
تعزيز قدرات المؤسســــــات غير الحكومية
من أجل اســـتجابة أكثر فعالية في حاالت الطوارئ



وسيتم متويل هذا املرشوع الهام عىل مدى سنوات عدة من قبل “مكتب 
املساعدات األمريكية للكوارث الخارجية” التابع لوكالة التنمية األمريكية 

USAID. ويف هذه األثناء، ومن خالل تطوير أدوات عملية لتعزيز قدرات 
العاملني يف املنظامت غري الحكومية، سيسعى املرشوع إىل تحقيق األهداف التالية:

مساعدة املنظامت غري الحكومية عىل تحسني تفاعلها مع املنظومة اإلنسانية 	 
الدولية، من خالل تعريفهم باملقاربة العنقودية، ومؤسسات القيادة 

اإلنسانية املحلية، وأليات متويل العمل اإلنساين.

تعزيز الدور القيادي للمنظامت غري الحكومية عىل املستوى املحيل. 	 

سد الثغرات املعرفية التي تحد من فعالية مشاركة املنظامت غري الحكومية 	 
يف املنظومة اإلنسانية الدولية. 

الرتويج للموارد وأدوات اإلرشاد املتوفرة فيام يتعلّق مبجال العمل اإلنساين.	 

حشد أكرب قدر من املوارد واملعلومات واألدوات التعليمية والتدريبية عالية 	 
املستوى يف مكان واحد سهل االستخدام والتحميل.  وتشمل اإلنجازات األساسية املتوقّعة ملرشوع “نحو بناء استجابة 

أفضل” األمور التالية: 

تقديم أدوات عملية وفعالة وسهلة اإلستخدام يف عدد 	 

من املجاالت املتنّوعة. 

تعزيز املعرفة فيام يتعلق باملنظومة اإلنسانية الدولية 	 

من خالل طرح منهج تعليمي إلكرتوين، وتنظيم ورشات 

العمل، ومنح الشهادات للمشاركني. 

رفع مستويات الثقة والقدرات لدى املنظامت غري 	 

الحكومية ومتكينها من اإلنخراط الفّعال يف نظام التعاون 

والتنسيق اإلنساين العاملي.

يهدف مرشوع “نحو بناء استجابة أفضل: تعزيز قدرات العاملني يف املنظامت غري الحكومية ومشاركتها يف املنظومة اإلنسانية الدولية” إىل تطوير قدرات 

العاملني يف املنظامت غري الحكومية، املحلية والدولية، ومتكينهم من االنخراط يف نظام التعاون اإلنساين الدويل بطريقة تسمح لهذه املنظامت بتحسني 

قدرتها عىل التجاوب مع احتياجات املجموعات البرشية املترّضرة. 

 Concern Worldwide بالتعاون مع منظمة )كنسرين( العاملية ، International Medical Corps ويجري تنفيذ املرشوع بقيادة الهيئة الطبية الدولية

ومبادرة هارفارد اإلنسانية، األمر الذي يسمح لهذه املؤسسات باالستفادة من خرباتها امليدانية والتقنية املشرتكة.

ومن خالل تبنيه لنهج تشاوري ومقاربة متعددة األهداف، يقوم املرشوع بإنتاج أدوات مختصة بتطوير القدرات واملهارات مام يزيد من كفاءة العاملني 

يف مجال اإلغاثة واالستجابة الطارئة. ويجري نرش هذه األدوات عرب شبكات عاملية عدة، مبا فيها االتحادات املختلفة، املحلية والدولية، للمنظامت غري 

الحكومية، وذلك لتوفري تغطية واسعة للمرشوع وتوصيل أدواته املقرتحة إىل أكرب عدد ممكن من الجهات املعنية.



وعقدت اجتامعات تشاورية مع املنظامت غري الحكومية يف عرشة مواقع 

مختلفة يف جميع أنحاء العامل مبا يف ذلك الواليات املتحدة وأوروبا وإفريقيا 

والرشق األوسط ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا. عالوة عىل ذلك، تم إجراء 

الجهات  من  وغريها  املنظامت  هذه  موظفي  بعض  مع  فردية  مقابالت 

املعنية بالعمل اإلنساين، مبا يف ذلك وكاالت مختلفة تابعة لألمم املتحدة، 

وعدد من الحكومات. أما االستبيانات اإلنرتنتية، فأتاحت فرصة للمهنيني 

العاملني يف مجال النشاطات اإلنسانية يف جميع أنحاء العامل باملشاركة يف 

العملية وتقديم آرائهم. 

بناء  “نحو  التدريبي ملرشوع  املنهج  وتطوير  إثراء  يف  دورها  عىل  وعالوة 

يف  والدولية،  املحلية  الحكومية،  غري  املنظامت  تواصل  أفضل،”  استجابة 

لعب دور هام يف مساعي املرشوع األخرى املتعلقة بتحسني أدوات التعليم 

منتظم  بشكل  املنظامت  موظفي هذه  دعوة  يتم  إذ  اإلنساين.  املجال  يف 

ونقد  املجال، والستعراض  املرشوع يف هذا  يطورها  التي  األدوات  الختبار 

محتوى املنهج التدريبي، وللتحدث عن خربتهم العملية مع هذه األدوات 

ومدى فائدتها يف سياقات مختلفة.

بدأ مرشوع “نحو بناء استجابة أفضل” باالستامع. ففي املرحلة األوىل له، 

قامت الهيئة الطبية الدولية ومنظمة )كنسرين( العاملية باستشارة أكرث من 

400 موظف وخبري يف منظامت غري حكومية، محلية ودولية، من جميع 

أنحاء العامل، ودعتهم إىل الحديث عن خرباتهم مع املنظومة اإلنسانية 

الدولية. وأعطيت للمنظامت غري الحكومية أيضاً فرصة للتعبري عن 

أفكارهم بخصوص الدور املثايل الذي ميكن لهذه املنظامت أن تلعبه يف 

هذه املنظومة، فضالً عىل اإلفصاح عن احتياجاتهم املعرفية املتعلّقة بها. 

وخلصت هذه املشاورات إىل رضورة تدريب العاملني يف املجال اإلنساين 

عىل الكيفية األفضل للتعامل مع املنظومة اإلنسانية الدولية من خالل 

دورة إلكرتونية، وتنبّهت إىل وجود رغبة واضحة عند الناشطني فيام يتعلّق 

يف املشاركة بورش عمل ميدانية.

ولضامن تغطية جغرافية واسعة، تم جمع اآلراء بوسائل مختلفة مبا فيها 

االجتامعات التشاورية، واملقابالت الفردية، واالستبيانات اإلنرتنتية.

استنادا إىل نتائج املشاورات التي متت يف عام 2012، بدأ رشكاء مرشوع “نحو بناء استجابة 

أفضل” عملية تطوير األدوات التعليمية املختلفة. وتم استكامل العملية من خالل مراجعة 

املناهج التعليمية املتوفرة والدروس املستفادة التي نرشها مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

 .)OCHA( الشؤون اإلنسانية

ورش العمل: ولالستجابة لحاجات التدريب العاجلة، أطلق مرشوع “ نحو بناء استجابة 
أفضل” سلسلة ورش عمل متهيدية حول املنظومة اإلنسانية الدولية امتد كل منها ملدة يومني 

وذلك يف شهر نيسان )أبريل( عام 2013. وهدفت هذه الورش إىل تدريب املختصني يف مجال 

العمل اإلنساين عىل املقاربة العنقودية وقيادة األنشطة اإلنسانية وكيفية متويلها. وبدأ املرشوع 

مؤخراً بإستخدام طريقة تعليم متكاملة تجمع ما بني التعليم اإللكرتوين والتدريب الشخيص. 

ولتوضيح املواضيع األساسية يف املنهاج تم استخدام الدراسات الظرفية، واألنشطة التفاعلية، 

والنقاشات، والتدريبات املبنية عىل طرح سيناريوهات مختلفة ألحداث بعينها. وكان الهدف 

من ورش العمل هذه تقديم رشح عميق للمشاركني حول نظام التنسيق والتعاون الدويل 

املتعلّق بإدارة حاالت الطوارئ الضخمة، عالوة عىل مساعدتهم عىل تحديد املجاالت املتاحة 

لهم للمشاركة الفّعالة يف األمر. وتم حتى اليوم عقد أكرث من 20 ورشة عمل يف إفريقيا وآسيا 

ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا والرشق األوسط والواليات املتحدة. 

وسيستمرعقد ورش التعليم املتكامل خالل عامي 2015 و2016. كام ستعقد ورش عمل إضافية 

مختصة بتعزيز قدرات املنظامت اإلنسانية والخريية املوجودة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا، عالوة عىل مناطق أخرى يف آسيا وإفريقيا. ولقد تم يف هذا الصدد تطوير منهاج خاص 

يتناسب مع السياق العام لهذه املناطق واملنظامت الناشطة فيها يضمن تناول احتياجاتهم 

التدريبية الخاصة. 

طور اإلستشارة

األدوات التعليمية



التعليم اإللكرتوين: تم تصميم منهاج التعليم اإللكرتوين لتزويد املنظامت غري الحكومية مبنصة إلكرتونية سهلة االستخدام توضح لهم هيكلية ووظيفة 
املنظومة اإلنسانية الدولية.  وميكن ملن شاء اإلطالع مجاناً عىل محتوى املنهاج عىل اإلنرتنت. وتتميز هذه األداة التعليمية بطابعها العميل والتفاعيل، وبقدرتها 
عىل ملئ الفجوات املوجودة يف املناهج التدريبية املتاحة حالياً للمنظامت غري الحكومية. ويستخدم املنهاج سيناريوهات تفاعلية وتحديات افرتاضية مرتبطة 

بنشاطات التنسيق وذلك الطالع املشاركني عىل الجوانب املختلفة للمنظومة اإلنسانية الدولية. ويستند املنهاج عىل سيناريو متخيّل لحالة طوارئ تستمر حتى 
نهاية الدورة التدريبية. ويقدم املنهاج معلومات عامة حول املنظومة اإلنسانية، باإلضافة إىل معلومات تفصيلية عن بعض أوجهها مبا يف املقاربة العنقودية، 
وأدوات التمويل اإلنساين واملعايري واملبادئ األساسية الناظمة لها. ويقوم املنهاج 
أيضاً بتزويد املشاركني مبعلومات هامة حول ورش عمل وأدوات تدريبية أخرى 

ملساعدتهم عىل مواصلة دراستهم. 

ولتوفري املزيد من الراحة والسهولة، ميكن للمستخدمني دراسة وحدات املنهاج 
بشكل منفصل استناداً لحاجاتهم التدريبية. وميكن لهم أيضاً اإلطالع عىل النسخة 
املعدة خصيصاً لألجهزة املحمولة إلستخدامها كمرجع ميداين رسيع خالل حاالت 
الطوارئ. كام تم تحميل نسخ من املنهاج عىل أقراص USB إلستخدامه حتى يف 

تلك األوقات واألماكن التي ال يتسنى فيها االتصال بشبكة اإلنرتنيت. 

وقامت مبادرة هارفارد اإلنسانية، عن طريق ذراعها التعليمي، “األكادميية 
اإلنسانية يف جامعة هارفارد،” بتطوير هذا املنهاج اإللكرتوين بالتعاون اللصيق 

مع رشكائها يف تصميم مرشوع “ نحو بناء استجابة أفضل،”  وبالتشاور مع عدد 
من الجهات الدولية املعنية. وسيحصل املشاركون الذين أكملوا الدورة بنجاح عىل 

شهادة من “األكادميية اإلنسانية يف جامعة هارفارد.” وسيتم خالل عام 2015 توفري 
ترجمة للمنهاج باللغتني العربية والفرنسية لتوسيع إنتشاره بني العاملني يف املجال 

اإلنساين حول العامل. 

موظفي  تعريف  إىل  اإللكرتوين  املنهاج  هذا  يهدف 
املنظامت غري الحكومية وغريهم من الناشطني العاملني يف 
املتعلّق  العاملي  التنسيق  بنظام  الخدمات اإلنساين  مجال 
وطرق  اإلنسانية،  والقيادة  الضخمة،  الطوارئ  بحاالت 
املواضيع  من  وغريها  اإلنساين،  العمل  وتخطيط  متويل 
الهامة ذات الصلة بعمليات اإلغاثة واالستجابة اإلنسانية. 

منهاج “نحو بناء استجابة أفضل”:  
www.BuildingABetterResponse.org  :ويتألف منهاج “نحو بناء استجابة افضل” اإللكرتوين من وحدات املوقع

خمس هي:

أسس العمل اإلنساين	 

البنية الهيكلية للنظام اإلغايث اإلنساين الدويل	 

املقاربة العنقودية	 

كيفية التخطيط للنشاط اإلغايث اإلنساين ومتويله	 

القانون الدويل واملعايري اإلنسانية	 

لزيارة موقع املنهاج اإللكرتوين:
http://buildingabetterresponse.org

للتواصل معنا:
bbr@InternationalMedicalCorps.org

202-828-5155
املكتب الرئييس:

لوس أنجلوس

310-826-7800

مكتب واشنطن العاصمة:
202-828-5155

للمزيد من املعلومات حول مرشوع “نحو بناء استجابة 
أفضل”: 

www.internationalmedicalcorps.org/bbr


