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 مقدمة

 ما هو الغرض من هذا المستند وطريقة استخدامه 

بشأن عملية التخطيط للطوارئ عىل مستوى    2020أجرى االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر مراجعة من مارس إل يونيو  
ة. للرد عىل النتائج الرئيسية للمراجعة وعىل الطلبات المقدمة من الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر  الجمعية الوطني

يكة، ولقد تم تطوير هذا المستند لمرافقة   ي الدعم بالجمعيات الوطنية الشر
ا    (CPدليل التخطيط للطوارئ )والهالل األحمر / موظفن

ً
، وأيض الحالي
التخطيط   عملية  لتوجيه  استخدامه  والفروع(  )المقرات  الوطنية  للجمعيات  ويمكن  لملئه،  جاهًزا  الذي كان  الطوارئ  خطة  نموذج  مستند  دعم 

ا عىل مستوى المجتمع، ويجب تكييفها لالستجابة الحتياجات المجتمع المحددة. 
ً
ا طفيف

ً
 للطوارئ. تختلف العملية اختالف

ن    نموذج خطة الطوارئ، كما يدعم  كيفية إجراء عملية التخطيط للطوارئ  مستند  يتناول ال  ي الوثيقتي 
ن
ي النظر ف

تطوير الخطط المكتوبة. ومع ذلك، ينبغن
الفعالة   تيبات  والي  الجيد  التخطيط  لضمان  بالتوازي  هج 

ُ
والمبادئ  وتأهب  والن الممارسات  باستخدام  ن  الوثيقتي  تطوير كلتا  تم  الوطنية.  الجمعية 

حون ويوضح  ون كذلك  التوجيهية الحالية للجمعية الوطنية )العالمية واإلقليمية والوطنية( والتعليقات الواردة من عملية المراجعة. كما أنهما يشر
ي دليل التخطيط للطوارئ )

ن
 المراجعة.  - 5التنفيذ،  - 4التطوير،   - 3التحليل،  - 2اإلعداد،  - 1(: 2012المراحل الخمس المحددة ف

ي مستند    يتم
ن
ف لملئها.  حة  المقي  والنماذج  باألدوات  متبوعة  تنفيذها،  ي يجب 

الت  األنشطة  عامة عىل  بنظرة  مرحلة  عملية  تقديم كل  إجراء  كيفية 
ي سيتم استخدامها لمراحل التحليل  التخطيط للطوارئ

ن جميع األدوات الت  ن أدوات مراحل اإلعداد والتنفيذ والمراجعة فقط. يتم تضمي  ، يتم تضمي 
ي مستند نموذج خطة الطوارئ. و 

ن
ة ف  التطوير مباشر

ي النص أو كمرجع. يمكن العثور عىل جميع األدوات المذكورة ع 
ن
ة ف ىل  لمزيد من المعلومات، المستخدمون مدعوون التباع الروابط المقدمة مباشر

ي لمركز التأهب للكوارث
ونن . تعكس الوثيقتان  (PERالتأهب لالستجابة الفعالة )  كتالوج موارد و   ICRCمركز موارد    ،IFRC FedNet,  الموقع اإللكي 

آلية   ي 
ن
ف التطورات  ي PERآخر 

ن
ف التحديثات  وآخر  األساسية   ،SPHEREدليل    ،  ية  البشر ي  و   المقاييس 

ن
ف الحركة  طوارئ  أدوات  خطط  مجموعة 

.SMCC 

 خطط االستجابة أم خطط الطوارئ؟  

 االستجابة وخطط الطوارئ. تخطيط االستجابة للكوارث هو تخطيط أولي بطبيعته وال يعالج سيناريوهات غا 
ن   لًبا ما يكون هناك بعض االلتباس بي 

ي سياق متعدد  
اتيجيات االستجابة، واإلجراءات، والقدرات فن   ، بينما مكامن الخطر الكوارث المحددة. تحدد خطة االستجابة للكوارث المخاطر، واسي 

يمية  تعتمد خطة الطوارئ عىل خطة االستجابة للكوارث، وتستند إل أحداث محددة أو مخاطر معروفة عىل المستويات المحلية أو الوطنية أو اإلقل
ي األمراض( 

هذا التوجيه  . من الممكن أن ترتبط مرحلة التحضي  والخطوة األول من مرحلة التحليل ل1أو حت  العالمية ) مثل الزالزل والفيضانات وتفشر
ي التطوير والتنفيذ بمثابة تمهيد لخطة الطوارئ. يجب تنفيذ المراحل األولية )التحضي  والخطوة ا 

ألول بوضع خطة استجابة. يمكن اعتبار مرحلت 
ن خطط اال  ن بي  ا لسيناريو محدد(. لهذا تقوم من ناحيتها بالوفاء بعدم التميي 

ً
ستجابة وخطط  للتحليل( قبل وضع أي خطة طوارئ )التخطيط طبق

 . دليل التخطيط للطوارئالطوارئ واتباع العملية الموضحة  

 العملية أهم من الخطة نفسها

ي حد ذاتها، والخطة  يجب أ
ن التخطيط للطوارئ عىل عملية التخطيط. ال تعتير خطة االستجابة و / أو خطة الطوارئ المكتوبة غاية فن ن يكون تركي 

ي حاالت الكوارث فعالة بدون أنظمة، وهياكل، وإجراءات إدارية وتشغيلية تعمل بشك 
ل جيد.  هي أكير من مجرد وثيقة. ال يمكن أن تكون االستجابة فن

ن التنسيق الجيد، والتأهب الفعال، وأنظمة اإلنذار المبكر،   ، تطور عمليات التخطيط والخطط   القدرات، واألدوات، والفهم، والتعاون، من أجل تحفي 
 . ي
 واالستجابة للعمل المبكر، وعمليات التعافن

ومستند    كيفية إجراء عملية التخطيط للطوارئيجب تكييف العملية ونتائجها مع قدرات الجمعية الوطنية وقدرتها عىل االستجابة. إن مستند   
" لتتعامل معها جمعية وطني   نموذج خطة الطوارئ  ي

ورية كي تكون "سهلة بما يكفن
ة  يستجيبان لالحتياجات المتنافسة للمقاربات النظرية والفنية الضن

، تعديل النهج مع احت  عىل كل جمعية وطنية، بالتالي
ن . عند القيام بهذه العملية والتخطيط لها، يتعي  ن ن أو متطوعي  ياجاتها  بموارد محدودة وموظفي 

 الخاصة. 

  

 
1  ، ي  . تم تعديله19صفحة  - 2014خطط االستجابة للكوارث والطوارئ: دليل للجمعيات الوطنية للصليب األحمر الكاريتر

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/Response%20preparedness/CPG%20-%20AR.pdf
https://www.preparecenter.org/
https://fednet.ifrc.org/en/home/
https://www.icrc.org/en/resource-centre
https://www.icrc.org/en/resource-centre
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzRhMWFkMmItODA1OC00NzdiLTk2NTItZDM5NjA1Y2ViOWQ1IiwidCI6IjIyMmM0ZDE1LTA3ZmMtNDZhNi04ZTJjLTk0NDY0OTIxNmVjZCIsImMiOjN9
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://ar.smcctoolkit.org/
https://ar.smcctoolkit.org/
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/Response%20preparedness/CPG%20-%20AR.pdf
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ن   كاء الوطنيي  وري  والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر التنسيق مع الشر  أمر ضن

 
 

، من والجهوزية    2وتنفيذ االجتماعات، واالتفاقيات السابقة للكارثة، وخطط االستجابة"سنعمل عىل تعزيز   ي واإلقليمي
ن الوطتن عىل المستويي 

كاء  أجل ضمان مشاركة الحكومات الوطنية، والجهات المعنية الخارجية ذات الصلة، ونظم إدارة الكوارث اإلقليمية الحكومية الدولية وشر
الس ا 

ً
أيض سندعم  وتشجيع  الحركة.  الكوارث،  مخاطر  إدارة  وخطط  اتيجيات  واسي  وسياسات  ن  قواني  وتعزيز  لتقييم،  الحكومية  لطات 

ن أدوار ومسؤوليات واضحة للجمعية الوطنية، بما يتفق مع دورها المساعد "  السلطات عىل تعيي 

 

ي )ديسمير  - السياسةسياسة االتحاد الدولي إلدارة مخاطر 
 ( 2019من الوقاية إل االستجابة والتعافن

 

كاء عىل أدوار ومسؤوليات االستجابة وكذلك الموارد المخصصة.   يساعد وضع خطط الطوارئ الجمعيات الوطنية عىل االتفاق داخلًيا ومع الشر
 

ي التقييم األ 
ن
ي الجمعية الوطنية عىل مستوى المقرات / الفروع المشاركة ف

ي الوباء، هل ُيتوقع من موظفن
ولي عىل سبيل المثال، لالستجابة لتفشر

التعب الذي سينفذ  ي يجب أن يمتلكوها؟ من 
الت  بنعم، فمن سيكون جزًءا من هذا وما هي األدوات والقدرات  إذا كانت اإلجابة  الصحة؟  ئة  لوزارة 

ا؟ وماذا عن اإليبوال؟ هذه بعض من  WASHاالجتماعية وأين؟ من سيكون المسؤول عن  ي إدارة حاالت الكولي 
ن
؟ هل هناك دور للجمعية الوطنية ف

ي يجب أن تقدم خطط الطوارئ إجابات عليها. 
 األسئلة الت 

ا إل سيناريوهات المخاطر، يمكن للجمعية الوطنية تطوير خطة طوارئ تحدد   
ً
. من المهم استناد دورها عىل المستوى المركزي والفرعي والمجتمغي

ي 
ن
  أن يتوافق هذا إل حد كبي  مع إدارة الكوارث وخطط االستجابة للصحة العامة الخاصة بالحكومة. قد يكون هناك العديد من خطط الطوارئ. ف

اتيجية متعددة المخاطر للتعامل مع ن من الوباء. قد تختلف أنواع وحجم   حالة األوبئة، يمكن أن تكون هناك خطة أو اسي  ي أو انتقال نوع معي 
تفشر

ا عىل العامل المسبب. عىل سبيل المثال، قد تكون الجمعية الوطنية عىل استعداد لدعم
ً
ي تستعد الجمعية الوطنية لها اعتماد

اإلدارة    التدخالت الت 
ا إال أنها ال تمتلك القدرة أو الموارد التقنية للقي ام باإلدارة الشيرية لإليبوال أو مرض ماربورغ. من المهم تحديد هذه القيود وتحديد  الشيرية للكولي 

 الحدود لطلب المساعدة اإلقليمية أو الدولية. 
 

ن التأهب الفعال وعمليات االستجابة المنسقة    ا، تعمل عمليات التخطيط عىل تطوير القدرات واألدوات والفهم والتعاون لتحفي 
ً
ا.   كما ورد سابق

ً
جيد

ة أن التحضي  كحركة )ع  ي بلد جمعية وطنية معينة. توضح األحداث األخي 
كاء الحركة موجودون بالفعل فن ىل سبيل  يكون هذا أكير أهمية إذا كان شر

ي 
ا فن

ً
  المثال خطة طوارئ الحركة( ال يسمح فقط باالستجابة باستخدام النطاق الكامل للخدمات والدعم المتاح داخل الحركة، ولكنه يساهم أيض

األسئلة، والتعامل م كة، وإجابة  المشي  المناقشة  ك  المشي  التأهب  ي 
يعتن الحركة.  والفعالية والتأثي  لجميع مكونات  المصداقية  التحديات  زيادة  ع 

كاء  ي حالة وجود العديد من شر
ي وحشد الموارد واألدوار والمسؤوليات. فن

ا، عىل سبيل المثال تلك المتعلقة بالتنسيق اللوجست 
ً
الحركة    الصعبة مسبق

. يمكن العثور ع  ي البلد، يوىص بالتالي بأن تنوي الجمعيات الوطنية اتباع استجابة جماعية وتشجع عملية التخطيط الجماعي
ىل المبادئ التوجيهية  فن

ي 
 SMCC toolkit.حول خطط الطوارئ للحركة فن

  

 
ي هذه األدوات  2

فهم "خطط االستعداد" عىل أنها استعداد لخطة االستجابة. هذا هو التعريف المستخدم فن
ُ
 هنا ت

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/DRM_policy_Final_AR.pdf
https://ar.smcctoolkit.org/
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 أهمية تنسيق العمليات والمبادرات 

 

، إل ا  ن ن الرئيسيي  لمشاركة بنشاط تحتاج الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، بصفتهما أول المستجيبي 
ن الوكاالت كة بي 

ي عمليات إدارة مخاطر الطوارئ الوطنية. تجري حالًيا مراجعة اللجنة الدائمة المشي 
ن
،  ( والتأهبERPنهج االستجابة للطوارئ )  ف

. الذي يوجه  ي
 فرق األمم المتحدة / الفرق القطرية للعمل اإلنسانن

 يوضح الرسم التوضيحي أدناه كيفية ارتباط التخطيط للطوارئ بسلسلة إدارة الكوارث والية التأهب لالستجابة الفعالة. 
 
 

 
 
 

اص لعملية التخطيط للطوارئ. إذا كانت  إذا كانت جمعيتك الوطنية قد خضعت لتقييم التأهب للكوارث العالمية، فستكون النتائج مفيدة بشكل خ  
ي عملية التأهب الستجابة فعالة قيد التنفيذ،  

ن عىل    يساعد ذلك فن كي 
، مع الي  ن ي تحتاج إل تحسي 

ي تعمل عىل نحو جيد والت 
تقديم ملخص للعناض الت 

التخطي  العالمية أوسع من عملية  التأهب للكوارث  المحددة. تعد عملية  القوة والفجوات  مكامن خطر  ط للطوارئ )حيث تركز عىل  بعض نقاط 
ا بعض األنشطة المتشابهة. قد تغذي خطة الطوارئ عملية التأهب للكوارث العالمية.  مكامن الخطرمحددة أو مجموعة من  

ً
(، كما أن هناك أيض

والمعايي  ذات الصلة. تمت اإلشارة إل الروابط الخاصة بآلية الجمعية    37روابط إل جميع المكونات الـ  PER دليل تحليل استجابة    يوفر مستند 
 بتعزيز عملية التأهب لالستجابة الفعالة الخاصة بها من أجل  التأهب لالستجابة الفعالة الوطنية  

ا
، وذلك للسماح للجمعيات الوطنية المنخرطة فعًل

ي ربما تكون قد جمعتها بالفعل. 
 اإلشارة إل المعلومات الت 

 

ا عىل   
ً
ي تعمل أيض

ن عملية التخطيط للطوارئ والتمويل  ( FbFعىل التنبؤ )القائم  التمويل  بالنسبة للجمعيات الوطنية الت  ، تم ذكر عمليات التواصل بي 
ي المستند ويمكن العثور عىل إرشادات إضافية ح

ي المستند عن  القائم عىل التنبؤ فن
ي التخطيط فن

ن تأهب  ول أدان  لالستجابة  الجمعية الوطنية  الروابط بي 
ي سلسلة إدارة مخاطر الكوارث. لقد ركز بروتوكول إجراءات  ركز بروتوكول إجراءات الطوارئ وخطة الطوارئ عىل أطر زمنية مخ FbF .الفعالة و  

تلفة فن
ي الوقت نفسه، قد يتضمن بروتوكول إج

ن التنبؤ والصدمة، بينما يركز التخطيط للطوارئ عىل االستجابة. وفن ة الزمنية بي 
راءات  الطوارئ عىل الفي 
ا    المتعلقة بالطقس فقط، بينما يجب أن تكون خطة مكامن الخطر الطوارئ عىل  

ً
مكامن خطر  أخرى مثل  مكامن خطر  الطوارئ أوسع وتشمل أيض

إلجراءات  التكنولوجيا الحيوية واألوبئة، ورغم ذلك، فإن بعض اإلجراءات تتداخل عىل سبيل المثال، عمليات اإلخالء ونشر رسائل اإلنذار المبكر وا 
ن لالس ي تتم قبل وقوع كارثة وشيكة، وهذا للتأكد من استعداد الموظفي 

ي كل من بروتوكول  الت 
ن هذه اإلجراءات فن تجابة فور وقوع الصدمة. يمكن تضمي 

 . ن ي تصميم وتنفيذ كلتا الخطتي 
 إجراءات الطوارئ وخطة الطوارئ، وهو ما يتطلب تنسيق وثيق للغاية فن

امجي اتيجية، والير
ي وضع خطة طوارئ، حيث  يمكن أن تساعد مستندات التخطيط لدى الجمعية الوطنية األخرى )الخطط التشغيلية، واالسي 

ة( فن
ي منظور شيــــع لالستعداد لتهديد وشيك. إذا نفذت الجمعية الوطنية

، من  لعملية التخطيط السمرارية العم   يتم تطوير خطة الطوارئ بشكل عام فن
ي وقت وقوع الكارثة، فإن بعض أنشطة العمليات متشابهة أو يمكن أن تكمل بعضها بعض، عىل سبيل المثال مر 

ي العمل فن
حلة  أجل ضمان استمرارها فن

ي  
المعلومات فن العثور عىل مزيد من  المخاطر. يمكن  ا تحديد 

ً
التخطيط  التحليل وبشكل أكير تحديد العمل،  مالحظة توضيحية، خطة استمرارية 

 من رابط اإلجراءات.  للطوارئ، خطة طوارئ
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/preparedness/erp-approach
https://ifrcorg.sharepoint.com/:f:/s/IFRCSharing/EkXz9jHbDANPgSzK3_oH52sBpO4CqbiYzsY58f4k9TYe5A?e=Phn4KZ
https://ifrcorg.sharepoint.com/:f:/s/IFRCSharing/EkXz9jHbDANPgSzK3_oH52sBpO4CqbiYzsY58f4k9TYe5A?e=Phn4KZ
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
https://www.forecast-based-financing.org/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/20191209_PER_FbF_to-share.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/20191209_PER_FbF_to-share.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/20191209_PER_FbF_to-share.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/20191209_PER_FbF_to-share.pdf
https://preparecenter.org/resource/business-continuity-planning-template-for-national-societies/
https://preparecenter.org/resource/explanatory-note-business-continuity-plan-contingency-plan-and-emergency-plan-action/
https://preparecenter.org/resource/explanatory-note-business-continuity-plan-contingency-plan-and-emergency-plan-action/
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 للطوارئ التخطيط  لعملية الرئيسية العناض

التأهب المؤسشي للجمعيات الوطنية. تمت مراجعة  يلخص الرسم التوضيحي أدناه المراحل الخمس المحددة لعملية التخطيط للطوارئ من أجل  
الطوارئ، والمبادئ   الدولي بشأن خطة  االتحاد  إرشادات  المختلفة من أجل زيادة تبسيطها وتوضيحها بعد تجميعها من  المراحل  كل خطوة من 

(، وحزمة التدريب الخاص ن ي والفلبي  ة بخطة الطوارئ، وممارسات الجمعيات الوطنية  التوجيهية اإلقليمية بشأن خطة الطوارئ )األمريكتان والكاريتر
ا 
ً
 .3األكير شيوع

 

 

 

 أو تكمل بعضها بعض. بمجرد االنته 
ا
اء من  إذا كان ال بد من تنفيذ المراحل واحدة تلو األخرى )حيث تتغذى من بعضها البعض(، فقد تتداخل قليال

تيب مختلف  3إل  1الخطة، قد تكون الخطوات من  ا عىل حالة الجمعية الوطنية.  لمرحلة المراجعة بي 
ً
 اعتماد

 
ن وأفريقيا وأوروبا والمحيط الهادئ والرجوع إليها. خطة طوارئ من مناطق آسيا واألمري 40تم جمع أكير من  3  كيتي 
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 اإلعداد 

ي هذه المرحلة، تخطط الجمعية الوطنية التخاذ إجراءات لبدء عملية التخطيط للطوارئ. سيعتمد هذا عىل مكان وجود الجمعية الوطنية وإل
ن
أين    ف

ا  
ً
. يتم أيض ي عملية التأهب المؤسشي

ن
ي االعتبار واعتمادها عند االقتضاء )ال يوجد نموذج محدد  تريد أن تتجه ف

ن
أخذ خيار خطة طوارئ الحركة ف

 .)  مطلوب ولكن يمكن استخدام المبادئ التوجيهية لمجموعة أدوات تعزيز التنسيق والتعاون الحركي

ي إطار هذه المرحلة نجاح عملية التخطيط للطوارئ وسيتم استخدامها  
ن
جزئًيا لملء القسم التمهيدي للخطة )صفحة  ستضمن جودة العمل المنجز ف

 من النموذج الجاهز للملء(.  3

ي عملية التخطيط وجدول تتبع البيانات وجد
ن
ول  يمكن العثور عىل نموذج وإرشادات لالختصاصات مع أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية المشاركة ف

ي الملحق  
ن
ي 1العمل ف

ن
ية وال تحتاج إل أن تكون ف ي لخطة الطوارئ للجمعية الوطنية )كجزء من مستند  . إنها نتائج تحضي 

نموذج خطة   المستند النهان 
كاء الطوارئ ي الدولة ومدى أهمية ربط أي إجراءات بالهيئات الحكومية والشر

ن
ا مراعاة مكانة الجمعية الوطنية ف

ً
ي هذه المرحلة، من المهم أيض

ن
  (. ف

ي بلدان التدخل. بالنسبة لتلك الجمعيات ال
ن
ن ف ي إطار الرئيسيي 

ن
ي تقوم بتطوير بروتوكوالت إجراءات الطوارئ أو خطة استمرارية األعمال أو ف

وطنية الت 
ي قيد التطوير، فإن    4عملية التأهب لالستجابة الفعالة أو مع خطة العمل الطارئة األولية 

أو حاالت الكوارث المحددة مع خطة العمل الطارئة الت 
وري لتجنب از  ي هذه المرحلة ضن

ن
ن الوقت والموارد لتنمية جميع العمليات )التخطيط للطوارئ، خطة استمرارية  التنسيق ف دواج الجهود وتحسي 

 األعمال، عملية التأهب لالستجابة الفعالة، خطة العمل الطارئة، وبروتوكول إجراءات الطوارئ(. 

 

 

 

 
 خطة عمل الطوارئ  4
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 التحليل 

ي األمور.  إن مرحلة التحليل أساسية. للتحقق من مدى قيمة أع 
ن
ي أجريتها. تحتاج هذه المرحلة إل مزيد من الوقت إلمعان النظر ف

مال التخطيط الت 
ة الصحيحة والتواصل مع  ا جمع الخير

ً
ي قدًما. من المهم أيض

ي اتخاذ خطوات وإجراءات مختلفة يعطي فرصة لجمعيتك الوطنية للمضن
ن
وع ف   إن الشر

ن والبحث عن المعلومات ذات الصلة ق  كاء وطنيي  ي مهمة تطوير ألي بيانات. شر
ن
وع ف  بل الشر

ي الخطوة 
ن
ة الجمعية الوطنية ومن   2و  1من المعلوم أن الجمعيات الوطنية ستبدأ التحليل ف ا إل خير

ً
وستكيف المنهج بأنسب طريقة تراها. استناد

ح إجراء تحليل مستند وثيقة نموذج خطة الطوارئ  أجل التخفيف من   عميق للتعرف عىل مواطن الضعف والقدرات   الخاصة بالجمعية الوطنية، ُيقي 
ي الخطوة  

ن
بدقة )المخاطر ذات األولوية(. إذا خضعت الجمعية الوطنية لعمليات التمويل القائمة عىل   مكامن الخطر ، عند تحديد مجموعة من 3ف

ي والمخاطر  حول ت   PERلالستجابة الفعالة  التأهب  و/أو    BCPوخطة استمرارية أعمال الجمعية الوطنية    FbFالتنبؤ  
حليل المخاطر والتأثي  التاريحن

ح مراجعة هذه المعلومات و استخدمها لتبسي ط  ذات األولوية والتعرض للمخاطر وتحليل مواطن الضعف ومنحنيات التأثي  والمحفزات، فمن المقي 
ن   . 3و  2الخطوتي 

ي مستند   
ن
 إلرشادك إل األدلة والنماذج ذات الصلة مع روابط  نموذج خطة الطوارئكما يتم توفي  المزيد من األدوات ف
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 التطوير

ي مرحلة التطويرطريقة استجابتها الشاملة للسيناريوهات المختلفة المحددة. عادة ما يتم تطوير خطط االستجابة ا 
ن
لتشغيلية  تحدد الجمعية الوطنية ف

ي تتطلب زيادة الموارد لتحقيق مزيد من األهداف )بناءا عىل االحتياجات اإلنسانية(.  5للجمعية الوطنية 
 واألسوأ والت 

ا
 للسيناريوهات األكير احتماًل

ي الخطوة   
ن
اتيجيتك التشغيلية وخطتك، يتطلب منك تحديد أساليب التشغيل الخاصة بك )ف ( إل جانب إلقاء نظرة عىل إجراءات  2بعد تحديد اسي 

ا وضع إعدادات إجراءات التشغيل  SOPالحالية )المعيارية  التشغيل  
ً
( بهدف اتخاذ SOP)المعيارية  ( وكيفية استخدامها/ تطبيقها. من المهم جد

التشغيل   الخاصة  SOP)المعيارية  إجراء واالستجابة بشكل مبكر. صيغة إجراءات  المالحق  ي 
ن
المدرجة ف الطوارئ ( ونوعها    بمستند نموذج خطة 

تأكد  التشغيل    إلرشادك.  إجراءات  أن  ة فريقك وقدراته. شارك  SOP)المعيارية  من  تعكس خير الوقت  ي نفس 
ن
ة وف ( بسيطة وغي  ُمعقدة ومباشر

يكة ) ن إجراءات التشغيل  PNSاإلجراءات مع الجمعية الوطنية /الجمعيات الوطنية الشر كاء الحركة. إن التوفيق بي  ( الُمعدة  SOP)المعيارية  (/ شر
ي اتخاذ إجراءات  CP)الطوارئ  ( مع خطة  FbFىل التنبؤ )للتمويل القائم ع

ن
وع ف ي ذلك الشر

ن
( من شانه أن ُيعزز من فعالية عمليات االستجابة، بما ف

غطيها بروتوكوالت العمل المبكر )
ُ
 (. EAPمبكرة ال ت

طة  لقد تم عمل مرجع خاص بخطة الجمعية الوطنية لالستجابة إل أزمات محددة، إذ أن جميع المعلومات واإلجراءات المتعلقة باستمرارية األنش

ي 
ن
 هذه.  خطة استمرارية األعمالالمعتادة للجمعية الوطنية هي جزء من عملية خطة استمرارية األعمال ويجب أن تنعكس ف

 

 

 

  

 
ي مستند نموذج خطة الطوارئ.  5

 راجع القسم الخاص بخطة االستجابة التشغيلية للجمعية الوطنية فن

https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2020/08/Business-Continuity-Planning_Template-for-National-Societies.docx
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 التنفيذ  

ي مرحلة التنفيذ تقوم الجمعية الوطنية باستخدام األدوات الُمطورة لعمل الخطط التشغيلية القابلة للتنفيذ )بناء عىل سيناريوهات مُ 
ن
 دة(. حد وف

قدم إرشادات ُمفصلة للتطوير من خطة تأهب الجمعية الوطنية  
ُ
ي ذلك التدريبات    6وبعد اتخاذ اإلجراءات المحددة الخاصة بكل خطوة، ت

ن
( بما ف

المحددة هذه باإلضافة إل إجر  التأهب  التأهب. يمكن أن تساهم إجراءات  الموارد لتطبيق خطة  اءات  المناسبة واالختبارات باإلضافة إل حشد 
ي  
ن
القائمة عىل المخاطر ف  

ا
للتمويل مالجهوزيةونظًرا ألنها قد تكون متشابهة فإن أنشطة "PER .آلية  التأهب األكير شموًل ن  " يمكن أن تخضع 

سنوات(. يوضح هذا المثال أهمية ضمان التوافق خالل    5خالل مدة بروتوكول العمل المبكر )  DREFاإلجراءات المستندة إل التمويل بواسطة  
ن تعبئة الجهوزية عملية التخطيط والمراحل وإجراءات التأهب /   الموارد. المختلفة لتحسي 

شدك   ي ملحق سي 
ن
 عىل الخطوات المختلفة لمرحلة التنفيذ.  2األدوات ف

 

 

  

 
ها لسيناريوهات محددة.  6 ن  تشي  خطة التأهب للعمل هنا إل إجراءات التأهب لتجهي 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
https://media.ifrc.org/ifrc/fba/
https://media.ifrc.org/ifrc/fba/
https://media.ifrc.org/ifrc/fba/
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 المراجعة 

وري تطويرها بشكل مستمر وتكييفها مع الواقع. هذه مرحلة استعراض لعملية خطة الطوارئ.   إن عملية خطة الطوارئ هي عملية مستمرة من الضن
وري إجراء استعراض وإدخال بعض األمور المطورة عىل الخطة لضمان أن تظل  إن خطة طوارئ الجمعية الوطنية هي وثيقة حية   وواقعية. من الضن

 مواكبة للهدف الذي ُوضعت من أجله. 

( الطوارئ  تقييم/استعراض خطة  ي عملية 
ن
األدوات ف المزيد من  يتم توفي   ي  CPكما 

ن
المشاركة ف األدلة  3الملحق  ( وخطة  إل  مع روابط إلرشادك 

 صلة والنماذج ذات ال 

 

 

 

 

 

 

ا بنتيجة التقييم( وكل ذلك يتم    1يجب تنفيذ الخطوة األول  
ً
بعد اختبار الخطة بعمل )محاكاة أو جلسات مناقشة المهام( وبعد االستجابة )مستعين

ي األوقات العادية    2والثانية    1بصورة منتظمة. يعتمد ترتيب الخطوة األول  
)التوجد أزمات(، تكون  عىل الحدث أو األزمة أو اليعتمد عىل ذلك. فن

طبق الخطوة الثانية  التأهبهي العملية المستمرة )كجزء من منهج  3الخطوة الثالثة 
ُ
 أثناء حدوث األزمة أو بعدها.  2لالستجابة الفعالة( بينما ت
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 التأهب   مرحلة أدوات  _ 1 الملحق

 لالستجابة لعملية خطة طوارئ الجمعية الوطنية 

أسفل كل  ] الموجود  بمعلومات محددة عن النص  استبداله  و/أو  إزالته  الوطنية ويجب  الجمعية  قسم هو إلرشاد 
 [ الجمعية الوطنية. 

 السياق والمعلومات األساسية 

 ما موضوع عملية خطة الطوارئ 

ي مواجهة أزمة وشيكة الحدوث أو 
 
 أثناء وقت االستجابة؟وبناء عىل أعمال الجمعية الوطنية والعمل وقت الكارثة، ما مهمة الجمعية الوطنية ف

ي الدولة ودورالجمعية الوطنية كأول مستجيب، بناًء DRMمهمة الجمعية الوطنية =< هذا يتطلب رسم خريطة لمعرفة سياق إدارة مخاطر الكوارث )
 
( ف

اتيجية.  والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر عىل االتفاقيات مع الحكومة   وسياسات الجمعية الوطنية وخططها االستر

ي تحتاج إىل تطوير؟ إن إجراء تقييم  
( وجمع PERلالستجابة الفعالة )التأهب  وباعتبار السياق القطري وقدرة الجمعية الوطنية، ما نوع خطط الطوارئ التر

ا للتطوير من خطط الطوارئ. ه
ً
محددة  مكامن خطر  ل توجد بروتوكوالت العمل المبكر معمول بها بشأن المعلومات خالل هذه العملية قد يكون داعما قوي

 أو خطط لها أو أنها قيد التطوير؟ كيف يتالئم بروتوكول العمل المبكر مع خطة الطوارئ والخطط التشغيلية الناتجة؟  -

لمخاطر )مثل الفيضانات والجراد والمخاطر الطبيعية  أم عىل العديد من المخاطر أو حتر مجموعة متنوعة من ا  خطر و /   مكمن خطر هل تشتمل الخطة عىل   
ي كارثة تكنولوجية ]

 
ي تتسبب ف

وس كورونا المستجد  [  Natechالتر ي تغطيتها؟ ما آلية اختبار الخطة؟  (19-)كوفيد   19- و جائحة فتر
ي ينبغ 

ة التر ؟( ما الفتر
ي ستطلق 

ات التر ا من اإلجراءات؟متر سيتم استعراض الخطة )مثال المخاطر الموسمية(؟ ما المؤشر
ً
ا مختلف

ً
 نوع

ن إنجازها   ي يتعي 
 المهام الت 

ي إطار هذه العملية 
 
ي يتعير  إنجازها ف

 قائمة بالمهام التر

ي كل مرحلة وكل إجراءات عملية خطة الطوارئ )بدًءا من التحضتر والتحليل والتطوير والتنفيذ وحتر االستعراض( وتحديد آلية تطبي
 
 ق هذه األنشطة. النظر ف

ي لكل مرحلة مع تحديد مقدار العمل، من المكلف بقيادة العملية وما هي الموارد الالزمة لذلك. مما يساعد عىل تحديد طولحاول أن    تضع أسلوب منهج 
 (CPمدة عملية خطة الطوارئ )

 وهذا سيساعدك عىل تحديد ما إذا كنت بحاجة إىل مساعدة خارجية وكيفية/مكان الحصول عليها. 

 دور الفريق 

ي من الوقت لقيادة العملية  القيادة:  .1
ا إعطائه ما يكف 

ً
ة تمكنه من حشد الفريق، بل أيض  من المهم تكليف هذا الدور لشخص يتمتع بصالحية كبتر

ام بالمنهجية ومراقبة سي  العملية بأكملها.   • ن
 بمعتن أن يكون هو المسؤول عن االلي 

 وينسق عملية جمع المعلومات وأدوار فريق العمل وكتابة الخطة بشكل عام  •
ي الوقت المحدد.  •

ي تتيح له ضمان تعاون أعضاء/وحدات الفرق األخرى فن
 يتمتع بالسلطة الالزمة الت 

ي فيما   •
ي ذلك أنشطة فرق الجمعية الوطنية )لديه الدور التنسيف 

ي تعمل عىل  NSيخص أنشطة الحد من مخاطر الكوارث األخرى بما فن
( الت 

 (EAP( وبروتوكوالت إجراءات الطوارئ )BCP( وخطة استمرارية األعمال ) PERعملية التأهب لالستجابة الفعالة ) 
 

 يحدد دور فريق الدعم ومسؤولياته )المالية، اللوجيستية، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت....(  فريق الدعم:  .2

 

ي تحليل   أعضاء الفريق اآلخرين:  .3
 
المعنيير  للمساهمة ف اء  اك الخت  وري إشر الوطنية، فمن الض  المحتملة للجمعية  التدخل  وأما ما يخص قطاعات 

 يئات الصحية والتأكد من أن خطط الطوارئ تتناسب مع قدرة الجمعية الوطنية واستجابتها. المخاطر، والتنسيق مع إدارة المخاطر/اله

 

ي المحتمل:  .4 ا تحتاج   الدعم الخارجر
ً
ويعتمد هذا الدعم عىل ما تملكه الجمعية الوطنية من قدرات تمكنها من إدارة عملية التخطيط للطوارئ. أحيان

يك  هيالت خارجية أو  سبعض الجمعيات الوطنية إىل ت ي بعض المهمات الفنية. فمثال، يجب أن يخضع تحليل ظروف البلد بدعم من شر
 
ي ف

دعم فت 
ي أن يخضع تحديد الحدود/المحفزات بدعم من وكاالت األرصاد الجوية. 

ي مثل مؤسسة أكاديمية/جامعة. كما ينبغ   خارج 

 الوقت والموارد 

ي إلنجاز المهام 
 المخصصة للوصول إىل النتائج.  أو النتائج األساسية والموارد  -اإلطار الزمت 

ات األساسية الخاصة بكل إجراء ة الزمنية الالزمة لكل مرحلة واإلجراءات ذات الصلة والموارد المراد تخصيصها. تحديد المؤشر و/أو مرحلة. قد   تحديد الفتر
وع عىل تصور العملية.   يساعد جدول إدارة المشر

انية.....( الزمة لدعم عملية خطة طوارئ الجمعية الوطنية. التطوير من أي مستندات إضافية )االستشارة الخ وط المرجعية، المتر    ارجية للشر
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 جدول تتبع البيانات 

ي تدعم خطة الطوارئ. يمك
ي جمعه. الرجوع إىل عدد المالحق التر

ي جدول يسهل من تتبع األمور المتوفرة وما الذي ينبغ 
 
ن تنظيم البيانات إن إدراج البيانات ف

 PER.آلية  مرور خمس سنوات من تطبيقبعد 

  إجراء ضرورة الرئيسية  العناصر وجودها   مكان التاريخ  المستند  عنوان 

 تحديثات/تعديالت 

      والتخطيط التحليل 

     

      التنسيق 

     

      القدرة التشغيلية 

     

السياسة واالستراتيجية و  

 المعايير 

     

     

      دعم العمليات 

     

 

 خطة عمل عملية خطة الطوارئ

ح. ومع ذلك، يمكنك استخدام أي نوع من جداول إدارة   ات الجدول أدناه هو تنسيق مقتر ي يتعير  عليك اتخاذها، وتحديد مؤشر
وع لمراقبة اإلجراءات التر المشر

ات. فقط تأكد من أنها قابلة للقياس والتحقيق من خالل موارد الجمعية الوطنية  وري وضع الكثتر من المؤشر الخاصة بك. التقدم والتوقيت. ليس من الض 
ي قدًما، حدد الموارد المطلوبة والدعم المحتمل. 

 للمض 

 الوقت  اإلنجاز  مؤشرات المسؤول  المخصصة  الموارد اإلجراءات  وة الخط 

 1 1 اإلعداد 

2 
3 

    

2…      

       التحليل 

      

       التطوير

      

       التنفيذ 

      

       المراجعة 

 

القدرات   الوطنية لديها  الجمعية  إذا كانت  المخصصة وما  الموارد  المهم تحديد  التخطيط  من  )التمويلية والشخصيات والمهارات( لقيادة عملية 
 . ي ا إضافًيا إذا كانت هناك حاجة إل دعم خارجر

ً
 للطوارئ. يمكن إضافة عمود

 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
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 التنفيذ   مرحلة أدوات - 2 الملحق

ن اتخاذها  ي يتعي 
 للجهوزية إجراءات الجمعية الوطنية الت 

 للجمعية الوطنية الجهوزية  خطة عمل 

ي الخطة نفسها، وبعض اإلجراءات طويلة  
ن
ي يمكن تضمينها ف

ة المدى الت  األمد  هذا العنض من العملية عبارة عن مزيــــج من عناض التخطيط قصي 
ي يتم تنفيذها كتوصية للخطة. بمعتن آخر: ما الذي يجب فعله، ومت  ومن الذي يقوم به، للسماح لجمعيتك الوطنية بالتوقع  

ا  الت 
ً
واالستجابة وفق

 للخطة التشغيلية المتفق عليها؟ 

ي تحتاج إل التطوير / ال 
ي مرحلة تطوير عملية التخطيط للطوارئ، ربما تكون قد أدرجت إجراءات التشغيل الموحدة الت 

ن
مراجعة  عىل سبيل المثال، ف

)انظر  الجهوزية  طوارئ الخاصة بك بالنسبة لجدول  الخاصة بك. يجب أن تحدد إجراءات خطة الالجهوزية  تأكد من أن هذا جزء من خطة عمل  
 النموذج أدناه( أولويات اإلجراءات األكير إلحاًحا لتوضيح الحد األدنن من االستجابة للسيناريوهات المحددة. 

ي سياقك(. يجب أن تدعم أنشطة  تأهب  قم بتجميع كل نشاط   
ن
ا للعناوين الرئيسية أدناه و / أو القطاعات )بناءا عىل ما هو األفضل ف

ً
التأهب  طبق

ن أنشطة محددة تتعلق بالمحاكاة، وتمارين جلسة ال ي تقوم بها الجمعيات الوطنية هذه اإلجراءات المبكرة وأنشطة االستجابة. قم بتضمي 
مناقشة  الت 

ية  من أجل اختبار الخط  ا إعادة هذا إل قسم الموارد البشر
ً
ة، باإلضافة إل التدريب المطلوب لكل قطاع، حيث أنها جميًعا تفيد الخطة )يمكن أيض

 أدناه(. 

ات للجهوزية الوطنية الجمعية إجراءات ي  اإلطار القيادة  مسؤول اإلنجاز  مؤشر
انية الزمت   المتر 

 المطلوبة 

 المالحظات 

 7المبكر / العمل المبكر اإلنذار  -االستجابة والدعم التشغيىلي 

 النشاط الرئيسي  - 1النشاط 

 ....  - 2النشاط 

يمكن أن يشمل هذا القسم إجراءات  
 االستعداد 

  
  

 

 العمل المبكرة حسب التدخل المتوقع  -المبكر اإلنذار - القطاعات الفنية 

 ... 2النشاط  - 1النشاط  

ضع قائمة محددة بالتحذير المبكر / العمل  
  : المبكرة المنفذ حسب كل قطاع. الرجوع إىل

 8عىل التنبؤ  لعمل القائما

     

 الهيكل واإلدارة 
 

  
  

 

ي ذلك 
 
ي ووحدة الدعم( التخطيط والدعم التشغيليير  )بما ف

 العناوين الفرعية لكل قطاع فت 

      

 المعلومات وتقديم التقارير
 

  
  

 

 تعبئة الموارد

      

 االحتياجات المفاجئة )الوطنية واإلقليمية والعالمية، حسب الحاجة( 

تضمير  تنمية قدرات الموظفير  / المتطوعير   
 المطلوبة )التدريبات( 

  
  

 

 والدبلوماسية اإلنسانية تنسيق الحركة 
 

  
  

 

 اختبار وتقييم الخطة 

      

  

 
ة التالية. أدرج هنا تخطيط تقييم 7 ي الفي 

 احتياجات الطوارئ إن أمكن. إذا لم يكن األمر كذلك، فيجب إدراجه تحت العنوان التشغيىلي فن
كاء و / أو االتحاد الد8 ي هذه العملية؛ سيكون من األسهل أن تكون مصحوبة بشر

 األحمر والهالل األحمر. ولي لجمعيات الصليب  إذا كان بإمكان جمعيتك الوطنية العثور عىل عناض مفيدة فن

https://media.ifrc.org/ifrc/fba/
https://media.ifrc.org/ifrc/fba/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzRhMWFkMmItODA1OC00NzdiLTk2NTItZDM5NjA1Y2ViOWQ1IiwidCI6IjIyMmM0ZDE1LTA3ZmMtNDZhNi04ZTJjLTk0NDY0OTIxNmVjZCIsImMiOjN9
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ية   إعالم وتدريب الموارد البشر

 االحتياجات التدريبية لفريق الجمعية الوطنية 

ي هذا القسم تحتاج إىل اإلجابة عىل هذه األسئلة: 
 
 ف

ي  ✓
 
 برنامجك القطري؟ كم عدد الموظفير  والمتطوعير  المطلوبير  لتنفيذ الخطط التشغيلية الموضحة ف

 ما هي مجموعات المهارات المطلوبة؟  ✓

 كم عدد الموظفير  / المتطوعير  لدى الجمعية الوطنية بالفعل؟  ✓

 ?الذين لديهم المهارات والكفاءات الالزمة كم عدد   ✓

ي توظيفهم؟ ما هو التدريب الذي يجب تقديمه ولمن؟ ✓
 الخالصة: كم عدد المتطوعير  الجدد الذين ينبغ 

 

ي خطة عمل   
ن
ن وتدريبهم ف ن / المتطوعي  ن الموظفي  ن تعيي  ا استخدام معايتر    الجمعية الوطنية الخاصة بك. جهوزية  يجب تضمي 

ً
التأهب  يمكنك أيض

ات عىل اإلنجاز. التأهب لالستجابة الفعالة لتحديد إجراءات   الخاصة بك وكمؤشر

ية للجمعية ي أحد الجداول.  يمكن تلخيص متطلبات واحتياجات تدريب الموارد البشر
 
 الوطنية ف

 تمرين المحاكاة وجلسة مناقشة المهام 

يمكن . ء حالة الطوارئيعد اختبار الخطة التشغيلية هو أفضل طريقة للتأكد من أن فريق جمعيتك الوطنية على اطالع دائم بالخطط ومعرفة كيفية التصرف قبل وأثنا

 .اعتبار هذا أيًضا كجزء من عملية التحقق من خطتك

يمكن القيام بذلك عن طريق االختبار  . كن إجراء اختبار الخطة عن طريق محاكاة المواقف في أقرب وقت ممكن من السيناريوهات المتوقعة المحددة في الخططيم 

 .الميداني، ولكن أيًضا كتمرين جلسة نقاش يتطلب موارد أقل ووقتًا أقل

 ,ECB Simulations Project, ToT, 2007  ،Practical guide for simulation, CREPDلمزيد من المعلومات عن المحاكاة، يمكنك الرجوع إلى  

2009 ، IASC Government Emergency Simulation, 2012و .Testing and learning PER benchmarks 

Scenario Template MasterSimex ( ,Guidebook, Template, Visual Explorer tool /- يمكن العثور على أدوات محاكاة مخصصة في   
Drought ،Earthquake ،Epidemic ،Flood ،Tsunami ) 4.()وتدريب المدربينDay Training/3Day Training 

 حشد الموارد

انية خطة   ن  الوطنية الجهوزية للجمعية متطلبات مي 

ح كيف تخطط الجمعية الوطنية للحصول عىل الموارد الالزمة لتنفيذ خطة عمل  ا فيما يتعلق الجهوزية اشر
ً
المتعلقة بالطقس  بمكامن الخطر هذه. كما ذكرنا سابق

ي يمكن التنبؤ بها، قد يكون لدى الجمعية الوطنية بالفعل بروتوكول عمل مبكر تم تطويره. تشتمل بروتوكوالت إجراءات الطوارئ عىل ث
الثة أنواع من التكاليف، والت 

المبكر   العمل  الموافقة عىل بروتوكول  المبكر. بمجرد  العمل  وتنفيذ  المسبق  الجاهزية والتثبيت  العملمن قبل  وهي  القائم عىل  بواسطة  FbA)  التمويل   )
ي حاالت الكوارث  صندوق  

ورية بالنسبة الجهوزية  ، سيتم توفي  التمويل للجمعية الوطنية سنوًيا الستكمال أنشطة  (DREF)الطوارئ لإلغاثة فن ي تعتير ضن
الت 

ا. هذه فرصة للتأكد من أن أنشطة  للجمعية الوطنية لتكون ق
ً
ي بروتوكول العمل المبكر تساهم  الجهوزية  ادرة عىل تنفيذ اإلجراءات المبكرة المتفق عليها مسبق

هذه فن

ي خطة 
ي الجهوزية للجمعية فن

 FbF.دليل الوطنية الشاملة. تم تحديد عملية التمويل القائم عىل التنبؤ بأكملها فن

ي مستند "النموذج الجاهز للملء"(، قم بالتفص 
انية الخاصة بك لالستجابة )فن ن ي جداول خطة التشغيل والمي 

ا إل األهداف المحددة فن
ً
يل بجميع االحتياجات استناد

ي خطة 
ي يجب تغطيتها فن

ي األنشطةالتأهب الت 
انية الخاصة بجمعيتك الوطنية.  الخاصة بك. تعرف عىل ما يمكن تضمينه فن ن  الروتينية والمي 

 

 المتوفرة المصادر للجهوزية الوطنية الجمعية إجراءات
  المصادر

 المستهدفة 
 الفجوة 

انية   )بالعملة المتر 

 المحلية( 

انية  )بالفرانك المتر 

  /  اليورو /  السويشي
(  الدوالر  األمريكي

  الهيكل واإلدارة 

 1النشاط 

 ... 2النشاط 

  
  

 

ي ووحدة الدعم( 
ي ذلك العناوين الفرعية لكل قطاع فت 

 
  التخطيط والدعم التشغيليير  )بما ف

      

  المعلومات وتقديم التقارير
 

  
  

 

  تعبئة الموارد

      

  االحتياجات المفاجئة )الوطنية واإلقليمية والعالمية، حسب الحاجة( 
 

  
  

 

  والدبلوماسية اإلنسانية تنسيق الحركة 
 

  
  

 

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/Response%20preparedness/Simulation/ECB%20simulations%20project%20-%20ToT%20participant%20workbook.pdf
https://www.dropbox.com/s/e01zxdgrbjy5s4i/Guía%20Simulaciones%20y%20Simulacros%20English.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e01zxdgrbjy5s4i/Guía%20Simulaciones%20y%20Simulacros%20English.pdf?dl=0
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/Response%20preparedness/Simulation/GES%20Simulation%20Guide%20v3.pdf
https://ifrcorg.sharepoint.com/:w:/s/IFRCSharing/EVCrYtuHd_dHsXe48850ztEB-fdA-PEsM39GzzZNEQyanA?e=rMErxp
https://ifrcorg.sharepoint.com/:w:/s/IFRCSharing/EVCrYtuHd_dHsXe48850ztEB-fdA-PEsM39GzzZNEQyanA?e=rMErxp
https://ifrcorg.sharepoint.com/:w:/s/IFRCSharing/EVCrYtuHd_dHsXe48850ztEB-fdA-PEsM39GzzZNEQyanA?e=rMErxp
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/Drought%20SimEx.zip
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/Drought%20SimEx.zip
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/SimEx%20Mastercopies_DO%20NOT%20MODIFY.zip
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/Guidebook,%20Template,%20Visual%20Explorer%20Tool.zip
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/Earthquake%20SimEx.zip
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/Epidemic%20SimEx.zip
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/Flood%20SimEx.zip
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/Tsunami%20SimEx.zip
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/4-Day%20Training.zipx
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/134068/3-Day%20Training.zipx
https://media.ifrc.org/ifrc/fba/
https://media.ifrc.org/ifrc/fba/
https://manual.forecast-based-financing.org/
https://manual.forecast-based-financing.org/
https://manual.forecast-based-financing.org/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzRhMWFkMmItODA1OC00NzdiLTk2NTItZDM5NjA1Y2ViOWQ1IiwidCI6IjIyMmM0ZDE1LTA3ZmMtNDZhNi04ZTJjLTk0NDY0OTIxNmVjZCIsImMiOjN9
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 المتوفرة المصادر للجهوزية الوطنية الجمعية إجراءات
  المصادر

 المستهدفة 
 الفجوة 

انية   )بالعملة المتر 

 المحلية( 

انية  )بالفرانك المتر 

  /  اليورو /  السويشي
(  الدوالر  األمريكي

  اختبار وتقييم الخطة التشغيلية 
 

  
  

 

ن استجابة الجمعية الوطنية وخطط  انية بي  ن  الجهوزية مقارنة المي 

انية المطلوبة. سيسا   ن ي الجدول أدناه، يجب عليك إعطاء اإلجماليات فقط، فقط لتلخيص جدولي الموارد وإعطاء نظرة عامة عىل إجمالي المي 
عدك هذا عىل فن

ا تحليل أساسي الحتياجات تعبئة الالجهوزية تحديد ما إذا كانت استجابة الجمعية الوطنية وخطط عمل 
ً
ابطة أم ال؟ ولكنه أيض موارد الخاصة بك. قد يساعد  ومي 

عات.  ي جمع التير
 هذا جمعيتك الوطنية فن
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 16من  16صفحة  2021 شباط كيفية إجراء عملية التخطيط للطوارئ

Internal 

 المرحلة  أدوات  مراجعة - 3 الملحق

 تقييم الخطة 

 :حدد كيف تريد جمعيتك الوطنية تقييم الخطة 
 تفعيلها وتنفيذها في حالة االستجابة الحقيقية ✓
 تم اختبارها في محاكاة  ✓

 
 :يجب إجراء التقييمات بشكل متكرر باستخدام بيانات حقيقية باستخدام منهجيات مختلفة، كما يلي 

 التقييم أثناء االستجابة   ✓
 التقييم بعد وقوع الكارثة  ✓

 

التالية واإلرشادات  العمل  إطار  إل  الرجوع  يمكنك  بك،  الخاصة  التقييم  وأسئلة  منهجية  IFRC , IFRC framework for evaluation  : لتحديد 

.DREF lessons learned, 2011 -Evaluation guideline  

ن  لتحسي  المستفادة والتوصيات  االستنتاجات والدروس  ي يجب تحديدها هي 
الت  األشياء  فإن أهم  الذي سيتم تطويره،  التقييم  النظر عن نوع  االستجابة    بغض 

 الحالية والمستقبلية وخطط الطوارئ. 

 المشاركة والمراجعة

ض والتحديث.  أن تتفق الجمعية الوطنية عىل آلية استعراض خطة الطوارئ، واختبارها وتحديثها. اكتب بطريقة الشد المفصل االتفاق عىل طريقة االستعرايجب  
 كما أنه من المهم تحديد آلية االتفاق وطريقة مشاركة الخطة داخلًيا وخارجًيا. 

 لضمان إدخال التحديثات بصورة دورية عىل الخطط،  
ً
فال بد من وجود إجراءات واضحة ومناسبة تسي  عليها الجمعية الوطنية. قد يكون تحديث اإلجراءات بسيطا

 للغاية، ولكن يجب أن ينطوي عىل العناض التالية: 

 

  يتعين التي األقسام 

 تحديثها 
 الالزمة  الموارد المسؤول  المنهجية  التكرار

وهي قائمة تفصيلية  

بأجزاء الخطة التي يجب  

تحديثها، مع وضع 

اإلطار الزمني الموصى  

به، إذ تُحدد المحتويات 

األكثر أهمية بدقة، وال 

تخضع جميع المحتويات  

للتحديث بنفس عدد  

المرات أو بنفس  

 الطريقة. 

حدد بوضوح عدد المرات التي يجب  

فيها تحديث كل جزء. يمكن تطبيق هذه 

اآللية بتحديد مدى أهمية المعلومات  

تي تكون فيها المعلومات  وعدد المرات ال

قابلة للتغيير. فمثال، كل شئ يُشير إلى  

الموارد يخضع للتغيير باستمرار مقارنة  

بالبيانات ذات الصلة بالسياق العام. يجب  

أن تخضع خطط الطوارئ للتحديث أكثر  

 من خطط االستجابة. 

قم باختيار، أفضل منهجية. يمكن  

تحديث بعض العناصر بسهولة  

لصفحات  بالرجوع إلى ا 

اإللكترونية أو المستندات  

المؤسسية أو الوثائق، في حين  

أن العناصر اآلخرى تتطلب  

عمليات استشارية أو عمليات  

 تقييم أو محاكاة أو تدريب. 

يجب أن تخضع موارد المؤسسة للتحديث كما 

أنه من الضروري تقسيم المسؤوليات فيما  

يخص تحديث أجزاء الخطة المختلفة. عادة ما 

الجزء الخاص بالقدرة للتحديث من  يخضع 

خالل الموارد البشرية، في حين يتم تطبيق  

سيناريوهات االستجابة واستراتيجياتها على 

يد مديري البرامج أو الفنيين. يوصى دائًما،أن 

يكون ثمة شخص واحد مسؤول عن ضمان  

 تطبيق العملية وإنجازها. 

إذا كان ثمة موارد مفقودة 

 أو إضافية أثناء عملية

التحديث، يجب تحديد 

ذلك بدقة حتى ينعكس  

ذلك على ميزانيات  

 الجمعية الوطنية.
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