االستعداد لالستجابة الفعالة
•
•
•
•

•

تعزيز قدرات التﺄهب المحلية لضمان تقديم مساعدة إنسانية فعالة في الوقت المناسب لمنع وتخفيف المعاناة اﻹنسانية.

١
٢
٣

٥

المنهجيات القاﺋمة على األدلة

يعتمد هذا النهج على معايير حركة الصليب األحمر والهالل األحمر بشﺄن قيام الجمعية الوطنية بقياس
مدى االستعداد والقدرة على االستجابة بشكل موضوعي مع مرور الوقت.

يتبع هذا الﻤﻨهج مﻨﻈﻮرا مشتركا بين اﻹدارات وعلى مﺴﺘﻮى الجمعة الوطنية لفهﻢ نﻈام االستعداد
الرؤية الشاملة وعلى نطاق المنظومة
واالسﺘﺠابة بﺄكمله.
حلول عملية وقابلة للتكيف وقابلة للتعديل يوفر النهج حلوال عملية وقابلة للتكيف وقابلة للتعديل الستيعاب مختلف السياقات والظروف التي قد
تواجهها الجمعية الوطنية.
يعزز النهج أساليب التخطيط التشاركية والشاملة.
التخطيط التشاركي والشامل

٦

التنسيق والتعاون

التنسيق والتعاون يدعم هذا النهج التنسيق والتعاون داخل الجمعية الوطنية وعبر حركة الصليب
األحمر والهالل األحمر.

٧

االستفادة المﺛلى من األدوات
والموارد واتساقها

االستفادة المﺛلى من األدوات والموارد واتساقها يحسّن هذا النهج استخدام الموارد المالية والتقنية من
خالل تنسيق الخطط واألدوات.

• يتكوّ ن نهج االستعداد لالستجابة الفعالة من خمس مراحل مهمة .وفي جوهرها ،يُعتبر
قيام الجمعية بإرساء فهم لنهج االستعداد لالستجابة الفعّالة وامتالكه وااللتزام به ،أمر
بالغ األهمية لضمان النجاح.

المبادئ

٤

الفهم والسيطرة وااللتزام

يجب على الجمعيات الوطنية والشركاء فهم النهج وامتالكه وااللتزام به..

الهدف

تمكين الجمعيات الوطنية من أداء دورها المساعد للحكومة ،تماشيا مع المبادئ األساسية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر ،من خالل

لمحة عامة

االستعداد لالستجابة الفعالة هو نهج دوري يتيح للجمعية الوطنية أن تقوم بشك ٍل منتظم بتقييم وقياس وتحليل نقاط القوة والضعف في نظام االستجابة
الخاص بها من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية.
يضع نهج االستعداد لالستجابة الفعّالة الجمعية الوطنية في مركز القيادة لوضع خطة عمل ستؤدي عند تنفيذها إلى تعزيز قدرتها العامة على االستجابة.
إن االستعداد لالستجابة الفعّالة ليس نهجا جديدا ،بل هو نهج محسّن ،ويعتمد على الدروس المكتسبة من عقدين من التعلم من مبادرات الجمعية الوطنية
المستعدة جيدا ومبادرات تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث.
يستند هذا النهج إلﯽ الوﺛاﺋق التﺄسيسية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر بما في ذلك اﻵلية الوطنية لالستعداد للﮐوارث واالستجابة لها ،ومبادئ
وقواعد حركة الصليب األحمر والهالل األحمر بشﺄن المساعدة اﻹنسانية وإطار االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشﺄن تطوير
الجمعيات الوطنية.
يكمّل هذا النهج األدوات الرﺋيسية األخرى لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر بما في ذلك تقييم القدرات التنظيمية والشهادات ،وتقييم القدرات
التنظيمية للفروع ،وإطار الوصول األكﺛر أمانا.

التقييم

• تقدّم مرحلة التوجيه لمحة عامة عن نهج االستعداد لالستجابة الفعّالة للجمعية الوطنية
قبل المشاركة في العملية

• خالل مرحلة تحديد األولويات والتحليل ،تحدد الجمعية الوطنية المكونات التي يجب
أن تركز عليها وتكمل تحليل األسباب الجذرية لتحديد العوامل التي تمنع التحسن.
• تستخدم الجمعية الوطنية هذه األسباب الجذرية المحددة في مرحلة خطة العمل لوضع
خارطة طريق محددة جيدا لتعزيز قدرتها علﯽ االستجابة ،بما في ذلك النتاﺋج
والمخرجات واألنشطة والجداول الزمنية واألهداف وإطار واضح للمساءلة.
• خالل مرحلة العمل والمساءلة تنفذ الجمعية الوطنية خطة العمل وتراقب التقدم
المحرز وتقدم تقارير في هذا السياق.

• االلتزام
• االمتالك

المراحل

• تفحص مرحلة التقييم ﮐل مﮐون في نظام االستجابة الخاص بالجمعية الوطنية وتحدد
تصنيفا استنادا إلﯽ معايير محددة مسبقا.

• فهم النهج

االستعداد لالستجابة الفعالة
المجاالت والمكونات الخاصة بوضع آلية وطنية للتﺄهب للكوارث ومواجهتها

التنسيق

التحليل والتخطيط

التنسيق مع
الوكاالت الخارجية
والمنظمات غير التنسيق مع
السلطات
الحكومية

التنسيق مع
الحرك

التنسيق مع
المستجيبين العالقات
التعاون مع
القطاع الخاص على مستوى المدنية
المجتمع المحلّي العسكرية

خطط
وميزانيات
االستعداد

إدارة
المخاطر

اجتماعات
واتفاقيات ما قبل
الكوارث

التخطيط
لالستجابة
والتعافي

تخطيط
السيناريو

تحليل السياق
والمخاطر ،والرصد
واإلنذار المبكر

إجراءات
االستجابة
استمراريّة العمل
لحاالت الطوارئ

القدرة التشغيلية

تقييم االحتياجات الطارﺋة

برامج التحويالت النقدية

آليات اإلجراءات
المبكرة

تحديد قدرات
الجمعية الوطنية

مجاالت التد ّخل الخاصّة
بالجمعيّة الوطنيّة

تفعيل الدعم
اﻹقليمي والدولي

االختبار والتعلّم

إدارة المعلومات

مركز عمليات الطوارئ

اختيار السكان
المتضررين

السياسة واالستراتيجية والمعايير

دعم العمليات
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

تعبئة الموارد

اإلجراءات المالية
واﻹدارية في
حاالت الطوارئ

رصد العمليّات
والتقييم وإعداد
التقارير والتعلّم

إدارة السالمة
واألمن

التواصل في
حاالت الطوارئ

ّ
الموظفين
إدارة
والمتطوّ عين

الشؤون اللوجستية
والمشتريات
وسلسلة اﻹمداد

الدور المساعد
سياسة إدارة إستراتيجيّة إدارة للصليب األحمر
مخاطر
مخاطر الكوارث والهالل األحمر
الكوارث
وواليته وقانونه

الجودة
والمساءلة

قوانين إدارة مخاطر
الكوارث والدعوة لها
ونشرها

معلومات إضافية
لمزيد من المعلومات حول نهج االستعداد لالستجابة الفعالة ،يرجى االتصال بنظير وحدة الوقاية من األزمات والكوارث واالستجابة لها
والتعافي التابعة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في البالد ،أو المكاتب اإلقليمية أو بالسيدة مارجوري سوتو فرانكو:
 ،Marjorie.sotofranco@ifrc.orgكبير الموظفين ،استعداد الجمعية الوطنية في وحدة الوقاية من األزمات والكوارث واالستجابة لها
والتعافي

