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 الغرض  (1
عبر  الغذائية غير والمواد أنشطتها وتنسيق المخيمات وإدارة المأوىكتلة هو قيادة شركاء ه المبادئ التوجيهية هذالغرض من 

 . عميات التوزيعوفقاً لما هو مناسب لالنهج والحد األدنى من المتطلبات  بشأنالمراحل الرئيسية لعملية التوزيع، وتقديم توصيات 

ً الشركاء بفكرة ولكنها تزود  يست مبادئ توجيهية شاملةل ههذو فيما يتعلق بتقديم خدمات كتلة توقعات ومعايير العن أكثر وضوحا

 .المواد غير الغذائيةالمأوى و

  

 تعريف (2
  

ً المستهدفين، بصورة عادلة الى المستفيدين السلع التوزيع هو تسليم  ة. المحددلحصص اإلغاثية لمعايير اإلختيار وأولويات ا وفقا

 الى المستفيدين المستهدفين.  تحتفظ بمخزون المواد عملية التحكم بالسلعة من المنظمة التي فيها العملية التي تنتقل هو التوزيع 

  

األجزاء على  تشتملالتي   المأوى والمواد غير الغذائيةتوفير لوارئ الطلحاالت عبارة عن جزء من دورة اإلستجابة  والتوزيع ه

 :التالية

 

 
 

مع بصورة معقولة سلطة إستخدام العن  في المجال اإلنسانيلعاملين ل فعليةمسؤولية  يه المتضررينقبل األشخاص المسائلة من 

مسؤولية تقع المسائلة من قبل المواطنين الذين تسعى المنظمات اإلنسانية الى مساعدتهم.  ووبعين اإلعتبار وتحمل المسؤولية األخذ 

. السكان الذين تقدم لهم الخدمةمسؤولة أمام هي التكون نسانية ومنظمة من المنظمات اإلإشراك المجتمعات المحلية على عاتق كل 

 في جميع مراحل دورة اإلستجابة.على هذا النحو  المتضررينأمام األشخاص المسائلة عملية  تكونأن ينبغي و

 

 ة الرئيسيالجهات الفاعلة  (3
 

. الجهات السلعتوزيع مراحل مختلف في الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة دوار ومسؤوليات أمن الضروري معرفة وتقدير 

 : التاليتشمل  الظروففي معظم المنفذة 

o  من الصراع:  المتضرريناالشخاص ً المستفيدين غيرهم من ، العائدين، المجتمعات المضيفة أو النازحين داخليا

 . اإلنسانية لمعوناتالمحتملين ل

o التوزيع.القائمة بمنظمة ال: المنفذشريك ال 

التقييم . 1

التحقق من صحة . 2
التسجيل / البيانات  

التوزيع  . 3

ع  الرصد بعد التوزي.4
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o  :توزيع. للأي دعم آخر في ، األموال، او المخزونفي مساهمة المنظمة الالمنظمة المساهمة 

o اإلنساني السلطات الحكومية: السلطات المحلية أو الوطنية التي تغطي منطقة التدخل . 

o  ن تساعد في تنظيم عملية التدخل اإلنسانيأالكتلة: جهة التنسيق التي يمكن . 

 على ما يلي: ة الرئيسي الفاعلةهذه الجهات أدوار ومسؤوليات كل طرف من ان تشتمل  يمكن  

 

 األدوار والمسؤوليات الفاعلةالجهة 

االشخاص 

 المتضررين

 من الصراع

 المساعدة في التخطيط لعملية التوزيع 

 المساعدة في تحديد األشخاص المعرضين للخطر 

  للمرأةتشكيل لجان ذات تمثيل كاٍف 

   .تبادل المعلومات في القضايا المحددة الخاصة بمجموعات مختلفة للنازحين 

  التوزيع نظامووعملية  السلع حولنشر المعلومات. 

  لمرتبطةلمواطنين في مواقع التوزيع واألعمال المؤقتة االخرى لألنشطة اابإكتضاض التحكم 

  بالتوزيع.

 والعمليات المرتبطة به.إنشاء موقع للتوزيع   الشريك المنفذ

  من الصراع. المتضرريننشر المعلومات للسكان 

 ستخدام نظام التوزيع المناسب.عن طريق إبشكل عادل  لسلع اإلغاثيةاتوزيع إدارة و  

 والسالمة والمسائلة في عملية التوزيع.واإلشراك  المشاركة 

   .رصد عمليات التوزيع في الموقع 

  ة.السلعالجودة، الكمية ومشكالت توزيعات  عنرفع تقارير 

المنظمة 

 المساهمة
  التوزيع.حقل من المخازن الى المخزون حركة 

 لتدخل. لاألنواع األخرى من الدعم  توفير األموال أو 

 .توجيهات في المسائل الفنية عند الضرورة، مثل حاالت اإلحالة للحماية 

  المانحة والحكومات ذات الصلة ورفع تقارير الى الجهاتبرنامج التوزيع رصد  . 

السلطات 

 الحكومية
 .األمن وإنشاء مناطق أمنة للتوزيع 

 ظمات المن تجهيز كشوفات أولية للمستفيدين بالتشاور مع المجتمعات المحلية )التي ينبغي على

 اإلنسانية التحقق منها(.

  وأمن لموظفي اإلغاثة و المستفيدين من المعونات.  حروصول 

  وعملية التوزيع ونهجالمشاورات حول إعداد  

 .التراخيص ذات الصلة 

 تنسيق التوزيع والدعم بقدرات إضافية عند الضرورة.  الكتلة

 .الدعوة للوصول 

  .إستالم ومراجعة تقارير التوزيع 

 

 . حالة مطبقة في كلغير المسؤوليات من تلك تكون بعض أن  ويمكنعاله غير شاملة تعتبر قائمة المسؤوليات أمالحظة: 

 

  لتوزيعما قبل االتخطيط  (4

 

 تقييم اإلحتياجات

 

وزيع  قد عملية التبالمعنية إلحتياجات، و أن تكون المنظمة ايفترض القيام بعملية تقييم وتحقق عن لتوزيع، عملية اقبل تخطيط 

لديها ن وزيعها، وأسيتم توكم الكميات التي غذائية / المأوى التي سيتم توزيعها، اللمواد غير الخاصة باصناف األقررت ما هي 

أن ها لالمنظمة  تقييمو االحتياجات في منطقة مايمكن أن تتغير حتياجات خاصة مرتبطة باألشخاص المستضعفين. إ ةأيمعرفة عن 

لرأي في اتوافق لى وصلت اتتوزيع قد الالمعنية بمنظمة الأن تكون يفترض التوزيع، اجراء عملية ، ولكن ألغراض مع الوقت تتغير

مات عن المعلو من للمزيد)التوزيع. مدة خالل باألصناف المعتمدة من قبل والتي سيتم إعتمادها مع شركاء رئيسيين فيما يتعلق 

تنسيق غذائية والغير  موادالالذين هم بحاجة ماسة الى دعم ب تحديد المستفيدينبشأن لكتلة ل المبادئ التوجيهية نظرأ التقييمات،

 (.   المأوى
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 اإلتفاق على أعداد السكان 

  

ً ى المساعدة لسكان المحتاجين إلا عدديعتبر   ً أساسيا شركاء جميع اللى ع، ينبغي بصورة مثالية. من أجل تنفيذ أي توزيعشيئا

من . عليهم ةوالموافق مساعدةالى شخاص المحتاجين ألعدد امعرفة ( نوالمستفيديوالكتلة، الحكومة والشركاء )ن الرئيسيي

ً العدد الدقيق لألشخاص المحتاجين معرفة عدم  عندبأنه فهم جميع األطراف يأن الضروري  ج برنامتقديم مر ، يجب أن يستدائما

تخاذ إ ينبغي ،فس الوقتنفي . المواد فر مخزونة وتوقييم والتحقق األوليلتعملية احسب  متفق عليه من المستفيديناللعدد لالمساعدة 

لمحتاجين من ا أشخاص  أيحتساب وضم إأن يتم لضمان  التقييم والتحقق والرصدعمليات من خالل إجراء المزيد من  خطوات

 .في العملية األولية في وقت الحقالذين لم تظهر أسمائهم 

 

  

 المجتمع المستفيد 

 

 ق بكل مجموعةمعينة فيما يتعلأنه من الضروري معرفة معلومات الخبرة تبين . بها خاصةبميزات كل مجموعة مستفيدة تتميز 

عينة معلومات مالحصول على ل تصميم نظام التوزيع يجب أن قب. بصورة فاعلةميزة من أجل توفير الخدمات المناسبة مستفيدة م

 ، والوصول إلىالعملتوزيع وتقسيم العمر، الجندر و /اإلجتماعي النوع السكان، تركيبة ، بما في ذلك المتضررينعن السكان 

عادات عن ام تإدراك أن يكون هناك الضروري المأوى، من  /غذائية الالمواد غير أصناف ند توزيع ع. هاب والتحكمالموارد 

نطقة مي فصورة مماثلة بأحياناً  يكون مقبوالً قد ال أحدى المناطق، ما هو مقبول في حيث أن . الحياة فيهالمجتمع المحلي وأسلوب 

م تحتى لو تها، على كرامكي تحافظ مواد للمرأة توزيع ال تؤيد بعض المجتمعات الريفية في اليمن  ، على سبيل المثال. خرىأ

 .المساعداتتلك لتسليم إيجاد طرق بديلة ويجب ، بواسطة نساءها توزيع

 

 السياسات الحكومية
 

واستجابة  الصراعمن  المتضررينباألشخاص  المرتبطةلية لمحكومية الوطنية والحمعرفة سياسة وإجراءات السلطات اينبغي 

رها من وغي ص العملالمحلي، فرالمستوطنة، اإلقتصاد  /ؤثر نوع المأوى يمكن أن يفعلى سبيل المثال، . حوهمنساني إلنجتمع الما

ت غير اي تأخيرانب للشركاء المنفذين تج يمكن، ذلكباإلضافة الى  .ختيار السلعإ نوع نظام التوزيع و حولالصلة ات ذالقضايا 

 .عمليةال إثناء بهالتقيد ضرورة ل يمكن أن يكون هناكوالتي ي سياسات التحديد المسبق ألضرورية في المستقبل وذلك عن طريق 

 

  عملية التوزيع  (5
 

رفع  /اإلغالق  ع، وإدارة التوزيالتوزيع، عملية إعداد : عملية التوزيعالخاصة بالمراحل الثالث  المبادئ التوجيهيةهذه تغطي 

 ر.تقري

 

 

  ما قبل عملية التوزيع  .1
 

 عمليأسلوب بدارة التوزيع إعداد وإتتخذها في التي كيفية الفي  أن تفكرلمنظمات المنفذة على االتوزيع، ينبغي تسبق في األيام التي 

 . المستفيدينإحتياجات إحترام و  وفعال وآمن

 

 لتوزيع ونظام لنهج  إنشاء
  

مبين في كما هو )ن تحديد حجم السكان المستفيديو أن يتم الحتياجات عن اوتحقق بعد إجراء تقييم فقط توزيع السلع البدء في ينبغي 

هذه المقدمة بواسطة لمعلومات لعتبار بعين اإلالقرارات المتخذة فيما يتعلق بنهج التوزيع  أن تأخذينبغي   1.(نقائمة المستفيدي

عدد المستفيدين الذين يتم خدمتهم، هياكل التنسيق  يتم تزويدهم بالخدمات،أنواع المستفيدين الذين : بما في ذلك العملياتو اإلجراءات

 .الوصول في المنطقةإمكانية األمن ووحاالت والقيادة المجتمعية القائمة، االحتياجات التدريبية للسكان، 

 

 )لموارد ؟ ما نوع ا نفسهملنازحين أالى ا إعطاءها الزمالالمسؤولية  ما مدى:  نظام ختيارإعند عموماً يأتيان  اناساسيسؤاالن ناك ه

 ؟ النظامإلعداد وإدارة  المتوفرة ( ن، الموارد الماليةالموظفي، المساحةالوقت، أي كم 

                                                           
ية للكتلة سوف تعتمد هذه االجراءات على نوع حاالت الطوارئ والظروف القائمة. يمكن معرفة المزيد من التوجيهات عن التقييمات في المبادئ التوجيه.  1

الطوارئ  تيعة حاالبشأن تحديد األشخاص المستفيدين الذين هم بحاجة الى مساعدة بالمواد غير الغذائية والمأوى اإلنساني. في بعض الظروف، طب
حقق ضرورية تعملية  المقدمة للحالة، يمكن للشركاء السير في التوزيع بدون إجراء تقييم كامل لإلحتياجات، ولكن في هذه الحالة سوف يبقى هناك

الئمة قد تم مبة ستجالضمان أن يكون لدى المستفيدين المحددين حاجة حقيقية او قانونية. توجيهات اضافية بشأن الظروف التي ستكون فيها هذه اال
 عرضها في وثيقة كتلة تخطيط اإلستجابة لحاالت الطوارئ.
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لتي المستلمة وا كميةال، مع يمثلها /من يمثله في معظم األحيان عن طريق رب األسرة أو في اليمن مادية  اتمساعديتم تقديم 

إلى الهياكل  يفتقرونالذين األشخاص أولئك أن تضمن بأن يحصل دائما التوزيع  منظماتعلى ينبغي .  تتناسب مع حجم األسرة

شاء نظام وينبغي إن على المساعدةأيضا ( قيناالمعالغير مدعومين أو ، والمسنين صر غير المصحوبينمثل الق  )قليدية سرية التاأل

 . مساعداتإستالم الألغراض " األسر"في مجموعة  المستضعفةالفئات تصنيف يعني  وهذا ربما. توزيع يمكن أن يستوعب هذا

  

  

معية الهياكل المجت السلع من خاللقناة د يحدت مكني. هيكل األسرةتسليمها عبر لمستفيدين بالضرورة الى االسلع وصول ال يعني 

.. نساء الأسرة ممثلي ومجموعات األسر، : مثالً على إنشائها، تقومون بالمساعدة أو الهياكل التي الخ ، وكبار الشخصياتالقائمة، 

كون ت، ولكن يجب أن وصول محدودأو موارد لديها التوزيع القائمة بمنظمة ال تتوفير الوقت إذا كانفي يساعد هذا أن يمكن ل. الخ

ي أا كان هناك إذ. ة عنهمالستالم المواد نيابالمنظمة خصصتها ن المستفيدين ومجموعة المجتمع التي على فهم شامل للعالقة بيقائمة 

 . علتوزيعملية ال ال يعتبر نهج مناسبهذا صراعات محتملة، فأو أي المستلمة شك حول نوايا المجموعة 

   

مل تيشو. نل واألمالوصو في بشكل أساسي التوزيعالقائمة بمنظمة ال أن تفكرأوال ، من الضروري سليمإنشاء نظام توزيع من أجل 

ا  إلى وف يصلون بهسالطريقة التي التوزيع، عن عملية األفراد كيف يتم إبالغ  هاالوصول مجموعة متنوعة من االعتبارات بما في

نقل والتالموقع  لوصول إلىا فيباألمان وهل سيشعرون ، منازلهمالمساعدات إلى من نقل ون المستفيد يقومكيف سموقع التوزيع، 

 المعلومات تبادلضمان الوصول هو عنصر الحاسم في ة أم ال. ويكون الالمساعدات المقدمستخدام إوهل يعرفوا كيفية فيه، 

 ويع ملية التوزععبر قادة المجتمع، حول ليس فقط أن يتم إبالغ المستفيدين بشكل مستمر ومباشر، وهذا يعني  يجب. والتشاور

 . إنسانيةمعونات استحقاقهم لتلقي 

  

 

  نهج ونظام للتوزيع   إنشاءقائمة فحص 

  يكون  أو مع الكتلة لضمان ان /و للكتلة  فرق العمل الفرعيةالتنسيق مع

لتوزي  ع.هناك تغطية متناغم للموارد البشرية مع ا

  

  أو مع الشركاء لالتفاق على طرق ومنهجيات مع فرق العمل الفرعيةاالجتماع 

 ق.التوزيع واالتفاق على قائد الفري

  

  ك كون ذلوحيثما ي. المحلية من أجل تقديم شكاويهم والسلطاتللمستفيدين إنشاء آلية

تخفيف ة لالصعب قديم المساعدة في معالجة القضاياممكناً، يمكن للموظفين الدوليين ت

 . يينالضغط على الموظفين المحل

  

  المنهجية، ينبغي األخذ باإلعتبار لما يلي:   إنشاءعند 

  سيسافر المستفيدون إلى موقع التوزيع؛كيف 

  من موقع التوزيع؛ الحزم /األدوات كيف سيحمل المستفيدون 

  األمن؛   سيتم ضمانكيف 

  إقران الممارسة مع التدريب، إذا كان ذلك ضرورياً؛سينك كيف 

  .كيف سوف تضمن تواصل ثابت ومباشرة مع المستفيدين 

  

  سعار األعلى لألعمال العرضية المعتمدة المناقشة واإلتفاق على األجور اليومية

ن إذا كاات المنظمتقسيم التكاليف بين  يةكيفعلى ؛ اإلتفاق الواقع كما هو فيالحالية 

 . أكثر من شريك في التوزيعهناك 

  

   .س أمنوضع حراواإلتفاق مع قادة المجتمع على منطقة التخزين قبل تسليم المواد 

 في المكان إذا كان ذلك ضرورياً.

  

 الى  ضافةإبالغ السلطات المحلية وقادة المجتمع حول التاريخ المتوقع للتوزيع باإل

ال أينبغي  يثح "الطابع اإلنساني" للعملية )بمعنى أن يكون متماشياً مع المبدأ اإلنساني

 ع(.يكون هناك أية أسلحة أو عناصر مسلحة في موقع التوزي

  

  أ( ) قريةال: مثال)موقع  /لكل يوم بحيث يكون من السهل إدارته تقسم األسر إلى عدد

 (.مواقع عمل عدة ي اليوم الثاني أو ف(  ب) قرية، الفي اليوم األول

  

  لى افة اللتوزيع، كما هو محدد أعاله، باإلضإبالغ المستفيدين حول الجدول الزمني

 . الكميات المستحقة لهم وعملية الحصول على المساعدة وتقديم الشكاوي

  

 قاي عوائتأكد من أن لديك جميع قوائم التسجيل المحدثة تحت تصرفكم لتجنب ال .   
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 تنظيم موقع التوزيع 

 

 وهاب من للذأمامهم ة تقليل المسافمن أجل ممكن قدر بأكبر المستفيدين أقرب الى كقاعدة عامة، من األفضل أن تكون نقاط التوزيع 

ن كثر مألوزيع تالى نقاط  إلى السفرالنازحين داخلياً ينبغي أال يضطر المتواجدين في أماكن متباعدة، لسكان بالنسبة ل.  عإلى الموق

تيار فين عند إخالمستضعلألشخاص بالنسبة ينبغي أن تؤخذ في االعتبار العوامل التي تؤثر على الوصول . كيلومتر كحد أقصى 5

 /لجيش لبر معسكر عالالئي قد يتعرضن للتهديد إذا كان عليهن المرور للنساء األمن الجسدي : ، على سبيل المثالنقاط التوزيع

 .صوصاً أثناء الظالمخفر لمسافات طويلة، على الس المعاقين؛ قدرة للشرطة

  

 ألن ى حد نظراً إلى أدن التوزيع في أي نقطةعملية يحضرون سالمواقع بطريقة تقلل من عدد األشخاص الذين  نشاءإينبغي أيضا 

ً ذلك يمكن أن يكون عنصرا  . إلنسانيةاالمعونات إلى  عادلالوصول ال ضمانفي واألشخاص المحتشدين  السيطرة علىفي هاما

 خرى هياألة طريقوال مجتمعات في أيام مختلفة؛هي أن يتم إستدعاء عدة  ذا حسب ما تم اإلشارة اليه أعالهللقيام بهإحدى الطرق 

نوعة من مجموعة متلى علمنظمة لقرار أي ينبغي أن يستند بهذا الصدد، . نقاط توزيع متعددة يتم إدارتها في وقت واحدأن يتم عمل 

 :أدناهكما هو موضح بالتفصيل ( الخ.. ، القيود المفروضة على الوصولتنظيمية، الموارد المثل )العوامل 

  

 

 الكثير من نقاط التوزيع  عدد قليل من نقاط التوزيع 

 الميزات

 من الموظفينكبير عدد ال تحتاج الى  -

، يع المواقع، هياكل التوز، تحتيةالبنية عدد قليل من ال -

 الطرق

 المسافة المطلوبة للتوزيع صغيرة  -

 الحشودللسيطرة على مشاكل الدد أقل من ع -

 المرأةسهولة وصول  -

 طرق قصيرة الى المنازل -

 عند حدوثهاالتوزيع عملية رؤية  المستفيدون يستطيع -

 أكثر سهولة ترتيبات خاصة  -

 العيوب

 مسافات طويلة الى األسر -

 محتملة من إحتشاد المواطنين مشاكل هناك  -

 التوزيععملية على المستفيدين رؤية يصعب  -

 المستضعفةالوصول إلى المجموعات في صعوبة   -

 وعمليات النقلالموظفين تحتاج الى عدد كبير من  -

الوصول،  الهياكل، الطرق،تحتاج الى عدد كبير من  -

 للتوزيعنظيفة مواقع وتحتاج الى 

 

البسيط  البيانيالرسم  يوضح. التوزيعوالقائمين بعملية المستفيدين  لى كٍل مناالوصول واألمن أن تسهل كل نقطة توزيع على ينبغي 

 :نقطة توزيعإلنشاء الجيد اإلعداد أدناه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3 سطر

 
 صفوف رجال ونساء

 حدود موقع التوزيع

 خروجنقطة 

 الشكاويمكتب 

 

 مكتب الحماية

 

 نقطة دخول

 سطر

1 
 سطر 

2 

 

 التسجيل
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 بعض المميزات الرئيسية تشمل:

 

  مخططة بصورة واضحة؛  مساحة توزيع 

  عن بعضها؛ منفصلةنقاط الدخول والخروج 

 ؛ءمختلفة للرجال والنسا صفوف 

  ع؛نقطة التوزيعبر بسيطة تسهل تدفق المستفيدين بنية 

  ؛و كومة السلعإنتظار المواطنين مكان مساحة واضحة بين 

  ر مع حضو ،(لحوامنساء الالمرضى أو ال، المعاقينكبار السن، مثل المستفيدين من ) المستضعفةمدخل منفصل للحاالت

 حماية للمساعدة في التعرف عليهم وتقديم اإلحاالت؛

  ي؛  لشكاوللتعامل مع االتي تم إختيارها إذا كانت هذه هي الطريقة  لشكاوىتقديم امكتب لينبغي ان يكون هناك 

 ةلطويإذا كان ينبغي على المستفيدين اإلنتظار لفترات زمنية على سقيفة ومرافق نتظار إلتحتوي ساحة ا . 

 

في  ، اوستشفياتاألسواق أو المكن المناطق المزدحمة ع في أماكن بعيدةنقاط التوزيع أن تكون مواقع ينبغي  بصورة مثالية،

ن . وعوضاً عزدحامإحدوث الدخول والخروج، وتجنب بالتي تمكن فريق التوزيع من التحكم والمدارس  أحواشمناطق مغلقة مثل 

 ولكن في هذه مواد محلية أخرى،أي وحبال أو بواسطة أعمدة خاصة بها مغلقة  مواقعإنشاء فرق التوزيع أيضا ستطيع تذلك، 

ال ي أينبغ. الموقع داخلالتنظيم لضمان الناس تزاحم  فيجل التحكم من أموظفين إضافيين ربما يكون من الالزم إستخدام الحاالت 

 أوإلى تقال الى االنن المستفيدييضطر فيها تكون في مواقع ال أمن الثكنات أو المرافق العسكرية، وعلى مقربة تكون نقاط التوزيع 

  ه. بحتة يمناطق عسكرعبر 

 

 

 قائمة )فحص( تنظيم موقع التوزيع

 ة الوصول آمنة وسهلتكون أن تضمن والتي  المعنيينالمصالح ختيار مواقع التوزيع بالتشاور مع أصحاب إ
 ..السكان المستفيدين إليها من قبل

 

 و أماكن سواق، أالمستشفيات، األمثل: ، عامة من الناسعن أماكن تجمع ال ةنقاط توزيع بعيد / إنشاء اختيار
 . العسكرية من الثكنات أو المنشآت. التحقق بأال تكون على مقربة العبادة

 

  من المستفيدين بصورة مريحة.معقول العدد الستيعاب ال بما يكفيكبير أن الموقع التأكد  

 يمكن ي السقائف والتأنواع أخرى من أي من األشجار أو إلى أقصى حد ممكن  ةبيقر إنشاء نقاط توزيع
 ر. أثناء االنتظاتحتها للمستفيدين الجلوس 

 

  بوا ن أن يشرمياه والتي يمكن للمستفيديونقطة ، منطقة استراحة للعاملين مراحيضالتأكد بأن يكون هناك
 منها.

 

 يلي:  بما ومحددة بشكل مناسب محاطة التوزيع أن نقطة  التأكد 

o  إستدعاء عند الضرورة؛منطقة انتظار للمستفيدين، مع نقطة 

o (؛تم جمعهايبصمات اإلبهام التي ، البطاقات، أسماءدخول )قطة ن 

o  .نقطة خروج 

 

  لشكاوى في الموقعلتقديم اإنشاء مكتب.  

  وإشراك الصفعلى االنتظار في إذا كانوا غير قادرين  المستضعفينمدخل منفصل لألشخاص عمل ،
التي ربما وأي قضايا حماية ومعالجة التوزيع طوال عملية المستضعفين جهات الحماية في تحديد األشخاص 

 . اإلحاالتحاالت تقديم  عبربما في ذلك  تنشأ

 

 بناء لد محلية موا ماستخدإ متطوعين محليين وينبغي تشغيل للتوزيع،  ةقائمبنية إنشائية ذا لم يكن هناك إ
 ع. واضحة في الموقممرات وحواجز 
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 بناء فريق التوزيع  

 

ينبغي . رلمطلوب أكبا الفريقكلما كان ، ةكبيربكميات كان التوزيع ، كلما ؛ بشكل عامبحجم التوزيع ينبغي ربط حجم فريق التوزيع

  ي: ما يلعلى  الحد األدنىبالتوزيع  فرقتتضمن أن 

 

  ،مع القادة  للتواصلية الذي سيكون نقطة االتصال الرئيسو، (انظر أعاله)عليه في البداية حسب ما يتم اإلتفاق قائد فريق

 ؛ والمستفيدين

  زم؛ الح، التخزين المؤقت، وترتيب أصناف الموادالتفريغ، حصر عمليات لتعامل مع بشأن ايات لوجستالمركز 

  أجل  لضرورة منرارات، بالتشاور مع الفريق عند اوإتخاذ القاالوضاع األمنية عن رصد  ةالمسؤول هيالنقطة األمنية

 لعاملين و/ أو التخلي عن التوريدات ااخالء 

 الء خإن، بشأن واتخاذ القرارات، بالتشاور مع الفريق حيثما أمكاالوضاع األمنية مسؤولة عن رصد  ةهة تنسيق أمنيج

 ؛التوريداتأو التخلي عن  /الموظفين و 

  2ما تنشأ؛ مع القضايا في الموقع عندالخاص بالتعامل لشكاوى امركز  

  لحماية، امركز ً  لتوزيعنقطة ابر عم ، وتسهيل حركتهالمستضعفةلمساعدة في تحديد الحاالت من اجل ا، إذا كان ذلك ممكنا

 . ضافية حسب الحاجةاإلخدمات للوإحالة األشخاص و 

  لسياق السياسينحو اة يحساسيكون لديهم فرق من كال الجنسين وأن ال تتألفينبغي أن. 

 

ا بدوره والتييمكن أن يساعد تحديد هذه األدوار والمسؤوليات قبل توزيعها على ضمان اتصاالت مبسطة وواضحة، 

رسائل مر تال  لكيتصاالت اإلمحور هم ينبغي أن يكون قادة الفرق . عفي موقع التوزيإرباك ساعد على منع حدوث ت

رارات القفي ساسي مع أعضاء الفريق األالتشاور ينبغي أيضا ولكن أو المستفيدين،  قادة المجتمع، مختلطة إلى السلطات

 لفرق التواصلعلى قادة ا ينبغي. لالرسائوتناغم من أجل ضمان شفافية إتصاالت ي أبالتوزيع قبل المرتبطة الحاسمة 

حول تقديم  :المثالبيل لى سع) نتظار، العملياتإلأوقات ا بشأنتحديثات بتقديم  القادة والمستفيدين،من  كلٍ بشكل منتظم مع 

 (السكانوساط مضايقات في أ تسببحادة والتي ربما تجنب أي تغييرات مفاجئة أو وينبغي فر المخزون، وتو(، الشكاوي

مان ضأيضاً ق على قادة الفرينبغي (. اتعلى سبيل المثال أنظمة التوزيع الجديدة أو متطلبات الحصول على المساعد

غيرها و أي أواكي توكي سلكي أو أجهزة ال تتصاالإستخدام أجهزة إل التوزيع من خمع موظفي ال ةفعالتواصل عمليات 

 .  تتصاالاإلأجهزة من 

  

ى األقل علضاء الفريق أعأحد ، مع تعيين أثناء التوزيع أنحاء الموقعكافة في  البقاء في أماكنهمعلى أعضاء الفريق ينبغي 

تسجيل مكان  وشخص أخر فيالدخول، في مكان شخص واحد وهذا يعني  –ع إلدارة كل نقطة رئيسية في الموق

كان هذا  إذا)حماية، وواحد في مكتب الشكاوى الواحد في مكتب شخص ، والتعبئةالمخازن واحد في شخص ، الواصلين

 (. ةهو آلية الشكاوى المختار

 

ً األبقية الفريق عادة من يتم تشكيل   : ةاألدوار التاليالقيام بيمكنهم  ممن، فراد المعينين محليا

 

 باألشخاص المحتشدين؛حكم الت 

  (.واصلينلدعم تسجيل ال) عدادين /الباحثين 

  للتوضيح إعالميين( ً  (. ةاالستخدام السليم لألغطية البالستيكيلتوضيح مثالً ، إذا كان ذلك ضروريا

  تعبئة الحزم /تفريغ عمال. 

 عن الضرورة  حراس أمن . 

أو  صدريات، قبعات أوويلبسون والمستفيدين  األخرين التوزيع مرئيين لكل من الموظفينينبغي أن يكون جميع موظفي 

 . ةلرؤيلواضحة تكون أخرى مواد 

  

 

ً ، للفوضىيمكن أن تصبح نقاط التوزيع محور   ع. نتظار طويلة أو نقص في السلإكون هناك فترات يعندما خصوصا

أن يتم التي ينبغي  ،مسؤولية السلطات الحكومية منعمليات التوزيع، كما هو الحال في أي مكان آخر،  األمن فييعتبر 

للقيام الموزعين أمام الكثير من األشياء يكون هناك ، فلن ةخطيرفوضى حدوث  عند. ةأي مشاكل أمنية متوقعإبالغها عن 

حدوث من  حتمالبتقليل االينصح وعليه . ءاإلخال خاللعادة من والذي يكون مة موظفي التوزيع، سالضمان  ا سوىبه

التوزيع في كثير من األحيان منع  فرقتستطيع . التشغيلمن خالل اختيار الموقع الجيد والتصميم وإجراءات فوضى 

                                                           
إعطاء حساسية  –واحده للرجال ووحدة للنساء  –إذا توفر العدد الكافي من العاملين، ومن المحتمل بأنك أن يكون هناك نقطتي تواصل لتقديم الشكاوي   2

  . للنوع اإلجتماعي، خصوصاً في كثير من المناطق الريفية
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في جميع  أساسيبشكل محتشدين الللتحكم بموظفين عدد كافي من الوضع بواسطة هذه الحاالت في المقام األول حدوث 

ممكن والتعامل مع االحتيال أو حاالت الغش أقل حد فترات االنتظار الطويلة إلى  والحد منأنحاء الموقع لتسهيل التدفق 

 .بأسلوب سريع وشفاف

  

 

  قائمة فحص بناء فريق التوزيع

 لذي تم االعدد ببالغ اإليتم . التوزيع عملية نجاحإلدعم الالموظفين في مهمة من  الكافيعدد بأن لديك التأكد ال

( نفين المحلييال يشمل الموظو)لتوزيع االذي سيقومون بعملية موظفين العدد المتوسط من العن به التوصية 

 .يالحال السياق السياسي ويتم مراعاةالجنسين من  يكون الفريق متوازنبصورة مثالية، . 5ي حوالوهو 

 

  لة شامعن اإلدارة ال الذي يمكن أن يكون مسؤوالً موضعه الصحيح وقائد فريق في  أن هناكالتأكد

 .واالتصاالت خالل التوزيع

 

 وطلب ا لذلك، وفقبالمستجدات الفريق إبالغ الوضع مع السلطات المحلية، لمراقبة أمنية تواصل نقطة  تحديد

 عند الضرورة إلخالءا

 

  لفعلي ى الموقع اإلتخزينها وتسليمها ، الموادتفريغ، حصر لوجستية للتعامل مع تواصل للمواد النقطة إختيار

فع لبضائع، راهذا الشخص تحديد الثغرات في تسليم يستطيع ما تم تسليمه وتوزيعه،  رصدمن خالل . عللتوزي

ً التوزيع وفقسير ، وضمان عن النقص في المواد في حينهقضايا   . ةللخط ا

 

  إذا كان ذلكالتوزيع عملية في حماية للالجهات الفاعلة إشراك  ً  دأن تساع يمكن من بين أمور أخرى،. ممكنا

 . المستفيدين خالل عملية التوزيعالفئات المستضعفة أكثر من في تحديد 

 

  تقدم وف ي مخاأل ية االستجابةيعرف كيفبحيث لشكاوى اتواصل لتلقي كنقطة تعيين شخص واحد التأكد من

 .عأو غيرهم في الموقين المستفيدبواسطة اليه 

 

 ؛من المجتمع المحليين العمال التالي تحديد 
o في المواطنين المحتشدينتحكم القائمين بال 
o  (واصلينلتسجيل ال)الباحثين 

o  ن( المساك إنشاءعن على سبيل المثال )توضيح القائمين بالاألشخاص  /اإلعالميين  

o حراس األمن 

o ( نيالحمال) تفريغ الحمولة 

 

  ء.خالحالة اإلفي التجمع التأكد أن الفريق يعرف نقطة  

  تدريبالطوال مدة " مركزهم" وكذلك  ،يعرفون أدوارهم ومسؤولياتهمالتأكد أن جميع موظفي التوزيع.  

 لتوزيعابوضوح خالل  تمييزهمبحيث يمكن و إشارات مرئية  عالماتم ضمان أن جميع موظفي التوزيع لديه  

 

 التوزيعيوم  ما قبل

 

ل راءات التشغيوأن إجفي مكانها الصحيح التوزيع موجودة إنشاءات الفريق التأكد من أن جميع ينبغي على ، التوزيعقبل بدء 

التحديد  ميت. أو مشاكل في الموقعحدوث فوضى في عملية التوزيع وتقليل فرص التعجيل واضحة؛ وهذا يمكن أن يساعد على 

 يوم ألقل مناقبل يوم واحد على  منه مكان قريب جداً أو في  التوزيعفي موقع  للسلعالكميات الصحيحة لمكان وضع  المسبق

 ع.التوزي

 

 التوزيع   عملية التي تسبق  قائمة فحص خاصة باليوم

  التاليينبغي على رئيس الفريق إطالع فريق التوزيع األساسي على:  

o  ؛التي سيتم توزيعها لكل أسرةاألصناف عدد ونوع  

o ؛عملية التوزيعأعضاء الفريق خالل المحدد لكل دور ال  

o ( ؛ عملية التوزيع)األداء الروتيني في الموقع  

o سبقاً؛  متفاق عليه حسب ما تم اإلالغداء(، وقت )أي فترات لالستراحة كل يوم، وكذلك أوقات البداية والنهاية ل  

o  حسب ما ذكر أعاله(.  الشكاوىتقديم آلية(  

o  اليوم.طوال أو المخاوف القضايا رفع كيفية  
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o  توزيع، لتسير عملية اجتماعات مسائية لمناقشة كيف أي إ : حول العملية؛ مثالً رد لحصول على اوسائل 

 الخ.الثغرات،  ،المشاكل

 

  التوزيع.األول من لليوم الالزمة التسجيل قوائم التأكد أن لديك  

 واتف ، هإف شفي إتجهاز إتصال ال سلكي )فعالة  تتصاالالفريق لديهم أجهزة إأعضاء جميع أن التأكد ب

 الفريق يعرفون كيفية التواصل مع بعضهم. أعضاء جميع وأن .. الخ(،  محمولة، 

 

   ليم فريغ وتسعمال ت، المسؤولين عن تنظيم المحتشدين)أي  المطلوبينالتأكد من أن جميع الموظفين المحليين

 .وميكل نتهاء اإل/  ءبدومواعيد العن المسؤوليات المكلفين بها على بينة وأنهم ، وما إلى ذلك( قد تم تحديدهم المواد

 

   وفقا للخطةالتحقق من أنه قد تم إبالغ المستفيدين عن عملية التوزيع.  

   بكان قريمبالكميات الصحيحة في موقع التوزيع )أو في  المؤن موجودةإذا كان ذلك ممكنا، قبل وضع جميع 

 الً.من احل حراسة المواد ليأمن الى تكليف عمال التوزيع المعنية بمنظمة التحتاج يمكن أن (؛ منه

 

  (: حسب ما هو مطلوب)تجهيز هذه المواد الخاصة بعملية التوزيع 

o  ؛محبرة  

o  سكاكين /قصاصة 

o ؛(عند الضرورة) ميكرفون 

o أقالم. 

o  حبل إضافي؛ /أشرطة لواصق 

o  ؛إذا كانت متوفرة، وضع عالمات أو إشاراتلمواد 

o المؤقتينللعمال أشرطة توضع على ذراع اليد أو  صدريات.  

o ؛كانت مطبقةستمارات تسجيل فارغة، إن إ 

o ؛خرامات 

o المستضعفيناألشخاص طاولة وكراسي للموظفين و. 

 

  إذا كان ذلك ً   بات.تأكد أن المعدات المذكورة أعاله قد تم تحميلها في المركينبغي ال، مطبقا

  إذا كان ذلك ً   وتعمل بشكل جيد. تأكد أن المركبات مليئة بالوقود ينبغي ال، مطبقا

 

 يوم التوزيع  .2
 

مل علكي يتم  ددالمحالوقت في إلى الموقع  تقاريرتقديم ، المؤقتينيجب على جميع أعضاء فريق التوزيع، بما في ذلك العمال 

هائية عن ات نإجاب وأيجميع العمليات واإلجراءات مرة أخرى، تفاصيل بعد إعادة صياغة . قحاطة النهائية من قبل قائد الفرياإل

 صنافألتوزيع يشمل إذا كان ا. تكليفهم بهاالتي تم " المراكز /المحطات"عن  بالغاإلالموظفين وينبغي على جميع ، اإلستفسارات

ً المعبأة مسبقالمساعدات حزم بدال من )في عبوات مفتوحة او سائبة  في  مباشرةالبدء  مةالحزمع تلك العاملون أولئك ينبغي ،  (ا

 .هذه الحزم طوال اليومتجهيز وينبغي أن يستمر . المستفيدونيستلمها لكي تكون جاهزة بحيث وضعها في عبوات 

 

 من أجل. زيعالتوية في عمل ءالبدجمع المستفيدون في منطقة االنتظار، يمكن أماكنهم المحددة وقد تبمجرد أن يكون الموظفون في 

إلى واحد  بعد واحد( دهمالذين تم اعتماأو ممثلهم )أرباب األسر أن تدعو العديد من المنظمات تفضل ، المواطنينالسيطرة على تدفق 

لتسجيل ات عملية تم على كيفباإلعتماد ، تجدر اإلشارة إلى أن هذه المعالجة يمكن أن تتم بطرق مختلفة بينما.  لنقطة الدخو

تين، يجب الحال الكوفي . )بممثل تلك األسرةستخدام رقم التسجيل أو من خالل االتصال بذلك عن طريق إيمكن القيام بمعنى أنه )

؛ يجب أن رة التسجيلالل فتعلى المستفيدين تقديم وثيقة تحديد الهوية وأيا كانت بطاقة التسجيل أو القسيمة التي أصدرتها المنظمة خ

م مواد تسليمهوف في الكشإبهام المستفيدين يتم وضع بصمة .  لومات المسجلة في قائمة التسجيتتطابق هذه المعلومات مع المعل

 .  المسجلة لتجنب االزدواجالمساعدات 

  

 

هادئة رة تفيدين بصوأن يتم معاملة المسللموقع لضمان الشاملة عن اإلدارة  مسؤولهو الذكر سابقا، سيكون قائد الفريق  حسب ما

دارة بإألخرون اموظفو التوزيع  األساسيون يقوم . منتظمة في جميع مراحل التدخلومنظمة، باإلضافة الى ذلك، عملية تواصل 

 منسبب ألي ك وظائفهم تركان عليهم مشاكل أو إذا إذا كان هناك أي قائد الفريق مباشرة  وأن يبلغوا مراكز التوزيع المكلفين بها

إلحتياجات اتجاوب مع ال الموقعالعاملين في الشكاوى ومع قضايا الحماية  االشخاص المكلفين في معالجةعلى أولئك األسباب ينبغي 

 .ماليوطوال التي تنشأ 
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  قائمة الفحص أثناء التوزيع 

  المحددة الدوام ملتزمين باألوقاتأن جميع الموظفين التأكد من.  

  لنهائي صياغة البيانإجراء لتأكد من أن  ا كيف  جميع الموظفين يدركونمع جميع الموظفين ل

ياتهم هولديهم الموظفين يكون ضمان أن . لهم المحددة هممهام/  مالتوزيع وأدوارهسيتم عمل 

لتوزيعمن الفريق المشارك أنهم رتداء اإلشارات الواضحة التي تثبت بإة و السليم و حتى ل) في ا

ليدمرتجلة مالبس ملونة كانت   (. مربوطة بذراع ا

 

 لتي امواد قبل البدء بالتوزيع، ينبغي على كل موظف أن يذهب الى عمله ويتأكد أن لديه جميع ال

 . يحتاج اليها

 

 لفريق أن يبلغ المستفيدين عن كيف سيتم إجراء اقائد  ينبغي على ، اليوم في بداية لكاملة لعملية اا

 .مليوطوال اعلية تواصل منتظمة ينبغي أن تستمر عن األشياء التي سيتم توزيعها؛ وللتوزيع 

 

  المستضعفينوضع خطوط منفصلة للرجال والنساء، والحفاظ على مدخل منفصل لألشخاص.  

  لتسهيل عملية واحد  محددعلى األرض في وقت المواد عرض عدد معقول من  /عمل حزم

واد في المؤقتين لالستمرار في وضع المأن لديك ما يكفي من العمال ينبغي أن تتأكد . رصدال

 .عالتوزيحزم طوال عملية 

 

 لعاملين من أشخاص  عاد أيإب   .مكان تجميع الموادمن الموقع أو من غير ا

  من نقطة إخراجها عندما يتم المواد جميع حصر اللوجستيات االتصاالت مركز ينبغي على

عم من بد. ين بشكل دورالمخزفي عداد األغ عن البإلالكمية الموزعة واالتخزين من أجل تتبع 

لتاليلضمان  بشكل مستمر، ينبغي أن يعمل قائد الفريق ةجهة التنسيق اللوجستي  : ا
o وجود نظام صارم للتحقق من المخزون. 

o لتي يتم إخراجهاتسج  . من المستودع يل الكميات ا

o  لتي تم تسجيلها، لذلك عليك القيام بتخرج من الموقع كل كمية  عمل فحصهي أيضا نفس الكمية ا

 .للوجستيات في نهاية اليومالكي تتطابق مع سجالت مركز ثانية 

 

 ل نبغي ي. التوزيعوكشوفات أو بطاقات التسجيل مقابل قوائم  القسائم المرقمة تأكد من فحص ا

 . التأكد من أسمائهم عن طريق اإلستفسار منهم من أجلتحقق من المستفيدين ال

 

  لتأكد امن أجل ينبغي أن تطلب من المستفيدين عمل بصماتهم في الكشف المواد التي استلموها

 .ةالمساعدمن استالمهم لحزمهم من مواد 

 

  علتوزينفس اإستخدامها مرة في  يتمبطاقات التسجيل وكذلك حتى ال /  القسائموضع عالمة على.  

  ضعفةمست ةلمستفيدين واختيار أي حالانتظار إمنطقة بمراقبة لحماية ايقوم مركز ينبغي أن 

مات لوصول إلى خدلأو في صفوف المستفيدين متقدم  مكان لإلنتقال الى تحتاج إلى مساعدة 

  .إضافية

 

  لية لتوزيع، . الشكاوى تعمل بشكل صحيحتقديم التأكد من أن آ ت حاالينبغي أخذ الأثناء ا

ً بعيد المستضعفة  . عالتوزيعملية أي قضايا رئيسية إلى نهاية وإحالة عن نقطة التوزيع  ا

 

 

 

  بعد التوزيع .3

 

يشمل هذا ، معا بشكل. بشكل مناسب عموقع التوزي وتنظيف مسؤولة عن إغالق أيضا هي الالتوزيع بالقائمة منظمات تعتبر ال

نتائج  رصدولإلبالغ عن فعالة ، وحل أي قضايا معلقة، وتعويض العمال المؤقتين، ووضع خطة مخلفاتالموقع من أي تنظيف 

 .عالتوزي

  

 

 التقاريررفع 
  

ملية ع عنلفرعية وفرق العمل االوطنية الكتلة من  التوزيع، من الضروري أن تقوم منظمة التوزيع بإبالغ كالعملية في أعقاب 

من تجنب ة لكتلها تمكن ا، والتي بدورمنطقة معينة فيقد تم تغطيتها اإلحتياجات  أنمن معرفة  للكتلةوهذا يسمح .  جهاالتدخل ونتائ

 لسكانا كمياتها وووزعت،  معلومات عن السلع التي الكتلةينبغي أن تتضمن التقارير المقدمة إلى . لفي المستق تكرار لنفس العمليةال

جتمع حتياجات المإجميع ب لم يتم اإليفاءإذا . الفترة الزمنية التي تمت بها العملية الذين وزعت لهم وفي أي المناطق وزعت وما هي

وأخيرا، . اتلبيتهتي تم االحتياجات الإلجمالي النسبة المئوية تضمين التوزيع القائمة بمنظمة من الضروري على الأثناء العملية، 

دماً سير قبالء درة الشركاعلى قيكون لها تأثيراً  كان من المحتمل أنأي مشاكل حدثت أثناء التوزيع، ال سيما إذا التنبيه عن ينبغي 

 . ةالمنطقبالعمل في 
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 قريرالتمع توضيحية  صور فوتوغرافية وتعليقاتإرفاق ينبغي . منفذينالشركاء ال /مواقع مختلف التقارير التوزيع من دمج ينبغي 

 ً  ا خاص بذلك:بسيط هنإرشادي نموذج  تقديم وتم. حيثما يكون ذلك ممكنا

 

 

 بيان  البند

 . عالتوزيالمعنية بسم المنظمة أكتب إ لموزعةالمنظمة ا

 /القرية  ،المنطقةالمحافظة، ) اوموقعه( مدرسة بن عقيل :مثالً )اسم موقع التوزيع  أكتب والمكان( المواقع)الموقع 

 (.المجاورة المنطقة

 (م2017يناير،   7-4: مثل) التواريخ الدقيقة للتوزيع، شامالً حدد  التوزيع( تواريخ)تاريخ 

حسب فصلة مصنفاً بصورة منالتدخل، يعملون في عملية إجمالي عدد المستفيدين الذين حدد  عدد المستفيدين

 والعمر اإلجتماعي نوعال

ختلفة حزم م باإلضافة الى ذلك هل تم تسليمكان من المفترض أن تتلقاه كل أسرة،  ذاحدد ما حصصال

ابون وصلة ص أشخاص، 6مكونة من  أسرة  / بطانيات 3 : مثالً )إلى أسر مختلفة الحجم 

 (. صشخ / ةواحد

  :مثالً ) الصنف حسبمسجلة  التوزيع، عملية عدد األصناف التي تم تسليمها في بداية  حدد في المخزون األوليةالحصص عدد 

 (. الخ ش، افر 1,000،  بطانية 1,000

ى عل)الصنف حسب  تكون مسجلة  في القائمةالموزعة، لألصناف العدد اإلجمالي  حدد الموزعةالحصص 

 (. الخ  ش،افر 850 بطانية،  850سبيل المثال 

 على سبيل)الصنف حسب المسجلة في الكشف عدد العناصر المتبقية، إن وجدت،  أذكر المتبقية الحصصعدد 

دد عيساوي سوف ، فإن هذا العدد بشكل مثاليالخ(. فراش،  150بطانية،  150 :المثال

 منها(. الموزعةالمواد ناقص المواد األولية للمخزون 

التي تم النسبة المئوية لالحتياجات 

 تغطيتها

مؤن الإذا كان هناك نقص في . التي تم تغطيتهالالحتياجات الكميات التقديرية  حدد

وافدون  أشخاصوبالمثل، إذا كان هناك . ٪100هذا العدد أقل من عندئذ سيكون ، بالمخازن

هناك  توجد  يمكن للفريق أن ينوه بأن اإلحتياجات قد تم تغطيتها حسب التقييم، ولكنجدد، 

 . ظهرت حتياجات جديدةإ

 . التوزيعوإدارة عملية كيفية إعداد عن تفاصيل  نهج التوزيع

المشاكل التي واجهتها أثناء 

 التوزيع

 الوصولل ومشاكحتيال عمليات إأثناء التوزيع مثل تم مواجهتها ضع قائمة بالمشاكل التي 

 . كوما إلى ذلباالستبعاد، ومطالبات 

 ى عمليةاف علاإلشر.  أية إجراءات تعتزم المنظمة القيام بها في أعقاب ذلكقم بتدوين  خطة للمتابعة

 ددمن أجل األخذ باإلعتبار للوافدين الجتوزيع توزيع الحقة أو متابعة عملية ال

 

 

  الرصد بعد التوزيع

 

ما بعد ل رصدعملية  في إجراءللبدء لديها رغبة التوزيع المعنية بمنظمات المن المحتمل أن تكون بعد اإلغالق الكامل للتوزيع، 

عملية  ىينبغي عل، لمثاليةامن الناحية . ةوالرضا العام عن المساعدة المقدمالتوزيع من أجل تقييم فعالية التدخل ومالءمته وتغطيته، 

ً وقتهذا يتيح . التدخلعملية شهر من حدوث حوالي بعد مفردة ستجابة إتقييم الرصد بعد التوزيع أن تقوم ب جل من ألمستفيدين ل ا

 .مساعداتالمتلقين للقصير من إنتقال  توقبعد الجودة، ولكن عن ستخدام المواد المقدمة وتقديم تغذية راجعة مفيدة إ

 

  

 

 قائمة فحص غلق عملية التوزيع 

 وهو التوزيع مركز مغادرة من تأكد ال ً ً  نظيفا   . المخلفاتمن  وخاليا

  معلقة للمجتمعأي شكاوى معالجة.  

 لك مإذا كان ذ ً ن مصيد متبقي تفعل مع أي روف س ذاأي نقص أو ماتقوم بمتابعة سكيف ينبغي أن تقرر ، طبقا

 . مواد المساعدات اإلنسانية

 

  لنشاط، مع ا ءنهاوإ جتماع مع السلطات المحلية لتسوية أي قضايا معلقة وتبادل الدروس المستفادةإعقد ينبغي 

 .بذلوهالدعم الذي قاموا على لهم الشكر تقديم 
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  ات سندزم من ل ما يلمقابل خدماتهم وأن قائد الفريق لديه كلهم مستحقاتهم التأكد من أن جميع العمال قد دفعت

 ل.العممقابل مدفوعات وسجالت  الضروريةاإلستالم 

 

 عموقع التوزيمن جميع أعضاء الفريق خروج نبغي على قائد الفريق التأكد من ي .  

 فرق ولوطنية ا الكتلةالمعلومات ذات الصلة مع ه قد تم تبادل واضحة وأنن أن مسؤوليات اإلبالغ التأكد م

 .  بفي الوقت المناسالتابعة لها العمل الفرعية 

 

  ا ع في توليهبالتوزيالمعنية سوف تقوم المنظمة التي وما بعد التوزيع إشراف البدء في التخطيط لعمليات

 . مستقبالً 

 

 

 تعميم الحماية (6

 

ذلك دف التمييز، ويهمن العنف واإلكراه والحرمان وألشخاص االشركاء أنشطة على نحو يكفل حماية يتولى أن يعني تعميم الحماية 

والمواد غير  ارئلحاالت الطووبالنسبة للمنظمات التي تنفذ برامج وأنشطة المأوى  .الكامل لحقوق الفرداإلحترام إلى تحقيق 

وكرامة مة وإستقاالمة ستعزز وبدون أي تمييز والتي مشاريع بطريقة محايدة تنفيذ الات المنظمعلى تعميم الحماية أن  أيالغذائية، 

 .األشخاص الذين يتلقون المساعدة

 

إن ف، (أعالهدة الوارهات التوجيألدلة وفقا  اويتم دمجه) دمج تعميم الحماية في كل جزء من عملية التوزيعفيه ينبغي  في الوقت الذي

إلعتبارات نية ببعض افي تنسيق المأوى وتوزيع المواد غير الغذائية اإلنسالشركاء تزود االقائمة المرجعية هنا  /قائمة الفحص 

 : تشملاألساسية، دمج األربعة عناصر الرئيسية لتعميم الحماية التي 

  

 وإعطاء األولوية للسالمة والكرامةتفادي إلحاق الضرر  .1

 ذو المغزىضمان الوصول  .2

 المساءلة .3

 نالمشاركة والتمكي تعزيز .4

  

 

  تعميم الحماية قائمة فحص

  زيد من مالى عرض دون التتهم وبيإلى نقطة التوزيع والعودة إلى  للذهابأوقات التوزيع آمنة للمستفيدين تكون

 .خطر الضرر

 

  الفعلي للتوزيع،  المكانيمكن الوصول بسهولة وأمان إلى ً نوع أو الضد خطر العنف القائم على خصوصا

 .ةالتهديد به والهجمات التي تشنها الجماعات المسلح

 

  ينيةقافية والدالثدات لعاتحترم ابحيث المأوى والمواد غير الغذائية لمواد التي سيتم توزيعها الخاصة بتصميم اتم   

 صممت منهجية توزيع المأوى والمواد غير الغذائية للمحافظة على السالمة والكرامة  

  عاقة الذينإلذوي ااألشخاص )  المستضعفينشخاص ألالى االمأوى والمواد غير الغذائية أدوات تسليم خيارات 

ن مالتي ظمة ناألأو ( المسنين، األسر التي يعولها األطفال، الخنقطة التوزيع، الى يستطيعون الوصول ال 

 .مواد المساعدة اإلنسانية نيابة عنهملى عهم يممثلأن يحصل يستطيع خاللها 

 

  ية ك مواد صح، بما في ذلوالعيش الكريموالكرامة الشخصية للنظافة أساسية توفير مواد غير غذائية إضافية

 . ةمع التقاليد الثقافية والدينيتتوافق للنساء والفتيات 

 

 يتجزأ من خطط التوزيعاً ال جزءصد ربر آليات الشكاوى والتعت .  

 


