
 
 

 
 

 
 )BBR(نبذة عن مشروع نحو بناء استجابة أفضل  الشراكة 

 

 

 
لحكومیة االمنظمات غیر  فيالعاملین  اتقدر دعمإلى  )BBR(یھدف مشروع نحو بناء استجابة أفضل 

 يل اإلنسانللعم والدولیة والجھات الفاعلة اإلنسانیة األخرى على المشاركة في النظام الدولي المحلیة
، ظل 2012منذ عام .ن االستجابة الشاملة الحتیاجات السكان المتضررین من األزماتیستح ھدفب

ي یعمل على تدارك الفجوات الخطیرة في المعارف ف) BBR(مشروع نحو بناء استجابة أفضل 
 .لعالمنحاء اأدوات التعلم المتوفرة على نطاق واسع في جمیع أ تقدیم طریقالمجتمع اإلنساني عن 

 
 International(وع نحو بناء استجابة أفضل الھیئة الطبیة الدولیة ویدیر مشر

Medical Corps ( بالتعاون مع مؤسسة العنایة العالمیة)Concern 
Worldwide ( ومبادرة ھارفارد اإلنسانیة)Harvard Humanitarian 

Initiative .( ویُمولھ مكتب الوالیات المتحدة للمساعدة الخارجیة
في الوكالة األمریكیة للتنمیة ) OFDA(ث في حاالت الكوار

من ) BBR(یتم تنفیذ مشروع نحو بناء استجابة أفضل ). USAID(الدولیة 
 ملءنھدف إلى . خالل اتحاد یتمتع بمجموعة فریدة من الخبرات التشغیلیة والتقنیة

وذات جودة  ةالوصولالفجوات المعرفیة من خالل توفیر منصة إلكترونیة سھل
افة إلى تدریبات شخصیة موجھة نحو جمیع الجھات الفاعلة عالیة، باإلض

 .اإلنسانیة في أي فترة من حیاتھم المھنیة
 
 

 
 
 

 

 

 

 ممول بواسطة
 

 

 أدوات التعلم
 

محلیة ال من موظفي المنظمات غیر الحكومیة 400بناًء على التشاور مع أكثر من ) BBR(تم تطویرمنھج مشروع نحو استجابة أفضل 
. یةیق الشؤون اإلنسانوأكدت على الفجوات المعرفیة والحاجة إلى تدریب العاملین في نظام تنس 2012وُعقدت المشاورات في عام . دولیةوال

افة إلى شاورات، باإلضأثناء الم التي تلوقوھاأفضل أدوات التعلم المختلفة القائمة على التعقیبات ) BBR(وطور شركاء مشروع نحو استجابة 
 .ألدوات التعلم الحالیة استعراض

 

 
 
 
 



 

 ورش العمل
. ع أنحاء العالممجموعة متنوعة من ورش العمل إلى مشاركین مختلفین وفي مواقع مختلفة في جمی) BBR(یوفر مشروع نحو استجابة أفضل  

، نسانيالعمل اال وقیادة، قوديالنھج العنلتدریب المسؤولین في المجال اإلنساني على  یوم واحدوتشمل العروض ورش عمل تقدیمیة لمدة 
دم تُستخ. شخصيدریب الم اإللكتروني والتیوتمویل العمل اإلنساني، وورش عمل لمدة ثالثة أیام تعمل بمنھج تعلیمي مشترك یجمع بین التعل

 .إللكترونيام یلتعلدراسات الجدوى واألنشطة التفاعلیة والمحادثات الجماعیة وتدریب المحاكاة لتحلیل الموضوعات الرئیسیة من منصة ا
 . ورشة عمل في أفریقیا وآسیا والكاریبي وأوروبا والشرق األوسط وأمریكا الشمالیة 60أقیمت أكثر من 

 

 التعلم اإللكتروني
للوصول إلى جمیع الجھات الفاعلة اإلنسانیة في أي وقت وفي أي ) BBR(م اإللكتروني لمشروع نحو استجابة أفضل یة التعلُصممت دور

وتعمل على جمیع أجھزة الكمبیوتر الشخصیة واألجھزة المحمولة التي تتمیز بسرعة عالیة أو منخفضة في االتصال . مكان في العالم
 والوكاالتشخص في الدورة، یمثلون مئات المنظمات غیر الحكومیة  40000وقد سجل أكثر من . م ذاتيوھي مجانیة وذات تقد. باإلنترنت
 .األخرى

 :ویتكون التعلم اإللكتروني من ست وحدات

 أسس العمل اإلنساني •

 النظام الدولي للعمل اإلنساني •

 النھج العنقودي •

 تخطیط االستجابة اإلنسانیة وتمویلھا •

 ر اإلنسانیةالقانون الدولي والمعایی •

 )CHE(حاالت الطوارئ اإلنسانیة المعقدة  •
یُمنح المستخدمون الذین أتموا الدورة التدریبیة عبر اإلنترنت بنجاح شھادة من األكادیمیة اإلنسانیة في جامعة 

ویتوافر التعلیم اإللكتروني باللغات العربیة واإلنجلیزیة ). Humanitarian Academy at Harvard(ھارفارد 
 .رنسیةوالف

 البث الشبكي
تستكشف .وتتضمن سلسلة البث الشبكي للمنظورات المیدانیة مقابالت حصریة مع المھنیین الدولیین العاملین مع نظام تنسیق الشؤون اإلنسانیة

الفیدیو ھذه الضوء  وتسلط سلسلة مقابالت. السلسلة موضوعات معقدة مثل تخفیف المخاطر، وتطویر المھارات القیادیة، والمساءلة في المیدان
 .على آراء مختلف أخصائیي الشؤون اإلنسانیة بشأن الوضع الحالي والمستقبلي للنظام اإلنساني

 معلومات االتصال
 

، )BBR(لمزید من المعلومات حول مشروع نحو استجابة أفضل 
 : یرجى زیارة

www.InternationalMedicalCorps.org/BBR  
 

للوصول إلى دورة التعلم اإللكتروني والمكتبة المرجعیة والبث 
: الشبكي، یرجى زیارة

www.BuildingABetterResponse.org 

  : تواصل معنا
 BBR@InternationalMedicalCorps.org: البرید اإللكتروني

 5155-828) 202: (الھاتف
 

 مكتب واشنطن  
)202 (828-5155 

 

 المقر الرئیسي 
 لوس أنجلوس

)310 (826-7800 

http://www.internationalmedicalcorps.org/BBR
http://www.buildingabetterresponse.org/
mailto:BBR@InternationalMedicalCorps.org

	وتتضمن سلسلة البث الشبكي للمنظورات الميدانية مقابلات حصرية مع المهنيين الدوليين العاملين مع نظام تنسيق الشؤون الإنسانية.تستكشف السلسلة موضوعات معقدة مثل تخفيف المخاطر، وتطوير المهارات القيادية، والمساءلة في الميدان. وتسلط سلسلة مقابلات الفيديو هذه الضوء على آراء مختلف أخصائيي الشؤون الإنسانية بشأن الوضع الحالي والمستقبلي للنظام الإنساني.

