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تعريف بهذا الدليل

ترد أنواع المشاريع األكثر شيوًعا في الفصل الثالث.  1

ما الذي يتضمنه هذا الدليل؟
ــة  ــة لـ»اللجن ــن االقتصــادي التابع ــة الخاصــة بوحــدة األم ــب األساســي الثالث ــل وحــدة التدري ــذا الدلي ــق ه يراف
الدوليــة« تحــت عنــوان اســتجابة وحــدة األمــن االقتصــادي - تنفيــذ المشــروع. وهــو يقــدم نظــرة عامــة علــى 
أكثــر مشــاريع األمــن االقتصــادي شــيوًعا ويصــف األنشــطة المنفــذة كل علــى حــدة فــي نطــاق هــذه المشــاريع.1
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التقییم األّولي والت

والرصد التنفیذ 

الوحدة األولى:   
التقییم األّولي لألمن      

االقتصادي  

الوحدة الثانیة:   
التخطیط والرصد والتقییم    

النھائي الخاص بوحدة  
األمن االقتصادي  

الوحدة الثالثة:   
استجابة وحدة األمن     

االقتصادي - تنفیذ  
المشروع  

الشكل 1: تتناول الوحدة الثالثة الجوانب العملية لتنفيذ المشاريع

إلى من يوجه هذا الدليل؟
ُصمــم هــذا الدليــل فــي المقــام األول للموظفيــن الميدانييــن فــي وحــدة األمــن االقتصــادي الذيــن يتولــون إدارة 

مشــاريع األمــن االقتصــادي وتنفيذهــا.

هيكل الدليل
الفصل األول: المقدمة

يستعرض الفصل األول العناصر األساسية لنهج األمن االقتصادي الذي تتبعه »اللجنة الدولية«.
ويتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:

سبل كسب العيش واإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي	 
األمن االقتصادي لألسرة	 
اإلطار التشغيلي لـ»اللجنة الدولية«: درجات األزمة، وأنواع التدخل، وأساليب العمل	 
مراحل دورة المشروع السابقة: التقييم األّولي وتصميم المشروع	 

الفصل الثاني: تنفيذ مشاريع األمن االقتصادي
نناقــش هنــا أنشــطة المشــروع كل علــى حــدة التــي جــرى تنفيذهــا فــي مرحلــة التنفيــذ. وينقســم الفصــل الثانــي 

إلــى ثالثــة أجــزاء علــى النحــو التالــي:
يتناول القسم 2-1 األنشطة العامة، مثل أنشطة التنسيق وإعداد التقارير، التي تعد جزًءا من كل مشروع أ. 

من مشاريع األمن االقتصادي.
تعرض األقسام من 2-2 إلى 2-6 أنشطة األمن االقتصادي الخاصة بالمساعدة، بمعنى آخر تلك األنشطة ب. 

التي قد تنفذ أو ال تنفذ حسب نوع المشروع.

استجابة وحدة األمن االقتصادي
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وتجري مناقشتها في سياق أربعة أساليب عامة للمساعدة على النحو التالي:
توفير السلع العينية	 
توفير النقد أو القسائم أو كليهما2 	 
تقديم الخدمات مباشرًة لكل أسرة على حدة	 
استعادة الخدمات من خالل دعم المؤسسات المحلية	 

يناقش القسم 2-7 الحالة الخاصة للعمليات التي تجري إدارتها عن ُبعد.ج. 

الفصل الثالث: عرض للسلع والخدمات األساسية التي تقدمها وحدة األمن االقتصادي
يقــدم هــذا الفصــل األنــواع الســتة للســلع األساســية التــي تقدمهــا وحــدة األمــن االقتصــادي ويعطــي لمحــة عــن 

مشــاريعها األكثــر شــيوًعا.

الملحق 
يتضمن الملحق مجموعة مختارة من األدوات العملية واألمثلة الميدانية.

المصطلحات
برنامج  مجموعـة مـن األنشـطة الميدانية ضمـن االختصاص المحـدد لـ»اللجنـة الدولية«. وهناك 
خمـس فئـات للبرنامـج - هي الحمايـة، والمسـاعدة، والوقايـة، والتعـاون، و”برنامج غير 

برنامًجـا فرعًيـا.   20 إلـى  باإلضافـة   - محـدد” 
لتحقيـق األمـن االقتصـادي،   ASSECO الفرعيـة: برنامـج  البرامـج  أمثلـة    تتضمـن 
وبرنامـج ASSGEN لتقديـم مسـاعدات عامة، وبرنامـج PRODET الخاص بحماية 

. يـن لمحتجز ا
مشروع  فيمـا يتعلـق بـ»اللجنـة الدوليـة«، فـإن المشـروع هـو جهـد منظـم لتحويـل وضع إنسـاني 
سـيء )المشـكلة( إلى وضع مرغوب محّسـن )الناتج( من خالل توفير السـلع أو الخدمات 
أو كليهمـا )المخرجـات( لسـكان مسـتهدفين. وقـد حـدد كل مشـروع بوضوح المسـتفيدين 
منـه، وكميـة معينة من المـوارد المخصصة )المدخـالت(، وإطاًرا زمنًيا محـدًدا، وهيكاًل 

تنظيمًيـا يتضمـن مسـؤوليات محـددة بوضـوح.
1200 أسرة نازحة داخلًيا في عدن من خالل  المعيشية لعدد    مثال: تحسين الظروف 

توزيع مجموعات مستلزمات منزلية أساسية.
في هذا الدليل، يستخدم مصطلح »تدخل« مرادًفا لمصطلح »مشروع«. تدخل 

األنشطة هي المهام الفردية التي يتعين تنفيذها من أجل تنفيذ مشروع. نشاط 
أمثلة: تسجيل المستفيدين، والتعاقد مع مقدمي الخدمات، وتدريب المزارعين.   

طريقة العمل  يصف هذا المصطلح، وفًقا لمصطلحات برنامج التحويالت النقدية، الطرق المختلفة التي 
يمكن بواسطتها تقديم المساعدة.

  أمثلة: المساعدات العينية، والمنح النقدية غير المشروطة، والنقد مقابل العمل، والقسائم.
صنف مادي يمكن توزيعه. سلعة 

  أمثلة: المواد الغذائية، والمستلزمات المنزلية األساسية، والمدخالت الزراعية. 
خدمة  يستخدم هذا المصطلح لوصف مجموعة متنوعة من المنافع التي يمكن لألفراد الحصول 

عليها من المؤسسات العامة أو الخاصة.
التحتية  البنية  التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، وخدمات االتصاالت، وتوفير    أمثلة: 

وصيانتها، وإصدار الوثائق الرسمية.

هذا القسم موجز للغاية ألن تنفيذ مشاريع برنامج التحويالت النقدية مغطى بالفعل بالتفصيل في القسم الخاص بإجراءات العمل الموحدة الخاصة بالنقد.  2



7

الوثائق الرئيسية لدورة المشروع
ُيستخدم نموذج تقرير التقييم األّولي الخاص بوحدة األمن االقتصادي: لتسجيل نتائج التقييم األّولي. 	 

التقييمات األّولية هي أساس كل مشروع.
نموذج مقترح مشروع األمن االقتصادي: هو النموذج المستخدم لتوثيق هدف مشروع معين واالستراتيجية 	 

المتبعة فيه وجوانبه المالية واإلدارية. ويمثل مقترح المشروع أساس التنفيذ.
ل فيه جميع نتائج تنفيذ المشروع 	  نموذج تقرير الرصد الخاص بوحدة األمن االقتصادي: هو ما يسجَّ

ورصده.

ــادئ  بالنســبة لعــدد مــن الســلع والخدمــات التــي تقدمهــا وحــدة األمــن االقتصــادي، يمكــن االطــالع علــى المب
ــل. ــا هــذا الدلي ــة فــي مركــز مــوارد األمــن االقتصــادي. وسُيشــار إليهــا فــي ثناي ــة واألدوات الحالي التوجيهي

استجابة وحدة األمن االقتصادي
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تستند استراتيجية المساعدة الخاصة بوحدة األمن االقتصادي إلى ثالث ركائز هي:
فهم عميق لسبل كسب العيش لدى سكان مستهدفين وأمنهم االقتصادي	 
تطبيق اإلطار التشغيلي الخاص باللجنة الدولية على السياق اإلنساني	 
تطبيق مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج3 على مدار دورة المشروع	 

ــم. ولالطــالع علــى عــرض مفصــل، يرجــى الرجــوع إلــى دليــل  وفيمــا يلــي توضيــح مختصــر لهــذه المفاهي
التقييــم األّولــي لألمــن االقتصــادي4 ودليــل التخطيــط والرصــد والتقييــم النهائــي5 الصادريــن عــن وحــدة األمــن 

االقتصــادي.

اإلدارة القائمة على النتائج هي أداة اللجنة الدولية لإلدارة والتخطيط الداخليين.  3
اللجنة الدولية للصليب األحمر، دليل األمن االقتصادي: التقييم األّولي لألمن االقتصادي، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2017.  4

اللجنة الدولية للصليب األحمر، دليل وحدة األمن االقتصادي : التخطيط والرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي، اللجنة الدولية،   5
جنيف، 2018.

مشروع اسفير، الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة للكوارث، مشروع اسفير، جنيف، 2004 .  6
أُنشئ اإلطار في البداية في سياق بحث أكاديمي حول الحد من الفقر )تشامبرز وكونواي Chambers and Conway,1992( لكنه أصبح   7

معروًفا لجمهور أوسع عندما اعتمدته وزارة التنمية الدولية البريطانية في عام 1999. وتوفر أوراق التوجيه بشأن سبل كسب العيش المستدامة التي 
أصدرتها الوزارة http://www.ennonline.net/dfidsustainableliving مقدمة جيدة عن الموضوع.

1.1  فهم سبل كسب العيش واألمن االقتصادي
سبل كسب العيش  1.1.1

سبل كسب العيش هي أساس األمن االقتصادي. ويمكن تعريفها على النحو التالي:
تشمل سبل كسب العيش القدرات، واألصول )بما في ذلك الموارد المادية والموارد غير

المادية واألنشطة المطلوبة من أجل وسائل المعيشة التي تضمن البقاء والرفاه في المستقبل.6  

اإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي  2.1.1
يتمثــل أفضــل توضيــح لمفهــوم ســبل كســب العيــش مــن خــالل اإلطــار المفاهيمي لألمــن االقتصــادي. وُيعــد هذا 
اإلطــار أداة مفيــدة لوصــف ســبل كســب العيــش لــدى الســكان وتحليــل أوضاعهــم اإلنســانية. وهــو نســخة اللجنــة 
الدوليــة إلطــار ســبل كســب العيــش المســتدامة الــذي ُيســتخدم علــى نطــاق واســع فــي مجــال العمــل اإلنســاني 
والتنمــوي.7 وبمــا أن اإلطــار تتــم مناقشــته بالتفصيــل فــي دليــل التقييــم األّولــي لألمــن االقتصــادي وأن هنــاك 

توجيهــات مفيــدة أخــرى موجــودة بالفعــل، فلــم تــرد هنــا إال بعــض الجوانــب الرئيســية.

http://www.ennonline.net/dfidsustainableliving
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اإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي

مادیة

طبیعیة

سیاسیة

مالیة

اجتماعیة

بشریة كسب العیش
استراتیجیة

 اإلنتاج
الغذائي

الدخل

 االستھالك
الغذائي

 الظروف
المعیشیة

تغطیة
النفقات

األساسیة
األخرى

التغذیة

التعلیم

الصحة

    
    

الثقافات والتقالید
المؤسسات/ السوق

البنیة التحتیة
القوانین والسیاسات

الصدمات
االتجاھات

الطابع الموسمي

 
 

السیاسات والمؤسسات والعملیات

ش
لعی

ب ا
كس

ول 
أص

ش
نواتج كسب العی

سیاق الضعف

الرفاه واإلمكانات البشریة

نواتج متوســــــطة األجل

صـیرة
 نواتج ق

األجل

نواتج طــــــــــــویلة األجل

الشكل 2: اإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي هو نسخة اللجنة الدولية إلطار سبل كسب العيش المستدامة. 
وتمثل الدوائر ذات الحدود الخضراء السميكة المكونات األساسية لألمن االقتصادي وهي مقدمة فيما يلي. 

يتضمن اإلطار ستة عناصر على النحو التالي:

العنصر األول: األشخاص
كمــا يتضــح مــن الصــورة التــي تمثــل مجموعــة مــن األشــخاص فــي الدائــرة إلــى اليميــن، يكــون األشــخاص 
فــي قلــب اإلطــار. وعنــد تحليــل ســبل كســب العيــش واألمــن االقتصــادي، يجــب أن يكــون واضًحــا مــن البدايــة 
مــن هــم الذيــن يجــري تحليــل ســبل عيشــهم. وفــي معظــم الحــاالت، يطّبــق اإلطــار علــى المجتمعــات المحليــة 
الضعيفــة، أو مجموعــات ســبل كســب العيــش،8 أو األســر الفرديــة )علــى ســبيل المثــال فــي ســياق مبــادرات 

المشــاريع االقتصاديــة الصغيــرة(.

العنصر الثاني: أصول كسب العيش
يمتلــك األشــخاص ســتة أنــواع مختلفــة مــن األصــول الالزمــة لكســب العيــش أو لديهــم إمكانيــة الحصــول عليها، 
وهــي: األصــول البشــرية واالجتماعيــة والسياســية والطبيعيــة والماديــة والماليــة. وهــذه األصــول هــي المــوارد 
ــا مــا يكــون للصدمــات، مثــل النزاعــات أو الكــوارث  التــي يعتمــدون عليهــا فــي أنشــطتهم االقتصاديــة. وغالًب

الطبيعيــة، أثــر ســلبي علــى حياتهــم ألنهــا تقلــل مــن قاعــدة األصــول التــي يمتلكونهــا.9 

العنصر الثالث: استراتيجيات كسب العيش
ــع بهــا  ــة التــي يضطل ــي تتبعهــا األســرة مجموعــة األنشــطة االقتصادي تشــمل اســتراتيجيات كســب العيــش الت
أفرادهــا. ومــن الشــائع أن يســعى أفــراد األســرة للعمــل فــي كثيــر مــن األنشــطة المختلفــة علــى مــدار العــام. 
ومــن ثــم، غالًبــا مــا تكــون اســتراتيجيات كســب العيــش معقــدة ومتعــددة األوجــه. وتحقــق هــذه االســتراتيجيات 
ــل  ــى جع ــة إل ــذاء، باإلضاف ــاج الغ ــدرات المتاحــة لكســب الدخــل أو إنت ــن الق المتنوعــة االســتفادة القصــوى م

األســر أقــل عرضــة للصدمــات.

تتألف مجموعة سبل كسب العيش من األسر التي لديها سمات أصول متشابهة وتعمل في أنشطة اقتصادية متشابهة. وهي أيًضا عرضة ألنواع   8
الصدمات نفسها.

9  ذلك نتيجة لإلصابات، أو اإلعاقة، أو الخسائر في األرواح، أو تدمير المنازل، أو فقدان الثروة الحيوانية على سبيل المثال.
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العنصر الرابع: نواتج كسب العيش
يســعى النــاس للعمــل فــي األنشــطة االقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق نتائــج معينــة مــن شــأنها أن تتيــح لهــم البقــاء 
ــدادات مســتمرة  ــاج إم ــى إنت ــش إل ــًدا، تهــدف اســتراتيجيات كســب العي ــر تحدي ــق الرخــاء. وبشــكل أكث وتحقي
مــن الغــذاء أو الدخــل أو كليهمــا. وُيســتخدم الدخــل لســداد تكلفــة االحتياجــات األساســية أو النفقــات الضروريــة 
وهــي: ظــروف معيشــية مالئمــة، واســتهالك غذائــي كاٍف، والرعايــة الصحية، والتعليــم، والضرائــب. وإذا كان 
باســتطاعة النــاس توفيــر احتياجاتهــم األساســية علــى نحــو مســتدام، فمــن المرجــح أن يظلــوا يتمتعــون بصحــة 
جيــدة وتغذيــة جيــدة ويمكنهــم تنميــة معارفهــم ومهاراتهــم. وُتعــد نواتــج كســب العيــش الكافــي والمســتدام الهــدف 

النهائــي لألنشــطة االقتصاديــة، وهــي ضروريــة لرفــاه النــاس الجســدية والعقليــة.

التغذيةالصحةالتعليم والتعلم

استراتيجيات
كسب العيش

السوق

الرفاه البدني والتطور الشخصي

تغطية االحتياجات األساسية

تغطية النفقات
األساسية األخرى 

الدخل 

االستهالك الغذائيالظروف المعيشية

اإلنتاج الغذائي

لى
 ع

تج
نوا

ال
ط 

وس
لمت

ى ا
مد

ال
لى

 ع
تج

نوا
ال

ير
ص

الق
ى 

مد
ال

الشكل 3: نواتج كسب العيش هي نتيجة األنشطة االقتصادية التي يقوم بها الناس. ويوِجد كل مستوى من 
المستويات الثالثة األساس للمستوى الذي يليه. وال ُتعد السوق من نواتج كسب العيش، وإنما هي مؤسسة 

أساسية تتيح تحويل األموال إلى غذاء والعكس.

ُيعــد االســتهالك الغذائــي، واإلنتــاج الغذائــي، والدخــل، والظــروف المعيشــية َلِبنــات بنــاء األمــن االقتصــادي. 
وإلــى جانــب قــدرات المؤسســات المحليــة )انظــر العنصــر الخامــس أدنــاه(، فإنهــا تشــكل المكونــات األساســية 

الخمســة لألمــن االقتصــادي.
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العنصر الخامس: السياسات والمؤسسات والعمليات
بعبــارات بســيطة، تشــكل السياســات والمؤسســات والعمليــات بيئــة مــن صنــع اإلنســان علــى المســتوى المحلــي 

واإلقليمــي وحتــى العالمــي. ويوضــح الجــدول 1 فئاتهــا الرئيســية.

أمثلةالوظائف الرئيسيةالفئة

السياسات 
والقوانين

تنظيم الحصول على الموارد وحمايتها

تحديد الكيفية التي يمكن بها استخدام الموارد 
واألصول واالتجار بها

القوانين المتعلقة بحيازة األراضي، وحقوق 
الملكية، والتعدين، وحماية البيئة، والصيد، 

وصيد األسماك، والضرائب، ولوائح االستيراد 
والتصدير، ودعم الوقود .. إلخ.

المؤسسات
- عامة

- خاصة
- مجتمع مدني

إدارة الموارد

إنفاذ القوانين واللوائح

إنشاء البنية التحتية وصيانتها

توفير السلع والخدمات للناس

وزارات الطرق والبنية التحتية، والهيئات 
الصحية، واألسواق، والتعليم، وخدمات اإلرشاد 

الزراعي والبيطري، والنقابات العمالية، 
وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 
والمنظمات الدولية، واللجان المحلية المعنية 

بالمياه .. إلخ.

توضيح كيفية تنفيذ األمور وتشمل األمور العمليات
الروتينية، والتقاليد واألعراف. وتعتمد العديد من 

»قواعد اللعبة« هذه على الثقافة والتقاليد.

العادات الدينية، والزواج والمهور، ونظام 
الطبقات والطوائف، وحقوق المرأة في العمل، 

والطعام الموافق للشريعة اليهودية والطعام 
الحالل في اإلسالم .. إلخ.

الجدول 1: السياسات والمؤسسات والعمليات تشكل بيئة من صنع اإلنسان يوجد فيها األفراد واألسر.

تؤثــر السياســات والمؤسســات والعمليــات علــى اقتصــاد األســرة بعــدة طــرق مختلفــة. ولهــذا الســبب فإنــه مــن 
األهميــة بمــكان إجــراء تقييــم لوجــود المؤسســات والهيئــات والبنيــة التحتيــة ذات الصلــة وأدائهــا وظائفهــا فــي 

أثنــاء إجــراء أي تقييــم أولــي وكذلــك فــي أثنــاء عمليــة الرصــد والتقييــم النهائــي.

ــن  ــس م ــون األساســي الخام ــكان المك ــش الس ــبل عي ــة10 لس ــون حيوي ــي تك ــات الت ــات والمؤسس ــكل الهيئ  تش
ــات  ــة«، أو »الهيئ ــدرات المحلي ــل باســم »الق ــي هــذا الدلي ــا ف ــي ُيشــار إليه ــات األمــن االقتصــادي، والت مكون

ــياق.11  ــة« حســب الس الحيوي

العنصر السادس: سياق الضعف
ــة  ــن الصدم ــة م ــا مختلف ــمل أنواًع ــو يش ــكان. وه ــف الس ــة وراء ضع ــباب الكامن ــف األس ــياق الضع ــي س يعن
ــرات  ــاخ، والتصحــر(، والتغي ــر المن ــة )تغي ــات العام ــة واالتجاه ــوارث الطبيعي ــل النزاعــات والك ــر مث والتغي

ــخ. ــة .. إل ــادة، واألوبئ ــمية الح الموس

وغالًبــا مــا يكــون مــن الصعــب التنبــؤ بمعظــم عناصــر ســياق الضعــف، بــل واألصعــب التحكــم فيهــا. وعــادًة 
ما يتمتــع الســكان الذيــن تتوفــر لهــم السياســات والمؤسســات والعمليــات التــي تضطلــع بمهامهــا بحمايــة أفضــل 
مــن اآلثار السلبية لهذه الصدمات، فــي حيــن غالًبــا ما يعاني الســكان الذين يعيشون في مجتمعات تعاني ضعف 

السياســات والمؤسســات والعمليــات أو غيابهــا األثر الکامل ألي مــن هــذه األحــداث.12

يجب أن ينصب تركيز التقييم األّولي على الخدمات والمؤسسات التي لها أهمية للسكان الذين يجري تقييم أوضاعهم تقييًما أولّيًا. ويعتمد ما هو مهم إلى   10
حد ما على استراتيجيات سبل كسب العيش لدى الناس. وبينما ُتعد قوانين حيازة األراضي وخدمات اإلرشاد الزراعي واإلعانات الحكومية في غاية 

األهمية للمزارعين، فإنها لن تحظى باهتمام كبير من جانب مجتمع األشخاص النازحين داخلًيا.
من وجهة نظر المستفيدين، توفر السياسات والمؤسسات والعمليات في نهاية المطاف خدمات الطاقة والمياه والصحة والتعليم والنقل والخدمات   11

اإلدارية. لذلك، سينصب التركيز في بعض الفصول الالحقة على جوانب تقديم الخدمات من جانب السياسات والمؤسسات والعمليات.
تشمل األمثلة على برامج السياسات، والمؤسسات، والعمليات من أجل الحماية استراتيجيات الوقاية، وخدمات اإلنقاذ الفعالة، والبنية التحتية والمعدات   12

الجيدة، والرعاية الصحية الفعالة والمتاحة، وآليات التأمين والتعويضات، وإعانات إعادة البناء.
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األمن االقتصادي  3.1.1
ــي  ــة الت ــه الحال ــى أن ــن االقتصــادي عل ــم األم ــن فه ــن االقتصــادي، يمك ــي لألم ــى اإلطــار المفاهيم اســتناًدا إل
ــن  ــة« األم ــة الدولي ــرف »اللجن ــر أدق، تع ــتمر. وبتعبي ــكل مس ــش بش ــب العي ــة لكس ــج كافي ــا نوات ــق فيه تتحق

ــه: ــى أن االقتصــادي عل

ــية  ــم األساس ــة احتياجاته ــن تلبي ــة م ــات المحلي ــر أو المجتمع ــراد أو األس ــن األف ــي تمك ــة الت الحال
وتغطيــة المصاريــف اإللزاميــة بشــكل مســتدام، نظــًرا لمتطلباتهــا الفســيولوجية ومحيطهــا ومعاييرها 

ــة.13 الثقافي

يأخذ هذا األمر في الحسبان اختالف االحتياجات األساسية وفًقا للحالة البدنية للشخص )أي إذا كان ذلك الشخص طفل في مرحلة نمو، أو امرأة حاماًل،   13
أو شخًصا مسّنًا على سبيل المثال( والمناخ )يحتاج السكان في المناخ البارد إلى المزيد من السعرات الحرارية ومأوى وملبس أفضل أكثر مما يحتاجه 

من يعيشون في مناخ دافئ( والثقافة المحلية )يختلف مفهوم الظروف المعيشية المقبولة اختالًفا كبيًرا من ثقافة إلى أخرى(.
الوثيقة 49 لسياسة المساعدة الخاصة باللجنة الدولية للصليب األحمر )2004(.  14

في حين توجد عادًة عالقة قوية بين األمن االقتصادي لألسرة والوضع السياسي واألمني العام على المستوى القُطري، تشير درجة األزمة إلى األمن   15
االقتصادي لألسرة.

كان ُيشار إليها أيًضا سابًقا باسم تدخالت إنتاجية.  16

2.1  اإلطار التشغيلي لـ»اللجنة الدولية«14
درجات األزمة  1.2.1

يميــز اإلطــار التشــغيلي لـ»اللجنــة الدوليــة« بيــن أربــع حــاالت أزمــة مميــزة ُيشــار إليهــا بدرجات األزمــة، التي 
يمكــن أن تجــد فيها األســر نفســها.15

في حالة ما قبل األزمة أو ما بعد األزمة، تتم تغطية االحتياجات المنزلية األساسية )ال توجد فجوة في 	 
استهالك الغذاء أو الظروف المعيشية( وتكون سبل كسب العيش مستدامة )ال توجد فجوة في إنتاج الغذاء 

أو الدخل(، ولكن القدرات المحلية غالًبا ما تكون هشة وتحول دون استغالل قدرات األسر االقتصادية 
استغالاًل كاماًل.

في األزمة المزمنة، تكون األسر قادرة في الغالب على تلبية االحتياجات األساسية، لكنها غير قادرة على 	 
تحقيق دخل أو إنتاج الغذاء بشكل مستدام أو كليهما. وغالًبا ما تكون القدرات المحلية ضعيفة وغير قادرة 

على دعم التعافي االقتصادي على مستوى األسرة. وإذا تفاقم الوضع، فإن األسر تكون معرضة بشكل 
كبير لخطر التعرض ألزمة حادة.

في األزمة الحادة، تصبح األسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية )وجود فجوة في استهالك الغذاء 	 
أو الظروف المعيشية أو كليهما(. وتتعطل معظم القدرات المحلية. بدون مساعدة خارجية، تكون صحة 

السكان ورفاههم في خطر.

تتحدد الدرجة التي تغلب على األزمة في فئة معينة من السكان خالل التقييم األولي.

أنواع التدخل  2.2.1
تميز »اللجنة الدولية« بين ثالثة أنواع أساسية من التدخالت:

ُصممت تدخالت اإلغاثة لحماية األرواح عن طريق أداء دور البديل لنواتج سبل كسب العيش بسرعة 	 
وفعالية.

تهدف تدخالت دعم سبل كسب العيش16 إلى استعادة سبل كسب العيش من خالل تعزيز قاعدة أصول 	 
األسرة. ويتحقق ذلك من خالل توفير وسائل اإلنتاج وحمايتها وتقديم التدريب على المهارات.

تسعى تدخالت الدعم الهيكلي إلى تعزيز القدرات المحلية بحيث تكون قادرة على تقديم خدمات فعالة 	 
للسكان المستهدفين. وقد يشمل الدعم المقدم للمؤسسات المحلية التدريب والمساعدة المادية والمالية، 

باإلضافة إلى إنشاء البنية التحتية أو تجديدها.
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يوضح الشكل التالي مدى ارتباط أنواع التدخل الثالثة بدرجات األزمة.

ما قبل األزمة/
أزمة طارئة

االحتیاجات األساسیة 
مغطاة ولكن ثمة خطر 
في عدم استمرار القدرة 

على تلبیتھا

درجات األزمة وتدخالت األمن االقتصادي

سبل كسب العیش مستدامة

االحتیاجات األساسیة مغطاة

ما بعد األزمة
 االحتیاجات األساسیة
 مغطاة بدعم الھیاكل التي
تظل استدامتھا ھشة

أزمة مزمنة
 االحتیاجات األساسیة مغطاة
 ولكن بشكل غیر كاف وقد

تعود األزمة الحادة

أزمة حادة
 بعض االحتیاجات

 األساسیة لم تعد مغطاة

تقدیم الدعم
االستنكاراإلقناع والحشد

أداء دور البدیل

دعم ســبل كسب العیش
الھیكلي الھیكليالدعم  الدعم 

اإلغاثة

  

 

 
  

أسالیب عمل «اللجنة الدولیة»

تدخالت األمن االقتصادي المطبقة

قــدرات  تعزیــز  فــي  األولویــة  تتمثــل 
المؤسســات المحلیــة، وال ســیما الجمعیــة 
الوطنیــة، مــن خــالل بنــاء قدراتھــا علــى 
نحــو وقائــي علــى مقاومــة الصدمــات فــي 

نھایة المطاف واالستجابة لھا.

عندمــا یصبــح النــاس غیــر قادریــن علــى 
تغطیــة احتیاجاتھــم األساســیة، وال تكــون 
ھنــاك مؤسســات محلیــة أو تكــون ضعیفة 
لدرجــة تعجــز معھــا عــن االضطــالع 
ــة»  ــة الدولی ــدور، ســتوفر «اللجن بھــذا ال

المساعدة المنقذة للحیاة بسرعة وفعالیة.

علــى  المســاعدة  فــي  األولویــة  تتمثــل 
النــاس  عیــش  كســب  ســبل  حمایــة 
حلــول  إیجــاد  بواســطة  واســتعادتھا 
للمؤسســات  الدعــم  وتقدیــم  مســتدامة 

الرئیسیة التي أضعفتھا الصدمة.

ــي ســیناریو مــا بعــد األزمــة، ســتوقف  ف
«اللجنــة الدولیــة» فــي كثیــر مــن األحیان 
ــا  ــاعدة. وربم ــال المس ــي مج ــطتھا ف أنش
المتبقــي  الدعــم  بعــض  تقدیــم  یجــري 
لبنــاء القــدرات للمؤسســات المحلیــة مثــل 

الجمعیة الوطنیة.

الشكل 4: ترتبط المستويات الرئيسية األربعة لألمن االقتصادي لألسرة )درجات األزمة( ارتباًطا وثيًقا 
باستجابة وحدة األمن االقتصادي من خالل األنواع الثالثة للتدخالت.

خمسة أساليب للعمل  3.2.1
تضطلــع الســلطات المحليــة والوطنيــة بالمســؤولية األساســية المتمثلــة فــي توفيــر الدعــم للســكان المســتهدفين في 
أثنــاء النــزاع أو الكــوارث الطبيعيــة. وتحــدد درجــة اســتعداد الســلطات أو قدرتهــا بالفعــل على تلبيــة االحتياجات 
اإلنســانية للســكان اســتجابة »اللجنــة الدوليــة« أو أســلوب عملهــا. وتميــز »اللجنــة الدوليــة« بين خمســة أســاليب 
للعمــل هــي أداء دور البديــل، وتقديــم الدعــم، واإلقنــاع، والحشــد، واالســتنكار. وعلــى حســب الموقــف، ســتختار 
»اللجنــة الدوليــة« أســلوًبا واحــًدا أو عــدة أســاليب للعمــل مــع الســلطات. وتمثــل أســاليب العمــل اســتراتيجيات 
»اللجنــة الدوليــة« الرئيســية اســتجابًة إلخفــاق الحكومــة فــي تلبيــة احتياجــات الســكان المتضرريــن مــن األزمة.
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الحكومة ليس لديها وسائل لالستجابةالحكومة لديها وسائل لالستجابة

الحكومة 
ترغب في 

العمل

الحكومة تعتني بشعبها، وال توجد حاجة إلى 
استجابة من »اللجنة الدولية«.

أداء دور البديل: إذا كانت الحكومة غير قادرة تماًما 
على االستجابة، تعمل »اللجنة الدولية« بدالً من 

السلطات.
 

تقديم الدعم: إذا كانت الحكومة غير قادرة على 
االستجابة بشكل كاٍف بسبب نقص موارد أو مهارات 

معينة، فستحاول »اللجنة الدولية« تعزيز قدرات 
الحكومة في هذا الشأن.

 
الحشد: إذا لم يكن لدى »اللجنة الدولية« القدرة على 
تلبية االحتياجات الحالية أو الخبرة في هذا المجال، 

يمكن لها أن تزيد الوعي بين األطراف المعنية 
األخرى وتشجعهم على االستجابة.

الحكومة
ال ترغب في 

العمل

اإلقناع: ُتذّكر »اللجنة الدولية« السلطات 
بمسؤولياتها وتشجعها على العمل من خالل 

حوار بناء.

الحشد: تلجأ »اللجنة الدولية« إلى األطراف 
المعنية األخرى لممارسة الضغط على 

الحكومة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

االستنكار: إذا الحظت »اللجنة الدولية« 
إخفاقات حادة ومتكررة من جانب السلطات، 
ولم يحدث أي تحسن على الرغم من الجهود 

التي تبذلها »اللجنة الدولية« في اإلقناع، 
يجوز لها تبادل النتائج التي توصلت إليها 
مع بعض األطراف المعنية الرئيسية )في 

حاالت النزاع( أو نشرها على المأل.

تحتاج »اللجنة الدولية« إلى تحقيق توازن بين 
تشجيع الحكومة على المشاركة )اإلقناع والحشد 

وربما االستنكار( وتقديم استجابة فعالة )من خالل 
أداء دور البديل وتقديم الدعم و/ أو الحشد(.

الجدول 2: شرح أساليب عمل »اللجنة الدولية« الخمسة

فــي حيــن تقــرر إدارة »اللجنــة الدوليــة« أســلوب العمــل المناســب )أســاليب العمــل المناســبة(، فــإن الوحــدات 
نفســها هــي التــي تضطلــع بــدور القيــادة فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ.
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أمثلةالقيادة

أداء دور 
البديل

في الغالب وحدة األمن االقتصادي، 
أو وحدة المياه واإلسكان، أو وحدة 

الشؤون الصحية

تتولى وحدة األمن االقتصادي توزيع المواد الغذائية 
والمستلزمات المنزلية األساسية على النازحين داخلًيا.

 
تتولى وحدة المياه واإلسكان إصالح شبكة مياه متضررة في 

المنطقة الحضرية.

في كثير من األحيان وحدة األمن تقديم الدعم
االقتصادي، أو وحدة المياه 

واإلسكان، أو وحدة الشؤون 
الصحية، وأحياًنا وحدة الحماية

تتولى وحدة األمن االقتصادي تنفيذ مشروع إكثار البذور 
بالتعاون مع وزارة الزراعة.

 
يتلقى األطباء المحليون تدريًبا على العمليات الجراحية في 

حالة الحرب من جراحي »اللجنة الدولية«.
 

حلقات عمل عن التغذية والنظافة لمديري السجون تنظمها 
وحدتي الحماية والشؤون الصحية.

اإلدارة تطلب من القادة العسكريين المحليين ضمان أال يقوم اإلدارة أو الحمايةاإلقناع
الجنود بسرقة المدنيين.

اإلدارة، أو الحماية،االستنكار
أو المتخصصون في القانون الدولي 

اإلنساني

بعد جهود متكررة ولكن غير مثمرة إلقناع السلطات 
باالمتناع عن بعض الممارسات المتبعة في عمليات 

االستجواب، تبلغ »اللجنة الدولية« سفراء العديد من البلدان 
ذات النفوذ باالنتهاكات التي جرى رصدها للقانون اإلنساني.

خالل زيارة ميدانية، يعرب النازحون داخلًيا عن قلقهم من اإلدارة، أو اإلدارة المعنيةالحشد
عدم قدرة المدارس المحلية على استيعاب أطفالهم. وتشارك 

»اللجنة الدولية« هذه المعلومات مع منظمة األمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسف( والمنظمات األخرى التي تعمل في 

مجال التعليم.

ــة  ــل والتدخــالت القائم ــي أداء دور البدي ــود التدخــالت ف ــا تق ــا م ــن االقتصــادي غالًب الجــدول 3: وحــدة األم
ــم الدعــم. ــى تقدي عل

في كثير من الحاالت، ستجمع استجابة البعثة لحالة إنسانية بين عدة أساليب للعمل.

دورة المشروع  3.1

صیاغة والتخطیط
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والرصد التنفیذ 

المجتمعات
المحلیة المستھدفة
 والوضع المحلي

ؤھا
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و لھا 
لممنوح  ا

لتفویض  وا لدولیة»  ا للجنة  «ا

مھمة 
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الشكل 5: المراحل األربع لدورة المشروع
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تســبق مرحلــة التنفيــذ، التــي ينصــب عليهــا تركيــز هــذا الدليــل، مرحلــة التقييــم األّولــي )الــواردة فــي الوحــدة 
األولــى( ومرحلــة التخطيــط )الــواردة فــي الوحــدة الثانيــة( وتليهــا مرحلــة الرصــد والتقييــم النهائــي )الــواردة 
أيًضــا فــي الوحــدة الثانيــة(. وفيمــا يلــي ملخــص لهــذه المراحــل الثــالث األخــرى )لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى 

االطــالع علــى األدلــة المصاحبــة للوحدتيــن(.17

مرحلة التقييم األّولي  1.3.1

الشكل 6: ترد عملية التقييم األولي لألمن االقتصادي في دليل وحدة األمن االقتصادي المقابل.

يتضمــن التقييــم األّولــي المنتظــم الــذي تجريــه وحــدة األمــن االقتصــادي ثــالث خطــوات أساســية علــى النحــو 
التالــي:

تحليل الوضع - الكتساب فهم عميق لسبل كسب العيش لدى الناس ومستوى أمنهم االقتصادي الحالي.	 
التنبؤ - تقدير مدى احتمال تطور وضع األمن االقتصادي للناس على المدى القريب والمتوسط.	 
تحليل االستجابة - لمقارنة خيارات االستجابة المحتملة وتحديد الخيار األنسب.	 

يتضمــن تقريــر التقييــم األّولــي الــذي أعدتــه وحــدة األمــن االقتصــادي ملخًصــا لنتائــج التقييــم األّولــي، والــذي 
يســتخدم لتحديــد مــا إذا كان التدخــل ضرورًيــا ومناســًبا.

الوحدة 1: التقييم األّولي لألمن االقتصادي؛ الوحدة 2: التخطيط والرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي.  17
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يلخص الشكل التالي القرارات الرئيسية التي ُتتخذ في أثناء مرحلة التقييم األّولي.

تحليل الوضع: التقييم األّولي لألمن االقتصادي ودرجة األزمة
1. تحديد األمن االقتصادي للناس

هل هناك فجوات في أي من المكونات األساسية لألمن االقتصادي؟ إذا كانت اإلجابة نعم، في أي منها؟
2. تحليل أسباب انعدام األمن االقتصادي

ما أسباب انعدام األمن االقتصادي )انخفاض األصول، أو عدم القدرة على القيام بأنشطة كسب العيش، أو تعطل القدرات المحلية، أو األسباب الكامنة 
وراء الضعف(؟ إلى أي مدى تترابط هذه العوامل )شجرة المشكلة(؟

3. التنبؤ
كيف يمكن أن يتطور وضع األمن االقتصادي للمجتمع المحلي المستفيد خالل األشهر المقبلة؟

ما السيناريو األكثر احتمااًل؟ إلى أي مدى ستتأثر الفئات المختلفة؟

بناًء على النتائج، حدد درجة األزمة )الحالية والمتوقعة(

الفجوة في استهالك الغذاء أو الظروف 
المعيشية أو في كليهما

 عدم تغطية االحتياجات األساسية، 
وتعرض األرواح للخطر

هذه أزمة حادة

الفجوة في القدرات المحلية بصفة أساسية 
)السياسات والمؤسسات والعمليات(

 تغطية االحتياجات األساسية وسبل كسب 
العيش مستدامة، ولكن التعافي بطيء بسبب 

ضعف السياسات والمؤسسات والعمليات.
هذا هو سيناريو ما قبل األزمة أو سيناريو 

ما بعد األزمة

الفجوة في إنتاج الغذاء أو الدخل أو في كليهما 
فقط

 تغطية معظم االحتياجات األساسية، لكن 
سبل كسب العيش غير مستدامة

هذه أزمة مزمنة

أعمال اإلغاثة )أداء دور البديل(
استبدال نواتج كسب العيش بسرعة وفعالية 

إلنقاذ األرواح المعرضة للخطر.

التدخل الهيكلي )تقديم الدعم(
تقديم الدعم للقدرات المحلية )الكيانات 

المحلية والبنية التحتية(.

دعم سبل كسب العيش )أداء دور البديل( 
وضع هدف تحقيق تأثير مستدام بواسطة 

حماية سبل كسب العيش واستعادتها.

2. اختيار السلع أو الخدمات المطلوب تقديمها أو كليهما
عرض السلع والخدمات العامة التي تقدمها وحدة األمن االقتصادي )غير شامل(

الغذاء

المستلزمات المنزلية األساسية

النقد/ القسائم

خدمات اإلغاثة

مدخالت الثروة الحيوانية

المدخالت الزراعية

تخفيض مخزون الماشية

خدمات كسب العيش

النقد/ القسائم

مدخالت صيد األسماك

األصول اإلنتاجية األخرى مثل 
األدوات واآلالت، إلخ.

الدعم المادي/ المالي للمؤسسات 
المحلية

بناء القدرات

البنية التحتية

3. صياغة خيارات استجابة مفصلة
يجب أن يوضح خيار االستجابة الكاملة السلع و/ أو الخدمات التي يجب تقديمها باإلضافة إلى الجوانب المهمة األخرى مثل مقدم الخدمة )بالنسبة 

للخدمات(، وآلية التحويل )بالنسبة للنقد(، إلخ.

الخيار X........الخيار 3الخيار 2الخيار 1

4. اختيار أفضل خيار لالستجابة
تجري مقارنة الخيارات المختلفة عن طريق تصنيفها مقابل المعايير ذات الصلة، مثل حسن التوقيت، وما يفضله المستفيد، واالستدامة، والتكلفة، إلخ.

خيار االستجابة المفضل )أداء دور البديل أو تقديم الدعم(

شد
لح

ع، ا
قنا

اإل
ر(

ألم
ي ا

ض
يقت

ما 
عند

(

عملية صنع القرار في أثناء مرحلة التقييم األّولي

تحليل االستجابة: اختيار االستجابة
1. تحديد أنسب أنواع التدخل أو أسلوب العمل أو كليهما

اختيار أنسب أنواع التدخل أو أساليب العمل مع مراعاة حالة الطوارئ )درجة األزمة( وفعالية القدرات المحلية )ما يمكننا البناء عليه(.

 الشكل 7: نظرة عامة على عملية تحديد خيار االستجابة المفضل. 
الحظ أنه يمكن استخدام اإلقناع والحشد إلى جانب استجابة وحدة األمن االقتصادي )أداء دور البديل أو تقديم 

الدعم(.
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مرحلة التخطيط  2.3.1

الشكل 8: ترد مرحلة التخطيط بالتفصيل في الدليل المرافق للوحدة الثانية الخاصة بوحدة األمن االقتصادي 
)التخطيط والرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي(.

الخطوات الرئيسية في تصميم المشروع أو مرحلة التخطيط هي:
صياغة الهدف المحدد للمشروع	 
تحديد االستراتيجية التفصيلية للمشروع )كيف سيحقق التدخل هذا الهدف(	 
إجراء تحليل المخاطر	 
وضع إطار رصد المشروع	 

تم توثيق استراتيجية قياس النتائج في إطار رصد النتائج18 –
ترد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع في خطة النشاط والموارد. –

ــاط  ــة النش ــل خط ــات. وتمث ــذه المعلوم ــكل ه ــا ل ــن االقتصــادي ملخًص ــدة األم ــروع وح ــرح مش ــن مقت يتضم
والمــوارد )الملحــق الثانــي مــن مقتــرح المشــروع( مخطًطــا مبدئًيــا لتنفيــذ المشــروع، إذ تحتــوي علــى وصــف 

تفصيلــي لألنشــطة المخطــط لهــا.

الملحق األول لنموذج مقترح المشروع الخاص بوحدة األمن االقتصادي.  18







 الفصل الثاني 

تنفيذ مشاريع 
األمن االقتصادي
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يناقــش هــذا الفصــل األنشــطة الرئيســية التــي يجــري االضطــالع بهــا عنــد تنفيــذ مشــاريع األمــن االقتصــادي. 
وهــو يتكــون مــن ثالثــة أقســام علــى النحــو التالــي:

القســم 1.2 يســتعرض عــدًدا مــن األنشــطة العامــة، مثــل التنســيق واالتصــاالت ورصــد األنشــطة. وهــي جــزء 
)تقريًبــا( مــن كل مشــروع مــن مشــاريع األمــن االقتصــادي ويجــري تنفيذهــا بالطريقــة نفســها إلــى حــد كبيــر 

بغــض النظــر عــن نــوع المســاعدة المقدمــة.

ــى 6.2 تتضمــن عــدًدا مــن األنشــطة الخاصــة بالســلع األساســية أو الخدمــات. وتشــمل  األقســام مــن 2.2 إل
هــذه األنشــطة، التــي ال تتعلــق إال ببعــض مشــاريع األمــن االقتصــادي، أمــوًرا مثــل طلــب الســلع مــن وحــدات 
الخدمــات اللوجســتية أو التعاقــد مــع أحــد مقدمــي الخدمــات الماليــة. وســتناَقش أهــم األنشــطة الخاصــة بالســلع 

األساســية أو الخدمــات فــي ســياق أربــع طــرق أساســية للمســاعدة.

يوضــح الشــكل التالــي الروابــط بيــن طــرق المســاعدة هــذه، واألنــواع الثالثــة مــن التدخــالت والســلع األساســية 
والخدمــات الرئيســية التــي تقدمهــا وحــدة األمــن االقتصــادي.

أشكال المساعدة الرئيسية في مجال األمن االقتصادي

طرق المساعدة 
الرئيسية

اإلغاثة

لتلبية االحتياجات 
األساسية عن طريق 

أداء دور البديل

االستهالك الغذائي 
والظروف المعيشية 

أو كالهما

الغذاء 
والمستلزمات 

المنزلية 
األساسية

النقد/
القسائم

الدعم الهيكلي

لتعزيز قدرات الجهات 
المحلية بحيث يمكنها 

توفير الخدمات األساسية 
للسكان المتضررين من 

األزمة

القدرات المحلية 

الدعم المادي والمالي 
والفني للمؤسسات

إعادة تأهيل البنية التحتية

دعم سبل كسب العيش

لحماية سبل كسب العيش أو 
استعادتها عن طريق تعزيز 

قاعدة األصول

إنتاج الغذاء أو دعم الدخل أو 
كالهما

مدخالت 
الزراعة 
وصيد 

األسماك 
والثروة 
الحيوانية 
.. إلخ. 

النقد/ 
القسائم

الخدمات 
من أجل 

سبل كسب 
العيش

التوزيع العيني 
للسلع

 القسم 2.2

توزيع النقد/ 
القسائم

 القسم 3.2

دعم القدرات 
المحلية

 القسم 5.2

األسر/ المجتمعات المحلية الفردية

دعم القدرات المحلية
 القسم 6.2

القدرات المحلية

نوع التدخل

السبب

المكون 
األساسي 

لألمن 
االقتصادي 
الذي يجري 

تناوله

السلع 
والخدمات 

األساسية

الشكل 9: هناك أربع طرق رئيسية للمساعدة فيما يتعلق بالسلع األساسية والخدمات التي تقدمها وحدة 
األمن االقتصادي.

القسم 7.2 يتناول الحالة الخاصة للعمليات التي ُتدار عن ُبعد.

اســتناًدا إلــى الفــروق المذكــورة أعــاله، يمكــن تجميــع كل نشــاط مــن أنشــطة مشــاريع األمــن االقتصــادي إمــا 
مــع أنشــطة عامــة )ألن تتبــع التوزيــع مطلــوب لــكل مشــروع مــن مشــاريع األمــن االقتصــادي، فهــو يقــع ضمن 
األنشــطة العامــة( أو مــع إحــدى طــرق المســاعدة األربعــة العامــة الموضحــة فــي الشــكل أعــاله )علــى ســبيل 
ــن  ــي أنشــطة األم ــي للســلع«(. ويوضــح الجــدول التال ــع العين ــن الســلع تحــت »التوزي ــدرج تخزي ــال، ين المث

االقتصــادي التــي تنتمــي إلــى كل فئــة مــن الفئــات الخمــس. 
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األنشطة 
العامة

)تهم جميع
المشاريع(
القسم 1.2

التوزيع 
العيني 
للسلع

 القسم 2.2

توزيع
النقد/ القسائم 

القسم 3.2

تقديم 
الخدمات

القسم 5.2

تقديم الدعم 
للقدرات 
المحلية

القسم 6.2

التواصل مع الفئات المتضررة من األزمة

المشاركة

إنشاء آلية المالحظات والشكاوى وتشغيلها

التنسيق مع األطراف الفاعلة األخرى

وضع معايير المستفيدين

تسجيل المستفيدين

التحقق من المستفيدين

السلع: تعبئة السلع

السلع: توزيع السلع

برنامج التحويالت النقدية: تقديم طلب 
التوريد

برنامج التحويالت النقدية: التعاقد مع مقدم 
خدمات مالية

برنامج التحويالت النقدية: تقديم طلب دفع

برنامج التحويالت النقدية: توزيع النقد/ 
القسائم

برنامج التحويالت النقدية: صرف القيمة 
النقدية/ استرداد قيمة القسائم

خدمات: التعاقد مع مقدم الخدمة )الخدمات 
غير المالية(

الخدمات: تقديم الخدمات

تتبع التوزيع

رصد األنشطة

إعداد التقارير

تجري مناقشة النشاط بمزيد من التفصيل في القسم الذي يتطابق عنوانه مع عنوان 
العمود.

الجدول 4: تصنيف أنشطة األمن االقتصادي الرئيسية في مجموعات عامة )حسب العمود(.
ستجري مناقشة المجموعات الخمس في هذا الفصل.
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أنشطة األمن االقتصادي العامة  1.2

التواصل مع السكان المتضررين من األزمة، ومشاركة المستفيدين وجمع المالحظات وتلقي الشكاوى والتعامل معها تقع جميعها ضمن مفهوم المساءلة   19
أمام السكان المتضررين. لالطالع على نظرة عامة مفصلة عن المساءلة أمام السكان المتضررين، يرجى الرجوع إلى: اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

وحدة األمن االقتصادي ملخص تنفيذي بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2014.
إذا لم يتسم اختيار المستفيدين بالشفافية، فستقع المسؤولية الكاملة على عاتق اللجنة الدولية للصليب األحمر. من ناحية أخرى، إذا كان المجتمع المحلي   20

يشارك بنشاط في العملية ويجري إخطاره بما يجري باستمرار، تصبح هذه العملية مسؤولية مشتركة.

التواصل مع السكان المتضررين من األزمة19  1.1.2
التواصــل مــع الســكان المســتهدفين هــو عمليــة مســتمرة تبــدأ فــي أثنــاء التقييــم األّولــي وتســتمر طــوال جميــع 

مراحــل دورة المشــروع. وهــو يســعى لضمــان مــا يلــي:
إطالع المجتمعات المحلية المتضررة من األزمات على »اللجنة الدولية« والتفويض الممنوح لها، 	 

وأنشطتها، باإلضافة إلى معايير االختبار التي تضعها بشأن برامج المساعدة والجوانب األخرى ذات 
الصلة بعملياتها.

يستطيع أفراد المجتمع المحلي التواصل مباشرًة مع »اللجنة الدولية« للحصول على المعلومات وإبداء 	 
الرأي وتبادل األفكار.

لماذا هو مهم؟
ُتعد المعلومات الدقيقة والمحدثة عن المساعدة اإلنسانية المتاحة أمًرا بالغ األهمية لألشخاص الذين تأثروا 	 

تأثيًرا سلبًيا بسبب النزاع أو الكوارث.
ُيعد الوعي بالمشاريع المخطط لها والمشاريع الجارية شرًطا مسبًقا إليجاد شعور لدى المستفيدين بالملكية 	 

والمشاركة بفاعلية. وهو يمهد الطريق لتوزيع أكثر توازًنا للمسؤوليات بين »اللجنة الدولية« والمجتمعات 
المحلية.20 

عملية شفافة تقلل من خطر التالعب واالحتيال من جانب األطراف المعنية المحلية.	 

ُنهج االتصال
هنــاك ثالثــة ُنهــج واســعة النطــاق لالتصــال بالمجتعــات المحليــة المتضــررة مــن األزمــة علــى النحــو الموضــح 

فــي الشــكل التالــي.

االتصال من 
خالل األطراف المعنية 

المحلية

السلطات والقادة المحليون، 
وممثلو المجتمع المحلي، 

وموظفو الجمعيات 
الوطنية، إلخ.

اللجنة الدولية

السكان المتضررون من األزمة

االتصال أحادي 
االتجاه

)تشارك المعلومات(

التليفزيون، واإلذاعة، 
واإلنترنت، وتطبيقات 
الرسائل، والملصقات، 

والمنشورات، إلخ.

االتصال ثنائي االتجاه

االتصال المباشر، والخط 
الساخن، واإلنترنت، 
وصندوق البريد، إلخ.

ــرًة )االتصــال  ــة مباش ــن األزم ــة المتضــررة م ــات المحلي ــري االتصــال بالمجتمع ــن أن يج ــكل 10: يمك الش
أحــادي االتجــاه أو االتصــال ثنائــي االتجــاه( أو أن يكــون اتصــااًل غيــر مباشــر مــن خــالل األطــراف المعنيــة 

ــة. المحلي
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ــن المشــروع.  ــى م ــاء المراحــل األول ــي أثن ــد ال ســيما ف تشــارك المعلومــات )االتصــال أحــادي االتجــاه( مفي
ــي  ــات ف ــي اســتخدام الملصق ــم ف ــى عل ــاء الســكان المســتهدفين عل ــة إلبق ــل أحــد الطــرق الســهلة والفعال ويتمث
المواقــع الرئيســية مثــل المراكــز الصحيــة، والمكاتــب الحكوميــة المحليــة، والمراكــز الدينيــة، وأماكــن التوزيــع. 
وقــد اســتخدم الملصــق التالــي إلبــالغ المســتفيدين المحتمليــن فــي بوكارامانغــا، كولومبيــا، عــن المشــروع المقبل 

الــذي ســتنفذه »اللجنــة الدوليــة« لدعــم الدخــل.

.ال توجد رســوم مقابل نماذج الطلب. ال حاجة إلى وســطاء

نحن ندعم
مشروعك الصغیر

تدعوك «اللجنة الدولیة» والھیئة الوطنیة للتعلم إلى تقدیم طلب لمشــروع
"تعزیز عملك"، الذي یســاعد األعمال الصغیرة على تحســین فرصھا وقدراتھا

على تحقیق الدخل. للمشــاركة، یجب أن تفي بالمتطلبات التالیة:

أن تكون من ضحایا النزاع المســلح، وأن تكون مقیًدا في الســجل الموحد 
للضحایا، و:

أصبحــت نازًحــا بعد 1 كانون الثاني/ ینایر 2014، أو
أحــد أفراد عائلتك مفقود، أو

تعرض أحد أفراد عائلتك لإلصابة بســبب عبوة ناســفة أو وقع ضحیة للعنف 
الجنسي.

أن یكون لدیك خبرة ذات صلة في المشــروع المحدد.
أن یوجد مشــروعك في مدینة بوكارامانغا.

یمكنك اســتیفاء نموذج الطلب وتقدیمھ (النماذج متاحة في مكتب اللجنة الدولیة 
للصلیب األحمر،  شــارع 52 أ رقم 31-70 كابیســیرا، ومكتب الصلیب األحمر 

الكولومبي، شــارع 45، رقم 9ب-10 كامبوھیرموسو).

الشكل 11: ملصق لإلعالن عن مشروع لدعم الدخل لضحايا النزاع في بوكارامانغا، كولومبيا.
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بعــد تشــارك المعلومــات بصفــة مبدئيــة، مــن المهــم إنشــاء قنــوات اتصــال يمكــن للســكان مــن خاللهــا أيًضــا 
طــرح أســئلة أو إبــداء مالحظــات. ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــالل وســطاء )األطــراف المعنيــة المحليــة( أو 

قنــوات اتصــال ثنائيــة االتجــاه.21

يلخص الجدول التالي مزايا الُنهج الثالثة وعيوبها.

التوصياتالعيوبالمزاياالوصفنهج االتصال

اتصال أحادي 
االتجاه

يستخدم لتشارك 
المعلومات مع جميع 

أفراد المجتمع المحلي 
أو معظمهم. وستعتمد 

قناة االتصال 
المستخدمة على 

ما يفضله السكان 
والخيارات المتاحة.

طريقة فعالة لنشر 	 
الرسائل المهمة 

بسرعة
سهولة الوصول إلى 	 

الكثير من السكان
يتطلب القليل من 	 

الوقت والموارد

يمكن للسكان تلقي 	 
الرسائل ولكن ليس 

بمقدورهم االستجابة 
عبر قناة االتصال 

نفسها

ُتعد هذه طريقة سهلة 
إلعالم السكان، 

وال سيما في بداية 
المشروع.

تضمين المعلومات 
عن كيف يمكنهم 

االتصال بـ»اللجنة 
الدولية« لتفعيل 
االتصال ثنائي 

االتجاه.

من خالل 
األطراف المعنية 

المحلية

إرسال المعلومات 
وتلقيها من خالل 
األطراف المعنية 

المحلية مثل السلطات 
العامة، أو زعماء 

القبائل، أو موظفي 
الجمعية الوطنية، أو 

ممثلي األشخاص 
النازحين داخلًيا.

غالًبا ما يجري تبادل 
المعلومات شفهًيا.

يتطلب القليل من 	 
الوقت والموارد

األطراف المعنية 	 
المحلية لديها معرفة 

جيدة بالمجتمع 
المحلي

خطر سوء 	 
االستغالل من جانب 

األطراف المعنية 
إذ إنهم يحتكرون 

المعلومات
من الصعب لتحقق 	 

من أي الرسائل قد 
تم تمريرها

خطر عدم إدراج 	 
بعض فئات السكان

مناسبة لالستجابات 
السريعة ولمرة واحدة 
عند عدم إنشاء نظام 

اتصال رسمي. 
وحيثما أمكن، يجب 

الجمع بينه وبين 
واحدة أو أكثر من 

قنوات االتصال 
المباشر.

االتصال ثنائي 
االتجاه

يمكن لـ»اللجنة 
الدولية« الوصول 
إلى غالبية السكان 

المستهدفين عبر خدمة 
الرسائل القصيرة، 

ووسائل اإلعالم 
االجتماعي، وتطبيقات 

الرسائل، وقدرة 
السكان على

الرد كل على حدة.

يمّكن أعضاء 	 
المجتمع المحلي 
ويقلل من خطر 

االستغالل واالحتيال 
من جانب األطراف 

المعنية المحلية 
والموظفين

المعلومات ذات 	 
الصلة يمكن أن 

تصل إلى »اللجنة 
الدولية« بسرعة

يتطلب تلقي 	 
المالحظات والتعامل 

معها موارد كبيرة

يتسق نظام االتصال 
الثنائي االتجاه مع 

استراتيجية »اللجنة 
الدولية« للمساءلة 

أمام السكان 
المتضرين وتجب 
محاولة تنفيذه كلما 

كان ذلك ممكًنا.

الجدول 5: للنهج المستخدم في االتصال بالمجتمعات المحلية المتضررة من األزمة آثار كبيرة. وُتعد 
االتصاالت الثنائية االتجاه هي النهج المفضل دائًما.

فــي كثيــر مــن الحــاالت، مــن المرجــح أن تكــون اســتراتيجية االتصــال األكثــر فاعليــة هــي مزيــج مــن ُنهــج 
االتصــال ووســائله.

بينما يكون هذا هو الوضع المثالي، فقد ال يكون ذلك ممكًنا دائًما. وفي أثناء أزمة حادة على سبيل المثال، قد ال يتوافر للبعثة الموارد الالزمة لالستجابة   21
المناسبة لجميع الطلبات الواردة.



29 تنفيذ مشاريع األمن االقتصادي 

ما المعلومات التي يجب تشاركها؟
بصفة عامة، يريد السكان معرفة ما يلي:

من الذي ينفذ المشروع )»اللجنة الدولية«، أو الشركاء، أو عن طريق مشاركة المجتمع المحلي(؟	 
عن أي شيء يكون المشروع؟ ما المخرجات )السلع أو الخدمات أو كالهما( التي سيقدمها؟	 
متى سيبدأ ومتى سينتهي؟  أين سيجري تنفيذه؟	 
إلى من يوجه المشروع؟ ما معايير اإلدراج فيه(؟	 
ما هي المسؤوليات؟ من سيكون له دور في العملية وما هذا الدور )على سبيل المثال، كيف سيتم تسجيل 	 

المستفيدين، وما الدور الذي تلعبه األطراف المعنية المحلية في هذه العملية؟(.
إلى أي جهة يجب إرسال االستفسارات، والمالحظات، والشكاوى؟	 
ما مدونة قواعد السلوك لموظفي »اللجنة الدولية« وموظفي أي منظمة شريكة؟	 
معلومات عن التغييرات التي تطرأ على المشروع، مثل حاالت التأخير أو التغيير في تكوين الحصص 	 

الغذائية.
ماذا سيحدث مع بيانات المستفيدين التي يجري جمعها، وكيف يمكن للمستفيدين معرفة ما يتم بالنسبة 	 

لبياناتهم، أو تصحيحها، أو حذفها؟22

وعلــى أقــل تقديــر، يجــب إخبــار الســكان بــأن هنــاك مشــروع ســوف ينفَّــذ فــي مجتمعهــم المحلــي وكيــف يمكنهم 
الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومات.

من الذي يجب أن يتلقى هذه المعلومات؟
يجــب إتاحــة هــذه المعلومــات ليــس للمســتفيدين فحســب وإنمــا أيًضــا للســكان المحلييــن علــى نطــاق أوســع، وال 

ســيما ألي شــخص قــد يتأثــر مــن المشــروع بطريقــة أو بأخــرى.23 

اختيار وسائل االتصال
يتيــح العــدد المتزايــد مــن قنــوات االتصــال فرًصــا جديــدة للبقــاء علــى اتصــال مــع الفئــات المســتهدفة. ومــن 
أجــل الوصــول إلــى الســكان بكفــاءة وبطــرق مالئمــة لهــم، يجــب إجــراء تقييــم الخيــارات المتاحــة تقييًمــا أولًيــا 

صحيًحــا. ويجــب أن تؤخــذ المعاييــر التاليــة فــي االعتبــار:
التفضيل: كيف يتواصل الناس عادًة؟ يجب عليك هنا محاولة تصنيف الفئات السكانية المختلفة، على سبيل 	 

المثال، قد يكون لدى النساء والرجال أو الشباب وكبار السن تفضيالت مختلفة.
التغطية: كم عدد األشخاص الذين يمكننا الوصول إليهم باستخدام وسيلة اتصال معينة؟ هل يعتمد الوصول 	 

إليهم على امتالكهم أجهزة معينة أو إتقان تكنولوجيا معينة؟ هل التغطية مستقرة أم أنها عرضة للتقلبات؟ 
هل تستطيع الفئات المهمشة الحصول على وسائل االتصال هذه؟

التكلفة: ما تكلفة قناة اتصال معينة )لكل من السكان و»اللجنة الدولية«(؟	 
التفاعل: إلى أي مدى يمكن أن تكون الوسيلة تفاعلية؟ هل تتيح للسكان االستجابة للـ»اللجنة الدولية«؟ هل 	 

يمكنهم استخدامها للمناقشة فيما بينهم؟
السرية: هل تتيح وسائل االتصال سرية تبادل المعلومات؟	 

يمكن االطالع على إرشادات مفصلة حول اإلخطارات الخاصة بالمعلومات في القسم 2-10-2 من: الجامعة الحرة في بروكسل/ اللجنة الدولية   22
للصليب األحمر، دليل حماية البيانات في العمل اإلنساني، الجامعة الحرة في بروكسل/ اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2017.

على النحو المحدد خالل تحليل األطراف المعنية.  23
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مثال وسائل اإلعالم االجتماعي
ــة الماضيــة، شــهد دور وســائل اإلعــالم االجتماعــي - مثــل تويتــر وفيســبوك وواتســآب -  فــي الســنوات القليل
وأنــواع التكنولوجيــا الرقميــة الجديــدة ازديــاًدا كبيــًرا. علــى الرغــم ممــا لهــذه المنصــات مــن إمكانيــات كبيــرة 
لالتصــال مــع الســكان المســتهدفين، هنــاك أيًضــا عــدد مــن المخاطــر المرتبطــة باســتخدامها. ويجــب مراعــاة 
ــواع  ــك، يمكــن ألن ــى ذل ــة إل ــى النحــو الواجــب. باإلضاف ــة عل ــات، والخصوصي ــة البيان ــا األمــن، وحماي قضاي
التكنولوجيــا الجديــدة إعــادة إنتــاج حــاالت عــدم المســاواة القديمــة أو إحــداث حــاالت جديــدة فــي شــكل فجــوات 
رقميــة وعمريــة وفجــوات بيــن الجنســين. ومــن أجــل الحــد مــن هــذه المخاطــر، مــن الضــروري إجــراء تحليــل 
دقيــق. انظــر أدنــاه لالطــالع علــى بعــض التوصيــات بشــأن اســتخدام وســائل اإلعــالم االجتماعي. وهي مســتقاة 

مــن تقريــر
Humanitarian Futures for Messaging Apps – Understanding the Opportuni-
ties and Risks for Humanitarian Action.24

توصيات عامة
إجراء بحوث مفصلة تركز على الوضع المحلي بشأن العوامل التي تؤثر على كيفية استخدام الفئات 	 

المتضررة من األزمة المعلومات وتشاركها. وقبل اعتماد أي قناة اتصال جديدة، يجب أن تعلم المنظمات 
المعنية الطريقة التي يتواصل بها األشخاص الذين تريد الوصول إليهم والقنوات التي يستخدمونها بالفعل 
ويثقون بها. وعلى هذا األساس، يمكنها تحديد ما إذا كان استخدام أحد تطبيقات الرسائل مناسًبا في ذلك 

الموقف.
كحد أدنى، ينبغي للمنظمات اإلنسانية أن تدرج بشكل منهجي أسئلة حول الحصول على الهواتف المحمولة 	 

واستخدامها في تقييماتها األولية لالحتياجات اإلنسانية. ويمكن أن يؤدي عدم طرح مثل هذه األسئلة إلى 
وضع المنظمات افتراضات تحد بشكل كبير من فعاليتها ومساءلتها أمام األشخاص المتضررين من 

األزمات.
استخدام مجموعة من قنوات االتصال بداًل من االعتماد على تطبيق واحد للرسائل. وينبغي للمنظمات 	 

أن تتأكد من أن أي استخدام لتطبيقات الرسائل يشكل جزًءا من استراتيجية اتصاالت متعددة المنصات 
ومتعددة القنوات متأصلة في فهم عميق لنظام المعلومات اإليكولوجي المحلي.

التخطيط المسبق الجيد. وضع استراتيجيات وتنفيذ عمليات الستخدام تطبيقات الرسائل قبل أن تكون هناك 	 
حاجة إليها في أزمة إنسانية.

التفكير في من لن تصل إليهم تطبيقات الرسائل. كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التكنولوجيا، من 	 
الممكن أن تؤدي تطبيقات الرسائل إلى تفاقم أوجه عدم المساواة المرتبطة بالنوع والعمر ومعرفة القراءة 
والكتابة، والخبرة في التكنولوجيا، وأيًضا الحصول على الطاقة والهواتف المحمولة واالتصال بالشبكة. 

لذلك، يجب على المنظمات إجراء بحث شامل حول العوامل التي تؤثر على إمكانية الحصول على 
تطبيقات الرسائل وإمكانية استخدامها.

االختبار، ثم االختبار، ثم تكرار االختبار. الُنهج التي تنجح في بعض المجاالت سوف تفشل في مجاالت 	 
أخرى.

يجب أن تبني المنظمات مرونة كافية إلتاحة الفرصة للتكرار والتكيف في االستجابة للمالحظات.	 
قد يكون نشر تطبيقات الرسائل هو الجزء السهل - ومن األصعب بكثير بناء الثقة مع المجتمعات المحلية. 	 

ويعتمد إنشاء عالقات محلية قوية على توفير دعم فعال على أرض الواقع، مصحوًبا بمعلومات محدثة تقّدم 
في الوقت المناسب وتكون فعالة وجديرة بالثقة. وسيكون إلدخال تطبيقات الرسائل تأثير محدود جًدا إذا لم 
تستثمر المنظمات أيًضا في ضمان أن تكون هذه التطبيقات جزًءا من خدمة توزيع المعلومات موثوق بها 

ومستدامة ومفيدة.

ــن  ــن م ــع المتضرري ــل م ــي للتواص ــالم االجتماع ــائل اإلع ــتخدام وس ــة اس ــل كيفي ــى دلي ــوع إل ــى الرج يرج
األزمــات.25 

 ICRC, The Engine Room and Block Party, Humanitarian Futures for Messaging Apps, ICRC, The Engine  24
Room and Block Party, Geneva, 2017.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، دليل كيفية استخدام   25
وسائل اإلعالم االجتماعي للتواصل مع المتضررين من األزمات، اللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، جنيف، 2017؛ متاح على شبكة اإلنترانت.
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الخصوصية واألمن وحماية البيانات
إجراء تقييم أّولي للمخاطر التي يوجدها أي تطبيق من تطبيقات الرسائل. ويجب على المنظمات إجراء 	 

تقييم أّولي للبيانات والبيانات الوصفية التي تجمعها التطبيقات المختلفة، وما إذا كان جمع تلك البيانات 
يمكن أن يزيد المخاطر )ونوع المخاطر( على األفراد أو الجماعات في حالة استخدام تطبيق معين في بلد 

محدد أو منطقة محددة.
إعطاء األولوية لخصوصية األفراد وأمانهم عند اختيار تطبيق الرسائل. ويجب أن تهدف المنظمات التي 	 

تقرر استخدام تطبيقات الرسائل إلى اختيار التطبيقات التي يتم تفعيل التشفير الكامل التلقائي فيها، وتديرها 
منظمات تجمع كميات قليلة من البيانات وتحتفظ بها والتي لها سجل قوي في مقاومة المطالبات غير 

القانونية بالحصول على البيانات الخاصة من الجهات المعنية بإنفاذ القانون وغيرها.
جمع الحد األدنى من البيانات الالزمة لتنفيذ العمليات والتأكيد للمستخدمين أن أي بيانات يقدمونها ليست 	 

آمنة تماًما. وتكون جميع البيانات التي تجمعها الوكاالت اإلنسانية وتستحدثها وتخزنها بالغة الحساسية 
ويجب أن تتمتع بأقوى حماية ممكنة.

التأكد من أن منظمتك لديها سياسة لحماية البيانات أو سياسة للمسؤولية عن البيانات وأنها تمتثل لها، 	 
وينبغي لهذه السياسة أن تتعامل بشكل استباقي مع القضايا المتداخلة المتعلقة بالموافقة، وحماية البيانات، 

والتزامات المنظمات األخالقية، والحقوق في الخصوصية. ويجب تحديد تدابير لتخفيف حدة المخاطر كلما 
كان ذلك ممكًنا.26

التنفيذ
النظر في الكيفية التي ستدير بها منظمتك المعلومات التي تتلقاها وترد عليها. ويمكن أن توفر تطبيقات 	 

الرسائل كًما كبيًرا من البيانات من العديد من المصادر المختلفة. وبدون تخطيط مناسب، قد يطغى ذلك 
على أداء المنظمات، ويزيد من خطر عدم احترامها خصوصية المستخدمين، ويسبب إحباط المجتمعات 

المحلية التي تجد أن أسئلتها وشكاواها ال يتم اإلقرار بها أو التعامل معها.
االستعداد الستثمار الكثير من الوقت والموارد في التحقق من أي معلومات ترد من خالل تطبيقات الرسائل 	 

والتأكد من صحتها. وتؤدي البيانات دون شك إلى قرارات أفضل واتصال أكثر فاعلية إذا ما جرت إدارتها 
بفاعلية وتحليلها بدقة ودمجها في عمليات صنع القرار في المنظمة.

التعاون مع الشركاء
العمل مع وسائل اإلعالم المحلية لتصميم الرسائل وترويج الخدمات اإلنسانية. تمتلك وسائل اإلعالم 	 

المحلية إمكانيات هائلة لتزويد السكان بمعلومات ذات صلة وجديرة بالثقة وفي الوقت المناسب، وال سيما 
عندما يحتاج السكان إلى هذه المعلومات بصفة عاجلة.

في المناطق الحضرية، يجب دراسة التوصيل بالشبكة كخدمة حضرية أساسية من الالزم استعادتها. وال 	 
يمكن للتوصيل بالشبكة حل جميع المشكالت في مناطق النزاع أو األماكن الحضرية التي تضررت بسبب 

النزاعات أو الكوارث. على الرغم من ذلك، يمكن الستعادة التوصيل بالشبكة تمكين السكان بسرعة من 
إعادة االتصال بمجتمعاتهم المحلية وغيرها من الفئات السكانية )وأيًضا المنظمات اإلنسانية( وتنظيم 

استجابتها على نحو أفضل.
التفكير في التعاون تعاوًنا مباشًرا مع الشركات التي توفر خدمة تطبيقات الرسائل. توضح البحوث 	 

والمشاريع التجريبية أن تطبيقات الرسائل المحتملة يجب أن تدعم المبادرات اإلنسانية. وينبغي لمجتمع 
العمل اإلنساني أن يفكر تفكيًرا جماعًيا في التواصل مع شركات تطبيقات الرسائل التي يقع عليها االختيار 

القتراح عمليات تعاون أو شراكات عملية.

القضايا المتعلقة بحماية البيانات والتعامل معها ترد على نطاق واسع في: الجامعة الحرة في بروكسل/ اللجنة الدولية للصليب األحمر، دليل حماية   26
البيانات في العمل اإلنساني، الجامعة الحرة في بروكسل/ اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2017.
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مشاركة المستفيدين  2.1.2
يجــب دعــوة المســتفيدين للمشــاركة الفعالــة فــي مشــاريع األمــن االقتصــادي، إذ سيســاعد ذلــك األمر فــي ضمان 
ــة أيًضــا  ــح. وُتعــد مشــاركة المســتفيدين المكثف ــى نحــو صحي فهــم احتياجاتهــم وأولوياتهــم والتعامــل معهــا عل
ــل  ــه تأثيــر طوي ــة المشــروع، وهــو األســاس لمشــروع مســتدام ل أفضــل طريقــة إليجــاد شــعور حقيقــي بملكي
األمــد. لهــذه األســباب، ُتعــد مشــاركة المســتفيدين عنصًرا أساســًيا فــي اســتراتيجية »اللجنــة الدولية« للمســاعدة، 

وينبغــي لموظفــي وحــدة األمــن االقتصــادي العمــل علــى تشــجيع مشــاركة المجتمــع المحلــي بشــكل منهجــي.

الشكل 12: دار السالم، السودان. تدريب العاملين في مجال صحة الحيوان في المجتمع المحلي هو وسيلة 
فعالة إلشراك المجتمع المحلي بفاعلية وتعزيز قدرة السكان على الصمود.

ــي أو  ــى مجتمــع محل ــن إل ــراد المنتمي ــات أو آالف األف ــب المشــاركة المباشــرة لمئ ــي، تتطل فــي التطبيــق العمل
عــدة مجتمعــات محليــة مهــارات تنظيميــة كبيــرة. كيــف ســتجري استشــارة الســكان؟ كيــف ســُتتخذ القــرارات، 
ومــن الــذي ســيتخذها؟ كيــف ســيجري التعامــل مــع الشــكاوى؟ تقــدم الفقــرات التاليــة بعــض النصائح حــول كيفية 

تنظيــم مثــل هــذه العمليــات التشــاركية بكفــاءة.

تمثيل المجتمع المحلي
نظــًرا ألنــه مــن المســتحيل التعامــل مــع جميــع أفــراد المجتمــع المحلــي كل علــى حــدة، فــإن أحــد أول األمــور 
ــي  ــؤوليات الت ــيمثلونهم والمس ــن س ــأن م ــكان بش ــع الس ــاق م ــى اتف ــل إل ــو التوص ــا ه ــام به ــب القي ــي يج الت

ــي. ــع المحل ــل المجتم ــائعتين لتمثي ــن ش ــن طريقتي ــة بي ــي مقارن ــورد الجــدول التال ــا. وي ســيضطلعون به
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التوصياتالمخاطرالمزاياالوصفهيئة التمثيل

توجد طريقة عمل هيكل موجود
لتمثيل أفراد المجتمع 
المحلي. وقد  تكون 

رسمية  أو غير 
رسمية.

عادًة ما ُيختار ممثلو 
المجتمع المحلي من 

بين واحدة أو أكثر من
الفئات التالية: 

السلطات المحلية، 
وزعماء القبائل 

أو القادة الدينيون، 
وجماعات المجتمع 

المدني، ومجلس 
النازحين داخلًيا، 
وموظفو الجمعية 

الوطنية.

يبدأ العمل على 	 
الفور 

غالًبا ما يؤدي عماًل 	 
جيًدا مع المجتمعات 

المحلية المتجانسة 
)مثل أفراد القبيلة 
نفسها، والنازحين 

داخلًيا .. إلخ(
 يكون السكان بالفعل 	 

على دراية بعمليات 
التشاور واتخاذ 

القرار القائمة

قد ال يمثل اهتمامات 	 
الجميع27

خطر حدوث فساد	 
قد يفتقر إلى الحياد، 	 

أو عدم االنحياز أو 
االستقالل أو كل هذا

إذا كان هناك طريقة 
عمل موجودة بالفعل، 
يجب )بتكتم( استشارة 

أفراد مختلفين من 
المجتمع المحلي، 

بما في ذلك األقليات 
والفئات المعرضة 

للخطر، لمعرفة ما إذا 
كانوا يشعرون بأنهم 
ممثلون تمثياًل مناسًبا.

عندما يكون هناك 
القليل من الوقت أو 

إذا كان األمر عبارة 
عن نشاط لمرة واحدة، 
قد يكون من المناسب 
االعتماد على الهياكل 

القائمة.
 

إذا لزم األمر، يجب 
تحقيق توازن بين قوى 
هذه األطراف المعنية، 
على سبيل المثال من 

خالل إدراج بعض 
أعضاء المجتمع 

المحلي من “القواعد 
الشعبية”.

إنشاء
هيئة تمثيل أو 

لجنة جديدة28

إذا لم يكن هناك هيكل 
موجود بالفعل أو إذا 

لم يكن قادًرا على 
ضمان عملية عادلة 
تتسم بالشفافية، فإنه 

يمكن إنشاء لجنة.

تمثيل جيد للمجتمع 	 
المحلي

يحقق التمكين بقدر 	 
كبير للغاية إذا ما 

أُحسن تنفيذه
من المحتمل أن 	 

يكون أكثر استقالاًل 
عن هياكل السلطة 

القائمة

يستهلك المزيد من 	 
الوقت

قد يقاومه “أصحاب 	 
النفوذ” المحليون 

إذا رأوا فيه تقويًضا 
لسلطتهم

قد يتعرض أعضاء 	 
اللجنة لضغوط من 

أقرانهم

مفيد وال سيما إذا 
خططت »اللجنة 

الدولية« دعًما لمدة 
طويلة.

ُمستحسن حيثما يكون 
هناك احتمال كبير 
لحدوث احتيال أو 
تحيز أو غير ذلك.

 
يجب أن تتسم عملية 
اختيار أعضاء اللجنة

بالشفافية والشمول.
 

يجب أن تكون 
عضوية اللجنة تمثيلية 

من حيث القبيلة، 
والوضع، والنوع .. 

إلخ.
 

إذا كان الهيكل دائًما، 
فمن المستحسن أن 

يتغير أعضاء اللجنة 
من وقت آلخر عن 
طريق عملية تتسم 

بالشفافية.

الجدول 6: يمكن لـ»اللجنة الدولية« االعتماد على الهياكل القائمة لتمثيل مجتمع محلي ما أو اقتراح إنشاء 
لجنة جديدة. ومن الممكن أيًضا وجود حلول وسيطة.

قد ال تشعر بعض الجماعات الدينية أو العرقية أو غيرها من األقليات وأيًضا األشخاص الضعفاء مثل كبار السن أو األطفال أو المعاقين بأن الهيكل   27
الحالي يمثلهم تمثياًل جيًدا.

من هذا الموضع فصاعًدا، سُيستخدم مصطلح “اللجنة” )أو المجلس، أو مجموعة العمل .. إلخ بالتبادل( لإلشارة إلى المجموعات التي ُتنشأ لهذا الغرض   28
وتكون العضوية فيها ممثلة للمجتمع المحلي المستفيد بأكمله.
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كيف يمكن للمجتمعات المحلية المشاركة في مشاريع األمن االقتصادي؟
ــة ودرجــة المســؤولية  ــا المجتمعــات المحلي ــي يمكــن أن تشــارك فيه ــرارات المحــددة الت ــن األنشــطة والق تتباي
التــي تــوكل إلــى الســكان تبايًنــا كبيــًرا حســب نــوع المســاعدة، والوضــع المحلــي، واســتعداد الســكان للمشــاركة 

وقدرتهــم علــى ذلــك.
 

ويتمثــل أحــد أهــم جوانــب تدخــل وحــدة األمــن االقتصــادي فــي تحديــد مخرجــات المشــروع. وحيثمــا كان ذلــك 
ممكًنــا، ينبغــي تحديدهــا باالشــتراك مــع المجتمــع المحلــي المســتفيد. ويوضــح المثــال التالــي أن ارتفــاع مســتوى 
المشــاركة أمــر ممكــن حتــى فــي األزمــات الحــادة أو المزمنــة حيث تقــدم »اللجنــة الدوليــة« مســاعدات اإلغاثة.

أظهــر تقييــم مجتمــع العائديــن بالقــرب مــن موتاكاتــو )إقليــم واليــكال، جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة( أن الســكان كانــوا بحاجــة إلــى المســاعدة إلعــادة تهيئــة الظــروف المعيشــية المناســبة. 
ولتحديــد أولوياتهــم، ُطلــب مــن كل قريــة إعــداد قائمــة بالمســتلزمات المطلوبــة بشــدة، حســب 
أهميتهــا. بعــد ذلــك، تــم دمــج هــذه القوائــم الفرديــة فــي قائمــة واحــدة تتضمــن أهــم 50 عنصــًرا مــن 
المســتلزمات المنزليــة ومســتلزمات كســب العيــش. ثــم تــم توفيــر هــذه المــواد للمســتفيدين مــن خــالل 

معــرض للقســائم.

تكرار الفئةالتفاصيلالصنف/ النوعالمرتبة
ذكرها

متوسط 
الدرجة

مماثل
للصنف في 

مجموعة 
المستلزمات 

المنزلية 
األساسية

زي تقليديللنساء1
مصنوع من قماش 

الـ»باني«
Malewa/C’est le 
moment

نعم51مالبس

نعم85مالبسزي تقليدي )wax(للنساء2
ال39أحذيةِنعالللنساء وللرجال3
جزئًيا611أدوات المطبخمجموعة من 12 ِقدًراقدور4
نعم512مالبسقميصللرجال5
نعم213مالبسفستانللنساء6
جزئًيا613مستلزمات النوم سميكة )30 سم(مرتبة7

)حصيرة(
ال313مالبسبدلةللنساء8
ال814أحذيةأحذية منخفضةللنساء9

جزئًيا814مستلزمات النوممتوسطة )12 سم(مرتبة10
)حصيرة(

ال415مالبسزي رياضيللنساء11
نعم1017أدوات المطبخمجموعة من 5 أطباقأطباق12
نعم918مالبسبنطالللرجال13
نعم818أدوات المطبخمجموعة من 3 أطباقأطباق14
"حذاء منخفض" للرجال15

)رياضي(
ال318أحذية

ال819أحذيةنعال رخيصللرجال16
المستفيدون من حمام لألطفال حمام17

المياه
ال320

غير 
ذلك

   

الجــدول 7: جــزء مــن القائمــة المجمعــة للمســتلزمات األساســية غيــر الغذائيــة، موتاكاتــو، جمهوريــة الكونغو 
الديموقراطيــة. األصنــاف مرتبــة مــن جانــب المجتمــع المحلــي حســب األولوية.

يمكــن للمجتمعــات المحليــة المشــاركة فــي مجموعــة كبيــرة مــن القــرارات - مثــل نواتــج المشــروع - واألنشــطة 
خــالل دورة المشــروع. ويــورد الجــدول التالــي بعــض األمثلــة.
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القرارات واألنشطة التي يمكن أن تشارك فيها المجتمعات المحلية29مرحلة المشروع

اختيار نهج االتصال ووسائله.االتصال
اختيار الهيئة التي ستمثل المجتمع المحلي )الهيكل الحالي أو لجنة جديدة(.المشاركة

تحديد كيفية تشاور الهيئة مع المجتمع المحلي والتوصل إلى نتائج )بصفة رسمية 
أو بصفة غير رسمية(.

 تنفيذ آلية للمالحظات
والشكاوى

يمكن للهيئة التي تمثل المجتمع المحلي تلقي الشكاوى وتسجيلها والتعامل معها 
بالتنسيق مع موظفي وحدة األمن االقتصادي.

اتخاذ قرار بشأن مخرجات 
المشروع

اختيار السلع أو الخدمات أو كليهما.
اختيار طريقة النقل وآليته.

تحديد الكمية، والتوقيت، ومعدل التكرار، وطريقة التعبئة .. إلخ.
جعل معايير المساعدة التي تقدمها وحدة األمن االقتصادي متوافقة مع إدراك وضع معايير المستفيدين

المجتمع المحلي لما فيه من ضعف.
يمكن لممثلي المجتمع المحلي تولي هذا األمر )مع قيام وحدة األمن االقتصادي تسجيل المستفيدين

بالتحقق من نسبة مئوية معينة منهم(.
يمكن استشارة المجتمع المحلي بشأن المشتريات المحلية مقابل المشتريات الشراء

الخارجية والموردين المفضلين )ويعود القرار في النهاية إلى شعبة الشؤون 
اللوجستية(.

التعاقد مع مقدمي الخدمات
)للخدمات المالية والخدمات 

األخرى(

يمكن استشارة المجتمع المحلي، وتتخذ »اللجنة الدولية« القرار.

يمكن للمجتمع المحلي العمل على األجزاء المتضررة من الطريق وتنظيم عملية النقل
توصيل السلع إلى منازل المستفيدين من المسنين أو الضعفاء.

اختيار موقع التوزيع وتاريخه.استالم السلع
يمكن أن يكون المجتمع المحلي مسؤواًل عن عملية التفريغ.

وحدة األمن االقتصادي هي المسؤولة عن عد األصناف وتوقيع قوائم التعبئة.
التحقق من المستفيدين )في أثناء 

تقديم المساعدة(
يمكن للجنة أو قادة المجتمع المحلي تأكيد هوية المستفيدين وأن يشهدوا ألولئك 

الذين يحلون محل أقاربهم.
يمكن للمجتمع المحلي إدارة األمن في الموقع.توزيع السلع

يمكن لممثلي المجتمع المحلي توزيع السلع والنقد على األسر الفردية )التوزيع عن 
طريق التسليم(.

يمكن تدريب أفراد المجتمع المحلي على تقديم خدمات معينة بأنفسهم، وتقديم تقديم الخدمة
الخدمات كعاملين في مجال صحة الحيوان في المجتمع المحلي، ومراقبين 
زراعيين، ومراقبي تربية األسماك، ووكالء لتعزيز النظافة الصحية .. إلخ.

تحديد المؤشرات المستندة إلى المجتمع المحلي. ويجب عليهم تسليط الضوء على الرصد
التغيير الذي يتوقع السكان أن يحدثه المشروع.

يمكن ألعضاء اللجنة/ للمنسقين قياس المؤشرات المستندة إلى المجتمع المحلي، 
وإبداء مالحظات والمشاركة في جلسة للتحليل النوعي.

يمكن لكل فرد من أفراد المجتمع المحلي إبداء تعليق من خالل آلية المالحظات 
والشكاوى.

متابعة المراقبين الفنيين مع المستفيدين وإبداء مالحظات إلى »اللجنة الدولية«.
يمكن للجان المشاركة في إعداد التقارير.إعداد التقارير

يقدم المراقبون/ الفنيون المحليون تقارير مرحلية منتظمة.

الجدول 8: بعض الطرق التي يمكن بها للمجتمعات المحلية المستفيدة المشاركة بنشاط في تصميم المشروع 
وتنفيذه.

بالنسبة لكل قرار، يمكن أن تختلف درجة مشاركة المجتمع المحلي ما بين مشاركة بسيطة )على سبيل المثال التشاور غير الملزم لتحديد ما يفضله   29
المجتمع المحلي( إلى مشاركة كبيرة )على سبيل المثال في القرار الذي يتخذه المجتمع المحلي(. ويجب تشجيع مستوى مرتفع من المشاركة قدر 

اإلمكان.
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ــة المســتفيدة  ــا مجــال للمجتمعــات المحلي ــاك دائًم ــوع التدخــل، هن ــه، بغــض النظــر عــن ن يوضــح الجــدول أن
لتحمــل المســؤوليات. وبطبيعــة الحــال، يعتمــد المــدى الــذي يمكــن ويجــب أن تذهــب إليــه مشــاركة المجتمــع 
ــد  ــى ح ــة عل ــغ األهمي ــًرا بال ــة أم ــزام بالعملي ــكان لاللت ــتعداد الس ــد اس ــائدة. وُيع ــروف الس ــى الظ ــي عل المحل
ــا فــي مرحلــة مبكــرة. وإذا لــم يكونــوا مســتعدين الســتثمار وقتهــم فــي أنشــطة  ســواء ويجــب تقييمــه تقييًمــا أولّيً

ــا. ــد ال يكــون النهــج الشــامل ممكًن تشــاركية، فق

إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المجتمع المحلي - مذكرة التفاهم
فــي بعــض مشــاريع وحــدة األمــن االقتصــادي، ال يقتصــر دور المجتمعــات المحليــة أو المســتفيدين األفــراد أو 
المؤسســات المحليــة علــى المشــاركة فحســب، بــل يكونــون مســؤولين عــن تنفيــذ مهــام المشــروع المهمــة. وفــي 
مثــل هــذه الحــاالت، ُتعــد مســاهمتهم جــزًءا أساســًيا مــن اســتراتيجية المشــروع وضروريــة لتحقيــق األهــداف 

المحــددة. ويمكــن أن تتخــذ مســاهماتهم أشــكااًل مختلفــة. وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى ذلــك:
إدارة/ صيانة األصول على نحو سليم: المجتمع المحلي مسؤول عن إدارة األدوات المتبرع بها والتنظيف 	 

المنتظم لقنوات الري التي أُعيد تأهيلها.
تقديم الخدمة: بدعم مالي ولوجستي من »اللجنة الدولية«، تنفذ وزارة الموارد الحيوانية حملة لتلقيح 	 

الماشية.
استخدام المنح النقدية: يستخدم المستفيدون األفراد المنح النقدية التي يتلقونها من »اللجنة الدولية« لشراء 	 

مدخالت إلعادة تأهيل البيوت البالستيكية وإدارتها.

ويوصــى بتوضيــح أدوار األطــراف المشــاركة فــي اتفــاق رســمي إلــى حــد مــا. ويشــار إلــى هــذه الوثائــق علــى 
أنهــا مذكــرات تفاهــم أو خطابــات اتفــاق.

يلخص الجدول التالي النقاط التي يجب أن تتضمنها مذكرة التفاهم.30

الوصفقسم مذكرة التفاهم
قائمة تتضمن أطراف االتفاق ومن يمثلهاتقديم األطراف
مقدمة تصف السياق المحيط باالتفاق والغرض من المشروعخلفية المشروع

وصف واضح ألدوار كل طرف ومسؤولياتهقائمة المهام
إعداد قائمة السلع أو الخدمات أو األموال التي سيوفرها كل طرف أو كل هذا، المدخالت المخطط لها

باإلضافة إلى قيمتها، وشروط الدفع، عندما تقتضي الضرورة
المواعيد النهائية والمدة التي يغطيها االتفاق، والفقرة الخاصة باإللغاء، والقوة اإلطار الزمني

القاهرة
االمتثال لمعايير المساءلة أمام السكان المتضررين، ومعايير حماية البيانات، موضوعات مختلفة

والرصد، واستخدام الشارة .. إلخ.
تحديد مستوى السرية ومدتها، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بـ»اللجنة الدولية«.السرية

شروط تعديل مذكرة التفاهمالتعديالت
وصف أوجه االستحقاق )أو عدم االستحقاق(، والتغطية التأمينية، واالتفاق على قضايا المسؤولية

عدم توظيف موظفي الطرف اآلخر .. إلخ.
عواقب خرق االتفاق، واالختصاص القضائي في حالة النزاع، والمادة الخاصة التحكيم والقانون المعمول به

بالحصانة.
يقوم الممثلون المفوضون بالتوقيع على الوثيقة.التوقيعات

الجدول 9: النقاط التي يجب أن تتضمنها مذكرة التفاهم.

يمكن االطالع على نموذج لصياغة مذكرة التفاهم في مركز موارد األمن االقتصادي.  30
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تلقي المالحظات واالستفسارات والشكاوى  3.1.2
ُيعــد منــح المجتمعــات المحليــة المتضــررة مــن األزمــة الفرصــة إلبــداء مالحظــات أو تقديــم شــكاوى أو طــرح 
أســئلة ركيــزة أساســية فــي سياســة »اللجنــة الدوليــة« للمســاءلة. وفــي الواقــع العملــي، يتحقــق ذلــك علــى أفضل 
وجــه مــن خــالل إنشــاء آليــة رســمية للمالحظــات والشــكاوى. ويتيح هــذا النوع مــن اآلليــات لـ»اللجنــة الدولية« 
أيًضــا فرصــة ثمينــة لرصــد أنشــطتها فــي الوقــت الفعلــي لتنفيذهــا، ومــن ثــم تمكيــن الموظفيــن مــن إجــراء أي 
تغييــرات ضروريــة بســرعة علــى مشــاريعهم. ومــن الناحيــة المثاليــة، ينبغــي أن يكــون لــدى كل بعثــة ميدانيــة 
رئيســية آليــة دائمــة لتلقــي المالحظــات والشــكاوى لجميــع البرامــج - وليــس برامــج األمــن االقتصــادي فحســب- 
ــا طويــاًل. وعلــى النحــو  أينمــا كان لذلــك أهميــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن يســتغرق تشــغيل مثــل هــذه اآلليــة وقًت
ــا مــا يقــرب مــن 500 مكالمــة فــي تمــوز/  المبيــن فــي الشــكل التالــي، تلقــى مكتــب سالفيانســك فــي أوكراني
يوليــو 2016 وحــده. لذلــك، يجــب موازنــة الفوائــد المتوقعــة لــكل مــن المســتفيدين و»اللجنــة الدوليــة« مقابــل 
ــم يكــن لــدى أي بعثــة المــوارد الالزمــة إلنشــاء آليــة دائمــة مــن هــذا النــوع،  عــبء العمــل اإلضافــي. وإذا ل
ــا المنصــوص  ــر الدني ــال للمعايي ــذل قصــارى جهدهــم لالمتث ــى موظفــي وحــدة األمــن االقتصــادي ب يجــب عل

عليهــا فــي الملخــص بشــأن المســاءلة.31
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مارس فبراير  يناير  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو 
2017                                                    2016

•  مكتب ماريوبول           •  مكتب سفرودونتسك            
•  مكتب سالفيانسك

الشكل 13: في أوكرانيا، تلقى كل مكتب نحو 300 مكالمة في المتوسط في الشهر. وتتزامن أعلى األرقام 
في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون األول/ ديسمبر 2016 مع بداية عمليات التوزيع.

إنشاء آلية للمالحظات والشكاوى32
يجب إتمام الخطوات التالية عند إنشاء مركز اتصال في المجتمع المحلي.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، وحدة األمن االقتصادي، ملخص تنفيذي بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين، اللجنة الدولية للصليب األحمر،   31
جنيف، 2014.

ُيطلق عليها أيًضا اسم مركز االتصال المجتمعي.  32
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االتفاق على من سيستخدم اآللية
بينمــا ينبغــي أن تســتهدف خدمــة إبــداء المالحظــات بصفــة أساســية المســتفيدين وغيرهــم مــن أفــراد المجتمعــات 
المحليــة المعنيــة، يمكــن أيًضــا أن يســتخدمها الشــركاء )موظفــو الجمعيــة الوطنيــة( واألطــراف المعنيــة المحليــة 
األخــرى )الســلطات، ومشــغلو الســوق .. إلــخ(. ومــن شــأن معرفــة ســمات مــن سيســتخدم اآلليــة المســاعدة فــي 

تعديلهــا لتناســب مســتخدميها.
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الشكل 14: بيان تفصيلي باألشخاص الذين اتصلوا بالخط الساخن لـ»اللجنة الدولية« في أوكرانيا بين 
تموز/ يوليو 2016 وآذار/ مارس 2017. ولم يكن نصف المتصلين تقريًبا من المستفيدين.

المهام الرئيسية لآللية
لــكل مجموعــة مــن المســتخدمين المحتمليــن، يجــب أن يوضــع األمــر الــذي يحتمــل أن يســتخدموا اآلليــة مــن 

أجلــه فــي االعتبــار. وتتضمــن األســباب المعتــادة مــا يلــي:
االطالع على األنشطة )نوع المساعدة، والتوقيت، والموقع، والمعايير، وعملية التسجيل.. إلخ.(	 
االستفسار عن استحقاق المساعدة )ألنفسهم، أو للغائبين، أو لألقارب، أو “للفئات المنسية”.. إلخ.(	 
االستفسار عن الجوانب الفنية )مثل طرق تحويل األموال عبر الهاتف المحمول(.	 
اإلبالغ عن فقدان بطاقات التسجيل، والبطاقات المصرفية.. إلخ.	 
نقد المشروع وتقديم اقتراحات بشأنه.	 
إبداء مالحظات على أوجه القصور في أداء »اللجنة الدولية« أو شركائها.	 
توجيه الشكر لـ»اللجنة الدولية«.	 

فــي الوقــت نفســه، مــن المهــم أيًضــا التفكيــر فيمــا يمكــن أن تســتفيده »اللجنــة الدوليــة« مــن هــذا التواصــل. فيمــا 
يلــي بعــض الفوائــد المحتمــل أن تحققهــا »اللجنــة الدولية«:

الكشف عن أوجه القصور لديها.	 
الكشف عن أوجه القصور لدى الشركاء واألطراف المعنية المحلية.	 
رصد الموقف، حيث يبلغ المستفيدون عن تغييرات كبيرة في الوضع العام )تغيرات في الوضع األمني، 	 

واألسواق، وأعداد األشخاص النازحين داخلًيا.. إلخ(.
الحصول على أفكار جديدة من المستفيدين.	 
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توقع األسئلة والمالحظات المحتملة
مــن المفيــد وجــود فكــرة جيــدة عــن مــن سيســتخدمون اآلليــة والغــرض مــن اســتخدامها. ويمكــن إنشــاء أدوات 
خــط ســاخن مناســبة،33 ويمكــن أن تكــون المعلومــات التــي ســتقدم للمســتفيدين عــن المشــروع وآليــة المالحظات 
خــالل مرحلــة المشــروع األوليــة أكثــر اســتهداًفا. وإذا كان هنــاك ضعــف فــي معرفــة الســكان باآلليــة والغــرض 

منهــا، فإنــه يوجــد خطــر أنهــم ســيبدون تعليقــات غيــر مجديــة أو غيــر ذات صلــة.
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 الشكل 15: بيان تفصيلي بالمكالمات الواردة كجزء من عملية اإلغاثة في شرق أوكرانيا في 
.2017-2016

فــي المثــال الموضــح فــي الشــكل الســابق، أرادت الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص الذيــن اتصلــوا بـ»اللجنــة 
الدوليــة« الحصــول علــى معلومــات أكثــر مــن رغبتهــم فــي إبــداء مالحظــات. وقــد يكــون هــذا مؤشــًرا علــى 
أن المعلومــات التــي قُدمــت علــى نحــو اســتباقي للمجتمعــات المحليــة فــي بدايــة المشــروع لــم تكــن كافيــة. ومــن 
هنــا تأتــي فائــدة توقــع االحتياجــات إلــى المعلومــات مــن خــالل إنشــاء مجموعــة أســئلة متكــررة وإجابــات معــدة 

فــي مرحلــة مبكــرة مــن المشــروع.

مثل إدخال البيانات وورقة التحليل واألسئلة المتكررة واإلجابات أو إجراءات العمل الموحدة.  33
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ما قنوات االتصال التي يجب استخدامها؟
حيثمــا أمكــن، ينبغــي تلقــي المعلومــات مــن المســتفيدين عبــر مجموعــة متنوعــة مــن قنــوات االتصــال.34 ويجب 

أن تكــون هــذه القنــوات متاحــة ومناســبة ومقبولــة ثقافًيا.

الشكل 16: في بعض األحيان، ال يزال صندوق االقتراحات القديم يمثل حاًل جيًدا.

االتفاق على عملية موحدة للتعامل مع المالحظات واالستفسارات والشكاوى.
تتطلب العملية الفعالة للتعامل مع المالحظات والشكاوى عدة عناصر أساسية على النحو التالي:

مبادئ توجيهية أو إجراءات عمل موحدة للتعامل مع المالحظات والشكاوى واالستفسارات.	 
أسئلة متكررة وإجابات معدة تساعد على تيسير عملية االستجابة.	 
إعداد سجل للمالحظات وتتبعها وتسجيلها.	 
عملية لمراجعة الشكاوى، على سبيل المثال خالل اجتماعات الفريق المعني.	 
وقت استجابة لالعتراف بالمشكالت وحلها وإبداء مالحظات.	 

على سبيل المثال، اللقاءات المباشرة والمكالمات الهاتفية وقنوات اإلعالم االجتماعي والرسائل.  34
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فيما يلي مثال على كيفية نجاح هذه العملية.

*یمكن أن یكون التواصل في شكل تشارك المعلومات أو استفسار أو طلب أو إبداء تعلیق أو شكوى.

االتصال* من فرد في
المجتمع المحلي إلى

أي من موظفي
اللجنة الدولیة

موظف اللجنة الدولیة
یستجیب وفًقا لألسئلة

المتكررة المعدة مسبًقا

شكوى بشأن موظفي اللجنة الدولیةاإلدارة تتولى الحالة

أخرى

مدیر الخط الساخن یرصد قاعدة البیانات و...

المتابعة
مطلوبة

ال توجد متابعة
مطلوبة

التفاصیل المسجلة في 
قاعدة بیانات الخط 

الساخن

تحدیث قاعدة بیانات 
الخط الساخن للتأكد 

من إغالق الحالة

...یتابع مع المشرف
علیھ للتأكد من التعامل
مع الحاالت المفتوحة

في الوقت المناسب

...یحلل البیانات
ویتشارك التوجھات

الشھریة (للعمل
والدروس المستفادة)

إغالق
 الحالة

الموظف المسؤول
یتعامل مع الحالة 

الشكل 17: رسم توضيحي لكيفية تنظيم العملية الخاصة بالمالحظات.

زيادة الوعي بآلية المالحظات
تصبــح أفضــل آليــة للمالحظــات والشــكاوى عديمــة الفائــدة إذا لــم يكــن األشــخاص المعنيــون علــى علــم بهــا. 
ــذي  ــن ال ــا يعــرف المســتخدمون م ــة المالحظــات عندم ــك، مــن المحتمــل أن تتحســن نوعي ــى ذل ــة إل باإلضاف

ــال طلباتهــم أو المعلومــات التــي يقدمونهــا. ســيتلقاها ومــا ســيتم حي

استخدام المالحظات
ــا  ــات رصــد المشــروع، ويجــب، عندم ــي قاعــدة بيان ــع المالحظــات والشــكاوى مباشــرًة ف يجــب إدخــال جمي

ــرات تشــغيلية. ــى تغيي ــؤدي إل تقتضــي الضــرورة، أن ت
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ما المعلومات التي يجب تسجيلها؟
عند تسجيل مكالمة أو جهة اتصال في قاعدة البيانات، يمكن إدراج فئات البيانات التالية:

التاريخ )السنة، الشهر، رقم األسبوع، التاريخ(	 
موقع »اللجنة الدولية«	 
اسم الموظف الذي يدخل المعلومات	 
موقع المتصل )مقسم إلى مستويات إدارية ذات صلة(	 
معلومات عن المتصل )مستفيد أم ال، واالسم، ورقم الهاتف، والوضع، ورقم هوية المستفيد.. إلخ(.	 
الغرض من المكالمة: البرنامج المعني، ووصف مفصل للموضوع.	 
التهديدات: هل أطلق المتصل تهديدات ضد »اللجنة الدولية« أو غيرها؟	 
الحساسية: إذا كانت المعلومات حساسة، فكيف يجب استخدامها؟ هل يمكن تشاركها؟	 
المتابعة المطلوبة.	 

يمكــن االطــالع علــى مثــال لقاعــدة بيانــات الخــط الســاخن فــي موســوعة وحــدة األمــن االقتصــادي )صفحــة 
ــل(. ــات والتحلي البيان

التنسيق مع األطراف األخرى  4.1.2

 الشكل 18: في باغانغا، الفلبين، عقد اجتماع للتنسيق بين »اللجنة الدولية« والصليب األحمر الفلبيني في 
أعقاب إعصار بوفا.

ــة، يجــب أن تتكامــل  ــة« أقصــى درجــات الفعالي ــة الدولي ــا »اللجن ــي تقدمه ــق برامــج المســاعدة الت  لكــي تحق
ف هــذا المشــهد مــن خــالل األنشــطة اإلنســانية الســابقة والحاليــة  جيــًدا فــي المشــهد اإلنســاني المحلــي. وُيعــرَّ
والمســتقبلية التــي تنفذهــا المنظمــات والجهــات العامــة األخــرى والمجتمــع المحلــي نفســه. والتنســيق هــو العملية 
التــي تكمــل مــن خاللهــا األنشــطة التــي تديرهــا هــذه األطــراف المختلفــة بعضهــا بعًضــا. وبشــكل أكثــر تحديــًدا، 

يســعى التنســيق إلــى تحقيــق األغــراض التاليــة:
تعظيم استخدام الموارد من خالل ضمان تكامل المشاريع وتجنب االزدواجية.	 
االتفاق على المعايير المحلية بحيث تستخدم األطراف المختلفة جميعها النهج نفسه )مثل األجور اليومية 	 

لمشاريع النقد مقابل العمل، وقيم التحويل النقدي الموصى بها لكل قطاع .. إلخ(.
السماح بنقل المسؤوليات بسالسة بين المجموعات العاملة في المجال اإلنساني والجهات العامة واألطراف 	 

المعنية المحلية.
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فــي الواقــع العملــي، عــادًة مــا تكــون المنصــة الرئيســية لتنســيق الشــؤون اإلنســانية هي نظــام المجموعــات الذي 
ــم فــي إطــاره اجتماعــات التنســيق الدوريــة للمجموعــات المختلفــة.35 وفــي  تقــوده األمــم المتحــدة، والتــي تنظَّ
األماكــن التــي ال تنشــط فيهــا األمــم المتحــدة، يمكــن للســلطات أو الجمعيــة الوطنيــة أيًضــا االضطــالع بــدور 

تنظيــم اجتماعــات التنســيق.

حدود التنسيق
ــطة  ــم باألنش ــا يهت ــا م ــيق غالًب ــا. وألن التنس ــم موثوقيته ــم تقيي ــن المه ــرى، م ــراف أخ ــع أط ــيق م ــد التنس عن
المســتقبلية، فهــو يســتند إلــى حــد كبيــر إلــى النوايــا )مثــل “ســوف نوفــر حصــة غذائيــة كاملــة الشــهر المقبــل”(. 
ــا  ــي يمكنه ــة واألنشــطة الت ــا الحســنة للمنظم ــن النواي ــرة بي ــاك فجــوة كبي ــون هن ــد تك ــه ق ــة أن ــر التجرب وُتظه
تنفيذهــا بالفعــل. لذلــك، وال ســيما فــي األزمــات الحــادة التــي تتعــرض فيهــا األرواح للخطــر، ينبغــي لـ»اللجنــة 
الدوليــة« أن تصــر قــدر اإلمــكان علــى التنســيق القائــم علــى الواقــع، حيــث ال تؤخــذ أنشــطة المنظمــات األخرى 
المخطــط لهــا فــي االعتبــار علــى نحــو كامــل إال إذا كان يجــري تمويلهــا وتزويدهــا بالموظفيــن.36 خالًفــا لذلــك، 
فــي الحــاالت التــي ال تقــدم فيهــا »اللجنــة الدوليــة« المســاعدة لمجتمــع محلــي معيــن بنــاًء علــى التــزام شــفهي 
مــن منظمــة أخــرى باالضطــالع بذلــك، يمكــن أن يخســر المجتمــع المحلــي خســارة كاملــة إذا لــم تتمكــن تلــك 
ــة الدوليــة«  ــاء بوعدهــا. فــي مثــل هــذه الحــاالت، ينبغــي أن يســتند قــرار »اللجن المنظمــة األخــرى مــن الوف

بشــأن تقديــم المســاعدة مــن عدمــه فــي المقــام األول إلــى المصالــح العليــا للمجتمــع المحلــي المعنــي.

قضايا حماية البيانات
ــات االتصــال  ــم المســتفيدين وجه ــن األطــراف تشــارك قوائ ــال م ــب التنســيق الفع ــان، يتطل ــي بعــض األحي ف
المحليــة والبيانــات الشــخصية األخــرى. ويجــب أن تجــري عمليــات تبــادل البيانــات هــذه داخــل إطــار حمايــة 

ــن ســيجري تشــارك بياناتهــم. ــة األشــخاص الذي ــب موافق ــة37 وتتطل ــات الخــاص بالبعث البيان

وضع معايير المستفيدين  5.1.2
يأتــي القــرار بشــأن مــن يســتحق تلقــي المســاعدات )ومــن ال يســتحق( فــي صميــم جميــع برامــج المســاعدة التــي 
تســتهدف المســتفيدين األفــراد أو األســر. ومــن أجــل ضمــان أن تتســم عمليــة اختيــار المســتفيدين بالشــفافية وأن 

تســتند إلــى االحتياجــات، تســتخدم المنظمــات اإلنســانية معاييــر االختيــار.

تتسم معايير االختيار الجيدة بما يلي:
ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالضعف.38	 
مفهومة للمجتمع المحلي فهًما جيًدا ومقبولة منه.	 
من السهل التحقق منها.	 

المجموعات الرئيسية هي الحماية، واألمن الغذائي، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، والمأوى، والمستلزمات المنزلية األساسية.  35
على الرغم من أن هذه المعلومات قد ال تكون متاحة دائًما، يجب بذل جهد إلجراء تقييم أولي موضوعي ألي التزامات شفهية.  36

ينبغي اإلشارة أيًضا إلى السياسة التي تنتهجها البعثة بشأن أمن المعلومات والتي تعد جزًءا ال يتجزأ من المبادئ التوجيهية الخاصة باألمن لكل بعثة.  37
ينبغي أن تراعي معايير االختيار العوامل التي تسهم في ضعف السكان؛ ويجري تحديد هذه العوامل في أثناء مرحلة التقييم األولي.  38
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يوضــح الجــدول التالــي بعــض المعاييــر الشــائعة االســتخدام، علــى الرغــم مــن أن هــذه القائمــة ليســت شــاملة. 
وهــي مصنفــة وفًقــا للفئــات المحــددة فــي اإلطــار المفاهيمــي لألمــن االقتصــادي:

فئة اإلطار 
المفاهيمي 

لألمن 
االقتصادي

التوصياتالتحققالمعايير

النواحي 
السكانية

الموقع: بلدة، أو قرية، 
أو حي .. إلخ

يجب أن تكون عملية التحقق سهلة ما دام المجتمع المحلي ++++
مستقًرا. ويمكن تسجيل السكان في موطنهم األصلي أو 

في مأوى. وقد تؤكد بطاقات الهوية أيًضا اإلقامة.
 

الموقع هو المعيار الرئيسي ألن كل مشروع ينفَّذ في 
محيط محدد تحديًدا جيًدا.

الوضع: نازح داخلًيا، 
أو مقيم، أو عائد، 

أو عائلة مضيفة، أو 
الجئ.. إلخ

ممكن عند تجميع السكان في مناطق محددة أو عندما +++
يكون لديهم وثيقة تؤكد وضعهم. إذا كانوا ينتشرون بين 
فئات أخرى )مثل المقيمين(، يجب االتفاق على وسيلة 

تحقق تناسب السياق.
 

بعد الموقع، قد يكون الوضع هو المعيار األكثر استخداًما 
لمشاريع وحدة األمن االقتصادي.

يكون السكان في بعض األحيان ضعفاء ألنهم ينتمون +مجموعة عرقية/ دينية
إلى جماعة عرقية أو دينية معينة. وفي الواقع، من 

غير الممكن عادًة مساعدة شخص ما استناًدا إلى هذا 
األساس.39 ومع ذلك، سوف يميل السكان الذين ينتمون 

إلى الفئات الضعيفة نفسها إلى التجمع في أحياء أو 
مخيمات معينة. وفي معظم الحاالت، يمكن بعد ذلك 

مساعدة هذه الفئات على أساس موقعها أو وضعها أو 
كليهما.

األصول 
المادية40

اآلالت، ووسائل 
النقل، والماشية، 
والمحاصيل.. إلخ

في حين قد يرتبط فقدان وسائل اإلنتاج أو تدميرها ++
ارتباًطا وثيًقا بالضعف، فإنه ليس من السهل في كثير 

من األحيان إجراء تقييم أولي )لوجود وملكية المحاصيل 
والماشية .. إلخ (.

األصول 
البشرية

نسبة اإلعالة:
نوع رب األسرة، أو 

ضحايا األلغام، أو 
وجود من يعانون سوء 
التغذية أو المعاقين أو 
أفراد العائلة المصابين 

بأمراض مزمنة، أو 
األيتام، أو األرامل، 
أو المعتقلين المفرج 

عنهم.. إلخ

++++ 
)تكوين 
العائلة(

++ 
)التغذية/ 

الحالة 
الصحية(

ربما يكون رأس المال البشري هو العامل الفردي األهم 
في التنبؤ بقدرة األسرة على الصمود والتعافي. وفي 
سياقات األزمة المزمنة أو ما بعد األزمة على وجه 
الخصوص، تكون المعايير ذات الصلة مفيدة للغاية. 
ويتطلب إجراء تقييم أولي لحالة السكان التغذوية أو 

الصحية خبرة إضافية.

استراتيجيات 
كسب العيش

الزراعة، أو تربية 
الحيوانات، أو صيد 

األسماك، أو العمل.. 
إلخ

بعض الصدمات تؤثر على بعض أنشطة كسب العيش +++
بصفة خاصة. وفي حالة الجفاف، قد يكون من المناسب 

تقديم الدعم للمزارعين ولكن ليس لمربي الماشية 
حل( أو تجار األسواق. في مثل هذه الحاالت، قد  )الرُّ

يكون من المنطقي استهداف السكان على أساس نشاطهم 
االقتصادي.

على الرغم من أن الهوية العرقية لمجموعة من األشخاص غالًبا ما تتفق مع ضعفهم، فإنه ال ينصح باستخدامها كمعيار. في ميانمار، يمكن مساعدة   39
أفراد مجتمع الروهينغيا على أساس موقعهم )المعسكر( أو وضعهم )أشخاص نازحون داخلًيا( أو ضعفهم )الظروف المعيشية المتدنية، وضعف 

استهالك الغذاء، وعدم القدرة على الوصول إلى األسواق .. إلخ( ولكن ليس على أساس هويتهم بوصفهم روهينغيا.
انظر “نواتج كسب العيش” في الجزء األدنى من هذا الجدول لالطالع على نقطتي المأوى والمستلزمات المنزلية األساسية.  40
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فئة اإلطار 
المفاهيمي 

لألمن 
االقتصادي

التوصياتالتحققالمعايير

نواتج كسب 
العيش

الظروف المعيشية: 
أنواع المأوى وحالته، 
أو وجود المستلزمات 
المنزلية األساسية، أو 
الحصول على الماء 
والمرافق الصحية .. 

إلخ.

عندما تتأثر الظروف المعيشية، تكون هذه المعايير مفيدة ++++
ألنها غالًبا ما يسهل التحقق منها من خالل المالحظة.

استهالك الغذاء
)الكمية أو الجودة أو 

كلتاهما(.

مؤشر جيد للتقييم األولي النعدام األمن االقتصادي ولكنه ++
غير مناسب كمعيار اختيار ألنه سيجب إجراء تقييم أولي 

لكل أسرة وقد يختلف استهالك الغذاء إلى حد كبير مع 
مرور الوقت.

متوسط دخل الفرد، 
وتغطية الحد األدنى من 

سلة المستهلك.. إلخ

معياران جيدان ولكنهما غير مفيدين إال على نطاق ++
ضيق، مثل حاالت األزمة المزمنة أو ما بعد األزمة 

حيث تؤخذ مبادرات المشاريع االقتصادية الصغيرة في 
الحسبان41 

السياسات 
والمؤسسات 

والعمليات

الحصول على 
الخدمات، أو البنية 

التحتية العامة/ 
المشتركة

ذات صلة خاصة بالمشاريع المصممة الستعادة الخدمات ++++
أو البنية التحتية.

المساعدة التي تقدمها 
األطراف األخرى

حسب الوضع، يمكن تفسير هذا أيًضا إما كعالمة على ++++
الضعف )قام طرف آخر بتحديدهم بوصفهم ضعفاء، لذلك 

يستحقون المساعدة( أو كإشارة لتراجع الضعف )قدمت 
لهم الرعاية بالفعل، لذلك ليست هناك حاجة إلدراجهم(. 
ومن السهل التحقق من ذلك عندما يمكن الحصول على 

سجالت المستفيدين.

ال يوصى بذلك  +
من الصعب إجراء تقييم أولي  ++
من الممكن إجراء تقييم أولي  +++

من السهل إجراء تقييم أولي       ++++

الجدول 10: نظرة عامة على معايير اختيار المستفيدين حسب فئة اإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي.

التوزيع الشامل مقابل المساعدة الموجهة
تعتمــد المعاييــر التــي يمكــن اســتخدامها وعددهــا علــى الســياق. وعندمــا تتأثــر مجتمعــات محليــة بأكملهــا بأزمــة 
حــادة وتكــون احتياجاتهــا ملحــة، فغالًبــا مــا تختــار المنظمــات اإلنســانية تقديــم مســاعدة شــاملة حيــث يتــم إدراج 
جميــع أفــراد المجتمــع المحلــي. وفــي أزمــة مزمنــة مــا، حيــث ال تمثــل االحتياجــات تهديــًدا للحيــاة وال يتأثــر 
بهــا إال بعــض أفــراد المجتمــع المحلــي، يوصــى عموًمــا بمســاعدة األســر األكثــر ضعًفــا فحســب. ويشــار إلــى 

هــذا النهــج أيًضــا باســم المســاعدة الموجهــة. ويقــارن الجــدول التالــي بيــن هذيــن النهجيــن.

ُتعد أماكن مثل أوكرانيا، حيث قد يمكن عموًما الحصول على هذه البيانات، استثناءات.  41
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المساعدة الموجهةالتوزيع الشامل 

االحتياجات متجانسة وعاجلةالوضع
)أزمة حادة(.

االحتياجات غير متجانسة وغالًبا ما ال تمثل 
تهديًدا للحياة )أزمة مزمنة(.

المعيار الرئيسي هو “االنتماء إلى جماعة أو المعايير
مجتمع محلي معين”. وعادًة ما ُتعيَّن حدود 
المجتمع المحلي جغرافًيا )على سبيل المثال 

جميع المقيمين في القرية أ(.

يجري الجمع هنا بين معيار جغرافي )القرية 
أ( ومعايير أخرى مثل دخل الفرد أو الحالة 
التغذوية )على سبيل المثال األطفال الذين 

يعانون سوء تغذية شديد(.

في حي متضرر من القتال العنيف وتقييد حرية مثال
الحركة، يحصل جميع السكان المتبقين على 

حصص غذائية جافة.

ضمن مجموعة من النازحين داخلًيا لمدة طويلة 
في بيئة حضرية، تتلقى جميع األسر التي 

تعولها إناث مبلغ مالي صغير بصورة منتظمة 
)شبكة األمان(.

يمكن تنفيذه بسرعة.المزايا

فعال إلنقاذ األرواح وحماية األرواح المعرضة 
للخطر.

 
يحظى بقبول كبير من المجتمع المحلي.

فعالة من حيث التكلفة.

مساعدة قائمة على االحتياجات.
 

تحظى بتقدير الجهات المانحة.

خطر إدراج األسر التي ال تحتاج مساعدة.العيوب
 

مكلف.
 

قد تمارس المجتمعات المحلية أو الجماعات 
األخرى الضغط لالستفادة أيًضا من البرنامج.

ال تحظى دائًما بقبول كبير من المجتمعات 
المحلية.

 
قد يكون التسجيل صعًبا ويستغرق وقًتا طوياًل.

 
توجيه المساعدة يمكن أن يؤدي إلى توترات.

 
يمكن أن تقوض آليات التضامن القائمة في 

المجتمع المحلي.

الجدول 11: مصطلحا التوزيع الشامل والمساعدة الموجهة غير محددين بوضوح غير أنهما غالًبا ما 
يستخدمان في العمل الميداني. ويلخص الجدول أعاله بعض الجوانب الرئيسية لهذين النهجين.

عنـد تحديـد معاييـر التسـجيل، غالًبـا مـا يتعين علـى الفـرق الميدانية تحقيـق التوازن بيـن جعل المجتمـع المحلي 
يقبـل المعاييـر وتحقيـق مسـاءلة المانحيـن )الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة( وعـدم التحيـز )المسـاعدة القائمـة علـى 

االحتياجـات بشـكل صارم(.

فـي خيـوان المديـان، اليمـن، عقـب تلقـي طلب مـن المجتمع المحلـي، وافقـت »اللجنـة الدولية« على 
إدراج العائـالت المضيفـة فـي المرحلـة األولـى مـن برنامـج المسـاعدات الغذائيـة الـذي اسـتهدف 

النازحيـن داخلًيـا رغـم أن احتياجاتهـا، بـكل صراحـة، لـم تكـن تسـتحق مسـاعدة اإلغاثـة.

يجـب أن يجـري انتقـاء معاييـر اختيـار المسـتفيدين، حيثمـا أمكـن، باالشـتراك مـع المجتمـع المحلـي المعنـي 
وإشـراك السـلطات المحليـة إن أمكـن.

تسجيل المستفيدين  6.1.2
فـي أثنـاء عمليـة تسـجيل المسـتفيدين، تطبق معايير االختيـار المتفق عليها علـى المجتمع المحلـي المعني. ويتيح 
ذلك األمر لـ»اللجنة الدولية« تحديد أفراد المجتمع المحلي الذين يسـتوفون المعايير وتسـجيل أسـمائهم واسـتبعاد 

من ال يسـتوفي المعايير. ويحقق تسـجيل المسـتفيدين باالسـم ثالثة أغراض رئيسـية على النحو التالي:
يعزز المساءلة أمام المجتمعات المحلية المستفيدة والجهات المانحة.	 
يوفر أساًسا موثوًقا به لتوزيع المساعدات.	 
يمّكن وحدة األمن االقتصادي من تقديم طلب دقيق للخدمات اللوجستية.	 

نظـًرا ألن عمليـة التسـجيل تفصـل المسـتفيدين عـن غيـر المسـتفيدين، يجـب التخطيـط لهـا جيـًدا وتنفيذهـا بدقـة 
لتجنـب االلتبـاس والتوتـرات. وتتمثـل إحـدى طـرق الحـد مـن التوتـرات في إبقـاء العمليـة قصيرة وفعالـة. ومن 
ثـم، بـداًل مـن تسـجيل أحـد األحيـاء باالسـتعانة بثالثـة متطوعيـن على مـدار عشـرة أيام، قـد يكون مـن األفضل 
القيـام بذلـك باالسـتعانة بثالثيـن متطوًعـا فـي يـوم واحـد. ويـؤدي هـذا أيًضا إلـى تقليل خطـر انتقال السـكان إلى 
محيـط المنطقـة التـي تجـري فيهـا عمليـة التسـجيل أو الخـروج باسـتراتيجيات أخـرى للتأثيـر غيـر العـادل على 

عملية التسـجيل.
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ومتــى أمكــن، يجــب تســجيل المســتفيدين قبــل وقــت قصيــر مــن تاريــخ التوزيــع. ومــن شــأن هــذا األمــر أن 
يضمــن أن تكــون أي تغييــرات فــي المجتمــع المحلــي )الســكان الذيــن يصلــون أو يغــادرون( طفيفــة. عــالوة 
ــتفيدين  ــاط المس ــي إحب ــع ف ــي التســجيل والتوزي ــن عمليت ــل بي ــر الطوي ــد تتســبب حــاالت التأخي ــك، ق ــى ذل عل

المســجلين.
 

أنواع التسجيل
 

يمكن إعداد قوائم المستفيدين بطرق مختلفة. وفيما يلي ثالثة أمثلة.

بناًء على المعايير، يتم تسجيل 
األسر فردًيا

االتفاق على المعايير وعملية االختيار

إعالم المجتمع المحلي بالمعايير وعملية االختيار 
والقدرة على إبداء المالحظات وتقديم الشكاوى

التسجيل الذاتي من قبل 
المستفيدين

فحص وضع األسر المهتمة 
وتسجيلها

يتجمع أفراد المجتمع المحلي 
في مكان واحد ويتم تسجيلهم 

جميًعا في الوقت نفسه

فحص وضع كل أسرة 
وتسجيلها على الفور

موقع
التسجيل

التسجيل من منزل 
إلى منزل

فحص القوائم

يمكن ألفراد المجتمع المحلي إبداء مالحظات 
وتقديم شكاوى

الشكل 19: يمكن تعديل هذه الطرق الثالث للتسجيل لتناسب السياق المحلي.
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1. التسجيل من منزل إلى منزل

الشكل 20: في مخيم فيريريو لالجئين في بوركينا فاسو، يسجل متطوعو جمعية الصليب األحمر في بوركينا 
فاسو وموظفو »اللجنة الدولية« الالجئين من مالي قبل توزيع المساعدات.

يــزور فريــق التســجيل كل أســرة مســتفيدة محتملــة علــى حــدة. ولهــذا النهــج أهميــة خاصــة فــي عمليــات التوزيع 
ــال مســتوطنة  ــبيل المث ــى س ــن - عل ــط معي ــي محي ــن يعيشــون ف ــع األشــخاص الذي ــث يحــق لجمي الشــامل حي
ــم  ــدة عــادًة )القوائ ــن تكــون النتائــج جي ــى المســاعدات. وفــي حي ــا - الحصــول عل ــن داخلًي لألشــخاص النازحي
موثــوق بهــا(، يتطلــب التســجيل مــن منــزل إلــى منــزل وصــواًل كامــاًل ومــوارد بشــرية كبيــرة. ونظــًرا ألن 
عمليــة التســجيل نفســها تثيــر الكثيــر مــن االهتمــام ومــن المرجــح أن توجــد توقعــات معينة، يجــب أن تنفــذ بأكبر 

قــدر ممكــن مــن الســرعة والسالســة وقبــل وقــت قصيــر مــن تاريــخ التوزيــع.

2. تقديم المستفيدين الطلبات بأنفسهم
فــي ســيناريو أزمــة مزمنــة أو مــا بعــد األزمــة حيــث ال يحــق إال لجــزء مــن المجتمــع المحلــي الحصــول علــى 
المســاعدات، يمكــن نشــر المعاييــر وعمليــة تقديــم الطلبــات علــى المــأل حتــى يتســنى للمســتفيدين المســتحقين 
ــن  ــتحقاق المتقدمي ــن اس ــة« م ــة الدولي ــو »اللجن ــق موظف ــرًة. ويتحق ــة« مباش ــة الدولي ــات لـ»اللجن ــم طلب تقدي
باســتخدام بروتوكــول ثابــت. وهــذا اإلجــراء مناســب، علــى ســبيل المثــال، مبــادرة مشــروع اقتصــادي صغيــر.

3. تجمع السكان المستحقين في موقع التسجيل
يمكــن أن يكــون هــذا خيــاًرا جيــًدا عندمــا يكــون المجتمــع المحلــي المســتفيد محــدًدا تحديــًدا جيــًدا ويقــع داخــل 
منطقــة معينــة، مثــل موقــع جديــد لألشــخاص النازحيــن داخلًيــا. ويجــري تجميــع األســر مًعــا فــي مــكان مفتــوح 
وتســجيلها علــى الفــور. وإذا كان هنــاك احتمــال أن يجــذب هــذا النهــج بســرعة عــدًدا كبيــًرا من األشــخاص غير 
المســتحقين، مثــل المقيميــن فــي المجتمعــات المحليــة المجــاورة أو األشــخاص الذيــن تم تســجيلهم بالفعــل، فيمكن 
ــا تســجيل هــؤالء األشــخاص  ــى المســتفيدين المســتهدفين. ويمكــن الحًق ــع رمــوز أو أســاور بســرعة عل توزي
بهــدوء عنــد تقديــم الرمــز المميــز أو الســوار. ولتجنــب تكــرار التســجيل، يمكــن أيًضــا تمييــز المســتفيدين بختــم 

ملــون علــى أيديهــم.
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التسجيل المباشر مقابل التسجيل غير المباشر
ــذه  ــذي تنف ــر ال ــجيل المباش ــيان: التس ــان رئيس ــاك نهج ــجيل، هن ــة التس ــر عملي ــن يدي ــر بم ــق األم ــا يتعل عندم
»اللجنــة الدوليــة« أو موظفــو الجمعيــة الوطنيــة، والتســجيل غيــر المباشــر الــذي ينفــذه طــرف ثالــث بالنيابــة 

ــن. ــن النهجي ــة بي ــي مقارن ــة«. ويتضمــن الجــدول التال ــة الدولي عــن »اللجن

التسجيل غير مباشرالتسجيل المباشر

 الجهة التي 
تتولى عملية 

التسجيل

»اللجنة الدولية« أو الجمعية الوطنية أو 
كالهما.42

السلطات المحلية، وقادة المجتمع المحلي، 
واللجان المحلية .. إلخ.

تسجيل من منزل إلى منزل.	 تنفيذ العملية
تقديم المستفيدين الطلبات مباشرًة لـ»اللجنة 	 

الدولية«.
تجميع أفراد المجتمع المحلي في مكان واحد 	 

للتسجيل على الفور.

تسجيل من منزل إلى منزل.	 
تجميع أفراد المجتمع المحلي في مكان واحد 	 

للتسجيل على الفور.
إنشاء قوائم على أساس معرفة المجتمع 	 

المحلي أو السجالت الموجودة.

يتيح لـ»اللجنة الدولية« اإلبقاء على  	 المزايا
السيطرة على العملية.

من المحتمل أن يؤدي إلى نتائج موثوق بها.	 
يكسب هذه العملية مصداقية.	 

من المحتمل أن يكون فريق التسجيل على 	 
معرفة جيدة بالمجتمع المحلي وخصائصه.

يتطلب موارد قليلة من »اللجنة الدولية«.	 
غالًبا ما يكون أسرع من التسجيل المباشر.	 
إذا أُجري بشكل صحيح، فإنه يصبح عملية 	 

شاملة تمكن المجتمع المحلي.

يمكن اعتباره عملية غير شاملة.	 التحديات
»اللجنة الدولية« وحدها هي من سيوجه لها 	 

اللوم بشأن أي أخطاء فعلية أو متصورة في 
عملية التسجيل.

خطر حدوث تالعب أو احتيال.	 
احتمال استبعاد الفئات الضعيفة. 	 
يمكن أن ينظر إليها على أنها متحيزة لطرف 	 

دون آخر.
القوائم غير الدقيقة قد تحدث توترات في 	 

المجتمع المحلي.
قد يتعرض مسؤولو التسجيل لضغوط.	 

إجراءات تخفيف 
حدة المخاطر 

يجب أن يفحص ممثل المجتمع المحلي قوائم 	 
المستفيدين.

يجب أن تتضمن آلية المالحظات والشكاوى 	 
كاًل من »اللجنة الدولية« وأفراد المجتمع 

المحلي من أجل تقاسم المسؤولية.

يجب أخذ أي معلومات ثانوية متاحة في 	 
االعتبار ومقارنتها بكل من: أ( مصادر 

داخلية أو خارجية مختلفة؛ ب( المالحظات 
المباشرة.

إبالغ جميع أفراد المجتمع المحلي بالمشروع 	 
والعملية )المعايير، والتسجيل، والخطوات 

المتبعة .. إلخ(.
ضمان تقاسم المسؤوليات بين مختلف 	 

األطراف المعنية بداًل من احتكار شخص 
واحد أو مجموعة واحدة لها.

إذا كان ذلك ممكًنا، ُيطلب من »اللجنة 	 
الدولية« التحقق من نسبة معينة من األسماء 
المسجلة قبل الموافقة على القائمة. وإذا كان 

هناك )الكثير( من األخطاء، يجب رفض 
القائمة بأكملها. ويجب أن يكون أفراد 

المجتمع  المحلي على علم بعملية التحقق هذه 
حتى يمكنهم تشجيع اآلخرين على االمتثال.

االستخدام 
الموصى به

عندما يكون الوصول جيًدا ويمكن حشد موارد 
بشرية كافية، فإنه يوصى بالتسجيل المباشر.

يمكن أن يكون التسجيل غير المباشر هو الخيار 
األفضل في حاالت األزمات أو عندما ُيقيَّد 

الوصول بسبب المخاوف األمنية.

الجدول 12: التسجيل المباشر مقابل التسجيل غير المباشر للمستفيدين. يجب إجراء تقييم أولي للمخاطر 
المرتبطة به والتصدي لها بشكل مسبق قدر اإلمكان.

حسب الوضع المحلي.  42
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ــي  ــع المحل ــالت المجتم ــع مراعــاة تفضي ــة« م ــة الدولي ــات »اللجن ــارة متطلب ــة المخت يجــب أن تعكــس الطريق
واألطــراف المعنيــة المحليــة قــدر اإلمــكان. وتمشــًيا مــع التوصيــات الخاصــة بالمســاءلة أمــام الســكان 
ــه بالمعاييــر المســتخدمة وطريقــة التســجيل والقــدرة علــى  المتضرريــن، يجــب إبــالغ المجتمــع المحلــي بأكمل
ــر مرغــوب  ــاك مخــاوف واضحــة تجعــل هــذا أمــًرا غي ــم تكــن هن ــم شــكوى - مــا ل ــداء مالحظــات أو تقدي إب

ــه.43 في

عنــد تســجيل المســتفيدين، يجــب إخطــار األطــراف المعنيــة المهمــة مثــل الســلطات المدنيــة والعســكرية وأي 
جماعــات مســلحة مســبًقا، ويجــب أن تبــدي هــذه األطــراف موافقتهــا.

استخدام القوائم التي أعدتها منظمات أخرى
ــتفيدين أنفســهم  ــل الســكان المس ــد ســجلت بالفع ــانية أخــرى ق ــة إنس ــون منظم ــا تك ــي بعــض الحــاالت، ربم ف
الذيــن تعتــزم »اللجنــة الدوليــة« مســاعدتهم. وإذا لــم تطــرأ أي تغييــرات كبيــرة علــى هــذه الفئــة وإذا لــم يتــم 
االعتــراض علــى القوائــم، فإنــه يجــوز لـ»اللجنــة الدوليــة« أن تســتخدمها.44 علــى الرغــم مــن ذلــك، ينبغــي أن 

ــاء. ــة لتحديــث القوائــم إلدراج أي تغييــرات طــرأت فــي تلــك األثن ــاك آلي تكــون هن

ــن  ــاق بي ــان االتس ــودة لضم ــة موج ــتخدام قائم ــة باس ــة« ملزم ــة الدولي ــتكون »اللجن ــان، س ــض األحي ــي بع ف
ــا  ــن داخلًي ــع النازحي ــي أحــد مواق ــة« ف ــة الدولي ــال، إذا التزمــت »اللجن ــى ســبيل المث ــوكاالت اإلنســانية. عل ال
بتوفيــر المســتلزمات المنزليــة األساســية للمســتفيدين أنفســهم الذيــن تلقــوا بالفعــل مســاعدات غذائيــة مــن برنامــج 
األغذيــة العالمــي، فمــن المحتمــل أن يحــدث تكــرار عمليــة التســجيل توتــرات ويمكــن أن يقــوض قبــول إحــدى 

المنظمتيــن أو كليتهمــا.

الموافقة على القائمة
بعــد عمليــة التســجيل، قــد يكــون مــن المفيــد تقديــم قوائــم المســتفيدين لممثلــي المجتمــع المحلــي، مثــل اللجنــة 
ــتبعاد،  ــي اإلدراج أو االس ــاء ف ــاف األخط ــي اكتش ــاعد ف ــر أن يس ــذا األم ــأن ه ــن ش ــا. وم ــة، العتماده المحلي
باإلضافــة إلــى أنــه سيرســل أيًضــا إشــارة مهمــة للمســتفيدين بــأن المســؤولية عــن القائمــة النهائيــة هي مســؤولية 
مشــتركة بيــن »اللجنــة الدوليــة« واألطــراف المعنيــة المحليــة. ويمكــن لهــذا األمــر أن يعــزز ســالمة الفريــق 
عنــد تنفيــذ أنشــطة ميدانيــة، وال ســيما فــي المواقــف الشــديدة الخطــورة. وإذا اســتمرت الشــكوك حتــى بعــد تحقق 
أفــراد المجتمــع المحلــي مــن القائمــة، يمكــن إجــراء زيــارات عشــوائية لعــدد مــن المســتفيدين الذيــن وقــع عليهــم 
االختيــار. ويمكــن إجــراء تحقــق آخــر )بعــد المرحلــة األولــى مــن المســاعدات( فــي أثنــاء زيــارة المتابعــة: “هــل 
تلقــى أي شــخص المســاعدة وهــو غيــر محتــاج؟”، “هــل لــم ُيســجل بعــض األشــخاص المســتحقين فــي القائمــة؟” 

ومــن األهميــة بمــكان التحقــق جيــًدا مــن القائمــة فــي حالــة التخطيــط لتنفيــذ عــدة مراحــل مــن المســاعدات.

إلى أي مدى يجب أن تكون قائمة المستفيدين جيدة؟
يجــب أن نســعى جاهديــن لتســجيل المســتفيدين علــى نحــو فعــال حتــى تعكــس قوائمنــا ضعــف المجتمــع المحلــي 
بأكبــر قــدر ممكــن مــن الدقــة. ولكــن توجــد حــدود لمــا يمكننــا تحقيقــه. فلــن تكــون أي قائمــة مســتفيدين مثاليــة! 
ــا.  ــًرا مســتمًرا، وتتطــور احتياجــات الســكان دائًم ــة المتضــررة مــن األزمــات تغي وتشــهد المجتمعــات المحلي
ــن  ــة م ــبًيا لمجموع ــة نس ــة دقيق ــى لمح ــو الحصــول عل ــه ه ــل في ــن أن نأم ــا يمك ــون أفضــل م ــا يك ــا م وغالًب
المســتفيدين الضعفــاء. وعنــد اســتخدام قوائــم المســتفيدين، يجــب علينــا أن نــوازن بيــن الجهــد المطلــوب لعمــل 

تحســين )مؤقــت( فــي الدقــة وعــبء العمــل اإلضافــي والتأخيــر.

المالحظات والشكاوى
ــة الدوليــة« أو األطــراف  يجــب أن يكــون أفــراد المجتمــع المحلــي المســتفيد قادريــن علــى االتصــال بـ»اللجن
المعنيــة المحليــة أو كلتيهمــا إلبــداء مالحظــات أو تقديــم شــكاوى بشــأن عمليــة التســجيل. وإذا أنشــأت »اللجنــة 
الدوليــة« آليــة للمالحظــات والشــكاوى، فيمكــن اســتخدامها لهــذا الغــرض. وفــي حالــة عــدم وجــود آلية رســمية، 

يجــب إيجــاد حــل محلــي.

على سبيل المثال، إذا كان هناك خطر من أن النشاط سوف يجذب الكثير من االهتمام غير المرغوب فيه أو أن المعرفة الدقيقة بعملية التسجيل ستستتبع   43
مخاطرة كبيرة بإفساد العملية .. إلخ.

سوف يتعين النظر في قضايا حماية البيانات في هذه الحالة.  44
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ــئلة  ــن األس ــي تدوي ــة ف ــذه اآللي ــاعد ه ــن أن تس ــه، يمك ــارات وتقليل ــدد الشــكاوى واالستفس ــع ع ــن أجــل توق م
المتكــررة األساســية وبعــض اإلجابــات المعــدة التــي تتعامــل مــع القضايــا الرئيســية التــي يحتمــل أن تنشــأ فيمــا 

ــخ. ــات .. إل ــة البيان ــة التســجيل، وحماي يتعلــق باالســتحقاق، وعملي

ما المعلومات التي يجب جمعها في أثناء عملية التسجيل؟
عادًة ما تكون نماذج تسجيل المستفيدين بسيطة. ويجب جمع المعلومات التالية في أثناء عملية التسجيل:

المعلومات األساسية الالزمة للتحقق من هوية شخص ما ألغراض التوزيع )مثل اسم رب األسرة، واسم أ. 
الفرد من األسرة، والمستفيد أو رقم الهوية45(.

أي معلومات إضافية مطلوبة لتنفيذ المشروع )معايير الضعف، وحجم األسرة، وتفاصيل الدفع عن طريق ب. 
برنامج التحويالت النقدية عبر البنوك، ومعلومات االتصال الخاصة بالمستفيد .. إلخ(.

تعتمــد المعلومــات المحــددة المطلوبــة علــى الوضــع المحلــي ونــوع المشــروع الــذي يجــري تنفيــذه. ويجــب، 
علــى األقــل، تســجيل أســماء أربــاب األســر. وفــي أثنــاء عمليــة التوزيــع، يمكــن مطالبــة المســتفيدين بالتوقيــع 

مــن أجــل تنفيــذ عمليــة التوزيــع، وذلــك ألغــراض التتبــع.
 

ويجب أن يكون الهدف هو االستفادة القصوى من عملية التسجيل لجمع كل البيانات ذات الصلة.46

إدارة بيانات المستفيدين
ــة. ويســتخدم عــدد مــن  ــالم واألوراق التقليدي ــاًل لألق ــة بدي ــات الحديث ــح التقني ــات، تتي ــق بجمــع البيان ــا يتعل فيم
البعثــات حالًيــا جهــاز Device MagicTM، وهــو أداة عبــارة عــن برنامــج كمبيوتــر لجمــع البيانــات باســتخدام 
أجهــزة محمولــة. ويمكــن اســتخدامه لتخزيــن البيانــات وتوزيعهــا وتقديمهــا فــي شــكل مرئــي، باإلضافــة إلــى 
ــي  ــة - والت ــات منظم ــع بيان ــًبا وال ســيما لجم ــاز Device Magic مناس ــد جه ــل. وُيع ــه ييســر ســير العم أن
ــي  ــق عــن جهــاز Device Magic ف ــى عــدد مــن الوثائ ــات المســتفيدين. ويمكــن االطــالع عل تتضمــن بيان
مركــز مــوارد األمــن االقتصــادي.47 واعلــم أن اســتخدام األجهــزة المحمولــة لتشــغيل هــذه التطبيقــات عــادًة مــا 

يتطلــب موافقــة الســلطات واألطــراف المعنيــة المحليــة.
 

بالنســبة للحــاالت التــي ال ُيســمح فيهــا باســتخدام األجهــزة المحمولــة أو التــي تكــون فيهــا قيمتهــا المضافــة قليلــة 
)مثــل مشــروع علــى مســتوى المجتمــع المحلــي أو نشــاط لمــرة واحــدة(، فــال يــزال مــن الممكــن جمــع البيانــات 
باســتخدام الــورق. ويمكــن بعــد ذلــك االحتفــاظ بالقوائــم بتنســيق ورقــي أو مســحها ضوئًيــا وحفظهــا إلكترونًيــا. 

ويمكــن أيًضــا تســجيل بيانــات المســتفيدين وإدارتهــا فــي ملفــات Excel إذا كان منطقًيــا علــى نحــو أكبــر.
 

وتمشــًيا مــع سياســة »اللجنــة الدوليــة« لحمايــة البيانــات، ينبغــي تحديــد فتــرة االحتفــاظ بــكل فئــة مــن فئــات 
البيانــات. وبعــد هــذه الفتــرة، يجــب حــذف جميــع نســخ البيانــات، إال إذا أوصــت عمليــة إعــادة التقييــم األولــي 

بخــالف ذلــك.

قواعد حماية البيانات
يجــب علــى موظفــي وحــدة األمــن االقتصــادي الذيــن يجمعــون بيانــات المســتفيدين الشــخصية - مثــل جهــات 
ــل  ــم إلطــار عم ــن امتثاله ــد م ــا التأك ــا وتخزينه ــا ونقله ــم التســجيل - ومعالجته ــف وقوائ ــر الهات االتصــال عب
»اللجنــة الدوليــة« لحمايــة البيانــات.48 ويجــب علــى البعثــات إجــراء مراجعــة للمخاطــر التــي تواجــه حمايــة 
البيانــات مــن أجــل البرامــج التــي تتضمــن جمــع بيانــات المســتفيدين والتعامــل معهــا. وإذا كان هنــاك تخطيــط 
لحــدث جديــد تماًمــا لمعالجــة البيانــات أو اســتخدام تقنيــة جديــدة، فيمكــن إجــراء تقييــم أولي ألثــر حمايــة البيانات 
أكثــر تفصيــاًل. ويتعيــن أن يقــدم هــذا التقييــم األولــي تدابيــر وتوصيــات لتخفيــف حــدة المخاطــر مــن أجــل جمــع 

البيانــات وتخزينهــا ومعالجتهــا وتشــاركها.

في حالة عدم وجود وثائق رسمية، يمكن النظر في إجراء اختبار سؤال وجواب.  45
يمكن أن يشمل ذلك أيًضا المعلومات التي تطلبها اإلدارات األخرى.  46

يمكن االطالع على الموارد في مركز موارد األمن االقتصادي تحت عنوان التكنولوجيا واالبتكار والتجارب.  47
انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، دليل حماية البيانات في العمل اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2017، صفحة 27.  48
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مشكالت متكررة في التسجيل
فيما يلي قائمة )غير شاملة( بالتحديات الشائعة التي يمكن أن تنشأ في أثناء عملية تسجيل المستفيدين.

التوصيةالتحدي

عدم القدرة على  تقديم 
إثبات  سليم

للهوية

يجب وضع حل موحد مسبًقا، مثل وجود أفراد من المجتمع المحلي يحظون باالحترام 
يتحققون من هوية من ال يحملون الوثائق المطلوبة.

محاوالت لتسجيل 
األشخاص غيابًيا

قد يتغيب األشخاص المعنيين في أثناء عملية التسجيل ألسباب وجيهة. ويجب إنشاء 
عملية مسبًقا للتعامل مع المستفيدين الغائبين. وإذا لم  يوجد حل ممكن، فإن أحد 

الخيارات يتمثل في تسجيل األشخاص الحاضرين فقط.

عمليات التسجيل 
المكررة/ المتعددة

قد يحاول السكان التسجيل في أكثر من مكان، أو قد يحاول أفراد إحدى األسر التسجيل 
بشكل منفصل لزيادة المزايا التي يحصلون عليها. وبمشاركة األطراف المعنية المحلية، 

ينبغي تعريف مصطلح “األسرة” وتحديد إجراء للتحقق من أجل تقليل عمليات تسجيل 
األشخاص غير المستحقين أو عمليات التسجيل المزدوج )على سبيل المثال، بواسطة 

استخدام برنامج كمبيوتر للتحقق من قوائم تحديد الهوية أو عن طريق تسجيل أرقام 
بطاقات الهوية(.

الترجمات غير الدقيقة/ 
طريقة إمالء

األسماء األولى أو األلقاب 
أو كليهما

التأكد من توضيح كيفية كتابة األسماء وتسجيلها وتوحيدها. وإحدى الطرق لتجنب اللبس 
هي كتابة األلقاب بحروف كبيرة واستخدامها أواًل دائًما. وإذا كانت بطاقات الهوية 

متاحة، يجب التأكد من تطابق طريقة كتابة األسماء عليها مع سجل المستفيدين.

الجدول 13: كلما زاد إدراك الموظفين للتحديات الشائعة، كان من األسهل منعها.

التحقق من هوية المستفيدين  7.1.2

الشكل 21: هناك عدة طرق للتحقق من استحقاق شخص ما الحصول على المساعدة، بدًءا من البطاقات 
المثقبة إلى األجهزة البيومترية مثل الماسحات الضوئية للعين.
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ــد أو القســائم أو الســتحقاق  ــى الســلع أو النق ــى المســتفيدين تعريــف أنفســهم مــن أجــل الحصــول عل يجــب عل
ــى الخدمــة.49 وتوجــد عــدة طــرق للتعامــل مــع هــذا األمــر: الحصــول عل

طريقة تحديد 
الهوية

التوصياتالعيوبالمزاياالوصف

وثائق شخصية مثل وثائق الهوية
بطاقة الهوية، وبطاقة  

االنتخاب، وشهادة 
ضحية األلغام .. إلخ.

ال حاجة ألن 	 
تقدمها »اللجنة 

الدولية«.
موثوق بها.	 

بعض األشخاص 	 
قد ال يكون لديهم 

وثائق سليمة.

إذا كان لدى السكان هذه 
الوثائق وإذا لم تكن هذه 

المعلومات حساسة، فإن هذه 
طريقة جيدة إلثبات هوية 

المستفيدين.

القياسات 
البيومترية

يمكن استخدام 
األجهزة التقنية مثل 

ماسحات بصمات 
األصابع أو أجهزة 

المسح الضوئي 
لبصمة العين إلثبات 

هوية المستفيدين.

ال حاجة لمزيد من 	 
اإلثبات )البطاقة، 
بطاقة الهوية .. 

إلخ(.
موثوق بها.	 
شخصية.	 

تتطلب تكنولوجيا 	 
لتعمل؛ وعملية 

صيانة.
تتطلب مهارات 	 

للتعامل معها.
قد تسبب اشتباه.	 
ال يمكن ألفراد  	 

األسرة أن يحل 
أحدهم محل اآلخر.

خيار بصفة أساسية 
للمستفيدين على المدى 

الطويل أو لعمليات التوزيع 
المتكررة. تتطلب نسبة 

قبول عالية، وينبغي وضع 
بروتوكول ليحل األقارب 

محل أحد أفراد األسرة 
الغائب.

بطاقة 
المستفيد، أو 

رمزه

يمكن تسليم البطاقات 
أو الرموز في أثناء 

عملية التسجيل أو في 
مرحلة الحقة. ويمكن 

أن تكون مجهولة 
االسم مع وجود 

باركود، أو أن تحمل 
اسم المستفيد أو رقم 

هويته الشخصية.

يسهل توزيعها.	 
يمكن تقديم 	 

المساعدة من دون 
الحاجة إلى القوائم.

يمكن استخدام هذه 	 
الطريقة في مراحل 

متعددة )البطاقات 
المثقبة على سبيل 

المثال(.

يمكن أن تتعرض 	 
للسرقة أو الضياع، 

أو أن ُتباع.

مفيدة في حاالت الطوارئ. 
ولمنع أي شخص آخر من 

استخدام البطاقات المسروقة 
أو المفقودة، يمكن طرح 
سؤال اختبار عن األسرة 

عند تقديم البطاقة.

يؤكد كبار شخصيات شهود العيان
المجتمع المحلي أو 

أعضاء اللجنة هوية 
المستفيدين عن طريق 

الرؤية ويشهدون 
على استحقاقهم تلقي 

المساعدات.

سريعة، وال تتطلب 	 
استعدادات مسبقة.

تتيح ألفراد العائلة 	 
الحصول على 

المساعدة.

التحقق ال يخضع 	 
لسيطرة »اللجنة 

الدولية«، وقد 
توجد به أخطاء 

كبيرة.

مناسبة للفئات المستفيدة التي 
لديها روابط اجتماعية قائمة.

 
إذا عرض األقارب أو 

األصدقاء استالم المواد التي 
توزع بالنيابة عن الغائبين، 

يجب تسجيل أسمائهم.

الجدول 14: هناك طرق مختلفة متاحة للمستفيدين لتحديد هويتهم، وسيعتمد الخيار األفضل على طبيعة 
الوضع.

عند تحديد النظام األنسب لوضع معين، يجب مراعاة النقاط التالية:
ما يفضله المستفيدون وما يحظى بقبولهم.	 
الموثوقية.	 
الوقت والموارد الالزمة إلنشاء النظام وتشغيله.	 
المرونة المطلوبة.	 

ليست كل الخدمات تتطلب تسجيل المستفيدين.  49
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تتبع التوزيع  8.1.2
مــن أجــل ســجالتها وللمراجعــات الخارجيــة، تقــوم »اللجنــة الدوليــة« بتتبــع أنشــطتها فــي مجــال المســاعدات 
ــي تحمــل  ــع الت ــة الشــائعة شــهادة التوزي ــات التســليم بشــكل منظــم. ومــن األمثل ــق إثب ــق جمــع وثائ عــن طري
توقيعــات المســتفيدين األفــراد أو ممثــل المســتفيد. وُتعــد وثائــق إثبــات التســليم مهمــة ألنهــا الخطــوة األخيــرة فــي 
عمليــة تتبــع التوزيــع، وهــي العمليــة التــي يجــري فيهــا تتبــع األمــوال مــن وقــت نقلهــا إلــى »اللجنــة الدوليــة« 
حتــى تســليم المســاعدات إلــى المســتفيدين. وُيعــد تتبــع التوزيــع الكامــل والــذي يتســم بالشــفافية مكوًنــا رئيســًيا 

مــن مكونــات المســاءلة المؤسســية وقــد أصبــح شــرًطا للعديــد مــن المانحيــن.
 

لالطالع على استعراض مفصل لعملية تتبع التوزيع، يرجى الرجوع إلى إجراءات العمل الموحدة.50

الوثائق الرئيسية المطلوبة لتتبع التوزيع
فــي الواقــع العملــي، يتطلــب تتبــع التوزيــع إنشــاء وثائــق أساســية ومطابقتهــا وتخزينهــا بانتظــام. وفيمــا يلــي 

الوثائــق األكثــر صلــة بوحــدة األمــن االقتصــادي.

قائمة التعبئة من أجل التوزيع
تتولــى شــعبة الشــؤون اللوجســتية إنتــاج قائمــة التعبئــة مــن أجــل التوزيــع وترفقهــا مــع الســلع عنــد نقلهــا إلــى 
ــع  ــة مــن أجــل التوزي ــب قائمــة التعبئ ــدم الطل ــع مق ــك الوجهــة، يوق ــى تل ــد الوصــول إل ــة. وعن وجهتهــا النهائي
كدليــل علــى التســليم. ومــن المهــم التأكــد مــن أن الكميــات المدرجــة فــي القائمــة تطابــق الكميــات التــي ُتســلم 
بالفعــل. وفــي حالــة تعــرض بعــض الســلع للتلــف عنــد وصولهــا إلــى موقــع التوزيــع أو إذا كان هنــاك تعــارض 
بيــن الســلع المدرجــة والســلع المســلمة، فيجــري تســجيل ذلــك فــي الخانــة تحــت عنــوان “تعليقــات” فــي قائمــة 

التعبئــة مــن أجــل التوزيــع.
 

تقــدم شــعبة الشــؤون اللوجســتية لمقــدم الطلــب نســخة مــن قائمــة التعبئــة مــن أجــل التوزيــع عنــد تســليم الســلع 
ــع شــهادة )شــهادات(  ــة م ــي المطابق ــا ف ــذه الحًق ــب« ه ــدم الطل ــة. وُتســتخدم نســخة »مق ــة النهائي ــى الوجه إل

ــع. التوزي

تقرير التعديل أو إشعار الُمرتَجعات
ــي.  ــج ج ــي برنام ــات )ف ــعار الُمرتَجع ــي FSS( أو إش ــداد الميدان ــام اإلم ــي نظ ــل )ف ــر التعدي ــتخدم تقري ُيس
ــة  ــة أو المنتهي ــل التخلــص مــن الســلع التالف ــي المخــزون؛ مث ــي تحــدث ف ــرات الت ــق التغي دي. إدواردز( لتوثي
الصالحيــة، وإعــادة الســلع مــن عمليــات التوزيعــات، والتخلــص مــن الســلع التــي تضــررت فــي أثنــاء عمليــة 

النقــل.
 

ــا مــا يســاعد إشــعار الُمرتَجعــات فــي تبريــر االختالفــات بيــن قائمــة التعبئــة مــن  وفــي عمليــة المطابقــة، غالًب
ــد  ــى المخــزن بع ــاف إل ــدت األصن ــال، إذا أُعي ــى ســبيل المث ــع للمســتفيدين. عل ــع وشــهادة التوزي أجــل التوزي
التوزيــع، فســتكون الكميــة المدونــة فــي شــهادة التوزيــع للمســتفيدين أقــل مــن الكميــة المدونــة فــي قائمــة التعبئــة 

مــن أجــل التوزيــع. ومــن ثــم، يمكــن أن يوضــح إشــعار الُمرتَجعــات ســبب الفجــوة.

شهادة التوزيع للمستفيدين
ــع أو  ــل البضائ ــق نق ــا توث ــع ألنه ــع التوزي ــة تتب ــي عملي ــًيا ف ــتفيدين عنصــًرا أساس ــع للمس ــهادة التوزي ــد ش ُتع
ــا  ــر أيًض ــى المســتفيدين. وهــي توف ــات الشــريكة إل ــة« أو إحــدى المنظم ــة الدولي ــا مــن »اللجن ــات فعلًي الخدم
معلومــات عــن نــوع األفــراد الذيــن يتلقــون المســاعدة وعددهــم، وموقــع التســليم، والتاريــخ، وموظفــي »اللجنــة 
ــل  ــتفيد أو ممث ــة للمس ــن خان ــا تتضم ــى أنه ــارة إل ــم اإلش ــن المه ــة. وم ــلع المقدم ــؤولين، والس ــة« المس الدولي

ــى اســتالم الســلع أو الخدمــات. ــع عل ــة اســمه والتوقي مجموعــة مــن المســتفيدين لكتاب

وثيقة داخلية: تتبع التوزيع، إجراءات العمل الموحدة )اإلصدار 4(، أيلول/ سبتمبر 2017.   50
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ــع  ــام التوزي ــع أرق ــتفيدين م ــع للمس ــهادة التوزي ــادي ش ــن االقتص ــدة األم ــو وح ــئ موظف ــع، ينش ــل التوزي  قب
المخططــة وذلــك فــي أداة إدارة برنامــج األمــن االقتصــادي. وبمجــرد تقديــم المســاعدة، يوقــع المســتفيد أو ممثــل 
ــي شــهادة  ــا هــو موضــح ف ــة الموزعــة عــن م ــت الكمي ــد االســتالم. وإذا اختلف المســتفيد الشــهادة نفســها لتأكي

ــة الموزعــة.51 ــات الحقيقي ــث توضــح الكمي ــام بحي ــع للمســتفيدين، فيجــب تحديــث األرق التوزي
 

فــي حالــة عــدم وجــود أداة إدارة برنامــج األمــن االقتصــادي، يمكــن إعــداد شــهادة التوزيــع للمســتفيدين يدوًيــا 
باســتخدام ميكروســوفت Word أو ميكروســوفت Excel.52 فــي كلتــا الحالتيــن، يتــم تســجيل الرقــم المرجعــي 

لقائمــة التعبئــة مــن أجــل التوزيــع يدوًيــا فــي الشــهادة.

شهادة التبرع
بينمــا ُتســتخدم شــهادة التوزيــع للمســتفيدين كدليــل علــى أن المســتفيدين النهائييــن قــد تلقــوا المســاعدات، ُتســتخدم 
ــفيات أو  ــام أو المستش ــل دور األيت ــة )مث ــات محلي ــا أو مؤسس ــة م ــلع لمنظم ــرع بس ــد التب ــرع عن ــهادة التب ش
الســجون( أو المجتمــع المحلــي ككل، إمــا الســتخدامها الخــاص أو إلعــادة التوزيــع الحًقــا )مــن جانــب الجمعيــة 
الوطنيــة علــى ســبيل المثــال(. وينشــئ طالــب أي تبــرع )ســلع أو نقــود أو خدمــات( شــهادة التبــرع التــي تتضمن 

تفاصيــل عــن الســلع أو الخدمــات المقدمــة. ويوقــع ممثــل المنظمــة أو المؤسســة الشــهادة عنــد االســتالم.
 

ــادرة  ــي للمدخــالت المقدمــة كجــزء مــن مب ــد التســليم النهائ ــان لتأكي تســتخدم شــهادة التبــرع فــي بعــض األحي
ــر. مشــروع اقتصــادي صغي

مطابقة الوثائق
يتمثــل أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه التوزيــع الدقيــق فــي أن األرقــام غالًبــا مــا تتغيــر فــي أثنــاء تنفيــذ 
المشــروع. علــى الرغــم مــن أن هــذا أمــر طبيعــي، فإنــه يعنــي أنــه فــي نهايــة عمليــة المســاعدة، يجــب تحقيــق 
االتســاق بيــن جميــع الوثائــق ذات الصلــة بحيــث يمكــن مطابقــة األرقــام. وتتطلــب أي اختالفــات متبقية تفســيًرا.

التنازل
فيمــا يخــص الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا تقديــم جميــع الوثائــق الداعمــة )علــى ســبيل المثــال عندمــا ال يمكــن 
الحصــول علــى توقيــع المســتفيد(، يجــب إعــداد تنــازل مــع توضيــح مناســب. ويجــب علــى رئيــس القســم مقــدم 

الطلــب وإدارة البعثــة توقيــع التنــازالت.

عملية التتبع
يــورد الشــكل التالــي الخطــوات الرئيســية التــي تتضمنهــا عمليــة تتبــع التوزيــع والمســؤوليات المتعلقــة بهــا التــي 

تضطلــع بهــا اإلدارات المعنيــة.

يمكن لموظفي وحدة األمن االقتصادي تسجيل التحديثات يدوًيا على شهادة التوزيع، وتوقيع أسمائهم بجانب كل تعديل.  51
يمكن االطالع على نموذج شهادة التوزيع للمستفيدين في مرفق إجراءات العمل الموحدة لتتبع التوزيع وأيًضا في ملحق هذا الدليل.  52
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عملية تتبع توزيع السلع:
تشير ألوان األطر إلى اإلدارة التي تقود كل خطوة.

مركز الخدمات المشتركة )مانيال(المجال

تتبع التوزيع شعبة الشؤون شعبة الشؤون اللوجستيةمقدم الطلب
اللوجستية_وحدة االمتثال

يرسل أمر التوريد )نظام اإلمداد الميداني( أو 1
طلب التوريد )برنامج جي. دي. إدواردز( 

للتحقق منه.

تتولى معالجة أمر التوريد )نظام 
اإلمداد الميداني( أو طلب التوريد 

)برنامج جي. دي. إدواردز(.

2
يعد نسختين من شهادة التبرع/ شهادة التوزيع 

للمستفيدين )»اللجنة الدولية« والمستفيد( حسب 
النموذج المعد لذلك.

تعد قائمة التعبئة من أجل التوزيع 
ويتحقق من صحتها.53 

3

يوقع مقدم الطلب قائمة التعبئة من أجل التوزيع 
عند االستالم.

في حالة وجود اختالف، يتأكد من توقيع 
المستفيد على تصحيحات شهادة التبرع/ شهادة 
التوزيع للمستفيدين )أو قائمة التعبئة من أجل 
التوزيع، فقط إذا تمت اإلشارة إليها في شهادة 

التوزيع للمستفيدين(.

تتولى معالجة قائمة التعبئة من أجل 
التوزيع حسب لوائح شعبة الشؤون 

اللوجستية.

4
يضمن توقيع نسختي شهادة التبرع/ شهادة 

التوزيع للمستفيدين، وأن رقم قائمة التعبئة من 
أجل التوزيع موضح.

5
يطابق بين شهادة التبرع/ شهادة التوزيع 

للمستفيدين
ويرفق قائمة فحص المطابقة الكاملة والوثائق 

األخرى ذات الصلة.

تدعم المطابقة على النحو الواجب، 
ويضمن وجود إشعار الُمرتَجعات 

إذا دعت الحاجة/ عندما يقتضي 
األمر.

6
يقدم جميع ملفات المطابقة إلى مسؤول مركز 

التكلفة للتحقق من صحتها، ويسلم الملفات 
الكاملة إلى المنسق.

7

المنسق )البعثة(

يحفظ ملفات المطابقة حفًظا مركزًيا ويرسلها إلى مركز الخدمات المشتركة 
يتلقى الملف الكامل ويتحقق منه، 

ويعلق عليه للتأكيد إذا دعت 
الضرورة.

8
المنسق )البعثة(

يتلقى تعليقات شعبة الشؤون اللوجستية_وحدة االمتثال ويتشاركها مع اإلدارات 
المعنية.

يكمل المعلومات/ الوثائق الالزمة.9

10
المنسق )البعثة(

يحفظ المعلومات حفًظا مركزًيا ويحولها إلى شعبة الشؤون اللوجستية_وحدة االمتثال

11
يعد نسخة من الملفات الكاملة 

بواسطة الماسح الضوئي  ويقوم 
بتخزينها

الشكل 22: نظرة عامة على عملية تتبع توزيع البضائع. وتتولى وحدة األمن االقتصادي وشعبة الشؤون 
اللوجستية تنفيذ معظم الخطوات، على الرغم من أن التحقق النهائي وحفظ الوثائق تتوالهما شعبة الشؤون 

اللوجستية في مانيال.

يوضح الجدول السابق عملية تتبع توزيع السلع. ويمكن االطالع على أشكال توضيحية للعملية تبين أنواع أخرى 
من المساعدات في إجراءات العمل الموحدة.

في حالة التسليم المباشر من جانب المورد، تكون هذه الخطوة غير ذات صلة.  53
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تتبع أنواع مختلفة من المساعدة
قد تختلف متطلبات تتبع التوزيع اختالًفا كبيًرا حسب نوع المساعدة. وفي حين يوجد اختالف بسيط معتاد عندما 
يتعلق األمر باإلجراءات الداخلية )بين وحدة األمن االقتصادي وشعبتي الشؤون اللوجستية والمالية على سبيل 
المثال(، قد يكون هناك اختالفات كبيرة عندما يتعلق األمر بالحصول على وثائق صحيحة إلثبات المعاملة. ومن 
السهل الحصول على شهادة التوزيع للمستفيدين وقائمة توقيعات المستفيدين من عملية توزيع مساعدات عينية، 
لكن سيكون من األصعب الحصول على توقيعات المستفيدين الذين تلقوا مبالغ نقدية عن طريق خدمة التحويل 
عبر الهاتف المحمول. ومن أجل ضمان أقصى قدر من الوضوح واالتساق، توضح إجراءات العمل الموحدة 
لتتبع التوزيع وإجراءات العمل الموحدة لبرنامج التحويالت النقدية بوضوح نوع اإلثبات المطلوب لكل نوع من 

أنواع المعامالت. ويورد الجدول التالي نظرة عامة على الحد األدنى لمتطلبات كل نوع من أنواع المساعدة.

شكل المساعدة
خدماتنقدسلع

مؤسسةمجتمع محليفرد/ أسرةمؤسسةمجتمع محليفرد/ أسرةمؤسسةمجتمع محليفرد/ أسرةلمن تقدم

التوقيع
فرد/ رب 

أسرة
ممثل شرعي

للمجتمع 
المحلي

مسؤول 
مفوض

فرد/ رب 
أسرة

ممثل شرعي
للمجتمع 

المحلي

مسؤول 
مفوض

فرد/ رب 
أسرة

ممثل شرعي
للمجتمع 

المحلي

مسؤول 
مفوض

نوع التسليم

أمثلة

الغذاء، أو 
المستلزمات 

المنزلية 
األساسية، 
أو بذور، 

أو أدوات، 
أو مجموعة 
أدوات إعادة 

اإلعمار

خزانات مياه 
في مخيمات 

النازحين 
داخلًيا، أو

الوقود لتشغيل 
مولد في 

مجتمع محلي، 
أو

طرود الغذاء

خزانات مياه/ 
مرشحات، أو

طرود الغذاء، 
أو مستلزمات 
النظافة العامة 

للسجون 
والمستشفيات
ودور األيتام

تسليم مباشر 
)قسائم(:

المعارض/ 
قسائم 

المدخالت 
الزراعية، أو

الغذاء، أو 
المستلزمات 

المنزلية 
األساسية، أو 

مواد البناء

تسليم مباشر
)أخرى(:

مبالغ نقدية 
في أظرف/ 
شيكات، أو
دعم مالي
للجمعية 

الوطنية، أو 
استرداد

تكاليف السفر

عن طريق 
مقدم خدمات 

مالية:

 النقد من 
أجل اإلغاثة 
عن طريق 

خدمة التحويل 
عبر الهاتف 
المحمول أو

البطاقات 
المصرفية، أو 

التحويالت

تسليم »اللجنة 
الدولية«

 
زيارات طبية، 

أو زيارات 
لمرافق 

االحتجاز، أو 
توفير التدريب 

للجمعية 
الوطنية/ 

المستشفى/ 
مجلس المياه/ 
طرف ثالث 

آخر

عن طريق 
مقدم الخدمة:

الخدمة الطبية، 
أو

تلقيح الماشية، 
أو

نقل المياه 
بالشاحنات، أو 
توفير التدريب 

للجمعية 
الوطنية/

المستشفى/
مجلس المياه/

أطراف أخرى

إعادة التأهيل 
عن طريق 

مقدم الخدمة:

الطرق، أو 
الخدمات 

الحضرية 
األساسية، أو 
قنوات الري

البنية التحتية 
)الجمعية  

الوطنية/
مجلس المياه/

المستشفى/
أطراف 
أخرى(

إثبات النقل + إثبات االستالم +قائمة مراجعة المطابقة +
إثبات التسليم

+ إذا شارك الشريك: وصف المشروع/ 
مذكرة تفاهم/ خطاب اتفاق

 
حسب إجراءات العمل الموحدة لبرنامج 

التحويالت النقدية )األفراد، والمجتمع المحلي(
أو

وفًقا للوائح المالية )المؤسسات(

ال توجد 
مطابقة

إثبات النقل + إثبات التسليم 
+ إذا شارك الشريك: وصف 

المشروع/ مذكرة تفاهم/ 
خطاب اتفاق

حسب اللوائح المالية

إثبات النقل: قائمة التعبئة من أجل التوزيع
+ إثبات التسليم: شهادة التبرع/ شهادة التوزيع 

للمستفيدين
)+ إشعار الُمرتَجعات عندما يقتضي األمر(

أو
إذا شارك الشريك: وصف المشروع/ مذكرة 
تفاهم/ خطاب اتقاق + شهادة التبرع/ شهادة 

التوزيع للمستفيدين
أو

إذا كان مكتب حماية البيانات: مذكرة الموّرد 
+ شهادة التبرع/ شهادة التوزيع للمستفيدين

المعالجة 
في مركز 
الخدمات 

المشتركة 
مانيال

شعبة الشؤون اللوجستية_وحدة االمتثال )تتبع 
التوزيع(

قسم المحاسبةقسم المحاسبة

الشكل 23: يختلف الحد األدنى لمتطلبات تتبع التوزيع اختالًفا كبيًرا، حسب نوع المساعدة ونوع المتلقي.

مالحظة: ترد سيناريوهات محددة والوثائق المطلوبة المرتبطة بها في مصفوفة األمثلة

https://collab.ext.icrc.org/sites/PS_OPDIR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/PS_OPDIR/DistribTracking/PUBLIC%20DOCUMENTS/Matrix%20table%20for%20DT%20PoT%20and%20PoD.xlsx&action=default


استجابة وحدة األمن االقتصادي  58

تخزين وثائق التتبع
فــي الوقــت الراهــن، يجــب إرســال جميــع الوثائــق المتعلقــة بتتبــع التوزيــع إلــى مانيــال، حيــث يجــري فحصهــا 

وتخزينهــا.54

رصد النشاط  9.1.2
يشــير مصطلــح رصــد النشــاط أو العمليــة إلــى مهمــة تتبــع التقــدم المحــرز فــي المشــروع علــى مــدار مرحلــة 
التنفيــذ بحيــث يمكــن لقــادة المشــروع  اتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة بســرعة إذا لــزم األمــر. وتســتند اســتراتيجية 
الرصــد التــي تحــدد مــا ينبغــي رصــده ومتــى يجــري الرصــد ومــن يقــوم بــه علــى خطــة النشــاط والمــوارد 
الخاصــة بالمشــروع.55 وعــادًة مــا يتولــى الموظفــون الذيــن ينفــذون المشــروع رصــد النشــاط. وفــي حالــة قــام 
شــركاء محلييــن بتنفيــذ المشــروع، يجــب أن تكــون هنــاك خطــة تحــدد المعلومــات التــي يجــب أن ُترســل إلــى 
»اللجنــة الدوليــة« ومتــى ترســل. ويوضــح القســم 3-2 نتائــج رصــد النشــاط )“رصــد النشــاط أو العمليــة”( فــي 
نمــوذج تقريــر الرصــد الخــاص بوحــدة األمــن االقتصــادي. فــي الواقــع العملــي، غالًبــا مــا يجــري الجمــع بيــن 
رصــد النشــاط ورصــد النتائــج56 فــي عمليــة رصــد مــا بعــد التوزيــع حيــث ُتجمــع كل المعلومــات المطلوبــة 

المتعلقــة باألســر فــي الوقــت نفســه.

الشكل 24: زيارة ما بعد التوزيع لمشروع إعادة بناء المأوى، مقاطعة بوبونارو، تيمور الشرقية.

نشرت وحدة األمن االقتصادي دلياًل يقدم نظرة أكثر تفصياًل على عملية رصد النشاط.57

حسب الوضع، ستكون وحدة االمتثال_شعبة الشؤون اللوجستية أو قسم المحاسبة.  54
الملحق 2 الخاص بنموذج مقترح مشروع وحدة األمن االقتصادي. لهذه الوثيقة أسماء أخرى، مثل خطة العمل والخطة التشغيلية.  55

تقيس عملية رصد النتائج التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف المحدد للمشروع )مستوى النواتج على المدى القصير(.  56
اللجنة الدولية للصليب األحمر، دليل وحدة األمن االقتصادي: التخطيط والرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي، اللجنة الدولية   57

للصليب األحمر، 2017.
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10.1.2   إعداد التقارير

تقرير الرصد الخاص بوحدة األمن االقتصادي
مــن أجــل إعــداد تقريــر عــن تنفيــذ المشــروع، يجــب علــى موظفــي وحــدة األمــن االقتصــادي اســتخدام نمــوذج 
تقريــر الرصــد والتقييــم النهائــي الخــاص بوحــدة األمــن االقتصــادي. وقــد صمــم النمــوذج بطريقــة تالئــم نتائــج 
أنــواع الرصــد الثالثــة.58 ويجــب أن يســاعد اســتخدام نمــوذج موحــد فــي تبســيط المهمــة وتحقيــق قــدر أكبــر من 
االتســاق بيــن البعثــات. ويمثــل النمــوذج النهــج األساســي لعمليــة الرصــد، ولكــن يمكــن تعديلــه علــى مســتوى 
البعثــة. وعلــى غــرار نمــوذج تقريــر التقييــم األولــي الخــاص بوحــدة األمــن االقتصــادي، ليــس مــن الضــروري 
إكمــال تقريــر الرصــد فــي جلســة واحــدة. وبــداًل مــن ذلــك، يمكــن إضافــة المعلومــات المطلوبــة للتقريــر الكامــل 
تدريجًيــا فــي مراحــل مختلفــة مــن تنفيــذ المشــروع وعمليــة رصــده/ تقييمــه تقييًمــا نهائًيــا )أي فــي أثنــاء جمــع 
ــذ  ــة تنفي ــاء مرحل ــي أثن ــة ف ــد يظــل مســودة وثيق ــر الرصــد ق ــذا أن تقري ــي ه ــع، يعن ــي الواق ــات(. وف المعلوم
المشــروع.59 ويمكــن تحديــث مســودة التقريــر وتشــاركها مــع المنظمــات الشــريكة ومســؤولي التنســيق واإلدارة 
كلمــا كان ذلــك مناســًبا.60 وبمجــرد انتهــاء المشــروع واســتكمال جميــع أنشــطة الرصــد، يمكــن كتابــة نســخة 

نهائيــة مــن التقريــر وتشــاركها مــع األطــراف المعنيــة.

وتتمثــل ميــزة هــذا النهــج فــي إمكانيــة تجميــع كل المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بمراحــل التنفيــذ والرصــد/ 
التقييــم النهائــي لمشــروع محــدد مــن مشــاريع األمــن االقتصــادي )أو مجموعــة مشــاريع مماثلــة61( وإدارتهــا 
اء تتبــع التقــدم المحــرز فــي المشــروع، ويقلــل إلــى حــد كبيــر  فــي وثيقــة واحــدة. وييســر هــذا األمــر علــى القــرَّ

عــدد الوثائــق التــي ينتجهــا موظفــو وحــدة األمــن االقتصــادي.

يمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن التوجيهــات فــي نمــوذج تقريــر الرصــد والتقييــم النهائــي الخــاص بوحــدة األمن 
االقتصادي.62

أداة إدارة برنامج األمن االقتصادي
ــم المســتفيد،  ــر المشــروع الرئيســية )رق ــن معايي ــر، يجــب إدخــال عــدد م ألغــراض الرصــد وإعــداد التقاري
وموقعــه، ووضعــه، ونــوع المســاعدة، والهــدف المحــدد... إلــخ( فــي قاعــدة بيانــات أداة إدارة برنامــج األمــن 
االقتصــادي. وألن عمليــة إدخــال البيانــات هــذه تجــري فــي مراحــل مختلفــة مــن المشــروع، فقــد يوجــد تضارب 
فــي األرقــام، علــى ســبيل المثــال قــد ال يكــون عــدد المســتفيدين المتوقعيــن هــو نفســه عــدد األشــخاص الذيــن 

تلقــوا المســاعدة بالفعــل. لذلــك، مــن الضــروري مطابقــة األرقــام فــي نهايــة المشــروع.

ــل أداة إدارة  ــع دلي ــن االقتصــادي، راج ــج األم ــر أداة إدارة برنام ــداد تقاري ــة دورة إع ــى مراجع لالطــالع عل
ــن اإلدارة(. ــن االقتصــادي )رك ــوارد األم ــز م ــي مرك ــاح ف ــن االقتصــادي المت ــج األم برنام

رصد الوضع )القسم 3-1(، ورصد النشاط )القسم 3-2(، ورصد النتائج )القسم 3-3(.  58
يتمثل أحد الخيارات التي تناسب القارئ إلدارة عدة مشاريع إصدارات للوثيقة نفسها في استخدام لون مختلف للمعلومات الجديدة. وبهذه الطريقة، يمكن   59

للقارئ التمييز بين المعلومات األصلية )التي جرى تشاركها بالفعل( وأي معلومات جديدة تمت إضافتها.
على سبيل المثال، عند اكتمال أنشطة المشروع الرئيسية مثل عمليات التوزيع والمدفوعات أو الوصول إلى مراحل رئيسية.  60

حيثما كان ذلك مناسًبا ومالئًما، يمكن تجميع مشاريع مماثلة )نوع التدخل نفسه والنواتج نفسها( مًعا في عملية رصد/ تقييم نهائي واحدة.  61
متاح في مركز موارد األمن االقتصادي.  62

توفير السلع  2.2
تتمثــل الطريقــة الرئيســية التــي تســاعد بهــا وحــدة األمــن االقتصــادي ضحايــا النــزاع فــي توزيــع الســلع علــى 

المســتفيدين األفــراد. لهــذا الســبب، ســيكون هــذا القســم أكثــر تفصيــاًل مــن األقســام التــي تليــه.
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يمكن تقسيم هذه العملية إلى ثالث مراحل رئيسية على النحو التالي:
اختيار المستفيدين وتسجيلهم )في األقسام من 2-1-5 إلى 7-1-2(.. 1
تعبئة السلع.. 2
توزيع السلع على المستفيدين المسجلين )انظر القسم 2-1-7 التحقق من هوية المستفيدين(.. 3

وتــرد هنــا مناقشــة تفصيليــة للمرحلتيــن الثانيــة والثالثــة. وُيعــد اســتخدام المســتفيدين الســلع جــزًءا مــن مرحلتــي 
التصميــم )االســتخدام المتوقــع( ورصــد النتائــج )االســتخدام الفعلــي(، واللتيــن تناقشــهما الوحــدة التدريبيــة الثانية 

الخاصــة بوحــدة األمــن االقتصــادي.

توزيع السلع - نظرة عامة على العملية

التقييم األولي فئات المستفيدين والسلع الالزمة
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الشكل 25: الخطوات الرئيسية في تقديم المساعدة العينية. يغطي هذا القسم الخطوات باللون األخضر.
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أمثلة على السلع الموزعة63
الغذاء: الحصص الجافة، والمكمالت الغذائية، والحصص العالجية .. إلخ.	 
المدخالت الزراعية: البذور، والشتالت، ومجموعات زراعة الخضروات، واألدوات، واألسمدة، 	 

والمبيدات .. إلخ.
مدخالت الثروة الحيوانية والماشية: الحيوانات، وأعالف الحيوانات، والبذور من أجل األعالف، والمواد 	 

الالزمة للمأوى .. إلخ.
مدخالت صيد/ تربية األسماك: الشباك، وخيوط الربط، وخيوط الصيد، والسنانير، والمواد الالزمة 	 

للقوارب، وفراخ األسماك، واألدوات، واألنابيب .. إلخ.
المواد غير الغذائية: المالبس، ومستلزمات النظافة العامة، ومستلزمات النوم، وتخزين المياه، وأدوات 	 

الطبخ، والناموسيات، ومواد بناء المأوى، والخيام، واأللواح الشمسية، وأدوات اإلضاءة، ومتلقو أدوات 
تخزين المواد الغذائية .. إلخ.

سلسلة التوريد  1.2.2
ــة بالمســتفيدين، والتــي تديرهــا بالكامــل وحــدة األمــن االقتصــادي، تديــر شــعبة  ــات المتعلق ــى جانــب العملي إل
الشــؤون اللوجســتية سلســلة التوريــد التــي يمكنهــا بفضلهــا االســتجابة بســرعة لطلبــات الحصــول علــى الســلع. 
ــزال  ــذي ال ي ــم ال ــي القدي ــد: نظــام اإلمــداد الميدان ــن إلدارة سلســلة التوري ــة« بنظامي ــة الدولي وتســتعين »اللجن
ــن  ــي عــدد م ــا ف ــذي يجــري إنشــاؤه حالًي ــد ال ــت الجدي ــات، ونظــام أوســكار الي ــن البعث ــي عــدد م يســتخدم ف

ــي. ــن فــي الجــدول التال ــن النظامي ــات الرئيســية بي ــرد االختالف ــات. وت البعث

نظام أوسكار اليتنظام اإلمداد الميداني

تطبيقات برامج 
الكمبيوتر

يجري إنشاء الطلبات ومعالجتها في نظام منفرد الطلبات
 .)Synergy F(

يجري إنشاء الطلبات في Synergy A ثم 
توجيهها )دفعها( إلى تطبيق الخدمات اللوجستية 

برنامج جي. دي. إدواردز.

جميع األصناف الموجودة في المخازن تابعة المخزون
ألحد األقسام.

جميع السلع في المخازن تكون تحت المسؤولية 
المباشرة لشعبة الشؤون اللوجستية إلى أن 

يأخذها مقدم الطلب.

إعادة ملء 
المخازن 

تقع على عاتق وحدة األمن االقتصادي  
مسؤولية إدارة مستويات المخزون وتخطيط 

إعادة ملء المخازن.

تتولى شعبة الخدمات اللوجستية عملية إعادة 
ملء المخازن على أساس التوقعات المقدمة من 

وحدة األمن االقتصادي.

الجــدول 15: عــرض لنظامــي إدارة سلســلة التوريــد اللذيــن تســتخدمهما شــعبة الشــؤون اللوجســتية. فــي 
المســتقبل، ســيصبح نظــام أوســكار اليــت األداة الرئيســية.

يلخــص الشــكل التالــي الخطــوات المتبعــة فــي عمليــة التوريــد التــي لهــا تأثيــر علــى وحــدة األمــن االقتصــادي، 
جنًبــا إلــى جنــب مــع الوثائــق ذات الصلــة.

يشير مصطلح “السلع األساسية” إلى االسم العام للسلع أو األصناف التي توفرها شعبة الشؤون اللوجستية. على سبيل المثال، نستخدم كلمة “أرز” في   63
شهادة التوزيع للمستفيدين في حين في أمر التوريد أو قائمة التعبئة، يمكن أن يكون وصف الصنف الذي توفره شعبة الشؤون اللوجستية “أرز، أبيض، 

مكّسر بنسبة 15%، 1 كجم” أو “أرز، مسلوق، 1 كجم”.
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نظام اإلمداد الميداني
أداة إدارة برنامج األمن 
االقتصادي إلى نظام 

اإلمداد الميداني

نظام أوسكار اليت
أداة إدارة برنامج األمن 
االقتصادي إلى برنامج 

جي. دي. إدواردز

التقييم األولي للسلع 
المطلوبة

وحدة األمن االقتصادي 
تعد التوقعات لشعبة 
الشؤون اللوجستية

التنبؤ

شعبة الشؤون 
اللوجستية تعيد ملء 

المخزن
التقييم األولي 
للسلع المطلوبة

طلب المخزون

موقع التوزيع

شهادة التوزيع 
للمستفيدين

قائمة التعبئة

بيان الشحنة

قائمة التعبئة

بيان الشحنة

أمر مباشر

أمر
الشراء

أمر
الشراء

قائمة التعبئة

بيان الشحنة

قائمة التعبئة

بيان الشحنة

أمر مباشر

موقع التوزيع

شهادة التوزيع 
للمستفيدين

السلع في 
المخزن

أمر التوريد من 
أجل التوزيع

أمر التوريد إلعادة 
ملء المخزن 

  وثيقة شعبة الشؤون اللوجستية            وثيقة وحدة األمن االقتصادي

هل توجد في المخزن؟
نعمال      

الشكل 26: عمليتا التوريد، مع وضع عالمة باللون األحمر على الوثائق الرئيسية الخاصة بوحدة األمن 
االقتصادي.

طلب السلع  2.2.2
ــب  ــي( أو طل ــداد الميدان ــام اإلم ــي نظ ــد )ف ــر التوري ــادي أم ــن االقتص ــدة األم ــدم وح ــب، تق ــداد طل ــدء إع لب
المخــزون )فــي نظــام أوســكار اليــت( إلــى شــعبة الشــؤون اللوجســتية. بينمــا تتولــى هــذه الشــعبة إدارة جميــع 
العمليــات المتعلقــة بسلســلة التوريــد، هنــاك بعــض النقــاط التــي تتطلــب مدخــالت مــن وحــدة األمــن االقتصــادي 

أو أن تأخذهــا فــي االعتبــار وهــي:
مواصفات األصناف )المستفيدون(: يجب أن تأخذ وحدة األمن االقتصادي احتياجات المستفيدين وما 	 

يفضلونه في االعتبار قدر اإلمكان. وحيثما كان ذلك مناسًبا، ينبغي تقديم عينات إلى شعبة الشؤون 
اللوجستية.64

مواصفات األصناف )شعبة الشؤون اللوجستية(: يجب تحديد الصنف المطلوب في أمر التوريد باالستعانة 	 
بدليل األصناف. ويوجد أكثر من 10 آالف صنف مدرج حالًيا في نظام اإلمداد الميداني وبرنامج جي. 
دي. إدواردز. وفي نظام اإلمداد الميداني، يمكن إضافة األصناف في حينه )رمز خاص(. وفي برنامج 
جي. دي. إدواردز، يمكن إضافة أصناف جديدة عن طريق شعبة الشؤون اللوجستية في المقر الرئيسي 

.)Log GVA( بجنيف

ألصناف محددة مثل مواد صيد األسماك واألدوات الزراعية.  64

هل توجد في المخزن؟

نعمال      
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التعبئة: عندما يقتضي األمر، ينبغي تقديم توصيات واضحة لشعبة الشؤون اللوجستية بشأن تعبئة السلع.65 	 
ولهذا األمر أهمية خاصة في األوضاع غير اآلمنة، حيث يجب تقليل الوقت المستغرق في موقع التوزيع 

إلى الحد األدنى؛ في مثل هذه الحاالت، يجب تجنب إعادة التعبئة/ التفريغ في الموقع قدر اإلمكان.
التوقيت: يجب أن تدمج األصناف الرئيسية المنتظمة وحاالت التأخير المتوقعة لإلجراءات الداخلية 	 

وإجراءات الشراء في العملية من خالل حوار مستمر مع شعبة الشؤون اللوجستية. وقد تكون هناك حاجة 
إلى وقت إضافي لتعويض حاالت التأخير االستثنائية بسبب القيود على النقل والمتطلبات الحكومية .. إلخ.

الشراء  3.2.2
المشــتريات المحليــة: فــي بعــض الحــاالت، قــد يكــون الشــراء محلًيــا فعــااًل مــن حيــث التكلفــة ومفيــًدا لالقتصــاد 
المحلــي. وعندمــا يظهــر التقييــم األولــي أنــه يمكــن شــراء الســلع المطلوبــة مــن األســواق المحليــة، يمكــن لوحــدة 

األمــن االقتصــادي اقتــراح ذلــك علــى شــعبة الشــؤون اللوجســتية.
 

ــك  ــف فرن ــر مــن 30 أل ــغ أكب ــي. إذا كان المبل ــغ اإلجمال ــف إجــراءات الشــراء حســب المبل اإلجــراءات: تختل
سويســري، فســتكون هنــاك حاجــة إلــى مخصــص لإلنفــاق.66 وإذا كان المبلــغ يتــراوح بيــن 5 آالف و30 ألــف 
فرنــك سويســري، فهنــاك حاجــة إلــى ثالثــة عــروض أســعار. ويجــب أن تكــون وحــدة األمــن االقتصــادي علــى 

درايــة باإلطــار الزمنــي المطبــق فــي كل حالــة.

إدارة التخزين والمخزون  4.2.2
تواريــخ انتهــاء الصالحيــة: يجــب علــى وحــدة األمن االقتصــادي أيًضا إعــداد ســجل بتواريخ انتهــاء الصالحية. 

ومتــى تأخــرت األنشــطة الميدانيــة، يجــب وضــع خطــة توزيع بديلــة لتجنــب انتهاء صالحيــة الســلع المخزونة.
 

الســلع القابلــة للتلــف: حيثمــا كان ذلــك ممكًنــا، ينبغــي إدارة الســلع القابلــة للتلــف مــن خــالل األوامــر المباشــرة 
بحيــث ال تحتــاج إلــى تخزيــن.

غالًبا ما تختلف الوحدات التي ُتشترى بها أصناف المواد الغذائية الجافة عن الوحدات التي توزع بها هذه األصناف على المستفيدين. فإذا جرى شراء   65
السكر في أجولة بوزن 50 كجم للجوال وتسلمت كل أسرة 2.5 كجم، فإنه يجب تقسيم جوال واحد بين 20 أسرة. وتصبح هذه العملية أكثر تعقيًدا 

واستهالًكا للوقت من توزيع حصص معبأة مسبًقا على تلك األسر.
تساعد مخصصات اإلنفاق موظفي اإلدارة على تخطيط التدفقات النقدية لبرامج البعثات وإدارتها. وعادًة ما تكون هذه المخصصات مسؤولية منسق   66

وحدة األمن االقتصادي.
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النقل  5.2.2

الشكل 27: فريق من »اللجنة الدولية« ينتقل بقارب إلى بالومبي، على نهر أوبانغي )بين جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو(، حيث سيقوم بتوزيع قطع الكسافا والمعدات الزراعية ولوازم 

الصيد.

التحميــل: يجــب علــى موظفــي وحــدة األمــن االقتصــادي توقــع كيفيــة شــحن الســلع. إذا اســتخدمت الشــاحنات، 
علــى ســبيل المثــال، هــل يجــب تقســيم الســلع بالتســاوي فيمــا بينهــا؟ هــل هنــاك ســلع يجــب تحميلهــا بالقــرب مــن 
مؤخــرة الشــاحنة بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة؟ ويمكــن أن تشــكل هــذه المعلومــات أيًضــا جــزًءا مــن 

خطــة التوزيــع التــي وردت مناقشــتها ســابًقا.
 

ــة نقــل الســلع،  النقــل عــن طريــق جهــات بخــالف »اللجنــة الدوليــة«: إذا تولــت شــركات نقــل خاصــة عملي
فيجــب أن تكــون هنــاك وســيلة للبقــاء علــى اتصــال معهــا. ومــن الضــروري أن يتمكــن موظفــو وحــدة األمــن 
االقتصــادي مــن تتبــع تقــدم القافلــة بحيــث يمكــن تحديــد أي حــاالت تأخيــر بســرعة والتعامــل معهــا وفًقــا لذلــك.
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التوزيع المباشر على األسر الفردية  6.2.2
ــة  ــق »اللجن ــن طري ــراد ع ــتفيدين األف ــى المس ــرًة عل ــلع مباش ــع الس ــو توزي ــيوًعا ه ــع ش ــواع التوزي ــر أن أكث

الدوليــة« أو إحــدى المنظمــات الشــريكة.

الشكل 28: توزع »اللجنة الدولية« في مدينة كاتيل في دافاو أورينتال مجموعات المساعدات الغذائية 
العاجلة والمستلزمات المنزلية األساسية بمساعدة متطوعين من الصليب األحمر الفلبيني.

إعداد موقع التوزيع
جلب السلع

حالة الطريق: هل يمكن دخول الشاحنات والمقطورات؟ هل هناك تغييرات موسمية يجب مراعاتها؟ هل 	 
هناك أي معدات خاصة مطلوبة؟ هل هناك عقبات مادية، مثل الجسور، يجب أخذها في الحسبان؟

األمن في أثناء النقل: ما االحتياطات التي يجب اتخاذها )اإلخطارات، وجوازات المرور، ووثائق الهوية، 	 
وأجهزة الالسلكي، والهواتف المحمولة/ عبر األقمار الصناعية(؟

المساحة: هل يمكن أن يستوعب الموقع الحجم المتوقع للسلع واألشخاص والشاحنات؟	 

الوصول إلى المستفيدين
األمان: هل الموقع وطرق الوصول إليه آمنة بالنسبة للمستفيدين؟	 
المسافة: هل المسافة مقبولة للمستفيدين؟	 
منطقة االنتظار: يجب أن تتوفر مرافق للمياه والصرف الصحي، وكذلك الظل ومنطقة استراحة لألفراد 	 

الضعفاء.
النقل: كيف سينقل المستفيدون السلع إلى منازلهم؟ هل هناك ضرورة التخاذ ترتيبات خاصة من أجل 	 

المسنين والمستفيدين اآلخرين غير القادرين على نقل السلع بأنفسهم؟
التداخل: تأكد من األطراف المعنية المحلية من أن التوزيع ال يتعارض مع األنشطة المحلية بأي شكل 	 

من األشكال )مثل أنشطة كسب العيش المهمة، واالمتحانات المدرسية، واالنتخابات المحلية، والمناسبات 
الدينية(.

يجب إبالغ المجتمع المحلي بتاريخ عملية التوزيع وموقعها في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة.	 
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األمن في الموقع
يجب إخطار األطراف الرئيسية المعنية بالنشاط والحصول على موافقتها عليه.	 
وجود أفراد من القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة في موقع التوزيع أمر غير محبذ على اإلطالق. 	 

وقد يمثل المتمردون وأفراد القوات المسلحة خطًرا حتى وإن كانوا غير مسلحين ويرتدون مالبس مدنية.67
باإلضافة إلى ذلك، قد ال يشعر المستفيدون باالرتياح للذهاب إلى موقع التوزيع إذا كانوا تحت رقابة أفراد 	 

القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
ال ينبغي الجمع بين المجموعات المتناحرة )بسبب التوترات القبلية أو السياسية .. إلخ( في موقع التوزيع 	 

نفسه.
في أثناء عملية التوزيع، عادًة ما تكون هناك حاجة إلى آلية للسيطرة على التجمعات. وحيثما أمكن، يجب 	 

أن يتحمل المجتمع المحلي نفسه هذه المسؤولية. ومن المهم التعامل مع هذا األمر قبل وقت التوزيع. إذا لم 
يتمكن قادة المجتمع المحلي من االلتزام بتوفير األمن في أثناء التوزيع، يجب إعادة النظر في هذه العملية.

يجــب أن تشــارك اإلدارة والمســتفيدون واألطــراف المعنيــة المحليــة األخــرى المهمــة مشــاركة قويــة فــي هــذه 
الخطــوات التحضيريــة.68

عملية التوزيع
ــا، وال ســيما إذا كان يتضمــن كميــات كبيــرة مــن الســلع أو عــدد  قــد يكــون تنظيــم عمليــة التوزيــع أمــًرا صعًب
كبيــر مــن المســتفيدين أو كليهمــا. وفــي كثيــر مــن الحــاالت، يضيــف الموقــف األمنــي الهــش وضغــوط الوقــت 

تعقيــًدا إضافًيــا إلــى المهمــة.
 

مــن أجــل ضمــان سالســة عمليــة التوزيــع، هنــاك عنصــران رئيســيان يجــب إدارتهمــا بإتقــان همــا تدفــق الســلع 
وتدفــق األشــخاص.

التعامل مع السلع بكفاءة
بيــن وصــول الســلع إلــى موقــع التوزيــع وقيــام المســتفيدين بنقلهــا، يجــب تفريغهــا ونقلهــا وتجميعهــا وعدهــا 
ــرة مــن  ــات كبي ــاك كمي ــاءة، خاصــًة إذا كانــت هن ــع هــذه المهــام بكف ــذ جمي وفتحهــا وتوزيعهــا.69 ويجــب تنفي

الســلع. وتتضمــن التوصيــات المحــددة فــي هــذا الشــأن مــا يلــي:
التأكد من أن السلع معبأة بطريقة تناسب الوضع.	 
عندما يقتضي األمر، إصدار تعليمات محددة لشعبة الشؤون اللوجستية بشأن كيفية تحميل الشاحنات.	 
التفكير في المكان الذي يمكن فيه إيقاف الشاحنات في أثناء عملية التفريغ وبعدها.	 
توقع عدد العمال الالزمين للتفريغ ونوعهم. هل سيحصلون على مقابل، وإذا كان األمر كذلك، فما 	 

المقابل؟70 
التفكير في أفضل طريقة لعد األصناف.	 
إصدار تعليمات واضحة بشأن التجميع/ التكديس، مثل عمل كومة كنموذج.	 
النظر في ما يجب عمله مع مواد التعبئة )البالستيك، ومواد التغليف، والصناديق .. إلخ(. هل يجب جمعها 	 

والتخلص منها، أو هل يريد السكان استخدامها؟
توقع االختناقات المحتملة في أثناء عملية التوزيع ألن المستفيدين يجدون صعوبة في نقل السلع خارج 	 

محيط موقع التوزيع. إذا كان األمر كذلك، فيجب بذل جهد لتقليل حاالت التأخير إلى الحد األدنى.71 ويجب 
إعالم المستفيدين بوزن السلع الموزعة كل على حدة مقدًما، إذا كان ذلك مفيًدا، حتى يتمكنوا من معرفة 

كيفية نقلها إلى منازلهم.
إنشاء منطقة تعبئة بعيًدا عن المخرج )أي حيث يمكن ألفراد األسرة انتظار المستفيدين(. إذا شكلت عملية 	 

التعبئة تحدًيا أو إذا كانت هناك حاجة إلى تفريغ السلع،72 يمكن التفكير في توفير حقائب أو أوعية أخرى.
عندما يقتضي األمر، يجب ابتكار طريقة لتمكين المستفيدين الضعفاء من نقل السلع إلى منازلهم.	 

إذا حدث ومرت دورية حكومية بموقع توزيع حيث يوجد أفراد من جماعة معارضة مسلحة، فقد تندلع التوترات ويمكن أن يجد المدنيون أنفسهم في   67
وسط أي أعمال عدائية.

انظر أيًضا منهجية اللجنة الدولية إلدارة المخاطر األمنية والسالمة:   68
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-risk-
mngt/index.html.

على سبيل المثال، المستلزمات المنزلية األساسية في عبوات كبيرة الحجم.  69
إذا كانت عملية التفريغ مساهمة من المجتمع المحلي في المشروع، فلن يكون هناك أي مقابل لها. ولكن يجب اختيار العمال من بين المستفيدين.  70

مثل تعيين عمال إضافيين لمساعدة المسنين والضعفاء على حمل السلع التي يحصلون عليها إلى خارج محيط منطقة التوزيع أو عن طريق وضع أثقل   71
األصناف أو أكبرها حجًما في أقرب مكان إلى المخرج.

على سبيل المثال، إذا تم توريد السكر في أجولة يزن كل منها 50 كجم ولم ُتعاد تعبئته في المخزن، فسوف تضطر 20 عائلة إلى تشارك جوال واحد.  72

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-risk-mngt/index.html.
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-risk-mngt/index.html.
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الشكل 29: غوما، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. غالًبا ما يبتكر السكان طرًقا لنقل السلع، مثل 
استخدام عربات النقل التقليدية.

سالسة حركة السير على األقدام في موقع التوزيع
يمكــن أن تجــذب عمليــة التوزيــع تجمعــات غفيــرة، وغالًبــا مــا ال يكــون الكثيــر مــن الموجوديــن حتــى مــن بيــن 
المســتفيدين. ولتحقيــق توزيــع فعــال، يجــب تنظيــم الموقــع تنظيًمــا صحيًحــا بحيــث ال تتداخــل الفئــات المختلفــة- 
ــر  ــتفيدين(، وغي ــر المس ــن غي ــتفيدين وم ــن المس ــارات )م ــم استفس ــن لديه ــرة، وم ــراد األس ــتفيدون، وأف المس
المســتفيدين - مــع بعضهــا بعًضــا بــأي طريقــة، ولكــي تســير العمليــات المختلفــة بسالســة. وفيمــا يلــي بعــض 

المبــادئ التوجيهيــة فــي هــذا الشــأن:
تجميع المستفيدين بالقرب من مدخل منطقة التوزيع والتأكد من أن األشخاص الضعفاء مثل كبار السن أو 	 

المعاقين أو النساء الحوامل يمكن أن يحصلوا على احتياجاتهم بطريقة مالئمة. ويجب إعالم السكان بشأن 
عملية التوزيع. وينبغي شرح أنه يمكن ألفراد األسرة االنتظار بالقرب من مخرج منطقة التوزيع لمساعدة 

المستفيدين على تعبئة السلع ونقلها.
باالستعانة بالقائمة، يجب تنظيم المستفيدين في طابور أمام المدخل قبل النداء عليهم للدخول. إذا لزم األمر، 	 

يمكن استخدم مكبر الصوت.
قصر عدد األشخاص داخل محيط موقع التوزيع )الذي يجب أن يكون مسيًجا( إلى الحد األدنى والتأكد 	 

من أنه، باستثناء المستفيدين، ال يوجد سوى موظفي »اللجنة الدولية« والجمعية الوطنية وأفراد المجتمع 
المحلي الذين لهم وظيفة محددة73 داخل هذا المحيط.

إنشاء مكتب مساعدة حيث يمكن لألشخاص طرح أسئلة أو تقديم شكاوى. ومن المهم أن يكون المكتب 	 
منفصاًل عن عملية التوزيع نفسها. وفي حالة عدم وجود مثل هذا المكتب، قد يتداخل من لديهم شكاوى أو 

أسئلة في عملية التوزيع مما يؤدي إلى بطء تنفيذها.
التأكد من أن المستفيدين الذين تلقوا المساعدات ال يظلون بالقرب من المخرج عند تغليف السلع التي 	 

حصلوا عليها ألن هذا قد يؤدي في نهاية األمر إلى إغالق المخرج والتسبب في حاالت تأخير.

مثل ممثلي المجتمع المحلي المشاركين في تحديد هوية المستفيدين، أو العمال الذين يساعدون المستفيدين الضعفاء.  73
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يوضح الشكل التالي هذه النقاط.

خارج منطقة التحميل    1

 أ 
حنة

شا
ال

ب
نة 

اح
لش

ا

 ج
حنة

شا
ال

السلعة جالسلعة بالسلعة أ التعبئة 
ومنطقة المغادرة

9     

منطقة
انتظار

2

777

مدخل مخرج

مكتب التحقق 
من الهوية

  6   

4
5

3

مكتب 
االستفسارات

محيط مغلق-
سياج

8

10

عنوان تفسيري

   موظفو »اللجنة الدولية« والجمعية الوطنية          أعضاء نشطون من المجتمع المحلي

   المستفيدون       خط سير المستفيدين
1.    تفريغ السلع وعدها وتجميعها تحت إشراف 

موظفي »اللجنة الدولية« أو الجمعية الوطنية. 
ويجري توقيع قوائم التعبئة.

2.    وصول المستفيدين إلى منطقة االنتظار حيث يمكن 
توصيل الرسائل الرئيسية.

3.    تشغيل مكتب االستفسارات والشكاوى على مدار 
عملية التوزيع. ويجب أن يكون ممثل المجتمع 

المحلي أو عضو اللجنة حاضًرا.

4.   اصطفاف المستفيدين وفًقا للقائمة.

5.    دخول المستفيدين محيط موقع التوزيع واحًدا تلو 
اآلخر أو في مجموعات صغيرة. وينظم أحد أفراد 

المجتمع المحلي الدخول.

6.    التحقق من هوية كل مستفيد، ويتم جمع الرموز أو 
ختم البطاقات، ويوقع المستفيدون بأسمائهم لتلقي 

أصناف المساعدة.
8.    يتولى أحد أفراد المجتمع المحلي حراسة المخرج، 7.    جمع المستفيدين أصناف المساعدة الخاصة بهم.

والتأكد من عدم دخول أي شخص منه. وإذا لزم 
األمر، يمكن لشخص ثاٍن مساعدة المستفيدين على 

نقل أصناف المساعدة إلى منطقة التعبئة.
9.    في منطقة التعبئة، يمكن تشارك السلع وإعدادها 

للنقل. 
10.   يتولى موظفو »اللجنة الدولية« )مثل السائقين( 

متابعة الوضع حول محيط موقع التوزيع، 
ويقدمون مالحظات سريعة لقائد الفريق عند 

الضرورة.

الشكل 30: رسم تخطيطي لموقع التوزيع 
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المواد الالزمة لموقع التوزيع
علــى الرغــم مــن االختالفــات بيــن عمليــات التوزيــع، يوجــد عــدد مــن األصنــاف الضروريــة أو المفيــدة عنــد 

إدارة موقــع التوزيــع:
مواد إلعداد محيط موقع التوزيع مثل الحبال والقضبان الحديدية واألعمدة الخشبية.	 
مقاعد وطاوالت للتحقق من الهويات ومكاتب لكتابة الشكاوى/ االستفسارات.	 
مكبر صوت وإمدادات لشحن البطاريات.	 
البطاقات، والرموز، والبطاقات المثقبة .. إلخ.	 
أجهزة خاصة مثل ماسحات الباركود أو أجهزة قراءة بصمة العين.	 
عدة نسخ من قائمة المستفيدين.	 
نسخة مطبوعة من شهادة التوزيع للمستفيدين،74 نسختان على األقل.	 
أردية تحديد الهوية.	 
سكاكين أو مقصات لفتح التغليف.	 
مياه للفريق.	 
أجهزة اتصال )هاتف لالتصال عبر األقمار الصناعية كجهاز احتياطي(، باإلضافة إلى معلومات االتصال 	 

الخاصة باألطراف المعنية المحلية.
مجموعة أدوات مكتبية أساسية وأقالم لوحات، وأقالم، وأوراق، ودباسة .. إلخ.	 
مستلزمات إسعافات أولية، ونقالة.	 

يمكن إصدار شهادة التوزيع للمستفيدين عن طريق أداة إدارة برنامج األمن االقتصادي أو طباعته من نموذج محدد )متاح في مركز موارد األمن   74
االقتصادي(.
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طرق التوزيع
ــالث طــرق  ــي ث ــا يل ــة. وفيم ــة لتســليم الســلع بطــرق مختلف ــة الفعلي ــي، يمكــن إجــراء العملي ــع العمل ــي الواق ف

ــع شــائعة: توزي

صف األصنافالتجميعالمواد الموزعة من الشاحنة

ف
ص

تم إنشاء طوق لتوجيهالو
المستفيدين على طول خط وقوف 

الشاحنات. وهم يتسلمون السلع 
وهم يمرون على الشاحنات واحدة 
تلو األخرى. ولزيادة وتيرة عملية 

التوزيع، يمكن التعامل مع عدة 
طوابير بالتوازي.

يجري ترتيب السلع في مجموعات 
من أجل األسر الفردية أو 

مجموعات األسر.75 ثم تخصص 
هذه المجموعات للمستفيدين واحًدا 

تلو اآلخر.

المستفيدون يسيرون عبر منطقة 
التوزيع حيث يتسلمون سلعة تلو 

أخرى.

ايا
مز

سهولة اإلنشاء وسرعته )ليس 	 ال
هناك تفريغ(.

يتطلب عدد قليل من الموظفين.	 
يتيح سرعة تسلم السلع.	 

بمجرد تفريغ السلع، يمكن 	 
تخصيص مجموعات السلع 

بسرعة.
يمكن أن يتاح للسكان الوقت 	 

الذي يحتاجونه لنقل السلع بعيًدا 
من دون تأخير اآلخرين.

يمكن تعديل مجموعة المساعدة/	 
الحصص لتناسب األسرة.

من السهل عد األصناف عند 	 
التفريغ.

وب
لعي

يمكن أن تكون معقدة عند توزيع 	 ا
عدة أصناف؛ وقد يتطلب تفريغ 

الشاحنات طريقة معينة.
قد تكون بطيئة بسبب بطء حركة 	 

بعض المستفيدين.
قد تكون التجمعات قريبة من 	 

الشاحنات.

ترتيب مجموعات السلع عملية 	 
تستهلك الوقت.

يتطلب مساحة كبيرة.	 
ال يمكن تعديل مجموعة 	 

المساعدة/ الحصص لتناسب 
حجم األسرة.

عدم إمكانية تقديم الخدمة إال 	 
ألسرة واحدة فقط  في المرة.

إذا كان هناك العديد من 	 
األصناف، فقد يتطلب نقل السلع 

أكثر من شخص.
يحتاج المسنون/ المعاقون أيًضا 	 

مساعدة.

دم
تخ

ُتس
ى 

عندما يكون هناك عدد قليل من مت
السلع األساسية يجب توزيعها 

ويمكن نقلها بسهولة، وهذه هي 
الطريقة المختارة.

 
يوصى بها عندما يمثل األمن 

مشكلة ويجب أن يكون المستفيدون 
قادرين على المغادرة بسرعة.

قد يكون هذا هو الخيار الوحيد 
فيما يخص األصناف الثقيلة مثل 
حصص الطعام الجاف إذ يحتاج 
المستفيدون إلى وقت لنقل السلع 

بعيًدا عن موقع التوزيع.
 

الترتيب في مجموعات أيًضا يجعل 
من األسهل تقسيم السلع، إذا لزم 

األمر.

هذه هي الطريقة األنسب عندما 
تتكون مجموعة ما )على سبيل 

المثال المستلزمات المنزلية 
األساسية( من عناصر ثقيلة 

متعددة/ متنوعة لدرجة يصعب 
معها نقلها دفعة واحدة.

الجدول 16: ثالث طرق مختلفة لتسليم السلع.

يعتمــد اختيــار طريقــة التوزيــع علــى عــدة عوامــل هــي: عــدد الســلع األساســية، ووزنهــا، والحاجــة إلــى تعديــل 
ــود لوجســتية  ــن األســر، وأي قي ــد م ــن العدي الحصــص حســب حجــم األســرة أو تقســيم مجموعــات الســلع بي
وأمنيــة. ويوضــح الجــدول التالــي بعــض عوامــل الخطــر التــي يجــب أيًضــا أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تخطيــط 

عمليــة التوزيــع.

حسب التعبئة. يجري توزيع بعض األصناف على األفراد )مثل الدقيق والذرة الرفيعة(، في حين يجب تشارك عبوات أخرى بين أسرتين أو أكثر )مثل   75
الفول والسكر(. وإذا كان يتعين تقسيم بعض السلع األساسية بين العديد من األسر، فيجب توضيح ذلك جيًدا وسيحتاج إلى وقت إضافي.
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التوصياتالمخاطر

عدم حضور المستفيدين 
أو تأخرهم

يجب إبالغ المستفيدين بعملية التوزيع في الوقت المناسب! وإذا كان هذا هو التحدي، 
فإنه يجب استخدام عدة قنوات اتصال مناسبة )أكثر من قناة واحدة( والتأكد من إخطار 

األشخاص المعنيين في وقت مبكر بحيث يحصل الجميع على المعلومات في الوقت 
المناسب.

االضطرابات بسبب 
تعاطي الكحوليات 

والمواد المخدرة

تجنب األوقات التي يحتمل أن يستهلك فيها األشخاص المعنيون الكحوليات أو القات أو 
المنتجات المماثلة.

مخاطر الحوادث 
األمنية بسبب حجم 

التجمعات

في الحاالت التي ينبغي فيها تجنب التجمعات بسبب خطر حدوث تفجيرات أو هجمات 
مماثلة، يجب وضع خطط توزيع بديلة.

االستخدام غير السليم 
لألصناف بسبب نقص 

المعرفة

يتطلب التعامل السليم مع بعض السلع عناصر أساسية )مثل الناموسيات، والبذور المغلفة، 
واأللواح الشمسية(. ويجب التأكد من تقديم هذه المعلومات وفًقا لطرق االتصال التي 

يفضلها األشخاص المعنيون. وحيثما كان ذلك مناسًبا، يجب إدراج عروض تقديمية )عن 
كيفية استخدام الناموسيات استخداًما صحيًحا على سبيل المثال(.

افتقار فريق التوزيع 
إلى التنظيم

يجب إحاطة الفريق )»اللجنة الدولية« + الجمعية الوطنية( علًما على نحو سليم بشأن 
توزيع المهام وتوضيح هذا األمر لهم. وينبغي تنفيذ هذا األمر قبل التجمع في موقع 

التوزيع. وال بد من إخطار عمال التفريغ وغيرهم من أفراد المجتمع المحلي المعاونين 
أيًضا على نحو سليم للتأكد من أنهم جميًعا على علم بكيفية تنظيم عملية التوزيع.

تحويل السلع الخاصة 
بالمتغيبين

قد ال يتمكن بعض المستفيدين المعاقين أو كبار السن من التوجه إلى موقع التوزيع 
ويضطرون إلى االعتماد على اآلخرين الستالم السلع نيابًة عنهم. ويجب أن يوجد اتفاق 
مسبق واضح بشأن كيفية حصول المستفيدين المتغيبين على سلعهم. ولهذا األمر أهمية 
خاصة إذا كان هناك سبب لالعتقاد أن الكثير من المستفيدين لن يتمكنوا من الحضور 
شخصًيا بسبب المسافة أو المخاوف األمنية أو عدم حصولهم على التصاريح الالزمة.

ضياع )الكثير من( 
الوقت في عمليات 
التحقق من الهوية

إذا كان الوقت أحد القيود، فيجب إجراء عملية التحقق من الهويات قبل توزيع وتسليم 
بطاقات المستفيدين. ويمكن بعد ذلك تثقيبها أو تجميعها بسرعة بدون حاجة لفحص 

تفصيلي. وبداًل من ذلك، يمكن ألعضاء لجنة المجتمع المحلي أو شيوخه أن يشهدوا على 
هوية المستفيدين.

مطالبات عفوية من 
مقدمي المساعدة 
للمجتمع المحلي

بالحصول على مقابل 

بالنسبة ألفراد المجتمع المحلي المشاركين في عملية التوزيع )التفريغ، وضمان األمن.. 
إلخ(، فإنه يجب االتفاق مسبًقا على ما إذا ما كانوا سيحصلون على مقابل ونوع هذا 

المقابل. ومن منظور المشاركة المجتمعية، يمكن أيًضا مطالبة المجتمع المحلي بتوفير 
خدمات التفريغ “مجاًنا”. وغالًبا ما توافق المجتمعات المحلية على هذا ما دام العمال من 

المستفيدين أيًضا ويتم التوصل إلى هذا االتفاق قبل وقت طويل من عملية التوزيع.

يبلغ خطر تعرض السلع للنهب ذروته في نهاية عملية التوزيع بعد تسلم معظم المستفيدين عمليات النهب
سلعهم. فإذا كانت السلع المتبقية أكثر مما هو ضروري للمستفيدين المتبقين )بسبب أخطاء 

في القوائم، أو عدم حضور العديد من المستفيدين .. إلخ(، فقد يغري هذا األمر المارة 
بإثارة الفوضى واالستيالء على بعض السلع المتبقية. وقد تكون هذه المواقف خطيرة 
ويجب تجنبها متى أمكن ذلك. وفي حالة تحديد خطر كبير لحدوث عملية نهب، فإنه 

يمكن النظر في توزيع السلع من الشاحنات. وإذا تعذر ذلك، يبنغي عدم تفريغ ما يتجاوز 
الكم المطلوب للعدد المقدر للمستفيدين الحاضرين. وإذا كانت السلع موجودة بالفعل 

على األرض وال يمكن استردادها أو إعادة شحنها، فإنه يمكن التبرع بها لمنظمة محلية 
يمكنها توفير حماية أفضل لها من النهب )لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، انظر قسم 

التبرعات(.

بقايا النفايات بعد عملية 
التوزيع

التأكد من ترك منطقة التوزيع نظيفة. ويشمل هذا جمع مواد التعبئة والتغليف. وفي بعض 
الحاالت، سيكون المستفيدون سعداء بجمع هذه المواد الستخدامهم الخاص.

الجدول 17: المخاطر والتوصيات عندما يتعلق األمر بتنظيم عمليات توزيع المساعدات العينية.
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خطة التوزيع
ــيرها  ــة وس ــاعدات العيني ــع المس ــات توزي ــذ عملي ــهولة تنفي ــان س ــي ضم ــع ف ــة التوزي ــاعد خط ــن أن تس يمك
بسالســة. ويجــب أن تتضمــن الخطــة جميــع المعلومــات ذات الصلــة حــول التوزيــع ويمكــن تشــاركها مــع شــعبة 
ــل  ــة مث ــة الخارجي ــراف المعني ــب األط ــا ترغ ــن. وربم ــركاء المحليي ــة والش ــتية وإدارة البعث ــؤون اللوجس الش
الســلطات المدنيــة أو العســكرية أيًضــا فــي الحصــول علــى هــذه الخطــة. فــي مثــل هــذه الحــاالت، قــد توجــد 
ــة. ويوضــح الجــدول التالــي بعــض المعلومــات  حاجــة لتعديــل الخطــة قبــل تشــاركها مــع األطــراف الخارجي
الموثقــة عموًمــا فــي خطــة التوزيــع. ويمكــن االطــالع علــى مثــال أكثــر شــمواًل - يمكــن اســتخدامه للتخطيــط 

طويــل األجــل مــع شــعبة الشــؤون اللوجســتية - فــي الملحــق.

عدد الموقعالتاريخ
المستفيدين

المساعدات
لكل

منزل

الموارد الشحن
البشرية 
المطلوبة

المسؤول )االسم
وبيانات االتصال(

تعليقات

 24
كانون 
األول/

ديسمبر

دبالتسيف
قبالة 

المستشفى

نصف 1,725
الحصص 
الغذائية، 

وجوال واحد 
من الفحم

)20 كجم(

تحميل الفحم 
على

شاحنة 
منفصلة

 3
مسؤولون 
ميدانيون، 

و10 
عمال 
تفريغ

فالديمير
)دونيتسك( 

+225 07 39 48 68

إخطار 
السلطات  

المحلية قبل 
48 ساعة من 

التنفيذ.
 

ال يسمح 
بالشاحنات 

الخاصة من 
نقطة معينة 

فصاعًدا.

25
كانون 
األول/

ديسمبر

كالينوف 
بجوار
البلدية

نصف 2,220
الحصص 

الغذائية

 3
مسؤولون 
ميدانيون، 
و8 عمال 

تفريغ

إيغور
)سيفيرودونيتسك(
+225 09 28 22 37

إخطار القائد  
المحلي قبل 

48 ساعة من 
التنفيذ.

 
يجب أن توجد 

الشاحنات 
في الساعة 

 10:00
صباًحا. وآخر 
وقت للمغادرة 
هو الساعة 2 

بعد الظهر.

 الجدول 18: نموذج خطة التوزيع
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الحالة الخاصة المتمثلة في اإلسقاط الجوي
فــي بعــض الحــاالت، قــد تفكــر »اللجنــة الدوليــة« فــي إســقاط المســاعدات عــن طريــق الجــو. وُيعــد هذا إجــراًءا 
اســتثنائًيا ال يمكــن أخــذه فــي الحســبان إال عندمــا يتعــذر اســتخدام الشــاحنات بســبب المســافة، أو حالــة الطريــق، 
أو ألســباب أمنيــة. وفــي جنــوب الســودان، اســتخدمت »اللجنــة الدوليــة« طائــرات لتوزيــع المــواد الغذائيــة على 
المجتمعــات المحليــة التــي تعــذر الوصــول إليهــا برًيــا خــالل موســم األمطــار. وقبــل وصــول الطائــرات، قامــت 
فــرق »اللجنــة الدوليــة« والصليــب األحمــر فــي جنــوب الســودان بتطهيــر محيــط عمليــة اإلســقاط وإغالقــه. 
وبمجــرد إســقاط المســاعدات، جــرى جمــع كل الســلع وتجميعهــا وعدهــا. ثــم بــدأت عمليــة توزيع الســلع مباشــرًة 
أو مــن خــالل عمليــة تســليم للمســتفيدين. وبصفــة عامــة، فــي حالــة توفــر مســاحة تخزيــن، يمكــن تخزيــن الســلع 
لتوزيعهــا فــي وقــت الحــق. ويجــب تطويــق محيــط موقــع التوزيــع، وينبغــي جمــع جميع الســلع وعدهــا. ويحول 

هــذا دون جمــع الســكان الســلع وتشــاركها عشــوائًيا ممــا يمكــن أن يــؤدي إلــى حــدوث توتــرات.

الشكل 31: إسقاط جوي ألجولة مليئة بالمواد الغذائية الجافة في جنوب السودان.

العمل في بيئات شديدة الخطورة
فــي بعــض الحــاالت، قــد يشــكل مجــرد تقديــم المســاعدة عامــل خطــر. علــى ســبيل المثــال، عندمــا تجــذب عملية 
التوزيــع تجمعــات تمثــل أهداًفــا محتملــة لتفجيــرات انتحاريــة أو هجمــات بســيارات مفخخــة. وفيمــا يلــي بعــض 

التوصيــات حــول كيفيــة الحــد مــن هــذه المخاطــر.
 

أواًل، يمكــن الحــد مــن كثافــة التجمعــات أو تجنبهــا تماًمــا عــن طريــق اختيــار توزيــع مســاعدات نقديــة )وليــس 
عينيــة(. وإذا كان يمكــن ســحب النقــود فــي أي وقــت )علــى ســبيل المثــال مــن أجهــزة الصــراف اآللــي أو مــن 
البنــوك( أو تلقيهــا عبــر الهاتــف المحمــول، فيجــب أن يمنــع ذلــك حــدوث التجمعــات ألغــراض التوزيــع. وإذا 
جــرى توزيــع النقــد عبــر أجهــزة الصــراف اآللــي، فقــد يكــون مــن الضــروري وضــع خطــة لتوفيــر النقــود 

الالزمــة لعمليــات الســحب.
 

فــي بعــض الحــاالت، يمكــن لنظــام النقــل فــي المجتمــع المحلــي أن يســاعد أيًضــا فــي تجنــب حــدوث التجمعــات. 
علــى ســبيل المثــال، يمكــن تصنيــف المســتفيدين فــي مجموعــات. بعــد ذلــك، ترســل كل مجموعــة مندوًبــا لتســلم 

المســاعدات مــن المخــزن أو نقطــة توزيــع محليــة.
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إذا كان توزيــع مســاعدات عينيــة فــي الموقــع أمــًرا ال مفــر منــه، فيجــب أن تجــري عمليــة التوزيــع داخــل محيط 
محمــي، كمــا هــو الحــال داخــل جــدران أحــد المجمعــات )مثــل مســتودع تخزيــن(. ويدخــل المســتفيدون بعــد 
ذلــك ويخرجــون كل علــى حــدة أو فــي مجموعــات صغيــرة. ويجــب أال ُيســمح بتشــكل تجمعــات خــارج هــذا 
المجمــع. ويتعيــن أن تســاعد خطــة توزيــع تفصيليــة تحــدد وقــت التوزيــع لــكل مجموعــة )علــى ســبيل المثــال 

حســب الترتيــب األبجــدي( فــي تقليــل حجــم التجمعــات.
 

وأًيــا كان الحــل الــذي يقــع عليــه االختيــار؛ يجــب مناقشــته مــع المســتفيدين قبــل الموعــد المحــدد بفتــرة كافيــة 
للتأكــد مــن مشــاركتهم الكاملــة.

7.2.2  عمليات التسليم/ التوزيع غير المباشر للمستفيدين األفراد
ــق  ــع عــن طري ــة التوزي ــون لعملي ــون النهائي ــون المتلق ــا يك ــع المباشــر، عــادًة م ــات التوزي ــى غــرار عملي عل
التســليم هــي األســر الفرديــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــي حالــة التوزيــع عــن طريــق التســليم، يمكــن أن يتولــى 
وســيط محلــي76 تنفيــذ مهمــة تســليم الســلع إلــى المســتفيدين األفــراد بــداًل مــن موظفــي »اللجنــة الدوليــة«. لذلك، 

تتضمــن عمليــة التوزيــع هــذه خطوتيــن.
 

أواًل، يجــري تســليم الســلع بكميــات كبيــرة إلــى الشــريك المحلــي المســؤول عــن إعــادة التوزيــع. ويجــب أن يتــم 
ذلــك دائًمــا فــي حضــور جميــع الفئــات المعنيــة.77 وبمجــرد عــد األصنــاف، يتــم توقيــع مســتند رســمي لتأكيــد 
التســليم.78 وينبغــي أن يحصــل جميــع األطــراف المعنيــة الرئيســية علــى نســخ مــن هــذا المســتند لحفظــه فــي 

ملفاتهــا.
 

ــا، يقــوم الوســيط المحلــي بعــد ذلــك بتوزيــع الســلع التــي تســلمها علــى المســتفيدين النهائييــن. وإن أمكــن،  ثانًي
ــة«  ــة الدولي ــى »اللجن ــات هــذه إل ــة التوقيع ــن إرســال قائم ــي المســاعدات، ويتعي ــة تلق ــع المســتفيدون قائم يوق

بوصفهــا دليــاًل علــى التســليم.
 

ُتعــد هــذه الطريقــة، التــي تتطلــب مســتوى عــاٍل مــن المشــاركة مــن جانــب المجتمــع المحلــي، وســيلة لتوزيــع 
المســاعدة بســرعة وعلــى عــدد كبيــر مــن المســتفيدين. لذلــك، فهي مناســبة لحــاالت الوصــول المحــدود أو نقص 
المــوارد البشــرية أو ضغــوط الوقــت أو كل هــذه الحــاالت. ومــع ذلــك، يمكــن تحويــل إمــدادات اإلغاثــة إلــى 
مجموعــة معينــة داخــل المجتمــع المحلــي أو ألفــراد معينيــن.79 وبينمــا قــد توجــد عــادات وتقاليــد محليــة بشــأن 
تقاســم اإلمــدادات بيــن أفــراد المجتمــع المحلــي، يجــب وضــع آليــات إضافيــة لعمليــات الفحــص والرصــد بغيــة 
منــع ســوء إدارة الســلع.80 ويجــب التشــاور مــع المســتفيدين وأن يبــدوا موافقتهــم علــى تلقــي المســاعدات مــن 
خــالل عمليــة التســليم. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب إحاطــة الجميــع علًمــا بالجوانــب الرئيســية للبرنامــج، مثــل 
طريقــة التوزيــع ومعاييــر االختيــار، قبــل تنفيــذ عمليــة التســليم. وبعــد التوزيــع، يجــب إجــراء عمليــات تفتيــش 

مفاجئــة عشــوائية لألســر للتحقــق ممــا إذا كان المســتفيدون األفــراد قــد تلقــوا المســاعدات أم ال.

التبرعات للمؤسسات  8.2.2
يمكــن لـ»اللجنــة الدوليــة« أن تختــار تقديــم مســاعدات عينيــة لبعــض الجهــات - مثــل المستشــفيات والســجون 
ودور األيتــام - التــي تــؤوي الفئــات الضعيفــة. فــي هــذه الحالــة، توافــق الجهــة التــي تتلقــى هــذه المســاعدات، 
إمــا مــن خــالل اتفــاق غيــر رســمي أو عــن طريــق توقيــع خطــاب اتفــاق، علــى إعــادة توزيعهــا على األشــخاص 
المعنييــن )مثــل المرضــى والســجناء( أو تخصيصهــا لهــم. وقــد تكــون التبرعــات لمــرة واحــدة أو قــد تتكــرر أو 
تقــدم بانتظــام. وإذا كان الدعــم المقــدم إلحــدى الجهــات متكــرًرا أو منتظًمــا، فينبغــي أن يخضــع لعمليــة رصــد 

منتظمــة. 

على سبيل المثال، السلطات المحلية، أو ممثلو الجمعية الوطنية أو منظمة غير حكومية محلية أو مجموعة من ممثلي المستفيدين.  76
بصرف النظر عن الطرف المعني الذي يستلم السلع وممثلي المستفيدين، يمكن أن يشمل هذا األمر السلطات المحلية أو أعضاء فرع الصليب األحمر   77

المحلي أو ممثلي المجتمع المدني.
حسب الوضع، يمكن أن يكون شهادة التوزيع للمستفيدين أو شهادة تبرع.  78

يمكن أن يرتفع خطر سوء اإلدارة في أثناء التوزيع عن طريق التسليم عندما يكون السكان المستفيدون غير متجانسين، أي يتألفون من فئات فرعية   79
مختلفة.

ينبغي أن تساعد االتصاالت الفعالة مع المستفيدين وآلية المالحظات والشكاوى على تقليل مخاطر سوء اإلدارة.  80
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تقديم النقد والقسائم  3.2

وثيقة داخلية )متاحة في مركز موارد األمن االقتصادي(: إجراءات العمل الموحدة لبرنامج التحويالت النقدية، حزيران/ يونيو 2016.  81

الشكل 32: في قرية طولكرم، فلسطين، تحصل العائالت على قسائم يمكنهم استبدالها مقابل المواد الغذائية 
والمستلزمات غير الغذائية األساسية.

ال يــزال اســتخدام النقــد كطريقــة للمســاعدة أكثــر انتشــاًرا بفضل قبــول الســلطات والمســتفيدين المتزايــد لبرنامج 
التحويــالت النقديــة، وزيــادة الخبــرة فــي هــذه الممارســة بيــن المنظمــات اإلنســانية، والتطويــر المســتمر 
لتكنولوجيــا تحويــل األمــوال. وعنــد الوفــاء بالحــد األدنــى لشــروط برنامج التحويــالت النقديــة وتأييد المســتفيدين 

لــه، ســتقوم »اللجنــة الدوليــة« بانتظــام بــإدراج الُنهــج القائمــة علــى النقــد فــي تحليلهــا خيــارات االســتجابة.

المراجع  1.3.2
نظــًرا ألن هنــاك مصــادر أخــرى تناقــش برنامــج التحويــالت النقديــة علــى نطــاق واســع، ال يناقــش هــذا الدليــل 

إال بعــض الجوانــب العامــة المتعلقــة بتنفيــذ مشــاريع هــذا البرنامــج.

لالطــالع علــى مراجعــة أكثــر تفصيــاًل ألنــواع المعامــالت الرئيســية، يرجــى الرجــوع إلــى إجــراءات العمــل 
الموحــدة التفصيليــة لبرامــج التحويــالت النقديــة81 وكذلــك أوراق المشــاريع الفرديــة فــي مركــز مــوارد األمــن 

االقتصــادي )انظــر أيًضــا القســم 3-0-3(.
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2.3.2  تقديم أوامر التوريد من أجل الخدمات المالية )للسلع أو القسائم(

النقد
تتضمــن معظــم برامــج برنامــج التحويــالت النقديــة تحويــل األمــوال إلــى المســتفيدين األفــراد مباشــرًة. ويعتمــد 
نــوع الخدمــة الماليــة المطلوبــة فــي أمــر التوريــد علــى آليــة التحويــل النقــدي المحــددة فــي أثنــاء تحليــل خيــارات 

االســتجابة. والخيــارات الرئيســية هــي:
بطاقات مسبقة الدفع )شريط ممغنط، أو بطاقة ذكية أو بدون تالمس(.	 
المعامالت المالية عن طريق الهاتف المحمول.	 
الدفع النقدي المباشر.	 

مــن بيــن مقدمــي هــذه الخدمــات المحتمليــن البنــوك ومكاتــب البريــد وشــركات تحويــل األمــوال. ويجــب إعــداد 
أمــر التوريــد فــي وقــت مبكــر وتوجيهــه إلــى اتفــاق إطــار عمــل مــرن مــع مقــدم الخدمــة.

 
وُيعــد النقــد الــذي توزعــه »اللجنــة الدوليــة« مباشــرًة )األمــوال داخــل أظــرف( آليــة التحويــل النقــدي الوحيــدة 

التــي ال تتطلــب أمــر توريــد.

القسائم
بالنســبة لبرامــج القســائم، يجــب علــى شــعبة الشــؤون اللوجســتية إبــرام عقــود مــع التجــار. ولتجنــب أي تداعيات 
ــراءات  ــى اإلج ــًة عل ــتية صراح ــؤون اللوجس ــعبة الش ــادي وش ــن االقتص ــدة األم ــق وح ــب أن تتف ــلبية، يج س
المعمــول بهــا: هــل عمليــة المناقصــة العاديــة ممكنــة/ ضروريــة؟ كيــف يمكــن تقديــر نــوع األصنــاف وعددهــا 

بدقــة؟
 

ــي  ــى شــعبة الشــؤون اللوجســتية المشــاركة ف ــن عل ــة بالســلع األساســية، يتعي ــب المتعلق ــى الجوان ــة إل باإلضاف
ــة. طباعــة القســائم أو اســتخدام نظــام القســائم اإللكتروني

التحقق من هوية المستفيدين  3.3.2
ــال،  ــى ســبيل المث ــراد. عل ــة المســتفيدين األف ــة نفســه التحقــق مــن هوي ــدم الخدمــات المالي ــى مق عــادًة مــا يتول
ــك  ــو البن ــوم موظف ــام الهواتــف، ويق ــق الهاتــف المحمــول مــن أرق تتحقــق شــركة خدمــات األمــوال عــن طري

ــة مــن أجــل التحويــالت المباشــرة. ــات الهوي ــق مــن بطاق بالتحق
 

في حالة المساعدات النقدية المباشرة ومعارض القسائم، تتحقق »اللجنة الدولية« من هوية المستفيدين.

طلب الشراء  4.3.2
يوضح طلب الشراء قيمة األموال التي سيتم تحويلها للمستفيدين أو توزيعها عليهم.

التوزيع  5.3.2
في حالة استخدام حل التحويالت اإللكترونية، توزع »اللجنة الدولية« البطاقات مسبقة الدفع والقسائم 	 

اإللكترونية والهواتف المحمولة و/ أو بطاقات الهواتف حسب اآللية المستخدمة. وعادًة ما يتم إيداعها 
بعد التوزيع ثم مرة أخرى لكل مرحلة الحقة )حسب عدد دفعات المبالغ المسددة أو المدفوعات(. وُتجمع 

توقيعات المستفيدين كدليل على التسليم في أثناء عملية التوزيع. وينبغي أيًضا الحصول على تأكيد من مقدم 
الخدمات المالية أن الحسابات قد تم إيداعها.

في حالة استخدام حل التحويل غير اإللكتروني )النقد في أظرف، أو األموال المباشرة، أو القسائم 	 
الورقية(، يتم توزيع النقد أو القسائم مباشرًة من خالل »اللجنة الدولية« أو مقدم الخدمات المالية، وُتجمع 

توقيعات المستفيدين في الوقت نفسه. ويجب تكرار عملية التوزيع هذه لكل دفعة أو عملية دفع ُتجرى 
الحًقا.
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صرف القيمة النقدية واستبدال القسائم  6.3.2

الشكل 33: في أنجارالي، الصومال، تؤكد رسالة نصية إيداع »اللجنة الدولية« األموال في محفظة الهاتف 
المحمول الخاصة بالمستفيد.

في حالة توزيع المساعدات النقدية مباشرًة )في أظرف(، يكون التوزيع وصرف القيمة النقدية )أي عندما 	 
يحصل المستفيدون على/ يستخدمون األموال( هو الشيء نفسه.

في جميع الحاالت األخرى، ُينفذ صرف القيمة النقدية بعد عملية التوزيع ويجب التخطيط له بشكل صحيح 	 
مع مقدم الخدمة. وتشمل األمور التي يجب أخذها في االعتبار عدد الفروع التي تقدم الخدمة وبأي سعة 
)على سبيل المثال، عدد المعامالت الممكنة في الساعة أو في اليوم الواحد(، وما إذا كان هناك ما يكفي 

من األموال في أجهزة الصراف اآللي أو في فروع البنك. ويمكن االطالع على مثال لخطة صرف القيمة 
النقدية في الملحق.

تشير عملية صرف القسائم إلى العملية التي يستبدل فيها المستفيدون قسائمهم مقابل السلع أو الخدمات مع 	 
البائعين المتعاقد معهم. ويمكن أن يحدث هذا في سوق تتحكم فيها »اللجنة الدولية« )أي معرض للقسائم( 

أو في سوق عادية.

7.3.2  الحصول على تأكيد االستالم: قائمة التوزيع وتقرير مقدم الخدمة 
إذا نفذ مقدم الخدمات المالية التحويل النقدي )للتحويالت اإللكترونية أو الصرف المباشر(، فيجب على 	 

مقدمي الخدمة تقديم تقرير أو دليل على الدفع يفي بشروط العقد.
إذا كان هناك توزيع مباشر للنقد )األموال في أظرف( أو قسائم من »اللجنة الدولية«، فيمكن إعداد قائمة 	 

بالمستفيدين يوقعونها في أثناء عملية التوزيع.

الدفع لمقدمي الخدمات المالية والتجار  8.3.2
ُيدفع لمقدمي الخدمات المالية عموًما أي رسوم تحويل بعد صرف القيمة المالية، في حين ُيدفع للتجار عادًة 	 

مقابل القسائم بعد صرفها )على أساس القسائم التي يقدمها التجار(.
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مقدمة للخدمات  4.2

ُتستخدم هذه الصياغة ألن الخدمات هي ما تهم الناس بصفة أساسية. ومع ذلك، فمن الواضح أن أي خدمة عاملة ستحتاج إلى مقدم خدمة والبنية التحتية   82
الالزمة.

في بعض الحاالت، قد تفكر اللجنة الدولية للصليب األحمر أيًضا في تقديم الخدمة مجاًنا. وأينما تعمل الخدمات بشكل عام، يجب أن يكون هذا استثناء   83
وليس قاعدة، ألن الخدمات المجانية يمكن أن تقوض عمل مقدمي الخدمات المحليين الذين يعتمدون على استرداد التكاليف.

مــن أجــل تغطيــة احتياجاتهــم األساســية والحفــاظ على ســبل كســب عيشــهم، يعتمد النــاس على مجموعــة متنوعة 
مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــات العامــة والخاصــة. ومــن حيــث اإلطــار المفاهيمــي لألمــن االقتصــادي، فإن 
الكيانــات والخدمــات التــي تقدمهــا والبنيــة التحتيــة المرتبطــة بهــا كلهــا تقــع ضمــن فئــة السياســات والمؤسســات 

والعمليــات. وفــي هــذا الدليــل، يشــار إليهــا عموًمــا بالقــدرات أو الخدمــات المحلية.82
 

وتشــمل األمثلــة علــى الخدمات األساســية خدمــات الرعاية الصحيــة، والتعليــم، والخدمات البيطريــة والزراعية، 
وخدمــات المعلومــات واالتصــاالت، والنقــل، والخدمــات اإلداريــة واالجتماعيــة. وربمــا يختلــف مــدى توفر هذه 

الخدمــات وجودتهــا باإلضافــة إلــى أهميتهــا للســكان المحلييــن اختالًفــا كبيــًرا مــن بلد إلــى آخر.

التعطيل بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية  1.4.2
ــة.  ــى الخدمــات الحيوي ــن عل ــل حصــول األشــخاص المعنيي ــى تعطي ــؤدي النزاعــات والكــوارث إل ــا مــا ت غالًب

ــة ســيناريوهات رئيســية فــي هــذا الســياق: وتوجــد ثالث
ضعف الحصول على الخدمات ألسباب مالية: إذا أظهر تقييم أولي أن الخدمات الحيوية تعمل ولكن ال . 1

يمكن لبعض الفئات تحمل تكاليفها، فإنه يمكن لـ»اللجنة الدولية« المساعدة في استعادة الحصول على هذه 
الخدمات من خالل التحويالت النقدية )المنح النقدية غير المشروطة أو قسائم الخدمات( أو دعم الدخل.83

ضعف الحصول على الخدمات ألسباب قانونية أو مادية: في بعض الحاالت، قد تعمل الخدمات ولكن . 2
بعض فئات السكان ال تستطيع الحصول عليها بسبب السياسات الحكومية التقييدية أو القيود المفروضة 

على الحركة. وفي بعض األحوال، يمكن أن تحاول »اللجنة الدولية« استعادة الحصول على الخدمات من 
خالل اإلقناع أو الحشد.

االفتقار إلى الخدمة أو سوء عملها: عندما تتعطل إحدى الخدمات الحيوية جزئًيا أو كلًيا، قد تقرر »اللجنة . 3
الدولية« استعادتها. ويمكن القيام بذلك إما مباشرًة، أو من خالل توفير الخدمة لألشخاص المحتاجين )مثل 

نقل المياه بالشاحنات(، أو بطريقة غير مباشرة من خالل دعم جهة محلية حتى تتمكن من تقديم الخدمة 
بنفسها )على سبيل المثال دعم مجلس المياه المحلي حتى يتمكن من إصالح شبكة المياه وتشغيلها(.
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ال يمكن للناس االستفادة من الخدمات الحيوية وأمنهم االقتصادي معرض للخطر أو في خطر

يمكن للسكان االستفادة من الخدمات الحيوية واستعادة و/ أو حماية أمنهم االقتصادي.

السيناريو 3: ضعف
أداء الخدمة

نقص المهارات أو البنية التحتية أو المواد 
أو رأس المال .. إلخ

السيناريو 2: عدم
الحصول على الخدمات
ألسباب مادية أو قانونية

القيود على الحركة، أو السياسات .. إلخ

السيناريو 1: ضعف
الحصول على الخدمات

ألسباب مالية
قلة األموال أو األجهزة )الهاتف، أو الكمبيوتر.. 

إلخ( الضرورية الستخدام الخدمة

استعادة القدرة المادية للحصول على 
الخدمات عن طريق اإلقناع أو الحشد

غياب القدرات 
المحلية أو 

ضعفها
 تقدم »اللجنة 
الدولية« الخدمة

أزمة مزمنة
 دعم الدخل

أزمة حادة
 تحويل نقدي

الخدمة تعمل بشكل صحيح لدى السكان القدرة القانونية 
والمادية للحصول على الخدمة يمكن للسكان تحمل تكلفة الخدمة

استعادة عمل الخدمات استعادة القدرة القانونية أو 
المادية

استعادة القدرة المالية على الحصول 
على الخدمات

يمكن بناء القدرات 
المحلية على

 دعم »اللجنة 
الدولية« مقدمي 
الخدمات المحليين

الشكل 34: قد يتعطل الحصول على الخدمات ألسباب مختلفة، وتكون استجابة »اللجنة الدولية« مختلفة في 
كل حالة.

ترد مناقشة الحالتين الموضحتين في السيناريو الثالث بالتفصيل في القسمين 2-5 و6-2.
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الخدمات التي يمكن أن تقدمها »اللجنة الدولية« والشركاء  2.4.2

الشكل 35: الالجئون البورونديون يصطفون خلف أحد موظفي »اللجنة الدولية« للحصول على خدمة شحن 
الهواتف المجانية.

ــة« المســاعدة فــي  ــة الدولي ــى الخدمــات المهمــة وكيــف يمكــن لـ»اللجن ــي نظــرة عامــة عل ــدم الجــدول التال يق
اســتعادتها. وقــد أدرجــت الخدمــات غيــر المرتبطــة بوحــدة األمــن االقتصــادي لتوضيــح أهميــة الخدمــات فــي 

اســتراتيجية المســاعدات الشــاملة الخاصــة بـ»اللجنــة الدوليــة«.

الغرض الخدمة
األساسي

مسؤول/ 
شخص معني

خيارات الستعادة الخدمة
تقديم خدمات مباشرة

)طريقة أداء دور البديل(
دعم مقدم الخدمة المحلي

)طريقة الدعم(
الحفاظ على الرعاية الصحية

الصحة 
واستعادتها

تشغيل مستشفى أو مركز الصحة
تقويم العظام، وتوفير خدمات 

الجراحة أو العظام .. إلخ

دعم مقدمي الصحة العامة 
من خالل إعادة تأهيل البنية 

التحتية، أو دفع الرواتب 
أو توفير العقاقير أو 

المواد الالزمة، أو تدريب 
العاملين.. إلخ.

المياه والصرف 
الصحي

الحفاظ على 
الظروف 
المعيشية، 

واستهالك الغذاء

وحدة المياه 
واإلسكان/

وحدة األمن 
االقتصادي*

إنشاء البنية التحتية للمياه أو 
إعادة تأهيلها

دعم السلطات أو
مجلس المياه المحلي بالمواد، 

والوقود، والرواتب،
والتدريب، والمواد 

الكيميائية.. إلخ.

مطلوبة من الطاقة
أجل الخدمات 

الصحية،
والظروف 
المعيشية، 

واالتصاالت، 
وأنشطة كسب 

العيش

وحدة المياه 
واإلسكان/

وحدة األمن 
االقتصادي*

توفير المولدات والوقود 
للمستشفيات، ومحطات 
ضخ المياه، ومحطات 

الطاقة  الكهرمائية؛ واأللواح 
الشمسية

عادًة ال تتولى »اللجنة 
الدولية« توفيرها.
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الغرض الخدمة
األساسي

مسؤول/ 
شخص معني

خيارات الستعادة الخدمة
تقديم خدمات مباشرة

)طريقة أداء دور البديل(
دعم مقدم الخدمة المحلي

)طريقة الدعم(
لدعم األنشطة الخدمات البيطرية

الخاصة بالماشية
وحدة األمن 
االقتصادي

تدريب العاملين في صحة 
الحيوان في المجتمع 

المحلي84 والتحصين، 
والتخلص من الديدان .. إلخ.

دعم الخدمات البيطرية التي 
تقدمها الحكومة من خالل 

التدريب، والحفاظ على 
سالسل التبريد، وتوفير 

المواد الالزمة للمختبرات، 
ودفع الرواتب .. إلخ.

خدمات اإلرشاد 
الزراعي

إنتاج الغذاء، 
ودعم الدخل

وحدة األمن 
االقتصادي

التدريب، وتقديم
الخدمات الزراعية

دعم الخدمات الزراعية 
التي تقدمها الحكومة عن 

طريق إكثار البذور، وأدوات 
البحوث .. إلخ.

التعليم األساسي 
والتدريب 
التخصصي

تطوير رأس 
المال البشري،
وإعادة التأهيل
لوظائف جديدة

غيرمحدد/
وحدة

األمن 
االقتصادي

التدريب المهني في سياق 
برامج مبادرة المشروع 

االقتصادي الصغير

في الماضي لم تكن »اللجنة 
الدولية« تدعم مقدمي خدمات 

التعليم.85

الوصول إلىالنقل
المناطق اآلمنة 

أو الخدمات
أو الوظائف، 

واستعادة 
الروابط 

العائلية.. إلخ.

شعبة الحماية/
وحدة

األمن 
االقتصادي

في األزمات الحادة: إجالء 
الجرحى والمدنيين من 

مناطق القتال.

في األزمات المزمنة أو 
في مواقف ما بعد األزمة: 

توفير حافلة للمجتمع المحلي، 
والتعاقد مع شركة نقل 

خاصة لتشغيل خط حافالت، 
وإعادة تأهيل الطرق .. إلخ.

لم ُينفذ

المعلومات 
واالتصاالت

استعادة الروابط 
العائلية، 

والوصول إلى 
سوق الوظائف

شعبة الحماية،
اإلعالم/

وحدة األمن 
االقتصادي 

خدمات إعادة الروابط 
العائلية86، وتشغيل جهاز 

السلكي عالي التردد87 في 
المركز الصحي المحلي، 

وإدارة مركز لشحن الهواتف 
المحمولة، وتوفير

رصيد للهواتف المحمولة 
للنازحين داخلًيا .. إلخ.

لم ُتنفذ

الخدمات 
االجتماعية

الحصول على 
المعاشات 
التقاعدية 

والمزايا األخرى

وحدة األمن 
االقتصادي

شبكة األمان االجتماعي 
للفئات الضعيفة

اإلقناع والحشد

بطاقات الهوية،الخدمات اإلدارية
وشهادات 

الميالد، ووثائق 
السفر،

والحالة المدنية.. 
إلخ.

شعبة الحماية/
وحدة

األمن 
االقتصادي*

في بعض الحاالت، يمكن 
لـ»اللجنة الدولية«

إصدار وثائق السفر.
من ناحية أخرى، ال يمكن 

أداء دور البديل في هذه 
الخدمات.

اإلقناع والحشد

* تقييم أولي بصفة أساسية

الجدول 19: نظرة عامة على الخدمات المهمة التي يمكن تعزيزها )طريقة الدعم( أو التي تقدمها »اللجنة 
الدولية« مباشرًة )طريقة أداء دور البديل(.

ــة  ــا فئ ــد تحتاجه ــي ق ــر المباشــرة الت ــرة مــن الخدمــات المباشــرة والخدمــات غي ــى المجموعــة الكبي بالنظــر إل
معينــة مــن المســتفيدين، فإنــه مــن المســتحيل توفيــر مبــادئ توجيهيــة لجميــع األغــراض. علــى الرغــم مــن ذلك، 

تتضمــن الفقــرات التاليــة بعــض النصائــح التــي تنطبــق علــى معظــم الحــاالت.

العاملون في مجال صحة الحيوان في المجتمع المحلي.  84
ٌتبذل جهود إلجراء تقييم أولي لما إذا كان يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر دعم مقدمي خدمات التعليم في المستقبل وكيف يكون ذلك.  85

استعادة الروابط العائلية.  86
يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر أن توفر للمستفيدين خدمات االتصال عن طريق إعطائهم هواتف محمولة أو رصيد لالتصال أو عن طريق إنشاء   87

نقطة اتصال باإلنترنت.
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5.2  استعادة الخدمات مباشرًة )طريقة أداء دور 
البديل(

عندمــا تكــون القــدرات المحليــة ضعيفــة أو غيــر موجــودة، يكــون الخيــار الوحيــد هــو تقديــم الخدمــة مباشــرًة. 
وعــادًة مــا يتــم ذلــك مجاًنــا.

الشكل 36: في بيبور، جنوب السودان، نفذت »اللجنة الدولية« حملة تحصين ألن وزارة الموارد الحيوانية 
والسمكية لم تكن تعمل في ذلك الوقت.

الجوانب ذات الصلة بالمستفيدين  1.5.2
عندمــا تقــدم »اللجنــة الدوليــة« خدمــة مباشــرة أو مــن خــالل شــريك متعاَقــد معــه، فإنــه ال توجد قواعــد واضحة 
بشــأن تســجيل المســتفيدين. وتعتمــد المعلومــات التــي نطلبهــا مــن المســتفيدين علــى البرنامــج والوضــع الســائد. 

وتوجــد ثالثــة ســيناريوهات عامــة علــى النحــو التالــي:

الفئات المستهدفة 
بالخدمة

أمثلة على الخدمات أو
البنية التحتية الحيوية 

معلومات عن المستفيدين

جميع السكان 
الذين يعيشون في 

المنطقة

الرعاية الصحية، وإمدادات المياه، ووسائل 
النقل، والطرق، والبنية التحتية للسوق.

لن تتابع »اللجنة الدولية« األفراد الذين 
يستفيدون من الخدمة.

تحصين الماشية، والدعم الفني للمزارعين، فئات كسب العيش
ودعم التسويق ألصحاب البيوت البالستيكية.. 

إلخ.

لبعض المشاريع )مثل التدريب أو الدعم 
الفني(، قد ترغب »اللجنة الدولية« في 

تسجيل المستفيدين األفراد.
 

في حاالت أخرى، مثل تحصين الماشية، قد 
تتابع »اللجنة الدولية« األفراد الذين يستفيدون 

من البرنامج، أو قد ال تتابعهم.
التدريب المهني للعاطلين عن العمل، أو فئات خاصة

لمرضى العظام، وإعادة بناء المالجئ لألسر 
التي يعولها شخص واحد أو كبار السن .. 

إلخ.

تسجل »اللجنة الدولية« المستفيدين
األفراد.

الجدول 20: يعتمد اهتمام »اللجنة الدولية« بمعرفة المستفيدين منها على نوع الخدمة المقدمة.
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الجوانب المتعلقة بالخدمة  2.5.2

الشكل 37: في بيت الهيا، غزة، بعد الحرب في عام 2014، استعانت »اللجنة الدولية« بشركة إنشاءات 
محلية إلعادة تأهيل األراضي الزراعية القيمة.
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مــن المحتمــل أن يكــون نطــاق الخدمــات التــي يمكــن أن تقدمهــا وحــدة األمــن االقتصــادي واســًعا، ومــع ذلــك 
ــدة حــول هــذه  ــات عامــة. ويــورد الجــدول التالــي مالحظــات مفي ــى ثــالث فئ تنقســم معظــم هــذه المشــاريع إل

الفئــات:

االستدامة/ استراتيجية التحدياتأمثلةفئة الخدمات
الخروج

إنشاء البنية 
التحتية للمجتمع 

المحلي، أو 
إعادة تأهيلها، 

أو صيانتها88

البنية التحتية 	 
الزراعية.

البنية التحتية 	 
للسوق.

الطرق.	 

تحقيق التوازن بين أداء دور البديل 	 
واإلقناع/ الحشد حيثما كان ذلك ممكًنا.

متطلبات الخبرة الفنية واآلالت.	 
تكلفة العمالة مقابل تكلفة المواد واآلالت 	 

)في حالة مشروع النقد مقابل العمل(.
الصيانة المناسبة.	 

هل سيتولى المجتمع المحلي 
أو مؤسسة عامة إدارة 

األصل؟ تقديم التوجيه بشأن 
إدارة الصيانة؟ من سيكون 

المسؤول؟
كيف يمكن تحقيق استرداد 

تكاليف الصيانة؟
الخدمات 

الموجهة لحماية 
األصول أو 

استعادتها

توفير 	 
الخدمات 
البيطرية.

تخفيض 	 
المخزون.

إكثار البذور	 
حراثة 	 

األرض  
باستخدام 

جرار.

يمكن أن تقوض الخطط المحلية السترداد 	 
التكاليف.

عادًة ما تعمل على نحو أفضل إذا كان 	 
المجتمع المحلي يساهم بطريقة ما.

يجب وضع خطط لنقل أي 
خدمات مطلوبة  بانتظام، 

مثل تحصين الماشية، 
إلى مقدم الخدمة المحلي. 

وإذا تعذر ذلك، قد تضطر 
»اللجنة الدولية« إلى تقديم 

عدة مراحل من الخدمة.

بناء القدرات من 
خالل التدريب 
والدعم الفني 

للمستفيدين 
األفراد

دعم التسويق.	 
التدريب على 	 

ممارسات 
الزراعة 

الجيدة.
طرق حفظ 	 

الغذاء.
تدريب 	 

العاملين في 
مجال صحة 
الحيوان في 

المجتمع 
المحلي.

العثور على مدرب مناسب.	 
تغيير السلوك يتطلب حافًزا قوًيا؛ ويجب 	 

انتقاء المتدربين بعناية.
غالًبا ما يحتاج المحتوى إلى تعديل ليناسب 	 

الوضع المحلي.
يجب تعديل اللغة والرسائل لتناسب 	 

المتلقين.
الحاجة إلى موارد كبيرة من أجل الرصد 	 

الالحق للسلوك )المحسن( وتصحيح أي 
أخطاء.

بصفة عامة، عمليات 
التدريب هي أنشطة لمرة 
واحدة؛ ومع ذلك، توجد 

حاجة إلى بعض المتابعة 
أو الرصد لفترة معينة من 

الزمن.

الجدول 21: على الرغم من أن معظم الخدمات التي تقدمها وحدة األمن االقتصادي تناسب إحدى هذه الفئات 
الثالث، فإن بعضها - مثل النقل واالتصاالت - لم ُتذكر هنا.

مالحظــة: مــن الشــائع فــي مشــاريع األمــن االقتصــادي أن تحتــوي علــى أكثــر مــن مكــون واحــد للخدمــة. علــى 
ســبيل المثــال، يمكــن دمــج إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الزراعيــة مــع تدريــب المزارعيــن  أو توفيــر المدخــالت 

الزراعيــة )دعــم ســبل كســب العيــش( أو كليهمــا.

البنية التحتية العامة أو المملوكة للمجتمع المحلي التي تتولى المؤسسات العامة أو الجمعيات المحلية وليس األسر الفردية بناءها وصيانتها.  88
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مقدم الخدمة  3.5.2
توجد ثالثة خيارات رئيسية عندما يتعلق األمر بمن يقدم الخدمة:

تقدم »اللجنة الدولية« الجزء األكبر من الخدمة.أ. 
تشترك »اللجنة الدولية« وشريك واحد أو عدة شركاء محليين في تقديم الخدمة.ب. 
يتولى مقدم الخدمة المتعاقد معه تقديم الجزء األكبر من الخدمة.ج. 

يوضح الجدول التالي مقارنة بين هذه الحاالت الثالث.

التنفيذ المشترك بين تنفيذ »اللجنة الدولية«
»اللجنة الدولية« والشريك 
المحلي )الشركاء المحليين(

تنفيذ مقدم الخدمة المحلي

موقف  
اعتيادي

يوجد حاجة إلى استجابة 
سريعة في حين تكون القدرات 

المحلية ضعيفة للغاية بدرجة 
ال تمكنها من أداء دور مهم في 

االستجابة.

القدرات المحلية تغطي جزًءا 
من الخدمة. وتتولى »اللجنة 

الدولية« البقية.

القدرات المحلية كافية لتقديم 
الخدمة المطلوبة من حيث الكم 

والكيف.

تنفذ »اللجنة الدولية« حملة مثال
للقضاء على الديدان في 

الماشية.

تتولى »اللجنة الدولية« تدريب 
العاملين في مجال صحة 

الحيوان في المجتمع المحلي 
وتجهيزهم. والحًقا،

يعملون على نحو مستقل على 
أساس استرداد التكاليف.

االستعانة بمقدم خدمة محلي 
لحرث حقول المزارعين.

التحكم المباشر.	 الفرص
سهولة ضمان المساءلة.	 
االتصال المباشر 	 

بالمستفيدين.
الحضور.	 

يمكن لمساهمة المجتمع 	 
المحلي تعزيز االستدامة 

والقدرة على الصمود.
يمكن جعل تقديم »اللجنة 	 

الدولية« الدعم مشروًطا 
)على سبيل المثال أال 

يجري حرث الحقول إال بعد 
تطهيرها(.

أكثر استدامة.	 
معرفة أفضل بالمجتمع 	 

المحلي والوضع المحلي.
غالًبا ما تكون أكثر فعالية من 	 

حيث التكلفة.

قد يتعطل الوصول.	 التحديات
معرفة بالمجتمع المحلي 	 

والوضع أقل من معرفة مقدم 
الخدمة المحلي.

ال تبني القدرة على الصمود.	 

قد ال يكون المجتمع المحلي/	 
الشريك المحلي منظًما تنظيًما 

جيًدا.
من الصعب إنفاذ االتفاق 	 

)مذكرة التفاهم(.

أكثر صعوبة لضمان 	 
المساءلة.

سيطرة أقل على العملية.	 
من الصعب ضمان عدم 	 

االنحياز والحياد.
المسؤولية قد تمثل قضية إذا 	 

كانت هناك مشكالت.

ال حاجة إلى وثيقة، إذ تكون وثيقة رسمية
»اللجنة الدولية« هي الطرف 

المنفذ الوحيد.

يمكن النص على الشراكة في 
مذكرة تفاهم.89

يجري توقيع عقد وفًقا لقواعد 
شعبة الشؤون اللوجستية التابعة 
لـ»اللجنة الدولية« وإجراءاتها.

الجدول 22: اختيار مقدم الخدمة له آثار كبيرة ويجب أن يتم على أساس كل حالة على حدة.

لمعرفة المزيد عن مذكرات التفاهم، انظر القسم 2-2-3.  89
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6.2  استعادة الحصول على الخدمات من خالل 
الدعم الهيكلي )طريقة الدعم(

فــي األوضــاع التــي تكــون فيهــا القــدرات المحليــة ضعيفــة للغايــة بحيــث ال يمكنهــا توفيــر الخدمــات المناســبة 
لجميــع المحتاجيــن إليهــا، يمكــن لـ»اللجنــة الدوليــة« المســاعدة فــي اســتعادة الخدمــات األساســية عــن طريــق 
دعــم ســلطة محليــة أو مقــدم خدمــة. ويشــار إلــى تلــك العمليــة باســم الدعــم الهيكلــي أو دعــم القــدرات المحليــة.

الشكل 38: أنشأت »اللجنة الدولية« هذه الحّضانة في غزة، وهي توفر للمزارعين شتالت جيدة، وتديرها 
جمعية مزارعين محلية.

ُيعــد دعــم القــدرات المحليــة مــن حيــث المبــدأ أكثــر اســتدامة مــن أداء دور البديل فــي الخدمــات )الحالــة الثالثة(. 
ــا أطــول ومــن المحتمــل أن تكــون النتائــج صعبــة  علــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن تســتغرق التغييــرات وقًت

القيــاس.
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يورد الجدول التالي بعض أمثلة للجهات التي يمكن أن تدعمها وحدة األمن االقتصادي.

الخدمات التي تقدمهاجهة تتلقى دعًما
الجهة90

نوع الدعم المقدم
من »اللجنة الدولية«

المستفيدون المحتملون

التقييمات األولية 	 الجمعية الوطنية
لالحتياجات

التأهب للكوارث 	 
واالستجابة لها

مشاريع صغيرة مدرة 	 
للدخل

بناء القدرات	 
المعدات	 
وسائل النقل	 
األجور	 

عامة السكان، وضحايا صدمة 
أو كارثة ما

الخدمات الزراعيةوزارة الزراعة
التدريب والدعم الفني	 
مكافحة اآلفات	 
البحوث	 
مراقبة الجودة للمدخالت 	 

الزراعية

بناء القدرات	 
مواد المختبرات 	 

وتجهيزاتها
األجور	 
وسائل النقل	 

المزارعون

وزارة الموارد
الحيوانية

الخدمات البيطرية	 
التدريب والدعم الفني 	 

للمربين
مكافحة األمراض	 

بناء القدرات	 
المعدات، وسلسلة التبريد	 
األجور	 
وسائل النقل	 

مربو الماشية

المنظمات غير 
الحكومية،

والجمعيات، 
والجمعيات 

التعاونية المحلية

الدعم الزراعي	 
دعم التسويق للمزارعين	 
أخرى	 

بناء القدرات	 
الدعم المادي	 

المزارعون، ومستفيدون 
متنوعون

التغذية السليمة للسجناء	 إدارة السجن
ضمان الظروف المعيشية 	 

الكافية 

الدعم التغذوي	 
دعم مشاريع الزراعة	 
دعم البنية التحتية للصرف 	 

الصحي )وحدة المياه 
واإلسكان(

نزالء السجون

الجدول 23: في أوضاع ما قبل األزمة وما بعدها، تفضل »اللجنة الدولية« دعم المؤسسات المحلية.

من أجل تعظيم التأثير، غالًبا ما يجري الجمع بين التدخالت الهيكلية ودعم سبل كسب العيش.

دعمــت »اللجنــة الدوليــة« وزارة الزراعــة فــي واليــة غــرب االســتوائية، جنــوب الســودان، مــن خالل مشــروع 
عــت البــذور المحســنة علــى المســتفيدين األفراد.  إلكثــار البــذور. ثــم وزِّ

الخدمة ذات الصلة من منظور وحدة األمن االقتصادي.  90



استجابة وحدة األمن االقتصادي  88

قبل تقديم الدعم لجهة محلية، يجب توضيح عدد من الجوانب على النحو التالي:

األسئلة التي تجب اإلجابة عليهانقاط تؤخذ في االعتبار

األهمية )الحاضر 
والمستقبل(

هل الجهة المعنية ضرورية للمجتمع؟ هل من المرجح أن تظل مهمة فى المستقبل؟91 

هل عملت هذه الجهة على نحو صحيح في الماضي، أم كانت تعاني ضعًفا مزمًنا بالفعل التاريخ والمراجع
ونقًصا في التمويل قبل الصدمة؟

إلى أي مدى يمكن للجهات المعنية تعبئة الموارد؟ ما مدى استدامة هذه الموارد؟ ما التمويل والموارد
الفجوات المتبقية؟

الوصول لألفراد 
الضعفاء

من الذي سيستفيد من الخدمات المقدمة؟ هل تستطيع الفئات التي تستهدفها »اللجنة 
الدولية« الحصول على الخدمات؟ هل ستكون الخدمات مجانية، أم ستكون هناك خطة 

السترداد التكاليف؟

ما الضمانات التي يمكن أن تحصل عليها »اللجنة الدولية« أن الموارد المقدمة ستستخدم المساءلة
استخداًما صحيًحا أو لصالح السكان المستهدفين؟

االمتثال للمبادئ 
اإلنسانية

عندما تقتضي الضرورة، يجب إجراء تقييم أولي لسجل الجهات المعنية من حيث الحياد 
وعدم االنحياز.

كيف يمكن لـ»اللجنة الدولية« ضمان استمرار الجهة المعنية في العمل بعد انتهاء الدعم؟استراتيجية الخروج

الجدول 24: بعض النقاط التي يجب التعامل معها عند النظر في تقديم الدعم للقدرات المحلية.

فــي التدخــالت الهيكليــة، قــد تعــرف »اللجنــة الدوليــة« المســتفيدين النهائييــن، أو قــد ال تعرفهــم. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، حيثمــا أمكــن، يجــب فحــص الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــة التــي تتلقــى دعًمــا للمســتفيدين مــن وقــت 

آلخــر مــن حيــث تقديــم الخدمــة فعلًيــا وجودتهــا.

إذا كان الدعم كبيًرا أو مكرًرا أو كليهما، فيجب صياغة مذكرة تفاهم )انظر القسم 2-1-2(.

في بعض األماكن، يوجد العديد من المنظمات المحلية التي أنشئ العديد منها لغرض وحيد هو جذب أموال الجهات المانحة.  91
مكتب مدير دائرة العمليات 12/13 العمليات المدارة عن ُبعد - إطار عمل توجيهي:  92

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/institutional-policy/remotely-mng-op/index.html

7.2  الحالة الخاصة للعمليات المدارة عن ُبعد
يأتي القسم التالي من مقدمة إطار عمل »اللجنة الدولية« للعمليات المدارة عن بعد.92 

 
“أصبحــت اإلدارة عــن ُبعــد تدريجًيــا أداة تشــغيلية ناجعــة تمكــن »اللجنــة الدوليــة« ليــس فقــط مــن االســتمرار 
فــي العمــل فــي ظــروف اســتثنائية، ولكــن أيًضــا مــن حمايــة الســكان ومســاعدتهم والوصــول إليهــم فــي بيئــات 

يتعــذر الوصــول إليهــا بطريقــة أخــرى”.
 

ســوف تعمــل »اللجنــة الدوليــة« دائًمــا علــى زيــادة اتصالهــا المباشــر بالمســتفيدين إلــى أقصــى حــد، وتســعى 
ــا  ــا مــن أجــل نشــر موظفيه ــول بينه ــة وألن تحظــى بالقب ــع األطــراف المعني ــى جمي ــا للوصــول إل ســعًيا حثيًث
واالســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية. ومــع ذلــك، فــإن التوجهــات والتغيــرات التــي تطــرأ علــى البيئــة التــي تعمــل 
فيهــا المنظمــات اإلنســانية تعنــي أن الشــواغل األمنيــة الخطيــرة وإصــرار بعــض الــدول المتزايــد يتطلبــان مــن 
»اللجنــة الدوليــة« مراجعــة نهجهــا التشــغيلي. وقــد أصبحــت اإلدارة عــن بعــد ممارســة تشــغيلية راســخة بحــد 
ذاتهــا وينبغــي االعتــراف بهــا علــى هــذا النحــو. علــى الرغــم مــن ذلــك، حتــى لــو كان نهــج اإلدارة عــن بعــد 
يتيــح بعــض المرونــة لفتــرة معينــة مــن الوقــت، فــإن الهــدف النهائــي ســيكون دائًمــا هــو اســتئناف الممارســات 

التشــغيلية العاديــة واســتئناف العمــل مباشــرًة مــع المســتفيدين.
 

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/institutional-policy/remotely-mng-op/index.html
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قــد تواجــه البعثــات ســيناريوهات مختلفــة يكــون فيهــا الوصــول مقيــًدا ويجــب وضــع نظــام لــإلدارة عــن ُبعــد. 
علــى ســبيل المثــال، حيــث »اللجنــة الدوليــة«:

نشطة منذ فترة وعلى دراية كبيرة بالمنطقة، وهي معروفة للسلطات والجماعات المسلحة والسكان، ولديها 	 
موظفون مقيمون يتمتعون بالخبرة، لكن حدًثا مفاجًئا يتطلب إجالء جميع الموظفين المتنقلين )مثل العراق(.

لم يكن لها وجود دائم في السنوات األخيرة، ولكن كانت لها عمليات مستمرة مع الموظفين المقيمين 	 
والجمعية الوطنية )مثل الصومال منذ عام 2008(.

ال ُتمنح حق الوصول من الدولة أو جهة فاعلة مسلحة غير حكومية، ومن ثم فإن الخيار الوحيد هو العمل 	 
من خالل شركائها )مثل إعصار نرجس في ميانمار، وأجزاء من السودان، ووالية تشهاتيسجاره(.

لديها حق الوصول إلى بعض أجزاء البلد دون غيرها.	 
لم تنشط منذ عدة سنوات، لكن الظروف المتغيرة تجعل العودة التدريجية ممكنة )بإدارة وتوجيه دقيقين(.	 

ويجب على »اللجنة الدولية« النظر في نوعين من نماذج التشغيل لعملياتها:
1( يمكــن لـ»اللجنــة الدوليــة« الوصــول إلــى المنطقــة، لكــن الموظفيــن المتنقليــن أو مديــر البرنامــج )ســواء كان 
متنقــاًل أم مقيًمــا( لديهــم وصــول محــدود أو ليــس لديهــم إمكانيــة الوصــول. وســتوجد مجموعــة مــن اإلجــراءات 
ــة  ــى التدابيــر المعمــول بهــا لضمــان أمــن موظفــي »اللجن ــة إل ــة لضمــان الجــودة والمســاءلة، باإلضاف الداخلي

الدوليــة« الذيــن يبقــون فــي المنطقــة.
 

ــا مــن خــالل طــرف  ــق أهدافه ــة الوصــول، وتواصــل الســعي لتحقي ــة« إمكاني ــة الدولي ــدى »اللجن ــس ل 2( لي
ثالــث. وذلــك الطــرف الثالــث هــو جمعيــة وطنيــة )بوصفهــا شــريًكا أساســًيا( أو منظمــة خارجيــة. ويجــب أن 
يكــون هنــاك نهــج مختلــف بشــأن العالقــة والجــودة وعمليــات المســاءلة اســتناًدا إلــى مــا إذا كانــت األنشــطة تنفــذ 

بالتعــاون مــع جمعيــة وطنيــة أو منظمــة خارجيــة.

بالنسبة لـ»اللجنة الدولية«، ُيعد نموذج التشغيل الثاني فقط هو اإلدارة عن ُبعد.

توصيات بشأن العمليات المدارة عن ُبعد  1.7.2
ينطــوي تقديــم المســاعدة عــن بعــد للمســتفيدين علــى عــدد مــن المخاطــر. ويلخــص الجــدول التالــي عــدًدا منهــا، 

إلــى جانــب االســتراتيجيات الممكنــة للتخفيــف مــن حدتهــا.

استراتيجية التخفيف من حدتها التحديات المحتملة

التي تواجهها »اللجنة 
الدولية«

 

تتعرض »اللجنة الدولية« 
لضغوط  للعمل بطريقة اإلدارة 

عن بعد بحيث يتم التنازل 
عن بعض السيطرة لألطراف 

المعنية المحلية.

من أجل إجراء تقييم أولي لهذا الخطر بطريقة سليمة، من الضروري إجراء 
تحليل لألطراف المعنية.93 إذا كشف التحليل أن الضغط على »اللجنة الدولية« 

للعمل عن بعد يأتي من الجهات المحلية/ الشركاء المحليين )ربما عن طريق 
وسطاء(، فإنه من المهم فهم الدوافع الكامنة. وإذا كانت األسباب اقتصادية 

بطبيعتها، يجب أن تصر »اللجنة الدولية« قدر اإلمكان على ضرورة االمتثال 
لمعاييرها الدنيا. وفي الحاالت القصوى )مثل التهديدات أو الحوادث األمنية 

المصطنعة(، قد يكون تعليق المشروع مؤقًتا هو الخيار األمثل.

مثل الوضع السابق ذكره، يمكن 
أن تتعرض »اللجنة الدولية« 
لضغوط من الجهات الفاعلة 

المحلية لالستمرار في اإلدارة 
عن بعد على الرغم من تحسن 

الوضع األمني العام.

يمكن أن تمثل العودة إلى طريقة التشغيل العادية بعد فترة من إدارة العمليات عن 
بعد تحدًيا ألنها تنطوي على استعادة السيطرة مرة أخرى من الجهات المحلية. 

وهنا أيًضا، يعتمد االنتقال السلس على الفهم الجيد لطبيعة األطراف المعنية 
ودوافعها.

لالطالع على وصف لتحليل األطراف المعنية، انظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، التخطيط والرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن   93
االقتصادي، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2017 )الوحدة الثانية(.
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ال يتمتع موظفو »اللجنة 
الدولية« المقيمون بالمهارات 

الالزمة إلدارة األنشطة 
المطلوبة.

يجب تعويض الموظفين المقيمين على نحو مناسب )تصنيف الوظائف(، على 
أساس تعقيد عمليات اإلدارة عن بعد ومستوى مسؤولية الموظفين.

 
عند الضرورة، قد يتطلب األمر تعيين موظفين ذوي مهارات عالية.

 
كقاعدة عامة، يجب أن تبقى البرامج التي تدار عن بعد بسيطة قدر اإلمكان.

 
يجب إجراء تقييم أولي للثغرات في الموارد البشرية على نحو سليم حتى يمكن 

تطوير القدرات وفًقا لذلك.

ممارسة األطراف المعنية 
المحلية الضغط على الموظفين 

أو الشركاء المحليين

لتجنب المخاطر المرتبطة بهذا الوضع، يجب أن يكون الموظفون المتنقلون أو 
اإلدارة مسؤولين عن اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمساعدات ومعايير 

المشروع وطرق تنفيذه. ويمكن اإلشارة إلى هذا الترتيب متى تعرض الموظفون 
المحليون أو الشركاء لضغوط لتعديل اإلجراءات.

التي تواجه الشركاء المحليين

ال يتمتع الشركاء المحليون 
بالمهارات الالزمة إلدارة 

األنشطة المطلوبة

يجب إبقاء البرامج بسيطة قدر اإلمكان.
 

يجب تحديد الثغرات وتطوير القدرات المطلوبة وفًقا لذلك.

مسؤوليات كل من الشركاء 
المحليين وموظفي وحدة 

األمن االقتصادي )المتنقلون 
والمقيمون( غير واضحة

هناك حاجة إلى إجراءات رسمية لتوضيح كيفية تنفيذ العمل في طريقة اإلدارة 
عن بعد. ويمكن تدوين هذه اإلجراءات في العقود، أو مذكرات التفاهم، أو 

خطابات االتفاق مع الشركاء الخارجيين.
أيًضا، ينبغي تصميم أشكال التقارير بحيث تكون أدوار الشريك المحلي 

ومسؤولياته واضحة.

مخاطر أمنية على الشركاء 
المحليين

عند وضع خريطة لتحديد الشركاء المحتملين، يجب إيالء اهتمام خاص لقدرتهم 
على العمل بأمان في البيئة المحلية.

عدم االمتثال لنهج محايد 
ومستقل وغير متحيز وإنساني

يجب الكشف عن هذا النوع من المشكالت من خالل االتصاالت المنتظمة مع 
المجتمع المحلي المستفيد واألطراف المعنية األخرى. وفي حالة تأكيد هذه 

االدعاءات، وكان الشريك المقصر غير قادر على تصحيح هذه الثغرات أو غير 
راغب في ذلك، فيجب النظر في تغيير الشريك أو تعليق العمل. ويمكن أن تشمل 

االستجابة أيًضا نشًرا للمعلومات بطريقة أكثر منهجية.

الشركاء المحليون يعملون 
لمنظمات أخرى بموجب شروط 
مختلفة أو يطبقون طرًقا مختلفة

يجب محاولة مواءمة النهج مع المنظمات األخرى.
 

يجب أن توضح مذكرة التفاهم ما إذا كان بإمكان األفراد العمل في الوقت نفسه 
لصالح منظمات أخرى وكيف يجري ذلك.

 
إذا استمرت أوجه عدم االتساق الخطيرة، فينبغي النظر في االستعانة بشركاء 

آخرين.

ينبغي توزيع المهام على جميع األطراف المعنية، وينبغي تبادل المسؤوليات االحتيال وسوء استخدام السلع
دورًيا بين األطراف المعنية واألفراد المعنيين.

 
يجب إعطاء األفضلية للتدخالت التي لها مستفيدون مستهدفون واضحون وغير 
مثيرين للجدل )مثل مرضى العظام( والتي تشمل السلع والموارد التي يصعب 

إساءة استخدامها )التي تكون مرئية وسهلة التتبع على سبيل المثال(.
 

يجب أن يكون المستفيدون قادرين على االتصال بـ»اللجنة الدولية« مباشرًة 
)اتصال ثنائي االتجاه(.
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من الصعب ضمان مساءلة 
المانحين )الرصد، وتتبع 

التوزيع(

ينبغي استخدام قنوات االتصال المختلفة، ويجب أن يكون السكان المستفيدون 
قادرين على االتصال بـ»اللجنة الدولية« مباشرًة )على سبيل المثال عن طريق 

خط ساخن أو موقع إلكتروني(. ويمكن أن يعزز هذا األمر الرقابة المجتمعية 
ويتيح لـ»اللجنة الدولية« أن تكون أكثر اطالًعا على أوجه القصور.

 
يجب طلب الصور ومقاطع الفيديو كدليل على األنشطة الرئيسية )عمليات 

التوزيع، والنقد مقابل العمل .. إلخ(.
 

يجب إجراء عمليات تحقق عشوائية مع المستفيدين )خالل الزيارات الميدانية عند 
منح إمكانية الوصول أو عبر الهاتف أو زيارة للمكتب(.

 
يجب االتفاق على الحد األدنى لمتطلبات تتبع التوزيع )إثبات المعاملة( مع 

الشركاء.

يجب االتفاق على أدوات رصد مناسبة )مع األطراف المعنية(.ضعف جودة الرصد أو التقارير
 

يجب استخدام تقنيات جديدة مثل صور األقمار الصناعية والكاميرات بخاصية 
النظام العالمي لتحديد المواقع، إلى جانب عمليات “التحليق” )على سبيل المثال 

للبرامج الزراعية( حيثما كان ذلك ممكًنا للتحقق من المعلومات.

يجب تصميم استراتيجية االتصال لضمان أن المستفيدين على اطالع على قلة القرب من المستفيدين 
مجريات األمور وقادرين على االتصال بـ»اللجنة الدولية« مباشرًة.

التواصل ووضع عالمات تحمل شعار »اللجنة الدولية« )منشورات، أو عدم الظهور
التغليف.. إلخ(.

الجدول 25: التحديات الشائعة في العمليات عن بعد.

ــاعدة  ــة لمس ــي مصمم ــة. وه ــة عام ــاله طبيع ــورة أع ــا المذك ــن حدته ــف م ــتراتيجيات التخفي ــر واس للمخاط
ــي. ــد تكــون مناســبة للوضــع المحل ــات عــن بع ــي صياغــة اســتراتيجية محــددة للعملي ــن ف ــن الميدانيي الموظفي

 
يمكــن االطــالع علــى إرشــادات إضافيــة حــول عمليــات وحــدة األمــن االقتصــادي فــي العمليــات المــدارة عــن 

ُبعــد فــي مركــز مــوارد األمــن االقتصــادي.94

انظر، على سبيل المثال، الوثائق الداخلية التالية: مراجعة اإلدارة عن بعد الخاصة بوحدة األمن االقتصادي، آب/ أغسطس 2012، ودليل اإلدارة عن   94
بعد الخاص بوحدة األمن االقتصادي، اليمن، تشرين األول/ أكتوبر 2015.
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في هذا الفصل سوف:
نستعرض مجموعة كبيرة من السلع األساسية والخدمات التي يمكن أن توفرها وحدة األمن االقتصادي.	 
نسرد أنواع مشاريع األمن االقتصادي األكثر شيوًعا التي يمكن من خاللها توفير هذه السلع األساسية 	 

والخدمات.
نقدم أمثلة ألنواع المشاريع األكثر شيوًعا ووثائق مرجعية لها.	 

السلع األساسية والخدمات التي توفرها وحدة األمن االقتصادي  1.0.3
فــي مقــدور وحــدة األمــن االقتصــادي توفيــر مجموعــة كبيــرة للغايــة مــن الســلع األساســية والخدمــات. ويمكــن 
تجميعهــا فــي ســتة مجــاالت من حيــث الموضــوع: الغــذاء، والمســتلزمات المنزلية األساســية، والســلع األساســية 
اإلنتاجيــة،95 والنقــد، والقســائم، والخدمــات. وفــي مصطلحــات بنيــة بيانــات وحــدة األمــن االقتصــادي، يشــار 
إلــى هــذه المجموعــات بمصطلــح أنــواع الســلع األساســية،96 وســيتم تنظيــم هــذا الفصــل بمــا يتماشــى مــع هــذا 
التصنيــف. ويتضمــن كل قســم خــاص بســلعة أساســية رســًما توضيحًيــا يظهــر تنــوع المســاعدة التــي يمكــن أن 

تقدمهــا وحــدة األمــن االقتصــادي ويتيــح للموظفيــن أفــكاًرا جديــدة.

أنواع المشاريع  2.0.3
ــا  ــا رســمًيا مــن مصطلحــات وحــدة األمــن االقتصــادي.97 وهــو يســتخدم هن “نــوع المشــروع” ليــس مصطلًح
ــة  ــة، وتدريــب متطوعــي الجمعي ــع األغذي لوصــف نــوع عــام مــن المشــاريع، مثــل تحصيــن الماشــية، وتوزي
الوطنيــة. وفــي هــذا القســم، يجــري تصنيــف أنــواع المشــاريع فــي الغالــب حســب نــوع الســلعة األساســية.98

أوراق المشروع  3.0.3
مــن أجــل عــدد مــن أنــواع المشــاريع المهمــة، أنشــأ متخصصــو وحــدة األمــن االقتصــادي أوراق مشــروع مــن 
صفحــة إلــى صفحتيــن تلخــص النقــاط الرئيســية التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تخطيــط هــذا النــوع مــن المشــاريع 

وتنفيــذه )مثــل تحصيــن الماشــية(.

ويتمثل الغرض من هذه األوراق في:
تمكين الموظفين غير المتخصصين من الحصول بسرعة على نظرة عامة على أهم جوانب المشروع )ما 	 

المعلومات األساسية المطلوبة في أثناء التقييم األولي؟ هل تنطبق أي اعتبارات قانونية؟ أين يمكنني أن أجد 
إرشادات وأمثلة إضافية؟(.

إتاحة فهم جيد للموظفين للعملية الموصى بها حتى يتمكنوا من تخطيط المشروع بفعالية.	 

ال تهــدف أوراق المشــروع إلــى تحويــل غيــر المتخصصيــن إلــى متخصصيــن. ويجــب إشــراك المتخصصيــن 
فــي أي خطــوة تخطيــط أو تنفيــذ تتطلــب دعًمــا فنًيــا! علــى الرغــم مــن ذلــك، ينبغــي أن تجعــل أوراق المشــروع 

مــن األســهل علــى الموظفيــن غيــر المتخصصيــن توقــع فــي أي مراحــل المشــروع ســيحتاجون دعًمــا فنًيــا.

هذه سلع أساسية عينية لدعم سبل كسب العيش.  95
انظر الوثيقة الداخلية التالية )متاحة في مركز موارد األمن االقتصادي(: موجز تنفيذي لوحدة األمن االقتصادي حول فئات البيانات، حزيران/ يونيو   96

.2017
على الرغم من وجود بعض االختالفات، فإن أنواع المشاريع المعروضة في الجداول في هذا الفصل تتوافق مع أنواع معامالت وحدة األمن   97

االقتصادي )انظر نبذة مختصرة عن فئات بيانات وحدة األمن االقتصادي، مثل الحاشية أعاله(.
تشمل االستثناءات تحصين الماشية وحراثة األراضي بالجرارات المدرجة تحت عنوان السلع األساسية اإلنتاجية بداًل من الخدمات من أجل الحفاظ   98

على التماسك بين الموضوعات.
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ُتعرض ورقة المشروع لتوزيع الحصص الغذائية في شكل مثال على النحو التالي:

الحصص الغذائية للتوزيع العام لألغذية

المقدمة

التوزيع العيني لألغذية هو تدخل لإلغاثة يساعد على حماية األرواح في حالة حدوث الغرض، والسياق
أزمة حادة. ويجب أن ينفذ التدخل بسرعة وكفاءة. وُيعد هذا هو الخيار األمثل عندما 

يتعذر تنفيذ برنامج التحويالت النقدية بسبب عدم قدرة السوق على تلبية الطلب أو عندما 
ال يتمكن السكان المستهدفون من الوصول إلى األسواق.

 
يمكن تقديم الحصص الغذائية دون شروط )وهو األكثر شيوًعا( أو بشروط كجزء من 

برامج محددة )مثل الغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل التدريب( وعمليات توزيع األغذية 
الشاملة الموجهة.

الحصص الغذائية الجافة، والمعلبات، والمكمالت الغذائية، والوجبات الساخنة.أمثلة

األمور الرئيسية 
الواجب تقييمها تقييًما 

أولًيا

حجم األسرة، والحالة/ متطلبات التغذية، )مسح نقاط التنوع الغذائي لألسر ومحيط 
منتصف العضد لألطفال(، وخصائص النظام الغذائي حسب الثقافة السائدة، ووجود 
تجهيزات الطهي )األواني والوقود(، والقدرة على تخزين المواد الغذائية، ومعايير 

النظافة العامة، وعادات التغذية، وهل األشخاص يتنقلون أم من المحتمل أن يبقوا في 
مكان ما لبعض الوقت، وتوافر المياه للطهي )الجودة والكمية(.

أمور تتعلق بالمستفيدين

يجب أن يستند توزيع الغذاء دائًما إلى االحتياجات )أي الفئات المستهدفة التي ال تستطيع المعايير
توفير احتياجاتها الغذائية دون دعم خارجي(. واستناًدا إلى طبيعة األزمة وحجمها 

والقدرة على االستجابة، يمكن للتدخل محاولة تغطية المجتمع المحلي المستفيد بأكمله 
)التوزيع الشامل( أو التركيز على أكثر الفئات ضعًفا داخل هذا المجتمع المحلي، مثل 

النساء الحوامل والمرضعات، واألطفال دون سن الخامسة أو كبار السن.

معلومات محددة
يجب جمعها في أثناء 
عملية التسجيل )على 

مستوى األسرة(

باإلضافة إلى بيانات األسرة األساسية )انظر قسم التسجيل(، قد تكون هناك حاجة إلى 
المعلومات التالية: وجود أفراد ضعفاء )مثل النساء الحوامل والمرضعات، واألشخاص 
المصابين بأمراض مزمنة، واألشخاص المعاقين، واألطفال دون سن الخامسة، وكبار 

السن، واألسر التي تعولها نساء، واألطفال المسجلين في برنامج سوء التغذية الحاد(.

أمور تتعلق بالسلع

يجب أن تأخذ الحصص الغذائية في االعتبار الكمية، التي تقاس بالكيلو كالوري للشخص مواصفات األصناف
الواحد في اليوم )يبلغ معيار »اللجنة الدولية« 2400 كيلو كالوري للفرد في اليوم(، 

والنوعية )أي المجموعات الغذائية المطلوبة وكمياتها(، والعادات الغذائية حسب الثقافة 
السائدة، وطول مدة عمليات التوزيع وتواترها. لحساب الحصص الغذائية بدقة، يمكن 

)http://www.nutval.net( استخدام أداة حساب القيمة الغذائية

تضمن شعبة الشؤون اللوجستية، وهي الجهة المسؤولة، احترام معايير الجودة وإجراء شراء السلع
االختبارات المعملية الالزمة. ويجري حالًيا تحديث المواصفات في كتالوج األصناف 
الخاص بـ»اللجنة الدولية«/ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

)كتالوج األصناف في حالة الطوارئ(.

تضمن شعبة الشؤون اللوجستية، وهي الجهة المسؤولة، الوفاء بالمتطلبات األساسية تخزين السلع
)إجراء اختبارات المذاق عند استالم السلع وفي أثناء تخزينها، وتخزين األجولة أو 

الكراتين على منصات، والتحكم في درجات الحرارة والرطوبة، وإبعاد اآلفات، ومراقبة 
معايير التخزين )قاعدة ما يدخل أواًل يخرج أواًل(.

التعبئة والنقل إلى
موقع التوزيع

التفريغ: يجب أواًل معرفة كيف سيجري تسليم السلع )على سبيل المثال، هل ستكون 
األصناف في عبوات تناسب حجم األسرة، أو هل يجب تشارك بعض األجولة على 

الفور؟(. إذا كانت هناك حاجة إلعادة التفريغ، يجب التفكير في القيام بذلك في المخزن، 
خاصًة إذا كان التوزيع ينفذ في بيئة ال يمكن توقع تطوراتها.

 
التأكد من تحميل السلع بطريقة تتيح تفريغها بكفاءة )على سبيل المثال، إذا كان هناك 

موقعان للتوزيع في اليوم نفسه، فيجب التأكد من أن كل الملح ليس في الجزء األسفل من 
شاحنة واحدة(.

http://www.nutval.net
https://itemscatalogue.redcross.int/index.aspx
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الحصص الغذائية للتوزيع العام لألغذية

 التوزيع واالستخدام

غالًبا ما تكون الحصص الغذائية ثقيلة الوزن، وال سيما إذا جرى توزيع محاصيل توزيع السلع
أساسية. بالتالي، يجب التفكير الكافي في مسألة الوصول )يجب أن يتاح للشاحنات أو 

للقوارب وصول مباشر إلى الموقع(، والتفريغ )يجب ترتيب أكوام السلع بالطريقة األكثر 
فعالية(، والعمالة المطلوبة للتفريغ، وكيف سينقل المستفيدون السلع من موقع التوزيع إلى 

منازلهم.

نقاط إضافية

المساءلة أمام السكان 
المتضررين

عندما يقتضي األمر، يجب توصيل التوصيات الخاصة بالتغذية على سبيل المثال من 
خالل عرض للطهي أو إعالنات في اإلذاعة أو ملصقات. ولهذا األمر أهمية كبيرة في 

حالة توزيع مكمالت غذائية مثل  SuperCereal أو أطعمة جاهزة.

المؤشرات المناسبة 
)المخرجات 

والنواتج(

خالل التقييمات األولية لعملية الرصد بعد التوزيع على مستوى األسرة، يجب النظر في 
كمية المواد الغذائية المستلمة والمستهلكة مقابل الكميات المباعة أو التي جرى تشاركها 
أو كلتيهما، وكم استغرقت من الوقت، وعدد الوجبات في اليوم، وتكوين الوجبات )نقاط 

التنوع الغذائي لألسر(، والقياسات األساسية وعملية الرصد بعد التوزيع ومحيط منتصف 
العضد لألطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات، واألموال المدخرة 

لتلبية االحتياجات األساسية األخرى، ومستوى الرضاء .. إلخ.

الجدول 26: ورقة مشروع لتوفير الحصص الغذائية

يمكــن االطــالع علــى جميــع أوراق المشــروع الحاليــة فــي مركــز مــوارد األمــن االقتصــادي فــي قســم اإلدارة 
ــة أوراق  ــا وإضاف ــاذج. ويجعــل هــذا األمــر مــن الســهل تحديثه ــذ/ األدوات والنم ــج/ التنفي ــى النتائ ــة عل القائم

جديــدة.
 

مالحظة: يجب استخدام أوراق المشروع معه، على الرغم من عدم إدراجها في هذا الدليل.
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1.3  السلع الغذائية األساسية وأنواع المشاريع 

تم تغطية بعض التدخالت ذات الصلة بالتغذية في أقسام أخرى: زراعة الخضروات تحت قسم التدخالت اإلنتاجية، في حين يأتي الغذاء مقابل العمل   99
تحت قسم النقد.

الشكل 39: مطبخ حساء في مدغشقر تديره جمعية الصليب األحمر في مدغشقر بدعم من الصليب األحمر 
الفرنسي.

ــة  ــي والحال ــتهالك الغذائ ــين االس ــى تحس ــدف إل ــة ته ــن تدخــالت لإلغاث ــارة ع ــة عب ــذه الفئ ــي ه ــاريع ف المش
ــى  ــد يتول ــة الدوليــة« بعــض هــذه المشــاريع، فــي حيــن ق ــة التابعــون لـ»اللجن ــة. ويديــر خبــراء التغذي التغذوي
موظفــو وحــدة األمــن االقتصــادي غيــر المتخصصيــن بعضهــا اآلخــر، مثــل عمليــات التوزيــع العــام لألغذيــة، 

بدعــم مــن أحــد أخصائيــي التغذيــة. وفيمــا يلــي الســلع الرئيســية التــي يمكــن توفيرهــا.

أصناف متعلقة 
باالستهالك 

الغذائي والتغذية

أغذية غير 
أساسية

أغذية
خاصة

حصة غذائية 
كاملة

أجهزة حفظ األغذية وتجهيزها

المذاق )القهوة 
والشاي والسكر(

أغذية مهمة من 
حيث الثقافة

أغذية للمناسبات 
الدينية

أغذية مكملة

أغذية مكملة/
عالجية

المواد الغذائية األساسية
بقوليات

زيت
ملح

وجبات 
سائلة

حصة 
غذائية جافة

أغذية 
مركزة

مادة BP 5 أغذية 
معززة )خليط الذرة 

والصويا(

الشكل 40: نظرة عامة على السلع األساسية ذات الصلة باألغذية.

يمكــن توزيــع هــذه الســلع األساســية مــن خــالل عــدد مــن أنــواع المشــاريع، وأكثرهــا شــيوًعا الموضحــة فــي 
الجــدول التالــي.99 
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أمثلة/ وثائق مرجعيةالوصف100نوع المشروع

التوزيع العام لألغذية
)الحصة الجافة(

توزيع موجه شامل أو 
جزئي

يهدف إلى الوقاية من 
سوء التغذية وحاالت 
نقص المغذيات الدقيقة

يمكن لغير المتخصصين تنفيذه بدعم من 
أحد أخصائيي التغذية )على سبيل المثال 

لالستهداف، وتحديد الحصة الغذائية، 
والرصد(.

 
يمكن أيًضا توفير أدوات الطهي أو الطاقة 

أو كلتيهما.

يجب تعديل الحصة الغذائية لتناسب الوضع 
المحلي بناًء على:

االحتياجات )القيمة التغذوية(.	 
العادات الثقافية بشأن تناول الطعام 	 

والقبول.
القيود اللوجستية )على »اللجنة الدولية« 	 

والمستفيدين(.

يمكن توجيه بعض األصناف لفئات أو 
احتياجات محددة )مثل الدقيق المعزز 

لألطفال(.

برنامج غير منتظم )مؤقت(.

وثائق أساسية 
صفحة التغذية )مركز موارد األمن 	 

االقتصادي(.
موجز التغذية 3 الصادر عن وحدة األمن 	 

االقتصادي بـ»اللجنة الدولية«: التوزيع 
العام لألغذية )مركز موارد األمن 

االقتصادي(.
ورقة السلع األساسية “الحصص الغذائية 	 

للتوزيع العام لألغذية” )مركز موارد 
األمن االقتصادي(.

كتالوجات األصناف في حاالت الطوارئ 	 
)وصف األغذية ومواصفاتها(.

أمثلة: المساعدات الغذائية في مالي، وجنوب 
السودان، وسوريا، ورواندا.

التوزيع العام لألغذية 
)الحصص الغذائية 

المطهوة أو الوجبات 
السائلة(

عادًة ما يكون موجًها
 

الحصص الغذائية 
الكلية أو الجزئية

 
يهدف إلى الوقاية من 
سوء التغذية وحاالت 
نقص المغذيات الدقيقة

يتولى أخصائي تغذية أو غير المتخصصين 
تنفيذه بدعم من أحد أخصائيي التغذية.

 
تعتمد محتويات الحصص الغذائية على ما 

يلي:
السكان المستهدفون )مثل األطفال أو 	 

البالغين أو المرضى(.
األهداف )تغطية كاملة أو جزئية(.	 
االحتياجات )التوازن الغذائي(.	 
الثقافة والقبول.	 
 

يتطلب بيئة مناسبة )أمن المستفيدين 
والعمال، والحصول على المياه، ووجود 

منطقة للطهي(.
 

يعتمد على سلسلة توريد دائمة.
 

يتطلب أدوات طهي كافية، وأدوات للتوزيع، 
وقدرة على التخزين أو مبرد، وطاقة من 

أجل الطهي.
 

يتطلب عدًدا معيًنا من الموظفين.
قد يتطلب تعاون إدارات أخرى )وحدة 
الحماية، ووحدة الصحة، ووحدة الماء 

واإلسكان(.
 

برنامج مستمر

وثائق أساسية: 
العديد من المصادر متاحة في مركز 	 

موارد األمن االقتصادي، صفحة التغذية.
التغذية في االحتجاز - الدليل 3	 

أمثلة:
مطابخ الوجبات الساخنة في الصومال.	 
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ 	 

في أثناء االحتجاز في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وتشاد، وزمبابوي، 

ورواندا.. إلخ.
الوقاية من مرض البيري بيري في كوت 	 

ديفوار.

اإلضافة إلى المدخالت المبّينة، غالًبا ما تزيد مشاريع االستهالك الغذائي والتغذية الوعي بالممارسات الجيدة.  100
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أمثلة/ وثائق مرجعيةالوصف100نوع المشروع

عالج سوء التغذية
توفير منتج عالي القيمة 

الغذائية )أو حصة 
غذائية مطهوة(

 
موجه

 
حصة غذائية كاملة أو 

جزئية

ال ينفذه إال أخصائيي الصحة أو التغذية.
 

قد يتطلب تعاون إدارات أخرى )وحدة 
األمن االقتصادي، ووحدة الماء واإلسكان(.

 
يستخدم المنتجات العالجية أو مزيج من 

المنتجات العالجية واألغذية العادية.
 

يجب أن ينفذ دائًما إلى جانب البرامج 
الوقائية )مثل زيادة الوعي، وإدارة السلسلة 

الغذائية، وحمالت التخلص من الديدان(.
 

يحتاج إلى متابعة كافية )طبية وغير طبية(.
 

برنامج مستمر

وثائق أساسية: 
التغذية في االحتجاز - الدليل 3	 
بروتوكول التغذية الوطني )جميع البلدان(	 

أمثلة:
برنامج التغذية في نيجيريا.	 
برنامج التغذية في جمهورية أفريقيا 	 

الوسطى.
برنامج االحتجاز في مدغشقر 	 

وبوروندي.

الدعم من أجل حفظ 
األغذية وتجهيزها

يمكن أن ينفذها غير المتخصصين.
 

قد تتضمن هذه المشاريع توفير »اللجنة 
الدولية« األجهزة أو تنظيم دورات تدريبية، 

أو دعم خدمات اإلرشاد الزراعي.
 

قد يصحبها تدخل إلنتاج الغذاء أو زيادة 
الوعي بالتغذية أو كالهما.

 
ينبغي أن تتضمن استراتيجية تسويق إذا 

كانت معدة للبيع.

برنامج غير منتظم

أمثلة:
الطماطم المعلبة في إسرائيل واألراضي 	 

المحتلة.
الكرنب المعلب في بوروندي )في 	 

االحتجاز(.
تجفيف البصل في مالي.	 

الجدول 27: أنواع المشاريع الرئيسية التي تشمل األغذية والسلع األساسية المرتبطة بالتغذية.
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2.3  المستلزمات المنزلية األساسية - السلع 
األساسية وأنواع المشاريع 

الشكل 41: بالنسبة للمدنيين النازحين كما هو الحال في هذا المخيم المؤقت في ديم زبير، جنوب السودان، 
تعد مجموعات المستلزمات المنزلية األساسية وسيلة سريعة وفعالة للحفاظ على الحد األدنى من الظروف 

المعيشية.

ُيعــد توفيــر المســتلزمات المنزليــة األساســية نوًعــا مــن تدخــالت اإلغاثــة التــي تهــدف إلــى تحســين الظــروف 
المعيشــية للســكان، عــادًة فــي أزمــة حــادة. ويوضــح الرســم البياني التالــي الســلع األساســية التي يمكــن توزيعها.
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مستلزمات لدعم 
الظروف المعيشية

الطاقة

اإلضاءة

المأوى

المياه 
والصرف 

الصحي

شاحن للهواتف
مولد كهرباء

وقود
فحم
غاز

لوح شمسي
فحم

مصباح 
يعمل بالطاقة 

الشمسية
مصباح يعمل 

بالزيت
مصباح يدوي

شموع

مالبس
أحذية
حقيبة
مظلة

حصيرة/ فراش
مالءة
بطانية
ناموسية

مواد لبناء السقف

مواد للبناء

مواد للعزل
موقد )للتدفئة(
أدوات نجارة

أوعية لتخزين المياه

مواد التنظيف 
ومطهر

مرشح مياه

أقراص تنقية المياه

صابون
مستلزمات النظافة 

النسائية
مستلزمات نظافة 

األسنان

موقد )للطهي(

أواٍن للطهي
مصدر طاقة للطهي

صناديق للتخلص من 
النفايات

مواد بناء مراحيض 
وأماكن استحمام المالبس 

وملحقاتها

مستلزمات 
النوم

النظافة العامة

الطهي

الشكل 42: نظرة عامة على األصناف التي يمكن توفيرها لدعم الظروف المعيشية.

مــن حيــث أنــواع المشــاريع، يتضمــن المشــروع األكثــر شــيوًعا توزيــع مجموعــة مــن 10 أو 15 مــن 
المســتلزمات المنزليــة األساســية نفســها. علــى الرغــم مــن ذلــك، وحســب الوضــع، توجــد أيًضــا مجموعــة كبيرة 
مــن الســلع األساســية األخــرى غيــر الموحــدة التــي يمكــن توفيرهــا لتحســين ظــروف معيشــة الســكان. ومــن 
ــواد  ــي، والم ــة والطه ــة ألغــراض التدفئ ــة الشمســية، والطاق ــل بالطاق ــي تعم ــزة الت ــك األجه ــى ذل ــة عل األمثل

ــأوى. ــة بالم المتعلق
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أمثلة/ وثائق مرجعيةالوصفنوع المشروع
توزيع المستلزمات 
المنزلية األساسية 

)األصناف 
الموحدة(

مناسبة لفئات األشخاص النازحين داخلًيا الذين لهم 
احتياجات متجانسة.

تتضمن المجموعات عادًة مستلزمات مثل مجموعة 
أدوات المطبخ، ومستلزمات النوم، ووسائل تخزين 

المياه، ومستلزمات النظافة العامة، والقماش 
المشمع، والمالبس .. إلخ.

تستخدم في العديد من البعثات الميدانية 
)جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

وجمهورية أفريقيا الوسطى، واألردن .. 
إلخ(.

توفير المستلزمات  
المنزلية غير 

الموحدة

مصادر الطاقة للتدفئة أو الطهي، واألجهزة التي 
تعمل بالطاقة الشمسية، واإلضاءة .. إلخ.

 
قد يتطلب اختيار المستلزمات دعًما من شعبة 

الشؤون اللوجستية/ وحدة الماء واإلسكان.

األلواح الشمسية أو األجهزة التي تعمل 
بالطاقة الشمسية أو كالهما )إسرائيل 

واألراضي المحتلة، أفغانستان(.
 

مصابيح ليد لخفض تكاليف الكهرباء 
)أوكرانيا(.

 
الفحم والحطب )أوكرانيا(.

 
عصي الوقود من قشر األرز  للطهي 

)ميانمار(.
يمكن أن تشمل عملية التوزيع الخيام، ومواد البناء دعم المأوى

وأدواته، والخدمات، ومكون النقد مقابل العمل 
إلصالح المأوى .. إلخ.

 
غالًبا ما تتطلب مساعدة من موظفي وحدة الماء 

واإلسكان وخبراء البناء.

إعادة تأهيل المأوى عن طريق النقد 
مقابل العمل )الفلبين، وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية(.
 

مواد بناء المأوى )العراق(.
 

مواد بناء السقف والعزل )أوكرانيا(.

الجدول 28: أمثلة على أنواع المشاريع المصممة لدعم الظروف المعيشية.

السلع األساسية اإلنتاجية  3.3

الشكل 43: في شمال كيفو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أخصائي زراعي تابع لـ»اللجنة الدولية« يقتلع 
جذور أحد نباتات الكاسافا للتحقق من مستويات اإلنتاج.

يجري توزيع السلع األساسية اإلنتاجية كشكل من أشكال دعم سبل كسب العيش، إما عن طريق تعزيز إنتاج 
الغذاء )مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية( أو عن طريق دعم األنشطة المدرة للدخل )المتاجر، والخدمات .. 

إلخ(. ويشيع توزيع هذه السلع في حاالت األزمات المزمنة.
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السلع 
األساسية 
لدعم سبل 
كسب العيش

مدخالت 
لتربية النحل

صحة 
الحيوان 
واإلنتاج

الزراعة

مدخالت أخرى متنوعة 
لألنشطة المدرة للدخل )مثل 
مبادرة مشروع اقتصادي 

صغير(

خاليا النحل

معدات
فنية

أدوات

توفير 
الحيوانات

أعالف 
الحيوانات

ماشية
مجترات 
صغيرة
خنازير
دواجن
قوارض

مدخالت 
نباتية

أدوات

مدخالت 
أخرى 

للزراعة 

حبوب
بقوليات

خضروات
جذور ودرنات

فواكه

مدخالت 
لمأوى

الحيوانات

مرافق المياه 
والشرب

مدخالت 
بيطرية

أماكن للذبح

خفض 
المخزون

تربية األسماك

صيد األسماك

أفراخ األسماك
أنابيب
مرشحات
شبكات
قماش مشمع
أدوات

حفظ األسماك ومواد التخزين

إنتاج 
األسماك

قوارب )+ مواد 
إصالح(
شباك/ خيوط
للشباك
خيوط لصيد األسماك
سنانير
أدوات

أدوات تنظيف
أدوات/

آالت الحراثة
الري

إزالة األعشاب الضارة
الحفر

الحصاد

مواد
 للصوب 

سماد
معدات مكافحة

الحشرات
معدات

ري

أدوات 
وأجهزة 

للمتخصصين

مجموعة آالت

وسائل النقل

غير ذلك

الشكل 44: العديد من السلع األساسية المستخدمة لدعم إنتاج الغذاء وتحقيق الدخل.
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يســتخدم موظفــو »اللجنــة الدوليــة« الميدانيــون العديــد مــن أنــواع المدخــالت والمشــاريع المصممــة لدعــم ســبل 
كســب العيــش حتــى أنــه ال يمكــن عرضهــا جميًعــا هنــا. ويــورد الجــدول التالــي بعــض أنــواع المشــاريع التــي 

يتكــرر تنفيذهــا أو تشــكل جــزًءا مــن مجموعــة مــن أنــواع المشــاريع المشــابهة.

أمثلة/ وثائق مرجعيةالوصفنوع المشروع

ماشية

تحصين الماشية وعالجها، وتنفذها الخدمات البيطرية
»اللجنة الدولية« أو الجهات المحلية 

أو كلتاهما.
 

ُيعد تدريب العاملين في مجال صحة 
الحيوان في المجتمع المحلي أيًضا 

مكوًنا رئيسًيا من مكونات الدعم 
المقدم للخدمات البيطرية.

جنوب السودان، والنيجر، ومالي، ونيجيريا، وتشاد: 
يجري تنفيذ جميع مكونات هذا التدخل بصفة منتظمة.

 
إريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو: 

التحصين أو العالج أو كالهما.
 

السنغال، وغينيا بيساو، والصومال: العالج، وتدريب 
العاملين في مجال صحة الحيوان في المجتمع المحلي.

 
ستبدأ الكاميرون في عام 2018.

)إعادة( توفير 
المخزون

الصومال في عام 2013.توفير الماشية، ومدخالت الماشية.

السنغال في عام 2014.

تدخل على مستوى السوق: شراء تخفيض المخزون
الحيوانات بسعر جيد عند انخفاض 
الطلب ورغبة العديد من المربين 

في البيع.

تخفيض المخزون عن طريق الذبح:

الصومال في عام 2014، والنيجر ومالي في أعوام 
2011 و2012 و2013.

 
في عام 2014، حدث تخفيض المخزون في النيجر 

باستخدام مكون السوق )تيسير مبيعات الحيوانات التي 
يمكن ذبحها(.

المدخالت لتربية 
النحل

توفير المواد لتربية النحل وبناء  
القدرات الالزمة لذلك.

العراق، وفلسطين، وأوكرانيا.
 

الوثيقة المرجعية: منظمة األغذية والزراعة، تربية 
النحل وسبل كسب العيش المستدامة، منظمة األغذية 

والزراعة، روما، 2011.

الزراعة

أغذية أساسية/
المحاصيل التي 

تحقق النقد

توفير البذور والمدخالت الزراعية 
األخرى الالزمة لحد الكفاف أو 

تحقيق الدخل.

جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، 
وسوريا.

 
يجري شراء كميات كبيرة من هذه البذور وتوزع كل 

عام في بلدان مختلفة.

دعم زراعة الخضروات لتعزيز بذور الخضروات
الدخل أو االستهالك الغذائي.

سوريا، وأرمينيا، وأذربيجان، وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية.

 
يجري شراء كميات كبيرة من هذه البذور وتوزع كل 

عام في بلدان مختلفة.

البيوت البالستيكية 
الزراعية

توفير المدخالت للزراعة في 
البيوت البالستيكية.

أوكرانيا، وغزة.

مدخالت صيد 
األسماك

توفير أنواع مختلفة من مدخالت 
صيد األسماك.

جنوب السودان، وغزة )قوارب(، ومالي.

توفير المواد الالزمة وأفراخ تربية األسماك
األسماك، وعادًة ما يرافقه عملية 

بناء القدرات.

جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الزراعة في 
االحتجاز

دعم إنتاج الغذاء في أنظمة 
السجون- غالًبا ما يجمع بين المواد 

والدعم الهيكلي.

زيمبابوي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبوروندي.
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أمثلة/ وثائق مرجعيةالوصفنوع المشروع

حراثة األرض 
بالجرارات

استئجار جرارات الحرث من أجل 
المستفيدين.

السودان )دارفور(.

الدعم الهيكلي 
للمؤسسات المحلية

دعم المؤسسات التي تقدم خدمات 
مهمة للمزارعين ومربي الماشية.

دعم وزارة الزراعة السورية في عام 2018.
 

إكثار البذور )جنوب السودان(.
 

خدمات اإلرشاد الزراعي.

مبادرة مشروع 
اقتصادي صغير

مبادرات المشروع االقتصادي 
الصغير هي تدخالت إنتاجية تهدف 
إلى تعزيز قدرة األسرة أو المجتمع 

المحلي المدرة للدخل على نحو 
كبير ومستدام في نطاق إطار زمني 

محدد سلًفا.

المدخالت مصممة على نحو 
منهجي خصيًصا لتناسب احتياجات 

األسر الفردية أو المجتمعات 
المحلية.

وألن هذا النهج أكثر تنوًعا ويجعل 
»اللجنة الدولية« أقرب إلى  

المستفيدين، فإن مبادرات المشروع 
االقتصادي الصغير تكون مناسبة 

للبيئات الحضرية ولدعم الفئات 
الضعيفة.

 
مبادرات المشروع االقتصادي 

الصغير األكثر شيوًعا هي المنح 
اإلنتاجية، ودورات التدريب 

المهني، والمبادرات من أجل  دعم 
التمويل الصغير.

سريالنكا، وأرمينيا، وتايالند.
 

الوثائق: دليل مبادرة مشروع اقتصادي صغير )في 
مركز موارد األمن االقتصادي تحت عنوان

’دعم الدخل’(.

الجدول 29: أمثلة على أنواع المشاريع التي تهدف إلى دعم تحقيق الدخل أو إنتاج الغذاء.

https://www.icrc.org/ar/publication/dlyl-mbdrt-lqtsd-ljzyy
https://www.icrc.org/ar/publication/dlyl-mbdrt-lqtsd-ljzyy
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النقد والقسائم  4.3

الشكل 45: في محافظة المفرق، األردن، توزع »اللجنة الدولية« والجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني 
بطاقات السحب المباشر على األسر السورية الضعيفة التي تعيش في المجتمعات المحلية المضيفة.

ــل  ــع مقاب ــوا بأنفســهم مــن الدف ــى يتمكن ــدرة الشــرائية للمســتفيدين حت ــادة الق ــد والقســائم لزي ــر النق يجــري توفي
ــة  ــح النقدي ــل المن ــا مــا ُتفضَّ ــة حــدوث أزمــة حــادة، غالًب ــي يحتاجــون إليهــا. وفــي حال الســلع أو الخدمــات الت
ــة للمســتفيدين. وفــي  ــد مــن المرون ــه يمكــن تنفيذهــا بســرعة وإتاحــة مزي ــدة ألن غيــر المشــروطة وغيــر المقي
األزمــات المزمنــة، يمكــن تقييــد هــذه القــوة الشــرائية اإلضافيــة لضمــان إنفــاق األمــوال بمــا يتفــق مــع أهــداف 
المشــروع )التــي عــادًة مــا تكــون حمايــة ســبل كســب العيــش أو اســتعادتها(. ويمكــن تنفيــذ هــذا األمــر إمــا عــن 
طريــق اســتخدام القســائم أو عــن طريــق تحويــل األمــوال نقــًدا علــى عــدة دفعــات. ولتشــجيع المســتفيدين علــى 
اســتخدام األمــوال علــى النحــو المتفــق عليــه مــع »اللجنــة الدوليــة«، يمكــن جعــل الدفعــات المســتقبلية تتوقــف 

علــى االســتخدام الســليم للدفعــة األولــى. ويعنــي عــدم االلتــزام بذلــك عــدم تلقــي المبلــغ بالكامــل.
D.
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علــى عكــس مــا يحــدث مــع المســاعدات العينيــة، حيــث يتمثــل الهــدف مــن األصنــاف الموزعــة فــي أن ُتســتخدم 
أو ُتســتهلك مباشــرًة، ُيعــد النقــد والقســائم وســيلة للحصــول علــى الســلع أو الخدمــات المطلوبــة مــن األســواق 

المحليــة. وفيمــا يلــي عــرض ألكثــر أشــكال المســاعدة شــيوًعا.

المستلزمات التي يمكن توزيعها 
لبرامج التحويالت النقدية

النقد )في أظرف أو 
من البنك مباشرًة(

قسائم ورقية

قسائم إلكترونية 

تحويل األموال 
عن طريق الهاتف 

المحمول

بطاقات هدايا األسواق 
التجارية

البطاقة الذكية للقسائم 
اإللكترونية

نقاط البيع/ األجهزة 
اللوحية لدى التجار

بطاقات البنوك

الهواتف المحمولة

بطاقات خطوط الهاتف 
المحمول

بطاقات ذكية ذات 
رقاقة

بطاقات بشريط ممغنط

الشكل 46: الطرق المختلفة لتوزيع النقد والقسائم في برنامج للتحويالت النقدية.
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ــواع  ــى المســتفيدين. وتصنــف أن ــد إل ــل النق ــة يمكــن اســتخدامها لتحوي ــات مختلف ــذ، توجــد آلي ــث التنفي مــن حي
ــس حســب هــدف المشــروع. ــة ولي ــق هــذه اآللي ــي عــن طري ــي الجــدول التال المشــاريع المدرجــة ف

نوع المشروع
)آلية التحويل(

الوصف

النقد في أظرف/
النقد المباشر

يجري تسليم األموال النقدية مباشرًة إلى المستفيدين )غالًبا في أظرف(، إما في مقر »اللجنة 
الدولية« أو في الموقع. وبسبب المخاطر اإلضافية المتعلقة باألمن والفساد التي تظهر مع 

عمليات تخزين المبالغ المالية الكبيرة ونقلها وتداولها، ال يتعين النظر في تنفيذ تحويالت نقدية 
مباشرة إال عند عدم وجود آليات أخرى لتحويلها أو عندما ال تناسب هذه اآلليات المستفيدين 

المعنيين.

الحصول على النقد 
مباشرًة

يقدم النقد شخصًيا للمستفيدين من مؤسسة مالية، مثل بنك أو مكتب بريد أو شركة تحويالت. 
وبصفة عامة، ينظر في االستعانة بهذه الطريقة في األماكن التي ال تتوفر فيها آليات التحويل 

اإللكتروني أو تكون غير مناسبة.

الحسابات في 
البنوك

يجري تحويل النقد مباشرًة إلى حسابات المستفيدين في البنوك باستخدام الحسابات الموجودة 
أو الحسابات التي يتم فتحها ألغراض المشروع. ويمكن أن تكون التحويالت النقدية من خالل 

الحسابات في البنوك مناسبة عندما يوجد عدد قليل من المستفيدين ولديهم إمكانية الوصول 
إلى تلك الحسابات. وإذا تمكنت »اللجنة الدولية« من تحويل األموال مباشرًة إلى حسابات 

المستفيدين، فال توجد حاجة للتعاقد مع مقدم خدمات مالية.

بطاقات النقد 
الممغنطة

يمكن تحميل بطاقات النقد الممغنطة بأموال يمكن للمستفيدين استخدامها للحصول على النقود 
من جهاز صراف آلي أو إلجراء عمليات شراء عند نقاط البيع. وقد يوجد ربط بين هذه 

البطاقات وحسابات المستفيدين في البنوك، أو قد ال يوجد ربط. واألنواع الثالثة الرئيسية 
للبطاقات التي تستخدمها وكاالت المساعدات هي البطاقات ذات الشريط الممغنط، والبطاقات 

الذكية، والبطاقات بدون تالمس.

تحويل األموال 
على الهاتف 

المحمول

يجري تحويل األموال إلى محفظة المستفيد على الهاتف المحمول. ويمكن بعد ذلك تحويل 
المبلغ المودع إلى نقد في مؤسسة مالية أو استخدامه لدفع ثمن السلع والخدمات مباشرًة.

يمكن استبدال قسيمة ورقية )أو رمز مميز( مقابل كمية محددة من السلع أو قيمة محددة لها القسائم الورقية
لدى مجموعة مختارة مسبًقا من البائعين أو المعارض التي تديرها »اللجنة الدولية«. وقد 

تكون القسائم الورقية حسب القيمة أو حسب السلعة.

القسائم اإللكترونية هي شكل من أشكال التحويالت اإللكترونية حيث تسترد قيمة البطاقة أو القسائم اإللكترونية
الكود إلكترونًيا في نقطة التوزيع المشاركة. ويمكن أن تحتوي القسائم اإللكترونية على مبلغ 
نقدي أو قيمة سلعة، ويمكن استردادها باستخدام مجموعة متنوعة من األجهزة اإللكترونية.

لبرامج النقد مقابل العمل هدفان:النقد مقابل العمل
أ(    تقديم منح نقدية مشروطة لمجموعة من المستفيدين المسجلين لتغطية احتياجاتهم األساسية 

لفترة محدودة أو لالستثمار في أصول إنتاجية.

ب( هي وسيلة للحفاظ على أصول المجتمع المحلي أو بنيته التحتية أو إعادة تأهيلها أو بنائها.

يمكن تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل من خالل أي من آليات التحويل النقدي الموضحة أعاله. 
وتعتمد األهمية النسبية للهدفين على الوضع السائد.

الجدول 30: أنواع المشاريع الشائعة التي تشمل عمليات توزيع أموال نقدية أو قسائم.
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الخدمات والدعم الهيكلي101  5.3

بعض الخدمات التي تقدم مباشرًة إلى المستفيدين األفراد، مثل تحصين الماشية، ترد في القسم المقابل الخاص بالموضوعات )الثروة الحيوانية تحت   101
عنوان السلع األساسية اإلنتاجية(.

الشكل 47: ينظر عبد الرزاق محمد، وهو راعي إبل صومالي، إلى إبله وهي تشرب الماء من حوض صغير 
بَنته »اللجنة الدولية«.

تهــدف مشــاريع الدعــم الهيكلــي إلــى تعزيــز القــدرات المحليــة )الجهــات العامــة والخاصــة، والشــركات، والبنيــة 
ــي  ــذ هــذه التدخــالت ف ــات المســتفيدة. ومــن المفضــل تنفي ــم خدمــات أفضــل للفئ ــا تقدي ــث يمكنه ــة( بحي التحتي
حــاالت األزمــة المزمنــة وحــاالت مــا بعــد األزمــة، ولكنهــا ممكنــة أيًضــا فــي حــاالت مــا قبــل األزمــة وحالــة 
األزمــة الحــادة. وتوجــد ثــالث فئــات رئيســية مــن الدعــم الهيكلــي هــي: دعــم البنيــة التحتيــة، والدعــم المــادي 

والمالــي للجهــات المعنيــة، وبنــاء قــدرات الموظفيــن مــن الجهــات المحليــة.

ــا، فإنــه يــرد فــي الجــدول التالــي ألنــه  علــى الرغــم مــن أن تدريــب المســتفيدين األفــراد ال ُيعــد تدخــاًل هيكلًي
ــة. ينفــذ بطريقــة مماثل
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أمثلة/ وثائق مرجعيةالوصفنوع المشروع

يشير إلى التدريب والتوجيه والخبرة التدريب
المقدمة لموظفي الجهات المحلية أو 

المستفيدين األفراد.

تدريب موظفي الجمعية الوطنية )سوريا، وموريتانيا، 
وبوروندي .. إلخ(.

 
تدريب المستفيدين على الممارسات الصحيحة 

للزراعة وتربية الماشية )جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وكولومبيا .. إلخ(.

 
تقديم المشورة لهيئات السجون بشأن إدارة سلسلة 

الغذاء والتغذية )كوت ديفوار(.

الدعم المادي 
والمالي 

للمؤسسات

التبرع بالمواد، ودفع الرواتب، وتوفير  
وسائل النقل.

حملة تحصين الماشية )جنوب السودان(.
 

دعم الخدمات الزراعية )جمهورية الكونغو 
الديمقراطية(.

 
دعم الجمعية الوطنية )مشروع إدماج المرأة،  جمعية 

الصليب األحمر الليبيري(.

غالًبا ما تشمل عمليات إنشاء البنية دعم البنية التحتية
التحتية في المجتمع المحلي أو إعادة 

تأهيلها أو صيانتها
توفير األدوات والدعم الفني واآلالت 

والدعم المالي )لتغطية تكاليف العمالة(.

إعادة تأهيل الطرق )جمهورية الكونغو الديمقراطية(.
 

البنية التحتية للسوق.
 

قنوات الري )العراق(.

الجدول 31: أمثلة على أنواع المشاريع التي تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية.
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موجــز تنفيــذي لوحــدة األمــن االقتصــادي حــول فئــات البيانــات، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، وحــدة األمــن 

االقتصــادي، حزيــران/ يونيــو 2017 )مركــز مــوارد األمــن االقتصــادي(.

استجابة وحدة األمن االقتصادي
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الملحق 3  نموذج شهادة التوزيع للمستفيدين 
WORD بصيغة

*

شهادة توزيع
تاريخ التوزيع:

مكان المستلم

المستفيد

عنوان المستفيد ورقم الهاتف

عدد األسر

اسم الصنف )األصناف( الموزع باللغة العربية

التوقيعات

المستفيد:

اللجنة الدولية للصليب األحمر:

التعليقات )إذا لم يكن التاريخ المدون على قائمة التعبئة مطابًقا للتاريخ على شهادة التوزيع، أو إذا كانت الكميات واألصناف المسجلة في شهادة التوزيع غير مطابقة للكميات 
واألصناف الموجودة في قائمة التعبئة(.

عدد األفراد

الكميةاسم الصنف )األصناف( الموزع باللغة المحلية
وحدة 
القياس

كل صنف

كل صنف

كل صنف

كل صنف

كل صنف

كل صنف

كل صنف

الرقم المسلسل:
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WORD الملحق 4  نموذج شهادة التبرع بصيغة

المالحق

رقم أمر التوريد:

رقم )أرقام( قائمة التعبئة من أجل التوزيع:

تتبرع اللجنة الدولية للصليب األحمر باألصناف التالية إلى اسم المستفيد مجاًنا:

- ترجم الجملة السابقة إلى اللغة المحلية -

ملحوظـــة: بالنســـبة للمـــواد االســـتهالكية الصحيـــة و/ أو إذا كان هنـــاك عـــدد كبيـــر جـــًدا مـــن األصنـــاف التـــي يجـــب إدراجهـــا فـــي 
القائمـــة، يرجـــى وضـــع مـــا يلـــي فـــي الجـــدول: “إدراج ]نـــوع األصنـــاف[ فـــي قائمـــة التعبئـــة مـــن أجـــل التوزيـــع المرفقـــة والموقعـــة رقـــم 

ـــة«.( ـــة الدولي ـــن »اللجن ـــب م ـــدم الطل ـــتفيد ومق ـــن المس ـــة م ـــع موقع ـــل التوزي ـــن أج ـــة م ـــة التعبئ ـــن أن قائم ـــد م ]XXX[.” )تأك

يتم التبرع باألصناف المدرجة بحالتها الحالية، على النحو الذي تسلمها اسم المستفيد. و»اللجنة الدولية« ليست مسؤولة عن تخزين هذه 
األصناف أو نقلها، أو عن أي تلف يحدث بعد التبرع.

الغـــرض مـــن األصنـــاف المتبـــرع هـــو ]اإلشـــارة إلـــى الغـــرض مـــن التبـــرع[ ويجـــب أال تبـــاع. ويكـــون اســـم المســـتفيد مســـؤول شـــخصًيا 
عـــن ضمـــان اســـتخدام األصنـــاف المتبـــرع بهـــا لألغـــراض اإلنســـانية المتفـــق عليهـــا.

- ترجم الجملة السابقة إلى اللغة المحلية -

المكان، اللغة المحلية، التاريخ

اللجنة الدولية للصليب األحمر: الوظيفة،

اللقب، االسم األول 

التوقيع:        )+ الختم(

ليتم حذفها: يجب على موظفي »اللجنة الدولية« تحديث جميع األقسام باللون األحمر. وتتضمن شهادة التبرع لغة إلزامية، اإلنجليزية )أو 
الفرنسية أو اإلسبانية(، ولغة محلية اختيارية عندما يقتضي األمر. على سبيل المثال: اإلنجليزية + العربية، أو الفرنسية فقط.

شهادة تبرع
باللغة المحلية

“وصف الصنف” وصف الصنف
باللغة المحلية

الكمية/
باللغة المحلية

وحدة القياس/
باللغة المحلية

المستلم: بيانات المستفيد

اسم الجهة، الوظيفة، لقب ممثل المستفيد واسمه األول

التوقيع:        )+ الختم(
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مذكرة التفاهم - مثال الملحق 5 

XXX /09 اللجنة الدولية للصليب األحمر العملية

مذكرة تفاهم 
بين 

اللجنة الدولية للصليب األحمر
و

جمعية التنمية الريفية في ]اسم القرية[
للمشروع المجتمعي

“توفير جرار ومقطورة وملحقاتهما لقرية ]X[” في قطاع موثر

تم إبرام مذكرة التفاهم هذه )ويشار إليها فيما يلي بـ “مذكرة التفاهم”( بين وفد ترينكومالي الفرعي للجنة الدولية للصليب األحمر 
)ويشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة الدولية”(، ويمثله السيد بيير فان مالي، رئيس الوفد الفرعي؛ والمجتمع المحلي ]قرية[، 
ويمثله XXXX، رئيس جمعية التنمية الريفية )ويشار إليها فيما يلي باسم “الجمعية”(؛ و XXXX، مسؤول التنمية الريفية 

)ويشار إليه فيما يلي بـ “المسؤول”(، الذي يمثل مكتب أمين الشعبة )ويشار إليه فيما يلي باسم “األمين”(.

يتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة على ما يلي:

المادة 1 
مدة السريان

تسري مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع حتى 31 كانون األول/ ديسمبر 2009.

المادة 2 
الغرض

تحدد مذكرة التفاهم مسؤوليات األطراف الموقعة بموجب مشروع “توفير جرار ومقطورة وملحقاتهما لقرية ]X[”. ويهدف 
هذا المشروع، الذي تتولى الجمعية وسكان قرية ]X[ تنفيذه في إطار برنامج اللجنة الدولية لألمن االقتصادي المجتمعي، لدعم 

سبل كسب العيش المحلية.

المادة 3
هدف المشروع والنتائج المتوقعة

يهدف المشروع إلى دعم أنشطة النقل والزراعة في القرية من خالل توفير جرار ومقطورة وملحقاتهما.

تشمل النتائج المتوقعة ما يلي:

 CHENAو  PADDY زيادة مساحة األرض المخصصة لحقول زراعة األرز بنظامي الزراعة  •
خفض تكاليف اآلالت المنزلية لكل فدان من حقول األرز المزروعة  •

تحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي  •
تعزيز قدرات الجمعية  •

تحسين القدرة على نقل السلع إلى السوق  •
توفير المزيد من فرص العمل لسائقي الجرارات المحترفين من القرية  •
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المادة 4
مسؤوليات اللجنة الدولية

توفر اللجنة الدولية المواد والمعدات التالية:

)TAFE جرار )من نوع  •
مقطورة جرار  •

محراث للخدمة الشاقة ذو 9 شوكات مزود بنوابض   •
مجموعة من العجالت المناسبة للعمل في الطين  •

يتم تسجيل الجرار والمقطورة باسم الجمعية، وإعطاء وثائق التسجيل باإلضافة إلى شهادة التبرع بالممتلكات إلى الجمعية.

تتابع اللجنة الدولية المشروع شهرًيا حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2009؛ ويجري التقييم النهائي في نهاية عام 2009.

المادة 5
مسؤوليات الجمعية

متابعة عمليات الجرار وصيانته واإلشراف عليها بشفافية على النحو الوارد في ملحق “أنظمة إدارة الجرار    •
.”]X[ المتبرع به للجمعية في قرية  

التأكد من تحديث سجل استخدام الجرار )سجل المتابع، والحسابات، وقائمة المستفيدين، وتواريخ االستخدام(.  •
.”]X[ اختيار المستفيدين داخل المجتمع المحلي وفًقا للمرفق “أنظمة اإلدارة للجرار المتبرع به للجمعية في قرية  •

تنفيذ المشروع ومتابعته بدعم من المزارعين. وتقوم لجنة من الجمعية، بدعم من اللجنة الدولية، إذا لزم األمر،   •
بمتابعة تقدم المشروع على مستوى المجتمع المحلي.

تجري اللجنة الدولية واللجنة التنفيذية التابعة للجمعية تقييًما للمشروع في نهاية عام 2009.  •

المادة 6
اإلنهاء من جانب اللجنة الدولية

إلغاء  بالحق في  الدولية  اللجنة  تحتفظ  إلى حد كبير،  التفاهم غير مستوفاة  المحددة في مذكرة  والمعايير  إذا ظلت األهداف 
المشروع على الفور وسحب جميع المساعدات المقررة.

المادة 7
اإلنهاء من جانب الجمعية

يمكن للجمعية إلغاء مذكرة التفاهم كتابًة مع إشعار قبل 15 يوًما.

المادة 8
ملكية المعدات والمواد

بعد إتمام األنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، تظل المعدات والمواد التي قدمتها اللجنة الدولية ملكية جماعية للقرية 
وتديرها الجمعية نيابًة عن المجتمع المحلي.

بعد تسليم المعدات والمواد، لن تكون اللجنة الدولية مسؤولة عن أي أعمال صيانة أو إصالحات أو عن توريد مواد من أي 
نوع. ويتم إعداد شهادة تبرع وتوقيعها من الجمعية إقراًرا باستالمها.

المادة 9
أحكام نهائية

من المفهوم والمتفق عليه أن جميع األنشطة في هذا المشروع ستتم وفًقا لقواعد وإجراءات كلتا الجهتين - بما في ذلك المبادئ 
األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر - وتكون متوافقة مع القانون السريالنكي والقانون الدولي.

يتفق الطرفان على االضطالع بمسؤولياتهما وفًقا لهذا االتفاق، وبذل أقصى جهد ممكن لضمان أعلى مستويات جودة الخدمة 
والمساءلة أمام المستفيدين والمانحين واألطراف المعنية األخرى.
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النسخ

ـــرف  ـــة. ويحصـــل كل ط ـــة التاميلي ـــالث باللغ ـــة وث ـــة اإلنجليزي ـــا باللغ ـــالث منه ـــم، ث ـــرة التفاه ـــن مذك ـــخ م ـــت نس ـــداد س ـــم إع ت
علـــى نســـخ باللغتيـــن. فـــي حالـــة وجـــود اختـــالف بيـــن النســـختين أو أي ســـوء فهـــم، يتـــم االحتـــكام إلـــى النســـخة باللغـــة 

اإلنجليزيـــة.

التوقيعات

]االسم[                التاريخ
رئيس البعثة الفرعية في ترينكومالي، اللجنة الدولية للصليب األحمر

]االسم[                التاريخ
مسؤول التنمية الريفية، قطاع موثر
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الملحق 6  اختصاصات مقدمي الخدمات المالية - 
مثال

المالحق

المرفق 1

اختصاصات مقدمي الخدمات المالية

أ. برنامج »اللجنة الدولية« لتحويل األموال

ـــي  ـــرى ف ـــف األخ ـــاالت العن ـــلحة وح ـــات المس ـــن النزاع ـــن م ـــن المتضرري ـــكان المدنيي ـــم الس ـــة« دع ـــة الدولي ـــتواصل »اللجن س
نيجيريـــا لتمكينهـــم مـــن تغطيـــة احتياجاتهـــم األساســـية ونفقاتهـــم الضروريـــة علـــى النحـــو المحـــدد فـــي معاييـــر احتياجاتهـــم 
البيولوجيـــة والبيئيـــة والثقافيـــة بطريقـــة مســـتدامة فـــي عـــام 2018. ومـــن المقـــرر تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــالل برنامـــج التحويـــالت 
النقديـــة باالقتـــران مـــع مســـاعدات اإلغاثـــة العينيـــة وأنشـــطة دعـــم ســـبل كســـب العيـــش األخـــرى. لذلـــك، تبحـــث »اللجنـــة 
ـــا  ـــن خالله ـــيتم م ـــي س ـــيلة الت ـــر الوس ـــن خـــالل توفي ـــج م ـــذا البرنام ـــذ ه ـــي تنفي ـــاعدة ف ـــة للمس ـــات مالي ـــدم خدم ـــة« عـــن مق الدولي

ـــة: ـــع التالي ـــي المواق ـــج ف ـــذا البرنام ـــينفذ ه ـــتهدفين. وس ـــتفيدين المس ـــى المس ـــة« إل ـــة الدولي ـــن »اللجن ـــوال م ـــل األم تحوي

المواقعالوالياتم
مايدوغوري، وبيو، ودامبوا، وسابون غاري، وداماسك، وكوكاواوالية بورنو:1
داماتورو، وبوتيسكوم، ويونوساري، وغوجبا، وغوالنيوالية يوبي:2
 أغاتو، وغوير ويست، وغوما، ولوغو، وبوروكو - منطقة حكم محليوالية بينو:3
جما - منطقة حكم محليوالية كادونا:4
ساردونا - منطقة حكم محليوالية تارابا:5
باسا، وباركين الدي، وريوم - مناطق حكم محليوالية بالتو:6
يوال، وموبي، وماشيكا، ومايهاوالية أداماوا:7
إياالوالية كروس ريفر:8

سيختلف نطاق الخدمات المطلوبة وفًقا لموقع البرنامج ونوع المستفيد، كما هو موضح أدناه:

الموقع 1 - والية بورنو:

ســـيركز برنامـــج المســـاعدات النقديـــة المتعـــددة األغـــراض علـــى مـــا يقـــرب مـــن 4,000 أســـرة ضعيفـــة مـــن النازحيـــن   •
ـــوري،  ـــدة مايدوغ ـــي بل ـــة ف ـــة العاصم ـــي منطق ـــة ف ـــة المضيف ـــات المحلي ـــط المجتمع ـــش وس ـــت وتعي ـــي نزح ـــا الت داخلًي

ـــهر. ـــتة أش ـــة وس ـــن ثالث ـــراوح بي ـــدة تت ـــتفيد لم ـــكل مس ـــرة ل ـــف ني ـــا 35 أل ـــهرية قدره ـــة ش ـــوال نقدي ـــع أم ـــع توزي م
ـــر  ـــخاص األكث ـــن األش ـــخص م ـــو 5,500 ش ـــراض نح ـــددة األغ ـــة المتع ـــاعدات النقدي ـــر للمس ـــج آخ ـــتهدف برنام سيس  •
ـــة  ـــبه الحضري ـــي المناطـــق ش ـــل، ف ـــة وأرام ـــة مضيف ـــات محلي ـــا ومجتمع ـــدون ونازحـــون داخلًي ـــم عائ ـــن فيه ـــا، بم ضعًف
ـــكل مســـتفيد  ـــرة ل ـــف ني ـــع 35 أل ـــوا، وداماســـك، وكـــوكاوا(. وســـيقوم البرنامـــج بتوزي ـــة )ســـابون غـــاري، ودامب بالوالي

ـــهر. ـــة أش ـــى أربع ـــة إل ـــا ثالث ـــدة أقصاه ـــهرًيا لم ش
ـــالت  ـــة تحوي ـــوء التغذي ـــن س ـــي يعاني ـــات الالئ ـــات المرضع ـــل واألمه ـــاء الحوام ـــن النس ـــف م ـــو أل ـــتتلقى نح ـــل، س بالمث  •

نقديـــة متعـــددة األغـــراض لمـــدة ســـتة أشـــهر بقيمـــة 35 ألـــف نيـــرة شـــهرًيا.
ـــاعدة  ـــدون، بمس ـــاء والعائ ـــا نس ـــي تعوله ـــر الت ـــك األس ـــي ذل ـــا ف ـــا، بم ـــة اقتصادًي ـــرة ضعيف ـــم 4,500 أس ـــيجري دع س  •

نقديـــة لمـــرة واحـــدة بمبلـــغ يتـــراوح بيـــن 70 ألـــف و110 آالف نيـــرة بهـــدف دعـــم ســـبل كســـب العيـــش.
قد تختلف فترة التوزيع وعدد المستفيدين حسب شدة الوضع األمني العام في والية بورنو.  •
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الموقع 2 - والية يوبي:

ـــن  ـــن النازحي ـــخص م ـــى 4,000 ش ـــراض إل ـــددة األغ ـــة المتع ـــالت النقدي ـــى التحوي ـــي عل ـــة يوب ـــج والي ـــيركز برنام س  •
داخلًيـــا والعائديـــن والمجتمعـــات المحليـــة المضيفـــة الضعيفـــة فـــي داماتـــورو وغيـــدام وبوتيســـكوم ويونوســـاري وغوجبـــا 

ـــهر. ـــة أش ـــى ثالث ـــدة تصـــل إل ـــهرًيا لم ـــرة ش ـــف ني ـــط 35 أل ـــي المتوس ـــتفيدون ف ـــيتلقى المس ـــي. وس وغوالن
ـــى نحـــو 750 شـــخًصا  ـــي عل ـــة يوب ـــي والي ـــددة األغـــراض ف ـــة المتع ـــالت النقدي ـــن التحوي ســـتركز مجموعـــة أخـــرى م  •
ـــهرًيا  ـــتفيد ش ـــكل مس ـــرة ل ـــف ني ـــغ 35 أل ـــة تبل ـــات، بقيم ـــات مرضع ـــل وأمه ـــاء حوام ـــم نس ـــن فيه ـــف، بم ـــي الضع بالغ

ـــهر. ـــتة أش ـــى س ـــة إل ـــن أربع ـــراوح بي ـــدة تت لم
ـــي، بمـــن فيهـــم  ـــا وغوالن ـــورو وبوتيســـكوم ويونوســـاري وغوجب ـــي دامات ـــا ف ـــة اقتصادًي ســـتحصل 3,500 أســـرة ضعيف  •
عائـــدون ومجتمعـــات محليـــة مضيفـــة وأســـر تعولهـــا نســـاء، علـــى تحويـــالت نقديـــة لمـــرة واحـــدة بحـــد أقصـــى يتـــراوح 

ـــرة. ـــى 110 آالف ني ـــف إل ـــن 70 أل بي
قد تختلف فترة التوزيع وعدد المستفيدين حسب شدة الوضع األمني العام في والية يوبي.  •

الموقع 3 - الحزام األوسط )بينو، وبالتو، وتارابا، وكادونا(:

ـــغ  ـــددة األغـــراض بمبل ـــة متع ـــالت نقدي ـــر تحوي ـــى توفي ـــن االقتصـــادي عل ـــج األم ـــيركز برنام ـــي الحـــزام األوســـط، س ف  •
35 ألـــف نيـــرة لنحـــو 5,000 أســـرة، بمـــن فيهـــم النازحـــون داخلًيـــا والعائـــدون والمجتمعـــات المحليـــة المضيفـــة 
ـــة  ـــى ثالث ـــل إل ـــدة تص ـــوارئ لم ـــة ط ـــتجابة لحال ـــى االس ـــتفيدين عل ـــاعدة المس ـــى مس ـــالت إل ـــدف التحوي ـــة. وته الضعيف
ـــو  ـــو وبوروك ـــا ولوغ ـــت وغوم ـــر ويس ـــو وغوي ـــدي أغات ـــات الصـــرف النق ـــة لعملي ـــاالت المحتمل ـــمل المج ـــهر. وتش أش

وجمـــا وباســـا وباركيـــن الدي وريـــوم.
ـــا فـــي مختلـــف مناطـــق الحكـــم المحلـــي فـــي واليـــات  ـــة اقتصادًي فـــي الوقـــت نفســـه، ســـتتلقى نحـــو 1,500 أســـرة ضعيف  •

ـــش. ـــب العي ـــبل كس ـــم س ـــرة لدع ـــغ 110 آالف ني ـــدة بمبل ـــرة واح ـــا لم ـــاًل نقدًي ـــا تحوي ـــا وكادون ـــو وتاراب ـــوي وبالت بن
ـــزام  ـــي الح ـــات ف ـــذه الوالي ـــي ه ـــام ف ـــي الع ـــع األمن ـــدة الوض ـــب ش ـــتفيدين حس ـــدد المس ـــع وع ـــرة التوزي ـــف فت ـــد تختل ق  •

األوســـط.

الموقع 4 - أقصى الجنوب )واليات كروس ريفر وريفرز وإنوغو وإبوني ودلتا وأكوا إيبوم وأبيا(:

ـــادي  ـــن االقتص ـــدة األم ـــزال وح ـــالد، ال ت ـــوب الب ـــى جن ـــي أقص ـــا ف ـــدو طبيعًي ـــام يب ـــع الع ـــن أن الوض ـــم م ـــى الرغ عل  •
ـــد تحـــدث  ـــي ق ـــة المتعـــددة األغـــراض اســـتجابًة لحـــاالت الطـــوارئ الت ـــذ التحويـــالت النقدي تحتفـــظ بخطـــة طـــوارئ لتنفي
فـــي مواقـــع مختلفـــة مـــن واليـــات كـــروس ريفـــر وإنوغـــو وإبونـــي ودلتـــا وأكـــوا إيبـــوم وأبيـــا. ويمكـــن أن تتلقـــى 
ـــوع مـــن  ـــة، هـــذا الن ـــة مضيف ـــات محلي ـــدون ومجتمع ـــا وعائ ـــم أشـــخاص نازحـــون داخلًي نحـــو 1,500 أســـرة، بمـــن فيه

ـــرة. ـــكل أس ـــرة ل ـــف ني ـــو 35 أل ـــدر بنح ـــهرية تق ـــة ش ـــهر بقيم ـــة أش ـــى ثالث ـــل إل ـــدة تص ـــاعدة لم المس
ـــا وإنوغـــو  ســـوف تســـتفيد 1,500 أســـرة ضعيفـــة )معظمهـــا تعولهـــا نســـاء( فـــي واليـــات ريفـــرز وكـــروس ريفـــر ودلت  •
ـــرة  ـــة لم ـــة نقدي ـــكل دفع ـــي ش ـــش ف ـــب العي ـــبل كس ـــم س ـــر ودع ـــادي الصغي ـــروع االقتص ـــادرات المش ـــن مب ـــي م وإبون

واحـــدة ال تتجـــاوز 110 آالف نيـــرة.

الموقع 5 - والية أداماوا:

ـــيكا  ـــوال وماش ـــل ي ـــاوا، مث ـــة أدام ـــن والي ـــة م ـــزاء مختلف ـــي أج ـــتفيد ف ـــم 1,000 مس ـــى دع ـــج عل ـــذا البرنام ـــيركز ه س  •
ـــغ  ـــة المتعـــددة األغـــراض بمبل ـــى ثـــالث مراحـــل مـــن المســـاعدات النقدي ـــة واحـــدة إل وموبـــي ومايهـــا، مـــن خـــالل مرحل

ـــم. ـــة احتياجاته ـــن تلبي ـــم م ـــة لتمكينه ـــي كل مرحل ـــتفيد ف ـــكل مس ـــرة ل ـــف ني 35 أل
ـــن أن  ـــذي يمك ـــدة وال ـــرة واح ـــش لم ـــب العي ـــبل كس ـــم س ـــروع دع ـــرة بمش ـــو 1,000 أس ـــتهداف نح ـــن اس ـــل، يمك بالمث  •

يـــوزع مـــا يصـــل إلـــى 110 آالف نيـــرة لـــكل أســـرة.
قـــد يرتفـــع عـــدد األشـــخاص فـــي هـــذه المواقـــع الذيـــن يتلقـــون هـــذا النـــوع مـــن الدعـــم مـــع زيـــادة الحاجـــة إلـــى   •

ــش. ــب العيـ ــبل كسـ ــتعادة سـ ــل اسـ ــن أجـ ــاعدة مـ المسـ
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ـــب  ـــالت حس ـــم التحوي ـــث حج ـــن حي ـــة م ـــالت النقدي ـــج التحوي ـــى برنام ـــة عل ـــرة عام ـــاه نظ ـــدول أدن ـــدم الج يق
ـــتفيد. ـــة المس ـــع وفئ الموق

 اإلجمالي بالنيرة
النيجيرية

المدة التكرار  القيمة
النقدية

عدد األسر الفئة البرنامج المواقع الوالية/
المنطقة

840,000,000 6 شهرًيا 35 ألًفا 4,000 النازحون داخلًيا   المساعدات النقدية المتعددة
األغراض

مايدوغوري بورنو 1

577,500,000 3 شهرًيا 35 ألًفا 5,500  النازحون داخلًيا،
 والعائدون، والمجتمعات

المحلية المضيفة

  المساعدات النقدية المتعددة
األغراض

 بيو، وسابون  غاري،
ودامبوا، وداماسك

بورنو 2

210,000,000 6 شهرًيا 35 ألًفا 1,000   النساء الحوامل،  واألمهات
المرضعات

  المساعدات النقدية المتعددة
األغراض

مواقع مختلفة بورنو 3

495,000,000 1 لمرة واحدة 110 آالف 4,500 األسر التي تعولها نساء  النقد من أجل سبل كسب
العيش

مواقع مختلفة بورنو 4

420,000,000 3 شهرًيا 35 ألًفا 4,000  النازحون داخلًيا،
 والعائدون، والمجتمعات

المحلية المضيفة

  المساعدات النقدية المتعددة
األغراض

 داماتورو،
 وبوتيسكوم،

 ويونوساري،
وغوجبا، وغوالني

يوبي 5

157,500,000 6 شهرًيا 35 ألًفا 750  النساء الحوامل، واألمهات
المرضعات

  المساعدات النقدية المتعددة
األغراض

مواقع مختلفة يوبي 6

385,000,000 1 لمرة واحدة 110 آالف 3,500 األسر التي تعولها نساء  النقد من أجل سبل كسب
العيش

مواقع مختلفة يوبي 7

525,000,000 3 شهرًيا 35 ألًفا 5,000   النازحون داخلًيا،
 والعائدون،  والمجتمعات

المحلية المضيفة

  المساعدات النقدية المتعددة
األغراض

 بينو، وكادونا،
وتارابا، وبالتو

 الحزام
األوسط

8

165,000,000 1 لمرة واحدة 110 آالف 1,500 األسر التي تعولها نساء  النقد من أجل سبل كسب
العيش

مواقع مختلفة  الحزام
األوسط

9

157,500,000 3 شهرًيا 35 ألًفا 1,500   النازحون داخلًيا،
 والعائدون، والمجتمعات

المحلية المضيفة

  المساعدات النقدية المتعددة
األغراض

 كروس ريفر،
 وريفرز، وإنوغو،

 وإبوني، ودلتا، وأكوا
إيبوم، وأبيا

الجنوب 10

165,000,000 1 لمرة واحدة 110 آالف 1,500 األسر التي تعولها نساء  النقد من أجل سبل كسب
العيش

مواقع مختلفة الجنوب 11

105,000,000 3 شهرًيا 35 ألًفا 1,000   النازحون داخلًيا،
 والعائدون، والمجتمعات

المحلية المضيفة

  المساعدات النقدية المتعددة
األغراض

  يوال،  وماشيكا،
وموبي،  ومايها

أداماوا 12

110,000,000 1 لمرة واحدة 110 آالف 1,000 األسر التي تعولها نساء  النقد من أجل سبل كسب
العيش

مواقع مختلفة أداماوا 13

4,312,500,000    34,750 المجموع الكلي

ب . مقدم الخدمات المالية

ـــتفيدين.  ـــى المس ـــة إل ـــن قيم ـــا م ـــا يعادله ـــود أو م ـــل النق ـــة لتحوي ـــات مالي ـــدم خدم ـــتعانة بمق ـــى االس ـــة« إل ـــة الدولي ـــعى »اللجن تس
ـــر: ـــال ال الحص ـــبيل المث ـــى س ـــة، عل ـــات المطلوب ـــن الخدم وتتضم

أنظمة التحويالت مع إمكانية السحب المباشر عند تقديم الهوية ورقم مرجعي.  •
ـــر، أو  ـــاب توفي ـــة مرتبطـــة بحس ـــة مصرفي ـــول، أو بطاق ـــف المحم ـــا الهات ـــل تكنولوجي ـــي )مث ـــل اإللكترون ـــة التحوي أنظم  •
ـــح للمســـتخدمين  ـــي تتي ـــبًقا( الت ـــة مدفوعـــة مس ـــد، أو بطاق ـــداع رصي ـــادة إي ـــة إلع ـــدون اســـم قابل ـــة ســـحب مباشـــر ب بطاق
ـــة  ـــي نقط ـــر )ف ـــي المتاج ـــر ف ـــع المباش ـــل أو الدف ـــة الوكي ـــي أو نقط ـــزة الصـــراف اآلل ـــن أجه ـــود م ـــحب النق ـــة س إمكاني
ـــاط  ـــد المســـتفيدين بالشـــراء مـــن متاجـــر محـــددة. ومـــن أجـــل هـــذه الخدمـــات، ُتعـــد ســـهولة إعـــداد نق الدفـــع( أو التـــي تقي

ـــا. ـــن المزاي ـــرعته م ـــة وس ـــر معين ـــي متاج ـــع ف الدف
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يجب مراعاة بعض االعتبارات الرئيسية على النحو التالي:

ــادرة  ــدى معظــم المســتفيدين أوراق رســمية إلظهارهــا. ويحــب أن تكــون خدمــات تحويــل األمــوال ق ليــس ل  •
علــى العمــل بدونهــا )إذا لــزم األمــر، يمكــن لـ»اللجنــة الدوليــة« أن توفــر بطاقــات هويــة بصــور، أو خطــاب 

مــع قائمــة المســتفيدين(.
فــي المناطــق شــبه الحضريــة والمناطــق الريفيــة، قــد يكــون لمنصــة الدفــع الرقمــي أهميــة أكثــر مــن عمليــات   •

ــدي المباشــر. ــع النق التوزي
ــدر  ــل ق ــب أق ــيطة ومباشــرة. ويجــب أن تتطل ــع بس ــة الدف ــتفيدين لخدم ــة تســجيل المس ــون عملي يجــب أن تك  •
ممكــن مــن العمــل الميدانــي واإلداري، وينبغــي إشــراك مقــدم الخدمــة. ويجــب إجــراء عمليــات التحويــل بمبالــغ 
كبيــرة. وال بــد مــن اإلشــارة إلــى المتطلبــات المتعلقــة بحســاب الشــركات فــي العــروض المقدمــة مــن مقدمــي 

الخدمــة.
ــم الوصــول فــي كل يــوم إال لمجموعــة  ــا، فيمكــن تقســيمه بحيــث ال يت إذا كان إجمالــي عــدد الحــاالت مرتفًع  •
ــابق  ــز الس ــدول الموج ــى الج ــوع إل ــى الرج ــع. يرج ــن المواق ــدود م ــدد مح ــي ع ــتفيدين ف ــن المس ــرة م صغي

ــج. ــذا البرنام ــي ه ــع ف ــل المتوق ــاق العم ــول نط ــات ح ــى معلوم للحصــول عل
إذا كان مقــدم العــرض غيــر قــادر علــى تحويــل المبلــغ اإلجمالــي وفًقــا لمتطلبــات الوقــت المحــددة فــي   •
المشــروع، يجــب عليــه ذكــر ذلــك فــي العــرض. ويجــب أن يشــير أيًضــا إلــى مقــدار النقــد الــذي يمكنــه توفيــره 

ــة. ــات التنظيمي ــا للمتطلب ــك وفًق ــم شــخص، وذل ــهرًيا(، ولك ــبوعًيا أو ش ــا )أو أس يومًي
ــار تقديــم عــرض لفئــة محــددة مــن المســتفيدين أو لمواقــع محــددة فقــط، فــي  يجــوز لمقدمــي العــروض اختي  •

ــاله. ــة أع ــج الموضح ــات البرنام ــوء فئ ض
ــي  ــى موظف ــتفيدين أو عل ــى المس ــر عل ــكل أي مخاط ــة وال تش ــدي آمن ــل النق ــة التحوي ــون عملي ــب أن تك يج  •
»اللجنــة الدوليــة«. ويتعيــن تجنــب عمليــات توزيــع النقــد المباشــرة فــي الموقــع. وتكــون األولويــة للتحويــالت 
اإللكترونيــة/ الورقيــة التــي تتيــح للمســتفيدين ســحب النقــود مــن أجهــزة الصــراف اآللــي أو مباشــرًة مــن فــرع 
ــدم  ــة ع ــي حال ــر. وف ــي المتاج ــرًة ف ــع مباش ــوي( أو الدف ــي أو ثان ــد فرع ــد )متعاق ــل معتم ــن وكي ــك أو م البن
ــة،  ــي المناطــق الريفي ــل ف ــم تعم ــتفيدين أو إذا ل ــى بعــض المس ــة إل ــة/ الورقي ــالت اإللكتروني وصــول التحوي

ــة فحســب. ــة ثانوي ــا طريق ــع المباشــرة، ولكــن بوصفه ــات التوزي ــي عملي ــر ف فيمكــن التفكي

المتطلبات:

قــد تســتخدم »اللجنــة الدوليــة« مجموعــة مختلفــة مــن الخدمــات لــكل برنامــج بنــاًء علــى عــرض مقــدم الخدمــة   •
وقدرتــه.

يجب إيالء اهتمام خاص لتغطية البلد بأكمله.  •
يجــب اإلشــارة فــي العــرض إلــى أي معلومــات أو وثائــق يجــب أن تقدمهــا »اللجنــة الدوليــة« إلنشــاء الخدمــة   •

ــا. ــات( وتنفيذه )الخدم
يجــب أن تكــون الخدمــات متوفــرة بمجــرد توقيــع العقــد، ويجــب علــى مقدمــي العــروض تحديــد جــدول زمنــي   •

لبــدء العمــل.
قــد تختلــف احتياجــات المســتفيدين مــن منطقــة إلــى أخــرى، ويجــب أن يكــون مقدمــو العــروض قادريــن علــى   •
ــا  ــكل مســتفيد )عندم ــة ل ــة الخدم ــح تكلف ــدي والســحب الشــهرية. ويجــب توضي ــل النق ــات التحوي ــة متطلب تلبي
ــتخدام  ــد اس ــتفيدون عن ــي يســحبها المس ــوال الت ــن األم ــا م ــدم خصمه ــي ع ــر( بوضــوح، وينبغ يقتضــي األم

ــة. الخدم
ــي  ــي وأيًضــا ف ــع أجهــزة الصــراف اآلل ــة، يجــب أن تعمــل فــي جمي ــات المصرفي ــة اســتخدام البطاق فــي حال  •

ــع(. ــاط الدف ــي نق ــر )ف المتاج
يجب أال ُتظهر بطاقات الصراف اآللي اسم المستفيد. ويجب استخدام رقم المستخدم بداًل من ذلك.  •

قــد تحتــاج »اللجنــة الدوليــة« إلــى تركيــب نقــاط دفــع فــي المتاجــر فــي مايدوغــوري وفــي أي مــكان آخــر ال   •
تتوفــر فيــه أجهــزة الصــراف اآللــي. ويتعيــن علــى مقدمــي العــروض أخــذ ذلــك فــي االعتبــار فــي عروضهــم 

وتقديــم وصــف مفصــل للطريقــة التــي يتبعونهــا.
ــتفيدون أو  ــه المس ــة« إذا واج ــة الدولي ــة »للجن ــاعدة الفني ــم المس ــة تقدي ــي( الخدم ــدم )مقدم ــن مق ــُيطلب م س  •

موظفــو »اللجنــة الدوليــة« أي مشــكالت.
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يجـب علـى مقدمـي العـروض أيًضـا توفيـر وسـيلة لرصـد تحويـل األمـوال واسـتخدامها )على سـبيل المثال من   •
خـالل التقاريـر، أو لوحـات المعلومـات، أو نظـام عبـر اإلنترنـت(.

ج  . معلومات مطلوبة

1. الخبرة والقدرة

نـوع الخدمـة المقترحـة، بمـا في ذلك المسـاعدة الفنية المحتملة )الخط السـاخن، والـدورات التدريبية، والصيانة،   •
والوصـول عبـر اإلنترنـت .. إلخ(.

سـنوات الخبـرة فـي تقديـم الخدمـة )الخدمـات(، وأحجـام التحويـالت، وعـدد العمـالء، والخبـرة فـي العمـل مـع   •
األخـرى. اإلنسـانية  المنظمـات 

االستعانة بمتعاقدين من الباطن أو وسطاء أو منافذ، إن أمكن.  •
التغطيـة المحتملـة )التغطيـة اإلقليميـة والوصـول إلـى المسـتفيدين(. عـدد نقـاط تقديـم الخدمـة ومواقعهـا فـي   •

البيـع(. ونقـاط  البنـوك،  وفـروع  اآللـي،  الصـراف  أجهـزة  )مثـل  المسـتهدفة  المناطـق 
السعة اليومية لكل نقطة توزيع )المبالغ النقدية وعدد العمالء(.  •

الموارد البشرية المتاحة إلنشاء الخدمات أو تشغيلها.  •
توافـر الخدمـة والوقـت المطلـوب إلنشـائها، بمـا فـي ذلـك البنيـة التحتيـة الالزمـة، والمرونـة )تمديد مـدة العقد،   •

وزيـادة عـدد المسـتفيدين، والتوقيـت، ومتطلبـات االسـتخدام .. إلـخ(.
رسوم استخدام أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك آخر إذا لزم األمر )هل يمكن التنازل عن هذه الرسوم(؟  •

2. النهج

إجراء تدريجي، إلى جانب إطار زمني، إلنشاء آلية التحويل.  •
إجراء تدريجي لتحويل األموال إلى المستفيدين )ويفضل أن يكون ذلك بمبالغ كبيرة(.  •

إجراء تدريجي إلنشاء وكالء/ منافذ/ نقاط بيع جديدة، إن أمكن.  •
متطلبات »اللجنة الدولية« )مثل المعلومات الالزمة لفتح حساب(.  •

سمات األمان وعمليات الرقابة الداخلية )لكل من عمليات التحويل والسحب(.  •
إجراءات الشكاوى.  •

الدعم الفني )يجب التحديد(.  •
نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إن أمكن.  •

نظم الرصد وإعداد التقارير )بما في ذلك من خالل الوصول عبر اإلنترنت(.  •
التوعية ودعم التدريب، إن أمكن.  •

االمتثال لمتطلبات »اللجنة الدولية« المالية/ التعاقدية.  •
شرح كيفية استخدام معلومات المستفيد وكيفية الحفاظ على السرية.  •

كيف يحصل مقدم الخدمة على مقابل الخدمة.  •
نسخة من العقد الموحد، إن أمكن.  •

أدوار كل من »اللجنة الدولية« ومقدم الخدمة ومسؤولياتهما.  •

3. الرسوم/ التكاليف التي يجب تضمينها

التحويل  •
فتح الحساب واالحتفاظ به  •

إغالق الحساب  •
رسوم إعادة األموال إلى مصدرها  •

تصنيع البطاقات  •
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الرصد وإعداد التقارير  •
رسوم شحن البطاقة  •

برامج الكمبيوتر  •
رسوم السحب التي يدفعها المستفيدون  •
أي رسوم أخرى غير المذكورة أعاله  •

4. أمور أخرى

يجـب علـى مقـدم العـرض تقديـم جـدول ملخـص يوضـح كل نـوع مـن أنـواع الخدمـة وتكلفتهـا على   •
»اللجنـة الدوليـة« أو المسـتفيدين.

د. معيار التقييم النهائي

الخبـرة والقـدرة: سـنوات الخبـرة، والخبـرة فـي المناطـق المسـتهدفة، واالسـتعانة بمتعاقديـن مـن   •
الباطـن/ وسـطاء، وعـدد نقـاط تقديـم الخدمـة فـي المناطـق المسـتهدفة، والتغطيـة المحتملـة وإمكانية 

وصـول المسـتفيدين، والسـعة اليوميـة لـكل نقطـة توزيـع، ووقـت تقديـم الخدمـة .. إلـخ.
المعاييـر الفنيـة: توافـر النظـام أو الوقت الالزم إلنشـائه، والوقـت الالزم لتقديم الخدمـة، والموظفون   •
والمـوارد البشـرية، وسـهولة تعامـل المسـتفيدين، والراحـة )مثـل تحويـل مبالـغ كبيـرة والعمليـات 
األخـرى(، ونظـام اعـرف عميلـك102 وغيرهـا مـن المعلومـات المطلوبـة مـن المسـتفيدين أو مـن 
»اللجنـة الدوليـة«، ومعلومـات األمـن/ إعـداد التقاريـر، ونظـام الرصـد والمتابعـة، ونظـام تقديـم 

الشـكاوى والدعـم الفنـي، واالمتثـال للوائـح الماليـة، والشـفافية والمسـاءلة، والموثوقيـة .. إلـخ.
التكاليـف: إلجـراء التحويـالت، وفتح الحسـاب واالحتفاظ به، وإغالق الحسـاب، وإعـادة المدفوعات   •
إلـى مصدرهـا، وإعـداد البطاقات، والرصـد وإعداد التقارير، وإضافة أموال إلـى البطاقات، وبرامج 

الكمبيوتـر، وإجـراء عمليات السـحب .. إلخ.  

 

اعرف عميلك، الذي يشير إلى المتطلبات القانونية في مقدمي الخدمات للحصول على المعلومات األساسية عن كل عميل أو مستفيد.  102
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ـــم،  ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــرى ف ـــف األخ ـــال العن ـــلحة وأعم ـــات المس ـــن النزاع ـــن م ـــر المتضرري ـــب األحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــاعد اللجن تس
ـــا مـــا تفعـــل ذلـــك بالتعـــاون مـــع شـــركائها فـــي الصليـــب  باذلـــة كل مـــا فـــي وســـعها لحمايـــة أرواحهـــم وكرامتهـــم وتخفيـــف معاناتهـــم، وغالًب
األحمـــر والهـــالل األحمـــر. وتســـعى المنظمـــة أيًضـــا للحيلولـــة دون تعـــرض النـــاس للمشـــقة، بنشـــر القانـــون اإلنســـاني وتعزيـــزه، 

ـــة. ـــانية العالمي ـــادئ اإلنس ـــرة المب وبمناص

يعلـــم النـــاس أن بوســـعهم االعتمـــاد علـــى اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر فـــي تنفيـــذ مجموعـــة مـــن األنشـــطة المنقـــذة للحيـــاة فـــي مناطـــق 
النـــزاع، وفـــي العمـــل بالتعـــاون الوثيـــق مـــع المجتمعـــات المحليـــة علـــى فهـــم احتياجاتهـــا وتلبيتهـــا.  وتجـــارب المنظمـــة وخبراتهـــا تمكنهـــا 

مـــن تقديـــم اســـتجاباتها بســـرعة وفعاليـــة، ودون انحيـــاز ألي جانـــب.

facebook.com/icrcarabic  

twitter.com/icrc_ar  

instagram.com/icrc  
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