
بلغ عدد سكان سوريا 18.2 مليون نسمة في عام 2021، وهو ما 
التنمية  يقل بمقدار 2.8 مليون عن عام 2011. وانخفض مؤشر 
البشرية في سوريا )HDI( من 0.644 في عام 2010 إلى 0.567 
في عام 2020، وتحتل سوريا الآن المرتبة 151 من أصل 189 

دولة من الدول المصنفة في فئة التنمية البشرية المنخفضة.

الحادي عشر، ولا يزال حوالي  الآن عامها  السورية  الأزمة  دخلت 
6.7 مليون شخص نازحين داخلًيا، وغادر 5.6 مليون شخص من 
بلادهم1. خّلف عقد من الأزمة والانهيار الاقتصادي أكثر من 13.4 
الإنسانية.  المساعدة  أشكال  إلى شكل من  بحاجة  مليون شخص 
وأنظمة  المدارس  مثل  الحيوية  المدنية  التحتية  البنية  تعرضت 
التحتية للإسكان لأضرار  المياه ومرافق الصحة والبنية  إمدادات 

إنسانية في الجهورية العربية السورية لعام 2021  احتياجات ال 1  لمحة عامة عن ال

انسانية التابع للأمم المتحدة. )الذي تم اصداره في آذار 2021( مكتب تنسيق الشؤون ال

حالة  في  أو  اصلاحه  يتم  لم  منها  كبير  جزء  يزال  ولا  جسيمة 
سيئة في معظم المحافظات. في المناطق التي هدأ فيها الاقتتال، 
تعاني العائلات للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب 

والغذاء وخدمات الرعاية الصحية وفرص سبل العيش.

حيث  سوريا.  تاريخ  في  الأسوأ  هي  الحالية  الاقتصادية  الأزمة 
الدولية  والعقوبات  المناطق  بعض  في  مستمرًا  مازال  القتال  أن 
بواصل  ذلك  كل   )COVID-19(  -19 المستجد  كورونا  وفيروس 
في تسريع الأزمات الاقتصادية ودفع عدد متزايد من الناس إلى 
الفقر. علاوة على ذلك، الانكماش الاقتصادي الإقليمي؛ خاصة أن 
الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في لبنان المجاور قد قلل 
المرسلة  أمريكي  دولار  مليار   1.6 بمبلغ  المقدرة  التحويلات  من 
إلى سوريا كل عام بحوالي ٪50. تجدر الإشارة أن السكان الذين 
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يعيشون تحت خط الفقر يشكلون 90 %، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 
٪10 عن العام السابق2. 

ومما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية الجفاف الحالي في الشمال 
والشمال الشرقي من البلاد الناتج عن سلسلة من العوامل المناخية 
المترابطة وكذلك العوامل التي من صنع الإنسان. أزمة نقص المياه 
مقلقة للغاية، بالنظر إلى أن ما يقرب من 4.5 مليون شخص في 
والري  الشرب  كمياه  وفروعه  الفرات  نهر  على  يعتمدون  سوريا 
الزراعي في الشمال الشرقي. وفي المنطقة الشمالية الشرقية ذاتها 
أمطار غزيرة وكان هناك  الحسكة، هطلت  وتحديدًا في محافظة 

سيول وذلك في عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، ُتظهر حرائق الغابات الأخيرة في تشرين الأول / 
أكتوبر 2020 في غرب محافظة حمص وشرق طرطوس وشمال 
الهشة  الإنسانية  التحتية  البنية  على  المناخ  تغير  تأثير  اللاذقية 

بالفعل في سوريا.

تتفاقم الموارد غير الكافية والقيود المفروضة على الوصول بسبب 
بيئة الصراع غير المستقرة، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة والبنية 
من  يعانون  سوريا  في  الناس  يزال  لا   . عمومًا  المدمرة  التحتية 
الاقتتال في مواقع محددة محليًا، الذي يقتلع العديد من العائلات 

 2021 لعام  السورية  العربية  الجهورية  في  إنسانية  ال احتياجات  ال عن  عامة  لمحة   2

انسانية التابع للأمم المتحدة. )الذي تم اصداره في آذار 2021( مكتب تنسيق الشؤون ال

من منازلها، ويودي بحياة المدنيين، ويلحق الضرر بالبنية التحتية 
الأساسية ويدمرها ويحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

الملف التعريفي بمنظمة 
الهالل األحمر العربي السوري

تأسس الهلال الأحمر العربي السوري في عام 1942 واعترفت به 
الرئيسي في دمشق،  الدولية في عام 1946. ويقع مقره  اللجنة 
والهلال الأحمر العربي السوري )الجمعية الوطنية في سورية( لديه 
شبكة من 14 فرًعا في جميع محافظات سوريا و73 شعبة نشطة 
موظًفا  و5389  نشًطا  متطوًعا   10627 وتحتوي  للفروع  تابعة 

يعملون ضمن المركز الرئيسي وفروعه والشعب التابعة للفروع.

بوصفه جهة مساعدة للسلطات العامة، يعمل الهلال الأحمر العربي 
السوري بصفته الوكالة الرائدة على النحو المتفق عليه بين شركاء 
المنسق  وهو  عام 2012  في  موقعة  تفاهم  لمذكرة  وفًقا  الحركة 
الإنسانية  للمساعدات  السورية  العربية  الجمهورية  في  الوطني 

بتفويض من الحكومة السورية في عام 2008.

الهلال الأحمر العربي السوري معترف به جيًدا من قبل السلطات 
الإنسانية  الوطنية  اللجان  في  الرئيسيين  الأعضاء  أحد  وهو 
الوطني وعلى مستوى  المستوى  للكوارث على  الاستجابة  ولجنة 
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الفاعلة  الإنسانية  الجهة  بصفته  سواء.  حد  على  المحافظات 
بشكل  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  يعمل  سوريا،  في  الرئيسية 
وزارة  ذلك  في  بما  للحكومة،  التنفيذية  الوزارات  مع  وثيق 
الخارجية والمغتربين ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة والإصلاح 

الزراعي، إلخ.

لطلبات  استجاب  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  منذ عام 2011، 
مواجهة  في  والتقنية  البشرية  موارده  كاهل  على  مسبوقة  غير 
واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم عبر العقود الأخيرة. 
من خلال شبكته من الموظفين والمتطوعين، ووجوده في معظم 
أنحاء البلاد ويبقى الهلال الأحمر العربي السوري أكبر مزود وطني 
الإنسانية  المساعدة  يقدم  حيث  سوريا،  في  الإنسانية  للخدمات 
المضيفة  والمجتمعات  داخلًيا  نازح  ملايين  خمسة  من  لأكثر 

المتضررة والعائدين سنوًيا.

جنبًا إلى جنب مع الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 
غير  المنظمات  من  والعديد  الشريكة  المتحدة  الأمم  ومنظمات 
التشغيلية  القدرة  توسعت  الشريكة،  والمحلية  الدولية  الحكومية 
للهلال الأحمر العربي السوري بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة. 
في النصف الأول من عام 2021، على سبيل المثال، قدم الهلال 
الأحمر العربي السوري الخدمات المنقذة للحياة وخدمات الصحة 
اللازمة للحفاظ على الحياة لأكثر من مليون مريض عبر شبكة من 
ِمرَفقًا  يبلغ عددها 229  الثابتة والمتحركة والتي  الصحة  مرافق 
المياه  إيصال  السوري  العربي  الأحمر  للهلال  يمكن  كما  للصحة. 
السوريين  السكان  من  المئة  في   80 إلى  للشرب  الصالحة  الآمنة 

من خلال معالجة المياه وصيانة البنية التحتية المتضررة للمياه.

في  الأماكن  جميع  إلى  الإنسانية  المساعدات  وصول  تأمين  يعد 
والتعافي  الإغاثة  مجالي  في  الدعم  تقديم  على  والقدرة  البلاد 
الإنسانية  المساعدات  تقديم  ضمان  تزايد  مع  الأهمية،  بالغ  أمًرا 
المحايدة والقائمة على الاحتياجات دون انقطاع في ظل ظروف 
الهلال  قدرات  تعزيز  فإن  لذلك،  التقلب.  شديدة  وسياسية  أمنية 
الأحمر العربي السوري يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى لتلبية 

الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

لمحة عامة عن عملية التأهب 
لالستجابة الفعالة في منظمة 
الهالل االحمر العربي السوري.

الفعالة  للاستجابة  التأهب  في  الوطنية  الجمعية  عملية  إن 
تأهب  لزيادة  الأدلة  على  وقائمة  منهجية  عملية  هي   )PER(
توجيه  ، من خلال  الوقت  للاستجابة مع مرور  الوطنية  الجمعية 
وتقييم وتحديد الأولويات وتحليل ووضع /تطوير خطة عمل بما 
يتماشى مع عمليات ومبادرات الحركة الأخرى بشأن تعزيز قدرات 
التنظيمية وتصديقها، وإطار  القدرات  )تقييم  الجمعيات الوطنية  
الوصول الآمن ، والتأهب للمساعدة النقدية ، التمويل القائم على 

التنبؤ ، وغيرها(.

مع  الفعالة،  للاستجابة  التأهب  بشأن  الأولية  المناقشات  بدأت 
عدة  خلال  من   2019 عام  في  السوري،  العربي  الأحمر  الهلال 
الكوارث  وحدة  قبل  من  لوجه  وجًها  توجيهية  وجلسات  لقاءات 
والهلال  الأحمر  للصليب  الدولي  للاتحاد  التابع  والأزمات  والمناخ 
الأحمر )IFRC(. بعد مراجعة العديد من الخيارات، قرر الهلال الأحمر 
الفعالة هو الأنسب للمضي  التأهب للاستجابة  العربي السوري أن 
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يركزعلى  الذي  المؤسساتي  والتطوير  الفروع  تطوير  في  قدًما 
السوري  العربي  الأحمر  الهلال  أنشأ  ذلك،  بعد  للاستجابة.  التأهب 
جميع  من  أعضاء  ضمت  التي  الفروع  لتطوير  التوجيهية  اللجنة 
الإدارات والوحدات في الهلال الأحمر العربي السوري التي عملت 
يسمى  )ما  جيد  بشكل  يعمل  الذي  الفرع  خصائص  تحديد  على 
في  بقوة  الفعالة  للاستجابة  التأهب  نهج  يساهم  الفعال(.  الفرع 
التطوير  وحدة  فإن  وبالتالي  الوطنية،  للجمعية  الشامل  التطوير 
الإداري والتخطيط الاستراتيجي كانت هي الأنسب لقيادة العملية، 
ومن خلال وضع في هذه الوحدة نجح الهلال الأحمر السوري على 
المحافظة على الوجه المؤسساتي للعملية حيث بخلاف ما ُيعتقد 

في كثير من الأحيان أنها يجب أن تتبع إدارة الكوارث فقط.

بين  الترابط  على  تؤكد  الفعالة  للاستجابة  التأهب  وكون  هذا 
والتخطيط  الإداري  التطوير  وحدة  فإن  والفرع  الرئيسي  المركز 

الاستراتيجي كانت الأنسب لقيادة العملية. 

قام الهلال الأحمر العربي السوري بتحسين فهمه وملكيته لعملية 
التأهب للاستجابة بمرور الوقت، وبشكل خاص روابط آلية التأهب 
والاستجابة للكوارث الوطنية )مجالات التأهب للاستجابة الفعالة 
الآمن.  والوصول  التنظيمي  التطوير  بجوانب  والمكونات(   5 ال 

يوفر الجدول الزمني أدناه الأحداث الرئيسية ضمن عملية الهلال 
تم  الفعالة.  للاستجابة  بالتأهب  المتعلقة  السوري  العربي  الأحمر 
للتأكد من أن الفريق يمكنه التعاون من   MS Teams إنشاء موقع 

خلال المستندات ومشاركة المواد.

المستندات  من  العديد  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  لدى  كان 
خارطة  بالفعل:  عليها  الموافقة  تمت  التي  الرئيسية  التحليلية 
الفروع والخطة الاستراتيجية 2020-2022. وقد  طريق تطوير 
حددت هذه المستندات مكونات آلية الاستجابة الخاصة بالتأهب 
للاستجابة الفعالة كما جسدت الأولويات القائمة التي برزت والتي 
حددت  الاستراتيجيين.  المستندين  من  كل  في  مشتركة  كانت 
السوري  العربي  الأحمر  الهلال  فروع  لتطوير  التوجيهية  اللجنة 
مكونات التركيز المتعلقة بخارطة الطريق وخصائص الفرع الذي 
يعمل بشكل جيد وعقدت العديد من المناقشات الداخلية وحددت 
المركز  مستوى  على  متعمق  بشكل  الأدلة  لجمع  التركيز  مكونات 

الرئيسي والفروع.

نقاط  تحديد  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  يعتزم  قدًما،  للمضي 
القوة والفجوات في قدرات الاستجابة لجميع الفروع، مع معالجة 
المكاسب السريعة وجمع التحديات المشتركة والمعرفة للاستفادة 

2019
|

مناقشة أولية حول التأهب 
للاستجابة الفعالة, تم اتخاذ 

القرار باعتماد الآلية

كانون االول 2020 
|

التوجيه للمركز الرئيسي للهلال 
الأحمر العربي السوري, تقييم في 

فرعي حماه والقنيطرة

أيلول 2021 
|

التحليل والتخطيط ووضع 
خطة العمل لفرع حمص 

حزيران - آب 2021 
|

التحقق من نتائج التقييم ووضع/
تطوير أوراق )مستندات( الحقائق 

كانون األول 2021 
|

التحقق من نتائج التقييم ووضع/
تطوير أوراق الحقائق 

آب - تشرين األول 2020 
|

 قرار للشروع في المراحل
  التالية  للتأهب للاستجابة 

الفعالة

حزيران 2020 
|

مناقشات بين الهلال الأحمر العربي 
السوري وبعثة الاتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر في 
سورية ومنسق الاستجابة في التأهب 

للاستجابة الفعالة

كانون الثاني - آيار 2021 
|

تقييمات التأهب للاستجابة 
الفعالةفي فروع  اللاذقية وحمص 

وطرطوس

تشرين الثاني -2021 
|

التحليل والتخطيط ووضع خطة 
العمل لفرع اللاذقية , التقييم ضمن 

فرع حلب 

أيلول 2021 
|

إعادة توجيه فريق التيسير 
حول المراحل الرئيسية للتأهب 

للاستجابة الفعالة

تشرين الثاني 2020
|

تقييم الـتأهب للاستجابة 
الفعالةضمن فرع حماه 
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من تطوير الخطة التشغيلية للمركز الرئيسي للهلال الأحمر العربي 
السوري.

كما هو الحال مع جميع الجمعيات الوطنية الأخرى في العالم طيلة 
فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا 
COVID-19 التي أثرت على العمل وأدت إلى تأخير بعض الأنشطة، 

تدابير صارمة  يعمل ضمن  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  يزال  لا 
للوقاية من COVID-19. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 
لجمعيات  الدولي  الاتحاد  منصة  على   Covid-19 عمليات  صفحة 

.IFRC Go الصليب الاحمر والهلال الأحمر

البيئة التمكينية لعملية 
التأهب لالستجابة الفعالة في 

سياق منظمة الهالل االحمر 
العربي السوري. 

قدرات  لتعزيز  الطريق  وخارطة  الحالية  الإستراتيجية  الرؤية 
المركز الرئيسي للهلال الأحمر العربي السوري وفروعه، بما يتماشى 

مع نهج التأهب للاستجابة الفعالة

السوري 2022-2020  العربي  الأحمر  الهلال  تعكس استراتيجية 
تعقيدات المشهد الإنساني داخل البلد، وهي ُمَصممة لتمكين الهلال 
الأحمر العربي السوري من الاستجابة كحلقة وصل بين المساعدة 
الإنسانية والتنمية عبر سلسلة إدارة مخاطر الكوارث المتواصلة. 
في  السوري  العربي  الأحمر  للهلال  الاستراتيجي  الهدف  يتمثل 
"الحفاظ على موقع الهلال الأحمر العربي السوري كلاعب أساسي 
ومهم في المجال الإنساني في سوريا ولتلبية احتياجات الأشخاص 
الأكثر ضعفًا في أوقات الأزمات وفي التعافي منها ورعاية )مجتمع 
/ سكان( سليم وآمن ومرن" يتجلى الاعتراف بالدور المركزي لتعزيز 
فروع الهلال الأحمر العربي السوري في التأهب للكوارث والمرونة 
الكوارث  التخفيف من مخاطر  أو   / لمنع و  المجتمع  على مستوى 
والأزمات في مجالات التركيز الخمسة لاستراتيجية الهلال الأحمر 

العربي السوري 2022-2020:

أ. الاستجابة الطارئة المتكاملة مع التركيز على التحسين والتنسيق 
الجيد للتخطيط للاستجابة، والتخطيط للطوارئ، ووضع /تطوير 

إجراءات التشغيل المعيارية وآلية التمويل.

متعددة  المتكاملة  البرمجة  على  التركيز  مع  المبكر  التعافي  ب. 
القطاعات المبنية على إشراك المجتمع.
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ج. المرونة مع التركيز على المشاركة المجتمعية وإشراك ومشاركة 
المجتمعات في التقييم والتخطيط والتنفيذ وكذلك تنمية القدرات.

د. الحماية مع التركيز على البرمجة التي تأخذ في الاعتبار كرامة 
وسلامة والدعم القانوني للأشخاص المحتاجين.

على  التركيز  مع  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  أسس  تقوية  و. 
التطوير التنظيمي فيما يتعلق بإنشاء نظم دعم عملياتي أكثر قوة.

بهدف  الفروع  تطوير  طريق  خارطة  وضع  ذلك،  إلى  بالإضافة 
المتحمسين   - والمتطوعين  الموظفين  هيكلة  الفرع،  قيادة  تعزيز 
النظم  لتحسين  الكفاءة  مراعاة  مع  واضح  بشكل   – والملتزمين 
مرونة  على  كبير  بشكل  مؤثرة  بناء  عملية  أجل  من  والإجراءات 

المجتمعات والاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ.

إعداد هيكلية شاملة للتأهب لالستجابة الفعالة 
التقنية  المستويات  جميع  على  اإلدارات  تشمل 

واإلدارية داخل الجمعية الوطنية
اللجنة التوجيهية وفريق التيسير من أهم العوامل لتمكين عملية 
التأهب للاستجابة الفعالة في الهلال الأحمر العربي السوري على 
في  والمساءلة  الاتساق  التوجيهية  اللجنة  تقود  الإدارة،  مستوى 
العملية وتتكون من نائب الأمين العام ورؤساء الوحدات والإدارات 
الموارد البشرية وإدارة الكوارث  المالية وإدارة  من قسم الشؤون 

العملياتي،  المستوى  على   .PPSD البرامج  ودعم  الشراكة  وإدارة 
يتم تنفيذ عملية التأهب للاستجابة الفعالة بقيادة وحدة التطوير 
الإداري والتخطيط الاستراتيجي في الجمعية الوطنية، بالتنسيق 
العربي  الأحمر  الهلال  في  الكوارث  إدارة  مع  الوثيق  والتعاون 
السوري وبدعم تقني من فريق إدارة مخاطر الكوارث في الاتحاد 

الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

شدد فريق التيسير على أن الإعداد الشامل للإدارات على مختلف 
المستويات مّكن من تماسك تنفيذ عملية التأهب للاستجابة الفعالة، 
سلسة  ولوجستية  تشغيلية  عملياتية/  بيئة  وضمان  ناحية،  من 
لتقييم التأهب للاستجابة الفعالة وتحليل ووضع خطة العمل مع 
الفروع، من ناحية أخرى، يوفر هذا الإعداد أرضية مشتركة حيث 
يمكن لفريق التيسير التحقق من صحة نتائج تقييم قدرات الفرع، 
فضلاً عن معالجة الإجراءات السريعة الناتجة عن عملية التقييم، 
المطلوبة من قبل  الصلة  النماذج ذات  المثال مشاركة  على سبيل 

الفروع.

يؤدي التنسيق القوي بين أصحاب المصلحة إلى 
اتخاذ قرار صائب والتخصيص المرن للموارد.

تعزيز  نحو  جماعية  جهود  بذل  ولضمان  الأولية،  المناقشات  منذ 
السوري  العربي  الأحمر  الهلال  أشرك  الوطنية،  الجمعية  قدرات 
على  بالاعتماد  استراتيجي.  بشكل  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب 
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تأهب الجمعيات الوطنية
دراسة حالة: الهالل األحمر العربي السوري
يوليو 2022

والهلال  الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  للاتحاد  التقنية  الخبرة 
الأحمر، تم تقديم إرشادات حول مناهج وأدوات الحركة للتوصل 
أجرى  الحالي  والسياق  الاحتياجات  على  بناًء  صائب  قرار  إلى 
الهلال الأحمر العربي السوري تحليًلا مقارًنا داخلًيا حول المنهجية 
التي يجب مراعاتها ولأي غرض في هذا الإطار الزمني. بعد تحليل 
وتصديقها،  التنظيمية  القدرات  تقييم  وأغراض  منهجيات  تكامل 
الفعالة،  للاستجابة  والتأهب  للفرع،  التنظيمية  القدرات  وتقييم 
اختار الهلال الأحمر العربي السوري نهج التأهب للاستجابة الفعالة 
لأنه يخدم الغرض من وجود نهج واحد مرن وقابل للتكيف وقابل 
الفروع،  الرئيسي بالإضافة إلى  المركز  للتطوير للاستخدام داخل 
بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للهلال الأحمر العربي السوري 

ويعمل على تفعيل خارطة الطريق لتطوير الفروع.

الوصول  العام لإطار  التنفيذ  الفعالة  للاستجابة  التأهب  كما يكّمل 
اللجنة  مع  بالتنسيق  السوري  العربي  الأحمر  للهلال  التابع  الآمن 
تطوير  أيًضا  تدعم  كانت  التي   )ICRC( الأحمر  للصليب  الدولية 
تمكن  الفعالة  للاستجابة  التأهب  عملية  خلال  من  لذلك  الفروع. 
الجهات  مختلف  بين  الجمع  من  السوري  العربي  الأحمر  الهلال 
الفروع  قدرات  تعزيز  هو  مشترك  بهدف  الحركة  في  الفاعلة 
الأنظمة  تحسين  مع  والأزمات  للكوارث  بفعالية  الاستجابة  على 
والإجراءات والبروتوكولات الداخلية. ستكون جهود الهلال الأحمر 
العربي السوري لقياس نقاط القوة والفجوات في الفروع بناًء على 
من  والمالي  التقني  الدعم  لحشد  أساسية  مشتركة  وأدلة  معايير 
شركاء الحركة. وعلى الرغم من أن تفاصيل النتائج سرية بالنسبة 
لأوراق  تطويًرا  هناك  أن  إلا  السوري،  العربي  الأحمر  الهلال  إلى 
الحقائق لإثبات مستوى عاٍل من النتائج دون الكشف عن معلومات 

حساسة.

النتائج واآلثر
1. تحسين التنسيق بين المركز الرئيسي والفروع 
العربي  الأحمر  الهلال  فروع  تطوير  طريق  خارطة  مع  تماشيًا 
الفعالة حلاً عملًيا وقابًلا  التأهب للاستجابة  السوري، تقدم عملية 
لتحسين  والتخطيط  الفروع  قدرات  وتحليل  لتقييم  للتكيف 
قدرات الفروع. أدت الزيارات المتكررة من المركز الرئيسي للقيام 
بالمراحل المنهجية لعملية عملية التأهب للاستجابة الفعالة إلى أن 
والاتصالات،  المتابعة  اجتماعات  من  مزيًدا  الرئيسي  المركز  يعقد 
بشكل  تناقش  أن  والفروع  للمركزالرئيسي  يمكن  العملية،  وأثناء 
الأحمر  الهلال  في  الكوارث  مخاطر  إدارة  استراتيجيات  جماعي 

العربي السوري، والتأهب الحالي، والاستجابة، وخطط / إجراءات 
التعافي، والدور البالغ الأهمية  لخدمات الدعم في أوقات الطوارئ. 
التطوير  جوانب  من  العديد  طرح  تم  المناقشات،  هذه  خلال  من 
التنظيمي، على سبيل المثال، حول عمليات التوظيف التي تتطلب 
موافقات متعددة في الفرع والمركزالرئيسي مما قد يقيد القدرة 
التشغيلية للفرع، وبالتالي، يمكن لفريق التيسير أن يتعامل مع هذه 
المستمرة  العملية  الرئيسي. ستدعم  المركز  الإدارة في  الأمور مع 
الفجوات  لتحديد  السوري  العربي  الأحمر  للهلال  الرئيسي  المركز 
البالغة الأهمية عبر الفروع لدعم عملية تطوير الفروع بشكل أفضل 
وتعكس النتائج في عملية التخطيط الاستراتيجي اللاحق للهلال 

الأحمر العربي السوري ككل.

إجراءات  لتعزيز  السريعة  المكاسب  تحديد   .2
الفروع لتحسين االستجابة وسير العمل.

فيما  العالمي  الصعيد  على  التجارب  من  العديد  لعدم وجود  نظًرا 
فروع  في  الفعالة  للاستجابة  التأهب  نهج  باستخدام  يتعلق 
الجمعية الوطنية، فلا توجد مجموعة محددة من الجداول الزمنية 
التي تحدد متى يجب إكمال المراحل؛ مباشرة بعد التقييم، يمكن 
لفريق التيسيرالاستفادة من النتائج مرة أخرى في المركز الرئيسي 
مع الوحدات التقنية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات و / أو التواصل 
مع أصحاب المصلحة المعنيين في المركز الرئيسي. ومن الأمثلة 
على ذلك، الاتصال الداخلي وتبادل المعلومات بين المركز الرئيسي 
المركز  في  التقنية  الوحدات  مع  التحقق  خلال  ومن  والفروع، 
المعلومات،  بإدارة  المتعلقة  النماذج  بعض  تحديد  تم  الرئيسي، 
وأمثلة على التوصيف الوظيفي، ولم يتم تبادل دليل مركز عمليات 
النماذج  هذه  نشر  تم  للفروع.  مفيدا  يكون  قد  والذي  الطوارئ 
والمبادئ التوجيهية من أجل استجابة أفضل وعمل الفروع بشكل 
أفضل وأجريت العديد من الدورات التدريبية لبناء قدرات الفروع 
في الموارد البشرية، والشؤون المالية، وقيادة الفريق، والتخطيط 
مع  الفروع  لتطوير  التواصل  مسؤولي  لتمكين  الاستراتيجي 

موظفي المركز الرئيسي وموظفي الفروع.

لالستجابة  التأهب  لعملية  العمل  تخطيط   .3
الوحدات  لمختلف  التخطيط  ودعم  دمج  الفعالة 

التخصصية والتقنية.
وبجودة  فعال  بشكل  الوطنية  الجمعية  تستجيب  أن  أجل  من 
عالية، من الضروري دمج العديد من العناصر التخصصية والشاملة 
الاجتماعي  والنوع  الحماية  مثل  المجالات  في جميع  والمشتركة 
عملية  تسلط   .)CEA( والمساءلة  المجتمعية  والمشاركة  والإدماج 
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ويربطها  المجالات  هذه  على  الضوء  الفعالة  للاستجابة  التأهب 
العربي  الأحمر  الهلال  إلى  بالنسبة  الاستجابة.  آلية  إطار  في 
السوري، سهلت عملية التأهب للاستجابة الفعالة التمهيد للمشاركة 
يمكن  الغاية،  لهذه  تحقيقا  المنهجية.   CEAوالمساءلة المجتمعية 
للفروع التي أجرت تقييمات التأهب للاستجابة PER، الاستفادة من 
المتعلقة بجودة الاستجابة والمساءلة والتخطيط وإعداد  النتائج 
التقارير والرصد وتقييم الاحتياجات وغيرها من النتائج التي تم 
التوصل إليها المتعلقة بقياس قدرات الفروع في مجال المشاركة 
المؤسسي عليها  الطابع  لتحسينها وإضفاء  المجتمعية والمساءلة، 
والمساءلة  المجتمعية  المشاركة  عناصر  تعزيز  ذلك  على  وعلاوة 
في عمليات الطوارئ وكذلك في الأنشطة والمشاريع على مستوى 
التأهب  عمل  تخطيط  لعملية  يمكن  ذلك،  إلى  بالإضافة  الفروع. 
للاستجابة الفعالة أن تسهل التخطيط من أجل المشاركة المجتمعية 
والمساءلة CEA جنًبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة المعنيين من 
إطار خطة واحدة في  ليتم دمجها في  والفروع  الرئيسي  المركز 
الفرع. هذه التواصلات والروابط ضرورية وينبغي تعزيزها لتجنب 
لتقوية  الاستراتيجية  الفرص  لاغتنام  وكذلك  الجهود  ازدواجية 

الفروع.  

4. التأهب لالستجابة الفعالة هو عملية مستمرة 
الجمعية  لضمان فهم شامل وتحسين استجابة 

الوطنية.
يستجيب  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  كان  الماضي،  العقد  في 
لمكامن الخطر والمخاطر المتعددة الُمَركبة من فيضانات وحرائق 
عملية  تدعم  الإنساني،  الوضع  تطور  مع  النزاعات،  إلى  الغابات 
الهلال  استجابة  كيفية  استعراض  مع  الفعالة   للاستجابة  التأهب 
والتكيف  للتخفيف  الفجوات  توجد  وأين  السوري  العربي  الأحمر 
مع المشهد الإنساني المضطرب في سوريا. خلال مراحل التأهب 
للاستجابة الفعالة المختلفة، ذكر فريق التيسير التابع للهلال الأحمر 
والتخطيط  الإداري  التطوير  وحدة  مع  بالتنسيق  السوري  العربي 
الاستراتيجي NSD & SP أنه كان عملية تعلم على مستوى المركز 
الرئيسي وكذلك الفروع وذلك عن كيفية سير العمل في المنظمة 
وكيف تستجيب حتى الآن. مما وفر أرضية مشتركة لإجراء مناقشة 
الهلال  إلى جنب مع موظفي  الصلة جنًبا  ذات  الأدلة  منهجية مع 
من  التعلم  مع  الفروع،  من  والمتطوعين  السوري  العربي  الأحمر 
المعايير العالمية الجديدة والمبادئ التوجيهية المنقحة والأدوات 
لفرق  المنسقة عالمًيا  والمعايير  الطوارئ  دليل مركز عمليات  مثل 
الاستجابة الوطنية وحزمة التدريب على سبيل المثال لا الحصر. 

ومن ثم تم مشاركتها مع الفروع.
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تأهب الجمعيات الوطنية
دراسة حالة: الهالل األحمر العربي السوري
يوليو 2022

المتعلقة  والممارسات  الخبرات  تحديد   .5
إلى  الحاجة  مع  الطوارئ  لحاالت  باالستجابة 

التوثيق وإضفاء الطابع المؤسسي.
للفروع تحديد  الفعالة، يمكن  التأهب للاستجابة  من خلال عملية 
أفضل الممارسات التشغيلية، والتي يمكن الاستفادة منها كأساس 
آلية  ضمن  معينة  بخبرة  فرع  كل  يتمتع  الأقران.  بين  للتبادل 
الاستجابة تم اكتشافها عبر  آلية التأهب للاستجابة الفعالة. يمتلك 
فرع الهلال الأحمر العربي السوري في حمص هيكًلا قوًيا لتقييم 
تخطيط  في  لوحظ  كما  تواصل،  ومسؤول  الطوارئ  احتياجات 
النماذج  على  المتطوعين  من  المزيد  تدريب  سيتم  أنه  العمل 
والأدوات الحالية، وفي نفس الوقت النهوض في تقييم احتياجات 
لجمع  متقدمة  أدوات  ولديهم  الإنساني،  التحليل  إلى  الطوارئ 
التيسير أن  البيانات لاتخاذ قرارات تشغيلية صائبة. يمكن لفريق 
الفروع  مع  الأقران  بين  الخبرات  تبادل  أجل  بالمناصرة من  يقوم 
تقييم  مجال  في  فرع حمص  تجارب/ خبرات  من  للتعلم  الأخرى 
الممارسات.  أفضل  على  المؤسسي  الطابع  لإضفاء  الاحتياجات، 
يتم  أخرى  داخلية  ووتواصلات  تشغيلية  بروتوكولات  هناك 
الأهمية  من  كان  لذلك،  ما،  إلى حد  مرحلي  أساس  على  إجراؤها 

البالغة توثيق مثل هذه الإجراءات من أجل مزيد من الملكية.

الدروس المستفادة 
مرونة التخطيط تعد أمًرا ضرورًيا نظًرا للوضع الأمني الغير مستقر 

والبيئة العملياتية /التشغيلية في البلد.

لوضع  يخطط  السوري  العربي  الأحمر  الهلال  كان  البداية،  في 
اللمسات الأخيرة على إجراء التقييمات لجميع الفروع الأربعة عشر 
بحلول نهاية عام 2022، ومع ذلك، بالنظر إلى العديد من العمليات 
هذا العام بما في ذلك الجفاف شمال شرق سوريا، والاستجابة لـ 
COVID-19 والتصعيد في دير الزور، الحسكة، ومحدودية الوصول 

إلى بعض الفروع كل ذلك أثر على تقدم مراحل مختلفة من عملية 
التأهب للاستجابة الفعالة كما هو مخطط في البداية. لذلك، يجب 
أن يأخذ التنفيذ المستقبلي في الاعتبار القيود الأمنية والتشغيلية.

على  اعتماًدا  للفروع  المرجعية  المعايير  تكييف 
القدرات والخدمات المقدمة والمخاطر/ األخطار 

في محافظة معينة.
لدى عملية التأهب للاستجابة الفعالة مجموعة من سبعة وثلاثين 
الجمعية  عناصراستجابة  تنظم  صلة  ذات  ومعايير  مكوًنا   )37(

الوطنية، من أجل أن يكون الهلال الأحمر العربي السوري متماشيًا 
مع خارطة طريق تطوير الفروع، تم اختيار حوالي 17 مكوًنا لتفعيل 
خارطة الطريق بما في ذلك الدور المساعد لحركة الصليب  الأحمر 
والهلال الأحمر وتفويض عمله وقانونه، سياسات واستراتيجيات 
خطط  والمساءلة،  الجودة  الكوارث،  قانون  الكوارث،  خطر  إدارة 
وميزانيات التأهب، إجراءات التشغيل المعيارية، تقييم الاحتياجات 
الموظفين  شؤون  إدارة  والإدارية،  المالية  الشؤون  الطارئة، 
والمتطوعين، الامن والسلامة وغيرها. في كثير من الأحيان، كانت 
المعايير ذات الصلة قابلة للتطبيق على الفروع، على سبيل المثال، 
والهلال  الأحمر  الصليب  لحركة  الدورالمساعد  أن  من  الرغم  على 
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الأحمر وتفويض عمله وقانونه يصف عمله القانوني فإن من يحدد 
دور الهلال الأحمر العربي السوري وتفويضه في إدارة الكوارث هي 
السلطات الوطنية، ومن بين ذلك الفروع، لقد عكس ذلك الاتفاقات 
أو الوثائق التي توضح دور فرع الهلال الأحمر العربي السوري في 
المحافظة المحلية. سيتم تناول المكونات المختارة من قبل جميع 
فروع الهلال الأحمر العربي السوري؛ ومع ذلك، لا يزال من الجدير 
التفكير في التركيز على المكونات الأكثر صلة. على سبيل المثال، 
إذا لم يستجب الفرع في كثير من الأحيان لحالات الطوارئ، ولديه 
المزيد من الأنشطة والمشاريع الاجتماعية، فإن المجالات المتعلقة 
والتخطيط  والخطر،  الخطر  مكامن  )تحليل  والتخطيط  بالتحليل 
للطوارئ(، وكذلك دعم العمليات )الموارد البشرية، الإدارة، المالية، 
أكبر  أولوياتها بشكل  المتطوعين( يمكن تحديد  إدارة  اللوجستك، 
فهم  للميسرين  الضروري  من  أنه  هذا  يوضح  العمل.  لتخطيط 

السياق العملياتي لكل فرع وبيئة المخاطر جيًدا.

الحاجة إلى تحسين ترجمة المواد المرجعية.
إفريقيا  الأوسط وشمال  الشرق  أن غالبية منطقة  الرغم من  على 
تستخدم اللغة العربية، إلا أن هناك بعض الفروق الدقيقة لكل بلد 
لا يمكن معالجتها بالكامل، ومع ذلك، فإن المفاهيم والمصطلحات 
الفعالة  للاستجابة  التأهب  في  المرجعية  المواد  ضمن  التقنية 
الاتحاد  كان  الغاية،  لهذه  تحقيقا  التحسين.  من  مزيد  إلى  تحتاج 
الأحمر  والهلال  الأحمر  والهلال  الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي 
العربي السوري يقومان بالاستقصاء عن امكانية انتداب موظفين 
من إحدى الجمعيات الوطنية لتقديم خدمة المراجعة التقنية التي 
تقييم  لتقرير  المرجعية  المواد  في  فقط  ليس  كبير  بشكل  تلزم 
الأداء، ولكن أيًضا ضمن المواد المرجعية على نطاق أوسع لإدارة 

مخاطر الكوارث باللغة العربية.

تمت قيادة دراسة الحالة هذه من قبل وحدة الصحة والكوارث والمناخ والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جنًبا 
إلى جنب مع فريق التيسير للـتأهب للاستجابة الفعالة التابع للهلال الأحمر العربي السوري. لمزيد من المعلومات حول عملية التأهب 
)PPSD( لدى منظمة  البرامج  الفعالة في الهلال الأحمر العربي السوري، يرجى الاتصال بقسم إدارة الشراكة ودعم  للاستجابة 

الهلال الأحمر العربي السوري.

Bassel Houranieh, Performance and Partnerships Support Director
Syrian Arab Red Crescent
Bassel.houranieh@sarc-sy.org 
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