاليا سوية وبسرعة ألداء
وظائف التنسيق التشغيلية يف مجاالت ،مثل :اإلنقاذ وتوفير الرعاية
الصحية الطارئة ،والتخفيف من اآلثار البيئية ،وحركة الناس والبضائع،
والتنسيق مع الجهات الفاعلة العسكرية /المسلحة.
تتألف كل خلية تنسيق بشكل عام من خبراء تقنيين يف المجال
الوظيفي للخلية ،ويف أعقاب وقوع الكارثة مباشرة ،يمكن تزويد الخاليا
بأعضاء الفرق الطالئعية المد ّر بة على نهج مركز تنسيق العمليات
يف الموقع وبأعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
وخاليا التنسيق المختلفة هي أيضا ً نقطة اتصال رئيسية لمركز
االستقبال والمغادرة ،ويعمل مركز االستقبال والمغادرة بشكل وثيق
مع معظم خاليا التنسيق لتوفير المعلومات عن وصول الموارد
وضمان تطبيق العمليات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والسالمة
واألمن وما إىل ذلك.
قد تعمل بعض خاليا التنسيق شبه منفصلة عن مركز تنسيق
العمليات يف الموقع ،مثل :البحث واإلنقاذ الحضري ،وفريق الطوارئ
الطبي ،والتنسيق المدين العسكري ( ،)CMCoordويف بعض الحاالت
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تُؤسس وت ّ
ُشغل من قبل الحكومة ،وهذه الخاليا مذكورة بشكل
موسع يف الفصل  Nبعنوان خاليا التنسيق ،وقد تشمل خاليا التنسيق
األخرى الموجودة يف وظيفة العمليات ما يلي:

خلية تنسيق الخدمات اللوجستية
تدعم خلية التنسيق اللوجستية الخاليا األخرى يف وظيفة العمليات،
مثل :خاليا تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري ،وفريق الطوارئ الطبي،
بينما ُيحتمل أيضا ً أن تكون مطلوبة لدعم االستجابة اإلنسانية
الشاملة على مدى فترة طويلة ،ويف كثير من الحاالت ستكون خلية
التنسيق بمثابة مقدّمة مبكرة لمجموعة الخدمات اللوجستية
التي يقودها برنامج الغذاء العالمي ( ،)WFPوتشمل المسؤوليات
الرئيسية :العمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية لتوريد وشراء
ونقل وتخزين اإلمدادات (مثل الوقود واألخشاب) ،ونقل األشخاص
(مثل نقل وتوصيل أعضاء فريق اإلنقاذ داخل البلد المتضرر) ،وتأمين
نقاط الوصول والترتيب لمناولة البضائع ،وربما التخليص الجمركي
وإعطاء األولوية لمواد اإلغاثة الواردة للتجهيز؛ مثل إعطاء األولوية
للطائرات التي تطلب اإلذن للهبوط.
عادة ما يأيت الموظفون األوائل يف خلية تنسيق الخدمات اللوجستية
من نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أو من فرق اإلغاثة
التي تصل أوال ً أو من موظفي برنامج األغذية العالمي داخل البلد،
وسيعمل هؤالء األفراد بشكل وثيق مع السلطات الوطنية؛ إلنشاء
خطة/نظام للخدمات اللوجستية األولية لتلبية االحتياجات الفورية
لالستجابة ،ويف البداية ،ستكون هذه االحتياجات محددة وطارئة
ج ّدا ً مثل تمكين الفِ رق من الوصول حيثما دعت حاجتهم لذلك،
ويمكن أيضا ً أن يعملوا مع الشركاء اآلخرين ،مثل :فريق االستجابة
لحاالت الكوارث التابع لشركة ( )DHLالبريدية (انظر قسم ب5.2.
حول الشركاء التنفيذيين يف نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق) ،والموظفين القادمين من وحدة الدعم (ربما من خالل
خلية التنسيق المدنية العسكرية الموضحة يف القسم ن).4.
مع تطور حالة الطوارئ ،ستتطور بنية الخدمات اللوجستية حيثما
اقتضى ذلك ،ويف بعض الحاالت ،سيتم إرسال فريق استجابة
اللوجستيات من قبل منظمة الغذاء العالمية لتقييم الوضع وتحديد
الدعم اللوجستي الذي قد يكون مطلوبا ً داخل البلد ،ويف حالة تفعيله،
عادة ما يبدأ فريق استجابة اللوجستيات بعمليات مجموعة الخدمات
اللوجستية أو يتوالها من المستجيبين القادمين أوالً.
توجد أدوات وإرشادات مختلفة لدعم تنفيذ خطة/نظام الخدمات
اللوجستية خالل المرحلة األوىل من حالة الطوارئ ،والمصدر الرئيسي
هو دليل مجموعة اللوجستيات التشغيلي للخدمات اللوجستية
ويمكن العثور عليه يف الموقع اإللكتروين .http://log.logcluster.org
انظر أيضا ً الفصل ع .الخدمات اللوجستية للكوارث.

خلية تنسيق حاالت الطوارئ البيئية ()EE
قد يشكل االنتشار المحتمل للمواد الخطرة والتأثيرات البيئية الثانوية
الرئيسية ،مثل االنهيارات األرضية ،خطرا ً محدقا ً على الحياة والصحة
والبيئة ،وتشكل تعقيدات التسريب أو غير ذلك من التأثيرات البيئية
الثانوية ،تحديات إضافية تتعلق بتحديد وتقييم الحادث ،وسالمة
المستجيبين والوصول إىل المواقع ،باإلضافة إىل النقص المحتمل
وإن الغرض من خلية تنسيق
للموارد المتخصصة لمعالجة الوضعّ ،
حاالت الطوارئ البيئية هو تنسيق االستجابة لمثل هذه الحوادث مع
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السلطات الوطنية لضمان الطريقة الفاعلة لتقييمها وإدارتها ،ويتفاوت
نطاق وحجم هذا الدور بشكل كبير تبعا ً لقدرة السلطات الوطنية
والجهات الدولية الفاعلة ومدى
الخطورة ،ويف بعض الحاالت ،قد يكون السبب الرئيسي وراء تواجد
مركز تنسيق العمليات يف الموقع هو حالة من حاالت الطوارئ البيئية،
وبالرغم من ذلك ،ويف بعض الحاالت ،تتعلق تسريبات المواد الخطرة
بأسباب أخرى (مثل الهزات األرضية واالنهيارات األرضية والفيضانات).
بعد وقوع الكارثة ،يمكن للوحدة المشتركة بين البرنامج البيئي
لألمم المتحدة ( )UN Environmentومكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAأن تحدد المخاطر الثانوية المحتملة
التي تشكلها المرافق الصناعية والبنية التحتية الرئيسية الموجودة
يف المنطقة المتضررة ،لتنبيه المستجيبين لحاالت الطوارئ بمثل
هذه المخاطر المحتملة ،ويمكن الوصول لهذه المعلومات عن طريق
المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع ( ،)VOSOCCويمكن
بعد ذلك أن يتم التقييم األويل يف الموقع من قبل المستجيبين
المدربين على أداة تقييم البيئة العاجلة ( )FEATالموجودة يف الموقع
اإللكتروين .http://www.eecentre.org/feat
وبعد هذا التقييم ،يمكن تحريك قائمة الطوارئ البيئية ( )EERإذا
لزم األمر ،وقد يندمج أعضاء قائمة الطوارئ البيئية بعد ذلك بفريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق و/أو يمكن إنشاء خلية
تنسيق الطوارئ البيئية بشكل كامل ،وبعد ذلك ستعمل الخلية
مع المصادر المتوفرة من الحكومة المتضررة والقادمين األوائل من
فرق االستجابة الدولية ،مثل فرق البحث واإلنقاذ الحضري التي لديها
قدرة االستجابة للمواد الخطرة ،لتحديد وتقييم المواقع ومستويات
الخطورة ،ويتم تطوير وتنفيذ خطة االستجابة األولية من خالل خلية
تنسيق الطوارئ البيئية ( ،)EEوأثناء هذه العملية ،ستقوم الخلية
بتبادل المعلومات مع وظيفة الحالة وستعمل بتعاون مباشر مع
خلية التقييم والتحليل ()A&A
ويمكن العثور على المزيد من المعلومات حول الطوارئ البيئية
يف الموقع اإللكتروين http://www.unocha.org/themes/
 ،environmental-emergenciesوللتفاصيل حول كيفية طلب
المساعدة يف حاالت الطوارئ البيئيةُ ،يرجى الرجوع إىل إرشادات
الطوارئ البيئية يف .http://www.eecentre.org/eeguidelines

خلية التنسيق اإلقليمي
ويف بعض الحاالت التي تنشر فيها المنظمات اإلقليمية فرقا ً لتنسيق
الممتلكات التي تم نشرها من الدول األعضاء يف اإلقليم ،ربما
من المهم إنشاء خلية تنسيق إقليمية متفرغة لهذا الغرض ،وقد
قامت بعض المنظمات اإلقليمية بتدريب فرق مثل آلية الحماية
المدنية لدى اإلتحاد األوريب ( ،)EUCPورابطة أمم جنوب شرق آسيا
( )ASEANوفريق تقييم واستجابة الطوارئ ( ،)ERATوالوكالة
الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث ( ،)CDEMAالذين
يمكن أن ينشروا وينشؤوا آلية تنسيق محلّية لتنسيق المساعدات
اإلقليمية ،مثل المساعدة المقدمة من دولهم األعضاء يف اإلقليم إىل
البلد المتضرر ،وبدال ً من إنشاء هياكل موازية ،فمن المستحسن اتباع
نهج متكامل من خالل خلية تنسيق إقليمية.
ستقوم خلية التنسيق اإلقليمية بإكمال عمل الخاليا األخرى ،مما يتيح
إمكانية شمول أعضاء المنظمات اإلقليمية يف إطار االستجابة الشاملة،
بدال ً من إنشاء مركز تنسيق خاص بهم ،وسوف لن تتداخل هذه
الخلية مع الخاليا الموجودة ،وسوف تقوم بتوفير الخدمات لألعضاء
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من مختلف المنظمات ،وسوف تضمن تبادل معلومات هيكلي من
وإىل المستجيبين ،ويف نفس الوقت ،تهدف لتقديم خدمات تشغيلية
أ كثر موائمة وتنسيقا ً لموفري المساعدات وللحكومة المستفيدة
ينفك أعضاء المنظمات اإلقليمية
وللجهات المستجيبة األخرى ،وقد ال
ّ
يف تواصلهم مباشرة مع الخاليا األخرى ضمن مركز تنسيق العمليات
يف الموقع.
سيتيح االندماج بمركز تنسيق العمليات يف الموقع للمنظمات
اإلقليمية ،أن تكون أ كثر فاعلية يف التنسيق التشغيلي لألعضاء
المهتمين عن طريق توفير االتصال مع الخاليا المطلوبة لمركز تنسيق
العمليات يف الموقع ،أو توفير الدعم مع التقييم والتحليل وإدارة
المعلومات؛ بما يضمن التبادل المناسب للمعلومات يف مركز تنسيق
العمليات يف الموقع ،وهذا سوف يسهل قابلية التشغيل البيني بين
األنظمة ويصرف النظر عن إنشاء هياكل موازية.
إجراءات التشغيل القياسية ( )SOPsللتشغيل البيني ،بين مركز
تنسيق العمليات يف الموقع والمنظمات اإلقليمية ،موجودة بالفعل
ضمن بعض المناطق ويجب االسترشاد بها عند إنشاء مركز تنسيق
عمليات يف موقع ما ،وانظر أيضا ً الفصل س الذي يقدم المزيد من
التوجيهات حول أساليب محددة لكل إقليم.
باإلضافة إىل ذلك ،يمكن إنشاء خاليا تنسيق أخرى أليّ غرض وفقا ً
لتقدير مدير مركز تنسيق العمليات يف الموقع.

م 4. 3 .وظيفة الدعم
تضمن وظيفة الدعم قدرة مركز تنسيق العمليات يف الموقع على
العمل يف ظل الظروف الميدانية المعاكسة والعسيرة ،وهذا يشمل:
إنشاء مرافق مناسبة ،ومنصة لتكنولوجيا المعلومات ،واالتصال
( ،)ICTوعمليات لوجستية إدارية وداخلية قابلة للتطبيق من مركز
تنسيق العمليات يف الموقع ،وغالبا ً ما يؤدي هذه الواجبات و/أو
يقودها واحد أو أ كثر من فرق الدعم التي تنشرها الشرا كة اإلنسانية
الدولية أو فريق دعم األمريكيتين أو ما شابه ذلك ،ويمكن استكمال
فرق الدعم بموارد إضافية ،مثل المنظمات الشريكة حسب الحاجة،
منها Télécoms Sans Frontières :لدعم تكنولوجيا المعلومات
أن وظيفة الدعم ال تنقسم عموما ً إىل خاليا ،إال
واالتصال ،وبالرغم من ّ
أن مدى حجم الطوارئ قد يتطلّب أحيانا ً مثل هذا التقسيم يف العمل.
ّ

خلية المرافق
تضمن هذه الخلية إنشاء مركز تنسيق العمليات يف الموقع وأجزاء
مكوناته يف أماكن عمل مناسبة وكافية ،لتمكين العمليات الحالية
والمستقبلية ،وكما ذكرنا آنفاً ،يتحقق ذلك عموما ً من خالل نشر
مجموعة خدمات موحدة تقدّمها الشرا كة اإلنسانية الدولية وفريق
دعم األمريكيتين ،والمزيد من اإلرشادات حول مرافق مركز تنسيق
العمليات يف الموقع موجود يف الفصل ص .بعنوان المرافق.

ل
خليةتكنولوجيا المعلومات واالتصا 
تنفذ خلية تكنولوجيا المعلومات واالتصال خطة تكنولوجيا
المعلومات واالتصال لمركز تنسيق العمليات يف الموقع ،دعما ً

لالستجابة الشاملة ،وتضمن خطة تكنولوجيا المعلومات واالتصال
توفر تقنية مناسبة لتمكين مركز تنسيق العمليات يف الموقع من
فعال ،وهذا يشمل تسهيل البيانات واالتصاالت
عمل أنشطته بشكل ّ
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مفهوم
مركز تنسيق
العمليات في
الموقع

الصوتية لربط مختلف مكونات نظام مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ببعضها البعض واالستجابة األوسع ،بما يف ذلك الفرق
المنتشرة والحكومة المتضررة والجهات اإلنسانية الفاعلة؛ كما هو
الحال مع خلية المرافق ،تنشر منظمات شريكة المعدات لدعم خطة
تكنولوجيا المعلومات واالتصال يف مجموعات موحدة ،بنفس الوقت
مع بقية موظفي مركز تنسيق العمليات يف الموقع.

خلية اإلدارة
خلية اإلدارة مسؤولة عن اإلجراءات والعمليات الداخلية لدعم
التشغيل المتواصل يوم ّيا ً لمركز تنسيق العمليات يف الموقع،
وهذا يشمل :صيانة السجالت المالية بدعم من مدير مركز تنسيق
العمليات يف الموقع ،والشراء والتعاقد والتوظيف يف مناطق
االستقبال ،وتطوير قائمة التوظيف ،وترتيب دعم الترجمة التحريرية
والشفهية ،وتنظيم الملفات والموارد المادية بدعم من خلية إدارة
المعلومات ،وواجبات الدعم األخرى كما يحددها مدير مركز تنسيق
العمليات يف الموقع.
يف حاالت الطوارئ التي تحتاج إىل مهارات إدارية واسعة ومعرفة
بإجراءات األمم المتحدة ،قام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية بتدريب بعض موظفيه اإلداريين ،على تشغيل مركز تنسيق
العمليات يف الموقع ،الذين يمكن نشرهم كجزء من فريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ليكونوا أعضاء يف خلية اإلدارة.

م 4.مرافق مركز تنسيق العمليات يف الموقع
يلعب موقع مرافق مركز تنسيق العمليات يف الموقع (مركز تنسيق
العمليات يف الموقع ،ومركز االستقبال والمغادرة ،والمرا كز الفرعية
لتنسيق العمليات يف الموقع) دورا ً مهما ً يف عملية التنسيق ،و ُيعتبر
لكل موقع بعناية،
إنشاء المرافق أولوية ولكن يجب أن يتم التخطيط
ّ
كل
ويجب أن يكون الموقع منظورا ً ويمكن الوصول إليه فورا ً من قبل ّ
من يمكن أن يستفيد من خدماته ويجب أن يكون ذا مساحة كافية
لتلبية
االحتياجات الفورية والتوسع المتوقع للعمليات ،باإلضافة إىل كونه
آمنا ً ومأموناً ،وليس بالضرورة أن يكون المكان األنسب لكل مرفق يف
وسط المنطقة المتضررة من الكارثة ،ويجب األخذ باالعتبار المكان
تتيسر فيه أنشطة التنسيق على أفضل وجه.
الذي يمكن أن
ّ
ويجب أن يكون مكان مركز تنسيق العمليات يف الموقع على مسافة
مثالية وقريبة من موقع الكارثة ومن هيئة إدارة الطوارئ المحلية
والوكاالت/المنظمات األخرى التي توفر المساعدات اإلنسانية ،وهذا
سوف يس ّهل من التنسيق وتبادل المعلومات ،ويجب أن يزيد
الفعال لمعدات االتصاالت إىل أقصى
الموقع أيضا ً من االستخدام
ّ
حدّ ،مثال ً على أرض مرتفعة وغير محاطة بالمرتفعات أو بالعوائق
وفعال،
الطبيعية األخرى ،ويجب أن تتم االتصاالت بشكل انسيايب
ّ
ويجب أن يؤخذ بعين االعتبار اختيار الموقع الذي يس ّهل اإلجراءات
األمنية المناسبة؛ بما يف ذلك سهولة الوصول واإلخالء ومحيط تسهل
حراسته.
ومن الجدير بالمالحظة أن بعض خاليا التنسيق قد تحتاج أن تكون يف
مقدمة الموقع لتقليل الوقت بين بداية الكارثة واألنشطة التنفيذية
لفرق االستجابة ،وهذا ينطبق بصورة خاصة على الخاليا ضمن وظيفة
العمليات المشاركة يف أنشطة إنقاذ الحياة ،مثل البحث واإلنقاذ
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الحضري وفريق الطوارئ الطبي ،وسيكون األخير ،يف معظم الحاالت،
يف موقع مشترك مع وزارة الصحة يف البلد المتضرر (.)MoH
ويمكن العثور على إرشادات مفصلة حول اختيار موقع المخيمات
األساسية وأماكن مركز تنسيق العمليات يف الموقع يف الفصل ص.
المرافق.
قد يتم إنشاء مركز تنسيق العمليات يف الموقع يف بناية قائمة تل ّبي
حاجات العملية ،ويكون هذا معتمدا ً على نوع الطوارئ وكون القيام
بذلك آمناً ،وبدال ً من ذلك يمكن إعداده بخيمة واحدة أو أ كثر ،وهناك
مزايا لكل إعداد ،وغالبا ً ما يحدد نوع الحادث والموارد المتاحة النموذج
األنسب ،وبغض النظر عن نوع البنية ،يجب أن يشمل مرفق مركز
تنسيق العمليات يف الموقع بعض أماكن منفصلة للمكاتب ،وحيزا ً
كبيرا ً لالجتماعات ،ومنطقة عامة الستقبال الزوار ،ويجب أن يتيح
المجال إلدارة الحشود بشكل كاف حيث تعمل الكثير من المنظمات
مع أو ضمن مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وبمج ّرد إنشاءه ،يجب
وضع علم مركز تنسيق العمليات يف الموقع يف مكان يضمن إمكانية
مشاهدته بوضوح.
ويف حاالت الطوارئ الواسعة النطاق ،من المهم التفكير مل ّيا ً منذ
بأن مركز تنسيق العمليات يف الموقع قد يحتاج اىل توفير
البداية ّ
مساحة تشغيل وخدمات لعدد كبير من الناس ،كالقدرة على إدارة
التدفقات المفاجئة من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ونشر المنظمات الدولية األخرى.
أن مركز تنسيق العمليات يف الموقع هو مكان بقدر ما هو
تذكروا ّ
مفهوم من المفاهيم ،ويف بعض المواقف قد ال ترغب هيئة إدارة
الطوارئ المحلية أن يكون للمجتمع الدويل هياكل مميزة بالنظر
ومنفصلة عن مرا كز عمليات الطوارئ الوطنية والمحلية ،وتص ّر
على تكامل الفريق وعدم التمايز المنظور ،ويمكن يف هذه الحاالت
أيضا ً تطبيق نهج مركز تنسيق العمليات يف الموقع بدمجه مع دعم
العمليات الوطنية.
وتنطبق نفس االعتبارات المشار إليها أعاله على المرا كز البديلة
لتنسيق العمليات يف الموقع.

م 1. 4 .إنشاء المرافق
تحافظ وتوفر الشرا كة اإلنسانية الدولية وفريق دعم األمريكيتين ،على
سلسلة من المجموعات الخدمية القابلة للنشر والتي تدعم نظام
مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وتتراوح المجموعات الخدمية التي
يقدمها شركاء الدعم هؤالء ،ما بين تكنولوجيا المعلومات واالتصال
األساسية واإلدارة ،الستخدامها يف مبنى قائم ومن مركز تنسيق
العمليات يف الموقع المتكون بالكامل ومخيماته من الخيم ،وسيرافق
موظفو الدعم إلنشاء وصيانة المرافق هذه الوحدات ،عند النشر حال
وقوع الكارثة.

م 2. 4 .صيانة المرافق
ومن خالل تشغيل نظام مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،تكون
وظيفة الدعم مسؤولة عن ضمان صيانة المرافق يوميا ً وإمكانية
االستمرار بالخدمة كقاعدة عمليات ألنشطة مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ،ولضمان التشغيل المستمر لمرافق مركز تنسيق العمليات
يف الموقع ،تدعو الحاجة لصيانة ما يلي:
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•االتصال الكايف بشبكة اإلنترنت.
مفهوم
مركز تنسيق
العمليات في
الموقع

•الوصول إىل إمدادات الطاقة العادية ،على سبيل المثال من خالل
استخدام المولدات الكهربائية أو مصدر طاقة موجود.
•إنارة كافية لتمكين العمليات على مدار الساعة وحسب الضرورة.
•الوصول إىل اإلمدادات الغذائية وصيانة أماكن إعداد الطعام.
•الوصول إىل المياه لغرض االستهالك والصرف الصحي والطبخ
وما إىل ذلك.
•الهياكل المادية مثل الخيم و/أو البنايات والمواقع التي يتم إنشاء
المرافق عليها.
قد يكون هذا عسيرا ً يف بيئة الكوارث ،حيث يمكن أن تكون الموارد
شحيحة ،وأن تنقطع سالسل اإلمدادات العادية ،وتكون الظروف
الميدانية قاسية ،وباإلضافة إىل العمل ضمن هذه التحديات ،فإن
مرافق مركز تنسيق العمليات يف الموقع بحاجة إىل شيء من المرونة،
وقد يلزم تعديل المرافق الستيعاب التغييرات يف عدد الموظفين،
والتغييرات يف نطاق العمليات ،و/أو التغييرات يف تدفق الزوار/
الموظفين من المنظمات المستجيبة األخرى.

كمجمع استيعاب مركزي الستقبال
يعمل مركز االستقبال والمغادرة
ّ
حركة مرور اإلغاثة الدولية وغالبا ً ما يكون أول مكونات مركز تنسيق
العمليات يف الموقع التي تُنشأ يف البلد المتضرر ،وعلى هذا النحو،
عادة ما يتم إعداده من قِبل القادمين األوائل من البحث واإلنقاذ
الحضري أو فريق الطوارئ الطبي أو أعضاء فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق ،ويف بعض الحاالت ،قد تكون السلطات
تحسبا ً الستقبال
الوطنية قد أنشأت بالفعل مركز استقبال ومغادرة
ّ
فرق اإلغاثة الدولية القادمة ،ويف هذه الحالة ،تعمل فرق البحث
واإلنقاذ الحضري ،وفرق الطوارئ الطبية ،ونظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،على دعمها.

م 3. 4 .إنهاء تعبئة المرافق

وفيما يلي األهداف الرئيسية لمركز االستقبال والمغادرة:

يجب أن يبدأ التخطيط لتسريح مرافق مركز تنسيق العمليات يف
الموقع من بداية العمليات ،وسيصبح ملموسا ً بشكل أ كبر عندما
تكون نهاية العمليات منظورة يف األفق.
وبشكل عام يتم تسريح مركز االستقبال والمغادرة أوالً ،إال أن خاليا
التنسيق قد يتم تسريحها قبل مركز االستقبال والمغادرة إذا كان
الهدف الرئيسي منها تنسيق فرق اإلغاثة الدولية ،وقد يبقى مركز
تنسيق العمليات يف الموقع بشكل أو بآخر خارج نطاق وجود الفرق
الدولية ،بما فيها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية/
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وقد يتحول إىل مكتب
لألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على المدى الطويل.
تقوم وظيفة الدعم بإدارة خطط التسريح الشاملة لمرافق مركز
تنسيق العمليات يف الموقع ،بالتعاون مع الفرق الدولية والشركاء
والسلطات المحلية ،ويجب األخذ بعين االعتبار ،إذا ما دعت الحاجة
لإلبقاء على أيّ من المعدات يف البلد لالستمرار يف دعم عمل مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وسوف تحتاج جميع
الوحدات األخرى إىل أن تُحزم وتجهز لتعود إىل منظماتها األصلية،
وإضافة إىل ذلك ،يجب بذل الجهود إلعادة المكان و/أو البنايات إىل
حالة صالحة لالستخدام قبل المغادرة.
وبالتزامن مع التسريح المادي ،سيتكفل مدير مركز تنسيق العمليات
يف الموقع بكتابة التقارير إىل السلطات ذات العالقة ،لتوفير ملخص
بالدروس المستفادة ،من أجل إخطار البعثات المستقبلية واإلرشادات
والتدريب التابعين لمركز تنسيق العمليات يف الموقع.

م 5.مركز االستقبال والمغادرة ()RDC
بشكل عام ،تؤدي الكارثة واسعة النطاق إىل تدفق مفاجئ
للمساعدات من المجتمع الدويل إىل البلد المتضرر ،وسوف تتالىق
فرق االستجابة وإمدادات اإلغاثة يف البلد عند نقطة دخول أو أ كثر،
سعيا ً للوصول إىل منطقة الكارثة ،ووفقا ً لجغرافية البلد المتضرر
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وللضرر يف البنية التحتية ،فقد تكون نقطة الدخول مطارا ً أو مينا ًء
و/أو حدودا ً برية ،وستحتاج جميع الموارد الدولية الواردة إىل اجتياز
اإلجراءات الرئيسية ،مثل الهجرة والجمارك عند الدخول إىل البلد
المتضرر ،بغض النظر عن نوع نقطة الدخول ،وحتى يف أفضل الحاالت
فإن السلطات المحلية قد ترتبك سريعا ً بالزيادة المفاجئة يف حجم
حركة المرور ،ويف أسوأ الحاالت قد ال ُيترك المطار أو الميناء أو مرفق
عبور الحدود قائما ً الستقبال المساعدات الدولية ،ومن المحتمل أن
تكون هناك حاجة لموارد إضافية لتوفير القدرة على الحركة االنسيابية
الضرورية وتسهيل الدخول المنظم يف الوقت المناسب.

•دعم السلطات يف إدارة وصول الفرق الدولية ،عند نقاط الدخول
(المطار والميناء وما إىل ذلك).
•تسجيل ،والمساعدة على تنسيق ،استجابة الفرق الدولية وربطهم
بهيكل التنسيق.
•إعطاء ملخص للفرق التي تصل الموقع ،حول الوضع
والمعلومات العملية التي يحتاجون لمعرفتها ،للنشر الفوري
المتقدم نحو المناطق المتضررة مثل الخدمات اللوجستية وما
إىل ذلك.
يف الساعات واأليام األوىل ،يجب أن يكون مركز االستقبال والمغادرة
مستعدا ً لتسهيل الخدمات األساسية لمركز تنسيق العمليات يف
الموقع ،بما يف ذلك تقديم ملخّصات ظرفية وتشغيلية ،وتوفير الدعم
اللوجستي األساسي ،وتسهيل األنشطة التنفيذية لفرق االستجابة
ّ
وتعقب الموارد ،وسوف يتغير مدى تنفيذ هذه الخدمات عندما يصبح
مركز تنسيق العمليات يف الموقع ُمنشأ ً و/أو يكتسب البلد المتأثر
الوسائل الالزمة لتسهيل الموارد الدولية الواردة والصادرة.
وباعتبارها أول نقطة اتصال للمساعدات الدولية الواردة ،يحتاج مركز
االستقبال والمغادرة أن ُينشأ بطريقة منهجية تضفي شيء من
التنظيم يف بيئة تعمها الفوضى وقت الكارثة ،ولتحقيق ذلك ،يتطلب
مركز االستقبال والمغادرة هيكال ً واضحا ً يحاكي النهج الوظيفي لمركز
تنسيق العمليات يف الموقع.
بالرغم من أنه يجب اتخاذ جميع القرارات التنفيذية من خالل إدارة
مركز االستقبال والمغادرة وعمليات مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ،فقد يتم إنشاء خطوط اتصال مع الوظائف األخرى لمركز
تنسيق العمليات يف الموقع ،وهذا لتسهيل أنشطة مركز االستقبال
والمغادرة ،وعلى سبيل المثال قد يعمل دعم مركز االستقبال
والمغادرة مع خلية التنسيق اللوجستية لتوفير وسائل النقل لفرق
االستجابة الدولية الواردة من نقطة الدخول إىل مركز تنسيق العمليات
يف الموقع ،وسوف يتيح هذا التدفق المستمر يف المعلومات لمركز
تنسيق العمليات يف الموقع ،االستعداد للموارد الواردة وبالتايل
اإلسراع بتعيين الفرق إىل الميدان.
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الشكل م4.

مفهوم
مركز تنسيق
العمليات في
الموقع

هيكل مركز االستقبال والمغادرة
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﻤﻐﺎدرة
اﻹدارة

دﻋﻢ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

م 1. 5 .تنسيق مركز االستقبال والمغادرة
غالبا ً ما يعمل مركز االستقبال والمغادرة كمحطة تنسيق أولية لفرق
االستجابة الدولية ،كما أن المركز الذي يعمل بشكل جيد يع ُد رصيدا ً
ق ّيما ً لمركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وسوف يطلب مركز تنسيق
العمليات يف الموقع معلومات عن قدرة فرق االستجابة الواردة
وأي احتياجات لوجستية محددة؛ من أجل تخطيط وتنفيذ األنشطة
التشغيلية ،ويف المقابل ،سيحتاج مركز االستقبال والمغادرة لتحديث
المعلومات من مركز تنسيق العمليات يف الموقع حول الحالة
واألوضاع الحقيقية للبيئة التشغيلية؛ من أجل إخطار الفرق الواردة
فعال.
بالتعليمات بشكل ّ
ومن أولويات مركز االستقبال والمغادرة إنشاء نظام لتدفق
المعلومات ،بما يف ذلك قنوات االتصال المحددة والعمليات بين مركز
االستقبال والمغادرة ومركز تنسيق العمليات يف الموقع ،وبالرغم من
أن اإلعداد والروتين المعين للتنسيق ستمليه احتياجات األزمة ومدى
فإن الممارسات الشائعة تشمل:
وتيرتهاّ ،
•وقت محدد لمحادثات اإلحاطة/التنسيق الصباحية بين مركز
االستقبال والمغادرة ومركز تنسيق العمليات يف الموقع.
•وقت محدد لتوفير معلومات التسجيل المحدّثة.
•بروتوكول متفق عليه لالتصال اليومي ،على سبيل المثال :عن
طريق البريد اإللكتروين بشكل متكرر إذا أمكن ،أو عن طريق
الهاتف يف الحاالت الطارئة.
•تحديث منتظم للمركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع.
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•
•
•
•
•
•
•

إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻷﻣﻦ
اﻟﻬﺠﺮة
اﻟﺠﻤﺎرك
إدارة اﻟﻤﺮور
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻷرﺿﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

•إجراء لتنظيم مغادرة فرق اإلنقاذ المختلفة وترتيبات سفرهم.
باإلضافة إىل التنسيق اليومي وأنشطة تبادل المعلومات مع مركز
تنسيق العمليات يف الموقع ،قد يشارك مركز االستقبال والمغادرة
أيضا ً بنفس األنشطة يف نقطة الدخول ،وعلى سبيل المثال ،قد
تحدث اجتماعات يومية مع السلطات المسؤولة عن نقطة الدخول
والمندوبين المحليين و/أو الجهات العسكرية ،ويهدف مركز
االستقبال والمغادرة إىل دعم البلد المتضرر بإدارة فرق االستجابة
الدولية الواردة ،وسوف يتم تحديد نموذج الدعم الخاص من خالل
المباحثات مع السلطات المسؤولة عن نقطة الدخول ،وباإلضافة إىل
ذلك ،فقد يعتمد مركز االستقبال والمغادرة على منظمات االستجابة
األخرى أو المؤسسات الحكومية ،لتوفير عناصر مثل الكهرباء أو الماء
أو أماكن النوم.
ينبغي أن ينعكس النهج المتبع يف مركز االستقبال والمغادرة كامتداد
لمنصة تنسيق مركز تنسيق العمليات يف الموقع وفقا ً لنفس
المبادئ التي يتبعها مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،ويعد تعزيز
التنسيق مع المنظمات الممثلة يف نقطة الدخول وفيما بينها ،أمرا ً
بالغ األهمية لمركز االستقبال والمغادرة لتمكينه من تسهيل استقبال
فعال.
الموارد الدولية ومغادرتها بشكل ّ
راجع ارشادات مركز تنسيق العمليات يف الموقع لمزيد من
المعلومات التفصيلية حول عمليات مركز االستقبال والمغادرة
يف الموقع اإللكتروين http://www.unocha.org/our-work/
coordination/site-operations-coordination-centre-osocc
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خاليا التنسيق
ن.

خاليا التنسيق

ن.1.

   المقدمة

ن.2.

  البحث واإلنقاذ الحضري

ن.1.2.

خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري

ن.2.2.

تقييمات البحث واإلنقاذ الحضري

ن.3.2.

تسريح فرق البحث واإلنقاذ الحضري

ن.3.

   فرق الطوارئ الطبية

ن.1.3.

فرق الطوارئ الطبية

ن.2.3.

خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبي

ن.3.3.

خطوات تنسيق فريق الطوارئ الطبي ودور فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق

ن.1.4.

   التنسيق المدين-العسكري

ن.4.
ن.2.4.
ن.3.4.
ن.4.4.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق والتنسيق المدين العسكري لألمم
المتحدة
تقييم التنسيق المدين العسكري لألمم المتحدة
العادات والمجامالت العسكرية
مراجع التنسيق المدين العسكري لألمم المتحدة

ن 1 .المقـدمــة
إن جزءا ً من منهجية مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،والذي يتميز عن
ّ
أن من المتوقع أن تعمل
النماذج الوظيفية التنظيمية األخرى ،يتمثل يف ّ
الوظائف والخاليا بدرجة كبيرة من االستقاللية الذاتية يف خدمة عمالء مركز
تنسيق العمليات يف الموقع بشكل أساسي ،بدال ً من رفع التقارير إىل رئيس
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وإىل المنسق المقيم/
منسق الشؤون اإلنسانية والفريق ُ
القطري لألعمال اإلنسانية ،وإن خاليا
خاصة ،والمتصلة عادة بوظيفة عمليات مركز تنسيق العمليات يف
التنسيق ً
الموقع ،سوف تنفصل يف كثير من الحاالت عن المرفق الرئيسي لمركز تنسيق
العمليات يف الموقع.
وقد تبنت العديد من البلدان مكونات من مفهوم مركز تنسيق العمليات يف
الموقع ودمجتها بخططها الوطنية للطوارئ ،وعلى سبيل المثال ،سيكون
مفهوم تنسيق فريق الطوارئ الطبي يف كثير من الحاالت مفهوما ً متأصال ً على
المستوى الوطني كجزء من خطة الطوارئ لوزارة الصحة ،وقد يتم تفعيله
حتى قبل تشغيل مركز تنسيق العمليات يف الموقع بالكامل ،وقد تكون أيضا ً
خاليا التنسيق التشغيلية المرتبطة عادة بمركز تنسيق العمليات يف الموقع،
مثل خلية التنسيق المدين العسكري اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة أو خلية
المفعلة تشغيل ّيا ً وتديرها السلطات الوطنية
تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري
ّ
وتكون نقطة االتصال الطبيعية لفرق اإلغاثة الدولية.
يف هذه الحاالت ،قد يدعم مركز تنسيق العمليات يف الموقع خاليا التنسيق هذه
بالموظفين والمعدات وبإدارة المعلومات والقدرات التحليلية ،وستقدم خاليا
التنسيق تقاريرها مباشرة إىل الهيئة الحكومية المعنية ،يف حين سيتم الحفاظ
على الروابط مع مركز تنسيق العمليات يف الموقع وسيتم تبادل المعلومات
للتحليل الشامل لالحتياجات واالستجابة لها ،ويف حاالت أخرى ،سيتم تزويد
الخاليا بالموظفين ويتم تشغيلها بالكامل من قبل فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق مع الشركاء ،يف حين تظل شبه منفصلة عن المركز
الرئيسي لتنسيق العمليات يف الموقع وتعمل بشكل مستقل.
الخطر الكامن وراء هذا الهيكل هو أنه يمكن أن يؤدي إىل ما يطلق عليه "احتكار
األفكار" ،وقد تخاطر خاليا التنسيق بأن تصبح مستقلة أ كثر من الالزم ،مركزة
كثيرا ً بشكل مفرط على ما تمتلك من مخرجات ،ومن المحتمل أن تصل إىل
وضع يكون فيه التواصل قليال ً أو معدوما ً بين الخاليا وإىل فهم ناقص لالعتماد
المتبادل بينها وبين المخرجات األكبر لمركز تنسيق العمليات يف الموقع.
ومن المهم معالجة هذه القضية وضمان أن تكون خاليا التنسيق مدركة لدورها
الرئيسي وأن تكون أيضا ً واضحة بشأن كيفية تفاعلها وما تحتاج إليه من بعضها
البعض ومتى ،ويتطلب هذا تبادال ً منتظما ً للمعلومات بين الخاليا وبالخصوص
مع خلية التقييم والتحليل ( ،)A&Aمما يوفر مدخالت لنواتج التحليل القائم
على االحتياجات ،وتحتاج اإلجراءات الروتينية لهذا األمر إىل تطويرها وأن يتم
تنفيذها وإدامتها بطريقة يتحقق فيها تنسيق داخلي ج ّيد .راجع أيضا ً القسم
ط 2.1.للمزيد من المعلومات عن خلية التقييم والتحليل.

ن2 .البحث واإلنقاذ الحضري ()USAR
يعتبر البحث واإلنقاذ الحضري الدويل شكال ً معقدا ً للمساعدات الدولية التي
تُقدّم عادة يف حاالت الطوارئ المفاجئة مثل الزالزل وكوارث البنى المنهارة التي
تؤثر على المناطق الحضرية ،وقد ترتبط أيضا ً بعمليات الطوارئ األخرى مثل
الفيضانات واالنهيارات األرضية وما إىل ذلك ،وغالبا ً ما ينجو الناس المحاصرين
يف فراغات ومساحات المبنى المنهار لعدة ساعات وحتى أليام يف فترة ما بعد
االنهيار ،وتو ّفر "نافذة اإلنقاذ" هذه فرصة لفرق البحث واإلنقاذ ،مع اإلمكانيات
والموارد الالزمة ،إلنقاذ هؤالء المحصورين يف ظل مثل هذه الظروف.
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المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ ( )INSARAGهي
الشبكة التي تعمل باستمرار على تقوية وتطوير استجابة البحث
واإلنقاذ الحضري على المستوى الدويل وعلى الصعيد الوطني ،ولقد
قامت المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ بتطوير منهجية
لعمليات البحث واإلنقاذ الحضري المنصوص عليها يف إرشادات
المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ ،لضمان تدريبات
حدة لفرق البحث واإلنقاذ الحضري الدولية.
واجراءات وهياكل مو ّ
إن فرق البحث واإلنقاذ الحضري الدولية المصنفة من قبل المجموعة
ّ
االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ هي أرصدة استجابة من المجتمع
الدويل التي تقوم بأنشطة اإلنقاذ يف كوارث البنية المنهارة ،وتته ّيأ فرق
البحث واإلنقاذ الحضري لالنتشار الدويل عن طريق المحافظة على
درجة عالية من االستعداد لالنتشار الدويل السريع.
لقد ط ّورت المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ عملية
تطوعية مستقلة لمراجعة النظراء -التصنيف الخارجي من المجموعة
االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ ( -)IECلضمان استمرار قدرة
فريق البحث واإلنقاذ الحضري على االستجابة الدولية ومواصلة
االشتراك يف منهجية المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ،
وهذا يشمل الخضوع لتصنيف خارجي من المجموعة االستشارية
الدولية للبحث واإلنقاذ الحضري ،وبعد تصنيفها تتم عملية إعادة
التصنيف ( )IERكل خمس سنوات أو عندما يحدث أي تغيير
مؤسسي يف الفريق المصنَّف ،وهذا يضمن استمرار الفرق بتلبية
أعلى المعايير التي وضعتها شبكة المجموعة االستشارية الدولية
للبحث واإلنقاذ ،والتي يتم تحديثها باستمرار من خالل المشاركة
بأفضل الممارسات ومن خالل االجتماعات المنتظمة ومجاميع العمل
المتخصصة.
وقد حددت المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ الحضري
ثالثة مستويات من التصنيف لفرق البحث واإلنقاذ الحضري :مستوى
خفيف ،مستوى متوسط ،مستوى كثيف ،وتعتبر الفرق المصنفة
مكتفية ذات ّيا ً وقادرة على العمل بشكل مستقل وفقا ً لمنهجية
مشتركة متفق عليها ،وأثناء العمليات ،تعمل الفرق وفقا ً إلرشادات
المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ وتواءم استجابتها مع
االحتياجات ذات األولوية للبلد المتضرر.
للمزيد من المعلومات عن المجموعة االستشارية الدولية للبحث
واإلنقاذ وإرشاداتها ،راجع الموقع اإللكتروين .www.insarag.org

ن 1. 2 .خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري
()UCC
ال يختلف تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري اختالفا ً كبيرا ً عن تنسيق
جهود اإلغاثة يف المراحل األخرى من حاالت الطوارئ ،ومع ذلك،
فكل شيء يتحرك بشكل أسرع بسبب النافذة المحدودة للفرص
التي يمكن أن تتم من خاللها عمليات إنقاذ ناجحة ،ولهذا السبب،
فإن معرفة فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الفعال ،ولفرق
بعمليات البحث واإلنقاذ الحضري ،ضرورية للتنسيق
ّ
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق دور ٌ خاص يف عمليات
البحث واإلنقاذ الحضري ،كما هو موضح يف إرشادات المجموعة
االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ ويف قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة  57/150الصادر يف  16ديسمبر/كانون الثاين  ،2002وللمزيد
من المعلومات عن هذا القرار راجع https://insarag.org/about/
 ga-resolutionتشمل مسؤوليات فريق األمم المتحدة لتقييم
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الكوارث والتنسيق فيما يخص عمليات البحث واإلنقاذ الحضري ،ما
يلي:
•إنشاء وصيانة مركز االستقبال والمغادرة وخلية تنسيق البحث
واإلنقاذ الحضري ( )UCCطيلة فترة العمل مع الفرق المصنفة
من المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ.
•تسهيل إنشاء مواقع لقواعد العمليات لفرق البحث واإلنقاذ
الحضري وضمان إحاطة كل منها بالبروتوكوالت والقواعد الخاصة
بالمخيمات.
•تسهيل تنسيق الواجبات المناطة لموقع عمليات البحث واإلنقاذ
الحضري مع هيئة إدارة الطوارئ المحلية.
•تسهيل الملخصات الثقافية واألمنية.
•تنسيق تقييمات االحتياجات المستقبلية مع دعم فرق البحث
واإلنقاذ الحضري.
إن خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري هي خلية متخصصة يف
ّ
مهمة العمليات الخاصة بمركز تنسيق العمليات يف الموقع ،والهدف
منها هو مساعدة فرق البحث واإلنقاذ الحضري الدولية وتقوية
التنسيق معها أثناء مرحلة اإلنقاذ يف الكارثة ،واعترافا منهم بتخصص
أعضاء المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ يف مجال البحث
واإلنقاذ الحضري ،سيقوم ،تبعا ً لذلك ،أعضاء فرق البحث واإلنقاذ
الحضري الدولية بضم أعضاء خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري
إىل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
ستكون خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري مسؤولة عن دعم
هيئة إدارة الطوارئ المحلية بالتخطيط وإسناد المهام للفرق يف
مرحلة اإلنقاذ األولية التي يتم فيها إنقاذ األرواح ،وهذه الخدمة تتطلب
موظفين فنيين متخصصين ،ويجب أن يكون جزء من عمليات خلية
تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري مخصصة بالكامل لهذا الغرض ،ويف
عمليات البحث واإلنقاذ الحضري ،يجب على كل فريق إغاثة دويل ،إذا
لزم األمر ،أن يقوم بتزويد عضو من فريقه للعمل ضمن طاقم خلية
تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري ،ومن المتوقع أن تُنشئ فرق البحث
واإلنقاذ الحضري وتُشغل خلي َة تنسيق للبحث واإلنقاذ الحضري
ومركزا ً لالستقبال والمغادرة ،إذا وصلوا يف البلد المتضرر قبل فريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وهذا أحد المتطلبات
حدة لكل فرق البحث واإلنقاذ الحضري المصنفة التي
العالمية المو ّ
تعمل كجزء من شبكة المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ،
وقد يكون االستعداد والموافقة على إلحاق األفراد والمعدات بخلية
تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري مهمة كبيرة ألي فريق إغاثة ،ومن
المهم ج ّداً ،مع وصول المزيد من فرق اإلغاثة الدولية ،أن ُيطلب
منهم دعم احتياجات األفراد والمعدات لخلية تنسيق البحث واإلنقاذ
الحضري.
يجب أن تتخذ خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري اإلجراءات التالية
لتنسيق األنشطة مع هيئة إدارة الطوارئ المحلية:
•تحديد دور خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري فيما يتعلق
بتنسيق الجهات الدولية الفاعلة واإلغاثة.
•إنشاء عملية تبادل معلومات بين هيئة إدارة الطوارئ المحلية
وخلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري.
•تحديد موقع مناسب لمركز االستقبال والمغادرة وخلية تنسيق
البحث واإلنقاذ الحضري ،مع ضمان رؤية الموقع من قبل الموارد
القادمة مثل وجود أعالم وعالمات استداللية وما إىل ذلك.
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•إنشاء روابط تواصل مع مركز االستقبال والمغادرة والمركز
االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع بأسرع وقت ممكن.

•التقاط وتحليل المعلومات المقدمة من فرق البحث واإلنقاذ
الحضري والجهات الفاعلة األخرى.

•أداء المهمات التالية:

•تحديد الثغرات يف العمليات والتوصية بالتغييرات المناسبة.

•جمع معلومات الحوادث الحالية وتحديث التقارير وفقا ً لذلك.
•تسجيل المعلومات عن الموارد القادمة يف صحيفة وقائع
فريق البحث واإلنقاذ الحضري.
•تحديد المواقع المحتملة لقاعدة العمليات.
•الحصول على خريطة المنطقة المتأثرة.
•وضع إجراء إحالة لتسليم المرضى إىل حيث المزيد من
الرعاية الطبية.

•النظر يف الخطط طويلة األجل بشأن الموارد اإلضافية وإعادة
التعيين.
•عرض المعلومات عن خرائط الحادث.
•إنشاء منطقة عرض تشمل :خرائط الحوادث وتقارير الحاالت،
وجداول أعمال االجتماعات ،وتوقعات الطقس وغير ذلك.
•التحضير والتيسير لالجتماعات اليومية لعمليات البحث واإلنقاذ
الحضري لمناقشة مهام الفريق المحددة ومدى التقدم ومدى
العجز.

•تحديد مواقع للرافعات والحامالت والرافعات الشوكية،
والشاحنات والمنتجات البترولية ،واألخشاب والغازات
المضغوطة ،والمترجمين الفوريين والمرشدين ،ووضع
إجراءات للوصول إىل هذه الموارد.

•مشاركة أ كبر قدر ممكن من المعلومات عن أنشطة البحث
واإلنقاذ من فرق البحث واإلنقاذ الحضري إىل مركز تنسيق
العمليات يف الموقع ،تمهيدا ً للتطوير المستمر والمتواصل
للتقارير المقدمة عن الوضع.

•ترتيب وسائل النقل لألفراد والمعدات من وإىل مواقع العمل.

•مراجعة وتحديث خطة العمل ( )PoAاستنادا ً إىل نتائج اجتماع
التخطيط لخلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري والمعلومات
األخرى الواردة ،وتشمل:

•إقامة هياكل التنسيق وتفاصيل االجتماعات.
•وضع خطة لمعالجة مشاكل السالمة واألمن.
•مساعدة هيئة إدارة الطوارئ المحلية بتعيين البحث واإلنقاذ
الحضري والموارد األخرى استنادا ً إىل المعلومات المذكورة أعاله،
وتعمل جماعة البحث واإلنقاذ الحضري يف بيئة يتم فيها تحديد
العمليات استنادا ً على مقياس الفرز إلمكانية النجاة ،وبالرغم
من ذلك ،فقد يكون لهيئة إدارة الطوارئ المحلية أسباب مختلفة
لتحديد األولويات خارج نطاق هذا المفهوم ،ويجب أن تعمل فرق
البحث واإلنقاذ الحضري حسب توجيهات هيئة الطوارئ المحلية،
ولكن يجب أن تدافع عن استخدام منهجية المجموعة االستشارية
الدولية للبحث واإلنقاذ.
•بالتشاور مع هيئة إدارة الطوارئ المحلية ،قدّموا تقييما ً يف حالة
بأن فرق
وجود فرق دولية كافية يف الموقع إىل الحكومة لتعلن ّ
البحث واإلنقاذ الحضري الدولية التي لم تُنشر بعد يمكن أن
تنسحب.
•تسجيل وتلخيص عن الموارد القادمة.
•جمع وتوثيق المعلومات لخلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري
تخطيطا ً للتايل:
•تحليل االحتياجات ذات األولوية للبلد المتضرر ،فيما يتعلق
بموارد البحث واإلنقاذ الحضري المتاحة.

•طول الفترات التشغيلية إلنجاز المهام المناطة.
•جداول مواعيد اإلحاطات الموجزة.
يقوم فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بتسهيل
(يرسخ المعلومات ويع ّد
عملية تخطيط البحث واإلنقاذ الحضري
ّ
الخرائط ويوفر االتصال مع هيئة إدارة الطوارئ المحل ّية وما إىل ذلك)،
ولكن تُترك التفاصيل التشغيلية لفرق البحث واإلنقاذ الحضري،
وهذا ليس وقتا ً لعقد اجتماعات تنسيقية طويلة تجري فيها نقاشات
طويلة وتُتخذ فيها قرارات باإلجماع ،ويف هذا السياق ،سيحتاج فريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق إىل استخدام نوع من
القيادة والسلطة أ كثر حزما ً مما هو عليه يف المراحل األخرى من عمل
اإلغاثة يف حاالت الكوارث ،ويف الحاالت التشغيلية من هذا النوع ،تتوقع
الفرق الدولية توجيهات ومهام واضحة ودقيقة.
ويمكن لهيكل التنسيق يف الحادث الخاص بالبحث واإلنقاذ الحضري
الدويل ،إشراك العديد من الجهات المعنية المختلفة ويمكن أن
كل كارثة ،ومع ذلك ،يجب أن تكون البنية األساسية
تختلف كثيرا ً يف ّ
والجهات الفاعلة الرئيسية وكيفية تفاعلهم هو نفسه كما هو مب ّين يف
المخطط أدناه:

الشكل ن2.

هيكل خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري

ﻫﻴﺌﺔ إدارة
اﻟﻄﻮارئ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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ﻓﺮق اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ(

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﻤﻐﺎدرة
ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻀﺮي )(UCC

اﻟﻔﺮق واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ
إدارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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هيكل خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري

ﻣﺪﻳﺮ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻀﺮي
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻀﺮي

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻀﺮي

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﺨﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻀﺮي

إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻀﺮي

تتفرع خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري هيكليا ً إىل أربع مهام تنسيقية تتماشى مع مسؤولياتها الرئيسية ،وتقدم التقارير إىل مدير.
وينبغي أن يوضع بالحسبان أن هذه مهام وليست بالضرورة أفراد ،ويمكن أن يتغير هيكل خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري تبعا ً لمتطلبات
الحالة وتو ّفر الموظفين يف أي وقت بعينه.

التقسيم حسب القطاعات
الكارثة التي تستدعي استجابة البحث واإلنقاذ الحضري الدولية ستكون بطبيعتها حدثا ً واسع النطاق ،وقد يشمل نطاق التدمير مدينة واحدة
فقط وقد يؤثر على منطقة ضخمة تشمل مدنا ً عديدة ،بل وأ كثر من بلد واحد ،وغالبا ً ما تكون هناك حاجة دائمة للتقسيم القطاعي الجغرايف
الفعال لجهود البحث واإلنقاذ ،ويسمح التقسيم القطاعي لتخطيط أفضل للعمليات ،ونشر أ كثر فاعلية
للمناطق المتضررة ،لضمان التنسيق
ّ
لفرق البحث واإلنقاذ الحضري الدولية القادمة ،وإدارة شاملة أفضل للحادث ،وسيقوم خبراء فنيون يف خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري
بتقسيم المنطقة المتضررة إىل قطاعات جغرافية وتعيين أحد فرق البحث واإلنقاذ الحضري لهذه المنطقة ،ولكن عادة ما يكونون أ كثر من فريق
واحد ،وعندما يعمل العديد من الفرق يف قطاع ما ،سيتوىل أحد الفرق الكبيرة المصنفة من المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ،
مسؤولية التنسيق ضمن ذلك القطاع كما هو موضح يف المخطط أدناه.

الشكل ن3.

هيكل تنسيق قطاع البحث واإلنقاذ الحضري

ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﺮق اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻹﻧﻘﺎذ

ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﻄﺎع
A

اﻟﻔﺮﻳﻖ
١

اﻟﻔﺮﻳﻖ
٢

اﻟﻘﻄﺎع
A
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اﻟﻔﺮﻳﻖ
٩

ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﻄﺎع
B

اﻟﻔﺮﻳﻖ
٣

اﻟﻔﺮﻳﻖ
٧

اﻟﻘﻄﺎع
B

اﻟﻔﺮﻳﻖ
١٢

ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﻄﺎع
C

اﻟﻔﺮﻳﻖ
٤

اﻟﻔﺮﻳﻖ
٥

اﻟﻘﻄﺎع
C

اﻟﻔﺮﻳﻖ
١٠

ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﻄﺎع
D

اﻟﻔﺮﻳﻖ
٦

اﻟﻔﺮﻳﻖ
٨

اﻟﻘﻄﺎع
D

اﻟﻔﺮﻳﻖ
١١
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والفعال لألعمال بين فرق
إن التقسيم القطاعي والتقسيم المرن
ّ
ّ
البحث واإلنقاذ الحضري الدولية المصنفة ،يتم التمكين منه من خالل
فهمهم المشترك واستخدام منهجية ولغة المجموعة االستشارية
الدولية للبحث واإلنقاذ.

ن 2. 2 .تقييمات البحث واإلنقاذ الحضري
يجب أن ينظم فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
تقييمات البحث واإلنقاذ الحضري ،بالتعاون مع هيئة إدارة الطوارئ
المحلية وفرق البحث واإلنقاذ الحضري ويتم التركيز على:
•الوضع العام
•االحتياجات ذات األولوية
•االستجابة

عادة ما تستغرق مرحلة إنقاذ األرواح بعمليات البحث واإلنقاذ
وإن قرار وقف جهود انقاذ
الحضري من  7إىل  14يوما ً بعد الزلزالّ ،
األرواح التي يبذلها المستجيبين الدوليينُ ،يتّخذ من قبل هيئة إدارة
الطوارئ المحلية وفقا ً لتوصيات رئيس فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق وبالتشاور الوثيق مع فرق البحث واإلنقاذ
الحضري الدولية ،وبناء على هذه المشاورات ،يمكن لرئيس فريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق تقديم المشورة لهيئة
إدارة الطوارئ المحلية حول الوقت المناسب إلنهاء هذه المرحلة،
ولكن القرار النهايئ يقع على عاتق هيئة إدارة الطوارئ المحلية.
وهذا قرار يصعب على هيئة إدارة الطوارئ المحلية اتخاذه؛ ألنه غالبا ً

•نطاق المنطقة المتضررة

ما يكون له تداعيات سياسية على السلطات المحلية ،ويف معظم
الحاالت ،يواصل المستجيبون الوطنيون العمل على إزالة طبقات
الهياكل التالفة ،مع استشارة فريقين أو ثالثة فرق دولية ترغب يف
البقاء لتقديم الدعم الفني المتخصص عند اللزوم.

•التدابير اللوجستية

يقدم فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وخلية
تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري المساعدة يف مرحلة تسريح البحث
واإلنقاذ الحضري من خالل:

•نوع البنية المنهارة
•التهديدات الثانوية
•تواجد المعدات والمواد الثقيلة محلّيا ً التي يمكن استخدامها
(مثل الجرافات والحفارات واألخشاب للدعامات)
وكما هو الحال مع تخطيط العمليات وتوظيف خلية تنسيق البحث
واإلنقاذ الحضري ،فإن فرق البحث واإلنقاذ الحضري يتم شملها
بتقييم الوضع واألولويات واالحتياجات يف عملية البحث واإلنقاذ
الحضري.
وينبغي أيضا ً تشجيع فرق البحث واإلنقاذ الحضري على أداء أنشطة
تقييم االحتياجات اإلنسانية بالتزامن مع العمليات ضمن المنطقة
المخصصة لهم ،وستقوم خلية التقييم والتحليل ( )A&Aيف مركز
تنسيق العمليات يف الموقع ،بدعم فرق البحث واإلنقاذ الحضري
باالستبيانات على شكل إلكتروين يمكن تحميلها على الهواتف الذكية
واألجهزة اللوحية ،ومن ثم يتم رفع تقارير بالنتائج إىل خلية التقييم
والتحليل ( )A&Aلمزيد من التحليالت .راجع أيضا ً القسم ط2.1.
للمزيد من المعلومات عن خلية التقييم والتحليل (.)A&A

ن 3. 2 .تسريح فرق البحث واإلنقاذ الحضري
وحتى مع استمرار مرحلة اإلنقاذ ،فإن العديد من قادة فرق البحث
واإلنقاذ الحضري وأولئك الذين يديرون خلية تنسيق البحث واإلنقاذ
الحضري ،سيفكرون بالفعل بالتسريح وعودة الفرق النهائية إىل
أوطانهم مع بدء انغالق نافذة أعمال اإلنقاذ.
هذا االنتقال بين مرحلة اإلنقاذ ومرحلة التعايف من أي كارثة ليس
فوريا ً وواضحاً ،والعديد من فرق البحث واإلنقاذ الحضري تنتشر مع
قدرات إضافية لتقوية المساعدة اإلنسانية الجارية ،وهذا قد يكون
على شكل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ،والتدابير الالزمة
للجثث ،وإدارة المياه واالتصاالت ،والمساعدات الطبية وغيرها.
غالبا ً ما ُيطلق على األعمال اإلنسانية لفرق البحث واإلنقاذ الحضري
اسم " ما وراء األنقاض" ،وقد يتم استكمالها بهبات من الطعام
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والمالجئ والمعدات قبل مغادرة الفرق .أو يتم تقديم مساعدة فنية
موسعة بناء على طلبات من الحكومة المتضررة ،مثل استخدام
مهندسين إنشائيين لدراسة وتقييم السالمة الهيكلية لألبنية
المتضررة.

•وضع جدول توقيتات للمغادرة ،ويجب أن تزود فرق البحث
واإلنقاذ الحضري خلية تنسيق البحث واإلنقاذ الحضري
بالمعلومات الالزمة لذلك بنموذج موحد يغطي طلباتهم
وبمعلومات عن مغادرتهم ،ويتم إدراج هذا النموذج يف برمجيات
بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وأيضا ً يف
إرشادات المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ.
•تحديد متطلبات الفرق اللوجستية ،ويجب أن تنظم خلية تنسيق
البحث واإلنقاذ الحضري ومركز تنسيق العمليات يف الموقع
الترتيبات اللوجستية لمغادرة الفرق من المنطقة المتضررة
إىل نقطة مغادرتهم ،بالتعاون مع هيئة إدارة الطوارئ المحلية،
وألن العديد من الفرق ستكون مستعدة للمغادرة يف نفس
ّ
ل على موارد وسائل النقل
الوقت ،فقد ينتج عن ذلك عبءٌ ثقي ٌ
المحلية ،ويجب التخطيط بعناية لجدول زمني؛ لتجنب الثغرات
واالختناقات.
أن مركز االستقبال والمغادرة يتحول إىل مركز مغادرة
•التأكد من ّ
ويستخلص المعلومات من فرق البحث واإلنقاذ الحضري الدولية
المغادرة.
وقد ترغب أيضا ً العديد من فرق البحث واإلنقاذ الحضري بالتبرع
بمعداتها إىل عمليات اإلغاثة المستمرة ،وسيكون مركز تنسيق
العمليات يف الموقع مسؤوال ً عن تنسيق استخدام وتوزيع هذه
التبرعات إىل الحكومة.
بعد التسريح ،ستكمل وتقدم فرق البحث واإلنقاذ الحضري الدولية
تقريرا ً بعد انتهاء المهمة ،وبناء على حجم االستجابة الدولية ،فقد
يقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف جنيف
بتنظيم مراجعة عالمية لما بعد العمل؛ لتحسين الفاعلية والكفاءة
الشاملة الستجابة البحث واإلنقاذ الحضري للكوارث المستقبلية.
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ن 3.فرق الطوارئ الطبية ()EMTs
خاليا التنسيق

وللحكومات دور أساسي ومسؤولية يف تطوير نظم صحية محلية
قوية ،وإدماج برامج جميع حاالت الطوارئ الصحية الخطيرة ،وإدارة
مخاطر الكوارث يف الخطط الصحية الوطنية ودون القطرية ،وإضفاء
الطابع المؤسسي على القدرات لالستجابات المنسقة أثناء حاالت
الطوارئ المتعلقة بالصحة والكوارث وغيرها من األزمات.
لقد كانت الجهود المبذولة لتقوية التنسيق الخاص لفرق الطوارئ
الطبية مبادرة حديثة نسبياً ،وقد حفزتها أوجه القصور يف اآلليات
الدولية والوطنية القائمة لتصفية فرق الطوارئ الطبية المستجيبة
واف ،وباإلضافة إىل ذلك ،تم تعلم الكثير وتكييفه
وتنسيقها على نحو ٍ
من تجربة عمليات استجابة البحث واإلنقاذ الدويل والتنسيق على
النحو الذي وضعته ووافقت عليه المجموعة االستشارية الدولية
للبحث واإلنقاذ ،بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية يف السنوات الـ  25الماضية.
وضمن هذا السياق أصدرت منظمة الصحة العالمية ( )WHOعام
 2013كتابا ً بعنوان "التصنيف والمعايير الدنيا للفرق الطبية األجنبية
يف الكوارث المفاجئة" و ُيطلق عليه أيضا ً اسم "الكتاب األزرق" ،ومنذ
ذلك الحين ،ولتضمين كل األبعاد الوطنية والدولية للفرق الطبية،
فقد تقرر اإلشارة إليها بفرق الطوارئ الطبية بدال ً من األجنبية ،ويوفر
الكتاب األزرق مصطلحات مشتركة لفرق الطوارئ الطبية لربط
قدراتهم بالخدمات المقصودة ويضع معايير الجودة والخدمات ،ويف
عام  ،2015أطلقت منظمة الصحة العالمية قائمة تصنيف عالمية
لفرق الطوارئ الطبية القابلة للنشر دولياً؛ بهدف تعزيز االستجابة
والسرعة والتنسيق يف أعقاب بداية حالة الطوارئ.

الشكل ن4.

أنواع فرق الطوارئ الطبية
النوع

 1متنقلة

ن 1. 3 .فرق الطوارئ الطبية
تشمل فرق الطوارئ الطبية مجموعات المهنيين الطبيين وموظفي
الدعم بهدف توفير الرعاية الصحية المباشرة للسكان المتضررين
من الكوارث وتفشي األمراض وحاالت الطوارئ األخرى ،كقوة انتشار
سريع لدعم النظام الصحي المحلي ،وهي تشمل فرقا ً حكومية
(المدنية والعسكرية) وغير حكومية ويمكن تصنيفها على أنها إما
وطنية أو دولية معتمدة على مجال االستجابة.

التصنيف
يصف الكتاب األزرق معايير التصنيف الوظيفي والحد األدىن من
معايير تقديم الخدمات مصنّفا ً فرق الطوارئ الطبية إىل أنواع مختلفة،
وتصميم هذا هو للمساعدة على مواءمة قدرة فرق الطوارئ الطبية
باالحتياجات المحددة يف بداية حالة الطوارئ ،وبالتايل دعم تفعيل
وتنسيق فرق الطوارئ الطبية (الوطنية والدولية كليهما) من قبل
حدا ً ألنواع الخدمات الرئيسية
البلد المتضرر ،وهو يعطي وصفا ً مو ّ
التي تشمل أيضا ً الحد األدىن من عدد العيادات الخارجية و/أو عيادات
المرضى المقيمين ،بحيث يجب أن يكون كل نوع قادرا ً على العالج
كل يوم.
ّ
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فرق العيادات الخارجية

 50عيادة خارجية يف اليوم

إىل المناطق النائية

ألصغر المجتمعات

 1ثابتة

مرافق العيادات

الخارجية  -/+هيكل

التخييم
2

مرافق المرضى

المقيمين مع الرعاية
الجراحية الطارئة

3

الرعاية على مستوى

اليوم

 100عيادة خارجية و20

عيادة مرضى مقيمين 7
عمليات جراحية كبرى

و 15عملية جراحية
صغرى يوم ّيا ً

 100عيادة خارجية و40

اإلحالة ،مرافق عيادات

الترميمية والمتخصصة

والرعاية الفائقة/العناية

كبرى و 30عملية جراحية
صغرى يوميا ً

الفرق التي يمكن أن

يمكن إطالق مصطلح

الوطنية أو فرق الطوارئ

خدمة متعلقة بالرعاية

الرعاية المتخصصة

يقدمها يف االستجابة

الرعاية الجراحية

المرك ّزة

خلية
االختصاصيين

 100عيادة خارجية يف

عيادة مرضى مقيمين بما

المرضى المقيمين،

ويمكن الحصول على الكتاب األزرق يف الموقع اإللكتروين
https://extranet.who.int/emt/content/classification-andminimum-standards-foreign-medical-teams-sudden-onset.disasters

الوصف

المتنقلة وفرق الوصول

القدرة

تنضم إىل المرافق
ّ

الطبية لتقديم خدمات
التكميلية

يف ذلك  6-4أس ّرة عناية
مرك ّزة و 15عملية جراحية

خلية متخصصة ألي

المباشرة للمرضى ،عندما
الطارئة (مثل إعادة

التأهيل وطب األطفال
والجراحة وغيرها)

المبادئ التوجيهية لفرق الطوارئ الطبية

والمعايير األساسية والتقنية

ويميز اإلطار المعياري الدويل لفرق الطوارئ الطبية بين المبادئ
التوجيهية والمعايير األساسية المطبقة على جميع فرق الطوارئ
الطبية ،بغض النظر عن النوع والمعايير التقنية التي تتوافق مع
قدرات وإمكانيات كل نوع.
وألهمية تحقيق أغراض التنسيق ،يجب التأكيد على المبادئ
التوجيهية التالية:
•تلتزم فرق الطوارئ الطبية باندماجها باستجابة منسقة ،تحت ظل
السلطات الوطنية إلدارة حاالت الطوارئ الصحية ،وأن تتعاون مع
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خاليا التنسيق

النظام الوطني الصحي ومع فرق الطوارئ الطبية التابعة لها ،ومع
كتلة المجاميع والمجتمع الدويل لالستجابة اإلنسانية.
هذا باإلضافة إىل المعايير األساسية التالية:

فرق الطوارئ الطبية:
•الموافقة على التسجيل مع السلطة الوطنية المعنية والوكالة
الدولية الرائدة عند الوصول ،والتعاون مع آليات تنسيق االستجابة
المشتركة بين الوكاالت على المستوى العالمي والوطني
والمحلي ،وكذلك مع فرق الطوارئ الطبية واألنظمة الصحية
األخرى.
•ستتعهد بتقديم تقرير عند الوصول عن النوع والقدرات
والخدمات التي يمكن تقديمها بناء على نظام التصنيف الدويل
لفرق الطوارئ الطبية.
•ستتعهد بكتابة التقارير بفترات منتظمة ،أثناء االستجابة وقبل
المغادرة ،إىل السلطات الوطنية باستخدام النماذج الوطنية
للتقارير أو النموذج الدويل المتفق عليه للتقارير.
•ستتعهد بأن تكون جزءا ً من نظام اإلحالة الصحي األوسع نطاقاً،
وأن تعرض قبول و/أو إحالة المرضى إىل فرق الطوارئ الطبية
األخرى أو النظام الوطني الصحي أو البلدان األخرى إذا وافقت.
•وسوف تلتزم فرق الطوارئ الطبية باإلرشادات المهنية ،ويجب
أن يتم تسجيل جميع موظفيهم لممارسة المهنة يف بلدانهم وأن
يحصلوا على مؤهالت مهنية للعمل الذي تكلّفهم به الوكالة.
مفصلة بالمبادئ والمعايير ،ولالطالع على
وما ورد أعاله ليس قائمة
ّ
القائمة الكاملةُ ،يرجى مراجعة الكتاب األزرق.

ن 2. 3 .خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبي
()EMTCC
يقدّم تنسيق فرق الطوارئ الطبية تعقيدات فريدة من نوعها،
وينبع هذا من ازدياد عدد فرق الطوارئ الطبية المستجيبة لحاالت
الطوارئ واسعة النطاق خصوصا ً الكوارث المفاجئة ،و ُيضاف إىل ذلك
االختالفات الواسعة يف الحجم والخبرة ومستوى الخدمة والقدرات
الطبية واللوجستية والتخصصات وتفويض كل فريق طوارئ طبي،
وفعال تتطلب آلية التنسيق أ كثر من مجرد مطابقة بسيطة أحادية
البعد بين العرض والطلب ،ألن العديد من العناصر تؤثر على عدم
التوازن بين احتياجات الرعاية الصحية والموارد ،ويمكن أن تتباين
االحتياجات المحددة للسكان المتضررين تباينا ً واسعا ً متأثرة بعوامل
عديدة ،مثل :التركيبة السكانية والطبيعة ،ومرحلة حالة الطوارئ،
والمنطقة والتضاريس الجغرافية ،والحالة الصحية قبل الطوارئ
والمخاطر ،على سبيل المثال ال الحصر.
وعالوة على ذلك ،ففي السيناريوهات التي تُطلب فيها فرق الطوارئ
الطبية الدولية ،يجب أن تضمن جهود التنسيق تكاملها مع النظام
الوطني الصحي القائم يف البلد المضيف ،الذي يمكن أن يختلف
اختالفا ً كبيرا ً يف البنية والجودة والقدرات ،ويحتاج نشر فرق الطوارئ
الطبية الدولية أيضا ً إىل إقامة روابط مع آليات ومنهجيات التنسيق
الشامل لالستجابة الدولية بما يف ذلك مركز تنسيق العمليات يف
الموقع وكتلة المجاميع الطبية ،إن وجدت وتم تفعيلها.
إن إدارة هذه االحتياجات المحددة للفرق الطبية ومناقشة مستويات
ّ
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متعددة من التعقيد الذي ينطوي عليه تنسيقهم ،تتطلب مستوى
فإن التنسيق الفعال
عال من الخبرات والمهارات المتخصصة ،ولذلك ّ
لفريق الطوارئ الطبي يستفيد من خلية التنسيق المتخصصة التي
يمكنها معالجة احتياجات التنسيق الخاصة والتحديات التي تواجهها
فرق الطوارئ الطبية.

مجال خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبية
إن الغرض األساسي من خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبي هو
التنسيق العام لالنتشار السريع لفرق الطوارئ الطبية المستجيبة
(الوطنية والدولية كليهما)؛ لتلبية الحاجات المتزايدة للرعاية الصحية
على أفضل وجه والناتجة من زيادة الحاالت المرضية أو من األضرار
بالقدرات القائمة.
من الناحية المثالية ،يجب أن تكون خلية تنسيق فريق الطوارئ
الطبية كيانا ً داخليا ً بالكامل ضمن وزارة الصحة (أو السلطة الوطنية
المماثلة) ويتم تفعيلها وإدارتها وتزويدها بموظفين مدربين وذوي
خبرة من ضمن وزارة الصحة ،ويف كثير من الحاالت ،قد تحتاج وزارة
الصحة دعما ً وخبرات خارجية لتشغيل خلية تنسيق فريق الطوارئ
الطبي ،وبالرغم من ذلك ،حتى يف هذه الحاالت ،تقع المسؤولية
األساسية للتنسيق على عاتق وزارة الصحة أو السلطة الوطنية،
ويستخدم الدعم الخارجي مؤقتا ً لس ّد الثغرات يف العمل الوظيفي
لخلية تنسيق فريق الطوارئ الطبي أثناء العمل على بناء ونقل هذه
القدرة التنسيقية إىل وزارة الصحة.
تتعلق الخبرة التي تقدمها خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبي
بالجوانب التشغيلية والتقنية الستجابة فريق الطوارئ الطبي،
وبالتشجيع على والتحقق الموقعي من االمتثال للمبادئ التوجيهية
والمعايير الدنيا لفريق الطوارئ الطبي والمتطلبات الوطنية األخرى
لمراقبة نوعية الرعاية المقدّمة إىل السكان المتضررين.

معايير التنسيق الناجح لفريق الطوارئ الطبي
يتطلب التنسيق الناجح لفريق الطوارئ الطبي أ كثر من مج ّرد خلية
فعالة ،وهناك أربعة متطلبات حرجة أخرى:
تنسيق ّ
•القبول والموافقة من وزارة الصحة (أو السلطة الوطنية
المماثلة) للبلد المتضرر  -تظل مسؤولية وسلطة التنسيق (بما
يف ذلك طلب فرق الطوارئ الطبية الدولية وقبولها) مع السلطة
فإن أي آلية تنسيق يجب أن تندمج مع النظام
الوطنية ،ولذلك ّ
الوطني ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل السلطة الوطنية،
ويجب أن تجري أيضا ً مناقشات روتينية وإبرام اتفاقيات كجزء من
التأ ّهب وتقوية القدرات الوطنية.
•القبول والموافقة من فرق الطوارئ الطبية المستجيبة  -وهذا
يتطلب حوارا ً مفتوحا ً مع فرق الطوارئ الطبية (و ُي ّ
فضل قبل بدء
الطوارئ) فيما يتعلق بالغرض من تنسيق فريق الطوارئ الطبي
وعملياته ،ويجب التأكيد على الفوائد الجماعية لفرق الطوارئ
الطبية وللسكان المتضررين ،يف حين يجب ضمان التزام خلية
تنسيق فريق الطوارئ الطبية بتقليل األعباء اإلدارية اإلضافية
أو التنازل عن "حرية التدخّل" لفريق الطوارئ الطبي ،وتتحقق
الموافقة أيضا ً من خالل التسجيل المسبق يف التصنيف العالمي
لفرق الطوارئ الطبية.
•الموارد البشرية المتمركزة مسبقا ً و/أو القابلة لالنتشار سريعاً،
والدعم المايل ودعم تقنية المعلومات  -هذا مهم لتيسير الوقت
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•صالت واضحة مع هيكل التنسيق األوسع نطاقا ً للمساعدات الدولية اإلنسانية  -وهذا يشمل صالت مطلوبة وتبادل معلومات مع
مركز تنسيق العمليات يف الموقع ،والذي عادة ما يتم إنشاؤه بالقرب من المنطقة المتأثرة بالكارثة ويديره فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
ّ
ويوضح المخطط أدناه أين تقع خلية تنسيق فريق
الكوارث والتنسيق و/أو فرق االستجابة األخرى وكتلة المجاميع الطبية إذا تم تفعيلها،
الطوارئ الطبية ضمن نظام االستجابة اإلنسانية.

الشكل ن5.

صالت خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبية

ن 3. 3 .خطوات تنسيق فريق الطوارئ الطبي ودور
فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
ويف ما يلي الخطوات الرئيسية يف عملية التنسيق لفرق الطوارئ
الطبية ،إىل جانب التحديات التي تُواجه عادة يف كل مرحلة من هذه
المراحل ،وتأيت معها توصيات بشأن دور فريق نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق يف كل مرحلة من المراحل.

تفعيل خلية تنسيق فريق الطوارئ الطبي
تُنصح السلطات الوطنية بتبني نهج ال ُيندم عليه ،بتفعيل خلية
تنسيق فريق الطوارئ الطبي وتزويدها بالعاملين يف بداية حالة
الطوارئ أو حتى أثناء مرحلة اإلنذار ،ويف بعض المناطق مثل
األمريكيتين؛ يتم ترقية خلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية كهيئة دائمة
مسؤولة عن إدارة التسجيل واالعتماد الممكن لفرق الطوارئ الطبية
الوطنية ،عندما ال تكون يف الواقع يف وضع االستجابة لحالة الطوارئ.
الرسائل الرئيسية لتفعيل خلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية:
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إن تفعيل خلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية بشكل ال ُيندم عليه
• ّ
خير ٌ من أن يتم ذلك بوقت متأخر ج ّدا ً أو ال يتم البتّة.
•من المهم ضمان وجود عدد كاف من الموظفين يف المراحل األوىل
مع خيار التقليص وإلغاء التفعيل لخلية تنسيق فرق الطوارئ
الطبية ،إذا كان ذلك مناسبا ً للحالة.
•يعتبر المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع مصدرا ً
مهما ً للمعلومات يف هذه المرحلة حيث تقوم فرق الطوارئ الطبية
بالتسجيل ،وإذا قبلت السلطات الوطنية أو طلبت المساعدات
الدولية فسيكون من المهم أيضا ً توفير المعلومات للفرق الدولية
عند وصولها داخل البلد ،بما يف ذلك المعلومات األساسية عن
البلد المتضرر ،مثل :هيكل النظام الصحي والحالة الصحية
السائدة والمخاطر ،وبروتوكوالت وإرشادات العالج الوطني.
•يف العادة ،ستقدم منظمة الصحة العالمية دعما ً مباشرا ً لوزارة
الصحة من خالل المكاتب القطرية واإلقليمية للمنظمة ،ويف
حاالت الطوارئ الكبرى أيضا ً من خالل نشر موظفي المقر
الرئيسي ،واألمانة العامة لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة
الصحة العالمية متواجدة دائما ً لتقديم المشورة.
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الدور المحتمل لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق:

•دعم السلطات يف نقاط الدخول يف إدارة وصول الموارد الدولية.

•التواصل مع المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لمعرفة
حالة تفعيل خلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية ومستوى التأ ّهب
لوضع آلية تنسيق لفرق الطوارئ الطبية ولضمان الروابط ،ويف
أوقات عديدة ،ستكون هذه المعلومات متاحة عبر هيئة إدارة
الطوارئ المحلية أيضاً.

•تسجيل وصول الفرق واالتصال مع وزارة الصحة/خلية تنسيق
فرق الطوارئ الطبية والمداومة على تبليغ مركز تنسيق العمليات
يف الموقع.

•إذا كان تنسيق فريق الطوارئ الطبي مطلوبا ً والفريق يعتبر أن
المزيد من الدعم قد يكون ضرورياً ،فيمكن أن يثار هذا األمر
مع األمانة العامة لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة
العالمية أو عبر المركز الرئيسي لبعثة نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية يف جنيف.
•تحديد عضو مدرب أو أعضاء مدربين من فريق خلية تنسيق
فرق الطوارئ الطبية التابعة لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،لدعم التنسيق الممكن لخلية تنسيق فرق الطوارئ
الطبية وعملها الوظيفي.

تسجيل فرق الطوارئ الطبية ومهام فريق

الطوارئ الطبي في مركز االستقبال والمغادرة
إن تسجيل فرق الطوارئ الطبية الدولية هو عملية محددة لالستجابة،
ّ
وإنها اآللية التي يعطي فريق الطوارئ الطبي من خاللها مؤشرا ً لعزمه
بتقديم المساعدة (بما يف ذلك النوع واإلمكانيات) لالستجابة لحالة
الطوارئ المحددة وحصوله على الموافقة من وزارة الصحة ،والحظ
أنه بالنسبة إىل الفرق الطبية ،يتضمن "التسجيل" داللة قانونية يتم
بموجبها السماح للفريق بتقديم الخدمات الصحية ،و ُيمنح الطاقم
الطبي ترخيصا ً مؤقتا ً لمزاولة المهنة يف البلد المضيف .يتم استكمال
كل منظمة تقدّم فرق
هذا التسجيل لكل فريق طوارئ طبي بدال ً من ّ
الطوارئ الطبية ،ولهذا السبب ُيفضل استخدام مصطلح "تسجيل"
وصولهم إىل مركز االستقبال والمغادرة لفرق الطوارئ الطبية.
ُيعد تسجيل فرق الطوارئ الطبية ضروريا ً لـ"تصفية" فرق الطوارئ
الطبية الدولية القادمة (تبعا ً للقدرات واالحتياجات المحددة) ،وفهم
وتحضير الموارد اللوجستية الالزمة ومواءمتها وتخصيصها بناء على
نوعها وخدماتها وضمان مراقبة العمليات الصح ّية.
عندما ُيتوقع نشر عدد كبير من فرق الطوارئ الطبية الدولية ،قد
تكون هناك حاجة إلعداد وإدارة مركز استقبال ومغادرة ليصبح
نقطة اتصال أولية ومركز تنسيق متقدم لفرق الطوارئ الطبية،
وبدال ً من تشغيل مركز استقبال ومغادرة منفصل لفرق الطوارئ
الطبية ولتجنب االرتباك غير الالزم ،يجب النظر إليه على أنه "مكتب
استعالمات" لفرق الطوارئ الطبية وأنه جزء من مركز االستقبال
والمغادرة العام .إذا كانت الدولة المضيفة قد استوعبت آلية مركز
االستقبال والمغادرة يف خططها الوطنية ( أيضا ً يف الحاالت التي يشار
فإن وزارة الصحة/
إليه بأنه "مركز جامع لتلبية جميع االحتياجات")ّ ،
خلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية ستقوم بتعيين شخص ارتباط
ليكون جزءا ً من مركز االستقبال والمغادرة.
إن الوظيفة الرئيسية لمركز االستقبال والمغادرة ،بالنسبة لعمليات
ّ
فريق الطوارئ الطبي ،هي نفسها بالنسبة للفرق الواصلة األخرى ،مع
خصوصية أن الوزارة التنفيذية هي وزارة الصحة ويتع ّين إنشاء الروابط
الرئيسية مع وزارة الصحة/خلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية ،ويمكن
تلخيص المهام على النحو التايل:
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•إعطاء ملخصات للفرق الواصلة عن (الوضع والدعم اللوجستي
وإجراءات المطار/الميناء واألمن والمعلومات األساسية األخرى).
•تزويدهم بموقع خلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية ،حيث سيتع ّين
على جميع فرق الطوارئ الطبية أن تسجل بها وتقدم الوثائق ذات
الصلة وتحصل على التصريح للعمل داخل البلد.
رسائل أساسية لعملية التسجيل:
المختصة هي الهيئة الوحيدة
•وزارة الصحة أو السلطة الوطنية
ّ
التي يحق لها قبول أو رفض تسجيل فرق الطوارئ الطبية.
•يجب أن تجمع عملية التسجيل معلومات حول تفاصيل االتصال
بفريق الطوارئ الطبي ونوعه ،وخدماته الطبية ،وإمكانياته
اللوجستية ،ومدة بقاءه المقصودة كحد أدىن ،ويف كثير من الحاالت،
تطلب وزارة الصحة/خلية تنسيق فرق الطوارئ الطبية وثائق
إضافية لغرض إرفاقها بنماذج التسجيل ،وقد تشمل هذه الوثائق
نسخا ً من جوازات السفر لكل عضو يف الفريق ووثائق أخرى ،مثل
ترخيص ممارسة مهنة حالية (ترخيص طبي أو ترخيص تمريض
أو ترخيص مختص آخر) للطاقم الطبي وخطاب تقديم/دعوة من
منظمة وطنية نظيرة وغيرها من الوثائق.
•تكتمل عملية التسجيل حالما يحصل فريق الطوارئ الطبي على
التصريح للعمل داخل البلد وعلى ترخيص مؤقت لممارسة
المهنة لطاقمه الطبي.
بأن مصطلح "تسجيل" ،لألسباب المذكورة أعالهّ ،
يفضل
•تذك ّر ّ
استخدامه لوصول فريق الطوارئ الطبي يف مركز االستقبال
والمغادرة ،ما لم تطبق السلطات الوطنية مفهوم "مركز جامع
لتلبية جميع االحتياجات".
•يقترح دليل مسودة تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل (منظمة
حد ،والذي إذا تم
الصحة العالمية) استخدام نموذج تسجيل مو ّ
قبوله من قبل وزارة الصحة ،سيتم نشره بشكل عام على المركز
االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع( .النموذج متوفر كملحق
للدليل ،ويمكن الحصول عليه من أمانة سر فريق الطوارئ الطبي
الدويل من خالل االتصال بالبريد اإللكتروين )emteams@who.int
الدور المحتمل لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق:
•تعزيز نشر متطلبات وعملية التسجيل والتواصل الواضحة من
خالل قنوات االتصال المختلفة ،بما يف ذلك المركز االفتراضي
لتنسيق العمليات يف الموقع ،واجتماعات التنسيق العامة،
وتقارير الحالة ،إلخ.
•دعم وظائف فريق الطوارئ الطبي الدويل يف مركز االستقبال
والمغادرة وتعزيز استخدام نماذج تسجيل فريق الطوارئ الطبي
الدويل الموحدة التي يمكن العثور عليها على المركز االفتراضي
لتنسيق العمليات يف الموقع أو يف  ،UMSوطلب  /تشجيع نشر
أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل دوليا ً لدعم مركز االستقبال
والمغادرة أيضا ً بموظفين إضافيين إذا لزم األمر ،وخاصة أعضاء
فريق الطوارئ الطبي الدويل المصنّفين من قبل منظمة الصحة
العالمية.
•التأكد من أن المعلومات المتاحة يف المركز االفتراضي لتنسيق
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العمليات يف الموقع بشأن أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل
(تحت خانة فرق اإلغاثة والقسم الخاص بتنسيق فريق الطوارئ
الطبي الدويل) ،يتم رصدها وتحديثها بالمعلومات ذات الصلة من
مركز االستقبال والمغادرة.
•إذا لم يكن هناك خبير محدّد لفريق الطوارئ الطبي الدويل يف
مركز االستقبال والمغادرة ،إنشاء روابط مع وزارة الصحة  /مركز
تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل إلعالمهم بالفرق القادمة،
وتشجيع وزارة الصحة على أن يكون لديها مسؤول ارتباط يف مركز
االستقبال والمغادرة أو حتى إلدارة مركز االستقبال والمغادرة
ألعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل.
•تقديم المساعدة لعرض المعلومات ذات الصلة بأعضاء فريق
الطوارئ الطبي الدويل على لوحات إشعارات مركز االستقبال
والمغادرة.

عمليات فريق الطوارئ الطبي الدولي وإسناد
مهامه

إن إدارة المعلومات هي إحدى وظائف الدعم الرئيسية لتنسيق فريق
الطوارئ الطبي الدويل ،ويتطلب مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي
الدويل معلومات محدثة يسهل الوصول إليها حول جميع أعضاء
فريق الطوارئ الطبي الدويل المستجيبة (ونوعهم) التخاذ قرارات
حول التوزيع األمثل ألعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل ،ويف الواقع،
هناك طبقات متعددة إضافية من المعلومات (مثل إمكانات فريق
الطوارئ الطبي الدويل اللوجستية وتواريخ المغادرة المتوقعة ومواقع
أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل المنتشرة فعال ً) والمعلومات
العملية (مثل تفاصيل االتصال بفريق الطوارئ الطبي الدويل)
التي تحتاج إىل جمعها وإعدادها وملئها يف ملف يمكن الوصول إليه
بسهولة ليتمكن مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل من العمل
بفعالية.
إن إسناد المهمة هي عملية تعيين أعضاء فريق الطوارئ الطبي
الدويل يف موقع تشغيل معين ،استنادا ً إىل نوع عضو فريق الطوارئ
الطبي الدويل وقدراته واالحتياجات أو الفجوات المحددة ،مما يسمح
باستخدام الموارد على النحو األمثل لزيادة المساعدة للسكان
المتضررين ،وإن إسناد المهمة هي الوظيفة التشغيلية األساسية
لمركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل ومبادئها التوجيهية
الرئيسية هي الميزة النسبية (أو القيمة المضافة التي يمكن لكل
فريق طوارئ طبي دويل جلبها إىل االستجابة) والتكامل (أو تعزيز
الخدمات الحالية وملء الفجوات) وإمكانية التوقع (أو مجموعة
مسبقة من المناطق و/أو المرافق المحتمل تع ّرضها للخطر).
الرسائل الرئيسية لعمليات فريق الطوارئ الطبي الدويل:
•على مستوى مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويلُ ،يستخدم
مفهوم "قائمة فريق الطوارئ الطبي الدويل الرئيسية" بشكل عام
كأداة رئيسية لجمع وتبادل جميع المعلومات المتعلقة بأعضاء
فريق الطوارئ الطبي الدويل ،وتستخدم لرسم خرائط الفرق
واألنشطة.
•من المتوقع أن يشارك أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل
بإعداد التقارير الدورية ،والتي قد تكون يومية يف المرحلة الحرجة
من حالة الطوارئ وتنتقل إىل أسبوعية بعد أن يكون الوضع قد
استتب ،ويجب أن يتم إعداد تقارير فريق الطوارئ الطبي الدويل
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حد ،استنادا ً إىل نماذج مجموعة بيانات الحد
باستخدام نموذج مو ّ
األدىن لدى فريق الطوارئ الطبي ،والتي يجب تكييفها مع سياق
كل بلد ،من قبل وزارة الصحة بشكل عام ،ويجب على مركز
تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل تأمين االستمارات وجعلها
متاحة يف المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع.
•يعتمد اختيار منصة إدارة البيانات إلعداد تقارير فريق الطوارئ
الطبي الدويل وإدارة المعلومات على البنية التحتية المتوفرة ،مثل
اتصال الكهرباء و/أو اإلنترنت الموثوق ،والخبرة المتاحة داخل
فريق مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل ،ويمكن أن يتنوع
االختيار بين النماذج الورقية األساسية إىل قواعد بيانات  Excelأو
النظم اإللكترونية.
•يجب تطبيق عملية إسناد المهام بشكل دوري (بشكل متواصل
نوعا ً ما) مع تنفيذ إسناد المهام إىل أعضاء فريق الطوارئ الطبي
الدويل يف وقت (أوقات) محدد من اليوم ،ويستند تواتر إسناد
المهام إىل فريق الطوارئ الطبي الدويل (أي طول دورة المهام)
على عوامل مثل سياق الطوارئ وعدد أعضاء فريق الطوارئ
الطبي الدويل القادمين وتوافر وجودة المعلومات.
•إن إسناد المهام هي ،يف الواقع ،عملية تشاورية وتشاركية أ كثر
مما يوحي بها المصطلح ،ويجب الوصول إىل التوزيع النهايئ
للموقع بالمناقشة بين قيادة مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي
الدويل ،والمساهمين اآلخرين داخل وزارة الصحة وفريق الطوارئ
الطبي الدويل ذات الصلة ،وينبغي أيضا ً األخذ يف االعتبار اهتمامات
فريق الطوارئ الطبي الدويل واهتماماته ،مثل خبرة العمل
المسبقة أو الشرا كات الموجودة يف أماكن محددة داخل البلد
الذي يمكن أن يكون رصيدا لفعاليتها يف تقديم المساعدة يف تلك
المواقع بالذات.
•من المهم اإلبقاء على عملية إعداد التقارير بسيطة ومرنة ،على
سبيل المثال ،السماح بتقديمها من خالل الورق والهاتف والبريد
اإللكتروين وعبر اإلنترنت ،وتحقيق التوازن بين تغطية األسئلة
مقابل إرهاق أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل ،ويجب أن يكون
تقديم تفسير لهدف وقيمة إعداد تقارير فريق الطوارئ الطبي
الدويل واإلفادة عن التقارير المعدّة إىل أعضاء فريق الطوارئ
الطبي الدويل ممارسة أساسية لتشجيع إعداد التقارير.
الدور المحتمل لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق:
•يعد نشر المعلومات المنتجة (من البيانات التي تم جمعها
وإعدادها وتحليلها) إحدى أهم الخطوات يف دورة إدارة المعلومات،
ويجب نشر المنتجات اإلعالمية الرئيسية على نطاق واسع على
جميع المساهمين المعنيين ،بما يف ذلك أعضاء فريق الطوارئ
الطبي الدويل ،لدعم أعمالهم واإلبالغ عنها أيضاً ،ويمكن لفريق
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المساعدة يف نشر
المنتجات على جمهور ومساهمين على نطاق أوسع يف المجال
اإلنساين.
•التأكد من أن المعلومات الظرفية وتحليل االحتياجات التي تم
جمعها من خالل عملية إعداد تقارير فريق الطوارئ الطبي الدويل
والتنسيق تستخدم لتحليل الوضع اإلنساين الشامل وتحديد
األولويات ،ويشمل هذا المعلومات المتعلقة بـ:
•األثر على النظام الصحي.
•عدد المنشآت الصحية العاملة مقابل عدد المرافق الصحية
المتضررة  /غير العاملة.
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•عدد ونوع أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل المحليين
والدوليين المنتشرين.
•وجود أي وباء.
•تبادل المعلومات حول الترتيبات العمالنية واللوجستية (نقل
الفرق ،إعادة التزود بالوقود ،إلخ) ،وكذلك منتجات المعلومات
(الخرائط ،تحديثات الوضع ،تحليل الموقف ،إلخ) التي يتم إنتاجها
من خالل مركز تنسيق العمليات يف الموقع أو منصات التنسيق
األخرى مع مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل.
•التأكد من وجود تبادل منتظم للمعلومات بين مركز تنسيق فريق
الطوارئ الطبي الدويل وخلية التقييم والتحليل يف مركز تنسيق
العمليات يف الموقع.
•تضخيم ودعم ترويج الرسائل الرئيسية التي ينشرها مركز تنسيق
فريق الطوارئ الطبي الدويل ،مثل الحاجة إىل مزيد من أعضاء
لفريق الطوارئ الطبي الدويل ذات مستوى متوسط بمعلومات
واضحة عن النوع المطلوب ،أو المناصرة للتسريح.
•يف حاالت الطوارئ حيث يتم نشر فرق البحث واإلنقاذ الحضري،
تأكد من وجود روابط بين مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي
الدويل ومركز االتصاالت الموحد ،وخاصة تبادل المعلومات
الرئيسية ذات الصلة:
•رسم خرائط لموقع المنشآت  /المرا كز الصحية الحالية
والقائمة وموقع أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل
المعينين ،إىل جانب قدرة كل من المرافق الصحية  /أعضاء
فريق الطوارئ الطبي الدويل ،وهذه هي المعلومات األساسية
لفرق البحث واإلنقاذ الحضري لتكون قادرة على إحالة
المرضى بشكل مناسب.

•يجب أن يكون فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق على معرفة تامة بأدوات معينة مثل المركز االفتراضي
لتنسيق العمليات يف الموقع ويمكنه تقديم الدعم إىل مركز
تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل يف إدارة أو ترجمة المعلومات،
وخاصة القسم الخاص بـ "فرق اإلغاثة" ومركز تنسيق فريق
الطوارئ الطبي الدويل.
•تعريف عضو/أعضاء فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق أو موظفي دعم معلومات مركز تنسيق العمليات
يف الموقع ،بشكل مثايل مد ّر يب مركز تنسيق فريق الطوارئ
الطبي الدويل ،القادرين على توفير الدعم الممكن لوظيفة إدارة
المعلومات يف مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل إذا لزم
األمر.

إدارة الفرق غير الممتثلة
على الرغم من تعزيز القواعد الوطنية واإلجراءات العمالنية األساسية
التي تحدد توقعات ومسؤوليات أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل،
والمعايير الدنيا ،قد يستمر بعض أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل
منسقة،
بالمجيء بطريقة غير مجدية و/أو يعملون بطريقة غير
ّ
وتشمل أساليب عدم االمتثال ما يلي:
•الوصول إىل البلد دون سابق إنذار و/أو بدون موافقة من السلطة
الوطنية (خاص بأعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل ذات
المستوى المتوسط).

•إجراءات تحديد ضحايا الكوارث وبروتوكوالت إدارة الجثث.

•الفشل يف إنهاء تسجيل فريق الطوارئ الطبي الدويل.

•مواقع إسناد المهام الرئيسية لفرق البحث واإلنقاذ الحضري،
خاصة إذا تم تأكيد عمليات إنقاذ األرواح والتي قد تكون
معقدة وتتطلب إحالة طبية فورية.

•إنشاء عمليات يف موقع من دون تكليف أو تتناقض مع موقع
معين.

•مرحلة استجابة فرق البحث واإلنقاذ الحضري ،بما يف ذلك
إذا تم اتخاذ قرار بإيقاف مرحلة البحث النشط عن الضحايا
األحياء.
•معلومات عن وجود مهندسين مدنيين ولوجستيين يمكنهم
المساعدة يف إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة.
•دعم عملية التنسيق من خالل عرض رفع مسائل أو أي احتياجات
لوجستية أو تشغيلية إىل هيئة إدارة الطوارئ المحلية أو إىل
كيانات عمالنية أخرى.
•دعم عملية التنسيق المدين  -العسكري .مالحظة :قد يكون
العديد من أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل عسكريين ،وأثناء
االستجابة ،يجب إحالة أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل من
العسكريين من حيث المبدأ إىل مركز تنسيق فريق الطوارئ
الطبي الدويل تحت قيادة وزارة الصحة من أجل الحصول على
منصة تنسيق واحدة لفريق الطوارئ الطبي الدويل ،ما لم تقرر
الحكومة المضيفة خالف ذلك.
•يف حال أعدّت خلية التقييم والتحليل يف مركز تنسيق العمليات
يف الموقع نموذجا ً أساسيا ً مباشرا ً للمراقبة ،فتتوجب مشاركته
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مع مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل من أجل مساهمة
محتملة لفريق الطوارئ الطبي الدويل ،وينبغي مشاركة النتائج
المتعلقة بحالة المنشآت الصحية مع مركز تنسيق فريق الطوارئ
الطبي الدويل بانتظام.

•عدم االمتثال لمعايير فريق الطوارئ الطبي الدويل الدنيا.
•عدم االمتثال لمتطلبات إعداد التقارير.
•الفشل يف توفير التسليم المالئم والوثائق الطبية المتعلقة
بمعالجة المرضى أو اإلحاالت أو التحويالت.
•المغادرة دون إبالغ مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل و/
أو دون انتقال أو تسليم مناسب (خاص بأعضاء فريق الطوارئ
الطبي الدويل ذات المستوى المتوسط).
•الرسائل الرئيسية للتعامل مع الفرق غير الممتثلة:
•وزارة الصحة  /مركز تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل هي
المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن إدارة الفرق
غير الممتثلة.
•هناك مجموعة من االستراتيجيات والنهج التي يتم تنفيذها
بشكل عام لتحسين االمتثال ،وإنها تتراوح من نهج أ كثر تعاونا ً
ودعما ً من جهة ،إىل نهج أ كثر مواجهة وعقابا ً من جهة أخرى.
الدور المحتمل لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق:
•إن دور فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق هو
بطبيعة الحال محدود جدا ً يف هذه المنطقة ،ومع ذلك ،فإن الدور
الرئيسي هو دعم نشر المعلومات حول عملية تنسيق فريق
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الطوارئ الطبي الدويل وتوجيه جميع أعضاء فريق الطوارئ الطبي
الدويل نحو عملية تنسيق فريق الطوارئ الطبي الدويل.
•التأكد من أن المعلومات المتعلقة بأنشطة فريق الطوارئ الطبي
الدويل أو جودة الرعاية المقدمة يتم توجيهها إىل آلية تنسيق فريق
الطوارئ الطبي الدويل للتحقق منها.
•تعريف عضو/أعضاء فريق نظام األمم المتّحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق القادرين على توفير الدعم المحتمل لتشغيل مركز
االتصال ،والموظفين للرد على جميع استفسارات فريق الطوارئ
الطبي الدويل ،ونشر المعلومات األساسية ،إذا لزم األمر.

مغادرة فريق الطوارئ الطبي الدولي
يقل التنسيق الدقيق لمغادرة وتسليم فريق الطوارئ الطبي الدويل
ال
ّ
أهمية عن عمليات االنتشار األولية لفريق الطوارئ الطبي الدويل،
ويهدف هذا إىل تقليل الفجوات يف تغطية الخدمة الناتجة عن مغادرة
فريق الطوارئ الطبي الدويل وضمان استمرارية الرعاية.
الرسائل الرئيسية لمغادرة فريق الطوارئ الطبي الدويل:
•يجب إبالغ إجراءات ومتطلبات إدارة المغادرة األساسية بوضوح إىل
جميع أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل يف أقرب فرصة.
•يتعين على أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويل إبالغ مركز تنسيق
فريق الطوارئ الطبي الدويل بتاريخ نهاية العمليات المتوقع يف
أقرب وقت ممكن ،أو قبل أسبوع إىل أسبوعين على األقل من
ذلك التاريخ إن كان مختلفا ً عن التاريخ الذي تم اإلبالغ عنه يف
وقت التسجيل.
بشكل عام ،ال ُيتوقع من تواجد فريق نظام األمم المتّحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق أو مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
المتابع أن يضطلع بأي دور محدد يف مغادرة أعضاء فريق الطوارئ
الطبي الدويل ،باستثناء ضمان نشر المعلومات بشكل مناسب
وإدراجها يف تحديثات الوضع العام.
لمزيد من المعلومات عن أعضاء فريق الطوارئ الطبي الدويلُ ،يرجى
مراجعة موقع فرق الطوارئ الطبية https://extranet.who.int/emt
بما يف ذلك تنظيم وإدارة فرق الطوارئ الطبية الدولية ()2017

المنافسة ،وتقليل التباين ،وعند االقتضاء ،السعي لتحقيق أهداف
مشتركة ،وتتراوح االستراتيجيات األساسية بين التعايش والتنسيق،
وإن التنسيق هو مسؤولية مشتركة يس ّهلها االتصال والتدريب
المشترك.
تتمثل عناصر التنسيق الرئيسية يف الكوارث الطبيعية وحاالت
الطوارئ المعقدة يف مشاركة المعلومات وتقسيم المهام والتخطيط،
وسيتغير نطاق وطريقة عمل هذه العناصر األساسية مع السياق
ومع تركيز مهام التنسيق المدين  -العسكري الخمس الرئيسية:
•إقامة الحوار مع القوات العسكرية واستمراره.
•تحديد آلية لتبادل المعلومات والعمل اإلنساين مع القوات
العسكرية وغيرها من الجماعات المسلحة.
•المساعدة يف المفاوضات يف المجاالت الحيوية للتفاعل اإلنساين
 العسكري.•دعم تطوير ونشر إرشادات خاصة بالسياق لتفاعل المجتمع
اإلنساين مع الجيش.
•مراقبة نشاط القوات العسكرية وضمان التأثير اإليجايب على
المجتمعات اإلنسانية.
سيحدّد السياق الذي يستجيب فيه العاملون يف المجال اإلنساين
استراتيجية التنسيق األساسية مع الجيوش المحلية والدولية،
يحسن التفاعل مع الجهات الفاعلة العسكرية العمل
ويمكن أن
ّ
اإلنساين بشكل كبير ،ومن ناحية أخرى ،فإنه ينطوي على خطر إضفاء
الغموض ألن الكيانات العسكرية واإلنسانية قد يكون لها واليات
ومهام مختلفة للغاية ،ويتراوح التنسيق المدين  -العسكري عبر
مجموعة عمالنية ،من التعاون الكامل إىل التعايش فقط يف نفس
السياق.

الرسم رقم .6

المجموعة العمالنية للتعاون المدين  -العسكري

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

http://www.ifrc.org/PageFiles/115542/EMT20%Report20%HR.
PDF

ن 4.التنسيق المدين  -العسكري ()CMCoord
قد ُيتوقع من فريق نظام األمم المتّحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الذي ينتشر يف نفس حالة طوارئ الجيوش األجنبية أن ينشئ يف
البداية آلية تنسيق إنسانية مدنية  -عسكرية (التنسيق المدين -
العسكري لألمم المتّحدة) ،وهذا أمر بالغ األهمية لالستخدام الفعال
والكفء لألصول العسكرية لتلبية االحتياجات اإلنسانية لألشخاص
المتضررين.

ما هو التنسيق المدني  -العسكري لألمم
المتّ حدة؟

إن التنسيق المدين  -العسكري لألم المتحدة هو الحوار والتفاعل
األساسيين بين الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية يف حاالت
الطوارئ اإلنسانية الضرورية لحماية وتعزيز المبادئ اإلنسانية ،وتجنب
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اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ

اﻟﺘﻌﺎون

أن تختلف نوع العالقة التي تُقام مع الكيانات العسكرية تبعا ً للحالة و
طبيعة المهمة العسكرية ،وقد يكون من المناسب المشاركة يف
الموقع ،أو قد يكون من غير المناسب من جهة الوضع اإلنساين إجراء
اتصال مباشر ،وعلى سبيل المثال ،قد يكون من المناسب المشاركة
يف الموقع يف بيئة حميدة حيث توجد حكومة دولة مستقرة وال يوجد
أي تهديد ،أو تهديد طفيف لألمن ،ولكن من المحتمل أن يكون ذلك
غير مناسب يف بلد يشهد حالة نزاع ،وتظهر الصورة يف األسفل ترتيبات
اتصال مدنية  -عسكرية محتملة.
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خاليا التنسيق

ترتيبات اتصال مدنية  -عسكرية محتملة

اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ

ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم

اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

إﻧﺴﺎﱐ

دﻋﻢ اﻟﺴﻼم

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﺼﺎل

إﻧﺴﺎﱐ
ﻣﻮﻇﻒ اﻻﺗﺼﺎل

ﻋﺴﻜﺮي

ﻣﻮﻇﻒ اﻻﺗﺼﺎل

ﻋﺴﻜﺮي

اﻟﺼﺮاع

اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮك
زﻳﺎرات اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﻤﺤﺎور

إﻧﺴﺎﱐ

إﻧﺴﺎﱐ

ﻣﻮﻇﻒ اﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻮﻇﻒ اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺪﱐ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻋﺴﻜﺮي
ﻋﺴﻜﺮي

المطلوب بعض التفكير قبل تحديد ترتيبات االتصال:

التنسيق المدني  -العسكري لألمم المتحدة

•متى يجب أن يتواجد ضباط اتصال المجتمعات اإلنسانية

واستخدام األصول العسكرية األجنبية

•هل ينبغي إجراء ترتيبات االتصال بين المجتمع اإلنساين والجيش

إن العديد من جيوش الدول األعضاء يف األمم المتحدة يكونون أول
المستجيبين للكوارث يف أراضيهم ذات السيادة ،وقد تقدم الدول
األعضاء أيضا ً مساعدة متفق عليها بشكل ثنايئ إىل الدول المتضررة
من خالل نشر أصول عسكرية أجنبية.

والعسكرية يف نفس المكان؟
بسرية أم بشفافية؟

•ما هي اآلثار المترتبة من معرفة الجمهور لترتيبات االتصال هذه
على تصور حياد األنشطة اإلنسانية وتج ّردها؟

•كيف يمكن ضمان شفافية ترتيبات االتصال المدين  -العسكري
مع الحفاظ على فهم التمييز الواضح بين الجهات الفاعلة
العسكرية واإلنسانية؟

•كيف يمكن منع التصورات واالستنتاجات غير الصحيحة فيما
يتعلق بطبيعة وغرض ترتيبات االتصال المدين  -العسكري؟

•ما الظروف التي تستدعي ترتيبات اتصال رسمية؟ متى يكون من
األفضل الحفاظ على االتصال على أساس خاص؟

•ما هو الحجم والهيكل المناسبين لعنصر االتصال المدين -
العسكري؟

يعتبر استخدام الجيوش األجنبية و/أو الوطنية لدعم العمليات
اإلنسانية خيارا ً مكمال ً آلليات اإلغاثة الحالية ،وتوفر الجيوش الدعم
لمتطلبات محددة لفترة محددة من الزمن ،استجابة لنقص إنساين
محدد ومعترف به ،ويجب عليهم:
•توفر مزايا فريدة من حيث القدرة والتوقيت.
•تلبي متطلبات محددة للغاية.
•تكمل القدرات المدنية.
•تُستخدم لفترة محدودة.
تحمل البلد المتضرر ،أو الميزانيات اإلنسانية أو األمم المتّحدة
•ال
ّ
أية تكلفة
وقد تشمل المساعدة يف األصول العسكرية األجنبية:
•النقل الجوي االستراتيجي للمواد الغذائية والمأوى والمرافق
الصحية ووحدات تنقية المياه والوحدات العسكرية األجنبية من
جميع أنحاء العالم.
•الجسر الجوي العمالين إلمدادات اإلغاثة يف مسرح العمليات.
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اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

خاليا التنسيق

استخدام األصول العسكرية يف دعم العمليات اإلنسانية

اﻷﺻﻮل اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

• ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ
• اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ
• ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪد
• ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  /ﻣﻨﺘﺸﺮة
• اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﺪة
• اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻃﻨﻴﺔ /
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻹﻏﺎﺛﺔ

• اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ
• أول اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ

اﻟﻮﻗﺖ

إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

•إخالء ضحايا الكوارث من أ كثر المواقع تضرراً.

•إنشاء مستشفيات ميدانية لتقديم خدمات صحية متطورة.

•الهندسة للمساعدة يف إزالة الحطام ،وفتح الطرق ،وإعادة توليد
الكهرباء ،ومعالجة انجراف التربة ،وإعادة إصالح المدارس وتقييم
الهيكليات ،على سبيل المثال ،الجسور.

•لوجستيات لدعم تسليم اإلمدادات اإلنسانية.

•تنقية المياه إلنتاج كميات ضخمة من مياه الشرب النظيفة.
•تعقيم المواقع األكثر تضررا ً يف المناطق المسكونة الحتواء
التهديدات الثانوية مثل تفشي األوبئة.
•فرق طبية متنقلة لمعالجة اإلصابات.

•تحديد المواقع المحتملة للمساعدة كما هو مطلوب.
قد تؤدي مشاركة األصول العسكرية األجنبية لدعم العمليات
اإلنسانية إىل عواقب وخيمة ويمكن أن تؤثر على الحياد الملموس أو
الفعلي ،أو التج ّرد واالستقالل العمالين للجهد اإلنساين ،ولذلك ،من
الضروري أن يستند استخدام األصول العسكرية األجنبية إىل الفئة
المناسبة من مهام المساعدة لدعم مكامن النقص اإلنساين.

الصورة رقم 9

فئات مهام المساعدة اإلنسانية
ﻣﺴﺎﻋﺪات
ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺟ ًﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﻮاد اﻹﻏﺎﺛﺔ

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺪى رؤﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
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ﻣﺴﺎﻋﺪات
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت

دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻏﺎﺛﺔ ،
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺋﻴﺔ أو ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
إﺻﻼح اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
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يجب أن ينظر التخطيط للطوارئ داخل الدولة يف إمكانية وجود جيش
وطني وأجنبي لدعم عمليات مواجهة الكوارث األوسع نطاقاً ،ويف
حال وعندما تطلب الحكومة المتضررة و/أو تقبل المساعدة الدولية،
بما يف ذلك األصول العسكرية األجنبية ،فإن هذا يرتب تقديرات من
الحكومات المتضررة والمساعِ دة بشأن استخدام األصول العسكرية
األجنبية.
يمكن للحكومات التشاور مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ قبل
نشر القوات العسكرية لضمان الصيغة الصحيحة للبعثة والقدرة
المناسبة لنشرها ،ويتوجب على األصول العسكرية األجنبية الحصول
على إرشادات من المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التابع لألمم
المتحدة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عندما
تكون داخل البلد ويجب أن يكون قد تم تعيين ضباط اتصال مدربين
سيتفاعلون مع موظفي مركز التنسيق المدين العسكري لدى األمم
المتّحدة على األرض.
يتوجب على المنظمات اإلنسانية والعاملين يف المجال اإلنساين أن
يفهموا أن استخدام األصول العسكرية أمر مقبول من أجل تلبية
االحتياجات اإلنسانية الحرجة ،خاصة يف الكوارث الطبيعية يف وقت
السلم ،ومع ذلك ،تساعد آلية التنسيق المدين العسكري لدى األمم
المتّحدة على ضمان استخدام األصول العسكرية األجنبية المتاحة
على النحو األمثل لدعم األولويات اإلنسانية وهناك حاجة إىل منصة
مشتركة لتبادل المعلومات بين المجتمعات اإلنسانية والعسكرية.

ن 1. 4 .نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق والتنسيق المدين العسكري لألمم
المتحدة
يف حال انتشر فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
يف بيئة عمالنية حيث توجد عالقة سابقة و/أو مشاركة و/أو تنسيق
مسبق مع القوات العسكرية الوطنية أو األجنبية أو التابعة لبعثة
األمم المتحدة ،يتوجب عليه االلتزام باإلرشادات اإلنسانية الموجودة
التي تحكم العالقة ،ويف حالة وجود مكتب قطري لمكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،سيكون هناك موظف متخصص
يف التنسيق المدين العسكري لدى األمم المتّحدة أو جهة اتصال
ينبغي االتصال بها ،ومن األفضل أن يتم ذلك قبل عملية االنتشار،
ومن األفضل أن يبدأ هذا االتصال من قبل النقطة المركزية يف مركز
التنسيق المدين العسكري لألمم المتّحدة ضمن فريق نظام األمم
المتّحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وقد تشارك القوات العسكرية
أو ال تشارك يف عملية اإلغاثة ولكن قد يكون لها تأثير كبير على هذه
العمليات أيا ً كانت.
إن كان هناك تدخل عسكري أو تأثير يف االستجابة للكوارث ،إنما ال
يوجد حضور مسبق لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
عندها يتوجب حضور أخصايئ من مركز التنسيق المدين العسكري
لدى األمم المتّحدة مندمج يف فريق نظام األمم المتّحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،ومع ذلك ،ينبغي أن يكون جميع أعضاء فريق
ملمين بالطريقة التي
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ّ
يتفاعلون بها بشكل مناسب وفعال مع القوات العسكرية على
األرض ،وأن يسهلوا الحوار الضروري بين الجهات الفاعلة اإلنسانية
والعسكرية ،وأن يؤسسوا آللية تنسيق مدنية  -عسكرية تعزز
االستجابة للكوارث عن طريق تسهيل تبادل المعلومات وتقسيم
المهام والتخطيط العمالين ،ويجب استخدام و/أو تنسيق األصول
العسكرية األجنبية من أجل إنشاء تفاعل مناسب ومن أجل أفضل
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استخدام للموارد لتلبية احتياجات األشخاص المتضررين.
يمكن أن تتخذ آلية تسهيل التنسيق مع القوات العسكرية أشكاال ً
مختلفة ،وفقا ً للبيئة العمالنية ،ويمكن تأسيسها ككيان مادي ،سواء
كجزء ال يتجزأ من مركز تنسيق العمليات يف الموقع أو غير ذلك،
وينبغي أن تدعم آلية التنسيق اإلنسانية األوسع نطاقا ً وأن تعزز
التنسيق العمالين ،وأنشأ ضباط التنسيق المدين العسكري لدى األمم
المتّحدة منصات مختلفة للتفاعل بشكل أفضل بين الدوائر المدنية
والعسكرية.
قد يقرر فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،يف بيئة
تنعم بفترة من السلم ،استخدام مفهوم التنسيق العمالين اإلنساين -
العسكري إلنتاج خدمات رئيسية مثل:
المنسق.
•تبادل المعلومات وتقسيم المهام والتخطيط العمالين
ّ
•بناء اإلدراك الموقفي المشترك.
•استخدام األصول العسكرية المحلية واألجنبية بشكل مناسب.
•دعم األولويات اإلنسانية التي يحددها العاملون يف المجال
اإلنساين.
•إعداد طلب آللية المساعدة.
•التوثيق وإعداد التقارير.
ُيعتبر التنسيق العمالين اإلنساين  -العسكري من جميع النواحي
العملية خلية تنسيق لمركز تنسيق العمليات يف الموقع ،إنما قد
يكون له أسماء مختلفة وفقا ً للحالة والسياق ،ويف عمليات حفظ
السالم وإنفاذ السالم واألوضاع القتالية ،استفادت الدوائر المدنية-
العسكرية من خاليا التنسيق المدين العسكري التابعة لألمم المتحدة
أو مجموعة عمل التنسيق المدين العسكري التابعة لألمم المتحدة
أو الفريق االستشاري للتنسيق المدين العسكري أو منتدى التنسيق
المدين العسكري التابع لألمم المتّحدة ،فهي جميعها تنتج خدمات
رئيسية مثل:
•تبادل المعلومات من أجل اإلدراك الموقفي المشترك بشأن
األنشطة اإلنسانية والسالمة واألمن والوصول واللوجستيات
واالتصاالت.
•إنشاء أنظمة إخطار إنسانية إلنهاء النزاع.
•استخدام األصول العسكرية بشكل متّسق ،بما يف ذلك من بعثات
األمم المتحدة ،لدعم العمل اإلنساين.
•عقد الدورات التدريبية وورش العمل واإلحاطات اإلعالمية وغيرها
من أنشطة التوعية اإلنسانية.
•المساهمة يف مجاالت تنسيق خطيرة أخرى مثل حماية المدنيين.
•التوثيق وإعداد التقارير.
يف جميع الظروف ،يع ّد التعاون الوثيق مع مجموعة الخدمات
اللوجستية ضروريا ً لتنسيق استخدام األصول اللوجستية العسكرية
يف حاالت الطوارئ ،و ُيرجى أيضا ً مراجعة فصل لوجستيات الكوارث.

ن 2. 4 .تقييم التنسيق المدين العسكري لدى األمم
المتّحدة
يبدأ عمل التنسيق المدين  -العسكري اإلنساين بتقييم وتعريف البيئة
العمالنية ،ويف حال وجود مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
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اإلنسانية يف البلد ،يجب أن يكون التقييم متوفراً ،ويف حالة عدم توفر
تقييم التنسيق المدين العسكري ،يبدأ النشاط قبل النشر مع إنشاء
جهات اتصال على المستوى العالمي وتحليل البيانات الثانوية.

•ما هو وضع القوات العسكرية الدولية؟
•هل تتواجد القوات العسكرية الدولية مع القوات العسكرية
المحلية يف نفس الموقع؟

كل خطوة من الخطوات المذكورة هي على نفس القدر من األهمية،
وحيثما تتواجد الصورة العمالنية المشتركة وبيئة التشغيل ،يجب
تحليل العناصر األخرى لتحديد االستراتيجية األنسب لالتصال،
وتشمل خطوات التقييم الخمس:

•هل تتمتع القوة العسكرية الدولية بحرية الحركة؟

•بيئة العمل.

•هل هذه العالقات جزء من نظام تحالف إقليمي؟

•الجهات الفاعلة ،بما يف ذلك مهمتهم ووالياتهم.
•العالقات والنهج والتصورات.
•آليات التنسيق الحالية.
•األصول العسكرية المتاحة لدعم العمل اإلنساين.
قد تكون قائمة المسائل واألسئلة التالية ذات فائدة يف إعداد جردة
بالجهات الفاعلة الرئيسية والداعمة ،وآليات التنسيق المدين -
العسكري الحالية ،إن وجدت ،وطرق التفاعل المحتملة بين الجهات
الفاعلة اإلنسانية الدولية والجهات الفاعلة العسكرية الوطنية
والدولية.

الجهات الفاعلة واألدوار في عمليات االستجابة
للكوارث

الجهات الفاعلة العسكرية وشبه العسكرية المحلية المحتملة:
•القوات المسلحة الوطنية.
•الشرطة الوطنية واإلقليمية والمحلية.
•الهيكليات شبه العسكرية مثل الحدود وقوات الجمارك.
•قوات عسكرية أو شبه عسكرية أهلية أخرى.
الجهات الفاعلة العسكرية الدولية المحتملة:
•القوات الدولية المتمركزة يف البلد أو المنطقة.
•بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة يف البلد أو المنطقة.
•الدول التي لديها ملحقين عسكريين يف البالد.
•أعضاء التحالف اإلقليمي.
•الدول التي لديها اتفاقيات مساعدة عسكرية ثنائية  /قوات
عسكرية منتشرة على المستوى الثنايئ.
الحصول على معلومات عن أدوارها يف عمليات االستجابة للكوارث
وإجراء تحليل سريع للتأكد مما إذا كانت هذه الجهات الفاعلة سيكون
 /ينبغي أن يكون لديها تفاعل مع المجتمع اإلنساين الدويل.

الواجهات
تم تصميم األسئلة التالية لتحديد الواجهات الحساسة بين الكيانات
المدنية والعسكرية (بما يف ذلك العناصر المحلية والدولية لكل
منها) ،وكشف هيكليات التنسيق المهمة والمساعدة يف تحديد أي
قضايا محتملة قد تؤثر على التنسيق المدين -العسكري اإلنساين.
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الواجهة العسكرية المحلية والواجهة العسكرية الدولية:

•هل تتشارك المنشآت أو القواعد؟

•هل لدى القوات العسكرية أي سلطة لالعتقال أو الحجز؟
•هل تشارك القوات العسكرية يف العمليات القتالية؟
•إىل من تقدم القوات العسكرية الدولية تقاريرها؟
الواجهة العسكرية المدنية والوطنية المحلية:
•هل يتدخل الجيش كمقاتل يف نزاع داخلي أو دويل أو يواجه
•تمرداً؟
•هل للجيش دور قانوين أو دستوري يف االستجابة للكوارث واإلغاثة
وإعادة اإلعمار؟
•ما هي العالقة بين القادة العسكريين اإلقليميين والحك ّام /
الرؤساء التنفيذيين المحليين؟
•من يوفر مرا كز العمليات أو التنسيق الوطنية  /المحلية؟
•هل الجيش هو المورد الحصري للموارد الرئيسية مثل األصول
البرية والبحرية والجوية؟
•ما هي العالقة بين الجيش والشرطة؟
•ما هي العالقة بين الجيش والدفاع المدين  /وحدات الحماية
المدنية؟
•هل يقود الضباط العسكريون النشطون أو المتقاعدون الوزارات
أو الوكاالت المدنية الرئيسية؟
•هل هناك مناطق يف البالد خاضعة للسيطرة العسكرية المباشرة
أو األحكام العرفية؟
•هل الجيش مسؤول عن الطائرات أو عمليات البحث واإلنقاذ
البحرية؟
•هل يدير الجيش أية منشآت طبية؟
•هل لدى الجيش فرق بحث وإنقاذ مدربة تدريبا ً خاصاً؟
•هل تهيمن على الجيش مجموعة عرقية معينة؟
•هل هناك مجموعات تعارض أو تخيف الجيش  /الشرطة؟
•هل هناك عالقة بين الجيش ومقدمي الخدمات المدنية؟
الواجهة العسكرية المحلية والواجهة العسكرية الدولية:
•هل يمكن للقوات العسكرية وقوات الشرطة المحلية توفير األمن
الكفؤ؟
•هل هذه القوات مسؤولة عن أمن أي من المستفيدين؟
•هل يسيطر الجيش على أية منشآت تحتاجها منظمات اإلغاثة
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•هل يسيطر الجيش على مناطق قد يقيم فيها مستفيدون؟
•كيف يتحك ّم الجيش بالدخول إىل المناطق المحظورة؟
•هل يستطيع الجيش وهل سيساعد المنظمات المدنية الدولية؟
•هل يشارك الجيش يف أي توزيع مباشر لإلغاثة؟
•كيف تسير عملية معالجة أية مشاكل مع القادة العسكريين؟
•ما هو موقف الجيش من النساء والموظفات الدوليات؟
•هل هناك مخاوف صحيحة لحقوق اإلنسان بشأن الجيش
المحلي؟

ن 3. 4 .العادات والمجامالت العسكرية

•هل يوجد جنود أطفال يف أي من القوات العسكرية المحلية؟

للعادات والمجامالت العسكرية تقاليد عريقة ،ولقد تطورت بشكل
عام نتيجة للحاجة إىل النظام ،والشعور بالوالء والشرف الذي يتم
تعزيزه بين الزمالء العسكريين ،وإنهم يتجاوزون اآلداب األساسية
ويشكلون جزءا ً معقدا ً من االنضباط والمعنويات والشعور بالفخر
والوالء المتبادل وفعالية المهمة ،وبصفتك مدنيا ً يتفاعل مع الجيش،
ستكون المعرفة األساسية لبعض األعراف والمجامالت مفيدة:

الواجهة العسكرية الدولية والمدنية المحلية:
•هل هناك قوة عسكرية دولية لديها مقر دائم يف البالد؟
•هل تملك القوة العسكرية الدولية سلطة لمساعدة المدنيين؟
•أية قوات عسكرية دولية استجابت لكوارث سابقة؟
•هل لدى القوة العسكرية الدولية اتصال مباشر بالسكان؟
•كيف ينظر السكان المحليون إىل القوات العسكرية الدولية؟
•هل تشارك القوة العسكرية الدولية يف حملة ليتق ّبلها السكان
المحليون؟
•هل تشارك القوات العسكرية الدولية يف مشاريع مساعدة
مباشرة؟
واجهة العسكريين الدوليين والمدنيين الدوليين:
•هل منظمات اإلغاثة المدنية مرتبطة بأي من القوات العسكرية؟
•ما هي العالقة بين المنظمات غير الحكومية والعسكرية من
نفس البلد؟
•هل سبق أن عمل القادة العسكريون والموظفون العسكريون مع
األمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية؟
•هل لدى القوة العسكرية عقيدة للتواصل مع الجهات الفاعلة
المدنية؟
•هل لدى القوة أوامر صريحة لدعم أو حماية العاملين يف المجال
اإلنساين؟
بعد التفكير يف هذه األسئلة واإلجابة عليها وتوضيح االفتراضات،
ينبغي أن يكون تحديد مكان التركيز الرئيسي للتنسيق المدين -
العسكري اإلنساين ممكناً.
المنسق المقيم/المنسق اإلنساين التابع لألمم المتحدة
ستدعم
ّ
تحت إشراف رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
وبالتشاور مع الفريق القطري لألعمال اإلنسانية.

أنشطة التنسيق المدني العسكري لألمم المتّ حدة
أجال
األطول
ً
عند إنشاء وتطوير وظيفة التنسيق المدين العسكري لألمم المتّحدة،
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يجب أن يكون نشر نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
على دراية باألدوار والمسؤوليات األطول أجال ً لموظفي التنسيق
المدين العسكري لألم المتّحدة لضمان وضع األسس الصحيحة ونقل
األنشطة إىل موظفي المتابعة ،وأية وظيفة للتنسيق المدين العسكري
المنسق المقيم/المنسق اإلنساين
لألمم المتّحدة األطول أجال ً ستدعم
ّ
التابع لألمم المتحدة تحت إشراف رئيس مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وبالتشاور مع الفريق القطري لألعمال
اإلنسانية.

•توقع مرافقتك أينما ذهبت داخل منشأة عسكرية.
•حافظ على دقة المواعيد ،وتبدأ االجتماعات العسكرية يف موعدها
المحدد (معظم الوقت) ،وكن يف موقع االجتماع قبل  10دقائق
على األقل من موعد االجتماع ،واسمح بوقت إضايف خالل تنفيذ
اإلجراءات األمنية.
•عندما يدخل ضابط عسكري كبير إىل الغرفة ،على سبيل المثال،
إن كانت رتبته/رتبها أعلى من رتبة أي ضابط آخر موجود يف
الغرفة ،يجب أن يتوجه انتباه الغرفة نحوه ،ومن المتوقع أن تقف
إىل أن يجلس الضابط أو يقول "عد إىل وضعيتك السابقة" أو
"تفضل بالجلوس".
•يف االجتماع ،سوف يعطيك الضباط العسكريون اهتمامهم
الكامل ،وهم يتوقعون أن تفعل بالمثل ،وأطفئ الهواتف وال
تحاول الرد على المكالمات أو إلقاء نظرة على النصوص أثناء
انعقاد االجتماع ،وإنه أمر سيئ وسيؤخذ يف أحسن األحوال كعالمة
على عدم االهتمام ويف أسوأ األحوال كإهانة.
•تتم مخاطبة جميع األفراد العسكريين برتبتهم أو لقبهم ،وقد
يع ّرف الجندي عن نفسه باسمه واسم عائلته ،ولكن بحضور
آخرين يتم التخاطب دائما ً بالرتبة واللقب.
•عند تقديمك إىل أحد كبار الضباط ،يجب عليك مخاطبته برتبته
ولقبه ،الرتبة فقط أو سيدي أو سيديت ،أيهما مناسب.
•سيكون الضابط األول أول من يغادر الغرفة وآخر من يدخلها
بشكل عام.
•عند السير ،يكون الضابط األعلى رتبة من الجهة اليمنى.
•إن كنت حاضرا ً عند عزف النشيد الوطني للمضيف العسكري،
فمن حسن اآلداب أن تقف بهدوء إىل أن تتوقف الموسيقى،
وتنطبق المبادئ نفسها إن كان العلم الوطني للمضيف محموال ً أو
معلّقا ً (مرفوعا ً أو منزال ً).
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ن 4. 4 .مراجع التنسيق المدين العسكري لألمم
المتحدة
يف حالة نشر نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يف حالة
الطوارئ حيث يكون التفاعل مع القوات العسكرية وشيكاً ،سيتم
توفير خط ساخن للتنسيق المدين العسكري لألمم المتّحدة يف المركز
االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع لتقديم المشورة يف الوقت
الحقيقي.

https://drive.google.com/file/
d/0B2Pp2VYEZjeXdTBiT3BVSVFGTnc/view.
كت ّيبات التنسيق المدين العسكري لألمم المتّحدة
كت ّيب ميداين للتنسيق المدين العسكري اإلنساين (قيد المراجعة يف
نوفمبر  /تشرين الثاين )2017
https://drive.google.com/file/
d/0B3Tw3Nb3g845d1ZMcmZkMEVGZmM/view.

اإلرشادات
هناك مجموعات عدّة من اإلرشادات العالمية ،بعضها عام ،والبعض
اآلخر خاص ببيئات عمالنية معينة:
إرشادات مكتب األمم المتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ()2007
بشأن استخدام أصول الدفاع العسكري والمدين يف عمليات اإلغاثة يف
حاالت الكوارث  -إرشادات أوسلو
https://docs.google.com/file/
d/0B7LQYninlE81LWJEUTFsM1RzOFE/edit.
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إرشادات مكتب األمم المتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ()2014
ّ
المعقدة
ومرجع لحاالت الطوارئ

التنسيق المدين العسكري اإلنساين  -دليل خاص بالجيش
https://docs.google.com/file/
d/0B5N9hwXc04gnQUpNMHduZnE2RWs/edit.
مرجع مصدر مفتوح ،مواد تدريبية وتعليمية
www.dialoguing.org.
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النهج اإلقليمي
س.1.

إفريقيا

س.1.1.

آليات االستجابة للطوارئ اإلقليمية

س.2.1.

الترتيبات اإلقليمية

س.2.

األميركيتان

س.1.2.

آليات االستجابة للطوارئ اإلقليمية

س.2.2.

إجراءات التشغيل الموحدة بين األمم المتحدة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق) والوكالة الكاريبية لالستجابة
الطارئة يف حاالت الكوارث

س.3.

آسيا

س.1.3.

آليات االستجابة للطوارئ اإلقليمية

س.2.3.

إجراءات التشغيل الموحدة بين األمم المتحدة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق) ومركز تنسيق المساعدة
اإلنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا  /فرق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ

س.3.3.

الترتيبات اإلقليمية

س.4.

أوروبا

س.1.4.

آليات االستجابة للطوارئ اإلقليمية

س.2.4.

إجراءات التشغيل الموحدة بين األمم المتحدة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق) والمديرية العامة للحماية
المدنية وعمليات اإلعانة اإلنسانية

س.5.

الباسيفيك

س.1.5.

آليات االستجابة للطوارئ اإلقليمية

س.2.5.

إجراءات التشغيل الموحدة بين األمم المتحدة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق) والفريق اإلنساين للمحيط
الهادئ

س.3.5.

الترتيبات اإلقليمية

س 1.إفريقيا
يدعم مكتب األمم المتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية العديد من مبادرات إدارة
الكوارث يف إفريقيا ويشجع التعاون الوثيق مع آليات االستجابة لحاالت الطوارئ
اإلقليمية خالل بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

س 1. 1 .آليات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلقليمية
تتكون الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا من  15دولة عضو مق ّرها يف
منطقة غرب إفريقيا ،ولدى المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا قائمة
بفريق االستجابة لحاالت الطوارئ تضم حوايل  110أشخاص من خلفيات
متنوعة من الدول األعضاء يف الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ،ويتم
تنسيق قائمة فريق االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل إدارة الشؤون
االجتماعية واإلنسانية التابعة للجنة الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا.
مع ذلك ،فإن هذه اآللية ال تعمل حتى اآلن بشكل كامل وتفتقر إىل القدرة
المالية للنشر خالل مهلة قصيرة ،وتحتوي القائمة على شروط المرجع ودليل
يف شكل مسودة ،وأبرم مكتب األمم المتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مذكرة
تفاهم واسعة مع الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ العام  2006وهي
تدعم تفعيل فريق االستجابة لحاالت الطوارئ والتكامل مع فريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
تقوم منظمة غرب إفريقيا للصحة بإعداد قائمة للطوارئ الصحية العامة
ويقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالمتابعة عن كثب من
خالل المجموعة الصحية اإلقليمية والشبكة العالمية لإلنذار بالتفشي العالمي
واالستجابة له.
وتعمل الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا أيضا ً على وضع آلية إقليمية
للقائمة ،وتم إعداد قاعدة بيانات لكنها ال تزال تُعتبر كمسودّة ،وتم توقيع
مذكرة تفاهم بين مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والجماعة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا يف العام  ،2012ويف العام  ،2016دعم مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تدريب أعضاء القائمة المحتملين من
بلدان الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا ،مع التركيز على منهجية نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.

س 2. 1 .الترتيبات اإلقليمية
لدى بعض بلدان الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا إجراءات عمالنية
موحدة بين هيكليتها الوطنية إلدارة الكوارث والقوات المسلحة لتعبئة الموارد
العسكرية بسرعة
(الهندسة والبحرية والقوات الجوية) ،بما يف ذلك غانا وبنين ونيجيريا ،ويعمل
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مع الجماعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا يف مجموعة عمل معنية بالتنسيق المدين  -العسكري لالستجابة
للكوارث بهدف تطوير التوجيه (إىل جانب توجيهات االتحاد اإلفريقي لمنطقة
الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا.

س 2.األميركيتان
يف األميركتين ،لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تعاون
وثيق مع المنظمات اإلقليمية الدول األعضاء األفراد يف جميع المسائل
المتعلقة بإدارة الكوارث والتنسيق اإلنساين ،وتتم إدارة العالقات من قبل مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي للمكتب اإلقليمي ألمريكا
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الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،والموجود يف بنما ،والذي ينبغي
استشارته يف حال حدوث أية مسائل خالل حاالت طوارئ يف المنطقة.

س 1. 2 .آليات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلقليمية
شبكة المخاطر والطوارئ والكوارث ألمريكا الالتينية والكاريبي
تأسست شبكة المخاطر والطوارئ والكوارث ألمريكا الالتينية
والكاريبي يف العام  2003ومقرها بنما ،وهي أهم منصة إنسانية لتبادل
المعلومات والتفكير والعمل اإلنساين يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،وإنها تتمتع بدور تنسيقي بين الجهات اإلنسانية
الفاعلة والحكومات والسكان المستضعفين ،وهي التأقلم اإلقليمي
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،وتعزز شبكة المخاطر والطوارئ
والكوارث ألمريكا الالتينية والكاريبي تدابير التأهب واالستجابة
المشتركة بين الوكاالت وبين القطاعات من المستوى اإلقليمي إىل
المستوى القطري وتشجع إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت.
إن أعضاء شبكة المخاطر والطوارئ والكوارث ألمريكا الالتينية
والكاريبي هم منظمات إنسانية إقليمية أو إقليمية فرعية موجودة
يف بنما والمنطقة ،وتشمل هذه الوكاالت وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وحركة الصليب األحمر
 /الهالل األحمر ،ويستطيع الضيوف المم ّيزون ،على سبيل المثال،
القطاع الخاص أو الجهات المانحة أو المنظمات اإلقليمية أو اإلقليمية
الفرعية ،المشاركة عند االقتضاء.
عند حدوث الكوارث ،توفر شبكة المخاطر والطوارئ والكوارث ألمريكا
الالتينية والكاريبي الدعم لفرق الطوارئ يف الميدان وتضمن التعاون
بين الوكاالت ،ومن خالل تبادل المعلومات ،يحدد أعضاء شبكة
المخاطر والطوارئ والكوارث ألمريكا الالتينية والكاريبي التحديات
الرئيسية على المستوى الوطني (التنسيق ،الثغرات يف االستجابة وما
إىل ذلك) ويطورون استراتيجيات الدعم لمعالجتها ،وتقوم المجموعة
أيضا ً بمشاركة معلومات الدعم اللوجستي اإلقليمي أثناء حالة
الطوارئ ،خاصة فيما يتعلق برحالت الشحن والتأجير من بنما إىل
البلد المتض ّرر.
يسهل قادة القطاعات على المستوى اإلقليمي االستجابة على
مستوى البلد ويدعمون تعبئة الموارد الفنية والمادية والمالية ،ال
سيما من بنما حيث أقامت غالبية المنظمات مكاتبها اإلقليمية
وقدراتها اللوجستية ،ويسهل القادة اإلقليميون تنفيذ السياسات
والهيكليات واستخدام األدوات والدعم باللغة المطلوبة للبلد المتض ّرر.
الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث
إن الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث هي وكالة
حكومية دولية إقليمية إلدارة الكوارث يف المجتمع الكاريبي ،وتتك ّون
من  18دولة مشاركة.
تأسست الوكالة يف العام  1991بصفتها وكالة االستجابة لحاالت
ّ
الكوارث يف منطقة البحر الكاريبي وتقع على عاتقها المسؤولية
الرئيسية يف تنسيق جهود االستجابة للطوارئ واإلغاثة للدول
المشاركة التي تحتاج إىل مثل هذه المساعدة ،وتح ّولت إىل الوكالة
الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث يف العام  ،2009مع
التركيز على نهج شامل إلدارة الكوارث ،وهو نهج متكامل واستبايق
إلدارة الكوارث يسعى إىل الحد من المخاطر والخسائر المرتبطة
بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية وآثار تغير المناخ لتعزيز التنمية
اإلقليمية المستدامة.
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تقدم الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث آليات
الدعم التالية للدول المشاركة فيها من خالل آلية االستجابة اإلقليمية:
•فريق تقييم االحتياجات السريعة  -يهدف إىل دعم الحكومة
المتض ّررة بإجراء تقييم سريع لألضرار والصدمات ،ومن المقرر
أن تنتهي تقييمات فريق تقييم االحتياجات السريعة األولية يف
غضون  72ساعة من عملية االنتشار ،مما يوفر تحليال ً لمرحلة
الطوارئ المبكرة للحالة اإلنسانية ،ويضم فريق تقييم االحتياجات
السريعة من ستة إىل ثمانية أشخاص من مجموعة من الخبراء
يف جميع أنحاء الدول المشاركة ،وتقود الوكالة الكاريبية لالستجابة
الطارئة يف حاالت الكوارث الفريق وتقدم تقارير تقييم األضرار
وتحليل االحتياجات.
•تنسيق تقييم األضرار يف المجتمع الكاريبي  -يهدف إىل زيادة
القدرة الوطنية للدولة المتضررة على إجراء تقييم األضرار وتحليل
االحتياجات ،وتشبه المقدمة منهجية نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ،ومع ذلك ،تم تصميم نهج تنسيق تقييم
األضرار يف المجتمع الكاريبي خصيصا ً ليالئم الحالة الكاريبية.
•فريق الدعم العمالين للمجتمع الكاريبي  -يهدف إىل توفير
قدرة إضافية للدعم المباشر لمرا كز عمليات الطوارئ الوطنية
يف تنسيق جهود االستجابة ،ويرتكز مفهوم فريق الدعم العمالين
للمجتمع الكاريبي على أساس راسخ يف سياق تعزيز القدرات
الوطنية الحالية لتنسيق االستجابة.
•وحدة اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف المجتمع الكاريبي  -تضم
وحدة اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف المجتمع الكاريبي أصوال ً
عسكرية وإطفاء حرائق وشرطة اختيرت من الدول الـ 18المشاركة
يف الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث ،ويتم
نشر الوحدة لتقديم المساعدة اإلنسانية بدعم مباشر من
السلطات المدنية ألية دولة مشاركة يف الوكالة الكاريبية لالستجابة
الطارئة يف حاالت الكوارث ،ويتم تنشيط وحدة اإلغاثة يف حاالت
الكوارث يف المجتمع الكاريبي وتعبئتها ونشرها بواسطة المقر
المركزي لنظام األمن اإلقليمي بالتشاور مع الوكالة الكاريبية
لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث وباسمها ،وترتكز مهمة
وحدة اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف المجتمع الكاريبي على إجراء
عمليات االستجابة للكوارث واإلغاثة نيابة عن الوكالة الكاريبية
لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث لدعم أية دولة مشاركة يف
الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث منكوبة
بالمخاطر الطبيعية أو التكنولوجية ،وتشمل مهامها الرئيسية إدارة
إمدادات اإلغاثة ،واالتصاالت يف حاالت الطوارئ ،وتوفير الموظفين
المناسبين إلصالح المنشآت الحيوية الخطيرة ،وتعمل وحدة
اإلغاثة يف حاالت الكوارث يف المجتمع الكاريبي لصالح السلطة
الوطنية وال تتحك ّم بأيّة عمليات ما لم توجهها السلطة الوطنية
المعينة للقيام بذلك.
•فريق البحث واإلنقاذ اإلقليمي  -يستطيع هذا الفريق إجراء
عمليات بحث على مستوى منخفض من المناطق الحضرية يف
فرق تتألف من ستة أشخاص لدعم فرق البحث واإلنقاذ المحلية
يف الوالية المتض ّررة ،ويمكن الوصول إىل فريق البحث واإلنقاذ
اإلقليمي بواسطة أي دولة عضو يف المجتمع الكاريبي وهو متوفر
لدعم عمليات االستجابة اإلنسانية وعمليات اإلغاثة بعد حدوث
كارثة.
الهيئات  /آليات التنسيق المهمة األخرى يف الوكالة الكاريبية
لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث:
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•مركز التنسيق اإلقليمي  -إنه نقطة االتصال المركزية يف نظام
االستجابة يف الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث
لتنسيق وإدارة أي حالة طوارئ أو كارثة معلنة يف دولة عضو
متضررة ،ويقع مركز التنسيق اإلقليمي داخل وحدة تنسيق الوكالة
الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث يف بربادوس وهي
مسؤولة عن تنسيق جميع جوانب عمليات االستجابة عند تنشيط
آلية االستجابة اإلقليمية.
•نظام األمن اإلقليمي  -إنه جزء ال يتجزأ من آلية االستجابة
اإلقليمية ،ويوفر نظام األمن اإلقليمي رابطا ً هاما ً بين القوات
المنضبطة والوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث،
وتقع على عاتقه مسؤولية تفعيل وحدة اإلغاثة يف حاالت الكوارث
يف المجتمع الكاريبي حين تطلب وحدة تنسيق الوكالة الكاريبية
لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث مركز التنسيق اإلقليمي ذلك،
تم تفعيلها.
إن ّ
•مجموعة الشركاء المانحين لمنطقة البحر الكاريبي الشرقية
 /إدارة الكوارث  -أنشئت لتوفير منتدى لتبادل المعلومات
بين المانحين وشركاء التنمية واتخاذ القرارات االستراتيجية
فيما يتعلق بتطوير البرامج وتنسيقها؛ كما أنها تسهل تنسيق
المساعدة الطارئة الخارجية لبلدان شرق البحر الكاريبي بعد كارثة
طبيعية أو تكنولوجية خطيرة.

حدة بين األمم
س 2. 2 .إجراءات العمل المو ّ
المتحدة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق) والوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف
حاالت الكوارث
يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والوكالة الكاريبية لالستجابة
الطارئة يف حاالت الكوارث على تعزيز قابلية العمل البيني بين آليات
وأدوات وخدمات التنسيق اإلقليمية والدولية ،يعطي األولوية إلدراج
دورات يف التعريف العالمي لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ألعضاء الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت
الكوارث كل عام.
كان المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يعمل بشكل وثيق
مع الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث يف السنوات
األخيرة وشارك أعضاؤها يف االنتشار يف العديد من مهام الطوارئ يف
المنطقة ،ويف نوفمبر/تشرين الثاين  ،2017وقعا مذكرة تفاهم إلضفاء
الشرعية على األنشطة المشتركة والقدرة على العمل معا ً بطريقة
أ كثر تنظيماً ،وإن العمليات العمالنية الموحدة بين مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والوكالة الكاريبية لالستجابة
الطارئة يف حاالت الكوارث هي قيد التطوير.

س 3.آسيا
يف آسيا ،لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تعاون
وثيق مع المنظمات اإلقليمية والدول األعضاء الفردية يف جميع
المسائل المتعلقة بإدارة الكوارث والتنسيق اإلنساين ،وتتم إدارة
العالقات من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ يف بانكوك ،تايالند ،والذي يجب
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استشارته يف حالة نشوء أية مسائل خالل حاالت الطوارئ يف المنطقة.
نظرا ً لوجود اختالفات كبيرة يف نُهج إدارة الكوارث بين آسيا والمحيط
الهادئ ،يتم وصف هذه المناطق يف أقسام منفصلة ،و ُيرجى مراجعة
القسم س 5.لالطالع على الترتيبات يف منطقة المحيط الهادئ.

س 1. 3 .آليات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلقليمية
يعد اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن إدارة الكوارث
واالستجابة لحاالت الطوارئ إطارا ً إقليميا ً متعدد المخاطر وسياسة
ملزمة قانونا ً للتعاون والتنسيق والمساعدة الفنية وتعبئة الموارد يف
إدارة الكوارث يف الدول األعضاء العشرة يف رابطة أمم جنوب شرق
آسيا ،على سبيل المثال ،بروناي دار السالم وكمبوديا وإندونيسيا
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين
وسنغافورة وتايالند وفيتنام.
يهدف اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن إدارة الكوارث
واالستجابة لحاالت الطوارئ إىل توفير آلية فعالة لالستجابة المشتركة
لحاالت الطوارئ من خالل الجهود الوطنية المنسقة والتعاون
اإلقليمي المك ّثف والمشاركة األكثر تنظيما ً مع الشركاء الدوليين،
حدة للترتيبات االحتياطية اإلقليمية
ومن خالل إجراءاته العمالنية المو ّ
وتنسيق العمليات المشتركة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ واالستجابة
لحاالت الطوارئ ،يمك ّن اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن إدارة
الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ الدول األعضاء يف رابطة أمم
جنوب شرق آسيا من حشد ونشر الموارد لالستجابة لحاالت الطوارئ.
كلّف اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن إدارة الكوارث
واالستجابة لحاالت الطوارئ مركز تنسيق رابطة أمم جنوب شرق
آسيا للمساعدة اإلنسانية يف إدارة الكوارث (مركز تنسيق المساعدة
اإلنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا) ،الذي تم تأسيسه يف
نوفمبر/تشرين الثاين  ،2011تسهيل التنسيق والتعاون بين الدول
األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا وتقع على عاتقه مسؤولية
التنسيق العمالين ،وبالتايل يسهل مركز تنسيق المساعدة اإلنسانية
التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التعاون والتنسيق بين الدول
األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،ومع كيانات األمم المتحدة
ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية ،لتعزيز التعاون اإلقليمي.
إن مركز تنسيق المساعدة اإلنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق
آسيا هو الوكالة التنسيقية اإلقليمية الرئيسية لرابطة أمم جنوب
شرق آسيا حول إدارة الكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ ،و ُيعتبر
فريق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ التابع لرابطة أمم جنوب
شريق آسيا هو المورد الرسمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا يف إطار
اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن إدارة الكوارث واالستجابة
لحاالت الطوارئ ،وإن فريق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ التابع
لرابطة أمم جنوب شريق آسيا هو عبارة عن مجموعة من الخبراء
المدربين وسريعي االنتشار يف إدارة الطوارئ القادرين على دعم
الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث يف االستجابة للكوارث يف بلدان رابطة
أمم جنوب شرق آسيا ،وإن الهدف من تأسيس فريق التقييم السريع
يف حاالت الطوارئ التابع لرابطة أمم جنوب شريق آسيا هو مساعدة
الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث يف أول مرحلة من حاالت الطوارئ يف
مجموعة متنوعة من المجاالت بما يف ذلك (أ) إجراء تقييمات سريعة؛
(ب) تقدير حجم وشدة وتأثير الكارثة من خالل تقييم األضرار وتحليل
االحتياجات؛ (ج) جمع المعلومات واإلبالغ عن االحتياجات العاجلة
للمتضررين؛ (د) التنسيق مع مركز تنسيق المساعدة اإلنسانية التابع
لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للتعبئة واالستجابة ونشر األصول
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الدليل الميداين

النهج
اإلقليمي

اإلقليمية إلدارة الكوارث والقدرات والسلع اإلنسانية والمساعدة يف
المناطق المتأثرة بالكوارث ،ومع نهاية العام  ،2017كان هناك حوايل
 200عضو يف فريق تقييم واستجابة الطوارئ ،بما يف ذلك موظفي
الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث وموظفي الوزارة ذوي الصلة والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدين.
يستخدم فريق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ التابع لرابطة أمم
جنوب شريق آسيا مبادئ توجيهية على غرار تلك الخاصة بنظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وهي تحدد األدوار والمسؤوليات
ومراحل المهمة التفصيلية ،ومثل نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،يجب أن يكون أعضاء فريق التقييم السريع يف حاالت
الطوارئ جاهزين
للتح ّرك سريعا ً (يف غضون ثماين ساعات) ويكونون على استعداد
لالنتشار لمدة أسبوعين تقريباً ،ويتم نشر فريق التقييم السريع يف
حاالت الطوارئ بنا ًء على الطلب أو إذا تم قبول عرض المساعدة من

قبل الدولة العضو المتض ّررة ،ويجب أن يخضع أعضاء فريق التقييم
السريع يف حاالت الطوارئ لتدريب تمهيدي ،يصبحون بعده جاهزين
لالنتشار على المستوى الوطني؛ يرتكز االنتشار اإلقليمي على أن
يجري العضو تدريبا ً إضافيا ً متخصصا ً قائما ً على المهارات.
سينشئ فريق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ بعد انتشاره مركزا ً
مشتركا ً للعمليات والتنسيق لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،ويعد

المركز المشترك لعمليات وتنسيق رابطة أمم جنوب شرق آسيا
مكانا ً أساسيا ً لجميع أعضاء استجابة الدول األعضاء يف رابطة أمم
جنوب شرق آسيا لاللتقاء والتنسيق ،وعلى غرار العالقة بين نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق وفرق التقييم السريع يف
حاالت الطوارئ ،تم تصميم المركز المشترك لعمليات وتنسيق رابطة
أمم جنوب شرق آسيا على غرار مركز تنسيق العمليات يف الموقع،
وتوفر كلتا المنصتين التنسيقيتين دعما ً مباشرا ً للهيئة الوطنية إلدارة
الكوارث يف تنسيق المساعدة اإلقليمية والدولية (انظر الرسم أدناه).

الرسم س1.

قابلية العمل البيني لدى نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق/فرق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ

س 2. 3 .إجراءات التشغيل الموحدة بين األمم
المتحدة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق) وفرق مركز تنسيق المساعدة اإلنسانية
التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا /فرق التقييم
السريع يف حاالت الطوارئ
يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومركز تنسيق
المساعدة اإلنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا عن قرب
لتعزيز قابلية العمل البيني بين آليات وأدوات وخدمات التنسيق
اإلقليمية والدولية ،ويشارك كل من نظام األمم المتحدة لتقييم
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الكوارث والتنسيق وفرق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ بشكل
مشترك يف تمارين المحاكاة والتدريب الختبار قابلية العمل البيني
من حيث التنسيق والتقييم وتبادل المعلومات والتخطيط ،والعديد
من أعضاء فرق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ هم أيضا ً أعضاء يف
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،و ُيعتبر تدريب نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق شرطا ً أساسيا ً لمجموعة
قادة فريق تقييم واستجابة الطوارئ للتقدم ويعطي مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية األولوية للعديد من المواقع
يف دورات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق العالمية
التمهيدية ألعضاء فرق التقييم السريع يف حاالت الطوارئ كل عام،
ويدعم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بانتظام مركز
تنسيق المساعدة اإلنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا يف
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إجراء تمارين التدريب والمحاكاة لفريق تقييم واستجابة الطوارئ.
النهج
اإلقليمي

س 3. 3 .الترتيبات اإلقليمية
يف منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،قاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية التدريب المشترك ألعضاء مختارين من فريق
 DHLلالستجابة للكوارث على إدارة مركز االستقبال والمغادرة،
وبالتايل ،يمكن نشر أعضاء فريق االستجابة للكوارث المدربين تدريبا ً
مناسبا ً لدعم مركز االستقبال والمغادرة عند االقتضاء.
االستجابة للكوارث يف آسيا والمحيط الهادئ ،دليل لألدوات
والخدمات الدولية (http://interactive.unocha.org/publication/
 )asiadisasterresponse/index.htmlيقدم نظرة عامة على جميع
الترتيبات اإلقليمية والدولية يف مجال االستجابة لحاالت الطوارئ
يف منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،وتم تصميمه لمساعدة مديري
الكوارث يف الحكومات الوطنية وكذلك المستجيبين اآلخرين الكتساب
المعرفة األساسية حول كيفية استخدام الهندسة المعمارية واألدوات
والخدمات اإلقليمية والدولية ،وال يعد الدليل إرشاديا ً ويتم تحديثه
حاليا ً ليعكس القدرة اإلقليمية المتزايدة واألدوات والخدمات الجديدة
التي تم تطويرها يف السنوات األخيرة.

س 4.أوروبا
يقيم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عالقة كبيرة
مع آليات االتحاد األورويب فيما يتعلق بالمساعدة اإلنسانية والتنسيق،
وحتى لو أن نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق أنجز عددا ً
قليال ً من المهام داخل أوروبا ،فإن المديرية العامة للحماية المدنية
وعمليات اإلعانة اإلنسانية ،ومقرها يف بروكسل ،بلجيكا ،هي شريك
منتظم لالستعداد واالستجابة أثناء عمليات االنتشار يف مناطق أخرى.

س 1. 4 .آليات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلقليمية
تم إنشاء مركز تنسيق استجابة الطوارئ ،الذي يعمل داخل المديرية
العامة للحماية المدنية وعمليات اإلعانة اإلنسانية ،لدعم استجابة
منسقة وأسرع للكوارث داخل وخارج أوروبا باستخدام موارد من
الدول المشاركة يف آلية الحماية المدنية لدى االتحاد األورويب ،ويعمل
مركز تنسيق استجابة الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
ويعمل كمركز تنسيق أورويب إلدارة المعلومات وعروض المساعدة
وتنسيق األصول المنتشرة ،ومع قدرة على التعامل مع العديد من
حاالت الطوارئ المتزامنة يف مناطق زمنية مختلفة على مدار الساعة،
ُيعتبر مركز تنسيق استجابة الطوارئ مركز تنسيق يسهل استجابة
أوروبية متماسكة أثناء حاالت الطوارئ ،مما يساعد على خفض
ازدواجية الجهود غير الضرورية والمكلفة.
إن هدف آلية الحماية المدنية لدى االتحاد األورويب الرئيسي هو
تسهيل التعاون يف تدخالت المساعدة يف الحماية المدنية يف حاالت
الطوارئ الكبرى ،وإضافة إىل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب،
تشارك يف آلية الحماية المدنية لدى االتحاد األورويب جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة وأيسلندا والجبل األسود والنرويج وصربيا
وتركيا.
كجزء من آلية االستجابة لدى االتحاد األورويب ،أنشأت المديرية العامة
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للحماية المدنية وعمليات اإلعانة اإلنسانية احتياطا ً من الموارد ُيشار
إليه باسم "صندوق التبرعات" ،ويتم االحتفاظ بهذه األصول يف وضعية
الجهوزية وهي متوفرة عند الحاجة إليها لمهام الحماية المدنية لالتحاد
األورويب يف جميع أنحاء العالم ،وتشمل هذه األصول وحدات من
معدات الضخ الثقيلة ،وحدات مكافحة الحرائق يف الغابات ،وحدات
البحث واإلنقاذ الحضري ،المختبرات المتنقلة ،إلخ.

حدة بين األمم
س 2. 4 .اإلجراءات التشغيلية المو ّ
المتحدة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق) والمديرية العامة للحماية المدنية
وعمليات اإلعانة اإلنسانية
إن التعاون قوي بين نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
والمديرية العامة للحماية المدنية وعمليات اإلعانة اإلنسانية ،وخاصة
مركز تنسيق استجابة الطوارئ ،وبنا ًء على تبادل الرسائل عام 2004
بين مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمفوضية
األوروبية ،هناك ترتيب إداري “لتعزيز التعاون والتنسيق العمالين بين
المفوضية األوروبية المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات اإلعانة
اإلنسانية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تم توقيعه
يف العام  ،2015ويوضح المستند العالقة فيما يتعلق بـ:
•اإلنذار المبكر والتنبيهات السريعة.
•تبادل المعلومات يف الوقت الحقيقي.
•التنسيق العمالين واالتصال.
•أنشطة الجهوزية المشتركة.
•النشر المشترك للخبراء.
يفيد التوضيح األساسي الوارد يف الوثيقة بأنه “يف عمليات االستجابة
لحاالت الطوارئ خارج االتحاد األورويب ،سيتم دمج تنسيق االتحاد
بالكامل مع التنسيق الشامل المقدم من مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية وسيحترم دوره القيادي" ،وبالمقابل ،من
المفهوم أن آلية مركز تنسيق استجابة الطوارئ داخل االتحاد األورويب
ستقود االستجابة الدولية للدولة العضو يف االتحاد األورويب المتضررة،
وضمن إطار الترتيب اإلداري ويف إطار روح التعاون ،يضمن كال الكيانين
وجود قنوات اتصال مفتوحة مستمرة ،ويتضمن ذلك اتفاقا ً على
‘“تبادل المعلومات بشكل منتظم حول القضايا التشغيلية ،لتطوير
وعي موضعي مشترك يف حالة وقوع كوارث كبرى ،دون اإلخالل بأي
تحليل مستقل ،ولتيسير تبادل معلومات غير الحساسة يف الوقت
الفعلي".
خالل حاالت الطوارئ ،يستطيع نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق أن يطلب دعم مركز تنسيق استجابة الطوارئ ،وبنا ًء على
الطلب ،يوفر مركز تنسيق استجابة الطوارئ الخبراء التقنيين الذين
ينضمون إىل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
كأعضاء مدمجين ،ويمكن أن تشمل هذه الخبرة مهندسي الهيكليات
ومهندسي السدود وخبراء البيئة وعلماء البرا كين ،إلخ .كأعضاء
مدمجين ،ينضم أعضاء فريق الحماية المدنية لدى االتحاد األورويب
إىل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بموجب
الترتيبات اإلدارية الخاصة بهم ،وعند االنتشار بنا ًء على طلب نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،يكون أعضاء فريق الحماية
المدنية لدى االتحاد األورويب جزءا ً كامال ً من فريق نظام األمم المتحدة
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النهج
اإلقليمي

لتقييم الكوارث والتنسيق ويقدمون تقاريرهم إىل قائد فريق نظام
األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق.
تنتشر فرق الحماية المدنية لدى االتحاد األورويب أيضا ً يف العمليات
اإلنسانية لدعم االستجابة الثنائية لالتحاد األورويب للحكومة المتضررة،
ويف حاالت كهذه ،سينتشر فريق الحماية المدنية لدى االتحاد األورويب
بدعمه الخاص (فريق دعم المساعدة الفنية) ،أي ما يعادل الدعم
المقدم لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق من
خالل الشرا كة اإلنسانية الدولية ،وفريق دعم األميركتين ،و شركاء
آخرين لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ويف حاالت
كهذه ،من المحتمل أن يعمل فريق نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق وفريق الحماية المدنية لدى االتحاد األورويب يف
نفس البيئة وينبغي أن يسعى قادة كال الفريقين إىل إنشاء آلية
اتصال لتبادل المعلومات ،وانطالقا ً من روح الترتيبات اإلدارية ،يجب
أن يعمل الفريقان بتعاون وثيق ،ويف حال ومتى كان التوضيح
جب على فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
مطلوباً ،يتو ّ
والتنسيق الرجوع إىل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
يف جنيف للحصول على اإلرشادات.

س 5.المحيط الهادئ
تتم إدارة عالقات إدارة الكوارث يف منطقة المحيط الهادئ بواسطة
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية للمحيط الهادئ يف
فيجي ،ويط ّور مكتب األمم المتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية حاليا ً
إستراتيجية نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق للمحيط
الهادئ والتي ستشهد مشاركة المزيد من سكان جزر المحيط الهادئ
يف االستجابة لحاالت الطوارئ يف المنطقة.

س 1. 5 .آليات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلقليمية
إن الفريق اإلنساين للمحيط الهادئ هو عبارة عن شبكة من المنظمات
اإلنسانية العاملة يف منطقة المحيط الهادئ تتمتع بالخبرة والموارد
الالزمة لدعم التأهب للكوارث واالستجابة لها يف المنطقة ،ويشمل
أعضاء الفريق اإلنساين للمحيط الهادي هؤالء وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وحركة الصليب األحمر
 /الهالل األحمر ،ويتم دعم الفريق اإلنساين للمحيط الهادي بواسطة
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية للمحيط الهادي
وينسق عملها من خالل الهيكليات التالية:
•مجموعة رؤساء المنظمات (أو مديري الفريق اإلنساين للمحيط
الهادي)  -تتكون هذه المجموعة من رؤساء المنظمات من
األعضاء الرئيسيين للفريق اإلنساين للمحيط الهادي ،بما يف ذلك
وكاالت األمم المتحدة واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر وممثلي المنظمات غير الحكومية ،وتشارك يف
هذه المجموعة برئاسة المنسقين المقيمين لألمم المتحدة
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ويمكن أيضا ً
دعوة ممثلي المنظمات يف الشبكة األوسع للفريق اإلنساين
للمحيط الهادي للمشاركة يف االجتماعات ،وتركز مجموعة رؤساء
المنظمات على مناقشة القضايا االستراتيجية والمشاركة رفيعة
المستوى مع الحكومات والمساهمين الرئيسيين اآلخرين.
•المجموعة اإلقليمية المشتركة بين المجموعات  -تتكون
هذه المجموعة من المنسقين اإلقليميين من تسع فرق لدعم
المجموعات وممثلي المنظمات غير الحكومية ويرأسها مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وتركز المجموعة
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اإلقليمية المشتركة بين المجموعات على القضايا العمالنية
وتقديم الدعم لألنظمة الوطنية للجهوزية واالستجابة للكوارث.
•فرق دعم المجموعات  -يضم الفريق اإلنساين للمحيط الهادئ
تسع فرق دعم مجموعة تعمل يف قطاعات مختلفة ،ولكل منها
وكالة رائدة مع ّينة وعدد من األعضاء أو وكاالت داعمة.
تركز الوظيفة األساسية لفرق دعم المجموعات اإلقليمية على دعم
المجموعات الوطنية أو مجموعات العمل القطاعية حيثما وجدت،
ويف األمكنة التي ال توجد فيها ،ال تزال فرق دعم المجموعات قادرة
على توفير التنسيق والدعم الفني المتعلق بقطاعها ،حسب الحاجة
وتحت قيادة وطنية.
حالياً ،أسس العديد من بلدان المحيط الهادئ مجموعاته الوطنية
الخاصة أو مجموعات العمل المسؤولة عن تنسيق الجهوزية للكوارث
واالستجابة لها يف قطاعه ،ويعترف الفريق اإلنساين للمحيط الهادئ
بهذه الهيكليات الوطنية ويدعمها بالكامل.

س 2. 5 .إجراءات العمل الموحدة بين األمم
المتحدة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية  /نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق) والفريق اإلنساين للمحيط الهادئ
يف المرحلة األوىل من االستجابة ،ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:

اإلجراء

االتصال بالحكومة الوطنية:
تحديد القطاعات ذات األولوية
أو مجاالت نشاط الطوارئ
نشر العروض

المسؤول

مكتب األمم المتحدة

لتنسيق الشؤون

اإلطار
الزمني

فورا ً

اإلنسانية وقيادات
المجموعات

مناقشة خطط للحصول على

نظرة عامة مبدئية عن الموقف

(استطالع جوي ،إلخ).

االتصال بمكتب الوجود

المشترك لألمم المتحدة
نبذة مختصرة من الصليب

األحمر الدويل بشأن المعلومات
المتاحة من الهيئة الوطنية

إلدارة الكوارث ،وشركاء الفريق

مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون

فورا ً

اإلنسانية

اإلنساين للمحيط الهادئ،

ومكتب الوجود المشترك ،إلخ.
مكتب األمم المتحدة

تم إرسال

إرسال رسالة إلكترونية بآخر

الفريق اإلنساين للمحيط الهادئ

اإلنسانية

بأسرع ما

موجز الصليب األحمر الدويل

إدارة شؤون السالمة

األمم المتحدة

المتحدة

التحديثات إىل رؤساء منظمات
مع المعلومات المتاحة

بشأن سالمة وأمن موظفي

لتنسيق الشؤون

التحديث:

ُيمكن ،خالل
ساعتين

واألمن لدى األمم

بأسرع ما
ُيمكن
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عقد اجتماع لرؤساء منظمات
النهج
اإلقليمي

الفريق اإلنساين للمحيط

الهادئ يجب أن يكون قادة

القطاع  /المجموعة المعينة،
أو المرشحون حاضرين يف

االجتماع ،وستتاح للوكاالت

فرصة لتبادل وتلقي أحدث

المعلومات حول الوضع على

الصليب األحمر
الدويل/

مكتب األمم

المتحدة لتنسيق

الشؤون اإلنسانية

 /مع مدخالت من

ُعقد
االجتماع :يف

أسرع وقت
ممكن،

خالل 12

ساعة.

مجموعات

أرض الواقع يف البلد (البلدان)

سيتم اتخاذ القرارات بشأن:
التقييم (التقييمات)
التفعيل اإلقليمي أو العالمي
للمجموعات

هيكليات التنسيق ،بما يف ذلك

تجتمع الدول الثالث سنويا ً لمناقشة آليات االستجابة للكوارث
ولتطبيق تنسيق اتفاق فرنسا  -أستراليا  -نيوزيلندا ،ويتمثل أحد
المكونات الرئيسية التفاق فرنسا  -أستراليا  -نيوزيلندا يف توفير
الموارد ،بما يف ذلك الموظفين المدنيين والتجاريين والعسكريين.

مركز العمليات (يف العاصمة أو
يف المناطق المتضررة)

انتشارنظام األمم المتحدة

لتقييم الكوارث والتنسيق
إطالق آليات التمويل ذات
الصلة

تحديد مسائل الحماية اإلنسانية
المحتملة و  /أو العنف

اتفاق واسع على تحليل الحالة
الجنسانية ومشاكلها

االتصال بالوزارات  /الوكاالت
أو النظراء غير الحكوميين،

مع توضيح نوع الدعم الفوري

الذي يستطيع الفريق اإلنساين

للمحيط الهادئ توفيره:

االتصال بالحكومة لضمان إبالغ
طلب المساعدة إىل المجتمع
اإلنساين
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عندما تحدث الكوارث ،تستدعي الدول الجزرية الصغيرة النامية
يف المحيط الهادئ على نحو متزايد الجيوش المحلية واألجنبية
يف المحيط الهادئ عندما تطغى األحداث على القدرات الوطنية
ومن أجل الوصول إىل المناطق المتضررة عبر مسافات شاسعة يف
المحيطات .تلعب الجيوش دورا ً قيما ً يف المساهمة يف العمل اإلنساين
ألن لديها أصول فريدة وخبرة متخصصة يمكن استخدامها إلجراء
المراقبة الجوية والبحرية والمساعدة يف نقل وتوزيع مواد اإلغاثة.
ُيعتبر اتفاق فرنسا  -أستراليا  -نيوزيلندا إحدى الشرا كات الرئيسية
يف منطقة المحيط الهادئ ،والتي تم توقيعها يف العام  1992كآلية
استجابة للكوارث الطبيعية يف المنطقة ،وإنه ُيلزم البلدان الثالثة
بالتنسيق وتبادل المعلومات وضمان االستخدام األمثل لألصول
عند االستجابة للكوارث الطبيعية يف بلدان جزر المحيط الهادئ ،وتم
استخدام اتفاق فرنسا  -أستراليا  -نيوزيلندا لالستجابة لعدد من
الكوارث.

المتضرر.

الحكومية الوطنية ذات الصلة

اس 3. 5 .لترتيبات اإلقليمية

مكتب األمم المتحدة

تم االتصال:

اإلنسانية،

االجتماع
مباشر ًة

لتنسيق الشؤون
المنظمات

المستجيبة و/أو قادة
المجموعة

بعد
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الخدمات اللوجستية
للكوارث
ع.

الخدمات اللوجستية للكوارث

ع.1.

المقدمة

ع.2.

لمحة عامة

ع.3.

األدوار والمسؤوليات اللوجستية

ع.1.3.

األمم المتحدة

ع.2.3.

السلطات الوطنية

ع.4.

تخطيط برنامج لوجستي

ع.1.4.

عملية التخطيط

ع.5.

المجموعة اللوجستية

ع 1 .المقـدمــة
ستتطلب عمليات انتشار نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
لالستجابة للكوارث المفاجئة ،بحكم تعريفها ،أن تعمل يف بيئة تعرضت فيها
البنية األساسية الحيوية للتلف وشبكة االتصاالت محدودة للغاية أو حتى غير
موجودة ،وسيؤثر هذا على السكان والمستجيبين المحليين ومنظمات اإلغاثة
الدولية والشركات داخل البلد ،مما يجعل من "اللوجستيات" التحدي األول
على األرجح لالستجابة اإلنسانية.
سينجح عدد قليل من عمليات اإلغاثة من دون وجود برنامج لوجستي مناسب،
وتعد القدرة على إرسال اللوازم المناسبة ،بكميات مناسبة ،ويف حالة مثالية ،إىل
المكان المناسب يف الوقت المناسب عند الحاجة إليها ،شرطا ً أساسيا ً لعملية
طوارئ فعالة.
يقدم هذا الفصل نظرة عامة على معنى "اللوجستيات" يف سياق العمليات
اإلنسانية ،والتي هي الجهات الفاعلة الرئيسية والمعلومات العامة عن التخطيط
لبرنامج لوجستي ،ويمثل دور نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
ومجموعة اللوجستيات.
لمزيد من المعلومات عن لوجستيات الكوارث ،بما يف ذلك األدوات والنماذج،
ُيرجى مراجعة الدليل التشغيلي للخدمات اللوجستية الصادر عن مجموعة
اللوجستيات على الموقع http://dlca.logcluster.org/display/public/LOG/
.Introduction
بما أن نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق يصل عاد ًة إىل البالد بعد
وقت قصير من بداية الكارثة ،أو حتى قبل ذلك إذا تم تحديد موقعها مسبقاً،
غالبا ً ما تتم دعوة أعضاء الفريق إما لبدء الترتيبات اللوجستية أو لتقديم
المشورة بشأن تخطيط وتنفيذ البرامج اللوجستية األساسية.

ع 2 .لمحة عامة
إن مفهوم "اللوجستيات" هو عبارة عن مفهوم متنوع وديناميكي يفتقر إىل
تعريف واحد متفق عليه ،ويستخدم الدليل التشغيلي للخدمات اللوجستية
الذي يصف اللوجستيات على أنها :عملية تخطيط وتنفيذ ومراقبة تدفق
وتخزين البضائع والمواد بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة وكذلك المعلومات
ذات الصلة ،من نقطة المنشأ إىل حد االستهالك لغرض تلبية متطلبات
المستفيد النهايئ .
من المهم التمييز ،عند التعامل مع اللوجستيات يف كارثة ،بين النظم التجارية
العادية وتلك الموجودة أثناء الكوارث أو يف السياق اإلنساين األوسع ،ويشير
الدليل التشغيلي للخدمات اللوجستية إىل أنه على الرغم من أن سالسل
التوريد التجارية تستطيع توقع الطلب واستخدام النماذج الرياضية المتقدمة
لتوقع االحتياجات ،فإن سالسل التوريد اإلنسانية ال يمكن توقعها ،على سبيل
المثال ،يتم تحديد التوقيتات غير المعروفة والسلع والجغرافيا يف أوقات
زمنية قصيرة ،ولديها رهانات كبيرة ،على سبيل المثال ،إنقاذ األرواح ،التدقيق
يف اإلعالم ،مساءلة المانحين ،وغالبا ً ما تفتقر إىل الموارد األولية الالزمة للتنفيذ
الناجح يف المراحل المبكرة من الكارثة ،ويف ضوء هذه القيود ،يوصي الدليل
التشغيلي للخدمات اللوجستية باستخدام نهج لوجستيات الكوارث باعتباره
"تمرينا ً لألنظمة" ويتطلب:
•تسليم اللوازم المناسبة يف حالة جيدة ،متى وحيثما كانت الحاجة إليها.
•غالبا ً ما يتم تصنيع مجموعة واسعة من وسائل النقل على المستوى
المحلي.
•عمليات التسليم محدودة وسريعة ومحددة من خارج المنطقة.
•نظام لتحديد أولويات مدخالت اإلغاثة المختلفة.
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الخدمات
اللوجستية
للكوارث

•ستتأثر القدرة على تنفيذ أي برنامج لوجستي بأربعة عوامل
رئيسية:
•قدرة البنية التحتية.

الوقت لتكون يف حالة تشغيل كامل .سينخرط فريق األمم المتحدة
للتقييم والتنسيق يف االعتبارات التشغيلية واللوجستية على ثالث
مستويات مختلفة:

•توافر وكمية أصول النقل يف البلد.

•الدعم اللوجستي لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق نفسه ،وس ُيدرس هذا األمر ضمن

•الصراع المدين يف منطقة العمليات

•مهام الدعم لمركز تنسيق العمليات يف الموقع ويتعلق بإدارة
الفريق ،ويشمل

•سياسة الوضع.
لكي يكون أي نظام لوجستي للكوارث فعاالً ،يجب أن يعتمد على
كل من خطط التنفيذ والخطط الموضوعة يف سياق برنامج لوجستي
شامل.

ع 3 .األدوار والمسؤوليات اللوجستية
تختلف المشاركة الدولية يف العمليات اللوجستية اختالفا ً كبيرا ً من
حالة إىل أخرى .تشمل المنظمات المشتركة يف العمليات اللوجستية
ما يلي:
• برنامج األغذية العالمي
• برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
• مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
• منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
• منظمة الصحة العالمية
• اﻻتحاد الدويل لجمعيات الصليب اﻷحمر والهالل اﻷحمر ووحدات
االستجابة لحاالت الطوارئ التابعة لها
• منظمات غير حكومية
• بعثات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة

•النقل ،وإعداد البعثة الميدانية ،وإنشاء المكتب ،والصيانة ،وخالفه.
•الدعم اللوجستي لفرق االستجابة الطارئة التي يجري التنسيق
بشأنها مع مركز التنسيق العمليات يف الموقع
•مثل البحث واالنقاذ الحضري ،وفرق الطوارئ الطبية ،وخالفه.
ويتضمن مثل هذا النشاط تعريف الفرق الجديدة
•بما يتعلق بتوفر أماكن اإلقامة ومقدمي الخدمات ت اللوجستية،
وخالفه.
•تقديم الدعم اللوجستي العام لنطاق واسع من المجتمع يف إطار
التوعية اآلنية لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
ومهمة إدارة المعلومات .ويف حاالت نادرة للغاية ،قد تشمل
أنشطة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بعض
األنشطة التشغيلية استنادا ً إىل طلب من المنسق المقيم ،أو
منسق الشؤون اإلنسانية ،مثل الترتيب الستخدام منحة نقدية
طارئة من مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية إلبرام عقد لتوريد
مياه الشرب عقب حدوث عاصفة ،أو الترتيب إلزالة مخلفات من
طرق محلية باستخدام جرافات .ويف حاالت أ كثر تعقيداً ،قد ُيطلب
من نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق تقديم دعم
للسلطات المحلية أو وكاالت يف منظومة األمم المتحدة يف وضع
وتنفيذ خطط لبرامج دعم لوجستي أ كثر تعقيداً ،وال سيما يف
الحاالت التي لم تكن مجموعة الدعم اللوجستي قد بدأت العمل.

• القوات المسلحة
• هيئات القطاع الخاص
• السلطات الوطنية
تحدد األقسام التالية األدوار والمسؤوليات الرفيعة المستوى المتعلقة
باألمم المتحدة والسلطات الحكومية الوطنية.

ع 1. 3 .األمم المتحدة
حتى يف المراحل المبكرة من حالة الطوارئ ،قد يكون أعضاء الفريق
القطري للعمل اإلنساين قد أنشأوا بالفعل ،أو هم يف طور إنشاء هيئة
لتنسيق اللوجستيات ،وسيقود برنامج الغذاء العالمي ذلك بوصفه
مسؤوال ً عن مجموعة الدعم اللوجستي ،وبموجب هذا الدور ،ستكون
مهمة برنامج الغذاء العالمي مساعدة المجتمع اإلنساين يف إطار
الدعم اللوجستني وأن يكون نقطة التواصل يف مجاالت التنسيق
اللوجستي التي تستدعي دعما ً من الحكومة المضيفة .ستقدم
مجموعة الدعم اللوجستي ،عند تفعيلها ،مجموعة من الخدمات
للمجتمع اإلنساين ،وسيشمل ذلك ،حسب االقتضاء ،تبادل معلومات
الدعم اللوجستي ،وخدمات النقل ،والتخزين.
كما قد يتم تشغيل خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة
اإلنسانية التي يديرها برنامج الغذاء العالمي أيضاً .وستحتاج مجموعة
الدعم اللوجستي وخدمات األمم المتحدة اإلنسانية الجوية بعض
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ع 2. 3 .السلطات الوطنية
تكمن معرفة اللوجستيات وسلسلة التوريد داخل الدولة لدى الجهات
الفاعلة الوطنية والمحلية ،بما يف ذلك القطاع الخاص .كما هو الحال
يف مجاالت أخرى من أعمال اإلغاثة ،من الضروري وجود عالقة وثيقة
مع السلطات الوطنية عند القيام بعمليات لوجستية.
لقد أثبتت العوامل التالية أنها أساسية يف العالقة مع الحكومات
وفعالية العمليات اللوجستية:
• االتفاق على شكل ومضمون الخطة اللوجستية.
• االتفاق على استخدام األصول اللوجستية (الحماية المدنية
والعسكرية وغيرها من الكيانات الحكومية).
• االتفاق بأنه على السلطات مراقبة حركة السلع األساسية
وتوزيعها.
• االتفاق على إنشاء شبكات اتصاالت سلكية والسلكية ،على
سبيل المثال ،اإلذاعة واالتصاالت عبر القمر االصطناعي.
• ترتيبات للسفر إىل المناطق المحظورة.
• جميع المعدات والمواد االستهالكية معفاة من الرسوم الجمركية
 /حالة اإلعفاء الضريبي لجميع المعدات والمواد االستهالكية.
• اإلجراءات الجمركية يف الوقت المناسب والفعالة لبنود اإلغاثة يف

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

الخدمات
اللوجستية
للكوارث

حاالت الطوارئ ،سواء المساعدات للمستفيدين أو عناصر الدعم
لالستخدام التشغيلي لألمم المتحدة.
• االتفاق المبكر على استراتيجية الخروج وتسليم العملية إىل
السلطات الوطنية.

ع 4 .التخطيط لبرنامج لوجستي
كما ذكر أعاله ،يف الحاالت التي ال يتم فيها تنشيط المجموعة
اللوجستية ،قد ُيطلب من فريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق دعم التجميع المبكر لسلسلة التوريد والمعلومات
المتعلقة باللوجستيات وكذلك التطوير ،بالتشاور مع الجهات الفاعلة
األخرى (الحكومة ،المنظمات اإلنسانية ،المنظمات غير الحكومية
المحلية ،وما إىل ذلك) لمفهوم العمليات اللوجستية .يوفر هذا القسم
إرشادات عامة تتيح ألعضاء الفريق وضع خطط لوجستية أساسية.
أدوات المساعدة يف إدارة المعلومات اللوجستية مبينة أدناه يف القسم
ع.4.5.

ع 1. 4 .عملية التخطيط
التخطيط والتوقع هما حجر الزاوية يف الخدمات اللوجستية الجيدة
ويجب أن تستند إىل معرفة جوانب مختلفة من الوضع ،كالوضع
الجيولوجي والتقني والسياسي والمادي .إضافة إىل ذلك ،يجب أن
نتذكر أن الخدمات اللوجستية هي جزء من عملية اإلغاثة الجارية
ويجب أن يتم تنسيق أي تخطيط لوجستي مع خطط القطاعات
األخرى من عملية اإلغاثة .بما أن العمليات اللوجستية تعزز أهداف
المجتمع اإلنساين وتدعمها ،فمن المهم أن نأخذ يف االعتبار أنه قد
تكون هناك أعطال ألسباب مختلفة .يجب أن تأخذ الخطط ذلك بعين
االعتبار وأن تكون مرنة قدر اإلمكان .انظر أدناه للحصول على دورة
التخطيط اللوجستي كما هو موضح يف الدليل التشغيلي للخدمات
اللوجستية .على الرغم من أهمية تنفيذ الدورة الكاملة ،إال أن قائمة
مراجعة التخطيط اللوجستي األولية يف إحدى حاالت الطوارئ قد
تكون بسيطة مثل:
• تحديد األهداف.
•تطوير السياسات (أو تعديل السياسات الحالية لتشمل التوريد).
• ال َت ْ
خز ِين.
• التخلص/الدعم اللوجستي العكسي.
• الموارد المطلوبة مثل المركبات ،وأجهزة االتصال ،والحواسيب،
وح ّيز المكاتب ،وساحات التخزين ،والموظفين.
عند النظر يف المفهوم األوىل للعمليات وجمع المعلومات الضرورية
حول البنية التحتية يف داخل الدولة ،يوصى باتباع باألخذ يف الحسبان
العناصر التالية:
المصدر المحتمل للمعلومات:
• خطط الطوارئ الحكومية واألممية وخالفه.
• غرفة التجارة المحلية.
• تقييمات القدرة اللوجستية (هي متاحة على الموقع االلكتروين
لمجموعة الدعم اللوجستي .)https://logcluster.org
• مبادرات القطاع الخاص مثل مبادرة ربط األعمال (انظر أيضا ً
الفقرة ل.)3.2.
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نوع المعلومات:
•المواد المخزنة ونقلها:
•الجدول الزمني للعمل الستيفاء متطلبات البرنامج.
•متطلبات تخزين المواد ومخزونات التشغيل.
•تخطيط المستودع :جدول يبين موقع مرافق التخزين،
والطاقة االستيعابية ،والطاقة االنتاجية المرسومة ،ومستويات
التخزين المرسومة.
•مرافق المستودعات واإلدارة.
• معلومات النقل:
•عمليات الميناء التي تشمل مناولة المعدات والعمليات.
•عمليات المطار التي تشمل مناولة المعدات والعمليات.
•جدول يبين الطرق ،واألساليب ،ووقت السفر ،والسعة،
والطاقة االنتاجية المرسومة ،والمالحظات (اإلجراءات لتقليل
العقبات وتطوير الكفاءة).
•النقل البري :استخدام وإدارة أساطيل اإلغاثة التجارية
والحكومية واألخرى.
•النقل البحري.
•الوقود والصيانة لوحدات النقل.
• التوزيع والمراقبة والتقييم:
•خطة وموارد تنفيذ التوزيع.
•خطة وموارد تنفيذ سلسلة اإلمداد ومراقبة أدائها.
•خطة وموارد تقييم سلسلة اإلمداد.
•التدابير األمنية ،ومكونات سلسلة اإلمداد:
• نقاط المنشأ (البلدان المنتجة أو المانحة).
• ميناء الدخول على سبيل المثال برا ً أو بحرا ً أو جواً.
• المستودع الرئيسي (بالقرب من ميناء الدخول).
• مستودعات المناولة (للتخزين).
•محطات التخزين (حيث تُنقل منها مواد اإلغاثة إىل نقاط التوزيع).
وعموماً ،فإن أساليب النقل المطلوبة تتضاءل عند التحرك يف سلسلة
اإلمداد ،فمثال ً يبدأ االمداد عادة بالسفن ،والقطارات ،ثم يمر بالشاحنات
الكبيرة ذات المقطورات ،أو شبه المقطورات غلى الشاحنات الصغيرة
أو حتى السيارات ذات الدفع الرباعي.
وبالنسبة لعمليات الدعم اللوجستي الكبيرة ،قد تكون هناك حاجة
لما يلي:
• مكاتب وأجهزة إدارية.
• مستودعات بمختلف المستويات.
• مخازن للوقود وقطع الغيار.
• ورش.
• مواقف للمركبات.
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• مركبات لموظفي اإلدارة.
الخدمات
اللوجستية
للكوارث

• اساطيل شاحنات.
• مركبات خاصة مثل الرافعات ،ومركبات ذا خزانات ،وآليات مناولة الشحنات.
• أجهزة اتصال.
• مساكن.
• مرافق للتخلص من النفايات الخطرة (زيوت المحركات ،واإلطارات ،والبطاريات المستعملة).

شكل ب 1-

دورة تخطيط الدعم اللوجستي

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺮوج

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

دورة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﺨﻄﺔ

اﻟﺮﺻﺪ

ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺼﻮدة

قد يشمل مفهوم العمليات ،عند االقتضاء ،مرا كز العبور ،ومناطق

اللوجستي هو تيسير األعمال المشتركة ،على الصعيدين العالمي

االغاثية ،ويف البداية ،ستُستخدَم خريطة بسيطة مستمرة لمعرفة

للطوارئ اإلنسانية.

توفر البنود ص 2.وص 3.وص 4.لمحة عامة عن خصائص الطائرات /

عند تفعيل عمليات مجموعة الدعم اللوجستي يف حاالت الطوارئ،
فإنها تتفاوت يف النطاق بدءا ً من تقاسم المعلومات وتنسيقها

التجمعات ،ومرا كز الدعم اللوجستي األخرى لدعم توزيع المواد

المستجيبين للخطط العامة.

أو الطائرات المروحية وأساليب تحميل وتفريغ الطائرات.

ع 5.المجموعة اللوجستية
تتوىل مجموعة الدعم اللوجستي بعد تفعيلها التنسيق يف

القطاع اللوجستي أثناء عمليات االستجابة الطارئة بما يف ذلك
إدارة المعلومات ،وقطاع الخدمات ،عند االقتضاء .لتحقيق هذا

الهدف ،تتوىل مجموعة الدعم اللوجستي سد الفجوات يف الطاقات

اللوجستية ،وتل ّبي الحاجة لخدمات تنسيق الدعم اللوجستي ،وتعمل،
حسب االقتضاء ،مالذا ُ أخيرا ً لتقديم الدعم .على الصعيد العالمي،
تتوىل خلية الدعم يف مجموعة الدعم اللوجستي ،يف مقر برنامج

األغذية العالمي يف روما ،أنشطة مجموعة الدعم اللوجستي.

تتيح مجموعة الدعم اللوجستي فرصة نادرة للمجتمع اللوجستي

اإلنساين الستغالل األصول المشتركة للوكالة القائدة لمجموعة الدعم
اللوجستي وقدراتها ،والمنظمات المشاركة والهيئات العاملة ضمن

منظومة المجموعة ،وإن الدور القيادي العالمي لمجموعة الدعم

170

والميداين ،لضمان الجاهزية لسائر المنظومة والقدرة الفنية لالستجابة

(مثل تقييم البنية التحتية والتنسيق يف الموائن والممرات ،وشركات

النقل ،والرسوم ،والجمارك ومعلومات موردي المعدات) والسائقين

واألسعار والجمارك ومعلومات مورد المعدات) وانتها ًء بتلك التي

تشمل النقل الجوي ،والبحري ،والبري ،والتخزين ،وخالفه.

التفعيل
يكمن قرار تفعيل مجموعة الدعم اللوجستي العالمية أساسا ً يف

احتياجات العمليات الميدانية.

يتوىل المنسق المقيم /منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة
بالتشاور الوثيق مع فريق العمل اإلنساين القطري ،إبرام اتفاق بشأن

إنشاء قطاعات/مجموعات أو مجموعات قطاعية لتعيين مديرين

للقطاعات والمجموعات ،ويستند ذلك إىل تقييم واضح لالحتياجات،
والفجوات ،ورسم قدرات االستجابة التي تشمل حكومات البلدان

المضيفة ،والسلطات المحلية ،والمجتمع المدين المحلي ،والمنظمات
اإلنسانية الدولية ،واألطراف األخرى ،حسبما يكون مناسباً.
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عندما ُيقرر بأن هناك حاجة لتفعيل مجموعة عالمية:
الخدمات
اللوجستية
للكوارث

• يبلّغ المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية منسق اإلغاثة
الطارئة.

• يتوىل قائد مجموعة الدعم اللوجستي تحديد طبيعة االستجابة
المطلوبة.

• تُنشأ مجموعات قطرية ذات أنشطة تكون وفقا ً لنطاق الحاجة أو
طبيعتها.

عندما يكون تفعيل مجموعة الدعم اللوجستي معلوماً ،قد ُيبعث
فريق االستجابة إىل الميدان لتقييم الوضع ،وتحديد ما إذا كانت

هناك حاجة لتفعيل مجموعة الدعم اللوجستي و/أو ماهية الدعم

اللوجستي المطلوبة يف البالد .يف حال تفعيلها ،يبدأ فريق االستجابة
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اللوجستية بالعمليات .ومتى ما كان مالئماً ،يعمل فريق االستجابة
اللوجستية ،ونظام األمم المتحدة لتقییم الكوارث والتنسیق ،معاً ،يف
وضع تصور مشترك للوضع.

من الممكن أن يتألف فريق االستجابة اللوجستية من أعضاء من

مختلف المنظمات ،ويشمل خلية من مجموعة الدعم اللوجستي

الدولية يف روما .من المهم أن يتواصل موظفو الدعم اللوجستي

الميدانيون (بما يف ذلك فريق األمم المتحدة المعني بتقييم وتنسيق

الكوارث) مع أعضاء فريق االستجابة اللوجستية ألهمية آرائهم
وأفكارهم يف هذه المرحلة تحديداً .قد يتوصل التقييم يف بعض

األحيان إىل أنه ال حاجة ألنشطة مجموعة الدعم اللوجستي ،ويف هذه

الحالة ،يجري تبليغ المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية بذلك،
وتنتفي الحاجة إلنشاء مجموعة قطرية.

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
الدليل الميداين

2018

دعم
تعتمد بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على دعم كاف على شكل معدات وتسهيالت
فنية للعمل والحياة.

كما أن من المهم أن يدرك المرء كيفية االعتناء بنفسه بدنياً وذهنياً  ،وعلى كيفية التأقلم مع مختلف

األحوال المناخية التي يمكن التعرض لها من خالل بعثة األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ويشمل
هذا المحور:

تقنية المعلومات واالتصال والمعدات الفنية
يقدم هذا الفصل تقنية المعلومات واالتصال ،والمعدات الفنية األخرى التي تستخدم خالل بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق ،مع اهتمام خاص بمعدات االتصاالت ونظام تحديد المواقع العالمي.
المرافق
يقدم هذا الفصل نصائح ونُبذ لتصميم مركز تنسيق العمليات يف الموقع أو مخيما ً أساسياً.
الصحة الشخصية
يتضمن هذا الفصل نصائح عن كيفية البقاء سليما ً أثناء البعثة ،واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها عند
وقوع طارئ طبي ،أو اعتبارات محددة تتعلق بمناخات مختلفة.
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تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت والمعدات التقنية

ف .تكنولوجيا المعلومات واالتصال والمعدات التقنية
يشكل وجود نظام اتصاالت وتقنية معلومات مالئم وموثوق جزءا ً مهما ً ألي نشر
لفريق نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،وتعزيز إدارة المعلومات،

وذات أهمية خاصة لسالمة الفريق وأمنه ،ويف بعض العمليات ،يتعين أن يكون
تنفيذ المعايير الدنيا لالتصاالت متوافقا ً مع إجراءات السالمة المتبعة لدى إدارة

ف.

تكنولوجيا المعلومات واالتصال والمعدات التقنية

ف.1.

   أجهزة الهاتف والبيانات

ف.1.1.

أجهزة الهاتف المحمولة المتصلة بقمر صناعي

ولذلك ،فمن المهم أن يكون أعضاء فريق يكون نظام األمم المتحدة لتقييم

ف.2.1.

مرا كز بيانات األقمار الصناعية -

ف.3.1.

أجهزة الحواسيب الشخصية المحمولة -

ف.4.1.

الهواتف المحمولة -

الدعم التنفيذي التابع لنظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (انظر

شؤون السالمة واألمن يف األمم المتحدة.

ملمين بالمعدات الفنية التي توفرها برامج خدمات شركاء
الكوارث والتنسيق ّ
البند ب )5.ويوصى بتوفير دورات تدريبية وتطبيقات عملية.

ف.2.

أجهزة االتصال الالسلكي -

ف.1.2.

أنظمة االتصال الالسلكي -

ف.2.2.

اإلجراءات العامة ألجهزة االتصال الالسلكي -

ف.3.2.

ُم ْص َطلحات أجهزة االتصال الالسلكي -

ف 1.الهواتف والبيانات

ف.3.

نظام تحديد المواقع العالمي

ف.1.3.

اإلحداث َّيات والحقائق -

ف 1. 1 .أجهزة هاتف متصلة بالقمر الصناعي

ف.2.3.

نقاط الطريق والمسارات -

توجد أنظمة عديدة للتواصل الصويت والبياين عبر القمر الصناعي ،والمشغلون
الرئيسيون هم إيريديوم وثريا وإنمارسات ،ويف الوقت الذي ال تستخدم فيه

األمم المتحدة نماذج معيارية للهواتف المتصلة بالقمر الصناعي ،فإن النماذج
التي توفرها برامج الخدمات عموما ً سهلة االستخدام ،بشرط فهم بعض القيود
األساسية:

•ال يمكن توفير تغطية داخلية بدون هوايئ خارجي.
•ال تتمتع كل األنظمة بتغطية عالمية شاملة.
•قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق لربطها بالشبكة.
•توجد سعة للبيانات محدودة للغاية.
•من الممكن أن يحدث ضغط على عرض الموجة بسبب الطوارئ الكبيرة.
•إن االستخدام عموما ً مكلّف (على األقل  1دوالر أمريكي للدقيقة).

ف 2. 1 .محطات بيانات القمر الصناعي
ُيعد توفر مزايا البريد اإللكتروين واألدوات االلكترونية أمرا ً مهما ً لفريق نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ،ويف حالة تلف للبنية التحتية لالتصاالت

السلكية والالسلكية يف الميدان ،أو انخفاض السعة ،يكون الخيار الوحيد هو
استخدام محطات بيانات القمر الصناعية ،ويف المرحلة األوىل من أي طارئ،

تستخدم الشبكة العالمية ذات النطاق العريض بصورة واسعة ،ويوفر هذا
النظام معا ً بيانات وامكانية استخدام الهاتف ،وهناك العديد من المحطات

الطرفية لشبكة المنطقة العالمية واسعة التغطية لكن جميعها يعمل بطريقة

واحدة ،ومن الضروري معرفة بعض األساسيات للحصول على اتصال ثابت

وذو كفاءة ،ومن األهمية بمكان ضمان أن تكون نقاط الهوايئ للمحطات الطرفية

متصلة مباشرة بالقمر الصناعي.
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الشكل ف1.

استخدام الهواتف المتصلة بالقمر الصناعي
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
والمعدات
التقنية

اﻟﺨﻄﻮة :١

اﻟﺨﻄﻮة :٢

ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮاﰄ  ،وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺒﺎﱐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻮدﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪة اﻻﻧﺤﺪار واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ  ،إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أي رﻣﺰ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام،
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮو ًﻓﺎ ﺟﻴﺪًا داﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻺﻳﺮﻳﺪﻳﻮم  ،رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻫﻮ ١١١١

اﻟﺨﻄﻮة :٣

اﻟﺨﻄﻮة :٤

اﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎل.
ﺳﺘﻈﻬﺮ رﺳﺎﻟﺔ أو ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺔ

داﺋﻤﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ رﻣﺰ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام
اﻃﻠﺐ اﻟﺮﻗﻢ .ﻳﺠﺐ
ً
ﻫﺎﺗﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اإلجراء المتبع التغطية لتشغيل الشبكة العالمية
واسعة التغطية

الشكل كيو2-

©تغطية القمر الصناعي إنمارسات

اإلجراء التايل للمحطات األكثر شيوعا ً  -نماذج االكتشاف من نوع ثرين
وثرين/كوبهام:
•يرجى توصيل الطاقة وكابالت الشبكة (البطارية الداخلية قد
تستمر لساعات لكن الكهرباء الزمة لشحن البطارية).
•يرجى تحديد االتجاه الذي يعمل فيه الهوايئ باستخدام الخريطة
أدناه ،وينبغي أن يكون الهوايئ موجها ً نحو مركز الدائرة الملونة
العاملة التي تشير إىل المنطقة التي تقع فيها المحطة.
عند توجيه الهوايئ من المهم للغاية وضوح الرؤية تجاه القمر
الصناعي ،ويختلف الهوايئ بسبب المسافة بين المحطة الطرفية
وخط االستواء ،ويعني ذلك أنه كلما بعدت المحطة الطرفية عن
خط الطول االستوايئ ،زادت صعوبة االتصال يف تجنب العراقيل مثل
المباين والتالل ،ويجب وضع هذا العامل يف الحسبان عند اختيار موقع
للمكتب الميداين أو مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
•يرجى تشغيل المحطة الطرفية.
•يرجى ضبط الهوايئ بدقة باستخدام عداد قوة اإلشارة ونغمة
تجريبية أو كليهما (ستكون قوة اإلشارة وفق  50ديسيبل -هيرتز)،
ويتم تأكيد اإلشارة بالضغط على زر "نعم".
•ث ّبت بأمان المحطة/الهواين يف مكانه.
تعمل المحطة النهائية بكفاءة يف الهواء الطلق ولكنها قد تستخدم
بالداخل بالقرب من النوافذ يف بعض المباين ،وستعمل بطريقة
طبيعية يف معظم الخيام ،وإذا سمحت الظروف األمنية فإنه يمكن
وضع المحطة الطرفية بالخارج على سبيل المثال فوق أسطح المباين
وقد تعمل الكابالت يف مكان العمل ،وإذا وضعت المحطة النهائية
بالخارج لفترات طويلة ،يجب حمايتها من الغبار والطقس بوضع
كيس بالستيكي أو خالفه.
تحذير  -يجب تأمين مسافة مأمونة بطول  1متر على األقل حول
مقدمة أي بيانات هوايئ المحطة الطرفية متصلة بقمر صناعي،
وتبعث هذه الهوائيات طاقة ترددية ألجهزة الالسلكي التي قد تترك
آثارا ً صحية سلبية.
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 ٤-Iآﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
 ٤-Iأوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ٤-Iاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ

السعة وعرض الموجة
وستوفر هذه الشبكة تردد موجي بسرعة نقل تصل إىل  0.5ميجابايت
يف الثانية ،وهذه السرعة هي أقل من معظم اتصاالت اإلنترنت
الموجودة يف المنازل أو المكاتب ،ويتشارك جميع المستخدمين
المتصلين بالمحطة الطرفية يف عرض الموجة ،وعالوة على ذلك،
سيتشارك جميع المستخدمون يف المنطقة الجغرافية نفسها الشعاع
من القمر الصناعي ،وإن هذه العوامل والتكلفة ،التي تصل إىل  6دوالر
أمريكي لكل ميجابايت من البيانات وتصل إىل  16دوالر أمريكي لكل
دقيقة من البث ،قد تجعل من المهم تعديل عادات العمل اليومية
للحاسوب لتوفير عرض الموجة .فعلى سبيل المثال ،ال يوصى
بمشاهدة الفيديوهات أو تحميل مرفقات البريد اإللكتروين كبيرة
الحجم ،أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي أو سكايب ،ما لم تكن
هناك ضرورة الستخدامها ،ويجب على المستخدمين إغالق خصائص
التحديث التلقايئ يف حواسيبهم ،ويصبح ذلك ضروريا ً والسيما يف
حاالت الطوارئ واسعة المجال حيث يتشارك العديد من العاملين
نفس القدرة المحدودة للقمر الصناعي.
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الخيارات األخرى لالتصال بالبيانات
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
والمعدات
التقنية

وبالرغم من المميزات العديدة لمنظومة شبكة المنطقة العالمية
واسعة التغطية مثل خفة الوزن وسهولة االستخدام ،لكنها أيضا ً

محدودة مثل قدرتها وتكلفتها الباهظة وصعوبة استخدامها يف داخل

األبنية ،وحيثما كان ممكناً ،فمن األفضل عادة االتصال بالبنية التحتية
الحالية ،بعد النظر يف االستخدام أو/القدرات ،وقد تساعد السلطات

المحلية ومقدمو االتصاالت السلكية والالسلكية ،ويتعين االتصال

بموظفي االتصاالت يف األمم المتحدة ،يف حالة النشر يف البلدان التي

تجري فيها عمليات لألمم المتحدة ،للمناقشة بشأن الحلول الممكنة.
يف حالة تدمير البنية التحتية الحالية ،أو زيادة الحمل ،وكان جليا ً أن

مدة عمل البعثة ستمتد ،فيجب الوضع يف الحسبان طلب الحصول

على فتحات طرفية صغيرة للغاية (يف سات) ،وهذه الفتحات الطرفية
الصغيرة للغاية هي محطات طرفية للبيانات متصلة بقمر صناعي

للتركيب الدائم أو شبه الدائم ولها سعة أ كبر من شبكة المنطقة
العالمية واسعة التغطية ،وحجم المعدات أ كبر بكثير من شبكة

المنطقة العالمية واسعة النطاق ،ويلزم لتركيبه طاقم تقني مدرب

بطريقة خاصة ،وعند الحاجة ،يمكن طلب المحطات الطرفية الصغيرة

من شركاء مثل الشرا كة اإلنسانية الدولية ،أو منظمة اتصاالت بال
حدود ،وذلك يف أقرب وقت ممكن.

تمتلك معظم الدول بنية تحتية التصاالت الهواتف المحمولة
التي تعمل وفقا ً لمعايير النظام العالمي لوسائل اتصال الهواتف
المحمولة ،وتوجد اختالفات حتى يف نفس المعيار لذلك يرجى معرفة
أن الهواتف قد ال تعمل بالضرورة يف دولة س عند انتقالها إىل دولة
ص ،وقد تغلق الهواتف أيضا لمشغل واحد أو لمنطقة جغرافية
واحدة ،وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ يف الحسبان عند جلب هاتفك
المحمول إىل ميدان العمل.
قد يرتبط استخدام االشتراك يف النظام العالمي لالتصال بالهواتف
المحمولة ،عندما تكون خارج الدولة الخاصة بك بتكاليف تجوال
باهظة للغاية ،وينطبق هذا بصفة خاصة على مسألة استخدام بيانات
الهاتف ،وسيساعد موظفو الدعم على توفير بطاقة شرائح محلية
ويمكنهم توفير أجهزة هاتف أيضا ً عند الضرورة ،وسيقلل استخدام
مزودي النظام العالمي لالتصال بالهواتف المحمولة والشرائح
المحلية كثيرا ً من التكلفة وسيسهل من التواصل بين الشركاء
المحليين.
قد يوفر المزودون المحليون أيضا سعة بيانات من الجيل الثالث أو
الرابع ،وعند استخدام الهواتف الذكية يف نطاق الشبكات المحلية من
الجيلين الثالث والرابع أو استخدام شبكة المنطقة المحلية الالسلكية
الخاصة بمركز تنسيق العمليات يف الموقع ،فمن الموصى به إيقاف
التحديثات التلقائية للتطبيق والحصول على اإلشعارات الجديدة،
وهذا بدوره سوف يقلل من استهالك البيانات وتحميل عرض الموجة.

ف 3. 1 .أجهزة الكمبيوتر المحمولة

األجهزة الالسلكية

يحمل أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق عموما ً

قد تعمل أنظمة االتصال الالسلكية يف أي مكان وال تعتمد على
البنية التحتية الموجودة ،وتستخدم بصفة عامة يف بعثات نظام األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق عندما:

حواسيبهم الشخصية/المحمولة أثناء المهمات ،ويف هذه الحالة،
ينبغي أن يؤخذ يف الحسبان بعض األمور:

•تكون الحواسيب ذات الخصائص ولوحة المفاتيح باللغة

اإلنجليزية سهلة التعامل من قبل موظفي دعم المهمات ،ويمكن

للزمالء كذلك استخدامها.

•يحصل األعضاء على امتيازات المديرين الكاملة على اي حاسوب
يحضرونه ،ويمتلك العديد من شركات الحواسيب حلوال ً أمنية

تتطلب إدخال كلمة السر أو البرامج لتغيير اإلعدادات أو ضبط
البرامج ،ويتعين على الموظفين أن يطلبوا من رؤسائهم حق

استخدام هذه الحواسيب التي تُجلب للمهمة.

•تكثر حاالت انقطاع التيار الكهريب يف هذا المجال ،ويجب أن تكون
بطاريات حواسيب البعثة سليمة ويفضل أن تكون من األنواع

ذات الطاقة الكبيرة ،ويرجى تذكر استخدام قوابس للتأكد من أن

مصدر طاقة الحاسوب يستطيع تحمل جهد كهريب بقدرة 110
فولت 60/هيرتز و 230فولت 50 /هيرتز.

•للتقليل من الحمل على الشبكة يجب إيقاف التحديثات التلقائية
مثل الويندوز وبرامج الفيروسات ،الخ .لحماية الحاسوب من

البرامج الضارة ،يجب البحث عن آخر التحديثات وضبطها قبل

الذهاب إىل ميدان العمل.

•تستخدم وحدات الذا كرة بصورة متكررة أثناء المهمات ،وتكون
مصدرا ً شائعا ً للفيروسات وينبغي لبرامج مكافحة الفيروسات
امتالك القدرة على فحصها بطريقة تلقائية عند إدراجها.
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ف 4. 1 .الهواتف المحمولة

ال توجد شبكة سارية للهاتف النقال.
عندما يتطلب استخدامها التقيد بلوائح السالمة واألمن.
عندما توجد الرغبة للوصول لمستخدمين عديدين يف وقت واحد.

ف 2 .أنظمة الراديو
تكون األنظمة الالسلكية المستخدمة من جانب نظام األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق والوكاالت التابعة لألمم المتحدة والشركاء
والمنظمات غير الحكومية غالبا تردداتها عالية للغاية وذات نطاق
محدود لبضع كيلومترات ،وقد يتم توسيع هذا النطاق عن طريق
استخدام المكررات ،وهناك حاجة لمعدات خاصة وموظفين مدربين
لتركيب هذه األنظمة وصيانتها ،وتستخدم األجهزة الالسلكية ذات
الترددات العالية يف بعض المناطق إلجراء اتصاالت صوتية بعيدة
المدى ومنخفضة التكلفة ،ويعتبر استخدام األجهزة الالسلكية ذات
الترددات العالية يف بعثات األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
نادر للغاية ويفضل استخدام الهواتف المتصلة بالقمر الصناعي أو أي
طرق أخرى من االتصاالت السلكية والالسلكية.

ف 1. 2 .إجراءات السلكية عامة
يمثل األمر التايل نظرة عامة ألفضل الممارسات ألجل إجراء اتصاالت
السلكية التي توفر الوقت وتكون أ كثر كفاءة وتقلل من سوء تفسير
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تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
والمعدات
التقنية

رسائل أجهزة االتصال الالسلكي ،ويتعين على فريق األمم المتحدة
لتقييم الكوارث والتنسيق اتباع تلك الممارسات بصفة مستمرة،
ومن المهم لجميع المستخدمين ألجهزة االتصال الالسلكي أن يتبعوا
ممارسات منضبطة وصارمة لهذه األجهزة يف جميع األوقات.
•قرر محتوى الرسالة قبل إرسالها.
•تحلّى بالوضوح وااليجاز.
•يرجى التأكد من دعم وجود آخرين يتحدثون قبل اإلرسال.
•يرجى تقسيم الرسالة فقرات ذات معنى ،مع التوقف لبرهة ،عند
االقتضاء.
•يرجى التحدث بنبرة طبيعية.
•تجنّب المراسالت المفرطة وغير الرسمية.
•عندما تكون مهيئ لإلرسال ،اضغط على زر اإلرسال وانتظر ثانية
قبل التحدث ،وعند الفراغ من اإلرسال ،انتظر قبل ترك الزر.
•استخدم النطق المعياري والحروف الصوتية التأكيدية ،وتجنب
ختم الحديث بنبرة عالية وتحدث بصوت قوي معتدل (متجنبا ً
لصراخ).
•حافظ على وجود مسافة مقدارها  5سنتيمترا بين الميكروفون
وبين شفتيك ،ويرجى حماية الميكروفون من الضوضاء يف
الخلفية.
•تذكر :فكر  -اضغط  -تحدث.

ف 3. 2 .المصطلحات الالسلكية
لتسهيل الفهم العام وتجنب األخطاء ،تستخدم المصطلحات المتفق
عليها يف سائر معظم المجتمع اإلنساين ،وعلى سبيل المثال ،تستخدم
األبجدية الصوتية الدولية أساسا ً إلشارات النداء ويف أي وقت ترسل
التهجئة المعقدة أو المعلومات ،ومن المستحسن أن يكون جميع
أفراد األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق على دراية باألبجدية
الصوتية.
عند استخدام االتصاالت الالسلكية ،تستخدم إشارات النداء بدال ً من
األسماء ،وتعكس إشارات النداء تلك الوظيفة وليس الشخص الذي
تريد الوصول إليه ،وطورت األمم المتحدة نظاما لتخصيص إشارات
النداء يف سائر أنحاء العالم ،ويتطلب ذلك حدا ً أدىن من اإلدارة ،ومن
السهل استخدامها وتحدد المحطات والمستخدمين بدقة ،والنظام
معمول به يف كل من وكاالت األمم المتحدة والشركاء اإلنسانيين
اآلخرين.
باإلضافة إىل األبجدية الصوتية وإشارات النداء المعيارية التابعة لألمم
المتحدة هناك كلمات معيارية وإجرائية أخرى تستخدم بصفة عامة،
وبإلقاء نظرة عامة على األبجدية الصوتية وتركيب اشارات النداء
التابعة لألمم المتحدة ومعظم الكلمات المهنية ومعانيها يمكن
إيجادها يف البند يت.6-

ف 3 .النظام العالمي لتحديد المواقع
يعد الحصول على إحداثيات صحيحة أمرا ً جوهريا ً لنجاح أنشطة
نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بما يف ذلك االتصاالت
بمواقع التشغيل على سبيل المثال مركز تنسيق العمليات يف
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الموقع ومواقع اإلنقاذ ،الخ ،..وجمع البيانات التقييمية مثل مواقع
المخيمات وعوائق الطرق والبنية التحتية المادية وخالفه ،ويمكن
تحديد مواقع إحداثياتهم باستخدام أجهزة مثل وحدة نظام تحديد
المواقع العالمي اليدوية والهواتف الذكية أو أجهزة التابلت أو
الحاسوب المزودة بنظام تحديد المواقع ،وبعض نماذج الهواتف
المتصلة بالقمر الصناعي يمكن أن توفر أيضا إحداثيات تحديد
المواقع.
عند جمع معلومات عن نظام تحديد المواقع يف الميدان ،فإن وحدات
نظام تحديد المواقع اليدوية تعد مثالية ألنها تحتوي بطاريات طويلة
األجل وعادة ما تكون متينة أ كثر من األجهزة االلكترونية األخرى،
ويتعين على أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
أيا كانت األجهزة المستخدمة أن يكونوا على دراية باستخدامهم وأن
يكونوا قادرين على عرض اإلحداثيات وتسجيلها يف ذا كرة الجهاز،
ويجب أن يوضع يف الحسبان أن الهواتف الذكية بحاجة لتطبيق
متخصص لتتمكن من عرض اإلحداثيات وتخزينها وتصديرها ،وقد ال
تكون تطبيقات رسم الخرائط المعتادة مالئمة لهذه الوظيفة.
ويجب تشغيل األجهزة الخاصة بتحديد المواقع قبل استخدامها
الفعلي ،وسيضمن ذلك وجود تعديل دقيق للقمر الصناعي خاصة
يف الظروف التي قد تتنقل فيها الهواتف لمئات الكيلومترات منذ
آخر استخدام لها ،وقد يستغرق انجاز هذه العملية عدة دقائق حسب
الموقع ،وتستغرق مدة أطول يف المناطق المأهولة والقرى وخالفه،
وستسجل مثل تلك النماذج الخاصة بأجهزة استقبال نظام تحديد
المواقع الخاص بك بدقة تصل إىل  10متر ويكون هذا يف المناطق
التي يجرى بها مالحظات كثيفة للغاية.

ف 1. 3 .اإلحداث َّيات والمعطيات
تستطيع وحدات نظام تحديد المواقع المتخصصة عرض أنظمة
مختلفة لإلحداثيات الجغرافية لكن الشائع والمفيد منها هي خطوط
الطول ودوائر العرض ونظام المركاتوري المستعرض العالمي.
خطوط الطول ودوائر العرض هي أنظمة احداثيات معلومة على نطاق
واسع ،ويمكن عرض اإلحداثيات داخل النظام باستخدام بثالثة طرق
مختلفة:
•درجات ،ودقائق ،وثواين (د د ث) مثال" :ج ( "31:15:30ج = جنوباً)
•(درجة عشرية) مثال“-31.255” :
•(دقائق عشرية) مثال”S 31:15.5“ :
يرجى المالحظة بدقة أن أمثلة خطوط الطول سالفة الذكر هي نفسها
فعلية ،وتوجد  60دقيقة يف الدرجة لذلك  15دقيقة تساوي 0.25
درجة ،ومن المهم مالحظة أن خطوط العرض جنوب خط االستواء
وخطوط الطول غرب غرينتش (صفر) خط طول ،يكون لها عاد ًة إشارة
سالبة عند كتابتها يف الدرجات العشرية (مثل ما هو موضح يف المثال
الثاين).
إحداثيات نظام المركاتوري المستعرض العالمي هي أقل استخداماً،
وتتألف من عنصري ا كس ( )Xو( )Yيف هذا الترتيب وأحيانا ً تكون
مسبوقة بثالثة أحرف خاصة بمنطقة اإلحداثيات ،ويرجى مالحظة
أن قيم  Xويتم تسجيلها كأرقام غير متساوية من الخانات ،وعلى
سبيل المثال ،’1845499 154227 30N‘ :والجزء األول هو منطقة
نظام المركاتوري المستعرض العالمي تليها إحداثيات ( )Xويف النهاية
إحداثيات ( ،)Yومناطق نظام المركاتوري المستعرض العالمي تختلف
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تستخدم األنظمة الجيوديسية لترجمة مواقع تحرك القمر الصناعي
داخل الجهاز للمواقع الفعلية على كوكب األرض ،والمعطيات هي
مجموعة قيم لتحديد نظام جيوديسي محدد ،وقد تبدو المعطيات
مثيرة للبس ،لكن يف أغلب األحوال يمكن أن يكون ضبط معظم أجهزة
تحديد المواقع من الممكن آمنا ً بالنسبة لبيانات (دابليو جي اس
 )84 WGSالعالمية المستخدمة يف معظم الهواتف الذكية والبرامج
مثل جوجل إيرث ،وعند تبادل البيانات ،من المهم مالحظة أي
جمعت لتأكيد أنها عولجت بطريقة سليمة.
البيانات قد ُ
إن كال من نظام تحديد المواقع والهواتف المتصلة بالقمر الصناعي
يعمالن بطريقة أفضل بالخارج ودون وجود ما يحجب بينها وبين
السماء.

ف 2. 3 .نقاط الطريق والمسارات
جل يف جهاز تحديد
إن نقاط الطريق (أو فقط النقطة) مكان واحد مس َّ
المواقع ،سوا ًء قبل الرحلة (للتنقل) أو لكتابة اإلحداثيات لألماكن
خالل الرحلة مثل جسر أو بئر ماء أو مخيم ،وعند تسجيل نقاط
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الطريق يف جهاز تحديد المواقع تأكد من تسجيل ن َّص المعلومات
المتعلقة بنقاط الطريق ،وعلى سبيل المثال (دابليو يب )WP 24
للمستودع المؤقت أو (دابليو يب  )WP 25لتجريف الطريق  -الذي
تسلكه المركبات ذات الدفع الرباعي ،وتكون كتابة تفاصيل نقاط
الطريق على الورق يف العادة عملية أ كثر من محاولة كتابتها يف جهاز
آيل يف العمل الميداين.
تسمح بعض أجهزة تحديد المواقع بالتتبع أو فقط الرصد للتسجيل
يف الخلفية عند االنتقال من مكان آلخر ،ويمكن تحميل الملف
الخاص بالرصد على حاسوب ما و ُيع َرض على خريطة باستخدام
جوجل إيرث أو البرامج الخاصة بخدمات المعلومات الجغرافية
المكانية ،وإذا استخدمت تحميل الرصد ،يرجى التدرب على كيفية
تشغيل الرصد وإيقافه قبل الذهاب لجولة ،وبعض وحدات نظام
تحديد المواقع لديها أجهزة الرصد مفتوحة دائما ً وتكون نقاط الرصد
األقدم مكتوبة كثيرا ً باستمرار.
جل نقاط الطريق وتتبع ملفات اإلحداثيات
عند العودة من بعثة ،س ّ
من نظام تحديد المواقع العالمي لكي ُيستخدم الجهاز مرة أخرى
يف مهمة أخرى ،وم ّرر الملفات والسجالت الورقية ذات الصلة (مثل
تفاصيل نقاط الطريق) إىل فريق تحديد المواقع الذين يرسمون
خريطة بالبيانات لتكوين صورة تشغيلية كاملة.
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ص 1 .تصميم مرفق مركز تنسيق العمليات يف الموقع

المرافق
ص.

المرافق

ص.1.

تصميم مرفق مركز تنسيق العمليات يف الموقع

ص.2.

المخيم األساسي

ص.1.2.

قائمة مراجعة اختيار الموقع

ص.2.2.

تشييد المخيم

سيعتمد موقع مركز تنسيق العمليات يف الموقع إىل حد ما على الحالة ،وعند
وقوع زلزال ،يحبذ أن يكون موقع مركز تنسيق العمليات الميدانية قريبا ً من
موقع الكارثة ،وأما إذا كان هناك فيضانات على نطاق واسع ،قد يكون من
األفضل البحث عن موقع بعيد عن المنطقة المنكوبة.
إذا اختير أحد المباين كموقع لمركز تنسيق العمليات يف الموقع ،فيجب أن يكون
سليما ً يف البناء وال يتضرر أثناء حالة الطوارئ ،وسيكون هناك العديد من الغرف
الستخدامها كمكاتب ،ويلزم وجود منطقة عامة الستقبال الزوار وتسجيلهم،
ويفضل تهيئة بيئة للترحيب مثل استراحة لتناول القهوة أو ماكينة القهوة،
ويلزم وجود غرفة عمومية للحاالت مزودة بها طاوالت وتتسع الجتماعات من 12
إىل  15شخصا ً (أو أ كبر إن أمكن) ،والبد من وجود بعض المكاتب الخاصة إلجراء
بعض المناقشات السرية ،والبد من أن يكون المبنى كبيرا ً بما يكفي الستيعاب
الموظفين المعاونين يف الموقع من الحكومة والوكاالت األخرى الراغبين يف
العمل داخل مبنى مركز تنسيق العمليات ،ويجب أن تكون معدات االتصال
يف غرفة اتصاالت آمنة ،ويجب أن تكون المعدات المكتبية ،مثل آالت التصوير
والطابعات سهلة الوصول ،لكن تكون يف أماكن تجمع عمومية.
بناء مركز تنسيق العمليات يف الموقع باستخدام خيام عديدة هو الحل األفضل،
وتصميم مركز تنسيق العمليات يف الموقع ليحقق االستفادة القصوى من
غرض إنشائه كمزود للخدمة يتطلب أن تكون الخيام مبنية بطريقة مراعية
لإلدارة التي تتعامل مع الجماهير وتقريب تنفيذ الوظائف.
•يجب أن تكون منطقة استقبال مركز تنسيق العمليات يف مكان يسهل على
الجميع رؤيته من مسافة بعيدة وأن تُنصب عليه أعالم لتمييزه؛ كما يجب
تصميم مركز االستقبال ليقدم خدمة ألكبر عدد من الناس بدون التداخل مع
خاليا أخرى من مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
•قد ترغب عناصر إدارة المعلومات يف أن تكون قريبة من منطقة االستقبال،
أو تقتسم منطقة االستقبال وعمالئها ،فعلى سبيل المثال قد ترغب "ماب
أ كشن" موقعا حيث تستطيع خدمة العمالء الذين يطلبون خرائط.
•قد تكون منطقة االجتماعات والخيام يف المحيط القريب لمنطقة استقبال
مركز تنسيق العمليات يف الموقع لكن تقع خارج المركز ،وربما يسهل ذلك
االجتماعات الخارجية والداخلية مثل اجتماعات المجموعة والفريق.
•قد ترغب إدارة مركز تنسيق العمليات يف الموقع يف موقع وسط لالستجابة
لكل الخاليا خالل يوم العمل.
•يفضل أن تكون مهام التحليل وإعداد التقارير يف منطقة أ كثر خصوصية
لتسهيل التركيز الالزم ألداء هذا النوع من األعمال.
•من النادر أن تكون المهام اإلدارية واللوجستية بحاجة إىل تواصل وثيق مع
عمالء مركز تنسيق العمليات يف الموقع.
•إذا اشتمل مقر مركز تنسيق العمليات يف المواقع على مناطق سكنية من
أجل موظفيه ،فيجب أن تكون الخيام معزولة وال يستطيع الجمهور الوصول
إليها.
ويف حاالت الطوارئ واسعة النطاق ،من المهم التفكير مل ّيا ً منذ البداية ،وقد
يحتاج مركز تنسيق العمليات يف الموقع لتخصيص مساحة للمكاتب ومنطقة
خدمات لعدد كبير من األفراد مثل القدرة على إدارة التدفقات المفاجئة من
قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمات الدولية
األخرى التي تحتاج مركز تنسيق العمليات لبدء النشر ،ومن األفضل عادة
التخطيط تخصيص مساحة أ كبر من المساحة التي تم اإلعداد لها يف األصل وال
ينتهي األمر باختيار منطقة محدودة تحت تصرفك.
قد تستخدم قائمة المراجعة للمخيم األساسي أدناه عند تصميم مركز تنسيق
العمليات يف الموقع بينما توضع اعتبارات عديدة لتطبيق كال النوعين من بيئات
المخيمات.

178

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

ص 2 .المخيم األساسي
المرافق

يف حاالت الطوارئ واسعة النطاق ،قد تطلب وكاالت االمم المتحدة
مخيما ً يستخدم مسكنا ً ومكاتب ،وتوفر هذه المخيمات مرافق مثل
أماكن للنوم ومكاتب ومطبخ ومكان االستحمام ،وخالفه ،والبنية
التحتية الالزمة إلدارة مثل ذلك المخيم.
يشكل بناء مخيم أساسي كبير تحديا ً من حيث الجانب اللوجستي
وطلب الموارد ،وعند تقرير الحاجة إىل مخيم أساسيُ ،يبعث الطلب
يف أسرع وقت ممكن لتمكين المزودين من بدء التجهيزات ،وتسعى
الجهات المزودة ،مثل الشرا كة اإلنسانية الدولية ،دائما ً إيفاد فريق
استطالعي وموظفي اتصاالت لتجهيز المخيم األساسي.
قد ُيكلف فريق تابع لنظام تقييم الكوارث والتنسيق إليجاد موقع
واختياره إلقامة المخيم ويوضع يف الحسبان اعتبارات عديدة قبل
اتخاذ القرار النهايئ ،وبعد اتخاذ القرار ،يجب إبرام عقد ألجل استخدام
الموقع قبل وصول نموذج المخيم.

ص 1. 2 .قائمة اختيار الموقع
أما السؤاالن األوالن الذي يجب طرحهما فهما:
•كم عدد األشخاص الذين بحاجة إىل مكاتب؟
•كم عدد األشخاص الذين سيحتاجون إىل مسكن ووجبات؟

متطلبات الموقع
يتطلب تخصيص  1000متر مربع على األقل إلقامة المرافق
األساسية للمخيم ،وستستخدم المنطقة فيما بعد لمرافق عمومية،
ويضاف إىل ذلك  15متر مربع لألشخاص المقيمين و 10متر مربع
للمكاتب و 15متر مربع للمركبات ،وعلى سبيل المثال ،سيحتاج
مخيم يتسع للخمسة وعشرين فرد ومكاتب لعشرة أفراد ومنطقة
لركن  10مركبات لمساحة  1575متر مربع.

السطح
كلما كان مسطحاً ،كان ذلك أفضل ،وتكون التربة جيدة التصريف مع
إمكانية حفر خنادق.
•التربة المرصوفة بالحصى  -عند بناء المخيم على تربة عشبية
أو رملية أو طينية ،ستحتاج الخيام إىل أساس من الحصى تحتها
للوقاية من تحلل التربة وانتشار الرائحة الكريهة يف المخيم،
ويفضل اختيار مكان حيث يسهل شراء الحصى ونقله إىل موقع
المخيم.
•األرضية الصلبة– سيكون لدى الفريق مركبات متعددة وأيضا
الوكاالت األخرى لديها مركبات ،ويجب رصف األرضية الصلبة
لتسع  30مركبة يف التجمع.

األمـــن
ينبغي تأمين المنطقة جيدا لمنع الزوار غير المرغوب فيهم ،ويوضع
يف الحسبان األخطار التي تحدث داخل التجمع وينبغي أن يمتثل
المخيم األساسي للمعايير التي حددتها إدارة شؤون السالمة واألمن
لدى األمم المتحدة.
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علم االتصاالت السلكية والالسلكية
تجنب المباين العالية والتالل المنحدرة ال سيما يف االتجاه أو االتجاهات
الالزمة للتواصل بالقمر الصناعي ،ويرجى استشارة موظفي تكنولوجيا
المعلومات واالتصال وتقييم إمكانية توصيل أي خط أرضي قائم إما
بكابالت نحاسية أو ألياف بصرية.

انسياب حركة المرور
ضع يف الحسبان كيفية دخول المركبات اىل المجمع وخروجها منه،
وتقليل مناطق االنعطاف والسماح بدخول للمركبات الثقيلة (خاصة
أثناء اإلنشاء)

إدارة الحشود
إضافة إىل القاطنين يف المجمع ،ضع يف الحسبان الزوار اآلخرون،
وج ّرب وصمم مخططا ً يسمح للزوار بالوصول إىل المكاتب ومناطق
العمل يف المجمع بدون المرور بمساكن الموظفين.

الكهرباء
ستُجلب مولدات كهرباء ضخمة إىل الموقع ،ويجب ضع هذه
المولدات بعيدا ً بقدر اإلمكان عن مناطق النوم والعمل ،لكنها توضع
بحيث يسهل تزويدها بالوقود ،وق ّيم إمكانية توصيل الكهرباء من أي
شبكة كهربائية حالية.

المراحيض
كما يمكن استخدام مراحيض مؤقتة أو كيميائية ،وق ّيم إمكانية ربط
المخيم بأي من شبكات الصرف الصحي الحالية ،ويجب دراسة
التخلص من النفايات.

إمدادات المياه
هل الموقع مرتبط بمصدر مياه؟ يوجد مرفق صغير لمعالجة المياه
ضمن حزمة الخدمات الخاصة بالشرا كة اإلنسانية الدولية ،و ُيسمح
للشاحنات بالوصول إىل أعلى إمدادات المياه إذا لم يكن هناك مصدر
آخر متاح.

مهبط الطائرات المروحية
ُيوفر ،إن أمكن ،مهبط للطائرات المروحية مع مدخل ومخرج على
األرض لإلقالع والهبوط.

التطبيع
أدرس كيفية استخدام المساحة عند بدء عودة األمور لطبيعتها وما
إذا كان الموقع سيستخدم لغرض آخر على سبيل المثال مالعب
مدرسية أو ساحات رياضية أو متنزهات عامة ،أو خالفه ،وحاول
إحداث تأثير على أقل تقدير لتسهيل العودة لألحوال الطبيعية.
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المرافق

ص 2. 2 .تشييد مخيم

الغذاء

يضع فريق االستطالع وموظفو االتصال يف الحسبان اعتبارات عديدة
وإجراء تعديالت لتتناسب على أفضل وجه الموقع والمعدات
المختارة ،وإنشاء جهة اتصال،

ستسلم األغذية بكميات كبيرة وتوضع يف مرآب طبقا للمعايير
(باإلضافة للمساحة الالزمة للتفريغ) ،ويجب تخصيص منطقة مغلقة
لتأمين الغذاء والماء ويفضل أن تكون مساحتها مثل مساحة مرآب
لسيارتين.

يفضل انشاؤها بالتعاون مع قائد فريق الدعم والتواصل مع الشخص
بصورة منتظمة .آر

اعتبارات أخرى

الوقت

• تعقد اجتماعات تنسيقية يومية يحضرها ما يصل إىل 100
شخص.

لن ُيشيد المخيم بين ليلة وضحاها وسيستغرق إنشاء مخيم يسع
 80إىل  90فردا أسبوعين ليصبح يف وضع تشغيلي تام ،وقد تستخدم
أجزاء من المخيم قبل تشغيله بالكامل.

•توضع درجة الحرارة واألمطار يف الحسبان – وجود  30شخص يف
خيمة مصممة للجو الصيفي أثناء هطول األمطار الغزيرة
•هو أمر ال يوصى به.

التفريغ

• قد ُيزود المجمع بحراس أمن يحتاجون لوقاية من الشمس
والمطر.

إجماالً ،ستُسلّم نحو سبع شاحنات محملة بالمعدات وسيتم تفريغها،
وبطريقة مالئمة ،ستفرغ هذه الشاحنات على أرضية قوية مجاورة
مباشرة لموقع اإلنشاء ،وستستخدم رافعة شوكية ،وإذا استخدمت
فوق العشب ،يمكن تحويله إىل طين وتصبح متربة للغاية ،وتُخصص
مساحة بمقدار  180متر مربع لتفريغ المعدات قبل إنشاء المخيم
وال تتضمن تلك المساحة المركبات ،وقد تستخدم أرض صلبة منطقة
إليقاف المركبات عند ا كتمال إنشاء المخيم ،إن كان ذلك مستوفيا ً
للشروط األمنية.
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• يوضع يف الحسبان وضع خطة لإلخالء يف المجمع .ما هي الظروف
التي تدعو لذلك
•كيف س ُينفذ اإلخالء ومن سيتوىل ذلك؟
• يرجى رسم خريطة بالموقع ومشاركة إحداثيات نظام تحديد
المواقع مع الوكاالت التي
تكون يف حاجة لمعرفة ذلك.
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ق 1 .البقاء بصحة جيدة أثناء المهمة

الصحة الشخصية
ق.

الصحة الشخصية

ق.1.

البقاء بصحة جيدة أثناء المهمة

ق.1.1.

ما قبل النشر

ق.2.1.

أثناء فترة تأدية المهمة

ق.3.1.

بعد تأدية المهمة

ق.2.

الغذاء والماء

ق.1.2.

الغذاء

ق.2.2.

الماء

ق.3.2.

التحكم يف اإلسهال

ق.3.

التحكم يف اإلجهاد أثناء المهمة

ق.1.3.

اإلجهاد الترا كمي

ق.2.3.

اإلجهاد نتيجة الحوادث

ق.4.

الحاالت الطبية الطارئة واإلسعافات األولية

قد تواجه بعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق تحديات بدنية
وعاطفية ،وتستدعي المشاركة يف البعثة عادة أيام عمل طويلة وتقل فرص
الحصول على النوم الكايف والراحة ،وتتغير األحوال باستمرار والبد للذهن أن
يعمل بكامل سرعته للحفاظ على سير األعمال ،وقد توجد بعض المرافق
الصحية إن وجدت وقد ال تتوفر أماكن مالئمة لقضاء الحاجة أو االستحمام ،وقد
تكون أماكن اإلقامة خيام صغيرة على األرض ويأيت الطعام يف شكل وجبات
ميدانية ،وإجماالً ،قد تكون الظروف مرهقة ذهنيا ً وبدنياً ،وينبغي أن يكون أعضاء
الفريق مهيئين للمشقة وقادرين على التأقلم.
عند النشر يف الحاالت الطارئة ،يكون المرء عرضة لألمراض المعدية بسبب
التغير المفاجئ يف الطقس والطعام وعبء العمل ،وقد ال تتأقلم دفاعات
الجسم الطبيعية مع هذا التغير ويجعل هذا المرء أ كثر عرضة لألمراض ،وقد
يكون لبعض اإلصابات البسيطة التي يسهل معالجتها عواقب وخيمة وحتى
أصغر األعراض المرضية البد من أخذها على محمل الجد.

ق 1. 1 .النشر المسبق
يجب أن يتمتع أعضاء فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بلياقة
بدنية سليمة للتعامل مع أي صعوبة قد يواجهونها يف مهمات االستجابة
الطارئة ،ويتعين عليهم إجراء فحوصات طبية منتظمة للتأكد من بقائهم بحالة
صحية جيدة ،وتعين هذه الفحوصات على الكشف مبكرا ً للمشاكل الطبية التي
يمكن عالجها بطريقة فعالة ،وتشمل الفحوصات الطبية ،على سبيل المثال ال
الحصر ،ما يلي:
•فحص طبي عام وتحليل للدم والبول.
•صورة أشعة للصدر وتخطيط كهربايئ للقلب.
•فحص األسنان.
•فحص النظر.
•فحص الثدي والرحم ،حسب االقتضاء.
•التأكد من أن جميع اللقاحات حديثة (انظر البند ج.)2.1.
ُيع ّد ارتداء مالبس مالئمة يف المهمات أمرا ً مهما ً للحفاظ على الصحة ،ويتضمن
ذلك حمل معدات مضادة للماء (يراعى وضع أغطية مضادة للماء ومتاحة
تجاريا) وأحذية مناسبة للطقس ،ومن الممكن أن تتغير ظروف بعثة األمم
المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بسرعة وبصورة مفاجئة ،لذا ُيرجى التأكد
من حزم كافة المعدات حتى لو تم نشرها يف البداية يف فندق ،وأجهزة مثل
ناموسيات البعوض ومعدات تنقية المياه وحقائب النوم الدافئة يمكن أن تقي
من الوقوع يف مشاكل صحية .انظر أيضا البند اس 5-بشأن ما يجب مراعاته يف
مناطق الطقس المتغير.

ق 2. 1 .أثناء البعثة
أثناء األيام األوىل يف دولة مختلفة ،األشخاص الجدد ،وهم الذين لم يعتادوا على
ظروف الحياة والطقس ،من المحتمل ضعف مقاومتهم لألمراض واألوبئة،
واإلجراءات البسيطة مثل أخذ قسط من الراحة واتباع حمية غذائية صحية
وتجنب المياه الملوثة واتباع إرشادات النظافة الشخصية ومراقبة األخطار
البيئية كل هذا من الممكن أن يساعد يف ضمان البقاء بصحة جيدة أثناء البعثة.
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أوقات الراحة
الصحة
الشخصية

بالرغم من أن بعثات األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق نادرا ما
يوجد بها الوقت الكايف للراحة لكن من المهم أخذ الوقت بقدر اإلمكان
للنوم والراحة بانتظام حتى لو كان ذلك لساعتين فقط ،وتذكر أن
وجود عضو مريض يف الفريق يشكل عبئا ً وليس مكسباً.

النظام الغذائي
يجب أن يكون ذلك متوازنا ً تماماً ،ويجب تجنب الوجبات الدسمة،
واالبتعاد عن المشروبات الكحولية أو تناولها بكميات معتدلة ،ويف
المساء فقط ،ويجب تناول كميات كبيرة من السوائل لتعويض الماء
الذي يفقده الجسم بسبب التعرق ،وقد يكون من الضروري زيادة
كميات الملح التي تدخل الجسم يف حالة التعرق الزائد ،وغالبا ما
تنتشر أمراض الزحار األميبي وااللتهابات المعوية األخرى يف المناطق
االستوائية وتنتقل هذه األمراض عند تناول األطعمة النيئة أو الملوثة
عن طريق األيدي غير النظيفة أو المياه الملوثة ،ويسبب ذلك
مشكالت حادة أو مزمنة يف الهضم والتي يمكن الوقاية منها بأخذ
احتياطات النظافة البسيطة.

النظافة الصحية
هناك إجراءات البد من اتباعها أثناء البعثة لتجنب التعرض لإلصابة
بعدوى محتملة ،وتتسبب شبكات الصرف الصحي والنظافة
الشخصية الضعيفة يف اإلصابة بأكثر األمراض شيوعاً ،ولذلك يجب
توخي الحذر الشديد ،وغسل اليدين بانتظام خاصة قبل تناول
الوجبات ،ويجب تنقية المياه المستخدمة لتنظيف الفم واألسنان أو
غليها قبل االستخدام.
يجب تجنب السباحة أو االستحمام يف البحيرات أو األنهار وغيرها يف
جميع األوقات ما لم يتم تقديم الضمانات الموثوقة بأن المياه آمنة،
ألنها قد تؤدي إىل حدوث عواقب وخيمة مثل داء المنشقات (يعرف
أيضا بداء البلهارسيا أو الحمى الحلزونية) وهي من األمراض الطفيلية
التي توجد يف المياه الملوثة يف أجزاء عديدة من العالم.

الوقاية من الحشرات
قد تنقل حشرات معينة العدوى وخاصة بعض أنواع البعوض مثل
اإلصابة بالمالريا ،وعندما يكون البعوض منتشرا ً يف منطقة ما حيث
تعتبر المالريا فيها مرضا مستوطناً ،فإن جميع األجزاء المكشوفة من
الجلد تعالج بوضع طارد للبعوض عليها للوقاية من اللسعات التي ال
تكون مؤلمة فقط بل أيضا خطرة ،وباإلضافة لذلك ،فمن المهم ارتداء
مالبس تغطي الذراعين والساقين يف المساء.
والجدير بالذكر أن ناموسيات البعوض تقدم الحماية تحت ظروف
معينة :أن المادة المصنوعة منها تكون منسوجة بدقة وتطوى
بطريقة صحيحة أثناء النهار وتغلق بإحكام يف الليل حتى ال تتسلل
الحشرات للداخل ،ويجب القضاء على الحشرات داخل المباين برشها
بالمبيد الحشري ،والمرشات المصنوعة من المنتجات ذات األساس
البايريثرومي تبيد الحشرات بسرعة لكنها قصيرة المفعول.

المواد الخطرة
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على الخبراء المدربين التعامل مع حاالت الطوارئ البيئية التي
تحتمل أن تكون خطرة ،ويجب التعامل بحذر شديد مع حوادث المواد
الخطرة بصفة خاصة ويجب اتباع اإلرشادات التالية:
•غادر المنطقة فوراً.
•ال تمش فوق المواد المسكوبة أو تلمسها.
•تجنب التعرض لجميع أنواع األدخنة واألبخرة ،والبقاء يف عكس
اتجاه الريح حتى تزول الرائحة.
•اإللمام بحاالت الطقس المتغير واتجاهات الرياح المتغيرة،
ومالحظة سرعة الرياح واتجاهها ونوع الهطول والحرارة وغطاء
السحب.
•عدم تشغيل أي أجهزة السلكية أو هواتف محمولة أو أي أجهزة
إلكترونية أخرى يف حدود مسافة  500متر.
•إبالغ موظفي حاالت الطوارئ المحليين أو قادة المجتمع بالموقف
لكي يعزلوا مكان وقوع الحادثة.
عند مواجهة موقف به مواد خطرة محتملة تراعى المعلومات التالية
المتعلقة بالطقس:
•يف األيام الدافئة ،تميل المواد الكيميائية إىل التبخر بسرعة أ كبر
منها يف األيام الباردة.
•ستنثر الرياح الشديدة الغازات واألبخرة والمساحيق.
•قد يشكل هطول األمطار مشكلة إذا أطلقت مادة متفاعلة مع
الطقس ،ومن ناحية أخرى ،قد يكون الهطول ذا فائدة حيث يقلل
من انتشار المواد التي يحملها الهواء ويقلل المناطق المتأثرة.
ومن الجدير بالذكر أن دور أعضاء فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث
والتنسيق بدون خبرة بيئية يتمثل يف تحديد ما إذا كانت هناك مخاطر
بيئية شديدة قائمة أو محتملة أم ال وإبالغ السلطات المحلية والدولية
أو كليهما ،ومحاولة حل المشكلة بدون وجود الخبرة التقنية المالئمة
واإلجراءات الوقائية قد تعرض الشخص نفسه والفريق األممي
بأكمله للخطر أو كليهما.
قد تكون هناك حاجة لخبرة إضافية ،استنادا ً إىل الموقف أو الحالة
الطارئة من خالل الوحدة المشتركة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

ق 3. 1 .بعد البعثة
على أعضاء فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق السعي
للحصول على االستشارة الطبية والعالج فوراً ،إذا بدت عليهم عالمات
اإلصابة بأي مرض أو إصابة بعد تنفيذ المهمة ،ومما يثير القلق بوجه
خاص اإلصابة بالحمى الدائمة أو السعال أو ألم البطن المصحوب
بإسهال فربما يكون سبب هذه األعراض هو اإلصابة بمرض أثناء
النشر.
يجب االستمرار بتناول أي أدوية بدأت قبل المهمة أو أثنائها حتى
ا كتمال الوصفة الطبية أو حسب ما توضحه الجهة المصنعة لألدوية،
ويمكن االطالع على المعلومات يف العبوات الدوائية وتطبيقها خاص ًة
يف العقاقير المضادة للمالريا.
يجب على األعضاء تحديث سجالتهم الخاصة إذا تطور لديهم أي
مرض بعد النشر مع نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق،
ويجب عليهم تقديم النصح لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
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اإلنسانية وتحذير األعضاء اآلخرين يف نظام األمم المتحدة لتقييم
الكوارث والتنسيق ليكونوا على دراية أي مخاطر صحية محتملة يف
موقع النشر أو السلطات الطبية المحلية يف موقع النشر.

•من الممكن شراء المياه النظيفة المعبأة يف قوارير يف معظم
المحالت ،ويوصى بشراء الماء واستخدامه كلما أمكن ذلك حتى
لتنظيف األسنان.

ق 2 .الغذاء والمياه

•تذكر أن مرشحات المياه المصممة للمنازل قد ال تتخلص من
غلي الماء
جميع المل ِّوثات المسببة لألمراض ،وقد يتطلب األمر
ْ
عند استخدام مثل هذا المرشح.

وكان من بين األسباب الرئيسية لمرض المسافرين هو تناول الطعام
والشراب دون األخذ يف الحسبان بعض القواعد البسيطة ،وعاد ًة ما
يكون خطر التلوث بسبب األمراض المنقولة بالطعام وبالماء أ كبر
بعد حلول الكارثة ،وإن اتباع النصائح الواردة يف البنود أدناه قد يجنب
أعضاء نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق قدرا ً كبيرا ً من
اإلزعاج قصير األجل ،وقد يقي من اإلصابة بأمراض طويلة األجل.

ق 1. 2 .الغذاء
تنطبق التوصيات التالية لتجنب األمراض المنقولة عن طريق الطعام
على جميع الحاالت من الباعة يف الطرقات إىل مطاعم الفنادق
الفاخرة:
حفظ يف درجة حرارة الغرفة لساعات
•الطعام الذي تم طهيه و ُ
عديدة:
•يكون السبب يف أحد األمراض الخطيرة المنقولة عن طريق
الطعام ،ويرجى التأكد من الطعام المطه ّو تماما ً واليزال ساخنا ً عند
تقديمه.
•يرجى تجنب أي طعام غير مطه ّو بخالف الفوا كه والخضروات التي
يمكن تقشيرها أو نزع قشرتها (لكن تجنب الفوا كه ذات القشرة
التالفة) .تذكر" :اطبخها أو ّ
قشرها أو اتركها".
•تتلوث المثلجات غير موثوقة المصدر غالبا ً وقد تسبب األمراض،
ويف حالة الشك ،تجنبها.
•يف بعض الدول بعض أنواع السمك واألسماك الصدفية قد
تحتوي على سموم بيولوجية حتى إذا تم طهيها جيداً ،ويمكن
لألشخاص المحليين إخبارك بذلك.

ق 2. 2 .المياه
عند السفر ،إذا ساورتك الشكوك ،يجب النظر إىل الماء بوصفه ملوثاً،
ومرة أخرى ،كما يف حالة الطعام ،من المهم اتباع بعض القواعد
البسيطة للوقاية من األمراض التي يسببها الماء غير النظيف:
•عند الشك بسالمة مياه الشرب قم بغليها أو طهرها بحبوب
مطهرة موثوقة وبطيئة المفعول ،وتتوفر هذه الحبوب عام ًة يف
الصيدليات.
•تجنب الثلج ما لم تكن متأكدا ً أنه مصنوع من ماء مأمون .كن
على دراية بأن مصادر المياه التي تبدو نظيفة مثل أجهزة الثلج يف
الفنادق ليست آمنة دائماً.
•المشروبات الخفيفة مثل الشاي الساخن أو القهوة أو النبيذ أو
الجعة أو المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة التي إما تكون
معلبة أو مغلفة عاد ًة ما تكون آمنة للشرب.
غلي األلبان غير المبسترة قبل تناولها.
•يجب
ْ
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ق 3. 2 .التحكم يف اإلسهال
اإلسهال هو أ كثر المشكالت الصحية انتشارا ً والتي يتعرض لها أفراد
المهمات الميدانية ،ولتجنب اإلسهال ،تأكد من االهتمام بغسل اليدين
والنظافة الشخصية وأن مصدر المياه المستهلكة آمن ،ومعظم
إصابات االسهال الفيروسية يف األصل تكون محدودة وتنتهي يف
غضون بضعة أيام ،وإنه من المهم تجنب اإلصابة بالجفاف ،وبمجرد
بدء اإلسهال ،أ كثر من تناول الكثير من السوائل مثل المياه المعبأة أو
المغلية أو المعا َلجة أو الشاي الخفيف ،ويمكن تناول عصائر الفاكهة
(المخففة بالماء النقي) أو الحساء ،وتجنب منتجات األلبان ألنها أحيانا ً
تزيد من حالة اإلسهال.
عندما يكون اإلسهال حاداً ،يفقد الجسم الماء واألمالح (خاص ًة
الصوديوم والبوتاسيوم) والفيتامينات القابلة للذوبان يف الماء ومعادن
مهمة أخرى ،ولتعويض النقص ،واستعادة الطاقة ً
أيضاً ،فقد أثبت
المزيج التايل فعاليته يف بعثات فريق تقييم الكوارث والتنسيق:
•المياه.

ريق َ
الفم باستخدام المحلول
•توضع أ َ ْم ُ
الح معالجة الجفاف َع ْن َط ِ
المخفف.
•جرعات عالية من فيتامين ج الف َّوار مثل على األقل  1000مللي
جرام ،شريطة أال يكون هناك تاريخ مرضي لاللتهاب المعوي،
وفيتامينات متعددة بها مع فيتامين ب المرك َّب.
•الكالسيوم ( 1000- 600مليجرام).
يجب تناول هذا المزيج قدر المستطاع أثناء فترة اإلسهال ،ويوصى
بتناول ثالث لترات على األقل من السوائل يف الساعات الثالث األوىل
بعد بدء اإلسهال ،واالستمرار يف تناول السوائل حتى زوال األعراض،
ويجب االستمرار يف حمية غذائية منتظمة طوال الوقت ،وعند تناول
أمالح عالج الجفاف الفموية ،قد يستهلك البالغون عام ًة كمية غير
محدودة ،لكن يوصى ببدء تناولها إذا استمر اإلسهال ألكثر من يو ٍم
واحد.
المؤشر األفضل الذي يدل على أن السوائل المتناولة يف حالة اإلسهال
كافية هو عندما يتبول الفرد بطريقة كافية حيث أن كميات البول
الجيدة تُنتِج بمعدل  60ملليلتر يف الساعة ،وتنبه لعالمات اإلسهال
الحاد وعدم توازن اإللكتروليت (الملح والماء) مثل اإلخراج الضعيف
للبول وتشنجات الساقين والدوار أو نوبات اإلغماء.
قد تستخدم أقراص الفحم الطبية لتقليل التهيج وامتصاص بعض
السموم المحتملة يف القناة الهضمية ،و يجب عدم تناول مضادات
اإلسهال بصفة مستمرة ويوصى باستشارة الطبيب يف حاالت اإلسهال
الحاد ،لكن يجب أن تكون الكميات المأخوذة من السوائل كافية.
يجب طلب المشورة الطبية إذا لوحظ نزول دم مع البراز أثناء حدوث
اإلسهال وصاحبته الحمى أو القيء ،ويتطلب اإلسهال الذي يدوم ألكثر
من ثالثة أ يّام طلب رعاية طبية ،وعندما ال تتوفر المساعدة الطبية
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ويوجد دم يف البراز ،يؤخذ عقار كوتريموكسازول لمدة خمسة أيام،
ويفيد أيضا أخذ دواء المترونيدازول (فالجيل) من خمسة لسبعة
أيام لمعالجة العدوى الطفيلية المحتملة ،وال تتناول المشروبات
الكحولية عند التداوي بالمضادات الحيوية ألنها قد يسبب مضاعفات
و تفاعالت أو كليهما.

ق 3 .التحكم يف اإلجهاد أثناء البعثة
سيعرض العمل يف بيئات العمل اإلغاثية الطارئة أعضاء فريق تقييم
الكوارث والتنسيق التابع لألمم المتحدة لمواقف وحاالت تنشئ
الضغوط وقد تؤدي إىل رد فعل عصبي ،والمواقف التي قد تولد
الضغط لدى بعض األفراد قد ال تكون كذلك بالنسبة للبعض اآلخر،
وعالوة على ذلك ،تتفاوت أنواع ردود الفعل بنسبة كبيرة من شخص
آلخر.
ليست كل أنواع اإلجهاد مضرة ،وقد تكون الضغوط الناشئة عن بيئة
الكارثة مفيدة ،ألنها تساعد على تركيز االنتباه وزيادة التركيز وشحن
الطاقة وتحفيز اإلرادة لإلنجاز ،وبالرغم من ذلك ،فإن العجز عن
التكيف بفاعلية مع الضغوط قد يسبب انخفاض يف القدرات ونقص
اإلنتاجية ويمكن أن يضر األداء الوظيفي للفريق ،ولذلك ،من المهم
أن يدرك الفريق كيفية التعامل مع الضغوط وعواقبها ويتم إعدادهم
لذلك منذ بدء البعثة.
هناك نوعان من الضغوط يجب اإللمام بهما عند العمل يف كوارث:
الضغط المترا كم – هو ذلك الذي ينشأ بمرور الوقت بسبب ظروف
طبيعية تمر بها بعثات الكوارث وقد يؤدي تدريجيا بالفرد إىل أداء أقل
كفاءة إذا لم يخضع لعالج ،و ُيعد بعض أشكال الضغط أثناء التواجد
يف أحد البعثات أمرا ً حتمياً ،وقد يؤدي عدم عالج الضغط المترا كم إىل
تفاقم المشكلة.
اإلجهاد الناتج عن الحوادث الخطيرة – هو اإلجهاد الناجم عن المرور
بحادثة مؤلمة أو أ كثر ،وقد يؤدي الضغط من هذا النوع إىل مشكالت
بدنية أو عقلية والتي ال يمكن معالجتها على مستوى البعثة.

ق 1. 3 .الضغط المترا كم
يتطور هذا النوع من الضغط يف ظل ظروف معقدة وغير طبيعية
وغالبا مرهقة يف البعثة ،ومن المهم معرفة األسباب وإدراك العالمات
وتطبيق استراتيجيات التأقلم لتجنب حدوث مضاعفات أ كثر خطورة
ولها عالقة بالضغط.

األسباب المحتملة للضغط المتراكم
يوضح التايل األسباب المحتملة للضغط المترا كم:
•المشكالت ذات الصلة بتلبية حاجات اإلنسان األساسية مثل عدم
الراحة يف السكن وانعدام الخصوصية ونقص األغذية الجيدة أو
قلة أصنافها وقلة المياه ،وخالفه.
•تأخيرات السفر.
•انعدام الشعور باألمن والسالمة أو مخاطر صحية.
•عدم القدرة على الحركة والنشاط وأداء التمارين الرياضية.
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•المشكالت يف الوطن أو االشتياق للعائلة واألصدقاء.
•مشاهدة العنف أو المأساة أو األلم.
•العجز عن إحداث فرق أو تقدم ،أو اإلحساس بفتور بين
مستجيبين وناجين.
•البيئة المتسمة بالضجيج والفوضى .ص
•المعدات المعطوبة.
•أوقات راحة وترفيه غير كافية.
•المهمات غير الواضحة والمتغيرة باستمرار والتوقعات غير
الواقعية (من الشخص أو اآلخرين).
•اهتمام وسائل اإلعالم.
•عدم االعتراف بجهودهم المبذولة يف العمل أو العدائية تجاهها.
•ممارسة الضغط لإلنجاز.
•وجود زمالء أو رؤساء غير متعاونين أو ذوي طباع صعبة.
•القلق تجاه البعثة أو اإلنجازات أو المسؤوليات أو المعرفة أو
المهارات.
•انعدام الموارد والسيطرة المحدودة على الموقف.
•االختالفات الثقافية واللغوية.
•قانون ميريف القائل "بأن كل ما يمكن أن يسير بشكل خاطئ
سيستمر خطأ".
•الموقف الكمايل ،مثل عدم القدرة على تقبل حلول أو نتائج 'جيدة
بما يكفي' لكن يمارس السعي الحثيث يف البيئة أو السياق حيث
تقل بشدة احتمالية تحقيق اإلنجازات بدون وجود أخطاء.

مؤشرات الضغط المتراكم
من المهم معرفة دالئل احتمال وجود الضغط المترا كم ومن ثم
القدرة على إدرا كها ،وإنه ليس أمرا ً حيويا ً فحسب أن تعترف بهم
ضمنك ،بل ضمن زمالئك أيضاً.
قد تشمل المؤشرات بعضا ً مما يلي:
•العجز عن اتخاذ القرارات وما يبدو أنه عجز بالرغبة.
•تضييق االهتمام/التقدير الخاطئ/انعدام الرؤية.
•االرتباك والنسيان.
•نفاد الصبر والعنف اللفظي أو النقد المفرط.
•الغضب أو الغيظ.
•السلوك غير الالئق ،أو عديم الهدف ،أو الهدّام.
•النشاط المفرط.
•اضطرابات النوم.
•الحساسية تجاه الفيروسات أو الشكاوى من األمراض النفسية
الجسدية.
•المشاعر المفرطة مثل الحزن ،والنشوة ،وتقلب المزاج.
•التوتر البدين ونوبات الصداع.
•تعاطي المخدرات.
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•اضطرابات األكل مثل فقدان الشهية ،واالفراط يف األكل.

مؤشرات الضغط بسبب حادث خطير

•انعدام الطاقة واالهتمام والحماس والشعور باإلرهاق.

ُقسم مؤشرات الضغط جراء الحوادث الخطيرة إىل ردود فعل
قد ت ّ
عاجلة أو آجلة ،وتوضح القائمة التالية ،دون حصر ،بعضا ً من األعراض
األكثر شيوعاً:

•اإلسهال.
الصحة
الشخصية

•االنسحاب أو االكتئاب أو انعدام الحس الفكاهي.
•العجز عن األداء.
•الشك يف المعتقدات األساسية ،والقيم ،والسخرية.

التأقلم مع الضغط المتراكم

أعراض آجلة

أعراض آنية

• الغثيان والتعرق والقشعريرة

• التعب

• الدوخة

• االنفعال الشديد

• حالة فرط التهوية

• تعاطي المخدرات

• االرتباك

• اضطرابات النوم

• صعوبة يف اتخاذ القرار وحل

• الشرود

• فقدان الذا كرة

• صعوبة التركيز

• الخوف والقلق والغضب

• مشاكل يف الذا كرة

•غ ّير المهام واألدوار.

• التهيج واالحساس بالذنب واليأس

• ذكريات مفجعة

•حدد مصدر الضغط واعمل على تفاديه.

• انعدام االدراك

• االكتئاب /االنسحاب

• أنشطة غير عقالنية

• االستياء والخدر

أظهرت التجارب أن المعرفة (خاص ًة خالل التدريب) بالضغط المترا كم
والوعي بمؤشرات حدوثه المبكرة واإلجراء الفوري لتكوين أنظمة
التأقلم تحقق تأثيرا ً إيجابيا ً يف تقليل الضغط المترا كم وتجنب تفاقم
الحالة ،ومن الطبيعي المرور بتجربة الضغط المترا كم أثناء عمليات
الكوارث وتُعتبر معظم ردود الفعل تجاهه تصرفات طبيعية ،ويمكن
تحديد الضغط المترا كم وعالجه.
فيما يلي بعض الطرق لتقليل الضغط المترا كم أثناء عمليات
الكوارث:
•اعرف نطاق حدودك وتحكم يف توقعاتك وتق ّبل الموقف.
•احصل على قسط من الراحة والنوم وممارسة التمارين.
•تناول الطعام بانتظام.

•خصص وقتا ً للراحة.
•احتفظ بالهدوء وواصل.
•خصص لنفسك مساحة شخصية أو شبه خاصة.
•مكافحة إساءة استخدام المواد المخدرة.
•تحدث مع زمالئك وتضاحك ،وأبك معهم.
•مارس الصلوات ،والتأمل ،واالسترخاء المستمر.
وغن وارقص وا كتب واستمع للموسيقى أو
•دلّك نفسك :اقرأ
ِّ
شغلها ومارس هواية وأع ّد وجبة وغير ذلك.
•المشاركة يف أنشطة اجتماعية ال تتعلق بالبعثة.

ق 2. 3 .اإلجهاد الناتج عن الحوادث الحرجة
الضغط جراء حوادث خطيرة هو ضغط ناجم عن المرور بحادثة
مفاجئة ومؤلمة خارج نطاق المشاهدات االعتيادية ،ويمكن أن تشمل
ما يلي:
•مشاهدة حاالت اصابات وتدمير.
•إصابة خطيرة للفرد/وفاة قريب ،أو زميل عمل ،أو صديق.
•مشاهدة أحداث مهددة للحياة.
•مشاهدة أحداث خسارة بدنية أو عاطفية.

المشاكل.

التأقلم مع الضغط جراء الحوادث الخطيرة
عند وقوع حادث مفجع ،يمكن تطبيق نوعين من التدخل (التهدئة
واإلسعافات األولية النفسية) عن طريق أشخاص غير متخصصين يف
الصحة العقلية ومساعدة الناس على التعبير عن مشاعرهم وتطبيع
استجابتهم للضغط.

التهدئة
تهدف التهدئة إىل مساعد موظفين تعرضوا جماعيا ً لحادثة مفجعة
ويتحكمون يف مشاعرهم ،وال يجوز إ كراه شخص على التحدث عن
حادثة وقعت للتو ولبضع ساعات بعد الحادث ،وينبغي أن تشمل
أهداف المناقشة ما يلي:
•تقديم معلومات حول الحادثة.
•تقاسم التصورات وردود فعل الضغط .ص
•تعزيز الدعم المشترك وتبديد الشعور بالتفرد.
•تحديد الزمالء الذين بحاجة إىل متابعة.
تتألف التهدئة من ثالثة أجزاء رئيسة ترتبط ببعضها البعض يف شكل
’محادثة سلسة‘ فيما يخص الحادث المفجع.
•مرحلة التقديم – تستغرق عاد ًة من  5إىل  10دقائق وتتيح
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ألعضاء فريق التدخل التعرف على بعضهم ،ويجب شرح العملية،
وتحديد تطلعات الجلسة.
الصحة
الشخصية

•مرحلة الشرح – تستغرق عاد ًة من  10إىل  30دقيقة وهو الوقت
الذي يسمح بمناقشة المشاهدات المفجعة ،وسيجري ذلك خالل
سرد المشاركين لوقائع الحادث ،وتقاسم ردود أفعالهم المعرفية
واالنفعالية تجاه الحادث ،ومن المهم أيضا ً يف مرحلة الشرح أن
تحدد األطراف المتضررة أي أعراض تعاين منها منذ وقوع الحادث
المفجع.
•مرحلة المعلومات – تستغرق من  5إىل  15دقيقة وتهدف
لتثقيف المشاركين معرفيا ً عن الضغط المفجع.
ال تحتاج خطوات التهدئة بالضرورة أن تأيت واحدة تلو األخرى حسب
التسلسل المبين أعاله ،ويفضل أن يكون التسلسل طبيعيا ً ويل ّبي
احتياجات الموظفين.
ُيرجى مالحظة أن مصطلح "التهدئة" ال ينبغي خلطها مع مصطلح
"استخالص المعلومات النفسية" ،ويتوىل استخالص المعلومات
النفسية اختصاصيون يف الصحة العقلية ،على الرغم من وجود آراء
متباينة بين علماء النفس حول فاعليته.

اإلسعافات األولية النفسية
تُع ّد اإلسعافات األولية النفسية مساعدة عملية إنسانية داعمة تقدم
ألخوتنا يف اإلنسانية الذين عانوا مؤخرا ً من نوبات ضغط خطيرة،
وتشمل ما يلي:
•الرعاية غير التدخلية والعملية والدعم.
•تقييم االحتياجات والشواغل.
•مساعدة الناس على تلبية الحاجات األساسية (الغذاء ،والماء).
•اإلصغاء إىل الناس دون الضغط عليهم للحديث.
•جلب الراحة للناس ومساعدتهم على الشعور بالطمأنينة.
•مساعدة الناس على الحصول على المعلومات والخدمات
والمساعدات االجتماعية.
•حماية الناس من التعرض لمزيد من اإليذاء.
أنه ليس أمرا ً يقتصر أداؤه على المهنيين ،بل يجب أال ُيعد إرشادا ً
مهنياً ،وتشمل مبادئ عمل االسعافات األولية النفسية ما يلي:

اإلعداد
والتحضير

تعرف على طبيعة األزمة
تعرف على الخدمات والدعم المتاح
تعرف على مخاوف السالمة واألمن

البحث
والمالحظة

االستماع

تواصل مع األشخاص الذين قد يحتاجون إىل الدعم
اسأل عن احتياجات الناس ومخاوفهم
استمع إىل الناس وساعدهم على الشعور بالهدوء

الربط

ساعد الناس على تلبية االحتياجات األساسية والوصول
إىل الخدمات

ساعد الناس على التعامل مع المشاكل
شارك المعلومات
اربط الناس بأحبائهم ووسائل الدعم االجتماعي

يجب إحالة أعضاء الفريق الذين يتعرضون ألحداث مؤلمة أو يواجهون
صعوبة يف التأقلم إىل اختصاصي يف الصحة العقلية.

ق 4.المرافق الطبية واإلسعافات األولية
يتضمن هذا القسم معلومات أساسية للغاية عن الطوارئ الطبية
واالسعافات األولية ،وإن معظم الحاالت الطبية التي تحدث يف
الميدان ال تُع ّد مهددا ً فوريا ً للحياة ،والحاالت القليلة التي يمكن أن
يتصدى لها أي شخص لديه المهارات األساسية يف االسعافات األولية،
واألسلوب العقالين التي تشمل الهدوء والتصرف الحصيف ،وإن الهلع
قد يسبب ،أو يسهم ،يف خلق رد فعلي "صادم" للمريض ،ويدفع
اآلخرين إىل التصرف بطريقة غير عقالنية ،وعند التعرض لحالة طارئة،
فإن الخطوة األوىل هي تحديد ما إذا باإلمكان تقديم مساعدة بطريقة
وفعالة ،وال تحرك المريض ما لم يكن ذلك ضرورياً ،سواء
مأمونة
ّ
لسالمتك أو سالمة المريض.
اإلرشادات التالية ال يقصد بها أن تكون بديال ً عن التدريب على
االسعافات األولية ،وينبغي حث أعضاء فريق تقييم الكوارث
والتنسيق على الحصول على شهادة يف مجال اإلسعافات األولية
واإلنعاش القلبي الرئوي واالحتفاظ بهذه الشهادة ،وخذ الخطوات
المعروفة باالحتياطات القياسية لحماية نفسك قبل محاولة عالج
المريض ،وارتدي القفازات الخاصة بالعمليات الجراحية ،إن كانت
متوفرة ،وينصح بقوة استخدام جهاز واق إذا تم اإلنعاش القلبي
الرئوي عن طريق الفم ،وتتوافر العديد من المعلومات حول
االحتياطات القياسية على موقع منظمة الصحة العالمية
_http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2
E7.pdf? ua=1.

كن منتبها ً لمخاوف السالمة

أساسيات الطوارئ الطبية واالسعافات االولية

كن منتبها ً لألشخاص ذوي االحتياجات الواضحة والملحة

تكون الخطوات األساسية لمساعدة المريض والعالج األويل على
النحو التايل:

ً
متيقظا لألشخاص الذين يعانون من ردود فعل خطيرة
كن

•مجرى الهواء :فتح مجرى هواء كايف والحفاظ عليه.
•التنفس :فحص النفس عن طريق االستماع إىل الفم ومشاهدة
بروز الصدر.
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الصحة
الشخصية

•الدورة الدموية :افحص عن طريق جس النبض يف معصم اليد أو
الكاحل أو الحنجرة.

النبض و التنفس بعد أربع دورات ،واستمر حتى تصل المساعدة ،إن
أمكن ذلك.

االختناق وإنعاش القلب والرئتين

اجراء االنعاش القلبي الرئوي لطفل -تُتبع الطريقة نفسها لكن
باستخدام يد واحدة فقط والضغط على الصدر خمس مرات ،و ُيعطى
الطفل بعد ذلك َ
يعطى للبالغين.
نفسا ً واحداً ،برفق أ كثر عما ُ

لن يستطيع المريض التحدث أو التنفس بفاعلية إذا كان مجرى
الهواء مغلقاً ،وإذا أصاب المرضى السعال أو اللهاث بشدة لحاجتهم
للهواء ،دعهم لشأنهم .إذا لم يستطيعوا التحدث أو يحاولون تسليك
الحنجرة أو السعال الخفيف ،فابق معهم وحاول مراقبة تنفسهم
بعناية ،وإذا لم يستطع المريض التحديث وأخذ يضع يديه حول
حنجرته فتصرف على الفور ألن هذه عالمة شائعة على حدوث
االختناق ،ويف حالة غياب الشخص عن وعيه بالكامل ولم تكن هناك
مساعدة طبية متخصصة ،فيمكن تسليك مجرى الهواء باستخدام
"اإلزالة باألصابع" عن طريق الوصول لمؤخرة الحنجرة وإزالة أي شيء
مريئ ويراعى الحذر حتى ال يدفع الشيء لألمام ،وإذا لم يتمكن أحد
من إزالة العائق ولم يستعد المريض التنفس بعد ،فيتم إنعاش
القلب والرئتين كما يلي:
وضعية المريض  -ينام المريض على ظهره ،وانحن وضع نفسك
بزاوية مناسبة أمام جسم المريض قف يف مركز يجعل ركبتك يف
وضع عمودي لرقبة وكتف المريض.
إمالة الرأس/رفع الذقن  -ضع راحة يدك على جبين الشخص
وحركها للوراء بلطف وضع اإلصبع الثاين والثالث من اليد األخرى على
جانبي الفك وإمالة الرأس ورفع الذقن لألمام لفتح مجرى الهواء.
تعديل اتجاه الفك  -إذا شككت يف وجود إصابة بالرقبة ،فإن تعديل
اتجاه الفك قد يستخدم بدون إمالة الرأس ،ويتم هذا بوضع يديك
على كال جانبي وجه المريض ووضع إصبعي اإلبهام على عظام
الخد (بدون الضغط عليها) وجذب الفك لألمام بإصبعي السبابة
والوسطى ،وافحص الفم مرة أخرى بحثا عن أي أجسام غريبة.
فحص التنفس مرة أخرى  -ضع أذنك مباشرة فوق فم المريض
حتى تستطيع سماع الهواء أثناء الزفير والشعور به ،وتفحص صدر
المريض إن كان يرتفع وينخفض.
التنفس االصطناعي -ضع نفسك يف وضعية على زاوية مناسبة
لكتف المريض ،واستخدم طريقة إمالة الرأس ورفع الذقن و قم
بمسك أنف المريض واغالقه
باستخدام اإلبهام والسبابة ،وافتح فمك جيدا وضعه برفق فوق فم
المريض انفث الهواء يف فم المريض بما يكفي لترى صدر المريض
يرتفع
فحص النبض -بعد أن تقوم بالتنفس االصطناعي مرتين للمريض؛
افحص نبضه باستخدام إصبعين بجانب الرقبة إذا كان للمريض نبض
لكنه ال يتنفس ،أ كمل التنفس الصناعي عن طريق الفم باستخدام
نفس طريقة األنفاس الكبرى كل خمس ثوان ( اثنا عشر نفسا ً يف
الدقيقة) أبعد فمك بين كل نفس وآخر ،وتحقق دائما من وجود
عالمات التنفس وراقب حركة الصدر.
أ كمل التنفس االصطناعي للمريض -يجب تزويد المريض
باألكسجين الالزم عن طريق الفم ،وأعطه نفسين ،وك ّرر ذلك مع
ثالثين ضغطة أخرى على الصدر.
قم بالتبديل بين الضغط على الصدر والتنفس االصطناعي -
اضغط على صدر المريض ثالثين مرة ثم أعطه نفسين ،وقم بالعد
بصوت عال لكي تنشئ نظام ضربات القلب المنتظم ،وتأكد من
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إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي لشخصين  -يقوم أحدهما بإجراء
التنفس االصطناعي بينما يقوم اآلخر بالضغط على الصدر ،واضغط
على الصدر إلنعاش القلب بمعدل يتراوح بين الثمانين والمائة مرة يف
الدقيقة ،وبعد ثالثين ضغطة على الصدر؛ يمكنك التوقف لوهلة حتى
يستطيع الشخص اآلخر إجراء نفسين اصطناعيين.

الصدمة
تعد الصدمة الناتجة عن اإلصابة من أ كثر أنواع الصدمات انتشارا ً
يف المجال ،وإذا لم تعالج من الممكن أن تؤدي إىل الوفاة ،وابحث
دائما ً عن عالمات الصدمة و تنفيذ إجراءات عالجها على وتيرة واحدة
يف حاالت اإلصابات البالغة ،ويف هذه الحالة ،قم بتغطية المريض
بلحاف او أي غطاء حراري وتحقق من مجرى الهواء والتنفس والدورة
الدموية ،ويف حالة وجود نزيف ،من المهم جدا استخدام شاش معقم
و الضغط مباشرة على مكان الجرح ،وعندما يتوقف النزيف ،قم بلزق
الشاش و تثبيته يف مكانه ،ورفع الشاش مباشرة من شأنه أن يتسبب
يف عودة النزيف مرة أخرى ،وإذا لم تستطع السيطرة على النزيف
بأي طريقة ممكنة وتكون المساعدة الطبية على بعد ساعات منك،
قم بوضع ضمادة على الطرف المصاب ،وهناك احتمال وارد بفقدان
الطرف المصاب خصوصا إن لم تكن المساعدة الطبية متوفرة فوراً،
ويم ّثل هذا المالذ األخير.

الحروق
هناك ثالث أنواع من الحروق :الكيميائية والكهربائية والحرارية،
وتختلف طريقة عالج كل حالة عن األخرى و لكن مع اختالف الحاالت
فإن عالج الصدمة الناتجة عن اإلصابة يجب ان يكون اساسيا.

الحروق الكيميائية
يمكن أن تحدث الحروق الكيميائية من االنسكاب غير المتعمد عند
التعامل مع المواد الكيميائية ،أو التعامل غير الصحيح مع المخلفات
الكيميائية ،أو من مخلفات الحرب الكيميائية ،وللحد من خطر
التعرض للمواد الكيميائية ،يجب أن تتوفر المعلومات عن المناطق
الصناعية يف المنطقة لكل المنقذين ،وأن يتفحصوا بدقة محيطهم (
األوعية ،الحاويات ،محطات الوقود ،المخازن) و األخطار الناجمة عن
كل ذلك ،وأن يعرفوا أماكن المستشفيات القريبة ومرا كز العالج ،وأن
تتوفر لهم وسائل حماية شخصية ،و أال يترددوا يف طلب المشورة من
السلطات المحلية أو من المسؤولين عن الخدمات الطبية.
ال تقترب من المنشآت المتضررة أو تلمس أية مادة كيميائية
غير معروفة بدون أية خبرة أو وسائل حماية شخصية (قفازات،
بدل حماية ،أحذية طويلة ،أقنعة...إلخ) اطلب المشورة دائما من
المسؤولين عن إطفاء الحرائق و مسؤويل الصحة بخصوص وسائل
الحماية الشخصية وكيفية استخدامها.
إذا تعرضت ألية مادة كيميائية قم باتخاذ الخطوات التالية:
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•قم بخلع أية مالبس ملوثة و اعزلها عن طريق وضعها يف وعاء
يمكن غلقه ،مثل شنطة بالستيكية كبيرة ،وتجنب خلع مالبسك
الملوثة عن طريق جذبها من ناحية رأسك؛ ومزق المالبس إذا لزم
األمر.
•اغسل يديك جيدا ً بالماء الدائف والصابون (يستحسن أن يكون
سائال ً) ،أو بالماء فقط ،واشطف جلدك بكمية كبيرة من الماء لمدة
 20دقيقة على األقل.
•ثم اشطف عينيك بالماء.
•استشر الطبيب عند اللزوم ،أي يف حاالت الحروق الكبيرة ،وظهور
عالمات التسمم (الشعور بالمرض ،الخمول ،الصداع ،الحمى،
الصرع) ،أو لمسك مباشر ًة لمادة كيميائية غير معروفة.
•يف حالة االبتالع ،ال تحاول التقيؤ ،واتصل بمركز مكافحة التسمم أو
الطبيب فوراً.
يف حاالت التسريب الكيميايئ قم باتخاذ الخطوات التالية:
•لو كنت يف مبنى أو مكان مغلق ،ابحث عن مصدر للهواء النظيف
سريعا عن طريق الخروج من المبنى بدون العبور من المنطقة
الملوثة أو عن طريق كسر أي نافذة.

•أما إذا كنت يف مكان مفتوح فتجنب أي غبار واضح أو غيمة
بخارية ،وقم بتغطية فمك وأنفك ،و أي جلد مكشوف إذا
استطعت ،قم بفرد أ كمام مالبسك ،اغلق معطفك/سترتك،
وابتعد عن المصدر بأسرع ما يمكن ،و ومن األفضل أن تتحرك
عكس اتجاه الرياح ،وقم باالتصال بالسلطات وفريقك مباشرة
لإلبالغ عن الحادث وتلقي تعليمات أخرى.
إن حاالت الطوارئ الناتجة عن حوادث نووية و إشعاعية تتراوح يف
قوتها بين حوادث ضخمة وحوادث صغيرة مع مخلفات مشعة،
وبالنسبة لتلك الطوارئ ،فإن مشغلي هذه المنشآت والسلطات
المحلية والدولية يتحملون المسؤولية األولية يف احتواء تلك الحوادث
و التعامل مع الطوارئ ،وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مثل
هذه الحوادث المساعدة الدولية.

الحروق الكهربية
هي حروق غالبا ما تنشأ عن الصدمات الكهربية ،وقبل االقتراب
من المصاب ،يجب التأكد من عدم وجود أي احتمال إلصابتك أنت
أيضاً ،وإذا كان المريض ما زال متصال بمصدر الكهرباء وأنت تعرف
أن الكهرباء ذات جهد منخفض ،قم بفصلهما عن بعضهما و إبعاد
المريض إىل مكان آمن باستخدام حبل أو عصا جافة ،وإذا كنت ال
تعلم مستوى جهد مصدر الكهرباء أو كان الجهد الكهربايئ عالياً،
اطلب مختص لفصل الكهرباء أو إبعاد السلك ،وتشكل محاولة نزع
السلك بنفسك خطرا عليك وينبغي أال تحاول القيام بها.
•ما إن يكون الوضع آمنا ً لفعل ذلك ،تفقد حالة المريض من حيث
مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية واستمر يف مراقبته ،وعادة
ما يعاين المصابون بالحروق الكهربية من أزمات قلبية أو تنفسية.
•لو كانت هناك حروق واضحة ،قم بتغطيتها برفق بأغطية معقمة.
•اطلب مساعدة مختص يف عالج الحروق ،وال تستخدم كريمات أو
مراهم الحروق.
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الحروق الحرارية
تتراوح تلك الحروق من ضربات الشمس البسيطة إىل الحروق البالغة
الناتجة عن المعادن الساخنة والمياه المغلية ،وتصنف الحروق
الحرارية حسب قوتها إىل :حروق من الدرجة األوىل والثانية والثالثة.
•تكون الحروق من الدرجة األوىل عادة حروقا ظاهرية و يمكن
عالجها بدون مساعدة مختص ،وذلك عن طريق وضعها تحت
الماء البارد الجاري أو الضغط عليها كمادات مياه باردة بأسرع ما
يمكن حتى يخف األلم الناتج عن اإلصابة.
•الحروق من الدرجة الثانية هي الحروق السميكة جزئيا ،وهي أخطر
من الحروق السطحية ألن االحتراق يطال طبقة أعمق من الجلد،
وضع الجزء المصاب تحت الماء المعقم لمدة تتراوح بين 30-15
دقيقة ،ثم قم بتغطيته بضمادة جافة ومعقمة ،وعالج المريض
من الصدمة الناتجة عن اإلصابة واطلب المساعدة من مختص.
•الحروق من الدرجة الثالثة هي حروق سميكة ،لها مظهر أبيض
سميك أو مظهر شبيه بالشمع أو حتى مظهر متفحم ،وعالج
المريض من الصدمة الناتجة عن اإلصابة وقم بتغطية الجزء
المصاب بضمادة معقمة وغير الصقة ،وارفع المنطقة المصابة و
اطلب المساعدة من مختص فوراً.

الكسور (العظام المكسورة)
عادة ما يعرف المريض إذا كانت لديه عظام مكسورة ،وتتمثل
األعراض يف كدمات حول مكان الكسر وألم موضعي وتشوه وورم،
ويتمثل الهدف عند عالج الكسور يف تثبيت نهايات العظام المكسورة،
وقم بتثبيت أي كسر قبل تحريك المريض ،وذلك مهم جدا خصوصا
يف حالة التأكد من إصابة الحبل الشوكي أو الشك يف ذلك ،وعند
تجبير الكسر ،قم بتثبيت المفاصل القريبة من مكان الكسر وكذا
مكان الكسر ،وبعد االنتهاء من التجبير ،قم بتفقد الدورة الدموية يف
األطراف المصابة بشكل دوري حتى يتم العالج عن طريق مختصين،
ويف حالة الكسور المفتوحة (عندما تخترق العظام المكسورة سطح
الجلد) ،يجب محاولة السيطرة على النزيف عن طريق نقاط ضغط
وليس عن طريق الضغط المباشر ،وقم بعالج الصدمة على وتيرة
واحدة يف حاالت كسر العظام الكبيرة و حاالت الكسور المفتوحة ،مع
مراقبة المريض لمالحظة أي من أعراض الصدمة الناتجة عن إصابة،
وتستدعي الكسور المفتوحة (المركبة) رعاية طبية فورية.

الص ِقيع (الْ تِ
الجلْ ِد التَّ ْثلِ ْي ِجي)
هاب ِ
س َع ُة َّ
ُ
لَ ْ
عند اإلصابة بلسعة الصقيع ،فإن الجزء المصاب يكون باردا عند
لمسه ،ويكون به تنميل أو ألم للمريض ،ومن مؤشرات اإلصابة أن
يصبح لون الجلد أبيضا ً ويمكن معالجتها عن طريق وضع جزء دائف
من الجسم على الجزء البارد ،ويف الحاالت ذات الخطورة القصوى،
يصبح الجلد أبيضا ً و صلبا ،وللعالج ،قم بتدفئة المناطق المصابة
برفق يف مكان دائف باستخدام مياه فاترة حيث يمكن غمر المنطقة
المصابة بها ،وأعط المريض سوائل دافئة و انتبه لعالمات اإلصابة
بالصدمة ،وسيسبب إعادة تدفئة النسيج المصاب بسرعة مشاكل
يف الدورة الدموية ومن المحتمل أن يزيد من تضرر النسيج ،وامنع
احتكاك االصابع المصابة ببعضها البعض عن طريق وضع قطعة
من الشاش بينها ،واطلب مساعدة طبية يف جميع الحاالت ما عدا
الطفيفة ،ألنه هناك خطر اإلصابة بتسمم الدم أو الغرغرينا يف الحاالت
المتأخرة.
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انخفاض درجة حرارة الجسم

ضربة الشمس

سيرتعش المريض يف المراحل األوىل من انخفاض الحرارة ،و لكن
إذا وصلت درجة حرارة الجسم إىل أقل من  32درجة مئوية ( 90درجة
فهرنهايت) فيمكن أن يتوقف االرتعاش ،وسيكون المريض غير
متزن ومن الممكن أن يعاين من اضطراب ذهني وحديث متقطع
غير مفهوم وسلوك غير عقالين ،وإن وضع المريض يف مكان دائف لن
يحسن حالته إذا كانت خطيرة ،وقم بنزع أية مالبس مبللة أو ضيقة،
وضع المريض يف سرير تم تدفئته مسبقا أو حقيبة نوم ،أضف
زجاجات من الماء الدائف (غير الساخن) حول الجذع ،وإذا لم يكن
الماء الدائف متوفرا ،ضع شخصا دافئا و جافا او أ كثر يف حقيبة النوم أو
السرير مع المريض لتزويده بالحرارة ،وإذا كان المريض واعيا ً بشكل
كاف لحماية مجرى هوائه ،أعطه سوائل دافئة مثل عصير الليمون يف
درجة حرارة  45-38درجة مئوية أو  115-100فهرنهايت ،ويعطي ذلك
للمريض طاقة جاهزة لالمتصاص (السكر) ووسيلة لتزويد الجسم
بالحرارة.

تكون بشرة المريض ساخنة و جافة ،و درجة حرارة مرتفعة أ كثر من
الشكل الطبيعي ،وتشكل هذه الحالة خطرا على حياة المصاب ويجب
معالجتها فورا وجيدا ،ويف الحاالت األكثر تقدماً ،يفقد المريض وعيه
ومن الممكن أن يصاب بالتشنجات ،وأبعد المريض عن الشمس إىل
مكان بارد.

اإلنهاك الحراري
عادة ما يتعرق المريض بشكل زائد عن الطبيعي ،وتكون بشرته لزقة،
ومن الممكن أن يشتكي من الصداع او اإلعياء وأن يكون غير واع
بشكل كاف أو غير منتبه و يشعر بالوهن ،وإذا كنت تشك بأنه مصاب
باإلنهاك الحراري و لكنه غير متعرق أنظر قسم ضربة الشمس (أدناه)
أبعد المريض عن الشمس المباشرة و قم بإنزال درجة حرارته عن
طريق الكمادات الباردة والتهوية ،ولو كان المريض واع ،أعطه سوائل
مضادة للجفاف مع المياه او مياه فقط ،وإذا لم يستعد المريض
صحته فورا بعد العالج ،استدع الرعاية الطبية.
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انزع عن المريض مالبسه و قم بوضعه يف مياه باردة (غير جامدة)
حتى يبدأ يف االرتعاش ،واطلب مساعدة طبية ،ويجب ان تخفض
درجة حرارة المريض فورا و إال سيتعرض لخطر الموت.
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ر.1.

جداول التحويل ( االمبريالية و المترية)
من المتري إلى اإلمبريالي

من اإلمبريالي إلى المتري

الطول

الطول

 1سم

=  0.394بوصة

 1بوصة

=  2.54سم

 1متر

=  39.4بوصة

َ 1قدَم

=  30.5سم

 1متر

=  3.28قدم

َ 1قدَم

=  0.305متر

 1متر

=  1.09ياردة

 1يا ْردَة

=  0.914متر

 1كم

=  0.621ميل

 1ميل

=  1.609كم

الوزن

الوزن
 1جرام

=  0.035أونصة

 1أونصة

=  28.3جرام

 1كجم

=  2.2رطل

 1رطل

=  454جرام

 1طن

=  2200رطل

 1رطل

=  0.454كجم

 1طن

=  0.984طن (الواليات المتحدة)

 1طن (الواليات المتحدة)

=  1.02طن

السطح

السطح
1سم 21م2

=  0.155إنش مربع

 1بوصة مربعة

=  6.45سم 2

 1م2

=  10.76قدم مربع

 1قدم مربع

=  929سم 2

 1هكتار

=  1.2ياردة مربعة

 1قدم مربع

=  0.093م2

 1كم2

=  2.47فدان

 1ياردة مربعة

=  0.836م2

 1كم2

=  257فدان

 1فدان

=  0.405هكتار

=  0.386ميل مربع

 1ميل مربع

=  2.59كم2

الحجم

الحجم
 1سم3

=  0.061بوصة مكعبة

 1بوصة مكعبة

=  16.4سم3

 1م3

=  35.3قدم مكعب

 1قدم مكعب

=  0.028م3

 1م3

=  1.31ياردة مكعب

 1ياردة مكعبة

=  0.765م3

 1ملل

=  0.035أُون َْصةٌ سائِ َلة

 1أونصة سائلة

=  28.4ملل

1ل

=  76 .1باينت

 1باينت

=  0.568ل

1ل

=  0.22غالون إنجليزي

 1غالون إنجليزي

=  4.55ل

 1غالون أمريكي

=  0.833غالون إنجليزي

 1غالون إنجليزي

=  1.2غالون
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ر.2.

خصائص الطائرات المستخدمة يف حاالت الطوارئ
نوع الطائرة

الحد األقصى لوزن
الحمولة بالطن
المتري (2،200
رطل)

عرض × طول ×
ارتفاع (سم)

12-AN

15

240 × 310 250 × 350 × 1,300

100

22-AN

60

440 × 440 × 3300

390 × 300

630

غير متوفر

26-AN

5.5

160 ×200 170 × 230 × 1,060

50

غير متوفر

غير متوفر

32-AN

6.7

120 × 240 110 × 250 × 1,000

30

غير متوفر

غير متوفر

74/72-AN

10

150 × 240 220 × 210 × 1,000

45

غير متوفر

غير متوفر

120

740 × 600 440 × 640 × 3,300

850

غير متوفر

10,000

100-A300F4

40

260 × 360 250 × 450 × 3,300

320

20

8,200

200-A300F4

42

260 × 360 250 × 450 × 3,300

320

20

8,200

200F-A310

38

260 × 360 250 × 450 × 2,600

260

16

6,700

300F-A310

39

260 × 360 250 × 450 × 2,600

260

16

6,700

100F-B727

16

220 × 340 210 × 350 × 2,000

112

9

7,000

200F-B737

12

210 × 350 190 × 330 × 1,800

90

7

7,000

300F-B737

16

230 × 350 210 × 330 × 1,800

90

8

7,000

100F-B747

99

310 × 340 300 × 500 × 5,100

525

37

9,000

109

310 × 340 300 × 500 × 5,100

525

37

10,700

400F-B747

113

310 × 340 300 × 500 × 5,100

535

37

غير متوفر

200F-B757

39

220 × 340 210 × 330 × 3,400

190

15

5,800

300F-B767

55

240 × 340 240 × 330 × 3,900

300

17

6,500

10F-10-DC

56

260 × 350 250 × 450 × 4,100

380

23

8,000

30F-10-DC

70

260 × 350 250 × 450 × 4,100

380

23

8,000

76-IL

430

40

550 × 330 340 × 330 × 2,500

180

غير متوفر

2,800

100-L

275

22

280 × 300 260 × 310 × 1,780

120

6

غير متوفر

20-100-L

275

20

280 × 300 260 × 310 × 1,780

120

6

غير متوفر

30-100-L

280

23

280 × 300 260 × 310 × 1,780

120

6

غير متوفر

90

260 × 350 250 × 500 × 3,800

365

26

غير متوفر

124-AN

200F-B747

11F-MD

الط َواف
سرعة ّ
عقدة

450

490

عرض الباب العرض
× االرتفاع (سم)

حجم الحمولة
القابل لالستخدام
م3

كمية منصات
التحميل 318 × 224
سم

طول المدرج
المرغوب (قدم)

غير متوفر

غير متوفر
غير متوفر

* مالحظة :إن سعات الشحن وسرعات الطواف المدرجة يف الجدول هي نسب متوسطة ،وتختلف القدرات الفعلية بنا ًء على االرتفاع ودرجة حرارة الهواء المحيط والوقود الفعلي على متن الطائرة
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خصائص الطائرات المروحية المستخدمة يف حاالت الطوارئ
الركـاب
عدد مقاعد
ّ

الحمولة النموذجية
المسموح بها للطواف
خارج تأثير األرض (كجم)
رطل

الحمولة النموذجية
المسموح بها للطواف
داخل تأثير األرض (كجم/
رطل)1

الط َواف (عقدة)
سرعة ّ

نوع الوقود

من نوع طائرات الهليكوبتر

4

925/420

925/420

80

طائرة نفاثة

ايروسباسيال  315B SAاما

6

1,055/479

1,160/526

80

طائرة نفاثة

ايروسباسيال 316B SA

4

564/256

926/420

95

طائرة نفاثة

ايروسباسيال SA C318

26

3,900/1,769

4,800/2,177

120

طائرة نفاثة

ايروسباسيال أي سي 332L

11

920/417

1,20/599

120

طائرة نفاثة

بيل 204B

4

715/324

945/429

97

طائرة نفاثة

Jet Ranger 3-206B Bell

6

950/431

1150/522

110

طائرة نفاثة

206L Long Ranger Bell

13

1,900/862

1900/862

110

طائرة نفاثة

Huey 412 Bell

1

500/227

600/272

66

وقود الطيران

47-Bell G

2

700/318

780/354

75

طائرة نفاثة

Soloy 47 Bell

33

26,918/12,210

26,918/12,210

130

طائرة نفاثة

Chinook 47 Boeing H

4

980/445

1,400/635

110

طائرة نفاثة

)Eurocopter (MBB

11

920/417

1,320/599

120

طائرة نفاثة

4-117A-Eurocopter BK

30 - 20

6,6139/3,000

6,6139/3,000

110

طائرة نفاثة

8-MI

Dec-18

2,575/1,168

3,275/1,486

90

طائرة نفاثة

58T-Sikorsky S

غير متوفر

4,420/2,005

4,420/2,005

120

طائرة نفاثة

61N-Sikorsky S

غير متوفر

16,400/7,439

16,400/7,439

80

طائرة نفاثة

64N-Sikorsky S

17 - 14

4,000/1,814

5,300/2,404

145

طائرة نفاثة

اما III
اما II

سوبر بوما

CB 105-BO

طائرات سيكورسكي ( 70-Sمن نوع بالك هوك يو اتش)60-
 1تستخدم عندما تكون مناطق اإلقالع والهبوط مسطحة نسبيا ً ويكون الحمل غير قابل للتفكيك .ستختلف الحمولة الفعلية بنا ًء على االرتفاع ودرجة الحرارة وكمية الوقود وعوامل أخرى.
 2تستخدم لمهام التحميل بالرافعة (يتم وضع البضائع يف شبكة أو تعليقها من خط ويتم التقاطها ونقلها بواسطة المروحية باستخدام خطاف البطن) ،والتضاريس الوعرة (مناطق الهبوط على أعلى التالل
الحادة أو المتاخمة للمنحدرات) أو الطقس الصعب .ستختلف الحمولة الفعلية بنا ًء على االرتفاع ودرجة الحرارة وكمية الوقود وعوامل أخرى.
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ر.4.

طرق تحميل الطائرات و تفريغها

يمكن تحميل الطائرات بأربعة طرق:
لحمولة السائبة  -يتم تحميل البضائع على األرض ويتم تثبيتها يف مكانها بواسطة شبكات أو أشرطة أو حبال ،وقد يزيد هذا مساحة الشحن القابلة لالستخدام
على متن طائرة؛ ومع ذلك ،قد يكون تأمين الحمولة يف مكانها أ كثر صعوبة ،ويؤدي التحميل السائب أيضا ً إىل إبطاء التحميل والتفريغ والفرز والتوزيع واإلجراءات
الجمركية.
•وضع الحمولة على منصات نقالة  -يتم تحميل البضائع مسبقا ً على المنصات الخشبية أو المعدنية وتوضع يف مكانها بواسطة شبكات أو أشرطة أو حبال،
وتستخدم هذه الطريقة عادة لتخزين وشحن اإلمدادات اإلنسانية ،ومنصات التحميل العسكرية ،التي تسمى رسميا ً منصات  E/6-HCUأو ( 463Lتُعرف باسم
"صفائح الكعك") ،عرضها  224سم وطولها  274سم ( 264 × 213من المساحة القابلة لالستخدام) ،وهي مصنوعة من الخشب مع طبقة رقيقة األلومنيوم
وتزن  160كجم (مع التشبيك) ،ويمكن أن يصل وزن المنصات المحملة إىل  4500كجم ،وهذه المنصات قابلة إلعادة االستخدام لذلك يجب إعادتها ،وتستخدم
عادة على الطائرات من طراز  5-Cو 17-Cو 141-Cو130-C؛ كما تستخدمها بعض الطائرات التجارية ،وألغراض التخطيط اللوجستي ،حدد عند إنشاء منصات
نقالة ارتفاع الرصة يف  243سم ( 96بوصة) لهذه الطائرة ما لم يصرح رئيس الطاقم بالتكديس أعلى من ذلك ،ويختلف حجم المنصات التجارية اختالفا ً كبيرا ً
حسب البلد أو المنطقة واالستخدام المقصود ،وعادة ما تكون المنصات خشبية ولكن يمكن أن تكون أيضا ً معدنية أو بالستيكية ،وتستخدم عادة على الطائرات
من طراز  8-Cو B727و 10-DCو ،B747وهذه المنصات قابلة إلعادة االستخدام أيضا ،ومن الممكن تكديس المنصات على متن طائرة ،لكن ذلك أ كثر صعوبة
ويستغرق وقتا ً كبيراً ،وتذكر ،وقت طاقم الرحلة الجوية يمر!
تحمل على الطائرة ،وتستخدم هذه الطريقة لتحميل الطائرات التجارية الكبيرة مثل B747s
•الحمولة يف حاويات  -توضع الحمولة مسبقا ً يف حاويات مغلقة ثم
ّ
و ،10s-DCوتأيت حاويات الشحن يف مجموعة كبيرة ومتنوعة من األشكال واألحجام وتتراوح أوزانها القصوى محمل ًة من أقل من  450كجم إىل أ كثر من  11طناً،
وصمم كل نوع لتحميله وتفريغه بالحمولة يف مكانها وذلك باستخدام نظام تحميل ميكانيكي أو رافعة شوكية ،وطريقة وضع الحمولة يف الحاويات صعبة
للغاية وتستغرق وقتا ً طويالً ،وأحيانا ً يكون من المستحيل تحميل أو تفريغ الحاويات عند وجودها على متن الطائرة ،وإذا تم استخدام رافعة شوكية لتحميل
أو تفريغ الحاويات أو المنصات ،فتأكد من أن الرافعة الشوكية يمكنها أن تحمل أ كبر منصة نقالة ،وأسنانها طويلة بما يكفي لموازنة الوزن وأن أعلى نقطة يف
الرافعة الشوكية أقل ارتفاعا من ذلك الجزء من الطائرة ( الجناح أو الذيل أو الباب يف وضع مفتوح) أين يجب أن تتحرك السترداد الحاوية أو المنصة نقالة.
•خارجي (المروحيات فقط)  -يتم وضع البضائع يف شبكة أو تعليقها من حبل ويتم التقاطها ونقلها بواسطة المروحية باستخدام خطاف البطن ،وتقوم
المروحيات عاد ًة برفع ونقل الحمولة من الخارج (حبال) أ كثر منه من الداخل ،ويتم تحميل الحمولة الخارجية يف شبكات مصنوعة خصيصا ً لهذا الغرض متصلة
بخطاف شحن على بطن المروحية ،ويمكن أيضا ً تعليق الشحن على الكابالت (الخطوط النهائية) ،وتأكد من أن الخطوط النهائية والشبكات صالحة لنقل
البضائع.
المنصات والحاويات والشبكات والخطوط النهائية قابلة إلعادة االستخدام ،وقد تحتاج أيضا ً إىل إعادتها بسرعة إىل مصدرها ،بحيث يمكن استخدامها لتحميل المزيد
من الحمولة ،وفكر دائما ً فيما يتعلق بـ "إعادة الشحن" لمعدات الشحن إلعادة استخدامها أو عند عدم الحاجة إليها.
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ر.5.

األلفاظ األوائلية
يوضح الجدول التايل بعض االختصارات األكثر استخداما ً والمرتبطة ببعثات نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
DHN

الشبكة اإلنسانية الرقمية

DHS

المسوحات الديموغرافية والصحية

DO

المسؤول المعين (ألجل أمن األمم المتحدة داخل القطر)
بدل اإلقامة اليومي

الكلمة األوائلية

االسم الكامل

التقييم والتحليل

التقييم والتحليل

AAR

االستعراض الالحق للعمل

DSA

ACAPS

مشروع تقييم القدرات

DSB

دائرة الحماية المدنية (النروج)

AHA

مركز تنسيق المساعدة اإلنسانية التابع لرابطة أمم جنوب

DVI

التعرف على كوارث الضحايا

ASC

منسق أمن المنطقة (إدارة شؤون السالمة واألمن لدى

ECCAS

الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

ASEAN

رابطة أمم جنوب شرق آسيا

AST

فريق دعم األمريكيتين

مكتب المفوضية
األوروبية للمساعدات
اإلنسانية والحماية
المدنية

المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات اإلعانة اإلنسانية

AWG

مجموعة عمل التقييم

CADRI

مبادرة تعزيز قدرات الحد من الكوارث

CAP

حدة
عملية النداءات المو َّ

CARICOM

المجتمع الكاريبي

CBI

مبادرة ربط األعمال

تنسيق المخيمات
وإدارة المخيمات

تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات

CDEMA

الوكالة الكاريبية لالستجابة الطارئة يف حاالت الكوارث

CERF

صندوق األمم المتحدة للطوارئ

CHAP

خطة العمل المشتركة يف المجال اإلنساين

CHS

المعيار اإلنساين األساسي للجودة والمساءلة

CLA

الوكالة القائدة للمجموعة

التنسيق المدني
العسكري

التنسيق المدين العسكري

CMOC

التنسيق المدين العسكري

CODS

مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة

CRD

قسم التنسيق واالستجابة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق

CSA/SA

كبير االستشاريين األمنيين  /االستشاري األمني (إدارة

CTP

إعداد برامج  /برامج التحويالت النقدية

DART

فريق استجابة المساعدة يف حاالت الكوارث (الواليات

شرق آسيا

األمم المتحدة)

ECOWAS

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

EE

الطوارئ البيئية

الجماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا

(األمم المتحدة للبيئة  /مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية) قائمة الطوارئ البيئية

EMT/I-EMT

فريق الطوارئ الطبي  /فريق الطوارئ الطبي الدويل

ERAT

(رابطة أمم جنوب شرق آسيا) فريق تقييم واستجابة

ERC

منسق األمم المتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ

ERCC

مركز تنسيق استجابة الطوارئ (المديرية العامة للحماية

ERR

قائمة االستجابة الطارئة لدى مكتب األمم المتحدة

الطوارئ

المدنية وعمليات اإلعانة اإلنسانية)
لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ERSB

(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية) فرع

ERU

وحدة االستجابة للطوارئ (االتحاد الدويل لجمعيات

ETC

مجموعة االتصاالت الطارئة

EU

االتحاد األورويب

EUCP

(آلية  /فريق) الحماية المدنية لدى االتحاد األورويب

FA

االلتماس العاجل

FACT

فريق التقييم والتنسيق الميداين (االتحاد الدويل لجمعيات

FAO

منظمة الغذاء والزراعة (األمم المتحدة)

DEMA

الوكالة الدانمركية إلدارة حاالت الطوارئ (الدنمارك)

FEAT

أداة تقييم البيئة العاجلة

DFID

إدارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة)

FIS

(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية) قسم

الشؤون اإلنسانية)

شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة)

المتحدة األمريكية)
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FMA

األصول العسكرية األجنبية

INSARAG

المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ

FRF

صندوق إغاثة الوقود

IOM

المنظمة الدولية للهجرة

FSC

مجموعة األمن الغذايئ

JEU

الوحدة المشتركة بين برنامج األمم المتحدة لشؤون البيئة

FSCO

مسؤول تنسيق األمن الميداين (إدارة شؤون السالمة
واألمن لدى األمم المتحدة)

LCA

تقييم القدرات اللوجستية (مجموعة اللوجستيات)

GA

الجمعية العامة لألمم المتحدة

LEMA

هيئة إدارة الطوارئ المحلية

GBV

العنف القائم على النوع االجتماعي

LOG

دليل اللوجستيات التشغيلي (مجموعة اللوجستيات)

GCER

المجموعة العالمية للتعايف المبكر

LRT

(منظمة الغذاء العالمية) فريق استجابة اللوجستيات

GDACS

نظام تنسيق وتنبيه الكوارث العالمي

MCDA

أصول الدفاع المدين العسكرية

GIS

خدمات المعلومات الجغرافية المساحية

MDS

مجموعة بيانات الحد األدىن لدى فريق الطوارئ الطبي

GPS

نظام تحديد المواقع العالمي

MICS

مسوحات مجموعات مؤشرات متعددة

HAZMAT

المواد الخطرة

MIRA

التقييم السريع المبديئ متعدد المجموعات  /القطاعات

الفريق القطري
لألعمال اإلنسانية

الفريق القطري لألعمال اإلنسانية

MOH

وزارة الصحة

MOU

مذكرة تفاهم

HDX

تبادل المعلومات اإلنسانية

MSB

الوكالة السويدية للطوارئ المدنية

HEAT

تدريب الوعي بالبيئة المعادية

MSF

منظمة أطباء بال حدود

HEOC

مركز عمليات طوارئ الصحة

NAAS

HI

اإلنسانية والشمول (اإلعاقة الدولية سابقاً)

(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية) قسم

 /مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

تحليل وتقييم االحتياجات

HID

الهوية اإلنسانية

NDMA

الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث

دورة البرنامج
اإلنساني

دورة البرنامج اإلنساين

NFI

المواد غير الغذائية

NGO

منظمة غير حكومية

HR.INFO

www.humanitarianresponse.info

OCHA

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

HRP

خطة االستجابة اإلنسانية

OFDA

مكتب المساعدة يف الكوارث الخارجية (الواليات المتحدة

HUMOCC

مفهوم التنسيق التشغيلي اإلنساين-العسكري

األمريكية)

IASC

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

OHCHR

مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

ICCG

مجموعة التنسيق بين المجموعات

OISS

كادر دعم معلومات مركز تنسيق العمليات يف الموقع

ICRC

اللجنة الدولية للصليب األحمر

OSOCC

مركز تنسيق العمليات يف الموقع

ICT

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

P-CODES

رموز األماكن

ICVA

المجلس الدويل للوكاالت التطوعية

PHT

الفريق اإلنساين للمحيط الهادئ

IDP

األشخاص النازحون داخليا ً

PIO

(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)

IEC/IER

التصنيف  /إعادة التصنيف الخارجي من المجموعة

POA

خطة العمل

IFRC

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

IHP

الشرا كة اإلنسانية الدولية

المنسق المقيم /
المنسق اإلنساني
التابع لألمم المتحدة

المنسق المقيم  /المنسق اإلنساين التبع لألمم المتحدة

إدارة المعلومات

إدارة المعلومات

االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ

مسؤول المعلومات العام

REDLAC

شبكة المخاطر والطوارئ والكوارث ألمريكا الالتينية

IMO

(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)
مسؤول إدارة المعلومات

RFA

طلب المساعدة (إدارة المخيمات وتنسيق المخيمات)

IMWG

مجموعة عمل إدارة المعلومات

ROAP

(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)

IMF

صندوق النقد الدويل
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ROLAC

(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)

SA

انظر CSA

المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

UNCT

فريق األمم المتحدة القطري

UNDAC

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)

SADD

البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن واإلعاقة

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

SAARC

رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

SADC

الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

UNFPA

صندوق األمم المتحدة للسكان

SDR

مراجعة البيانات الثانوية

UNHAS

خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية

SMCS

(النظام العالمي لإلنذار والتنسيق يف مجال الكوارث) نظام

UNHCR

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

UNICEF

SMT

فريق إدارة األمن (األمم المتحدة يف البلد)

منظمة األمم المتحدة للطفولة

UNITAR

SOPS

إجراءات التشغيل المعيارية

معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث

UNOG

(UN) SPM

كتيب السياسة األمنية لألمم المتحدة (إدارة األمم المتحدة

مكتب األمم المتحدة يف جنيف

SRSG

الممثل الخاص لألمين العام

برنامج التطبيقات
الساتلية التشغيلية
(يونوسات)

برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية التابع لمعهد األمم

SSAFE

(برنامج تدريبي) عن نُهج األمن والسالمة يف البيئات

األقمار الصناعية لرسم الخرائط والتنسيق

لشؤون السالمة واألمن)

USAID

المتحدة للتدريب والبحث

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

الميدانية

USAR

البحث واإلنقاذ الحضري

TOR

الشروط المرجعية

USG

وكيل األمين العام

TSF

منظمة تليكوم بال حدود

VOSOCC

المركز االفتراضي لتنسيق العمليات يف الموقع

UMS

برنامج بعثة نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث

من يفعل وماذا وأين من يفعل وماذا وأين (منتج معلومات)

UNDMT

فريق األمم المتحدة إلدارة الكوارث

والتنسيق

إدارة شؤون السالمة إدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة
واألمن لدى األمم
المتحدة

المياه والصرف
الصحي والصحة
العامة

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

WFP

برنامج األغذية العالمي

WHO

منظمة الصحة العالمية

الرجاء األخذ يف االعتبار أن الكلمات األوائلية الخاصة بمنظمة معينة (مثل المنظمات اإلقليمية) أو ميدان معين (مثل اإلسعافات األولية واالتصاالت السلكية والالسلكية) والتي تظهر مرة واحدة أو مرتين فقط يف
نفس القسم ليست مدرجة يف قائمة الكلمات األوائلية و/أو يتم توضيحها بالكامل يف كل مرة يف النص.

197

نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

2018

الدليل الميداين

ر.6.

الحروف الصوتية ،إشارات النداء القياسية لألمم المتحدة واأللفاظ اإلجرائية للراديو
الحرف

النطق

الحرف

النطق

الحرف

النطق

أ

ألفا

ي

جولييت

ص

سييرا

ب

برافو

ك

كيلو

ر

تانغو

ج

تشاريل

ل

ليما

يو

يونيفورم

د

دلتا

م

مايك

يف

فيكتور

هـ

مكتب المفوضية األوروبية

ن

نوفمبر

دابليو

ويسكي

للمساعدات اإلنسانية
والحماية المدنية

و

فوكستروت

س

أوسكار

إ كس

إ كس-راي

ز

غولف

ع

بابا

واي

يانكي

ح

هوتل

كيو

كيبيك

زي

زولو

ط

إينديا

آر

روميو

داخل نظام األمم المتحدة لرموز النداء ،يشير الحرف األوىل إىل موقع الشبكة ،وعادة ما يذكر الحرف األول من اسم الموقع ،فإذا كانت هذا الحرف قيد االستخدام
فعال من قبل شبكة أخرى داخل البلد ،يستخدم الحرف األخير ،ويستمر ذلك حتى يعثر على حرف متاح يف اسم الموقع ،وعلى سبيل المثال ،من األرجح أن
تستخدم شبكة تعمل يف باكستان مايك لـمولتان ودلتا لمظفر اباد ونوفمبر لمانسيرا.
يشير الحرف الثاين من رمز للنداء إىل الوكالة:

الحرف

المنظمة

الحرف

المنظمة

ألفا

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

نوفمبر

صندوق األمم المتحدة للسكان

برافو

البنك الدويل/صندوق النقد الدويل

أوسكار

قسم التنسيق واالستجابة/نظام األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق

تشاريل

منظمة األمم المتحدة للطفولة

بابا

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

دلتا

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

كيبيك

إدارة عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم

إيكو

اليونيسكو

روميو

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

فوكستروت

برنامج األغذية العالمي

سييرا

إدارة شؤون السالمة واألمن لدى األمم المتحدة

تانغو

موئل األمم المتحدة

يونيفورم

األمانة العامة لألمم المتحدة

غولف
هوتل

منظمة الصحة العالمية

إينديا

فيكتور

جولييت

ويسكي

كيلو

إ كس-راي

مخصصة للمنظمات غير الحكومية

ليما

مركز األمم المتحدة المشترك للوجستيات

يانكي

مخصصة للمنظمات غير الحكومية

مايك

المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ

زولو

مخصصة للمنظمات غير الحكومية
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يشير الرقم األول من رمز النداء إىل الوظيفة داخل الوكالة:

األشكال

سوف تكون األعداد أو األرقام متابعة.
عموما ،ترسل األعداد رقما ً برقمٍ باستثناء أن المئات واآلالف

الرقم

القسم

1

اإلدارة ومختلف كبار الموظفين

2

المالية  /اإلدارة

3

اللوجستيات

4

البرنامج

5

أمن الموظفين  /الحراس

6

خاص بكل وكالة

7

الدوافع

8

موظفو الدعم الفني ،على سبيل المثال االتصاالت وتكنولوجيا

9

الزوار  /خاص بكل وكالة

المتكررة تلفظ على هذا النحو.

انتهى

من خالل محطتي أنا على اتصال بالمحطة التي تتصل بها؛ يمكنني أن أ كون بمثابة
محطة إعادة إرسال.
رسالة ممررة إلى تم تمرير رسالتك إىل...
تلقيت

لقد تلقيت إرسالك األخير بشكل جيد.

هل تتلقى حتى
اآلن؟

هل تلقيت هذا الجزء من رسالتي بشكل جيد؟

سأعمل بها

لقد تلقيت رسالتك وفهمتها وأعمل بما جاء فيها( .لالستخدام

المعلومات وغيرهم

يشير آخر رقم أو رقمين إىل األفراد المختلفين يف القسم ،وعلى سبيل المثال،
سيكون قائد فريق األمم المتحدة المعني بتقييم وتنسيق الكوارث يف مظفر
أباد هو دلتا-أوسكار1-؛ أما نائب قائد فريق األمم المتحدة المعني بتقييم
وتنسيق الكوارث فسيكون دلتا-أوسكار.1-1-

هنا ينتهي دوري يف اإلرسال؛ من المتوقع تلقي رسالة؛ تفضل.

فقط من قبل المرسل إليه).

ال يجب استخدام لفظتي "تلقيت" و "سأعمل بها" معا ً أبداً.
محطة غير
معروفة

هوية المحطة التي تتصل أو التي أحاول االتصال بها غير معروفة.

انتظر (انتظر-
انتظر)

يجب أن أتوقف لبضع ثوان.

انتظر  -انتهى

عليّ أن أتوقف لفترة أطول من بضع ثوان وسوف أتصل بك مرة
أخرى عندما أ كون جاهزاً.

انتهى

هذه هي نهاية إرسايل لك.
ال ينتظر منك أي رد أو تأكيد للتلقي.

الكلمات اإلجرائية المعنى

ال ترد؛ ليس لدي أي شيء آخر لك .على أن أتصل اآلن بمحطة

تأكيد االستالم

الرجاء تأكيد استالم رسالتي وسوف تستجيب لما جاء فيها.

انتهى بالنسبة
لك

أخرى على الشبكة.

إيجابي  -سلبي

نعم/صحيح  -ال/غير صحيح.

كرر لي
ّ

ك ّرر يل اإلرسال التايل بالكامل تماما ً كما ورد.

كل شيء بعد أو
كل شيء قبل

كل ما قلته أنت (قلته أنا) بعد( ...الكلمة المفتاحية).

أكرر لك
أنا ّ

ما يلي هو ردي على طلبك لتكرار الرسالة.

كرر من فضلك
ّ

كرر جميع إرساالتك األخيرة.

كل ما قلته أنت (قلته أنا) قبل( ...الكلمة المفتاحية).
صحيح (هذا
صحيح)

ما نقلته صحيح.

تصويب

هناك خطأ يف هذا اإلرسال ،وسوف تستمر حتى الكلمة األخيرة

(المجموعة) المرسلة بشكل صحيح.

هناك خطأ يف هذا اإلرسال .النسخة الصحيحة هي...
فيما يلي النسخة الصحيحة للرد على طلبك التحقق الذي
أرسلتَه.

خطأ

إرسالك األخير غير صحيح .النسخة األصلية هي...
إيقاف جميع عمليات اإلرسال على هذه الشبكة فوراً .سيتم اإلبقاء

صمت  -صمت -
صمت

عليه حتى تعليقه.

تعليق الصمت

تم تعليق الصمت .الشبكة متاحة لالستقبال واإلرسال.

نهاية الرسالة -
انتهى

ينتهي ذلك الرسالة المرسلة للتو (وكذا تعليمات الرسالة
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المتعلقة برسالة رسمية).

تليها "كل شيء بعد"" ،كل شيء قبل"" ،كلمة بعد"" ،كلمة"
"قبل ".. .يعني :كرر( ...الجزء المشار إليه).

أكرر
ّ

أنا أ كرر إرسايل أو الجزء المحدد.

إرسال

امض قدما يف إرسالك.

أرسل رسالتك

تفضل ،أرسل .أنا مستعد للنسخ.

تكلم ببطء

قلّل من سرعة إرسالك.

أنا أهجئ

سأقوم بتهجئة الكلمة أو المجموعة التالية أو ما يعادلها صوتياً( .ال
تستخدم عند إرسال مجموعات مشفرة فقط).
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حركة الصليب األحمر والهالل
األحمر

مصادر البيانات الثانوية

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر

معلومات عامة  -الملفات القطرية

اللجنة الدولية للصليب األحمر

قواعد البيانات  /المؤشرات
صندوق األمم المتحدة للسكان
(البيانات الديموغرافية)
دائرة اإلحصاءات/قاعدة بيانات
األمم المتحدة
قاعدة البيانات الدولية للكوارث

www.unfpa.org
unstats.un.org/unsd/databases.
htm
www.emdat.be/country-profile

منظمة الصحة العالمية

www.who.int

اليونيسيف (إحصائيات)

www.unicef.org/statistics/index.
html

البنك الدولي (المؤشرات)
تقارير التنمية البشرية
ملفات تعريف  ELDISالقطرية

data.worldbank.org/indicator
hdr.undp.org/en
www.eldis.org/go/country-profiles

اإلنذار والتنسيق العالميين
بخصوص الكوارث .النظام
نظام اإلنذار المبكر بشأن األغذية
مؤسسة مابلكروفت (مؤشر
المخاطر العالمية)
الوقاية (الحد من مخاطر
الكوارث)

www.eird.org/country-profiles/

www.gdacs.org

االستجابة اإلنسانية
RELIEFWEB
كتاب حقائق وكالة المخابرات
المركزية

www.fews.net
maplecroft.com/portfolio/
www.preventionweb.net

مؤسسة رويترز

سي إن إن
بي بي سي

www.bbc.com

الجهات المانحة
مكتب المفوضية األوروبية
للمساعدات اإلنسانية والحماية
المدنية
الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية

www.ec.europa.eu/echo/index

www.usaid.gov

حسب نوع الكارثة

المركز الوطني لألعاصير

www.nhc.noaa.gov

WEATHER.COM

www.weather.com

الطقس االستوائي

28STORMS
المركز المشترك للتحذير من
األعاصير

vosocc.unocha.org/
www.humanitarianresponse.info
www.reliefweb.int
www.cia.gov/library/publications/
the-

atlas.pdc.org/atlas/

www.wunderground.com/tropical
hwn.org/
28storms.com/
www.usno.navy.mil/JTWC/

الزلزال

أخبار الزالزل

https://earthquake.usgs.gov/
www.earthquakenews.com

االنهيار األرضي
هيئة المسح الجيولوجي
األمريكية  -االنهيارات األرضية

landslides.usgs.gov/

الفيضانات
مرصد دارتماوث للفيضانات

floodobservatory.colorado.edu/

حاالت الطوارئ المعقدة
رصد التشرد الداخلي
الطوارئ البيئية
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http://news.trust.org//
humanitarian/
www.cnn.com

هيئة المسح الجيولوجي
األمريكية  -الزلزال

world-factbook/index.html
أطلس المخاطر العالمية (مركز
المحيط الهادئ للكوارث)

وسائل اإلعالم

هاريكاين ووتش نت

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
المركز االفتراضي لتنسيق
العمليات في الموقع

www.icrc.org

إعصار/زوبعة/تايفون

الحد من مخاطر الكوارث  /التأهب
الملفات القطرية الخاصة
باالستراتيجية الدولية للحد من
الكوارث

www.ifrc.org

www.internal-displacement.org/
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مركز الطوارئ البيئية

www.eecentre.org

مكتبة مركز المأوى

consensus/#humanitarian-library

حسب القطاع
التغذية

األمن الغذائي
مؤشر األمن الغذائي العالمي
بنك تقييم برنامج األغذية
العالمي

foodsecurityindex.eiu.com/Country
www.wfp.org/food-security/
assessment-bank

مؤشر الجوع العالمي

www.ifpri.org/publication/-2012
globalhunger-index

إحصائيات منظمة األغذية
والزراعة  -قاعدة البيانات
اإلحصائية في المنظمة
 - FEWSNETسبل العيش
السياسات والبحوث الدولية في
ميدان األغذية
الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية

www.fao.org/faostat/en/#data

www.fews.net/sectors/livelihoods
www.ifpri.org

أطلس الصحة العالمية لمنظمة
الصحة العالمية
المسوحات الصحية الديموغرافية
ملفات المالريا القطرية إلدارة
التنمية الدولية
تحالف اإليدز
اتجاهات منظمة الصحة العالمية
في الوفيات النفاسية

www.ruralpovertyportal.org

www.who.int/gho/database/en
www.who.int/globalatlas/
dhsprogram.com/
www.dfid.gov.uk/
www.aidsalliance.org
www.who.int/healthinfo/statistics/

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

www.ifrc.org

المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين

www.unhcr.org

مركز رصد التشرد الداخلي

www.internal-displacement.org
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www.who.int/nutrition/
www.unicef.org/nutrition

الحماية
مرصد حقوق اإلنسان

www.hrw.org

منظمة العفو الدولية

www.amnesty.org

فريق حقوق األقليات

www.minorityrights.org

المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين

www.unhcr.org

مكتب المساعدة في الكوارث
الخارجية

www.ohchr.org

أعمال األمم المتحدة المتعلقة
باأللغام

الرابطة الدولية لمساعدة
المسنين

www.weforum.org
www.mineaction.org
http://www.hi-us.org/
www.helpage.org

اللوجستيات
مجموعة اللوجستيات

www.logcluster.org

المياه والصرف الصحي والصحة العامة
لجنة األمم المتحدة المعنية
بالموارد المائية

www.unwater.org

الدروس المستخلصة
شبكة التعلم ألغراض المساءلة
واألداء في ميدان العمل
اإلنساني

www.alnap.org

األوراق التلخيصية للكوارث

www.acaps.org

أنواع أخرى

مأوى
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر

منظمة األمم المتحدة للطفولة

إلنسانية والشمولية

indmaternalmortality/en
قسم السفر الدولي والصحة
التابع لمنظمة الصحة العالمية

ملفات التغذية القطرية لمنظمة
الصحة العالمية

المحفل االقتصادي العالمي

الصحة
المرصد الصحي العالمي لمنظمة
الصحة العالمية

http://sheltercentre.org/

الصور الجغرافية المكانية
الصور الفضائية

www.eurimage.com
www.ssd.noaa.gov
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أنشطة تعميم الحماية حسب القطاع
تتناول قائمة األنشطة التالية العديد من مجاالت الحماية يف سياق
االستجابة للكوارث :عمليات اإلخالء؛ واألطفال؛ والنساء والفتيات؛
واالشخاص ذوو االحتياجات الخاصة؛ و كبار السن؛ واالضطرابات
النفسية واإلجهاد النفسي االجتماعي؛ وسيادة القانون؛ والسكن
واألرض والملكية ،ولقد كُتبت لمساعدة عمال الحماية الوطنيين
والدوليين على:
•تحسين فهمهم لحقوق مختلف الفئات المتضررة من الكوارث
ومواطن ضعفهم.
•تحديد تهديدات الحماية المشتركة ومجابهتها.
•دعم النهج الحساسة للحماية للتعايف وإعادة التأهيل بعد الكوارث.
ومن شأن التغييرات الطفيفة يف إدارة المساعدة وتقديمها أن يقلل
بشكل كبير من انتهاكات الحماية ،وباإلضافة إىل ذلك ،يحسن تعميم
الحماية الفعالية والكفاءة الشاملة لجميع القطاعات ،ألنه يضمن
وصول المساعدة إىل كل شخص متضرر من الكوارث.
أنشطة المنطقة/القطاع

اإلخالء
• تأكدوا من أن خطط اإلخالء تلبي احتياجات األشخاص الذين
يصعب الوصول إليهم (الذين يالزمون منازلهم أو يف المستشفيات
أو دور األيتام أو السجون أو كبار السن أو ذوي االحتياجات
الخاصة) ،وساعدوهم على الوصول إىل مواقع اإلخالء وحزم
أمتعتهم وركوب وسائل النقل ،وارسموا مخطط موقعهم لفرق
االستجابة لحاالت الطوارئ.
• ضعوا بروتوكوالت لمنع تشتت األسرة أثناء عمليات اإلخالء

(سجلوا كل فرد من أفراد األسرة وقدموا بطاقات أسماء لألطفال
وتأكدوا من سفر العائالت معا ً وما إىل ذلك.).

• ساعدوا الناس على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن إجالئهم،
وقدموا معلومات عن الخدمات المتاحة يف مواقع إيواء الطوارئ
والتدابير المعمول بها لحماية األراضي والممتلكات المتروكة ،إلخ.
• قوموا بتنظيم الحمالت اإلعالمية ،وحدّدوا المجموعات ()1
التي يصعب الوصول إليها ،باستخدام ( )2مجموعة متنوعة من
الوسائط ،يف ( )3جميع اللغات الالزمة ،وقوموا بإجراء مكالمات
من منزل إىل آخر ،واستخدموا وسائل اإلعالم التي يستخدمها
األشخاص الذين يعانون من ضعف السمع والبصر ،واستهدفوا
المؤسسات أو فضاءات المعيشة شبه المستقلة.
• قوموا بتوضيح أن عمليات اإلخالء القسري يجب أن تكون مبررة،
على أساس القانون ،وأن بضمان أن تنفيذها سيكون دون تمييز.
• أثناء عمليات اإلخالء ،أعطوا األولوية ( )1للمواقع التي يواجه فيها
األشخاص أ كبر خطر جسدي؛ و ( )2ولألشخاص الذين يحتاجون
إىل المساعدة يف تلك المواقع (مثل كبار السن وذوي االحتياجات
الخاصة والنساء واألطفال غير المصحوبين بذويهم واألسر التي
ترأسها نساء أو أطفال واألقليات ،إلخ).
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•ضعوا بروتوكوالت لتجنب النزاعات على الممتلكات والسرقة
وإدارتها ،وشجعوا أصحاب العقارات على تسجيل أصولهم قبل
اإلخالء أو عند وصولهم إىل ملجأ للطوارئ.
•قوموا بتثبيط أية محاوالت للعودة إىل المناطق ذات الخطورة
العالية عن طريق إنشاء أطواق وعالمات تحذير ودوريات ،إلخ.
•بمجرد أن تصبح العودة إىل المناطق المتضررة آمنة ،قوموا بدعم
زيارات "اذهب وتفحص" ونشر معلومات دورية عن السالمة
والخيارات المتاحة وبرامج مساعدة سبل المعيشة ،إلخ.

التخطيط للطوارئ والتأهب للكوارث
• قوموا بتقييم مواقع مأوى الطوارئ المحتملة فيما يخص
المخاطر المادية واالجتماعية وتوظيف فرق متعددة القطاعات،
وقوموا باختيار المواقع لدواعي السالمة والقرب من موقع الكارثة
والوصول إىل سبل العيش.
• تأكدوا من أن التشريعات تغطي بشكل كاف جميع المسائل
التي قد تطرأ بعد وقوع كارثة طبيعية.
• احفظوا بيانات تسجيل المواليد وسجالت اإلسكان واألراضي
والممتلكات (على سبيل المثال ،دمج البيانات المحلية يف قاعدة
بيانات مركزية وتحديث السجالت والنسخ االحتياطي لها).

التنسيق
• أثناء تقييم االحتياجات ،اجمعوا البيانات المصنفة عن الجنس
والعمر والحالة الصحية.
• لتقليل اإلجهاد ،نسقوا عمليات تقييم االحتياجات وجمع البيانات
والمراقبة ،وتأكدوا من عدم مقابلة األفراد مقابلة متكررة ،وقوموا
بتدريب موظفي المقابالت يف مبادئ الرعاية النفسية واالجتماعية.
• يجب أن تتضمن خطط العمل اإلنساين المشتركة وخطط
استجابة القطاع وتقارير الحالة تقارير دورية عن أنشطة الحماية
الموضحة يف هذه المصفوفة.
• يجب أن تحافظ أنشطة التنسيق المدين  -العسكري على الفضاء
اإلنساين.

تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات 
• يجب إعطاء األولوية لتخصيص المالجئ لألسر التي لديها أفراد
من الفئات الضعيفة.

• تأكدوا من أن كبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

والنساء العازبات واألطفال والشباب غير المصحوبين بذويهم)1( :

يقيمون يف مأوى مناسب ،وعلى مقربة من دورات المياه ومرافق
االستحمام ونقاط توزيع المساعدات؛ ( )2وأن يتم وضعهم يف

مجموعات مالئمة (األقارب وغيرهم من الفئات الضعيفة ،وما إىل
ذلك) وأن يتم على األقل استيعابهم بشكل منفصل عن الذكور
غير المرتبطين؛ ( )3وأن تكون لهم األولوية يف الحصول على

الغذاء والمواد غير الغذائية وأن يكون ذلك مناسبا لهم ثقافيا.
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• يجب توفير المالجئ التي يمكن أن تستوعب العائالت من
مختلف األحجام.
•يجب توجيه عائلة واحدة لكل مأوى ،ويجب توفير سكن منفصل
للنساء الحوامل واألمهات المرضعات.
• يجب تكييف المرافق لتلبي احتياجات كبار السن والمعوقين
(القضبان اليدوية سهولة الوصول إىل الكراسي المتحركة).
• يجب إعطاء األولوية لألشخاص الضعفاء من كبار السن أو ذوي
االحتياجات الخاصة أو المصابين لنقلهم إىل أماكن مالئمة أ كثر.
• اجعلوا المرافق الصحية أ كثر أمانا ً وكذلك نقاط تجميع الطعام
والمياه والمساحات المخصصة لألطفال ،وذلك من خالل
المصابيح الكاشفة والدوريات.
• يجب توفير المساحات المالئمة لألطفال ونوادي الشباب
والمدارس.
• حافظوا على الطابع اإلنساين للمخيمات ومواقع اإلخالء.
•يجب نقل المخيمات والمواقع التي أنشأتها القوات العسكرية أو
الجماعات المسلحة إىل اإلدارة المدنية يف أقرب وقت ممكن؛ كما
يجب أن يقتصر دور الشرطة وقوات األمن على توفير األمن.
• حيثما كان ذلك مطلوبا ً ومناسباً ،أنشروا عناصر من الشرطة
الوطنية أو الدولية يف مواقع اإليواء.
• يجب رصد األمن وتعزيز الترتيبات المجتمعية لرصد والوقاية
واالستجابة للمخاطر األمنية ،وتأكدوا من أن خطط إغالق
المخيمات أو مواقع اإلخالء تشمل استراتيجيات الحماية والمأوى
التي تستجيب لمتطلبات الحلول الدائمة.

االنتعاش المبكر
• يجب وضع برامج للتدريب المهني واالئتمانات الصغيرة الموجهة
لألسر التي ترأسها النساء وذوي االحتياجات الخاصة؛ وكذا تسهيل
االكتفاء الذايت والتوظيف.
• تأكدوا من أن برامج كسب الرزق والدعم (النقد والغذاء مقابل
العمل ،إلخ) تشمل النساء واألشخاص ذوي االحتياجات وكبار
السن ومعالجة الصعاب التي يواجهونها (من خالل توفير عمل
بدوام جزيئ ومرن ومن المنزل ،إلخ).
• يجب معالجة أسباب عمل األطفال (مثل الفقر والبطالة) ،على
سبيل المثال من خالل تقديم حوافز العودة إىل المدرسة أو تقليل
مديونية األسرة أو تشجيع توظيف أفراد األسرة البالغين وتوفير
مهارات بناء القدرات ،إلخ.

التعليم
• لتجنب عمالة األطفال وتعزيز التعليم المدرسي ،اربطوا
استراتيجيات التعليم بمبادرات سبل العيش.
• تأكدوا من أنه بإمكان األطفال الذهاب إىل المدارس ،يف مواقع
اإلخالء وعند عودتهم وإذا تم نقلهم.

األمن الغذايئ والتغذية
• تأكدوا من أن آليات التوزيع )1( :تحترم العادات المحلية؛ ()2
توفر الغذاء بكميات يمكن حملها بسهولة؛ ( )3تس ّهل التسليم
المباشر لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة (مثل كبار
السن وذوي االحتياجات الخاصة).
• ضعوا استراتيجيات تسهل توزيع األغذية على األفراد الذين ال
يملكون الوثائق وللنازحين الذين يعيشون يف المناطق الحضرية أو
مع األسر المضيفة ،إلخ.
• تأكدوا من أن الطعام يلبي االحتياجات الغذائية لألطفال والنساء
الحوامل والمرضعات وكبار السن( .على سبيل المثال ،يجب أن
تكون إمدادات الغذاء سهلة الفتح والمضغ والهضم).

الصحة والدعم النفسي االجتماعي
• يجب توفير الخدمات الصحية واألدوية التي تُعالج اإلصابات
الناجمة عن الكوارث وإعادة التأهيل؛ وكذا توفير الرعاية فيما
يتعلق بالتوليد واألمراض المزمنة والقبالة وطب األطفال.
• تأكدوا من أن األفراد محدودي الحركة (كبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة والنساء المقيدات ألسباب ثقافية ،وما إىل
ذلك) ،وأن األشخاص النازحين داخليا الذين ال يملكون وثائق أو
الذين يعيشون يف المناطق الحضرية أو مع أسر مضيفة ،يمكنهم
االستفادة من الخدمات الصحية (الزيارات المنزلية ،العيادات
المتنقلة ،خدمات النقل وغيرها).
• يجب تطوير برامج تلبي االحتياجات النفسية واالجتماعية
لألطفال واألرامل وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ،و(فكروا
يف خدمات االستشارة و "خطوط االتصال المباشرة"؛ ومجموعات
الدعم والمساعدة الذاتية؛ والشبكات المجتمعية :األحداث
والطقوس الدينية أو العرفية؛ األنشطة المجتمعية والرياضية).

الحماية والوقاية من االستغالل واإلساءة
• قوموا بانتظام بتقييم تعرض األطفال والنساء وكبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة الماكثين يف مالجئ الطوارئ أو يتلقون الرعاية
يف مؤسسات مؤقتة أو بديلة.
• قوموا بوضع آليات بسيطة وسهلة الوصول إليها وآمنة وسرية
(بما يف ذلك المساعدة القانونية والخدمات االستشارية) لرصد
حوادث العنف أو االستغالل واإلبالغ عنها.
• يجب توفير المناصرة والتدريب للشرطة وحرس الحدود والقضاة
وغيرهم من العاملين يف مجال الحماية بشأن مخاطر العنف
القائم على الجنس واالتجار باألشخاص وعمل األطفال وحقوق
واحتياجات الناجين وكيفية تلقي الشكاوى والتحقيق فيها.
• يجب إنشاء برامج تعالج مخاطر وأسباب االتجار باألشخاص
واالستغالل ،وعمالة األطفال والعمل القسري والعنف المنزيل
والتجنيد يف القوات المسلحة واالستبعاد من التعليم.
• يجب وضع مدونات لقواعد السلوك تحظر على الموظفين
(وموظفي الوكاالت الشريكة) المشاركة يف أي شكل من أشكال
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االستغالل أو اإليذاء الجنسيين أو الترويج لهما أو تيسيرهما
وتطبيق قواعد صارمة للرصد واإلبالغ والتحقيق والعقوبات،
وقوموا بتدريب جميع الموظفين والمتطوعين العاملين يف
المخيمات على قواعد السلوك والتأكد من أنه يمكن التعرف على
الموظفين بوضوح.
• قوموا بإنشاء برامج إلعادة تأهيل الضحايا ودعمهم (تقديم
المشورة وا كتساب المهارات وحوافز العودة إىل المدرسة ،وما إىل
ذلك).
• يجب دعم وضع عمليات تحديد المصالح الفضلى الرسمية
لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وغيرهم من
األطفال المعرضين للخطر.

الوثائق الشخصية
• قوموا بإنشاء برامج لمساعدة األفراد على الحصول على أو
استرداد المستندات الشخصية أو استبدالها بتكلفة منخفضة أو
بدون تكلفة.
• ضعوا ضمانات وقوموا بالمراقبة لضمان عدم احتجاز األفراد
الذين فقدوا المستندات الشخصية بشكل تعسفي أو منعهم من
الحصول على المساعدات اإلنسانية أو برامج اإلسكان.
• يجب التشجيع على اعتماد نهج مرن بشأن متطلبات إثبات
الهوية عند فقد المستندات واتباع الحلول المؤقتة (على سبيل
المثال ،النهج المجتمعية).
• تأكدوا من إصدار مستندات شخصية للنساء واألطفال غير
المصحوبين بذويهم أو األيتام باسمهم.

الرصد
• يجب إنشاء آلية مشتركة بين الوكاالت لتنسيق الرصد وتحليل
النطاق الكامل لمخاطر الحماية للفئات الضعيفة ،وتأكدوا من
أن اآللية آمنة وسرية وتحترم الخصوصية ،وأنها مشتركة (حسب
االقتضاء) عبر القطاعات.
• يجب رفع الوعي يف المجتمع حول مخاطر الحماية ،وأين يمكن
القيام بذلك بأمان؛ كما يجب إنشاء آليات مجتمعية لدعم الرصد
والوقاية واالستجابة.
• يجب تطوير آليات اإلحالة (خدمات الدعم وأنظمة إدارة
المعلومات) لتسهيل إدارة الحاالت،

تشتت األسرة ولم الشمل
• يجب وضع بروتوكوالت لمنع تشتت األسرة أثناء اإلخالء
والتحركات السكانية الثانوية ،ويجب وضع عالمة تعريف على
األطفال؛ والتأكد من أن األسر تسافر معاً ،إلخ.
• يجب وضع إجراءات لتحديد األطفال المنفصلين عن ذويهم
وتسجيلهم؛ وكذا وضع برامج لتتبع األسرة ولم شملها ،ويجب
اعتماد نهج منسق (استخدام نماذج التسجيل المشتركة
واستضافة قاعدة بيانات التعريف يف وكالة واحدة).
• قوموا بإدراج كبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات والنساء غير
المصحوبين بذويهم يف برامج البحث عن المفقودين ولم شملهم.
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سيادة القانون
• يجب دعم السلطات المحلية الستعادة القانون والنظام بسرعة
ومنع الجريمة ،وعلى سبيل المثال ،القيام بدوريات؛ وتسهيل
إصالح أو نقل المحاكم ومرا كز الشرطة والمرافق اإلصالحية؛
واستبدال موظفي القطاع القضايئ ،وإذا لزم األمر ،قوموا بتعيين
الموظفين مؤقتا ً من مواقع غير متضررة.
• يجب تدريب الموظفين القضائيين المعينين حديثا ً يف القضايا
المتعلقة بالكوارث (تعيينات الوصاية ،اإلسكان ،قضايا األراضي
والممتلكات ،إلخ).
• يجب تطبيق الالمركزية يف الخدمات القانونية (من خالل مكاتب
المساعدة القانونية المتنقلة ،أو القادة غير الرسميين والعرفيين)
من أجل توفير المعلومات القانونية ومساعدة الناس على
الوصول إىل برامج المساعدات اإلنسانية أو التعويضات.
• يجب تقديم المساعدة الفنية لتطوير ومراقبة المنتديات القانونية
أو اإلدارية المنشأة خصيصا لغرض محدد.
• أنشروا المعلومات حول المسائل القانونية (استبدال الوثائق
الشخصية وسياسة قانون األراضي وقوانين الميراث والوصاية،
وما إىل ذلك).
• قدموا المساعدة الفنية لتوجيه صياغة قوانين الطوارئ
والمراسيم التي قد تكون مطلوبة.
• أنشروا على نطاق واسع قوانين الطوارئ والمراسيم التي تنظم
حرية الحركة (المناطق المحظورة وحظر التجول ،وما إىل ذلك) ،يف
أشكال ولغات تجعلها مفهومة ويف متناول الجميع ،ال سيما تلك
الموجودة يف مالجئ الطوارئ.
جعوا على مراعاة الحد األدىن من المعايير يف مرافق االحتجاز،
•ش ّ
وال سيما معالجة القضايا يف الوقت المناسب وفصل األطفال عن
المحتجزين الذكور البالغين ،وراقبوا وضعهم عن كثب دوريا.
•المأوى/المواد غير الغذائية
• تأكدوا من أن الفئات الضعيفة )1( :قد حصلت على مأوى
مستقل ومناسب؛ ( )2وتلقت المساعدة يف بناء المأوى؛ ()3
وحصلت كذلك على مأوى قابل للقفل وغير شفاف.
• قوموا بإدراج اللوازم الصحية للنساء ومصادر اإلضاءة المحمولة يف
حزم المواد غير الغذائية.

المأوى/المواد غير الغذائية
• تأكدوا من أن آليات التوزيع )1( :تحترم العادات المحلية ؛ ()2
وأن التزويد بالمواد يكون يف عبوات تحمل بسهولة؛ ( )3ومن
تسهيل وصول األشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة
(عن طريق التسليم المباشر ونقاط التوزيع المنفصلة والخدمات
المتنقلة)؛ ( )4ومن تعزيز الكرامة (على سبيل المثال ،منع
اإلفراط يف طابور االنتظار واالكتظاظ).
• تأكدوا من أن برامج المأوى سهلة االستفادة منها وتشمل األفراد
الذين يفتقرون إىل الوثائق والمشردين داخليا ً الذين يعيشون يف
المناطق الحضرية أو مع األسر المضيفة ،إلخ.
• عند توزيع المساعدات اإلنسانية ،قوموا بتضمين مؤسسات
الصحة العقلية والمستشفيات ودور األيتام ،إلخ.
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• تأكدوا من استراتيجيات المعلومات حول هدف عملية اإلغاثة:
( )1المجموعات التي يصعب الوصول إليها ،باستخدام ()2
مجموعة متنوعة من الوسائط ،يف ( )3جميع اللغات المحلية
الالزمة ،وقوموا بإجراء مكالمات من الباب إىل الباب واستخدام
الوسائط التي يستخدمها األشخاص الذين يعانون من ضعف
السمع والبصر.

المياه والصرف الصحي والصحة العامة
•يجب أن تكون مرافق االستحمام والمرحاض وجمع المياه)1( :
موزعة حسب الجنس؛ ( )2وقابلة للقفل؛ ( )3ومضاءة بشكل
جيد؛ ( )4وبالقرب من مالجئ الفئات الضعيفة؛ ( )5وتحتوي على
الدرابزين أو غيرها من التدابير لتي تسهل استعمال كبار السن
والمعوقين لهذه المرافق.

اإلسكان واألرض والممتلكات
• امنحوا كبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألسر
التي يعيلها أطفال والنساء الضعيفات األولوية للوصول إىل
اإلسكان الدائم والدعم المناسب إلعادة البناء.
جلي
• يجب بحماية أصول الفئات الضعيفة عن طريق :مس ّ
األصول؛ الرصد؛ تسجيل األراضي أو الممتلكات الموروثة باسم
المالك (وليس اسم الوصي أو األقرباء المتوفين)؛ تسجيل
مشترك للممتلكات الزوجية ،إلخ.
• قوموا بإعداد برامج مساعدة قانونية ومعلومات للنساء واألطفال
والفئات الضعيفة األخرى (مع التركيز على قانون الميراث
وتعيينات الوصاية وبرامج اإلسكان والرد وما إىل ذلك).
• حاربوا الممارسات (مثل طرد األرملة وطقوس التطهير) التي
تحرم المرأة من حقوق الملكية.
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• ادعموا الجهود الرامية إىل تحديد موقع سجالت األراضي وتأمينها
(عن طريق الرقمنة أو باستخدام تقنيات التجميد الجاف ،وما إىل
ذلك).
• ادعموا استبدال السكن واألراضي والممتلكات ووثائق الهوية
األخرى واإلسراع بإجراءات إصدار شهادات الوفاة (بالمجان) حتى
يتمكن األفراد من الحصول على الميراث واالستفادة من الخدمات
االجتماعية ،إلخ.
جعوا على المرونة يف متطلبات اإلثبات ألغراض إعادة بناء
•ش ّ
المنازل والمساعدة يف كسب العيش ،وعلى سبيل المثال،
اسمحوا باعتماد النُهج المجتمعية إلثبات الهوية الشخصية (بدال ً
من األدلة الوثائقية).
• س ّهلوا المتطلبات أو األدلة القانونية لضمان عدم حرمان المرأة
التي ترث أو تزوجت بموجب القانون العريف من الميراث أو
استبعادها من برامج االسترداد أو اإلسكان.
• ادعموا النهج المجتمعية لتوثيق االتفاقيات المتعلقة بحقوق
األراضي والمواقع وبيانات حيازة األراضي قبل الكوارث.
• اعملوا على إدراج األشخاص الذين ال يمتلكون ممتلكات
(المستأجرون والمستقطنون والذين ال يملكون أرضاً) يف برامج
التعويض وإعادة اإلعمار وإعادة اإلسكان.
• ادعموا إحياء عقود اإليجار/الحيازة ،بنفس األسعار والشروط.
• قوموا بإنشاء آليات شفافة وغير تمييزية لإلسكان واألراضي
والممتلكات.
• تأكدوا من أن خطط البنية التحتية تسهل وصول كبار السن
وذوي االحتياجات الخاصة إىل وسائل النقل والخدمات العامة
(الحصول على الكراسي المتحركة ومرافق ضعف البصر والسمع
ومراحيض ذات استعمال واسع ومواقف لذوي االحتياجات
الخاصة ،وما إىل ذلك).

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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