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دليل 

التخطيط يف حاالت الطوارئ

تّعرب اسرتاتيجية حتى عام 2020 عن عزم االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أجمع عىل مواجهة التحديات الكربى املطروحة 

عىل البرشية يف العقد املقبل.

ويف ضوء احتياجات ومواطن ضعف مختلف املجتمعات التي نعمل ضمنها، وكذلك يف ضوء الحقوق والحريات األساسية التي يحق للجميع التمتع 

بها، تسعى هذه االسرتاتيجية إىل خدمة كافة الذين يتوجهون إىل الصليب األحمر والهالل األحمر طلبا للمساعدة ولبناء عامل يسوده قدر أكرب من 

اإلنسانية والكرامة والسالم. وسريكز االتحاد الدويل أجمع خالل السنوات العرش املقبلة عىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية التالية:

إنقاذ الحياة وحامية مصادر الرزق وتعزيز االنتعاش من الكوارث واألزمات،1. 

تهيئة ظروف حياة صحية آمنة،2. 

تشجيع االندماج االجتامعي وثقافة السالم ونبذ العنف.3. 
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توطئة

تصيب الكوارث الطبيعية ماليني من البرش كل عام، وتأيت الجمعيات الوطنية املنتسبة للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر يف طليعة 

الجهات التي تتصدى لتلك الكوارث. ويضطلع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بدور قيادي عاملي يف إدارة الكوارث حيث 

ميتلك نظاماً عاملياً إلدارة الكوارث يركز عىل التأهب الفعال للكوارث واألزمات بجميع أحجامها ومواجهتها.

وعليه، فإن تعزيز التأهب للكوارث عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية يكتيس أهمية حاسمة إلنقاذ األرواح وحامية سبل الرزق وتعزيز 

االنتعاش من الكوارث واألزمات. لكن، مثة ثغرات مهمة يف أنظمة االتحاد الدويل لتنسيق جهود التأهب التي تبذلها الجمعيات الوطنية األعضاء 

فيه. وميكن التصدي لذلك عن طريق تحسني إدماج املامرسات املتنوعة الحالية يف مجايل التخطيط لحاالت الطوارئ والتخطيط الستمرار األعامل 

من خالل وضع معايري وأدوات متفق عليها للتأهب لحاالت الطوارئ ذات املخاطر املتعددة.

ويضمن التخطيط لحاالت الطوارئ أن نعرف ما ينبغي عمله حني تقع الكارثة وأن نحصل عىل األنظمة واألدوات الالزمة للتصدي لها برسعة. 

وهذا يعني توقع أنواع الكوارث التي قد نواجهها والتعرف بشكل عميل عىل كيفية إدارة الكوارث حني تقع بالفعل. ويعني ذلك أيضاً أن نخترب 

إجراءاتنا وأن نحدد ثغراتها، حتى نكون مستعدين حني يشتد االحتياج إلينا. ومن الرضوري تحديث الخطط واختبارها بشكل منتظم من خالل 

عمليات املحاكاة.

وهذا الدليل املتعلق بالتخطيط لحاالت الطوارئ هو الطبعة الثانية التي يصدرها االتحاد، ويستند إىل تجاربنا يف كل أرجاء العامل. والخطوات 

البسيطة املبينة هنا هي خالصة مجموعة من املامرسات الجيدة التي استمرت ألعوام. واألهم من كل ذلك هو أن هذا الدليل موجه إىل املامرسني 

واملتطوعني واملوظفني العاملني مع الجمعيات الوطنية يف كل أرجاء العامل والراغبني يف االستفادة من الخربات الجامعية لزمالئنا.

وينبغي اعتبار التخطيط لحاالت الطوارئ والتأهب لها من األنشطة التنظيمية األساسية لكل جمعية وطنية. وسوف يدعم الدليل املنقح املامرسني 

يف مجال إدارة الكوارث فيام يخص وضع خطط للطوارئ وهي خطط بسيطة وتشاركية وواقعية ومدعومة بإجراءات التأهب التي انبثقت عن 

عملية التخطيط لحاالت الطوارئ.

بيكيله جيليته

األمني العام لالتحاد الدويل

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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مقدمة

تضطلع الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بدور قيادي عاملي يف مجال إدارة الكوارث. فالتأهب الفعال لحاالت الطوارئ واالستجابة 

لها يشكالن عنرصين أساسيني من عنارص تفويض الحركة. وتتميز الحركة بأن لديها أعداداً هائلة من املوظفني املأجورين واملتطوعني املنترشين 

يف جميع أرجاء العامل، والقادرين عىل االستجابة الفورية عىل املستوى املحيل، باإلضافة إىل املوارد املهمة للجمعيات الوطنية البالغ عددها 186 

جمعية وطنية وألمانة االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. ويستند كل عضو يف عمله إىل املبادئ األساسية السبعة للحركة 

وهي اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية.

وتعرتف الحكومات مبعظم الجمعيات الوطنية: “كجهات مساعدة للسلطات العامة يف املجال اإلنساين.«1 ولالتحاد الدويل والجمعيات الوطنية 

مكانة فريدة تسمح لها بالعمل مع السلطات الحكومية ووكاالت االستجابة اإلنسانية. فلديها شبكات تواصل مجتمعية لتحديد أكرث الناس تعرضاً 

للمخاطر وأكرثهم عرضة للكوارث. 

وتواجه معظم البلدان بشكل دوري حاالت طوارئ حادة بدرجة تتطلب مساعدات إنسانية من الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. 

وقد تنشأ تلك الكوارث عن مخاطر طبيعية مثل الزالزل والفيضانات وحاالت الجفاف واألعاصري أو عن أي مخاطر أخرى مثل نقص الغذاء أو املاء، 

واألوبئة، والكوارث البيئية أو التكنولوجية، واملحن االقتصادية الشديدة، واالضطرابات املدنية أو الرصاعات املسلحة. وتعد تدفقات الالجئني من 

الخارج وحاالت النزوح داخلياً من النتائج املرتتبة عىل حاالت الطوارئ اإلنسانية، وهي تشكل أيضاً حاالت طوارئ يف حد ذاتها.

استخدام اإلرشادات

ترمي هذه اإلرشادات إىل ضامن أن تكون استجابة الصليب األحمر والهالل األحمر للكوارث متسقة وذات جودة عالية. وتقدم هذه الوثيقة 

ملحة عامة عن الخطوات األساسية للتخطيط للطوارئ. ويرمي هذا الدليل إىل مساعدة موظفي الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل املسؤولني 

عن وضع خطط الطوارئ عىل املستوى املحيل أو الوطني أو اإلقليمي أو العاملي. ومن الرضوري وضع خطط للطوارئ بالتشاور مع من سيتعني 

عليهم تنفيذها أو املوافقة عليها وبالتعاون معهم. وتقدم هذه الوثيقة مبادئ توجيهية وليس قواعد صارمة حيث تختلف أولويات التخطيط وفقاً 

لسياق كل حالة ونطاقها.

ويقسم هذا الدليل التخطيط لحاالت الطوارئ إىل خمس خطوات رئيسية كام هو مبني يف الرسم البياين الوارد أدناه. ويتم تناول كل خطوة منها 

يف فصل مستقل يف هذه الوثيقة.

االستعراض  التنفيذ    وضع الخطة   التحليل    اإلعداد   

ويؤمل أن يجد معظم املامرسني يف هذا الدليل صيغة سهلة االستخدام، لكنه ال ميثل الوسيلة الوحيدة للتخطيط للطوارئ. فمن املمكن تنظيم 
العنارص األساسية لتلك العملية يف عدد من الطرق. وتوجد العديد من املؤلفات املرجعية املمتازة التي تقدم املزيد من التفاصيل بهذا الشأن.2

وليك تكون خطط الطوارئ مناسبة ومفيدة، فينبغي أن تنبثق عن جهود تعاونية. كام ينبغي ربطها بخطط أو أنظمة أو عمليات األجهزة األخرى 

التابعة للحكومة أو الرشيك أو الحركة عىل كافة املستويات- الوطنية واإلقليمية والعاملية.

ومرفق بهذا الدليل صيغة مقرتحة لخطط الطوارئ. ويوفر االتحاد الدويل أيضاً مجموعة من الوحدات التدريبية. 

1 النظام األسايس للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر املعتمد يف املؤمتر الدويل الخامس والعرشين للصليب األحمر املعقود يف جنيف يف ترشين األول/أكتوبر 1986، واملعدل يف املؤمتر الدويل 

www.ifrc.org/Docs/idrl/1290EN.pdf .1995 السادس والعرشين للصليب األحمر املعقود يف جنيف يف كانون األول/ديسمرب

2 وأهمها املرجع التايل: The Humanitarian practice Network paper “Contingency planning and humanitarian action: a review of practice“ by Richard Choularton. وميكن 

www.odihpn.org/report. asp?ID=2868 :االطالع عليه عىل املوقع التايل
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الفصل األول: التحضير
يضع هذا القسم مجموعة من التعاريف واالعتبارات واملبادئ الرئيسية التي ينبغي أخذها يف الحسبان عند إعداد خطة للطوارئ. 

وعناوين الفقرات الفرعية يف هذا القسم هي:

• ما هو التخطيط لحاالت الطوارئ؟ 	

• متى وكيف يجري التخطيط 	

• تفويض الجمعية الوطنية والتخطيط لحاالت الطوارئ 	

• اإلصالح يف املجال اإلنساين ونظام قطاعات العمل	

• املبادئ والجودة واملساءلة 	

• جمع البيانات والخطوات العملية للتحضري للتخطيط	

ما هو التخطيط لحاالت الطوارئ؟ . 1

يرمي التخطيط لحاالت الطوارئ إىل تحضري املنظامت لالستجابة بشكل جيد لحاالت الطوارئ وآثارها اإلنسانية املحتملة. وينطوي وضع خطة 

للطوارئ عىل صنع قرارات مسبقاً بشأن إدارة املوارد البرشية واملالية، واتخاذ إجراءات للتنسيق واالتصاالت، واإلحاطة بطائفة من االستجابات 

التقنية واللوجيستية. وهذا التخطيط عبارة عن أداة من أدوات اإلدارة، تستخدمها كافة القطاعات، مام قد يساعد عىل ضامن تقديم املساعدات 

اإلنسانية يف الوقت املناسب وعىل نحو فعال ملن هم يف أشد الحاجة إليها عند وقوع كارثة. فالوقت املُنفق يف التخطيط لحاالت الطوارئ يقتصد 

الوقت املخصص ملواجهة الكارثة. وينبغي أن يؤدي التخطيط الفعال للطوارئ إىل تنظيم عمليات فعالة ورسيعة لإلغاثة يف حاالت الكوارث.

وميكن أن تقسيم عملية التخطيط لحاالت الطوارئ بصفة أساسية إىل ثالث مسائل بسيطة هي:

• ما الذي سيحدث؟	

• ما الذي سنفعله بهذا الصدد؟	

• ما هي الخطوات التي ميكن اتخاذها للتأهب مسبقا ؟	

ويساعد هذا الدليل املخططني عىل التفكري بتلك املسائل بطريقة منهجية. وغالبا ما نضطلع بالتخطيط لحاالت الطوارئ حني يكون هناك تهديد 

أو خطر معني، وتحديداً حني نجهل كيف سيؤثر هذا التهديد فعلياً. ويعد وضع السيناريوهات سبيالً جيداً للتفكري يف اآلثار املمكنة. وعىل أساس 

السيناريوهات املعقولة، يكون من املمكن وضع خطة تحدد حجم االستجابة واملوارد الالزمة واملهام العملية اإلدارية الالزمة.

انظر املرفق 1 لالطالع عىل صيغة مقرتحة لخطة الطوارئ.
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االستجابة للكوارث أو التخطيط لحاالت الطوارئ؟

تحدد التعاريف الواردة أدناه أوجه التمييز النظري بني االستجابة للكوارث والتخطيط لحاالت الطوارئ. والواقع أن الجمعيات الوطنية متتلك 

موارد محدودة وقد ينتهي بها األمر إىل القيام »بيشء من هذا وذاك«. ويرمي هذا الدليل إىل وضع مجموعة من األدوات البسيطة والعملية 

التي ميكن أن تساعد يف كال املجالني، مع الرتكيز بشكل رئييس عىل التخطيط لحاالت الطوارئ:

خطة االستجابة للطوارئ- ينطوي التخطيط لالستجابة للطوارئ عىل تحديد املوارد والقدرات وتعزيزها وتنظيمها لبلوغ مستوى من التأهب لالستجابة يف 

الوقت املناسب وعىل نحو فعال لكارثة محتملة. والتخطيط لالستجابة للكوارث هو أويل بطبيعته ويقوم عىل افرتاضات مستنرية باملخاطر واألخطار، 

وال يتناول سيناريوهات معينة لوقوع كوارث.

خطة الطوارئ- ينطوي التخطيط لحاالت الطوارئ عىل توقع أخطار معينة استناداً إىل أحداث معينة أو مخاطر معلومة عىل املستوى املحيل أو 

الوطني أو اإلقليمي أو حتى العاملي )مثل الزالزل أو الفيضانات أو تفيش األمراض(، ووضع إجراءات تشغيلية لالستجابة، تقوم عىل االحتياجات 

املتوقعة من املوارد والقدرات الالزمة.

متى ينبغي التخطيط وكيف. 2

إن التخطيط لحاالت الطوارئ هو مسؤولية املنظمة عىل جميع مستوياتها. ويويص االتحاد الدويل بأن تضع الجمعيات الوطنية ومكاتب االتحاد 

الدويل خطة لالستجابة للكوارث ذات األخطار املتعددة ملحق بها مرفقات بشأن أخطار محددة، أو خطط عديدة ملواجهة لطوارئ بشأن أخطار 

محددة لتغطية الكوارث التي تنطوي عىل مخاطر عالية. لكن، العديد من اإلجراءات املتعلقة بإدارة حاالت الطوارئ تنطبق عىل كافة الكوارث، 

بغض النظر عن األخطار املعنية، وكام ذكرنا آنفاً، األهم هو التخطيط مسبقاً.

والتخطيط لحاالت الطوارئ هو عملية مستمرة وغالباً ما تكون عملية التخطيط بنفس أهمية الخطة ذاتها. وينبغي أن تُدرج قيادة الصليب 

األحمر والهالل األحمر التخطيط لحاالت الطوارئ ضمن عملية التخطيط التي تعتمدها سنوياً ويف إطار وضع االسرتاتيجيات ومساءلة املوظفني. 

وينبغي اختبار الخطط وتحديثها بشكل منتظم للتحقق من مدى مالءمتها. ويلزم تحديث الخطط بشكل متكرر يف ظل التغرّي الرسيع للظروف.

وينبغي التخطيط دوماً للطوارئ حني يكون هناك مخاطر عالية أو احتامالت وقوع كوارث أو حاالت طوارئ. ويتعني أيضاً عىل الجمعيات الوطنية 

وبعثات االتحاد الدويل التخطيط حني يتوفر دليل عىل وقوع كوارث طبيعية متكررة )مثل األحداث املوسمية كالفيضانات واألعاصري وحاالت 

الجفاف(.

ما الذي ينبغي التخطيط له؟

ترمي هذه اإلرشادات إىل املساعدة عىل إعداد خطط للطوارئ ملواجهة كل أنواع حاالت الطوارئ اإلنسانية، مبا يف ذلك حاالت الطوارئ املعقدة 

والرصاعات والكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية. وينبغي أن يكون التخطيط محدداً لكل سياق وأن يأخذ يف االعتبار عدداً من العوامل مبا يف 

ذلك خطط الحكومات لالستجابة لكوارث وقدرتها عىل مواجهتها؛ وتلقي املقرتحات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية وتنسيقها؛ واملصادر املحتملة 

للدعم املقدم من املانحني؛ واحتامل وقوع كوارث؛ وضعف السكان. 

َمن املسؤول عن التخطيط؟

يستلزم وضع خطة جيدة التامس دعم العديد من عنارص املنظمة، مبا يف ذلك القيادات العليا. وينبغي أن يتوىل قيادتها عىل النحو األمثل منسق 

من الفريق املعني بإدارة الكوارث، يكون ملامً مبسألتي االستجابة للكوارث والتخطيط لحاالت الطوارئ. ويف املقابل، ميكن تشكيل قوة مهام أو 

لجنة أو فريق عامل تتكون أو يتكون من أعضاء الفريق املعني بإدارة الكوارث وأعضاء من قطاعات أخرى.
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إن وضع خطة يتطلب التحيل بروح الفريق، فكلام زادت املدخالت كلام كان املنتَج أفضل، غري أن لهذه العملية مقابل دوما من حيث الوقت 

والتعقيد. وقد تستفيد الجمعيات الوطنية أيضاً من وضع خطط داخلية قبل الخوض يف تخطيط خارجي. وتتضمن قطاعات العمل التي يُنظر يف 

إرشاكها:

• داخلياً - اإلدارة، وكبار املدراء، وفنيو القطاع املعني، واملتطوعون، واملوظفون اإلداريون، واللوجستيون	

• عىل مستوى الحركة-االتحاد الدويل عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي، والجمعية الوطنية املساهمة، واللجنة الدولية للصليب 	

األحمر والهالل األحمر

• الرشكاء الخارجيون-الحكومة، ورشكاء األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية.	

ويحقق التخطيط أقىص درجات الفاعلية حني يكون عملية قامئة عىل املشاركة تضم كافة الجهات التي سيتعني عليها العمل معاً يف حالة الطوارئ. 

ويحبذ أن تكون خطة الطوارئ عبارة عن وثيقة حيّة، أي أن يجري تحديثها عىل نحو مستمر. وينبغي أن يشجع املخططون من يتعني عليهم 

املوافقة عىل عنارص الخطة أو تنفيذها عىل إجراء التدقيق والتحليل الالزمني وعىل إجراء مناقشات بهذا الصدد. وهذا يتطلب توزيع الخطة عىل 

نطاق واسع عىل أعضاء مجالس الجمعيات الوطنية، ومكاتب وإدارات املقار، والفروع، واملتطوعني، والوكاالت الخارجية املعنية، وإبالغ الجميع بها. 

التخطيط لحاالت الطوارئ فيام بني الوكاالت

لقد كان هناك تحرك قوي خالل السنوات األخرية تجاه التخطيط لحاالت الطوارئ فيام بني الوكاالت، ومن املهم أن تشارك جمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر يف مثل هذه العمليات.3 وقد يُطلب إىل الجمعيات الوطنية أن تقود بالنيابة عن االتحاد الدويل4 عنرص املأوى يف إطار 

التخطيط لحاالت الطوارئ فيام بني الوكاالت. ومن شأن توفري خطط داخلية للجمعيات الوطنية أن ميّكنها من أن تكون واضحة بشأن ما ميكنها 

تقدميه. كام ينبغي أن تستعد لتنقيح الخطط الداخلية كنتيجة للتخطيط فيام بني الوكاالت. 

عىل أي مستوى ينبغي التخطيط

إن خطط الطوارئ رضورية عىل املستويني الوطني واإلقليمي )وأحياناً عىل املستوى العاملي(، لضامن تحقيق تنسيق فعال واستجابة فعالة للكوارث 

الواسعة النطاق. وينبغي أن تضع كافة الجمعيات الوطنية ووفود االتحاد الدويل خططا.

وتُعد معظم الخطط لبلدان معيّنة، لكن ميكن أيضاً إعداد خطط مشرتكة لعدد من البلدان أو املناطق حني تكون هناك مسائل عابرة للحدود يلزم 

مراعاتها. وينطبق ذلك يف الغالب عىل األخطار الطبيعية الواسعة النطاق مثل األعاصري. ويف هذه الحاالت، يكون التشاور فيام بني مخططي االستجابة 

للكوارث من كافة البلدان املترضرة مهامً عند وضع سيناريوهات إقليمية إلغناء التخطيط لحاالت الطوارئ عىل الصعيد القطري وتحديد شكله. 

وقد التزمت الوفود اإلقليمية لالتحاد الدويل بدعم وقيادة هذه االستجابة للكوارث وعملية التخطيط لحاالت الطوارئ عىل املستوى اإلقليمي. 

ويحدد الرسم البياين الوارد أدناه مختلف مستويات التخطيط لحاالت الطوارئ. 

3  يمكن االطالع على دليل التخطيط لحاالت الطوارئ الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت على الموقع التالي: 

http://ocha.unog.ch/drptoolkit/PreparednessTools/contingency%20Planning/IASC%20IA%20CP%20Guidelines,%20version%20Dec%202007.pdf

4  يرجى الرجوع إلى القائمة المرجعية للجماعة المعنية بالمأوى بشأن التخطيط لطوارئ على الموقع التالي:

https://www.sheltercluster.org/Global/Pages/Contingency-Planning.aspx 
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الشكل 1: مختلف املستويات التي ميكن أن يجرى عىل أساسها التخطيط لحاالت الطوارئ

تتحمل قيادة/إدارة الصليب األحمر والهالل األحمر مسؤولية ضامن إصدار خطط االستجابة للكوارث وخطط الطوارئ وتنفيذها ورصدها.

3- عىل املستويني اإلقليمي والعاملي2-عىل املستوى الوطني1-عىل املستوى املحيل أو املجتمعي

عىل مستوى الفروع وعىل املستوى املجتمعي، 

ميكن أن تضطلع جمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر بدور مفيد يف دعم تنظيم لجان 

التخطيط للكوارث املسؤولة عن وضع خطط 

االستجابة للكوارث عىل املستوى املجتمعي. 

ويكون من املستحسن استخدام أداة االتحاد 

الدويل لتقييم مواطن الضعف والقدرات 

»ووحدته التدريبية املتعلقة بالتخطيط للتأهب«. 

ويعد التدريب عىل اإلسعافات األولية مثاالً 

آخر إلسهام الصليب األحمر والهالل األحمر 

عىل املستوى املجتمعي للتأهب. وميكن أيضاً 

للمجتمعات املحلية أن تقدم قدراً كبرياً من 

املعلومات عن املخاطر التي تتعرض لها وعن 

قدراتها.

عىل املستوى الوطني، تتناول خطة 

االستجابة للكوارث كافة املخاطر املحتملة 

وتقدرها، وتقيّم قدرات الجمعية الوطنية 

عىل االستجابة وتقدم وصفاً للنهج الالزم 

اتخاذه يف حاالت الطوارئ. وينبغي للجمعية 

الوطنية املهيأة بشكل جيد أن تتبع عملية 

التخطيط الوارد وصفها يف هذه الوثيقة. 

وينبغي أن يكون لدى كل جمعية وطنية 

خطة وطنية لالستجابة للكوارث. كام 

ينبغي أن يكون دورها املؤسيس وأن تكون 

استجابتها املقررة يف أوقات الكوارث محل 

اعرتاف من حكوماتها. وقد متت املوافقة 

عىل ذلك كجزء من جدول أعامل املؤمتر 

الدويل املعقود يف عام 2004، فيام يخص 

العمل اإلنساين.

يف إطار الدور الذي يضطلع به االتحاد يف 

مجال دعم التنسيق لفائدة الجمعيات 

الوطنية، يتعني عىل البعثات اإلقليمية 

ووحدات االستجابة للكوارث/إدارة 

الكوارث ضمن األقاليم أن تضع خطط 

للطوارئ يف املناطق الخطرة. وتتعلق 

خطط الطوارئ للمناطق الخطرة بخطر 

محدد قد يتسبب يف إحداث دمار 

عىل نطاق يستدعي تقديم مساعدات 

إنسانية دولية واسعة. وينبغي أن تخطط 

الجمعيات الوطنية وأن يخطط االتحاد 

الدويل ملواجهة تلك األحداث، مع تحديد 

املتطلبات الرضورية، وعالقات العمل، 

واألدوار واإلجراءات الالزمة باإلضافة إىل 

تحديد أسباب الحدث. وينبغي للمعنيني 

أن يتبعوا عملية التخطيط الوارد وصفها 

يف هذه الوثيقة.

تفويض الجمعية الوطنية والتخطيط لحاالت الطوارئ. 3

للحركة،  األسايس  والنظام  األساسية  املبادئ  مع  يتامىش  نحو  عىل  اإلنسانية  بأنشطتها  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  جمعيات  تضطلع 

مجال  يف  لحكوماتها  مساعدة  جهات  الوطنية  الجمعيات  وباعتبار  الوطنية.  وترشيعاتها  األسايس  نظامها  وكذلك  الدويل  االتحاد  ودستور 

الخدمة اإلنسانية، فهي تدعم السلطات العامة لبلدانها وفقاً الحتياجات السكان. لكن، هذا الدور املساعد ال يحد من مبادرة الجمعيات 

الوطنية لالضطالع بأنشطة إنسانية أخرى داخل بلدانها. فهي منظامت وطنية مستقلة، تدعم السلطات العامة بربامجها الخاصة. ويتعني 

عىل الجمعيات الوطنية العمل عن كثب مع حكوماتها لضامن احرتام القانون الدويل اإلنساين، وصون شاريت الصليب األحمر والهالل األحمر، 

األساسية. باملبادئ  والنهوض 

وينبغي التفاوض حول تحديد دور الجمعية الوطنية يف أوقات الكوارث وأن يُعرف ذلك الدور مع حكومة البلد الذي تنتمي إليه الجمعية 

الوطنية. ومن ثم ينبغي وضع سياسة الجمعية وفقاً لذلك، وأن يدرج دور الجمعية يف خطة الحكومة الوطنية املتعلقة بالكوارث. ومن واجب 

الجمعيات الوطنية أن تعد نفسها لتقديم املساعدات وتلقيها يف حال وقوع كارثة. وهذا ينطوي مثالً عىل التفاوض مع حكوماتها من أجل 

الحصول عىل إعفاء من الرضائب والرسوم الجمركية عىل املواد املوجهة إىل ضحايا الكوارث، واملوافقة عىل اإلجراءات الالزمة لإلرساع يف إصدار 

تأشريات دخول موظفي الصليب األحمر والهالل األحمر املشاركني يف عمليات اإلغاثة، إذا التُمست مساعدة الحركة. 

وسرتسخ خطط الطوارئ جذورها يف التفويض املؤسسية للمنظمة وسياساتها واسرتاتيجياتها ومعايريها وقواعدها وإطارها القانوين.
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اإلصالح يف املجال اإلنساين ونظام قطاعات العمل. 4

لقد طرأت تغيريات مهمة منذ عام 2005 عىل أسلوب تنظيم النظام اإلنساين الدويل لالستجابة. وأهم ما يعني االتحاد الدويل وجمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر يف هذا الصدد هو نظام »قطاعات العمل“. وهذا يعني إلقاء مسؤوليتي التنسيق والقيادة عىل عدد من الوكاالت اإلنسانية 

التي تعمل عىل الصعيد العاملي يف قطاعات رئيسية مثل الغذاء )برنامج الغذاء العاملي( واملاء والرصف الصحي )منظمة األمم املتحدة للطفولة/ 

اليونيسيف( والصحة )منظمة الصحة العاملية( والزراعة )منظمة األغذية والزراعة/الفاو(. وتوجد حالياً 11 مجموعة، وميكن االطالع عىل تفاصيلها 

 www.humanitarianreform.org :عىل املوقع التايل

ونظراً ألن االتحاد الدويل هو رائد مجموعة املأوى العاملية يف حالة الكوارث الطبيعية، فإن ذلك ينعكس عىل كافة الجمعيات الوطنية، ال سيام 

حني تكون االستجابة للطوارئ ذات نطاق دويل. وينبغي أن تراعي خطط الطوارئ هذا االلتزام العاملي بشكل منهجي وأن تضع استعدادات خاصة 

لذلك.

والفريق القطري اإلنساين هو الذي يتخذ القرار الالزم حني تقع كارثة ما وتقتيض الرضورة إجراء تنسيق دويل إضايف. وينبغي أن يكون الالتحاد 

الدويل َمن مُيثله يف اجتامع ذلك الفريق. وإذا استدعت الرضورة تقديم دعم إضايف لهياكل التنسيق القامئة، ميكن لالتحاد الدويل أن يوفد فريقاً لتنسيق 

املآوي لدعم الحكومة يف تنسيق األنشطة املتعلقة باملأوى خالل مرحلة الطوارئ.

ويف إطار التأهب للكوارث، قد يطلب الفريق القطري اإلنساين أو املنسق املقيم إىل الجمعيات الوطنية أن تقود بالنيابة عن االتحاد عنرص املأوى 

يف تدريبات التخطيط لحاالت الطوارئ فيام بني الوكاالت. ويشبه هذا التدريب إىل حد كبري التدريب الوارد وصفه يف هذا الدليل لكنه يتضمن 

كافة الجهات املعنية باملأوى يف البلد املعني. وميكن أن تطلب الجمعية الوطنية الدعم من االتحاد الدويل ألداء ذلك الدور، وميكنها استخدام 

اإلرشادات املشرتكة بني الوكاالت للتخطيط للطوارئ والقامئة املرجعية للمجموعة املعنية باملأوى بشأن التخطيط لحاالت الطوارئ. وميكن االطالع 

عىل تلك املوارد وعىل املزيد بشأن االتحاد واملجموعة املعنية باملأوى عىل املوقع التايل: www.sheltercluster.org وعىل املوقع اإللكرتوين لالتحاد 

 https://fednet.ifrc.org/en/resources-and-services/disasters/shelter/. :عىل العنوان التايل FedNet الدويل

املبادئ والجودة واملساءلة. 5

التي  واملعايري  والقواعد  املبادئ  وأيضاً  بل  الدويل  االستجابة  ونظام  الوطنية  الجمعية  تفويض  اعتبارها  يف  الطوارئ  تضع خطة  أن  ينبغي 

الحركة. اعتمدتها 

واألهم من كل ذلك، كام ذكرنا آنفاً، املبادئ األساسية والنظام األسايس للحركة، ودستور االتحاد الدويل، والترشيع الوطني للجمعية الوطنية 

ونظامها األسايس. يضاف إىل ذلك مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري الحكومية لإلغاثة يف 

حاالت الكوارث، وكذلك املعايري ذات الصلة مثل املعايري التي وضعها مرشوع إسفري. كام يتزايد حجم العمل بشأن مساءلة الجهات املستفيدة. 

ويرد ذلك تفصيالً يف القسم الخامس من الفصل الثالث املعنون: وضع الخطة.

جمع البيانات والخطوات العملية لتحضري التخطيط. 6

غالباً ما يجري تنفيذ التخطيط لحاالت الطوارئ عىل النحو األفضل يف حلقات العمل. ومن املوارد املفيدة بشأن هذا النهج مجموعة حلقات 

عمل االتحاد الدويل املتعلقة بالتخطيط لحاالت الطوارئ.5 وتكمن الفائدة الرئيسية لهذا النهج يف أنه يتيح جمع أصحاب املصالح معاً ليقدموا 

افرتاضات والتزامات مشرتكة.

ولتحقيق االستفادة القصوى من تنظيم حلقة عمل عن التخطيط لحاالت الطوارئ، ينبغي جمع بعض البيانات مسبقاً. ومن الرضوري إيجاد 

ما يكفي من الوقت واملواد وتوفري املكان الالزم. ويكون من املفيد يف كثري من األحيان االستعانة مبيّرس خارجي ومن املهم ضامن حضور 

املشاركني املعنيني )مثل الخرباء الداخليني والخارجيني وصناع القرار(.

https://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/asia-pacific/what-we-do/disaster-management/disaster- انظر:   5
/management-planning/contingency-planning
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من  وسيكون  الطوارئ.  لحاالت  التخطيط  عليها  يركز  أن  ينبغي  التي  الرئيسية  املفاهيم  بعض  »التحليل«(  )املعنون  التايل  الفصل  ويضع 

مختلفة. سيناريوهات  لوضع  الالزمة  املعلومات  املشاركني  لدى  يتوفر  حتى  عمل  حلقة  تنظيم  قبل  »البيانات«  هذه  معظم  جمع  الرضوري 

الوثائق املرجعية التي يوىص بالرجوع إليها

• املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر	

• مبادئ وقواعد الصليب األحمر والهالل األحمر املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث	

• اتفاق إشبيلية والتدابري اإلضافية	

• امليثاق اإلنساين ملرشوع إسفــري )Sphere( واملعاييـر الدنيا لالستجابة يف حاالت الكوارث	

• الحكومية لإلغاثة يف حاالت 	 للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظامت غري  الدولية  للحركة  السلوك  مدونة قواعد 

الكوارث،

• إرشادات لتهيئة الجمعيات الوطنية بشكل مناسب	

• مبادرة تحسني وضع الربامج	
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الفصل الثاني: التحليل
يساعد هذا القسم املخططني عىل وضع سيناريوهات واقعية يُستند إليها يف وضع خطة الطوارئ، مبا يف ذلك االحتياجات اإلنسانية املحتملة 

ذات األولوية ودور الصليب األحمر والهالل األحمر يف تلبيتها. ويتضمن هذا القسم اآليت:

• مقدمة 	

• املخاطر 	

• تقييم مواطن الضعف والقدرات 	

• تحليل املخاطر 	

• آثار الكوارث 	

• دور الجمعية الوطنية وتفويضها وقدراتها 	

• وضع سيناريوهات	

مقدمة. 1

يتضمن التخطيط لحاالت الطوارئ ثالثة عنارص هي: تقدير ملا سيحدث، وخطة قامئة عىل تقدير ما ينبغي أن تكون عليه االستجابة، وبعض 

فيام سيحدث واآلثار املحتملة لذلك عىل  اإلجراءات املحددة إلعدادها عىل أفضل وجه. ويساعد هذا الفصل املخططني عىل التفكري ملياً 

أرواح الناس وسبل رزقهم.

ويف حال عدم وقوع كارثة فعلية، تستند خطط الطوارئ عىل سيناريوهات معينة. وتركز تلك السيناريوهات عىل تحليل املخاطر التي يتعرض 

لها السكان وعىل اآلثار املحتملة للكوارث املمكنة. ومن املهم وضع سيناريوهات واقعية إلجراء تخطيط فعال لحاالت الطوارئ.

ويبدأ تحديد مخاطر الكارثة عىل السكان وآثارها املحتملة بتحليل للمخاطر التي قد يواجهها بلد ما أو تواجهها منطقة ما. ومبجرد القيام 

بذلك، يصبح من املمكن إجراء تقدير ملواطن الضعف والقدرات عىل املستوى املحيل أو الوطني أو اإلقليمي. واستناداً إىل تحليل املخاطر 

ومواطن ضعف السكان وقدراتهم، ميكن ملخططي االستجابة للكوارث أن يحددوا الخطر ويُعدوا قامئة باالحتياجات املحتملة. وحينئذ، يصبح 

من املمكن وضع سيناريوهات ألغراض التخطيط. 

ويوضح الرسم البياين الوارد أدناه كيف تؤدي املخاطر ومواطن الضعف مجتمعة إىل إنتاج كوارث.

الشكل 2: كيف تؤدي املخاطر ومواطن الضعف مجتمعة إىل وقوع كوارث

كموطن الضعف

و

ا

ر

ث

الخطر

فيضاناتسبل الرزق وقدرتها عىل الصمود

وضع خط األساس

الرفاهية

أعاصري

زالزلالحامية الذاتية

تسوناميالحامية االجتامعية

ثورات بركانيةالحكم

حاالت جفاف

انجرافات أرضية

مخاطر بيولوجية

Ben Wisner, Piers Blaikie, Terry Cannon and lan Davis. (2006) :املصدر
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املخاطر. 2

املعرضة  املجتمعات  لها، كام ستفعل معظم  التخطيط  ينبغي  التي  الرئيسية  املخاطر  اعتبارها  الوطنية يف  الجمعيات  تضع معظم  سوف 

تهديد محتمل بخطر معني.  الطوارئ يف وجود  لحاالت  التخطيط  الدافع وراء  يكمن  أن  املحتمل  للمخاطر. ومن 

وتكون البيانات املتعلقة باملخاطر علمية إىل حد كبري: سواء البيانات الكمية أو املكانية. وميكن أن تتخذ أشكاالً عدة، منها عىل سبيل املثال:6

• الخرائط الجيولوجية للمخاطر التي تبني التصدعات أو املنحدرات غري املستقرة التي قد تتسبب يف حدوث انجرافات أرضية	

• الخرائط الهيدرولوجية للمناطق املعرضة للفيضانات	

• البيانات املتعلقة بالرياح وسقوط األمطار ودرجات حرارة سطح البحار	

• السجالت املتعلقة بأنشطة الزالزل الصادرة عن محطات الرصد	

• السجالت املتعلقة بسقوط األمطار محلياً ومبستوى الفيضانات	

ورغم أن تلك البيانات مفيدة يف توجيه التخطيط املفصل، فإنها قد تحتاج إىل تفسري.

ويُحبذ عند وضع خطط االستجابة للكوارث متعددة املخاطر النظر أيضاً يف مخاطر جديدة مثل إمكانية حدوث ظواهر مناخية شديدة بسبب 

تغري املناخ، وحدوث تحوالت كبرية بسبب إزالة الغابات ومنو املدن العشوايئ، مام قد يرتتب عليه آثار أشد خطورة.

تقييم مواطن الضعف والقدرات. 3

ترتبط مخاطر الكوارث بتعرض السكان لتهديدات معينة، وقد تؤثر الظروف املتباينة يف مستويات تعرض السكان لتلك التهديدات. ومن الرضوري 

أيضاً أن يُقيم التخطيط الجيد القدرات داخل املجتمعات املعرضة للمخاطر وأن يحدد الفرص والسبل لتعزيز تلك القدرات واالستفادة منها-سواء 

يف التخطيط أو يف أنشطة االستجابة للكوارث. 

الالزمة إلجراء هذا  املوارد  السنوات ولديه مجموعة واسعة من  الضعف والقدرات لعدد من  تقييم مواطن  الدويل يستخدم  االتحاد  وقد ظل 

التدريب. وقد اضطلعت العديد من الجمعيات الوطنية بإجراء تقييم مواطن الضعف والقدرات، لذا فهي متتلك مجموعة جيدة من البيانات التي 

ميكن االعتامد عليها إلجراء تخطيط لحاالت الطوارئ. وميكن أيضاً استخدام تحليل البيانات املتعلقة مبواطن الضعف والصادرة عن مصادر ثانوية 

موثوق فيها للبيانات )أكادميية وحكومية وعلمية وما إىل ذلك(.

وتقييم مواطن الضعف والقدرات هو يف املقام األول أداة ملساعدة املجتمعات املحلية عىل املشاركة يف التخفيف من آثار الكوارث والتأهب 

لها. وهو يعتمد عىل منهجيات تطوير املجتمع املحيل مثل التقييامت الريفية التشاركية. وميكن أيضاً أن يشكل تقييم مواطن الضعف والقدرات 

للبيانات الالزمة لتحديد أي املجتمعات واملجموعات هي األكرث تعرضاً للكوارث، وأنواع القدرات التي ميكن االعتامد عليها خالل  مصدراً جيداً 

االستجابة. انظر الجدول الوارد أدناه كمثال مستنسخ من اإلرشادات لالتحاد الدويل املتعلقة بتقييم مواطن الضعف والقدرات.

 Twigg,J. )2004(. Disaster risk reduction.:Mitigation and preparedness in development and emergency planning. Overseas Development Institute )ODI(, :6  انظر

.London, UK
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الشكل 3: وضع خريطة ملواطن الضعف والقدرات )مأخوذ عن إرشادات االتحاد الدويل املتعلقة بتقييم مواطن الضعف والقدرات(

القدراتمواطن الضعفالخطر املحتملاملشكلة/املسألة/الخطر

•فيضان يفيض النهر عرب الضفاف 	

ليصيب املنازل القريبة

• تصبح املنازل متشبعة باملاء 	

عىل مستوى سطح األرض

• يلحق الدمار باألجهزة املنزلية 	

لألرس املعيشية

• يفقد معظم األشخاص 	

الضعفاء )املسنون وصغار 

السن( أرواحهم

• البنية التحتية الرديئة 	

• املامرسات الزراعية السيئة	

• ضعف ترصيف املاء	

• ضعف الرصف الصحي	

• نقص اإلمدادات الزراعية	

• التدريب	

• املوظفون املهرة	

• مرافق التخزين	

• خطة اإلجالء	

إن تقييم مواطن الضعف والقدرات هو يف األساس أداة علمية اجتامعية، تنظر يف املقام األول يف الجوانب االجتامعية ملواطن الضعف والقدرات 

مثل التهميش ورأس املال االجتامعي. وهناك جوانب أخرى مادية ومؤسسية. يوضح الجدول الوارد أدناه أمثلة لبعض منها. 

الشكل 4: مواطن الضعف املادية واملؤسسية

مجال التحليل 

)عىل املستوى القطري أو اإلقليمي(

أمثلة للمؤرشات

•مواطن الضعف املادية جودة وسائط اإلعالم	

• وجود بنية تحتية عامة ومآو ومدى جودتها	

• وجود طرق لإلجالء يف حالة وقوع كارثة ومدى تيرس النفاذ إليها	

• مدى جودة بناء املساكن	

• قرب املنازل أو املراكز السكنية من املخاطر/التهديدات املحددة	

•مواطن الضعف التنظيمية وجود أنظمة إنذار مبكر ومدى فعاليتها والتوعية بها	

• وجود خطط وأنظمة لالستجابة للكوارث ومدى فعاليتها والتوعية بها	

• وجود فرق استجابة مؤهلة	

• وجود مشاريع للتنمية أو منظامت غري حكومية )محلية ودولية(	

• وجود منظامت مجتمعية ومجموعات اجتامعية وما إىل ذلك.	

• سبل توصيل الخدمات األساسية إىل السكان	

• املركزية أو الالمركزية يف صنع القرار يف إدارة الكوارث	
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•مواطن الضعف املؤسسية املطافئ، 	 ودوائر  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  مثل  لإلغاثة  أو  للمساعدة  هيئات  وجود 

ذلك. إىل  وما  املدين  والدفاع  والرشطة، 

• تخصيص موارد برشية لالستجابة للكوارث	

• تخصيص موارد مالية للتأهب للكوارث واالستجابة لها	

• مدى وعي السلطات العامة بالحد من الكوارث والتزامها بذلك	

• وجود ترشيعات وخطط وتعليامت إلدارة الكوارث عىل املستويني املحيل والوطني	

• الوصول إىل السكان املستضعفني يف حاالت الكوارث	

• استعداد اآلليات لتلقي املساعدات الخارجية والدولية ومدى جودة تلك اآلليات	

تكون  وأن  منتظم  بشكل  املعلومات  تحديث  يجرى  أن  املهم  ومن  الرضورة.  وشامالً حسب  مفصالً  الضعف  مواطن  تحليل  يكون  أن  وميكن 

املتوفرة.  واملوارد  املتاح  الوقت  عىل  التحليل  يف  التفصيل  درجة  وستتوقف  عالية.  جودة  ذات  املعلومات 

ومن أجل تزويد الجمعية الوطنية وغريها من رشكاء الحركة بصورة شاملة عن الحالة، يوىص أن يجرى كخطوة أوىل تحليل موسع أو أن يجري 

تحديد كافة املخاطر التي يواجهها البلد أو تواجهها املنطقة. ومن شأن ذلك أن يساعد يف تحديد املناطق عالية املخاطر ذات األولوية خالل عملية 

التخطيط. ويف الحاالت التي يدفع فيها وجود خطر أو تهديد محتمل إىل إجراء عملية التخطيط لحاالت الطوارئ )مثل حدوث تدهور حاد يف 

استقرار بلد ما(، ينبغي أن يركز التحليل )وعملية التخطيط لحاالت الطوارئ( عىل هذا الخطر أو التهديد بوجه خاص.

تحليل املخاطر. 4

تتناول معظم عمليات التخطيط لحاالت الطوارئ عادة خطرا محددا، ولكن قد تواجه إحدى الجمعيات الوطنية مخاطر متعددة. وقد يكون من 

املفيد أيضاً، يف إطارتحليل »ما سيحدث«، النظر يف تغريات أكرث حدة للكارثة املتوقعة.

ويف كلتا الحالتني، ميكن ملفهوم »تحليل املخاطر« أن يعود بالنفع. وهناك مؤلفات عديدة حول هذا املوضوع حيث تركز الكثري من املؤلفات 

األكادميية املتعلقة بإدارة الكوارث عىل ذلك. وبشكل أبسط تعرب املعادلة التالية: املخاطر= الخطر× موطن الضعف، عن أن تأثري الكارثة يتوقف 

عىل نوع الخطر ومستوى الضعف.

ويدرج الرسم البياين الوارد أدناه مفهوم االحتاملية يف معادلة املخاطر. ويكون ذلك مفيداً بوجه خاص عند تحديد أي املخاطر تستحق التخطيط 

لها. فالتسونامي قد يحدث مرة كل 200 عام لكن آثاره قد تكون مأساوية كام شهدنا يف عام 2004 يف املحيط الهندي. وقد يقل احتامل حدوث 

زلزال، لكن تأثريه قد يكون كبرياً للغاية. ويف مثل هذه السيناريوهات، يجدر التخطيط لذلك الخطر، فالوقت الذي يكرس للتخطيط يعود بفوائد 

كبرية من حيث معرفة ما ينبغي عمله لو وقع الخطر بالفعل. 

الشكل 5: من املمكن أن يساعد مفهوم الخطر عىل تحديد املخاطر التي ينبغي التخطيط لها

اآلثار: كارثية-كبرية-متوسطة

االحتامالت: معتدلة- محتملة- شبه أكيدة

املصدر: اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

ومن األمثلة الجيدة عىل ذلك معرفة ما إذا كان ينبغي التخطيط للفيضانات أو األعاصري أو الزالزل يف بنغالديش. فالفيضانات تشكل خطراً كبريا، 

إذ أن من شبه املؤكد أن تقع فيضانات كبرية كل بضعة سنوات. وعىل هذا األساس، ال بد من وضع خطط لحاالت الطوارئ ملواجهة الفيضانات 

يف بنغالديش.
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ونفس اليشء ينطبق عىل األعاصري يف بنغالديش. فاحتامل تكرار حدوث األعاصري الشديدة الخطورة أقل مقارنة بالفيضانات، لكن آثارها أشد فيام 

يخص احتامل فقد األرواح والدمار الذي قد يلحق باملمتلكات. أما عن قيمة التخطيط لحاالت الطوارئ يف حالة األعاصري يف بنغالديش- باإلضافة 

إىل أنظمة التعبئة الرسيعة واملآوي- فهي جيدة التوثيق. ويعد احتامل وقوع زلزال يف داكا أقل بكثري مقارنة بالفيضانات أو األعاصري. لكن، إذا 

رضب زلزال سطحي واسع النطاق داكا، فإن آثاره ستكون مدمرة وقد تقتل وتصيب ماليني البرش. إناحتامل وقوع زلزال هو احتامل ضعيف للغاية، 

لكن آثاره املتوقعة كبرية للغاية، لذا ينبغي التخطيط له أيضاً. 

الشكل 6: قد يساعدكم سجل املخاطر عىل التفكري بشأن املخاطر بطريقة عملية

تحليل مواطن الضعفتحليل املخاطر/التهديداتاملجال

الوحدة الجغرافية من 

التحليل

• البلد/املنطقة	

• املقاطعة/املنطقة/املدينة	

• الدائرة أو البلدية	

• موقع أو حي محدد	

• السكان	

• املجتمع املحيل	

• األرسة	

• الفرد	

•اإلطار الزمني الفرتة التي يقع خاللها الحدث ويتكرر وقوعه 	

)اإلطار الزمني(؛ مثال: األشهر، السنوات، كل 

خمس سنوات، العقد )العقود(، وما إىل ذلك.

• الفرتة التي تنطبق خاللها مواطن ضعف محددة عىل 	

مجموعة معينة

• تواريخ استخدام املعلومات وتحليلها	

األحداث/مجاالت 

التحليل

• أهم املخاطر/التهديدات يف املناطق الجغرافية 	

التي جرى تحليلها )مثل الزالزل والفيضانات 

والثورات الربكانية واألعاصري وحاالت الجفاف 

واألوبئة واالنجرافات األرضية وما إىل ذلك(

• التغريات التي طرأت عىل فرتة تكرار وقوع 	

الحدث كنتيجة للتغريات البيئية أو لتغري املناخ

• ظروف معينة تتعلق مبدى التعرض للحدث وقابلية 	

التأثر به )مثل الظروف املادية واالقتصادية واالجتامعية 

والتنظيمية واملؤسسية والتعليمية والثقافية وما إىل ذلك(

•مؤرشات القياس احتامل وقوع الحدث	

• املنطقة املحتمل ترضرها واملجال اإلقليمي	

• حجم الرضر أو الخسائر	

• نسبة السكان املترضرين 	

• مؤرشات أخرى	

• مؤرشات لكل مجال:	

• مواطن ضعف اقتصادية: دخل األرسة ومعدل البطالة وما 	

إىل ذلك.

• مواطن ضعف اجتامعية: العمر املتوقع، ومدى الحصول 	

عىل الخدمات الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، والرصف 

الصحي وما إىل ذلك.

• مواطن ضعف تنظيمية: وجود لجان وخطط لالستجابة 	

للكوارث، وأنظمة إنذار مبكر وما إىل ذلك.

• مواطن ضعف مادية: املآوي وموقع البنى واملساكن 	

وَجودتها وما إىل ذلك.

تقدم مراجع محددة ملصادر املعلومات كوسيلة مصادر املعلومات

للتحقق.
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آثار الكوارث. 5

تستخدم خطط الطوارئ أساساً لتقدير آثار الكارثة عىل السكان. ومن ذلك مثالً تقدير عدد األشخاص املترضرين واالحتياجات القصوى املتوقعة 

والقيود اللوجيستية املتوقعة وقدرة الوكاالت املعنية باالستجابة للكوارث يف املراحل األوىل.

ومن املمكن االعتامد عىل تحليل املخاطر وتحليل مواطن الضعف االجتامعية واملادية وقدرة املجتمعات املحلية، لتقدير آثار الكارثة. وكلام كانت 

البيانات املتعلقة باملخاطر ومواطن الضعف مفصلة، كلام زادت الدقة يف تحديد اآلثار املحتملة، لكن مثة قاعدة مهمة للغاية ينبغي تذكرها عند 

إجراء ذلك التحليل وهي:

التنبؤ فن يف غاية الصعوبة، وباألخص التنبؤ باملستقبل. )نيلز بور(

ومع وضع ذلك الشعار يف االعتبار، ترتتب عىل الكوارث آثار عديدة وواضحة، تحدد االستجابة املحتملة تبعاً لآليت:

• عدد القتىل	

• عدد األشخاص املترضرين	

• بيانات الوفيات	

• االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية	

• اللوجيستيات	

دور الجمعية الوطنية وتفويضها وقدراتها. 6

إذا كان تحليل املخاطر ومواطن الضعف يساعدنا عىل التفكري يف »ما قد يحدث؟«، فإن الرد عىل السؤال الثاين املطروح فيام يخص التخطيط 

لحاالت الطوارئ وهو:“ما الذي سنفعله بصدد ذلك؟“ يعتمد إىل حد كبري عىل دور وموارد الجمعيات الوطنية وغريها من مكونات الحركة. ويعترب 

هذا السؤال أساسيا عند إجراء التخطيط املفصل كام يرد رشحه يف الفصل التايل )املعنون »وضع الخطة«(.

ومن أهم العنارص الالزمة لفهم ذلك هذان العنرصان:

• تحليل القدرات	

• وتحديد املوارد	

فمن املهم للغاية أن تكون املعلومات الواردة بشأن القدرات واملوارد دقيقة وجديرة بالثقة- ما دامت ستشكل األساس يف تحديد أوجه الضعف 

والثغرات، ويف تحقيق االستخدام األمثل للموارد املوجودة. ومن املمكن تعزيز القدرات القامئة بطريقة اسرتاتيجية، مبا يلبي االحتياجات املتوقعة عىل 
أفضل وجه خالل الكارثة املحتمل وقوعها.

ومبجرد تحديد االحتياجات الطارئة املحتملة، سيتضح ما هي أفضل الطرق لتخصيص املوارد املوجودة ولتحديد املوارد اإلضافية املطلوبة. ورغم 

عدم وجود صيغة بسيطة أو قامئة مرجعية كاملة للمساعدة يف تحليل القدرات وتحديد املوارد، فمن املمكن تحديد خمس فئات للقدرات واملوارد 

ألغراض التخطيط الذي سيجريه الصليب األحمر والهالل األحمر، وهي:

• القدرات واملوارد عىل املستوى املجتمعي، مبا يف ذلك الُنهج التشاركية التي تستهدف أجزاء مختلفة من السكان، وكذلك القطاعني 	

والخاص العام 

• قدرات وموارد الصليب األحمر والهالل األحمر عىل املستوى الوطني وعىل مستوى الفرع	

• القدرات واملوارد املؤسسية اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك االستعداد لطلب وتلقي موارد من داخل الحركة	

• القدرات واملوارد املؤسسية الخارجية	

• االتفاقات مع رشكاء آخرين.	
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وتتطلب االستجابة لحاالت الطوارئ وجود موارد، وينبغي أن تراعي خطة الطوارئ مختلف مستويات التأهب. وعليه، يتعني وضع اآليت يف االعتبار:

• ما هي املوارد املتاحة بالفعل وبأي كمية، وألي عدد من األشخاص وإىل متى؟	

• كيف ميكن تعزيز وتكثيف موارد املجتمع املحيل وقدراته ؟	

• من هم املوظفون واملتطوعون الذين ميكن استقدامهم من برامج أخرى خالل حاالت الطوارئ؟	

• ما هي املوارد التي ستكون رضورية مع كونها غري متوفرة حالياً؟	

• ما هي الخطط القامئة من أجل رشاء املوارد الالزمة؟	

• ما هي الخطط واالستعدادات القامئة من أجل تلقي املساعدات الدولية وإداراتها؟	

ملخص الخطوات الالزمة لتحليل األخطار ومواطن الضعف واملخاطر

1- استعراض البيانات الثانوية-مبا يف ذلك الدراسات والتحليالت التي تتعلق باألخطار والتهديدات ومواطن الضعف واملخاطر، والتي أعدتها مؤسسات 
أو جامعات أو منظامت أخرى تقنية أو علمية موجودة يف املنطقة )انظر اإلطار املرجعي للمخاطر أعاله(

2- ضامن متتع املؤسسة بالقدرة التقنية والخربة املالمئة إلجراء تحليل املخاطر الالزم لخطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ. وللمساعدة 

عىل القيام بذلك، ميكن التعاون مع مؤسسات وجامعات تقنية/علمية. وكثريا ما ميكن للرشكات الشقيقة واالتحاد الدويل تقديم الدعم التقني 

الالزم يف هذا الصدد مع تبادل األدوات املرجعية.

3- إجراء تحليل للمخاطر، عن طريق البدء باستخدام املعلومات املتاحة عن حاالت الطوارئ السابقة ومراعاة عنارص االحتاملية والتواتر واملوقع 

والحجم واآلثار املحتملة. وال ينبغي االعتامد فقط عىل البيانات التاريخية. وقد يفيد االستعانة بخربات الوكاالت الخارجية لفهم تلك العوامل.

4- تحليل مستوى الضعف ملن يتعرضون لخطر أو لتهديد محتمل. ودعم ذلك، متى أمكن، من خالل مؤرشات قياس العنارص الخمسة األساسية 

للضعف وهي: سبل الرزق والرفاه والحامية الذاتية والحامية االجتامعية والحامية التي توفرها الحكومة.

5- االضطالع بتحليل للمخاطر، يجمع بني األخطار/التهديدات ومواطن الضعف. ووضع خرائط تربز املناطق املعرضة للمخاطر. وتحديد املناطق 

الجغرافية التي ينبغي مساعدتها عن طريق وضع سيناريوهات ممكنة وإعطائها األولوية.

وقد يتطلب إجراء تحليل جيد للمخاطر وجود موارد وقدرات غري متاحة يف الصليب األحمر والهالل األحمر. ومن أجل إنجاز تحليل واقعي، 

من املهم التامس املشورة من الوكاالت الحكومية التقنية واملؤسسات العلمية والجامعات وغريها من املنظامت املتخصصة والتعاون معها.

وميكن أن تساعد أيضاً أداة التقييم »للجمعيات الوطنية املهيأة بشكل جيد« يف تحديد القدرات واملوارد املتوفرة لدى الجمعية الوطنية.

وضع سيناريوهات. 7

إن األقسام السابقة من هذا الفصل بشأن »التحليل« تركز عىل وضع سيناريوهات. فالتخطيط لحاالت الطوارئ يستند بأكمله عىل سيناريو من نوع 

ما، أي عىل فرضية عن الشكل الذي ميكن أن تتخذه الكارثة املحتملة. وكلمة »سيناريو« مشتقة يف اإلنكليزية من كلمة »scene“ مبعنى مشهد، 
وهي تشبه يف واقع األمر، رسد القصص.

وألغراض التخطيط لحاالت الطوارئ، كلام زادت دقة السيناريو، كلام زاد احتامل استعداد املنظمة املعنية بشكل أفضل. لكن إعداد سيناريوهات 

طويلة ومعقدة يستلزم تكاليف بديلة، كام هو الحال يف جميع العمليات املامثلة- غري أن السيناريو ليس هو الجزء األهم من العملية وإمنا الخطة 

يف حد ذاتها! ويف بعض األحيان، يكون من املغري االنخراط يف وضع سيناريو جيد إىل درجة نسيان الهدف الحقيقي وهو وضع خطة ومجموعة 

من اإلجراءات لتمكني املنظمة من االستعداد. 
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وكام رأينا يف األقسام السابقة من هذا الفصل، يجري تعريف استجابة املنظمة للكارثة من خالل الخطر ذاته، والطريقة التي تؤثر يف ضعف 

بنا هي: الخاص  السيناريو  التي تعرف  الثالثة  العنارص  التي يتعني عليها االستجابة. وعليه، فإن  للمنظمة  الالزمة  السكان، والقدرات واملوارد 

• املخاطر	

• ومواطن الضعف	

• والقدرات واملوارد	

يرغبون يف دراسة  ملن  ممتازاً  لريتشارد شوالرتون7 مصدراً   »review of practice« املعنون املرجع  ومثة طرق عديدة لوضع سيناريوهات ويعد 

تلك املسألة بعمق. وألغراض هذا الدليل، نويص باستخدام الصيغة األبسط ألفضل الحاالت وأكرث الحاالت احتامالً وأسوأ الحاالت. وهذه الصيغة 

تستخدمها األمم املتحدة يف عملية النداء التي تطلقها سنوياً وهي تتميز بأنها تجرب املنظامت عىل التفكري يف السيناريوهات التي قد تكون خارج 

نطاق القدرات الفورية لوكاالتها.

ورغم أن القدرات واملوارد تشكل متغريات مهمة يف تحديد االستجابة، فإنها ال ينبغي أن تحد التفكري فيام ميكن أن يحدث. فمن املهم عند تخيّل 

نطاق الكارثة »التفكري فيام ال يخطر ببال«. فعىل سبيل املثال، ماذا سيحدث لو لحق رضر شديد بالحكومة، مبا يف ذلك بالخدمات الطبية وخدمات 

اإلنقاذ يف حاالت الطوارئ، كام حدث بصورة مأساوية يف زلزال هايتي يف عام 2010؟

ومن أهم العنارص الالزمة لوضع سيناريو العنارص التالية:

• عدد األشخاص املترضرين	

• االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية )وهي تتغري عادة مع الوقت(	

• البيانات الدميغرافية ومواطن الضعف	

• االعتبارات الجغرافية واملتعلقة بالوصول  واللوجيستية	

• حجم االستجابة )عىل مستوى املجتمع املحيل والحكومة ووكاالت املعونة(	

• أداء األسواق واألبعاد االجتامعية السياسية واملوارد.	

.Choularton, R )2007( Contingency planning and humanitarian action: a review of practice, ODI, London, UK :7  انظر
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الشكل 7: مثال ألفضل الحاالت وألكرث الحاالت احتامالً وألسوأ الحاالت 

سيناريوهات مقتبسة من مرجع شوالرتون

زالزلفيضاناتحاالت جفافالسيناريو

زالزل بقوة 4.5 درجة مبقياس فيضانات موسمية عاديةعدم وجود حاالت جفافاألفضل

ريخرت تتسبب يف بعض األرضار 

البسيطة يف املناطق الريفية

حالة جفاف معتدلة تصيب جزءاً الوسط أو األكرث احتامالً

واحداً من البلد

فيضانات كبرية تصيب 100 ألف 

شخص

زالزل بقوة 6.5 درجة مبقياس 

ريخرت تتسبب يف بعض األرضار 

الكبرية يف املناطق الريفية، مبا يف 

ذلك بعض املدن متوسطة الحجم

حالة جفاف شديدة تصيب األسوأ

مناطق كبرية من البلد

فيضانات شديدة تصيب مليون 

شخص، مبن فيهم سكان العاصمة

زالزل بقوة 8 درجات مبقياس 

ريخرت يقع مركزها يف مدينة كبرية 

مام يتسبب يف أرضار كارثية 

ويتوقف قيام الجمعية الوطنية بوضع السيناريوهات الثالثة- األفضل واألكرث احتامالً واألسوأ- عىل مدى توفر الوقت واملوارد. وعملياً، أهم السيناريوهات 

هي »األكرث احتامالً« و«األسوأ«. وإذا كان الهدف من التخطيط هو ضامن توفري اإلجراءات االعتيادية والهياكل والقدرات الالزمة عند وقوع كارثة 

ما، فإن النظرية اآلمنة )نسبياً( تعني إذن أن القدرة عىل االستجابة ألكرث السيناريوهات احتامالً تنطوي أيضاً عىل االستجابة ألفضل السيناريوهات.

ومثة طريقة أخرى للتفكري يف أفضل السيناريوهات/وأكرث السيناريوهات احتامالً/وأسوأ السيناريوهات، من حيث مستويات املنظمة التي ميكنها 

االستجابة. ويوضح الجدول 1 )الوارد أدناه( ذلك.

الجدول 1: ما هو املستوى األنسب لالستجابة وألي سيناريو من السيناريوهات الثالثة؟

املستوىالسيناريو

الفرعأفضل الحاالت

املستوى الوطنيأكرث الحاالت احتامالً

املستوى الدويل )املنطقة والعامل(أسوأ الحاالت

وميكن أن يساعد هذا النوع من التخطيط عىل تحديد اإلجراءات التي ستتخذ عىل كل مستوى وكذلك الدوافع املحتملة لوضع املستوى التايل يف 

حالة تأهب واتخاذ إجراءات تحضريية.

ورغم أن هذه الطريقة البسيطة ميكن أن تساعد يف أغلب الحاالت، فإن شوالرتون يضع الخطوط الرئيسية لطرق عديدة أخرى لوضع املزيد من 

السيناريوهات املعقدة. ويوضح الجدول املوجز الوارد أدناه تلك الطرق بإيجاز. وللحصول عىل مزيد من الوصف التفصييل، ميكن االطالع عىل 

الدليل يف املوقع االلكرتوين املذكور أعاله )انظر صفحة 5(.
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الشكل 8: بعض الطرق األخرى لوضع السيناريوهات ومزاياها

االستخدام األفضلاملزاياالنهج

النهج املتعلق بأفضل الحاالت، وأكرث الحاالت 

احتامالً وأسوأ الحاالت

• يقدم أساساً للتخطيط ملشاكل متفاوتة 	

الخطورة

• يسهل فهمه ومناقشته	

• عند التخطيط لحالة واحدة	

• حني يشرتك يف وضع السيناريو العديد من 	

الجهات

•نهج الزيادة نهج جيد للتخطيط للحاالت التي يزداد 	

حجمها مع الوقت

• من السهل وضع خطط تسمح بتوسيع 	

العمليات

• يف حاالت النزوح )األشخاص النازحون 	

داخلياً والالجئون(

•النهج املتمثل يف تعيني حدود زمنية يتيح للمخططني تكييف العمليات مع 	

مرور الزمن وتطور األزمة

• حني تقع أزمات مداهمة، ميكن أن 	

تختلف احتياجات االستجابة بشكل رسيع 

للغاية يف األيام واألسابيع األوىل

•نهج منوذجي من الناحية العملية يتيح الرتكيز بشكل أكرب عىل العمليات	

• ميكن استخدامه لوضع املزيد من الخطط 	

املرنة

• ميكن استخدامه لتحديد إجراءات التأهب 	

التي تساعد يف العديد من الحاالت

• يف الحاالت التي يصعب التنبؤ بها	

وأفضل  الوقت.  من  الكثري  تستهلك  أن  دون  والبسيط  الجيد  بالتخطيط  تسمح  التي  السيناريوهات  لوضع  معينة  مبهارات  التحيل  وينبغي 

املفرطني. التعقيد  أو  التفصيل  عن  تبتعد  التي  بها  املوثوق  السيناريوهات  هي  السيناريوهات 
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الفصل الثالث: وضع الخطة 
يحدد هذا الفصل تفاصيل عملية صياغة خطة الطوارئ8 ويوجز بعضاً من العنارص الرئيسية.9

• مقدمة 	

• االسرتاتيجية والهدف والغايات: يتناول هذا الجزء بطبيعة الحال عدد األشخاص املشاركني ومجاالت االستجابة املطلوبة من الناحيتني 	

التقنية والجغرافية

• تفعيل الخطة	

• اإلدارة: يتناول هذا الجزء هيكل اإلدارة الداخلية، واملوارد البرشية )مبا يف ذلك املتطوعني(، والتقييم، واللوجيستيات، واالتصاالت، 	

وتعبئة املوارد )مبا يف ذلك صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث(، واإلعالم واملعلومات

• التنسيق: يتناول هذا الجزء الحركة )مبا يف ذلك أدوات إدارة الكوارث عىل املستويني الدويل واإلقليمي(، والحكومة، والجهات الخارجية. 	

ويتضمن ذلك اإلصالح يف املجال اإلنساين ومسؤوليات قطاعات العمل. 

• الجودة واملساءلة: يتناول هذا الجزء املعايري املوحدة، ومبادئ االستجابة.	

مقدمة. 1

يتضمن التخطيط لحاالت الطوارئ ثالثة عنارص: تقدير ما سيحدث، وخطة قامئة عىل ذلك التقدير للنظر فيام ينبغي أن تكون عليه االستجابة، 

وسلسلة من اإلجراءات للمساعدة عىل إعدادها. ويتناول هذا الفصل الجزء الثاين من الصيغة املوضوعة يف هذا الصدد وهو: ما الذي ستفعله 

املنظمة لالستجابة للكارثة. فبكل بساطة، يحدد هذا الفصل من الذي سيفعل، وماذا سيفعل، ومتى وأين وما الذي سيحتاجه ليتمكن من القيام 

بذلك.

االسرتاتيجية والهدف والغايات. 2

كام هو الحال يف أي برنامج أو مرشوع، تكون نقطة البداية هي تقرير ما الذي تريد تحقيقه. ما هي االحتياجات التي ينبغي تلبيتها وما الذي 

ميكن لالتحاد الدويل القيام به لتلبية تلك االحتياجات؟ وما هي طائفة النهج التي ينبغي اعتامدها- فيام يخص التنفيذ املبارش والرشاكة واملنارصة؛ 

وكيف سيكون التوازن بني الجهود وكيف سيتغري الرتكيز مع تطور االحتياجات واالستجابة؟ وما الذي سيفعله االتحاد الدويل يف األسبوع األول من 

وقوع الكارثة، ويف مرحلة اإلغاثة ثم يف مرحلة االنتعاش؟ وما هو كم القدرات واملوارد الخارجية التي سيتعني عىل الجمعية الوطنية الدعوة إىل 

توفريها من رشكاء الحركة عىل املستوى العاملي؟

وغالباً ما ينزع الربنامج املوحد والتخطيط للمرشوع إىل تقسيم تلك املسائل يف ترتيب هرمي أو تسلسيل، بدءاً باالسرتاتيجية واألهداف املوسعة 

وإدراجها يف سلسلة من األهداف املنفصلة ومن ثم يف مجموعة من األنشطة. وعادة ما يستند ذلك إىل »إطار منطقي« وقد تطور مؤخراً ليتحول 

إىل »اإلدارة القامئة عىل النتائج«.

ويف معظم الحاالت، تضطلع حكومتكم الوطنية بكامل املسؤولية عن االستجابة للكوارث. وعليه، فمن املهم تحديد الدور الذي سيضطلع به 

الصليب األحمر والهالل األحمر، وباألخص تحديد كيف سيشارك ويتوىل التنسيق داخل القطاع، ال سيام مع املجتمع املحيل وغري ذلك من الجهات 

التي تقدم الدعم.

التقنية  الناحية  التدخل من  االستجابة ومجاالت  والنظريات إىل حجم  القرارات  أهم  الطوارئ، سوف تستند بعض  لحاالت  التخطيط  وألغراض 

الوقت. مرور  ومع  والجغرافية 

وسيكون العامل الرئييس يف تلك القرارات واالفرتاضات هو حجم االستجابة املتوقعة، حيث إن ذلك سيفرض »القدرات الدامئة« املطلوبة، أي ما 

هو رضوري إلنجاز حل طويل األمد. وحتى لو مل يكن ممكناً الحفاظ عىل تلك القدرات، فإنها ستؤثر عىل األرجح يف مجال الرتكيز األويل لالستجابة 

8  يرجى الرجوع إىل املرفق 1 لالطالع عىل منوذج لصيغة خطة الطوارئ. 

9  يرجى أيضاً الرجوع إىل مجموعة حلقات العمل التي أرفقت بهذا الدليل والتي ميكن االطالع عليها عىل املوقع التايل: 

https://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/asia-pacific/what-we-do/disaster-management/disaster-management-planning/contingency-planning/
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الحقيقية. ويرد فيام ييل مثال جيد ألحد األهداف العامة، املأخوذ من خطة الطوارئ فيام بني الوكاالت، املعتمدة يف جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية يف عام 2009:

إن الهدف العام لخطة الطوارئ هو إيجاد قدرات دامئة لدى الفريق القطري للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت لدعم االستجابة الوطنية 

يف حالة حدوث فيضان أو إعصار كبري عن طريق توفري املاء الصالح للرشب وخدمات الرصف الصحي، والرعاية الصحية األساسية، والغذاء، 

وإمكانية الحصول عىل التعليم، لخمس وعرشين ألف أرسة من األرس األشد تأثراً لفرتة ال تقل عن ثالثة أشهر.

ويحدد هذا الهدف العام بوضوح عدد املستفيدين الالزم خدمتهم واملجاالت التي ترمي وكاالت فريق اللجنة الدامئة املشرتكة إىل التدخل فيها.

الشكل 9: أهم قطاعات تقديم الخدمات التابعة للصليب األحمر والهالل األحمر )انظر املرفق 2(

مجال آخر من مجاالت االسرتاتيجية التشغيلية 

يجدر تحديده )أو عىل األقل النظر فيه بعناية( 

قبل وقوع كارثة وهو األنواع العامة للتدخل مع 

مرور الوقت. فعىل سبيل املثال، تهدف جمعية 

الهالل األحمر يف بنغالديش يف خطتها للطوارئ 

بشأن الفيضانات يف عام 2008 إىل املشاركة يف 

املجاالت التالية:

1-التقييم الرسيع

2-اإلخالء واإلنقاذ واإلسعافات األولية

3-توزيع اإلغاثة

4-االنتعاش

5-التنسيق

يحبذ يف الغالب التفكري يف »املراحل“.

فعىل سبيل املثال، تحدد خطة الطوارئ 

للصليب األحمر األرميني اإلجراءات الالزم 

اتخاذها يف األربع وعرشين ساعة األوىل، 

واإلجراءات الالزم اتخاذها يف األسبوع األول، 

واإلجراءات الالزم اتخاذها بعد األسبوع 

األول.

وبشكل واسع، ميكن اعتبار أن تلك املراحل 

تنقسم إىل املرحلة الفورية ومرحلة اإلغاثة 

ومرحلة االنتعاش، رغم أن هذه الصيغة 

تحتمل العديد من التغيريات.

وبالطبع، ستتطور أيضاً االحتياجات خالل 

تلك العملية، كام سيتطور دور الصليب 

األحمر والهالل األحمر. وستتوقع االسرتاتيجية 

الجيدة ذلك التغيري يف االحتياجات واألدوار.

• تقييم الطوارئ	

• اإلنقاذ واملساعدات الطبية	

• الخدمات الصحية	

• املاء والرصف الصحي والنهوض 	

بالنظافة الصحية

• الغذاء والتغذية	

• اإلغاثة	

• املأوى	

• التدخالت النقدية	

• مل شمل األرسة	

• الحامية والسالمة واألمن	

• القوانني املتعلقة بالكوارث/القامئة 	

املرجعية القانونية

• اللوجيستيات ووسائل النقل	

• تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت	

• االتصال واإلبالغ	

• الرصد والتقييم	

مسؤوليات قطاعات العمل 

باإلضافة إىل التفكري يف حجم االستجابة، ويف األنواع العامة للتدخل مبرور الوقت، من املفيد النظر يف بعض تفاصيل املجاالت التقنية لالستجابة. 

وسوف تتنوع األدوار القطاعية من جمعية وطنية إىل أخرى )انظر الشكل 9(.

ورغم أنه من الرضوري ضامن أن تتناول عملية التخطيط تحديداً كافة القطاعات املذكورة، فسيتعني يف النهاية أن يلبي تقديم الخدمات الفعيل 

)من خالل الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل لجمعيات  للصليب األحمر والهالل األحمر والرشكاء الخارجيني( احتياجات األفراد واملجتمعات 

بطريقة شاملة، باالعتامد عىل مختلف القطاعات يك تقدم مساعدات ذات صلة ومالمئة وفعالة. وينبغي أن يكون الرتكيز الرئييس عىل تعزيز 

القدرات املجتمعية لتحقيق اإلغاثة واالنتعاش، وإقامة تعاون جيد فيام بني الوكاالت املساعدة لضامن معالجة كافة الثغرات املهمة. 
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الشكل 10: كيفية الرتابط فيام بني مجاالت االستجابة التقنية.

واألمن  الصحيةالسالمة  بالنظافة  والنهوض  الصحي  والرصف  الرزقاملأوىاملاء  والتغذيةاإلغاثةسبل  الغذاء  الصحة 

الصحة والحامية

)إن التخطيط املشرتك وتبادل املعلومات واملعلومات املتعلقة بالقطاعات املتعددة والتنسيق والتعاون تشكل جميعا عنارص أساسية، نظراً لرتابط 

كافة القطاعات فيام بينها وتأثر كل منها باآلخر.(

النهج القامئة عىل التعامالت النقدية مبا يف ذلك االنتعاش

لقد أصبحت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر تشارك بشكل متزايد يف برامج التحويالت النقدية، وبشكل أسايس يف أنشطة االنتعاش، 

بل وأيضاً وبشكل أكرب يف عمليات اإلغاثة. وفيام يتعلق بجهود اإلغاثة، يتيح التفكري مسبقاً فيام قد ينطوي عليه ذلك للجمعيات الوطنية تلبية 

احتياجات االنتعاش عىل نحو أرسع وبشكل أفضل. وكل الشواهد تدل عىل أن االنتعاش يبدأ مبكراً عقب وقوع الكارثة -وأحياناً خالل األيام القالئل 

األوىل- حيث يسعى الناس إىل إعادة بناء املأوى أو البدء يف كسب املال.

وقد ثبت أن النهج القامئة عىل التعامالت النقدية تشكل أدوات ممتازة يف االنتعاش وبشكل متزايد يف اإلغاثة. فهي تتيح للناس اختيار ما يحتاجونه 

وهي بالتايل تشكل وسيلة ذات فعالية وكفاءة لتلبية العديد من االحتياجات املتنوعة، سواء تعلق األمر برشاء غذاء أو مبنع بيع أصول إنتاجية أو 

مبواصلة دفع رسوم الرعاية الصحية واملدارس. وقد يكون من املفيد للغاية إجراء بعض التحضريات البسيطة عند البدء يف هذه الربامج رسيعاً ؛ 

مثل وضع ترتيبات مسبقة مع البنوك أو رشكات الهواتف النقالة )انظر أيضاً األسئلة املطروحة بشأن أنظمة اإلنذار املبكر« يف صفحة 51 من هذا 

الدليل(. وميكن أيضاً الحصول عىل دليل جديد صادر عن االتحاد الدويل بشأن برامج االنتعاش والنهج القامئة عىل التعامالت النقدية من أمانة 
االتحاد الدويل.10

استمرار إدارة الكوارث

من املهم النظر إىل الكيانات املشرتكة يف إدارة الكوارث )مثل االستجابة، والتأهب لالستجابة، والتخفيف من حدة الكوارث، والحد من املخاطر وما 

إىل ذلك( باعتبارها مرتبطة بالتخطيط لحاالت الطوارئ. ومع تراجع أنشطة اإلغاثة، ستتزايد أنشطة االنتعاش والحد من املخاطر )التأهب للكوارث 

والتخفيف من حدتها(. وينبغي لكل هذه العنارص املكونة إلدارة الكوارث أن تدعم بعضها البعض، فلن يكون ممكناً تنفيذ أحدها بنجاح دون 

تنفيذ اآلخر.

تفعيل الخطة. 3

من الرضوري معرفة ما ستفعله يف االستجابة ومن الرضوري أيضا وبنفس القدر تقريبا معرفة متى ستفعل ذلك. وهذا التفصيل البسيط مع أهميته 

أسايس وميكن أن يوفر ساعات بل وأيام. وينبغي أن تتضمن كل خطة قسامً صغرياً يوضح كيف ومتى سيجري تفعيل الخطة ومن سيتوىل تفعيلها.

اإلدارة. 4

هيكل اإلدارة

من الرضوري يف حالة الطوارئ تحديد الجهة املنفذة وما ستنفذه من عمل. فكلام زاد وضوح املسؤوليات وعمليات صنع القرار، كلام زاد احتامل فعالية 
االستجابة.

ويتعني عىل الجمعيات الوطنية ومناطق ووفود االتحاد الدويل أن تهدف إىل التوصل مسبقاً إىل اتفاق بقدر املستطاع. ومن املفيد هنا تقديم وصف 

موجز لهيكل الجمعية الوطنية ومسؤولياتها وسلطاتها يف حالة الطوارئ. ومن الجوانب املهمة لإلدارة التي ينبغي النظر فيها اآليت:

• من هو املسؤول عن إجازة االستجابة أو مبارشتها وعىل أي مستوى؟	

-109000/52611/PageFiles/org.ifrc.fednet//:https :10  انظر أيضاً اإلرشادات للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بشأن برامج التحويالت النقدية واملتاحة عىل املوقع التايل
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• من سيضطلع مبسؤولية العملية ككل؟	

• من سيتوىل اإلدارة اليومية للعملية )هل ميكن أن يكون نفس الشخص؟(	

• كيف سيجري تنظيم الوحدة الجغرافية والوحدة التقنية؟	

• كيف ستكون السياسة املتعلقة باملتطوعني؟	

• كيف سيدار تنسيق الحركة؟	

وسيكون »التنسيق« –مع الحكومة وغريها من السلطات ذات الصلة ووكاالت املعونة ويف داخل الحركة- من الجوانب األساسية لهيكل اإلدارة. 

وسيتناول هذا الفصل مبزيد من التفصيل فيام بعد جوانب التنسيق املذكورة. 

املوارد البرشية

يعد موظفو اإلدارة واملوظفون الفنيون واللوجيستيون واإلداريون من العوامل املهمة للغاية بالنسبة ألي عملية استجابة. ويشكل املتطوعون 

املوارد  وبوضوح يف قدرات  التفكري مسبقاً  الصليب األحمر والهالل األحمر. ويجدر  بها  التي يضطلع  لكافة عمليات االستجابة  الفقري  العمود 

البرشية وإدراتها. فمن األخطاء الشائعة يف مجال االستجابة الطارئة هو اإلخفاق يف “توسيع نطاقها“ بالرسعة الكافية. ومن املمكن أن يؤدي أيضاً اإلرساع يف 
توسيع نطاق الفرق واملنظامت إىل إحداث فوىض وبلبلة ما مل تتوفر النظم والنهج السليمة. فعىل سبيل املثال، إذا كان الهدف املحدد من اسرتاتيجية االستجابة 

هو خدمة 30 ألف أرسة وتزويدها باإلسعافات األولية واملاء الصالح للرشب واملآوي ومواد اإلغاثة، فإن ذلك يعني توفري ما يكفي من فرق اإلسعافات 

األولية ومهنديس شبكات املاء والخرباء يف مجال املأوى إلدارة استجابة مبثل هذا الحجم. كام ينبغي تواجد موظفي اإلدارة واللوجيستيات يف املوقع.

والخطة الجيدة هي التي تحدد ما هي املوارد املتاحة بالفعل وما هي االحتياجات اإلضافية ومن أين تأيت أي قدرات إضافية.

التقييم

يف معظم الحاالت، ينبغي إجراء تقييم شامل لالحتياجات مبارشة بعد وقوع حالة الطوارئ وتحديثها من خالل مرحلتي االستجابة واالنتعاش. 

وينبغي تخطيط وتنظيم عملية تقييم االحتياجات بشكل جيد حتى يكون التقييم فعاالً.

ومن املهم معرفة إذا كان العدد الكايف من املوظفني أو املتطوعني متاحاً إلجراء تقييم فوري لحالة الطوارئ. ومن الرضوري أيضاً ضامن حصول 

املوظفني واملتطوعني عىل التدريب السليم حتى تستخدم املعايري املوحدة واملؤرشات املشرتكة خالل عمليات التقييم. والوضع األمثل يقتيض أن 

يجري تدريب املتطوعني املحليني يف أكرث املناطق تعرضاً للكوارث ليضطلعوا بعمليات التقييم الفورية للخسائر واالحتياجات. ويتعني أن تستخدم 

لهذا الغرض اإلرشادات املتعلقة بتقييم حاالت الطوارئ الصادرة عن االتحاد الدويل، وكذلك معايري إسفري التي تتيحها أمانة االتحاد الدويل واملتاحة 

.FedNet عىل املوقع اإللكرتوين لالتحاد

وعند التخطيط لتقييم االحتياجات الطارئة عىل املستوى املحيل أو املجتمعي أو اإلقليمي، ينبغي تحديد اآليت:

• من املسؤول عن التقييم ومتى سيجرى التقييم )هل سيجرى مثالً عىل الفور أو بعد ثالثة أيام أو بعد أسبوعني وما إىل ذلك(؟ وينبغي 	

أن تتكون فرق التقييم من أشخاص ممن لديهم وظائف متعددة وأن تضم متخصصني من مختلف القطاعات.

• ما هي املعلومات املطلوبة يف كل مرحلة من مراحل الطوارئ؟	

• كيف سيجرى تشكيل وتدريب فرق االستجابة وأين؟	

• هل توجد صيغة موحدة لجمع البيانات وإن وجدت، هل هي متاحة بسهولة؟	

• ما هي املعايري املوحدة التي تستخدم لقياس خطورة حالة الطوارئ؟	

• ما هي العنارص التي أدرجت يف التقييم لتسهيل االنتعاش املبكر؟	
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• كيف سيحدد أثر املساعدات اإلنسانية؟ 	

• كيف ستشارك املجتمعات املستفيدة يف العملية؟	

وستكون الربامج أكرث فعالية وواقعية إذا أجري تقييم موثوق به وشامل.

اللوجيستيات والنقل

قد يستلزم األمر نقل العديد من املوظفني وكميات كبرية من املساعدات واملعدات اإلنسانية يف حالة حدوث كارثة. وعليه، فإن املسائل املتعلقة 

باللوجيستيات والنقل تكتيس أهمية حاسمة إلنجاح عملية االستجابة. 

وينبغي مراعاة الجوانب التالية للوجيستيات والنقل يف التخطيط عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي:

• ما هي الطرق الرئيسية والبديلة إليصال املساعدات إىل املناطق التي يتوقع أن تقع فيها كوارث وإىل السكان املتوقع ترضرهم؟	

• أين تقع املوانئ البحرية واملطارات املتاحة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالقدرات واإلجراءات؟	

• هل حددت وسائل املواصالت )عىل سبيل املثال الطرق والسكك الحديدية والطرق الجوية وما إىل ذلك( واملسائل املتعلقة مثالً مبدى 	

إتاحتها وتكلفتها؟

• ما مدى توفر مستودعات ومحطات الوقود وهل من املحتمل وجود أي تقييدات؟	

• ما هي املخزونات املتاحة وما هي اإلمدادات التي سيتعني استجالبها عىل الفور؟	

• هل عقدت اتفاقات مع املوردين لإلرساع بعملية الرشاء؟	

• هل حددت مرافق التخزين املالمئة؟ هل توجد أنظمة ملراقبة املخزونات ميكن تفعيلها عىل نحو رسيع؟	

• ما هو مستوى التعاون املتاح مع املكتب الحكومي املسؤول أو الوزارة املسؤولة عن التخليص الجمريك للسلع القادمة؟ هل تم التوصل 	

إىل اتفاق مع الهياكل الحكومية املعنية لضامن منح األولوية السترياد املساعدات اإلنسانية؟

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

من الرضوري إجراء اتصاالت مستمرة وفعالة بني مختلف عنارص الحركة إلنجاح أي عملية طارئة. وفيام يتعلق باالتصاالت الالسلكية، ينبغي إعداد 

قامئة باملوجات الالسلكية ذات الصلة يف خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ. وينبغي أن تحدد الخطة أيضاً من سيتوىل تنظيم النفاذ إىل 

املعدات الالسلكية والحفاظ عليه ومراقبته. ويتعني مراعاة اآليت عند التخطيط عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي:

• ما هي البنية التحتية الوطنية لالتصاالت )فيام يخص التواصل وأنواع االتصاالت السلكية والالسلكية والتغطية وما إىل ذلك(؟	

• ما هو الترشيع الوطني املتعلق باستخدام مختلف أنواع معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستريادها، ال سيام يف حاالت 	

الطوارئ؟

• ما هي معدات االتصاالت التي تتوقعون االحتياج إليها )مثل الهواتف النقالة وخدمة اإلنرتنت املحمول واألجهزة الالسلكية والهواتف 	

الساتلية والوصالت الساتلية(؟

• هل ُحددت املوجات والقنوات الالسلكية ومتت املوافقة عليها؟	

تعبئة املوارد

من املهم يف الساعات األوىل من حاالت الطوارئ تأمني املوارد حتى يتسنى تفعيل الجزء املتبقي من الخطة. ويعد صندوق الطوارئ لإلغاثة يف 

حاالت الكوارث أداة قوية للتمكني من اتخاذ إجراءات االستجابة، ومن ثم ينبغي النظر فيها عىل نحو فوري. وصندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت 
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الكوارث التابع لالتحاد الدويل هو عبارة عن مجموعة من األموال غري املخصصة التي ميكن استخدامها لضامن توفري التمويل الفوري يف االستجابة 

لحاالت الطوارئ. وتدير الصندوق أمانة االتحاد وهو يشكل جزءاً قيامً من قدرة املنظمة عموماً عىل االستجابة للكوارث.

وحني تشري املعلومات األولية الصادرة عن البلد املنكوب بالكارثة إىل اعتزام طلب موارد من الجمعيات الوطنية الرشيكة وغريها من الجهات 

املانحة لتلبية احتياجات الناس والجمعية الوطنية املضيفة، يكون من املمكن إطالق نداء طارئ. وميكن أن يستند ذلك إىل التقييم األويل أو إىل 

املعلومات املتاحة، وكذلك إىل تاريخ الكارثة واالستجابة لها يف البلد املعني واملعارف العامة املتاحة عن نوع الكارثة. وغالباً ما يكون النداء األويل 

متهيدياً لتعقبه نداءات أخرى تكميلية خالل أيام أو أسابيع حني تتاح املزيد من املعلومات من امليدان مبارشة. 

وسائط اإلعالم واملعلومات

ال ميكن التشديد بشكل كاف عىل أهمية االتصاالت العامة. ولتمكني االتحاد الدويل من العمل كجهة تنسيق للمعلومات املتعلقة بالكارثة، ينبغي 

للجمعيات الوطنية أن تبلغ املنظمة عىل الفور بحدوث أي كوارث كربى وبحجم الرضر الذي وقع وباإلجراءات املبارشة التي يجري اتخاذها. 

وينبغي إدخال معلومات يف الوقت املناسب يف نظام معلومات إدارة الكوارث لتنبيه الدوائر املعنية بإدارة الكوارث عىل نطاق أوسع، ال سيام إذا 

كان حجم حالة الطوارئ يقتيض تقديم مساعدات دولية.

وميكن لقسم رسم الخرائط يف إدارة الكوارث واألزمات بأمانة االتحاد أن يصدر رسيعاً خرائط للمساعدة يف عملية التخطيط لالستجابة للكوارث أو 

التخطيط لحاالت الطوارئ. وميكن أن يتاح ذلك من خالل نظام معلومات إدارة الكوارث لتبادل الخرائط مع الجمعيات الوطنية ومديري الكوارث 

يف الصليب األحمر والهالل األحمر. وتعد أيضاً أنظمة إدارة املعلومات الجغرافية وآليات رسم الخرائط، والتقاط الصور بالسواتل من املوارد املهمة 

التي ينبغي استكشافها مع الحكومات والرشكاء من الدوائر األكادميية والعلمية.

ومن املسائل التي ينبغي مراعاتها عند وضع خطط وطنية أو إقليمية أو عاملية املسائل التالية:

• كيف ستكون االسرتاتيجية اإلعالمية؟	

• هل ميكن للموظفني الحاليني التعامل مع التدفق املحتمل للصحفيني والطلبات املتوقعة لوسائط اإلعالم، أم ينبغي تعيني موظفني 	

إضافيني؟

• هل ميكن للموظفني الحاليني تقديم معلومات يف الوقت املناسب للمنشورات اإلعالمية والتقارير التشغيلية والنداءات املوجهة إىل 	

الجهات املانحة أم ينبغي تعيني موظفني إلعداد التقارير؟

• كيف ينبغي تنسيق العالقات مع وسائط اإلعالم؟	

• كيف ستكون االسرتاتيجية اإلعالمية بالنسبة للسكان املستهدفني- داخل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر؟ وبالنسبة 	

للجهات املانحة؟ وبالنسبة للوكاالت األخرى؟

التنسيق. 5

يشكل التنسيق عامالً رئيسياً إلنجاح االستجابة للكوارث، وهو أسايس للتمكني من توسيع نطاق املوارد. ويجري التنسيق عىل مستويات مختلفة 

ويف أشكال شتى. ويكتيس التنسيق الجيد أهمية حاسمة بالنسبة لتجميع املوارد بفعالية وبكفاءة، من أجل مساعدة املترضرين من الكارثة عىل 

نحو أرسع من خالل عملية منظمة بشكل جيد. وبالنسبة للصليب األحمر والهالل األحمر، يجري التنسيق عىل مستويني رئيسيني، عىل املستوى 

الداخيل )داخل الحركة( وعىل املستوى الخارجي.

وتحدد مبادئ وقواعد الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث املسؤوليات املتعلقة بالتنسيق. ومن 

أهم النقاط التي ينبغي مراعاتها يف هذا الصدد:

• إن دور الجمعيات الوطنية كجهات مساعدة هو التنسيق مع الحكومة وهي بالتايل ملتزمة بذلك.	
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• يتعني عىل الصليب األحمر والهالل األحمر أن ينظر- عىل املستويني الوطني والدويل- يف املساعدة التي تقدمها حالياً املنظامت الوطنية 	

والدولية األخرى.

• لتلقي 	 الالزمة  التحضريية  باألعامل  بالتايل  تقوم  وأن  قدراتها،  تتجاوز  التي  للكوارث  االستجابة  الوطنية  الجمعيات  عىل  يتعني  قد 

وإدارتها. الدويل  االتحاد  من  املقدمة  الدولية  املساعدات 

• يتعني عىل الجمعيات الوطنية أن تربم اتفاقات بشأن املساعدات التي سيتم تبادلها يف املستقبل يف حالة وقوع كوارث، مع الجمعيات 	

الشقيقة من البلدان املجاورة.

• ينبغي أن يسعى االتحاد إىل التفاوض عىل اتفاقات ما قبل وقوع الكارثة مع الجمعيات الوطنية من البلدان األكرث تعرضاً للكوارث، 	

من أجل تعزيز أنشطة التأهب للكوارث عىل املستوى الوطني.

التنسيق الداخيل )داخل الحركة(

تحدد املسؤوليات الرئيسية للتنسيق داخل الحركة يف الكوارث الدولية يف كل من دستور االتحاد الدويل، ومبادئ وقواعد الحركة الدولية للصليب 

األحمر والهالل األحمر املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث، واتفاق إشبيلية والتدابري اإلضافية. ومن املهم للغاية عند التخطيط لحاالت الطوارئ 

النظر يف دور أي عنرص من عنارص الحركة يف مختلف سيناريوهات الكوارث الرجوع إىل السياسات أو االتفاقات ذات الصلة كدليل لالسرتشاد بها.

ورغم أن الكوارث ال تتطابق، توضع سيناريوهات مشرتكة تتطلب وضع آليات تنسيق محددة إلدارة االستجابة الدولية. وينطبق أيضاً السيناريوهان 

الوارد وصفهام أدناه عىل الكوارث اإلقليمية )العابرة للحدود(: 

• تقع كارثة طبيعية يف منطقة خالية من النزاع حيث يتجاوز حجمها قدرات الجمعية الوطنية املترضرة. وتكون مبادئ وقواعد الحركة 	

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث هي السياسة التوجيهية التي يتعني االسرتشاد بها لتمكني 

االتحاد الدويل وأعضائه من االستجابة بفعالية. ويكون من الرضوري اتباع اتفاق إشبيلية والتدابري اإلضافية فيام يتعلق مبسؤوليات 

التنسيق.

• اتفاق 	 اتباع  الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. ويكون من الرضوري  اللجنة  نزاع حيث تعمل  تقع كارثة طبيعية يف منطقة 

إشبيلية والتدابري اإلضافية لتحديد من املسؤول عن االضطالع باالستجابة للكارثة/اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلجراءات التي ينبغي 

الحركة  مبادئ وقواعد  تكون  الدويل،  االتحاد  املسؤولية عىل  تقع  اآلخرين. وحني  الحركة  بالتنسيق مع رشكاء  يتعلق  فيام  اتخاذها 

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث هي السياسة التوجيهية يف هذا الصدد. 

وينطبق عدد من أنشطة التنسيق عىل السيناريوهات األكرث احتامالً والسيناريوهات األسوأ املذكورة أعاله عىل حد سواء ومن ثم ينبغي إدراجها 

يف التخطيط لالستجابة للكوارث والتخطيط لحاالت الطوارئ، لتمكني الصليب األحمر والهالل األحمر من تحقيق استجابة متسقة، وتشمل هذه 

األنشطة:

• عقد اجتامعات للتنسيق- التخطيط لعقد اجتامعات منتظمة مع رشكاء الحركة لتحديد األنشطة واألدوار	

• تحديد موارد الصليب األحمر والهالل األحمر وكفاءاته	

• إدارة املعلومات - تبادل املعلومات بشأن آثار الكوارث والتقييم واالحتياجات من خالل اإلسهام يف نظام معلومات إدارة الكوارث	

• استخدام وسائل اتصاالت - التخطيط إلتاحة تدفق املعلومات واالتصاالت عىل نحو مستمر	

• وضع أطر لتنسيق الحركة - التخطيط للتنسيق االسرتاتيجي والتشغييل	

• إبرام اتفاقات رشاكة - تحديد االتفاقات القامئة وتحديد االتفاقات اإلضافية املطلوبة لتلبية االحتياجات	

• إبرام اتفاقات فيام يتعلق بالوضع القانوين- تحديد الوضع القانوين للجمعية الوطنية ولوفد االتحاد الدويل يف البلد	
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أدوات االستجابة والتأهب لدى االتحاد الدويل

ترد فيام ييل بعض األدوات الرئيسية واملعروفة التي يستخدمها االتحاد الدويل لالستجابة والتأهب:

• صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث	

يقدم هذا املرفق التمويل يف حاالت الطوارئ لدعم الجمعيات الوطنية يف حاالت اإلغاثة. وتقدم مخصصات الصندوق إلطالق العمليات يف الكوارث الكربى وتسدد 

حني يتم تلقي ما يكفي من التمويل. وميكن تقديم املخصصات كمنح لتقديم الدعم لحاالت الطوارئ صغرية الحجم واألقل تجلياً، أو للتأهب لكوارث محتملة.

• الفريق اإلقليمي ملواجهة الكوارث	

تتكون تلك الفرق من خرباء فنيني من ذوي الكفاءات العالية يف إدارة الكوارث يف مختلف مجاالت العمل اإلنساين الذي تضطلع به الجمعيات الوطنية. ويجري 

اختيارهم وتدريبهم عىل املعايري املوحدة لالتحاد يك يشكلوا قوة إضافية لالستجابة لدى الجمعيات الوطنية التي تواجه حاالت طوارئ والتي بحاجة إىل موارد 

برشية إضافية ذات خربة )تُفعل عند الطلب(.

• فريق التقييم والتنسيق يف امليدان	

يتألف هذا الفريق من مجموعة أساسية من املديرين من ذوي الخربة يف مجال إدارة الكوارث، من العاملني يف الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل. وهم يكونون 

تحت الطلب لتعبئتهم خالل فرتة من 12 إىل 24 ساعة من لحظة تلقي إخطار بالعمل ألسبوعني أو أربعة أسابيع يف أي مكان يف العامل ملساعدة الجمعيات الوطنية 

التي تتوىل عمليات استجابة طارئة كربى.

• وحدات مواجهة الطوارئ	

تشكل كل وحدة “مجموعة“ موحدة من املوظفني واملعدات، وهي تنتمي للجمعيات الوطنية وتكون جاهزة لالستدعاء خالل مهلة وجيزة يف أوقات الكوارث. 

وتضم حالياً تلك الوحدات لوجيستيات وأدوات إغاثة وتكنولوجيا معلومات واتصاالت ومرافق للامء والرصف الصحي ومستشفى إحالة لتقديم الرعاية الصحية 

األساسية. وهذه الوحدات تتمتع باالكتفاء الذايت لفرتة متتد لشهر واحد وميكن نرشها لفرتة تصل إىل أربعة أشهر.

• نظام معلومات إدارة الكوارث	

هذا هو املنتدى الرئييس إلدارة املعلومات املتعلقة بالكوارث يف االتحاد الدويل. وهو ينرش يف الزمن الحقيقي بيانات عن التنسيق وتسليم مساعدات اإلغاثة 

والتقييم. الخارجية والرصد  والتسويق والعالقات  املستفيدين  ومشاركة 

• مبادرة تحسني إعداد الربامج 	

هذه أداة استحدثها االتحاد الدويل لتقييم اآلثار وهي مأخوذة عن عن مرشوع القدرات املحلية من أجل السالم. وهي ترمي إىل دعم القدرات املحلية من أجل 

تحقيق االنتعاش واملصالحة يف املجتمعات املترضرة من جراء العنف.

• الجمعية الوطنية املهيأة بشكل جيًد	

هي عبارة عن قامئة مرجعية عاملية للتأهب للكوارث يف سياق بلد من بلدان الصليب األحمر والهالل األحمر. وتستخدم الجمعيات الوطنية تلك األداة لتقييم 

بناء القدرات والتخطيط لها للتأهب للكوارث. وهي تقدم أساساً مرجعياً دولياً ومتنح الفرص إلجراء قياسات وعقد مقارنات عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.

• تقييم مواطن الضعف والقدرات	

هي عملية أساسية تستخدم لتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف لدى الجمعيات الوطنية فيام يتعلق بإدارة الكوارث. وتتسم طبيعة ذلك التقييم باملرونة 

ويستلزم األمر استخدامها متاشياً مع أهداف الجمعية الوطنية لالضطالع بالتقييم.

• اآلليات الوطنية للتأهب للكوارث واالستجابة لها	

ترمي اإلرشادات لتلك اآلليات إىل متكني الجمعيات الوطنية من تحسني “أ“ تطوير قدراتها للتأهب للكوارث واالستجابة لها، “ب“ ضامن أن عملها يلبي مجموعة 

شاملة من معايري التأهب للكوارث واالستجابة لها، “ج“ تنسيق نهجها مع الجمعيات الوطنية األخرى أو املنظامت غري الحكومية.

• مصفوفة التأهب لالستجابة	

تزود مصفوفة التأهب لالستجابة، التي يجري العمل فيها حالياً، املامرسني يف مجال إدارة الكوارث بقامئة موحدة ألولويات التأهب لالستجابة عىل مستويات 

مختلفة وتستكشف الروابط ليك تضع آلية فعالة للتأهب.
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• منسقو الحركة - هي أدوات تشغيلية مثل صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث، وفرق الحرص والتنسيق امليدانية، ووحدة 	

الكوارث. إدارة  الطوارئ، ونظام معلومات  مواجهة 

• التدريب والتوجيه-ضامن أن يتفاعل األفراد عىل نحو مالئم يف الحالة املعنية وفقاُ لألدوار املنسقة.	

ويرد رشح مفصل للنقاط املذكورة أعاله يف دليل االتحاد الدويل املعنون تنسيق االستجابة الدولية للكوارث لعام 2007.

التنسيق الخارجي

ينبغي أيضاً يف التخطيط لحاالت الطوارئ األخذ يف الحسبان قدرات وموارد املؤسسات واملنظامت الخارجية عىل الحركة. فتواجدها ومسؤولياتها 

يف بعض القطاعات أو املجاالت الجغرافية من العنارص املهمة للغاية لخطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ.

ومن املمكن تصنيف هذه الوكاالت أو املؤسسات يف ثالث مجموعات كبرية، وفقاً ملهامها وأدوارها ومجاالت مسؤولياتها:

• مؤسسات وطنية حكومية )مثل مؤسسة الدفاع املدين، ووزارة الصحة، واملكاتب الوطنية إلدارة الكوارث، واملؤسسات العسكرية وما 	

إىل ذلك(

• املنظامت غري الحكومية الوطنية أو الدولية )مثل مؤسسة كري الدولية، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة أطباء بال حدود، واملنظامت ذات 	

املنطلق الديني وما إىل ذلك(

• املعونات 	 وإدارة  للهجرة،  الدولية  واملنظمة  املتحدة،  األمم  وكاالت  )مثل  األطراف  ثنائية  أو  األطراف  متعددة  التعاون  منظامت 

اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية، ورابطة أمم جنوب رشق آسيا، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، وإدارة التنمية 

الدولية، املنظامت العسكرية الدولية/اإلقليمية وما إىل ذلك(. ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة هو عبارة عن 

منظمة تتوىل بتكليف من األمم املتحدة التنسيق يف مثل هذه الحاالت.

وال ينبغي إجراء تحليل شامل لكل من هذه قطاعات العمل، بل ينبغي تحديد أي مجموعة ميكن أن تضطلع بدور مهم خالل االستجابة للكارثة. 

ويقدم الجدول الوارد أدناه قامئة باملؤسسات واملنظامت التي يتعني وضعها يف االعتبار.

الشكل 11: أنواع املنظامت التي يتعني وضعها يف االعتبار يف ترتيبات التنسيق

أمثلةنوع املؤسسة

يف  )سواء  للكوارث  واالستجابة  بالتنسيق  املعنية  الحكومية  الكيانات 

أخرى( بلدان  أو يف  املترضر  البلد 

خدمات إدارة الطوارئ/الحامية املدنية. 

مجلس(  أو  عمل  فرقة  أو  )لجنة  وطني  جهاز  البلدان  معظم  لدى 

األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  ويتعني عىل  باالستجابة  معنياً  يكون 

إرشاكه والتنسيق معه. وتضطلع املؤسسة العسكرية يف البلد املترضر 

فعال. بدور  الحاالت  من  العديد  يف 

العسكرية، منظامت اإلغاثة واإلنقاذ )سواء يف البلد املترضر أو يف بلدان أخرى( الوطنية  واملؤسسة  والرشطة،  واإلسعاف،  اإلطفاء  خدمات 

البحث واإلنقاذ وما إىل ذلك. ومجموعات 

الوزارات املعنية التي تتوافق مجاالت مسؤولياتها مع برامج الجمعية 

الوطنية

وزارات الصحة والتعليم والداخلية ومكاتب األرصاد الجوية واملكاتب 

الجيولوجية.

املنظامت الدولية الحكومية واملنظامت اإلقليمية املعنية بالتنسيق يف 

حاالت الطوارئ

منظمة الناتو، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ورابطة أمم جنوب 

رشق آسيا وما إىل ذلك.

ذات  املناطق  يف  أنشطة  أو  برامج  تتبنى  التي  املتحدة  األمم  وكاالت 

بعيد. أمد  منذ  الحركة  معها  تتعاون  التي  أو  األولوية 

منظمة اليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي، ومفوضية األمم املتحدة 

املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية،  الصحة  ومنظمة  الالجئني،  لشؤون 

ذلك. إىل  وما  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  اإلمنايئ، 
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املنظامت غري الحكومية املتخصصة يف مجاالت الصحة واألمن الغذايئ املنظامت غري الحكومية الوطنية التي لها تواجد وبرامج يف مجال معني.

واملأوى واملاء والرصف الصحي وما إىل ذلك.

املنظامت غري الحكومية التي تضطلع مبهام أو بربامج مامثلة أو مكملة 

ملهام وبرامج الجمعية الوطنية والتي تعتمد عىل جهات مانحة مشرتكة 

أو لها تاريخ يف التعاون عن كثب.

منظمة أوكسفام، ومنظمة أنقذوا األطفال، ومؤسسة كاريتاس الدولية، 

ومؤسسة كري الدولية، ومنظمة أطباء بال حدود.

مشاريع ذات تأثري كبري يف املجاالت ذات األولوية يف خطة االستجابة 

أو خطة الطوارئ

مشاريع البنك الدويل، ومرصف التنمية للبلدان األمريكية وما إىل ذلك.

املراكز األكادميية ومراكز البحوث.منظامت عامة أو خاصة أخرى ذات صلة

رشكاء األمم املتحدة

لضامن أن تستخدم املوارد الدولية بأفضل طريقة ممكنة لتعود بالفائدة عىل السكان املترضرين من الكوارث، ينبغي أن يشارك االتحاد الدويل 

بنشاط يف التنسيق الدويل. فمنذ عام 1994 واالتحاد الدويل يتمتع بوضع مراقب يف الجمعية العامة لألمم املتحدة. وقد أدى ذلك عىل الصعيد 

امليداين إىل إقامة تعاون فعال مع رشكاء األمم املتحدة خالل عمليات االستجابة الطارئة. والنموذج الحايل يف هذا الصدد هو الفرق القطرية للجنة 

الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. وتتكون هذه الفرق من منظامت غري حكومية، والصليب األحمر والهالل األحمر، ووكاالت األمم املتحدة، وتشكل 

املنتدى الذي تجتمع فيه املنظامت لالتفاق عىل التأهب واالستجابة.

وتضطلع األمم املتحدة بدور رئييس يف تنسيق االستجابة الدولية خالل حاالت الطوارئ. لذا فمن الرضوري للصليب األحمر والهالل األحمر التنسيق 

مع وكاالت األمم املتحدة، مع مراعاة التفويض املحددة للحركة ومبادئها. ومن املهم مالحظة كيف يعمل رشكاء األمم املتحدة يف تنفيذ خطط 

االستجابة للكوارث أو خطط الطوارئ عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أو العاملي. والوضع األمثل هو أن تقيم الجمعيات الوطنية ووفود االتحاد 

الدويل عالقات عمل مع وكاالت األمم املتحدة يف بلدانها أو عىل األقل أن يكون لديها وعي واضح بنطاق عملها. وتجدر اإلشارة إىل أن لدى االتحاد 

الدويل عدد متزايد من االتفاقات القامئة مع فرادى وكاالت األمم املتحدة يف العديد من قطاعات االستجابة اإلنسانية.

اإلصالح يف املجال اإلنساين ونظام قطاعات العمل

حدث إصالح كبري منذ عام 2005يف طريقة تنسيق املساعدات اإلنسانية الدولية. وأهم جزء يف هذا التغيري هو نظام »قطاعات العمل“ الذي تضطلع 
االتحاد الدويل واملنظامت غري الحكومية- مبسؤوليات تنسيق القطاعات الرئيسية لالستجابة  مبوجبه الوكاالت التشغيلية- وأهمها األمم املتحدة بل وأيضاً 

متعددة  العمل  قطاعات  وضع   ،www.humanitarianreform.org التايل:  اإللكرتوين  املوقع  عن  والصادر  أدناه،  الوارد  الجدول  ويحدد  اإلنسانية. 

العنارص العاملية الرئيسية يف وقت صياغة هذا الدليل.

الجدول 2: وضع قطاعات العمل متعددة العنارص العاملية الرئيسية يف تاريخ النرش )يخضع ذلك للتغيري املتكرر(

املنسق/املنسقوناملجموعة

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيتنسيق شؤون املخيامت وإدارتها واملنظمة الدولية للهجرة

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئاالنتعاش املبكر

منظمة اليونيسيف، ومنظمة أنقذوا األطفالالتعليم

لجمعيات مأوى الطوارئ الدويل  واالتحاد  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

األحمر والهالل  األحمر  الصليب 

برنامج األغذية العاملياالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ

برنامج األغذية العاملي، ومنظمة األغذية والزراعةاألمن الغذايئ

منظمة الصحة العامليةالصحة

برنامج األغذية العاملياللوجيستيات

منظمة اليونيسيفالتغذية
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مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وموئل األمم املتحدة، ودائرة الحامية

اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف األمم املتحدة، واملنظمة الدولية لتطوير 

القانون، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

منظمة اليونيسيفاملاء والرصف الصحي والنظافة الشخصية

ومن املفرتض أن تقدم قطاعات العمل العاملية بالتعاون مع رشكائها األنواع التالية من الدعم لتعزيز مجال االستجابة:

• مجال 	 باالستجابة يف  املعنية  والفرق  املبكر،  االنتعاش  ومستشاري  والتنسيق،  املخيامت  إدارة  موظفي  )مثل  تقنية  احتياطية  قدرة 

االستجابة( بتقييم  واملعنية  الصحة،  قطاع  يف  الطوارئ  حاالت  يف  باالستجابة  املعنية  والفرق  اللوجيستيات، 

• خرباء مدربني لقيادة تنسيق قطاعات العمل عىل الصعيد امليداين	

• مخزونات متزايدة، بعضها خزن بطريقة مسبقة يف املناطق )مثل مواد مأوى الطوارئ(	

• أدوات تقنية موحدة، مبا يف ذلك الالزمة إلدارة املعلومات	

• االتفاق عىل أساليب وأشكال مشرتكة لعمليات تقييم االحتياجات ورصدها وقياسها	

• أفضل املامرسات والدروس املستفادة من االختبارات امليدانية	

ومن املهم مالحظة أنه عىل الرغم من أن االتحاد الدويل مل يتحمل بوضوح كافة االلتزامات التي تقع عىل نظام قطاعات العمل، فإنه من املتوقع 

أن يقود املسائل املتعلقة باملأوى حني تكون االستجابة ذات نطاق معني. وينبغي للجمعيات الوطنية والوفود واملناطق أن تراعي ذلك يف التخطيط 
لحاالت الطوارئ.11

اتفاقات قامئة مسبقاً

تعمل أمانة االتحاد عن كثب مع أعضاء االتحاد من الجمعيات الوطنية ومع اللجنة الدولية للصليب األحمر، كام تتعاون باسم أعضائها مع العديد 

من املنظامت األخرى، ألداء عمل االتحاد عىل نحو أكرث فعالية. فعىل سبيل املثال، أبرمت أمانة االتحاد اتفاقات عمل مع طائفة واسعة من الرشكاء 

الدوليني، تركز عىل األولويات املحددة يف االسرتاتيجية حتى عام 2020 )وهي التأهب للكوارث واالستجابة للكوارث والصحة والرعاية يف املجتمع 

املحيل والنهوض باملبادئ والقيم(. ويبني املوقع التايل االتفاقات الفعالة الحالية املربمة يف كل املجاالت األساسية عىل املستويني اإلقليمي والعاملي: 
.http://procurement.ifrc.org/en/frameworkagreements/Pages/Introduction.aspx

التنسيق عرب الحدود

أحياناً، ال تقترص املخاطر أو الكوارث عىل بلد واحد، أو قد تؤثر يف بلد آخر بسبب عوامل مثل القرب أو الروابط التاريخية. ومن املهم عند وضع 

خطة للطوارئ، االتصال بالجمعية الوطنية أو الوفد من النظراء يف البلدان املجاورة وإرشاكها أو إرشاكه. وينبغي أن تتضمن الخطة تحليالت عابرة 

للحدود لألحداث السياسية وآثارها املحتملة عىل السكان، وكذلك تحديد مواطن الضعف الخاصة يف املناطق العابرة للحدود. ومن الرضوري النظر 

يف مختلف السيناريوهات )مثل األكرث احتامالً واألسوأ( وإجراء عمليات محاكاة لالستجابة عرب الحدود.

ويف حاالت االضطرابات املدنية، من الرضوري األخذ يف الحسبان أي آثار مرتتبة عىل األمن والتخطيط وفقاً لذلك لضامن تحقيق سالمة متطوعي 

وموظفي الصليب األحمر والهالل األحمر خالل مرحلة االستجابة. وينبغي أن تحدد الخطط خطوط اتصال واضحة بني البلدان وداخل الجمعية 

الوطنية وينبغي ضامن تحقيق التوافق الالزم بني االتصاالت السلكية والالسلكية مسبقاً.

التنسيق اإلقليمي والدويل

املكاتب  إقليمية ذات صلة واإلبقاء عىل تلك االتصاالت. وقد يشمل ذلك  اتصاالت مع كيانات  إقامة  الدويل مسؤولية  يقع عىل عاتق االتحاد 

اإلقليمية التابعة للمكتب اإلنساين للجامعة األوروبية والبنوك اإلقليمية للتنمية )مثل مرصف التنمية للبلدان األمريكية ومرصف التنمية اآلسيوي 

وما إىل ذلك( والكيانات اإلقليمية )مثل رابطة أمم جنوب رشق آسيا، واالتحاد األفريقي، ومركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية يف أمريكا 

11  للحصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية اضطالع االتحاد الدويل بدوره كمنظم لجامعة املأوى، ميكن االطالع عىل املوقع التايل: www.sheltercluster.org وعىل املوقع اإللكرتوين لالتحاد 

. https://fednet.ifrc.org/en/resources-and-services/disasters/shelter/:الدويل وهو
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الكيانات  يتاح دعوة تلك  الوسطى وما إىل ذلك(. وينبغي أن يندرج ذلك يف إطار سياسة تنسيق عامة لضامن أن تكون االتصاالت قامئة وأن 

عند قيام الجمعية الوطنية أو الوفد بإعداد خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ. وقد وضعت اإلرشادات املشرتكة بني الوكاالت للتخطيط 

للطوارئ للمساعدة باألخص عىل وضع خطط للطوارئ فيام بني الوكاالت، ومن ثم ينبغي استخدامها عند القيام ذلك.

كام ينبغي أن يجري التنسيق داخل الحركة عىل هذا املستوى عند وضع خطط للطوارئ. ومن الرضوري الربط بني الدعم الدويل والدعم اإلقليمي 

وتوفري الدعم املتبادل. وينبغي أيضاً أن يتامىش ذلك مع الخطط الخاصة بكل جمعية وطنية، حتى يتسنى لذلك الدعم أن يقدم قيمة مضافة 

وحتى ال يعرقل االستجابة الوطنية أثناء حاالت الطوارئ.

الجودة واملساءلة. 6

ترمي هذه اإلرشادات إىل تقديم املشورة واملقرتحات الالزمة ملساعدة مديري الكوارث عىل إصدار خطط للطوارئ ذات جودة وأهمية وفائدة 

عالية. وال يرجع ذلك فقط إىل أن االستجابة للكوارث تقع ضمن تفويض الجمعيات الوطنية، وإمنا هو أيضاً التزام إزاء األشخاص األشد احتياجاً 

ملساعدة الصليب األحمر والهالل األحمر الذين تعتمد حياتهم عىل تلك املساعدة يف أوقات األزمات.

توجد العديد من املبادرات املتعلقة بالجودة واملساءلة

• رشاكة املساءلة اإلنسانية	

• مدونة قواعد السلوك	

• مبادرة إسفري	

• 	“People in Aid Code“ مبادرة

• 	“quality compass“ مرشوع

• شبكة التعلم اإليجايب للمساءلة واألداء يف مجال العمل اإلنساين	

• دليل مرشوع بناء القدرات يف حاالت الطوارئ	

وينبغي أن تتضمن خطط الطوارئ التزاماً تجاه مستوى محدد من الكفاءة والقدرة عىل التسليم يكون قابالً للقياس. ومثة حاجة لفهم االستخدام 

باملعايري  الالزم أو الجهل  الوقت  الربامج. وال يعد عدم توفر  الفعال ألدوات الجودة واملساءلة ومن املهم مشاركة املستفيدين يف كافة مراحل 

املوحدة عذراً إلهامل املسائل املتعلقة بالجودة واملساءلة.

وتنطوي املساءلة عىل رضورة إرشاك السكان املترضرين يف التخطيط لجهود التأهب للكوارث واالستجابة لها واالنتعاش منها ويف تنفيذ تلك الجهود 

وتقييمها. وبعبارة محددة، ميكن تحقيق املساءلة من خالل الشفافية واملشاركة والتقييم وإدارة الشكاوى. كام تعني املساءلة وجود معايري محددة 

ميكن من خاللها مساءلة األفراد واملنظامت. 

وبشكل أوسع، ميكن مساءلة منظامت الصليب األحمر والهالل األحمر أمام الجهات التالية )بحسب السياق واإلطار القانوين(:

• السكان املترضرين	

• املجتمع املحيل عىل نطاق أوسع	

• الحكومة والسلطات املحلية	

• إدارة الجمعية الوطنية مبا يف ذلك املوظفني واملتطوعني	

• الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر عىل نطاق أوسع	

• الجهات املانحة	

• القطاع اإلنساين	
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املعايري املوحدة واملساءلة

مسائل ينبغي تذكرها يف االستجابة للكوارث

التقدير

ينبغي أن تدرج يف التقدير األويل املسائل املتعلقة باإلطالع عىل املبادئ األساسية ومبادرة إسفري ومدونة قواعد السلوك واتفاق إشبيلية والقضايا 

تلك  لذلك من أجل تعزيز  الخطة وفقاً  برنامج  أنشطة  بتوفري حامية أوسع والتوعية بكل ذلك وفهمه؛ ووضع  املتعلقة  الجنسانية والقضايا 

الجوانب وتحسينها.

النفاذ إىل املعلومات

التي تضم مختلف األدوات واإلرشادات حتى يتسنى للناس اإلطالع عىل املعلومات عند الرضورة.  ينبغي الحصول عىل ما يكفي من األدلة 

املحلية ملواصلة فهمها واستخدامها. باللغات  األدوات  ترجمة كل هذه  وينبغي 

التدريب

ينبغي تنظيم تدريبات أساسية وتنشيطية للموظفني املوجودين الذين يستخدمون املواد املتاحة باللغات املحلية؛ وتنظيم تدريبات عىل هذه 

املواد للموظفني واملتطوعني الجدد.

املنارصة

ينبغي اإلعراب عن الحاجة إىل اتباع املعايري املوحدة وعن أهمية املبادئ األساسية ومدونة قواعد السلوك واتفاق إشبيلية والتدابري اإلضافية 

ومبادئ وقواعد الصليب األحمر والهالل األحمر املتعلقة باإلغاثة يف حاالت الكوارث وعن أهمية الحكومة وغريها من الرشكاء املحليني. وينبغي 

إعداد الوثائق والتقارير عن العمل بأدوات مثل مبادرة إسفري، من أجل توضيح كيفية تطبيقها والتشجيع عىل تقديم املزيد من دعم الجهات 

املانحة.

الرصد

ينبغي رصد االمتثال للمعايري واملبادئ وتحديد املجاالت التي تحتاج إىل املزيد من العمل. وينبغي مالحظة أن من املمكن استخدام املؤرشات 

املستقاة من »خصائص الجمعية الوطنية املهيأة بشكل جيد« ومن مرشوع إسفري واملبادئ الواردة يف مدونة قواعد السلوك، يف إطار خطة لرصد 

املرشوع.

التقييم

ينبغي تقييم االلتزام باملعايري املتعلقة بالجمعيات الوطنية املهيأة بشكل جيد واملتعلقة مببادرة إسفري ومبدونة قواعد السلوك، وتحديد الدروس 

املستفادة واملجاالت التي ينبغي تحسينها يف املستقبل. ويقدم املوقع اإللكرتوين ملرشوع إسفري بعض األمثلة الجيدة التي تبني كيفية استخدام 

مدونة قواعد السلوك يف تقييم املرشوع.

الرصد والتقييم

مبجرد تقديم املساعدات األولية إىل السكان املترضرين، ينبغي التأكد من وصول املساعدات إىل املستفيدين، كام كان مقرراً، وتحقيقها للتأثري 

املرجو وعدم إغفال أي احتياجات غري ملباة. ويشكل تنفيذ رصد وتقييم خطة العمل- سواء فيام يتعلق باالستجابة ككل أو بالربامج الفردية- جزءاً 

رئيسياً يف االستجابة للكوارث وآلية مهمة من آليات املساءلة. وينبغي مراعاة اآليت عند وضع خطط للطوارئ عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي 
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أو العاملي:

• ما هو املستوى املطلوب للرصد والتقييم؟	

• ما هي املجاالت التي ستستلزم الرصد يف كل قطاع؟	

• ما هي األدوات الالزمة لالضطالع بالرصد والتقييم )مثل الصيغ والقوائم املرجعية وأشكال التقارير وما إىل ذلك(؟	

• كيف سيتم تناول املسائل الناشئة عن الرصد والتقييم ؟	

•  كيف سيحدد العدد املطلوب من املوظفني واملتطوعني وتدريبهم؟	

• كيف ستشارك املجتمعات املستفيدة يف العملية بأكملها؟	
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الفصل الرابع: التنفيذ 
• مقدمة 	

• تحليل الثغرات للتأهب وخطط العمل 	

• إجراءات التشغيل املوحدة 	

• اإلنذار املبكر ونظم اإلنذار والدوافع 	

• اللوجستيات واالستعداد للربنامج 	

• املوارد البرشية 	

• تعبئة املوارد	

• التدريب واملحاكاة 	

• الروابط واالتصاالت 	

مقدمة. 1

إن التخطيط لحاالت الطوارئ يف طور اإلعداد. وقد استكشفت تلك اإلرشادات كيفية التفكري يف ما الذي ينبغي االستعداد له وكيفية التخطيط 

حتى تكون االستجابة املمكنة أكرث فعالية. وينظر هذا الفصل يف كيفية تنفيذ بعض أجزاء من تلك الخطة عىل الفور، حيث يجيب عىل السؤال 

الثالث املطروح يف البداية وهو:« ما الذي ميكننا فعله عىل نحو مسبق لنكون مستعدين؟« وغالباً ما يتوقف ذلك أيضاً عىل »تحليل الثغرات« أو 

»تحليل الثغرات يف مجال التأهب«.

وأحد أفضل الطرق الختبار أي خطة هو مامرستها. وسيطرح ذلك الحقاً يف إطار املحاكاة يف هذا الفصل. وتجدر اإلشارة يف املقدمة إىل أن الناس 

يتعلمون من خالل املامرسة- فقراءة خطط مكونة من مئات الصفحات يكون يف الغالب أمراً مثقالً للغاية، أما أداء دور ما أو مامرسة ما -حيث 

يرى الناس ما ينبغي لهم القيام به- فيكون يف الغالب أمراً مسلياً، وسيتذكر الناس عىل نحو أفضل ما ينبغي أداؤه. فمن شأن مامرسة الخطة، سواء 

بطريقة معقدة أو من خالل تدريب محاكاة بسيط، أن يساعد املنظامت واملجتمعات عىل فهم عنارصها األساسية، وأن يساعد املخططني عىل 

تحديد ما يصلح وما ال يصلح.

تحليل الثغرات يف مجال التأهب وخطط العمل . 2

مبجرد وضع السيناريوهات الخاصة بنا واالشرتاك معاً يف وضع الخطة التي ميكننا تنفيذها يف هذه السيناريوهات، ينبغي العمل لضامن أن نكون 

مستعدين لتنفيذ الخطة. وهذا يعني توفري ما يلزم من بنى وأفراد ومعدات واتفاقات، يف حدود املوارد املتاحة. فمعرفة ما سنفعله يوفر نصف 

للغاية، فإن الجمعيات الوطنية  املجهود املطلوب بذله- ويوفر وجود األفراد واملعدات يف املوقع النصف اآلخر. ورغم أن ذلك يبدو أمراً صعباً 

تحصل يف أغلب األحيان عىل كثري من القدرات املطلوبة. ويف بعض األحيان، تكمن املسألة ببساطة يف تحديد ما بحوزتنا وكيف سنستخدمه وهو 

ما سيمكننا من التفكري بإمعان يف املطلوب. وهذا ما ميكن أن نسميه »بتحليل الثغرات«. ويقدم املرفق 3 صيغة مفيدة للقيام بذلك )أما التدريب 

املتعلق بالجمعية الوطنية املهيأة بشكل جيد فهو تدريب آخر(، وهي تتعلق ببساطة بإجراء جرد ملواردكم والتوفيق بينها وبني املوارد املطلوبة 

لالضطالع بالخطة.

تحليل الثغرات يف مجال التأهب= التدابري املطلوبة للتأهب- القدرات القامئة للتأهب

وينبغي أن يتمخض عن تحليل الثغرات للتأهب خطة عمل للتأهب تحدد املطلوب عمله لالستعداد لالستجابة. وينبغي أن تكون تلك الخطة 

منفصلة عن خطة الطوارئ، أو مرفقة بها. وينبغي أن تشتمل-إن أمكن- عىل قامئة مرجعية باألعامل التي ينبغي ملن هم يف مناصب رئيسية يف 

الجمعية الوطنية تنفيذها. وترد أدناه بعض عنارص خطة العمل املذكورة.

إجراءات التشغيل املوحدة . 3

هناك مجموعة من اإلجراءات املوحدة التي »تُفعل« خطة الطوارئ حني تنطلق. والهدف من تلك اإلجراءات هو ضامن أن يضطلع األشخاص 
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الرئيسيون أو تضطلع الوحدات الرئيسية ببعض املهام بطريقة محددة يف حالة وقوع كارثة بالفعل. وإجراءات التشغيل املوحدة هي إحدى السبل 

للتأكد من أنه قد تم االضطالع باملهام املحددة يف إطار خطة الطوارئ عىل نحو عاجل ووفقاً ملعايري متفق عليها مسبقاً. وهذه اإلجراءات هي التي 

تربط بني الخطط واالستجابة التشغيلية الفعلية. بتعبري آخر، تحدد إجراءات التشغيل املوحدة السبيل الذي يؤدي من خالله األفراد وظائفهم أو 

تؤدي من خالله الوحدات وظائفها يف إطار الخطة -عىل سبيل املثال تنبيه وحشد فرق االستجابة الوطنية، ونرش فرق التقييم واالضطالع بعملية 

التقييم. وتحدد تلك اإلجراءات ما ينبغي عمله، وكيفية القيام بذلك، ومن املسؤول عن تنفيذ ذلك، وتحدد املوارد املتاحة.

ينبغي أن تكون إجراءات التشغيل املوحدة:

• بسيطة وأن يسهل فهمها )ويفضل أن تكون يف صيغة قامئة مرجعية(	

• وأن تكون قامئة بذاتها	

• وأن تشري بوضوح إىل كيفية أداء املهمة ومن املسؤول عن ضامن أدائها ومن يؤديها بالفعل	

• وأن تحظى باملوافقة وأن توزع يف املنظمة وتستخدم يف التدريبات	

• وأن تتضمن استخدام رسوم بيانية للمساعدة عىل تصور البنية الكاملة إلجراءات التشغيل املوحدة املرتبطة باالستجابة أو اإلجراءات 	

املحددة املرتبطة بقطاع معني.

وينبغي أن تحدد إجراءات التشغيل املوحدة مسؤوليات الجهات التالية وعناوين االتصال بها:

• جهة تنسيق االستجابة الطارئة	

• أعضاء الفرقة عىل كل مستوى تشغييل واألفراد املكلفني باآليت:	

-تفعيل خدمات االستجابة

-مخاطبة املقار

-إدارة العالقات الخارجية والنداءات من أجل املعونات الخارجية )مبا يف ذلك املعونات الحكومية والدولية واألموال املقدمة من عامة 

الجمهور(

-مخاطبة وسائط اإلعالم

-التنسيق مع وكاالت وخدمات أخرى والتنسيق معها

-إدارة األعامل اإلدارية. 

اإلنذار املبكر ونظم اإلنذار والدوافع. 4

يرتبط اإلنذار املبكر ارتباطاً وثيقاً بإجراءات التشغيل املوحدة. فإذا كانت إجراءات التشغيل املوحدة هي اإلجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها 

مبجرد اإلخطار بوقوع كارثة، فالبد إذن الحصول رسيعاً عىل معلومات جيدة بشأن وقوع الكارثة.

وينبغي أن تحدد عملية التخطيط لحاالت الطوارئ كيفية إنذار السكان بحاالت الطوارئ، وأن تحدد من هم املسؤولني عن إخطار اآلخرين. 
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وينبغي وضع األنظمة بالتنسيق مع املنظامت التي ترصد الكوارث )مثل املنظامت الحكومية، واملنظامت املعنية باألرصاد الجوية، واملنظامت 

العلمية وغريها( لضامن إدراج فروع ومكاتب ووفود الصليب األحمر والهالل األحمر يف قوائم اإلخطار والتفعيل الخاصة بتلك املنظامت. كام أن 

عدداً من مراكز األرصاد الجوية والزالزل يتوىل رصد الكوارث وإعداد التقارير عنها. ويوفر نظام معلومات إدارة الكوارث التابع لالتحاد الدويل 

وصالت لبعض مراكز الرصد العاملية.

أسئلة مطروحة بشأن أنظمة اإلنذار املبكر

• هل وضعت الجمعية الوطنية إجراءاًت لإلنذار املبكر مع مؤسسات األرصاد الجوية واملؤسسات الجيولوجية أو مع غريها من املؤسسات 	

العلمية ذات الخربة يف هذا املجال؟

• هل أنشأ االتحاد الدويل إجراءات لإلنذار املبكر مع املؤسسات اإلقليمية أو مؤسسات األرصاد الجوية أو املؤسسات الجيولوجية أو غريها 	

من املؤسسات العلمية؟

• هل وضعت الجمعية الوطنية مع مكتب االتحاد الدويل أو الوفد اإلقليمي التابع لالتحاد إجراءات لتقديم معلومات إىل نظام معلومات 	

إدارة الكوارث؟

• هل وضعت الفروع املحلية التابعة للصليب األحمر والهالل األحمر مع مقارها الوطنية إجراءات لتقديم معلومات عن اإلنذار املبكر؟	

ويف الحاالت التي ال متتلك فيها السلطات أنظمة قامئة مالمئة إلخطار العامة بكارثة وشيكة، ميكن للجمعية الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر 

أن تنشئ شبكات محلية لتلقي التحذيرات والتحرك إزاءها يف آن واحد، ومن ثم توعية املجتمع املحيل باملخاطر املحتملة وباإلجراءات املالمئة 

التي ينبغي اتخاذها يف هذا الصدد.

اللوجستيات واالستعداد للربنامج. 5

من الرضوري الحصول عىل لوجيستيات عاملة لالستعداد لالستجابة خالل الساعات األوىل التي تعقب وقوع الكارثة. وهذا يعني رضورة تعبئة 

اإلمدادات أو استجالبها وترتيب وسائل املواصالت وتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها مسبقاً عند تنفيذ 

الخطة، اإلجراءات التالية:

استجالب املخزونات االحتياطية وتخزينها	•

تحديد وإعداد اإلجراءات الالزمة للتخزين ومراقبة املخزونات عىل نحو مالئم 	•

إبرام اتفاقات مسبقة مع املوردين وإجراء تحليل للسوق للوقوف عىل تجهيزات العربات واألساطيل	•

إعداد وتخزين معدات النرش الرسيع	•

تجهيز معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت	•

التي ميكن أيضاً  املناطق اإلقليمية  الدويل باملخزونات يف  املتاحة. ويحتفظ االتحاد  اتخاذها عىل املوارد  التي سيتم  بالطبع اإلجراءات  وتتوقف 

الوصول إليها رسيعاً يف أوقات الطوارئ الحادة )ومن أمثلة ذلك بنام وكواالالمبور وديب(.

ومن الجوانب األخرى لتجهيز الربنامج هو التخطيط الستمرارية األعامل الذي ميكن الجمعية الوطنية من مواصلة األداء. وميكن الحصول عىل 

مبادئ توجيهية شاملة بشأن ذلك من أمانة االتحاد الدويل.
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النهج القامئة عىل التعامالت النقدية والتخطيط لحاالت الطوارئ

يعد التحضري للربامج القامئة عىل التعامالت النقدية مثاالً جيداً لإلجراءات العملية التي ميكن اتخاذها مسبقاً لالستعداد دون أن يتكلف ذلك 

الكثري من األموال. وقد باتت التحويالت النقدية عىل نحو متزايد هي أفضل أدوات تحقيق االنتعاش املبكر وهي استخدمت أيضاً بنجاح كبري 

يف بعض حاالت اإلغاثة.

ويشري هاريف وبييل يف استعراضهام للمامرسات الجيدة لربامج التحويالت النقدية يف حاالت الطوارئ إىل عدد من التدابري التي ميكن اتخاذها 

مسبقاً إلعداد ذلك النوع من العمل-“آليات معدة من قبل لتسليم النقدية“. وهذه اآلليات تتنوع بني ما هو مبارش وما هو أكرث تعقيداً. وترد 

فيام ييل للتيسري بعض من تلك اآلليات:

• إجراء مناقشات مع املصارف ورشكات الهواتف النقالة والرشكات التي تنقل العمالت النقدية ورشكات التأمني أو غري ذلك من الرشكاء 	

املحتملني

• وضع مشاريع اتفاقات مع املصارف والتجار املحليني	

• 	ً وضع تصاميم للفواتري ولبطاقات املستفيدين مسبقا

• وضع اسرتاتيجية منسقة لالستجابة بني الحكومات املركزية واملحلية والجهات املانحة والوكاالت املنفذة. 	

املوارد البرشية. 6

لقد حددنا بالفعل يف الفصل السابق املوارد البرشية باعتبارها أحد العنارص الحاسمة يف االستجابة العاجلة. وتعد القدرة عىل إيفاد األشخاص 

املناسبني رسيعاً إىل املوقع لالستجابة أمراً أساسياً. وقد نفذت العديد من الجمعيات الوطنية ترتيبات احتياطية ابتكارية لضامن تعبئة املوظفني 

الفنيني واإلداريني املالمئني خالل فرتة قصرية. وسيكون من الواضح عند وضع خطة الطوارئ أين تكمن احتياجات املوظفني الرئيسية، ومن املمكن 

أن تتنوع اإلجراءات الالزمة لسد تلك الفجوات بني إعداد القوائم وإبرام االتفاقات مع الرشكاء لإلبقاء عىل الفرق الدامئة للطوارئ مثل الفريق 

الوطني املعني باالستجابة للكوارث.

تعبئة املوارد. 7

قد يكون من الصعب تأمني املوارد للتخطيط للطوارئ، وقد يكون األمر أصعب بالنسبة لتفعيل الخطط. غري أن االتحاد الدويل )حيث استخدم 

صندوق الطوارئ لإلغاثة يف حاالت الكوارث للتخطيط للطوارئ( واملانحون الخارجيون مثل مكتب املفّوضيّة األوروبيّة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

يوفرون موارد محدودة. لكن يحبذ التخطيط،حتى وإن مل تتوفر موارد كبرية، ألن من املمكن حتى لبعض اإلجراءات األساسية أن تساعد عند 

حدوث استجابة فعلية )فمجرد وجود قامئة باألرقام السليمة للهواتف يف قامئة العناوين الرئيسية ميكن أن يحدث فارقاً كبرياً يف أوقات الطوارئ!(. 

وباملثل، تكون بعض اإلجراءات التي ميكن اتخاذها غري مكلفة بدرجة كبرية، ومنها إبرام اتفاقات مسبقة مع املوردين ورشكات النقل، وإجراء 

الرتتيبات املتصلة بالجامرك، وتدريب املتطوعني.
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أمثلة لبعض إجراءات التأهب

• تقديم إمدادات ومعدات )مثل xxx( لكافة املراكز الصحية يف املقاطعات األكرث تعرضاً لإلصابة بالكولريا لضامن توفري خدمة عالجية دامئة 	

لخمسة آالف حالة.

• رشاء مخزونات إضافية من السلع الغذائية )مثل الذرة والزيوت النباتية وما إىل ذلك( كمخزون احتياطي لتوزيعه فوراً.	

• تحديد مواقع مراكز التأهيل التغذوي ومراكز التغذية التكميلية والنقاط العامة لتوزيع الغذاء يف كافة املناطق املعرضة للفيضانات.	

• الحصول عىل بذور إضافية ومدخالت زراعية كمخزون طارئ لتوزيعه فوراً يف حالة حدوث فيضانات.	

• تحديد الخيام واملواد األخرى الالزمة الستخدام املجتمع املحيل واألرس املعيشية يف املناطق املعرضة للفيضانات وتخزين تلك الخيام 	

واملواد وحشدها مسبقاً.

• تحديد القدرات املتوفرة يف هياكل املاء والرصف الصحي وتحديثها يف املناطق التي من املحتمل أن تستضيف أشخاصاً نازحني لفرتة 	

مؤقتة.

• رشاء املواد املدرسية مثل مواد التدريس والتعلم من أجل توزيعها عىل جناح الرسعة.	

• تحديث أو تعديل مركز اللوجيستيات يف xxx وتحسني حالة أسطح املستودعات.	

• تركيب مولدات احتياطية لنظام االتصاالت السلكية والالسلكية لتشغيلها يف حالة انقطاع التيار الكهربايئ.	

التدريب واملحاكاة. 8

التدريب عىل خطط االستجابة للكوارث وخطط الطوارئ والتوعية بها

لن تكون عملية التخطيط لحاالت الطوارئ فعالة إال إذا كان من يقدمون خدمات االستجابة ومن يتلقون املساعدات عىل دراية مبا يفعلونه وما 

عليهم توقعه قبل حالة الطوارئ وخاللها وبعدها. وينبغي للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر املشاركة يف عمليات االستجابة 

إطالع الناس يف املناطق عالية املخاطر عىل الخطط الرسمية لالستجابة للكوارث. كام ينبغي لها توعية السكان بالتدابري األساسية التي ميكنهم 

اتخاذها للحد من آثار أي كارثة محتملة.

وينبغي لخطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ أن:

• تحدد تدابري التأهب للكوارث التي ميكن اتخاذها عىل املستويني الفردي واملجتمعي	

• تحدد كيفية إشعار السكان املحليني يف حاالت الطوارئ والطرق التي التي ميكن للناس التطوع من خاللها لدعم االستجابة	

• تستفيد من املعارف املحلية وتدرج تلك املعلومات يف خطط تأهب املجتمع واالستجابة للكوارث )وهذا هو ما يجعل الصليب األحمر 	

والهالل األحمر منظمة تطوعية مجتمعية بحق(

واألرسة والجريان وأعضاء املجتمع املحيل هم عادة أول من يصلون إىل املوقع حني تقع كارثة. ولهذا السبب، يشكل توعية من تتعرض حياتهم 

ومنازلهم للخطر أثناء الكارثة جزءاً مهامً من التخطيط لالستجابة للكوارث والتخطيط لحاالت الطوارئ، مثله يف ذلك مثل تعيني متطوعي الصليب 

األحمر والهالل األحمر واالحتفاظ بهم. وميكن أن تتخذ تلك التوعية أو التثقيف األشكال الوارد وصفها أدناه.

توعية العامة وتثقيفهم وتدريبهم

من خالل مجموعة متنوعة من الربامج التثقيفية العامة، سوف يطلع املهددون بوقوع كارثة محتملة عىل ما ينبغي لهم توقعه وما سيطلب منهم 

القيام به أو كيف يشاركون يف أوقات الطوارئ. ويف نفس الوقت، سيتعني أيضاً عىل من ينظمون الربامج التثقيفية العامة جمع تعليقات السكان 
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املحليني عىل املشكالت أو الفجوات املحتملة التي قد ترد يف الخطة. ويدرك املجتمع املحيل بطبيعة الحال املخاطر واملوارد والقدرات الخاصة به. 

ومن املهم يف مجال إدارة الكوارث، التذكري بأن التثقيف هو عبارة عن عملية مزدوجة االتجاه. فعىل سبيل املثال، قد يتطلب األمر بعض التعديل 

أو تكرار أداء العمل، إذا مل تفهم إحدى قطاعات العمل مراحل اإلنذار يف خطة معينة فهامً كامالً.

تدريب محدد عىل االستجابة للكوارث

ينبغي إعداد التدريب من أجل األشخاص البالغني، بالرتكيز تحديداً عىل تدريب موظفي ومتطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر عىل االستجابة 

للكوارث. وتقدم بعض الجمعيات الوطنية التدريب يف قطاعات محددة مثل تقييم األرضار أو االحتياجات، واملأوى، واإلغاثة، والتأهب املجتمعي 

للكوارث، والرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ وما إىل ذلك. وميكن االطالع عىل العديد من مصادر التدريب عىل املوقع اإللكرتوين FedNet، يف 

إطار موارد إدارة الكوارث. كام ميكن أن تستهدف دورات التدريب املنظامت املجتمعية األخرى التي من املحتمل أن تقدم خدمات مهمة يف حالة 

وقوع كارثة، حتى وإن مل يقع ذلك ضمن واليتها الحالية. ومن شأن تدريب مجموعة من املرشدين املحليني يف املناطق عالية املخاطر أن يساعد 

عىل ضامن أن تحصل قطاعات كبرية من السكان عىل املهارات واملعلومات الالزمة للعمل كمقدمني لالستجابة الفورية، قبل أو أثناء حالة الطوارئ.

ومن املهم الربط بني كافة التدريبات داخل الحركة، لضامن التنسيق لالنتقال من املستوى املحيل إىل العاملي. فعىل سبيل املثال، يكمل تدريب 

الفريق الوطني لالستجابة للكوارث تدريب الفريق اإلقليمي لالستجابة للكوارث، الذي يكمل بدوره املبادرات العاملية لتدريب وحدات مواجهة 

الطوارئ أو فرق الحرص والتنسيق امليدانية. ومن شأن ذلك أن يضمن تحقيق االستمرارية وإتاحة فهم أسايس مشرتك لكيفية إدماج كل عنرص يف 

النظام، وكيفية تحقيق االتساق بني مختلف أجزاء نظام إدارة الكوارث.

وأخرياً، ينبغي التشديد عىل أن التدريب ال ميكن أن يكون حدثاً ملرة واحدة. فمن الرضوري عقد دورات تنشيطية للمتطوعني وموظفي الجمعيات 

الوطنية ومديريها ومندوبيها.

التمرين واملحاكاة

إن السبيل الوحيد ملعرفة ما إذا كان من املمكن تشغيل خطة االستجابة أو خطة الطوارئ هو تفعيلها وتقييمها وتنقيحها، حسب االقتضاء. وميكن 

القيام بذلك بإحدى هاتني الطريقتني:

التمرين عىل االستجابة أو محاكاتها.. 1

إجراء استعراض الحق لتنفيذ الخطة عقب حدوث حالة طوارئ فعلية.. 2

وتتيح التامرين عىل االستجابة فرصة ممتازة الستعراض مواطن القوة ومواطن الضعف يف الخطة. وهي ال تستلزم بالرضورة إدراج كافة الجهات 

وميكن تنظيمها يف شكل تدريبات محاكاة )فيام يخص مثالً صناع القرارات واملخططني(. وتوفر االستعراضات الالحقة طريقة جيدة لتعلم الدروس 

املفيدة. ومن ثم، ميكن إدراج تلك الدروس يف خطة منقحة لالستجابة للكوارث. 

وتشكل محاكاة االستجابة الطارئة أو تجربتها وسيلة الختبار االفرتاضات واإلجراءات املتعلقة بخطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ. وينبغي 

التدريبية وعمليات املحاكاة.  العمليات  تنبأت بها الخطط، وذلك من خالل  التي  الحاالت املشابهة قدر اإلمكان للسيناريوهات  إعادة تشكيل 

وينبغي تشجيع املشرتكني عىل أداء األدوار والوظائف املحددة لهم يف خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ.

وينبغي أن تكشف العمليات التدريبية وعمليات املحاكاة عن مواطن القوة ومواطن الضعف يف أي خطة. والوضع األمثل أن تكون عىل نطاق 

غري  واملنظامت  الحكومية  والوكاالت  الوطنية  الجمعيات  )مثل  الفعلية  الكوارث  حاالت  يف  ستدرج  التي  العنارص  كافة  تتضمن  وأن  املنظومة 

القرار واملخططني دقيقة ومهمة أيضاً. التي تخترب اإلجراءات وردود فعل صناع  الحكومية وغريها من قطاعات العمل(. كام أن متارين املحاكاة 

وال ميكن أن تبني معظم العمليات التدريبية وعمليات املحاكاة كل الديناميات والفوىض يف عمليات االستجابة الحقيقية للكوارث وقد ال ينخرط 

املشاركون يف عمليات املحاكاة إال عىل نحو جزيئ. لكن ال ينبغي التذرع بذلك لتفادي رضورة اختبار الخطة. فذلك هو السبيل األمثل للتأكد من 

فعالية خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ.
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وتعد العمليات التدريبية وعمليات املحاكاة وسائل مفيدة إلبقاء الخطط حية، ال سيام خالل الفرتات املطولة الخالية من الكوارث، وينبغي أن 

يعقبها عقد مناقشات بشأن طرق تحديث الخطط وتعديلها من أجل تحسينها.

الروابط واالتصاالت. 3

تتطلب إدارة املعلومات املتعلقة بالكوارث مهارات ومناهج محددة. ومن الرضوري أن تضع الجمعيات الوطنية والوفود اإلقليمية وأمانة االتحاد 

إجراءات إلدارة املعلومات ضمن خططها لالستجابة للكوارث وخططها للطوارئ يف املجاالت الخمسة التالية:

املعلومات العامة-التي تتعلق بوسائط اإلعالم املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية. وينبغي أن تتضمن خطة التأهب ذلك الجانب وأن تنظر . 1

أيضاً يف الطلبات املمكنة املتعلقة باملتحدثني الرسميني متعددي اللغات واآلثار املرتتبة عىل اختالفات مناطق التوقيت.

املعلومات التشغيلية - الرضورية لفعالية صنع القرار ومن الرضوري أن يتوىل إدارتها مركز العمليات الطارئة.. 2

املعلومات الداخلية التي تشمل أهدافاً مشرتكة لضامن تدفق املعلومات عىل نحو مالئم عىل كافة املوظفني واملتطوعني فيام يتعلق مبسائل . 3

محددة ذات أهمية وذات صلة بعملية الطوارئ.

اإلبالغ- ينبغي االمتثال للمتطلبات وتعزيزها عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية كوسيلة للمساءلة. وينبغي تخطيط عملية اإلبالغ . 4

عىل نحو جيد مع تقديم االستكامالت عىل أساس منتظم.

االتصال املؤسيس-ينبغي أن يعزز التنسيق داخل الجمعية الوطنية وبني الجهات التابعة لالتحاد الدويل وداخل الحركة، وكذلك مع الوكاالت . 5

األخرى.

ويعد تقاسم املعلومات وتبادلها مع ممثيل الوكاالت األخرى أمراً حيوياً أثناء حاالت الطوارئ. وينبغي أن تحدد الخطة كيف سيجري االتصال ومن 

خالل أي شكل من أشكال وسائط اإلعالم )مثالً عن طريق الربيد اإللكرتوين أو االتصاالت الالسلكية أو الفاكس أو الهاتف أو شخصياً أو يف اجتامعات 

التنسيق وما إىل ذلك(. وينطبق ذلك أيضاً عىل االتصاالت الداخلية يف الصليب األحمر والهالل األحمر عىل الصعيد امليداين )داخل الجمعية الوطنية 

أو مع املكاتب الفرعية(، وعىل الصعيد الدويل )االتصال بأمانة االتحاد يف جنيف( ومع الرشكاء من الجمعيات الوطنية املوجودة بالفعل يف البلد.

ولدى العديد من الحكومات مراكز أو فرق عمل أو مجموعات تنسيق تكون معنية بعمليات الطوارئ أو بالعمليات الوطنية ملواجهة الكوارث 

وتتلقى اإلنذار بالكوارث وإشعارات بالتفعيل تشمل الصليب األحمر والهالل األحمر. ونحن نويص بتعيني شخص ما لربط هذه الكيانات بفعالية 

ألغراض التنسيق واالتصال.

وقد لوحظ يف العمليات السابقة لالستجابة للكوارث عدم تقاسم معلومات التقييم وهو ما أدى إىل استخدام معلومات مزدوجة أو غري مستكملة. 

وينبغي أن يشدد التخطيط للكوارث عىل أهمية تقاسم املعلومات عىل كافة املستويات، ال سيام لتعزيز آليات تقاسم معلومات التقييم سواء 

داخل الحركة أو مع الرشكاء اآلخرين.

كام بينت الخربات السابقة أن املعلومات التي تتعلق بوسائط اإلعالم والتي تصدر عن املصادر امليدانية تتباين تبايناً كبرياً من حيث جودتها. وأحد 

الحلول العملية لذلك هو تزويد الفرق امليداينة بأدوات إعالمية لحاالت الطوارئ لتمكينهم من جمع بيانات رقمية وسمعية ذات نوعية جيدة. 

وينبغي أن تتضمن الخطط مناهج لتقاسم املعلومات بشأن أنشطة الصليب األحمر والهالل األحمر مع املجتمعات املحلية املترضرة، من أجل 

توسيع نطاق توعيتها باملساعدات اإلنسانية ووصولها إليها.

وينبغي أن تحدد الجمعيات الوطنية شخصاً ما )إىل جانب موظف العالقات العامة( يتوىل تقاسم املعلومات مع وسائط اإلعالم. وينبغي أن يتحىل 

هذا الشخص بالخربات والقدرات الالزمة لالتصال بالحكومة والرشكات املحلية واملنظامت االجتامعية. وينبغي أن تحدد إدارة الجمعية الوطنية 

أو أن يحدد رئيس وفد االتحاد الدويل من ميكنه االتصال بوسائط اإلعالم. ويتعني عىل األعضاء اآلخرين يف فريق االستجابة إحالة كافة االتصاالت 

واملسائل املتعلقة بالعالقات العامة إىل جهة االتصال املحددة، تفادياً ألي التباس ولضامن تحقيق االتساق يف االتصاالت الخارجية. كام يتعني وضع 

رسائل موحدة أو نقاط للحوار وتوفري التدريبات الالزمة لألعضاء الرئيسيني يف الفريق بشأن كيفية نقل تلك النقاط عىل نحو فعال.
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الفصل الخامس: االستعراض 
• تحديث الخطة وتقييمها 	

• التقييم أثناء )اآلين( وبعد االستجابة 	

تحديث الخطة وتقييمها . 6

مبجرد استكامل النسخة األوىل من خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ، من املهم تحديد ما إذا كانت بنى الخطة ومضامنيها هي األنسب 

لقدرات االستجابة الفعلية. وقد أشار القسم السابق إىل رضورة اختبار الخطط، وتعديلها إن لزم األمر. ومن املهم أيضاً االعرتاف بأن خطة االستجابة 

للكوارث أو خطة الطوارئ قد تصبح بالية بسبب التغيريات التي تطرأ عىل الوضع االجتامعي واالقتصادي والتنظيمي.

وينبغي تحديث املعلومات عىل نحو منتظم. وهذا أمر مهم للغاية ال سيام بالنسبة لسجالت وقوائم املوظفني وقدراتهم، أو بالنسبة لقوائم جرد 

موارد املعدات واللوجيستيات. فعىل سبيل املثال، قد ال تعكس البيانات املتعلقة بأحد املتطوعني الوضع الحايل بسبب عدم إجراء رسوم حديثة ملوارد 
الصليب األحمر والهالل األحمر أو ألن سجالت مستويات التخزين وسجالت املعدات ال تأخذ يف الحسبان التدهور الناتج عن ضعف الصيانة. وعليه، ينبغي 

إنشاء نظام ليضمن التحقق من املعلومات وتحديثها بشكل منتظم.

ويعد اإلبقاء عىل خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ حديثة ووثيقة الصلة بواقع الحال مهمة صعبة، لكن ميكن إنجازها عن طريق وضع 

جدول زمني إلجراء استعراضات منتظمة. وينبغي أن تحدد الخطة تواتر تلك االستعراضات )مثالً كل ستة أشهر أو كل سنة( واألشخاص املسؤولني 

عن ذلك. وتتضمن املعلومات التي تتطلب إجراء عمليات تحديث منتظمة اآليت:

• املعلومات املتعلقة بطريقة االتصال مبوظفي ووكاالت االستجابة يف حاالت الطوارئ )مثالً أرقام الهواتف والهواتف النقالة والفاكس 	

وعناوين الربيد اإللكرتوين وما إىل ذلك(.

• خطط نقل اللوجيستيات	

• إتاحة منشآت الطوارئ	

• قوائم املوارد املتاحة	

وميكن أيضاً تقييم جدوى خطة الطوارئ مبجرد استخدامها يف حالة حقيقية. وينبغي إجراء التقييامت بشكل متكرر باستخدام بيانات حقيقية-

قامئة عىل مختلف املنهجيات وحسب ما إذا كان التقييم قد أجري أثناء عملية االستجابة للكوارث أو بعدها.
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ميكن الحفاظ عىل بساطة عملية تحديث اإلجراءات املشار إليها يف خطط االستجابة للكوارث وخطط الطوارئ. وهي ينبغي أن تتضمن عىل 

األقل اآليت:

أي األقسام ينبغي تحديثها

يتعني إعداد قامئة مفصلة بأجزاء الخطة التي ينبغي تحديثها مع إبراز أهم املضامني. ولن يستلزم األمر تحديث كافة العنارص بنفس التواتر أو 

بنفس الطريقة.

أين يجري التحديث وما مدى تكراره

ينبغي توضيح عدد املرات التي ينبغي أن يجري خاللها تحديث كل جزء. وسيتوقف ذلك عىل أهمية املعلومات ومدى تواتر احتامل تغريها. 

فعىل سبيل املثال، سيتغري أي شئ يشري إىل املوارد أكرث مام ستتغري البيانات املتعلقة بالسياق العام. وبوجه عام، من األفضل تحديث خطط 

الطوارئ بشكل أكرب بكثري من خطط االستجابة للطوارئ.

كيف ينبغي تحديث الخطة أو وفقاً ألي منهجية

يتعني اختيار أنسب املنهجيات بناء عىل الجزء قيد النظر من الخطة. وميكن تحديث بعض األقسام بسهولة عن طريق االطالع عىل صفحات 

اإلنرتنت أو الوثائق املؤسسية واالسرتاتيجية، لكن قد تتطلب أقسام أخرى إجراء املزيد من االطالع أو إجراء تقييامت أو عمليات تدريبية أو 

عمليات محاكاة عىل نطاق أوسع.

من يضطلع مبسؤولية تحديث كل قسم.

ينبغي تقسيم مسؤوليات تحديث مختلف أجزاء الخطة، واألفضل هو استخدام املوارد التنظيمية القامئة عىل النحو األمثل. وعادة يتوىل مديرو 

املوارد البرشية تحديث تلك األقسام املتعلقة بالقدرات، يف حني يضطلع مديرو الربنامج أو الفنيون مسؤولية إعداد سيناريوهات واسرتاتيجيات 

االستجابة. ونحن نويص بشدة أن يتوىل شخص واحد مسؤولية قيادة العملية حتى إنجازها.

ما هي املوارد املطلوبة إلجراء التحديث

إذا كان من املطلوب توفري موارد إضافية للتحديث، فينبغي تسليط الضوء عىل ذلك وتوضيحه يف ميزانية الجمعية الوطنية.

التسجيل بعد إجراء تغيريات يف الخطة

من املهم االحتفاظ بسجل يحدد من يجري أي تحديثات يف خطة االستجابة للكوارث أو لخطة الطوارئ وأين يتم ذلك. وينبغي أن يشتمل ذلك 

عىل عدد النسخ التي صدرت ومن تلقاها، ألن من شأن ذلك أن يسهل توزيع عمليات التحديث يف املستقبل.

التقييم أثناء )اآلين( وبعد االستجابة . 7

يكمن االختبار الحقيقي ألي خطة يف تنفيذها أثناء عمليات االستجابة الفعلية للكوارث. وتخترب عملية اإلغاثة املفاهيم واالفرتاضات املتعلقة 

املسائل واملتطلبات التشغيلية. بالتخطيط. ويتيح تقييم العملية الفرصة للتعرف إىل أي مدى تعالج الخطة فعلياً 

وإلجراء تقييم آين، أثناء حدث معني، يجري اختيار شخص أو مجموعة من األشخاص للعمل »كمراقبني« خالل األيام األوىل من تنفيذ الخطة. 

وهم يستخدمون معايري ومؤرشات موضوعة مسبقاً لتقييم مختلف جوانب الخطة من أجل التوصل إىل استنتاجات وتحديد الدروس املستفادة 

واإلجراءات الالزمة لتحسينها. ولهذا النوع من التقييم قيمة خاصة يف حاالت الطوارئ، ألن حجم تلك الحاالت وتعقدها )ألنها مثالً تنطوي عىل 

مشاركة العديد من الجهات اإلنسانية أو ترض ببلدان عدة وما إىل ذلك( يقتضيان املالحظة عن كثب.

وتتضمن مناهج عمليات التقييم اآليت: استخدام بيانات ثانوية )تقارير صادرة عن عمليات مامثلة أو عن وكاالت أخرى، أو صحف، أو غري ذلك 

من عمليات التقييم(؛ إجراء مقابالت )باستخدام فرق مناقشات واستبيانات ومقابالت مع املوظفني واملستفيدين الرئيسيني(؛ واملالحظة املبارشة. 
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وباستخدام كافة املناهج، تحدد املسائل الرئيسية وتوضع توصيات لضامن أن تقوم الخطط املستقبلية وعمليات اإلغاثة عىل النجاحات املحرزة 

وأن تتناول املجاالت اإلشكالية املحددة.

تتضمن األسئلة التي ينبغي طرحها أثناء إجراء التقييم اآليت:

• ما هي مواطن القوة ومواطن الضعف يف خطة االستجابة أو خطة الطوارئ؟ كيف ميكن تعديلها أو تحسينها؟	

• ما الذي تسبب يف معظم اإلصابات واألرضار؟ ماذا ميكن للجمعية الوطنية أن تفعله لحل تلك املشكلة أو منعها من الحدوث يف 	

املستقبل؟

• ما هي الصعوبات الرئيسية التي واجهت حصول املحتاجني عىل املساعدات؟	

وكيف ميكن للجمعية الوطنية التغلب عىل تلك املشكلة يف املستقبل؟

• كيف كان يعمل نظام اإلنذار؟ وما هي التحسينات املطلوبة؟	

• ما هي األخطاء التي ارتكبت؟ وما هي التغيريات الالزمة لتفادي تلك األخطاء يف املستقبل؟	

• ما الذي جرى بشكل جيد؟ وما الخطوات التي ميكن اتخاذها لضامن استمرار الجمعية الوطنية يف الحفاظ عىل ذلك املستوى؟	

• ما هي اإلمدادات التي كانت متوفرة والتي مل تكن متوفرة؟ وكيف ميكن معالجة أوجه النقص يف املستقبل؟	

• كيف كان مستوى التنسيق مع الجمعية الوطنية وغريها من الرشكاء الخارجيني وما هي درجة جودته؟ وما التنسيق اإلضايف املطلوب؟ 	

وكيف ميكن تحسني ذلك التنسيق يف املستقبل؟
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ومن الرضوري إجراء متابعة حاسمة وشاملة للمسائل والتوصيات الرئيسية إلنجاح عملية التقييم.

مسؤوليات تقييم خطط الطوارئ

خطط الطوارئ الخاصة بالجمعية الوطنية

قيادة  تطلب  أن  وينبغي  لتقييمها.  املستخدمة  والعملية  بها  الخاصة  الطوارئ  لخطط  املطلوب  والشكل  املضمون  الوطنية  الجمعية  تحدد 

الجمعية الوطنية إجراء تقييم رسمي لكل مستوى وطني وفرعي من مستويات خطة الطوارئ عىل األقل كل ثالث سنوات؛ لكن يتعني أيضاً 

تقييم الخطة متى طرأ تغيري مهم عليها، وكذلك عقب إجراء أي عملية إغاثة مهمة يف حاالت الكوارث. وميكن أن يساعد املوظفون الفنيون يف 

إدارة الكوارث يف االتحاد الدويل، عىل وضع تلك الخطط وتقييمها واستعراضها، حسب الطلب. وينبغي أن تتوىل الجمعيات الوطنية بالتعاون 

مع الوفود اإلقليمية تقييم خطط الطوارئ الخاصة بها وتحديثها كل ثالث سنوات.

خطط الطوارئ الخاصة باالتحاد الدويل

سوف تقيم أمانة االتحاد الدويل رسمياً كل خطة إقليمية للطوارئ كل ثالث سنوات. كام ستضطلع بإجراء استعراض سنوي لضامن أن تصف 

الخطة بوضوح كل عنرص من العنارص املطلوبة إلتاحة تنسيق الحركة وتقديم االستجابة للكوارث بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب. ويشمل 

ذلك مسؤولية إجراء تقييم لخطط الطوارئ املتعلقة باملناطق عالية املخاطر عىل أساس سنوي- عن طريق إجراء تدريب مع الجمعيات الوطنية 

املعنية أو إجراء تقييم قائم عىل عملية واسعة النطاق ملواجهة الكوارث. وسوف يكون رؤساء وفد االتحاد اإلقليميني ومنسقو إدارة الكوارث 

لدى االتحاد مسؤولني وخاضعني للمساءلة لضامن توفري خطط طوارئ إقليمية. 
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املرفق 1

صيغة خطة الطوارئ

مقدمة. 1

...........................................................................................................

سيناريوهات الكوارث. 2

..........................................................................................................

• األخطار واملخاطر	

• مواطن الضعف والقدرات	

• دور الجمعية الوطنية وواليتها وقدراتها	

• أفضل السيناريوهات وأكرث السيناريوهات احتامالً وأسوأ السيناريوهات	

• افرتاضات املخاطر	

الخطة التشغيلية. 3

......................................................................................................

• االسرتاتيجية )فيام يخص مثالً البحث واإلنقاذ، واإلغاثة، واالنتعاش( والغاية واألهداف )مبا يف ذلك األعداد املستهدفة(	

• مجاالت التدخل )التقنية والجغرافية(	

• تقييم حاالت الطوارئ	

• هيكل اإلدارة	

• اللوجيستيات )الحركة، والرشاء(	

• تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت	

• وسائط اإلعالم واملعلومات	

التنسيق. 4

........................................................................................................

• الحركة، مبا يف ذلك استخدام األدوات الدولية )فريق الحرص والتنسيق والفريق اإلقليمي ملواجهة الكوارث ووحدة مواجهة الطوارئ(	

• الجهات الخارجية مبا يف ذلك الحكومة، واألمم املتحدة، والجهات املانحة، واملنظامت غري الحكومية	

الجودة واملساءلة. 5

........................................................................................

• املعايري املوحدة	

• املبادئ	



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
دليل التخطيط في حاالت الطوارئ

50

تنفيذ الخطة. 6

....................................................................................................

• املوافقة عىل الخطة وتوزيعها	

• تحديد الثغرات واملجاالت التي تتطلب التعزيز 	

• املخزونات واللوجيستيات	

• املوارد البرشية والتدريب واملحاكاة واملتطوعون	

• آلية التحريك	

• تعبئة املوارد	

• خطة االستعراض	

املرفقات. 7

....................................................................................................

• إجراءات التشغيل املوحدة	

• الخرائط، وتحليل األخطار واملخاطر، وتقييم مواطن الضعف والقدرات	

• منوذج إعداد السيناريو	

• هيكل التنظيم والصالحيات يف الرسم البياين للكوارث ولالستجابة للكوارث	

• قوائم الجهات التي ميكن االتصال بها	

• وثائق مرجعية مهمة )مذكرات تفاهم وما إىل ذلك(	
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املرفق 2

مسؤولية القطاعات

ترد أدناه تفاصيل املكونات األساسية لكل قطاع ذي صلة بالتخطيط لالستجابة للكوارث والتخطيط لحاالت الطوارئ. كام تجدر اإلشارة إىل أن االتحاد 

الدويل ملتزم مبيثاق إسفري اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال االستجابة للكوارث- وهو أداة قوية تضع معايري مفصلة للقطاعات التالية: إمدادات 

املاء، وتحسني مرافق الرصف الصحي والنظافة الصحية، واألمن الغذايئ والتغذية، واملأوى، والتوطني واللوازم غري الغذائية، والعمل يف مجال الصحة.

تقييم حاالت الطوارئ. 1

يف معظم الحاالت، ينبغي إجراء تقييم شامل لالحتياجات فور انتهاء حالة الطوارئ، ثم تحديثها طوال مرحلتي االستجابة واالنتعاش. هل سيتوفر 

ما يكفي من املوظفني واملتطوعني؟ ينبغي التأكد من املوظفني واملتطوعني قد حصلوا عىل التدريبات املناسبة حتى يتسنى استخدام الرشوط 

واملعايري واملؤرشات املشرتكة خالل عمليات التقييم. واألفضل هو أن يحصل املتطوعون املحليون يف املناطق األكرث تعرضاً للكوارث عىل التدريب 

الالزم إلجراء عمليات تقييم فورية لألرضار واالحتياجات. وينبغي يف هذا الصدد استخدام اإلرشادات لتقييم حاالت الطوارئ الصادرة عن االتحاد 

.FedNet :الدويل ومعايري إسفري التي تتيحها أمانة االتحاد عىل املوقع اإللكرتوين لالتحاد

وعند التخطيط إلجراء تقييم الحتياجات الطوارئ عىل املستوى املحيل أو املجتمعي أو اإلقليمي، ينبغي تحديد اآليت:

• من املسؤول عن إجراء التقييم ومتى سيجرى التقييم )هل سيجرى مثالً عىل الفور أو بعد ثالثة أيام أو بعد أسبوعني وما إىل ذلك(؟ 	

وينبغي أن تتألف فرق التقييم من أشخاص ممن لديهم مجموعة من الوظائف وأن تضم متخصصني من العديد من القطاعات.

• ما هي املعلومات املطلوبة يف كل مرحلة من مراحل الطوارئ؟	

• كيف وأين ستتشكل فرق االستجابة وسيجرى تدريبهم؟	

• ما هي املعايري املستخدمة لقياس خطورة حالة الطوارئ؟	

• ما هي العنارص التي أدرجت يف التقييم لتيسري االنتعاش املبكر؟	

• كيف ستحدد اآلثار املرتتبة عىل تقديم املساعدات اإلنسانية؟	

• هل سينظر يف اإلرشادات ملبادرة تحسني الربامج؟	

• كيف ستشارك املجتمعات املستفيدة يف العملية بأكملها؟	

استمرار العمليات أثناء حاالت الطوارئ. 2

قد تتأثر قدرة الجمعية الوطنية عىل األداء تأثراً مبارشاً بالكارثة )من جراء مثالً إلحاق الرضر مبقارها أو غري ذلك من املرافق، أو بسبب إصابة أو 

وفاة املوظفني الرئيسيني وما إىل ذلك(. وعليه، فمن الرضوري التخطيط الستمرار العمليات، حتى وإن كان ذلك ال يشكل نشاطاً قطاعياً يف حد 

ذاته. ومن املهم النظر يف اآليت:

• اختيار وإنشاء موقع إلعادة التوطني يكون قادراً عىل دعم مواصلة األنشطة األساسية	

• تفعيل هذا املوقع أو مقار إدارة األزمة عىل مستوى الفرع أو الجمعية الوطنية أو وفد االتحاد	

• نرش موظفني مأجورين ومتطوعني واستقدامهم من أماكن عملهم العادية	

• تقديم الدعم يف مجايل اللوجيستيات، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق االستخدام املؤقت لوسائل غري قياسية أو وسائل 	

بديلة.
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كام ينبغي أن يأخذ هذا القسم يف الحسبان التأثري املحتمل عىل الخدمات األخرى للصليب األحمر والهالل األحمر مثل الربامج الصحية، والتربع 

بالدم، والدعم االجتامعي وما إىل ذلك- وهي خدمات قد تتعرض جميعها للتهديد يف حالة وقوع كارثة. وقد يلزم أحياناً إيقاف تلك الخدمات، 

حتى يتسنى إعطاء األولوية لخدمات استجابة أخرى؛ وقد يتطلب األمر يف أحيان أخرى إعطاء األولوية إىل تلك الخدمات أكرث من أي وقت مىض.

اإلغاثة واإلسعافات األولية. 3

غالباً ما تسفر حاالت الطوارئ والكوارث الكربى عن إصابات ووفيات. وبغض النظر عن تركيز الخطة عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي، 

فمن الرضوري أن تشري إىل اآليت:

• ما نوع اإلصابات واالحتياجات الطبية التي قد تنتج عن السيناريوهات املطروحة يف الخطة؟	

• هل يشارك الصليب األحمر والهالل األحمر يف عمليتي البحث واإلنقاذ؟ ومن املسؤول عن تنظيم هاتني العمليتني؟	

• كيف ستعالج الرفات البرشية؟	

• من سيتوىل تنظيم اإلسعافات األولية، وعربات اإلسعاف املؤقتة، واإلجالء الطبي، واإليداع يف املستشفيات؟	

• ما هي أنظمة التسجيل والتوزيع التي ستستخدم )فيام يخص األدوية(؟	

الخدمات الصحية. 4

إن الحصول عىل املاء الصالح للرشب والتمتع بظروف صحية مرضية يف املآوي والحصول عىل تغذية سليمة، كل ذلك يساعد عىل تفادي تفيش 

األمراض. وينبغي تناول تلك املسائل قبل إطالق الربامج الصحية. وينبغي النظر يف املسائل التالية املتعلقة بالصحة والتغذية يف التخطيط لالستجابة 

للكوارث والتخطيط لحاالت الطوارئ عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي:

• من املسؤول عن االحتياجات الصحية والغذائية؟	

• ما هي البنية املحلية للرعاية الصحية وكيف تعمل أثناء حاالت الطوارئ؟	

• أين ميكن إجراء عمليات التطعيم من األمراض املعدية )مثل مرض الحصبة(؟	

• ما هي االحتياجات الغذائية اإلضافية )بالنسبة مثالً لألطفال والنساء الحوامل واملرضعات وما إىل ذلك( أو برامج التغذية الخاصة التي 	

قد تكون رضورية؟

• ما هي الوكاالت الحكومية أو غري الحكومية املسؤولة عن الرعاية الصحية، والوقاية من األمراض، وحمالت التوعية بالصحة العامة؟ 	

وما هو الدور الذي ينبغي للجمعية الوطنية االضطالع به يف هذا الصدد؟

• هل تختلف الحامية الصحية واالحتياجات التغذوية يف فصل الشتاء؟ وبأي طريقة؟ وما هي التدابري الخاصة التي ينبغي النظر فيها 	

أثناء حاالت الطوارئ الشتوية؟

• كيف ميكن حل مشكلة االكتظاظ؟ وكيف ترض املشكلة بالرعاية الصحية أثناء حاالت الطوارئ وبعدها؟	

• ما هي التدابري التي ينبغي اتخاذها بالنسبة لفئات السكان املختلفة )مثل األطفال والنساء الحوامل واملسنني واملعاقني وما إىل ذلك(؟	

• ما هي األدوية واملعدات الدوائية املتاحة؟ وما هي اإلمدادات اإلضافية املطلوبة وبأي كمية؟	

• هل مرافق التخزين متاحة؟ وإن مل يكن األمر كذلك، ما الذي ينبغي فعله؟	

• هل ميكن الحصول عىل الخدمات النفسية االجتامعية؟ وهل توجد سياسة وطنية بهذا الصدد؟ وكيف ميكن معالجة املسائل النفسية 	

االجتامعية عىل أحسن وجه يف السياق الثقايف والسياق التقني؟

تحسني نوعية املاء، ومرافق الرصف الصحي، والنظافة الصحية. 5

كثرياً ما ال يتوافر املاء الصالح للرشب ومرافق الرصف الصحي املالمئة واملواد الالزمة للنظافة الصحية يف حاالت الطوارئ-وقد يجعل ذلك كله الناس 

أكرث عرضة لإلصابة باألمراض أو للوفاة بسبب مرافق املاء والرصف الصحي غري الصحية. ونظراً ألن بإمكان الناس العيش بدون غذاء مدة أطول 

من العيش بدون ماء، فإن توفري إمدادات املاء الصالح للرشب تشكل أولوية قصوى يف حاالت الطوارئ.
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ويؤدي تعزيز مرافق الرصف الصحي والنظافة الصحية دوراً بنفس القدر من األهمية يف الحد من املخاطر الصحية البيئية. وينبغي أن تتضمن 

التدابري الالزمة يف هذا الصدد اآليت: التخلص من الفضالت البرشية والنفايات الصلبة، ومكافحة الحرشات والقوارض، واملامرسات السليمة يف مجال 

النظافة الصحية، وترصيف املاء، وإدارة املياه املستعملة. وينبغي أن تتضمن الخطة أيضاً مواد تتعلق بإمدادات املاء وتوزيعها وبتعزيز مرافق 

الرصف الصحي والنظافة الصحية أثناء حاالت الطوارئ.

وفيام يتعلق باملاء، ينبغي تحديد اآليت:

• ما هي مصادر املاء الحالية؟ ما هي كمية املاء التي توفرها وما مدى جودتها ومن هم مستخدموها الحاليون؟	

• ما هي القدرات التقنية املتوفرة؟	

• هل يوجد نظام لإلمداد باملاء ولتوزيعه وإن كان األمر كذلك، هل نقاط املاء قريبة مبا يكفي من املساكن؟	

• هل من الرضوري معالجة املياه؟ وهل هذا ممكن؟ وما هو نوع املعالجة املطلوب؟	

• ما هي املعدات التي سيتعني توفريها وهل هناك حاجة إىل صهاريج ماء )إذا مل تكن مصادر املاء املحلية متاحة(؟	

وفيام يتعلق بالرصف الصحي، ينبغي تحديد اآليت:

• ما هي مامرسة التغوط الحالية؟ هل توجد أي مرافق للرصف الصحي، وإن كان األمر كذلك، ما هي حالتها الحالية ومن املسؤول عنها 	

)الشعب العامة أم القطاع الخاص(؟

• هل األرس معتادة عىل بناء املراحيض واستخدامها؟	

• هل ينبغي تنظيم برامج تدريب عن املامرسات الجيدة للرصف الصحي؟	

وفيام يتعلق بالنهوض بالنظافة الصحية، ينبغي تحديد اآليت:

• إعداد 	 يف  إرشاكهم  يتم  وهل  الصحية  والنظافة  الصحي  الرصف  مجايل  ويف  املاء  من  احتياجاتهم  بشأن  الناس  استشارة  تجري  هل 

االستجابة؟

• ما هي املعتقدات واملامرسات التقليدية املرتبطة بجمع املاء وتخزينه واستعامله؟	

• هل يتوفر لدى الناس ما يكفي من حاويات تخزين املاء؟	

• ما هي املعتقدات واملامرسات الحالية )مبا يف ذلك املامرسات التي تراعي البعد الجنساين( فيام يتعلق بالتخلص من الفضالت؟	

• هل يحصل الناس عىل املوارد الالزمة لتنظيف الرشج؟	

• هل يحصل الناس عىل الصابون وهل يغسلون أياديهم بالصابون يف األوقات الحاسمة )أي بعد التغوط وقبل إعداد الطعام والوجبات؟	

• هل تحصل النساء الاليت يف مرحلة الحيض عىل املواد الالزمة للنظافة الصحية يف فرتة الحيض؟	

• هل مواد اإلعالم والتثقيف واالتصاالت متاحة بشأن مامرسات النظافة الصحية؟	

الغذاء والتغذية. 6

يرمي توفري الغذاء إىل تلبية االحتياجات التغذوية للسكان املترضرين خالل حاالت الطوارئ. وينبغي أن تحدد خطة التأهب للطوارئ عىل نحو 

دقيق كيفية توفري الغذاء يف حاالت الطوارئ التي تتباين من حيث خطورتها وتأثريها. وينبغي اإلجابة عىل األسئلة التالية أثناء مرحلة التخطيط، 

حسب السياقات ذات الصلة )عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي(: 
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• من املسؤول عن تقييم احتياجات اإلمداد باألغذية وتنسيق هذا الجزء من عملية االستجابة للكوارث؟	

• ما هي األغذية املتوفرة عىل املستوى املحيل، يف املنطقة بأكملها وعىل املستوى القطري؟ وما هي قدرات األسواق املحلية وما هي 	

األسعار املتداولة فيها؟

• ما هي املواد الغذائية التقليدية أو األكرث استهالكاً التي قد تنقص إمداداتها؟	

• ما هي اللوازم التي ينبغي أن تحويها سلة األغذية؟	

• ما هي االحتياجات اليومية من السعرات الحرارية يف مختلف البيئات املناخية )مثل البيئة الباردة والبيئة الجبلية(؟	

• ما هي االحتياجات األساسية التي ينبغي تلبيتها بالنسبة لألطفال الصغار؟	

• ما هي أنظمة توزيع الغذاء التي سبق استخدامها يف املنطقة املحلية ويف املقاطعة ويف البلد؟	

• كيف ميكن استخدامها يف حاالت الطوارئ؟	

• هل سيزود أيضاً بالغذاء السكان غري املترضرين الذين يعيشون بالقرب من منطقة الطوارئ؟ )تثار هذه املسألة حينام يعاين أيضاً 	

الناس غري املترضرين من ضعف شديد حتى يف ظل الظروف العادية(.

• من املسؤول عن االتصال بالحكومة وبالجهات الدولية املانحة لألغذية )مثل برنامج األغذية العاملي(، واملنظامت غري الحكومية وغريها 	

من الوكاالت؟

• ما هي متطلبات تخزين الغذاء؟ وما هي مرافق التخزين املتاحة؟	

اإلغاثة. 7

ينبغي أن تتناول الخطة بالتفصيل الطريقة التي ستلبى من خاللها االحتياجات الطارئة األساسية الفورية املتعلقة باملأوى واملاء والغذاء. واملواد 

غري الغذائية املعتادة املدرجة يف هذه الخطة هي: الصابون واألغطية وأدوات املطبخ وحاويات املاء وعلب الكربيت. ونظراً ألن الحاالت قد تتباين، 

فإنه ينبغي تجميع قامئة اللوازم األساسية استناداً إىل االحتياجات املتوقعة للسكان األكرث تعرضاً للرضر، مع مراعاة التنوع الثقايف، حسب االقتضاء. 

وينبغي أن تتناول الخطة الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية اآليت:

• ما هي املواد التي سيلزم توفرها وأي منها متاح بالفعل؟	

• من سيتوىل تنسيق التفاوض بشأن االتفاقات القامئة من قبل واملربمة مع موردي تلك املواد؟	

• إىل أي مدى ميكن لألسواق املحلية واملنظامت املساعدة يف توزيع تلك السلع؟	

• كيف ميكن تعزيز تلك اآلليات لالضطالع بدور أكرب يف أنشطة اإلغاثة؟ 	

• ما هي قدرات التخزين املحلية وما هي املرافق اإلضافية التي ستكون مطلوبة؟	

• ما هو املخزون املتاح من األغطية، وحاويات املاء، والوقود الالزم إلعداد الغذاء، واملواقد، وأدوات املطبخ، واملالبس وغري ذلك من 	

املواد األساسية غري الغذائية؟

• ما هي عمليات االستهداف والتسجيل والتوزيع؟ ومن املسؤول عن إدارة إمدادات اإلغاثة؟	

• من املسؤول عن تقييم االحتياجات؟	

• كيف ستتحقق كفالة عملية الرصد والتقييم؟	

• كيف سيجري تنظيم تنسيق الجودة والكميات والتغطية مع الوكاالت األخرى؟	
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املأوى. 8

يف بعض الحاالت، يتطلب األمر توفري مأوى الطوارئ ملن دمرت منازلهم أو لغري اآلمنني. وقد يقتيض ذلك إجراء أعامل تصليح عاجلة )مبا يف ذلك 

توفري أدوات مالمئة ومواد مستخدمة محلياً(، أو توزيع خيام وأقمشة عازلة للأموى املؤقت، أو إيواء املرشدين يف مبان عامة مثل املدارس. وينبغي 

النظر يف املسائل التالية املتعلقة باملأوى يف التخطيط لالستجابة للكوارث والتخطيط لحاالت الطوارئ عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي:

• ما هي السياسة الحكومية إليواء السكان املترضرين من الكوارث؟ وما هي الهيئة الحكومية املكلفة باألنشطة املتعلقة باملأوى؟	

• ما هي املنظامت الحكومية واملحلية والدولية الفاعلة يف مجال توفري املأوى؟	

• من املسؤول عن اإلدارة وتقييم االحتياجات فيام يتعلق باملأوى؟	

• هل إمدادات الخيام ومواد البناء واألغطية البالستيكية مطلوبة؟	

• هل تحددت املواقع أو املباين املستخدمة كآمو عامة لتلبية احتياجات ممكنة طارئة واسعة النطاق؟	

• كيف ستحدد املواقع؟ هل توجد صعوبات فيام يتعلق مبلكية األرايض؟ وما هي املشكالت املحتملة التي قد تنشأ داخل املجتمع 	

املحيل؟

• ما هي الصعوبات الخاصة التي قد تنشأ يف مختلف الفصول )الشتاء والصيف وموسم األمطار وما إىل ذلك؟	

• الغذائية، 	 املساعدات  )مثل  األصدقاء  أو  األقارب  لدى  استضافتهم  أو  إيوائهم  سيتم  من  سيطلبها  التي  املساعدات  أنواع  هي  ما 

الصحي(؟ الرصف  ولوازم  املاء،  إمدادات  أو  الصحية  النظافة  ولوازم  الطبخ،  ولوازم  التدفئة،  وإمدادات 

• هل ستكون املساعدة النقدية أكرث مالمئة لتزويد الناس مبجموعة من الخيارات؟	

• ما هي مواد البناء التقليدية املتاحة محلياً؟ هل سيلحق رشاء واستخدام مواد البناء التقليدية الرضر بالبيئة وما هي املواد التي ميكن 	

استخدامها لالستعاضة عن تلك املواد؟ وينبغي تذكر استخدام ما هو مالئم محلياً )مثل استثامر نوع املواد التي يستخدمها الناس 

بالفعل لإلسكان وكيفية تحسني السالمة يف البناء(.

• ما هي الحلول التي تساعد عىل استخدام املعارف والقدرات واملوارد املجتمعية عىل النحو األمثل يف توفري املأوى؟ كيف ستحسن 	

اإلجراءات  لعرض  البناء«  عن  »عروض مرسحية  استخدام  طريق  عن  املحيل  املجتمع  توعية  )مثل  محلياً  املأمون«  »البناء  تقنيات 

املالمئة(؟ والرتصيص  والتدعيم  التثبيت  وإجراءات  والتعزيزات  األسس  مثل وضع  املأمون،  البناء  لتحقيق  الرئيسية 

• كيف سيجري تقييم أي مخاطر متعلقة باملنازل واملستوطنات القامئة؟ وكيف سيجرى تقييم مدى ثبات املواقع السكنية بعد وقوع 	

الكوارث؟ وكيف ميكن ضامن التخطيط املناسب لبناء املساكن للتقليل من املخاطر؟ وما هي إجراءات التحسني التي ميكن اتخاذها 

للتقليل من املخاطر املستقبلية املقرتنة باملساكن التي تحتاج إىل إصالح؟

• كيف ميكن للمساعدات التقنية للبناء أن تدعم عىل نحو أفضل عودة األرس املعيشية إىل مساكنها، عند االقتضاء؟ وينبغي تذكر أن 	

األرس املعيشية سرتغب يف العديد من الحاالت يف العودة عىل الفور إىل منازلها املترضرة أو املدمرة.

مل شمل األرسة. 9

أحد املهام ذات األولوية يف مجال الرعاية االجتامعية يف العديد من عمليات اإلغاثة هو اإلرساع يف إجراء بحث عن األشخاص املفقودين ومل شمل 

أفراد األرسة. فاألرسة هي الوحدة االجتامعية األساسية يف معظم املجتمعات وهي تضطلع بدور رئييس يف تلبية االحتياجات الشخصية ويف حل 

املشكالت املجتمعية. وينبغي للجمعيات الوطنية املسؤولة عن مل شمل أرسة أن تنظر يف املسائل التالية عند التخطيط عىل املستوى الوطني:

• من املسؤول عن إدارة أنشطة البحث وإعادة التوحيد ومن سيشارك يف تلك األنشطة )من املوظفني أو املتطوعني(؟	
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• هل تشارك اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والجمعية الوطنية املضيفة؟	

• ما هو عدد األرس التي قد تحتاج إىل سكن مؤقت؟	

• ما هي املعايري الثقافية التي قد تؤخر أنشطة مل الشمل )مثل األفكار املحرمة بشأن التصوير واالستخدام املحظور له(؟	

• ما هي املناهج أو النهج التي ستستخدم لالضطالع بتلك األنشطة؟	

• ما هي مناهج االتصال التي ستستخدم للم شمل أفراد األرسة؟	

• ما هي الوكاالت واإلدارات الحكومية األخرى املسؤولة عن تلك العمليات؟ وما هو مستوى التنسيق املطلوب؟	

• يف أي مرحلة من مراحل االستجابة، ينبغي البدء يف عمليات البحث؟ )وهي تبدأ عادة بعد 24 أو 48 ساعة، ألن العديد من األرس 	

تتمكن من تحديد أماكن املفقودين من أقاربها خالل تلك الفرتة(.

• كيف سيعلم السكان املترضرون بوجود هذه الخدمة؟	

الحامية والسالمة واألمن. 10

ينبغي أن تحدد خطة التأهب من املسؤول عن توفري الحامية والسالمة واألمن للسكان املترضرين من الكوارث. وهذه املسؤولية عادة ما تقع 

عىل عاتق الحكومة الوطنية، رغم احتامل مشاركة جهات أخرى. وينبغي أن تحدد الخطة أيضاً اإلجراءات التي يتعني اتخاذها لكفالة أمن موظفي 

مبادئ  الدويل  االتحاد  أعد  فقد  معقدة،  األمن  مسألة  ألن  ونظراً  للكوارث.  االستجابة  املشاركني يف  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  ومتطوعي 

.FedNet توجيهية مالمئة بهذا الصدد وهي متاحة عىل املوقع اإللكرتوين لالتحاد

وتقوم اإلجراءات األمنية لالتحاد الدويل يف امليدان، مبا يف ذلك مدونتا قواعد السلوك املؤسيس والشخيص عىل سبعة عوامل هي:

• القبول	

• والتحديد	

• واملعلومات	

• واألنظمة	

• والسلوك الشخيص	

• واالتصاالت	

• والحامية	

ويتفرد الصليب األحمر والهالل األحمر بالعاملني األوليني وهام يتناوال اآليت:

“1“ القبول )السيايس والعميل عىل حد سواء( للمبادئ األساسية التي توجه عمل الصليب األحمر والهالل األحمر

“2“ والتحديد، من خالل االستخدام املعرتف به لشعار الصليب األحمر.

اللوجيستيات والنقل. 11

غالباً ما تتطلب عمليات االستجابة الطارئة نقل العديد من املوظفني وكميات كبرية من املساعدات اإلنسانية واملعدات إىل موقع الكارثة. وعليه، 

فإن املسائل املتعلقة باللوجيستيات والنقل مهمة إلنجاح عملية االستجابة. وينبغي النظر يف الجوانب التالية للوجيستيات والنقل عند التخطيط 

عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي:
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• ما هي الطرق الرئيسية والبديلة إليصال املساعدات اإلنسانية إىل املناطق املتوقع تعرضها لكارثة وإىل السكان املحتمل ترضرهم؟	

• هل أبرمت اتفاقات مع املوردين لإلرساع بعمليات الرشاء؟ وأين تقع املوانئ واملطارات املتاحة، مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلة فيام 	

يتعلق بالقدرات واإلجراءات؟

• ما هي أنسب مواقع التخزين املتاحة وأين تقع؟	

• هل تحددت وسائل املواصالت )مثل الطرق والسكك الحديدية والطرق الجوية( وهل تحددت مسائل مثل مدى إتاحتها وتكلفتها؟	

• ما هي قطع الغيار التي قد تكون مطلوبة للسيارات؟ وهل اتخذت ترتيبات أولية لتوريدها؟	

• ما مدى إتاحة مستودعات الوقود ومحطات الوقود وهل هناك أي تقييدات بهذا الشأن؟	

• ما هو مستوى التعاون القائم مع املكتب الحكومي املسؤول أو الوزارة املسؤولة عن التخليص الجمريك للسلع القادمة؟ وهل تم 	

الهياكل الحكومية املعنية لضامن إعطاء األولوية إىل استرياد املساعدات اإلنسانية؟ التوصل إىل اتفاق مع 

• ما هي اآلثار املحتملة لألحوال الجوية عىل عمل اللوجيستيات؟	

• هل تم تحديد االحتياجات وتنظيم التدريبات للموظفني أو اإلدارات املسؤولة عن اللوجيستيات يف حاالت الطوارئ؟	

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 12

من الرضوري إجراء اتصاالت مستمرة وفعالة بني مختلف عنارص الحركة إلنجاح أي عملية طارئة. وفيام يخص االتصاالت الالسلكية، ينبغي إعداد 

قامئة باملوجات الالسلكية ذات الصلة يف خطة الطوارئ. وينبغي أن تحدد الخطة أيضاً من سيتوىل تنظيم النفاذ إىل املعدات الالسلكية والحفاظ 

عليه ومراقبته. وينبغي مراعاة اآليت عند التخطيط عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي:

• ما هي قدرات الجمعية الوطنية )فيام يخص التواصل وأنواع االتصاالت والتغطية وما إىل ذلك(؟	

• املعلومات واالتصاالت واستريادها-ال سيام يف حاالت 	 أنواع معدات تكنولوجيا  باستخدام مختلف  املتعلق  الوطني  الترشيع  ما هو 

الطوارئ؟

• النقالة 	 والهواتف  الساتلية،  والهواتف  اليدوية،  الالسلكية  األجهزة  )مثل  إليها  االحتياج  تتوقعون  التي  االتصاالت  معدات  هي  ما 

عليها؟ املوافقة  ومتت  والقنوات  الالسلكية  املوجات  تحددت  هل  األرضية(؟  والخطوط 

• هل خصصت موجات السلكية لالتحاد الدويل وللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر يف حالة وقوع كوارث؟	

• هل أدخلت القوانني والقواعد واملبادئ الدولية املتعلقة باالستجابة للكوارث وقوانني برنامج مواجهة الكوارث يف البلد للمساعدة عىل 	

استرياد معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

• هل وقع البلد املعني عىل اتفاقية تامبريي؟	

االتصال واإلبالغ. 13

ينبغي  ما،  بكارثة  املتعلقة  للمعلومات  تنسيق  كجهة  العمل  من  الدويل  االتحاد  ولتمكني  االتصاالت.  أهمية  عىل  يكفي  مبا  التشديد  ميكن  ال 

للجمعيات الوطنية أن تبلغ فوراً املنظمة بأي كارثة كربى وبحجم الرضر الذي وقع وباإلجراءات املبارشة التي يجري اتخاذها. ومن املهم بوجه 

خاص إدخال املعلومات يف الوقت املناسب يف نظام معلومات إدارة الكوارث لتنبيه الدوائر املعنية بإدارة الكوارث عىل نطاق واسع، خاصة إذا كان 

حجم حالة الطوارئ يستلزم تقديم مساعدات دولية.
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وميكن لقسم رسم الخرائط يف إدارة دعم العمليات بأمانة االتحاد أن يصدر رسيعاً خرائط للمساعدة يف عملية التخطيط لالستجابة للكوارث أو 

للطوارئ. وميكن إتاحة تلك الخرائط من خالل نظام معلومات إدارة الكوارث لتبادلها مع الجمعيات الوطنية ومديري الكوارث بالصليب األحمر 

والهالل األحمر.

وتعد أيضاً أنظمة املعلومات الجغرافية وآليات رسم الخرائط والتقاط الصور بالسواتل من املوارد التي ينبغي استكشافها مع الحكومة والرشكاء 

املجتمعيني من الدوائر األكادميية والعلمية.

وتشمل املسائل التي ينبغي النظر فيها عند صياغة خطط وطنية أو إقليمية أو عاملية اآليت:

• كيف ستكون االسرتاتيجية اإلعالمية؟	

• هل ميكن للموظفني الحاليني التعامل مع التدفق املحتمل للصحفيني والطلبات املتوقعة لوسائط اإلعالم، أم ينبغي تعيني موظفني 	

إضافيني؟

• هل ميكن للموظفني الحاليني تقديم معلومات يف الوقت املناسب للمنشورات اإلعالمية والتقارير التشغيلية والنداءات املوجهة إىل 	

الجهات املانحة أم ينبغي تعيني موظفني إلعداد التقارير؟

• كيف ينبغي تنسيق العالقات مع وسائط اإلعالم؟	

• كيف ستكون االسرتاتيجية اإلعالمية بالنسبة للسكان املستهدفني-داخل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر؟ وبالنسبة 	

للوكاالت األخرى؟ املانحة؟ وبالنسبة  للجهات 

الرصد والتقييم. 14

مبجرد تقديم املساعدات األولية إىل السكان املترضرين، ينبغي التأكد من وصول املساعدات إىل املستفيدين كام كان مقرراً، وتحقيقها للتأثري املرجو 

وعدم إغفال أي احتياجات غري ملباة. ويشكل تنفيذ رصد وتقييم خطة العمل )سواء فيام يتعلق باالستجابة ككل أو بالربامج الفردية( جزءاً ال يتجزأ من 

االستجابة للكوارث. وينبغي مراعاة اآليت عند وضع خطط لالستجابة للكوارث وخطط للطوارئ عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو العاملي:

• ما هو مستوى الرصد والتقييم املطلوب؟	

• ما هي املناطق التي ستحتاج إىل الرصد يف كل قطاع؟	

• ما هي األدوات التي ستلزم لالضطالع بعمليتي الرصد والتقييم )مثل الصيغ والقوائم املرجعية وصيغ اإلبالغ وما إىل ذلك(؟	

• كيف سيتم تناول املسائل الناشئة عن عمليتي الرصد والتقييم؟	

• كيف سيجري تحديد املوظفني واملتطوعني الالزمني وتدريبهم؟	

• كيف ستشارك املجتمعات املستفيدة يف العملية بأكملها؟	
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املرفق 3

تحديد القدرات واملوارد

تحديد القدرات الداخلية والخارجية

رغم أن تحديد القدرات الداخلية يشكل أولوية، فإننا ينبغي أال ننىس أن هناك منظامت وكيانات أخرى تعمل يف الغالب يف نفس املجاالت 

املواضيعية أو تتمتع بوجود يف نفس املناطق الجغرافية حني نخطط للتدخل.

وسوف يساعدنا التعرف عىل مواردنا وقدراتنا عىل تفادي ازدواج الجهود وعىل وضع اسرتاتيجياتنا وعىل تنسيق اإلجراءات والتوصل إىل اتفاقات 

تعاون عىل نحو أفضل. كام سيسمح لنا ذلك باستخدام مواردنا التي تكون عادة محدودة والتي ينبغي إعطاؤها األولوية االستخدام األمثل.

إدراج املوارد املستقبلية املحتملة

رغم أن املوارد والقدرات الحالية هي الوحيدة التي ميكن أن نعول عليها بشكل كامل، فإن خرباتنا مع الكوارث السابقة بينت لنا أن بإمكاننا 

االعتامد، حسب نوع وحجم الحدث، عىل الجهات الرشيكة والجهات املانحة وآليات التنسيق التي ستمكننا من الحصول عىل موارد إضافية 

مبجرد وقوع الكارثة.

ولبلوغ هذا الهدف، واستناداً إىل الخربات السابقة، من الرضوري تقدير املوارد والقدرات التي ستتوفر يف املستقبل والتنبؤ بها بالنسبة ملختلف 

السيناريوهات أو األحداث. 

وسيسمح لنا ذلك باالستعداد عىل نحو أفضل وبتحديد اسرتاتيجيات للتكيف والنمو املؤسيس، إذا تجاوز حجم املوارد املتوقعة املطلوبة لحدث 

معني التنبؤات )كام يف حالة إعصار ميتش وما إىل ذلك.(

ما هي املوارد والقدرات التي ينبغي تحديدها؟

ال توجد وصفات سحرية أو قوائم كاملة للقدرات واملوارد التي يتعني تحديدها ألنها تختلف عادة وفقاً للسياق والسيناريوهات املحددة. لكن، 

عند تناول تخطيط إحدى الجمعيات الوطنية، ميكن تحديد أربعة مجاالت ميكن أن تدمج أهم الجهات وقت االستجابة اإلنسانية وهذه املجاالت 

هي:

• القدرات واملوارد الداخلية املؤسسية	

• القدرات واملوارد الخارجية املؤسسية	

• االتفاقات مع الرشكاء اآلخرين	

• القدرات واملوارد املجتمعية	

القدرات واملوارد املؤسسية الداخلية:

الجمعية الوطنية والحركة

القدرات واملوارد الداخلية هي كافة القدرات واملوارد التي أسندها مختلف أعضاء الحركة، سواء متتعوا أم ال بحضور قطري، أو التي ميكنهم 

إرسالها إىل املنطقة اإلقليمية التي عرفتها خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ يف األولويات أو السيناريوهات املحددة. وميكن تجميع ذلك 
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يف الفئات التالية للمساعدة يف إجراء التحليل الالزم يف هذا الصدد:

املقار الوطنيةالجمعية الوطنية املضيفة والفروع التابعة لها

الفروع

الفروع الثانوية

تتمتع بوجود قطريالجمعيات الوطنية املشاركة

ال تتمتع بوجود قطري

تشارك يف اتفاقيات واتفاقات ثنائية

وفد البلدأمانة االتحاد الدويل

الوفد اإلقليمي

وحدة إدارة الكوارث يف املنطقة

جنيف

تتمتع بوجود قطرياللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

ال تتمتع بوجود قطري

القدرات واملوارد املؤسسية الخارجية

الحكومة واملؤسسات األخرى

يُقصد بها القدرات واملوارد التي متتلكها املؤسسات واملنظامت األخرى من خارج الحركة والتي تضطلع مبسؤوليات وتتمتع بوجود أو بالرغبة 

يف العمل يف املنطقة الجغرافية املحددة يف خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ. ووفقاً ملهمة تلك املؤسسات واملنظامت ودورها ومجال 

إىل ذلك(،  والبلدية وما  الصحة  املدين ووزارة  الدفاع  )مثل  الحكومية  املؤسسات  النطاق هي:  فئات واسعة  لثالث  تصنيفها  مسؤولياتها، ميكن 

واملنظامت الوطنية أو الدولية غري الحكومية )مثل مؤسسة كري ومنظمة أوكسفام وما إىل ذلك(، ومنظامت التعاون متعددة األطراف أو ثنائية 

األطراف )مثل وكاالت األمم املتحدة، ومرصف البيانات للبلدان األمريكية، والوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

وما إىل ذلك(.

الفئات، بل ينبغي تحديد أي من هذه املؤسسات أو املنظامت تضطلع أو ميكن  وليس من الرضوري إجراء تحليل موسع لكل فئة من هذه 

الداخلية  القدرات واملوارد  أن تضطلع بدور مهم وقت االستجابة للكارثة. وللحصول عىل مزيد من املعلومات واألدوات فيام يتعلق بتسجيل 

الطوارئ. لحاالت  التخطيط  الوحدة 3 من مجموعة تجهيزات حلقة عمل  إىل  الرجوع  يرجى  والخارجية، 
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املرفق 4

إجراءات التشغيل املوحدة

إن الغرض من وضع إجراءات تشغيل موحدة هو ضامن أن يضطلع األشخاص الرئيسيون أو أن تضطلع الوحدات الرئيسية ببعض املهام بطريقة 

محددة. وتعد إجراءات التشغيل املوحدة هي السبيل إىل ضامن أن يجري االضطالع باملهام املحددة يف خطة االستجابة للكوارث أو خطة الطوارئ 

عىل نحو رسيع ووفقاً للمعايري املتفق عليها مسبقاً. وإجراءات التشغيل املوحدة هي التي تربط بني تلك الخطط واالستجابة التشغيلية الفعلية.

وينبغي أن تكون إجراءات التشغيل املوحدة كاآليت:

• بسيطة وسهلة الفهم )ويفضل أن تكون يف صيغة قامئة مرجعية(	

• أن تكون قامئة بذاتها	

• أن تشري بوضوح إىل كيفية القيام مبهمة ومن املسؤول عن ضامن االضطالع بها ومن يؤديها بالفعل	

• أن تحظى باملوافقة وأن يجري تعميمها داخل املنظمة وأن تستخدم يف التدريب.	

وميكن استخدام الرسوم البيانية للمساعدة يف تصور البنية الكلية لإلجراءات التشغيلية املوحدة املرتبطة باالستجابة أو اإلجراءات التشغيلية 

املوحدة املتعلقة بقطاع معني.

وينبغي أن تحتوي إجراءات التشغيل املوحدة عىل األقل عىل اآليت:

العنوان: الذي يبني ما الذي تشمله إجراءات التشغيل املوحدة. مثال: إجراءات التشغيل املوحدة بشأن سلسلة لوجيستيات.

تاريخ اإلصدار: )مثالً أول أيار/مايو 2007(

فرتة الصالحية: )مثالً من أول أيار/مايو 2007 إىل 30 نيسان/أبريل 2009(

من املقرر استعراضها بحلول )مثالً 30 نيسان/أبريل 2008(

الغرض من اإلجراءات التشغيلية املوحدة: مثال: يف حال حدوث فيضانات يف مقاطعة س، تقام سلسلة لوجيستيات من املوانئ الدولية للوصول 

إىل املستودع الرئييس يف مدينة ص لدعم اإلغاثة واملأوى واملاء والرصف الصحي والرعاية الصحية وما إىل ذلك.

اإلدارة املسؤولة )مثالً قسم اللوجيستيات(

املنصب املسؤول: )مثالً رئيس قسم اللوجيستيات(

العمليات والقرارات التي ستؤدي إىل استخدام اإلجراءات التشغيلية املوحدة:

مثال: تقرر إدارة الجمعية الوطنية- الرئيس واألمني العام ورئيس اإلدارة املعنية باالستجابة للكوارث أو أي تشكيلة من تلك العنارص، وفقاً لقواعد 

الجمعية الوطنية- بشأن الحاجة إىل االستجابة لحالة الطوارئ ويبني التقييم األويل ما هي مواد اإلغاثة الرضورية وما إىل ذلك.

العالقات بالكيانات األخرى:

ينبغي أن يبني هذا القسم اآليت حسب الرضورة:

• التنسيق الرضوري/املتوقع – داخل الحركة ومع الجهات الخارجية )مثل الحكومة واملنظمة غري الحكومية واألمم املتحدة وما إىل 	
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ذلك(

• الصالت مع اآلخرين )ما هي وكيف تكون وتكون مع من( التي تضمن تفعيل إجراءات التشغيل املوحدة	

• املعلومات ووسائط اإلعالم	

• وغري ذلك حسب االقتضاء	

السالمة واألمن

إذا كان من املعلوم أن املسائل املتعلقة بالسالمة أو باألمن قد تثار عند االضطالع بإجراءات التشغيل املوحدة، فإن من الرضوري تقديم وصف 

لتلك املسائل وتفاصيل التدابري الالزمة لضامن تحقيق السالمة واألمن عىل النحو األمثل للموظفني واملعدات.

األنشطة/املهام التشغيلية

التشغيل املوحدة وتحديد من يتوىل ماذا وكيف وأين. ومن املمكن أن تساعد  من الرضوري تقديم وصف تفصييل لألنشطة لتنفيذ إجراءات 

الصدد. البيانية يف هذا  املرجعية والرسوم  القوائم 

التدريب عىل إجراءات التشغيل املوحدة ومحاكاتها

مثال: سيحرض كافة موظفي اللوجيستيات دورة تدريبية مدتها ساعتني حول إجراءات التشغيل املوحدة. وسينظم تدريب سنوي ليوم واحد عن 

إجراءات التشغيل املوحدة يف حزيران/يونيه.

استعراض إجراءات التشغيل املوحدة

مثال: سيجرى استعراض إلجراءات التشغيل املوحدة يف موعد ال يتجاوز شهر آذار/مارس من كل عام وبعد كل عملية تفعل خاللها تلك اإلجراءات. 

ويتوىل رئيس قسم اللوجيستيات مسؤولية تنظيم هذا االستعراض وضامن إدراج استنتاجاته يف إجراءات التشغيل املوحدة.

وقد يستلزم تغري الظروف إجراء تعديل يف إجراءات التشغيل املوحدة. وينبغي عىل األقل إجراء استعراضات وتقييامت منتظمة وتعديل اإلجراءات 

بناء عىل ذلك. وتحدد عدد املرات التي ينبغي خاللها تكرار ذلك يف القسم الوارد أعاله الذي يحدد فرتة صالحية إجراءات التشغيل املوحدة. 

وباإلضافة إىل إجراء ذلك االستعراض عىل نحو منتظم، ينبغي إجراء تقييم وإن لزم األمر تعديل لإلجراءات عقب كل عملية تستخدم خاللها تلك 

اإلجراءات.

مرفقات:

• قوائم مرجعية	

• قوائم اتصال	

• قوائم املوارد	

• مناذج واستامرات	

• أدلة	

• غري ذلك حسب االقتضاء	
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للحصول عىل مزيد من املعلومات عن منشور االتحاد الدويل، يرجي االتصال:

بالسيد/بانكاج ميرشا

موظف أقدم بإدارة التأهب وإدارة الكوارث واألزمات

الهاتف: 4253 730 22(0)41+

الفاكس: 4480 730 22(0)41+

pankaj.mishra@ifrc.org :العنوان اإللكرتوين

www.ifrc.org

المبادئ األساسية للحركة الدولية

للصليب األحمر والهالل األحمر

اإلنسانية

انبثقت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر عن الرغبة يف إغاثة جرحى الحرب دون متييز 

بينهم. وهي تواصل جهودها عىل الصعيدين الدويل والوطني للوقاية والتخفيف من آالم اإلنسان أينام 

والتعاون  والصداقة  التفاهم  اإلنسانية وتعزيز  الكرامة  احرتام  الحياة والصحة وضامن  كانت وحامية 

والسالم الدائم بني جميع شعوب العامل.

عدم التحيز

أو  الطبقات  أو  األجناس  أو  القوميات  بني  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  تـَُميِّز  ال 

األديان أو العقائد السياسية فهي ال تهدف إال إىل إزالة معاناة اإلنسان وتعطي األولوية للحاالت التي 

تتطلب عمالً عاجالً.

الحياد

لالحتفاظ بثقة الجميع ، متتنع حركة الصليب األحمر والهالل األحمر عن االشرتاك يف أي أعامل عدائية 

أو يف مجاالت متعلقة باملسائل السياسية والدينية والعرقية واإليديولوجية.

االستقالل

حركة الصليب األحمر والهالل األحمر مستقلة. ورغم أن الجمعيات الوطنية تعمل كأجهزة مساعدة 

للسلطات العامة فيام تضطلع به من نشاطات إنسانية وتخضع للقوانني السارية يف بالدها ، فإنه يجب 

عليها أن تحافظ دامئاً عىل استقاللها حتى تستطيع أن تترصَّف مبوجب مبادئ حركة الصليب األحمر 

والهالل األحمر يف جميع الحاالت.

الخدمة التطوعية

الصليب األحمر والهالل األحمر حركة لإلغاثة التطوعية ال تسعى لتحقيق أي ربح.

الوحدة

ال توجد أكرث من جمعية واحدة فقط للصليب األحمر والهالل األحمر يف كل بلد. ويجب أن تكون 

القطر. أنحاء  لكافة  للجميع وشاملة  متاحة  خدماتها 

العاملية

إن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر حركة عاملية تتمتع كل الجمعيات بنفس الحقوق 

يف ظلـِّها وتلتزم بالتعاون فيام بينها.




