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بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و لمحلية  ا علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال

ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو  . ص شخا أل ا ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ

قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا لى  إ ع  ضا و أل ا ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ

قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا �نفيذ  ي  ر و لض� ا من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه 

نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها 

ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا ت  �يجيا ا ست� إ تصميم  يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا

تكز  تر بحيث  د  لصمو ا على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و

ص  شخا أل ا ة  ر قد �ز  تع� في  همة  لمسا ا و لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على 

ا  عنصً� لمبكر  ا في  لتعا ا يعد   . مستقبلية ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا

منسقة  و ملة  شا و ملة  متكا �قة  ط� يمثل  نه  إ  ، نية نسا إل ا بة  ستجا لال لة  فعا لية  آ ي  أ في  سًما  حا

على  ة  ر لقد ا ء  سا ر إ و ت  ما ز أل ا من  م  ا مستد في  تعا لى  إ �جًيا  � تد نية  نسا إل ا ل  عما أل ا ئد  ا فو �ل  لتحو

لمحلية  ا علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال  . لتنمية ا ص  فر و د  لصمو ا

 . ص شخا أل ا ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و

لى  إ ع  ضا و أل ا ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو

�نفيذ  ي  ر و لض� ا من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه  قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا

ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها  قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا

ت  �يجيا ا ست� إ تصميم  يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا

على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا

�ز  تع� في  همة  لمسا ا و لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على  تكز  تر بحيث  د  لصمو ا

في  لتعا ا يعد   . مستقبلية ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا ص  شخا أل ا ة  ر قد

ملة  شا و ملة  متكا �قة  ط� يمثل  نه  إ  ، نية نسا إل ا بة  ستجا لال لة  فعا لية  آ ي  أ في  سًما  حا ا  عنصً� لمبكر  ا

ء  سا ر إ و ت  ما ز أل ا من  م  ا مستد في  تعا لى  إ �جًيا  � تد نية  نسا إل ا ل  عما أل ا ئد  ا فو �ل  لتحو منسقة  و

علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال . لتنمية ا ص  فر و د  لصمو ا على  ة  ر لقد ا

ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و لمحلية  ا

ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو  . ص شخا أل ا

من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه  قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا لى  إ ع  ضا و أل ا

في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها  قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا �نفيذ  ي  ر و لض� ا

يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا

ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا ت  �يجيا ا ست� إ تصميم 

لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على  تكز  تر بحيث  د  لصمو ا على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و

ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا ص  شخا أل ا ة  ر قد �ز  تع� في  همة  لمسا ا و
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شكر وتقدير

تود المجموعة العالمية للتعافي المبكر )GCER( أن تشكر كل 
األشخاص الذين تعاونوا معها حتى تخرج هذه المذكرة اإلرشادية 

إلى النور، إن خبرة أولئك األشخاص ال تقدر بثمن في إنتاج هذا 
اإلصدار الُمحّدث حول موضوع يتطور باستمرار.

المؤلفون:

جهال رابيسهاال دي مرتينس 
جاني الوري وايت

آن ديفيس 
ستوارت كيفورد 

سايلك هنادلي

المجموعة العالمية للتعافي 
)GCER( المبكر

11-13 chemin des Anémones,
 » Maison Internationale de l’Environnement «

1219 Châtelaine, Geneva

 erhelpdesk@undp.org
 gcer.secretariat@undp.org
www.earlyrecovery.global

لقد خرجت هذه المذكرة اإلرشادية إلى النور 
بفضل إسهامات قدمها التالي ذكرهم:

)GCER( شركاء المجموعة العالمية للتعافي المبكر
)IASC( منسقو المجموعة العالمية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

بجانب المساهمات السخية من
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يشهد مجال التعافي المبكر تحسينات كبيرة 
طوال مشواره الذي بدأ منذ 2008 حينما تم 

نشر اإلصدار األول من المذكرة اإلرشادية بشأن 
التعافي المبكر. لم تكن مفاهيم ولغة تنسيق 
الشؤون اإلنسانية وحدها هي التي تغيرت، 

فقد خضع التعافي المبكر نفسه لتغييرات في 
جوهره ولغته. إن اعتراف رؤساء اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت )IASC( بالتعافي المبكر 
كجزء ال يتجزأ من مجال االستجابة اإلنسانية 
في عام 2013 قد أتاح تحول التركيز إلى دمج 
التعافي المبكر في مجال االستجابة والتحقق 

من حدوث ذلك على أرض الواقع.
استناًدا إلى أكثر من 55 استشارة تمت مع 
األطراف الفاعلة العاملة بين الوكاالت، تم 

تحضير هذه المذكرة اإلرشادية المنقحة بشأن 
التعافي المبكر لتسرد االقتراحات والممارسات 

الجيدة الواضحة وسهلة المنال من أجل تشجيع 
وتمكين دمج التعافي المبكر في جميع قطاعات 

االستجابة اإلنسانية الدولية دمًجا منهجًيا 
وإستراتيجًيا.

في وقت سجلت فيه االحتياجات اإلنسانية 
أعلى معدالتها، بات من الضروري أن تترك 

األطراف الفاعلة في الشؤون اإلنسانية والتنمية 
مناطق راحتهم وأن يعملوا مع بعضهم البعض 

على تحسين فعالية المساعدات والحد من 
قابلية التضرر وأن يساهموا في توفير الحلول 

المتينة وأهداف التنمية المستدامة. وسيستلزم 

ذلك حدوث تحول جوهري في الطرق التي 
تتبعها األطراف الفاعلة في مجاالت التنمية 
والشؤون اإلنسانية في التحليل والتخطيط 

والتدخل والتعامل مع أي موقف. إن كل 
المجموعات وباألخص المجموعة العالمية 

للتعافي المبكر تتقدم صفوف الذين يعملون 
على الترويج لطريقة تنتشر في كافة أقسام 

المنظومة بهدف الربط بين أطر عمل الشؤون 
اإلنسانية والتنمية الحالية.

يجب أن نتذكر دائًما أن عملنا يتمركز ويتمحور 
حول األشخاص الذين يتعرضون للصدمات، 
ومن المهم أن يراعي عملنا أولئك األشخاص 

بحيث نستطيع تطوير قدراتهم المتأصلة فيهم 
لينجوا بحياتهم مع الحفاظ على كرامتهم 

ومن أولئك األشخاص: الراعي الذي يحتاج 
الطعام لحيواناته كي يضمن عدم انقطاع سبل 

عيشه، واألم التي تحتاج إلى إزالة األنقاض 
من أمام عتبة بيتها بحيث تتمكن من الذهاب 
إلى السوق وشراء الطعام لصغارها، المجتمع 
الذي هو في حاجة ماسة إلى بناء المزيد من 

المدارس والمراكز الصحية ومرافق المياه 
والصرف الصحي الستيعاب الموجات المتدفقة 
من النازحين المشردين. في الوقت الذي نسعى 

فيه إلى استيفاء كل ذلك، نحتاج أيًضا إلى 
أن نتذكر أن عملنا يجب أن يراعي مصلحة 

كوكبنا - طريقة »عدم االضرار« من أجل تحقيق 
االستدامة المطلقة لعالمنا.

تمهيد

ت

JAHAL RABESAHALA DE MERITENS
منسق المجموعة العالمية، التعافي المبكر
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مقدمة

 ليس الهدف من هذه 
المذكرة اإلرشادية أن 

تتحول إلى دليل تدريجي 
يتناول طرق تطوير وتنفيذ 

مشروعات التعافي المبكر 
أو طرق تنسيق شؤون إحدى 

المجموعات القطاعية.

يمكن العثور على مزيٍد من المعلومات المتعلقة بالمشروعات 
والمجموعات في أدلة تدريب الوكاالت وتنسيق المجموعات 

القطاعية - تم سرد قائمة بتلك المراجع في نهاية هذه المذكرة 
اإلرشادية.

يتم سرد الممارسات الناجحة لدعم التعافي المبكر في مجال 
االستجابة اإلنسانية حسب كل سياق بينما تتوقف المتغيرات 

الرئيسية على عدة أمور من بينها: نوع األزمة، الدور الذي تقوم 
به المجموعات والحكومات من حيث اإلمكانيات والريادة، 

القدرة على الصمود الموجودة لدى المجتمعات المتضررة 
والتواصل مع المجتمع الدولي قبل األزمة.

تنطبق طرق التعافي المبكر وبرامجه بشكل متساٍو على كافة 
مستويات وأنواع االستجابات لألزمات اإلنسانية على الرغم 

من وجود تأكيدات مختلفة في أنواع مختلفة من الطوارئ أو 
السياقات.

يمكن تنفيذ كل نوع من االستجابة للطوارئ، سواء وقعت 
بشكل مفاجئ أو بشكل بطيء أو لفترة طويلة أو كانت عبارة 

عن كوارث أو نزاعات، بطريقة تعمل على تعزيز القدرات 
الوطنية بداًل من إضعافها حتى إذا كان السياق يعني أن العمل 

مع الحكومة لن يكون أمًرا مناسًبا في كافة المواقف. فعلى 
سبيل المثال، قد يكون بناء قدرات بعض األطراف الفاعلة 
الغير حكومية أمًرا مهًما في بعض السياقات التي ال تتمكن 
فيها الحكومة من القيام بهذا الدور أو ينصب تركيزها على 

االستجابة الحتياجات المجتمعات المتضررة.

مقدمة  |  مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات

ميانمار: يتم تمكين النساء في والية تشين بدولة ميانمار من خالل ورش العمل وتدريبات المهارات التي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(. في ديسمبر/كانون األول 
2012، أدى التمويل بالغ الصغر المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( إلى توفير الخدمات المالية في قرابة 6100 منطقة حيث تم الوصول إلى 584000 شخًصا - تمثل 

النساء نسبة 98 في المائة منهم.
المصور: توم تشيثام، أبريل/نيسان 2013



1111

الجمهور المستهدف 

1111الجمهور المستهدف   |  مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات

إن هذه النسخة المنقحة 
من المذكرة اإلرشادية بشأن 

التعافي المبكر تعكس 
التقدم الحاد في سياسات 

وأفكار المجال االنساني منذ 
2008 من خالل

 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC(, وقد تزايدت 
وتيرة هذا التقدم منذ 2010 من خالل عملية برنامج التحول مع 

تنقيح بروتوكوالت وأدوات توجيه عملية االستجابة الدولية. 
إن هذه المذكرة اإلرشادية تعكس االتفاقيات المبرمة داخل 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC( والمتأصلة في 
تجربة الممارسين المعنيين بالطرق األكثر فعالية لتنفيذ التعافي 

المبكر في جميع قطاعات االستجابة للطوارئ.

الجمهور المستهدف لهذه المذكرة اإلرشادية المنقحة:

المجتمع اإلنساني الدولي:	 

الوكاالت العاملة في مجال االستجابة اإلنسانية «

األطراف الفاعلة في المجال اإلنساني الدولي في  «
حاالت الطوارئ وباألخص منسقي الشؤون اإلنسانية 

والفرق الُقطرية للعمل اإلنساني1 والمجموعات 
وشركاء التنفيذ

مستشارو التعافي المبكر ومنسقو المجموعات2  «
الذين ينتشرون في الميدان

 	)UNCT( فرق األمم المتحدة الُقطرية

حكومات الدول والمنظمات الوطنية	 

األطراف المؤثرة في التنمية	 

الدول األعضاء والمتبرعون	 

القطاع الخاص	 

1 يتكون أي فريق ُقطري للعمل اإلنساني )HCT( من منظمات تقوم بأعمال إنسانية داخل الدولة وتلتزم بالمشاركة في ترتيبات تنسيق تلك األعمال 

اإلنسانية. ويتمثل الهدف منه في ضمان تنسيق األنشطة وأن يتم تنفيذ األعمال اإلنسانية حسب المبادئ المحددة وفي الوقت المحدد بشكل فعال 
وكفء وأن يسهم في التعافي طويل المدى. يتمثل الغرض اإلجمالي من ذلك في تخفيف معاناة البشر وحماية أرواح السكان المنكوبين وسبل عيشهم 

وكرامتهم. يتحمل الفريق الُقطري للعمل اإلنساني مسؤولية السكان المنكوبين.

2 اتساًقا مع الغرض من هذه المذكرة اإلرشادية والتي تهدف إلى أن تكون مرجًعا مناسًبا لكل أنواع االستجابة للطوارئ، يتم استخدام مصطلح 

»المجموعة« لإلشارة إلى آلية تنسيق ذات قيادة دولية )مشتركة( لالستجابة للطوارئ. يتم تطبيق هذه المذكرة اإلرشادية ايضا في المواقف التي ال يتم 
فيها رسمًيا تفعيل المجموعات وقد يحل محلها آليات أخرى للتنسيق تكون قائمة على القطاعات.

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



مقدمة إلى التعافي المبكر

مقدمة إلى التعافي المبكر  |  مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات 1212

خالل أي أزمة وفور انتهائها، 
ينصب تركيز األطراف الفاعلة 

المحلية والمجتمع الدولي 
بصفة أساسية على تلبية 

االحتياجات الفورية الالزمة 
إلنقاذ حياة األشخاص.

يكون من الضروري اتخاذ إجراء سريع لحفظ حياة الناس 
وتقليل الضرر واستعادة األوضاع إلى سابق عهدها. في الوقت 

نفسه ومنذ بداية أي استجابة إنسانية، يصبح من الضروري 
تنفيذ التدخالت التي يمثل الوقت فيها عنصًرا حاسًما إلى 

إرساء أسس التعافي المستدام والعودة السريعة للمضي قدًما 
نحو االستدامة طويلة المدى. ويستلزم ذلك أن يتم تصميم 

إستراتيجيات االستجابة والتدخالت وتنفيذها بطريقة تدعم 
وتعضد الملكية والقدرات والقدرة المحلية على الصمود بحيث 

ترتكز على فهم شامل للسياق ونشر العدالة ومنع التمييز 
والمساهمة في تعزيز قدرة األشخاص المتضررين على التكيف 

بشكل أفضل مع أي أزمات مستقبلية.

على مدار العقدين الماضيين، شهد الجدال حول طرق تنفيذ 
»الربط بين اإلغاثة والتأهيل والتنمية« ظهور اثنين من 

النظريات الشارحة وهما: التسلسل والتضافر.  تم االتفاق في 
النقاشات السابقة على أن الطوارئ تمر عبر عملية خطية تتابع 

فيها برامج اإلغاثة والتأهيل والتنمية وراء بعضها البعض 
)»تسلسل«(. ومؤخًرا، تبين أن واقع االستجابة للطوارئ 

وباألخص الطوارئ المتعلقة بالصراع يعد أحد األمور المعقدة 
ويحتاج إلى تدخالت متزامنة وغير خطية في األعمال 

اإلنسانية والتعافي والتنمية في إطار االستجابة لالحتياجات 
المختلفة أثناء الطوارئ )»تضافر«(. فعلى سبيل المثال، في 

األزمات الممتدة مثل دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
والصومال، تنخرط الوكاالت في برامج األعمال اإلنسانية 

والتعافي والتنمية في أجزاء مختلفة من الدولة وأحياًنا في 
نفس المناطق وذلك حسب الموقف الحالي لألزمة.

يعد التعافي المبكر طريقة تلبي احتياجات التعافي التي تنجم 
خالل المرحلة اإلنسانية في أي حالة طارئة وذلك عن طريق 

استخدام اآلليات اإلنسانية التي تتسق مع مبادئ التنمية. األمر 
الذي يمكن البشر من جني فوائد األعمال اإلنسانية القتناص 

فرص التنمية وتحقيق القدرة على الصمود وإرساء عملية 
مستدامة للتعافي من األزمة.

يعد التعافي المبكر بمثابة طريقة لتنفيذ االستجابة اإلنسانية 
والتي ينصب تركيزها من خالل التنسيق المحسن على تعزيز 

القدرة على الصمود وإعادة بناء القدرات أو تدعيمها والمساهمة 
في حل المشكالت الدائمة التي أسهمت في حدوث األزمة بداًل 

من ترك تلك المشكالت تتفاقم كما أنه مجموعة من البرامج 
اإلجرائية المحددة لمساعدة البشر على االنتقال من االعتماد 

على اإلغاثات اإلنسانية إلى تحقيق التنمية. التعافي المبكر ال 
يقتصر على كونه »مرحلة«. إنها عملية تعافي متعددة األبعاد 

تبدأ في األيام األولى من االستجابة اإلنسانية. إن طريقة 
التعافي المبكر تعني التركيز على الملكية المحلية وتعزيز 

القدرات وارتكاز التدخالت على الفهم الشامل للسياق القائم 
من أجل مواجهة األسباب الجذرية ونقاط الضعف باإلضافة 

إلى النتائج الفورية المترتبة على األزمة مما يؤدي إلى تقليل 
المخاطر ونشر العادلة ومنع التمييز من خالل االلتزام بمبادئ 

التنمية التي تسعى إلى االعتماد على البرامج اإلنسانية وتحفز 
فرص التنمية المستدامة. إن التعافي المبكر يهدف إلى بناء 
عمليات تتسم باالستدامة الذاتية والملكية الوطنية والقدرة 

على الصمود للتعافي بعد انتهاء األزمة ولتفعيل تدابير 
االستعداد للتخفيف من حدة تأثيرات األزمات المستقبلية.

ينبغي أن يتسق التعافي المبكر مع االستجابة اإلنسانية األوسع 
نطاًقا لتجنب االستجابات المنعزلة والمجزأة والمشروعات 

الصغيرة المتفرقة. ويستلزم ذلك تحسين التنسيق والشراكة 
داخل منظمة األمم المتحدة وخارجها. في الوقت الذي تضطلع 
المجموعات األخرى بأدوارها المميزة في التعافي المبكر، تقوم 

» يعد التعافي المبكر عنصًرا 
حاسًما في أي آلية فعالة 

لالستجابة اإلنسانية، إنه يمثل 
طريقة متكاملة وشاملة ومنسقة 

لتحويل فوائد األعمال اإلنسانية 
تدريجًيا إلى تعافي مستدام من 

األزمات وإرساء القدرة على 
الصمود وفرص 

التنمية.«
– Implementing Early Recovery, 

GCER, Nov 2013
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المجموعة العالمية للتعافي المبكر )GCER( بدعم دمج طريقة 
التعافي المبكر في كافة القطاعات.  يركز التعافي المبكر على 

تحضير األساس الالزم للتحول من اإلغاثة إلى التنمية منذ 
البدء في أي استجابة إنسانية.

أورد رؤساء اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت 

)IASC( التوصيات التالية في 
2013 بعد مشاورات واسعة:

توصيات رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين 
:)IASC( الوكاالت

توجيه الطلب إلى المجموعات* بأن تدمج التعافي المبكر . 1
في كل المراحل المختلفة لدورة البرامج اإلنسانية ليكون 

بمثابة أساس إلرساء القدرة على الصمود في سياق األزمة 
وما بعدها باإلضافة إلى توجيه الطلب إلى فريق العمل 
لمجموعة التعافي3 بدعم من المجموعات العالمية برفع 

تقارير إلى رؤساء اللجنة حول التقدم في دمج التعافي 
المبكر في آليات عملهم.

التأكيد على أن فريق العمل لمجموعة التعافي المبكر . 2
 )UNDP( بقيادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )CWGER(

يعد آلية لتنسيق المجموعات من أجل تطوير سياسات 
التعافي ودعم تنفيذها من خالل التشاور القريب مع 

الكيانات األخرى في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
.)IASC(

االتفاق على أن أدوار ومسؤوليات فريق العمل لمجموعة . 3
التعافي المبكر )CWGER( تتمثل في تطوير اإلرشادات 

المتعلقة بالتعافي المبكر، ودعم المجموعات في دمج 
التعافي المبكر في االستجابة اإلنسانية اإلستراتيجية 

وفي البرامج التشغيلية لكافة المجموعات، وتدعيم تعبئة 
الموارد لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للتعافي المبكر لدى 
كافة المجموعات والفرق الُقطرية للعمل اإلنساني، وتدعيم 
قدرة تلك الفرق في مجال التعافي المبكر وتقوية الروابط 

بين العمليات اإلنسانية وأطر عمل التنمية بما في ذلك 
إستراتيجيات الحلول التي أثبتت جدارتها في حل مشكالت 

المهجرين داخلًيا وعودة الالجئين.
4 . )UNDP( توجيه الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

كجهة مسؤولة عن فريق العمل لمجموعة التعافي المبكر 
)CWGER( من أجل القيام لوضع قائمة بآليات دعم التعافي 
المبكر في الدول داخل المجموعات على أن تقوم المجموعة 

االستشارية اإلستراتيجية لفريق العمل لمجموعة التعافي 
المبكر )CWGER( بتقديم التوجيهات. ويتمثل الغرض من 

هذه القائمة في توزيع مستشار )مستشاري( التعافي المبكر 
تابع )تابعين( لمنسق الشؤون اإلنسانية.

التوصية بأن تستخدم المنظمات التابعة للجنة الدائمة . 5
المشتركة بين الوكاالت )IASC( آليات التنسيق الموجودة 
مثل مجموعات التنسيق بين المجموعات لتنسيق ودمج 

الطريقة الكلية للتعافي المبكر على مستوى الدولة.
توجيه الطلب إلى الفرق الُقطرية للعمل اإلنساني بأن تحديد . 6

المجاالت الموضوعية غير المدرجة في آليات التنسيق 
القائمة في أي دولة متضررة من أزمة ما.

يمكن إنشاء هيئة تنسيق إضافية على المستوى المحلي . 7
لتلبية احتياجات التعافي المبكر المحددة والتي لم تتم 

تغطيتها بأي شكل آخر. بالتشاور مع قادة المجموعة العالمية 
للتعافي المبكر، سيقرر الفريق الُقطري للعمل اإلنساني اسم 

هذه الهيئة حسب المشكلة التي تتم مناقشتها مع تقديم 
التوصية حول الوكالة ذات القدرات والتغطيات المناسبة 

لقيادتها على المستوى الوطني ودون الوطني. سيقوم 
منسق اإلغاثة في حالة الطوارئ بتأكيد هذه الوكالة خالل 

عملية تنشيط المجموعة ويكون هو المسؤول عن دعم 
ذلك العمل في الدولة كما هو مفترض من وكالة قيادة 

المجموعات. سيتم تشجيع القدرات والتنظيمات المحلية 
على قيادة جهود تنسيق التعاون المبكر إن أمكن.

* باستثناء المجموعات اللوجيستية واالتصاالت في حالة الطوارئ

3 في أغسطس 2014، تحول فريق العمل لمجموعة التعافي المبكر )CWGER( إلى المجموعة العالمية للتعافي المبكر )GCER(. يتم اإلبقاء على 
المصطلح األصلي عند اإلشارة إلى المستندات التي يستخدم فيها هذا المصطلح.
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المبادئ اإلرشادية 
للتعافي المبكر

01  التأكد من الملكية الوطنية لعملية 
التعافي المبكر من خالل المشاركة 

الكاملة )بالحد المسموح والمناسب( 
للسلطات الوطنية والمحلية في تخطيط 

إجراءات التعافي وتنفيذها ومراقبتها.

02  استخدام وتعزيز ممارسات 
المشاركة لتحديد االحتياجات وبناء 

القدرات الالزمة لتمكين المجتمعات 
وإرساء أسس المشاركة المستدامة 

والجادة طوال كافة مراحل االستجابة.

03  تنفيذ التقييمات األولية 
لالحتياجات والقدرات لضمان أن 

تؤدي االستجابة للطوارئ إلى االستفادة 
من اآلليات والقدرات القائمة وعدم 

إنشاء أنظمة موازية.

04  إرساء التدخالت من خالل الفهم 
الشامل للسياق استناًدا إلى نتائج 

تقييمات المخاطر ونقاط الضعف 
وتحليل النزاعات. إن إرساء القدرة على 

الصمود يستلزم أن تتناول االستجابة 
للطوارئ األسباب األساسية باإلضافة إلى 

االحتياجات الفورية.

05  البد من تجنب الضرر حيال 
»عناصر« و«طرق« االستجابة للطوارئ. 

المساعدة الخارجية ال تكون حيادية 
بل تندرج في السياق الذي يتم تقديمها 

فيه. ومن ثم قد تعزز أو تبدأ في 
مواجهة االختالفات التي تسهم في 

حدوث األزمات أو تؤدي إلى تفاقمها.

06  إدراج تدابير تقليل المخاطر ومنع 
النزاع في البرامج.

07  نشر العدالة وتطوير القدرات 
المحلية لمنع التمييز من أي نوع بما 

في ذلك التمييز على أساس النوع أو 
األصول العرقية أو السن أو اللغة أو 

الدين أو االتجاهات السياسية أو األصول 
الوطنية أو االجتماعية أو اإلعاقة أو 

الصفات أو الميالد أو الحاالت األخرى. 
ينبغي أن تقوم برامج التعافي المبكر 

بتحديد ومواجهة األنماط الرئيسية 

للتمييز وعدم المساواة واإلقصاء الناتج 
عن النزاعات العنيفة أو التي تسهم في 

حدوثه.

08 تعزيز المساواة بين الجنسين 
استناًدا إلى الفهم الشامل لالحتياجات 

والقدرات المختلفة لدى النساء والرجال 
والفتيان والفتيات. تتأثر أدوار النساء 

في عمليات التحول والتنمية تأثيًرا 
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شديًدا بمدى إدراج احتياجاتهن في 
التقييم والتخطيط والبرامج أثناء 

المساعدات في حالة الطوارئ باإلضافة 
إلى االعتماد على ما لديهن من خبرات 
ونقاط قوة معتبرة في مجال التعافي.

09  التأكد من دمج المشكالت 
المشتركة بما في ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر؛ البيئة واألمان وحقوق 

اإلنسان والحماية و َفيروُس الَعَوِز 
الَمناِعيِّ الَبَشِرّي  / متالزمة نقص المناعة 
المكتسب اإليدز في جميع مراحل دورة 

البرامج اإلنسانية.

10  زيادة التضافر بين األطراف 
الفاعلة المختلفة على كافة المستويات 

عندما تسمح الظروف بذلك.

11  تقوية أنظمة المساءلة بحيث 
تستطيع الشعوب محاسبة الحكومات 

والسلطات المحلية وجهات المساعدات 
اإلنسانية فيما يتعلق بتنفيذ خطط 

وبرامج التعافي المبكر باإلضافة إلى 
الحصول على تعويض إذا كانت لديهم 

أي شكوى أو مطلب شرعي لم يتم 
استيفاؤه.

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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إن التعافي المبكر يستلزم 
مشاركة كافة األطراف 

الفاعلة المنخرطة في 
دعم المتضررين 

خالل المرحلة اإلنسانية لضمان دمجه في كافة الطرق 

واإلستراتيجيات واألنشطة.

تشتمل قائمة الشركاء الرئيسيين على: الفريق الُقطري للعمل 

اإلنساني )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية(، وفريق األمم 
المتحدة الُقطري، ومؤسسات التمويل الدولية والسلطات 
الحكومية على كافة المستويات والمنظمات الوطنية غير 

الحكومية والمجتمع المدني. يعد منسق الشؤون اإلنسانية 
هو المسؤول عن ضمان أن تحقق األعمال اإلنسانية تأثيرات 
مستدامة بحيث يحصل المتضررون من النزاع و/أو الكارثة 

على نوع الدعم الذي يحسن منظورهم على المدى الطويل نحو 
التعافي بشكل قابل للقياس.

على المستوى العالمي، تعمل المجموعة العالمية للتعافي المبكر 
عبر شبكاتها على تعزيز فهم التعافي المبكر وضمان دمج 

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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األمور المتوقعة من التعافي المبكر في التوجيهات واإلرشادات 
واألدوات والقرارات والوحدات التدريبية لدى المجموعات 

العالمية ومنتجات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
)IASC(.  على المستوى المحلي، تعد تلك المجموعات هي 

نقاط اإلدخال الرئيسية لضمان تكامل وترابط التعافي المبكر. 
سيقوم منسق الشؤون اإلنسانية ومستشار التعافي المبكر 

في حالة تعيينه بدعم األطراف الفاعلة في المجال اإلنساني 
بدمج تقييم االحتياجات والخطط والبرامج اإلستراتيجية في 

المنظور والخطة اإلجرائية التي تعزز القدرات الفردية واألسرية 
والمجتمعية والوطنية على التعافي بمعدل أسرع وبشكل أكثر 

استدامة.  ينصب التركيز على العمل عبر المجموعات مما 

يؤدي إلى تحسين التنسيق بين المجموعات وتجنب إنشاء 
»مستودعات المجموعات«.

قد يبرهن االنخراط الفعال مع المتبرعين على أن المساهمة في 
الصناديق والبرامج التي لديها عناصر قوية في التعافي المبكر 

ستحقق فائدة هائلة من زيادة العائد على استثماراتها على 
المدى الطويل كما تقلل من مدة المرحلة اإلنسانية.

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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الشكل 4. دورة البرامج اإلنسانية في األزمات 
المفاجئة والممتدة
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تتكون دورة البرامج اإلنسانية 
- يتم تنفيذها كجزء من 

برنامج التحول الذي تطبقه 
اللجنة الدائمة المشتركة 

بين الوكاالت )IASC( - من 
مجموعة من األدوات والبرامج 
المترابطة فيما بينها لمساعدة 

منسق الشؤون اإلنسانية 
والفريق الُقطري للعمل 

اإلنساني في تحضير االستجابة 
الجماعية وترتيب أولوياتها 

وتوجيهها ومراقبتها من خالل 
اتخاذ القرارات المدروسة.

يقع األشخاص المتضررون في القلب من دورة البرامج 
اإلنسانية وينبغي استشارتهم في كل خطوة. إن الهدف النهائي 

يتمثل في تحسين تقديم المساعدات من خالل تحسين 
االستجابة المشتركة.

“يعد التعافي المبكر عنصًرا حاسًما في أي آلية فعالة لالستجابة 
اإلنسانية، ينبغي أن يبدأ التخطيط له قبل أو على األقل عند 
بداية األزمة. بالنسبة للمنظمات اإلنسانية، يستطيع التعافي 

المبكر أن يوفر مساًرا للتوصل إلى حلول عملية وإستراتيجية 
للخروج. نظًرا لكال السببين، ينبغي دمج البرامج التي تعزز 

الحلول المستدامة طويلة المدى بما في ذلك زيادة قوة صمود 
األفراد والمجتمع في دورة البرامج اإلنسانية وأن تتم اإلشارة 

إليها بشكل صريح في الطرق واإلستراتيجيات اإلنسانية.

ثمة أمور عديدة توجه التعافي المبكر من بينها مبدأ »إعادة 
البناء بشكل أفضل« ويتم تعزيزه عن طريق االستفادة العملية 

من الفهم التفصيلي للمواقف المحلية. يعد استخدام البيانات 
واإلستناد إلى األدلة من األمور الهامة في هذا المفهوم باإلضافة 

إلى التواصل الفعال مع المتضررين لضمان أخذ رغباتهم 
وأفكارهم وقدراتهم في االعتبار عند التخطيط والتنفيذ حسبما 

تستلزم الظروف.  يتم استيعاب استجابة التعافي المبكر عن 
طريق إدارة المعلومات وتقييم االحتياجات والتحليالت.

يمر اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعافي المبكر ميدانًيا بمراحل 
متعددة في دورة البرامج اإلنسانية ومنها تحليل االحتياجات 

وترتيبها حسب األولوية وباألخص في عمليات تخطيط 
االستجابة اإلنسانية حيث يتم تحديد األهداف اإلستراتيجية 

)األهداف المجمعة( ويتم االتفاق على »الحدود« )أو »نطاق 
الخطة«(. تشير الحدود إلى النتائج التي توصل إليها الفريق 

الُقطري للعمل اإلنساني والتي سيتم وفًقا لها سد االحتياجات 
التي تم تحديدها من خالل االستجابة اإلنسانية والتي تقوم )أو 
ينبغي أن تقوم( أطراف أخرى مثل الحكومات أو جهات التنمية 
بسدها بشكل مناسب. يثير اتخاذ القرار في هذه المرحلة جدااًل 

مفيًدا بين الفرق الُقطرية للعمل اإلنساني ومنتديات التنسيق 
بين المجموعات بخصوص موضوعات قوة الصمود وطرق 

تحديد بناء القدرات لدى األطراف الفاعلة المحلية في سياق 
االستجابة اإلنسانية.

يتم تنفيذ التعافي المبكر على المستوى الرأسي بطريقة مرحلية 
حيث تعكس مفاهيمه وإستراتيجياته ومتطلبات تمويله المراحل 

المختلفة لدورة البرامج اإلنسانية ويتم تنفيذه على المستوى 
األفقي عن طريق ضمان دمج طريقة التعافي المبكر في جميع 

عمليات التدخل التي تقوم بها القطاعات في إطار االستجابة.

مرجع الصورة: مسابقة UNDP/SRF لتصوير الوجوه الصامدة
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دمج التعافي المبكر في 
المستوى اإلستراتيجي 

لخطط االستجابة اإلنسانية:
يتمثل أحد أهداف تحليل الموقف في البدء في عملية استجابة 

جماعية ومنسقة مع إدراك أن الملكية المحلية والمشاركة 
منذ البداية يعدان عاملين مهمين لجودة االستجابة ولجودة 
التنسيق والقرارات. إن تحليل المواقف الجماعية يعمل على 

توضيح الخطوات التالية في دورة البرامج اإلنسانية، وباألخص 
التقييم السريع لالحتياجات وتجميع البيانات األساسية - في 
األزمات التي تندلع سريًعا - حيث يستلزم ذلك إدراج التقييم 

في احتياجات التعافي المبكر. من الضروري أن يكون هناك 
دعم قوي للتعافي المبكر طوال عملية االستجابة في المراحل 

المبكرة من دورة البرامج اإلنسانية لدراسة تحليل الموقف 
وتخطيط المراحل التالية بشكل مدروس.

تشتمل النتائج الرئيسية التي توصل إليها االستعراض 
المستندي لعام 2015 لمستندات الخطط في السياقات المحددة 

على أن كافة إستراتيجيات التعافي المبكر قد تم ترتيب 
أولوياتها ترتيًبا واضًحا بحيث يتم عرض العديد من حاالت 

األهداف اإلستراتيجية ذات المرتبة العليا. وفيما يلي نعرض 
مجموعة منها:

تحسين وصول المتضررين من النزاعات إلى سبل 	 
المعيشة والحلول العملية لتمكينهم من استعادة االكتفاء 
الذاتي وبناء قدرتهم على الصمود. )الهدف اإلستراتيجي 

الثالث، خطة االستجابة اإلستراتيجية في العراق للعامين 
)2015/2014

القدرة على الصمود: األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر 	 
عرضة للخطر هم األفضل من حيث القدرة على تخفيف 

المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط. )الهدف اإلستراتيجي 
الثالث، خطة االستجابة اإلستراتيجية في السودان للعام 2014(

يستعيد المتضررون سريًعا الوصول إلى المجتمع وخدمات 	 
الحكومة المحلية بما في ذلك التعليم األساسي وبيئة 

الحماية المدعمة. )الهدف اإلستراتيجي الخامس، خطة 
االستجابة اإلستراتيجية لمواجهة إعصار هايان/الفلبين(

ضمان تقديم الخدمات األساسية، الهدف اإلستراتيجي 	 
الرابع: الحفاظ على االستقرار )الهدف اإلستراتيجي الثالث، 

إيبوال - استعراض االحتياجات والمتطلبات(

دورة البرامج اإلنسانية والتعافي المبكر

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

معايير دمج التعافي  المبكر:

إدامة الحياة:
هل هذا المشروع يساعد في إنقاذ 

األرواح؟

حساسية الوقت:
هل يتم تنفيذ المشروع بالتوازي مع 

تدخالت اإلغاثة؟

الربط بين اإلغاثة والتعافي 
طويل المدى:

هل يعمل المشروع كرابط بين جهود 
اإلغاثة والتعافي طويلة المدى عن طريق 

االستفادة من معونات اإلغاثة وإرساء 
األسس الرئيسية للتعمير/التعافي طويل 

المدى؟

تسهيل تقديم معونات اإلغاثة:
هل يساعد المشروع في تسهيل تقديم 

معونات اإلغاثة؟

تدعيم القدرات الوطنية 
والمحلية على تولي مسؤولية 

عملية التعافي:
هل يهدف المشروع إلى إحياء وتدعيم 

القدرات الوطنية والمحلية لتنسيق وريادة 
تنفيذ برامج التعافي المبكر ووضع خطط 

التعافي الكامل؟

تقليل االعتماد على معونات 
اإلغاثة:

هل يساعد المشروع في دعم القدرة 
على الصمود وجهود التعافي الفوري لدى 

المجتمعات وهل يساعد على استعادة 
سبل المعيشة والبنية التحتية للمجتمع 

والخدمات االجتماعية األساسية؟

01
02
03

04

05

06



خطة االستجابة اإلنسانية

خطة االستجابة اإلنسانية  |  مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات 2222

الرصد والتقييم
يعد الرصد والتقييم من المكونات األساسية للبرامج القائمة 

على النتائج في سياق األعمال اإلنسانية والتنمية وهي تحظى 
بنفس درجة األهمية في برامج التعافي المبكر. إن اتخاذ 

اإلجراء وفًقا لنتائج الرصد والتقييم سيزيد من أهمية وكفاءة 
وفعالية البرامج المستمرة والمستقبلية. ينبغي أن تؤدي نتيجة 

التقييمات المتكررة للتقدم نحو تحقيق النتائج إلى اتخاذ 
قرارات مدروسة فيما يتعلق باإلستراتيجيات والخطط وإعادة 
ضبط البرامج وتوفير تعليقات ملموسة إلى الشركاء والجهات 

المعنية ورفع التقارير إلى الجهات المانحة ومبادرات تعبئة 
الموارد.

بما أن الوضع بعد األزمات يتسم عادة بالديناميكية بل ويتغير 
ذلك الوضع بشكل مستمر، فإن الخطط والطرق والبرامج ينبغي 

أن يتم رصدها وتعديلها بشكل مستمر حسب السياق المتغير. 
يمكن ضبط أنواع مختلفة من آليات الرصد حسب األهداف 

المختلفة بالشكل المشار إليه في إطار عمل الرصد وإرشادات 
الرصد في دورة البرامج اإلنسانية:

يستلزم رصد الخطة اإلستراتيجية مراقبة االستجابة 	 
اإلجمالية مقابل األهداف اإلستراتيجية والتي تنطوي على 

أهداف التعافي المبكر؛

يمكن استخدام آليات رصد أداء التنسيق في المجموعات 	 
لدعم المجموعات في تنقيح مدى إجادتها قياًسا على 

الوظائف األساسية الستة للمجموعة والتي يتم إدراجها 
في الوحدة المرجعية للتنسيق في المجموعات. عند تفعيل 

مجموعة مخصصة تحديًدا للتعافي المباشر، ينبغي القيام 
برصد أداء التنسيق في المجموعات )CCPM( باالتساق 
مع المذكرة اإلرشادية الخاصة لرصد أداء التنسيق في 

.)CCPM( المجموعات

يؤدي الرصد الدوري لخطط التعافي المبكر وإستراتيجياته 	 
ومشروعاته إلى تعقب التقدم الذي يتم إحرازه كما يؤدي 

إلى التدابير العالجية في حالة الضرورة. يتم ربط تقرير 
الرصد الدوري )PMR( بخطة االستجابة اإلستراتيجية 

 )IASC( وتقوم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )SRP(
بتطويره كأداة من أدوات رصد منسقي الشؤون اإلنسانية 

والفرق الُقطرية للعمل اإلنساني للمساعدة في قياس 
االستجابة اإلنسانية الجماعية. يقلل تقرير الرصد الدوري 

)PMR( من الحاجة إلى التنفيذ الميداني لالستعراض 
النصف سنوي المعتاد لعملية النداء الموحد )CAP( مثلما 

حدث في السنوات السابقة.

باإلضافة إلى توجيه األولويات اإلستراتيجية، تعمل تقييمات 
االحتياجات أيًضا على توجيه المؤشرات الرئيسية التي سيتم 

االستناد إليها في قياس »نجاح« االستجابة اإلجمالية. إن إدراج 
المؤشرات المرتبطة بالتعافي المبكر )ER( في أنظمة الرصد 

 )ER( باإلضافة إلى اإلشارة المرجعية إلى التعافي المبكر -
باستخدام مؤشرات تعود إلى قطاعات أخرى - سيضمن بقائها 

في القلب من االستجابة4. إن اختيار المؤشرات ذات الصلة 
يوفر آلية قوية لدمج التعافي المبكر في خطط االستجابة 

الكلية.  على نحو مشابه، فإن طرق التدخالت 5 التي تحدث في 
قطاعات/مجموعات محددة تسهم في إرساء أسس التعافي 

وينبغي قياس التنمية طويلة المدى بشكل ممنهج.
إن ممارسة الرصد الجيد تؤكد على استخدام أساليب مشاركة 

مناسبة في تصميم وتشغيل أنظمة الرصد مما يتيح تحديد 
التدابير العالجية في الوقت المناسب والوصول إلى خبرات 
وأصوات األشخاص المستهدفين. مرة أخرى، يؤدي ذلك إلى 

دعم طريقة التعافي المبكر اإلجمالية6.

إن استعراضات األقران التشغيلية )التي يتم تصميمها لتحديد 
تحديثات خطة االستجابة اإلنسانية( وتقييمات العمل اإلنساني 
بين الوكاالت وغيرها من تقييمات االستجابة ينبغي أن تشتمل 

بشكل روتيني على تحديد إذا كانت االستجابة قد نجحت أم 
فشلت في المساهمة في التعافي المبكر وطرق تلك المساهمة 
فضاًل عن التحول السلس إلى التنمية. ستدعم النتائج قاعدة 

األدلة للوقوف على قيمة التعافي المبكر باإلضافة إلى إبراز أي 

ir.humanitarianresponse.info :4 لالطالع على سجل المؤشرات الكاملة، انظر

5 في أهدافها ومن خالل طريقة تنفيذها على حد سواء

6 تتوافر أدوات رصد التعافي المبكر عبر المجموعات )والتي وضعها مستشار التعافي المبكر الذي تم إرساله إلى أفغانستان( في صفحة الموارد ذات الصلة لتكون كنقطة بدء 

لتطوير أدوات رصد التعافي المبكر في سياقات مختلفة.

7 مثل، استعراض توصيات برامج التعافي  المبكر المقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( والمستمدة من المهام الميدانية للتعافي  المبكر خالل الفترة من 

مارس-مايو 2010 والتقييم األساسي للمجموعات: تدخالت التعافي المبكر وسبل المعيشة التي قام بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( في الفترة من 2009 حتى 
)UNDP( 2012. يونيو 2014، كالهما متاح حسب الطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

http://ir.humanitarianresponse.info
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عمليات ضبط من الضروري إدخالها على البرامج للتقدم نحو 
تحقيق أهداف التعافي المبكرة المرجوة.

قد يكون من الصعب غالًبا تحديد إذا كانت تدخالت التعافي 
المبكر تحقق األهداف المحددة لها في »المراحل الالحقة«. تعد 

التقييمات المتكررة أدوات مفيدة إلظهار مفعول التدخالت 
مع مرور الوقت. عن طريق الرجوع إلى نفس المجتمعات في 

نطاقات زمنية مختلفة بعد األزمة، يمكن تقييم ما إذا كان الناس 
قد استفادوا بل وتقييم مدى استفادتهم من األعمال اإلنسانية 

والتعافي المبكر وتدخالت التعافي طويل المدى ويمكن اتخاذ 
اإلجراءات العالجية إذا ثبت بالدليل أن الطرق المتبعة ال تجدي 

نفًعا.

يتم القيام بتقييمات شاملة بصفة دورية. حيث تقيس مدى 
تحقيق التعافي المبكر في المجمل لتأثيرات إيجابية7.

في كافة الحاالت، ينبغي أن تعكس التقييمات مدى إسهام 
االستجابة في تحقيق مبادئ التعافي المبكر.

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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أنشطة/مسؤوليات االستجابة للطوارئ:
تخطيط القدرات لكافة قدرات االستجابة الوطنية لتحديد 
التصورات األولية وإستراتيجيات االستجابة الالحقة تحت 

إشراف: المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية وفريق األمم 
المتحدة الُقطري/الفريق الُقطري للعمل اإلنساني بما في ذلك 

))UNDP( منسقي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تخطيط االستجابة للطوارئ: االستجابة األولية

يشتمل تحليل الموقف على نتائج تخطيط القدرات وإدراك 
الملكية المحلية والمشاركة في االستجابة منذ البداية؛ وتحديد 

أولويات االستجابة الرئيسية بما في ذلك إعادة البناء بشكل 
أفضل/القدرة على الصمود. دمج األنشطة المحددة لالستجابة 

للطوارئ في مجموعات / قطاعات أخرى. يجب تقرير ما إذا كان 
سيتم تفعيل مجموعة منفصلة متعلقة باالستجابة للطوارئ.

النداء العاجل: تسلط خطة االستجابة األولية )PRP( الضوء 
على أنشطة التعافي المبكر كما تعكس عناصر التعافي المبكر 

في استجابة القطاعات األخرى بصفتها المستند األول الذي 
يتناول تطبيق أولويات االستجابة. )تحت إشراف: منسق 

الشؤون اإلنسانية/الفريق الُقطري للعمل اإلنساني بدعم من 
مستشار التعافي المبكر أو ممثل UNDP في فريق األمم 

المتحدة الُقطري/الفريق الُقطري للعمل اإلنساني(.
التقييم األولي السريع والتقييمات األولية األخرى - تشتمل على 
تجميع أسئلة/بيانات حول االستجابة للطوارئ. )تحت إشراف: 

مستشار التعافي المبكر لصالح منسق الشؤون اإلنسانية أو 
ممثل UNDP في حالة عدم وجود مستشار للتعافي المبكر(

خطة االستجابة اإلنسانية: تنعكس تفاصيل أنشطة 
وطرق االستجابة للطوارئ في كافة المجموعات والمجموعات 

األخرى المرتبطة باالستجابة للطوارئ في حالة تفعيلها باإلضافة 
إلى الميزانيات. ينبغي إدراج أهداف إعادة البناء بشكل أفضل/

القدرة على الصمود. ستقيس المؤشرات التقدم في إحراز 
أهداف االستجابة للطوارئ عبر كل القطاعات. )تحت إشراف: 

منسق الشؤون اإلنسانية مع مستشار التعافي المبكر/االستجابة 
للطوارئ أو وكالة قيادة المجموعات(

خطة االستجابة اإلنسانية

تخطيط االستجابة للطوارئ واالستعداد في حالة األزمات 
التي تندلع سريًعا

 النداء
العاجل

أول ٣٠ �وًما    اليوم ١                     اليوم ٥                 اليوم ١٤                  اليوم  ٣٠                                                                         أول ٩٠ �وًما           ٦ شهور                ٩ شهور                  ١٢ شهً�ا

بداية الطوارئ

 تق�يم أولي
س��ع متعدد

 خطة االستجابة
اإلنسانية

 استع�اض
 االحتياجات

اإلنسانية

 تق��ر
 الم�اقبة
الدو��ة

مدى أطول

 خطة االستجابة
اإلنسانية استع�اض األق�ان التشغيلي
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منسق الشؤون اإلنسانية )بدعم من مستشار التعافي 
المبكر( يعمل كمحفز لتكامل االستجابة للطوارئ عبر القطاعات 

وللدفاع عن دمج األنشطة/الطرق المرتبطة باالستجابة للطوارئ 
في المجموعات األخرى وتسهيل التواصل بين قطاعات 

التنمية واألعمال اإلنسانية. )تحت إشراف: منسق الشؤون 
اإلنسانية/مستشار التعافي المبكر، كل المجموعات / القطاعات 

/ رؤساء الوكاالت( يتم تنفيذ تدخالت منفصلة لالستجابة 
للطوارئ حسبما تستدعي الظروف. )تحت إشراف: وكالة قيادة 
المجموعات في المجموعات المختلفة و/أو مجموعات منفصلة 

متعلقة باالستجابة للطوارئ(

سيشتمل رصد االستجابة على التقدم في االستجابة للطوارئ 
في كافة القطاعات باالتساق مع أهداف خطة االستجابة 
اإلستراتيجية بما في ذلك المساهمة في بناء القدرة على 

الصمود والحلول العملية واالستقرار بما يتناسب مع األوضاع 
القائمة. )تحت إشراف: المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية 

مع شركاء وطنيين ودوليين في مجال العمل اإلنساني؛ دعم 
مستشار التعافي المبكر من أجل االستجابة للطوارئ(

في حالة بقاء مستشار التعافي المبكر، يتم دعم المجموعات في 
التحول التشغيلي إلى التنسيق بقيادة وطنية حسبما تستدعي 

الظروف. يجب تقديم الدعم إذا كانت أطراف التنمية تحتاج 
إليه في تنقيح خطط التنمية )مثل إطار عمل األمم المتحدة 

للمساعدة اإلنمائية( في ضوء تقييم احتياجات ما بعد الكوارث/
تقييم احتياجات ما بعد النزاعات أو نتائج التعافي التي تستلزم 

تغيير األهداف.  )تحت إشراف: المنسق المقيم/منسق الشؤون 
اإلنسانية مع دعم مستشار التعافي المبكر(

خطة االستجابة اإلنسانية

تخطيط االستجابة في األزمات الممتدة

 النداء
العاجل

أول ٣٠ �وًما    اليوم ١                     اليوم ٥                 اليوم ١٤                  اليوم  ٣٠                                                                         أول ٩٠ �وًما           ٦ شهور                ٩ شهور                  ١٢ شهً�ا

بداية الطوارئ

 تق�يم أولي
س��ع متعدد

 خطة االستجابة
اإلنسانية

 استع�اض
 االحتياجات

اإلنسانية

 تق��ر
 الم�اقبة
الدو��ة

مدى أطول
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الدعم االستشاري
إن القيادة القوية والواعية حول طبيعة وقيمة دمج التعافي 
المبكر في جميع مراحل االستجابة )عبر كافة القطاعات وفي 
كل مراحل االستجابة( تعد على األرجح العامل األهم األوحد 

في ترتيب األولويات. تستطيع المجموعة العالمية للتعافي 
المبكر )GCER( أن توفر الدعم االستشاري لمنسق الشؤون 

اإلنسانية ومن ثم لمجتمع األعمال اإلنسانية من خالل توظيف 
.)ERA8( مستشار التعافي المبكر

يوفر مستشارو التعافي المبكر خبرة فائقة الجودة بخصوص 
طرق دمج التعافي المبكر في أي استجابة إنسانية لضمان 

استدامة فوائد العمل اإلنساني والمساهمة في إحداث التعافي 
والتنمية على المدى الطويل. يتعاون مستشارو التعافي المبكر 

مع كافة األطراف الفاعلة في المجال اإلنساني عبر المجموعات 
لبناء فهم مشترك »للصورة الكلية« ولتشجيعها على مراعاة 

األهداف طويلة المدى في االستجابات المنسقة التي يقومون 
بها.

كما يؤدي رؤساء الوكاالت دوًرا بارًزا في ضمان أن موظفيهم 
يفهمون طبيعة وأهمية اتباع إحدى طرق التعافي المبكر.

 

التنسيق
يسعى تنسيق التعافي المبكر إلى تحسين االستجابة اإلنسانية 

عن طريق التوصل إلى عملية اتخاذ قرارات شاملة وشفافة 
واستشارية وموجهة حسب األهداف ومستندة إلى األدلة. 

يتمثل أحد األهداف الرئيسية في انخراط األطراف الفاعلة 
والشركاء في عمليات التخطيط بطريقة تمكنهم من التأثير 

في اتجاه االستجابة ومن التفاوض بشأن األولويات والموارد 
بطريقة عقالنية وتعاونية9.

تتحمل المجموعة العالمية للتعافي المبكر )GCER( مسؤولية 
دعم تنسيق أنشطة التعافي المبكر من خالل التنسيق بين 

المجموعات. يتم تنشيط هذه الوظيفة في الدول التي ال تقوم 
فيها المجموعات الموجودة )أو المفعلة( بتغطية احتياجات 

التعافي المبكر النوعية - مثل تفعل مجموعة »إدارة األنقاض« 
بعد وقوع زلزال.  كما يعد ذلك بمثابة مشكلة ذات تأثير 

حرج في السماح للمجتمعات بالبدء في عملية إعادة التعمير 
والتأهيل. سيقرر الفريق الُقطري للعمل اإلنساني مدى الحاجة 
إلى مثل هذه المجموعة ويحدد اسًما مناسًبا يوضح المشكلة 

المنهجية التي تتعامل معها. تتمثل األمثلة السابقة في مجموعة 
»العودة وإعادة اإلدماج والتعافي” )مجموعة RRR( والتعامل 
مع حلول الترحيل في السودان ومجموعة “إصالح المجتمع” 

في باكستان.

عند إنشاء هذه المجموعة، تتحمل المجموعة العالمية للتعافي 
المبكر )GCER( مسؤولية تقديم اإلرشادات والموارد لتنسيق 

المجموعة بما في ذلك إدارة المعلومات.

يتم تنسيق أنشطة التعافي المبكر داخل الدولة من خالل 
طريقتين:

في كافة حاالت الطوارئ، يتم تنفيذ اآللية الرئيسية أ. 
لتنسيق التعافي المبكر من خالل اآلليات القائمة للتنسيق 

بين المجموعات؛

في األوضاع التي ال تلبي فيها احتياجات التنسيق ب. 
القائمة احتياجات التعافي المبكر، يقرر الفريق الُقطري 

للعمل اإلنساني إنشاء هيئة تنسيقية كأن يتم إنشاء 
فريق عمل إضافي في القطاع أو المجموعة لتلبية 
تلك االحتياجات ويتم تحديد اسم الفريق حسب 

المشكالت التي سيعمل على حلها. يتم تحديد وكالة 
قيادة المجموعة حسب طبيعة األنشطة التي تقوم بها 

المجموعة أو فريق العمل )انظر مزيًدا من التفاصيل أدناه 
تحت عنوان »المجموعة اإلضافية المتعلقة بالتعافي 

المبكر«.

8 للحصول على مزيٍد من التفاصيل حول مسؤوليات وأدوار التعافي المبكر، 

انظر الملحق 3

 )IASC( 9 انظر الوحدة المرجعية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

والمسؤولة عن التنسيق على مستوى الدولة. للحصول على مزيٍد من التفاصيل 
حول التنسيق، انظر القسم الخامس بعنوان “تنفيذ التعافي المبكر”

10 في اجتماعات التنسيق بين المجموعات، يمكن أن يصبح دمج طرق التعافي 

المبكر عبر القطاعات المختلفة عنصًرا منتظًما في أجندة العمل.
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اآلليات القائمة بين 
المجموعات

في كل حاالت الطوارئ، يتم دمج التعافي المبكر في عمل 
كل آليات/مجموعات التنسيق حيث يصبح النظام القائم بين 

المجموعات هو اآللية األساسية للتنسيق10. ال ينصح أبًدا بإنشاء 
هيئة تنسيقية جديدة للتعافي المبكر. من المهم أن تشارك 

األطراف الفاعلة الوطنية في ريادة آلية التنسيق إن كان ذلك 
ممكًنا.

تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للتنسيق بين المجموعات داخل 
كافة القطاعات في زيادة التضافر بين األطراف الفاعلة من 

خالل التنسيق الفعال بين الجهات المعنية في عملية التعافي 
المبكر. وينبغي تنفيذ ذلك من خالل تبادل المعلومات وتشجيع 
التكامل لتجنب التكرار والثغرات وتحسين الموارد المتاحة من 

أجل التعافي المستدام.

بالنيابة عن منسق الشؤون اإلنسانية، يقوم مستشار التعافي 
المبكر بتوفير الدعم للتنسيق بين المجموعات بخصوص 

التعافي المبكر وتوفيره إلى القطاعات/المجموعات المستقلة 
)حسبما تسمح القدرات المتاحة(. يستطيع منسقو الشؤون 

اإلنسانية من منظورهم متعدد القطاعات أن يلعب دور التحفيز 
في الجمع بين القطاعات المختلفة بالشكل المناسب لتطوير 

تدخالت التعافي المبكر في قطاعات مختلفة. )انظر الملحق 4 

للتعرف على الوظائف واألدوار المختلفة للتعافي المبكر(

إن الدمج الفعال للتعافي المبكر في جميع مراحل االستجابة 
يستلزم أن يقوم كل قطاع ومجموعة بتصميم االستجابة قدر 

اإلمكان وحسب الظروف في كل أزمة مع توجيه النظر إلى 
التعافي على المدى األطول بينما يتم في الوقت نفسه تلبية 
االحتياجات الفورية إلنقاذ األرواح.  يتحمل منسقو الشؤون 

اإلنسانية مسئولية التحقق من دمج مشكالت التعافي المبكر 
بشكل مناسب في دورة البرامج اإلنسانية على مستوى الدولة 

بالتعاون مع األطراف الوطنية. ويستلزم ذلك التعويل على 
قدرات االستجابة المحلية والوطنية بما في ذلك قدرات 

االستعداد. يعد تخطيط القدرات الذي يتم القيام به ضمن 
االستعداد )ويتم إدراجه في خطط االستجابة للطوارئ( أو 
المستمدة من المصادر الثانوية وإدراج األطراف الموجودة 

بالفعل داخل الدولة خطوة أولية هامة لالستجابة واستكشاف 
تحليل الموقف بوضوح.

يمكن تنفيذ تدخالت التعافي المبكر ضمن االستجابة التي تقوم 
بها قطاعات مختلفة وتلك التي تقوم بها مجموعة منفصلة. 

يتحمل كل قطاع/مجموعة ووكالة قيادة المجموعة ذات الصلة 
مسؤولية دمج التعافي المبكر في ذلك القطاع أو المجموعة عن 

طريق تصميم استجابتهم بحيث تتسق مع طرق ومبادئ التعافي 
المبكر. يوفر الملحق 1 أمثلة على التدخالت التي تقوم بها 

قطاعات مختلفة والتي تنطوي على طريقة ما للتعافي المبكر.

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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المجموعة اإلضافية 
للتعافي المبكر

اتساًقا مع الوحدة المرجعية للتنسيق بين المجموعات التابعة 
للجنة IASC، يقرر منسق الشؤون اإلنسانية والفريق الُقطري للعمل 

اإلنساني إذا ووقتما يكون من الضروري إنشاء هيئة )مجموعة( 
تنسيقية إضافية في سياق محدد لتلبية االحتياجات النوعية 
للتعافي المبكر والتي لم تتم تلبيتها11 من خالل آليات التنسيق 

القائمة. يقوم الفريق الُقطري للعمل اإلنساني بالتشاور مع برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( بصفته الوكالة العالمية لقيادة 

المجموعات بشأن التعافي المبكر بتحديد اسم آلية التنسيق هذه 
حسب المشكلة )المشكالت( التي ستواجهها وسيخصص الوكالة 
ذات الخبرات والقدرات والحضور المناسب لتتولى قيادتها ويتم 

تأكيد دورها من خالل منسق اإلغاثة في حالة الطوارئ خالل 
عملية تفعيل المجموعة. تكون الوكالة المحلية لرئاسة المجموعات 

هي المسؤولة عن دعم العمل داخل الدول اتساًقا مع مسؤولية 
كل وكاالت رئاسة المجموعات12 من حيث توفير قدرات التنسيق 

)يفضل أن تكون قدرات مخصصة للتنسيق( لدى المجموعة 
واالتفاق على إستراتيجية التحول أو التعطيل في المجموعة عند 

التحول إلى برامج أطول في المدى تشرف عليها الحكومة.

كما هو موضح في توصيات رؤساء لجنة IASC واستناًدا إلى 
السياق واالحتياجات المحلية وبعد إجراء تحليل الثغرات، قد 

يوصى المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية بإنشاء مجموعة 
ينصب تركيزها بشكل محدد على مجال موضوعي محدد ال 

تغطيه المجموعات األخرى. تصف دراسة الحالة المختصرة حول 
العمليات التي تم تنفيذها في العراق الممارسات الجيدة في هذا 

الصدد.

تمت تسمية تلك المجموعات حسب المجاالت الموضوعية 
المحددة التي تركز عليها مثل مجموعة »التالحم االجتماعي 

وسبل المعيشة« في العراق ومجموعة »التعافي المبكر وسبل 
المعيشة” في الفلبين وقطاع “التعافي والرجوع وإعادة 

االندماج« في السودان13.

بينما يتم تغطية مجموعة متنوعة من المشكالت المتنوعة من 
خالل عمل تلك المجموعات، تنبثق مجموعة من موضوعات 

الممارسات الجيدة المشتركة المثيرة لالهتمام خالل عملية 
المراجعة والتنقيح. عملت تلك المجموعات في عدد من الحاالت 

على تمكين تنفيذ ما تبقى من مراحل االستجابة اإلنسانية 
باإلضافة إلى التعافي.

أمثلة
في الفلبين: )2013( تعاون شركاء المجموعة بطريقة تنسيقية 

لمساعدة الحكومة في دعم مشاركة المجتمعات المحلية إخالء 
وإدارة الحطام واألنقاض التي خلفها اإلعصار.

أنشطة إخالء الحطام وإعادة تدويره أدت إلى تجديد تشغيل 
وتفعيل المدارس والمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية 

ومجالس المدن المحلية ومراكز الرعاية النهارية والطرق وقنوات 
الصرف ومواقع مقالب النفايات وغيرها من األماكن العامة بما في 
ذلك الكنائس واألسواق العامة. ويجدر الحديث عن مثال األراضي 

الفلسطينية المحتلة حيث عمل شركاء المجموعة على إزالة 
الحطام وبقايا المتفجرات التي خلفتها الحرب لتمكين زيادة 

االستجابة والتعافي بعد النزاعات المتكررة في غزة.

يعد استرداد الحكومة المحلية واستعادة القدرة على تقديم 
الخدمات بعد وقوع الكوارث بمثابة مجال موضوعي جوهري 

آخر يرتبط شركاء المجموعة بتنفيذه. تم دعم الحكومة في 
الفلبين في أ( تطوير خطة التعافي القائمة على المشاركة والتي 

حددت أولويات المجتمعات لتدعيم قدرتها على الصمود و 
ب( استرداد وظائف الوحدات الحكومية المحلية في المناطق 

المتضررة من اإلعصار لريادة وتنفيذ التعافي مثل تقديم 
الخدمات العامة الهامة للسكان المتضررين؛ وقد تم إدراج ذلك 
أيًضا في إعداد آليات التظلم والشكاوى للسعي نحو حل سلمي 

ألي نزاعات متعلقة بالمشكالت مثل األرض و/أو إعادة التوطين.
االستقرار والتالحم االجتماعي كان موضوًعا متكرًرا تناولته 

في إطار االستجابة للطوارئ خالل عامي 
2014/2013 في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
قرر منسق الشؤون اإلنسانية والمفوضية السامية 
لشؤون الالجئين أن مجموعة »التعافي المبكر« 
التاريخي ينبغي أن تغير تركيزها واسمها استجابة 

للظروف النوعية المتعلقة بالعنف الناشب بين 
األصول العرقية والذي يؤدي إلى عمليات التهجير 

واالضطرابات الحالية.  تم تفعيل مجموعة سبل 
المعيشة واستقرار المجموعة بقيادة مشتركة 

 )UNDP( من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ووكالة المساعدة في مجال التعاون التقني 

والتنمية وهي منظمة غير حكومية دولية. يتمثل 
الهدف األهم لدى مجموعة سبل المعيشة وثبات 

المجتمع في دعم االستجابة الفعالة من خالل 
تركيز المجتمع على بناء القدرة على الصمود 
وتقليل خطر انبعاث األزمة من خالل استرداد 

قدرات األسر ومؤسسات المجتمع المتضررة. تتمثل 
األهداف النوعية فيما يلي: )1( المساهمة في 
تقليل التوترات داخل المجتمع وبين أطيافه؛ )2( 

دعم فرص العمل/سبل المعيشة غير المتعلقة 
بالزراعة لصالح الشباب وضحايا الصراع اآلخرين؛ )3( 
تدعيم قدرات وهياكل الحكم المحلي )4( تسهيل 
التشاور والتنسيق بين األطراف الوطنية والدولية.
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تلك المجموعة في اليمن وماينمار اللتين استفادتا من 
منتديات تنسيقية مشابهة باإلضافة إلى العراق والسودان 

أيًضا. في العراق، انصب تركيز المجموعة على طرق مراعاة 
النسيج االجتماعي المعقد وإدراك حجم الموقف بالغ الخطورة 
وباألخص بين النازحين والمجتمعات المضيفة. وقد تم تنفيذ 
ذلك من خالل الحوار بين المجموعات المختلفة - عن طريق 

تشجيع »العمل اإلنساني والتواصل« والعمل على توفير سبل 
المعيشة والدخل والخدمات الخاصة في أي سياق كانت 

النتائج المترتبة على األعداد الكبيرة للنازحين الذين وصلوا 
إلى تلك المناطق تتمثل في انخفاض أجور العمل اليومية 

وارتفاع األسعار )اإليجار( وزيادة معدالت الجرائم الصغيرة. 
وقد اشتملت االستجابة على أنشطة لترويج سبل المعيشة 
المستدامة للمجتمعات المضيفة المعرضة للخطر وعائالت 

المهجرين داخلًيا بما في ذلك الحصول على األرصدة المالية 
والمنح والمساعدات النقدية وتقييمات السوق والتدريب على 

المهارات المهنية والتي يتم تقديمها من خالل آليات انتقاء 
شفافة لصالح المستفيدين منها ومن خالل التواصل المنتظم مع 

الجماعات المتضررة.

في ضوء العمل لكسب الرزق، اشتملت إستراتيجية المجموعة 
في دول عديدة على برامج العمل الطارئة للحصول على النقد 

مقابل العمل وضخ األموال النقدية وشراء المواد والخدمات 
المحلية وتوفير اإلغاثة الضرورية للعديد من األسر المتضررة. 

كان لهذه الجهود تأثير هائل مضاعف في إعطاء قبلة الحياة 
لالقتصادات المحلية واستعادة القوى الشرائية.

في حالة الفلبين، كان فقدان مصدر العيش يحدث في األساس 
بسبب تلف البنية التحتية وضعف الوصول إلى األسواق 

واضطرابات التدفق النقدي. تم تحطيم العديد من الشركات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصبحت غير قادرة على 

مواصلة العمل بعد ضياع أصولها واستنزاف رأس مالها. كان 
الهدف الفوري للتعافي المبكر يتمثل في مساعدة األفراد على 

الرجوع إلى الوضع الطبيعي عن طريق توفير سبل المعيشة 
الُملحة من خالل توفير توظيف فوري قصير المدى في أنشطة 

إخالء األنقاض )انظر المثال الموجود أعاله( وإصالح وإعادة 
تعمير البنية التحتية العمومية واألنظمة االقتصادية في المدن. 
بعد تنفيذ االستجابة الفورية، تحول التركيز إلى توفير مصادر 

دخل أكثر استدامة؛ مثاًل عن طريق التدريب على اكتساب 
المهارات ودعم تعافي الشركات بهدف توفير فرص عمل كريمة 

ومصدر دخل )عمل( بديل للرجال والنساء بحيث يستطيعون 
تدبير أمورهم وسبل عيشهم بأنفسهم. حصل بعض المستفيدين 

على أكشاك لبيع الطعام مصنوعة من خشب جوز الهند )معاد 
تدويره( أو حصلوا على منح نقدية بحيث يستعينون بها في 

بدء مشروع صغير لبيع المأكوالت.

في كل الحاالت التي تم فيها إنشاء المجموعات، الحظ 
المستجيبون أن كان من المهم ضمان التنسيق والتخطيط بشكل 

مناسب مع المجموعات األخرى ذات الصلة وباألخص األمن 
الغذائي )سبل المعيشة الزراعية( الحماية )فيما يتعلق بحقوق 

األفراد والعائالت في مقابل المخاوف السائدة بين الطوائف 
بخصوص مشكالت التالحم االجتماعي(.

11 مثال أوغندا: مجموعة البنية التحتية للحوكمة وسبل المعيشة؛ ساحل 

العاج: مجموعة التالحم االجتماعي؛ قيرغيزستان مجموعة إعادة المجتمع إلى 
أوضاعه الطبيعية؛ السودان: البنية التحتية للحوكمة والتعافي االقتصادي

12 انظر الوحدة المرجعية لمجموعة التنسيق على مستوى الدولة.

 https://clusters.humanitarianresponse.info/ system/files/
documents/files/iasc-coordination-reference%20 module-en_0.pdf

13 في هذا السياق تم االتفاق على أن »سبل المعيشة” سترتبط بسبل المعيشة 

غير الزراعية حيث تتناول لجنة FSC سبل المعيشة الزراعية.

التدريب على المهارات في الفلبين

https://clusters.humanitarianresponse.info/ system/files/documents/files/iasc-coordination-reference%20 module-en_0.pdf
https://clusters.humanitarianresponse.info/ system/files/documents/files/iasc-coordination-reference%20 module-en_0.pdf
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يهدف بناء برامج التعافي 
المبكر إلى إنشاء عمليات ذاتية 

االستدامة ومملوكة وطنًيا
 من خالل توفير مجموعة من إجراءات البرامج المحددة 

التي تدعم المتضررين من أجل استعادة حياتهم وأصولهم 

وإمكانياتهم إلى سابق عهدها مع التركيز على الملكية المحلية 

وتعزيز اإلمكانيات وبناء التدخالت على الفهم الشامل للسياق 

القائم من أجل مواجهة األسباب الجذرية ونقاط الضعف 

باإلضافة إلى النتائج اآلنية لألزمة.

يعمل بناء برامج التعافي المبكر على تمكين تفسير الخطط 
واإلستراتيجيات إلى إجراءات ملموسة تدعم المتضررين من 
أجل استعادة حياتهم وأصولهم وإمكانياتهم إلى سابق عهدها 

من خالل تحسين قدرتهم على الصمود في وجه الكوارث 
التي تحدث في المستقبل. ويتم التعويل في ذلك على 

الجهود الشعبية اآلنية للتكيف والتعافي وإعادة البناء بعد 
وقوع أي كارثة.

تشتمل برامج التعافي المبكر على التدخالت النوعية الالزمة 
لمساعدة األشخاص في االنتقال من االعتماد على اإلغاثة 

اإلنسانية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتبدأ عادة في مرحلة 
الطوارئ وهي العنصر األساسي في مرحلة االستقرار أو اإلدماج 

في سياقات ما بعد النزاع ويتقلص دورها مع قيام المؤسسات 
الوطنية بتولي دور إرشاد وتوجيه برامج التنمية.

تواجه برامج التعافي المبكر عادة )ولكن ليس بشكل حصري( 
مشكالت سبل المعيشة والحوكمة واسترداد الخدمات األساسية 
والبنية التحتية14. ويتم تنفيذها بواسطة وكاالت مختلفة ويتم 

تنسيقها من خالل مجموعات مختلفة.

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

14 للحصول على مزيٍد من األمثلة حول برامج التعافي المبكر، انظر 

الملحق 1
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البنية التحتية األساسية 
والتأهيل

إدارة النفايات	 
أنظمة المرافق )المياه والكهرباء(	 
الطرق والكباري والمدارس والعيادات 	 

الطبية
المباني الحكومية المحلية	 
مباني المجتمع: السجون واألسواق	 
التوعية بخطر األلغام وإزالتها	 

2

الحوكمة
سيادة القانون	 
السالم والتصالح	 
استقرار المجتمع	 
التالحم االجتماعي	 
الحوكمة المحلية	 
المجتمع المدني	 

3

استثمار بناء القدرات لدى 
األشخاص:

المزارعون واألخصائيون الصحيون 	 
والقابالت واألخصائيون الصحيون 

المجتمعيون
الشرطة	 
الخدمات الحكومية	 
الشركات الصغيرة والمتوسطة	 
المجتمع المدني	 

4

سبل المعيشة
الزراعية وغير الزراعية	 
التعافي االقتصادي	 
تعافي الحكومة	 
المساعدات النقدية وقسائم الحصول 	 

على البذور والمخصبات واألدوات 
اليدوية وتأهيل البنية التحتية 

المجتمعية
تأهيل األصول اإلنتاجية )مثل قوارب 	 

الصيد وتربية الماشية(

1

أنواع برامج التعافي المبكر
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ينبغي أن يتسم 
أي برنامج للتعافي 

المبكر بالمزايا التالية 
كلها أو بعضها:

01 االعتماد على برامج المساعدة في 
الطوارئ لضمان أن تتحول إدخاالتها إلى 

أصول تتم االستفادة منها في التعافي 
والتنمية على المدى األطول.

02 مواجهة األسباب الجوهرية لألزمة.

03بناء األساس الالزم المطلوب إلدارة 
جهود التعافي، مثاًل عن طريق االسترداد 

السريع للقدرات المفقودة على مستوى 
الحكومة المحلية في المنطقة المتضررة 

من األزمة.

04 تدعيم قدرات السلطات المحلية 
الموجودة في إدارة/تنسيق األزمات 

مثاًل عن طريق البرامج التدريبية على 
مسؤوليات هيئات الحوكمة المحلية.

05 تعزيز قدرات الدولة على احترام 
وحماية وتلبية حقوق الناس وتعزيز 

التغييرات القانونية والمؤسساتية 
والسياسية التي يكون لها تأثير سريع 

على أداء السلطات والمجتمعات المحلية 
- عن طريق سد ثغرات الموارد والسلطات 

والمسؤوليات مثاًل.

06 تعزيز القدرات اآلنية أو األساسية 
لدى المجتمعات على التكيف مع األزمات 
مثاًل عن طريق تدريب المتضررين على 

أساليب التعمير التي تتيح لهم تقليل 
خطر التعرض لخسائر إضافية عند وقوع 

الكوارث.

07 التركيز على األنشطة التي تجهز لعودة 
السكان النازحين، كأن يتم مثاًل إصالح 

البنية التحتية الفرعية مثل الطرق الفرعية 
والكباري للسماح بالوصول إلى األسواق 

والوصول إلى المساكن والمزارع المهجورة 
نتيجة األزمة.

08 التركيز على توفير ا لخدمات للسكان 
العائدين مثل المياه والصرف الصحي 

والتعليم والصحة وغيرها.

09 دعم المبادرات المحلية الستعادة سبل 
المعيشة من خالل استرداد العمل الزراعي 

مثاًل.

10 توفير األمان مثاًل عن طريق تدخالت 
إزالة األلغام وبناء الثقة لدى المجتمعات 
مثل الحوار بشأن السياسات مع الشرطة 

والسلطات المحلية وغير ذلك.

11 االهتمام باالستدامة والعدالة وإشراك 

إحدى طرق التعافي المبكر إلى البرمجة
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المجتمعات في صياغة مالمح األنشطة 
وتنفيذها.

12 دمج أنشطة نشر السالم والتصالح 
من خالل تسهيل الحوار بين المجتمعات 

والتكامل بين السكان مثاًل.

13 الربط بين آليات تنسيق التعافي 
المبكر على المستوى المحلي ويتم دعم 

ذلك من خالل آلية قوية لتنسيق التكامل 

لدى الوكاالت مما يدعم توفير الخدمات 

على المستوى المحلي مما يعد تخصيًصا 

واضًحا لألدوار والمسؤوليات.

14 االستفادة من التنسيق بين 

المجموعات وترابط العناصر حسب 

تفويضات الشركاء.

)UNDP( مرجع الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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يعمل برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي )UNDP( من 

خالل دوره كوكالة لرئاسة 
المجموعات على تطوير 

مجموعة من المنتجات المميزة 
التي توفر إرشادات عملية لتصميم مشروعات التعافي المبكرة 

قصيرة المدى بسرعة من أجل تنفيذها فورًيا خالل )بعد( 
األزمات. وهي تسد مجموعة من االحتياجات النوعية الخاصة 

بالطوارئ والتي تمهد الطريق إلى تحول أسرع إلى التعافي 
والتنمية السريعة. ويشتمل ذلك على: 

إدارة األنقاض15
تشتمل مشروعات إدارة األنقاض على: 1( إدارة التقييم الفعال 
- ويشمل ذلك التقييمات والتشاورات مع المجتمعات والتشارك 

مع القطاع الخاص وغير ذلك؛ 2( إزالة األنقاض بشكل آمن 
وإعادة استخدامها؛ مثل إزالة األنقاض وإعادة استخدام/

إعادة تدوير األنقاض من أجل تأهيل البنية التحتية للمجتمع؛ 
3( الوظائف الطارئة )مثل إزالة األنقاض( والتدريب على 

إعادة التدوير وإدارة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة والشركات بين القطاعين العام والخاص؛ 4( تدعيم 

المؤسسات - التنسيق ودعم تطوير أطر السياسات وإدارة 
المعلومات. قد تمثل إدارة األنقاض درًبا من دروب إنقاذ األرواح 

عن طريق إعادة توفير الوصول إلى تقديم المساعدات إلى 
المجتمعات المتضررة من األزمة. كما أنها تعد نشاًطا متوسط 

إلى طويل المدى ينصب تركيزه على التنمية )بناء القدرات 
والتخطيط والجوانب القانونية وبناء القدرات وغير ذلك(.

الفلبين: النقد مقابل العمل - األيادي كلها! - تاكلوبان.
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برامج العمل في الطوارئ وتعافي 
المؤسسات16

ينصب تركيز برامج العمل في الطوارئ على تزويد المستفيدين 
بمبالغ نقدية وأنشطة تدر عليهم دخاًل فورًيا بينما ترسي أساًسا 

لسبل معيشة أكثر استدامة. قد يؤدي تعافي المؤسسات إلى 
تزويد الرجال والنساء المتضررين بمنح صغيرة إلنشاء )إعادة 
إنشاء( مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة. تسمح برامج العمل 

في الطوارئ غالًبا في إدخال تحسينات سريعة على البنية 
التحتية للمجتمع مع تدعيم االستعداد للكوارث في الوقت نفسه 

مما يؤدي إلى تمكين الوصول إلى األسواق المحلية واستعادة 
تقديم الخدمات األساسية. قد تؤدي المشروعات إلى تعزيز 

القوة الشرائية وإعادة انتعاش األسواق ومساعدة المتضررين 
من األزمة في تطوير أو استعادة أصول سبل المعيشة 

المستدامة والمساهمة في إعطاء قبلة الحياة لالقتصاد المحلي. 
ينبغي أن تتسم مشروعات العمل في الطوارئ قدر اإلمكان 

باالستدامة البيئية 17 وقد تعمل كنقطة إدخال من أجل التالحم 
االجتماعي عبر الحوار المجتمعي والتخطيط القائم على 

المشاركة في المشروعات باإلضافة إلى المساهمات المشتركة 
من المجموعات المختلفة )مثل أفراد المجتمع المضيف 

ومجموعات النازحين والشباب المعرضين للخطر وغيرهم( نحو 
المشروعات المجتمعية.

إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية18
تعمل مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية على 

حشد المجتمعات من أجل مساعدة المجتمع بأكمله على 
استعادة الوصول إلى األسواق والخدمات األساسية الجوهرية. 

تستطيع عملية إعادة تأهيل البنية التحتية أن تنشئ فرص عمل 
قصيرة المدى للمجموعات المعرضة للخطر )مثل األشخاص 

المهجرين داخلًيا والمقاتلين السابقين والشباب والنساء وذوي 

االحتياجات الخاصة( وقد تدعم أيًضا الفرص طويلة المدى 
عندما تشتمل على مكون تنمية المهارات والتدريب. قد يلعب 
تأهيل البنية التحتية المجتمعية أيًضا دوًرا هاًما في التعافي 
االقتصادي عن طريق السماح بالوصول إلى السوق المحلية 

وربط )إعادة ربط( المجتمعات.

إدارة النفايات البلدية الصلبة 
قد تؤدي أي أزمة أو كارثة إلى ارتفاع معدالت النفايات بشكل 

هائل )نتيجة النزوح مثال19ً(. يمكن اقتران ذلك بالقصور 
اإلجمالي في قدرات السلطات المحلية20. على الرغم من أن 

التراكم العشوائي للنفايات يسبب العديد من المخاطر الصحية 
للمجتمعات، فإن تحسين الخدمات المتعلقة بتجميع النفايات 

البلدية الصلبة وإعادة تدويرها والتخلص منها قد يمثل ارتفاًعا 
في فرص كسب الرزق وتعافي المجتمع المحلي كما يحقق 

فوائد التالحم االجتماعي وجهود التصالح ويعزز الثقة في قيام 
السلطات المحلية بتقديم الخدمات. تسهم مشروعات إدارة 
النفايات البلدية الصلبة في تحقيق ما يلي: 1( منع األمراض 
المحمولة بنواقل عن طريق إزالة النفايات البلدية الصلبة؛ 2( 
دعم استقرار سبل المعيشة من خالل توفير برامج العمل في 

الطوارئ وتعافي الشركات(؛ 3(دعم المشاريع الخضراء وفرص 
العمل )الذاتية( المستدامة بيئًيا من خالل إعادة استخدام 

وإعادة تدوير النفايات بما في ذلك إنتاج المنتجات القائمة على 
األنقاض؛ 4( المساهمة في استرداد قدرات السلطة المحلية 

الرسمية من خالل تحسين تقديم الخدمات األساسية.

ثمة مبادئ أساسية يتم دمجها في مشروعات التعافي المبكر 
مثل تمكين النساء والمساواة بين الجنسين؛ وبناء القدرات 
ورأس المال االجتماعي؛ والحماية البيئية؛ ومراعاة ظروف 

النزاع واالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث واالستعداد 
لمواجهتها.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-debris- 15

.management.html يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( أيًضا بتطوير مذكرة إرشادية حول إدارة النفايات الصلبة والتي ستكمل المذكرة المتعلقة بإدارة األنقاض 
وسيتم نشرها قريًبا 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-emergency-  16

employment-/

17 إعادة استخدام وإعادة تدوير األنقاض/النفايات بما في ذلك المنتجات المستمدة من النفايات

http://www.jm.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-community-  18

infrastructure-reh/

19 قد تؤدي أي أزمة أو كارثة أيًضا إلى تدفق و/أو انتقال مستدام لمجموعات السكان )مثل النازحين داخلًيا والالجئين وغيرهم( باإلضافة إلى اإلعانات األجنبية واإلغاثة في 

مجاالت معينة مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت النفايات المختلفة بشكل كبير )أو تراكمها في مناطق معينة( فضاًل عن األنواع المختلفة من النفايات التي يجب التخلص منها.

20 من الناحية الفنية وفيما يتعلق بالموارد على حد سواء )أي بسبب فقدان العاملين والمعدات وضعف الموارد المالية وغير ذلك(. باإلضافة إلى ذلك، قد يعاني قطاع إدارة 

النفايات البلدية الصلبة من ضعف التمويل والموارد قبل وقوع األزمة.

إحدى طرق التعافي المبكر إلى البرمجة
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نتائج الحوكمة المميزة21
إدارة المعونات

من المهم في بداية وقوع أي أزمة دولية أن يتم التنسيق 
الفعال واإلنفاق السريع والتفكير الدقيق في استخدام 

كميات كبيرة من المساعدات الخارجية. يتم توجيه الكميات 
الهائلة من التمويالت والمساعدات في غضون أيام قليلة إلى 

المجتمعات األكثر تضرًرا. في مثل هذه الظروف، قد تعجز 
األنظمة الحكومية الوطنية أو المحلية عن التكيف مع إدارة 

المعونات وتنسيقها وباألخص إذا كانت ستتأثر تأثيًرا عكسًيا 
بالكارثة الواقعة. يتمثل هدف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

)UNDP( عند مساعدة المؤسسات الحكومية في تقديم 
المعونات في أعقاب أي أزمة في تدعيم المؤسسات واألنظمة 

الحكومية الوطنية والمحلية تدعيًما فورًيا كي تقوم بدورها 
خالل األزمة وفي تعزيز قدرتها على االستجابة بشكل أكثر 

فعالية لألزمات المستقبلية. يعد “تنسيق المعونة” آلية فرعية 
إلدارة المعونات ويشير عادة إلى كيانات ومؤسسات وآليات 

تدعيم إدارة المساعدات الخارجية. تشتمل مشروعات تنسيق 
 )UNDP( المعونات التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

على نقاط الدخول التالية: )1( إعداد أنظمة تنسيق المعونات 
بما في ذلك التقييمات ووضع خطط اإلخالء وعمليات تقييم 

المشروعات ورفع التقارير االعتيادية وأنظمة التنسيق بين 
المجموعات/الموضوعات؛ )2( تحسين القدرة التنظيمية لدى 

اإلدارات المسؤولة عن إدارة المعونات؛ )3( ضمان ربط المعونات 
بالسياسة الوطنية ودورة الميزانية الوطنية؛ )4( تحسين 

الشفافية والمساءلة التبادلية فيما يتعلق بالمعلومات المالية.

استرداد الحوكمة المحلية

يسعى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( إلى ضمان 
الملكية المحلية القوية لكل مساعي التعافي المبكر مع االسهام 

في تحقيق التنمية والتعمير على المدى الطويل. ويسعى 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( باألخص إلى ضمان 

إلمام الحكومات المحلية بالسياقات المحلية وإدراكها ألدوارها 
األساسية في الحفاظ على معنويات المجتمع. تحتاج السلطات 

المحلية إلى القدرات ووضوح الرؤية لقيادة إدارة مرحلة 
التعافي. من خالل العمل مع السلطات الرسمية واألطراف 

غير الرسمية األخرى، يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
)UNDP( في زيادة مفعول المساعدات الخارجية عن طريق 

استعادة وظائف الحوكمة المحلية بأسرع ما يمكن بحيث تصبح 
الخدمات المحلية موجهة حسب الطلب ومستجيبة لتلبية 

احتياجات السكان. عن طريق إشراك المجتمعات المحلية، يؤدي 

الدعم الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( إلى 
زيادة قدرة المجتمعات على الصمود وتعزيز العقد االجتماعي 

الملزم للمواطنين ولدولتهم من خالل األداء الفعال ألنظمة 
الحوكمة المحلية. تشتمل نقاط اإلدخال في دعم مشروعات 
UNDP على ما يلي: 1( إصالحات البنية التحتية في مرافق 
الحكومة المحلية؛ 2( التوظيف المؤقت ودعم األصول لدى 

السلطات المحلية، وباألخص من أجل السلطات المحلية 
وباألخص من أجل تقديم الخدمة الهامة )مثل األنقاض واإلدارة 
وغير ذلك(؛ 3( تعزيز القدرات المستهدفة لدى أطراف الحكومة 

المحلية )مكاتب جهات الحوكمة، والتخطيط واالتصاالت 
وغير ذلك(؛ 4( الدعم من أجل التنسيق الفعال وتقسيم األدوار 

على الكوادر القيادية/تنسيق التعافي بين السلطات المركزية 
والمحلية؛ 5( دعم تنسيق تقديم الخدمة مع الحكومات المحلية 

وغيرها من األطراف المحلية مثل منظمات المجتمع المحلي 
والمنظمات غير الحكومية؛ 6( تسهيل آليات المشاركة والحوكمة 
التعاونية؛ 7( دعم تقديم الخدمات األساسية )إصالحات بما في 
ذلك البنية التحتية االجتماعية االقتصادية(؛ 8( تقوية التالحم 

االجتماعي؛ و9( تدابير تدعيم األمن المجتمعي.

التوسع في الخدمة المدنية

تم االستقرار على أن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين تعد 
نقطة إدخال رئيسية لتأمين وظائف الحكومة األساسية نظًرا 

لألسباب التالية.

قد يؤدي دفع المرتبات على المدى القصير إلى ضخ األموال أ. 
النقدية إلى المنظومة االقتصادية وتشجيع الموظفين على 

العودة إلى العمل وتمكين استعادة بعض الخدمات االجتماعية 
والبلدية الهامة على المستوى المحلي عن طريق تمكين 

الشركاء مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 
للتعاقد مع الباطن من أجل توفير الخدمات األساسية.

إن تكاليف األجور المتكررة على المدى المتوسط يمثل هاجًسا ب. 
كبيًرا لدى الشركاء الدوليين ويعد أحد العوامل األساسية 

لتحديد االستقرار المالي في أي دولة بعد مرورها بأزمة ما. 
يعد إنشاء أنظمة المراقبة األساسية، في جداول الرواتب 

أو ما يليها، عاماًل أساسًيا لضمان االستقرار المالي وتحسين 
مصداقية الدولة كشريك نافع ولتجنب االنهيار الكامل لألنظمة 

الحكومية التي استغرق بناؤها عقوًدا من الزمن.
بالنسبة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، قد تصبح 

المشروعات التي تركز على دفع الرواتب نقطة إدخال للتطوير 
التدريجي للدعم التكميلي الذي تحصل عليه الدولة مثل توفير 

المعدات وتأهيل البنية التحتية وبناء قدرات العاملين.

21 مالحظة: خضعت هذه المنتجات المميزة لمرحلة نهائية وقت نشر هذه المذكرة اإلرشادية.
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تخطيط التعافي الوطني وتنسيقه

تتسبب الكوارث في تعرض الدول ألضرار وخسائر واسعة 
النطاق بشكل منتظم. حيث تؤدي إلى إتالف أو تحطيم البنية 

التحتية وتعطيل الخدمات األساسية وتسبب خسائر في 
األرواح وسبل المعيشة. بعد كل كارثة، تستثمر الحكومات 

كميات هائلة من الموارد إلعادة تعمير البنية التحتية المتضررة 
واسترداد سبل المعيشة في المجتمع. قد تؤدي عمليات 

التعافي التي تفتقر إلى حسن التنفيذ إلى زيادة قابلية التضرر 
وإيجاد ظروف خطر مزمنة مع مرور الوقت تتحول إلى نفقات 

اقتصادية واجتماعية أعلى عند وقوع الكارثة التالية. يبدأ 
التعافي اليوم التالي لوقوع الكارثة وقد يستمر من 2-5 سنوات 

حسب الضرر الناجم. ومن ثم من المهم أن تتم دراسة برامج 
التعافي جيًدا بحيث يتم تحقيق أقصى استفادة من الموارد 

والقدرات المتاحة. من الناحية المؤسساتية، تم تعيين برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( ليكون الرائد العالمي للتعافي 

المبكر وتطلب منه الحكومات عادة دعمها في جهود التعافي 
بعد الكوارث استناًدا إلى صالحياته وأدواره في التعافي والحد 

من مخاطر الكوارث.

إن المنتج المميز المتعلق بتخطيط التعافي الوطني وتنسيقه 
يشير إلى العمليات والقدرات المؤسساتية لقيادة وتخطيط 

وتنفيذ عمليات التعافي المرنة. إنه يشتمل على العناصر التالية 
1( قدرات القيام بتقييمات االحتياجات بعد الكوارث؛ 2( 

تطوير خطط التعافي المبكر وطويل المدى حسب القطاعات 
والمناطق؛ 3( الترتيبات المؤسساتية وآليات التنسيق من أجل 
التعافي من الكوارث والحد من المخاطر؛ 4( معايير وإرشادات 

التعافي؛ 5( إعداد آليات إصالح المراقبة والشكاوى من أجل 
التعافي؛ 6( تعزيز قدرات الحد من مخاطر الكوارث؛ 7( تعبئة 

الموارد من أجل التعافي. يتمثل دور برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي )UNDP( في مساعدة الحكومات الوطنية والمحلية 

على تصميم وتقديم الفوائد والخدمات للشعوب بهدف تمكين 
المجتمعات من بناء قدراتها بحيث تستطيع إدارة الكوارث 
المستقبلية بشكل أفضل. في إطار هذه العملية، يتم تعزيز 

المؤسسات والقدرات واألنظمة الوطنية والمحلية بحيث تقدم 
برامج التعافي وتواجه مخاطر الكوارث بشكل فعال.

)UNDP( االستجابة لوباء اإليبوال: الشرطة المجتمعية تستمع إلى المواطنة المقيمة بيندو مارا بينما تشرح صعوبة مقاومة انتشار اإليبوال. بعدسة آني كيندي / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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األمثلة التالية على دمج 
التعافي المبكر في 

المجموعات مستمدة من نتائج 
استعراض بين المجموعات تم 

مؤخًرا23.
تم تجميع الممارسات الجيدة والتحديات السائدة في دمج 

التعافي المبكر في سياقات األزمات األخيرة من دول تم التركيز 
عليها بشكل محدد لتشمل مجموعة من الطوارئ المعقدة 

:’L3’ والكوارث الطبيعية واألوبئة وطوارئ

الفلبين )إعصار هايان(	 

السودان	 

العراق	 

االستجابة لمرض فيروس اإليبوال )الدولة محل التركيز: 	 
ليبيريا(

من اإلدخاالت التي تم الحصول عليها من منسقي المجموعة 
العالمية، تم التوصل إلى مجموعة من المواضيع متكررة 

الحدوث فيما يتعلق بالجهود المبذولة في دمج التعافي المبكر.

التحديد السريع للسياق - احتياجات التعافي 
النوعية ثم ضمان التنسيق الفني المناسب 

وتوافر القدرات عند المستوى العالمي:

تقوم المجموعة العالمية المعنية بتوفير المالجئ ببناء طريقتها 
وإستراتيجيها الكاملة بشأن التعافي المبكر مع اإلقرار بأن عملية 

تأمين المأوى لدى الناس المتضررين تبدأ فور اندالع األزمة.  
وتحقيًقا لهذه الغاية، تم تأسيس فريق العمل المعني بتوفير 

المالجئ في عملية التعافي عام 2014 على مستوى عالمي لدعم 
تنسيق مجموعة توفير المالجئ على مستوى الدولة من خالل 
تزويدها باإلرشادات وأفضل الممارسات بما في ذلك العالقات 

مع مستشاري التعافي المبكر.

التأكد من أن الخدمات األساسية تسهم في 

تعزيز القدرة على الصمود وأنه يتم التوسع 
فيها لتلبية احتياجات النازحين والمجموعات 

المتضررة األخرى بطريقة عملية:

في السودان، قامت مجموعة التعليم - جنًبا إلى جنب مع 
الحكومة - بتشجيع حلول عملية و«إعادة البناء بشكل أفضل«. 

على وجه الخصوص، قامت مجموعة التعليم بدعم وزارة 
التربية والتعليم في دمج أعمال التعليم في الطوارئ في 

عمليات التخطيط القطاعية األوسع وفي التوقعات المالية وقد 
قام البنك الدولي بتدعيم هذه الجهود أيًضا. قامت الوزارة 

بإنشاء وحدة التعليم في الطوارئ على المستوى الفيدرالي 
والمستوى الرسمي.

في السودان أيًضا وفي ضوء العبء الثقيل على البنية التحتية 
المتهالكة لشبكات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 

ركزت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 
إستراتيجيتها تركيًزا كبيًرا على القدرة على الصمود باالتساق 
مع أهداف خطة االستجابة اإلستراتيجية كما سعت مجموعة 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية نحو تحقيق هدًفا 

يرتبط باإلجراءات بين المجموعات لدعم أماكن إستراتيجيات 

22 انظر »استنتاجات وتوصيات« في: رفع التقارير إلى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC( حول دمج التعافي المبكر في سياقات األزمات التي وقعت مؤخًرا، 

مارس 2015.

23 ُطلب من المجموعة العالمية للتعافي المبكر بدعم من المجموعات العالمين أن تجهز تقريًرا يتم رفعه إلى رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC( حول التقدم 

في دمج التعافي المبكر في عملهم. تشكل نتائج االستعراض المشترك بين المجموعات - تم التطرق إليها هنا - أساس ذلك التقرير والتوصيات التي يتم رفعها إلى رؤساء اللجنة 
.)IASC( الدائمة المشتركة بين الوكاالت

» تبين أن الممارسات الناجحة 
لدمج التعافي المبكر في 

االستجابة اإلنسانية تعتمد على 
السياق بينما تتوقف المتغيرات 

الرئيسية على عدة أمور من بينها: 
نوع األزمة، الدور الذي تقوم به 

المجموعات والحكومات من حيث 
اإلمكانيات والريادة، وقوة الصمود 

الموجودة لدى المجتمعات 
المتضررة والتواصل مع المجتمع 

الدولي قبل األزمة22.«
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الحلول العملية لصالح النازحين داخلًيا وغيرهم.

في الفلبين، راعت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية دمج االستجابة في إحدى الطرق األساسية للتعافي 
المبكر منذ اندالع الطوارئ حيث قامت بدعم الحكومة على 

إعادة إنشاء األنظمة عن طريق االستعانة بالسلطات المحلية 
وبالشركاء المشاركين بطريقة التعلم البناء والتجريبي لتحسين 
االستعداد للكوارث والقدرة على الصمود عند وقوعها. يتم عادة 
دعم أنشطة إعادة التعمير والتأهيل من خالل مبدأ النقد مقابل 

العمل والمبادرات القائمة على األموال النقدية وتحسين سبل 
المعيشة لدى المتضررين. كما حرصت مجموعة التغذية على أن 
تشتمل جهود دعم إدارة المجتمع لسوء التغذية الحاد على أبعاد 

بناء القدرات عن طريق االستفادة قدر اإلمكان من القدرات 
الوطنية القائمة.

في العراق، قامت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية بدعم الحكومة لضمان توافر وصيانة شبكات المياه 

والنفايات البلدية في المناطق التي تستضيف النازحين داخلًيا 
مما أسهم في توفير حلول عملية لصالح أولئك النازحين داخلًيا.

تطبيق طرق تمتد عبر القطاعات على برامج 
سبل المعيشة بما في ذلك زيادة االستفادة 

من برامج التحويل النقدي غير المشروط:

في إطار دعم سبل المعيشة لدى الدول المتضررة من مرض 
فيروس إيبوال )EVD(، قامت مجموعة األمن الغذائي بعمل 
تحليل كمي »لتعويض العجز« لدى األسر التي فقدت قوتها 
العاملة خالل األزمة وتمت مواجهة هذه المشكلة عن طريق 

التحويالت النقدية غير المشروطة. تم تصميم مبادرات أخرى 
للحصول على األموال النقدية والطعام مقابل العمل لحماية 
األصول اإلنتاجية مع توفير مزيد من اإلدخاالت النقدية أو 

الزراعية/الحيوانية السترداد سبل المعيشة واألصول التي تم 
فقدانها خالل األزمة.

تحت عنوان البنية التحتية األساسية وإعادة التأهيل، قامت 
مجموعة األمن الغذائي بالتعامل مع مسألة حفظ األغذية 

وتقليل الخسائر بعد الحصاد من خالل توفير صوامع يديرها 
المجتمع أو األسر، وحقائب معدلة لحفظ الحبوب وتحويالت 

نقدية مشروطة ودعم فني؛ فضاًل عن بناء القدرة على التحول 
داخل الدولة الستبدال اإلمدادات الخارجية عن طريق توفير 
ماكينات تحضير األغذية )مثل طواحين المنهيوت ومضارب 

تقشير األرز وماكينات عصر الزيوت( باإلضافة إلى الدعم الفني؛ 
وقد أدى ذلك إلى تعزيز توافر المنتجات الزراعية في السوق 

عن طريق توفير قسائم النقل وتسهيل العالقات التجارية داخل 
سالسل القيمة المختلفة )مثل برنامج »اشتري من أفريقيا من 

أجل أفريقيا« المشترك بين منظمة األغذية العالمية/برنامج 
الغذاء العالمي( وإقامة معارض لمنظمة المنتجات الزراعية في 

المناطق التي تعاني من ضعف توافر الغذاء.

)UNDP( غينيا سوق نوراسوبا بعدسة آني كيندي / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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في العراق، أشرفت لجنة األمن الغذائي على تطوير خطة التعافي 
المبكر لسبل المعيشة في كبرى المناطق التي عاد إليها سكانها.

في حاالت معينة مثل ليبيريا، لم تكن خطوط إرسال التقارير 
لدى المجموعات التي تم إنشاؤها مؤخًرا واضحة خالل المراحل 

األولية من االستجابة. وعلى الرغم من ذلك، تم توخي الحذر 
الشديد من عدم إنشاء آليات متكررة في منتديات التنسيق على 

مستوى الدولة. بداية من شهر ديسمبر، تولى مستشار التعافي 
المبكر مسؤولية القيام بدور المنسق بين المجموعات حيث 

تمت دعوة الجميع إلى اجتماع لدراسة الخطوات التي يمكن 
تنفيذها بعد انتهاء أزمة إيبوال - باستخدام كافة الموارد المالية 

واللوجيستية الممنوحة )دراجات نارية وماكينات وغيرها( 
واالستعانة بمئات المرشدين الصحيين الذين تم تدريبهم مؤخًرا. 
تحول فريق عمل التنسيق بين المجموعات في ليبيريا إلى فريق 
عملي للتنسيق بين مجموعات التعافي المبكر بشكل فعلي حيث 

يجتمع مرتين كل شهر لوضع خطط العام القادم حول التعافي 
في المجاالت غير الصحية بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوظيف 

المستقبلي لمرشدي الرعاية الصحية المدربين وإعادة تشغيل 
األنظمة المصرفية ودعم إحياء التجارة عبر الحدود. تم إجراء 

تقييم »سريع« بين الوكاالت حول تقييم التعافي من مرض 
 )UNDP( إيبوال باالشتراك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

والبنك الدولي واالتحاد األوروبي وبنك التنمية األفريقي.

التركيز على بناء قدرة المجتمع على الصمود 

لمواجهة الصدمات المتكررة:

في السودان، تعاونت مجموعة التغذية مع المجتمعات على 
تحسين المشاركة والريادة لتحمل الصدمات المتكررة التي 

يمكن التنبؤ بها مع التوسع في خدمات التغذية متعددة 
القطاعات في الوقت نفسه.

إشراك األطراف الفاعلة في التنمية في 
التنسيق الكلي باإلضافة إلى دمج آليات 

االستعداد للطوارئ المستقبلية في الخطة 
اإلجرائية لالستجابة:

عند االستجابة ألزمة إعصار هايان، قامت مجموعة التعليم 
بإشراك األطراف الفاعلة في التنمية مبكًرا في التنسيق وباألخص 

في العمل على االستعداد للطوارئ المستقبلية مع التركيز بشكل 
محدد على الحد من مخاطر الكوارث.

في العراق وفي الوقت الذي لم تطور فيه مجموعة الصحة 
هدًفا نوعًيا للتعافي المبكر ضمن إطار عمل خطة االستجابة 

اإلستراتيجية، فقد قامت بربط برامج دعم بناء القدرات الحالية 
بالحكومة في برنامج »االستعداد والرصد واالستجابة« والتي 

تزايدت أهميتها بسبب األزمة القائمة. يندرج هذا البرنامج طويل 
المدى ضمن إستراتيجية تنمية تحديث القطاع العام في العراق 

والتي تشرف عليها وكاالت متعددة تابعة لألمم المتحدة وتشترك 
تلك الوكاالت مع الحكومة في دفع تكاليفه بشكل جزئي.

العراق

الممارسات الجيدة في دمج التعافي  المبكر عبر المجموعات

الممارسات الجيدة في دمج التعافي  المبكر عبر المجموعات |  مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات



4141

4141

دعم الحكومات في صيانة الخدمات أو إعادة 
إنشائها بما في ذلك الجوانب التالية لضمان 

االستقرار:
في إطار االستجابة لمرض فيروس إيبوال في ليبيريا، قامت 

مجموعة التعليم بدراسة إعادة افتتاح المدارس كأولوية 
أساسية للتعافي المبكر ومؤشًرا على عودة األوضاع كما كانت. 

عملت المجموعة على دعم ونشر »بروتوكول االفتتاح اآلمن 
للمدارس« بالشراكة مع الحكومة بهدف الحد من مخاطر انتقال 

مرض فيروس اإليبوال وضمان االستعداد ألي تطورات جديدة 
محتملة. أورد هذا البروتوكول تفاصيل محددة حول التدريس 

وإدارة الفصول الدراسية وتحسين البيئات المدرسية الفعلية.

في إطار االستجابة أيًضا ألزمة مرض فيروس اإليبوال، قامت 
مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بدعم 

الحكومات في جهودها لصيانة وإعادة إنشاء البنية التحتية 
للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بوجه عام وبوجه 

خاص في المرافق الحكومية مثل المراكز الصحية والمدارس 
ولوال ذلك لما أعيد افتتاحها. دعم الحكومة في صيانة البنية 

التحتية في مناطق المدن حيث تم النظر إلى الكثافة السكانية 
الزائدة على أنها وسيلة لحفظ االستقرار. كما لوحظ أنه في 

غينيا على وجه الخصوص قد أدى انسحاب بعض أطراف 
التنمية المشهود لهم بالنشاط في القطاع إلى إبطاء تنفيذ عدد 

من المشروعات مما أدى إلى تزايد االحتياجات.

في العراق، تركزت إستراتيجية مجموعة التعليم على دعم 
الحكومة في توفير تعليم بجودة عالية في بيئة واقية 
للمتضررين من األزمة واالستعداد لألزمات المستقبلية.

دعم الحكومات في توفير برامج ذات جودة 
مرتفعة ودمج المعايير واإلرشادات الدولية 

والترويج لها:
قامت المجموعة العالمية للحماية بمشاركة أمثلة مستمدة من 

سياقات متنوعة بخصوص التوثيق - وباألخص فيما يتعلق 
بالطرق المناسبة إلصدار بطاقات الهوية. لوحظ أن النجاح 

الذي تم تحقيقه في التعافي المبكر عبر مجموعات متعددة في 
هذا المجال قد حدث عند مشاركة األطراف الدولية والوطنية 
التي ينصب تركيزها على المدى الطويل. تشتمل األمثلة على 

المشاركة في برامج دعم تسجيل المواليد أو جهود التعداد 
السكاني باإلضافة إلى أولئك المشاركين في تقديم الدعم الفني 

للمؤسسات الحكومية من أجل تحقيق سيادة القانون.

في الفلبين، تعاونت مجموعة التغذية لسد الثغرات التي حددتها 
الحكومة ولدعم الحكومة في الحفاظ على البرامج الوطنية بما 

في ذلك الدعم المتعلق »بالقانون الوطني لحليب األطفال«.

في السودان، تعمل مجموعة التغذية مع الحكومة في ثالث 
برامج مشتركة: إدارة المجتمع بخصوص سوء التغذية الحاد، 
تغذية الرضع واألطفال الصغار ومنع ومكافحة حاالت النقص 

في المغذيات الدقيقة. تتمثل اإلستراتيجية في تحسين 
خدمات العالج؛ وتوافر األدوية، واألغذية العالجية والتكميلية 

وااللتزام باإلرشادات من خالل التدريبات وبناء العالقات مع 
المجتمعات والرصد.
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يفسر المثال التالي دور 
الدعم اإلستراتيجي والتنسيق 

التشغيلي الذي قام به 
مستشار التعافي المبكر في 

العراق:
بدأت هذه المهمة عن طريق التواصل مع كل الشركاء 

والمجموعات الكبرى للتوصل أواًل إلى وجهات النظر حول 
السياق القائم وثانًيا لتسهيل الوصول إلى وجهة نظر مشتركة 

عن الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه »المجتمعات التي نجحت 
في التعافي”. بعد ذلك، تم تنفيذ تحليل مشترك لدراسة 

األنشطة المطلوبة حتى تصل المجتمعات إلى “حالة التعافي” 
ولتحديد الثغرات اإلستراتيجية والتشغيلية في االستجابة 

الحالية. قام الفريق الُقطري للعمل اإلنساني والمجموعات 

بتحديد “التالحم االجتماعي وسبل المعيشة المستدامة« 
كعنوان يخلص ثغرات االستجابة المحددة ومن ثم أدى ذلك 

إلى إنشاء المجموعة المخصصة لذلك. كانت هناك آليات موازية 
لعمل مجموعة الحماية ولكن تم االتفاق على أنه في الوقت 

الذي ينصب فيه تركيز مجموعة الحماية على حقوق العائالت 
واألفراد، فثمة حاجة ماسة للعمل على مستوى العالقات داخل 

المجتمع بسبب تعقد النسيج المجتمعي في العراق وبسبب 
األعباء التي ألقى نزوح الناس بها على المجتمعات المستضيفة 

المعرضة للمخاطر فعلًيا )والتي تضم أطياًفا عرقية مختلفة(. 
قامت المجموعة بوضع مجموعة متنوعة من االستجابات 

المحتملة المحددة حسب السياق وقد تم وصفها في خطة 
االستجابة اإلستراتيجية. تكرر الهيكل التنظيمي لهذه المجموعة 
عند المستوى دون الوطني وباألخص في دهوك حيث تم إنشاء 

اثنين من فرق العمل الداعمة - أحدهما للتالحم االجتماعي 
)برئاسة مشتركة مع مجموعة الحماية( واآلخر حول سبل 

العيش )برئاسة مشتركة مع مجموعة األمن الغذائي( وقد أدى 
عمل الفريقين إلى إقامة منتدى قوي للمجموعات.

بائع الخضار في سوق أربيل بشمال العراق | أربيل، العراق | الصورة رقم 36556
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تقوم المجموعة العالمية 
للتعافي المبكر بريادة الجهود 

العالمية وجهود الوكاالت 
لوضع المعايير والسياسات 

والحفاظ عليها ولبناء قدرات 
االستجابة والدعم التشغيلي.

كما تسعى المجموعة العالمية للتعافي المبكر إلى ضمان دمج 
التعافي المبكر بشكل مناسب في اإلرشادات المنقحة الصادرة 
من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC( بما في ذلك 

دورة البرامج اإلنسانية وتنسيق المجموعات.

يشتمل الهيكل التنظيمي للمجموعة العالمية على خلية دعم يعمل 
فيها أفراد االستجابة لألزمات التابعين لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي )UNDP( كما يتم دعمها بواسطة موظفين منتدبين من 
المجلس الدنماركي لالجئين و الوكالة المدنية السويدية للتصدي 

.ECHO ويتم تمويلها جزئًيا بواسطة ”MSB“ لحاالت الطوارئ

تعد المجموعة االستشارية اإلستراتيجية كياًنا استشارًيا 
رئيسًيا لدى المجموعة24. باإلضافة إلى المجهودات العالمية 

في اإلرشادات والسياسات، تعمل المجموعة االستشارية 
اإلستراتيجية أيًضا على توفير الدعم عند مستوى الدولة سواء 
عن بعد أو من خالل إرسال البعثات الفنية بما في ذلك البعثات 
متوسطة المدى المستمدة من قائمة بآليات دعم التعافي المبكر 

في الدول داخل المجموعات. تضم هذه القائمة مستشاري 
التعافي المبكر )ERA(، ومنسقي المجموعات )CC( وموظفي 

.)IM( إدارة المعلومات

تم االستثمار في بناء القدرات في 2014-2015 من خالل 
تدريب 135 مستشاًرا من مستشاري التعافي المبكر ومنسقي 
المجموعات )52 امرأة و83 رجاًل(. قام برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي )UNDP( بتعيين خبراء آخرين بدعم من الشركاء 
األوفياء الذين أرسلوا فرق عمل مثل فرق إدارة نفايات وأنقاض 

الكوارث وفرق الحد من خطر الكوارث والتعافي منها.

قامت المجموعة العالمية للتعافي المبكر بدعم تكامل ودمج 
طريقة التعافي المبكر عند مستوى الدولة من خالل توفير الدعم 

اإلستراتيجي والتنسيق لمنسقي الشؤون اإلنسانية والمنسقين 
المقيمين و الفرق الُقطرية للعمل اإلنساني ووكاالت قيادات 

المجموعات.

في 2014
19 منسًقا للشؤون اإلنسانية، و11 منسًقا للمجموعات، و10 	 

موظفين إلدارة المعلومات في 19 دولة 25؛
عملت بعثات الدعم التابعة للمجموعة العالمية للتعافي المبكر ميدانًيا في 9 دول26;	 
تم تنفيذ ورش عمل تشتمل جهات معنية متعددة )في الدول 	 

التالية: كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية واألردن 
وميانمار والنيجر وفلسطين المحتلة والسودان واليمن 

وبنجالديش وتشاد ونيبال والنيجر(
تم توفير اإلرشادات الفنية والنصائح الجوهرية للفرق الُقطرية 	 

للعمل اإلنساني حول مستندات السياسات واإلستراتيجيات 
حول الحلول العملية للنزوح في دول متعددة27;

كما تم توفير اإلرشادات الفنية والنصائح الجوهرية 	 
للفرق الُقطرية للعمل اإلنساني حول مستندات السياسات 

واإلستراتيجيات الرئيسية األخرى وتقييم االحتياجات في 
دول متعددة28.

التعافي المبكر وفكرة »توفير 
المالذ األخير«

طلبت عملية إصالح الشؤون اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت )IASC( لعام 2005 من وكاالت قيادة 

المجموعات سد الثغرات الهامة في غياب األطراف الفاعلة 
األخرى التي لديها القدرات أو االستعدادات الالزمة. في حالة 
التعافي المبكر، تدرس المجموعة العالمية إرسال مستشارين 
متخصصين في التعافي المبكر إلى األماكن التي تفتقر فيها 

الفرق الُقطرية للعمل اإلنساني إلى القدرات الكافية. يتجسد أبرز 
مثال على ذلك في االستجابة إلعصار هايان في الفلبين حيث 

خصص برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( مبلًغا أولًيا قدره 
5 ماليين دوالر أمريكي إلزالة األنقاض في تاكلوبان خالل األيام 

األولى من عملية االستجابة وذلك لتسهيل الوصول وتمكين 
تنفيذ الخطوات المتبقية من االستجابة. ويتم تنفيذ ذلك قبل أن 

يتم توفير تمويالت مخصصة عن طريق التبرع.

24 األعضاء الدائمين في المجموعة االستشارية اإلستراتيجية: برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( )مقعد الرئيس( ومكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية )OCHA( واألعضاء الحاليين المتناوبين في المجموعة االستشارية 

اإلستراتيجية:  منظمة أكشن إيد للمعونة، ومنظمة الفاو، والمنظمة الدولية 
 ،”MSB“ للهجرة، و الوكالة المدنية السويدية للتصدي لحاالت الطوارئ

واليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي؛ تم سرد اختصاصاتهم في الملحق

25 بورندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية، وغينيا، والعراق، واألردن، وليبيريا، وليبيا، وماالوي، وميانمار، 
ونيبال، ونيجريا، وفلسطين المحتلة، وسيراليون والسودان وأوكرانيا واليمن.

26 مثل األردن وكولومبيا واليمن وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية وميانمار والنيجر وفلسطين المحتلة والسودان وأوكرانيا.

27 مثل منغوليا )خطة الطوارئ( والفلبين وميانمار والعراق وصربيا )تقييم 

احتياجات ما بعد الكوارث(.
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الحلول الدائمة للنازحين
وفًقا لقرار األمانة العامة لألمم المتحدة في عام 2011، تتعاون 

المجموعة العالمية للتعافي المبكر مع المجموعة العالمية 
للحماية لدعم المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية في 

تطوير حلول دائمة للمهجرين داخلًيا ولالجئين العائدين إلى 
ديارهم. بإصدار هذا القرار، فإن األمانة العامة تطلب من 

المجموعات أو آليات التنسيق األخرى العمل على تنفيذ حلول 
طويلة المدى. ويستلزم ذلك أن تتعاون األطراف الفاعلة في 
المجال اإلنساني وحقوق اإلنسان والتنمية وبناء السالم مع 
بعضها البعض لتنفيذ االستجابة الشاملة المتماسكة الالزمة 

لتوفير حلول مستدامة لمشكلة النزوح.

على مستوى الدولة: أ( يقوم المنسق المقيم/ منسق الشؤون 
اإلنسانية بالتشاور مع السلطات المحلية بقيادة تطوير 

إستراتيجية لوضع حلول دائمة للنازحين مما يؤدي إلى تحديد 
أنسب الطرق؛ ب( يتعاون فريق العمل داخل مجموعات 

التعافي المبكر - إن وجد وإن أمكن - مع مجموعة الحماية على 
توفير الدعم الفني للمنسق المقيم/ منسق الشؤون اإلنسانية 

والفريق الُقطري للعمل اإلنساني؛ وج( يقوم برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي )UNDP( ومفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين استناًدا إلى قدراتهما كوكاالت عالمية لقيادة 
المجموعة في التعافي المبكر والحماية بتوفير الخبرة الفنية 
الالزمة للمنسق المقيم من خالل الموارد الموجودة أو تعزيز 

القدرات لدعم تطوير إستراتيجية الحلول الدائمة.

على المستوى المحلي، تقوم المجموعة العالمية للتعافي المبكر 
بالتعاون مع المجموعة العالمية للحماية بما يلي: أ( دعم آليات 

تنسيق الحلول الدائمة المحددة عند مستوى الدولة؛ ب( ضمان 
تحلي مستشاري التعافي المبكر المعينين لدعم االستجابة 

لألزمات داخل الدولة بالخبرات الالزمة في الحلول الدائمة؛ ج( 
تطوير اإلرشادات المتعلقة بتطوير إستراتيجيات الحلول الدائمة؛ 
ود( العمل كمستودع لإلستراتيجيات والدروس المستفادة بما في 

ذلك أكثر نماذج التنسيق داخل الدولة من حيث الفعالية. قرار 
األمانة العامة، لجنة السياسات )الرابع من أكتوبر 2011(.

تشتمل حلول البرامج المخصصة للنازحين على العدالة وسيادة 
القانون وسبل المعيشة وتوظيف الشباب وبرامج الحكم الرشيد 

وهي كلها تمثل تدخالت للتعافي المبكر ويتم تنسيقها بعناية 
مع برامج إنقاذ األرواح والبرامج اإلنسانية في حالة الضرورة. 

تشتمل البرامج الفعالة لوضع الحلول للنازحين على برامج 
متكاملة ومنسقة تشمل قطاعات متعددة تهدف إلى بناء 

القدرات الوطنية والتعامل مع أسباب مشكالت النزوح. من 
المهم أن تنطوي الحلول المقدمة للنازحين على إطالعهم على 

أحدث المستجدات وتزويدهم بقنوات يعبرون فيهم عن آرائهم 
كجزء من الحل المقدم.

اتساًقا مع قرار األمانة العامة بخصوص مستشاري التعافي 
المبكر الذين يتم تعيينهم لدعم الفرق الُقطرية للعمل اإلنساني 

في دمج التعافي المبكر في االستجابة اإلنسانية، يمكن 
أيًضا تقديم النصائح المتعلقة بوضع اإلستراتيجيات الخاصة 

بالنازحين عند وقوع الطوارئ29.

تحظى مسألة توفير الحلول الدائمة للنازحين بأهمية تتخطى 
المهجرين داخلًيا والالجئين ويتم تطبيقها على كل المتضررين 

من النزوح )المجتمعات المستضيفة والمجتمعات الموجودة في 
مناطق الرجوع وإعادة التوطين(. ومن ثم فإن الحلول الدائمة 

تستلزم تطبيق طريقة التعافي المبكر على حلول البرامج 
المقدمة للمهجرين داخلًيا والالجئين العادين )الذين عادوا فعلًيا 

أو المحتمل أن يعودوا( خالل االستجابة اإلنسانية.

الحلول الدائمة والقدرة على 
الصمود

يسهم التعافي المبكر في منع األزمات المستقبلية أو التخفيف 
من آثارها بجانب اآلليات األخرى المتبعة لتقليل المخاطر ودعم 
الحلول الدائمة عن طريق بناء/تدعيم األساس الذي ترتكز عليه 

التنمية الوطنية بعد األزمة.

إن فكرة بناء القدرة على الصمود تشير إلى قدرة أي شخص 
حقيقي أو أسرة أو مجتمع أو دولة أو منطقة على منع وقوع 

األزمات والصدمات الكبيرة ومقاومتها والتكيف معها والتعافي 
سريًعا منها والخروج منها بشكل أفضل وأقوى وأكثر أماًنا بعد 

انتهائها وذلك من خالل طرق تحسن التوقعات طويلة المدى 
للتنمية المستدامة.

في أي سياق إنساني، تكتسب المجتمعات واألسر القدرة على 
الصمود عندما يتمكنون من تلبية احتياجاتهم األساسية بطريقة 

مستدامة بدون االعتماد على المساعدات الخارجية.

إن تعزيز القدرة على الصمود يستلزم أن تتناول االستجابة 
للطوارئ األسباب األساسية باإلضافة إلى االحتياجات الفورية. 

تسهم أنشطة التعافي المبكر في دعم قدرة المجتمعات واألفراد 
المتضررين والمصابين من نزاع أو كارثة ما على الصمود وذلك 

ألن تلك األنشطة تعد تدخالت قصيرة المدى ذات مفعول طويل 

29 يقوم فريق العمل الفني التابع للمجموعة العالمية للتعافي المبكر حالًيا بتطوير 

اإلرشادات المتعلقة بوضع اإلستراتيجيات الخاصة بالنازحين بالتعاون مع 
المجموعة العالمية للحماية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( ومفوضية 
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومن المفترض أن يكونوا قد انتهوا من 

ذلك في نهاية 2015.
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المدى من خالل »إعادة البناء بشكل أفضل«. إن التعافي المبكر 
يمثل استخدام أفضل لموارد التمويل عن طريق تحقيق عائد 

على االستثمار مع مرور الوقت يكون أفضل من االكتفاء بتلبية 
االحتياجات اآلنية. إنه يضمن أن تتمكن األسر والمجتمعات 
التي حصلت على المساعدات خالل أي أزمة أن تتمكن على 

األقل من التكيف مع أي أزمة أخرى تحدث بعد ذلك.

تتحمل األطراف الفاعلة في المجال اإلنساني مسؤولية وضع 
الخطط طويلة المدى عن طريق المساعدة في تدعيم أنظمة 

القدرة على الصمود ومن ثم تجنب تكرار االنهيارات عند وقوع 
األزمات وذلك من خالل مشاركة تلك األطراف على مدار عقود 

عديدة في الحاالت الطارئة الممتدة.

يعد التعافي المبكر جزًءا أساسًيا في »معركة الصمود« بما في 
ذلك: اآلليات العالمية واإلقليمية والوطنية، وإجراءات التنمية، 
واإلجراءات الحكومية، واإلجراءات التي تقوم بها المجتمعات 

المحلية واألفراد. تعد تدخالت وطرق التعافي المبكر بمثابة 
األساس الالزم لتدعيم القدرة على الصمود خالل االستجابة 

اإلنسانية.

ينبغي أن يراعي العاملون في المجال 
اإلنساني االعتبارات التالية عند تصميم 

خططهم اإلجرائية:

االعتبارات المناسبة التي تجب مراعاتها:
تقوم الحكومات والشعوب ببناء القدرة على الصمود قبل 	 

األزمات وخاللها وبعدها.

القدرة على الصمود ليست نشاًطا في حد ذاتها ولكنها 	 

ثمرة لعملية أخرى. العاملون في المجال اإلنساني ال 
يجلبون القدرة على الصمود للحكومات والشعوب ولكنهم 

يساعدونهم في تعزيز قدرتهم على الصمود وباألخص 
خالل األزمة. تقوم األطراف الفاعلة في مجال التنمية 

بمساعداتهم باألخص قبل األزمة وبعدها.

ينبغي عدم توقع بناء برامج شاملة لتعزيز القدرة على 	 
الصمود نتيجة تلك المساعدة. سيتم بناء البرامج بحيث 

تكون مخصصة حسب السياسات وحسب أنواع المخاطر 
التي تواجهها.

 إن تغيير الثغرات الهيكلية عادة ما يستهلك وقًتا طوياًل:	 
قد يؤدي السعي وراء تحقيق نتائج فورية غير واقعية إلى 

اإلحباط والتخلي عن الصمود.

إن القدرة على الصمود ال تقتصر على حيازة أصول المواد 	 
بل تعتمد على التفاعل التبادلي بين العوامل.

ينبغي أن تركز األطراف الفاعلة في التنمية على بناء 	 
المؤسسات أو إعادة بنائها من جديد. ينبغي أن تركز 

األطراف الفاعلة في المجال اإلنساني على أولئك الذين ال 
تغطيهم األنظمة والمبادرات القائمة في الوقت الحالي أو ال 

تخدمهم بشكل جيد. ينبغي أن يركز العاملون في المجال 
اإلنساني على خططهم اإلجرائية على المجتمعات واألفراد.

بما أن مفهوم الصمود مرتبط بأفكار النوع والمساءلة أمام 	 
السكان المتضررين، فينبغي أن يتم دمج تلك األفكار في 

الخطط اإلجرائية اإلنسانية بطريقة مشابهة.

ال تتوقف إجراءات تعزيز القدرة على الصمود عند الحدود 	 
الوطنية: ينبغي أن تقوم المنظمات اإلقليمية بتطوير 

المبادرات عبر الحدود وأن تعزز التكامل اإلقليمي.

مالك أحد المشروعات التجارية من سوق ووترسايد في مونروفيا في ليبيريا. الصورة: كارلي ليارسون، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( )في 20 نوفمبر 2014(
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التحول في المجموعة
التحول / إستراتيجية الخروج في المجموعة لم يتم التعامل 

مع طرق بناء المجموعات، بصفتها اآللية القياسية للتنسيق من 
أجل االستجابة للطوارئ اإلنسانية المعقدة والطبيعية واسعة 

النطاق والتي تستلزم االستجابة من قطاعات متعددة على أنها 
اآللية المناسبة لتنسيق التعافي والتنمية على المدى الطويل. بما 
أن المنطقة المتضررة تنبثق من رحم الطوارئ، فإن المجموعات 
ينبغي أن يتم إلغاؤها تدريجًيا أو تحويلها إلى هياكل تنظيمية 

أكثر مالئمة للسياق المتطور.

إن تخطيط وتنفيذ التحوالت السلسة بين المجموعات ذات 
القيادات الدولية وآليات التنسيق الوطني يعد عنصًرا هاًما في 

التعافي المبكر وينبغي أن ينعكس ذلك في خطة االستجابة 
األولية وأن يتم استيفاؤه بدرجة أكبر في خطة االستجابة 

اإلنسانية/خطة االستجابة اإلستراتيجية30. ينبغي وضع 
إستراتيجيات الخروج في مراحل مبكرة من أي استجابة حيث 

يتم تحديد الشروط التي يجب استيفاؤها إلنهاء الطوارئ 
والبدء في التحول إلى أنشطة التنمية العادية مع تحول القيادة 
والمساءلة من وكالة رئاسة المجموعات إلى الحكومة أو إلى أي 
آلية أخرى لتنسيق األزمات. ينبغي تنقيح إستراتيجية الخروج 

عند تقييم االحتياجات أو عند تقويم خطة االستجابة اإلنسانية 
وتعديلها في ضوء أي ظروف متغيرة كي تبقى مواكبة للظروف 

السائدة.

قد يكون من الصعب النجاح في تحويل آليات التنسيق 
اإلنساني إلى قيادات وطنية حيث يتغير التركيز من إنقاذ 

األرواح في األساس إلى أهداف التعافي والتنمية طويلة المدى. 
إن الطرق التي تتبعها األمم المتحدة بمساعدة الحكومات 

واألطراف الفاعلة األخرى في إدارة هذه العملية قد تكون لها 
تأثيرات هامة على نجاح الطرق المتمركزة حول التنمية على 

المدى الطويل.

باإلضافة إلى المشاركة في قيادة المجموعات مع النظراء 
الوطنيين وتنمية القدرات المستمرة من أجل تحضير النظراء 

الوطنين لتولي القيادة، فإن بناء عالقات قوية بين الجهات 
التنسيقية في المجال اإلنساني والتنمية والوعي بأهداف 

التنمية كما هي محددة في خطط التنمية الوطنية وغيرها من 
إستراتيجيات التنمية ) إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة 
اإلنمائية وإستراتيجيات الدول التي وضعها البنك الدولي( 

يضمن اتساق طرق التعافي مع أهداف التنمية الوطنية.

إن بناء العالقات بين األطراف الفاعلة في المجال اإلنساني 
والتنمية يوفر الفرص لضبط خطط/إستراتيجيات التنمية 

في ضوء االستجابة لألزمات بحيث تعكس أي موقف متغير 
محتمل فضاًل عن القدرات أو أولويات التنمية األساسية التي 
تسفر عنها تلك األزمة أو االستجابات أو تسلط الضوء عليها. 
ينبغي دمج احتياجات التعافي مباشرة في خطط التنمية31. 

نادًرا ما تكون هناك حاجة إلى إنشاء إستراتيجية تعافي 
منفصلة. في مثل هذه الحاالت، ينبغي أن تكون إستراتيجيات 

التعافي ذات ملكية وطنية.

يتسم التحول بعد األزمات بما يلي:

عملية طويلة المدى ينبغي أن تعكس إرساء السالم وبناء 	 
الدولة بما يتسق مع السياق القائم باإلضافة إلى ضرورة 

»إعادة البناء بشكل أفضل« بعد أزمات الكوارث الطبيعية؛

عملية غير خطية تمثل مفارقة بين الحاجة إلى توفير ثمار 	 
سالم وأنشطة إنقاذ أرواح سريعة مع دعم تنمية الهياكل 

التنظيمية الرسمية المستدامة في الوقت نفسه. إن العملية 
الدورية لبعض الكوارث الطبيعية )سواء اندلعت بشكل 
مفاجئ أو بشكل بطيء( قد يعكس هذه العمليات غير 

الخطية؛

تنشر السالم بين األطراف الفاعلة في المجال اإلنساني 	 
والتنمية )غالًبا األمن/حفظ السالم( حيث أن الدول قد 

تواجه طوارئ في اإلعانة اإلنسانية وبرامج التنمية/
االستثمار طويلة المدى وجهود حفظ السالم في نفس 

الوقت؛

» إن نجاح أي طريقة للتعافي 
المبكر يستلزم أن يتم مبكًرا تحويل 
االستجابة الدولية إلى آلية تعمل 

تحت قيادة وإدارة السلطات 
الوطنية وتتسق مع السياسات 

الوطنية. يجب أن تكون كل 
المجموعات قادرة على القيام 

بذلك بشكل مقصود وممنهج أينما 
ووقتما تسمح الظروف بذلك.«

IASC خاتمة، التقرير المقدم إلى رؤساء لجنة

الطرق اإلستراتيجية على مستوى الدولة  |  مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات



4747

الطرق اإلستراتيجية على مستوى الدولة

4747

إن إدخال تغييرات معينة من حيث االضطرابات وعجز 	 
القدرات يستلزم تحسين التنسيق لتجنب تجزئة الطرق 

واآلليات.

إن تبني منظور التعافي المبكر يسهم في تنفيذ برامج التحول 
ذات األهداف المشتركة المتمثلة في تبني نظرة طويلة المدى 

والعمل عبر حدود المجال اإلنساني والتنمية وبناء أساس أكثر 
استقراًرا من أجل تحقيق تنمية طويلة المدى.

االستعداد
ثمة اثنتان من المبادرات الكبرى القائمة بين الوكاالت في مجال 

االستعداد الذي يستلزم التعافي المبكر.

يعد إطار العمل المشترك من أجل االستعداد )إطار العمل 
 IASC المشترك( بمثابة مبادرة مشتركة تجمع لجنة

واإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومجموعة التنمية 
التابعة لألمم المتحدة. إنها تدعم تطوير قدرات االستعداد عن 

طريق اتباع طريقة منهجية عند مستوى الدولة تعمل على 
التقييم الجمعي للقدرات واالحتياجات ويتم االستفادة من هذا 

التقييم لتطوير برامج وخطط مشتركة وتنفيذ هذه البرامج 
والخطط تنفيًذا متسًقا لتعزيز القدرة على االستعداد. يندرج 

االستعداد ضمن سياق إجمالي مملوك وطنًيا إلدارة مخاطر 
الكوارث ويشتمل على منع وقوع الكوارث، والتقليل من آثارها 
واالستعداد لها واالستجابة لها وتدابير التعافي منها. باإلضافة 

إلى جهود التنمية الوطنية وثنائية األطراف والدولية، يزداد 
الطلب على الكيانات ذات الخبرات والقدرات التشغيلية الكبرى 

في المجال اإلنساني من أجل المساعدة في تحسين االستعداد. 
ويستلزم هذا الجهد االتساق والتنسيق واالستخدام األمثل 

للموارد القليلة.

في معظم حاالت الطوارئ، يستغرق الدعم الخارجي أياًما بل 
وفي بعض الحاالت أسابيع حتى يصل. ومن ثم، من الضروري 
أن تكون هناك خطة قائمة استناًدا إلى القدرات المتاحة داخل 

الدولة من أجل التعامل مع المرحلة األولية في أي حالة طوارئ. 
تحقيًقا لهذه الغاية، يقوم فريق المهام المعني باالستعداد والقدرة 
على الصمود في لجنة IASC بتطوير طريقة التأهب واالستجابة 

للطوارئ لتمكين المنظومة اإلنسانية الدولية من اتباع طريقة 
استباقية من أجل االستعداد للطوارئ. تحل طريقة التأهب 

واالستجابة للطوارئ محل »المبادئ التوجيهية المشتركة بين 
الوكاالت للتخطيط للطوارئ من أجل المساعدة اإلنسانية« 

حسبما تمت صياغتها في 2001 وتحديثها في 2007.

يتمثل الهدف من طريقة التأهب واالستجابة للطوارئ في 

تحسين سرعة وحجم المساعدات الهامة التي يتم تقديمها فور 
اندالع أي طوارئ إنسانية.

يوفر التعافي المبكر فرصة لدمج حلول إدارة مخاطر الكوارث 
والحد من مخاطرها في برامج التعافي بعد أي أزمة وتحديًدا 

في الوقت التي تظهر فيه تلك المشكالت بمعدالت كبيرة وتكون 
هناك إرادة سياسية لمواجهتها.

“ثمة عوامل عديدة تؤدي بشكل متكرر إلى عرقلة قدرة 
المنظمات اإلنسانية على االستجابة فور وقوع أي طوارئ 

إنسانية مما يتطلب تقييم االحتياجات وتعبئة الموارد المالية 
وحشد العاملين وتحديد خطوط اإلمداد لتقديم اإلمداد على 

نطاق واسع. وقد ينجم عن ذلك ثغرة في المساعدات اإلنسانية 
األولية. عندما يتم تسليم اإلغاثة اإلنسانية في الوقت المناسب 

وتتم تلبية االحتياجات الهامة بشكل سلس، فإن المجتمعات 
تحصل على ظروف أفضل للتركيز على التعافي سريًعا من 

الصدمة األولية. ونتيجة لذلك، تستطيع المجتمعات أن تخرج 
سريًعا من دوامة األزمة - وهذا شرط أساسي للصمود طويل 
المدى وباألخص لدى المجتمعات التي تواجه أزمات تحدث 

بشكل متكرر. يتم تصميم طريقة ]التأهب واالستجابة للطوارئ[ 
بحيث ينصب التركيز العملي على الطرق التي تتبعها األطراف 

الفاعلة في المجال اإلنساني لالستعداد لتلبية احتياجات 
األشخاص المتضررين من المخاطر الطبيعية والنزاعات بما في 
ذلك مراعاة االحتياجات النوعية لألشخاص المعرضين للخطر 

مثل النساء واألطفال. إن التجارب تؤكد على أن االستجابة 
اإلنسانية الفعالة في بداية اندالع أي أزمة تتأثر تأثًرا عميًقا 

بمستوى االستعداد والتخطيط لدى وكاالت/منظمات االستجابة 
فضاًل عن القدرات والموارد المتاحة لها”.32

يعد االستعداد غير الكافي أحد العوامل الكبرى الكامنة وراء 
تعميق خطورة االحتياجات اإلنسانية ومن ثم زيادة تكلفة 

االستجابة للطوارئ. ثمة حاجة ُملحة إلى تحسين االستعداد 
في إطار القيام باستجابة إنسانية فعالة وذلك في ضوء زيادة 

30 “ينبغي أن تقوم المجموعات - إن أمكن - بتبادل قيادة المجموعات مع 

األطراف الفاعلة الوطنية والتعاون من نظرائها الوطنيين لبناء قدراتهم من أجل 
القيام بأدوار التنسيق في عمليات االستعداد واالستجابة اإلنسانية باإلضافة 

إلى التعافي والتنمية«. )انظر الوحدة المرجعية التابعة للجنة IASC بخصوص 
مجموعة التنسيق على مستوى الدولة، 2015(

31 مثل خطط التنمية الوطنية باإلضافة إلى مستندات البرامج الُقطرية وأطر 

عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، وإستراتيجيات البنك الدولي للمساعدات 
الُقطرية.

32 الوحدة اإلرشادية التابعة للجنة IASC والمعنية بتنفيذ االستجابة للطوارئ 

واالستعداد لها.
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أعداد حوادث الطوارئ الخطيرة على مدارس السنوات القليلة 
الماضية باإلضافة إلى التوقعات المتكررة بأن الطوارئ اإلنسانية 

ستزداد بشكل كبير في المستقبل. يعتمد التعافي المبكر على 
قدرات االستعداد المعززة بل ويسهم في تحسينها:

إن التركيز المتزايد على االستعداد يصدر أمًرا إلزامًيا فورًيا 	 
إلى األطراف الفاعلة في مجال التنمية )والتي تقود عملية 
االستعداد( وفي المجال اإلنساني )والتي تقود االستجابة 

للطوارئ( إلى التواصل والتعاون مع بعضها البعض؛

يستلزم االستعداد أنشطة طويلة المدى )بناء أنظمة وطنية 	 
من أجل االستعداد لمواجهة الطوارئ واالستجابة لها( 

وأنشطة قصيرة المدى )السيناريوهات/الطوارئ المحتملة/
خطط االستجابة للطوارئ التي تضعها المنظمات الدولية 

غير الحكومية واألطراف الفاعلة الوطنية على كافة 
المستويات(. إن كال هذين النوعين من األنشطة يدعم تركيز 

التعافي المبكر على االستفادة من قدرات األنظمة المحلية 
القائمة وتعزيز تلك القدرات؛

كما أن االستعداد الفعال قد يؤدي إلى وضع خطط مدروسة 	 
للتعافي المبكر عن طريق توفير المعلومات المتعلقة 

باألصول الوطنية الموجودة ومستويات تعقيدها مع تحديد 
الجهات التي يمكنها توفير التنسيق/القيادة أو االستجابة 

للطوارئ وتحديد الكيانات المطلوب بنائها؛

على النقيض من ذلك، إذا تم دمج التعافي المبكر بشكل 	 
جيد في االستجابة للطوارئ، فإن مستويات االستعداد )في 

كل من األنشطة الطويلة والقصيرة المذكورة أعاله( ستصبح 
أقوى عندما تتولى األطراف الفعالة في التنمية مجدًدا 

قيادة األطراف الفاعلة الداعمة الوطنية من خالل المعارف 
والقدرات األخرى التي يتم اكتسابها من خالل المشاركة 

المنهجية لألطراف الفاعلة المحلية في االستجابة.

الطرق اإلستراتيجية على مستوى الدولة
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49 مرجع الصورة: مسابقة UNDP/SRF لتصوير الوجوه الصامدة
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يعد التعافي المبكر بمثابة 
طريقة متكاملة وشاملة 

ومنسقة لتحويل فوائد 
األعمال اإلنسانية تدريجًيا إلى 

تعافي مستدام من األزمات 
وبناء القدرة على الصمود وفرص التنمية وصياغة مالمح 

التغيير االجتماعي. على هذا النحو، تمثل هذه الطريقة فرص 
هامة لمواجهة الممارسات التمييزية الهيكلية التي تطول 

األشخاص بسبب النوع أو السن أو خصائص التنوع األخرى.

إن هذه الممارسات التمييزية تمثل عوامل هامة أساسية لنشوب 
األزمات. إن فريق العمل الفني التابع للمجموعة العالمية للتعافي 

المبكر يدرك ضرورة مراعاة تلك المشكالت لتقليل المخاطر 
وبناء القدرة على الصمود وتحسين جودة وفعالية االستجابة.

يتبع فريق العمل الفني التابع للمجموعة العالمية للتعافي 
المبكر طريقة متمركزة حول األشخاص عند تنفيذ األعمال 

اإلنسانية حيث يتم الجمع بين المحددات الشاملة مثل السن 
والنوع وخصائص التنوع المحددة. يشتمل التنوع على اإلعاقة 

وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/اإليدز والصحة 
النفسية والمشكالت النفسية االجتماعية ويشتمل على الحالة 

االجتماعية االقتصادية والدين والجنسية واألصول العرقية 
وذلك حسب السياق القائم.

إن األعمال اإلنسانية المتمركزة حول األشخاص تدرك أن نوع 
الشخص أو سنه أو خصائص تنوع أخرى يحملها تؤثر تأثيًرا 
كبيًرا في طريقة تعرضه للطوارئ وحصوله على المساعدات. 

إن أي طريقة تتمركز حول األشخاص تضمن انخراط 
األشخاص الذين يمرون بالطوارئ في كافة مراحل تصميم 

البرامج وتنفيذها وذلك من خالل المشاركة الجادة لألشخاص 
المتضررين ومراعاة خصائصهم في كافة مراحل األعمال 

اإلنسانية.

وتسهم تلك الطريقة في زيادة دقة وانخفاض تباين 
االحتياجات والثغرات وتحليل األولويات مما يتيح لمجموعة 

التعافي المبكر والقطاعات األخرى أن تقدم برامج إنسانية أكثر 
كفاءة وأكثر فعالية وقائمة على األدلة بما يتسق مع األهداف 

اإلنسانية وذلك عن طريق وضع احتياجات األشخاص في القلب 
من تلك البرامج اإلنسانية.

يقوم فريق العمل التابع للمجموعة العالمية للتعافي المبكر بدعم 
التحليل والتنسيق الذي تقوم بها األطراف الفاعلة في المجال 
اإلنساني من أجل توفير مساعدات مميزة للمتضررين وتوفير 

احتياجات وقدرات الحماية مما يشجع العاملين في مجال 
المساعدات على النظر إلى »الصورة الكاملة« للبيئة االجتماعية 

الثقافية وكيف يشكل ذلك مالمح التجارب المختلفة لدى 
األشخاص عند المرور باألزمات وقدراتهم على التعافي وعلى 

االستمتاع بحقوقهم. كما يسعى إلى تأسيس البرامج اإلجرائية 
على فهم صلب لالحتياجات والقدرات المتمايزة.

ثمة أولوية رئيسية عندما تقوم المجموعة الميدانية بمواجهة 
مشكالت نوعية متعلقة بالتعافي المبكر وتتمثل تلك األولوية 

في مواجهة مشكلة عدم المساواة بين الجنسين. وتمثل 
هذه المشكلة في شتى أنحاء العالم عائًقا كبيًرا أمام التعافي 

والتنمية. ولكن المشكالت المتعلقة بالنوع تميل إلى الحصول 
على أولوية منخفضة خالل الطوارئ وال يتم منحها األولوية 

الكافية عند بدء التعافي. إن الفشل في إدراج المنظورات 
المتعلقة بالنوع مبكًرا في عمليات اتخاذ القرار قد يكون له 

تأثيرات تدوم طوياًل على النساء والرجال والفتيان والفتيات 
- وباألخص في سياق آليات وسياسات وممارسات الحوكمة 

والتي قد تعزز الفروق االجتماعية االقتصادية القائمة بين 
الرجال والنساء. وهذا هو السبب في أن تأتي برامج المساواة 
بين الجنسين في القلب من التعافي المبكر، من حيث جهوده 
في التأثير على دورة البرامج اإلنسانية ودعمه لدمج التعافي 

المبكر في القطاعات األخرى وفي البرامج الخاصة به.

لضمان أن تلبي جهود التعافي المبكر االحتياجات المتمايزة لدى 
النساء والفتيات والفتية والرجال ومن أجل تعزيز المساواة بين 

الجنسين، ينبغي االنتباه بشكل خاص إلى ما يلي: 

التأكد أن النساء والرجال والفتية والفتيات يشاركون بشكل . 1
متساٍو في كل خطوات تصميم البرامج وتنفيذها ومراقبتها 

واستشارة النساء والفتيات بمعزل عن الرجال والفتيان.
تلبي خدمات التصميم احتياجات النساء والرجال والفتيان . 2

والفتيات بالتساوي مع ضمان مشاركة واستفادة نفس العدد 
من الرجال والنساء بالتساوي في المبادرات بما في ذلك 
الحماية االجتماعية والنقد مقابل العمل وسبل المعيشة 

المستدامة. التأهب لالستجابة للطوارئ
استناًدا إلى التحليل على أساس الجنس، تأكد أن النساء . 3

والرجال والفتيان والفتيات يتم استهدافهم في اإلجراءات 
النوعية عندما تسمح الظروف بذلك مثل إقامة مبادرة 

االئتمان المصغر للنساء.
تحليل أثر األزمة على النساء والرجال والفتيان والفتيات . 4

بما في ذلك تقسيم العمل حسب الجنس واحتياجات 
وقدرات النساء والرجال

ضمان سهولة الحصول على التدريبات المهنية والبرامج . 5
التعليمية غير الرسمية وتلبية احتياجات النساء والرجال 

والفتيان اليافعين والفتيات اليافعات بالتساوي.
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في أبريل 2011، اتفق 
رؤساء لجنة IASC على 

دمج المساءلة نحو السكان 
المتضررين في بيانات 

األغراض الخاصة بوكاالتهم
 باإلضافة إلى سياساتهم لتعزيز المساءلة الجماعية داخل 

المنظومة اإلنسانية.

تتمثل االلتزامات الخمسة للمساءلة أمام السكان المتضررين 
فيما يلي: القيادة/الحوكمة، الشفافية، التعليقات والشكاوى، 

المشاركة، التصميم، الرصد والتقييم.

ال يمكن أن تقوم أي طريقة للتعافي المبكر دون المساءلة أمام 
السكان المتضررين تقع الطريقة المتمركزة حول األشخاص 
المتضررين في القلب من التعافي المبكر: المشاركة الفعالة، 
إشراك وملكية المجتمعات المتضررة على المستوى الفردي 

والجماعي. يرتبط التعافي المبكر بإشراك الناس ليس 

كمستفيدين أو كضحايا ولكن كأطراف فاعلة ومشاركين 
وعوامل مساعدة على التغيير.

ال تعد المساءلة قضية منفصلة بل يتم دمجها في طريقة 
التعافي المبكر لتحقيق االستجابة اإلنسانية.

إن زيادة الكوارث حول العالم باإلضافة إلى مدى النزاعات التي 
تمثل تهديًدا للتنمية المستدامة قد أدت إلى تعزيز الحاجة 

إلى اتباع طريقة مستدامة تراعي المساءلة أمام السكان 
المتضررين. إن تنفيذ المساءلة بالشكل الصحيح في التعافي 

المبكر قد يسهم في بث االستقرار في موقف ما مما يمنع زيادة 
التدهور في القدرات الوطنية باإلضافة إلى تقصير المرحلة 

اإلنسانية. عندما تندلع أي أزمة، تؤدي المساءلة أمام السكان 
المتضررين في التعافي المبكر إلى ضمان تأصيل االستجابة 

33 قامت المجموعة الفرعية المعنية بالمساءلة أمام السكان المتضررين بتقديم 

اقتراح حول إنشاء آليات بين الوكاالت لتمكين تحسين المشاركة وتوفير 
المعلومات والتعامل مع التعليقات والشكاوى: حيث يهدف اإلطار التشغيلي 

للمساءلة أمام السكان المتضررين إلى تسليط الضوء على بعض أنشطة 
ومؤشرات المساءلة التي يجب تفعيلها في كل مرحلة من دورة المشروع.

UNDP/فانواتو بعد أسبوعين من إعصار بام، النساء في جزيرة بورت نرفين إرمانجو يبدين اهتمامهن بالمشاركة في خطة العمالة الطارئة. الصورة: سيلك فون بروكهوسن
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اإلنسانية في المجتمعات. ويؤدي ذلك إلى تمكين السكان 
المتضررين من لعب دور أكثر فعالية في عمليات اتخاذ القرارات 
التي تؤثر فيهم ويعد ذلك أحد االلتزامات الخمسة التي تعهد بها 

رؤساء لجنة IASC لتحسين المساءلة أمام السكان المتضررين.

على المستوى الميداني، تثبت المجموعات التزامها بالمساءلة 
أمام السكان المتضررين عن طريق دمج آليات التعليقات 

والمساءلة في اإلستراتيجيات والبرامج المقترحة وآليات 
الرصد والتقييم والتوظيف وتعيين العاملين وإدارة التدريبات 

واألداء وترتيبات الشراكة ورفع التقارير داخل الدول التي تعمل 
فيها. إن المساءلة في مجال التعافي المبكر تخلق المساحة التي 

تكفي الندماج السكان المتضررين في العملية اإلنسانية حيث 
يكسبون الملكية من خالل التعافي الذاتي وآليات التعليقات 

والتأثير في اتخاذ القرارات. في ضوء االهتمام العالمي المتزايد 
وبعد النجاحات التي تم تحقيقها في بناء ثقافة المساءلة، 

ينبغي منح المساءلة أمام السكان المتضررين أولوية أعلى في 
المجموعات العالمية والميدانية.34.

إن برامج التعافي المبكر تستهدف إنشاء عمليات ذاتية 
االستدامة ذات ملكية وطنية من خالل مجموعة من البرامج 

اإلجرائية النوعية التي تدعم السكان المتضررين في استعادة 
حياتهم وأصولهم وإمكانياتهم. ينصب تركيز المساءلة على 

الملكية المحلية وعلى تدعيم القدرات المحلية وبناء االستجابة 
استناًدا إلى فهم شامل للسياق حتى تتم مواجهة األسباب 

الجذرية ونقاط الضعف األساسية باإلضافة إلى النتائج اآلنية 
لألزمة.

تعد المساءلة أمام السكان المتضررين من العوامل األساسية 
لربط التعافي المبكر بالتعافي الكامل في حلقة األعمال 

اإلنسانية والتنمية. ينبغي أن تتعاون المجموعات مع بعضها 
البعض لتعميق إشراك السكان المتضررين في كافة مراحل دورة 

البرامج اإلنسانية واتباع طرق مشتركة في تحقيق الشفافية 
وتوفير المعلومات والتواصل ثنائي المسارات وأنظمة إرسال 

التعليقات والشكاوى ومشاركة المجتمعات المتضررة في 
عمليات اتخاذ القرارات.

 

في خضم األزمات، يشيع 
اعتقاد بأن الموارد الطبيعية 
والبيئة تمثل مسألة بسيطة 

أو أقل إلحاًحا من االحتياجات 
اإلنسانية الفورية.

وال يتم التطرق إلى تصحيح هذا االعتقاد الخاطئ ألن الفوائد 
العملية لتكامل الممارسات والسياسات المستدامة بيئًيا ال 

يتم فهمها جيًدا من قبل ما يكفي من األطراف الفاعلة في 
المجال باإلضافة إلى انخفاض القدرات البشرية في مواقف 

األزمات. يتم تهميش البيئة بشكل كبير على الرغم من أن 
الموارد الطبيعية تكون غالًبا هي نقطة البدء للتعمير االقتصادي 

واالجتماعي وأن التعافي المراعي للبيئة يعد عاماًل أساسًيا 
لضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل.

تؤثر الكوارث والنزاعات وكذلك عمليات اإلغاثة والتعافي على 
البيئة بطرق تهدد حياة البشر وصحتهم وسبل معيشتهم وأمنهم.

تكون الموارد الطبيعية في الغالب مطلوبة لتلبية احتياجات 
اإلغاثة الفورية للسكان المتضررين بعد كارثة أو نزاع ما. لسوء 

الحظ، يتم تحقيق ذلك في الغالب عن طريق االستخراج 
المكثف والسريع للموارد المحلية النادرة مما يؤدي إلى ظهور 

مصادر جديدة للخطر والضعف.

فعلى سبيل المثال، أدت احتياجات الطاقة والتعمير لدى السكان 
المتضررين بالنزاع في أفغانستان إلى إفساد تجارة الفستق التي 

كانت في السابق توفر استثماًرا بيئًيا طويل المدى لدى السكان.

على نحو مشابه، في الفترة بين 1994 و1996، تم استخدام 36 
مليون شجرة من منتزه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية لسد احتياجات الطهي وبناء أماكن اإليواء لالجئي 
رواندا مما يعد تكلفة باهظة للبيئة الطبيعية ولجهود التنمية 

المستدامة المستقبلية.

يتم بناء مخيمات النازحين بسبب ضرورة قصيرة المدى ولكنها 
من الناحية العملية تصمد لسنوات عديدة. إن التنافس بين 

تلك المخيمات من أجل الحصول على الموارد نادرة مثل المياه 
واألخشاب واألراضي قد تحرك النزاع بشكل يعيق جهود بناء 
السالم طويل المدى ما لم تتم إدارة ذلك التنافس بشكل جيد.

في والية دارفور بغرب السودان، جفت آبار المياه في بعض 
المخيمات ونشب نزاع بين المقيمين المحليين واعتاد سكان 

34 فريق AAP/PSEA التابع للجنة IASC، في 2 يونيو 2014
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المخيم على جمع األخشاب وأصبحت إزالة الغابات بشكل واسع 
النطاق أمًرا عادًيا.

قد يؤدي الفشل في مواجهة تلك المخاطر إلى إفساد عملية 
اإلغاثة مما يتسبب في زيادة الخسائر في األرواح والنزوح 
واالعتماد على المساعدات وزيادة المخاطر. يجب أن يقوم 

المسؤولون عن إدارة األزمات والعاملين في المجال اإلنساني 
باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتجنب تلك األضرار مع استرشادهم 

بمبادئ التعافي المبكر.

تهدف تدخالت التعافي المبكر إلى المساعدة 
في تحديد اآلثار المباشرة وغير المباشرة 
المتعلقة بجوانب الخطر األربعة التالية:

الحياة: قد تحدث التهديدات الخطيرة لحياة البشر من . 1
خالل انبعاث المواد الخطيرة في البيئة مثل المواد الكيماوية 

الصناعية والحرير الصخري والهيدروكربونات.  قد يؤدي 
التلوث الهائل في الهواء والتربة والماء إلى حدوث مثل تلك 

المواقف وقد يمثل في اإلصابة بأمراض خطيرة بل وقد 
يؤدي إلى الوفاة. يعد تحديد هذه األنواع من المخاطر البيئية 

الحادة بمثابة أولوية هامة لحماية أرواح المقيمين المحليين 
والعاملين في المجال اإلنساني على حد سواء.

الصحة: تحدث التهديدات الصحية لدى البشر أيًضا بسبب . 2
انبعاث المواد والنفايات الخطيرة إلى البيئة. على الرغم 

من أن التعرض لها لفترة قصيرة قد ال يكون مميًتا إال أن 
التعرض لها لفترة طويلة قد يهدد صحة البشر. أصبح 

تحديد المخاطر البيئية التي تهدد الصحة إحدى األولويات 
في األيام التي تلي أي حالة طارئة تقع.

سبل المعيشة: يتم تهديد سبل عيش البشر بسبب اإلضرار . 3
بالموارد الطبيعية واألنظمة البيئية مثل الغابات ومراعي 

الماشية والتربة واألراضي الرطبة والشعاب المرجانية. إن 
الخسارة المفاجئة للمنافع والخدمات البيئية تنطوي في 
الغالب على خسارة فورية لسبل المعيشة واالعتماد بعد 

ذلك على المعونات اإلنسانية. واألكثر تضرًرا من ذلك هو 
أفراد المجتمعات األشد فقًرا واألكثر تعرًضا للخطر. يعد 

تحديد اآلثار البيئية المترتبة على سبل عيش البشر إحدى 
األولويات المطلوبة خالل مرحلة التعافي المبكر.

األمان: يتم تهديد أمان البشر عند اإلضرار بالموارد البيئية . 4
أو خدمات األنظمة البيئية. في بعض الحاالت، يؤدي هذا 
اإلضرار إلى زيادة تعرض الموارد الطبيعية للمخاطر مثل 

استئصال أشجار المنجروف الساحلية ويفقد المجتمع 
اإلنساني في حاالت النزوح الكبير الفرصة للحد من اآلثار 
البيئية الناجمة عن توطين الالجئين والمهجرين داخلًيا. 

فانواتو إدارة النفايات في الجزيرة العاصمة في توفالو تمثل معاناة مستمرة بسبب نقص المساحة واألنظمة الحديثة لفصل النفايات. 
UNDP/الصورة:  سيلك فون بروكهوسن
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تتزايد الدعوات لجعل 
االستجابة اإلنسانية مبنية 
على األدلة وأكثر تكاماًل 

وأكثر قابلية للمساءلة.
قد تسهم اإلدارة الجيدة للمعلومات في تحقيق تلك األهداف. 
باإلضافة إلى ذلك، يؤدي االستخدام الفعال لمنتجات المعرفة 
وأدوات االتصال )تقارير األوضاع الراهنة، تقارير القطاعات، 
التراسل مع الجهات المانحة( إلى ضمان بقاء التعافي المبكر 
قائًما ضمن اهتمامات الوكاالت وفي أذهان متخذي القرارات 

في الجهات المانحة طوال مراحل االستجابة. في التعافي 
المبكر، تصبح إدارة المعلومات إحدى األولويات الالزمة 

لتنسيق وبرمجة التعافي المبكر بشكل فعال في جميع مراحل 
االستجابة.

إن األدلة التي يتم تجميعها من مصادر ثانوية أو رئيسية ويتم 
تحليلها واستخدامها وتبادلها بشكل فعال قد تؤدي إلى:

البرهنة على ضرورة القيام بتدخالت نوعية للتعافي المبكر 	 
وتقييم القدرات الموجودة بالفعل؛

ربط معلومات الحكومة والتنمية واألعمال اإلنسانية لتوفير 	 
معايير أساسية يمكن االستناد إليها في قياس التقدم في 

التعافي المبكر؛

اتخاذ قرارات مدروسة حول ضرورة أو عدم ضرورة تفعيل 	 
مجموعة منفصلة لالعتناء بأنشطة محددة في التعافي  

المبكر أو إمكانية أو عدم إمكانية االعتناء بتلك األنشطة من 
خالل آليات التنسيق القائمة؛

دراسة دورة البرامج اإلنسانية والتخطيط اإلستراتيجي 	 
والدعم وتعبئة الموارد؛

ضمان أن تبقى التدخالت مناسبة وأن يتم تنفيذها بالطريقة 	 
األكثر فعالية بالنسبة للنساء والفتيات والفتيان والرجال؛

البرهنة على األثر والقيمة اإلضافية التي يحققها التعافي 	 
المبكر طوال مراحل االستجابة المبكرة؛

البرهنة على مساهمة التدخالت النوعية في بناء القدرة 	 
على الصمود.

قد يصبح التعافي المبكر الرابط األساسي بين األنظمة 
والمعارف والبيانات الجوهرية في العمل اإلنساني والتنمية. إن 

االستفادة من هذه الروابط قد يؤدي إلى ميراث مستدام ألن 
إدارة المعلومات في عملية االستجابة للطوارئ قد توفر الفرص 

الالزمة لترقية أو تنشيط أنظمة المعلومات الوطنية الفعالة. 
على المستويات الوطنية واإلقليمية، قد تؤدي اإلدارة الجيدة 
للمعلومات إلى: التوصل إلى ممارسات جيدة لحماية البيانات 

مما يضمن حقوق األفراد والسكان وسالمتهم؛ تعزيز االستفادة 
من البيانات المصنفة حسب الجنس والنوع لضمان فهم 

االحتياجات والقدرات المختلفة لدى النساء والفتيات والفتيان 
والرجال؛ ولتشجيع تجميع البيانات الشاملة مما قد يؤدي إلى 

رصد وتقييم التقدم بشكل دقيق استناًدا إلى الممارسة العملية.

إن تفعيل حالة الطوارئ L-3 يستلزم النشر الفوري لفريق 
التعافي المبكر يتكون من مستشاري التعافي المبكر ومنسق 

المجموعات )عند تفعيل هذا الدور( ومسؤول إدارة المعلومات 
كجزء ال يتجزأ من آلية االستجابة السريعة بين الوكاالت. 

إن تعيين مسؤول مخصص إلدارة المعلومات سيدعم منسق 
المجموعات على سبيل المثال ال الحصر في االستعداد لتخطيط 

التعافي المبكر وتحليل البيانات المستمدة من تقييمات 
االحتياجات واالستجابة وتحضير تحليالت البيانات من أجل 

رفع التقارير مثل استعراض االحتياجات اإلنسانية أو تقرير 
الرصد الدوري. إن تعيين مسؤول إدارة معلومات لدعم مستشار 
التعافي المبكر يعًدا عاماًل أساسًيا في توفير المنتجات المعرفية 

التي تجسد طرق اندماج االستجابة اإلنسانية في طريقة 
التعافي المبكر.

» قد يكون تجميع البيانات 
وتحليلها وتناقلها بشكل فعال 
ومنهجي هو الوسيلة األفضل 

إلثبات القيمة اإلضافية التي 
يحققها التعافي المبكر لالستجابة 

في حد ذاتها ولتحقيق أهداف 
زيادة القدرة على الصمود على 

المدى البعيد على حد سواء 
)بما في ذلك االستعداد( وتوفير 
الحلول الدائمة وعمليات التحول 

الفعال.«
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إن تعيين مسؤول إدارة معلومات يتحلى بالمهارات التحليلية 
قد يؤدي إلى تقليل العبء الواقع على األفراد المثقلين بمهام 

أخرى عن طريق المساعدة في ترتيب األعمال حسب أولوياتها 
وتقليل جوانب القصور عن طريق التشجيع على تبادل 

المعلومات بين الوكاالت؛ وقد يؤدي إلى دمج التعافي المبكر 
دمًجا كاماًل في مجموعات العمل المعنية بإدارة المعلومات 

وآليات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وأنظمة رفع التقارير 
والدعم. يستطيع مديرو المعلومات ذوو الخبرة أن يساعدوا في 
البرهنة على األثر الذي تتركه تدخالت التعافي المبكر عن طريق 
تقديم النصائح المتعلقة بالرصد والتحليل والتقييم استناًدا إلى 

المؤشرات المتاحة.

يستطيع مديرو المعلومات أيًضا دعم دمج مؤشرات التعافي 
المبكر في المجموعات األخرى. ويؤدي ذلك إلى تمكين مساهمة 

إجراءات التعافي المبكر في تحقيق االستجابة الكلية وقياس 
القيمة اإلضافية للتعافي المبكر في كافة القطاعات. فعلى سبيل 

المثال، قد تؤدي البيانات المتعلقة بالمساهمة في إعادة توفير 
سبل المعيشة والخدمات االجتماعية بشكل سريع بعد اندالع 
أزمة ما قد يوفر دلياًل دامًغا على مساهمتها في بدء التعافي.

تزداد أهمية توافر المعلومات الجديرة بالثقة في كافة 
االستجابات. ومن ثم، ينبغي مواجهة التحديات التي تواجه 

اإلدارة القوية للمعلومات من أجل تحقيق التعافي المبكر.

مرجع الصورة: مسابقة UNDP/SRF لتصوير الوجوه الصامدة
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قيادة - عملية االستجابة بأكملها 
عند مستوى منسق الشؤون 

اإلنسانية والفريق الُقطري للعمل 
اإلنساني في كافة وداخل 

المجموعات/القطاعات

توضيح الروابط وترتيب أولويات التعافي المبكر في خطط 	 
االستجابة اإلنسانية 

العمل على تعزيز التزامات وقدرات الحكومات المتضررة 	 
على حماية شعوبها قدر اإلمكان ) منسق الشؤون اإلنسانية 
والفريق الُقطري للعمل اإلنساني ومنسقي المجموعات دخل 

كل دولة(

العمل التعاوني مع المجتمعات المتضررة مع االعتراف 	 
بقدراتها والعمل على تدعيم تلك القدرات جانب إلى جنب 

مع االستجابة اإلنسانية.

التنسيق - عدم االقتصار في 
التواصل على األطراف الفاعلة 

في العملية اإلنسانية

المشاركة بشكل أكثر انتظاًما مع األطراف الفاعلة في 	 
التنمية في مرحلة التنسيق؛ بمعنى التفكير في إقامة 
منتديات التنسيق المشترك المنتظم ومن بينها برامج 

شبكات أمان الضمان االجتماعي أو إصالحات األراضي 
والمساكن )الفرق الُقطرية للعمل اإلنساني ومنسقي 

المجموعات داخل الدولة(

دراسة التجمعات اإلبداعية الختبار خيارات الحلول الدائمة 	 
المبكرة في أي أزمة بما في ذلك استعراض ظروف السوق 

بمشاركة القطاع الخاص )منسقو الشؤون اإلنسانية والفرق 
الُقطرية للعمل اإلنساني ومنسقي المجموعات داخل الدولة 

والجهات المانحة(

زيادة مراعاة األماكن الفعلية لمراكز التنسيق دون اإلقليمية 	 
بغرض تعزيز روابط التعافي المبكر التي ينبغي تقسيمها إلى 

التنسيق واإلدارة المستمرة لالستجابة لضمان التقارب مع 
السلطات اإلقليمية أو المحلية.

التمويل - ينبغي توفير الموارد 
وينبغي ترتيب المتطلبات حسب 

أولوياتها

البحث عن طرق لضمان الترابط بين مسارات التمويل في 	 
التنمية واألعمال اإلنسانية على طول خطوط إستراتيجية 

التعافي المبكر؛ ويعني ذلك الحصول على تدفقات تمويالت 
التنمية بشكل أسرع عبر اإلنترنت )الجهات المانحة(

زيادة االستفادة من صناديق التمويل الجماعي للتعافي 	 
المبكر داخل كل دولة )منسقو الشؤون اإلنسانية والفرق 

الُقطرية للعمل اإلنساني والجهات المانحة(

التأكد من أن ممارسات ترتيب متطلبات التمويل حسب 	 
أولوياتها ال يقتصر على متطلبات اإلنقاذ الفوري لألرواح بل 

يغلب عليها الطابع اإلستراتيجي في مراعاة أبعاد التعافي 
المبكر أيًضا.

المرونة - للتكيف مع التخطيط 
والتنسيق بين الوكاالت حسب 
السياسات المتطورة ديناميكًيا

القيام بالتقييم المتكرر لمنظومة التنسيق استناًدا إلى 	 
السياق المتطور؛ دراسة الطرق اإلبداعية لسد الفجوات بما 

في ذلك بناء مجموعات مخصصة للتعامل مع مشكالت 
التعافي المبكر )الفرق الُقطرية للعمل اإلنساني(

01

02

03

ظهرت أربعة عوامل للتمكين كعوامل أساسية لنجاح دمج 
التعافي المبكر والتي ترتكز عليها التوصيات الكلية.

04
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http://er.humanitarianresponse.info/  .1

https://www.humanitarianresponse.info/en/coordina tion/clusters/ :2.  الوحدة المرجعية للتنسيق بين المجموعات

document/iasc-reference-module-cluster-coordination-country-level-0

3.  لمزيد من المعلومات عن التعافي المبكر الذي تقوم به المجموعات األخرى، الرجاء الرجوع إلى:

» http://www.globalcccmcluster.org/ - تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات

» http://educationcluster.net/ -التعليم

» http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency-telecommunications- - االتصاالت في حالة الطوارئ
cluster

» http://foodsecuritycluster.net/ - األمن الغذائي

» http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/# - الصحة

» http://logcluster.org/ - اللوجستيات

» http://nutritioncluster.net/ - التغذية

» http://www.globalprotectioncluster.org/ - الحماية

» www.sheltercluster.org/ - المأوى

» http://washcluster.net/ - المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

» http://siteresources.worldbank.org/ :2011 للتعرف على الحلول الدائمة، اطلع على قرار األمانة العامة لعام
EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1265299949041/6766328-1265299960363/SG-Decision-

Memo-Durable-Solutions.pdf

تتوافر موارد إضافية بما في ذلك األمثلة على دراسات الحالة 
والمالحظات الفنية التي ينتجها الشركاء والمجموعات العالمية 

األخرى بخصوص دمج التعافي المبكر في مختلف القطاعات 
http://www.earlyrecovery.global عبر الموقع اإللكتروني

http://er.humanitarianresponse.info
http://www.humanitarianresponse.info/en/coordina tion/clusters/
http://www.globalcccmcluster.org/
http://www.globalcccmcluster.org/
http://www.educationcluster.net
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergency
http://foodsecuritycluster.net
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en
http://logcluster.org
http://nutritioncluster.net
http://www.globalprotectioncluster.org
http://www.sheltercluster.org
http://washcluster.net
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1265299949041/6766328-1265299960363/SG-Decision-Memo-Durable-Solutions.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1265299949041/6766328-1265299960363/SG-Decision-Memo-Durable-Solutions.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1265299949041/6766328-1265299960363/SG-Decision-Memo-Durable-Solutions.pdf
http://www.earlyrecovery.global
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الملحق 1
قائمة بأنشطة وطرق 

التعافي المبكر اإلرشادية

دمج التعافي المبكر                                
في كل القطاعات:

العمل بالتعاون مع الوزارة المعنية )أو أي نظير وطني( 	 
بأقصى درجة ممكنة لضمان تصميم كل أنشطة الطوارئ 

وتنفيذها بطرق تسهم في إعادة بناء القدرات الوطنية 
ودعم الخطط والمعايير الوطنية

تخطيط الخدمات المتاحة واألطراف المعنية	 

تجنب إنشاء أنظمة موازية	 

تحديد القدرات المحلية وإشراكها	 

التعاون مع األطراف األخرى لتجنب التكرار والتقييم 	 
المرهق. ينبغي أن تجسد كل التدخالت نتائج التقييمات 
لضمان أنها مناسبة للسياقات القائمة )السياقات المتعلقة 

بالنزاع أو الكوارث أو السياقات الثقافية أو الجنس أو البيئة 
أو غير ذلك( وأن تنفيذها يتم بطريقة تقلل )أو على األقل 

ال تؤدي إلى تفاقم( االضطرابات الفعلية أو المحتملة وسط 
السكان المتضررين

التأكد من مشاركة السكان المتضررين في آليات اإلصالح 	 
)الشكاوى( وإخبارهم بها وتوافرها لهم في كافة جوانب 

دورة البرامج )المساءلة أمام السكان المتضررين(

التأكد من مشاركة كل األفراد العاملين المحليين في كل 	 
أنشطة التقييم والتخطيط واالستجابة

التأكد من تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في المشاركة 	 
والتدريب

في القطاعات التي توجد بها مستويات تدريبية محددة 	 
على الصعيد الوطني )مثل المعلمين والعاملين في مجال 
الصحة( ينبغي أن يتسق تعزيز القدرات مع تلك المعايير 

وأن يهدف إلى تحقيق األهداف الوطنية وليس فقط أهداف 
شريك/وكالة التدريب.

في المواقف التي يؤدي النزوح فيها إلى زيادة المخاطر 	 
المحدقة بالمجتمعات المضيفة، يجب توفير الدعم 

للمجتمعات لتقليل احتمالية التوترات مع تحسين سبل 
المعيشة أو الخدمات االجتماعية األساسية لكال المجتمعين 

الضيف والمضيف.

تعزيز التحويالت النقدية من أجل االستجابة لألزمات 	 
بالشكل المناسب. يسهل توزيع األموال النقدية مما يؤدي 

إلى تمكين األشخاص واألسر من الحصول عليها وتمنح 
األسواق المالية القدرة على استدامة العمل خالل فترات 
األزمات. عند توفير األموال النقدية للنساء، فإن ذلك قد 
يؤدي إلى تقليل عدم المساواة بين الجنسين )على الرغم 

من ضرورة رصد االحتياجات الحساسة للجوانب الثقافية 
ألن تسليم األموال النقدية للنساء قد يؤدي إلى زيادة العنف 

ضدهن(

ينبغي أن تعمل كل التدخالت على تعزيز التزامات المساءلة 	 
أمام السكان المتضررين وأن يتم تنفيذ تلك التدخالت بما 

يتفق مع تلك االلتزامات
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تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات
تأكد أن هياكل المخيمات وتخطيطاتها تتجاوب مع 	 

األولويات الثقافية التي تم تحديدها خالل المناقشات مع 
سكان المخيمات )الرجال والنساء على حد سواء لتعكس 

أولوياتهم المختلفة(

العمل مع قيادات المجتمع الموجودة في المخيمات )ذكوًرا 	 
وإناًثا بشكل يعكس األصول العرقية والديانات المختلفة 

التي يتشكل منها المخيم(

التعليم           
ملحوظة: تتسق كل تدخالت التعليم في حاالت الطوارئ تقريًبا 

مع مبادئ التعافي المبكر حيث ينصب التركيز على استرداد 
فرص التعليم لكافة األعمار ولألطفال من كال الجنسين ويتم في 
بعض الحاالت تحسين الفرص أمام األشخاص الذين عانوا سابًقا 

من محدودية الفرص.

إدراج عنصر االتصال من أجل التنمية )C4D( ضمن 	 
االستجابة التعليمية بحيث يحصل العائدون على مزيًدا 
من المعرفة حول الخدمات االجتماعية التي يستحقون 

الحصول عليها عندما تم تهجيرهم في األصل. )يعد أطفال 
المدارس بمثابة قاطرة التغيير حيث أنهم ينقلون ما يتلقونه 

من رسائل إلى آبائهم بشكل فعال بدرجة أكبر من الوسائط 
األخرى(

العمل مع األطراف الفاعلة في مجال األعمال النفسية 	 
االجتماعية والحماية لضمان دمج تلك العناصر بشكل 

مناسب في التعليم حسب السياق القائم

التأكد من تسجيل المدارس المجتمعية لدى األنظمة 	 
الوطنية وتقديم التدريبات للمعلمين فيما يتعلق بالمعايير/

المناهج الوطنية

دعم التوثيق الوطني لألطفال الذين يحضرون إلى المدارس 	 
لضمان حصولهم على الخدمات المناسبة

األمن الغذائي          
تصميم المساعدات الغذائية بحيث تكون مناسبة للسياقات 	 

القائمة - أي توفير بذور مقاومة للجفاف والتي تنتج أطعمة 
مناسبة ويمكن االستعانة بسيقانها في بناء المساكن

تحديد التجار المحليين الذين يمكنهم بيع المنتجات 	 
)كاألسماك( في مقابل القسائم أو األموال النقدية للسكان 

المتضررين ومن ثم تتم تلبية االحتياجات الفورية من 
الطعام وزيادة سبل المعيشة لدى أولئك التجار وتنشيط 
األسواق المحلية ومن المحتمل أن يتم االرتقاء بمعايير 

التغذية الوطنية

الصحة            
تكامل انتقال قدرات اإللمام باألمور الطبية بين العاملين من 	 

خارج الدولة وداخلها والذين يعملون سوًيا في مخيمات 
النازحين

تعزيز آليات العناية في حالة الصدمات عن طريق التواصل 	 
مع مستشفيات التحويل الوطنية بحيث تتعاون المنظمات 
الدولية غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب األحمر مع 

السلطات اإلقليمية والوطنية لبناء القدرات الالزمة للتعامل 
مع األعداد الهائلة المحتملة من اإلصابات الحرجة الناجمة 

عن العنف

زيادة مرتبات األخصائيين الصحيين الحكوميين لضمان 	 
توافر المساعدات الطبية في المناطق المتضررة من األزمات 

وباألخص في المناطق النائية بشدة. يستطيع أولئك 
الموظفون تنفيذ حمالت للتوعية بالصحة والتغذية لدى 
المجتمع لرفع المستويات الصحية ومن ثم تعزيز القدرة 

على الصمود في وجه تأثيرات الجفاف أو األزمات األخرى

توفير وصول كل األشخاص الذين هم في سن اإلنجاب إلى 	 
خدمات صحية إنجابية شاملة ومتكاملة

التغذية           
تدريب الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على 

اإلدارة المناسبة لمراكز المرضى الخارجيين ومراكز المساعدة 
على استقرار الحاالت الصحية أو مراكز التغذية العالجية 

للمرضى الداخليين وبرامج التغذية التكميلية
دعم القائمين على الرعاية والعاملين في مجال الصحة 	 

وتزويدهم بأفضل الممارسات المثالية لتغذية الرضع 
واألطفال الصغار
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تشجيع االقتصار على الرضاعة الطبيعية خالل أول  «
ستة شهور من عمر الطفل

تشجيع استمرار الرضاعة الطبيعة لمدة 6-24 شهًرا  «
أو أكثر

دعم بدء التغذية التكميلية المناسبة عند وبعد بلوغ  «
الطفل سن 6 شهور

دعم السياسات المتعلقة بتنفيذ ورصد مدونة بدائل لبن األم	 

تدريب العاملين في مجال الصحة على برامج مراقبة 	 
ومكافحة حاالت النقص في المغذيات الدقيقة 

توفير المعلومات والتدريبات لدعم مقدمي الرعاية وحشد 	 
المجتمع والتثقيف الغذائي المرتبط بمنظومة المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة

إنشاء/تقوية أنظمة رصد التغذية ومراقبتها للتوصل إلى 	 
تدخالت مدروسة

إصالح وبناء مراكز التأهيل الغذائي إلدارة األطفال التي 	 
تعاني بشدة من مضاعفات سوء التغذية

االستفادة من القدرات المحلية بما في ذلك الممارسات 	 
المجتمعية لضمان تقديم باقات/خدمات تغذية شاملة

تدريب الموظفين الحكوميين على إدارة أزمات سوء 	 
التغذية الحاد

تطوير ورصد االلتزام بإرشادات إدارة سوء التغذية الحادة 	 
واستبيانات التغذية بجهود المجتمع

في األزمات الدورية وتحت قيادة الحكومة - إن أمكن، يتم 	 
توجيه األطراف الفاعلة لالتفاق على المعايير الالزمة لبناء 

القدرات المطلوبة لالستعداد ألزمات التغذية واالستجابة لها 
في ظل »نظام تغذية« يعمل بشكل جيد

وضع خطة شاملة لالستجابة ألزمات التغذية	 

إنشاء نظام لرصد التغذية	 

دعم سبل المعيشة مثل تطبيق مبادئ النقد مقابل العمل 	 
وقسائم الطعام

الحماية             

حماية األطفال

االستفادة من آليات التنسيق الموجودة مسبًقا بما في ذلك 	 
تلك اآلليات التابعة للحكومة عندما يتعذر إدراج الجهات 

الحكومية كجهات دائمة في آلية التنسيق لحماية األطفال، 
احرص قدر اإلمكان على الحفاظ على العالقة معهم

تشجيع إشراك المجتمع المدني المحلي في تنسيق جهود 	 
حماية األطفال والتوعية بها

الضغط على متخذي القرارات في الحكومة لضمان إدراج 	 
أولويات حماية األطفال في الخطط اإلستراتيجية وعمليات 

جمع األموال

الضغط على متخذي القرارات في الحكومة التخاذ كل 	 
الخطوات الالزمة لضمان أن كل األطراف الفاعلة واألطراف 

المعنية المنخرطة و/أو المستجيبة ألزمة ما تعمل وفًقا 
للوائح الصحية الدولية.

الدفاع بالنيابة عن كل الشركاء في تنفيذ حماية األطفال 	 
بخصوص المشكالت المتنوعة بما في ذلك الوصول إلى 

األطفال والسياسات الحكومية المتعلقة بالرعاية والتبني

التأكد من أن رواتب العاملين في حماية األطفال في 	 
المنظمات الدولية ال تمثل عاماًل ينفر الناس من االنضمام 

إلى المؤسسات الحكومية

تحديد آليات التكيف الضارة مثل عمل األطفال وتطوير 	 
تدابير مناسبة للوقاية واالستجابة بالتعاون مع المجتمعات 

والسلطات واألطراف الفاعلة األخرى

العنف القائم على نوع الجنس

تحديد آليات التكيف مثل ممارسة الجنس من أجل البقاء 	 
وتطوير تدابير مناسبة للوقاية واالستجابة بالتعاون مع 

المجتمعات والسلطات واألطراف الفاعلة األخرى

رفع الوعي لدى المجتمعات والسلطات وبناء قدراتها على 	 
مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وباألخص العنف 

الجنسي وتوفير الخدمات المناسبة للضحايا

تجميع كل البيانات وتخزينها واستخدامها باالتساق مع 	 
الممارسات الجيدة )أي بحيث ال تؤدي إلى تعرض الضحايا 

الناجين ومجتمعاتهم لمزيٍد من الخطر وبموافقة األفراد 
المعرضين للخطر مثل النساء وكبار السن والصغار. في 

المناطق مثاًل التي يمكن تأمينها وال يمكن القيام بذلك بعد 
حلول الظالم.
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التخطيط من أجل عمليتي الرصد والتقييم المصنفة حسب 	 
السن والجنس والتأكد من إدراج شرائح سكانية مختلفة في 

كلتا العمليتين.

دراسة مشكالت الحماية المتعلقة بالتنوع من حيث نوع 	 
الجنس والسن لضمان تحقيق مبدأ »رفع الضرر«. على 

سبيل المثال، يجب عدم القيام بإعادة تأهيل مرافق المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية - بطريقة ال تعرض 

الفئات الضعيفة للخطر.

المساكن واألراضي والعقارات
التأكد من عدم وقوع السكان المهجرين والعائدين والنساء 	 

بشكل خاص كضحايا للتمييز فيما يتعلق بحقولهم في 
األراضي والممتلكات

حماية سجالت األراضي والممتلكات في الحاالت الطارئة	 

تسجيل مطالبات المهجرين داخلًيا والعائدين بأمالكهم	 

تحديد أهم القوانين واللوائح المتعلقة باألرض والممتلكات 	 
بما في ذلك قوانين ولوائح المساكن والممتلكات التمييزية 

فيما يتعلق بالنزوح والسن والنوع

تحديد خيارات اإلحالة من القوانين العرفية إلى المحاكم 	 
القانونية الرسمية

بناء القدرات الالزمة آلليات استرداد الحقوق	 

تحديد الحاجة إلى آليات فض النزاع حول الملكيات ودعم 	 
االستجابة المناسبة على مستوى المجتمع والسلطة المحلية 

والمستوى الوطني

مساعدة العائالت المضيفة في إدخال تحسينات طفيفة 	 
على البنية التحتية لمنازلهم للتخفيف من نفقات استضافة 

المهجرين داخلًيا

األعمال المتعلقة باأللغام

تشجيع وكاالت إزالة األلغام على منح األولوية إلزالة األلغام 	 
من المناطق السكنية قبل تشجيع المهجرين داخلًيا/الالجئين 

على العودة طواعية.

الحلول الدائمة: التهجير والعودة وإعادة 
اإلدماج

دعم السلطات الحكومية من خالل تخطيط عودة السكان 	 
النازحين وإعادة إدماجهم

توفير التأييد واألنشطة األخرى لضمان أن تتمكن العائالت 	 

من القدرة على اتخاذ قرار مدروس وخاٍل من الضغوط 
فيما يتعلق بالحلول الدائمة: العودة واالستقرار محلًيا أو 

االستقرار في مكان آخر في الدولة

دعم مجموعات السكان النازحين لتقييم ظروف منازلهم 	 
والتخطيط لعودتهم من خالل مجتمعات تستقبلهم تم 

تعزيز سبل المعيشة فيها وبناء القدرات فيها وبناء السالم 
المجتمعي فيها بالشكل المناسب.

توفير آلية لالستجابة عندما يتعرض األشخاص لظروف 	 
قهرية أو ألي ضغوط أخرى

تقييم األبعاد البيئية للنزوح والعودة/إعادة اإلدماج وتحديد 	 
اإلجراءات الوقائية مع المجتمعات والسلطات

تنفيذ تقييمات نوعية متعلقة بالنزاعات لضمان »شمولية« 	 
طرق إعادة اإلدماج وأنها تواجه عوامل تأجج النزاع 

اقتصادًيا واجتماعًيا.

تسهيل مفاوضات فض النزاع وآليات تالحم المجتمع مع 	 
األطراف المعنية المناسبة

سيادة القانون

توفير المساعدات القانونية/التعويضات لضحايا العنف 	 
الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك بناء 

القدرات لدى شبكات المحامين والقضاة ورجال القانون 
ورجال الشرطة لتحديد ومواجهة تلك الوقائع من خالل 

األنظمة الحالية لتطبيق القانون والمحاكم.

تدريب رجال الشرطة/جنود حفظ السالم الدوليين 	 
واإلقليميين على حماية المدنيين وبناء قدرات نظرائهم 

المحليين/الوطنيين

تنفيذ تقييم االحتياجات وتحديد أولويات الحصول على 	 
العدالة )كنشر الوعي وتمكين المجتمعات فيما يتعلق 

بالحقوق األساسية(

بناء مراكز المعلومات القانونية لتوفير الحصول على 	 
المعلومات القانونية
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اإليواء            
تحديد اللوائح الوطنية المتعلقة ببناء أماكن اإليواء 	 

المستخدمة في التعافي واستعراض قوانين البناء وتطبيقها

دعم وضع سياسة للبناء تشتمل على تقليل المخاطر 	 
وتراعي المشكالت المتعلقة بالجنس ونقاط الضعف وعدم 

التمييز

تدريب الحرفيين المحليين على أنواع المباني المقاومة 	 
لألعاصير والزالزل والفيضانات

تشجيع وبناء قدرات المجتمعات على بناء وحدات اإليواء 	 
وتوفير الدعم لوحدات اإليواء المجتمعية المخصصة لذوي 

االحتياجات الخاصة

مرافق المياه والصرف الصحي        
والنظافة الصحية والصحة       

إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي من 	 
خالل العمل مع الجهات الحكومية المناظرة المناسبة

تعيين منسق للمجموعات في سلطة مرافق المياه إلشراك 	 
السلطات الوطنية في االستجابة )هايتي(

تدخالت التعافي المبكر المنفصلة

التعافي في سبل المعيشة والدخل

برامج العمل في الطوارئ وتعافي المؤسسات: توفير فرص 	 
العمل من خالل التعافي الفوري أو الشركات الصغيرة 

ومتناهية الصغر والتي فقدت األصول اإلنتاجية خالل 
األزمات

توفير منح/باقات المبتدئين )أموال لشراء البذور  «
ألول مرة أو المعدات( الستئناف/لبدء أنشطة 

التوظيف الذاتي(

يؤدي تعافي المؤسسات إلى ربط المستفيدين  «
بالفرص طويلة المدى مثل االئتمان المصغر وأنظمة 

التوفير والتدريب

توفير النقد مقابل المال من أجل إعادة تأهيل البنية  «
التحتية األساسية في المجتمع

تطوير المهارات من خالل التدريب المهني و/أو  «

المبادرات التعليمية ذات الصلة

توفير السلع والخدمات الموجهة حسب الطلب استناًدا إلى 	 
تقييمات السوق والتحليل والتخطيط

إعادة تأهيل البنية التحتية في المجتمع عن طريق 	 
استخدام المعرفة والمواد والعمالة والتقنيات المتوافرة 

محلًيا والتي تؤدي إلى بناء الشراكات مع السلطات المحلية، 
وتزويد المشاركين بمهارات إضافية وتوفر إمكانية إدرار 
الدخل لكل من النساء والرجال على حد سواء واسترداد 

القدرة التشغيلية للشبكات االجتماعية واالقتصادية

إصالح أنظمة مكافحة الفيضانات والري «

إعادة بناء البنية التحتية للمجتمع بحيث تكون ذات  «
قدرة أ فضل على الصمود في وجه الصدمات

إعادة بناء العالقات المجتمعية التي تدعم التعافي  «
االقتصادي المحلي مثل األسواق أو الطرق التي 

تربط األسواق بالمجتمعات والجسور وغيرها.

استخدام تقنيات وطرق ال تضر بالبيئة من أجل  «
إعادة بناء البنية التحتية للمجتمع من خالل 
االستفادة من المواد المعاد تدويرها والمواد 

المستمدة محلًيا والموارد الطبيعية المدارة بشكل 
مستدام مثل تجنب إزالة الغابات. إدارة النفايات 

الصلبة البلدية واألنقاض:

إزالة األنقاض التي خلفتها األزمة بمجرد انتهاء  «
عمليات البحث واإلنقاذ

دعم الحكومة لتخطيط وتنسيق عمليات إزالة  «
األنقاض و/أو تجميع النفايات الصلبة البلدية

توفير المساعدة الفنية لتنفيذ رفع الحطام عملًيا  «
وإعادة تدوير األنقاض

تدعيم السياسات واألنظمة المؤسساتية لتطوير  «
الحلول المستدامة والمناسبة ثقافًيا

إعادة تدوير األنقاض أو النفايات الصلبة البلدية  «
من أجل توفير سبل معيشة إضافية وفرص عمل 

إضافية باإلضافة إلى حماية البيئة

الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل  «
إدارة النفايات الصلبة

استرداد واستنساخ مراكز تحويل األموال	 

توفير وإصالح قوارب الصيد ومعداته	 

استرداد المحاصيل التالفة وتوزيع البذور وقسائم صرف 	 
البذور والمخصبات واألدوات اليدوية وتقديم االئتمانات 

للتجار والتشجيع على اتباع أساليب محسنة إلدارة األراضي 
لمنع تعرية التربة وإنهاكها باإلضافة إلى تنويع المحاصيل 

بما في ذلك المحاصيل المدرة للنقد.
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استرداد الخدمات االجتماعية األساسية 
وتحسينها

ضمان إعادة التأهيل األساسي للخدمات االجتماعية 	 
الرئيسية )الصحة والمدارس والمراكز المجتمعية وشبكات 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية( مع مراعاة توفير 
األجهزة والبرامج الالزمة لتشجيع استدامة الخدمات

بناء قدرات المجتمعات/السلطات المحلية للحفاظ على 	 
الخدمات على المدى الطويل ويشمل ذلك الممارسات 

الصحية الجيدة

ضمان إعادة التأهيل األساسي للخدمات االجتماعية 	 
الرئيسية )الصحة والمدارس والمراكز المجتمعية وشبكات 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية( مع مراعاة توفير 
األجهزة والبرامج الالزمة لتشجيع استدامة الخدمات

بناء قدرات المجتمعات/السلطات المحلية للحفاظ على 	 
الخدمات على المدى الطويل ويشمل ذلك الممارسات 

الصحية الجيدة

الحوكمة

استرداد وظائف الحوكمة المحلية	 

إعادة تأهيل المرافق الحكومية األساسية وتوفير  «
دعم المواد والمعدات

التعاون مع الحكومة المحلية من أجل استئناف  «
تقديم الخدمات العامة األساسية

دعم أنظمة إدارة المعلومات الوطنية «

تشجيع استرداد الوصول إلى اإلنترنت «

تخطيط التعافي الوطني وتنسيقه «

القيام بخطط الجدوى االقتصادية للتعافي  «
االقتصادي المبكر وتوفير النصائح المتعلقة 

بالسياسات للحكومات الوطنية والمحلية فيما 
يتعلق بخطط العمل في حالة الطوارئ والتمويل 

االجتماعي

تعزيز قدرات مؤسسات الحد من تأثير الكوارث  «
واالستجابة لها بما في ذلك ريادة تقييمات خطر 

الكوارث

إدارة المعونات	 

تقييم قدرة السلطات الوطنية والمحلية على ريادة  «
االستجابة وتنسيقها

دعم السلطات الوطنية/المحلية في التحلي بالشفافية 	 
والمساءلة والمساواة والحوكمة الرشيدة طوال عملية 

التعافي

دعم كل أطراف المجتمع المدني لتمكين وتسهيل مشاركتها 	 
في عمليات اتخاذ القرار

توفير المساعدات القانونية/التعويضات لضحايا العنف 	 
الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك بناء 

القدرات لدى شبكات المحامين والقضاة ورجال القانون 
ورجال الشرطة لتحديد ومواجهة تلك الوقائع من خالل 

األنظمة الحالية لتطبيق القانون والمحاكم.

تدريب رجال الشرطة/جنود حفظ السالم الدوليين 	 
واإلقليميين على حماية المدنيين وبناء قدرات نظرائهم 

المحليين/الوطنيين

تنفيذ تقييم االحتياجات وتحديد أولويات الحصول على 	 
العدالة )كنشر الوعي وتمكين المجتمعات فيما يتعلق 

بالحقوق األساسية(

بناء مراكز المعلومات القانونية لتوفير الحصول على 	 
المعلومات القانونية

في كل القطاعات والمجموعات     

وفي كل التدخالت                         

السن والنوع والتنوع

التأكد من أن النساء والرجال والفتيان والفتيات يتم 	 
التشاور معهم عند تصميم األنشطة وترتيب أولوياتها 

لضمان المساواة والكفاءة واالستدامة: مثل منح األولوية 
إلزالة األنقاض لضمان المساواة في الوصول إلى الموارد 

التي تمت إزالة األنقاض عنها

تخطيط أنشطة التدريب المصنفة بحيث تعود بالفائدة 	 
على الرجال والنساء من كل األعمار. فعلى سبيل المثال، 

يستطيع النساء أن يقمن بدهان المباني وطالئها في بعض 
المجتمعات.

عند تخطيط مشروعات إعادة التعمير وإعادة التأهيل، 	 
يجب التأكد من سهولة وصول ذوي االحتياجات الخاصة 
إليها. فعلى سبيل المثال يجب ضمان أن تشتمل قوانين 

البناء على أقسام متعلقة بتسهيل وصول ذوي االحتياجات 
الخاصة.

االستفادة من المعرفة المحلية والشعبية لدى كبار السن في 	 
تصميم المشروعات من أجل زيادة االستدامة. فعلى سبيل 

المثال، يتحلى كبار السن دائًما بالخبرة في أساليب البناء 
المستدامة والتي تقع في طي النسيان مع مرور الوقت.
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يجب التحقق من إشراك الشباب في المشروعات 	 
واستفادتهم منها؛ ألن الشباب غالًبا يكونون إحدى الفئات 

المهمشة. ومثال ذلك البرامج التدريبية الشبابية التي 
تكسبهم المهارات الحياتية.

في حالة تخطيط مشروعات النقد مقابل العمل، يجب التأكد 	 
من أن يتم توزيع األموال النقدية على الضعفاء في بيئة 
آمنة مثل النساء وكبار السن والشباب. في المناطق مثاًل 

التي يمكن تأمينها وال يمكن القيام بذلك بعد حلول الظالم.

التخطيط من أجل عمليتي الرصد والتقييم المصنفة حسب 	 
السن والجنس والتأكد من إدراج شرائح سكانية مختلفة في 

كلتا العمليتين.

دراسة مشكالت الحماية المتعلقة بالتنوع من حيث نوع 	 
الجنس والسن لضمان تحقيق مبدأ »رفع الضرر«. مثال
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الملحق 2
القائمة المرجعية لمبادئ 
التعافي المبكر التي يتم 
االستناد إليها في تقييم 

مدى مراعاة البرامج 
والخطط إلحدى طرق 

التعافي المبكر

هل المشروع مستدام اقتصادًيا وبيئًيا؟. 1

هل يرتبط بالخطط الوطنية ويعكس أولويات الحكومة؟. 2

هل يشجع على الملكية الوطنية? هل يعتمد على فهم . 3

القدرات المحلية وآليات االستجابة القائمة؟

هل يقلل مخاطر االستجابة المستقبلية؟. 4

هل تم تطويره بالمشاركة مع المجتمعات المحلية؟. 5

هل يؤدي إلى تمكين المجتمعات والمؤسسات؟. 6

هل يؤدي المشروع إلى الحد من عدم المساواة ونقاط . 7

الضعف؟

هل يعكس تصميم المشروع فهم االحتياجات والقدرات . 8

المختلفة لدى النساء والرجال والطوائف األخرى من 

السكان؟ هل يعزز المساواة بين الجنسين؟

هل تعتمد االستجابة على فهم شامل للسياق؟. 9

هل تراعي االستجابة الجوانب الثقافية؟. 10

هل يعالج األسباب الجوهرية؟. 11

هل ستؤدي طريقة تنفيذه إلى أي ضرر؟ هل يراعي . 12

النزاعات )أثناء النزاع/بعد النزاع(؟

هل يؤدي التدخل »إعادة البناء بشكل أفضل« وتسهم في . 13

القدرة على الصمود على المدى الطويل؟

هل يسهم التدخل في المساءلة أمام السكان المتضررين؟ . 14

هل تمت مراعاة وتغطية االحتياجات النوعية لمختلف 

األشخاص؟

هل تمت إقامة العالقات مع األطراف الفاعلة المناسبة في . 15

مجال التنمية في تصميم المشروع؟

هل يؤدي التدخل إلى تكرار أي آلية وطنية قائمة قد تؤدي . 16

إلى تقويته؟
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الملحق 3 
أهم األطراف الفاعلة 

في التعافي المبكر

الحكومات الوطنية

تتولى مسؤولية االستجابة لألزمات ويتم دعمها حسب 	 
الضرورة من المجتمع الدولي

يتم تطوير خطط وأولويات التعافي والتنمية التي توجه 	 
عناصر التعافي في االستجابة اإلنسانية

يتم تفعيل الرئاسة المشتركة ألي آلية تنسيق مستقلة 	 
للتعافي المبكر إذا كان ذلك مناسًبا

أهم الشركاء في تدخالت التعافي المبكر	 

المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية

يتولى قيادة االستجابة الدولية ويتحمل المسؤولية 	 
المطلقة في ضمان دمج طرق وأولويات التعافي المبكر 

في االستجابة بأكملها وهو ما ينعكس في خطط ومنتجات 
االستجابة االستراتيجية.

الفريق الُقطري للعمل اإلنساني

يقوم بدور هام بجانب منسق الشؤون اإلنسانية لضمان دمج 	 
التعافي المبكر خالل مراحل االستجابة.

إذا كان رؤساء الوكاالت الممثلون في الفريق الُقطري للعمل 	 
اإلنساني ال يفهمون/ال يدعمون التعافي المبكر بشكل ممنهج 
في جميع مراحل االستجابة اإلستراتيجية، فمن المحتمل أال 

يحدث ذلك.

ينبغي أن يتأكد منسق الشؤون اإلنسانية/الفريق الُقطري 	 
للعمل اإلنساني أن كافة المجموعات/الوكاالت »تمتلك« 

برامج للتعافي المبكر.

كما يحدد الفريق الُقطري للعمل اإلنساني مدى الحاجة إلى 	 
إنشاء مجموعة مستقلة للتعافي المبكر ولذلك من المهم أن 
يفهم أفراده ما ينطوي عليه هذا األمر. من الضروري أن يتم 

تبني طريقة شمولية طويلة المدى.

يراعي العديد من األطراف الفاعلة في المنظمات اإلنسانية 	 
اآلثار طويلة المدى للطرق التي تتبعها في تنفيذ برامج 

االستجابة. )أي يتم تنفيذ التعافي المبكر حتى ولو تحت 
مسمى آخر1’(

 )INGOS( المنظمات الدولية غير الحكومية
والمنظمات غير الحكومية الوطنية

يتم دمج مبادئ التعافي المبكر في كل برامج االستجابة	 

من خالل العالقات القوية التي تربط تلك المنظمات 	 
بالمجتمع المدني المحلي، يمكنها أن تضمن االستماع إلى 

األصوات المحلية )على كافة المستويات ومن مختلف 
المجموعات( وأن تنعكس تلك األصوات في تقييمات 

وخطط وبرامج االستجابة

)OCHA( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 	)HC/RC( يدعم المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية

يقود االجتماعات بين المجموعات. يعد إحدى اآلليات 	 
الرئيسية التي يشارك مستشار التعافي المبكر من خاللها في 
تأييد ودعم دمج التعافي المبكر بالنيابة عن منسق الشؤون 

اإلنسانية. ومن ثم يعد دعم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
من العوامل األساسية. يقوم مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية بالتوسط بشأن مشاركة مستشار التعافي المبكر 
مع الفريق الُقطري للعمل اإلنساني 2

فريق عمل التنسيق بين المجموعات

يعد اآللية األساسية لدى مستشار التعافي المبكر من أجل 	 
المشاركة ونشر الوعي وبناء القدرات بين األطراف الفاعلة 

الدولية في المجال اإلنساني ومن أجل تنسيق الدعم الالزم 
لدمج طريقة التفاعل المبكر عبر االستجابة بأكملها.

المجموعات/القطاعات/الوكاالت األخرى

تتحمل كل مجموعة مسؤولية دمج التعافي المبكر في 	 
برامج االستجابة لديها بما يتسق مع أولويات االستجابة 

العامة ومسؤولية مراقبة فعالية هذا العنصر في برامج 
االستجابة الخاصة بها.

التعاون المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 	 
)UNDP( ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 

الالجئين في تطوير وتنفيذ إستراتيجية الحلول الدائمة 
للمهجرين داخلًيا والالجئين بما يتسق مع قرار األمين العام 

لسنة 2011 بخصوص الحلول الدائمة3

مستشار التعافي المبكر

يتم تعيين مستشاري التعافي المبكر لدعم مكتب المنسق 	 
المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية )HC/RC( في استيفاء 
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مسؤوليات التعافي المبكر المنوطة بهما4 وينبغي أن 
يتواجدوا في الموقع الميداني فور اإلعالن عن أي حالة 

طوارئ. يتمثل دورهم في تقديم الدعم بكل حيادية 
للمنظومة بأكملها. ينبغي على جميع األطراف أن تفهم تلك 

الحيادية وتحميها بحيث ال يتم تقديم الدعم لوكالة أو 
قطاع واحد بشكل يضر بعملية االستجابة بأكملها.

يتحقق مستشاري التعافي المبكر من انعكاس التعافي 	 
المبكر في التقييمات التي تتم بين المجموعات وفي 

مستندات التخطيط اإلستراتيجي

يدعمون المجموعات في تطوير طرق تعافي مبكر مخصصة 	 
للقطاعات من خالل تحديد االحتياجات والتخطيط وبناء 

البرامج )يقضي مستشار التعافي المبكر جل وقته يعمل بين 
المجموعات(

يقوم بدعم القطاعات التي ال تتواجد عادة على أرض الواقع 	 
في بداية األزمات ولكن تبقى تدخالتها هامة في االستجابة 

طويلة المدى مثل المساكن واألراضي والعقارات )كسندات 
ملكية األراضي والممتلكات(

إدارة المعلومات )بما في ذلك الرصد ورفع التقارير(	 

تأييد )داخلي لألطراف الفاعلة في المجال اإلنساني 	 
وخارجي للجهات المانحة( استناًدا إلى األدلة. في التعافي 

المبكر كما هو الحال في القطاعات األخرى، تشترط الجهات 
المانحة بقوة الحصول على معلومات وتقارير بشكل منهجي.

حلقة الوصل/الميسر: تنطوي برامج وإستراتيجيات 	 
االستجابة الجيدة على العديد من األطراف المختلفة 

للتفاعل مع بعضها البعض. يعد مستشارو التعافي المبكر 
أهم الميسرين والمحفزين الذين يحققون هذا األمر. إنهم 

يحتاجون إلى فهم شامل لالستجابة بحيث يعرفون الجهات 
واألشخاص المطلوب التقريب بينهم ومتى يتم هذا التقريب 

لتحفيز تنفيذ إستجابة شمولية وطريقة متعددة القطاعات 
بداًل من أن يقوموا أنفسهم بكل شيء.

دعم المجموعات لتطوير إستراتيجيات تحول/خروج فعالة	 

إنهم يعملون حسب السياق كحلقة وصل بين األطراف 	 
الفاعلة في المجال اإلنساني والتنمية حيث يكونون على 

دراية بمستندات التخطيط اإلستراتيجي وآليات التنسيق5 
المتعلقة بكال القطاعين6 لتمكين التعزيز والتدعيم التبادلي 

للبرامج عن طريق األطراف الفاعلة في كال القطاعين من 
أجل تحقيق أهداف التعافي/التنمية طويلة المدى.

“لقد كان من المفيد جًدا أن يتم تعيين مستشارة للتعافي المبكر 
في فريق عملي كي تتولى إجراءات التعافي المبكر منذ اندالع 

األزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى. حتى أكون صادًقا من 
البداية، لم أكن مقتنًعا أن الوقت كان مناسًبا لتعيين مستشارة 

للتعافي المبكر ولكن سرعان ما فهمت أن تعيينها كان أمًرا 
عظيم الفائدة.

إن المشكلة تحتاج إلى كثير من التفعيل فيما يتعلق بالعاملين 
الذين يتم االستعانة بهم في سياق الطوارئ L3. كانت مستشارة 

التعافي المبكر لدينا موظفة من الطراز األول فهي تفهم كيف 
تعمل داخل فريق يتعامل مع أكثر حاالت الطوارئ تعقيًدا 

وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة. كان يطلب منها دائًما القيام 
بواجبات خارج اختصاصاتها. في النهاية، كانت تحضر معي 

كل االجتماعات التي تضم رؤساء الدول والمسؤولين رفيعي 
المستوى.

باختصار، أنا أوصي بشدة أن يشتمل أي فريق لمنسقي الشؤون 
اإلنسانية على مستشار للتعافي المبكر عند اندالع أزمة طوارئ 

L3 ولكن يجب استبيان هذا األمر جيًدا مع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي )UNDP( في مرحلة مبكرة لتجنب وجود 

أي سوء تفاهم.” كان هذا تعليق أدلى به كبير منسقي الشؤون 
اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، أبريل 2014
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1 “البرامج عالية الجودة” هو عبارة عن مصطلح يستخدم في منظمة اليونيسيف لإلشارة إلى طرق التعافي المبكر في وضع البرامج اإلنسانية

2 مثال ذلك، في االستجابة التي تمت مؤخًرا إلعصار يوالندا والذي ضرب الفلبين في نوفمبر 2013، تمثلت إحدى آليات ضمان إشراك متخذي القرار في دمج التعافي المبكر في 

المناقشات اإلستراتيجية المبكرة في دمج التعافي المبكر في مناقشات الفريق الُقطري للعمل اإلنساني عن طريق إنشاء مجموعة حلول مستدامة من أفراد الفريق الُقطري للعمل 
اإلنساني

3 “قرار األمانة العامة - اجتماع لجنة السياسات في 4 أكتوبر، القرار رقم 20/2011 – الحلول الدائمة: متابعة تقرير 2009 الصادر من األمانة العامة حول بناء السالم، 4 أكتوبر 

2011

4 انظر الموقع اإللكتروني للموارد للتعرف على قائمة صالحيات مستشار التعافي المبكر والتي توضح األدوار المتنوعة التي يمكن له القيام بها. تشتمل تلك القائمة على مجموعة 

أدوار رئيسية يلعبها عادة مستشاري التعافي المبكر ويتم تحديدها حسب السياقات القائمة.

5 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( يدعم مكتب منسق الشؤون اإلنسانية؛ مكتب تنسيق العمليات اإلنمائية )DOCO( يدعم مكتب المنسق المقيم. ويعد ذلك أمًرا هاًما 

عند إنهاء تفعيل المجموعات ألن مكتب المنسق المقيم يكون في الغالب أصغر من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA( )الموارد البشرية( وينبغي أن تتسم خطط التحول 
بالواقعية.

6 الخطة اإلستراتيجية األولية وخطط االستجابة اإلستراتيجية وخطط التعافي والتنمية الوطنية وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وإستراتيجيات مساعدات الدول 

التي وضعها البنك الدولي 
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خبراء التعافي المبكر

يتم تعين خبراء التعافي المبكر بواسطة برنامج األمم 	 
المتحدة اإلنمائي )UNDP( لمساعدة مكتب UNDP في 

الدولة في برامج التعافي المبكر.

كما يقوم خبراء التعافي المبكر بمساعدة المنسق المقيم عن 	 
طريق تقديم النصائح المتعلقة بكيفية ربط التعافي المبكر 

بأجندة التعافي األوسع نطاًقا )مثل تحديد نقاط الدخول 
اإلستراتيجية لبناء مؤسسات وأنظمة مستدامة وفيما 

يتعلق ببرامج التعافي المبكر( ويستطيعون المساهمة في 
تعزيز قدرات السلطات المحلية والشركاء من خالل تقديم 

اإلرشادات وتنمية القدرات.

في حالة تعيين خبير تعافي مبكر باإلضافة إلى مستشار 	 
للتعافي المبكر، يكون من المهم إدراك الفروق بين هذين 

الدورين وأن يتم منذ البداية تحديد مهام كل دور وأوجه 
التضافر التي يمكن الحصول عليها عن طريق التعاون بينهما 

وعن طريق تحديد وتجنب المجاالت المتداخلة المحتملة.

منسق المجموعات7

تقوم وكالة رئاسة المجموعات بتعيينه	 

على غرار كل منسقي المجموعات، ينطوي هذا الدور 	 
على مهمة التنسيق الفعال بين الوكاالت التي تستجيب 
الحتياجات التعافي المبكر النوعية والتي يحدد منسق 

الشؤون اإلنسانية/الفريق الُقطري للعمل اإلنساني أنها ال 
تغطيها أي مجموعات أخرى مثل:

/ دعم التقديم الفعال للخدمات حسب األولويات  «
اإلستراتيجيات المتفق عليها وبطريقة تمنع تكرارها

/ اإتخاذ منسق الشؤون اإلنسانية/الفريق الُقطري  «
للعمل اإلنساني للقرارات المدروسة من خالل 
المشاركة في التقييمات لتحديد االحتياجات 

والثغرات والعوائق والمشكالت المشتركة

/ تطوير الخطط واإلستراتيجيات: تطوير خطط  «
القطاع حسب الممارسات الجيدة والمعايير 

واإلرشادات المتفق عليها وتوضيح متطلبات التمويل

/ الدفاع بالنيابة عن المشاركين في المجموعة  «
والسكان المتضررين

/ مراقبة تنفيذ إستراتيجيات المجموعات ونتائجها  «
ورفع التقارير المتعلقة بذلك

/وضع خطط الطوارئ/االستعداد/بناء القدرات في  «
المواقف التي يسود فيها خطر عظيم متعلق بكارثة 

متكررة الوقوع أو كارثة جديدة

موظف إدارة المعلومات

يعينه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم منسق المجموعة 	 
في جمع البيانات وإدارتها بعد وقوع أزمة ما.

)UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

داخل الدولة	 

/ قبل األزمات: المشاركة في جهود االستعداد ويشمل  «
ذلك اشتراك مدير مكتب برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي في الدولة مع فريق األمم المتحدة الُقطري/
الفريق الُقطري للعمل اإلنساني لضمان انعكاس 

التعافي المبكر في خطط الطوارئ )بما في ذلك 
تخطيط القدرات الوطنية من أجل االستجابة(

/ المسؤوليات الرئيسية لمنسقي برنامج األمم  «
المتحدة اإلنمائي )UNDP( كعضو في الفريق الُقطري 

للعمل اإلنساني في كل الطوارئ

/ قيادة المجموعة أو الشريك في حالة تفعيل  «
مجموعة مستقلة حسب تعيين أو عدم تعيين وكالة 

رئاسة المجموعات:

المشاركة مع الوكاالت األخرى في تنفيذ التقييمات * 
وتطوير إستراتيجيات المجموعات وتعبئة الموارد 

الالزمة ألنشطة التعافي المبكر8 في المجموعة 
والعمل مع الوكاالت المتخصصة بالشكل المناسب 
)فمثاًل يمتلك برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية الخبرة التخصصية في االستجابة 
للكوارث داخل المدن بما في ذلك عناصر التعافي 

المبكر والتنسيق المستمر

توظيف منسقي آليات التنسيق* 

تطوير وتنفيذ تدخالت التعافي المبكر النوعية * 
مثل منتجات التعافي المبكر المميزة المقدمة من 

)UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نمذجة البرامج وقيادة طرق االنعااش المبكر* 

أفراد عائلة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(: وحدة 	 
االستجابة لألزمات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ومكتب السياسات ودعم البرامج في برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي )والمعروف اختصاًرا في السابق باسم مكتب منع 

)”BCPR« األزمات والتعافي منها

/ االحتفاظ طوال الوقت بمجموعة من منسقي  «
المجموعات المدربين ذوي الخبرة

» )ERA( إدارة قائمة مستشاري التعافي المبكر /

/توفير الدعم لمنسق UNDP في برامج التعافي المبكر «

/ توفير الدعم الهائل للدول الستة التي يتم تجريب  «
المبادرات فيها في مجال التعافي المبكر:

الملحق 3: أهم األطراف الفاعلة في التعافي المبكر

الملحق 3: أهم األطراف الفاعلة في التعافي المبكر  |  مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات



7171

7171

)GCER( المجموعة العالمية للتعافي المبكر

القيام بوظائف التنسيق المعتادة بين المجموعات العالمية 	 
لدعم االستجابة الميدانية والشركاء بما في ذلك اإلرشادات 

المعيارية وتوفير الدعم الميداني من خالل البعثات ومن 
خالل العمل عن بعد، وتطوير قدرات الموارد البشرية، 

والتأييد وغير ذلك.

الجهات المانحة

يعد التمويل المناسب من األمور الهامة في تقديم تدخالت 	 
إستراتيجية شاملة ذات أولوية في االستجابة للطوارئ

الجهات المانحة التي وقعت على مستندات الممارسات 	 
السليمة في تقديم المنح اإلنسانية والتي تفهم العالقة بين 

التعافي المبكر والمجاالت اإلنسانية الكبرى األخرى )التحول، 
والحلول الدائمة، والقدرة على الصمود( قد تصبح أطراًفا 

هامة في التعافي المبكر

IASC، 2012 7 ارجع أيًضا إلى الوحدة المرجعية لتنسيق المجموعة في لجنة

8 بصفته وكالة لرئاسة المجموعات، يستطيع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( االستفادة من عالقاته القوية داخل الدولة باألطراف الفاعلة الوطنية والجهات المانحة 

لتسهيل تدخالت التعافي المبكر في المجموعة بأكملها ولزيادة الموارد المخصصة للمجموعة باإلضافة إلى زيادة تدخالتها

الملحق 3: أهم األطراف الفاعلة في التعافي المبكر

الملحق 3: أهم األطراف الفاعلة في التعافي المبكر  |  مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات
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الملحق 4 
األدوار المقارنة - مستشار التعافي المبكر ومنسق 

المجموعات وخبير التعافي المبكر

خبير التعافي المبكر )أخصائي منسق المجموعاتمستشار التعافي المبكراألدوار المقارنة
البرامج(

P/4-P-5، وL/4-L-5، وP4-ALD-5، وL-5، وALD-4المستوى

مكتب المنسق المقيم/منسق يخضع لرئاسة
الشؤون اإلنسانية

مدير مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في الدولة بصفته قائًدا للمجموعة وبصفته 

قائًدا للمجموعة في مجاالت الثغرات

 CPR UNDP أو رئيس مكتب P-DRR أو CD
في الدولة

تنسيق المجموعة لسد ثغراتتنسيق شبكة التعافي المبكرآلية التنسيق
 التعافي المبكر

يشارك في مجموعة الحوكمة والبنية التحتية 
وسبل المعيشة “GIL”9 ]التعافي المبكر[

رؤساء المجموعات، جهات تنسيق النظراء المباشرون
 IASC التعافي المبكر، فرق

في الدولة والتي تشتمل على 
المنظمات غير الحكومية

أفراد مجموعة GIL ]التعافي المبكر[ بما 
في ذلك المنظمات غير الحكومية

وحدات أخرى في برنامج األمم المتحدة 
)UNDP( اإلنمائي 
الوزارات التنفيذية

األطراف المعنية 
التي يتم التشاور 

معها

 الحكومات )الوطنية والمحلية(
المنظمات غير الحكومية
 ممثلو المجتمع المدني

القطاع الخاص

 مستشار التعافي المبكر
 الحكومات )الوطنية والمحلية(

المنظمات غير الحكومية
 ممثلو المجتمع المدني

القطاع الخاص

GIL التعافي المبكر[ مجموعة[
أفراد المجموعة بما في ذلك المنظمات غير 
الحكومية والحكومات )الوطنية والمحلية( 
وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص

إطار العمل 
اإلستراتيجي

إطار العمل اإلستراتيجي للتعافي 
المبكر )الوطني( أو الخاص بلجنة 

 IASC

مجموعة الحوكمة والبنية التحتية وسبل 
 المعيشة )التعافي المبكر(

 الخطة اإلستراتيجية وخطة عمل المجموعة
خطط االستجابة/الخطط اإلجرائية 

لمجموعة الحوكمة والبنية التحتية وسبل 
المعيشة )التعافي المبكر(

)UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الخطة اإلستراتيجية

الخطط اإلجرائية/خطط االستجابة تخطيط الموارد
للتعافي المبكر لدى لجنة IASC )أو 
على المستوى الوطني/اإلقليمي(

تسهيل تخطيط وتنفيذ التعافي 
المبكر بين المجموعات على 
المستويين الوطني والمحلي

مجموعة الحوكمة والبنية التحتية وسبل 
المعيشة )التعافي المبكر(

 خطط اإلستجابة/الخطط اإلجرائية
تسهيل تخطيط وتنفيذ التعافي المبكر في 
المجاالت التي تغطيها المجموعات األخرى

)UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
تسهيل تخطيط وتنفيذ التعافي المبكر في 
مجاالت الخبرة لدى برنامج األمم المتحدة 

)UNDP( اإلنمائي

9 تشيع اإلشارة إليها باسم مجموعة GIL ويشير هذا االختصار إلى الحوكمة والبنية التحتية وسبل المعيشة وهو مصطلح شامل يستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

)UNDP( لمجموعة مستقلة
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خبير التعافي المبكر منسق المجموعاتمستشار التعافي المبكراألدوار المقارنة
)أخصائي البرامج(

تسهيل تنسيق ودمج التعافي المبكر التنسيق
بين المجموعات

دعم منسق الشؤون اإلنسانية/
المنسق المقيم وفريق IA في 

الدولة / رؤساء المجموعات لضمان 
تنفيذ تنسيق التعاون المبكر 

بما يحقق أفضل فائدة للسكان 
المتضررين والضعفاء

تسهيل التنسيق بين الوكاالت داخل 
المجموعة

يدعم مجموعة التعافي المبكر/
المجموعة المستقلة ومكتب 

UNDP في الدولة لضمان أال تقوم 
مجموعات أخرى بتغطية مجاالت 
تنسيق التعافي المبكر بما يحقق 
أفضل فائدة للسكان المتضررين 

والضعفاء

دمج التعافي المبكر في البرامج 
التي يقوم بها برنامج األمم المتحدة 

 )UNDP( اإلنمائي
التأكد من تصميم مشروعات 

التعافي المبكر وتنفيذها بما يحقق 
أفضل فائدة للسكان المتضررين 

والضعفاء في مجاالت الحوكمة 
والحد من الفقر ومنع األزمات 
والتعافي منها ، ونزع السالح 

والتسريح وإعادة اإلدماج، وإصالح 
قطاع العدل واألمن وغير ذلك.

تسهيل تقييم احتياجات التعافي استعراض االحتياجات اإلنسانية
المبكر بين المجموعات وصياغة 

استعراض االحتياجات اإلنسانية أو 
توظيف التقييم المستمر لالحتياجات 

ريادة أو تسهيل تقييم االحتياجات 
بين الوكاالت وصياغة استعراض 

االحتياجات اإلنسانية في مجاالت 
التعافي المبكر التي ال تغطيها 

المجموعات األخرى

المساهمة في تقييم االحتياجات 
في مجاالت الخبرة لدى برنامج 
)UNDP( األمم المتحدة اإلنمائي

دعم دمج القضايا المشتركة في كل القضايا المشتركة
أنشطة التعافي المبكر

دعم دمج القضايا المشتركة في 
أنشطة المجموعة

دعم دمج القضايا المشتركة في 
UNDP برامج

إرشادات وأدوات التعافي 
المبكر

تطبيق معايير التعافي المبكرتطبيق معايير التعافي المبكرتطبيق معايير التعافي المبكر

إطار العمل اإلستراتيجي للتعافي الرصد والتقييم
IASC  المبكر )الوطني( أو الخاص

مجموعة الحوكمة والبنية التحتية 
 وسبل المعيشة )التعافي المبكر(
الخطة اإلستراتيجية وخطة عمل 

 المجموعة
خطط االستجابة/الخطط اإلجرائية 
لمجموعة الحوكمة والبنية التحتية 
وسبل المعيشة )التعافي المبكر(

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
)UNDP(

الخطة اإلستراتيجية

تأييد ودعم تعبئة الموارد لشبكة التأييد وتعبئة الموارد
التعافي المبكر بأكملها

تأييد ودعم التعبئة من أجل التعافي 
المبكر أو أفراد المجموعات 

المستقلة

تأييد ودعم التعبئة لبرامج التعافي 
المبكر التابعة لبرنامج األمم المتحدة 

 )UNDP( اإلنمائي

-المجموعة العالمية للتعافي المبكر الحصول على الدعم من
)GCER( وباألخص األمانة العامة 

 للمجموعة
- مكتب المنسق المقيم

-المجموعة العالمية للتعافي المبكر 
)GCER( وباألخص األمانة العامة 

 للمجموعة
- مكتب المنسق المقيم

مكتب منع األزمات والتعافي منها، 
 وUNCO، والمكاتب اإلقليمية

منسق مجموعة التعافي المبكر

الملحق 4: األدوار المقارنة - مستشار التعافي المبكر ومنسق المجموعات وخبير التعافي المبكر
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الملحق 5 
طريقة تدريجية لبناء 

برامج التعافي المبكر 
وتعبئة الموارد

ينبغي تنفيذ التعافي المبكر بطريقة تدريجية بحيث يعكس 
المراحل المختلفة لدورة البرامج اإلنسانية و«نواتجها«: 

النداءات العاجلة/تحديد التصورات األولية، والتقييمات األولية 
السريعة، وخطة االستجابة اإلستراتيجية. ينبغي توثيق كل 

مرحلة مع تبرير ضرورتها تبريًرا واضًحا

المرحلة 1

تتطابق هذه المرحلة مع إنتاج وتوزيع خطة االستجابة األولية 
ومن المتوقع أن يتم البدء فيها في غضون 5-7 أيام من أي 

كارثة - أو من اإلعالن عنها10. ينبغي أن تسعى تلك الوثيقة إلى 
أن تشتمل على عناصر التعافي المبكر التالية:

مرجًعا مختصًرا إلى المجموعة األولوية من احتياجات . 1

التعافي المبكر ذات األولوية باإلضافة إلى عمليات تقييم 

وتخطيط إستراتيجيات التعافي المبكر التي تم البدء فيها 

فعلًيا )أو المنتظرة(.
قد يهدف هذا المرجع إلى اإلشارة إلى كافة األطراف  «

المعنية بما في ذلك الجهات المانحة، حيث:

يحظى التعافي المبكر باألولويةأ. 
يتم عرض مشروعات التعافي المبكر في طريقة  ب. 

مجمعة وليس في طريقة متفرقة
يتم العمل فعلًيا في التخطيط والتقييم.ج. 

مجموعة من متطلبات تمويل »البدء« القياسية في التعافي . 2

المبكر.
ستشتمل على النفقات التقديرية لما يلي: توفير  «

الدعم االستشاري/التنسيقي في التعافي المبكر 
للمنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية؛ تنفيذ 

تقييم سريع للتعافي المبكر بين الوكاالت والتحضير 
إلطار العمل اإلستراتيجي للتعافي المبكر.

المتطلبات المالية المحددة لمشروعات محددة في التعافي . 3

المبكر.
ينبغي أن تكون تلك المتطلبات متوسطة النطاق  «

وينبغي أن تعتمد بشكل كبير على الميزانيات/
النفقات التقديرية الموجودة مسبًقا.

ينبغي أن تستوفي المشروعات محل النقاش  «
مجموعة من المعايير األساسية. يعد االلتزام بتلك 

المعايير أمًرا مهًما في حالة السعي الجادة نحو 
تحقيق المصداقية ومن ثم »القدرة على تمويل« 

مشروعات التعافي المبكر. 

تتسم مشروعات التعافي المبكر التي يكون من 
المناسب دمجها بما يلي: 

تلبي االحتياجات التي يجب مراعاة الوقت فيها؛أ. 
تعتمد على تقييمات االحتياجات السريعة )وهي ب. 

النتائج التي ستخضع لمزيد من التنقيح خالل 
التقييم األولي السريع المتعدد وخطة االستجابة 

اإلستراتيجية( أو على األقل تعتمد على 
استدالالت دامغة؛

تتحلى بأفضلية قوية في البدء فوًرا؛ج. 
تؤثر تأثيًرا سريًعا على السكان المتضررين و/أو د. 

أنشطة اإلغاثة؛
تتسم بطبيعة تأسيسية أي توفر األسس الالزمة ه. 

إلدارة جهود التعافي؛
يمكن إكمالها خالل اإلطار الزمني القياسي و. 

المحدد لخطة االستجابة اإلستراتيجية )12-6 
شهًرا(؛

يتم تمثيلها في مجموعاتها/قطاعاتها ذات ز. 
الصلة )إن أمكن(. في حالة األنشطة التي تقع 

خارج نطاق المجموعات/القطاعات »األساسية«، 
ينبغي تجميع مشروعات التعافي المبكر تحت 
قسم منفصل في خطة االستجابة األولية و/أو 
التقييم األولي السريع المتعدد، و/أو استعراض 

االحتياجات اإلنسانية و/أو خطة االستجابة 
اإلستراتيجية. تشتمل أمثلة أنشطة التعافي 
المبكر التي قد تستوفي تلك المعايير حسب 

الظروف على ما يلي:
الدعم في رفع األنقاض وتنظيف البيئة * 

وإعادة التأهيل؛

توفير و/أو إصالح قوارب الصيد ومعداته؛* 

إصالح أنظمة مكافحة الفيضانات والري* 

إعادة التأهيل األساسي لمرافق الخدمات * 
االجتماعية األساسية )مثل مرافق الرعاية 

الصحية والمدارس والمراكز المجتمعية 
وشبكات المياه والصرف الصحي(؛

إعادة التأهيل األساسي في البنية التحتية * 
الصغيرة من أجل تمكين: التدوير المستدام 
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لألفراد والسلع؛ الوصول إلى وسائل اإلنتاج 
وتقوية التكامل )إصالحات الطرق وإزالة 

األلغام من أجل الوصول إلى األسواق، 
إصالح الكباري، وإقامة السدود، وأماكن 
األسواق وغير ذلك(؛ والبدء في عمليات 

التعافي المحلي من خالل التقنيات المعتمدة 
على العمالة بشكل مكثف والمؤسسات 
متناهية الصغر التي توفر فرص العمل؛

إعادة تأهيل المرافق الحكومية األساسية * 
وتوفير دعم المواد والمعدات )كالمعدات 

المكتبية مثاًل(؛

توزيع قسائم البذور والمخصبات واألدوات * 
اليدوية وتوفير األرصدة االئتمانية للتجار؛

إعادة تأهيل األصول اإلنتاجية )إنتاج * 
األعالف، الصحة الحيوانية(؛

تقييم األضرار التي لحقت بأماكن اإليواء * 
والقدرات واالحتياجات؛

توفير خرائط للموقف األمني من خالل * 
التصوير بالقمر الصناعي )المناطق الساخنة 

وأماكن المالذ اآلمن(؛

تقليل االضطراب األمني من خالل التدخالت * 
المبكرة في األعمال المتعلقة باأللغام.

المرحلة 2

يتم تجسيد هذه المرحلة من خالل إصدار خطة االستجابة 
اإلستراتيجية )من المتوقع أن يحدث ذلك في غضون 4-3 

أسابيع بعد البدء في خطة االستجابة األولية(. ومن ثم يجب 
أن تشتمل خطة االستجابة اإلستراتيجية وأي تنقيحات تحدث 

لها بعد ذلك على ما يلي:

النتائج الرئيسية للتقييم السريع للتعافي المبكر بين . 1

الوكاالت )التقييم األولي السريع المتعدد(.
ومن ثم ينبغي بذل كافة الجهود إلكمال التقييمات  «

السريعة الحتياجات التعافي المبكر في غضون 4 
أسابيع تقريًبا بعد الكارثة. إذا تعذر تنفيذ ذلك، فإن 

كل المعلومات المتاحة والمناسبة ينبغي أن تشكل 
األساس الذي ترتكز عليه المتطلبات المنصوص 

عليها في خطة االستجابة اإلستراتيجية.

استعراض محدث عن حالة جهود التخطيط اإلستراتيجي . 2

للتعافي المبكر والتي قد تتزامن مع العناصر األساسية 

»إلطار العمل اإلستراتيجي للتعافي المبكر« بحيث يتم 

تجميع كل أنشطة التعافي المبكر تحت رؤية إستراتيجية 

متسقة واحدة.

تحديث حول حالة تمويل وتنفيذ وأثر مشروعات التعافي . 3

المبكر »سريعة المفعول« التي تم إدراجها في خطة 

االستجابة األولية11;

مجموعة واسعة من مشروعات التعافي المبكر اإلضافية . 4

والتي ينبغي أن
يتم تنفيذها في غضون اإلطار الزمني لخطة أ. 

االستجابة اإلستراتيجية )6-12 شهًرا(؛
يتم تمثيلها في مجموعاتها/قطاعاتها ذات الصلة ب. 

)إن أمكن(. كما هو مشار إليه سابًقا، ينبغي تجميع 
مشروعات التعافي المبكر التي تقع خارج نطاق 

المجموعات/القطاعات »األساسية« في قسم 
واحد منفصل في خطة االستجابة اإلستراتيجية.

تشتمل أمثلة أنشطة التعافي المبكر التي قد يكون من . 5

المناسب إدراجها في خطة االستجابة اإلستراتيجية 

)باإلضافة إلى تلك المحددة أعاله إذا كانت ال تزال مناسبة( 

على ما يلي:
تقييمات األثر السريع واالحتياجات والقدرات * 

والتي ينصب تركيزها على الموارد االقتصادية 
المحلية وفرص العمل وسبل المعيشة - بما في 

ذلك استبيانات سوق العمل وتحليالتها؛

دعم تنفيذ خطط الجدوى االقتصادية للتعافي * 
االقتصادي المبكر وتوفير النصائح المتعلقة 

بالسياسات للحكومات الوطنية /السلطات المحلية 
فيما يتعلق بخطط العمل في حالة الطوارئ 

والتمويل االجتماعي

10 في حالة الكوارث ذات االندالع البطيء

fts@ وينبغي إرسال كل التحديثات إلى www.reliefweb.int/fts 11 يتم إرسال أحدث نسخة من المتطلبات والتمويالت المتاحة عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني

reliefweb.int حيث يعتمد برنامج FTS على الوكاالت والجهات المانحة لنشر اإلسهامات والموارد المتاحة )بما في ذلك تخصيص الموارد المالية التي لم يتم تخصيصها(.

mailto:fts%40reliefweb.int?subject=
https://fts.unocha.org/
mailto:fts%40reliefweb.int?subject=
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تقديم شبكات األمن االجتماعية والمجتمعية * 
لألشخاص المعرضين للخطر ولذوي االحتياجات 

الخاصة - بما في ذلك االستشارات النفسية 
االجتماعية واستشارات ما بعد الصدمات؛

توفير الوصول في حالة الطوارئ إلى المياه * 
الصالحة للشرب بالتوازي مع تشجيع استخدام 
شبكات المياه المستدامة والقائمة على الجهود 

المجتمعية وصيانتها؛

إكمال استبيانات الغذاء والتغذية والتشجيع على * 
استقرار التغذية واألمن الغذائي )على مستوى 

األسر والمجتمع(؛

تشجيع أساليب إدارة األراضي المحسنة )لمنع * 
تآكل التربة واستنزافها( وتنويع المحاصيل 

الغذائية )لتحسين التغذية باإلضافة إلى زيادة 
التنوع البيولوجي والدخل(؛

إدارة الموارد الطبيعية؛* 

إعادة التأهيل البسيط للبنية التحتية مثل * 
المحاكم العرفية وأقسام الشرطة ومراكز تدريب 

الشرطة ومرافق اإلصالح؛

تحديد تقنيات بناء بديلة وميسورة التكلفة من * 
أجل اإلصالح وإعادة التعمير بحيث تعمل على 
تحسين معايير البناء والتخطيط باإلضافة إلى 
توفير الوصول إلى مواد البناء ميسورة التكلفة 

والمستدامة بيئًيا؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى 
االستفادة من إعادة تدوير المواد التي تعرضت 

للتلف في الكارثة مثل األعمدة الخشبية المنهارة 
في بناء المساكن.

تحديد آليات التكيف الضارة )مثل عمل األطفال * 
والبغاء وغير ذلك( وتطوير تدابير الوقاية 

واالستجابة المناسبة بما في ذلك توفير المنح 
النقدية وأنظمة الحماية االجتماعية في حاالت 

الطوارئ؛

زيادة الوعي وبناء القدرات لدى المجتمعات * 
والسلطات )شبكات المحامين والقضاة ورجال 

القانون والشرطة وغيرهم( لتحديد مواجهة العنف 
الجنسي والقائم على نوع الجنس باإلضافة إلى 

توفير المساعدة للضحايا؛

توفير الدعم من أجل المشاركة الفعالة للنساء * 
والمنظمات النسائية في كل جوانب تخطيط 

وتنفيذ التعافي المبكر؛

دعم خطط السلطات المحلية من أجل عودة * 
السكان النازحين وإعادة إدماجهم في المجتمع 

قبل مرحلة العودة؛

تحليل حالة األراضي والعقارات؛* 

تشجيع أنشطة الوقاية من مرض ضعف المناعة * 
البشرية المكتسب/اإليدز؛

أنشطة التخطيط السريع: تخطيط المخاطر؛ * 
تقييم األضرار الهيكلية/البيئية. عن طريق 

االرتكان إلى أهداف خطة االستجابة 
اإلستراتيجية/خطة االستجابة اإلنسانية بداًل من 
خطة االستجابة األولية أو التقييم األولي السريع 
المتعدد كأداة أساسية لعرض احتياجات التعافي 

المبكر، فإن بعض المخاوف تبقى قائمة حول 
إمكانية تأمين الرؤية المناسبة حول احتياجات 

التعافي المبكر. يحدث النشر العام )بيانات 
المتبرعين واإلصدارات الصحافية وغير ذلك( فيما 

يتعلق بعرض خطة االستجابة األولية أو التقييم 
األولي السريع المتعدد. وهذه معضلة كبيرة ال 
يمكن التخلص منها أو حلها بمنتهى السهولة. 

إذا نجحت هذه الطريقة، فسيكون من الضروري 
إشراك الجهات المانحة في حوار يستهدف 

تأمين موافقة قوية على هذه الطريقة وقد يتبع 
ذلك أن تلتزم تلك الجهات بتمويل متطلبات 

التعافي المبكر كما هو محدد في خطة االستجابة 
اإلستراتيجية/خطة االستجابة اإلنسانية.

المرحلة 3

يمكن استكشاف المزيد من جهود تعبئة الموارد الالزمة للتعافي 
المبكر بعد نشر خطة االستجابة اإلستراتيجية/خطة االستجابة 

اإلنسانية في سياق )أ( تقييم احتياجات ما بعد الكارثة 
)PDNA12( و)ب( تقييم احتياجات ما بعد النزاع )PCNA( – بما 
في ذلك العمل المستمر لتنفيذ تقييم سريع الحتياجات التعافي 

المبكر بعد النزاع )ERRNA13-PC(. من المتوقع أن تكون تلك 

http://www.recoveryplatform.org/pdna/pdna_guide 12 انظر على سبيل المثال »دليل تقييم احتياجات األطراف المعنية المتعددة وإطار عمل التعافي

13 استناًدا إلى منهجية تقييم احتياجات ما بعد النزاع )PCNA(، ينبغي تنفيذ تقييم سريع الحتياجات التعافي المبكر بعد النزاع لتقييم وترتيب االحتياجات حسب األولويات 

بشكل سريع من خالل عملية استشارية شاملة قائمة على المشاركة بحيث يتم توفير آلية تتفق األطراف الفاعلة الوطنية والدولية من خاللها على أولويات فورية مشتركة مع 
تحديد التزامات تلك األطراف والتحضير لألنشطة التي يقومون بها )موارد مالية غير مخصصة(.

http://www.recoveryplatform.org/pdna/pdna_guide
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األدوات مفيدة في بناء قاعدة األدلة المطلوبة لبناء إطار 
العمل اإلستراتيجي للتعافي المبكر )انظر أدناه(. تحقيًقا لهذه 

الغاية، ينبغي البدء بأسرع ما يمكن في تقييم االحتياجات 
الموجهة حسب التعافي عقب اندالع األزمة مما يتيح نشر 

نتائجه الرئيسية خالل فترة االنتهاء من وضع خطة االستجابة 
اإلستراتيجية/خطة االستجابة اإلنسانية.

يتم تشجيع جهود التقييم والتخطيط عن طريق تحضير 
خطة االستجابة األولية والتقييم األولي السريع المتعدد 

وينبغي أن يؤدي ذلك إلى االنتهاء من »الخطة اإلجرائية/
إطار العمل اإلستراتيجي للتعافي المبكر« من أجل دمجهما 

في خطة االستجابة اإلستراتيجية/خطة االستجابة اإلنسانية. 
سيتناول إطار العمل هذا، الذي يتم تكييفه حسب نطاق 

وخصوصيات احتياجات الدولة ومتطلباتها، تخطيط الثغرات 
واألهداف وإستراتيجيات االستجابة واألنشطة واألطراف 

الفاعلة المناسبة. بصياغة بسيطة، تحدد الخطة اإلستراتيجية/
إطار العمل اإلستراتيجي للتعافي المبكر »المهام المطلوبة 

واألشخاص الذين يقومون بها« وينبغي صياغتها بالتعاون مع 
كل األطراف المعنية ذات الصلة بداية من الحكومة. ستتناول 

هذه الوثيقة بالتحديد مجموعة من برامج التعافي المبكر 
المترابطة فيما بينها والتي سيتم تحديد تكاليفها ومراحلها 

وأولوياتها )يحدث ذلك عادة خالل إطار زمني يصل إلى 12 
شهًرا بعد الكارثة أو اإلعالن عن وقوعها(. باإلضافة إلى ذلك، 

فإنها ستخصص أدوار/مسؤوليات تنفيذ البرامج باإلضافة 
إلى أهداف ومؤشرات المراقبة والمتابعة الفعالة. ومن ثم فإن 

الخطة اإلجرائية/إطار العمل اإلستراتيجي للتعافي المبكر 
ضمن إطار العمل األكبر لخطة االستجابة اإلستراتيجية/خطة 
االستجابة اإلنسانية يمكن استخدامها لتكون اآللية الرئيسية 

إلشراك الجهات المانحة. في حالة تنقيح خطة االستجابة 
اإلستراتيجية/خطة االستجابة اإلنسانية، فإن هذا التنقيح 

سيشتمل على األولويات اإلستراتيجيات النهائية للتعافي المبكر 
باإلضافة إلى األنشطة المخططة والتمويالت المطلوبة - كما هي 
مستمدة من الخطة اإلجرائية/إطار العمل اإلستراتيجي للتعافي 

المبكر مع االهتمام بشكل خاص باإلطار الزمني المخصص 
حسب الطلب محل النقاش. سيتم استخدام الخطة اإلجرائية/
إطار العمل اإلستراتيجي للتعافي المبكر كأداة أساسية إلشراك 

الجهات المانحة في حوار فعال والتي ينبغي أن تسعى إليه 
جميع األطراف المعنية بالتعافي المبكر - تحت قيادة المنسق 
المقيم / منسق الشؤون اإلنسانية )بدعم من فريق العمل في 

الدولة( وبمشاركة نشطة من السلطات الوطنية/المحلية.
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الملحق 6
 قائمة بالموارد المتاحة عبر اإلنترنت 

حول التعافي المبكر

 Buchanan-Smith and Maxwell, Linking Relief and Development: An Introduction and Overview
http://www.eldis.org/fulltext/LinkingReliefandDevelopment.pdf

)COM)2001(_153( االتصال األوروبي من المفوضية إلى المجلس والبرلمان األوروبي – الربط بين اإلغاثة والتأهيل والتنمية - نظرة تقييمية

اجتماع المفوضية األوروبية للسياسات في يوليو 2012: الربط بين اإلغاثة والتأهيل والتنمية: سعًيا نحو زيادة فعالية المساعدات

 23 المبادئ والممارسات السليمة في تقديم المنح اإلنسانية 
http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html

:IASC في 15 يوليو 2013، تم إقرارها حسب مبادئ لجنة ،IASC تنفيذ التعافي المبكر, وثيقة معلومات أساسية من لجنة
  http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=3418&type=pdf. 

)CWGER(: www.earlyrecovery.global الموقع اإللكتروني لفريق العمل لمجموعة التعافي المبكر

http://er.humanitarianresponse.info/;http://www.recoveryplatform.org/assets/ tools_guidelines/Joint%20Lessons%20 Learned%20
 and%20Good%20Practice%20Tool%20-%20Coordination%20-%20Oct%202012%20FINAL-1.pdf; the Cluster Coordination Reference
Module: https://clusters.humanitarian response.info/ system/files/documents/files/iasc-coordination- reference%20module-en_0.pdf

موارد عملية التحول: 

مذكرة إرشادية صادرة من اللجنة التنفيذية المعنية بالشؤون اإلنسانية/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( بشأن التحول:

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftoolkit.undg.
org%2Ftool%2F192-guidance-note-on-funding-for-transition.doc&ei=fkZ9U-iEKon07AaW- 4GQAw&usg=AFQjCNGQ_0dZsofvif-

zxCAUpOFnXAOJSQ

األمانة العامة لألمم المتحدة، القرار 2011/20 - الحلول الدائمة: متابعة تقرير 2009 الصادر من األمانة العامة حول بناء السالم، 4 أكتوبر 2011، متاح عبر 
http://www.refworld.org/docid/5242d12b7.html :الرابط

 الوحدة المرجعية لمجموعة التنسيق على مستوى الدولة:
 https://clusters.humanitarianresponse.info/ system/files/documents/files/iasc-coordination-reference%20module-en_0.pdf The

essential reference for Clusters in the field: http://clustercoordination.org/

100 أمر ينبغي أن يقوم منسق المجموعات بها قبل أن يموت: 
http://www.clustercoordination.org/files/articles/Cluster_Curriculum_100_)5_Feb_10(.doc

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note- on-
.debris-management.html يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( أيًضا بتطوير مذكرة إرشادية حول إدارة النفايات الصلبة والتي ستكمل المذكرة 

المتعلقة بإدارة األنقاض وسيتم نشرها قريًبا.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/ signature-product-- guidance-note-on-
emergency-employment-/

http://www.jm.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/ signature-product--guidance-note-on-
community-infrastructure-reh/

http://www.eldis.org/fulltext/LinkingReliefandDevelopment.pdf
http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=3418&type=pdf.
http://www.earlyrecovery.global
http://er.humanitarianresponse.info/;http://www.recoveryplatform.org/assets/ tools_guidelines/Joint%20Lessons%20 Learned%20and%20Good%20Practice%20Tool%20-%20Coordination%20-%20Oct%202012%20FINAL-1.pdf
http://er.humanitarianresponse.info/;http://www.recoveryplatform.org/assets/ tools_guidelines/Joint%20Lessons%20 Learned%20and%20Good%20Practice%20Tool%20-%20Coordination%20-%20Oct%202012%20FINAL-1.pdf
http://er.humanitarianresponse.info/;http://www.recoveryplatform.org/assets/ tools_guidelines/Joint%20Lessons%20 Learned%20and%20Good%20Practice%20Tool%20-%20Coordination%20-%20Oct%202012%20FINAL-1.pdf
https://clusters.humanitarian
http://response.info
http://20module-en_0.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftoolkit.undg.org%2Ftool%2F192-guidance-note-on-funding-for-transition.doc&ei=fkZ9U-iEKon07AaW- 4GQAw&usg=AFQjCNGQ_0dZsofvif-zxCAUpOFnXAOJSQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftoolkit.undg.org%2Ftool%2F192-guidance-note-on-funding-for-transition.doc&ei=fkZ9U-iEKon07AaW- 4GQAw&usg=AFQjCNGQ_0dZsofvif-zxCAUpOFnXAOJSQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftoolkit.undg.org%2Ftool%2F192-guidance-note-on-funding-for-transition.doc&ei=fkZ9U-iEKon07AaW- 4GQAw&usg=AFQjCNGQ_0dZsofvif-zxCAUpOFnXAOJSQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftoolkit.undg.org%2Ftool%2F192-guidance-note-on-funding-for-transition.doc&ei=fkZ9U-iEKon07AaW- 4GQAw&usg=AFQjCNGQ_0dZsofvif-zxCAUpOFnXAOJSQ
http://www.refworld.org/docid/5242d12b7.html
https://clusters.humanitarianresponse.info
http://20module-en_0.pdf
http://clustercoordination.org
http://www.clustercoordination.org/files/articles/Cluster_Curriculum_100_
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-debris-management.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-debris-management.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis
http://www.jm.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis
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    http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note- on-

.debris-management.html  يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( أيًضا بتطوير مذكرة إرشادية حول إدارة النفايات الصلبة والتي ستكمل المذكرة 
المتعلقة بإدارة األنقاض وسيتم نشرها قريًبا.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/ signature-product--guidance-note-on-
emergency-employment-/

http://www.jm.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/ signature-product--guidance-note-on-
community-infrastructure-reh/

http://www.usaid.gov/resilience/joint-planning-cells
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http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-debris-management.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-debris-management.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis
http://www.jm.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis
http://www.usaid.gov/resilience/joint-planning-cells


رسائل أساسية

بمثابة طريقة 01 / يعد التعافي المبكر 
ومجموعة من 

اإلجراءات المحددة 
لمساعدة الناس على 

االنتقال من حالة 
االعتماد على اإلغاثة 
اإلنسانية إلى التنمية 

بمثابة إحدى آليات 02 / يعد التعافي المبكر 
االستجابة اإلنسانية 

فائقة الجودة: مرادفة 
للممارسات الجيدة



03 / يضمن التعافي المبكر أن يسهم 
العمل اإلنساني في تحقيق 

التنمية المستدامة

04 / يعمل التعافي المبكر على 
دعم القدرات المحلية والوطنية

05 / يعمل التعافي المبكر على 
بناء القدرة على الصمود خالل 

االستجابة اإلنسانية

06 / يتحمل كل األشخاص وكل 
المجموعات وكل الوكاالت 

مسؤولية تنفيذ التعافي المبكر



بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و لمحلية  ا علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال

ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو  . ص شخا أل ا ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ

قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا لى  إ ع  ضا و أل ا ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ

قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا �نفيذ  ي  ر و لض� ا من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه 

نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها 

ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا ت  �يجيا ا ست� إ تصميم  يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا

تكز  تر بحيث  د  لصمو ا على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و

ص  شخا أل ا ة  ر قد �ز  تع� في  همة  لمسا ا و لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على 

ا  عنصً� لمبكر  ا في  لتعا ا يعد   . مستقبلية ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا

منسقة  و ملة  شا و ملة  متكا �قة  ط� يمثل  نه  إ  ، نية نسا إل ا بة  ستجا لال لة  فعا لية  آ ي  أ في  سًما  حا

على  ة  ر لقد ا ء  سا ر إ و ت  ما ز أل ا من  م  ا مستد في  تعا لى  إ �جًيا  � تد نية  نسا إل ا ل  عما أل ا ئد  ا فو �ل  لتحو

لمحلية  ا علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال  . لتنمية ا ص  فر و د  لصمو ا

 . ص شخا أل ا ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و

لى  إ ع  ضا و أل ا ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو

�نفيذ  ي  ر و لض� ا من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه  قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا

ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها  قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا

ت  �يجيا ا ست� إ تصميم  يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا

على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا

�ز  تع� في  همة  لمسا ا و لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على  تكز  تر بحيث  د  لصمو ا

في  لتعا ا يعد   . مستقبلية ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا ص  شخا أل ا ة  ر قد

ملة  شا و ملة  متكا �قة  ط� يمثل  نه  إ  ، نية نسا إل ا بة  ستجا لال لة  فعا لية  آ ي  أ في  سًما  حا ا  عنصً� لمبكر  ا

ء  سا ر إ و ت  ما ز أل ا من  م  ا مستد في  تعا لى  إ �جًيا  � تد نية  نسا إل ا ل  عما أل ا ئد  ا فو �ل  لتحو منسقة  و

علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال . لتنمية ا ص  فر و د  لصمو ا على  ة  ر لقد ا

ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و لمحلية  ا

ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو  . ص شخا أل ا

من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه  قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا لى  إ ع  ضا و أل ا

في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها  قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا �نفيذ  ي  ر و لض� ا

يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا

ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا ت  �يجيا ا ست� إ تصميم 

لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على  تكز  تر بحيث  د  لصمو ا على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و

ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا ص  شخا أل ا ة  ر قد �ز  تع� في  همة  لمسا ا و



بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و لمحلية  ا علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال

ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو  . ص شخا أل ا ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ

قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا لى  إ ع  ضا و أل ا ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ

قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا �نفيذ  ي  ر و لض� ا من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه 

نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها 

ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا ت  �يجيا ا ست� إ تصميم  يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا

تكز  تر بحيث  د  لصمو ا على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و

ص  شخا أل ا ة  ر قد �ز  تع� في  همة  لمسا ا و لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على 

ا  عنصً� لمبكر  ا في  لتعا ا يعد   . مستقبلية ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا

منسقة  و ملة  شا و ملة  متكا �قة  ط� يمثل  نه  إ  ، نية نسا إل ا بة  ستجا لال لة  فعا لية  آ ي  أ في  سًما  حا

على  ة  ر لقد ا ء  سا ر إ و ت  ما ز أل ا من  م  ا مستد في  تعا لى  إ �جًيا  � تد نية  نسا إل ا ل  عما أل ا ئد  ا فو �ل  لتحو

لمحلية  ا علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال  . لتنمية ا ص  فر و د  لصمو ا

 . ص شخا أل ا ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و

لى  إ ع  ضا و أل ا ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو

�نفيذ  ي  ر و لض� ا من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه  قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا

ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها  قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا

ت  �يجيا ا ست� إ تصميم  يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا

على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا

�ز  تع� في  همة  لمسا ا و لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على  تكز  تر بحيث  د  لصمو ا

في  لتعا ا يعد   . مستقبلية ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا ص  شخا أل ا ة  ر قد

ملة  شا و ملة  متكا �قة  ط� يمثل  نه  إ  ، نية نسا إل ا بة  ستجا لال لة  فعا لية  آ ي  أ في  سًما  حا ا  عنصً� لمبكر  ا

ء  سا ر إ و ت  ما ز أل ا من  م  ا مستد في  تعا لى  إ �جًيا  � تد نية  نسا إل ا ل  عما أل ا ئد  ا فو �ل  لتحو منسقة  و

علة  لفا ا ف  ا ط� أل ا كيز  تر ينصب   ، ئها �تها ا ر  فو و مة  ز أ ي  أ ل  خال . لتنمية ا ص  فر و د  لصمو ا على  ة  ر لقد ا

ة  حيا ذ  نقا إل مة  ز لال ا �ة  � لفو ا ت  جا حتيا ال ا تل�ية  على  سية  سا أ بصفة  لي  و لد ا لمجتمع  ا و لمحلية  ا

ة  د ستعا ا و ر  لض� ا تقليل  و س  لنا ا ة  حيا لحفظ  �ع  س� ء  ا ج� إ ذ  �خا ا ي  ر و لض� ا من  ن  يكو  . ص شخا أل ا

من  يصبح   ، نية نسا إ بة  ستجا ا ي  أ ية  ا بد منذ  و نفسه  قت  لو ا في   . ها عهد بق  سا لى  إ ع  ضا و أل ا

في  لتعا ا سس  أ ء  سا ر إ لى  إ سًما  حا ا  عنصً� فيها  قت  لو ا يمثل  لتي  ا ت  خال لتد ا �نفيذ  ي  ر و لض� ا

يتم  ن  أ لك  ذ م  يستلز و  . ى لمد ا يلة  طو مة  ا ستد ال ا نحو  ًما  قد للمضي  �عة  لس� ا ة  د لعو ا و م  ا لمستد ا

ت  ا � لقد ا و لملكية  ا تعضد  و عم  تد �قة  بط� ها  �نفيذ و ت  خال لتد ا و بة  ستجا ال ا ت  �يجيا ا ست� إ تصميم 

لتم�يز  ا منع  و لة  ا لعد ا نشر  و ق  للسيا مل  شا فهم  على  تكز  تر بحيث  د  لصمو ا على  لمحلية  ا ة  ر لقد ا و

ت  ما ز أ ي  أ مع  فضل  أ بشكل  لتكيف  ا على  �ن  � لمتض� ا ص  شخا أل ا ة  ر قد �ز  تع� في  همة  لمسا ا و



المجموعة العالمية 
للتعافي المبكر

11-13 chemin des Anémones, Châtelaine 
1219 Geneva, Switzerland

www.earlyrecovery.global
erhelpdesk@undp.org 

gcer.secretariat@undp.org

http://www.earlyrecovery.global
mailto:erhelpdesk@undp.org
mailto:gcer.secretariat@undp.org

