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تمهيد

 ُيقصد بالمبادئ التوجيهية التالية تقديم إرشادات عملية للفرقة القطرية
 للمسسساعدة النسسسانية. وتتألف هذه الفرقسسة مسسن وكالت المسسم المتحدة وسسسائر

 ،(1)المنظمات الدوليسسة والحركسسة الدوليسسة للصسسليب الحمسسر والهلل الحمسسر
 وممثلي المنظمات غيسسر الحكوميسسة، الذيسسن يشرعون فسسي عمليسسة مشتركسسة بيسسن
 الوكالت للتخطيسط للطوارئ بغيسة رفسع مسستوى تأهبهسا وتعزيسز قدراتهسا على

التصدي لحالت الطوارئ.

 وفسي الطار الوسسع للتأهسب للطوارئ، يشكسل التخطيسط المشترك بيسن
 الوكالت لمواجهسسسسة الطوارئ عنصسسسسرا أسسسسساسيا لكفالة اسسسسستعداد الوكالت
 والمنظمات النسسانية قدر المكان لدارة مجاهيسل المستقبل عن طريسق صسوغ
 اسستجابات للكوارث الطبيعيسة والصسراعات وغيرهسا مسن الزمات. كمسا ينبغسي
 في تخطيط الطوارئ المشترك بين الوكالت مراعاة سائر المبادرات المتصلة

بدرء الكوارث وخفض المخاطر والتعافي المبّكر، والتواصل معها. 

 وقسسد ُوضعسست الصسسيغة الولى مسسن المبادئ التوجيهيسسة المشتركسسة بيسسن
 .2001الوكالت للتخطيسسط للطوارئ مسسن أجسسل المسسساعدة النسسسانية فسسي عام 

 وشكلت هذه المبادئ التوجيهيسة الوثيقسة المرجعيسة الرئيسسية فسي عمليسة تخطيسط
 فتئ الطوارئ المشترك بين الوكالت. ومنذ صدور تلك المبادئ التوجيهية، ما

 السسسسياق النسسسساني يتطور، واكتسسسسبت الوكالت/المنظمات فسسسي أنحاء العالم
ة، وانطلقست عمليسة تعزيسز ُنظسم السستجابة النسسانية. وجرى تنقيسح  خسبرات جّم
 هذه المبادئ فسي محاولة لثرائهسا بمسا تراكسم مسن ممارسسات جيدة وجهود ترمسي
 إلى تعزيز قدرات الستجابة النسانية، وإمكانية التنبؤ، والمساءلة، والشراكة
 بغية إيصال الغاثة والحماية بصورة شاملة ملئمة تقوم على الحتياجات إلى
 عدد أكبر من الناس وعلى نحو أكثر فعالية وملءمة من حيث التوقيت. ويمثل
 النهسسج العنقودي، على وجسسه الخصسسوص، خطوة للرتقاء بمقاييسسس التنسسسيق

 يتجزأ مسسسن والقيادة والمسسسساءلة على الصسسسعيد القطاعسسسي، وهسسسو بذلك جزء ل
عمليتي التخطيط والتأهب للطوارئ بصورة مشتركة بين الوكالت.

 سستشارك الحركسة الدوليسة للصسليب الحمسر والهلل الحمسر فسي الفرقسة القطريسة()1
 النسسسانية بمسسا يتماشسسى مسسع سسسياسات الحركسسة واتفاقاتهسسا وقراراتهسسا التسسي اتخذتهسسا الليات

التنسيقية للحركة على المستوى القطري.
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 وقد جرى تنقيح المبادئ التوجيهية من خلل بذل جهود تعاونية وتنظيم
 عملية تشاورية بتوجيه من الفريق العامل الفرعي المعني بالتأهب والتخطيط
 للطوارئ التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالت، الذي يتألف من أعضاء

 ، والتحاد الدولي(2)تابعيسسن لمنظمسسة كيسسر، ولجنسسة الصسسليب الحمسسر الدوليسسة
 لجمعيات الصليب الحمر والهلل الحمر، ومكتب تنسيق الشؤون النسانية،
 وبرنامسج المسم المتحدة النمائي، ومفوضيسة المسم المتحدة لشؤون اللجئيسن،
 ومنظمسسة الصسسحة العالميسسة، ويشترك فسسي رئاسسسته برنامسسج الغذيسسة العالمسسي

للطفولة. ومنظمة المم المتحدة

 ويود الفريق العامل الفرعي المعني بالتأهب والتخطيط للطوارئ التابع
 للجنسة الدائمسة المشتركسة بيسن الوكالت أن يقدم الشكسر لجميسع الفراد التابعيسن
 للوكالت/المنظمات ومراكسسز العمسسل فسسي أنحاء العالم، الذيسسن أتاحوا خسسبراتهم

وتحليلتهم للمساهمة في عملية التنقيح.

 شاركست لجنسة الصسليب الحمسر الدوليسة فسي العمليسة التشاوريسة بشأن هذه المبادئ()2
 التوجيهيسة بوصسفها مدعوة دائمسا للمشاركسة فسي اللجنسة الدائمسة المشتركسة بيسن الوكالت. بيسد
 أن لجنسة الصسليب الحمسر الدوليسة تظسل تحتفسظ، بوصسفها منظمسة إنسسانية مسستقلة محايدة،
 بنظام التخطيسسط للطوارئ الخاص بهسسا. وسسسيتواصل التنسسسيق بيسسن لجنسسة الصسسليب الحمسسر
 الدوليسسسة والمسسسم المتحدة بالقدر اللزم لتحقيسسسق التكامسسسل التشغيلي وتعزيسسسز السسسستجابات

لحتياجات الناس المتأثرين بالصراعات المسلحة وغير ذلك من حالت العنف.
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1الفرع 

الجمهور المستهدف والغرض

 تسستهدف هذه التوجيهات على وجسه التحديسد الوكالت/المنظمات العاملة
 فسسسي مجال تقديسسسم المسسسساعدة والحمايسسسة الدوليتيسسسن للمتضرريسسسن فسسسي حالت
 الطوارئ. ففي معظم البلدان، ثمة هيئة دائمة يقودها منسق مقيم/منسق شؤون
 إنسسسانية، تعمسسل كمنتدى يجمسسع بيسسن تلك الوكالت/المنظمات. ولغراض هذه
 المبادئ التوجيهيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة، يشار إلى هذا المنتدى باسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

 . ولئن   
 كانسست المشاركسسة فسسي المنتدى تتسسسم بالتنوع، فإن الفرقسسة القطريسسة للشؤون
 النسسسانية تضسسم بيسسن ظهرانيهسسا وكالت المسسم المتحدة، والمنظمات الدوليسسة،
 والحركسة الدوليسة للصسليب الحمسر والهلل الحمسر، وممثلي المنظمات غيسر

الحكومية.

 وتقوم هذه المبادئ التوجيهيسسة على أسسساس القرار بأن المسسسؤولية عسسن
 تقديسم المسساعدة النسسانية إلى مسن يحتاجهسا إنمسا تقسع على عاتسق الحكومات فسي

 . وهسي تسسعى إلى رسسم الطرائق التسي يمكسن للمجتمسع النسساني(3)المقام الول
 الدولي أن يتبعهسسا لتنظيسسم نفسسسه فسسي سسسبيل تقديسسم الدعسسم للجراءات الوطنيسسة

وتحقيق التكامل معها.

 وترمسي المبادئ التوجيهيسة المشتركسة بيسن الوكالت للتخطيسط للطوارئ
 إلى مسساعدة الفرقسة القطريسة للشؤون النسسانية فسي التأهسب للتصسدي لحالت
 الطوارئ المحتملة بمسا يلزم مسن مسساعدة وحمايسة فسي مجال الشؤون النسسانية.
 وتقدم هذه المبادئ التوجيهيسسسة توصسسسيات بشأن سسسسبل وضسسسع وتنفيسسسذ عمليات
 مشتركسسة بيسسن الوكالت للتخطيسسط للطوارئ، وإعداد خطسسط متكاملة، ورصسسد

الجارية. إجراءات التأهب

 تتحمسسل كسسل دولة فسسي المقام الول مسسسؤولية العتناء بضحايسسا الكوارث الطبيعيسسة”()3
 وحالت الطوارئ الخرى التسسي تقسسع فسسي أراضيهسسا. ومسسن ثسسم تؤدي الدولة المتضررة الدور

 ”. قرارالرئيسي في الشروع بالمساعدة النسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها
.46/182الجمعية العامة 
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2الفرع 

المفاهيم الساسية

 تقوم هذه التوجيهات على افتراضين رئيسيين. أولهما أنه ينبغي لجميع
 الوكالت/المنظمات التسسي تقدم المسسساعدة والحمايسسة فسسي أي حالة طوارئ أن
 تكون على أهبسة السستعداد لكفالة تقديسم هذه الخدمات بفعاليسة وكفاءة. وثانيهمسا
 أن السستجابة الفعالة لحالت الطوارئ تسستلزم عمًل جماعيًا. ويتوقسع أن تكون
 هناك ترتيبات تنسسسسسسيقية فسسسسسي الوكالت/المنظمات لكفالة اتسسسسسساق وتكامسسسسسل

إجراءاتها.

 ويشكّسسسسسسل التخطيسسسسسسسط
 للطوارئ أداة إدارية لتحليل أثر
 الزمات المحتملة وكفالة اتخاذ

 الترتيبات الكافيسسسة الملئمسسسة بشكسسسل مسسسسبق بغيسسسة الوفاء باحتياجات السسسسكان
 المتضرريسن فسي حينسه وبشكسل فّعال ومناسسب. ويعسد التخطيسط للطوارئ أداٌة

لستباق وحل المشاكل التي عادة ما تظهر أثناء الستجابة النسانية.

 وقسد أثبتست التجربسة أن السستجابة النسسانية الفعالة عنسد اندلع أي أزمسة
 تتأثسسسسر تأثرًا شديدًا بمسسسسستوى التأهسسسسب والتخطيسسسسط لدى الوكالت/المنظمات

المستجيبة، وكذلك بما يتوافر لديها من قدرات وموارد.

 

 

 

 

 

Organization specific 
planning

Inter-Agency Planning:
Common Planning Framework

Sector/cluster 
planning

Box 1. Inter-agency Common Planning 
Framework

إطار التخطيط المشترك بين الوكالت1: الطار 

إطار: التخطيط المشترك بين الوكالت
التخطيط المشترك

التخطيط على صعيد
المجموعا/القطاعات

ت العنقودية

التخطيط الخاص بكل
منظمة على حدة
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 ويقدم تخطيسسط الطوارئ المشترك بيسسن الوكالت إطارا مشتركسسا شامل
 لتوجيسه العمسل الجماعسي الذي تضطلع بسه الطراف كافًة، بمسا فسي ذلك فرادى

 يلغسسي تخطيسسط . ول(4)الوكالت/المنظمات والقطاعات/المجموعات العنقوديسسة
 الطوارئ المشترك بيسسن الوكالت الحاجسسة إلى قيام فرادى الوكالت/المنظمات
 بإعداد خططها بما يوافق ولياتها ومسؤولياتها ضمن القطاعات/المجموعات

 يلزم مسن تركيسز وتماسسك العنقوديسة. بيسد أن مسن فوائد هذا التخطيسط إضفاء مسا
على مختلف مستويات التخطيط لبناء استجابة إنسانية على نحو فعال.

  الصسسلت بيسسن التخطيسسط المشترك بيسسن الوكالت،1ويسسبّين الطار 
 والتخطيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسط الخاص بالقطاعات/المجموعات العنقوديسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

 )القطاعات/المجموعات(، والتخطيسسط الخاص بالوكالت/المنظمات. ويورد
  قائمسة توضيحيسة ببعسض عناصسر مسستويات التخطيسط على اختلفهسا.1الجدول 

 وتحقيقسا لتسساق التخطيسط، مسن اللزم الحفاظ على إطار مسن التفاعسل الدينامسي
التخطيط. بين مختلف المستويات على امتداد عملية

 : مسييتويات التخطيييط للطوارئ ودور التخطيييط المشترك بييين1الجدول 
الوكالت

 للطلع على التوجيهات المحددة بشأن النهسسج العنقودي، بمسسا فسسي ذلك ’المذكرة()4
 التوجيهيسسسة بشأن اسسسستخدام النهسسسج العنقودي لتعزيسسسز السسسستجابة النسسسسانية‘، تشريسسسن

 ، إضافسسة إلى التوجيهات التنفيذيسسة المفصسسلة، يرجسسى مراجعسسة الموقسسع2006الثانسسي/نوفمسسبر 
.www.humanitarianreform.orgالشبكي للصلحات في مجال الشؤون النسانية على العنوان: 
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 يقدم إطارا مشتركسسسا للتخطيسسسط
 السسستراتيجي ضمانسسا لتكامسسل
 الجراءات النسسسسسسانية بيسسسسسن

الوكالت/المنظمات.

 يحدد طريقة عمل الوكالت
 سسسسسويًة لتحقيسسسسق الهداف

الخاصة بالقطاعات.

 يضسسسع مسسسا يلزم مسسسن
 ترتيبات تنظيمية معينة

 التزمسسست لتقديسسسم مسسسا
 المنظمسسسة بتوفيره مسسسن

خدمات.

ية
اد

رش
ل

ر ا
ص

عنا
ال

•

 التحليسسسسل والتقييسسسسم المشتركان
للمخاطر وأوجه الضعف

•

 السسسسسسسسيناريوهات وافتراضات
التخطيط

•

أرقام التخطيط المتفق عليها

•

 مجمسسسسسل الترتيبات المتعلقسسسسسة
بالدارة والتنسيق

•

 مجمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل الهداف
والستراتيجيات 

•

المبادئ الشاملة

•

المشاركة والتنسيق

•

 الهداف القطاعيسسسسسسسسسسسسسسة
واستراتيجيات الستجابة

•

تقييم الحتياجات وتحليلها

•

 القدرات واللتزامات
بالستجابة

•

تحليل الثغرات

•

ترتيبات إدارة المعلومات

 يصسسف الطريقسسة التسسي
 سسسسسستتبعها المنظمسسسسسة
 للسسسستجابة باسسسستخدام
 نظمهسسسسسسا الخاصسسسسسسة
 بالتصسسسسسسدي للطوارئ

وتسخير قدراتها.
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•

تحليل الثغرات

•

ترتيبات إدارة المعلومات

•

ترتيبات النداءات والتمويل

•

الصلت مع الحكومة

•

إجراءات التأهب والصيانة

•

مقاييس الستجابة

•

الرصد والبلغ

•

 من الموظفينالحتياجات

•

 الحتياجات مسسسسسسسسن المواد
والتمويل

•

إجراءات التأهب والصيانة

•

 التشغيل الموحدةإجراءات

   

التخطيط للطوارئ عبارة عن عملية تشمل الجراءات التالية:

تحليل حالت الطوارئ المحتملة؛•

 تحليسل الثسر النسساني المحتمسل وعواقسب حالت الطوارئ التسي•
جرى تحديدها؛
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 وضسسع أهداف واسسستراتيجيات وسسسياسات وإجراءات واضحسسة،•
 وصسسسوغ الجراءات الحاسسسسمة التسسسي يجسسسب اتخاذهسسسا للتصسسسدي لحالة

الطوارئ؛

 كفالة تسسسسسجيل التفاقات واتخاذ الجراءات اللزمسسسسة لتعزيسسسسز•
التأهب.

 

 يتمثسسل الهدف السسساسي مسسن التخطيسسط للطوارئ فسسي تحسسسين نوعيسسة
 الستجابة النسانية. وقد أثبتت التجربة أن التخطيط للطوارئ يمكن أن يعزز
 فعاليسة التصسدي للطوارئ وملءمتهسا وحسسن توقيتهسا. ويتيسح التخطيسط المسسبق
 للطوارئ الوقست لكسي يمعسن المشاركون التفكيسر فسي بعسض المسسائل الحاسسمة

ويعالجونها، بما في ذلك:

ماذا يمكن أن يقع؟•

ما الثر الذي قد يطول السكان المتضررين؟•

ما هي الجراءات اللزمة لتلبية الحتياجات النسانية؟•

كيف تعمل الوكالت/المنظمات سويًة؟•

ما هي الموارد المطلوبة؟•

ما عسى الوكالت/المنظمات أن تعمل لتحسين تأهبها؟•

: فوائد التخطيط للطوارئ:2الطار 

 يشّكل ضغسط الوقست فسي غمرة حالة الطوارئ مشكلة•
 مسسن أشسسد المشاكسسل اسسستعصاء. لذا، فالتخطيسسط للطوارئ يتيسسح الوقسست

للتعامل مع المشاكل المتوقعة قبل اندلع الزمة.

 لمعرفييية القيوديتيسسسح التخطيسسسط للطوارئ الفرصسسسة •
  قبسل اندلع الزمسة. فهسو يتيسح،وتركييز الهتمام على المسيائل التنفيذيية

 على سسسبيل المثال، فرصسسا لتحديسسد أوجسسه ضعسسف الضحايسسا المحتمليسسن
 والمجالت المحتملة لنتهاكات حقوق النسان، وتقييم الهياكل الساسية
 اللوجسسستية، مسسن قبيسسل المرافسسئ أو قدرات التخزيسسن، وتقييسسم القدرات
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والمؤسسية. التنسيقية

 سسستمّكن العمليسسة النشطسسة للتخطيسسط للطوارئ الفراَد•
  كفيلة بإحداث بالغ الثسرعلقات عميل إقاميةوالفرقسة والمنظمات مسن 

 فسي خضسم الزمسة. فمسن خلل العمسل سسويًة على تنفيسذ عمليسة التخطيسط
  لمسسا يواجهونسسه مسسن تحدياتفهييم مشتركللطوارئ، يتكّون لدى الناس 

 مشتركة ولفهم قدرات كل منهم وللمتطلبات التنظيمية. وهذا يساعد على
تيسير التعاون الفعال في غمرة الزمة.

 يمكسسن لعمليات التخطيسسسط للطوارئ أن تسسساعد على•
  عسسسن طريسسسق الحفاظ على وضعهسسسا التشغيليتوطييييد آليات التنسييييق

 قبل اندلع الزمة.وتوضيح الدوار والمسؤوليات

 يتيسسسح التخطيسسسط للطوارئ الفرصسسسة لكسسسي تضسسسع•
  قبيسسل اندلع أيسسة أزمسسة يحتمسسلبتعزيييز التأهييبالمنظمات تدابيسسر كفيلة 

وقوعها.

 

ثمة نهجان موّسعان للهتداء إلى موعد التخطيط لحالة طوارئ:

  إلى  يرمسسسي •
 إنشاء قدرة دائمسة على التصسدي لطائفسة مسن الحالت المتنوعسة التسي قسد
 تؤثر فسي بلد مسا أو منطقسة مسا عن طريق إعداد حزمة كسبيرة مسن تدابير

 . ويشّكل التخطيط للتأهب العام نشاطًا مستمرًا يتوقع من جميع(5)التأهب
 الفرقة القطرية للشؤون النسانية أن تضطلع به وتحافظ عليه. وينبغي

بانتظام. تقييم هذه الخطط والنظم واستعراضها

  تحديدا بغرض  يجرى•
 التصسسدي لزمسسة ناشئة أو متوقعسسة. وقسسد يتعلق المسسر بحالة جديدة أو
 احتمال حدوث تدهور فسسي حالة قائمسسة يجسسب على المجتمسسع النسسساني

 يشار إلى هذه التدابيسسسر فسسسي بعسسسض الحيان بعبارتسسسي التأهسسسب للطوارئ وإطار()5
 السستجابة، وهسي عادة مسا تشمسل نظسم النذار المبكسر، والتقييسم المسستمر للخطار وأوجسه
 الضعسسسف، وبناء القدرات، وإقامسسسة القدرات الحتياطيسسسة وصسسسونها، وتخزيسسسن المدادات

النسانية.
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 الدولي أن يتصسسسدى له. ويشكسسسل النذار المبكسسسر أداة ذات أهميسسسة فسسسي
 المسساعدة على تحديسد موعسد الشروع فسي عمليسة مسا لتخطيسط الطوارئ
 بصسسورة أكثسسر تفصسسيل. ويجدر تشجيسسع الوكالت/المنظمات النسسسانية
 على إرسساء أو إنشاء صسلت بيسن نظسم النذار المبكسر القائمسة وعمليات

لتخطيط الطوارئ الخاصة بها.

 ولئن كان هذان النهجان يتشاطران العديد من عناصر التخطيط نفسها،
 فإن الفرق السسساسي الذي يميسسز هذا النهسسج عسسن ذاك إنمسسا يكمسسن فسسي مسسستوى
 الخصسوصية - إذ إن النهسج الول يضسع إجراءات التأهسب للتصسدي لطائفسة مسن
 الخطار، بينمسا يركسز النهسج الثانسي على قدرات التأهسب والسستجابة اللزمسة

للتصدي لحالة بذاتها.

    

 يمكسن فسي إطار تخطيسط الطوارئ وضسع خطسط التصسدي لجميسع أنواع
 حالت الطوارئ، بمسسا فيهسسا الطوارئ المعقدة، والكوارث الطبيعيسسة والبيئيسسة،
 وغيرهسا مسن الزمات الكسبيرة التسي يجسب على الوسساط النسسانية أن تتصسدى
 لها. وينبغي لتخطيط الطوارئ المشترك بين الوكالت أن يركز على الحالت
 التسسسسي يسسسسستلزم فيهسسسسا نطاق حالة الطوارئ المحتملة وأثرهسسسسا قيام عدد مسسسسن
 الوكالت/المنظمات بعمسسل مشترك. وينبغسسي لتخطيسسط الطوارئ المشترك بيسسن
 الوكالت أن يتناول إجراءات السسستجابة واحتياجات التنسسسيق على مسسستويات

متعددة، الوطنية منها ودون الوطنية والمحلية.

 وفسي بعسض الحالت، يتطرق تخطيسط الطوارئ إلى مسسائل ذات طابسع
 خلفسي. وينبغسي عدم تفادي مسألة تخطيسط الطوارئ لمجرد أنها تكتسي طابعا

حساسا. على أن بعض الحالت قد يستلزم اعتماد نهج أكثر تحفظا.

 ومسن الهميسة بمكان أن تضطلع العناصسر الفاعلة فسي المجال النسساني
 بالتخطيط لغرض التعامل مع الحالت التي قد تؤثر في قدرتهم على مواصلة
 سير العمليات وتعّرض صحة الموظفين وسلمتهم للخطر. ويكتسي هذا المر
 أهميسسة خاصسسة فسسي الحالت التسسي تكون فيهسسا التدابيسسر المحددة لكفالة سسسلمة

الموظفين وأمنهم ضرورة حاسمة لستمرار العمليات.
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 يبلغ التخطيسط للطوارئ أعلى مسستوى مسن الفعاليسة عندمسا يصسبح عمليسة
 تشاركية تشمل جميع الطراف الذين ُيطلب إليهم العمل سويًة في حالة حدوث
 طوارئ. وقد أثبتت التجربة من جديد أهمية استخدام الهياكل القائمة، من قبيل
 الفرقسسسسسة القطريسسسسسة للشؤون النسسسسسسانية أو أفرقسسسسسة إدارة الكوارث، لتفادي
 الضطلع بتخطيسط الطوارئ بالتوازي مسع عمليات أخرى. بيسد أن مسن المهسم
 الحرص على أن تضسسم هذه الهياكسسل ممثليسسن للعناصسسر النسسسانية الفاعلة ذات

 . ولكسي تبقسى عمليسة التخطيسط طّيعسة،1الصسلة، على النحسو المسبين فسي الفرع 
 ينبغسسي إنشاء أفرقسسة عاملة محددة. وينبغسسي أيضسسا إقامسسة آليات جيدة لتقاسسسم
 المعلومات بغية كفالة مواكبة جميع العناصر الفاعلة ذات الصلة لما يحرز من

تقدم.

 وينبغسسسسي إشراك الحكومات فسسسسي تخطيسسسسط الطوارئ المشترك بيسسسسن
 الوكالت، كلمسا كان ذلك ممكنسا، نظرا لنهسا تضطلع بالمسسؤولية الرئيسسية عسن

 . ويتوقسسسف مدى إشراك(6)تقديسسسم المسسسساعدة النسسسسانية للشخاص المحتاجيسسسن
 السلطات الوطنية ودون الوطنية على السياق وعلى التقييم الذي يجريه الفريق
 القطري للشؤون النسسسانية. وينبغسسي أن يقوم تخطيسسط الطوارئ المشترك بيسسن
 الوكالت على أسسساس العلم بخطسسط السسسلطات الوطنيسسة والمحليسسة وبقدراتهسسا

ونظمها، وأن يسير على هدي مبدأي الحياد والنزاهة.

 وقسد يكون مسن المفيسد ضسم شركاء يتمتعون بخسبرات خاصسة فسي مراحسل
 معينسة مسن العمليسة. ولعله مسن المفيسد أيضسا السستفادة مسن التحليلت ووجهات
 النظسر التسي تصسدر عسن بعثات حفسظ السسلم والبعثات السسياسية التابعسة للمسم

 الكاديميون، أو المتحدة، أو المنظمات القليميسسسسسة، أو الجهات المانحسسسسسة، أو
 مجامع الفكر. ومن المهم أيضا كفالة اعتماد خبرات معينة في مسائل من قبيل

المن واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.

 وبالنسسبة للطوارئ التسي يحتمسل أن تشمسل أقطارا متعددة، تدعسو الحاجسة
 تدعو إلى انتهاج تخطيط دينامي يجمع بين المستويين القطري والقليمي على
 نحسو تفاعلي. وقسد أثبتست التجربسة، فسي هذه الحالت، أن إمسساك كبار صسانعي

 تتحمسسل كسسل دولة فسسي المقام الول مسسسؤولية العتناء بضحايسسا الكوارث الطبيعيسسة”()6
 وحالت الطوارئ الخرى التسسي تقسسع فسسي أراضيهسسا. ومسسن ثسسم تؤدي الدولة المتضررة الدور

 ”. قرارالرئيسي في الشروع بالمساعدة النسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها
.46/182الجمعية العامة 
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 القرار بزمام القيادة على المستويين العالمي والقليمي أمر مهم للغاية لتخطيط
الطوارئ المشترك بين الوكالت بصورة فعالة.

 ولكسي تنجسح العمليسة، يجسب القرار بالتنوع الذي تتسسم بسه الّنهُج التسي
 تتبعهسسا شتسسى العناصسسر الفاعلة، كمسسا يجسسب هيكلة عمليات التخطيسسط للطوارئ
 بطرائق تكفسسسسسسسسسسسسسسسسل احترام الدوار والوليات المنوطسسسسسسسسسسسسسسسسة بمختلف

الوكالت/المنظمات.
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 تقسع مسسؤولية الضطلع بالقيادة السستراتيجية العامسة لعمليسة تخطيسط
 الطوارئ المشترك بيسسن الوكالت على عاتسسق المنسسسق المقيسسم/منسسسق الشؤون
 النسسسانية. ويتوقسسع مسسن جميسسع أعضاء الفريسسق القطري للشؤون النسسسانية،

 سسسيما مسسن يضطلع منهسسم بمسسسؤوليات قياديسسة فسسي القطاعات/المجموعات ول
 العنقوديسسة، أن يكفلوا قدرا كافيسسا مسسن التنسسسيق خلل عمليسسة التخطيسسط ضمسسن

قطاعاتهم/مجموعاتهم ووكالتهم/منظماتهم.



-18- 08-21920

3الفرع 

عملية التخطيط

 ذاتهسا وليسس مجرد المهسم فسي التخطيسط للطوارئ هسو 
 إعداد وثيقسة. والتخطيسط للطوارئ عمليسة متواصسلة تشمسل إجراء اسستعراضات
 منتظمة وتحديث عناصر التخطيط الرئيسية. وتكون الخطة ذاتها بمثابة سجل
 للتفاقات التسسي يتسسم التوصسسل إليهسسا أثناء عمليسسة التخطيسسط للطوارئ ويمكسسن
 اسسسسستخدامها أسسسسساسا لتوجيسسسسه أعمال المتابعسسسسة وأيضسسسسا كأداة لبلغ النتائج

الخرين. إلى

 ويتمحور التخطيسسسسط للطوارئ المشترك بيسسسسن الوكالت حول أربعسسسسة
 عناصر أساسية هي: التحضير، والتحليل، والتخطيط للستجابة، وتنفيذ تدابير

2التأهسب على النحسو المسبين فسي الجدول 
 . وتتطلب عمليسة التخطيسط فسي جميسع(7)

.قدرات قوية في مجالي التنسيق والدارةمراحلها توافر 

 : العناصييير السييياسية لعمليييية التخطييييط للطوارئ المشترك بيييين2الجدول 
الوكالت

 التحضيسسسسسر لعمليسسسسسة التخطيسسسسسط للطوارئالتحضير -1
المشترك بين الوكالت وتنظيمها

 تحليسسسسسل الخطار والمخاطسسسسسر، ووضسسسسسعالتحليل -2
سيناريوهات وافتراضات تخطيطية

 التخطيسسسسسسسسسسسسسسط -3
للستجابة

تحديد أهداف واستراتيجيات الستجابة
تحديد ترتيبات الدارة والتنسيق
إعداد وتوحيد خطط الستجابة

 تنفيسسسسسذ تدابيسسسسسر -4
التأهب

يةتعزيز التأهب ومواصلة عملية التخطيط
مل

لع
ة ا

ار
إد

 و
مل

لع
ق ا

سي
 تن

وة
ق

 تحليل مفصل لسير العمل.1يرد في المرفق ()7
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التحضير لعملية التخطيط للطوارئ وتنظيمها -1

 مسسن المهسسم تنظيسسم التخطيسسط للطوارئ المشترك بيسسن الوكالت وإدارتسسه
 بفعاليسة مسن البدايسة. وتسبين أفضسل الممارسسات أن المسسائل التاليسة تكتسسي أهميسة

حاسمة:

 يتوقسسسف نجاح التخطيسسسط للطوارئ على توافسسسر التزام قوي لدى كبار
 صسسانعي القرار. ذلك أن اضطلع المنسسسق المقيسسم/منسسسق الشؤون النسسسانية
 ورؤسساء الوكالت/المنظمات بالدور القيادي المناسسب سسيكفل التزام المنظمات
 بعمليسسة تخطيسسط الطوارئ وتوفيسسر الموارد اللزمسسة، البشريسسة منهسسا والماليسسة،

واتخاذ تدابير المتابعة.

  
    

 إن إنشاء فريسق توجيهسي مسن كبار صسانعي القرار يمكسن أن يسساعد فسي
 كفالة التوازن بيسن المشاركسة والدارة الفعالة، لسسيما فسي الحالت التسي تشمسل
 عددا كسسبيرا مسسن الجهات الفاعلة النسسسانية. ويكون هذا الفريسسق مسسسؤول عسسن
 توفيسسر التوجيسسه والرشاد السستراتيجيين العاميسن لعمليسسة التخطيسسط للطوارئ،
 وضمان إتاحسة الموارد الكافيسة للحفاظ على اسستمرار العمليسة. ويوافسق الفريسق
 التوجيهسي على خطسسة الطوارئ المشتركسة بيسن الوكالت ويتولى رصسد تنفيسذ
 تدابيسر التأهسب المحددة. وتضطلع بهذه المهام فسي الغالب آليات التنسسيق القائمسة

من قبيل أفرقة إدارة الكوارث أو الفرقة القطرية النسانية.

   
  

  

 يتولى هذا الفريسق العامسل، نيابسة عسن الفريسق التوجيهسي، إدارة الجوانسب
 العمليسسسة مسسسن التخطيسسسط. ويكفسسسل تماشسسسي خطسسسط اسسسستجابة الوكالة/المنظمسسسة
 والقطاع/المجموعسة العنقوديسة مسع الطار العام للتخطيسط. ويتولى توحيسد نتائج
 مختلف عناصسسر عمليسسة التخطيسسط ويكفسسل معالجسسة المسسسائل المشتركسسة بيسسن
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 القطاعات/المجموعات. وتفيسد التجربسة العمليسة أن وجود مجموعسة أصسغر مسن
 مشاركين( من يكون على الرجح أكثر فعالية 10 إلى 8المشاركين )تضم من 

 بالمقارنة مع المجموعات الكبر. بيد أن كفالة التمثيل المناسب أمر ضروري
 وينبغسسسسسسسسسي إشراك ممثليسسسسسسسسسن عسسسسسسسسسن الوكالت/المنظمات والمجموعات
 القطاعية/العنقودية ومكتب المنسق المقيم/منسق الشؤون النسانية. وقد أصبح
 إنشاء هذه المجموعات الدائمة ذات المستوى الفني المعنية بالتأهب والتخطيط
للطوارئ أمرا مألوفا بصورة متزايدة ضمن الفرقة القطرية في أنحاء العالم.

 

 ينبغي رسم الخطوط العريضة لعملية التخطيط للطوارئ المشترك بين
 الحدود الزمنيسة والجتماعات والنواتسج الرئيسسية حتسى يتسسنى الوكالت وبيان

لجميع المشاركين رصد التقدم المحرز.

  

 تقسسسسع المسسسسسؤولية الرئيسسسسسية عسسسسن التخطيسسسسط للطوارئ على عاتسسسسق
 الوكالت/المنظمات التسي يتألف منهسا الفريسق القطري للشؤون النسسانية. وفسي
 حالة نشوء حاجسة إلى المسساعدة فسي تيسسير عمليسة التخطيسط للطوارئ، يمكسن
 اسستقدام ميسّسرين مسن ذوي الخسبرة فسي مجال التخطيسط مسن الوكالت/المنظمات
 النسسسانية على المسسستويين القليمسسي والعالمسسي. وأثبتسست التجربسسة أن أفرقسسة
 التيسير، التي تضم موظفين مستقدمين من أكثر من وكالة/منظمة، تتسم بمزيد
 مسن الفعاليسة لنهسا تسسهم بطائفسة مسن المنظورات والتجارب والمعارف المسستقاة

من نظم مختلفة.

فعالية التخطيط والتيسير

 إن أكثسسسسسسسر عمليات التخطيسسسسسسسط فائدًة هسسسسسسسي تلك التسسسسسسسي ُتشرك
 الوكالت/المنظمات بصسسورة نشطسسة وتشجسسع على حسسل المشاكسسل بصسسورة

حقيقية وتفضي إلى خطط مفيدة تكون ’’ملكا‘‘ للمشاركين.

 وأقسسسل عمليات التخطيسسسط فائدًة هسسسي تلك التسسسي يضطلع بهسسسا خسسسبراء
 اسسسستشاريون خارجيون أو موظفون مسسسن أفراد يعملون فسسسي إطار عمليات
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 معزولة يشارك فيها عدد محدود من موظفي الوكالت/المنظمات المسؤولين
عن التنفيذ.

 وينبغي الستعانة بالميّسرين لمساعدة القائمين على التخطيط في إدارة
 عمليسة التخطيسط للطوارئ وتقديسم الدعسم الفنسي، لكسن دون التدخسل فسي عمليسة

التخطيط أو رسم الخطة.

 

 ينبغسسسسي اسسسسستعراض التقييمات المتعلقسسسسة بعمليات السسسسستجابة لحالت
 الطوارئ السسابقة، وتقييمات مواطسن الضعسف الراهنسة والممارسسات المجتمعيسة
 فسسسي مجال إدارة الكوارث والحالة الراهنسسسة لتدابيسسسر ونظسسسم التأهسسسب وخطسسسط

 يسسسهل مراعاة الدروس الطوارئ فسسي الوكالت/المنظمات. فمسسن شأن ذلك أن
المستفادة في عملية التخطيط ويساعد في كفالة الستفادة من الخبرات السابقة.

تحليل الخطر والمخاطر ووضع السيناريو وافتراضات التخطيط -2

 تركسز هذه المرحلة مسن عمليسة التخطيسط على تحليسل الخطار المحتملة
 ومخاطرهسسا الممكنسسة، فضل عسسن تحليسسل مواطسسن الضعسسف الراهنسسة وقدرات
 السسسكان بغيسسة التمكسسن مسسن وضسسع افتراضات مسسستنيرة بشأن الثسسر النسسساني
 المحتمسل لخطسر معيسن. ويتوقسع أن يكون لدى جميسع الفرقسة القطريسة للشؤون
 النسسانية نظسم عاملة للنذار المبكسر للمسساعدة فسي تحديسد الوقست الذي قسد يلزم

فيه توافر الستجابة النسانية.

  إن -   
 تحديسد الخطار وتحديسد مدى احتمال وقوعهسا وأثرهسا هسو الخطوة الولى فسي
 العمليسة التحليليسة. وحتسى عنسد التخطيسط لحالة طوارئ معينسة، مسن المهسم البدء
 بإجراء تحليسل واسسع لجميسع الخطار التسي يمكسن أن تؤثسر فسي بلد مسا أو منطقسة
 ما )من قبيل الزلزل أو الفيضانات أو الصراعات( من أجل كفالة أخسذ جميع

المخاطر في الحسبان.

 ومسن غيسر الممكسن التخطيسط لجميسع الحتمالت، والمخّططون بحاجسة
 إلى كفالة توجيسه الموارد المتاحسة لكثسر الخطار حدًة. وتحليسل المخاطسر مسن
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 الطرائق الشائعة لتحديد الولويات. ويراعي تحليل المخاطر ُبعدين اثنين: )أ(
 احتمال أو أرجحيسة وقوع خطسر و )ب( الثسر النسساني المحتمسل للخطسر على
 مختلف شرائح السسسكان والممتلكات والسسسر المعيشيسسة. وتقوم عمليسسة إجراء
 تحليسل المخاطسر على أسساس اسستعراض كسل مسن الخصسائص الفنيسة للخطار،
 مسن قبيسل موقعهسا المحتمسل وحدتهسا ومدى احتمال وقوعهسا، فضل عسن تحليسل
 البعاد المادية والجتماعية والقتصادية والبيئية لمواطن الضعف بين السكان
 وقدراتهم. وكثيرا ما يفضي تحليل المخاطر إلى وصف سردي لكن بالمكان

.3أيضا توضيحه على النحو المبين في الطار 
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  لتكون بمثابسسة  
 أدوات تسسساعد فسسي اسسستكشاف الثار المترتبسسة عسسن خطسسر أو تهديسسد معيسسن -
 المظاهسسر المختلفسسة التسسي يمكسسن أن يّتخذهسسا الخطسسر لدى وقوعسسه وأثره على

 ، على الرغسم مسن تعدد ُنهسج وضعهسا، مجرد(8)السسكان. وتبقسى السسيناريوهات
 أدوات لسستكشاف ووصسف وتحليسل نطاق أيسة طوارئ ممكنسة الحدوث. وفسي
 إطار هذه العمليسة، مسن المهسم دراسسة طائفسة مسن الوضاع، إذ ل يكفسي النظسر

فقط في أكثر النتائج احتمال.
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 HPN Network Paperللطلع على مزيد من التوجيهات بشأن وضع السيناريو، انظر ()8

Contingency؛ 2007، آذار/مارس 59العدد   Planning  and  Humanitarian  Actionمسن تأليسف ريتشارد  
 ، وذلك على شبكسسسسة النترنسسسست فسسسسي الموقسسسسع:23إلى  13شولرتسسسسن، الصسسسسفحات مسسسسن 

http://www.odihpn.org.
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.  

  التسسسي تسسسبرز  
 جوانب محددة، في أية حالة طوارئ ممكنة الحدوث، يتسم بأهمية حاسمة لدى
 التخطيسسط لسسستجابة معينسسة. ويشمسسل ذلك وضسسع إسسسقاطات محددة للحتياجات
 النسسسانية )مثل عدد المحتاجيسسن للمأوى والغذاء إلخ ..( وخصسسائص السسسكان
 )مثل نوع الجنسسسس والسسسسن والحالة الجتماعيسسسة والقتصسسسادية( والنتهاكات
 المحتملة للقانون الوطني أو القانون النساني أو قانون حقوق النسان، وأوجه
 الضعسسف الخاصسسة )مسسن قبيسسل انتشار فيروس نقسسص المناعسسة البشريسسة/اليدز
 وشواغسسسسل حمائيسسسسة محددة وحالة المسسسسن الغذائي، إلخ( وقدرات المجتمعات
 المحليسة المتأثرة والمؤسسسات الحكوميسة على مواجهة الوضع. كما ينبغسي بيان
 الصعوبات التشغيلية المحتملة )اللوجستيات والمن والتصال(. ومن الهمية
 بمكان التفاق على أرقام التخطيسسط المتوقعسسة )أي أعداد المسسستفيدين(. ونظرا
 لتعذر تحديسد الرقام مسسبقا بشكسل دقيسق، ينبغسي إدراج طائفسة مسن الرقام فسي

 بعض المثلة لفتراضات التخطيط.4افتراضات التخطيط. ويقدم الطار 

: أمثلة لفتراضات التخطيط4الطار 

 يمكسن أن تنشسأ الحاجسة إلى المعونسة النسسانية لمسساعدة الحكومسة•
 100 000في الستجابة لمتطلبات الحماية والمساعدة لعدد يتراوح بين 

 من السر المعيشية المشردة في المقاطعات الثلثة.150 000و 

  فسسي حالة قيام المقاتليسسن بتلويسسث البار، لن يكون بإمكان•
المجتمعات المحلية المتأثرة الحصول على مياه الشرب.

 نتيجسة للجفاف، سسيهاجر الرعاة على الرجسح إلى مناطسق ذات•
 موارد محدودة مسن حيسث المياه والكل. ومسن المحتمسل أن يؤدي تزايسد
 عدد الحيوانات حول تجمعات المياه إلى تزايسسسسد المراض ثسسسسم هلك
 الماشيسسة فسسي نهايسسة المطاف. ويمكسسن أن يؤدي ارتفاع كثافسسة السسسكان
 والحيوانات إلى زيادة التوترات بيسسسسسسسسسسن المجتمعات المضيفسسسسسسسسسسة

والمجتمعات المهاجرة.
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 يمكسن أن تتسسبب الفيضانات المحتملة فسي تعطيسل أنشطسة التعليسم•
 55 000 طفل وقطع العلج عن 100 000لعدد قد يصل إلى               

التغذية. طفل دون الخامسة يعانون من سوء

 ُيرجسسح أن يؤدي انعدام المسسن إلى عزل الممسسر الشمالي، ممسسا•
 سسسسيؤدي إلى قطسسسع مسسسسارات المداد العاديسسسة ويحول دون وصسسسول

السكان إلى السواق.

  ينبغسي تحديسد الظروف أو الحداث التسي يحتمسل أن تنبسئ
 بوقوع تغيرات فسسي الحالة. فعلى سسسبيل المثال، يمكسسن أن يكون انخفاض معدل
 سسسقوط المطار أو نمطهسسا العشوائي مسسن مسسسببات الجفاف؛ وقسسد يكون انتشار
 أعمال العنسف غيسر الخطيرة فيمسا بيسن المجتمعات المحليسة أحسد مسسببات نشوب
 الصسسسراع؛ ويمكسسسن أن تكون العواصسسسف المطردة سسسسببا لوقوع الفيضان إلخ.
 وتحديسد المسسببات المحتملة كجزء مسن النذار المبكسر يسساعد فسي تحديسد الوقست

المناسب لتفعيل نظم الستجابة.
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التخطيط للستجابة -3

  
 

 يسساعد تحديسد أهداف واسستراتيجيات مشتركسة فسي كفالة تضافسر جهود
القطاعات/التجمعات والوكالت/المنظمات من أجل تحقيق نفس الهدف العام.

 السستجابة النسسانية بحيسث تأتسي فسي صسيغة تحدييد أهداف ينبغسي•
تسعى الجهات الفاعلة النسانية لتحقيقه.  بيان/بيانات عامة لما

  

  ” 
  
  

 
   

  
 

  
“     

 ” 
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.“   

  التسسي تسسبين سسسبيل )سسسبل(ينبغييي التفاق على السييتراتيجيات•
 الهداف المحددة مسسن خلل وصسسف الخطوط تحقيسسق الهدف المحدد أو

 قبيل دعم الحكومة أو التنفيذ المباشر العريضة لساليب الستجابة )من
أو التركيز على بناء قدرات المجتمعات/الهياكل، المحلية إلخ(.

 

  ” 
    

   
  

. 
  

  
  

  
 

 
 

.“   

  التسسسي توجسسسه عمليسسسة السسسستجابة.ينبغيييي التفاق على المبادئ•
 ويرتكسسز العمسسسل النسسساني على المبادئ السسساسية للنسسسانية والحياد
 والنزاهسة. وكثيرا مسا ُتسستخدم مبادئ إضافيسة مسن قبيسل المسساءلة و’عدم
 اليذاء‘ ومشاركسسسسسة المجتمعات المحليسسسسسة المتأثرة واحترام الثقافسسسسسة
 والعادات. وينبغسي مناقشسة تطسبيق هذه المبادئ فسي السسياق المحدد لكسي
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 تسسساعد فسسي توجيسسه السسستجابة وتوفيسسر إطار لتحديسسد الولويات وحسسل
المشاكل وصنع القرارات.

  
  

 

 إن وضسسع آليات واضحسسة للمسسساءلة والتنسسسيق أمسسر جوهري بالنسسسبة
 للسسستجابة النسسسانية الفعالة. ويحدد عدد مسسن القرارات الرئيسسسية المتخذة فسسي
 مسسستهل عمليسسة التخطيسسط ملمسسح الترتيبات السسساسية فسسي مجالي التنسسسيق

والدارة: 

 يتولى الفريسسسسسق القطري للشؤون النسسسسسسانية، بقيادة المنسسسسسسق•
 المقيسم/منسسق الشؤون النسسانية، المسسؤولية العامسة عسن إعداد اسستجابة
 إنسانية منسقة. ويتفق، في العادة، الفريق القطري للشؤون النسانية أو
 فريسق إدارة الكوارث على مسسائل السسياسة العامسة الرئيسسية والهياكسسل
 التنظيميسسة. وهمسسا مسسسؤولن أيضسسا عسن كفالة معالجسسة المسسسائل الشاملة
 )مثسل نوع الجنسس، والسسن، والتنوع، والبيئة، وفيروس نقسص المناعسة

البشرية/اليدز، وحقوق النسان( معالجة كافية.

•   
   

 
 . ينبغسي أن يسستند/ 

 هذا القرار إلى تحليسل للسسياق، وإلى افتراضات التخطيسط والحتياجات
الممكنة في مجال التنسيق.

•   
   

/ 
  

  
 . مسسسسسسن الجوهري إجراء  

 مناقشسسسسسة والتوصسسسسسل إلى اتفاق بشأن مَسسسسن يشارك فسسسسسي مجموعات
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 قطاعيسسة/مجموعات عنقوديسسة بعينهسسا وأيسسة منظمات يمكسسن أن تضطلع
 بالدوار القياديسسسسة. وفسسسسي معظسسسسم الحالت، تتولى قيادة المجموعات
 القطاعية/المجموعات العنقودية داخل القطر ذاته المنظمة )المنظمات(

 . بيسد أن تعييسن هذه(9)نفسسها التسي تقود المجموعسة على الصسعيد العالمسي
 الدوار القياديسسسسسة ينبغسسسسسي أن يسسسسسستند إلى مدى قدرة المنظمسسسسسة على
 الضطلع بالمسسسؤوليات على النحسسو الذي تنسسص عليسسه اختصسساصات
 الجهات القائدة للمجموعات القطاعيسسسسسة/المجموعات العنقوديسسسسسة على

 (. وقسد يعنسي هذا أن تختلف ترتيبات4المسستوى القطري )انظسر المرفسق 
 قيادة المجموعات القطاعيسسسسة/المجموعات العنقوديسسسسة على الصسسسسعيد
 القطري، فسي بعسض الحالت، عسن الترتيبات المعمول بهسا على الصسعيد
 العالمسسي. ويسسساعد التشاور أثناء هذه العمليسسة مسسع قيادات المجموعات
 على الصسعيد العالمسي على توضيسح مسا يمكسن تقديمسه مسن أوجسه الدعسم

التقني أو التشغيلي للمساعدة في عملية التخطيط أو التأهب.

•  
  

  
 

/
  

.) /   مسسن اللزم، على مدى)
 مرحلة التخطيسسسط والسسسستجابة، إقامسسسة تواصسسسل نشسسسط بيسسسن الفرقسسسة
 والوكالت/المنظمات القائدة للقطاعات/المجموعات. وفسسسسسسسسسسي مرحلة
 السسستجابة، ثمسسة فريسسق مشترك بيسسن القطاعات/المجموعات سسسيكون
 مسسسؤول عسسن كفالة اتسسساق أنشطسسة كسسل قطاع/مجموعسسة وكفالة تحديسسد
 المسسسسسسائل الشاملة للقطاعات/المجموعات واتخاذ إجراءات بشأنهسسسسسا.
 وينبغسسسسسسسسسي أن يضسسسسسسسسسم هذا الفريسسسسسسسسسق الوكالت/المنظمات القائدة

للقطاعات/المجموعات.

.5انظر قائمة القيادات العالمية للقطاعات/المجموعات في المرفق ()9
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•   
  (10) 

   
 . ينبغسي النظسر فسي الخدمات  

 الرئيسسية اللزمسة لدعسم السستجابة النسسانية المشتركسة بيسن الوكالت
 فضل عسسن مدى الحاجسسة إلى أفرقسسة عاملة معنيسسة بقطاعات/مجموعات
 بعينهسا مسن أجسل تنسسيق هذا الدعسم )عسن طريسق إنشاء قطاع/مجموعسة

 التصسسالت فسسي حالت الطوارئ، على سسسبيل المثال(. للوجسسستيات أو
 وتتجلى الحتياجات المحددة مسسسن هذه الخدمات عنسسسد وضسسسع خطسسسط

الستجابة.

•  
  

  
 

  مسن المسسؤوليات.  
 الموكلة إلى قيادات القطاعات/المجموعات على الصسعيد القطري إقامسة
 و/أو تعّهدس صسلت الربسط الملئمسة مسع النظراء الحكومييسن فسي قطاع
 بعينه. وينبغي أيضا وضع آليات للتواصل مع المجتمع المدني ووسائط

.(11)العلم والجيوش الوطنية والجنبية

•  
 . يمكسسن   

 هناك خدمتان مشتركتان قائمتان همسسسسسا: خدمات المسسسسسم المتحدة للنقسسسسسل الجوي()10
 للمساعدة النسانية ومراكز المعلومات النسانية. وهاتان الخدمتان عبارة عن مرافق دائمة
 لديها آليات إطلق متفق عليها، وتتولى وكالت بعينها مسؤولية تقديم الخدمات إليها. وفي
 سياق نهج المجموعات، يجرى التركيز على مجالين من مجالت الخدمات المشتركة هما:
 اللوجسسستيات، والتصسسالت فسسي حالت الطوارئ. ويمكسسن إقامتهسسا كقطاعات/مجموعات

لتيسير التنسيق الفعلي في مجال تقديم هذه الخدمات.
 انظسر المبادئ التوجيهيسة لسستخدام أصسول الدفاع العسسكري والمدنسي فسي عمليات()11

 الغاثسسة فسسي حالت الكوارث )المبادئ التوجيهيسسة لوسسسلو(، المبادئ التوجيهيسسة المتعلقسسة
 باسستخدام أصسول )أو موجودات( الدفاع العسسكري والمدنسي لدعسم الجهود النسسانية للمسم
 المتحدة فسسي حالت الطوارئ المعقدة، والورقسسة المرجعيسسة للجنسسة الدائمسسة المشتركسسة بيسسن

الوكالت بشأن العلقة المدنية - العسكرية في حالت الطوارئ المعقدة.
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 أن تشمسل هذه العمليسة وضسع اتفاقات بشأن آليات إعداد نداءات موحدة،
 فضل عسن اسستراتيجيات حشسد الدعسم مسن الجهات المانحسة داخسل القطسر

وخارجه.

  

 تلزم المبادرة، بعسسد إقرار الهداف العامسسة والسسستراتيجيات وترتيبات
 الدارة والتنسسسيق، إلى وضسسع خطسسط اسسستجابة محددة للقطاعات/المجموعات.
 وعلى هذه الخطسسط أن تسسبين كيفيسسة اسسستجابة الوكالت/المنظمات للحتياجات
 على نطاق القطاع الواحسسد. وفسسي إطار إعداد خطسسط السسستجابة، يتعيسسن على

أفرقة القطاعات/المجموعات القيام بما يلي:

•  
 / 

استنادا إلى افتراضات التخطيط المحددة.
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: /   

•  
  

  
  

   
  

 
   

 
 

 
 

  
.    

•  
   

 
 

  
  

 
 

 
 

 
  

 
 

.  

•  
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•  
  

  
 . يتعيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن على/

 القطاعات/المجموعات لدى وضعهسا لخطسط العمسل هاتسه أن تنظسر فسي
المسائل التالية:

 هسسل سسستضطلع وكالت/منظمات بعينهسسا بأدوار متخصسسصة•
على نطاق القطاع/المجموعة؟

ما هي المعايير الموحدة التي ستستخدم لتوجيه الستجابة؟•

 مسسسسسسا هسسسسسسي القدرات الراهنسسسسسسة للوكالت/المنظمات على•
الستجابة؟

 مسا هسي الثغرات القائمسة بيسن قدرة السستجابة الحاليسة وحجسم•
حالة الطوارئ على النحو المبين في افتراضات التخطيط؟

 كيسسسسسف سسسسسسيعالج أعضاء القطاعات/المجموعات احتياجات•
التقييم؟

ما الذي ستنشأ الحاجة إليه من آليات إدارة المعلومات؟ •

 أي نوع مسسسسسسسسسن أدوات الرصسسسسسسسسسد والبلغ سسسسسسسسسستقوم•
القطاعات/المجموعات بوضعه؟

• 
  نظرا.  

 إلى أهميسة التقييسم فسي تحديسد نطاق السستجابة النسسانية وطبيعتهسا، فإن
 كيفية إجراء التقييم الولي عنصر مهم يلزم إدراجه في عملية التخطيط

للطوارئ. وينبغي أن يشمل التخطيط للتقييم الولي ما يلي:

تحديد الوكالت/المنظمات التي ستشارك،•

التفاق على أدوات محددة للتقييم السريع،•
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 مناقشسسة كيفيسسة جمسسع معلومات تقييسسم القطاعات/المجموعات•
وتبادلها مع الخرين.

•   
  بعد النتهاء من المرحلة. 

 البتدائية لتخطيط الستجابة على صعيد القطاع/المجموعة، يتعين على
 الفريسق العامسل المعنسي بالتخطيسط للطوارئ أن يقوم بدمسج كافسة النواتسج
 واسسسسسسسستعراضها لكفالة تكامسسسسسسسل واتسسسسسسسساق خطسسسسسسسط اسسسسسسسستجابة
 القطاعات/المجموعات. ويتعيسن أن تخضسع خطسط السستجابة المدمجسة
 للتحليل على ضوء افتراضات التخطيط الولية من أجل تحديد ما تبقى

من ثغرات أو ُأغفل من مسائل مهمة.

التأهب للتنفيذ -4

 ينبغسي أل يكون التخطيسط للطوارئ عمليسة نظريسة؛ فهدفسه الرئيسسي هسو
 كفالة وصول الوكالت/المنظمات إلى مستوى من التأهب كاف لمواجهة حالة
 طوارئ متوقعة. ومّما يحّول النوايا إلى أفعال، ترتيب إجراءات التأهب حسب
 الولويسسة وتنفيذهسسا، ورصسسد مسسا اتفسسق عليسسه مسسن مؤشرات النذار المبكسسر

بالتطورات التي قد تترتب عليها مواجهة.

  
  

 
 

  
  

  
  

  

  المحددة خلل وينبغسسي اسسستعراض 
 عمليسة التخطيسط، وترتيبهسا حسسب الولويسة، وتعييسن المسسؤوليات والمواعيسد
 الزمنيسسسسة. ولكفالة تحقيسسسسق مسسسسستوى تأهسسسسب مرتفسسسسع، يتعيسسسسن على كافسسسسة
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  الوكالت/المنظمات أن تحدد 
  وتتفسق    

 عليهسا. وبمناسسبة كسل اسستعراض لخطسة الطوارئ، ينبغسي تقييسم التقدم المحرز
 فسسي تنفيسسذ إجراءات التأهسسب ذات الولويسسة، فسسي سسسياق أي تغييسسر يطرأ على
 الحالة. وقسسد تود أيضسسا الفرقسسة القطريسسة للشؤون النسسسانية وضسسع إجراءات
 تشغيسسسل موحدة ُتفصسسّسل الجراءات الرئيسسسسية التسسسي ينبغسسسي أن تتخذهسسسا كسسسل

وكالة/منظمة وقطاع/مجموعة في مستهل حالة الطوارئ.

: نماذج من إجراءات التأهب5المربع 
 تدريسسب موظفسسي وشركاء الشؤون النسسسانية فسسي مجال تقنيات•

التقييم السريع للحتياجات
تجميع مجموعات البيانات الساسية والمفصلة•
إجراء التقييم المني•
تحديد وإرساء ترتيبات تعاونية مع الشركاء المحليين المنفذين•
•  

  
.  

 وهناك جزء مهسم مسن عمليسة التخطيسط للطوارئ يتمثسل فسي إنشاء نظسم
 لرصسسسد مؤشرات النذار المبكسسر القائمسسسة على عوامسسسل الطلق التسسي جرى
 تحديدهسا أثناء عمليسة بناء السسيناريو. وينبغسي أن يسستند كسل سسيناريو إلى حزمسة
 مسن المؤشرات المتفسق عليهسا يكون مسن شأنهسا أن تسسمح برصسد ومتابعسة أكثسر

كفاءة.

 ول تنتهسي عمليسة التخطيسط للطوارئ بإعداد خطسة. بسل يجسب السستمرار
  على نحسسو الخطسسط فسسي العمليسسة 

 منتظسم. وينبغسي إدماج المشاركسة المسستمرة  فسي أعمال متابعسة عمليسة التخطيسط
 للطوارئ فسي خطسط عمسل المنظمات والفراد المشاركيسن. ومسن المهسم بوجسه
 خاص، استعراض الخطة استعراضا شامل، عندما يقع تغير في الحالة يشير
 إليسه نظام النذار المبكسر، أو يقسع تغيسر فسي البيئة المؤسسسية مثسل حدوث تغيسر

كبير في عضوية الفريق القطري للشؤون النسانية أو قيادته.
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 وتتسم عمليات المحاكاة البسيطة بقيمة كبيرة في مجال تعريف الجهات
 التسي تشارك فسي السستجابة النسسانية بآليسة التنسسيق والسستجابة المنصسوص
 عليهسا فسي الخطسة. كمسا تسساعد أيضسا على تجريسب افتراضات التخطيسط ونظسم
 السسسستجابة. ويمكسسسن اسسسستخدام عمليات المحاكاة فسسسي إطار البرنامسسسج العادي

لستعراض خطة الطوارئ واستكمالها.
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4الفرع 

الخطة

 يعرض هذا الباب بعسسض النصسسائح العمليسسة بشأن كيفيسسة وضسسع خطسسة
 للطوارئ وتعميمهسسا وتعّهدهسسا. ولن الخطسسة سسسجل مكتوب بالتفاقات المهمسسة
 واللتزامات بالعمسل فسي المسستقبل، فإنهسا نتاج للعمليسة أو صسورة عنهسا. وينبغسي
 عنسد تقريسر كيفيسة توثيسق العناصسر الرئيسسية لعمليسة التخطيسط، النظسر فسي ماهيسة
 الجهة التي ستستخدم الخطة وماهية المعلومات التي ستحتاج إليها. وقد يكون
 مفيدا إعداد وثيقسة قصسيرة رفيعسة المسستوى تعرض على كبار صسناع القرار،

 يجرى إعداد نسسخة أكثسر تفصسيل لفائدة العامليسن على المسستوى التقنسي. فيمسا
 وينبغي أن تقدم أية خطة المعلومات اللزمة لتقرير السياسات والدعوة واتخاذ

الجراءات في المستقبل.

تحاشي فخ الدماج

 كثيرا مسا يقسع التخطيسط المشترك بيسن الوكالت فسي ”فسخ الدماج”
 حيسث يجرى إعداد وثيقسة تخطيسط ضخمسة تضسم مدخلت مسن مختلف
 القطاعات/المجموعات والوكالت/المنظمات. وتكون المحصسسلة وثيقسسة
 معقدة سسميكة يصسعب تطويرهسا واسستكمالها واسستعمالها. ويمكسن تفادي
 الوقوع فسي هذا الفسخ، عسن طريسق تحديسد ماهيسة الوثائق التسي سستكون
 مفيدة وما الذي سيكون من المفيد دمجه. وهذا يعني في أغلب الحيان
 وضسسع مجموعسسة مسسن الوثائق المختلفسسة على الصسسعيد المشترك بيسسن
 الوكالت وعلى مسسسسسسستوى القطاعات/المجموعات والمنظمات. وعلى
 سسسسسبيل المثال، فإن خطسسسسط طوارئ مفصسسسسلة للقطاعات/المجموعات

 تكون مفيدة على مسسسستوى كبار صسسسناع القرار أو الجهات المانحسسسة ل
 الذين يحتاجون إلى وثائق قصيرة مركزة ُتبرز السيناريوهات الممكنة
 واسسستراتيجيات المواجهسسة والحتياجات مسسن الموارد. وبالمقابسسل، فإن

مديري برامج المياه والصرف الصحي بحاجة إلى التفاصيل.

 وتوجسسز المصسسفوفة أدناه النواتسسج الرئيسسسية لمختلف مراحسسل عمليسسسة
 التخطيط التي ينبغي توثيقها في خطة الطوارئ المشتركة بين الوكالت. ومن
 المهم النتباه إلى أنه ينبغي لخطة الطوارئ المشتركة بين الوكالت أن تركز



-38- 08-21920

 أسساسا على إطار التخطيسط المشترك وأل توثسق كافسة التفاصسيل المحددة لخطسة
 كسسل قطاع/مجموعسسة، حيثمسسا يمكسسن توثيقهسسا منفصسسلة أو إدراجهسسا فسسي مرفقات

بالخطة الرئيسية.
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موجز -1

تحليل المخاطر والخطار -2

 موجسز قصسير بالمخاطسر والخطار المحللة أثناء عمليسة التخطيسط•
للطوارئ.

السيناريوهات وافتراضات التخطيط -3

 موجسسز قصسسير بالسسسيناريوهات المتفسسق عليهسسا•
وافتراضات التخطيط التي تحدد مقاييس خطة الطوارئ.

الهداف والستراتيجيات -4

بيانات موجزة بالهداف والستراتيجيات والمبادئ التوجيهية.•

الترتيبات العامة للدارة والتنسيق -5

المجموعات المنشأة والوكالت/المنظمات الرائدة المسماة؛•

مخطط آليات التنسيق؛•

ترتيبات النداءات والتمويل؛•

ترتيبات إدارة المعلومات؛•

المسائل الشاملة.•

موجز خطط الستجابة على مستوى القطاع/المجموعة -6

موجز المشاركة في القطاعات؛•

الهداف وإجراءات المواجهة؛•

تحليل الثغرات؛•

المعايير الموجهة للستجابة.•

إجراءات التأهب -7

إجراءات التأهب المتفق عليها؛•

إجراءات التأهب حسب القطاع.•

المرافق -8

موجزات خطط القطاعات؛•

الجدول التفصيلي للتنفيذ وإجراءات التأهب؛•

جدول استعراض خطة الطوارئ واستكمالها؛•
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اختصاصات أفرقة القطاعات/المجموعات.•

 وينبغي أل ينظر إلى خطط الطوارئ على أنها أدلة توجيهية يلزم التقيد
 بهسا على نحسو صسارم فسي حالت الطوارئ. فقيمتهسا تتمثسل فسي إرسساء علقات
 عمسسسل رئيسسسسية ووضسسسع آليات تنسسسسيق، والتفاق على معاييسسسر مشتركسسسة -
 وباختصسسار، حسسل المشاكسسل المحتملة على نحسسو اسسستباقي. وينبغسسي أن تسسساهم
 إجراءات التأهسب التسي يتسم تحديدهسا فسي تعزيسز نظسم مواجهسة الطوارئ التسي

يجري تشغيلها عند وقوع حالة طوارئ.
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المرفقات
 توفسسر مرفقات المبادئ التوجيهيسسة المشتركسسة بيسسن الوكالت للتخطيسسط
 للطوارئ مسسسن أجسسسل المسسسساعدة النسسسسانية أدوات ومعلومات مفيدة لمسسسساعدة
 المسسؤولين عسن التخطيسط. والغايسة مسن كسل القوائم المرجعيسة والدوات الواردة
 في المرفقات أن يستخدمها المسؤولون عن التخطيط بمرونة، بحيث يكّيفونها

وفق احتياجاتهم. وهي تشمل ما يلي:

 1-  
 
 

 
  

 
 

  

 يقّدم هذا المرفسق نظامسا مقترحسا لتسسيير إجراءات العمسل خطوة خطوة
في عملية التخطيط للطوارئ المشترك بين الوكالت.

 2–  
 

 
 
 

  
  

 
   

 يطرح هذا المرفق بعض السئلة الساسية لجعل جلسات تبادل الفكار
 أكثسر تركيزا. وإضافسة إلى ذلك، فإنسه يقّدم قائمسة مرجعيسة بالقضايسا المرتبطسة
 بمختلف عناصسر التخطيسط التسي ينبغسي تسسجيلها وإدراجهسا فسي خطسة طوارئ

مكتوبة. 
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 3-  
 
 
 

   

 يقّدم هذا المرفسق نموذجسا لختصساصات فريسق عامسل معنسي بالتخطيسط
للطوارئ المشترك بين الوكالت.

 4-  
 

 
/

    

 يقّدم هذا المرفسسسق نموذج اختصسسساصات قائد القطاع/المجموعسسسة على
 الصسعيد القطري، وهسي اختصساصات مسستمدة مسن المذكرة الرشاديسة المتعلقسة
 باسستخدام نهسج المجموعات لتعزيسز السستجابة النسسانية، الصسادرة عسن اللجنسة

.2006الدائمة المشتركة بين الوكالت في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 5-  
 

/
   

 6-  
  

 يقّدم هذا المرفسسق قائمسسة موجزة بالمواد المرجعيسسة الخاصسسة بالتخطيسسط
للطوارئ النسانية.

 7-  
 

 يقّدم المسسسسرد تعريفات لبعسسسض المصسسسطلحات السسسساسية فسسسي مجال
التخطيط للطوارئ.



1المرفق 

النظام الشامل لتسيير إجراءات العمل في التخطيط للطوارئ المشترك بين الوكالت
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-

العدادالتحليل 
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التنسيق يييييوالعداد
للعملية تحليييييل ييييالسياق

ووضع
السيناريوهات

وافتراضات التخطيط

تحديد يييالهداف
والستراتيجيات

تحديد يترتيبات يالدارة
والتنسيق

إعداد ييييييخطط
استجابة توحيييييد يييييوتنفيذ

إجراءات المتابعة

تحديد
ق

نطا
شيار

الم
كة

)تنظييييييم يييييالعملية
ى ييجدول

عل
ق يي

التفا
عمل

ي ييوخطيية يي
زمنيي

ج
ونوات

)

شاء ييييأفرقة
إن

عامليية يي
(

ق
فري

ق
توجيهيي، يفري

ي
عامل تقن

)

تقييييم ييتدابير
ب

ونظييم ييالتأه
وخطط

ئ
الطوار
الحالية

تحليل
الخطار

والمخاطر

ت
سيناريوها

ضييييييع ييييييال
و

ت يالتخطييط يوتحديد
ضا

وافترا
ت يييالنذار

شرا
ب يييومؤ

سبا
ال

المبكر

ت
ستراتيجيا

ف وا
تحديد أهدا

سيييييتجابة يييييومبادئها
ال

شادية
الر

تحديد ييييالدوار
والمهام

سؤولية
والم

ن
شأ

ساءلة ب
والم

ت
العمليا

ت
تحديد يييترتيبا

ق
سي

التن
ي يييمع

الخارجييي
الحكومة

ن
والمانحي

ئ ييمحددة
ضع ييمباد

و
ع

للقطا
/

عة
المجمو

ف
وتحديد يييييالهدا

شغيلية
الت

ت ييالفردية
)تحديييد ييالجراءا

للوكالية
/

المنظمية
 )

عة
فوالجما

ق يييييييييييييأهدا
لتحقي

ع
القطا

/
عة

المجمو

ت
تحديد ييييييإجراءا

ب ييييوالتقييم
التأهيييي

صة
سييتجابة ييالخا

وال
ع

بالقطا
/

المجموعة

ب
ت يالتأه

توحييد يإجراءا
ستجابة

والتقيييييم يييوال
ت

سؤوليا
وتوزيع الم

ض الخطة
ستعرا

ا
واختبارها
وتحديثها

ن
ضما

سير
تي

الجييرا
ت

ءا

ج
توحييد ينوات

التخطيط
ضها

ستعرا
وا

ي ييأفرقة
ن ييأيي

شأيي
اتخاذ ييقرار ييب

ت
عا

قطا
/

ي
ت يييييييينبغ

مجموعا
شاركة

ى الم
عل

ق 
شكيلهيا والتفا

ت
ي

ق ييييييرياد
شكيييييييل ييييييفري

وت
للقطاع

/
عة

المجمو

ى
ق يعل

التفا
ت

مجال
ت

الخدما
شتركة

الم



-44- 08-21920

2المرفق 

 دلييل تبادل الفكار والقائمية المرجعيية لخطيط الطوارئ فيي التخطييط
للطوارئ المشترك بين الوكالت 

 هناك العديسد مسن الشياء التسي ينبغسي أخذهسا فسي العتبار خلل عمليسة
 التخطيسسسسط للطوارئ المشترك بيسسسسن الوكالت. والتوثيسسسسق الفّعال للعناصسسسسر
 الساسية لعملية التخطيط مهم أيضا في توثيق التفاقات واللتزامات، لغرض
 اتخاذ إجراءات فسي المسستقبل. والهدف مسن السسئلة الواردة فسي العمود اليسسر
 اسسستثارة أو تحفيسسز الفكار خلل جلسسسات تبادل الفكار أو اجتماعات الفرقسسة
 العاملة. وقد ُخّصصت لكل موضوع ستة إلى عشرة أسئلة. أما العمود اليمن،
 فيقّدم قائمة مرجعية بالقضايا المرتبطة بمختلف عناصر التخطيط التي ينبغي
 تسجيلها وإدراجها في خطة طوارئ مكتوبة. وهذا الجدول ليس، بأي حال من
 الحوال، شامل، إذ يمكن استعراضه وتوسيع نطاقه ليشمل القضايا المرتبطة

بالسياق المحدد للتخطيط. 

 
 

 
 

 

صفحة الغلف

 البلد )المنطقسسسسسسسسسسة( المشمول)ة(√
بالخطة

 الحالة )أو الحالت( الطارئة√
المشمولة بالخطة

الفترة المشمولة بالخطة√

 التاريسخ ونسسخة الخطسة )حّدث رقسم√
النسخة(

قائمة المنظمات المشاركة√

درجة السرية√

موجز تنفيذي
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 ينبغي أن يشمل الموجز التنفيذي النقاط
 الرئيسسسسية الواردة أدناه. والغايسسسة مسسسن
 الموجسز إطلع صسانعي القرارات على

العناصر الساسية للخطة

 وصسف موجسز للسسيناريو )المواقسع√
وعدد المتضررين والمسببات(

 السستجابة المشتركسة بيسن الوكالت√
 كمسا هسو مخطسط لهسا )اسستراتيجية
التدخل وموجز خطة الستجابة(

موجز لترتيبات الدارة والتنسيق√

القيود الساسية للعمليات√

التكاليف المتوقعة )إن ُوجدت(√

إجراءات التأهب ذات الولوية√

تحليل الخطار والمخاطر

 مسسا هسسي التجاهات الجتماعيسسة -√
القتصادية والسياسية؟

 تقديسم موجسز لتقييسم الخطار/المخاطسر
الرئيسية. ويمكن إيجازه في مصفوفة

 اعتبار آخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر√
 التقييمات/السسسسسسسسسسسسستعراضات/
 الدراسسسسسسسسسسسات المرجعيسسسسسسسسسسة
 الوليسسسسسسة/التحليلت مصسسسسسسادر

للمعلومات.

معلومات عن البلد وتحليل السياق√

نبذة موجزة عن الخطار√

 تقييسسسسم درجسسسسة الخطسسسسر لمختلف√
الخطار
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 مسا آخسر سسجل للبلد فيمسا يتعلق√

 بالخطار الخاصسة، مثسل الجفاف

 والفيضانات والزلزل والوبئة،

 والعنسسسف أو التهديدات المنيسسسة،

 وتحركات السسسسسسسسسسسسكان، وقيود

 الموارد، وانتهاكات حقوق

 النسسسسسسسسسسسسان، والقضايسسسسسسسسسسسا

 الديمغرافيسسة/القضايسسا المرتبطسسة

بالراضي، الخ.(؟ 

 مسسسا ترتيسسسب المخاطسسسر حسسسسب√
الولوية؟

السيناريوهات وافتراضات التخطيط

 مسسسا هسسسي المناطسسسق المحتمسسسل أن√
 النطاق الجغرافسسي تتضرر، ومسسا

للضرر/الزمة؟

 يقّدم هذا الجزء تفاصسسسسسيل سسسسسسيناريو
 سسسيناريوهات( التخطيسسط. ويشمسسل )أو

 افتراضات التخطيسسط الرئيسسسية، وهسسي
كالتالي:

 أعداد ونسسبة السسكان المتضرريسن؛√
 خصسسسسائص السسسسسكان ومعطيات

ديمغرافية؟

 اعتبارات جنسسسانية؛ فئات ضعيفسسة√
محددة؛ المستفيدون المستهدفون؟

الموقع الجغرافي√

وصف أهم الثار النسانية:√

 نقسسط الضعسسف والثار المتوقعسسة•
 على السسسسسسسسكان وعلى توفيسسسسسسسر

الخدمات الساسية.

 الليسسة التسسي يواجسسه بهسسا السسسكان•
الوضع
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 مسا أثسر ذلك على أسسباب المعيشسة؟√
 الثار المحددة على مختلف ومسسسا

القطاعات؟

 مسسا المدة المحتمسسل أن تسسستغرقها√
 الظروف الطارئة فسسسسسسسسسسسي إطار هذا

السيناريو؟

 وصسسسسسسف قدرة الحكومسسسسسسة على√
الستجابة

الثغرات والقيود: √

 الثغرات فسسي القدرة على توفيسسر•
المساعدة والحماية النسانية

 أهسسسسسم العراقيسسسسسل )المنيسسسسسة،•
اللوجستية، الخ(

 هسسل للحكومسسة/السسسلطات المحليسسة√
 تجربسسة سسسابقة فسسي التعامسسل مسسع

الوضع؟

 كيسسسسف سسسسسيؤثر السسسسسيناريو على√
العمليات الجارية؟

 ما هي المنظمات الخرى المحتمل√
 أن تسسسسسسسسسستجيب للحالة الطارئة،

وكيف ذلك؟

 مسا أهسم العراقيسل المحتمسل أن تعيسق√
الستجابة لحالة طارئة؟

 أرقام التخطيسط الخاصسة بالمسساعدة√
النسانية

 المسببات ومؤشرات النذار المبكر√
وترتيبات الرصد

ما أهم الثغرات المحتملة؟ √

 مسسسا مختلف العوامسسسل )السسسسلبية أو√
المخّففة( المؤثرة في الوضع؟

 أي أحداث يمكسسسسن أن تسسسسسّبب هذا√
السيناريو؟ 

 مسسا هسسي مؤشرات النذار المبكسسر√
التي ينبغي رصدها؟
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- الهداف والستراتيجياتالتخطيط للستجابة 

 مسسا الهداف الرئيسسسية للسسستجابة√
 النسسسسسانية؟ مسسسسا الذي سسسسستسعى
 أوسسسسساط المسسسسساعدة النسسسسسانية

لتحقيقه؟

 يسسسسبرز هذا الجزء أهداف السسسسستجابة
 المتفسسسسق عليهسسسسا، والتسسسسي تحدد إطار
 التخطيسسسط المشترك والسسسستراتيجيات

الموضوعة لتحقيق تلك الهداف.

 مسا العلقسة بيسن اسستراتيجية التنفيسذ√
وتحقيق الهداف المتوخاة؟

 مسسسا هسسسي المبادئ الرئيسسسسية التسسسي√
سُيسترشد بها في الستجابة

 الهداف العامسسة المتوخسسى تحقيقهسسا√
خلل الستجابة

 كيسسسف سسسسيسهم كسسسل مشروع مسسسن√
 مشاريسسسسع القطاعات/المجموعات

في تحقيق الهداف العامة؟

 السسستراتيجية الموضوعسسة لتحقيسسق√
الهداف المبادئ التوجيهية

ما المدة المطلوبة للمساعدة؟√

من هم المستفيدون المستهدفون؟√

 هسسل اّتفسسق على مسسستويات وأنواع√
 المسسسساعدة التسسسي سسسسُتقّدم لمختلف

المستفيدين؟

- الدارة والتنسيق عموماالتخطيط للستجابة 

 
 يسسسبرز هذا الجزء مسسسن الخطسسسة، على
 أسساس افتراضات التخطيسط المعدة، أي
 آليات إدارة وتنسسسيق ُوضعسست لتوجيسسه

الستجابة النسانية

 كيسسسسسف تعمسسسسسل هيئة التنسسسسسسيق√
الحكومية؟

 الدوار والمسسؤوليات والمسساءلت√
في العمليات
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 مسا ترتيبات التنسسيق بيسن الحكومسة√
 والفريسسسسسسسسسسسسق القطري للشؤون
 النسسانية، والمانحيسن، والمجتمسع
 المدنسسسسسسسسسسسي، والقطاع الخاص،
 والمسسسسستفيدين؟ هسسسسل ُأعطيسسسست
 للشركاء فكرة عسسسسسسسسن نهسسسسسسسسج

المجموعات/القطاعات؟

 ترتيبات المجموعات/القطاعات،√
 بمسسسا فسسسي ذلك الوكالت المعّينسسسة

للعب دور ريادي

القضايا الشاملة√

 مجالت الخدمات المشتركسسسسسسسسسسة√
المطلوبة

 آليات السسستجابة الفوريسسة )التقييسسم√
 السسسسسريع، والتمويسسسسل المسسسسسبق،

والستجابة(

 هسسل يفهسسم الفريسسق القطري للشؤون√
 النسسسسسسسسسسسسسسسسانية نهسسسسسسسسسسسسسسسج

المجموعات/القطاعات؟

 اسستراتيجية تعبئة الموارد )ترتيبات√
التمويل وتوجيه النداءات(

 هسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل ُحّدد قادة√
المجموعات/القطاعات؟

 ترتيسسسسسسسسب التنسسسسسسسسسيق الداخلي√
والخارجي

 هسسسسل اّتفسسسسق على الختصسسسساصات√
المحددة للمجموعات/القطاعات؟

إدارة المعلومات√

استراتيجية وسائط العلم√هل اّتفق على إجراءات البلغ؟√

 أي أنشطسسة مشتركسسة سسسيتم القيام√
بها: 

التقييم، الرصد، البرمجة؟

ترتيبات المن والسلمة√
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 كيسسسسسسسسسسسسسسسسف سسسسسسسسسسسسسسسسسُتجمع√
المعلومات/البيانات؟ 

 كيسسسسف سسسسستتدفق المعلومات بيسسسسن√
 مختلف المسسسسستويات )المسسسسستوى
 المحلي والوطنسسسسسي والقليمسسسسسي

وعلى مستوى المقر( والعكس؟

 مسسسسسسا أشكال التقاريسسسسسسر التسسسسسسي√
سُتستخدم؟

 مسا القدرة المطلوبسة فسي مجال نظام√
 المعلومات الجغرافيسسسسسسسسة وإعداد

الخرائط؟

 

 مسسا ترتيبات التنسسسيق المنسسي على√
 الصسسسسسسسعيد المحلي والوطنسسسسسسسي
 والقليمسسسسسسي )أي فريسسسسسسق إدارة
 المسسسسسسسسسسسسسن، واجتماعات تبادل
 المعلومات(؟ هسسسسل هناك حاجسسسسة

لترتيبات/موارد إضافية؟

 هسسسسل هناك احتياجات محددة فسسسسي√
مجال التدريب المني؟

 ما الخطط المنية وخطط الجلء؟√
ومن المسؤول عنها؟
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 مسن يحتفسظ بقائمسة مركزيسة بأسسماء√
 ومواقسع كافسة الموظفيسن الدولييسن

والمحليين؟

 

 ما مصادر التمويل المحتملة؟ وهل√
 سسسستكون هناك حاجسسسة إلى موارد
 خاصسة بالسستجابة السسريعة )مثسل
 الصسسسسندوق المركزي لمواجهسسسسة

الطوارئ(؟

 هسسل هناك حاجسسة إلى توجيسسه نداء√
 خاص لفائدة هذه العمليسسسسة؟ هسسسسل
ّسد  يجسسب أن يكون هناك نداء موح

أم نداء عاجل؟

 هسسسل يجسسسب تنظيسسسم لقاء تشاوري√
للمانحين؟

 
 

 مسسسسا مجالت الخدمات المشتركسسسسة√
 المطلوبسة لدعسم السستجابة: النقسل
 واللوجسسستيات، ووسسسائط العلم

 والعلم، والتعاون
التقني/تكنولوجيا المعلومات

 هسسسل يمكسسسن تقاسسسسم الموظفيسسسن√
والمواد؟ 

 كيسسسسف سسسسسُتدفع تكاليسسسسف الموارد√
 المشتركسة؟ ومسن سسيملكها؟ وأمام
من سيكون الموظفون مسؤولين؟
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 مسسا هسسي السسستراتيجية العلميسسة√
التي سيتم اعتمادها؟ 

 هسسسل يسسسستطيع الموظفون الحاليون√
 التعامسسسل مسسسع تدفسسسق الصسسسحفيين
 وطلبات المعلومات أم ينبغسسسسسسسسي
 توظيسسسف مختصسسسين فسسسي شؤون

العلم؟

 كيسسف ينبغسسي تنسسسيق العلقات مسسع√
وسائط العلم؟

 مسسا هسسي السسستراتيجية العلميسسة√
تجاه السكان المستهدفين؟

 - خطط استجابة القطاعات/المجموعات والوكالتالتخطيط للستجابة
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 مسسسا هسسسي الهداف المحددة لكسسسل√
مجموعة؟

 مسا السستعدادات المتخذة للسستجابة√
الفورية؟

 مسسسسا الترتيبات اللزمسسسسة للتقييسسسسم√
الولي؟

 مسا هسي الجراءات التسي سسُتتخذ فسي√
 إطار السستجابة الفوريسة للوضسع؟
 ومسسن المسسسؤول عسسن تنفيسسذ كسسل
 إجراء مسن الجراءات، ومتسى يتسم

ذلك؟

 يجسب إدراج موجزات مقتضبسة لخطسط
 السسسسسسسسسسسسسسسستجابة الخاصسسسسسسسسسسسسسسسة
 بالقطاعات/المجموعات ضمسسسن خطسسسة
 الطوارئ المشتركسسسسة بيسسسسن الوكالت.
 ومسن القضايسا السساسية التسي ينبغسي أن
 تتضمنهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا موجزات

القطاعات/المجموعات ما يلي:

 مخطسسسسسسط عام للمشاركسسسسسسة فسسسسسسي√
القطاع/المجموعة

الهداف وإجراءات الستجابة√

تحليل الثغرات√

 المعاييسر التسي سسُيسترشد بهسا فسي√
الستجابة

 مخطسسسسسسسسسسسط عام لدوار الوكالت√
ومسؤولياتها

 مسسسسا المطلوب لدعسسسسم السسسسستجابة√
 الفوريسسسة )اللوجسسسستيات/النقسسسل،
 التعاون التقنسسسسسسسي/تكنولوجيسسسسسسسا
 المعلومات، السسسسسلع السسسسساسية،

الموظفون...(؟

 مسن سسيشارك فسي تقديسر احتياجات√
الطوارئ؟

ما أهم الثغرات القطاعية؟ √

 مسا القطاعات/المجموعات المرجّح√
 أن تكون حيويسسسة /التسسسي ينبغسسسي

إعطاؤها الولوية؟
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 هسسسسسسسسسسل تغطسسسسسسسسسسي خطسسسسسسسسسسط√
 القطاعات/المجموعات أو

 الوكالت كسسسل الحتياجات التسسسي
ُحّددت لكل قطاع/مجموعة؟

التأهب

 مسسن المسسسؤول عسسن تحديسث وحفسسظ√
وثيقة التخطيط للطوارئ؟

 يوثّسسسق هذا الجزء لجراءات التأهسسسسب
 التسسي اتفقسست الوكالت/المنظمات على
 اتخاذهسا لتعزيسز حالة تأهبهسا. ويصسف
 كذلك الترتيبات اللزمسسسسسة لمواصسسسسسلة

عملية التخطيط للطوارئ

 متسسى وكيسسف سسسيتم تحديسسث الخطسسة√
واختبارها؟

 إجراءات التأهسسسسسب التسسسسسي ُحّددت√
كإجراءات ذات أولوية

 هسسسل اّتفسسسق على إجراءات تأهسسسب√
 محّددة للقطاعات/المجموعات

والوكالت؟

 مسسسسسا هسسسسسي إجراءات المتابعسسسسسة√
المطلوبة؟

درجات التأهب•

مستويات المخزونات•

المعدات اللزمة•

 الموارد )البشريسسسسسسسسسسة•
والنقدية والمادية( الحتياطية

 إجراءات التأهسسسب اللزم اتخاذهسسسا√
أولوية

 تحديسسسسسسسسد الكيفيسسسسسسسسة•
 والمسسسسسؤوليات بشأن رصسسسسد

مؤشرات النذار المبكر

 التعزيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسز المطلوب•
للتدريب/للقدرات

إعداد أشكال التقييم الولي•

 القدرات الحتياطيسسسة الواجسسسب•
تفعيلها
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 قائمسسسة بمراكسسسز التنسسسسيق والجال√
الخاصة بكل نشاط من النشطة

 قائمسسسسة بدرجات تأهسسسسب الوكالت√
 القطاعات/المجموعات أو

 )الموظفون، المخزونات،
البرامج، الخ.(

 خطسة العمسل الخاصسة بالسستعراض√
 الدوري لخطسسسسسسسسسسسسسسسة الطوارئ

وبتحديثها
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3المرفق 

 اختصيياصات الفريييق العامييل المعنييي بالتخطيييط للطوارئ المشترك
الوكالت بين

 الفريق القطري للشؤون النسانية، وهو فريق يعمل بتوجيه من المنّسق
 المقيسسم أو منسسسق الشؤون النسسسانية، مسسسؤول عسسن تنفيسسذ أنشطسسة التخطيسسط
ل  للطوارئ، المشترك بيسن الوكالت، فسي البلد المعنسي بكفاءة وفعاليسة. وقسد ُشّك
 فريسق عامسل معنسي بالتخطيسط للطوارئ المشترك بيسن الوكالت للنهوض بهذه

المهمة. 

ويضم هذا الفريق في عضويته:

 ممثسسل المنسسّسق المقيسسم/منسسّسق الشؤون النسسسانية، للمسسم المتحدة•
)رئيسا(

وكالت المم المتحدة ذات الصلة•

 ممثسسل المنظمات غيسسر الحكوميسسة النشطسسة فسسي مجال السسستجابة•
النسانية

حركة الصليب الحمر والهلل الحمر الدولية•

 ملحظسة: هذا نموذج لعضويسة فريسق عامسل معنسي بالتخطيسط للطوارئ
 المشترك بيسسسسسن الوكالت. وتتوقسسسسسف التشكيلة الفعليسسسسسة على الجهات الفاعلة
 الساسية التي تشارك في الستجابة النسانية. وينبغي الحرص على أن يكون
 الفريسسق صسسغيرا بشكسسل يمكنّه مسسن أداء مهامسسه كفريسسق عامسسل. ويمكسسن تنظيسسم
 اجتماعات دوريسسسسسسة لتبادل المعلومات مسسسسسسع كافسسسسسسة الجهات الفاعلة لضمان

مشاركتها.

 وسستكون المهام السساسية للفريسق العامسل المعنسي بالتخطيسط للطوارئ
المشترك بين الوكالت كالتالي:

 تنسسيق أنشطسة التخطيسط للطوارئ المشترك بيسن الوكالت، بمسا•
في ذلك: 

العداد لعملية التخطيط للطوارئ المشترك بين الوكالت•
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 تحليسل الخطار والمخاطسر ووضسع السسيناريوهات وافتراضات•
التخطيط

تحديد الهداف والستراتيجيات•

تحديد ترتيبات الدارة والتنسيق•

إعداد خطط استجابة•

تعزيز عملية التخطيط•

تنفيذ إجراءات التأهب•

 توفيسر مسا يلزم مسن دعسم تقنسي وتقييمات لدعسم أنشطسة التخطيسط•
للطوارئ؛

 التنسسسيق مسسع الحكومسسة والشركاء بشأن الجراءات أو التدابيسسر•
الواجب اتخاذها لتعزيز حالة التأهب والقدرة على الستجابة؛ 

 دراسة سبل زيادة تعزيز حالة التأهب عن طريق إنشاء شبكات•
على الصعيدين الوطني والقليمي لها مقومات البقاء؛ 

 تسسهيل التنسسيق على المسستوى دون القليمسي وفسق مسا يسستلزمه•
سياق البلد وعملية التخطيط؛

 تيسير إدماج التخطيط للطوارئ ضمن النشطة الخاصة بوضع•
 برامسسج للتنميسسة وتخفيسسف آثار الكوارث، وذلك على مسسستوى الفريسسق

القطري للشؤون النسانية ككل؛ 

 توحيسسد نواتسسج عمليسسة التخطيسسط، واسسستعراض خطسسط الطوارئ•
 بشكل دوري، وعرض القضايا التي تتطلب اتخاذ قرارات أو إجراءات

محددة على الفريق القطري للشؤون النسانية؛ 

 التصسسرف باعتباره مسسستودعا للمعرفسسة والخسسبرة، وآليسسة شفافسسة•
 للمسسساءلة، وذلك بالحرص على أن تكون كسسل مواد التخطيسسط للطوارئ
 والمنتجات الفرعيسة الناشئة عسن عمليسة التخطيسط مسسّجلة وفسي متناول

كافة الشركاء.
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4المرفق 

 الختصييياصات العامييية لقادة القطاعات/المجموعات على الصيييعيد
القطري

 يطبسق نهسج المجموعات على صسعيدين. فعلى الصسعيد العالمسي، يهدف
 إلى تعزيسسز التأهسسب وزيادة القدرة التقنيسسة فسسي المنظومسسة بكاملهسساهذا النهسسج 

 لمواجهسسة الطوارئ النسسسانية بتعييسسن قادة مجموعات على الصسسعيد العالمسسي
 وكفالة التوجيسسه القابسسل للتنبسسؤ بسسه وضمان المسسساءلة فسسي قطاعات أو مجالت
 النشاط الرئيسسية كافسة. أمسا على الصسعيد القطري فيهدف إلى تأميسن قدر أكسبر
 من التماسك والفعالية في الستجابة للطوارئ عن طريق تعبئة مجموعات من
 الوكالت والمؤسسسسسات والمنظمات غيسسسر الحكوميسسسة للسسسستجابة على نحسسسو

 مجالت النشاط الرئيسسية، ويقود كسل قطاع اسستراتيجي فسي جميسع قطاعات أو
 قائد معيسن تعيينسا واضحسا، بناء على موافقسة منسسق الشؤون النسسانية والفريسق

  )لتعزيسز قابليسة التنبسؤ، ينبغسي متسى كان ذلك ممكنساالقطري للشؤون النسسانية.
كفالة التساق مع ترتيبات الوكالت الرائدة على الصعيد العالمي(.

 ويكون منسسسق الشؤون النسسسانية - بدعسسم مسسن مكتسسب تنسسسيق الشؤون
 النسسسانية - مسسسؤول عسسن كفالة كون السسستجابة النسسسانية عمومسسا ملئمسسة
 ومتماسسسكة وفعالة، وهسسو مسسسؤول أمام منسسسق عمليات الغاثسسة فسسي حالت

الطوارئ.

 وقادة القطاعات/المجموعات على الصسسسسعيد القطري مسسسسسؤولون أمام
 منسسسق الشؤون النسسسانية عسسن القيام على الصسسعيد القطاعسسي بتيسسسير العمليات

بهدف كفالة ما يلي:

  
 

 كفالة إشراك الشركاء النسسسانيين الرئيسسسيين بالنسسسبة
 للقطاع، مسسع احترام الوليات والولويات البرنامجيسسة

لكل منهم.
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 كفالة التنسسيق اللئق مسع كافسة الشركاء الرئيسسيين فسي
 المجال النسسسساني )بمسسسا فسسسي ذلك المنظمات غيسسسر
 الحكومية الوطنية والدولية، وحركة الصليب الحمر
 والهلل الحمسر الدوليسة، والمنظمسة الدوليسة للهجرة،
 وغيرهسسا مسسن المنظمات الدوليسسة( عسسن طريسسق إنشاء
 وصيانة آليات تنسيق قطاعية مناسبة، بما فيها أفرقة
 عاملة على الصسعيد الوطنسي، وعلى الصسعيد المحلي

إن اقتضى المر ذلك؛

 تأميسسن التزامات مسسن الشركاء فسسي المجال النسسساني
 لتلبيسسسسة الحتياجات وسسسسسد الثغرات، وكفالة توزيسسسسع
 مناسسسب للمسسسؤوليات فسسي المجموعسسة القطاعيسسة، مسسع

تحديد واضح لمنسقي مسائل محددة عند القتضاء؛

 كفالة تكامسل أنشطسة شتسى الجهات الفاعلة فسي المجال
النساني؛

 تعزيز أنشطة الستجابة للطوارئ مع مراعاة الحاجة
 إلى التخطيسسط للنعاش المبكسسر والشواغسسل المتعلقسسة
بتوقي الطوارئ والحد من المخاطر في الوقت ذاته؛

 ضمان وجود صسسلت فعالة مسسع مجموعات قطاعيسسة
أخرى؛

 كفالة تكييسف آليات التنسسيق القطاعيسة مسع مسر الزمسن
 لمراعاة قدرات الجهات الفاعلة المحليسسسسسسسسة وإشراك

الشركاء النمائيين؛

 تمثيسسل مصسسالح المجموعسسة القطاعيسسة فسسي المناقشات
 التسي تجرى مسع منسسق الشؤون النسسانية وأصسحاب
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 المصسسلحة الخريسسن بشأن تحديسسد الولويات، وتعبئة
الموارد، والدعوة؛

  
 

/
  

 
  

  
   

 كفالة السستفادة مسن القدرات المحليسة فسي السستجابات
النسانية؛

 كفالة إقامسسسسسة صسسسسسلت مناسسسسسسبة مسسسسسع السسسسسسلطات
 الوطنيسة/المحليسة، والمؤسسسات الحكوميسة، والمجتمسع
 المدنسي المحلي، وغيرهسا مسن الجهات الفاعلة المعنيسة
 )مثسل قوات حفسظ السسلم( وضمان التنسسيق المناسسب

وتبادل المعلومات معها.

  

 كفالة اعتماد نهسسسج تشاركسسسي ومجتمعسسسي فسسسي تقييسسسم
 الحتياجات القطاعيسسسسسة، وتحليلهسسسسسا، وتخطيطهسسسسسا،

ورصدها، وتلبيتها.

  
   

 كفالة مراعاة مسسا اتفسسق عليسسه مسسن مسسسائل شاملة ذات
 أولويسسة فسسي تقييسسم الحتياجات القطاعيسسة، وتحليلهسسا،
 وتخطيطهسسسا، ورصسسسدها، وتلبيتهسسسا )مثسسسل العمسسسر،
 والتنوع، والبيئة، ونوع الجنسسسسس، وفيروس نقسسسسص
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 المناعسة البشريسة/اليدز، وحقوق النسسان(؛ والسسهام
 في وضع استراتيجيات مناسبة لمعالجة هذه المسائل؛
 وضمان وضسسع برامسسج تراعسسي المنظور الجنسسساني
 وتعزيسسسز المسسسساواة بيسسسن الجنسسسسين؛ وكفالة معالجسسسة
 احتياجات ومسسسسسسساهمات وقدرات المرأة والفتاة وكذا

الرجل والفتى.

  

 كفالة تقييسسم وتحليسسل الحتياجات القطاعيسسة بطريقسسة
فعالة ومتماسكة، مع إشراك كافة الشركاء المعنيين.

 

 كفالة التخطيسسط الكافسسي للطوارئ والتأهسسب للطوارئ
الجديدة.

  

 كفالة اتخاذ إجراءات يمكسسن التنبسسؤ بهسسا فسسي إطار المجموعسسة القطاعيسسة
للقيام بما يلي:

تحديد الثغرات؛

 بلورة/تحديسسث اسسستراتيجيات وخطسسط العمسسل المتفسسق
 عليهسا للسستجابة فسي القطاع وكفالة مراعاتهسا بالقدر
 الكافسي فسي السستراتيجيات القطريسة بوجسه عام، مسن

قبيل خطة العمل النسانية المشتركة؛

 اسستخلص الدروس مسن النشطسة الماضيسة ومراجعسة
الستراتيجيات تبعا لذلك؛

 وضسسسع اسسسستراتيجية للخروج أو النتقال للمجموعسسسة
القطاعية.
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 ضمان إلمام المشاركيسسسن فسسسي المجموعسسسة القطاعيسسسة
 بتوجيهات السسسسياسة العامسسسة بهذا الشأن، وبالمعاييسسسر
 الفنيسسة واللتزامات التسسي تقطعهسسا الحكومسسة فسسي هذا

الصدد بموجب القانون الدولي لحقوق النسان؛

 كفالة اتساق الستجابات مع توجيهات السياسة العامة
 القائمسسسة، والمعاييسسسر الفنيسسسة، والتزامات الحكومسسسة

القانونية في مجال حقوق النسان.

 

 كفالة وجود آليات رصسد كافيسة لسستعراض مسا حققسه
 الفريسق العامسل القطاعسي مسن أثسر ومسا أحرز مسن تقدم

قياسا إلى خطط التنفيذ؛

 ضمان كفايسسسة التقاريسسسر وفعاليسسسة تقاسسسسم المعلومات
 )بدعم من مكتب تنسيق الشؤون النسانية(، مع إيلء

العتبار الواجب لتوزيعها حسب العمر والجنس.

  

 تحديسد الشواغسل الرئيسسية فسي مجال الدعوة، بمسا فسي
 ذلك الحتياجات مسسسن الموارد، والسسسسهام برسسسسائل
 رئيسسسية فسسي مبادرات الدعوة الوسسسع نطاقسسا لمنسسسق

الشؤون النسانية وغيره من الفاعلين؛

 دعوة الجهات المانحسسسة إلى توفيسسسر التمويسسسل للجهات
 الفاعلة للشؤون النسسسسسانية مسسسسن أجسسسسل الضطلع
 بالنشطسسة ذات الولويسسة فسسي القطاع المعنسسي، مسسع

 المجموعة القطاعية في الوقت تشجيع المشاركين في
 ذاتسسسه على تعبئة الموارد لنشطسسسة المجموعسسسة عسسسن

طريق قنواتها المعهودة.
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 تعزيسز/دعسم تدريسب الموظفيسن وبناء قدرات الشركاء
النسانيين؛

 دعسم جهود تعزيسز قدرة السسلطات الوطنيسة والمجتمسع
المدني.

  
   

 بناء على مسا أقره مسسؤولو اللجنسة الدائمسة المشتركسة
 ، يتولى قادة القطاعات المسسسؤولية عسنبيسسن الوكالت

 العمسسسل باعتبارهسسسم الملذ الخيسسسر للحصسسسول على
 الخدمات )رهنا بإمكانية الحصول عليها المساعدة أو

 وبتوافسر المسن والتمويسل( مسن أجسل تلبيسة الحتياجات
 ذات الولويسسة المتفسسق عليهسسا. ويتولى منسسسق الشؤون
 النسسسسسانية ومنسسسسسق عمليات الغاثسسسسة فسسسسي حالت
 الطوارئ دعم هؤلء القادة فيما يبذلونه من جهود في

هذا الصدد لتعبئة الموارد؛

 ويطبسسق هذا المفهوم بطريقسسة مناسسسبة وواقعيسسة على
 المسائل الشاملة من قبيل الحماية، والنعاش المبكر،

وتنسيق شؤون المخيمات.

 ويتوقسسع مسن الفاعليسن النسسانيين المشاركيسن فسي وضسع خطسسط العمسسل
 النسسانية المشتركسة أن يكونوا شركاء نشطيسن فسي تقييسم الحتياجات، ووضسع
 السسستراتيجيات والخطسسط الخاصسسة بالقطاع، وتنفيسسذ النشطسسة ذات الولويسسة
 المتفسسسق عليهسسسا. كمسسسا يجسسسب اعتماد أحكام فسسسي المجموعات القطاعيسسسة تتعلق
 بالفاعليسسن النسسسانيين الذيسسن قسسد يودون المشاركسسة بصسسفتهم مراقسسبين، لغرض

تقاسم المعلومات بالدرجة الولى.



-64- 08-21920

5المرفق 

قائمة بقادة القطاعات/المجموعات على الصعيد العالمي*

القادةالقطاع/المجموعة

منظمة المم المتحدة للغذية والزراعةالزراعة1

 مفوضية المسم المتحدة لشؤون اللجئيسنتنسيق شؤون المخيمات وإدارتها2
والمنظمة الدولية للهجرة

برنامج المم المتحدة النمائيالنعاش المبكر3

اليونيسيف وتحالف إنقاذ الطفولةالتعليم4

 المشردونمفوضيسسسة شؤون اللجئيسسسن )ملجئ الطوارئ5
 التحاد الدوليداخليسا بسسبب الصسراع( و

 لجمعيات الصسسسسسليب الحمسسسسسر والهلل
الحمر )حالت الكوارث(

 التصسالت السسلكية واللسسلكية فسي6
حالت الطوارئ

مكتب تنسيق الشؤون النسانية

برنامج الغذية العالميالغذاء**7

منظمة الصحة العالميةالصحة8

برنامج الغذية العالمياللوجستيات9

اليونيسيفالتغذية10

مفوضية شؤون اللجئينالحماية11

مفوضية شؤون اللجئيناللجئون**12

اليونيسيفالمياه والمرافق الصحية والنظافة13

 للطلع على قائمسسة مسسستكملة يرجسسى الرجوع إلى الموقسسع الشبكسسي لصسسلح*
/.http://www.humanitarianreform.orgالشؤون النسانية على العنوان التالي: 

 رغسم أن الغذاء واللجئيسن ل يعتسبران رسسميا مجموعتيسن عالميتيسن، فإنهمسا يظلن**
قطاعين هامين عينت لكل منهما وكالة رائدة.
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7المرفق 

مسرد بمصطلحات مختارة

 يوفر هذا المرفق مسردا مختصرا بالمصطلحات الرئيسية ذات الصلة
بهذه المبادئ التوجيهية.

 : مجموعة من كافة عناصر القوة والموارد المتاحة في المجتمع المحليالقدرة
 أو المجتمع أو المنظمة يمكن أن تحد من مستوى المخاطر أو تخفف من آثار
 الكارثة. وقد تندرج ضمن القدرة، الوسائل المادية أو المؤسسية أو الجتماعية

 الجماعيسسة مسسن قبيسسل القيادة أو القتصسسادية فضل عسسن المهارات الشخصسسية أو
 والدارة. وقسسسسد يشار أيضسسسسا إلى القدرة باعتبارهسسسسا اسسسسستطاعة. )المصسسسسدر:

الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(

 : يهدف نهسج المجموعات العنقوديسة إلى تعزيسزنهيج المجموعات )العنقوديية(
 ‘ كفالة بناء1قدرة وفعاليسة السستجابة النسسانية بخمسس طرق رئيسسية، وهسي: ’

 مجالت/قطاعات السسستجابة الرئيسسسية التسسيوصسسيانة قدرة شاملة كافيسسة فسسي 
 ‘ إيجاد قيادة يمكسسسسسسن التعويسسسسسسسل عليهسسسسسسا فسسسسسسسي2تنطوي على ثغرات؛ و’

 ‘ تيسير الشراكات3قطاعات/مجالت الستجابة التي تنطوي على ثغرات؛ و ’
‘ ‘ تعزيسز المسساءلة؛ و4وتحسسين التكامسل بيسن الوكالت بتعظيسم الموارد؛ و ’

 تحسسسين التنسسسيق وتحديسسد الولويات اسسستراتيجيا على صسسعيد الميدان فسسي ’5
 قطاعات/مناطسق السستجابة المحددة، عسن طريسق إناطسة المسسؤولية عسن توجيسه
 وتنسسسسسسسسسسسسيق هذه المسسسسسسسسسسسسائل بالوكالة التنفيذيسسسسسسسسسسسة المختصسسسسسسسسسسسة.

(   
    

   
/    

2006)

 : ’’المجموعسة العنقوديسة‘‘ هسي فسي جوهرهسا ’’مجموعسةالمجموعية العنقوديية
 قطاعية‘‘ ول ينبغي التمييز بينهما من حيث أهدافهما وأنشطتهما؛ وينبغي أن
 يكون هدف سد الثغرات وكفالة المستوى الكافي من التأهب والستجابة واحدا

 فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي الحالتيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن. )
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/    
2006)

 : ”قائد المجموعسسة” هسسو وكالة/منظمسسة تلتزم رسسسميا بالقيامقادة المجموعات
 بدور قيادي فسي الوسساط النسسانية الدوليسة فسي قطاع/مجال نشاط معيسن لكفالة
 اسستجابة كافيسة ومسستويات عليسا مسن حيسث قابليسة التنبسؤ والمسساءلة والشراكسة.

(   
    

   
/    

2006)

 : حدث خطيسسر يخسسل بحياة المجتمسسع المحلي أو المجتمسسع ويتسسسبب فسسيالكارثيية
 خسائر بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق ... والكارثة رهن
 بعمليسة التصسدي للخطسر. فهسي نتاج اقتران أخطار وظروف هشسة وقدرات أو
 تدابير غير كافية للحد من العواقب السلبية التي يحتمل أن تنجم عن المخاطر.

(: 
 

   )

  على توفيسر معلومات آنيسةعسن طريسق مؤسسسات محددة: العمسل النذار المبكير
 تتيسح للفراد المعرضيسن للخطسر اتخاذ الجراءات لتلفسي المخاطسر أووفعالة 

 الحد منها والتأهب للتصدي لها بفعالية. وتشمل نظم النذار المبكر سلسلة من
 المسسسائل تتمثسسل فيمسسا يلي: فهسسم الخطار وتحديسسد مواقعهسسا خرائطيسسا؛ ورصسسد
 الحداث الوشيكسسسة والتنبسسؤ بهسسا؛ وتجهيسسز إنذارات مفهومسسة وتعميمهسسا على
 السسسلطات السسسياسية والسسسكان، واتخاذ إجراءات ملئمسسة فسسي الوقسست المناسسسب

 :)اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستجابة للنذارات. 
 

   )
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 : يشمل جميع النشطة التي يضطلع بها تحسبا لحدوث أزمة،التأهب للطوارئ
 وذلك للتعجيل بالستجابة للطوارئ الفعالة. والتأهب للطوارئ يشمل التخطيط
 للطوارئ دون أن يقتصسر عليسه: فهسو يشمسل أيضسا التخزيسن، وتوفيسر القدرات
 الحتياطيسسة وإدارتهسسا، وتدريسسب الموظفيسسن والشركاء فسسي مجال السسستجابة

 : للطوارئ. )
  

  
  

 
    

2007)

 : حادث مادي أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن تنجم عنه آثار مدمرةالخطر
 وأن يتسسسبب فسسي وقوع خسسسائر فسسي الرواح أو فسسي حدوث إصسسابات، أو فسسي
 إلحاق أضرار بالممتلكات، أو فسسي إحداث خلل اجتماعسسي واقتصسسادي، أو فسسي
 حصسول تدهور فسي البيئة. ويمكسن أن تندرج ضمسن الخطار الحوال الكامنسة
 التي قد تمثل تهديدات في المستقبل ويمكن أن تأتي من مصادر شتى: إذ يمكن
 أن تكون طبيعية )تتعلق بعوامل جيوليوجية وبيولوجية وبظواهر جوية مائية(
 أو نتاج عمليات من فعسل النسان )تدهور البيئة وأخطار التكنولوجيا(. ويمكن
 أن تكون الخطار منفردة أو متسسلسلة أو مقترنسة مسن حيسث المصسدر والثار.
 ويتميسسسسسز كسسسسسل خطسسسسسر بموقعسسسسسه، وحدتسسسسسه، وتواتره، واحتمال وقوعسسسسسه.

(: 
 

   )

 : العناصسر الرئيسسية للسسيناريو التسي تشكسل السساس الذيافتراضات التخطييط
 ُيسسسسسسستند إليسسسسسسه لوضسسسسسسع خطسسسسسسة للطوارئ )مثسسسسسسل الحالت المتوقعسسسسسسة(

( : 
  

  
    2001)
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 : احتمال العواقب الوخيمة أو الخسائر المتوقعة )فيما يتصل بالوفياتالمخاطر
 الممتلكات أو سسسبل العيسسش أو إعاقسسة النشاط القتصسسادي أو أو الصسسابات أو

 الضرار بالبيئة( نتيجة للتفاعلت بين الخطار الطبيعية أو التي هي من فعل
 البشر والظروف الهشة. ويعبر تقليديا عن المخاطر باستخدام صيغة المخاطر

  الهشاشة. كما تدرج بعض التخصصات مفهوم إمكانية التعرضx= الخطار 
  وإلى جانسب مسا.للخطسر للشارة بوجسه خاص إلى الجوانسب الماديسة للهشاشسة

 تعسبر عنسه المخاطسر مسن إمكانيسة حدوث ضرر مادي، مسن السساسي العتراف
 بأنها أصيلة أو أنها يمكن أن تنشأ أو تقوم ضمن النظم الجتماعية. ومن الهام
 مراعاة السسسياقات الجتماعيسسة التسسي تقسسع فيهسسا المخاطسسر وملحظسسة أن مفاهيسسم

 يتعلق بالمخاطسسسر وأسسسسبابها الكامنسسسة. الناس ليسسسست بالضرورة واحدة فيمسسسا
(: 

 
   )

 : منهجيسة لتحديسد طبيعسة المخاطسر ونطاقهسا عسن طريسقتقيييم/تحلييل المخاطير
 تحليل الخطار المحتملة وتقييم ظروف الهشاشة القائمة التي يمكن أن تنطوي
 على تهديسسد أو ضرر يلحسسق بالناس والممتلكات وسسسبل العيسسش والبيئة التسسي
 يعتمدون عليهسسسسا. وتقوم عمليسسسسة إجراء تقييسسسسم المخاطسسسسر على اسسسسستعراض
 الخصسائص التقنيسة للخطار مسن قبيسل موقعهسا، وحدتهسا، وتواترهسا، واحتمال
 وقوعها؛ وأيضا على تحليل البعاد المادية والجتماعية والقتصادية والبيئية
 للهشاشسسة وقابليسسة التعرض للخطسسر، مسسع إيلء العتبار بوجسسه خاص لقدرات

 :)التصسسسسسسسسسسدي لسسسسسسسسسسسيناريوهات المخاطسسسسسسسسسسر. 
 

   )

 : بيان أو موجز بالسير المحتمل للحداث التي يمكن أن تقع، يشكلالسيناريو
 أسسساسا تبنسسى عليسسه افتراضات التخطيسسط )مثسسل فيضانات نهريسسة تجتاح مدينسسة

 :قريبسسسسسة وتدمسسسسسر محاصسسسسسيل السسسسسسكان المحلييسسسسسن(. )
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    2001)

 : عمليسة وضسع سسيناريوهات افتراضيسة فسي سسياق عمليسةوضيع السييناريوهات
 :التخطيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسط للطوارئ. )

 
  

  
    2001)

 : ظروف تحددهسا عوامسل أو عمليات ماديسة واجتماعيسة واقتصساديةالهشاشيية
 وبيئيسسسسسسة، تزيسسسسسسد مسسسسسسن إمكانيسسسسسسة تأثسسسسسسر المجتمسسسسسسع المحلي بالخطار.

(: 
 

   )


