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 الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ -1
 

إلتاحة تقدیم مساعدة إنسانیة موثوقة وفي الوقت المالئم  )CERFسیرف ( أسست األمم المتحدة الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ
القرار  باإلجماع على الجمعیة العامة لألمم المتحدةصادقت الطوارئ. وقد  وحاالتلكوارث امن   المتضررینللناس  A/RES/60/124 

التالیة: األھدافالصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ، وذلك لتحقیق   وأسست  
 

 التشجیع على العمل في وقت مبكر لتقلیل الخسائر في األرواح •
 ذات وقت حرجتعزیز االستجابة لالحتیاجات  •
 التمویلالتي تعاني نقص تقویة العناصر الرئیسیة لالستجابة اإلنسانیة في األزمات  •

،  الصندوق المركزيإتباع تفویضھ فإن  ولضمانالمنقذة ألرواح الناس المحتاجین للمساعدة. المساعدة أولویة یدعم الصندوق المركزي 
. ومن خالل  المتضررینالمبادئ اإلنسانیة المتمثلة في اإلنسانیة والحیاد والنزاھة والتركیز على الناس  مستخدماً "إنقاذ األرواح"   یعّرف

  ویعّرف الصندوق المركزي األنشطة المنقذة لألرواح بأنھا 1ذلك، یتبنى الصندوق المركزي نھجاً مستنداً إلى مركزیة الحمایة.
.  في نطاق زمني قصیررة في األرواح والضرر بین الناس أو تحد منھ وتحمي كرامتھم، وذلكاألنشطة التي تتالفى الخسائر المباش

الضروریة إلتاحة األنشطة المنقذة لألرواح. المشتركةویجوز أن ینطبق التعریف أیضاً على الخدمات اإلنسانیة    
 
 ألرواحلمنقذ معیار  -2
 

فإن معیار ،  لمواجھة الطوارئ الصندوق المركزي تفویض  A/RES/60/124الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم یعّرف قرار بینما  
  الممكن تمویلھا بمنح سیرفاألنشطة  ماھیة   نظمفی إنقاذ األرواح"، بمعیار"  یشار إلیھ ذي، والألھلیة العمل اإلنساني المنقذ لألرواح

نافذة حاالت الطوارئ  و ضع قائمة باألنشطة المؤھلة بحسب القطاع/المجموعة لالستفادة من نافذة االستجابة السریعة للصندوق یو 
كوثیقة توجیھیة الستخدامھا على المستوى القطري من قبل   لألرواح  منقذمعیار ر الصندوق المركزي قد طوّ التمویل. و  التي ینقصھا

طلبات الحصول   إلعدادالمنسقین المقیمین والمنسقین اإلنسانیین، واألفرقة القطریة التابعة لألمم المتحدة أو األفرقة اإلنسانیة القطریة،  
أساسیة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة ولوكاالت ألرواح ل المنقذةمعاییر ال  تعتبرعلى تمویل الصندوق المركزي. كما 
 دعم العملیة.من أجل    األمم المتحدة على مستوى المقرات 

 
 عبر عملیة تعاونیة بین الوكاالت  2009نُسخة معدلة في عام   أُعدت، ثم  2007ألرواح في عام لمنقذة نُشرت النسخة األولى من معاییر  

الجمعیة العامة   حددتھ ذيالیتغیر التفویض . وبینما لم  2010وبین القطاعات، ووافق علیھا منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ في عام 
رواح. وفي إطار لألمنقذة فقد تطور المشھد اإلنساني الذي یعمل ضمنھ الصندوق، مما استدعى تحدیث معاییر    2للصندوق المركزي،

الصندوق المركزي بعملیة مشاورات واسعة النطاق مع وكاالت بدأ  ،  2020و    2019ألرواح في عامي لمنقذة  تطویر وتحدیث معاییر 
تفویض وعات العالمیة والمجموعة االستشاریة للصندوق المركزي. وتعید النسخة الجدیدة التأكید على  األمم المتحدة ومنسقي المجم

وسیاقات تشغیلیة ذات صلة. وقد وافق منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ على سیاسات أطر  وتضع في االعتبار الصندوق المركزي 
 .2020تشرین األول/ أكتوبر   22ألرواح في  لمنقذة لمعاییر المحدثة  النسخة  

 

 
وسیاسة اللجنة الدائمة  ،  للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن مركزیة الحمایة في العمل اإلنساني بیان مبادئ المزید من المعلومات یرجى االطالع على    1

 .المشتركة بین الوكاالت بشأن الحمایة في العمل اإلنساني 
 .A/RES/60/124لمزید من المعلومات یرجى االطالع على قرار الجمعیة العامة    2

 
 

 الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ 
منقذة لألرواحمعاییر   

https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/IASC_Principals_Statement_Centrality_Protection_Humanitarian_Action_December2013_EN.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/60/124
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 ألرواحمعیار منقذ لنطاق  -3
 

 ألرواحمعیار منقذ ل  الجوانب المشمولة في
 

 وجھ. وسیكل ظرف على حدةبما یتماشى مع  ھا من األزمات، ولكن یجب تفسیرمجموعة  مراعاة مع   معیار منقذ لألرواح تم تطویرلقد 
السیاق المحدد ألي حالة إنسانیة طارئة عملیة اتخاذ القرار بشأن التمویل مع المحافظة على درجة مالئمة من المرونة. مع ذلك، لن  

 تُستخدم أموال الصندوق المركزي لمعالجة قضایا ال تندرج في سیاق األزمات اإلنسانیة الطارئة.
 

نافذة االستجابة  كال من    نطبق علىی  فإنھمن خالل أخذ سیاق الحالة اإلنسانیة الطارئة باالعتبار،  منقذ لألرواحالمعیار  الطبّق  یُوبینما س
منسق اإلغاثة في حاالت ، وعلى جمیع أنواع الحاالت الطارئة اإلنسانیة. وبوسع التمویل  التي ینقصھاحاالت الطوارئ نافذة و السریعة  
إذا اعتبر، نظراً لسیاق إنساني محدد، أنھ من الضروري  منقذ لألرواحالمعیار ال، وعلى أساس استثنائي جداً، أن یقرر توسیع  الطوارئ

منسق اإلغاثة في حاالت . وینحصر اتخاذ ھذا القرار ببشكل اعتیادي ضمن المعیارللصندوق المركزي أن یمول أنشطة ال تندرج 
 الصندوق المركزي معیارل، وسیرتبط توسیع المعاییر بمخصصات محددة فقط، ولن یُعامل ھذا األمر كسابقة للتوسیع العام الطوارئ

 . منقذ لألرواحال
 

(األنشطة المؤھلة للتمویل من الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ) وصفاً عاماً لألنشطة في القطاعات   5یتضمن الجدول في البند 
جري فیھا تفعیل  . وفي البلدان التي سیتم تمویلھا بموجبھا، والشروط التي )IASC(اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتالتي تقر بھا 

ت مناقشة الطلبات المقدمة إلى الصندوق المركزي امجموعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، ینبغي على ھذه المجموع
لألنشطة التي یمكن أن تكون مؤھلة للحصول على تمویل من  ویوفر الجدول قائمة غیر شاملة  3تحدید األولویات.في عملیة  واالشتراك 

في ھذه  ال تردأنشطة إنسانیة    في تمویل أن ینظر الصندوق المركزيویمكن ھا كدلیل إرشادي. میجب فھالتي الصندوق المركزي، و 
 في ظروف استثنائیة واستناداً إلى السیاق المحدد. ، وذلكالقائمة

 
 المعیار المنقذ لألرواح الجوانب غیر المشمولة في 

 
بعد   إالالمنشود للناس المتأثرین  ال یتحقق تأثیرھارة فقط، وال یمول التدخالت التي  یدعم الصندوق المركزي األنشطة اإلنسانیة المباشِ 

إذ أنھا غیر مؤھلة لتلقي دعم    تستثني المعاییر المجاالت التالیة  فترة تنفیذ المشروع الممول من الصندوق المركزي. إضافة إلى ذلك،
 الصندوق المركزي:

 
بفاعلیة، بما في  التأھب: األنشطة واإلجراءات التي تُتخذ لالستعداد لالستجابة أو التعافي من األخطار أو الحد منھا أو االستجابة إلیھا

ذلك التأھب الموسمي. ویعني التأھب وضع آلیات ستتیح للسلطات المحلیة ومنظمات اإلغاثة أن تكون مدركة لألخطار ونشر الموظفین 
كجزء من  لصندوق المركزي ایستطیعھ ویدعمھ  وتجدر مالحظة أن العمل االستباقي، والذي والموارد بسرعة حال وقوع األزمة. 

 مجال مختلف عن التأھب.یعتبر  ،  تفویضھ
 
من أخطار الكوارث، والتي تھدف إلى منع وقوع كوارث جدیدة   تقلیلمن أخطار الكوارث: ال یمول الصندوق المركزي أنشطة ال  تقلیلال

والحد من األخطار الحالیة للكوارث وإدارة األخطار المتبقیة، وجمیع ھذه األنشطة تساھم في تعزیز القدرة على التحمل وبالتالي تحقیق  
 4التنمیة المستدامة.

 
 سیاقیةو ةاعتبارات محدد

 

 
 وھذا ال یُقیّد تضمین األنشطة غیر التابعة للمجموعات.  3
 reduction-risk-www.undrr.org/terminology/disasterلالطالع على مزید من التفاصیل، انظر    4

http://www.undrr.org/terminology/disaster-risk-reduction
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تحت قیادة المنسق المقیم/  في البلد رغم أن عملیة الدعم من الصندوق المركزي تجري وفق جھد جماعي من قبل الشركاء اإلنسانیین  
أحیاناً أسئلة للمنسق المقیم/ المنسق اإلنساني حول ’المناطق  األمانة العامة للصندوق المركزيلكن قد توّجھ المنسق اإلنساني، 

ویمكن لتوفیر   ألرواح في سیاق محدد.لمنقذة  األنشطة المطلوبة   تعتبر  إلى أي حدلتي تتطلب مزیداً من الشرح لتوضیح  الرمادیة‘ ا
 ألرواح.ل المعیار المنقذضمن السیاق أن یبرر بصفة استثنائیة تقدیم طلب قد یبدو في البدایة أنھ یقع خارج نطاق  سبب منطقي  

 
  5وبینما یسترشد تقییم األنشطة المؤھلة للحصول على دعم من الصندوق المركزي باألنشطة المدرجة في القائمة الواردة في البند 

نوع الحالة الطارئة، وشدة االحتیاجات على  بناءً السیاقیة باالعتبار أیضاً، وھي تتضمن تحدیداً عاماً لألولویات أدناه، تؤخذ العوامل 
بدالً من التركیز حصراً على الفجوات التمویلیة؛ والقدرة االستیعابیة لشركاء التنفیذ؛ والرابط المباشر  اإلنسانیة والسرعة المطلوبة فیھا

 حالة طارئة قائمة.  الظروف فيب‘، مثالً أزمة جدیدة أو تدھور نشطة الممولة عبر نافذة االستجابة السریعة وبین ’حدث مسبِّ بین األ
 

وفي الحاالت التي تضطر فیھا الوكاالت لبدء اإلنفاق من أموال مخصصة لعملیات أخرى أو أنھا بدأت بھذا اإلنفاق بالفعل، أو عندما  
في الطلب المقدم للحصول على  تاریخ بدء مبكر ، فیمكن حینھا اإلشارة إلى ملحةالمالیة الداخلیة لتلبیة أولویات م االحتیاطات ستخدِ تَ

تغطیة ھذا اإلنفاق من منحة الصندوق المركزي. ویجب أال یتجاوز تاریخ البدء المبكر ستة  منح من نافذة التدخل السریع، مما یتیح  
 5المنحة، ویجب أال یقع قبل تاریخ بدء الحالة الطارئة.صرف أسابیع قبل تاریخ 

 
 االعتبارات اإلنسانیة -4
 

یجب تقدیم البرمجة اإلنسانیة الممولة من الصندوق المركزي بما یتماشى مع القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لالجئین،  
مثلة باإلنسانیة والحیاد والنزاھة واالستقالل. ویجب على وكاالت األمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والمبادئ اإلنسانیة المت

وشركاء التنفیذ االلتزام باتفاقیات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت وسیاساتھا، وبالتوجیھات والمعاییر على مستوى المنظومة،  
عدم التسبب بضرر. إضافة إلى ذلك، یجب على وكاالت األمم المتحدة وشركاء   مثل، وكذلك االلتزام بالمبادئ األساسیة دلیل أسفیرمثالً  

 التنفیذ أن یأخذوا باالعتبار ما یلي:
 

آلیة تعود بالفائدة على األوساط اإلنسانیة  بینما یستند الصندوق المركزي إلى منظومة األمم المتحدة، إال أنھ   التوطین والشراكات:
بأكملھا. لذا فإن االستجابة الممولة من الصندوق المركزي ھي جھد جماعي من قبل الشركاء اإلنسانیین في البلد المعني وتحت قیادة 

لمركزي توزیع مبالغ كبیرة المنسق المقیم/ المنسق اإلنساني. ومن خالل توجیھ التمویل عبر وكاالت األمم المتحدة، بوسع الصندوق ا
ھا لعبر مخصصات استراتیجیة موحدة تضمن تدخالت واسعة النطاق. وفي الوقت نفسھ، ینبغي على وكاالت األمم المتحدة زیادة تفاع

وتعاونھا إلى الحد األقصى مع الحكومات ومع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة والجھات الفاعلة من المجتمع المدني،  
أفضل   تمتلك عادةبأن الجھات الفاعلة الوطنیة والمحلیة مدركاً  صوصاً أثناء المناقشات المتعلقة بنطاق تمویل المنح وتحدید أولویاتھا.خ

فھم لسیاق الحالة الطارئة وتتمتع بأكبر قدر من القبول من قبل الناس المحتاجین للمساعدة، فإن الصندوق المركزي یشّجع على تعزیز 
 الشراكات مع شركاء التنفیذ الوطنیین والمحلیین بوصف ذلك أمراً ذا أولویة.

 
نظراً لسرعة استجابة الصندوق المركزي وعملیتھ الشاملة للجمیع في تخصیص األموال، یضیف الصندوق    :التكاملیة والتأثیر 

نما ینبغي استخدام التمویل من الصندوق المركزي المركزي قیمة استراتیجیة للعمل اإلنساني تتجاوز مجرد قیمة المال المخصصة. وبی
ألھم األولویات ولألنشطة المنقذة لألرواح على نحو مباشر، یمكن استخدام تمویل من مصادر أخرى لالحتیاجات غیر اإلنسانیة، من  

قصى من جمیع موارد التمویل، وذلك لتتیسر  ویتمثل الھدف في زیادة تأثیر الموارد المتوفرة إلى الحد األ .والتعافيقبیل إعادة اإلعمار 
  6استجابة متسقة من الموارد الوطنیة والمساھمات الثنائیة وآلیات التمویل الجماعي في آن معاً. وحیثما یوجد صندوق قطري مشترك،

 .وأن یكمل أحدھما اآلخرترك شیجب التنسیق على نحو وثیق بین الصندوق المركزي وبین الصندوق القطري المفإنھ  
 

 
 .بة السریعة للصندوق المركزي: اإلجراءات والمعاییرنافذة االستجالمزید من التفاصیل، انظر    5
 . دلیل التكاملیة للصنادیق المشتركةلمزید من المعلومات حول عملیة إضفاء االنسجام بین الصندوق المركزي والصنادیق القطریة المشتركة، انظر    6

https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/7i%20CERF%20Rapid_Response%20Window%20Procedure%20and%20Criteria_0.pdf
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/7i%20CERF%20Rapid_Response%20Window%20Procedure%20and%20Criteria_0.pdf
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/7i%20CERF%20Rapid_Response%20Window%20Procedure%20and%20Criteria_0.pdf
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF%20CBPF%20complementarity%20guidance%20note.pdf
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF%20CBPF%20complementarity%20guidance%20note.pdf
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF%20CBPF%20complementarity%20guidance%20note.pdf
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عند تصمیم البرمجة الممولة من الصندوق المركزي ویجب إیالء االنتباه إلى إدماج القضایا والنُھج الشاملة وإیالء االعتبار الكافي لھا 
 بما في ذلك:وتنفیذھا ورصدھا وتقییمھا،  

 
ي العمل اإلنساني االحتیاجات المحددة للنساء والفتیات واألوالد یقر الصندوق المركزي بوجوب أن یلبّ :النوع الجنساني والعمر 

والرجال من فئات عمریة وخلفیات مختلفة وأن یضمن إمكانیة الحصول المتساویة على المساعدة. یجب أن تساھم البرمجة الممولة من 
ن من خالل التحدید الفعال الحتیاجات وأولویات النساء والفتیات واألوالد والرجال الصندوق المركزي في تحقیق المساواة بین الجنسی

ویجب على الوكاالت، في جمیع    7من فئات عمریة مختلفة واالستجابة إلیھا على امتداد دورة البرمجة الممولة من الصندوق المركزي.
النساء والفتیات واألطفال والمسنین    حمایةو   لتي تعزز تمكینقطاعات االستجابة، أن تضمن تطبیق مبادئ المساواة بین الجنسین ا

 8.واألقلیات الجنسیة والجنسانیة
 

یدرك الصندوق المركزي بأن األشخاص ذوي اإلعاقات عادة ما یكونون بین الفئات األشد ضعفاً في   :األشخاص ذوو اإلعاقات
اإلنساني یجب أن یستجیب إلى احتیاجاتھم المحددة. ویشّجع الصندوق المركزي وكاالت األمم المتحدة األزمات اإلنسانیة، وأن العمل 

وشركاء التنفیذ أن یتحققوا من أن العمل اإلنساني یشمل األشخاص ذوي اإلعاقات "واتخاذ جمیع الخطوات لتلبیة االحتیاجات األساسیة 
 9واحترام كرامتھم في أوضاع الخطر أثناء األزمات اإلنسانیة".  لألشخاص ذوي اإلعاقات وتعزیز حمایتھم وسالمتھم

 
 وكاالت األمم المتحدة وشركاء التنفیذ "أن یستخدموا سلطاتھم بمسؤولیة واألخذ باالعتبارنشجع   :المساءلة أمام السكان المتأثرین

وھذا یعني أن األفراد الذین    10ع للمساءلة أمامھم".الناس الذین یسعون للحصول على المساعدة، ومراعاة مصالحھم، والخضو 
ا، ویجب  ھبأشكال بوسعھم فھممعھم  التواصل   یتمیحصلون على المساعدة اإلنسانیة ھم أصحاب المصلحة الرئیسیین ویجب أن 

، وإشراكھم في  المقدمة  المساعدة اإلنسانیةاستشارتھم بخصوص األنشطة المخطط لھا، وتمكینھم من توفیر مالحظات وتعلیقات حول  
القرارات التي تؤثر على حیاتھم. ویتوقع الصندوق المركزي أن تكون إجراءات المساءلة أمام الناس المتأثرین مدمجة على امتداد  

قائمة أھلیة المشاریع أو األنشطة الالبرمجة اإلنسانیة من قبل وكاالت األمم المتحدة وشركائھا، وبوسع الصندوق المركزي أن ینظر في 
 .على أساس كل حالة على حدةبذاتھا المعنیة بالمساءلة أمام السكان المتأثرین،  

 
إن الصندوق المركزي ملتزم بتعزیز الحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین ومن   :الحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیین

ویتوقّع من اإلجراءات الرامیة لدعم ھذه الحمایة أن تكون مدمجة في جمیع جوانب البرمجة اإلنسانیة من قبل    11التحرش الجنسي،
أھلیة المشاریع أو األنشطة القائمة بذاتھا المعنیة بالحمایة من   وكاالت األمم المتحدة وشركائھا. وبوسع الصندوق المركزي أن ینظر في

 .على أساس كل حالة على حدةاالستغالل واالنتھاك الجنسیین،  
 

یجب  یدرك الصندوق المركزي أن الحمایة ھي إحدى الغایات والنتائج المنشودة الرئیسیة للعمل اإلنساني. وبالتالي،   :مركزیة الحمایة
اتخاذ القرارات واالستجابات اإلنسانیة بحمایة جمیع األشخاص المتأثرین والمعرضین    علمعلى الفاعلین اإلنسانیین ضمان "أن ی

وذلك من خالل أنشطة فوریة  12اصل مع الدول والجھات من غیر الدول األطراف في النزاع"،و للخطر، بما في ذلك من خالل الت

 
ومصادر مكتب تنسیق الشؤون  الدائمة المشتركة بین الوكاالت،  الصادر عن اللجنة    دلیل النوع الجنساني في العمل اإلنسانيلمزید من المعلومات، انظر    7

 . اإلنسانیة حول البرمجة المعنیة بالمساواة بین الجنسین
اتفاقیة  ، والمبادئ الواردة في  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةیؤكد الصندوق المشترك على أھمیة ضمان أن تشكّل المبادئ الواردة في    8

، وغیر ذلك  غالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیةبروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال واستال ، إضافة إلى  حقوق الطفل
، أن تشكّل أركاناً أساسیة في تنفیذ البرمجة الممولة من  لمرأة والسالم واألمن) حول اS/RES/1325قرار مجلس األمن (من القرارات ذات الصلة من قبیل  

 الصندوق المركزي.
 .میثاق شمول األشخاص ذوي اإلعاقات في العمل اإلنساني لمزید من المعلومات، انظر    9

، الصادرة عن اللجنة الدائمة  ساءلة أمام الناس المتأثرین والحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیینااللتزامات في مجال الملمزید من المعلومات، انظر    10
 المشتركة بین الوكاالت.

، الصادرة عن اللجنة الدائمة  ت في مجال المساءلة أمام الناس المتأثرین والحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسیینااللتزامالمزید من المعلومات، انظر    11
 المشتركة بین الوكاالت.

وسیاسة اللجنة الدائمة المشتركة بین  ،  مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن مركزیة الحمایة في العمل اإلنساني لمزید من المعلومات، انظر بیان    12
 .الوكاالت بشأن الحمایة في العمل اإلنساني 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://www.unocha.org/themes/gender-equality-programming
https://www.unocha.org/themes/gender-equality-programming
https://www.unocha.org/themes/gender-equality-programming
https://www.unocha.org/themes/gender-equality-programming
https://www.unocha.org/themes/gender-equality-programming
https://www.unocha.org/themes/gender-equality-programming
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325%282000%29%28english_0.pdf
http://humanitariandisabilitycharter.org/wp-content/themes/humanitarian-disability-charter.org/pdf/charter-on-inclusion-of-persons-with-disabilities-in-humanitarian-action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC%20Guidance%20and%20Tools/IASC_Principals_Statement_Centrality_Protection_Humanitarian_Action_December2013_EN.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf


 
 

5  

ة حمایة للفریق القطري اإلنساني،  یومنقذة لألرواح وعلى امتداد األزمة وما یتجاوزھا. وفي العملیات القطریة التي تتضمن استراتیج
 الممولة من الصندوق المركزي.  یجب أن تسترشد المبادئ الرئیسیة لالستراتیجیة باالستجابة

 
  تطبیق إجراءات العنایة الواجبة قبلیشّجع الصندوق المركزي وكاالت األمم المتحدة والشركاء  :الحقوق بالسكن واألرض والملكیة

ألغراض الحمایة والمساعدة اإلنسانیة، وذلك لتجنب خلق  أي مخیمات أو مالجئ أو أي منشآت أخرى  ،أو إعادة تأھیل ،قامةإ  البدء في
نزاعات أو مفاقمة النزاعات القائمة، وضمان تأمین حقوق الناس في المأوى في المخیمات والمستوطنات غیر الرسمیة أو المواقع 

لزراعیة، أن تأخذ باالعتبار األخرى، واعتماداً على السیاق التشغیلي. وبالمثل، یجب على األنشطة األخرى، خصوصاً المساعدة ا
 الحقوق في السكن واألرض والملكیة.

 
أكانت مشروطة أم غیر   أن تقدیم النقد أو القسائم النقدیة (سواءً  الصندوق المركزي یدرك :المساعدة النقدیة والقسائم النقدیة

یاجاتھم ذات األولویة بأسلوب ارات لتلبیة احتن الناس المتأثرین باألزمة ویتیح لھم خیمشروطة) للحصول على السلع أو الخدمات یمكّ 
ي یحفظ كرامتھم، كما یقلّص التكالیف التشغیلیة ویحفّز األسواق المحلیة. ویشجع الصندوق المركزي، حیثما یكون مالئماً، استخدام مبدئ

إلى آلیات تحویل مشتركة وبرمجة نقدیة  المساعدات النقدیة أو القسائم النقدیة من خالل أنظمة عامة وشاملة للجمیع لتقدیم النقد تستند  
 13مشتركة.

 
یھدف إلى منع تأثیرات حدث  إلنساني لحدث خطیر تبلوراً تاماً، وھو یجري العمل االستباقي قبل أن یتبلور التأثیر ا  :العمل االستباقي

اطاً شعمالً للتأھب، أو تأھباً موسمیاً، أو ن وشیك أو حمایة الناس المستضعفین من ھذه التأثیرات قبل حدوثھا. وال یُعتبر العمل االستباقي
لبناء القدرة على التحمل أو التكیف مع المناخ، إذ یجري العمل االستباقي استباقاً لصدمة محددة متوقعة بأرجحیة كبیرة وذات تأثیر  

 .ظمة وضمن إطار زمني أطولب. أما إجراءات التأھب، فیجب تنفیذھا بصفة منتسبِّ شدید، وذلك حال إصدار تحذیر أو تفعیل حدث مُ 
 

تمویل من الصندوق المركزي. وھو ینطبق على األزمات التي یمكن توقعھا إلى  للحصول علىیمثل العمل االستباقي طریقة ممیزة  
على درجة معینة من الثقة. ومن خالل استخدام بیانات لتوقّع حدوث صدمة محددة متوقعة بأرجحیة كبیرة وذات تأثیر شدید والعمل 

رع وأرخص لالحتیاجات اإلنسانیة. ویجب أن تستند  لحد من تأثیراتھا، یتیح التمویل من الصندوق المركزي توفیر حلول أفضل وأسا
طلبات التمویل إلى توقعات لالحتیاجات اإلنسانیة وأن تقترح أنشطة تھدف إلى الحد من تأثیر صدمة ما. وفي مثل ھذه الحاالت، یمكن  

یدعم الصندوق المركزي أطر و   14أن یستند التوجیھ إلى مكامن الضعف واألخطار بدالً من االحتیاجات القائمة والتي جرى تقییمھا.
بة وبین مل االستباقي الموجودة في بلدان أو مناطق معینة لمواجھة أنواع محددة من الطوارئ تربط ما بین التوقّع واألحداث المسبِّ عال

عمل االستباقي من  تمویل متفق علیھ مسبقاً وأنشطة إنسانیة متفق علیھا مسبقاً. وفیما یتجاوز ذلك، سیتقرر تمویل الصندوق المركزي لل
 .على أساس كل حالة على حدةقبل منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، 

 
یجري دعم النُھج المتعددة القطاعات حیثما یكون مالئماً، وتحدیداً في أوضاع التھجیر الداخلي، واللجوء،   :ھج المتعدد القطاعاتالنَ 

 .أیضاً  غطیھا الجدول أدناه على النھج المتعدد القطاعاتجمیع األنشطة التي یوتنطبق  والھجرة، واألوضاع المختلطة.  
 

 

 
عالمي،  البیان الصادر عن رؤساء مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، وبرنامج األغذیة ال لمزید من المعلومات، انظر    13

 .والیونیسف بشأن المساعدة النقدیة
منفصلة مترافقة    أما ما یتعلق بالطلبات من نافذة االستجابة السریعة ونافذة الطوارئ الناقصة التمویل، فسیتم تفصیل إجراءات تخصیص التمویل في توجیھات  14

 مع نماذج للعمل االستباقي.

https://interagencystandingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assistance-5-december-2018
https://interagencystandingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assistance-5-december-2018
https://interagencystandingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assistance-5-december-2018
https://interagencystandingcommittee.org/other/content/statement-principals-ocha-unhcr-wfp-and-unicef-cash-assistance-5-december-2018
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 األنشطة المؤھلة للتمویل من الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ -5
 

 األنشطة القطاع
 اعتبارات رئیسیة

للحالة تعتمد أھلیة جمیع األنشطة على السیاق المحدد 
 اإلنسانیة الطارئة

 المخیمات شؤون تنسیق
 المخیمات وإدارة

الھیاكل إنشاء وتحسینھا و  اإلیواء الجماعيضمان إقامة المخیمات أو مستوطنات 
 األساسیة لتیسیر تقدیم المساعدة المنقذة لألرواح

 

جمیع أوضاع اإلیواء الجماعي الناشئة عن الكوارث أو 
ل الصندوق المركزي المعقدة. ولن یموِّ حاالت الطوارئ 

 إقامة منشآت دائمة.
 

التوزیع والتسجیل األولي للسكان في أوضاع اإلیواء الجماعي، والمخیمات، والمراكز 
 الجماعیة، والمواقع األخرى

یقتصر على الناس المھجرین أو الواصلین حدیثاً. 
ضمان توافر بیانات عن السكان وسماتھم بحیث تكون 

 یة للنوع الجنساني، والعمر، واإلعاقة.مراع
 

 طوعیة للناس المتأثرینالعودة الفوري أو النقل السیر یتعمل المساعدة على إعداد وت
 

 

تأسیس ھیاكل تنسیق ضمن المواقع وفیما بینھا، بما في ذلك أنظمة إلدارة المعلومات في 
المخیمات/ مستوطنات اإلیواء الجماعي وفیما بینھا (بما في ذلك باستخدام نُھج قائمة على 

 وقدالمنطقة) لدعم ورصد وتنسیق تقدیم الخدمات األساسیة المنقذة لألرواح لتلك المواقع. 
ناء الوعي والقدرات لدى أصحاب المصلحة الرئیسیین، بما في ذلك زعماء یشمل ذلك ب

 المجتمع المحلي، والعمل مباشرة في إدارة مواقع/ مستوطنات التھجیر.
 

في حالة األوضاع الطارئة الجدیدة، وفقط عبر نافذة 
االستجابة السریعة. ویمول الصندوق المركزي 

ظروف محددة المجموعة/ القطاع أو التنسیق العام في 
فقط (انظر أدناه). ویجب القیام بأنشطة إدارة المعلومات 
داخل المخیمات بالتنسیق مع الفاعلین المالئمین لضمان 

أن القطاعات المعنیة قادرة على التحقق من توفیر تنسیق  
 فعال في المخیمات.

 
یة الفوریة تأسیس أنظمة تشاركیة وخاضعة للمساءلة إلدارة الموقع تضمن الحمایة الحما

یشمل ذلك تأسیس قنوات اتصال   وقدوتلبیة احتیاجات المساعدة للسكان المتأثرین. 
ومعلومات فعالة وباتجاھین، وآلیات لتقدیم المالحظات والتعلیقات، ومعلومات حول 

 اإلحالة إلتاحة المشاركة الجدیة والتوعیة والمساءلة أمام السكان المتأثرین.
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 األنشطة القطاع
 اعتبارات رئیسیة

للحالة تعتمد أھلیة جمیع األنشطة على السیاق المحدد 
 اإلنسانیة الطارئة

مواد تعلیمیة وترفیھیة إلقامة أماكن آمنة/ توفیر خیام الستخدامھا كمدارس، و توفیر  التعلیم
 بیئات تعلیمیة/ مراكز تعلیمیة مؤقتة لألطفال

 

لال  التكالیف المتكررة بموجب نافذة االستجابة  تُموَّ
 السریعة

في اإلصالح المستعجل لمرافق التعلیم أو الخیام واستبدال معدات التعلیم المتضررة، بما 
ذلك توفیر مرافق صرف صحي مالئمة، ومیاه شرب مأمونة، ومیاه للنظافة الصحیة 

 الشخصیة في مواقع التعلیم
 

لال  التكالیف المتكررة بموجب نافذة االستجابة  تُموَّ
 السریعة

لال و . فقطدعم إقامة قدرات أولیة للتدریس  تدریب المعلمین في أوضاع الطوارئ التكالیف  تُموَّ
 المتكررة للتدریب بموجب نافذة االستجابة السریعة

 
تدریس المھارات األساسیة المنقذة لألرواح ودعم تقدیم المعلومات حول العنف الجنساني 

مكافحة اإلتجار بالبشر، والذخائر غیر المنفجرة، حول واألشكال األخرى من العنف، و 
 صحیة، والصحة النفسیةواألمراض، والتغذیة، والصحة، والنظافة ال

 

 

االتصاالت في حاالت 
 الطوارئ

توفیر خدمات التكنولوجیا المشتركة من قبیل االتصاالت في حاالت الطوارئ دعماً 
لألوساط اإلنسانیة والحكومات وكذلك خدمات االتصاالت المنقذة لألرواح للناس 

 المتأثرین في الحاالت الطارئة
 

المركزي بشأن تمویل معدات انظر توجیھات الصندوق 
وخدمات تقنیات المعلومات واالتصاالت في حاالت 

 الطوارئ

توفیر حلول وخدمات التكنولوجیا المشتركة إلقامة أو إتاحة التواصل باتجاھین بین 
 السكان المتأثرین وبین العاملین في االستجابة

 

 

في سیاق طوارئ إنسانیة محددة، ویجب األخذ باالعتبار  والمساعدة الغذائیة المستھدفةتوزیع المساعدة الغذائیة العامة  األمن الغذائي
مواطن الضعف المحددة في مجال الحمایة التي تؤثر 

النساء والفتیات النعدام األمن الغذائي  تعّرض على 
 القائم على أساس النوع الجنسانيوالعنف 

 



 
 

8  

 األنشطة القطاع
 اعتبارات رئیسیة

للحالة تعتمد أھلیة جمیع األنشطة على السیاق المحدد 
 اإلنسانیة الطارئة

، معدات) في سمك شتائل، أسمدة، أدوات، عدة صیدر، و توفیر مدخالت زراعیة (بذ
سیاقات طارئة الستعادة األمن الغذائي والقدرة اإلنتاجیة (والمحافظة علیھا في حالة 

 العمل االستباقي)

المبادرات الزراعیة التي لھا تأثیر فوري ومباشر 
(ضمن فترة تنفیذ المنحة) على استعادة توافر الغذاء 

 للناس المتأثرین بالحالة الطارئةوسبل العیش وحمایتھما 
 

التحصین   وقد یشمل ذلكالطوارئ اإلنسانیة. حاالت الحیوانات المنتجة في نجاة تعزیز 
الطارئ، وتجدید المخزون من المواشي، وتخفیض المخزون، وتوفیر المیاه والتغذیة 

 التكمیلیة للحیوانات.

الحیوانات مصدراً رئیسیاً  ینطبق عندما تكون تربیة  
لسبل العیش، خصوصاً لمجتمعات الرعاة، مثالً عندما 
 تكون المواشي أساسیة للتغذیة والتنقل والحراثة والوقود

 
عفین في مخیمات المھّجرین/ الالجئین ضلمستلناس االدعم الطارئ لحمایة سبل العیش ل

ة دواألنشطة المحدو أنشطة البستنة الصغیرة  وقد یشمل ذلكأو المستوطنات الجماعیة. 
الحصول اآلمن على ، وتوفیر مواقد فعالة في استخدام الطاقة للطبخ (لتربیة الماشیة
 )، وتقلیص أخطار التدھور البیئي والحد منھا.الوقود والطاقة

 

األغذیة   علىانیة الحصول الفوریة والمباشرة تحسین إمك
والوقود والطاقة بأسلوب مستدام، وتقلیص خطر 

نساني والتھدیدات جال القائم على النوع التعرض للعنف
 ألخرى

مدخالت أولیة للسیطرة على اآلفات واألمراض النباتیة العابرة للحدود أو المحصورة ببلد 
الغذائي أو للسیطرة على انتشار األوبئة الحیوانیة التي تھدد  والتي تؤثر بشدة على األمن 

 حیاة البشر وسبل عیشھم
 

التدخالت التي یشكل الوقت عامالً حاسماً فیھا لتفادي 
كوارث والتي لھا تأثیر مباشر على حمایة سبل العیش 

 واستعادتھا بعد تقییمات األضرار

ائیة والنقدیة للمبادرات المعنیة توفیر األصول (بما في ذلك عبر المساعدات الغذ
 وقد یشمل ذلكباألصول)، مع ربط مباشر وفوري باستعادة األمن الغذائي وحمایتھ. 

صالح الھیاكل األساسیة الزراعیة، ومدخالت إتأسیس حواجز طارئة لصد المیاه، و 
 وأصول طارئة أخرى.

 

التدخالت التي یشكل الوقت عامالً حاسماً فیھا والتي لھا 
 ر فوري ومباشر على استعادة األمن الغذائي وحمایتھتأثی

األنشطة التي لھا تأثیر فوري ومباشر (ضمن فترة تنفیذ  دعم التخزین والمعالجة والتسویق للمنتجات الغذائیة األساسیة
المنحة) على توافر الغذاء والحصول علیھ، وعلى 

لألشخاص المتأثرین األشد ضعفاً، وفقط  غذائيالوضع ال
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إذا تعرضت أنظمة إنتاج الغذاء للدمار أو التعطیل من 
 جراء الحالة الطارئة

 
ضمان إمكانیة الحصول المنصفة وفي الوقت المالئم على الرعایة الصحیة األساسیة، بما  الصحة

 التوعیة.في ذلك الربط مع األنظمة الصحیة المجتمعیة وأنشطة 
في السیاقات التي تكون الرعایة الصحیة الطارئة فیھا 

 غیر متوفرة بما یكفي
 

خصوصاً في حالة وجود صدمات وجراح خطیرة أو  اإلحالة إلى الرعایة الصحیة الثانویة ودعمھا
 عند وجود إصابات بالغة، مثالً أوبئة أو أحداث تسمم

 
المعلومات الصحیة الضروریة بما في ذلك إمكانیة الوصول جمع ومعالجة وتحلیل ونشر 

 إلى الخدمات الصحیة المنقذة لألرواح
 

 

في سیاقات الطوارئ التي تشھد خطراً زائداً النتشار  منع الحاالت الصحیة الطارئة وانتشار األمراض ورصدھا واالستجابة إلیھا
األمراض المعدیة، ولیس كإجراء عام أو روتیني 

حاالت استثنائیة، قد   العامة أو التأھب. وفيللصحة 
سیس رصد صحي للكشف المبكر عن یشمل ذلك تأ

 انتشار األمراض واالستجابة إلیھا.
 

في السیاقات التي ال تتوفر فیھا خدمات التحصین بما  دعم التحصین األساسي ضد األمراض التي تھدد األرواح
جراء حالة یكفي أو التي تتعطل فیھا الخدمات من 

إنسانیة طارئة. فقط اللقاحات التي یمكن إكمالھا ضمن  
 فترة التنفیذ للمشروع الذي یدعمھ الصندوق المركزي.

 
سعاف األولي، وشراء وتقدیم مراكز اإل وقد یشمل ذلكإدارة اإلصابات الجماعیة. 

الموظفین الطبیین/  األدویة والمعدات الطبیة األساسیة، وخدمات اإلخالء الطبي ونشر 
 الفرق الطبیة.

 في حاالت اإلصابات الجماعیة



 
 

10  

 األنشطة القطاع
 اعتبارات رئیسیة

للحالة تعتمد أھلیة جمیع األنشطة على السیاق المحدد 
 اإلنسانیة الطارئة

 
الصیانة األساسیة السریعة أو  وقد یشمل ذلكصیانة مرافق الرعایة الصحیة القائمة. 

توفیر خیام لضمان سیر العمل في المرفق الطبیة، وتوفیر معدات طبیة طارئة أساسیة 
 وأدویة لقسم الطوارئ

 

تتوفر فیھا الرعایة الطبیة الطارئة في السیاقات التي ال 
 بما یكفي

في السیاقات التي ال تتوفر فیھا الرعایة الطبیة الطارئة  توفیر المعدات الطبیة الطارئة واألدویة األساسیة لمرافق الرعایة الصحیة
المعدات واألدویة لتوفیر  وقد یشمل ذلكبما یكفي. 

ابة اإلدارة السریریة لحاالت االغتصاب، واالستج
الصحیة المالئمة لعنف العشیر، وتبعات األشكال 

 األخرى للعنف الجنساني.
 

معالجة الظروف المھددة للحیاة والمتصلة باألمراض المعدیة، مثالً من خالل اللقاحات، 
دورة تدریبیة  تنظیم   وقد یشمل ذلكواالستجابة المبكرة النتشار األمراض واحتوائھا. 

قصیرة للموظفین الصحیین في الخط األمامي؛ وإمداد األدویة والمواد؛ والتعبئة    تذكیریة
االجتماعیة والتعلیم الصحي المستھدف؛ وحمالت التحصین الجماھیریة االستدراكیة، 

 وإعداد وحدات عالجیة مخصصة، مثالً مراكز عالج الكولیرا.
 

 في حالة انتشار األمراض 

الصحة اإلنجابیة المنقذة لألرواح في سیاق مجموعة الخدمات األولیة التعامل مع تدخالت  
الدنیا، بما في ذلك توفیر األدویة واإلمدادات األساسیة للصحة اإلنجابیة، ورعایة التولید 

في الحاالت الطارئة، ونقل الدم، وإمكانیة الحصول على خدمات ومعلومات تنظیم  
حایا االغتصاب. عالج األمراض المنقولة األسرة إضافة إلى اإلدارة السریریة لض

ذلك توفیر الواقي الذكري وغیره من وسائل منع الحمل للحمایة من  جنسیاً، بما في
 فیروس نقص المناعة البشریة وغیره من األمراض المنقولة جنسیاً.

 

 

 الدعم الطبي (بما في ذلك النفسي) للناجین من العنف الجنسي واألشكال األخرى للعنف
  دورة تدریبیة تذكیریة. وقد یشمل ذلك الصحة العقلیة والدعم النفسي، و الجنساني
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للموظفین الصحیین في الخط األمامي حول اإلدارة السریریة لحاالت االغتصاب وعنف 
العشیر، وتوفیر األدویة والمواد والمعدات بما في ذلك مجموعات مواد الصحة اإلنجابیة 

 المشتركة بین الوكاالت.
 

فقط في السیاقات التي تتعطل فیھا مثل ھذه الرعایة من  التصدي للظروف المھددة للحیاة والمرتبطة باألمراض المزمنة
 جراء أزمة إنسانیة

 
سعاف األولي النفسي لضحایا العنف ولألشخاص الذین یعانون من اضطرابات  توفیر اإل

 عقلیة شدیدة في المجتمعات المحلیة والمؤسسات
طار الرعایة الطارئة للصدمة وفي سیاق إالتنفیذ في 

 حاالت إنسانیة طارئة محددة
 

لبر أو النقل والتخزین والمعالجة دعماً للعملیات اإلنسانیة المشتركة، مثالً بالجو أو ا الشؤون اللوجستیة
 ن والبضائع وعملیات اإلخالءالبحر، بما في ذلك الموظفو 

 

المركزي بشأن تمویل  انظر توجیھات الصندوق 
 الخدمات الجویة اإلنسانیة

األنشطة اللوجستیة للتغلب على القیود التي تؤثر على سلسلة اإلمداد لعدة منظمات  
 إنسانیة. وقد یشمل ذلك على سبیل المثال عملیات اإلصالح الطارئة للجسور أو الطرق.

 

 

معلومات یمثل الوقت عامالً حاسماً فیھا الفحوصات والرصد بخصوص التغذیة لتوفیر  التغذیة
لتحدید مجاالت االحتیاجات المستعجلة، أو التدھور في الوضع الغذائي، ولتحدید حاالت 

 سوء التغذیة الحاد من أجل اإلحالة إلى العالج المنقذ لألرواح
 

 

توفیر الدعم لتغذیة الرضّع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ. وقد یشمل ذلك 
تشجیع الرضاعة الطبیعیة المبكرة والخالصة والمستمرة من خالل دعم األمھات؛ وتوفیر 

لتقدیم الرضاعة الطبیعیة؛ وتوفیر دعم موجھ  معزولةمرشدین وضمان توفیر مناطق 
لون على تغذیة صناعیة، وعملیات الرصد واألنشطة توجیھاً مالئماً للرضّع الذین یحص

في مجال السیاسات لمنع التبّرع ببدائل لبن األم غیر الخاضعة للسیطرة ومنع توزیعھا؛ 
 وتوفیر أغذیة تكمیلیة مالئمة
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إدارة سوء التغذیة الحاد الوخیم والمتوسط. وقد یشمل ذلك الدعم لعالج المصابین بسوء 

أو غیر المقیمین فیھا، وكذلك   مرافق الرعایة الصحیةالتغذیة الحاد الوخیم المقیمین في 
التعبئة والتوعیة المجتمعیة لضمان أن بوسع المجتمعات المحلیة تحدید الحاالت 

مثالً اإلدارة المجتمعیة لسوء التغذیة الحاد الوخیم؛ والتغذیة والحصول على الخدمات، 
التكمیلیة الموجھة أو الشاملة لألطفال والنساء الحوامل والمرضعات وغیرھم من 

 الجماعات المستضعفة.
 

یجب تقدیم الدعم لعالج سوء التغذیة الحاد الوخیم أینما  
یة  وجدت حاالت. ویجب التفكیر في تقدیم التغذیة التكمیل

عندما تصل مستویات سوء التغذیة الحاد إلى عتبة  
الحاالت الطارئة. وقد تكون نُھج التغذیة التكمیلیة  

الشاملة ھي األفضل عندما تكون القدرات ضعیفة،  
وحیثما تكون مستویات سوء التغذیة الحاد عالیة جداً، 

وحیثما تكون حصص التغذیة العامة غیر كافیة في 
 ة الطارئة.المراحل األولیة للحال

 
فقط عندما یكون توافر الغذاء، بما في ذلك المساعدات  تقدیم حصص التغذیة التكمیلیة لعموم السكان أو لجماعات مستضعفة بصفة خاصة.

 الغذائیة، غیر كاٍف لمنع سوء التغذیة
 

الجماھیریة الخاصة بعد إجراء تقییم  یجب تنفیذ الحمالت  تقدیم مكمالت المغذیات الدقیقة (فیتامینات ومعادن)
لالحتیاجات أو مكامن الضعف وبالتنسیق مع القطاعات 
األخرى، مثالً قطاع الصحة و/أو األمن الغذائي، بشأن 

 المتطلبات والتواتر.
 

ر فرق الحمایة الطارئة في الكوارث والحاالت الطارئة، ولرصد الحمایة القائمة على نشْ  الحمایة
، والرصد واإلبالغ القائم على وتنسیقھا التھجیر، وتقدیم خدمات الحمایةالنتائج وتتبع  

النتائج بخصوص حقوق اإلنسان؛ إجراء تحلیل عبر الوكاالت ومتعدد القطاعات لضمان 
 أن تظل الحمایة جانباً مركزیاً من االستجابة اإلنسانیة

رق المیدانیة مدخالت كبیرة یتطلب رصد الحمایة/ الفِ
 الموظفین.من حیث  

یجب مشاطرة النتائج مع الجھات المعنیة صاحبة 
المصلحة لتوجیھ االستجابة اإلنسانیة األوسع. وفي 

الحاالت التي ال یتاح فیھا مشاطرة تقاریر رصد الحمایة 
مع جھات فاعلة غیر معنیة بالحمایة، یجب على 

الفاعلین في مجال الحمایة تضمین النتائج في أي تحلیل  
 للحمایة.
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التصنیف، والتسجیل، وتتبّع األسر، والرصد، والتوثیق، وإدارة الحاالت للناس المتأثرین  

وإرساء آلیات حمایة لتلبیة احتیاجات الحمایة الفردیة بما في ذلك توفیر توثیق قانوني 
من لدیھم احتیاجات محددة، وغیرھم من الجماعات المستضعفة، وذلك لتیسیر  مللناس 

 األساسیة المنقذة لألرواح وإلى المساعدة اإلنسانیة الوصول إلى الخدمات
 

تعتمد األھلیة للحصول على دعم الصندوق المشترك 
 على السیاق المحدد للحالة الطارئة اإلنسانیة.

تحدید آلیات الحمایة المجتمعیة وإقامتھا وتعزیزھا، بما في ذلك تحدید االنتھاكات للقانون 
لي لحقوق اإلنسان ومنعھا والحد من تأثیرھا واالستجابة الدولي اإلنساني والقانون الدو 

إلیھا. إرساء أو دعم شبكات الحمایة المجتمعیة بالتعاون مع الناس المتأثرین وقادة 
 عیة، وضمان إدماج الجماعات المستضعفة.مالمجتمع المحلي والجماعات المجت

 

 

ت محددة، والناجین من العنف تقدیم الدعم المنقذ لألرواح لألشخاص الذین لدیھم احتیاجا
(بما في ذلك العنف الجنساني) واالستغالل واإلساءات. وھذا یشمل تعزیز برمجة الدعم 

النفسي والخدمات غیر المتخصصة للصحة العقلیة والدعم النفسي لألفراد واألسر 
والمجتمعات المحلیة التي تعرضت للنزاع والتھجیر، والقمع السیاسي، والتعذیب،  

الجنساني؛ ودعم تشجیع التعبئة المجتمعیة وتفعیل الشبكات االجتماعیة وتأسیس  والعنف
 مراكز مجتمعیة وأماكن آمنة.

 

 عبر تنسیق وثیق مع مجموعة/ قطاع الصحة

دعم أنشطة الحمایة الرامیة إلى منع أو إیقاف أو تصویب انتھاكات الحقوق في السیاقات 
مات المنقذة لألرواح والمتعلقة بالحمایة للسكان المھددة للحیاة، من قبیل تقدیم المعلو 

 المتأثرین
 

 

إقامة آلیات إحالة لألفراد من لدیھم احتیاجات محددة في مجال الحمایة، بما في ذلك الدعم 
 للوصول الفعال إلى الخدمات وضمان تمكین الضحایا المحالین من العیش بأمان

الصندوق المركزي تعتمد األھلیة للحصول على دعم 
على السیاق المحدد للحالة اإلنسانیة الطارئة وعلى 

 موعد تقدیم الخدمات
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للحالة تعتمد أھلیة جمیع األنشطة على السیاق المحدد 
 اإلنسانیة الطارئة

دعم اإلجراءات الرامیة إلى ضمان إمكانیة اللجوء إلى القضاء، ووسائل االنتصاف وجبر 
الضرر. وقد یشمل ذلك على سبیل المثال تقییمات لالحتیاجات العدلیة واألمنیة؛ ودعم 

طق المتأثرة بالنزاع؛ ارات القانونیة وخدمات المساعدة القانونیة في المنتقدیم االستشا
والعیادات القانونیة المتنقلة، أو تقدیم الدعم في حاالت االحتجاز التعسفي واالختفاء 

 القسري، وتوفیر الوثائق المدنیة
 

تعتمد األھلیة للحصول على دعم الصندوق المركزي 
على السیاق المحدد للحالة اإلنسانیة الطارئة، وال تسري 

لألنشطة التي لھا تأثیر مباشر على وضع  إالاألھلیة 
 الحمایة ضمن فترة تنفیذ المشروع

أنھا. رصد حقوق اإلنسان والحمایة وتحلیلھا واإلبالغ عنھا وتقدیم المشورة والتدخالت بش
وقد یشمل ذلك على سبیل المثال تنبیھ مزودي الخدمات أو اإلحالة إلیھم، مع تركیز 

 خاص على الجماعات المھمشة.
 

 

العنف  –الحمایة 
 الجنساني

تعزیز و/أو نشر الموظفین المعنیین بالعنف الجنساني لتوجیھ تنفیذ استجابة برامجیة عبر 
 الوكاالت ومتعددة القطاعات

السیاقات الطارئة وكأولویة في مقدمة األولویات، في 
دعم مزودي الرعایة الصحیة باإلمدادات ذات الصلة 

ر نطاق من التدخالت النفسیة المالئمة  یوضمان توف
 وتیسّرھا.

 
تقدیم خدمات متیسرة وسریة محورھا الناجون للتصدي للعنف الجنسي وبما یتماشى مع 

رمجة الخاصة بالعنف الجنسي في حاالت الطوارئ. وقد المعاییر المتعددة الوكاالت للب
یستدعي ذلك تأسیس نقاط دخول آمنة إلدارة الحاالت وخدمات الدعم النفسي، بما في ذلك 

رق تواصل، أو فِ أرسال أماكن آمنة للنساء والفتیات، أو تقدیم الخدمات عن بعد، أو إقامة 
 رق متنقلة.مآوى، أو مراكز مجتمعیة، أو فِإقامة 

 

 

منع من خالل تحدید المناطق العالیة الخطر وعوامل الخطر التي الحمایة و للإقامة آلیات 
تحّرك العنف الجنساني في حاالت الطوارئ. تعزیز أو وضع استراتیجیات وآلیات 

والحد منھ، وبما یتماشى مع  الخطرومبادرات لدعم التدخالت الوطنیة والمجتمعیة لمنع 
الدائمة المشتركة بین الوكاالت. وتشمل استراتیجیات الحد من  مبادئ وتوجیھات اللجنة
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للحالة تعتمد أھلیة جمیع األنشطة على السیاق المحدد 
 اإلنسانیة الطارئة

الخطر توفیر حقائب لوازم صحیة نسائیة ووسائل أخرى لمشاطرة معلومات الحمایة  
 المنقذة لألرواح.

 
واالستجابة إلیھ في جمیع   دعم تنفیذ إجراءات الحد من خطر العنف الجنساني

المجموعات، وحسب توجیھات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن إدماج 
مكافحة العنف الجنساني في العمل اإلنساني. وقد یشمل ذلك دعم األنظمة الوطنیة  
والمجتمعیة التي تحد من خطر العنف الجنساني وتضمن التماشي التام مع مبادئ 

 ة الدائمة المشتركة بین الوكاالتوتوجیھات اللجن
 

 

دعم التوجیھ السریع لمزودي الخدمات المباشرة، وممثلي المجتمع المحلي والجماعات 
حاالت العنف الجنساني وإداراتھا في حاالت الطوارئ وضمان من المحلیة بشأن الحد 

 االحترام الكامل للمفاھیم األساسیة بشأن العنف الجنساني
 

 

یة حصول الناجیات من العنف الجنساني على خدمات آمنة وسریة ومالئمة تحسین إمكان
(صحیة، ونفسیة، وقانونیة، وفي مجال األمان) لإلبالغ عن الحاالت والمتابعة والحمایة، 

 بما في ذلك للشرطة وأجھزة األمن األخرى
 

 

ترتیبات التعرف على الھویة، والتسجیل، وتتبع األسرة، ولم الشمل، أو الرعایة المؤقتة  حمایة الطفل –الحمایة 
، واألیتام، واألطفال الذین یتركون منفصلین عنھمالمصحوبین بذویھم أو الغیر لألطفال 

 الجماعات/ القوات المسلحة
 

 

والتسجیل،  ضمان إدارة الحاالت لألطفال المستضعفین. وقد یشمل ذلك تحدید الھویة، 
واإلحالة والمتابعة لألطفال الشدیدي الضعف من قبیل الناجین من العنف الجنساني أو 

أشكال أخرى من العنف، واألطفال الذین ال یتمكنون من الحصول على الخدمات 
 األساسیة، وأولئك الذین یحتاجون إجراءات خاصة للحمایة.
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وقد ر واألطفال المتأثرین بأزمة إنسانیة.  األنشطة الرامیة لدعم األطفال المعرضین للخط
 أنشطة الدعوة والتوعیة والتدریب على المھارات الحیاتیة ودعم سبل العیش. یشمل ذلك

 

 

، على وقد یشمل ذلكتوفیر خدمات الصحة العقلیة والدعم النفسي لألطفال المتأثرین. 
مجتمعیة أخرى، والعودة إلى سبل المثال، توفیر أماكن مالئمة لألطفال أو تدخالت  

المدارس أو التعلیم الطارئ، واإلسعاف النفسي األولي، واإلحالة لمزودي الصحة العقلیة  
 حیثما توجد خبرات.

 

 

وقد یشمل . إلیھا إدماج األطفال المرتبطین بالجماعات/ القوات المسلحة ومنع عودتھم
إدارة الحاالت والربط مع الخدمات ذات الصلة من قبیل التعلیم وسبل العیش  ذلك

 والصحة العقلیة، ورصد حقوق الطفل واإلبالغ عنھا
 

تعتمد األھلیة للحصول على دعم الصندوق المركزي 
على السیاق المحدد لحالة الطوارئ اإلنسانیة وعلى 

 األنشطة المحددة المقترحة

یس، آلیات مجتمعیة لحمایة الطفل لرصد قضایا حمایة الطفل بما تحدید وتعزیز، أو تأس
 في ذلك العنف الجنساني وتقییمھا ومعالجتھا.

 

 

تحدید األخطار المادیة الرئیسیة التي تسبب إصابات غیر مقصودة أو الوفاة لألطفال من 
الفاعلة المحلیة جمیع األعمار في الحالة الطارئة، وذلك من خالل التشاور مع الجھات 

واتخاذ اإلجراءات الضروریة للحد من تھدید األخطار المادیة من خالل تحسین البنى 
 األساسیة و/أو حمالت التوعیة ونشر المعلومات

 

 

تحدید المناطق العالیة الخطورة والعوامل التي تدفع إلى ارتكاب اإلساءات واإلھمال 
لطوارئ والعمل مع الجھات األخرى واالستغالل والعنف ضد األطفال في حاالت ا

 لتعزیز/ وضع استراتیجیات منع
 

 

الحق في  –الحمایة 
 السكن واألرض واألمالك

تقدیم الدعم الطارئ للتصدي للتأثیر اإلنساني للطرد القسري، واالستیالء على األرض 
 والموارد، وغیر ذلك من أشكال التجرید من الملكیة

تعتمد األھلیة للحصول على دعم الصندوق المركزي 
على السیاق المحدد لحالة الطوارئ اإلنسانیة. ویجب أن 
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للحالة تعتمد أھلیة جمیع األنشطة على السیاق المحدد 
 اإلنسانیة الطارئة

تھدف األنشطة إلى تقلیص خطر التعرض للعنف 
الجنساني وتھدیدات العنف األخرى ویجب أن تحسّن 

إمكانیة الحصول الفوریة والمباشرة على المأوى واألمن 
 الغذائي.

 
اإلجراءات  –الحمایة 

 المتعلقة باأللغام
االتصال مع المجتمع المحلي، والكشف الطارئ عن الذخائر المتفجرة وإزالتھا الستعادة 

إمكانیة الوصول إلى الناس المحتاجین للمساعدة وتمكین الشركاء اإلنسانیین من تقدیم 
زیع األغذیة)؛ دعم المساعدة المنقذة لألرواح (مثالً، فتح الطرق والجسور ومناطق تو 

حریة الحركة للناس الفارین من الحرب وتمكین الناس من الحصول على الخدمات 
 األساسیة

 

 

المساعدة القانونیة وإدارة  وقد یشمل ذلكتقدیم المساعدة لضحایا الذخائر المنفجرة. 
الحاالت لتحدید ھویة الضحایا، والتسجیل، واإلحالة، والمتابعة للضحایا وأسرھم وبما 

یتماشى مع توجیھات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت حول إدماج األشخاص ذوي 
 اإلعاقات في العمل اإلنساني؛ وتأسیس آلیات للحمایة والمنع

 

 

خدمات الحد من أخطار األلغام للمجتمعات المتأثرة، خصوصاً المھجرین داخلیاً، تقدیم 
 والالجئین، والمجتمعات المحلیة العائدة، واألطفال

 

 

المأوى والمواد غیر 
 الغذائیة

توفیر وتوزیع المواد الالزمة لتوفیر المأوى بما في ذلك مواد للحد من أخطار العنف  
صل بین األماكن، واإلنارة، والمشورة الفنیة األساسیة بشأن الجنساني، من قبیل مواد الف

 اإلنشاء اآلمن
 

فقط في حالة االستجابة إلى احتیاجات للمأوى منقذة 
لألرواح، وبوجود مرونة بخصوص التصمیم المالئم 

 للسیاق

خیام، ولوازم للمأوى، أو مواد إنشاء أساسیة لدعم ترمیم   اإلنشاء اآلمنإنشاء وإعادة تأھل أماكن اإلیواء المؤقتة الطارئة وتقدیم مشورة فنیة بشأن 
المباني التي تخدم كمأوى طارئ أو انتقالي (بما في ذلك 
المراكز الجماعیة واالنتقالیة). وفي الحاالت التي یُتوقع 
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أن یظل الناس فیھا مھجرین لفترات أطول، یمكن النظر 
 أیضاً في حلول مؤقتة أطول أجالً.

 
توفیر وتوزیع المواد األساسیة غیر الغذائیة للناس المتأثرین واألسر المضیفة. وقد یشمل 

ذلك توزیع مواد مالئمة للطقس، مثالً لوازم االستعداد لفصل الشتاء وحقائب لوازم 
 صحیة نسائیة.

 

أعمال في الھیاكل األساسیة. وقد یشمل ذلك إزالة األنقاض، والتنظیف البیئي، وإعادة 
 التأھیل الطارئة للھیاكل األساسیة المجتمعیة

 مواردحیثما توجد أخطار على الصحة العامة أو على 
ومرافق أخرى، یمكن أن یتضمن ذلك إزالة األنقاض 

كن أن موالتنظیف البیئي. وفي حالة الواصلین الجدد، ی
 تشمل األنشطة تخطیط الموقع وإجراء تحسین علیھ.

 
إنشاء وإصالح المنشآت المؤقتة أو االنتقالیة التي توفر مأوى فوري، وإصالح المنشآت 

 الدائمة عندما یكون مالئماً 
 

جیة  یتلبیة االحتیاجات الفوریة وجزء من االستراتبغیة  
 الشاملة لتوفیر المأوى

المیاه والصرف الصحي  
 والنظافة الصحیة

قطاع المیاه والصرف  لدعمحیة. وأنشطة صتوفیر المیاه للشرب والطبخ والنظافة ال
الصحي والنظافة الصحیة بما في ذلك االستخراج، والنقل، والمعالجة، والتخزین، 

 والتوزیع، والرصد، واإلصالح، واإلنشاء، والصیانة لمرافق المیاه الطارئة.
 

 

حیثما توجد أخطار على الصحة العامة أو أخطار على  التخلص من البراز. وقد یشمل ذلكدعم أنظمة الصرف الصحي في حاالت الطوارئ. 
 ومرافق أخرى. موارد

 
قد یشمل ذلك مواد إلدارة النظافة الصحیة في فترة  توفیر مواد وإمدادات غیر غذائیة للمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة

 الطمث.
 

التوعیة والمشاركة الفاعلة من السكان المتأثرین وتحقیق المساءلة أمامھم في مجال منع 
األمراض المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة والحد من تأثیرھا. وقد 
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بئة المجتمع  عاالستخدام الفعال واألمثل للمرافق؛ وتو یشمل ذلك المعلومات/ التواصل؛  
 المحلي ومشاركتھ

 
حیثما توجد أخطار على الصحة العامة أو أخطار على  دعم للسیطرة على نواقل األمراض 

 ومرافق أخرى. موارد
 

حیثما توجد أخطار على الصحة العامة أو أخطار على  دعم إلدارة النفایات الصلبة
 ومرافق أخرى. موارد

 
حیثما توجد أخطار على الصحة العامة أو أخطار على  دعم لعملیات تصریف المیاه

 ومرافق أخرى. موارد
 

التنسیق والسالمة 
 واألمن

 الكوارث الجدیدة أثناءالتنسیق اإلنساني 
 

یقتصر التمویل لتنسیق المجموعة/ القطاع (منسق  
المجموعة فقط) على الطوارئ الجدیدة وضمن نافذة 

حاجة ظاھرة االستجابة السریعة فقط وحیث توجد 
للدعم. ویجب أن یكون الشخص المسؤول عن التنسیق  

یكون المنسق المقیم/  جزءاً من مشروع أكبر لوكالة وأن
قد  المنسق اإلنساني والفریق القطري للعمل اإلنساني

 أولویة للمشروع. أولى
 

 توفیر إجراءات األمن المشتركة للتقدیم اآلمن للجھود اإلنسانیة
 

توجیھات منفصلة للصندوق المركز بشأن انظر 
 إجراءات األمن

 
تعتمد األھلیة للحصول على تمویل الصندوق المركزي  توفیر وتوزیع وتموین المخزونات الطارئة السریعة النضوب والدوران جمیع القطاعات

على السیاق المحددة للحالة اإلنسانیة الطارئة. وإذا كانت 
للحالة الطارئة نفسھا،  إمدادات متالوكاالت قد استخد
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 اإلنسانیة الطارئة

یمكن استخدام تمویل الصندوق المركزي لتموین  
المخزونات. وال یمول الصندوق المركزي المخزونات 

 كأجراء للتأھب.
 

وتوجیھات سریعة لمزودي الخدمة المباشرة ولممثلي المجتمع   دورة تدریبیة تذكیریة
 المحلي

 

فقط تدریبات قصیرة للمستجیبین في الخطوط األمامیة 
وتتعلق بالتنفیذ المباشر لالستجابة الطارئة، وحینھا من 
مستوى الحد األدنى فقط. وال یمول الصندوق المركزي 

 أنشطة بناء القدرات والتدریب.
 

مع المجتمعات المحلیة المتأثرة بما في ذلك توفیر المعلومات،   یةجتمعالمشاركة الم
 والمشاركة في صنع القرارات، وآلیات لتقدیم المالحظات والتعلیقات والشكاوى

 

یجب ضمان الربط بین مشاركة المجتمع المحلي 
 والمساءلة أمام الناس المتأثرین

 


