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يواجه العالم اليوم العديد من التحديات اإلنسانية اجلديدة والقدمية. وقد اضطر  3.65 مليار شحص من جميع 
أنحاء العالم الى ترك مساكنهم، من بينهم 3.21 مليون الجئ. النزاعات املسلحة واالضطهاد هي االسباب الرئيسية 

للنزوح و لكن تغير املناخ هو ايضا سبب اضافي لزيادة تدفق السكان الى بالد خرى، باالضافة الى خطر فقدان احلياة 
و ايضا املعاناة الشخصية لإلنسان. منذ عام 2009، يقدر ان شخص واحد كل ثانية  تشرد في بسبب الكوارث، 

باالضافة الى أكثر من 5.22 مليون شخص نزحوا بسبب األحداث املرتبطة باألحوال املناخية.
مناخ األرض يتغير مبعدل فاق معظم التوقعات العلمية. كثير من األسر واجملتمعات تعاني بالفعل من آثار الكوارث 

الطبيعية وآثار تغير املناخ، مما اجبرهم على ترك منازلهم بحثا عن بداية جديدة.
االستجابة اإلنسانية، فضال عن احلد من مخاطر الكوارث، الربط بني التنمية اإلغاثة وإعادة التأهيل وبناء املرونة 

االجتماعية ليست فقط ذات أهمية قصوى للتخفيف من معاناة اإلنسان في احلاضر واملستقبل، ولكن هي مسايل 
عاملية يجب ان تستحضر اهتمام اجلميع.

هذا الكتيب يتناول و يتحدث عن عن اإلنسانية والتضامن ومساهمة االحتاد األوروبي ومتطوعي اإلغاثة و العمل 
االنساني. وجتمع هذه املبادرة متطوعي االغاثة  في االحتاد االوروبي مع املتطوعني واملنظمات من مختلف البلدان، وتوفير 

الدعم العملي ملشاريع االغاثة اإلنسانية واملساهمة في تعزيز القدرات احمللية وقدرة اجملتمعات احمللية املتضررة من 
الكوارث.

العمل التطوعي ميكن أن ميثل جتربة فريدة من نوعها، وأحيانا ميكن أن يغير حتى حياة اي شخص ما. و هذا واقع معروف 
ومعترف به على نطاق واسع. ما هو أقل وضوحا هو أن املتطوعني هم قيمة مضافة للمنظمات احمللية واجملتمع ككل.  

من ناحية أخرى، تكمن أهمية املنظمات واجملتمعات احمللية، في  استعدادها الستضافة املتطوعني من أجل جعل هذه 
التجربة فرصة للجميع. األداة املطروحة موجهة  على وجه التحديد إلى املنظمات في البلدان الشريكة لالحتاد األوروبي، 

الناشطة في اجملال اإلنساني، و اللتي على استعداد الستضافة متطوعوي االغاثة في االحتاد االوروبي, املدربني تدريبا 
جيدا و املؤهلني كدلك . وهي مصممة كوسيلة ملساعدة املنظمات على احلصول على شهادات اعتماد و الستضافة 
املتطوعني. وانطالقا من مبادئ العمل اإلنسانيو الئحة قوانني االحتاد األوروبي وتنظيم إدارة املتطوعني، وسوف جتد في 

املشروع املطروح كل ما حتتاجه املنظمامتثل كيفية احلصول على شهادة االعتماد كمنظمة محلية مستضيفة و 
استضافة املتطوعني وتقدمي الدعم اإلنساني إلى السكان احملتاجني للدعم، وكذلك كيفية دعم اجملتمعات احمللية لتعزيز 

قدرة الصمود مبساعدة مبادرة متطوعني االغاثة في االحتاد االوروبي.

دينا تادية 
GVC  رئيسة مجموعة  

نوفمبر 2016
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مقدمة الى االدوات
 االدوات    

صندوق االدوات هو وثيقة عملية معدة لدعم ارسال و استضافة املنظمات املعنية مبختلف اجملاالت املتعلقة مبشاركتهن 
 )EUAV(. في برنامج االحتاد االوروبي للمساعدات التطوعية

مت تصميم هذا الدليل على وجه التحديد للمنظمات التي سبق أن أجنزت عملية التأهيل. ومع ذلك، يغطي صندوق أدوات 
اجلوانب األساسية لبرنامج EUAV وإدارة املتطوعني. لهذا السبب، ميكن أن يكون مفيدا لتلك املنظمات التي ال تزال 

تشارك في عملية التأهيل.

ماذا ستجد في هذا الدليل؟
التوجيهية.  واملبادئ  االختصاص،  اإلنسانية إلطار  املبادئ  بني  تتراوح  / أدوات  مواضيع  في عشرة  الدليل  هذا  تنظيم  مت 
يشار إلى القائمة الكاملة جلميع األدوات في جدول احملتويات. حتتوي كل أداة شرحا موجزا للموضوع، وذلك بالرجوع إلى 
املبادئ التوجيهية لالحتاد األوروبي و الوثائق املرجعية لتنفيذ برنامج EUAV، وفي بعض احلاالت قوائم تهدف إلى التوجيه 

العملي للمؤسسات الداعمة في التنفيذ اليومي لألنشطة.

كيفية استخدام  صندوق االدوات 
وميكن للمستخدمني  مت تصميم صندوق االدوات لتكييف مستويات مختلفة من املعرفة، من أساسية إلى متقدمة. 
اصحاب املستوى املعرفي األساسي استخدام األدوات الفردية للحصول على معلومات أساسية موجزة عن هذا املوضوع. 
اخر  على  للحصول  مرجعية  كوثيقة  األدوات  استخدام  املتقدمة  املعرفية  املستويات  اصحاب  للمستخدمني  وميكن 
التحديثات في اي موضوع وإيجاد مصادر أخرى للمعلومات حول موضوع معني. في الواقع، حتتوي كل أداة على مراجع  
وتتضمن قائمة  أكثر تفصيال.  احلاجة للحصول على معلومات  إليها عند  الرجوع  التي ميكن  واملواد  القراءات  ملزيد من 

املراجع جميع الوثائق املشار إليها في األدوات ومؤشرا إلى كيفية الوصول إليها.

وعالوة على ذلك, األدوات 3C ،3B، 4، و 5، حتتوي على قوائم  ميكن استخدامها لتحديد في اي قانون و مادة من دليل 
االحتاد األوروبي ميكن العثور على معلومات مفصلة، و التحقق ما إذا كان مت تطبيق التنظيم الصحيح، والتحقق من هو 

املسؤول عن اي نشاط معني.
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1. املبادئ االنسانية

اجلهات   عمل  لتوجيه  وضعت  مبادئ  هي  اخملتصر،  باملعنى  الدولي.  اإلنساني  القانون   في  اإلنسانية  املبادئ  جذور  متتد 
اإلنسانية الفاعلة1. يتم تعريف هذه املبادئ على النحو التالي:

للفئات •  اهتمام خاص  إيالء  مع  وجدت،  أينما  معاجلتها  يجب  اإلنسانية  املعاناة  أن  يعني  وهذا  اإلنسانية: 
األكثر ضعفا.

احلياد: وهذا يعني أن في توزيع تلك االغاثة اإلنسانية , يجب أن ال يفضل أي طرف في نزاع مسلح أو غيرها • 
من النزاعات.

عدم االنحياز: وهذا يعني أن االغاثة اإلنسانية يجب أن تقدم فقط على أساس احلاجة، دون متييز.• 

واالقتصادية •  السياسية  التاثيرات  من  اإلنسانية  األهداف  هذه  حماية  اجل  من  العمل:  في  االستقاللية 
والعسكرية أو اي أهداف أخرى.

وتستند هذه املبادئ على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية املدنيني في وقت احلرب، و على البروتوكولني 
على  التصديق  خالل  من  بها  املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  جميع  التزمت  و   .2005 و   1977 عامي  في  املضافني 

اتفاقيات جنيف لعام 19492.
األولى  الثالثة  املبادئ  وأقرت  العامة.  اجلمعية  قرارات  من  اثنني  في  رسميا  عليها  منصوص  املذكورة  اإلنسانية  املبادئ 
)اإلنسانية واحلياد والنزاهة( في قرار اجلمعية العامة 182/46، الذي اعتمد في عام 1991. وقرار اجلمعية العامة رقم 
114/58 )2004( أضاف االستقاللية على أنها املبدأ اإلنساني الرئيسي الرابع. وقد أكدت اجلمعية العامة مرارا على 

أهمية تعزيز واحترام هذه املبادئ في إطار املساعدة اإلنسانية3.

االحتاد األوروبي واالغاثة اإلنسانية 
االحتاد األوروبي، جنبا إلى جنب مع الدول األعضاء فيه، هو املؤسسة املانحة الرائدة للمساعدات اإلنسانية في العالم. 
وتقدم املساعدات إلى األشخاص األكثر ضعفا في أكثر من 80 بلدا. في عام 2014، تلقى املساعدة ما يقرب من 121 
مليون شخص تضرروا من جراء الكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان أو األزمات املمتدة. في عام 2014 وحتى عام 

1 - Mackintosh, 2000, The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law,
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/305.pdf 
2 - DG ECHO, 2015, International Humanitarian Law,
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/international-humanitarian-law_en 
3 - UN OCHA, 2012, OCHA on message: Humanitarian Principles,
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/305.pdf
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/international-humanitarian-law_en
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
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2015 كان حجم املساعدة التي قدمت من االحتاد األوروبي في نطاق 27.1 مليار يورو4.
ادوات االغاثة اإلنسانية واحلماية  ويقدم االحتاد االوروبي املساعدة في حاالت الطوارئ على أساس االحتياجات من خالل 

املدنية ويتم تنسيق هذه املساعدات عن طريق املفوضية األوروبية اإلنسانية وإدارة احلماية املدنية. 
الواقعني في ضائقة، بغض  االغاثة اإلنسانية لالحتاد األوروبي تقدم على اساس احلاجة وتذهب مباشرة إلى االشخاص 
النظر عن اجلنسية أو الدين أو اجلنس أو األصل العرقي أو االنتماء السياسي. ويعمل االحتاد األوروبي على أساس املبادئ 

اإلنسانية الدولية التي ينص عليها اإلجماع األوروبي على االغاثة اإلنسانية .

التوافق األوروبي على االغاثة اإلنسانية 
التوافق األوروبي على االغاثة اإلنسانية 5 هو وثيقة مرجعية سياسية رئيسية تشرح نهج االحتاد األوروبي في التعامل مع 

االغاثة اإلنسانية مت التوقيع عليه من قبل اجمللس، والبرملان األوروبي واملفوضية األوروبية في عام 2007.
حتدد الوثيقة املذكورة  إطار لسياسة االحتاد األوروبي في التصرف اثناء االستجابة لألزمات اإلنسانية ويحدد كيفية عمل 

االحتد األوروبي )ملاذا وكيف ومتى(.
وتهدف الوثيقة إلى حتسني متاسك وفعالية ونوعية االستجابة اإلنسانية لالحتاد األوروبي. كما تؤكد األهداف الشاملة 
مواجهة  في  اإلنسان  كرامة  على  احلفاظ  على  وتساعد  املعاناة  وتخفيف  ومنع  احلياة،  على  احلفاظ  اإلنساني:  للعمل 

الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان.
في الوثيقة، يؤكد االحتاد األوروبي التزامه باملبادئ األساسية للمساعدات اإلنسانية - احلياد واإلنسانية واالستقاللية و 

عدم االنحياز - واحترام القانون اإلنساني الدولي.
الدور  ودعم  ومتكاملة،  منسقة  بطريقة  العمل  على  يوافقون  األوروبي  االحتاد  ومؤسسات  دول  أن  إلى  الوثيقة  وتشير 
الكوارث  من مخاطر  واحلد  التأهب  ذلك  في  مبا  يتوخى  الى عمل  أيضا  الوثيقة  وتشير  املتحدة.  لألمم  العام  التنسيقي 
واالستجابة في حاالت الطوارئ، واملساعدة في األزمات املمتدة وربط عمل شركاء التنمية. كما تشير إلى حتديد طرق 

استخدام قدرات احلماية املدنية واألعتدة العسكرية في االستجابة حلاالت الطوارئ.

اعتمدت خطة عمل  االتفاق للفترة ما بني عامي 2008-2013. مت تقييم هذه اخلطة في عام 2014، ما يؤكد جناح 
النهج املتبع و ضرورة  مواصلة العمل به. 

مت االنتهاء من وضع اخلطة التنفيذة اجلديدة في عام 20156 واللتي تشير إلى ثالث أولويات:

أساسيا •  يعتبر  املبدئي  النهج  على  احلفاظ  الدولي.  اإلنساني  والقانون   اإلنسانية  باملبادئ  التمسك   
اللجنة،  فإن  ولذلك،  املساعدات.  على  حصولهم  من  والتأكد  احملتاجني  السكان  إلى  للوصول  بالنسبة 
بالتنسيق مع الدول األعضاء، سوف تستمر في التمسك بأفضل االساليب للعمل اإلنساني والتأكد من 
أن العمل اإلنساني  املذكور سابقا سيكون منفصل عن اي اهداف سياسية واقتصادية وعسكرية أو اي  

أهداف أخرى.

انشاء نهج افضل مبني على أساس االحتياجات. مبا ان االحتياجات اإلنسانية آخذة في االرتفاع والنظام • 
ان تصل  وقت مضى  أي  أكثر من  اآلن  املهم  متزايد، من  نحو  استطاعته على  اكثر من  يحتمل  اإلنساني 

4 - DG ECHO, 2016, ECHO Factsheet Humanitarian Aid,
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/humanitarian_aid_en.pdf  
5 - DG ECHO, 2016, European Consensus on Humanitarian Aid,
http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_en/ 
6 - EU Commission, Commission Staff Working Document, 2015, Implementation Plan of the European
Consensus on Humanitarian Aid,
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/2015_Consensus_Implementation_Plan_en.pdf 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/humanitarian_aid_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_en/
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/2015_Consensus_Implementation_Plan_en.pdf
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املساعدات إلى من هم في أمس احلاجة للمساعدة. لذلك أصبحت فعالية االغاثة اولوية اساسية بالنسبة 
بالفعل  هي  الدامغة  االدلة  و  املعلومات  على  املبنية  القرارات  فأن  فيه.  األعضاء  والدول  األوروبي  لالحتاد 

أساسية لتعزيز فعالية وجودة وشفافية االغاثة اإلنسانية الشاملة لالحتاد األوروبي.

تعزيز التنسيق والتماسك. حتسني التنسيق وتعزيز السياسات التنسيقية والتعاون العملي بني اجلهات • 
املعنية  بالعمل  اإلنساني والتنموي، والعمل املناخي واجلهات الفاعلة إلدارة مخاطر الكوارث، مبا في ذلك 

القدرة على التكيف.

املشترك  التحليل  ذلك  في  مبا  التشغيلية،  والسياسات  االستراتيجي  التخطيط  خبرات  تبادل  تفعيل  يستتبع  وهذا   
والتخطيط وحتديد األولويات والتمويل، بني كل هذه األطراف على حد سواء في االحتاد األوروبي وعلى املستوى الوطني.

هذه  األولويات الثالث هي في صميم التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في مؤمتر القمة العاملية للعمل اإلنساني في 
عام 2016 7.

7 - DG ECHO, 2016, World Humanitarian Summit. ECHO Factsheets,
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/whs_en.pdf 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/whs_en.pdf
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2. الكفاءات

الكفاءات اطار  2أ. 

املواقف  التعامل مع مجموعة من  للغاية حيث يجب عليهم  بيئات معقدة  اإلنساني يعملون في  اجملال  العاملون في 
الصعبة حتت ضغط عال للغاية للحصول على نتائج. فعالية هؤالء اخلبراء  تتجاوز أداء مهام محددة. التوظيف الصحيح 
واإلدارة املالئمة للموظفني لها أهمية قصوى، وأنه من املهم للمنظمات ان يكون لديها نظم اإلدارة املناسبة في املكان. 
هذا ينطبق أيضا على اختيار وإدارة املتطوعني. ومتثل أطر الكفاءة أداة يحتمل أن تكون مفيدة في دعم املنظمات. وقد 
صممت هذه األطر لتوضيح الكيفية التي يتوقع أن يتصرف الناس بها وكيف سيتم محاسبتهم على سلوكهم. ومن 

املتوقع زيادة التوضيح لهذه النقاط لتحسني األداء الفردي والفعالية التنظيمية1.

يتم استخدام إطار االختصاصات من قبل مؤسسات االحتاد األوروبي وتطبيقها في مختلف البرامج التي تتعامل مع 
بالكفاءات  املعني   األوروبي  املرجعي  لإلطار  وفقا   ،20142/1398 األوروبي  االحتاد  الئحة  في  يظهر  كما   املتطوعني. 
األساسية للتعلم مدى احلياة، يحدد اختصاصات ومجموعة من املعارف واملهارات واملواقف املناسبة للسياق، مما يسمح 

للمتطوعني في االحتاد األوروبي للمساهمة في  تقدمي املساعدات اإلنسانية القائمة على االحتياجات. 
لتوجيه  حدود  ووضع  املهمة  هذه  حتقيق  أجل  من  بفعالية  العمل  ألداء  الالزمة  الكفاءات  يوضح  الكفاءة  أطر  برنامج 
السلوكيات. هذه األطر ميكن أن تستخدم كأداة لإلدارة عبر مجموعة من العمليات التنظيمية كما يظهر في الرسم 

البياني التالي3:
 

1 - People In Aid, 2007, Behaviours which lead to effective performance in Humanitarian Response: A
review of the use and effectiveness of competency frameworks within the Humanitarian Sector,
http://euhap.eu/upload/2014/06/people-in-aid-behaviours-which-lead-to-effective-performance-in-humani-
tarian-response-2007.pdf 
2 - EU Commission Delegated Regulation N° 1398/2014 of 24 october 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN 
3 - People In Aid, 2007, Behaviours which lead to effective performance in Humanitarian Response: A
review of the use and effectiveness of competency frameworks within the Humanitarian Sector,
http://euhap.eu/upload/2014/06/people-in-aid-behaviours-which-lead-to-effective-performance-in-humani-
tarian-response-2007.pdf

http://euhap.eu/upload/2014/06/people-in-aid-behaviours-which-lead-to-effective-performance-in-humanitarian-response-2007.pdf
http://euhap.eu/upload/2014/06/people-in-aid-behaviours-which-lead-to-effective-performance-in-humanitarian-response-2007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN
http://euhap.eu/upload/2014/06/people-in-aid-behaviours-which-lead-to-effective-performance-in-humanitarian-response-2007.pdf
http://euhap.eu/upload/2014/06/people-in-aid-behaviours-which-lead-to-effective-performance-in-humanitarian-response-2007.pdf
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الئحة االحتاد األوروبي 20144/1398 تشير بوضوح إلى أن إطار الكفاءة املستحدممن قبل متطوعي اإلغاثة في  االحتاد 
األوروبي يكون على ثالثة مستويات هي: )أ( اختصاصات عامة )ب( اختصاصات محددة و )ج( الكفاءات التقنية. وتعرف 
هذه على النحو التالي: »الكفاءات العامة« هي االختصاصات املطلوبة في العديد من قطاعات العمل التطوعي التي 
ال تقتصر على املساعدات اإلنسانية. »االختصاصات احملددة« هي الكفاءات املطلوبة ملبادرة متطوعي اإلغاثة في االحتاد 
األوروبي وللمساعدات اإلنسانية على نطاق أوسع و »الكفاءات الفنية« هي الكفاءات الناجتة من املعرفة املتخصصة 

ذات الصلة في إطار املساعدات اإلنسانية.
املهنيني املبتدئني،  )أ(  إلى أن إطار الكفاءة يجب أن يكون مصمم ل:  تشير أيضا   2014/1398 الئحة االحتاد األوروبي 
العمل  أقل من خمس سنوات خبرة في مجال  و  املهنية ألقل من خمس سنوات  »اخلبرة  التخرج مع  وبخاصة حديثي 
اإلنساني.  )ب(  كبار املتخصصني من ذوي اخلبرة املهنية خلمس سنوات أو أكثر في مواقع املسؤولية أو مواقع اخلبرات. 
االوروبي خالل  املتطوعون في االحتاد  التقدم املستمر في تطوير الشخصية لدى  يقوم إطار االختصاص بكل من تعزيز 

مراحل مختلفة من مشاركتهم في املبادرة و قياس التقدم الذي حترزه.
2014/1398 تنص على أن املنظمات يجب أن يكون لها خطة للتعليم والتطوير و حتدد نتائج  الئحة االحتاد األوروبي 
التعليم التي يتوقع أن يحققها املتطوعون  في االحتاد االوروبي وتعمل على توفير املعلومات حول صالحيات متطوعي 
برنامج املساعدات في االحتاد األوروبي توقع االحتياجات واالجنازات التي يجب حتقيقها خالل مراحل مختلفة من برنامج 

التعليم اخلاص باملتطوعني  في االحتاد االوروبي.

يتم ادراج املعلومات التالية في خطة التعليم والتنمية

4 - EU Commission Delegated Regulation N° 1398/2014 of 24 october 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN
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معلومات أساسية عن املتطوعني  في االحتاد االوروبي. 1
معلومات أساسية حول وضع املتطوعني ووصف املهام التي يتعني عليهم القيام بها. 2
االختصاصات املنصوص عليها في إطار الكفاءات، وتقييم نتائج األداء والتعلم للمتطوع على اساسها. 3
حتديد احتياجات التعلم وأنشطة التنمية اخملططة، حيثما كان ذلك مناسبا. 4

 حضور دورات أثناء التدريب 5. 
 معلومات أخرى ذات صلة.6. 

و يجب جتديدها  للمتطوعني  اخلاصة  االمكانات  و  االحتياجات  يراعي  ان  التطويرة يجب  و  التعليمية  استخدام اخلطط 
باستمرار, اعتمادا على النقاط التالية: 

أ( االختيار.
ب( التدريب، مبا في ذلك وضع التعليم، حيثما كان ذلك مناسبا.

ج( النشر و االستجواب بعد النشر، حيثما كان ذلك مناسبا
يجب على اجلمعيات شرح مستوى االلتزام املستمر  في تقييم وتوثيق خبرات التعلم ملتطوعي اإلغاثة في االحتاد األوروبي 

لتسهيل تعريف و اظهار العمل املهني واالجتماعي.
الئحة االحتاد األوروبي 2014/1398 تقدم قائمة من الصالحيات ملبادرة متطوعي اإلغاثة التابعة لالحتاد األوروبي. )انظر 

أداة 2ب(
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الئحة الكفاءات أخذت من القانون املنتدب من جلنة االحتاد االوروبي رقم )2014/1398( و تدل على كفاءة املبادرة. يرجى 
مالحظة أن هذه القائمة غير حصرية.

 االطر املستعرضة في اطار الكفاءات مطلوبة في كل مجاالت العمل التطوعي و الوظيفي و ليست خاصة جملال العمل 
االغاثي االنساني.

1. تطوير واحلفاظ على العالقات التعاونية
1.1 العمل اجلماعي: القدرة على التكيف مع اساليب العمل اخملتلفة و قبول الدور في فريق العمل و املساهمة االيجابية 

الجناز اهداف الفريق و حل املشكالت اللتي قد تقع بشكل ايجابي.
2.1 التواصل: التواصل البناء مع اعضاء فريق العمل و من خارجه  و االصغاء الى اراء مختلفة من اعضاء الفريق و فرق 

اخرى. استخدام وسائل تواصل مختلفة و التكيف مع احلاالت و االطر احمللية اخملتلفة.

2. عقلية التطوع: معرفة اهمية التطوع و فهم التطوع و اعطاء االراء بالنسبة للتطوع و العمل االجتماعي و االلتزام  
بالقيام بالواجبات على اكمل وجه حسب امكانات كل شخص.

3. االدارة الذاتية في حاالت الضغط و تغير الظروف
1.3 الوعي الذاتي والقدرة على التكيف: القدرة على التعامل مع الضغط و الصعوبات, التكيف في بيئات صعبة مع 

قلة املوارد و وسائل الراحة و التعامل البناء مع الظروف اخملتلفة. اضافة الى معرفة االمكانات الفردية.
2.3 االستقاللية في العمل: تنظيم العمل و االنشطة بشكل ذاتي و ادارة االعمال اليومية بشكل صحيح و معرفة 

حدود الواجبات و التقرير لالعلى رتبة فى العمل.
3.3 ادارة التوقعات: معرفة واقعية حلجم املساهمة في العمل.

4.3 معرفة الثقافات اخملتلفة: البتعاد عن الصور التمطية و االنفتاح على الثقافات اخملتلفة و احترام الثقافات اخملتلفة و 
تقبل االختالفات و تفادي املشاكل و االنتباه للتواصل و سياق الكالم و التصرف بتفهم و احترام.

تشجيع اعضاء الفريق على العمل و التشجيع على حتمل املسؤولية ضمن نطاق العمل.  اظهار الروح القيادية:   .4
اضافة الى نقل النتائج و اظهار مساهمات املتطوعني و اتخاذ قرارات تتناسب مع مستوى اخملاطرة و الضرورات احملددة.

5. امتام نتائج العمل املستمر:
1.5 الوصول الى و شرح نتائج العمل املستمر للفريق: اعتناق فكرة املقدرة و اظهار سلوك بناء و معرفة التحسينات 
املطلوبة لضمان استمرارية النتائج. ايصال النتائج بشكل بناء و البحث عن حلول عند الالزم و اخد املبادرة حلل املشاكل. 
معرفة وتطبيق طرق متنوعة لبناء القدرات التنظيمية في الظروف التي تكون فيها املوارد محدودة و ومعرفة وتطبيق 

أساليب لتقييم االحتياجات.
2.5 املساءلة: الوصول الى النتائج في الوقت احملدد و البحث عن الوصول للنتائج و التعامل على اساسها. 

ءات لكفا ا  . 2ب



التدخل • 12

الكفاءات التقنية املكتسبة من العلم اخملتص مبجال العمل االنساني: 
و احملاسبة؛  التمويل  )قائمة غير حصرية(:  التالية  االوروبي قد ميتلكون كفاءات في اجملاالت  االحتاد  املعونة في  متطوعو 
الشؤون القانونية ؛ ادارة املشاريع؛ مراقبة و تقييم املشاريع؛ التواصل و العالقات العامة؛ اخلدمات اللوجيستية و النقل؛ 
املعلوماتية؛  اخملاطر؛  ادارة  االستراتيجية؛  السياسات  تخطيط  القدرات؛  بناء  و  التنظيمي  التطوير  البشرية؛  املواد  ادارة 
ادارة اخملاطرة؛  التطوير؛  و  النزوح؛ وصل االغاثة  التعامل مع  و الصحة؛  الغذاء  و املسكن؛  و الصحة؛ تأمني احلماية  املياه 
بناء املرونة؛ املعرفة باخملاطر؛ حتليل و تقييم الشاكل و نقاط الضعف؛ االدارة املناخية و البيئية؛ التوعية و التعليم؛ ادارة 
استخدام االراضي؛ التنمية االجتماعية؛ احلماية االجتماعية؛ دراسة البنى التحتية؛ املراقبة و انظمة التحذير؛ تخطيط 
ادارة التحضير للمخاطر؛ الدفاع املدني و الطوارىء؛  التقييم و التحرك البناء بعد الكوارث؛ اخلدمات الطبية؛ الهندسة؛ 

ادارة املتطوعني. 
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3. القواعد و القوانني

األوروبي االحتاد  في  للمتطوعني  بها  املعمول  واللوائح  القواعد   . 3أ

هناك عدد من القواعد واالنظمة في االحتاد األوروبي تنطبق على املتطوعني املشاركني في مبادرة االغاثة في االحتاد 
االوروبي. وفيما يلي قائمة من القوانني األساسية املتاحة على املوقع  الرسمي  للمتطوعون  في برنامج االغاثة في 

االحتاد االوروبي وملخص موجز حملتوياتها1.

الئحة االحتاد األوروبي رقم 2014/3752 الصادرة عن البرملان األوروبي ومجلس 3 أبريل 2014 حتدد شكل اجلسم 
العامل للمتطوعني  في برنامج االحتاد االوروبي.

هذا النظام يضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتشغيل املتطوعني في مبادرة اإلغاثة التابعة لالحتاد األوروبي ولتوفير 
املساعدة املالية. و تنطبق القوانني على: أ- اختيار وتدريب ونشر املتطوعني في برنامج االغاثة في االحتاد االوروبي، ب- 

اإلجراءات التي تدعم تعزيز وإعداد نشر املتطوعني ، ج- اإلجراءات داخل وخارج االحتاد الهادفة إلى بناء قدرات املنظمات 
احمللية لتلقي االغاثة اإلنسانية في بلدان العالم الثالث.

املواد التالية ذات أهمية خاصة الملنظمات احمللية: تعرف املادة 5  املبادئ العامة للمبادرة. املادة 7 تعرف و حتدد األهداف 
التشغيلية؛ املادة 9 حتدد املعايير واإلجراءات؛ املادة 11 تشير إلى إجراءات حتديد واختيار املتطوعني. وتنص املادة 14 

على إجراءات نشر املتطوعني في بلدان العالم  الثالث، وعلى وجه اخلصوص تشير إلى أن: التوزيع يحدد على اساس 
االحتياجات احلقيقية املنص عليها على املستوى احمللي من قبل املنظمات احمللية. يجب على املنظمات إرسال شهادة 

ضمان االمتثال للمعايير واإلجراءات املشار إليها في املادة )9( وتنص على أنه ال يجوز نشر متطوعي اإلغاثة  في 
مناطق الصراعات املسلحة.  املنظمات املرسلة عليها بإبالغ السلطات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء والدول 

املشاركة األخرى وفقا للمادة 23، وذلك قبل ارسال احد من مواطنيها  كمتطوع في االحتاد األوروبي وفقا للمعايير 
واإلجراءات املشار إليها في املادة 9؛ يجب وضع شروط محددة لنشر ودور املتطوعني في االحتاد االوروبي، بالتشاور الوثيق 

مع املنظمات احمللية، في العقد املبرم بني املنظمات املرسلةومتطوعي اإلغاثة في االحتاد األوروبي، مبا في ذلك احلقوق 
والواجبات، ومدة ومكان النشر و مهام متطوعي االغاثة في االحتاد االوروبي. يجب على كل املتطوعني في االحتاد األوروبي 

ان يكون لهم قيادي معني من املنظمات احمللية لإلشراف على  ودعم املتطوعني في االحتاد االوروبي خالل العمل. 

1 - EU Aid Volunteers, Find out more, http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
2 - EU Regulation N° 375/2014 of 3 April 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32014R0375&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375&from=EN
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جلنة االحتاد األوروبي, القانون رقم 2014/12443 20 نوفمبر 2014 وضع القواعد الالزمة لتنفيذ قانون االحتاد 
األوروبي رقم 375/2014 الصادر عن البرملان األوروبي و اللذي يحدد شكل جسم العمل التطوعي لالغاثة اإلنسانية. 

هذا النظام يضع قواعد لتنفيذ الئحة القوانني )االحتاد األوروبي( رقم 2014/375 فيما يتعلق باملسائل التالية: أ- 
اإلجراءات الواجب اتباعها لتحديد واختيار و إعداد املتطوعني قبل نشرهم. ب- برنامج التدريب وإجراء تقييم استعداد 
املتطوعني املرشح نشرهم. ج- نشر وإدارة متطوعي االغاثة في االحتاد االوروبي في بلدان محددة)مبا في ذلك اإلشراف 
في امليدان، والتوجيه، والتدريب اإلضافي، وظروف العمل الالزمة، ودعم ما بعد االنتشار(؛ د- توفير التغطية التأمينية 

والظروف املعيشية للمتطوعني مبا في ذلك تغطية اإلعاشة والسكن والسفر وغيرها من النفقات ذات الصلة؛ 
ه- اإلجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد النشر لضمان الرعاية وتدابير السالمة واألمن املناسبة، مبا في ذلك 

بروتوكوالت اإلجالء الطبي واخلطط األمنية التي تغطي اإلخالء في حاالت الطوارئ من دول العالم الثالث، مبا في ذلك 
اإلجراءات الالزمة لتأمني االتصال مع السلطات الوطنية؛ و- إجراءات لرصد وتقييم األداء الفردي للمتطوعني في االحتاد 
االوروبي. ز- آلية ضمان أن املنظمات املرسلة تتبع املعايير واإلجراءات املشار إليها في املادة 9 من الئحة )االحتاد األوروبي( 

رقم 2014/375، وآلية توثيق املنظمات احمللية..

جلنة االحتاد األوروبي املنتدبة, الالئحة رقم 2014/13984 24 أكتوبر 2014 ترسي املعايير اللتي تتعلق 
باملتطوعني املرشحني للعمل ومتطوعي اإلغاثة االحتاد األوروبي

هذا النظام يضع معايير تخص املتطوعني املرشحني للعمل ومتطوعي اإلغاثة االحتاد في األوروبي فيما يتعلق باألمور 
التالية: أ- إطار االختصاص املستخدم في حتديد واختيار وإعداد املتطوعني واملهنيني صغار أو كبار. ب- األحكام لضمان 

تكافؤ الفرص وعدم التمييز في عملية التحديد واالختيار. ج- أحكام لضمان امتثال  املنظمات مع القانون وقانون 
الدولة احمللية. د- املعايير التي حتكم الشراكة بني املنظمات املرسلة و احمللية . ه- أحكام لالعتراف باملهارات والكفاءات 

التي اكتسبها املتطوعون  في االحتاد االوروبي، وذلك متاشيا مع مبادرات االحتاد القائمة اصال.

3 - EU Commission Implementing Regulation N° 1244/2014 of 20 November 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1244&from=EN
4 - EU Commission Delegated Regulation N° 1398/2014 of 24 October 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN
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التوجيهات و القواعد املنصوص عليها من االحتاد االوروبي 
الدارة عملية االختيار و النشر للمتطوعني و ادارتهم. 
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حتديد واختيار وإعداد مرحلة ما قبل نشر املتطوعني املادة  11    املادة 3, 4 املادة 23

أحكام لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في عملية التحديد واالختيار املادة 9 3 املادة  املادة 11, 
  12

نشر وإدارة للمتطوعني في بلدان العالم الثالث املادة 16,  9 املادة
18

املادة 14,
23

توفير التغطية التأمينية والظروف املعيشية للمتطوعني مبا في ذلك تغطية 
اإلعاشة والسكن والسفر وغيرها من النفقات ذات الصلة

املادة 24,
 ,26 ,25

27

املادة 13

اإلجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد نشر لضمان الرعاية وتدابير السالمة 
واألمن املناسبة، مبا في ذلك البروتوكوالت الطبية اإلخالء واخلطط األمنية التي 

تغطي اإلخالء في حاالت الطوارئ من دول العالم الثالث، مبا في ذلك اإلجراءات الالزمة 
لتأمني االتصال مع السلطات الوطنية

املادة 28 9 املادة املادة 17 

إطار االختصاص املستخدم في حتديد واختيار وإعداد املتطوعني واملهنيني صغار أو 
كبار

املادة 2,  9 املادة
 9 ,6

املادة 
3

أحكام لضمان امتثال املنظمات للقانون الوطني واالحتاد ذات الصلة، وقانون الدولة 
املضيفة

املادة 13,  9 املادة
15 ,14

املعايير التي حتكم الشراكة بني املنظمات املرسلة و احمللية املادة 8,  9 املادة
10 ,9

النزاهة واعراف السلوك، والضمانات  املادة 17,
18

عد لقوا ا الئحة   . 3ب
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حمللية ا عد  لقوا ا  . 3ج

 هذه األداة هي املرجعية البسيطة التي ميكن استخدامها لتحديد اجملاالت التي حتتاج إلى االمتثال لالئحة القوانني
 الوطنية وقوانني االحتاد األوروبي. اجلدول أدناه ميكن استخدامه للتحقق ما ان كانت تنطبق القواعد والتشريعات

الوطنية ملنطقة معينة وكيف ميكن مقارنتها مع معايير االحتاد األوروبي

قوانني االحتاد االوروبي

ل
عم

 ال
ت

عا
ساعات العمل العادية ال تتجاوز 40 ساعة أسبوعيا في املتوسط، وحتسب على مدى فترة أربعة أشهر. سا

- يجب أن يتم التفاوض على العمل اإلضافي والعمل في حاالت الطوارئ  مع املتطوعني ، مع األخذ في 
االعتبار احلالة النفسية واجلسدية. - العمل اإلضافي والطوارئ و ساعات العمل والراtحة يجب أن تتوافق 

مع احلد األدنى من املتطلبات املنصوص عليها في التوجيه 2003/88

ت
ازا

ج
كم مستوى املوظفني الدوليني وال تقل عن يومني في الشهر 1اال

ية
ح

ص
ة و

من
ل آ

عم
ف 

رو
ظ

ر ل
يي

عا
يجب أن تستخدم املؤشرات التالية لظروف عمل ومعيشة آمنة وصحية: )أ( تعريفاألمراض املنتشرة امل

في املنطقة )حتديد التي تنتقل عن طريق اإلنسان، املوسمية، وما إلى ذلك(، مبا في ذلك مستوى احتمال 
االصابة واآلثار؛ )ب( توافر والدعم اإلسعافات األولية )في الداخل واخلارج(، حراس وخدمات اإلطفاء 

واملرافق الطبية واملهنيني )مثل املستشفيات واملمرضات واحلصول على الدواء(؛ )ج( مستوى الصيانة 
جلميع املواقع )املكاتب والسكن(. توافر نقاط الكهرباء، واإلضاءة، والتهوية والصرف الصحي واملرافق 

الصحية. )د( مستوى صيانة املركبات، وعمليات تفتيش منتظمة وتقدمي اخلدمات والتجهيزات املناسبة 
)مثل الراديو، اإلسعافات األولية،  واملياه، وبطانية(؛ )ه( توافر املكتب، والكراسي، وأجهزة احلاسوب. )و( 
أحكام اإلجازة وساعات العمل. الوصول إلى األنشطة الترفيهية واملرافق الرياضية واملكتبات واألسواق، 

وما إلى ذلك. الوصول الى املرافق اخلاصة، واملباني الدينية؛ )ز( الصحة والسالمة و توثيق و االعالم  
باحلوادث2

1 - EU Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=en
2 - EU Commission Implementing Regulation N° 1244/2014 of 20 November 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1244&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1244&from=EN
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يجب أن تتضمن خطة إدارة األمن واإلخالء كحد أدنى ما يلي: )أ( معلومات عن ضابط إدارة 
األزمات / فريق تنظيم وتفاصيل االتصال  لتتم مشاركتها مع املنظمة احمللية واملتطوعني. )ب( 

الهيكل التنظيمي من أي موظف يحمل مسؤوليات إدارة اخملاطر األمنية في كل من املنظمة 
املرسلة و احمللية، مبا في ذلك تفاصيل االتصال. )ج( إجراءات واضحة واألدوار واملسؤوليات في 

حال حدوث طارئ. )د( آلية اإلبالغ للمنظمات املرسلة واحمللية عند وقوع حادث أمني ؛ )ه( خطة 
اإلخالء. )و( أحكام لإلخالء الطبي مبا يتماشى مع أحكام التأمني املشار إليها في املادة 24. 

)ز( مرجع محدد من املعلومات واإلرشادات والقواعد التي تقدمها املنظمة احمللية. )ح( آلية 
ملراجعة منتظمة من جانب املنظمة املرسلة، مع التحديثات التي تقدمها املنظمة احمللية 

)يجب ان تتماشى مع القواعد اخلاصة بكل بلد(؛ )ط( تخطيط السيناريو من قبل املنظمة 
املرسلة بالتعاون مع املنظمة احمللية لتقييم األوضاع األمنية احملتملة واختبار إدارة األمن وخطة 

اإلخالء. حيثما أمكن ذلك، تنظم تدريبات من أجل ضمان التعاون السلس بني املنظمات 
املرسلة واحمللية في سيناريو الطوارئ؛ و )ي( الدعم املتاح اجلسدي واملادي واألمني و النفسي 

وسالمة متطوعي االغاثة من املنظمات املرسلة واحمللية3

ب
رائ

ض
قبل النشر، على منظمات املرسلة ابالغ املتطوعني بالقواعد املالية املطبقة في البالد اللتي ال

حتوى املنظمة املرسلة و، حيثما كان ذلك مناسبا، في بالد اإلنتشار. حيث ان املتطوع  ليس 
من سكان البالد, فإن املنظمة املرسلة تضمن إخطار املتطوعني بواجبهم  حيال التعرف على 

القواعد املالية اخلاصة بهم في بلد اقامتهم 2 4

ني
أم

لت
ا

كما هو مبني في في قانون االحتاد األوروبي التنفيذي 2014/1244 ، فإن جلنة ضمان التأمني 
جلميع املتطوعني هو امر ضروري 

يجب أن يغطي التأمني جميع املتطوعني بنسبة ٪100 )التغطية الكاملة( على ما يلي: )أ( 
الطبية والعناية باألسنان. )ب( احلمل والوالدة؛ )ج( احلوادث. )د( إعادة املتطوع الى بلده. )ه( 
التأمني على احلياة. )و( اإلعاقة الدائمة واملؤقتة أو العجز. )ز( مسؤولية الطرف الثالث )ح( 

فقدان أو سرقة وثائق، وتذاكر السفر وأمتعتهم الشخصية؛ )ط( املساعدة الثانوية من أجل 
ضمان املساواة في املعاملة للمتطوعني يجوز للجنة عقد واحد أو عدة التأمني مقدمي خالل 

إجراءات الشراء 5 

3 - EU Commission Implementing Regulation )EU( N° 1244/2014 of 20 November 2014 
4 - EU Commission Implementing Regulation )EU( N° 1244/2014 of 20 November 2014
5 - EU Commission Delegated Regulation N° 1398/2014 of 24 October 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN


التدخل • 18

املرجع األمني

تأكد أن لديك في مكان وخطة إلدارة األمن واإلجالء مبا في ذلك احلد األدنى ما يلي

معلومات عن  ضابط  إدارة األزمة / فريق املنظمة املرسلة، وتفاصيل االتصال  مع املنظمة احمللية واملتطوعني فيها

اخملطط التنظيمي  الي موظف يحمل مسؤوليات إدارة اخملاطر األمنية في كل من املنظمة املرسلة احمللية، مبا في 
ذلك تفاصيل االتصال احلالية

اإلجراءات الواضحة واألدوار واملسؤوليات في حالة الطوارئ

آلية إعداد التقارير في حال حصول حادث أمني )للمنظمات املرسلة و احمللية(

خطة اإلخالء

قواعد اإلخالء الطبي مبا يتماشى مع أحكام التأمني املشار إليها في املادة 24 من االئحة 2014/1244

ملعلومات واإلرشادات والقواعد اخلاصة  بالسياق احملدد )التي تقدمها املنظمة احمللية(

آلية ملراجعة منتظمة من جانب املنظمة املرسلة، مع التحديثات التي تقدمها املنظمة احمللية )كما هو 
مطلوب للحالة و االوضاع اخلاصة بكل بلد(

تخطيط السيناريو املتوقع حدوثه من قبل املنظمة املرسلة بالتعاون مع املنظمة احمللية لتقييم األوضاع 
األمنية احملتملة واختبار إدارة األمن وخطة اإلخالء

تنيظم تدريبات  من أجل ضمان التعاون السلس بني املنظمات املرسلة واحمللية في سيناريو الطوارئ  حيثما 
أمكن ذلك

الدعم املتاح اجلسدي واملادي واألمني و النفسي وسالمة متطوعي االغاثة من املنظمات املرسلة واحمللية
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4. القواعد املوحدة للشراكة بني 
إرسال املنظمات واستضافتها

املعايير التي حتكم الشراكة بني املنظمات املرسلة و احمللية في الفصل 4 من الئحة قوانني االحتاد األوروبي 20141/1398.

:مبادئ الشراكة
 يجب على أنشطة مبادرة متطوعي اإلغاثة في االحتاد األوروبي تعزيز الشراكات بني املنظمات املرسلة واحمللية على أساس
 املبادئ التالية: )أ( املساواة. )ب( القيم املشتركة والرؤية املشتركة؛ )ج( الشفافية )د( املسؤولية واملساءلة واملوثوقية. )ه(
 الثقة املتبادلة واالحترام؛ )و( التكامل، والبناء على تنوع اجملتمع اإلنساني والتطوعي مع التركيز على بناء القدرات احمللية.

)ز( املرونة والقدرة على التكيف. و )ح( التبادلية في تخصيص املوارد وحتديد األهداف.

قواعد الشراكة
 . 1 قبل إرسال دخول املنظمات املرسلة و احمللية  في شراكة، يجب ان  يتم تقييم االحتياجات من قبل املنظمات

احمللية، حيثما كان ذلك مناسبا بالتعاون مع املنظمة املرسلة.
وينبغي أن يشمل تقييم االحتياجات كحد أدنى:

 a .  تقييم اخملاطر ونقاط الضعف من بلد النشر، مبا في ذلك تقييم لألمن والسفر والصحة  للمتطوعي االغاثة في
االحتاد االوروبي

b . النظر في القدرة احلالية للمنظمة احمللية الستضافة املتطوعي االغاثة في االحتاد االوروبي
 c . حتليل للكفاءات والقدرات داخل املنظمة احمللية واجملتمع احمللي، يجب حتديد االحتياجات وحتليل الكيفية التي ميكن

من خاللها املعاجلة عند الضرورة
 d . حتليل القيمة املضافة املتوقعة من املتطوعني  في االحتاد االوروبي عند االقتضاء، من الدعم املتوخى منه بناء القدرة

على تنظيم واستضافة اجملتمع احمللي
. 2 توقع اتفاق شراكة من قبل جميع الشركاء لضمان االمتثال للمعايير شراكة التالي

التطوعي العمل  منها  يتعلق  ما  وال سيما  ورؤية مشتركة،  قيم مشتركة  على  الشراكة  اتفاقية  تستند  أن  يجب   - 
 واالغاثة اإلنسانية

 حتدد القيمة املضافة من كل شريك ودور كل منهما بوضوح
-  يكون اجلميع شركاء في االتفاق على األهداف املشتركة للشراكة والطرق التي يجب أن تدار فيها الشراكة

كمرجعية وثيقة  هذه  استخدام  وميكن  الشراكة.  اتفاقية  في  تضمينها  سيتم  التي  القضايا  من  قائمة  يلي   فيما 

للمنظمات عند صياغة اتفاق الشراكة

1 - EU Commission Delegated Regulation N° 1398/2014 of 24 October 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1398&from=EN
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قائمة من املواضيع اللتي ضم وضعها في اتفاقية الشراكة بني املنظمات املرسلة و احمللية2

اجراءات صنع القرار وممارسات العمل

الترتيبات املالية واإلدارية

قنوات االتصال بني جميع أصحاب املصلحة؛ تواتر االجتماعات والزيارات امليدانية من قبل املنظمات املرسلة

خطة العمل واألنشطة، مبا في ذلك اجلدول الزمني

توزيع املهام، وفقا خلطة التواصل للمبادرة

رصد وتقييم الشراكة

احلفاظ الدفاتر والوثائق

التدقيق  واالنتهاء من تقييم االحتياجات املشار إليها في الئحة االحتاد األوروبي 2014/1398، املادة 10، 
الفقرة 1

صياغة مشتركة وتقييم تعيينات املهام للمتطوعون  في االحتاد األوروبي

األدوار واملسؤوليات املتعلقة باملتطوعني املرشحني واملتطوعون احلاليني في االحتاد االوروبي خالل مراحل 
مختلفة من مشاركتها في مبادرة متطوعي اإلغاثة في االحتاد األوروبي

إجراءات التعامل مع الشكاوى )سواء تلك التي تتم في إطار الشراكة وتلك اللتي من أطراف خارجية ( وحل 
النزاعات بني الشركاء

السياسات واإلجراءات خلروج اي شريك ، اآلثار املالية واآلثار التعاقدية )مبا في ذلك ما يتعلق باملتطوعون في 
االحتاد االوروبي واجملتمعات املعنية(

عند االقتضاء، توضع استراتيجية قائمة على االحتياجات لبناء القدرات و / أو املساعدة التقنية بني الشركاء 
وميزانية مخصص لهذه االستراتيجية

إشارة إلى أن الشركاء يجب أن يساهموا في أنشطة التعليم ويجب أن يلتزمةا بتنفيذ اإلجراءات املتعلقة 
باالتصاالت والرؤية وفقا خلطة االتصاالت املشار إليها في املادة 17 من الالئحة )االحتاد األوروبي(  2014/375

2 - As indicated in the EU Commission Delegated Regulation N° 13982014/, ibid.
3 - EU Regulation N° 3752014/ of 3 April 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375&from=EN
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5. إرسال وإدارة املتطوعني

الئحة االحتاد األوروبي 2014/1244   و هي وثيقة مرجعية لإلدارة وتشمل هذه األداة املرجعية واجب الرعاية والسالمة 
واألمن. مسؤوليات املنظمات املرسلة و احمللية، فضال عن املسؤوليات املشتركة

 املرسلة= س ,  وفيما يلي جدول ملخص يشير إلى النقاط املذكورة في القرار والكيان املسؤول: احمللية= ض   املشتركة= م

واجب الرعاية والسالمة ومسؤوليات األمن

على للمنظمة املرسلة ان توجد إجراءات سياسات أمنية وتقييمة للمخاطر التنظيمية التي 
xيجب أن تكون مناسبة وقابلة للتطبيق للمتطوعني  في االحتاد االوروبي، وعند الضرورة

واستنادا إلى السياسة األمنية و التنظيمية للمنظمة املرسلة، على املنظمات املرسلة و 
احمللية القيام بتطوير مشترك إلدارة األمن وخطة اإلخالء التخاذ إجراءات, عند الضرورة, في إطار 

مبادرة املتطوعني في االحتاد االوروبي. هذه اخلطط يجب كحد أدنى ان تراعي املتطلبات املنصوص 
عليها في النقطة 5 من املرفق األول في الئحة االحتاد األوروبي 2014/1244

x

على املنظمات املرسلة و احمللية اجناز خطة تطوير مشترك لتقييم اخملاطر األمنية والسفر 
والصحية لبالد اإلنتشار. وتكون هذه التقييمات كحد أدنى ممتثلة للمتطلبات املنصوص عليها 

xفي البند 6 من املرفق األول في الئحة االحتاد األوروبي 2014/1244

يعاد النظر في تقييم اخملاطر املشار إليها في النقطة أعاله وحتديثها بشكل منتظم كما هو 
مطلوب، كحد أدنى، وذلك قبل نشر املتطوعني  في االحتاد االوروبي. حيث يؤدي تقييم اخملاطر إلى 
استنتاج مفاده أن النشر قد يجري في مسرح نزاع مسلح دولي أو غير دولي,و ميكن الغاء النشر 

حتى في حال مت اختيار املتطوعني  في االحتاد االوروبي بالفعل
x

تدرج إدارة األمن في توصيف املهمة و تدرج عملية التوظيف للمتطلبات املتعلقة بالوعي 
xاألمني والسلوك املناسب في ما يتعلق بحاالت اخلطر 

م ض س
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على املنظمة املرسلة إخطار السلطات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء والدول املشاركة 
األخرى، وفقا للمادة 23 من الالئحة )االحتاد األوروبي(  2014/375، قبل ارسال واحد من 

مواطنيها كمتطوع ،على املنظمة املرسلة قبل نشر املتطوعني الذين ليسوا من مواطني 
xاالحتاد التأكد من قواعد احلماية القنصلية التي تقدمها الدولة املتطوع اليها 

باإلضافة إلى التدريب األمني إلزامي في إطار برنامج التدريب، املنظمات املرسلة تقدمي املساعدات املنية 
xالضرورية للمتطوعني باالحتاد االوروبي 

عند توقيع العقد املشار إليه في املادة 16 )2(، يقوم املتطوعون  في االحتاد االوروبي باالقرار باملعرفة 
واالمتثال إلجراءات إدارة األمن، مبا في ذلك واجبهم بلحفاظ على أنفسهم. و ابقاء املسؤولية الشخصية 

املتعلقة بإدارة األمن ألنفسهم، واآلخرين واملنظمة؛و واجب االمتناع عناخملاطرة. على املنظمات ان تكون 
على بينة من عواقب أي خرق لإلجراءات األمنية

x

على املنظمة املرسلة ان توصي املتطوعون  في االحتاد االوروبي أن يسجلوا مع السفارة أو 
القنصلية عن جنسيتهم لدى وصوله في بالد اإلنتشار، واطالعهم حول إمكانية طلب 
املساعدة القنصلية . إذا لم يكن لدى بلده اي متثيل دبلوماسي في بالد اإلنتشار، يوصى 

املتطوع بالتسجيل في سفارة دولة اخرى تابعة لالحتاد. 
x

وبناء على التحديثات من املنظمة احمللية، املنظمات املرسلة و احمللية عليها التحديث بانتظام 
خطة االخالء لضمان أنها ال تزال مناسبة لبيئة العمل في جميع األوقات. وتهدف اخلطة إلى 

إعادة النظر مبا تقوم املنظمة احمللية من استخدام البيانات السابقة والتحديثات احلالية لتعديلها، 
حسب االقتضاء. يجب أن تبقى خطة اإلخالء في مكان يسهل للمتطوعني الوصول إليها 

x

تقوم املنظمة احمللية بضمان وصول املساعدات التطوعية و املتطوعني من االحتاد األوروبي و يتم 
حتديث اخلطة عند أي تغيير في بيئة العمل وما يترتب عليها من تعديل في أي من اإلجراءات 

األمنية أو البروتوكوالت
x

 املنظمة احمللية يجب ان تكون على بينة من موقع ملتطوعي االحتاد االوروبي، ورقم االتصال 
xللوصول لهم في جميع األوقات، مبا في ذلك عندما في إجازة

في حالة وقوع حادث أمني، يجب استجواب املطوعني في أقرب وقت ممكن. تبعا خلطورة احلادث واإلجراءات 
املعمول بها في املنظمات املرسلة واحمللية، ميكن أن تقوم هذه باستخالص املعلومات من قبل مدير خط أو 

رئيسه من املنظمة احمللية، أو ضابط إدارة األزمات في املنظمة املرسلة، وميكن أن تشمل الدعم النفسي
x

في حالة اإلخالء، يجب أن تتبع خطة اإلخالء واتخاذ الرعاية في جميع األوقات، وبعد، عند االقتضاء، 
اإلجراءات املعمول بها في القنصليات أو السفارات حيث مت تسجيل املساعدات التطوعية االحتاد األوروبي 

xوفقا للمادة 28 11

م ض س
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تقوم املؤسسة املرسلة باالتصال باملتطوعون  لدى عودتهم وضمان تلقيهم املتابعة الكافية، مبا في ذلك 
استخالص املعلومات عن احلالة النفسية والدعم الطبي

x

تقوم املؤسسة املرسلة باالتصال باملتطوعون  لدى عودتهم وضمان تلقيهم املتابعة الكافية، 
مبا في ذلك استخالص املعلومات عن احلالة النفسية والدعم الطبي

x

ويدرج الوضع األمني في املنظمات املرسلة واحمللية في إطار الدروس املستفادة منها من احلوادث 
xاألمنية, و رصد وتقييم املنظمات لالحداث بإبالغ و استعراض املشاريع وحتسينها

يكون للمنظمة املرسلة سياسة صحية و تنظيمية و يجب أن تكون مناسبة وقابلة للتطبيق للمتطوعني 
في االحتاد االوروبي، وعند الضرورة، وتكييفها، مبا في ذلك املبادئ التوجيهية بشأن: )أ( الصحة الشخصية، 

مثل الصحة اجلسدية )منع املرض، واألكل و النوم ، والوعي باخملاطر على املناخ واخملاطر اجلغرافية، 
واحلصول على العالج(. )ب( الصحة النفسية )املشورة بشأن التوازن بني العمل واحلياة، وإدارة اإلجهاد، 

وآليات التعامل وأساليب االسترخاء، ونقاط االتصال للحصول على الدعم النفسي واالجتماعي(

x

استنادا إلى سياسة الصحة والسالمة التنظيمية للمنظمة املرسلة ,و املنظمات املرسلة و 
احمللية يجب ان تقوم بتطوير مشترك جملموعة شاملة من السياسات واملبادئ التوجيهية للصحة 

والسالمة لتلبية واجبهم من التزامات الرعاية وضمان السالمة البدنية والعاطفية للمتطوعني
x

كجزء من تقييم اخملاطر املشار إليها في املادة 28 )3( وقبل حتديد و تعيني املهمة على 
منظمات احمللية ، وإرسال وتقدمي تقييم مشترك ما إذا كان الوضع يوفر ظروف عمل ومعيشة 

xسليمة وآمنة للتطوع  تقوم على أساس املؤشرات الواردة في النقطة 7 من املرفق األول

تقوم املنظمة املرسلة بضمان وصول اتطوعني وتغطي، كحد أدنى، التأمني الطبي والسفر بشكل 
xشامل وفقا للمادة 24

خالل االستقراء،على املنظمة املرسلة إطالع املتطوعني على السياسات واملبادئ التوجيهية 
للصحة والسالمة املشار إليها في الفقرتني 1 و 2، مبا في ذلك األمراض،و دعم اإلسعافات 

األولية والصيانة جلميع املواقع، وصيانة املركبات واملعدات، ومحطات العمل و معاجلة حوادث 
الصحة واألمن، وإجراءات اإلخالء الطبي

x

تقوم املنظمة املرسلة بضمان وصول املتوعني مع  فحص طبي شامل قبل املغادرة، وتوفير 
األدوية واللقاحات املوصى بها في بالد اإلنتشار ,واملعدات، مثل اإلسعافات األولية ومستلزمات 

البعوض، عند الضرورة
x

م ض س
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تقوم منظمة احمللية بضمان أن يتم دمج واجب الرعاية في إدارة املتطوعني يوما بعد يوم ، 
والتوفير للمتطوعني املساعدات ب مع: ما يصل إلى أحدث املعلومات عن املوارد احمللية املتعلقة 
بالصحة والسالمة مثل تفاصيل االتصال و األطباء واملستشفيات واخلدمات الطبية املساعدة 

x

على املنظمة املرسلة تسهيل اي فحص طبي آخر بعد عودة املتطوع  وتقدمي جلسة معاينة نفسية و 
استخالص املعلومات أو دعم املشورة كجزء من عملية استخالص املعلومات. يتعني على منظمات املرسلة 

xواحمللية تعزيز شبكة ملبادرة املتطوعي باعتبارها آلية دعم بديلة قبل وأثناء وبعد النشر

واحمللية(  املرسلة  )املنظمات  والكيانات  املتطوعني،  إلدارة  الالزمة  احملددة  األنشطة  بشأن  أدناه معلومات  اجلدول  يلخص 
اللتي تلعب دورا في كل النشاطات

مادةضساعمال االدارة

xx11البرنامج التعريفي

x12التعريف قبل النشر

xx13التدريب املبتدئني

xx14قييم املرشح للتطوع بعد التدريب

x15تدريب إضافي قبل نشر 

xx16التعاقد مع املتطوعني 

x17إدخال املتطوعني في قاعدة بيانات 

x18التعريف بالبلد

xx19االشراف وإدارة األداء

x20الدعم املستمر من املنظمات املرسلة

xx21التوجيه

xx22ظروف العمل

xx23الدعم بعد نهاية التنسيب و النشر 

24تغطية التأمني
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x25بدل اإلعاشة وإعادة النقل

xx26اإلقامة

x27السفر والتكاليف ذات الصلة

xx28إدارة األمن وتقييم اخملاطر )انظر التفاصيل في اجلدول أعاله(

xx29إلجراءات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث أو إخالء )انظر التفاصيل في اجلدول أعاله(

xx30الصحة و السالمة

xx31رصد وتقييم األداء الفردي للمتطوعني

قائمة مرجعية للمنظمة احمللية:

أريد أن استضيف متطوعي اإلغاثة في االحتاد األوروبي، ان بحاجة إلى ما يلي

وإدارة األمن وخطة اإلخالء التخاذ إجراءات في إطار مبادرة املتطوعني. في احلد األدنى االمتثال ملتطلبات املرحلة 
5 من املرفق األول من الئحة االحتاد األوروبي 2014/1244

تقييم مكتوب لألمن والسفر واخملاطر الصحية لبالد اإلنتشار. في احلد األدنى االمتثال للمتطلبات النقطة 6 
من املرفق األول من الئحة االحتاد األوروبي 2014/1244

اجراء تقييم للمخاطرو مراجعتها وحتديثها بشكل منتظم كما هو مطلوب ، كحد أدنى، وذلك قبل نشر 
املتطوعني 

التأكد من أن جميع املعلومات عن إجراءات األمن والسالمة وتقاسمها مع وفهمها من قبل املتطوعني

يتم توفير إحاطة أمنية محددة السياق خالل 24 ساعة على وصول املتطوعني إلى بالد اإلنتشار



التدخل • 26

خطة اإلخالء حتدث بانتظام لتناسب بيئة العمل في جميع األوقات، وميكن الوصول إليها بسهولة

ابقاء املتطوعني على اطالع على أي تغيير في بيئة العمل وأي من اإلجراءات األمنية أو البروتوكوالت

يكون املتطوع على بينة من املوقع ، ورقم االتصال للوصول لهم في جميع األوقات، مبا في ذلك عندما في 
إجازة

ستخالص املعلومات من املتطوع في حال وقوع حادث أمني

إطار رصد وتقييم قادر على استيعاب الدروس املستفادة منها عند احلوادث األمنية وإبالغ استعراض املشاريع 
وحتسينها

مجموعة شاملة من السياسات واملبادئ التوجيهية للصحة والسالمة لتلبية واجبهم من الرعاية وضمان 
السالمة البدنية والعاطفية للمتطوعني

تقييم ما إذا كان الوضع يسمح  بالعمل ومعيشة سليمة وآمنة للمتطوع )وبناء على أساس املؤشرات 
الواردة في النقطة 7 من امللحق األول(

توفير املعلومات للمتطوعني عن املوارد احمللية املتعلقة بالصحة والسالمة )مثل تفاصيل االتصال األطباء 
واملستشفيات واخلدمات الطبية املساعدة(

توفير التوجيهات الالزمة للمتطوعني عن العادات واألعراف احمللية من أجل احلد من اخملاطر على السالمة 
وتسهيل التكامل
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6. التقييم

ر إلنتشا ا بالد  في  خملاطر  ا تقييم  و لضعف  ا  . 6أ

القدرة على إجراء تقييم لالحتياجات هي واحدة من الكفاءات التي يتمّيز بها متطوعو االحتاد األوروبي لإلغاثة1. ستوفر 
في  اإلنسانية.  األوضاع  اخملاطر في  الضعف  وتقييم  االحتياجات  تقييم  إجراء  املعلومات حول كيفية  األداة بعض  هذه 
أن  ينبغي   .2 املتطوعني  تقييم لستعدادًا الستضافة  إجراء  أيضا  احمللية  أو  املرسلة  املنظمات  يُطلب من  الوقت،  نفس 
يشمل التقييم على األقل: أ- تقييم للمخاطر والضعف في بلد اإلنتشار، مبا في ذلك تقييم ألخطار األمنية وأخطار 
لسفر والصحة ذات الصلة باملتطوعني. ب- النظر في القدرة احلالية للمنظمة على استضافة متطوعو االحتاد األوروبي 
لإلغاثة. ج- حتليل الكفاءات والقدرات التي املفتقدة حاليا في داخل املنظمة احمللية واجملتمع احمللي، وحتديد االحتياجات 
وحتليل كيفية التصدي لها. د- حتليل القيمة املضافة املتوقعة من املتطوعني، وعند االقتضاء، من الدعم املرتقب لبناء 

القدرة للمنظمة احمللية واجملتمع احمللي.

الثاني من األداة يقدم اقتراحات حول كيفية التكيف مع العملية املستخدمة إلجراء وتقييم األخطار والضعف  اجلزء 
اإلنساني، جلعلها مناسبة  لنشر متطوعو االحتاد األوروبي لإلغاثة.

تقيمم االحتياجات وتقييم الضعف واخملاطر في الظروف إلنسانية 
إن وجود نهج قائم على االحتياجات لتوفير االغاثة اإلنسانية أمر ضروري لضمان وصول االغاثة وتسليمها في البلدان 
املتضررة من الكوارث، وفقا الحتياجات كل منها، وبغض النظر عن أي ضغط خارجي. وعالوة على ذلك، فإن هذا النهج 
يضمن مصداقية وشفافية مساعدات االحتاد األوروبي اإلنسانية. تقييم اإلحتياجات قد يشمل بيانات لقطاعات محددة، 
كالصحة، واألمن الغذائي، واحلماية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات، وغيرها.  لقد نشرت كتابات عدة تتحدث عن احلاجة 
أيًضا، نشرت العديد من وكاالت، مبا في ذلك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية شؤون  وأخطار التقييمات3. 
الالجئني، والبنك الدولي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األغذية والزراعة كتًبا تتضّمن مراجع واملنهجيات واألدوات.
تنُتج الكوارث عن مزيج من التعرض لألخطار، وضعف الناس، والقدرة احملدودة على احلد من اآلثار السلبية لألخطار4. لهذا 
التقييم املستوى احمللي  وميكن إجراء هذا على  التحليل اجليد للمخاطر على تقييم الضعف والقدرات.  السبب حتتوي 

واإلقليمي والوطني.

وميكن االطالع على بعض املبادئ التوجيهية املفيدة عن تقييم القدرات والضعف على اإلنترنت. ولدى ومنظمة األغذية 

1 - EU Commission Implementing Regulation N° 1244/2014 of 20 November 2014,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1244&from=EN 
2 - EU Aid Volunteers, Find out more, http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en 
3 - Birkmann, 2006, Measuring Vulnerability to Natural Hazards: towards disaster resilient societies; Humanitar-
ian Policy Group, 2013, According to need? Needs assessment and decision-making in the humanitarian sector.
4 - Oxfam, 2012 Participatory Capacity and Vulnerability Analysis. A practitioner guide, http://policy-practice.
oxfam.org.uk/publications/participatory-capacity-and-vulnerability-analysis-a-practitioners-guide-232411 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1244&from=EN
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/participatory-capacity-and-vulnerability-analysis-a-practitioners-guide-232411
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/participatory-capacity-and-vulnerability-analysis-a-practitioners-guide-232411
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والزراعة أيضا قائمة من املراجه واملنهجيات التي ميكن استخدامها لتقييم الضعف واالحتياجات5 .

هذا  في  واملصطلحات.  القضايا  بعض  توضيح  املهم  من  لتقييم،  املقترحة  واألدوات  اخلطوات  بعض  استكشاف  قبل 
اجلزء من الدليل، سنشرح بعض املفاهيم كاملنهجيات والعمليات واألدوات6. فيما يلي شرح لكيفية تعريفها في سياق 

محتوى هذا الدليل.

على شركاء إيكو اإلسارة إلى املعلومات التالية عند تقدمي تقييم احتياجاتهم:

تاريخ إجراء التقييم• 
املنهجية املستخدمة )من أجراها وفي أي ظروف(  • 
إذا كان تقييم االحتياجات منسق )راجع األداة 6 ب للمزيد من التفاصيل(• 
وإذا مت استخدمت البيانات األولية أو الثانوية • 
إذا مت التأكد من املعلومات في امليدان • 
إذا مت استخدام أدوات محددة )مرحلة تصنيف األمن الغذائي املتكاملة )IPC(، التقييم السريع األولي املتعدد • 

)ACAPS(تقييم األمم املتحدة الكوارث والتنسيق ،  مشروع تقييم القدرات - UNDAC ، القطاعات
املشاكل واالحتياجات الرئيسية التي مت حتديدها • 
تقدمي حتليل للمسببات والتأثيرات • 
تقدمي حتليل اجلنس والسن7• 
تقدمي القضايا ذات الصلة، وإظهار اخملاطر الكامنة • 
استراتيجية ملعاجلة املشاكل التي مت حتديدها8• 

5 - FAO, 2003, Vulnerability and Risk Assessment Methodologies
6 - International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, 2007, VCA toolbox with reference 
sheets, www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf 
7 - DG ECHO, 2013, Gender-Age Markers toolkit,
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf 
8 - DG ECHO, Quality Markers,

مصطلحات

املنهجية: عملية أو مقاربة شاملة )مثال: تقييم الضعف والقدرات(، جتمع بني أساليب وأدوات محددة لدعم • 
العملية الشاملة.

العملية: طريقة لتلبية هدف من خالل تنفيذ سلسلة من اخلطوات احملددة.• 

أكبر •  إطار  من  كجزء  اتباعها  الواجب  املهام  أو  اخلطوات  من  وسلسلة  مجموعة  املنهج:  او  الطريقة 
)منهجية(. وتنفذ من خالل استخدام عدد من األدوات التحليلية. أمثلة: حتليل اخملاطر، حتليل سبل العيش، حتليل 

أصحاب املصلحة.

هيكلية، •  شبه  مقابلة  الزمني،  واجلدول  احملدد،  املسار  ذات  املشي  )مثال:  محددة.  مهمة  إلجناز  وسيلة  األداة: 
والتقومي املوسمي، ورسم خرائط اجملتمع، وغيرها(

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
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وتقترح منظمة أوكسفام سبع خطوات إلجراء تقييم ااضعف والقدرة على املشاركة ، وتشمل اخلطوات: 1( اإلستعداد. 
2( جمع البيانات الثانوية؛ 3( بدأ العمل مع اجملتمع. 4( حتليل مخاطر وتأثيرات تغير املناخ، والضعف، والقدرات. 5( حتديد 

األولويات فيما يتعلق باخملاطر؛ 6( وضع خطة عمل للحد من اخملاطر؛ و7( وضع خطة العمل موضع التنفيذ.

قبل إجراء التقييم، من املهم حتديد املعلومات املطلوبة بوضوح. ومن املهم أيضا التحقق املعلومات املوجودة )وجود بيانات 
ثانوية(. بعد توضيح البيانات، ميكن جمع البيانات األولية باستخدام عدد من األدوات اخملتلفة. وتشمل على سبيل املثال: 
التقومي  القدرة،  املساحة،  اجملتمع،  اخملاطر،  ترسيم  التاريخي،  الزمني  اجلدول  التركيز،  مجموعات  املقابالت،  االستبيانات، 
املوسمي أو الرسم البياني، حتليل الشبكات االجتماعية املؤسسي، املراقبة املباشرة؛ املشي ذات املسار احملدد، الشجرة 
اخلطوة  املطلوبة فقط.  املعلومات  الى جمع  واإللتفات  املناسبة  األوات  اختيار  املهم  من  البيانية للمشكالت، وغيرها. 

التالية هي لتنظيم املعلومات التي مت جمعها بطريقة تسّهل عملية حتليلها.

وتلخيص  جلمع  األحمر9(  والهالل  األحمر  الصليب  جلمعيات  الدولي  االحتاد  من  )املأخوذ  أدناه  اجلدول  استخدام  ميكن 
مت  التي  الضعف  نقاط  تسجيل  ميكنك  اجملاالت،  من  لكل مجال  التقييم.  عملية  في خالل  مت جمعها  التي  املعلومات 
تعريفها، والقدرات املتوفرة في اجملتمع للحد نقاط الضعف هذه، والقدرات الالزمة والغير متوّفرة للحد من الضعف في 

اجملتمع، و كيف سد هذه الفجوة، واخلطة التي ميكن اتباعها. 

منطقة 
املواضيعية

كيفية معاجلة القدرات املفقودةالقدرات املتاحةالضعف
الفجوة

الصحة واملعيشة 
والصراعات وغيرها

ما هي نقاط الضعف التي 
مت تعريفها في البلد أو 

املنطقة؟

ما قدرات املنظمة احمللية 
احمللية املتاحة ملعاجلة 
نقاط الضعف التي مت 

تعريفها؟

ما هي القدرات غير 
املتوفرة لدى املنظمة 

احمللية؟

كيف ميكن ملء 
هذه الفجوة؟ ما هي 

االستراتيجية الالزمة خللق 
القدرات واحلد من التعرض 

للمخاطر؟

تقييم احتياجات متطوعو االحتاد األوروبي لإلغاثة

كيف هو  ، مثل:  األوروبي لإلغاثة  االحتاد  للرد على أسئلة محددة تهم متطوعي  أعاله  حة  املوضَّ العملية  ميكن تعديل 
الوضع األمني في بالد اإلنتشار؟ ما هي األخطار اخملتلفة )أخطار السفر؟ األخطار الصحية؟( ما هي قدرة املنظمة احمللية 

على من هذه األخطار؟ ما هي القدرات مفقودة؟ ما هي استراتيجية املعتمدة لسد الثغرات؟

هذه هي املعلومات التي يجب حتديدها والتحّدث عن تفاصيلها في بداية العملية. ميكن  استخدام نفس األدوات املذكورة 
أعاله جلمع املعلومات حول هذه القضايا.

http://dgecho-partners-helpdesk.eu/action_proposal/fill_in_the_sf/section5 
9 - International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, 2007, How to do a VCA. A practical 
step-by-step guide for Red Cross, Red Crescent staff and volunteers, http://www.ifrc.org/Global/Publica-
tions/disasters/vca/how-to-do-vca-en.pdf 

http://dgecho-partners-helpdesk.eu/action_proposal/fill_in_the_sf/section5
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/how-to-do-vca-en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/how-to-do-vca-en.pdf
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وميكن تنظيم املعلومات في اجلدول شبيه باجلدول أعاله: 

منطقة 
املواضيعية

الضعف القدرات املتاحة القدرات 
املفقودة

كيفية معاجلة 
الفجوة

األمن في البالد 
/ منطقة نشر

ما هي نقاط الضعف 
لدى املتطوعني؟ على 
سبيل املثال: التجربة 

األولى في الظروف 
اإلنسانية، عدم التمتع 
مبعلومات عن املنطقة 

املوجودون فيها، عدم 
التحّدث باللغة احمللية، 

غياب الوعي حول 
مخاطر البلد – اجلرائم، 

والصحة، والصراعات 
وغيرها

ما هي قدرات 
املنظمة احمللية للحد 

من نقاط الضعف 
املتطوعني؟

على سبيل املثال: 
هل لدى املنظمة 
احمللية سياسات 
وإجراءات أمنية 

حلماية للموظفني 
احملليني؟ هل نوّظف 

شخًصا مسؤواًل 
عن األمن؟ هل متتلك 

معدات االتصال 
املالئمة للموّظفني؟ 

هل هناك معايير 
للسفر، ومعايير 

ألمن املكاتب ومعايير 
لسكن املوظفني، 

وغيرها

ما هي القدرات 
غير املتوفرة لدى 

املنظمة احمللية 
للحد من نقاط 

ضعف املتطّوعني؟

ما هي االستراتيجية 
املعتمدة مللئ الفجوة؟ 

على سبيل املثال: تعيني 
موظفني، ووضع إجراءات 
وحتسني هيكلية املبنى 

)أبواب وأسوار أمنية، 
وغيرها(، والتدريب األمني 

للمتطوعني، والتدريب 
األمني ملوظفي املكاتب، 

وغيرها

اخلالصة:

حّدد املعلومات املطلوبة. 1
حتقق ما إذا كانت البيانات الثانوية متاحة لديك. 2
استخدم األدوات الصحيحة. 3
اجمع معلومات تشير إلى نقاط الضعف التي مت التعريف عنها، وإلى القدرات املوجودة حاليا و القدرات مفقودة. . 4

اجمع املعلومات عن نوع اجلنس والسن باستخدام أداة إيكو لتحديد اجلنس والعمر. 
حّلل املعلومات ونّظمها في اجلدول أعاله. 5
أعد اخلطة اخلاصة بك )العمود األخير في اجلدول(. كيف ستعالج الوضع؟. 6

تذكر !

التنسيق أمر في غاية األهمية. ادرس فكرة إجراء تقييم منّسق. راجع األداة 6 ب.
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ملنّسق ا ت  حلاجا ا تقييم   . 6ب

ستدرس هذه األداة كيف يقّيم االحتاد األوروبي االحتياجات ، وملاذا هناك حاجة إلى تقييم احتياجات منسق. 

كما هو واضح في التوافق أوروبي على االغاثة اإلنسانية، يسعى االحتاد األوروبي إلى تلبية احتياجات األشخاص األكثر 
ضعفا في مواجهة األزمات اإلنسانية والكوارث. ويضمن النهج القائم على االحتياجات توفير االغاثة في مختلف البلدان 
وفقا الحتياجات كل منها، بغض النظر عن أي ضغوطات. وهذا يضمن أيضا مصداقية وشفافية االغاثة اإلنسانية التي 

يقّدمها االحتاد األوروبي.

وقد املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية واحلماية املدنية )إيكو( إطارًا على مرحلتني لتقييم وحتليل االحتياجات في 
البلدان النامية وفي خالل أزمات محددة: 1( التقييم العاملي، 2( حتليل البيئة واالستجابة.

املرحلة 1( التقييم العاملي له بعدان1 :

أداة مبنية على مؤشرات وبيانات وطنية تتيح إجراء حتليل مقارن للبلدان لتقييم  وهو  مؤشر إنفورم إلدارة اخملاطر.  أ( 
مخاطر التعرض ألزمات إنسانية وكوارث. وتبحث هذه األداة ثالثة أبعاد: األخطار الطبيعية واألخطار التي هي من صنع 
البلدان  أزمات  نفسها حلساب مؤشر  األداة  استخدام  ويتم  التكيف.  على  الوطنية  والقدرة  السكان،  اإلنسان، ضعف 

املتضررة.

ما يكفي من  املتضررين  السكان  يتلقى  ال  اخلطيرة حيث  إنسانية  األزمات  يحدد   .)FCA( املنسية  األزمات  تقييم  ب( 
االغاثة. هذه األزمات عادةً ما تتلقى تغطية إعالمية محدودة، واهتمام سياسي ضعيف في إيجاد حللول وتعاني من وجود 

عدد قليل من اجلهات اإلنسانية الفاعلة.

املرحلة 2( حتليل البيئة واالستجابة . ويستند على استخدام اإلطار حتليل املتكامل )IAF(، وهو تقييم أجراه خبراء 
املفوضية األوروبية. هذا التقييم هو تقييم نوعي لالحتياجات اإلنسانية في أزمة معينة.

وهو ضروري  تنسيق عمليات تقييم االحتياجات الضروري لتوفير فهم شامل لوضع والحتياجات املتضررين من األزمة. 
التخاذ القرارات املبنية على األدلة ويُعتبر نقطة انطالق لتصميم وتنفيذ االستجابات التي ستنقذ األرواح وتُعيد سبل 
أساسيي  عنصر  هو  االحتياجات  تقييم  عمليات  تنسيق  أن  التجارب  أظهرت  وقد  عليه.  كانت  ما  إلى  السكان  عيش 
إلنقاذ األرواح وإعادة سبل العيش ملا كانت عليه2. يتكون التقييم املنسق إما من عملية تقييم واحدة تضم قطاعات 
مختلفة، أو من عدد من التقييمات القطاعية اخملتلفة التي يتم حتليلها سويًا3. ويجب أن تُنّفذ هذه التقييمات بالشراكة 
مع اجلهات اإلنسانية الفاعلة. بالنسبة إليكو ، تشكل هذه التقييمات األساس للتخطيط االستراتيجي القائم على 

االحتياجات والرصد على نطاق املنظومة، وتشكل املرحلة األولى من دورة البرنامج اإلنسانية4.

1 - DG ECHO, 2015, Assessing needs, vulnerabilities and risks,
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/needs-assessments_en
2 - IASC, 2016, Task Force on Needs Assessment, https://interagencystandingcommittee.org/node/2763
3 - IASC, ibid.
4 - UN OCHA, 2016, Coordination Tools: Needs Assessment,
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/needs-assessment
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االحتياجات  تقييم  إجراء  على  اإلنسانية  املنظمات  التوجيه ملساعدة  ونقاط  األدوات  من  عدد  على  إيكو  موقع  يحتوي 
املنسقة

منوذج النظرة العامة عن االحتياجات االنسانية )HNO( 5. جتمع هذه الوثيقة نتائج مختلف التقييمات القطاعية • 
والتقييمات املتعددة القطاعات لتحديد االحتياجات اإلنسانية األكثر أهمية التي ينبغي معاجلتها.

الدليل العملي للتقييم املنسق 6. يصف كيفية تخطيط وتنفيذ عمليات التقييم املنسق املتعدد القطاعات.• 

سجل املؤشر اإلنساني 7. يعدد االحتياجات األساسية ومؤشرات رصد استجابة كل قطاع / مجموعة، ويوّفر • 
معرّف فريد، مثل بي كود، لكل مؤشر.

لوحة التحكّم اإلنسانية 8. هي واحدة من املصادر األربعة األهم للمعلومات بالنسبة إليكو. وهي أداة موافق • 
عليها من قبل اللجنة الدائمة املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة )IASC(، وتقدم حملة موجزة وبصرية عن التقدم 
االستراتيجية  األولويات  بفهم  املعنية  للجهات  وهي تسمح  اإلنسانية.  االستجابة  في  االحتياجات  تلبية  نحو 
لالستجابة بسرعة ، واألرقام املهمة التي متيز األزمة، واالحتياجات اإلنسانية األكثر أهمية وسبل االستجابة األمثل 

لكل القطاع.

املسح السريع األولي املتعدد اجملموعات/ القطاعات  )ميرا( 9. يشرح كيفية تصميم وتنفيذ تقييم االحتياجات • 
املتعدد القطاعات بشكل مشترك في األسابيع األولى من حالة الطوارئ.

صندوق أدوات كوبو 10. هو مجموعة من البرامج املفتوحة املصدر جلمع البيانات امليدانية املتنقلة والتحليل التي • 
ميكن استخدامها في تقييم االحتياجات للترويج لنهج موحد وموثوق وبسيط وفعال.

5 - UN OCHA, 2016, Humanitarian Needs Overview - Guidance and Templates,
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-over-
view-guidance-and-templates-updated-august-0
6 - IASC, 2012, Operational Guidance for Coordinated Assessments,
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/ops_guidance_finalversion2012.pdf
7 - UN OCHA, Indicators Registry, https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/ir
8 - UN OCHA, Humanitarian Programme Cycle
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-dashboard-
guidance
9 - IASC, 2015, Multi-Sector Initial Rapid Assessment Guidance, https://www.humanitarianresponse.info/
en/programme-cycle/space/document/multi-sector-initial-rapid-assessment-guidance-revision-july-2015
10 - KoBoToolBox website, http://www.kobotoolbox.org

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/multi-sector-initial-rapid-assessment-guidance-revision-july-2015
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7 . احلد من أخطار الكوارث: 
مبادئ إيكو األساسية للحد 

من أخطار الكوارث 

أخطار  للحد من  املتحدة  األمم  ووفقا ملكتب  الكارثة.  ملاهية  واضح  يتطلب فهم  الكوارث  أخطار  احلد من  التحّدث عن 
أخطار  فقط  بل  طبيعية”،  لـ”كوارث  وجود  ال  املوضوع،  هذا  حول  احلالية  املفاهيم  ومعظم   )UNISDR( الكوارث 
الطبيعية. يهدف للحد من أخطار الكوارث تقليل األضرار الناجمة عن األخطار الطبيعية كالزالزل والفيضانات واجلفاف 

واألعاصير، من خالل أخالقيات الوقاية1 . 

ميكن فهم التزام االحتاد األوروبي باحلد من أخطار الكوارث من خالل وثيقتي سياسات رئيسيتني: التوافق األوروبي حول 
التنمية في العام 20052 وتوافق على االغاثة اإلنسانية في العام 20073. في العقد املاضي، زاد مكتب املفوضية 

األوروبية للمساعدات اإلنسانية واحلماية املدنية )إيكو( مشاركته في مشاريع التأهب للحد من أخطار الكوارث4.

حوالي 13٪ من ميزانية إيكو اإلنسانية مكرسة ألنشطة احلد من أخطار الكوارث.• 
وُضعت مبادئ توجيهية لسياسات احلد من أخطار الكوارث لتوجيه الشركاء املنفذين.• 
شاركت إيكو أيضا في االتفاقية التي حددت التأهب للكوارث كأحد املبادئ األساسية ملبادرة املمارسات السليمة • 

في تقدمي املنح5. 

أخطار  من  للحد  العاملية  إيكو  األساسي جلهود  العنصر  وهو   1996 عام  في  للكوارث  التأهب  إيكو  برنامج  إطالق  مت 
الكوارث. وحتى اآلن، مت استثمار 325 مليون يورو في هذا البرنامج بهدف زيادة قدرة اجملتمعات احمللية على التأقلم واحلد 

من ضعفها.

أحد العناصر األخرى الهامة في أنشطة إيكو هو دمج التدخالت للحد من أخطار الكوارث في عمليات اإلغاثة. وبالنظر 
إلى أن األزمات غالبا ما حتدث أكثر من مرة في نفس املنطقة، تشجع إيكو إدراج إجراءات التأهب للكوارث في االغاثة.

1 - UNISDR, What is Disaster Risk Reduction?, https://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr
2 - EU Parliament Council Commission, 2006, The European Consensus on Development, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2006%3A046%3A0001%3A0019%3AEN%3APDF
3 - EU Council Joint Declarations, 2007, The European Consensus on Humanitarian Aid, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:0001:0012:EN:PDF
4 - DG ECHO, 2016, Disaster risk reduction, http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/risk-reduction_en
5 - http://ghdinitiative.org

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2006%3A046%3A0001%3A0019%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2006%3A046%3A0001%3A0019%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:0001:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:0001:0012:EN:PDF
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وأخيرا، تشّجع إيكو تكامل جهود احلد من أخطار الكوارث مع مساعدات التنمية من أجل ضمان سياسات مستدامة، ال 
سيما في البلدان املعرضة كثيرًا للكوارث. 

وفقا لسياسة املوضوعية اخلاصة بإيكو6، ينبغي النظر في احلد من أخطار الكوارث على جميع املستويات – على املستوى 
العاملي واإلقليمي والقطري وعلى مستوى العمل. أيًضا، يتم إجراء البرمجة والتخطيط االستراتيجي باستخدام نهحي 
اللذان يشمالن جميع املستويات، ويتم استغراضه في االستراتيجية  »من أعلى إلى أسفل« و«من أسفل إلى أعلى«، 

التشغيلية السنوية إليكو. 

والتحليل،  التقييم  ذلك:   في  مبا  والتنفيذ،  التخطيط  في  الكوارث  أخطار  من  احلد  مراحل  جميع  في  النظر  ينبغي 
التصميم،  التنفيذ، الرصد والتقييم، التعّلم.

 احل���د م���ن أخ���ط���ار ال���ك���وارث امل��ت��ك��ام��ل واحل����د م���ن أخ���ط���ار ال���ك���وارث امل��ت��ك��ام��ل ال��ه��ادف

تدعم إيكو احلد من أخطار الكوارث بطريقتني رئيسيتني هما: احلد من أخطار الكوارث املتكامل و احلد من أخطار الكوارث 
الهادف7 . 

نهج إيكو للحد من أخطار الكوارث
حددت إيكو املبادئ الرئيسية التي يجب أخذها في عني االعتبار عند تصميم وتنفيذ أنشطة احلد من أخطار الكوارث. 

6 - DG ECHO, 2013, Thematic Policy Document n.5 – Disaster Risk Reduction. Increasing resilience by
reducing disaster risk in humanitarian action, http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_prepared-
ness/DRR_thematic_policy_doc.pdf  
7 - DG ECHO, 2013, Thematic Policy Document n.5 – Disaster Risk Reduction. Increasing resilience by
reducing disaster risk in humanitarian action

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic_policy_doc.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic_policy_doc.pdf
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وتتضمن املبادئ:
 

واضح  نهج  وحتتوي على  املشاريع.  للموافقة على  املسبقة  الشروط  هذه هي  النطاق.  وتوسيع  والتكرار  االستدامة 
مناسبة  متويل  أداة  إلى  أو  اخملتصة،  السلطات  أو  املستهدفة،  اجملموعة  إلى  التسليم  أو  التدريجي  للتخلص  املعالم 
طويلة األجل. تشترط إيكو أيضا أن ميتلك الشاركاء قدرات قوية ومثبتة في النهج القائم على اجملتمع، وفي الدعم مع 

املؤسسات ذات الصلة، وأن يخططوا لدمج العمل في التنظيم الطويل األجل للحد من أخطار الكوارث.

تسعى إيكو جاهدة لضمان تلبية احتياجات أعمال احلد من أخطار الكوارث بطريقة  التكامل والتنسيق والشراكة. 
متكاملة. لذلك، التنسيق مع اجلهات املانحة الدولية األخرى واجلهات الفاعلة الوطنية املعنية باحلد من أخطار الكوارث 
أمر ضروري. تعتبر إيكو أن للحد من خطر الكوارث دور فّعال في دعم اجلهود الرامية إلى ربط اإلغاثة واإلنعاش والتنمية، 
وعند القدرة، في تعزيز العمل املشترك بني اجلهات الفاعلة اإلنسانية والتنموية خالل دورة املشروع. وتعتبر إيكو الشراكة 
مفتاح في نهجها للحد من أخطار الكوارث، وبالتالي فهي تعمل مع مجموعة من الشركاء في تقدمي إجراءات للحد من 
أخطار الكوارث على املستوى احمللي والوطني واإلقليمي والعاملي . وعلى الرغم من أنها غير مؤهلة للحصول على أموال 
املديرية العامة إليكو، فإن اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني احمللية من اجلهات األساسية املعنية بإجراءات احلد 
من أخطار الكوارث. وعندما تكون هذه اجلهات الفاعلة ذات مصداقية وال تعرّض املبادئ اإلنسانية للخطر، تقوم املديرية 

العامة إليكو بدعم الشراكات بينها وبني شركائها، وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات.
في عملية إدماج احلد من أخطار الكوارث في االستجابة اإلنسانية العامة، تدعم املديرية العامة إليكو العمل املنسق 

وتشارك في النظام العنقودي لدمج احلد من أخطار الكوارث.

والوطنية  احمللية  واملؤسسات  الشركاء  قبل  الكوارث من  أخطار  احلد من  اعتماد  تعزيز  أهمية خاصة في  وله   . الدعم 
وعنصرا  الكوارث،  أخطار  من  احلد  على  األوروبي  االحتاد  لعمل  أساسية  أداة  يعتبر  فهو  املصلحة.  أصحاب  من  وغيرها 
أساسيا في العديد من إجراءات احلد من أخطار الكوارث املدعومة من قبل املديرية العامة إليكو. أيًضا، له أهمية خاصة 

في اإلجراءات التي يتخذها برنامج إيكو التأهب للكوارث، الهادفة إلى التحفيز على اعتماده على نطاق واسع.

بناء القدرات. تدرك إيكو احلاجة إلى تعزيز قدرات شركائها واملستفيدين في مجال احلد من أخطار الكوارث. لهذا السبب، 
فهي تدعم:

تعزيز قدرات التنسيق للكوارث وإجراءات احلد من أخطار الكوارث امليدانية اخلاصة مبكتب األمم املتحدة للحد من • 
أخطار الكوارث 

الترويج لسياسات واستراتيجيات وطنية شاملة وفعالة للحد من أخطار الكوارث.• 

تطوير آليات ومهارات وموارد فعالة بني اجلهات املعنية احمللية لرفع مستوى أعمال احلد من أخطار الكوارث املمولة • 
من قبل املديرية العامة إليكو. 

ينبغي أن تتماشى جهود بناء القدرات مع سياسات احلد من أخطار الكوارث الوطنية وأن تعزز تنفيذها.

تستهدف أعمال بناء القدرات املمولة من قبل املديرية العامة إليكو وكاالت األمم املتحدة والصليب األحمر الدولي والهالل 
األحمر واملنظمات غير احلكومية الدولية بشكل رئيسي. 
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الكوارث  أخطار  من  احلد  في  القدرات  بناء  برامج  متويل8  فرص  أيضا  لإلغاثة  األوروبي  اإلحتاد  متطوعو  مبادرة  وتشمل 
للمنظمات املرسلة واملستضيفة.

عقد مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعني باحلد من أخطار الكوارث في سينداي باليابان في الفترة من 14 إلى 18 
مارس 2015. واستعرض املؤمتر تنفيذ إطار عمل هيوغو واعتماد إطار عمل جديد للحد من أخطار الكوارث. نتج عن 
املؤمتر إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث 2015-2030، الذي وافقت عليه 187 دولة عضو في األمم املتحدة ولقي 

دعم من االحتاد األوروبي.

وأدرجت العديد من أولويات االحتاد األوروبي إلدارة أخطار الكوارث في إطار العمل جديد، مبا في ذلك احلاجة لتقييم األخطار 
وتقييم القدرة على إدارتها وآراء الزمالء وقاعدة معرفية قوية واملساهمة في البيانات والعلوم. أخطار الكوارث والصمود 
الدولية  املفاوضات  األوروبي مالئمتها مع  االحتاد  ويشجع  املستدامة،  للتنمية   2030 أعمال  أيضا في جدول  موجودة 

بشأن تغّير املناخ في باريس.

احلد من مخاطر الكوارث في قطاعات محددة

الغذائية.  املساعدة  محددة:  إنسانية  لقطاعات  املؤشرات  بعض  أيضا  حتدد  الكوارث  أخطار  من  للحد  إيكو  إرشادات 
 ، ولكن هذه املؤشرات  العامة، احلماية والشاملة القضايا.  والنظافة  املياه والصرف الصحي  اإليواء؛  التعليم؛  الصحة؛ 
ليست بإرشادات تقنية أو دليل. وينصح استشارة أن األدباء التقنيني واخلبراء لكل قطاع. وينبغي النظر إلى احلد من خطر 
الكوارث على أنه عدسة أخطار: “عندما ننظر إلى أي جانب من جوانب العمل اإلنساني، يجب أن ننظر من خالل العدسة 
األخطار هذه، وأن نقّيم األخطار التي تواجه الناس في احلاضر أو األخطار التي من احملتمل أن يواجهونها في املستقبل 

القريب، وكيف ميكن احلد منها.”9

الصمود
مبا  فعالة،  وبطريقة  األخطار  آثار  والتعافي من  واستيعاب  املعرّض لألخطار على مقاومة  اجملتمع  أو  النظام  »قدرة  وهو 
في ذلك احلفاظ البنية األساسية وترميمها »10. وفي ما يتعلق بعمل اإلحتاد األوروبي اخلارجي، الصمود هو قدرة الفرد أو 

األسرة أو اجملتمع أو البلد أو املنطقة على الصمود والتكيف مع الصدمات  والتعافي منها بسرعة11.  

كما أشار مكتب األمم املتحدة للحد من أخطار الكوارث، هناك صلة قوية بني احلد من أخطار الكوارث واملفهوم الواسع 
للصمود. هذه الصلة هو في جوهر إطار عمل هيوغو للعمل )2005-2015( املدعوم من قبل مكتب األمم املتحدة للحد 
 .203012-2015 الكوارث  إطار ِسنداي للحد من مخاطر  العوامل األساسية في  تزال إحدى  وال  الكوارث،  من أخطار 
القدرة على التكيف هدف رئيسي أيضا ألعمال اإلحتاد االوروبي اخلارجية. بدأ نهج االحتاد األوروبي لصمود مع اثنني من 
ومنطقة  العاملي  التحالف  ومبادرة   ،   )SHARE(األفريقي القرن  منطقة  في  الصمود  دعم  مبادرة  املبتكرة:  املبادرات 
.)AGIR( وتهدف كل من املبادرات إلى تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية املتأثرة بشكل  الساحل لبناء القدرة على الصمود 

8 - EU Aid Volunteers, Funding, http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding
9 - DG ECHO, 2013, Thematic policy Document n.5 – Disaster Risk Reduction. Increasing resilience by 
reducing disaster risk in humanitarian action, http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_prepared-
ness/DRR_thematic_policy_doc.pdf 
10 - DG ECHO, 2013, ibid.
11 - DG ECHO, 2016, Resilience, http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/resilience_en
12 - UNISDR, 2016, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic_policy_doc.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic_policy_doc.pdf
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منتظم من انعدام األمن الغذائي والنزاعات. وقد قدم االحتاد األوروبي أيضا عالمة الصمود13 في جميع املشاريع اإلنسانية 
التي ميّولها. وتعرّف هذه العالمة سبل احلد من األخطار وتعزيز قدرة الناس على مواجهته، وذلك للحد من االحتياجات 
اإلنسانية14. مكتب األمم املتحدة للحد من أخطار الكوارث  لديه أيضا عددا من اإلرشادات واألدوات للصمود مبا في ذلك 

التقييم الذاتي والتوجيه العملي للحكومات احمللية15.

13 - EU Commission, 2014, Resilience Marker guide,
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/resilience_marker_guidance_en.pdf
14 - DG ECHO, 2016, Resilience, http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/resilience_en
15 - UNISDR, 2016, Guidance documents, http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit
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  8. الربط بني اإلغاثة والتأهيل 
والتنمية

األجل هو أحد  والطويلة  املتوسطة  التنمية  وبرامج  اإلنساني  التدخل  بني  والروابط  التآزر  خلق  ضرورة  حول  النقاش 
بني  الربط  التالي:  النحو  على  النقاش  هذا  إلى  ويشار  طويلة1.  لفترة  اإلنساني  القطاع  أعمال  جدول  املواضيع على 
وإعادة  اإلنسانية  املساعدات  بني  فجوة  إنسانية  فاعلة  جهات  حددت  الثمانينيات،  في  والتنمية2.   والتأهيل  اإلغاثة 
التأهيل والتدخل بهدف التنمية. وُصممت هذه التدخالت مع منطق مختلف، ممّولة من مصادر متويل مختلفة ومنّفذة 
من قبل ممارسني يتمتعون مبهارات مختلفة، من دون التنسيق مع بعضهم البعض. من هذا، ولدت فكرة ربط املساعدات 
اإلنسانية القصيرة األجل مع برامج التنمية الطويلة األجل من أجل توفير ردودا أكثر استدامة في حاالت األزمات3. 
وسرعان ما ظهرت فكرة أن مسار االنتقال من حالة الطوارئ إلى التنمية ليس خطي، وبالتالي فإن النقاش حتول من 
فكرة »االستمرارية« في حالة الطوارئ إلى تطوير فكرة “التجاور” إلظهار كيف باستطاعة املراحل اخملتلفة أن تتواجد 
في الوقت نفسه . يوضح هذا املفهوم فكرة أن حاالت الطوارئ ليست مجرد تعطيل لعملية خطية للتنمية، بل أنها 
أعراض األسباب هيكلية تخلق انعدام األمن واإلستقرار. ففي بلدان مثل الصومال أو السودان، مفهوم احلياة الطبيعية 

والتنمية اخلطية هو موضع شك4 .

تدعم  بطريقة  تُقدم  أن  ينبغي  اإلنسانية  املساعدات  أن  هي  والتنمية  والتأهيل  اإلغاثة  بني  للربط  األساسية  الفكرة 
وفي املقابل، ينبغي أن تُصمم أنشطة التنمية بطريقة تساعد على  وتسّهل إعادة التأهيل والتنمية الطويلة األجل. 

احلد من األزمات اإلنسانية.

ووثائق  األوروبي  لالحتاد  الرئيسية  والتنمية  والتأهيل  اإلغاثة  بني  الربط  مفاهيم  عن  موجزة  توجيهات  األداة  هذه  توفر 
السياسات ذات الصلة. وتوّفر أيًضا بعض املبادئ األساسية لتطبيق الربط بني اإلغاثة والتأهيل والتنمية

1 - Buchanan-Smith and Fabbri, 2005, Links between relief, rehabilitation and development in the tsunami
response. A review of the debate, http://www.alnap.org/pool/files/lrrd-review-debate.pdf 
2 - EU Commission, 2001, Linking Relief, Rehabilitation and Development – An assessment,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0153:FIN:EN:PDF 
3 - EU Parliament, 2012, Policy Briefing. Linking relief, rehabilitation and development: Towards more 
effective aid, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491435/EXPO-
DEVE_SP)2012(491435_EN.pdf 
4 -Ian Christoplos, 2006, Links between Relief, Rehabilitation and Development in the Tsunami Response.
A Synthesis of Initial Findings, http://www.sida.se/contentassets/4d83961af7834c34843a5a8a1873514d/
links-between-relief-rehabilitation-and-development-in-the-tsunami-response_3145.pdf 

http://www.alnap.org/pool/files/lrrd-review-debate.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0153:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491435/EXPO-DEVE_SP(2012)491435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491435/EXPO-DEVE_SP(2012)491435_EN.pdf
http://www.sida.se/contentassets/4d83961af7834c34843a5a8a1873514d/links-between-relief-rehabilitation-and-development-in-the-tsunami-response_3145.pdf
http://www.sida.se/contentassets/4d83961af7834c34843a5a8a1873514d/links-between-relief-rehabilitation-and-development-in-the-tsunami-response_3145.pdf
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بالنسبة  أمر بغاية األهمية  هو  األجل  والطويلة  املتوسطة  التنمية  وبرامج  رابط بني املساعدات اإلنسانية  وجود 
لالحتاد األوروبي. ومت التأكيد على اإللتزام باالستثمار في هذا النهج مؤخرا في أجندة التغيير5 وفي وثائق السياسات 

التالية:

االتصاالت املفوضية األوروبية نهج االحتاد األوروبي نحو التكّيف والتعلم من األزمات الغذائية«6 تُظهر كيف • 
كفاءة  أكثر  املساعدات  يجعل  نتائجها  مع  التعامل  مجرد  من  بدال  املتكررة  لألزمات  اجلذرية  األسباب  معاجلة 

وفعالية وأنها مفيدة لبناء القدرة على التكيف.

استنتاجات اجمللس بشأن نهج االحتاد األوروبي نحو التكّيف7 توضح دعم الدول األعضاء لبيان املفوضية حول • 
التكّيف. دعت استنتاجات اجمللس أيضا إلى رؤية أوسع تتجاوز العمل املُنجز على الغذاء والتغذية واألمن.

خطة عمل اجمللس املتعلقة بالتكّيف8 هي الوثيقة األساس لتنفيذ نهج االحتاد األوروبي نحو التكّيف. ألنها • 
توفر إطارا الستمرار وتوسيع نطاق جهود االحتاد األوروبي نحو التكّيف، مبا في ذلك مستويات مختلفة )من 

السياسات والدعوة إلى األدوات واألساليب(، في عدد أكبر من البلدان واملناطق.

وفي  وبناًء على ما ذُكر أعاله، الربط بني اإلغاثة والتأهيل والتنمية والصمود مرتبطان بشكل كبير في االحتاد األوروبي. 
الواقع، الربط بني اإلغاثة والتأهيل هو أحد املكونات الرئيية لنهج االحتاد األوروبي نحو التكّيف. في عام 2012، نشرت 
“فويس أند كونكورد” وثيقة حول الربط بني اإلغاثة والتأهيل والتنمية والتكّيف9. وتشير الوثيقة إلى أن اعتماد نهج 
الربط بني اإلغاثة والتأهيل والتنمية بشكل عام يحّسن نوعية املساعدات املقدمة. ومع ذلك، يعتبر الربط بني اإلغاثة 
والتأهيل والتنمية نهًجأ أو وسيلة للنظر في الوضع، وليس منهجية. وليكون أكثر فعالية، ينبغي أن يدُخل الربط بني 
اإلغاثة والتأهيل والتنمية في عملية التخطيط للتدخل منذ البداية. وتعطي الوثيقة أيضا بعض األمثلة اجليدة على 
العمل الربط بني اإلغاثة والتأهيل والتنمية  في القرن األفريقي، ومنطقة الساحل األفريقي  وأفغانستان وساحل العاج.

في حتليالتهم حول التطورات األخيرة للتقاش، يشير موصل وليفني إلى وجود عدد من املبادئ األساسية لعملية  ربط 
ناجحة بني اإلغاثة والتأهيل والتنمية:10 استخدام برامج مرنة، اجملازفة واالنفتاح على التعلم، حتليل سياقي وسياسي 

شامل، العمل مع املؤسسات احمللية، التحليل املشترك / التخطيط على مستوى الدولة، وضع برامج واقعية.

5 - EU Commission, 2011, Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change, http://
eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52011DC0637&qid=1412922281378&from=EN  
6 - EU Commission, 2012, Communication From The Commission To The European Parliament And The
Council. The EU Approach To Resilience: Learning From Food Security Crises,
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2012_586_resilience_en.pdf 
7 - Council of the EU, 2013, Council Conclusions on the EU Approach to Resilience,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137319.pdf 
8 - EU Commission, 2013, Commission Staff Working Document. Action Plan for Resilience in Crisis Prone
Countries 2013-2020, https://ec.europa.eu/europeaid/commission-staff-working-document-action-plan-
resilience-crisis-prone-countries-2013-2020-swd2013_en 
9 - VOICE - CONCORD, 2012, Linking Relief Rehabilitation and Development )LRRD(: Toward a more joined up
approach enhancing resilience and impact, http://www.ngovoice.org/documents/VOICE%20CONCORD%20
position%20paper%20Linking%20Relief%20Rehabilitation%20and%20Development-July%202012.pdf 
10 - Mosel and Levine, 2014, Remaking the Case for Linking Relief Rehabilitation and Development. How
LRRD can become a practically useful concept for assistance in difficult places, https://www.odi.org/sites/
odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8882.pdf 

http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52011DC0637&qid=1412922281378&from=EN
http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52011DC0637&qid=1412922281378&from=EN
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2012_586_resilience_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137319.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/commission-staff-working-document-action-plan-resilience-crisis-prone-countries-2013-2020-swd2013_en
https://ec.europa.eu/europeaid/commission-staff-working-document-action-plan-resilience-crisis-prone-countries-2013-2020-swd2013_en
http://www.ngovoice.org/documents/VOICE%20CONCORD%20position%20paper%20Linking%20Relief%20Rehabilitation%20and%20Development-July%202012.pdf
http://www.ngovoice.org/documents/VOICE%20CONCORD%20position%20paper%20Linking%20Relief%20Rehabilitation%20and%20Development-July%202012.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8882.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8882.pdf
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كالنعمقائمة املراجعة لوضع برامج الربط بني اإلغاثة والتأهيل والتنمية 

هل يتمتع البرنامج باملرونة والقدرة على التكيف مع البيئة املتغيرة؟ 

هل املنظمة مستعدة للمخاطرة والتعلم من خالل تنفيذ البرنامج؟ 

هل تتم مراقبة ما يصلح وما ال يصلح وإجراء تغييرات في البرنامج وفقا لذلك؟

هل يتم إجراء حتليل سياقي/ السياسي شامل ؟ هل يتم حتديثه بانتظام؟ وهل يقّدم التحليل 
معلومات مفيدة البرنامج؟

هل يتم حتديث التحليل السياقي/ السياسي بانتظام؟ 

هل يقّدم التحليل السياقي/ السياسي معلومات مفيدة البرنامج؟ 

هل لديك استراتيجية للتفاعل مع وإشراك املؤسسات احمللية؟ 

هل تقوم االستراتيجية على حتليل السياق؟ 

هل تتضمن االستراتيجية ديناميكية السلطة؟ 

هل يتم إشراك شخصيات متنوعة في التخطيط للتدّخل )أكادمييني، وأفراد من أقسام حكومية 
مختلفة، أشخاص متضررين(

هل ناقشت، داخليا وخارجيا، كيف ميكن ملؤسستك أوالتدخالت دعم املبادرات احمللية؟ 

قائمة املراجعة هي نقطة انطالق خللق مناقشة عميقة داخل املنظمة بشأن كيفية التعامل مع كل واحدة من النقاط. 
تكون  الوقت نفسه، قد  وفي  والتنمية،  والتأهيل  اإلغاثة  الربط بني  أثناء  التي يجب مراعاتها  الهامة  النقاط  هذه هي 

مفيدة لرفع جودة البرنامج.
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لتواصل ا  .9

حول  املعلومات  على  االطالع  ميكن  لإلغاثة.  األوروبي  اإلحتاد  متطوعي  برنامج  في  خاصة  أهمية  والتواصل  للشفافية 
التواصل على موقع برنامج متطوعي اإلحتاد األوروبي لإلغاثة1. املادة )4( من الالئحة 2014/375 لالحتاد األوروبي يضع 
أن  إلى  املادة  وتشير هذه  األوروبي لإلغاثة.   برنامج متطوعي اإلحتاد  برنامج  أطر األساس لالتصال والشفافية في إطار 
لإلغاثة،  األوروبي  اإلحتاد  متطوعي  برنامج  مبادرة  في  الشفافية  لتعزيز  الوعي  ونشر  والتواصل  اإلعالم  تدعم  اللجنة 
وتشجع العمل التطوعي في مجال اإلغاثة اإلنسانية. كما حتدد املادة أطر األساس لوضع خطط التواصل التي سيتم 

تنفيذها من قبل اللجنة نفسها، واجلهات املستفيدة، واملنظمات املرسلة واحمللية، ومتطوعي اإلحتاد األوروبي لإلغاثة.

وتضع اخلطة أهداف التواصل والرسائل   .2 خطة التواصل متوفرة على موقع برنامج متطوعي اإلحتاد األوروبي لإلغاثة 
الرئيسية واألدوات، كما حتدد اجلمهور وتشير إلى مسؤوليات مختلف اجلهات الفاعلة واملشاركة في البرنامج. فيما يلي 

مسؤوليات املنظمات املرسلة واحمللية فيما يتعلق بأنشطة الشفافية والتواصل.

تشمل نشاطات التواصل للمنظمات احمللية على سبيل املثال، ال للحصر: 

حتديد نقطة تواصل أساسية لقضايا االتصاالت. • 
االستخدام الصحيح لعنوان املشروع والهوية البصرية لالحتاد األوروبي• 
فعاليات إعالمية ) حفل استقبال للمتطوعني اجلدد، فعاليات لإلحتفال بيوم التطوع العاملي، حفل وداع( تنّظم • 

مرة واحدة سنويًا على أقل تقدير.
استخدام مناذج متطوعي اإلحتاد األوروبي لإلغاثة لتحديث املشروع بشكل منتظم• 
التواصل مع وسائل اإلعالم احمللية )مقابالت، تزويد اإلعالم بقصص متطوعي اإلحتاد األوروبي لإلغاثة / قصص إنسانية(. • 

التواصل مع وسائل إعالم محلية معينة في بلدان دول العالم الثالث على األقل مرة واحدة في خالل دورة املشروع.
اإلنخراط مع متطوعي اإلحتاد األوروبي لإلغاثة لتشجيعهم وتقدمي الدعم لهم في أنشطة التواصل.• 

1 - EU Aid Volunteers, Find out more, http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en 
2 - EU Aid Volunteers Communication & Visibility for participating organisations and EU Aid Volunteers,
http://www.echo-visibility.eu/requirements/eu-aid-volunteers/ 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://www.echo-visibility.eu/requirements/eu-aid-volunteers/
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والعمر  اجلنس   .1 0

واألزمات من  الطبيعية  فالكوارث  اإلنسانية.  املساعدات  األهمية في حقل  أمر في غاية  والعمر  إعتبارات اجلنس 
صنع اإلنسان تؤثّر بشكل مختلف على اجلنسني، ولها تأثير مختلف على النساء والفتيات والفتيان والرجال وكبار 
السن. ويشكل النساء واألطفال وكبار السن النسبة األكبر من املتضررين من األزمات. ولكن، على الرغم من أن 
التركيز في العمل اإلنساني في كثير من األحيان يكون على النساء واألطفال وكبار السن، غالبا ما يتم تنظيم 
أنشطة املساعدات اإلنسانية دون النظر إلى احتياجاتهم اخلاصة. وعندما ال يؤخذ بعني اإلعتبار اجلنس والسن في 
أثناء تقدمي املساعدات، فقد ال تصل هذه املساعدات إلى األشخاص األكثر ضعفا أو قد ال يتم االستجابة بالشكل 
بل وقد يؤدي هذا اإلهمال غير املقصود إلى تعريض األشخاص ألخطار مثل  املطلوب الحتياجات الفئات اخلاصة. 
العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس. لذلك، مراعاة التوازن بني اجلنسني والعمر أمر بالغ األهمية لزيادة 

فعالية املساعدات اإلنسانية1. 

ما هي اخلطوات التي يتخدها االحتاد األوروبي ملعاجة قضية حساسية اجلنس والعمر؟

يضمن االحتاد األوروبي أخد قضايا اجلنس والسن بعني اإلعتبار دائما في العمليات اإلنسانية التي متولها املفوضية 
أو  الضعيفة،  الفئات  احتياجات  لتلبية  إجراءات مستهدفة، ومصممة خصيصا  ذلك من خالل  ويتم  األوروبية. 

تعميم السن واجلنس في جميع العمليات . 

على  أوروبي  التوافق  مع  لتتوافق  اإلنسانية  املساعدات  في  والعمر  باجلنس  املتعلق  اللجنة  نهج  تطوير  مت  وقد 
املساعدات اإلنسانية2  والتوصيات الصادرة عن تقرير املراجعة املتعلق باجلنس. ووفقا لهذا النهج، من املتوقع أن 
تّتبع املشاريع املمولة من ميزانية اإلنسانية في االحتاد األوروبي التوجيهات الواردة في وثيقة عمل املوظفني حول 

اجلنس في املساعدة اإلنسانية: احتياجات مختلفة، تكييف املساعدات3.
 

قّدمت إيكو مؤخرا عالمات اجلودة، وهي أدوات لتقييم مدى نظر كل عمل إنساني ممّول في اإلعتبارات الهامة مثل 
اجلنس والعمر واملرونة.

عالمات اجلنس-العمر هي أداة لضمان اجلودة لتقييم وتعزيز ومراقبة التدخالت اإلنسانية التي تأخد بعني اإلعتبار 
اجلنس العمر. وينبغي استخدام هذه األداة في جميع اإلجراءات التي متولها املفوضية. وتضمن توافق اإلجراءات مع 

1 - DG ECHO, 2016, Gender and age sensitive aid,
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/gender-sensitive-aid_en 
2 - DG ECHO, 2016, European Consensus on Humanitarian Aid,
http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_en 
3 - EU Commission, 2013, Commission Staff Working Document. Gender in Humanitarian Aid: Different
Needs, Adapted Assistance, http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/Gender_SWD_2013.pdf 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/gender-sensitive-aid_en
http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_en
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/Gender_SWD_2013.pdf
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وثيقة عمل املوظفني العاملني في املفوضية حول اجلنس في املساعدات اإلنسانية، وتسمح إليكو مبراقبة أدائها 
في دمج نوع اجلنس والعمر.

وقد نشرت إيكو دليل أدوات مفيد متعّلق بعالمات اجلنس والعمر، باللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية، على 
موقع شركاء إيكو4. 

وميكن إيجاد مجموعة دليل أدوات مماثلة لتوجيه عالمات الصمود وبطاقات تقييم عالمات الصمود5. 

4 - DG ECHO, 2013, Gender-Age Marker toolkit,
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf 
5 - DG ECHO, Quality Markers, http://dgecho-partners-helpdesk.eu/action_proposal/fill_in_the_sf/section5 

https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
http://dgecho-partners-helpdesk.eu/action_proposal/fill_in_the_sf/section5
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إيطاليا
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نيكاراغوا
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غواتيماال
AWO International e.V. Guatemala
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بوروندي
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et de Développement Communautaire
https://avedec.wordpress.com 

بوركينا فاسو
ANAP/K – 
Association Neerwaya pour l’appui
à l’autopromotion des communautés
du Koulpelogo
associationeerwaya@yahoo.fr 

شبكة التدخل

http://www.gvc-italia.org
http://www.alianzaporlasolidaridad.org
http://www.hbaid.org
http://www.awointernational.de
http://www.mpphaiti.org
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http://www.awo-southasia.org
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This document covers humanitarian aid activities imple-
mented with the financial assistance of the European 
Union. The views expressed herein should not be taken, in 
any way, to reflect the official opinion of the European Un-
ion, and the European Commission is not responsible for 
any use that may be made of the information it contains.
This project is co-funded by the European Union for the 
“EU Aid Volunteers initiative”.
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هذا الكتيب يتناول و يتحدث عن اإلنسانية والتضامن ومساهمة االتحاد األورويب ومتطوعي 
اإلغاثة و العمل االنساين. وتهدف إىل دعم املنظامت املحلية يف مختلف الجوانب املتعلقة 

مبشاركتهم يف مبادرة متطوعي اإلغاثة يف االتحاد األورويب.
وانطالقا من مبادئ العمل اإلنساين و الئحة قوانني االتحاد األورويب وتنظيم إدارة املتطوعني، 

وسوف تجد يف املرشوع املطروح كل مثل كيفية الحصول عىل شهادة االعتامد كمنظمة محلية 

مستضيفة و استضافة املتطوعني وتقديم الدعم اإلنساين للسكان املحتاجني للدعم، وكذلك 
كيفية دعم املجتمعات املحلية لتعزيز قدرة الصمود مبساعدة مبادرة متطوعني االغاثة يف 

االتحاد االورويب

International  e.V.


