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 تمهيد

تنمية و تأجيل الوتؤدي إلى تراجع أ، وتضر بالبيئة رواحفي ازهاق ال  تتسببإن الكوارث الطبيعية 

 . وبذلكلى االغاثة لتجاوز الكارثة والتقليل من االثار املترتبة عليهاوتوجه خطط الدول املتضررة إ

تعتبر الكوارث  .من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئيةاوضاع تلك الدول سوءا  تزداد

لى إن تحل في منطقة ما. يرجع ذلك أث التي يمكن واعقد الكوار  أعنفالناتجة عن الحروب من 

ن من يقود الحروب أخر مر ال دوات الدمار. ال أوذلك للتطور الحاصل في  ؛شدة الدمار الناتج عنها

ن اتفقنا إو الرغبة في تحقيق مكاسب مادية. أو ثأر أنابعة عن تعصب ا ما تكون هم البشر وغالبً 

ن من يخططون لها هم من البشر الخارجين عن إد سباب الحروب الخفية فبالتأكيأن هذه أ

خر الكامن في الحروب هو و االصول. الشر ال أة واالنسانية مها كانت القوميات الرحم قنطا

 شد ال أا يدفع القائمين عليها الستخدام مم ؛محدودالرغبة الكامنة لالنتصار في زمن 
ً
ا سلحة فتك

الضرب بقوة وبالتالي  ؛مر االكثر خطورة هو خوف القائمين على الحروب من الهزيمةللحسم. ال 

 مهولة نابعة عن الخوف. 

ن ا من الكوارث الطبيعية الشديدة إال أن منطقة الشرق الوسط ال تعاني نسبيً على الرغم من أ

و حتى أو الهدف الواضح أبشدتها وعدم خضوعها للمنطق تميزت الونة االخيرة  ها فيوب فيالحر 

ن والتشريعات املتفق عليها من و حتى االلتزام بالقوانيأمن دائرة العنف الرؤية الشاملة للخروج 

 وأل متاحة للدمار دون وازع اخالقي صبحت كل الوسائأاملتحدة حال النزاعات املسلحة. و مم ال 

 نين. معي قرار الحروب الدمار وتشريد ال صبحت غاية صانأنساني بل إ

وسط االكثر عرضة لهذه الحروب والدمار الهائل الذي يصيب التجمعات نظرا لننا في الشرق ال 

يكون لنا تدخل قوي كبارقة أمل  نا علينا كمختصين في اعادة االعمار الزاًم  أصبحالسكانية 

لحياه كريمة خالية من الدمار. من املالحظ ان الحروب واملواجهات العسكرية في منطقتنا متركزة 

في الدول والتجمعات السكانية واملجتمعات الشد فقرا والتي ال تستطيع بمفردها ازالة اثار 

دولي واملنظمات االممية هي من يقود الدمار واعادة الحياة الى طبيعتها. لذلك تجد املجتمع ال

 عمليات اعادة االعمار بمساعدة فرق محلية. 

بعد االطالع ومراجعة ادبيات اعادة االعمار بعد الكوارث اتضح جليا ان املراجع العربية ضحلة 

وقليلة جدا وال تواكب التداخالت الحديثة للمنظمات االممية بشأن اعادة االعمار بعد الكوارث. 

بعض النشرات هي ترجمة حرفية مقتضبة ملا ورد في مؤتمرات او ورش عمل عقدت اصال بل ان 



  ح
 

ووثقت باللغة االنجليزية. لقد كثر في الونة االخيرة التوجه في منطقة الشرق االوسط للتعمق في 

مسار تدريس وتدريب املختصين للتعاطي مع املبادئ السليمة إلعادة االعمار اال ان املراجع الزالت 

مما يصعب على الخبراء الناطقين بالعربية من خلفيات مختلفة الفهم العميق  ؛اللغة االنجليزيةب

مع تداخالت هم هؤالء الخبراء من يساهم في اعادة اعمار منطقتنا ان بالتأكيد  للخبرات الدولية.

من الواجب االطالع على الوثائق االممية الخاصة ونقلها  أصبحلذلك االمم املتحدة والدول املانحة 

حليين من املواكبة املخبراء مكن اليت لكي .وبلغتهم الم الى خبراءنا بطريقة مبسطة ومفصلة وعملية

 . هذا كله من شأنه ان يمكن خبراءنا من العملواالطالع على الخبرات الخارجية في هذا الشأن

حتى تتم عمليات اعادة  املنشودوتحضير ما هو مطلوب بالتناغم  بسالسة مع الخبراء الدوليين

مطلوب  . كل هذادون االزدواجية وارهاق امليزانيات املخصصة لإلعمار املحدداالعمار في الوقت 

لكثر من والكوارث خدمة المتنا التي عانت مرارة الحروب املتكررة  والفعالية العاليةوبالكفاءة 

     قرن.  

االطالع على ادبيات وقرارات املجتمع الدولي هو نتيجة و إرشادي الكتاب يعتبر دليل هذا 

غة لجاهز بال اعتباره دليلبالخصوص وكذلك خبرات االمم في عمليات اعادة االعمار بحيث يمكن 

تناول ي. وفي الوقت نفسه، املسلح برامج التعافي بعد الكوارث وما بعد الصراع العربية ملنفذي

ليات وكذلك ال م إرشادات حول املنهجيات التي يتم تطبيقهاييا سياسة التنفيذ وتقدبعض قضا

الكتاب شرح مفصل لجميع املصطلحات االنجليزية . يقدم هذا املعتمدة دوليا في حصر االضرار

املستخدمة في هذا املجال حتى يتمكن القارئ باللغة العربية من فهم املعنى الحقيقي للمصطلح 

 ى الوصول الى التنمية املستدامة.لى مراحل التعاطي مع الكارثة منذ وقوعها حتإضافة باإل  .بعمق

من كوارث وذلك لننا الحظنا عملية التعافي املعقدة بطريقة بسيطة وعملية. يعرض الكتاب 

غير الحكومات ووكاالت التنمية واملنظمات اإلنسانية  ابةاستج نأالحروب السابقة على منطقتنا ب

. لذلك، تحسًبا عادة االعمارعمليات التعافي وإمما تسبب في حدوث ارتباك وتأخير في  ؛متماسكة

الستخدام  توثيق واعداد هذا الكتابلالستجابة بشكل أكثر فعالية للكوارث املستقبلية، تم 

و الحروب والصراعات أ جميع أصحاب املصلحة املهتمين من اليوم الول بعد وقوع كارثة طبيعية

ظمها دليل جنبية متعددة معأت هذا الكتاب هي ترجمة عن مراجع ن مكوناأمع مالحظة  .املسلحة

ممية موثقة في قائمة املراجع للتعاطي مع كوارث طبيعية ال تختلف أارشاد صادر عن منظمات 

ا شرح مفصل للمصطلحات يضً أر الحروب. تضمن نتائجها التدميرية على املجتمعات عن دما

رقية والدين في منطقة الشرق الوسط. كما ان طريقة اعداد الكتاب راعت ومراعاة الثقافة الش
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والطلبة الدارسين في هذا املجال من طرح الفصول بطريقة تسلسلية منطقية  الكاديميينحاجة 

مع العلم بأن الكتاب ال ممية لالسترشاد. أوالبراهين مع تلخيص حاالت كوارث مدعمة بالدلة 

لهندسية املتعلقة بالتحليل الهندس ي للعناصر االنشائية، بل يقدم يشمل القضايا الفنية ا

 الكتاب دليل ارشادي إلدارة االعمار. 

دارة إن الكتب باللغة العربية في مجال في الختام اتمنى ان يكون هذا الكتاب مقدمة ملزيد م

إلثراء نت من الحروب املتتالية كذلك اعادة االعمار والتنمية املنشودة لشعوب عإو االزمات 

جال. وان يكون لنا كأمة ناطقة بالعربية السبق والفهم هذا املاملكتبة العربية باملعلومات في 

 والقدرة على مساعدة الشعوب املنكوبة وان نكون في مصاف االمم الناهضة.
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 املختصرات

 ةعربيالترجمة ال انجليزي  املختصر

ADB Asian Development Bank   بنك التنمية السيوي 

ALNAP Active Learning Network for 

Accountability and Performance in 

Humanitarian Action 

شبكة التعلم النشط للمساءلة والداء في 

 العمل اإلنساني  

BBB Build Back Better اعادة االبناء االفضل 

BRR Rehabilitation and Reconstruction Agency 

Badan Rearenessasi dan Rekonstruksi 
وإعادة اإلعمار في وكالة إعادة التأهيل 

 في إندونيسيا آتشيه ونياس

CBOs Community Based Organizations املنظمات املجتمعية 

CBPFs Country-Based Pooled Funds الصناديق القطرية املشتركة 

CDC Community Development Council  مجلس التطوير املجتمعي 

CDC Community Development Councils تنمية املجتمع مجلس 

CERA Canterbury Earthquake Recovery Authority  سلطة التعافي من الزالزل في كانتربري 

CERF Central Emergency Response Fund  للصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ 

 CMR Crude Mortality Rate- معدل الوفيات الخام 

CSD The United Nations Commission on 

Sustainable Development  
 لجنة التنمية املستدامة

DAD Development Assistance Database  قاعدة بيانات املساعدة اإلنمائية 

DALA  Damage And Losses Assessment  تقييم الضرار املادية والخسائر

 االقتصادية

DLP  DLP Defects Liability Period ـفترة املسؤولية عن العيوب 

EAWAG Swiss Federal Institute of Aquatic Science 

and Technology 
املعهد الفدرالي السويسري للعلوم 

 والتكنولوجيا في مجال املياه

ECOSOC General Assembly and the Security Council, 

and the annual Economic and Social 

Council 

الجمعية العامة ومجلس المن املتعلق 

بالشؤون اإلنسانية للمجلس االقتصادي 

 واالجتماعي

EFSA European Food Safety Authority هيئة سالمة الغذية الوروبية 

  EIS Environmental Impact Statement بيان الثر البيئي 

ESIA Environmental and Social Impact 

Assessment 
 دراسة الثر البيئي واالجتماعي للمشروع

ESMP Environmental and Social Management 

Plan  
 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

FAO Food and Agriculture Organization منظمة الغذية والزراعة 

FEMA Federal Emergency Management Agency  إلدارة الطوارئ االمريكية الوكالة الفيدرالية 

FTS Financial Tracking Service خدمة التتبع املالي 



2 
 

GAR Global Arbitration Review مراجعة التحكيم العاملية 

GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and 

Recovery 
   املرفق العالمي للحد من مخاطر الكوارث

HRNA Human Recovery Need Assessment  واحتياجات التعافي البشري 

IAIA International Association for Impact 

Assessment  
 الرابطة الدولية لتقييم الثر

IASC Inter-Agency Standing Committee  اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت 

IBC International Building Code قوانين البناء الدولية 

IBRD  International Bank for Reconstruction and 

Development  
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

ICRC International Committee of the Red Cross اللجنة الدولية للصليب الحمر 

ICSID The International Centre for Settlement of 

Investment Disputes 
 منازعات االستثماراملركز الدولي لتسوية 

IDA The International Development Association املؤسسة الدولية للتنمية 

IFC The International Finance Corporation  مؤسسة التمويل الدولية 

IFRC International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies 
الحمر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

 والهالل الحمر

IHL   International Humanitarian Law القانون الدولي اإلنساني 

IRP International Recovery Platform  الدولية التعافيمنصة 

 LAT Livelihood Assessment تقييم سبل العيش 

MDF The Multi-Donor Fund الصندوق متعدد املانحين 

MIGA The Multilateral Investment Guarantee 

Agency  
 الوكالة الدولية لضمان االستثمار

OCHA United Nation Office for coordination of 

Humanitarian  Affairs 
مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

  اإلنسانية 

OECD The Organization for Economic Co-

operation and Development 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 OSSF On- Site Sewage Facility منشأة الصرف الصحي الفردية في املوقع 

PDNA Post-Disaster Need Assessment  تقييم احتياجات ما بعد الكوارث 

RF  Recovery Framework إطار عمل التعافي 

RME Responsible Management Entity   الكيان اإلداري املسؤولملكية 

SWOT Strength, Weakness, Opportunities, and 

Threats 
 تحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات

TERP Tsunami Emergency Reconstruction 

Program  
برنامج التعافي من حاالت الطوارئ الناجمة 

 عن كارثة تسونامي

TGLL  Think Global Link Local   

 U5CMR the under-five crude mortality rate  معدل الوفيات الخام الكثر حساسية

 لألطفال دون سن الخامسة

UBC Uniform Building Code قوانين البناء املوحدة 
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UNDRO United Nations Disaster Relief Organization  منظمة المم املتحدة لإلغاثة من الكوارث  

UN-

ECLAC 

 United Nations Economic Commission for 

Latin America and the Caribbean 
لجنة المم املتحدة االقتصادية لمريكا 

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

UNEP United Nation environmental Program برنامج المم املتحدة للبيئة 

UNISDR The United Nations (UN) International 

Strategy for Disaster Reduction 
استراتيجية المم املتحدة الدولية للحد من 

 الكوارث

VBBRA  Victorian Bushfire Reconstruction and 

Recovery Authority 
هيئة إعادة اإلعمار والتعافي من حرائق 

 الغابات الفيكتورية

WFP World Food Program برنامج الغذاء العالمي 

WHO World Health Organization منظمة الصحة العاملية 
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 فصل االول لا

 املقدمة

مؤكدة على الرض وقد تم ذكرها في القران الكريم والكتب السماوية، لطاملا كانت الكوارث حقيقة 

، أي االنفجار الرض وجميع أشكال الحياة عليها تطورت فقط بعد كارثة على نطاق كونيبل وان 

اال ان الجنس البشري يسرع اليوم . على كوكب االرض أدى في النهاية إلى حياتنا اليومالذي العظم 

مثل االحتباس لحدوث الكوارث الطبيعية وحتى التي من صنع االنسان الكامنة  العواملمن 

غيرات املناخية والزمات الخرى التو الحراري، وزيادة وتيرة الكوارث الكبرى مثل العاصير، 

 ن الحياة على هذا الكوكب. صبحت جزء مأ

تأثير الكوارث الطبيعية أشد  أصبحنتيجة للتطور الحضاري ووجود التجمعات السكانية املتطورة 

ن التجمعات السكانية كانت محدودة ومتنقلة والبناء من إحيث  ؛قسوة من العصور السابقة

بالتنمية في  تسمح الدول  لنو  مواد طبيعية متوفرة محليا دون تعدد االدوار واملباني العالية.

املناطق املناطق البركانية في اندونيسيا و  ضكمثال بع تاريخيا معرضة للكوارث الطبيعيةمناطق 

ربما ال يمكننا . فان الخسائر البشرية واملادية أصبحت مضاعفة كما حدث في تسونامي يةالساحل

بب قدرتنا التي ال تزال غير تجنب وقوع الكوارث الطبيعية وتأثيرها على الحضارات البشرية بس

لكن يمكننا فعل . ستحدث الحداث الجيولوجية أو املناخية ومتى وأينكاملة على التنبؤ بالطقس 

مل الى حدا ما الكوارث او تقليل اثارها ح، فترى املدن قد إنشات ضمن معايير تتش يء ما عن آثارها

إدارة الكوارث متجذرة في االعتقاد الساس ي  .او تم تحضير خطط مسبقة للتقليل من اثار الكارثة

ش يء يتعلق بتجنب الكوارث وتقليل احتمالية حدوث خسارة كبيرة في بالقيام من الذي يمكننا 

الحياة واملمتلكات، أو تدمير البيئة التي يعيش فيها البشر. وهي تنطوي على التخطيط واالستعداد 

 قب الكوارث. لتجنب الكوارث والتخفيف من حدتها لتقليل عوا

ساعدة في لل لروف صعبة نتيجة املاالستجابة واإلغاثة في حاالت الكوارث هي القدرة على 

والتأهيل وإعادة البناء هي مؤشرات على قدرة االنسان على البناء بشكل اقوى  التعافيالكوارث. 

وقوع ور قبل واالستعداد بشكل أفضل للتحدي التالي، وإعادة الحياة اليومية إلى حالة من التط

 كارثة وجعلها أفضل في املستقبل.ال

الكوارث التي من صنع اإلنسان ش يء آخر تماًما. تدمير البشر واملمتلكات واملباني ومجتمعاتهم 

النظم االقتصادية، والبيئة الطبيعية لها جذورها في السلوك البشري. صراع و وثقافتهم، 

طبائع البشر عبر الحضارات ومحاولة السيطرة على مجموعة من قبل مجموعة أخرى متجذرة في 

 .التاريخ
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نظرا الن منطقة الشرق الوسط تتعرض للكثير من االحداث والصراعات فان معظم الكوارث 

النزاعات املسلحة والتي تميزت بقربها من التجمعات السكانية واملناطق تتبع هذا النوع من 

خــالل مما يجعل التأثيرات كارثية من هدم للبنية التحتية وقطع جميع سبل العيش.  ؛الحضرية

 .محـددة املـدة ويكثر فيها االعتداء على السـكان االبرياء غيرالســنوات الخيرة، أصبحـت الصراعـات 

التدمير العشوائي علـى نطـاق واسـع فـي  وأصبح .ـت املـدن املكتظة ساحات للقتالكذلك أصبح

مثلما حدث في العراق، سوريا، اليمن،  تدمير البنية التحتيةفيها  وتتماملناطـق الحضرية الكبيرة 

بالنزاعات املسلحة  ذلك لزاما علينا االطالع على بعض الحقائق الخاصة ل. لجلليبيا و فلسطين

و التعرف على القوانين املتاحة أ والتخطيط إلدارة إعادة االعمارثار الدمار آلتعاطي مع وا

 تجنب الدمار والخسائر املادية والخسائر في االرواح. للمساهمة في 

أحد المور املحددة التي يجب تسليط الضوء عليها هو الفرق بين ما بعد الصراع وما بعد الكارثة.  

القيام به، حيث توجد عوامل معينة فريدة لكل منها ستؤثر على كيفية هذا تمييز مهم يجب 

إجراء تقييم الوضع. املعلومات الدقيقة ضرورية للتخطيط ملا بعد الصراع وما بعد الكوارث. في 

حالة ما بعد الصراع، يجب أن تتناول عملية التعافي مبادرات بناء السالم التي تتطلب التخطيط 

لتفاوض. ومع ذلك، في حالة ما بعد الكارثة، يجب أن تتضمن عملية التعافي طويل املدى وعملية ا

إجراءات االستعداد للكوارث والتخفيف من حدتها، المر الذي يتطلب إلى حد كبير التقييم 

د دعم الحياة الساسية اعتماًدا على أنواع الكارثة وموقعها ر السريع والنشر السريع لنظام وموا

 الجغرافي.

ختالفات الرئيسية في حاالت ما بعد الصراع هو مدة الزمة. تستمر العديد من الحروب أحد اال 

له جذور أعمق بكثير من تلك الناجمة  العقود من الزمان، ومستوى الدمار الذي خلفته وراءه

ا هي الثقة. على عكس . ربما تكون املشكلة الكثر تحديً الطبيعية عن التأثير السريع للكارثة

لطبيعية، حيث عدو الناس هو الطبيعة، فإن الحرب تضع الجيران ضد بعضهم الكوارث ا

إن ثقافة عدم الثقة هذه عميقة الجذور وال يمكن توقع زوالها مع نهاية العنف. يجب و البعض. 

معالجتها والتغلب عليها. وبالتالي، فإن مهمة تصميم البرامج واالستراتيجيات في لروف ما بعد 

إعادة بناء الثقة  سترس ىا بكثير مما كانت عليه في حاالت ما بعد الكوارث. الصراع أكثر تعقيًد 

تطلب أي برامج ملا بعد ي الساس لسالم طويل المد في املناطق املتضررة من النزاع، وبالتالي،

الصراع فهًما عميًقا للقيم الثقافية والعرقية، من أجل ضمان أال يكون لبرنامج التعافي تأثير سلبي 

 السالم واالستقرار في املنطقة.على 

على الرغم من الخسائر في الرواح واملوارد، تخلق الكارثة فرصة التخاذ التدابير الوقائية الالزمة 

بمشاركة املؤسسات واملجتمعات املعنية. تساعد املعرفة الوقائية بشأن التخفيف من حدة 

نفسه بعد وقوع الكارثة ودعم الكوارث والحد من املخاطر بشكل كبير املجتمع على تنظيم 

نفسهم. يجب أن يكون منع الكوارث والتخفيف من حدتها في مقدمة االعتبارات عند السكان ل 
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إعداد برامج التعافي بعد الكوارث. يجب مراعاة أنواع الكوارث الطبيعية وحدوثها ونطاقها 

ي إعداد خطة تنمية الجغرافي وتوزيعها في عملية التخطيط التي ستعطي صورة شاملة للوضع ف

منسقة طويلة الجل مع أنشطة وقائية مناسبة في املنطقة. يمكن أن يكون التخطيط ملا بعد 

يتطلب دعًما من اذ الكوارث على املدى الطويل أكثر صعوبة من تمرين التخطيط التقليدي. 

للتخطيط جراءات الولوية واإل  جميع الطراف من حيث املوارد والتحفيز واإلرادة السياسية

الفوري للتعافي. ثم هناك حاجة للنظر إلى املشكلة من وجهة نظر املتضررين. يجب أن يبدأ هذا 

ولكن قد يستغرق استكماله مزيًدا من الوقت نظًرا لن املجتمعات  ،أيًضا في أقرب وقت ممكن

 .بحاجة إلى التعبئة إلجراء التقييم

 االستجابة اإلنسانية للنزاعات والكوارث  1.1

   International Humanitarian Law-IHLالقانون الدولي اإلنساني  1.1.1

القانون الدولي اإلنساني هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تحكم حاالت النزاع املسلح 

عرف أيًضا باسم قوانين الحرب أو قانون النزاعات املسلحة. لتحقيق التوازن بين  واالحتالل. ي 

اإلنسانية والعسكرية، وافقت الدول على مجموعة من معايير الحرب. لكن الكثيرين الضرورة 

كانوا مترددين في قبول قيود على سيادتهم أو شؤونهم الداخلية. ونتيجة لذلك، ال يفرض القانون 

الدولي اإلنساني سوى قيود محدودة للغاية على كيفية قيام الطراف بشن الحروب. وهي تحكم في 

لول النزاعات بين البلدان، واملعروفة باسم النزاعات املسلحة الدولية. بينما تنطبق جميع املقام ا

لوائح القانون الدولي اإلنساني على هذه النزاعات املسلحة الدولية، تنطبق قواعد أقل على 

عرف هذه النزاعات الداخلية بالنزاعات املسلحة غي
 
ر النزاعات الداخلية، مثل الحروب الهلية. ت

الدولية. ومع تزايد عدد النزاعات املسلحة غير الدولية والجماعات املسلحة، فقد تم توسيع املزيد 

من قواعد القانون الدولي اإلنساني لتشمل النزاعات غير الدولية من خالل تطوير املعاهدات 

خل الدولي التدلتغطية وتبرير التدخل في حال النزاعات الداخلية غير الدولية.  والقانون العرفي

 منية كثيرة.حروب االهلية ملا له من تعقيدات أتعقيدا حال ال أكثر

 القانون الدولي اإلنساني واملبادئ اإلنسانية 2.1.1

يتشارك كل من القانون الدولي اإلنساني واملبادئ اإلنسانية في الهداف النهائية املتمثلة في الحد 

ناء النزاع املسلح. ومع ذلك، من املهم فهم الفرق بين من املعاناة وحماية حياة اإلنسان وكرامته أث

 القانون الدولي اإلنساني واملبادئ اإلنسانية، وكيف تؤثر على العمل اإلنساني.

 أوال، القانون الدولي اإلنساني  

املبادئ اإلنسانية مستمدة من مصادر مختلفة. نشأت املبادئ اإلنسانية في املقام الول من 

املمارسة وليس من القانون. وهي ليست ملزمة قانوًنا، ولكنها تعمل كمعيار منهي وإطار عمل 
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 أخالقي وعملي للعمل اإلنساني. كما هو الحال مع املبادئ اإلنسانية، فإن تطوير القانون الدولي

اإلنساني هو إلى حد كبير نتاج القرنين التاسع عشر والعشرين. في حين أن الجيوش قد تبنت قبل 

بدأت الدول في  .فترة طويلة قواعد وممارسات عرفية لتقليل املعاناة غير الضرورية في الحرب

تقنين هذه القواعد من خالل املعاهدات املكتوبة التي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر. 

، التي ركزت على اإلنسانية في الحرب وأنشأت 1864هذا يشمل اتفاقية جنيف الولى لعام و 

اللجنة الدولية للصليب الحمر بصفتها راعية لالتفاقية. بعد ذلك، وضعت اتفاقيات الهاي 

على وسائل وأساليب الحرب من خالل حظر بعض التكتيكات  قيوًدا 1907و 1899لعامي 

أهوال الحرب العاملية الولى والثانية دافًعا إضافًيا للدول  عززتة الحرب. واالستراتيجيات وأسلح

 تلهر  في نهاية املطافلالتفاق على حد أدنى من القواعد التي يمكن لجميع أطراف النزاع قبولها. 

وبروتوكوالتها اإلضافية الثالثة، والتي تشكل أساس القانون الدولي  1949اتفاقيات جنيف لعام 

جنيف، أبرمت الدول أيًضا اتفاقيات دولية أخرى تنظم اتفاقيات املعاصر. منذ اعتماد  اإلنساني

النزاع املسلح، بما في ذلك سلسلة من اتفاقيات السلحة؛ واالتفاقيات التي توسع الحماية في 

النزاعات املسلحة. في حين أن القانون الدولي اإلنساني ليس مصدر املبادئ اإلنسانية، فإنه 

البرتوكوالت  ببعض املبادئ ويعززها في تحديد وتنظيم تقديم املساعدة اإلنسانية.يعترف 

 هي على النحو التالي: 1949االضافية الثالثة التفاقية جنيف 

ا اعتماد اتفاقيات جنيف شهد العالم زيادة في عدد النزاعات املسلحة خالل العقدين اللذين عقبً 

التحرير الوطني. وكرد فعل على ذلك  الداخلية وحروباملقصود بها الحروب االهلية  غير الدولية

. ويعزز البروتوكوالن 1977في  1949تم اعتماد بروتوكولين إضافيين التفاقيات جنيف الربع لعام 

الحماية املمنوحة لضحايا النزاعات املسلحة الدولية )البروتوكول الول( وغير الدولية 

 على طريقة خوض الحروب. وكان البروتوكول الثاني هو )البروتوكو 
ً
ل الثاني( كما يفرضان قيودا

 .أولى املعاهدات الدولية املكرسة بالكامل لحاالت النزاع املسلح غير الدولي

أال وهي الكريستالة )البلورة(  إضافية،تم اعتماد بروتوكول إضافي ثالث إلنشاء شارة  2005وفي 

 .نفس الوضع الدولي الذي تتمتع به شارتا الصليب الحمر والهالل الحمرالحمراء التي تتمتع ب

 ثانًيا، املبادئ اإلنسانية 

الفراد  أي-لها نطاق وجمهور مختلفان. املبادئ اإلنسانية موجهة إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية  

ت املسلحة. في واملنظمات الذين يقدمون الحماية واملساعدة أثناء الكوارث الطبيعية والنزاعا

املقابل، ينطبق القانون الدولي اإلنساني أثناء حاالت النزاع املسلح فقط. وهو ملزم لجميع أطراف 

النزاع املسلح، بما في ذلك الدول والجماعات املسلحة من غير الدول. ال ينطبق القانون الدولي 

العاملون في مجال  اإلنساني على الكوارث الطبيعية في أوقات السلم التي قد يستجيب لها

 .املساعدات اإلنسانية أيًضا
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 املبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني هي: 3.1.1

التمييز بين املقاتلين واملدنيين، المر الذي يتطلب من املتحاربين التمييز في جميع الوقات بين 

ال يجوز توجيه املدنيين والعيان املدنية من ناحية والهداف العسكرية من ناحية أخرى. 

التناسب في الهجمات، مما يتطلب أن تحد الطراف من و  الهجمات إال ضد أهداف عسكرية؛

وعليه تم تعريف  الضرار الجانبية املتوقعة أو الضرار التي تلحق باملدنيين نتيجة للهجوم؛

عند لضرورة العسكرية، الذي يسمح للقوات املسلحة بمراعاة املتطلبات العملية لحالة ما ا

ضرورة اتخاذ جميع التدابير االحترازية املمكنة لتجنب وقوع إصابات في و  التخطيط للهجمات؛

حظر وسائل أو  وأخيرا .صابات الناجمة عن الهجومصفوف املدنيين وتقليل الضرار الجانبية واإل 

التي تسبب  أساليب الحرب التي "تتسبب في إصابات ال داعي لها أو معاناة ال داعي لها"، أو السلحة

 "أضراًرا شديدة وواسعة النطاق وطويلة المد بالبيئة الطبيعية.

املدنية أثناء الحرب. فهو يوفر "حماية  صول ال يسعى القانون الدولي اإلنساني إلى حماية املدنيين و 

 للهجوم.  ؛املدنية صول ال عامة" للمدنيين و 
ً
يحمي القانون الدولي و مما يعني أنها قد ال تكون هدفا

اإلنساني جميع املدنيين الذين ال يشاركون بنشاط في العمال العدائية. باإلضافة إلى هذه 

"الحماية العامة"، يوفر القانون الدولي اإلنساني أيًضا "حماية خاصة" لفئات معينة من الفراد 

 في النزاع املسلح. االصول و 

 املدنية املمنوحة حماية خاصة ما يلي: االصول  تشمل

 الثقافية ودور العبادة املمتلكات 

  الشياء التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين )مثل املحاصيل أو املاشية أو منشآت مياه

 الشرب(

  الشغال واملنشآت املحتوية على قوى خطرة )مثل السدود أو السدود أو محطات الطاقة

 والتي حال استهدافها تؤدي الى كوارث ال يمكن حصرها. النووية(

 والبيئة ت وأفراد الدفاع املدنيهيئا 

 من بين أفراد السكان املدنيين الذين تم منحهم حماية خاصة:

 الجنود املرض ى أو الجرحى أو املنكوبين في البحار 

 أسرى الحرب ومعتقلون آخرون 

 رجال الدين 

 طفالوال  النساء، والمهات على وجه الخصوص 

 الالجئون واملشردون داخليا 

 اشخاص مفقودين 
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 صحفيون ال 

الفاعلة اإلنسانية، بما في ذلك:  يوفر القانون الدولي اإلنساني أيًضا حماية خاصة للجهات

مولفو الصليب الحمر / الهالل و  الطاقم الطبي والوحدات ووسائل النقل واملعدات الطبية

 .حفظ السالمقوات أفراد وكذلك  الحمر وغيرهم من العاملين في املجال اإلنساني

د من املعاناة اإلنسانية في زمن الحرب، يقيد القانون الدولي اإلنساني وسائل من أجل الح

وأساليب الحرب. تشير وسائل الحرب إلى السلحة املستخدمة، والتي قد تكون قانونية أو مقيدة 

تشير أساليب الحرب إلى طرق استخدام السلحة، بما في ذلك و في لروف معينة أو غير قانونية. 

الستراتيجيات العسكرية. وفًقا للمبادئ الساسية للقانون الدولي اإلنساني املوضحة التكتيكات وا

سابًقا، يحظر القانون الدولي اإلنساني وسائل وأساليب الحرب التي تسبب إصابات ال داعي لها أو 

 معاناة غير ضرورية، أو غير قادرة على التمييز بين الهداف املدنية والعسكرية.

، إال أن الليات الدولية لية الساسية عن التنفيذن الدولة تحتفظ باملسؤو على الرغم من أ

 واملختلطة موجودة أيًضا لفرض القانون الدولي اإلنساني. وتشمل هذه:

 )املحاكم الجنائية الدولية )مثل محكمتي يوغوسالفيا السابقة ورواندا 

 الدولية اتيمحكمة الجنا 

 مثل تلك الخاصة بكمبوديا وتيمور ليشتي  املحاكم والهيئات القضائية املختلطة(

 وسيراليون(

  كما استخدمت العديد من الدول آليات غير قضائية للتعامل مع الجرائم والفظائع

 الدولية، ولتعزيز السالم واملصالحة في أعقاب الصراع. وتشمل هذه:

 لجان الحقيقة واملصالحة 

 االنتصاف والجبر والتعويض للضحايا 

 والثار النصب التذكارية 

 اعتذارات عامة 

 اإلصالحات املؤسسية 

 هي:اصطالح املبادئ اإلنسانية  4.1.1

يجب معالجة املعاناة اإلنسانية أينما وجدت. الغرض من العمل  Humanity اإلنسانية :

اإلنساني هو حماية الحياة والصحة وضمان احترام البشر. ينص مبدأ اإلنسانية على أنه "يجب 

وأن "الغرض من العمل اإلنساني هو حماية الحياة  "،معالجة املعاناة اإلنسانية أينما وجدت

حين أن تطبيق مبدأ اإلنسانية واضح من الناحية النظرية،  والصحة وضمان احترام البشر". في

 فإنه يثير عدًدا من التحديات في الزمات اإلنسانية. 
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: يجب أن يتم العمل اإلنساني على أساس الحاجة وحدها، مع Impartiality التجرد/ النزاهة

سية أو العرق أو إعطاء الولوية لحاالت الكرب الكثر إلحاًحا وعدم التمييز على أساس الجن

أن العمل اإلنساني يتناسب  مع التأكيدالجنس أو املعتقد الديني أو الطبقة أو الراء السياسية. 

مع االحتياجات اإلنسانية، مع استبعاد السباب الخرى للتحيز الشخص ي أو التمييز. جنبا إلى 

 ية للعمل اإلنساني" الهدف الجوهري والبوصلة الخالقالتجرديرسم " "،جنب مع "اإلنسانية

اإلنسانيين أال ينحازوا إلى أي طرف في العمال  العاملين: يجب على Neutrality الحيادية 

يهدف  العدائية أو ينخرطوا في خالفات ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية.

الطراف. إنه ينطوي املبدأ إلى ضمان استمرار تمتع الجهات الفاعلة اإلنسانية بثقة وثقة جميع 

 على الحياد العسكري والحياد اليديولوجي والديني.

 عن الهداف السياسية Independence يةاالستقالل
ً
: يجب أن يكون العمل اإلنساني مستقال

فيما يتعلق باملناطق  عاملأو االقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الهداف التي قد يحملها أي 

 التي يتم فيها تنفيذ العمل اإلنساني

يعمل مبدأ االستقالل على الحفاظ على استقاللية الجهات الفاعلة اإلنسانية عن الطراف. إلى 

جانب "الحياد"، يوفر "االستقالل" الوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق الهداف الجوهرية 

 .للعمل اإلنساني

القانون الدولي االنساني وما نهى عنه من التعرض للمدنيين العزل واملجتمعات  بعد االطالع على

نظريا ان الكوارث الناتجة عن فعل االنسان كالحروب والنزاعات  أصبح من الواضحالهشة 

لم  إذاضرر من الكوارث الطبيعية التي ال يمكن التحكم فيها. وعليه  أخفاملسلحة يجب ان تكون 

وعلينا قانون الدولي االنساني وهذا ما يحدث غالبا فان الدمار سيد املوقف يتم تنفيذ بنود ال

   البحث عن الجهات واالطالع على اليات اعادة االعمار بعد الحروب والكوارث. 

  :إعادة التأهيل و )إعادة( البناء بعد الكوارث.  2.1

من الطبيعي ان ينتج عن الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة دمار يصيب جميع مرافق الحياة، 

الحكومية التي  واملنظمات غيرالدولية املؤسسات تقوم الحكومات واملجتمع املدني و  عادة مالذلك 

تشكل  يره. بإعادة اعمار ما تم تدم في أوضاع ما بعد الكارثةالخبرة في املنطقة من  يكفيلديها ما 

 
ً
لنها املطلب الول والهم إليواء السكان  الحاجة امللحة وحجم الحاجة إلى املأوى تحدًيا هائال

الوزارات التنفيذية ذات الصلة /  وتنفيذ بمشاركةتصمم هذه البرامج . املهجرين وجلب االستقرار

الخبرات املتوفرة  غاللستال  وذلك، من خالل االستشاريين واملقاولين املحليين املحليةالسلطات 

يجب استخدام املواد املحلية قدر في هذه الحالة وللمساهمة في التعافي منذ البداية، محلًيا. 

تحديد والتأكد من أن هناك كذلك  اإلمكان، طاملا أنه ال توجد آثار ضارة على البيئة أو السواق.

 مثل هذه البرامج.لتنفيذ  التدخالت واملساعدات الخارجيةقدرة داخل املجتمع أو 
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تأكد من أن العمل ال يجبفي كثير من االحيان ونتيجة التدخالت الخارجية بثقافتها املتنوعة، 

امليثاق  اسفيريتماش ى مع السياسات الحالية للبلد املضيف، وقوانين البناء الوطنية ومشروع 

مع الحكومة،  بالتعاون والعمل التنسيق كما ان  الستجابة.لاإلنساني ومعايير العمل اإلنساني 

 الجمعيات الوطنية الخرى واملنظمات غير الحكومية والشركاء واالستشاريين املحليين واملقاولين

. يحب التركيز بشكل أساس ي في مرحلة إعادة اإلعمار على من أهم عوامل نجاح اعادة االعمار

كارثة قادمة على  بعض الجوانب أيًضا مثل قياس الحد من املخاطر من أجل االستعداد لي

 فق الصحية واملدارس واملباني العامة وما إلى ذلك.املرا

غالًبا ما فشلت جهود إعادة اإلعمار التقليدية بسبب النهج أحادي الجانب، على سبيل املثال، 

نهج يركز فقط على الجوانب الفنية أو البناء. كانت هناك حاالت تم فيها بناء املنازل ولكن بدون 

حتية الالزمة، وإمدادات املياه والصرف الصحي، بسبب املواقف أحادية الجانب كتفرد البنية الت

 وزارة بعينها على اعادة االعمار، ومن بين التحديات الخرى، القيود املؤسسية، والبيروقراطيات

 .والتمويل باإلضافة الى الخبرات

ستدام هي نهج متكامل إلعادة اإلعمار باملقارنة مع إعادة اإلعمار التقليدية، فإن إعادة اإلعمار امل

على عكس إعادة اإلعمار التقليدية، يتم املتعارف عليه للتنمية املستدامة، على أساس التعريف 

من النظر في االهتمامات البيئية والتقنية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية في كل مرحلة 

تيجة طويلة الجل، ليس فقط في تصميم إعادة اإلعمار املستدام لضمان أفضل ن مراحل برنامج

تقدم إعادة اإلعمار  .توفير البنية التحتية ذات الصلة املنزل وأنشطة البناء، ولكن أيًضا في

 املستدامة مجموعة متنوعة من الفوائد البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

بل إلى كيفية تخطيط  تنظر إعادة اإلعمار املستدام أيًضا إلى ما هو أبعد من هيكل منزل واحد

الحياء من وجهة نظر التخطيط املكاني. بحيث يشكل تصميم املنازل والبنية التحتية واملساحات 

مع االخذ  املستفيدينالخضراء واملفتوحة للحي، وبالتالي، يكون لها تأثير أكبر على املجتمع و 

عكس إعادة اإلعمار باالعتبار استخدام الطاقة والتنوع البيولوجي ونوعية الحياة. على 

قد  التقليدية، تهدف إعادة اإلعمار املستدامة إلى استخدام مواد وتقنيات بناء صديقة للبيئة.

تختلف املعايير الدقيقة لالستدامة من موقع إلى آخر. سيحتاج املنفذون إلى العمل مع 

دام في املستخدمين وأصحاب املصلحة الخرين لتحديد نطاق وتطبيق إعادة اإلعمار املست

وفر إعادة اإلعمار املستدام فرصة لتحسين جودة املباني والبيئة والظروف ت. سياقهم املحدد

 املعيشية في املناطق املتضررة من الكوارث. 

 إلى العديد من برامج إعادة اإلعمار على نطاق واسع وإلى طلب 
ً
تؤدي الحاجة امللحة لإلسكان عادة

كبير على مواد البناء، ويمكن أن يصبح التأثير البيئي املحتمل إلعادة اإلعمار كبيًرا. استغالل 

ياه واستنزاف وتلوث موارد امل املناطق الزراعيةؤدي إلى إزالة ياملوارد بشكل غير صحيح يمكن أن 

املواد املتاحة محلًيا. يمكن أن تؤدي عملية البناء في حد ذاتها إلى توليد النفايات وتلوث املياه 
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. يجب طبيعية يتطلب بناء ثقافة الوقايةومع ذلك، فإن التخفيف من مخاطر الكوارث ال والهواء.

للحد من املخاطر على موازنة الضغط الستعادة التوازن في أسرع وقت ممكن مع اغتنام الفرص 

تم تصميم إعادة اإلعمار ي املدى الطويل وتحسين املجتمع من خالل إعادة اإلعمار املستدامة.

املستدام ملواجهة هذه التحديات من خالل توفير إطار عمل متكامل. تعتبر املنازل عالية الجودة 

ن. السكن الالئق ضروري حقوق اإلنسااهم ركائز جيدة البناء والبيئات المنة واملستدامة من 

لبقاء اإلنسان بكرامة. فبدون السكن المن، فإن الحقوق الساسية في الحياة السرية 

 والخصوصية، وحرية التنقل والتجمع وتكوين الجمعيات، والصحة والتنمية، معرضة للخطر.

 مبادئ إعادة اإلعمار املستدام. 3.1

ي من املراحل الولى إلعادة اإلعمار من أجل تجنب من املهم دمج مبادئ االستدامة بشكل استراتيج

الفشل الكبير أثناء إعادة اإلعمار. فيما يلي تلخيص للمبادئ الساسية التي يجب مراعاتها في 

 :UNEP and Skat , 2012)) جميع مراحل إعادة اإلعمار

الفعالة، ومن تقنيات البناء  السابقة التعلم من التجارب التي تناولت إعادة اإلعمار .1

يمكن تجنب العديد من الخطاء من خالل . السابقة التقليدية التي نجت من الكوارث

مراقبة واكتشاف املفاهيم، وعلى وجه الخصوص، ما هي ممارسات البناء، التي عملت 

اء بشكل جيد قبل وقوع كارثة طبيعية. غالًبا ما تطورت املعارف التقليدية وممارسات البن

على مدى فترات طويلة من التجربة والخطأ، وغالًبا ما تكون عملية وذات كفاءة في 

 استخدام املوارد.

إن عملية اإلدارة التي تعمل بشكل جيد هي العمود الفقري لنجاح أي . فاعلةإدارة مشروع  .2

 يجب توضيح العقود والدوار واملسؤوليات.بحيث مشروع إلعادة اإلعمار. 

تعزز املشاركة النشطة لصحاب : املحلية في عمليات صنع القرارضمان املشاركة  .3

املصلحة املحليين في القرارات الحاسمة طوال عملية املشروع إحساًسا قوًيا بامللكية 

والقبول للمشروع، وتساعد على تسهيل رعاية وصيانة املباني بعد اإلنشاء. هذا صحيح 

تميل املساكن  والدليل انه املنازل؛ بشكل خاص إذا كان املستخدمون هم أيًضا أصحاب

املؤجرة إلى التدهور بسرعة أكبر من املنازل التي يشغلها مالكوها. يمكن لصحاب 

املنازل في املستقبل، وقادة املجتمع، والسلطات العامة  مستخدمو-املصلحة املعنيين 

عم الذي معلومات مهمة وتقديم الد تقديم-املسؤولة، ومقدمو الخدمات، وما إلى ذلك 

من الناحية املثالية، ينبغي استشارة  قد يكون حاسًما لنجاح املشروع واستدامته.

، وكذلك أثناء مرحلتي اأصحاب املصلحة املعنيين خالل مرحلة تحديد املشروع مبكر 

التخطيط والتنفيذ. يمكن القيام بذلك من خالل ورشة عمل لصحاب املصلحة، حيث 

في هذه املرحلة، يمكن  يير املشروع وتطوير الفكار.يقوم أصحاب املصلحة بوضع معا
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الحكومية املحلية املسؤولة من الجهات إعادة اإلعمار  القائمين علىأيًضا استشارة 

 .لضمان دعمها

يجب أن ترتكز املشاريع على السياق املحلي من خالل : ترسيخ املشروع في السياق املحلي .4

 ها:اتخاذ أي من اإلجراءات التالية أو جميع

 غالبا ما يكون داخل املجتمع الواحد قدرات استكشاف مدى توفر املعرفة املحلية ،

كامنة ال تكتشف في الظروف الطبيعية نظرا للروتين والتعيينات الوليفية املتبعة في 

البلد. عند حدوث الكارثة والحاجة امللحة للطاقات يجب مراجعة وتقييم املعارف املحلية 

افراد او املنظمات الغير  مؤسسات،مل مع اضرار الكارثة من خالل الستغاللها في التعا

 حكومية والجمعيات.  

 من املعروف ان لكل بلد مخزون ثقافي في شتى مراعاة املتطلبات التقليدية / الثقافية ،

املجاالت، منها العمارة والعادات والتقاليد، كل هذا املخزون الثقافي يجب مراعاته في 

املستدام ويكون للكارثة الدور في تعزيز والهار الثقافة مع الحفاظ على عمليات التعافي 

 املتطلبات التقليدية ملجتمع ما. 

 من الطبيعي ان يكون هناك خلط لألوراق بعد العمل مع السلطات املحلية وليس ضدها .

حدوث كارثة معينة او نزاع مسلح. إلتمام عملية التعافي املستدام يجب ان يذهب 

لتعزيز الجبهة الداخلية الى املصالحة مع الذات وتعزيز دور السلطات املحلية املجتمع 

الستيعاب املساعدات الخارجية والتنسيق الستغاللها لخدمة االهداف املعلنة إلعادة 

   االعمار.

 كثيرا ما يتغير نمط تقديم الخدمات بعد الكارثة التعاون مع مقدمي الخدمات املحليين ،

ملا اصاب البينية التحتية واملؤسسات من ضعف او تدمير. وتذهب املؤسسات لخدمات 

الطوارئ الغير منظمة وتبعا للحاجة، نجاح تقديم الخدمات مرهون بتعاون املجتمع 

كانات محدودة مع املحلي واالفراد مع الجهات الفاعلة لتعزيز دورها كونها تعمل بإم

 االزدياد في طلب الخدمات بعد الكوارث. 

 حالة اعادة االعمار تتطلب في كثير من استخدام مواد محلية عالية الجودة ما أمكن ،

االحيان السرعة بغية استعادة املأوى وسبل العيش. استخدام املواد املحلية عالية 

فر هذه املواد محليا ما يسهل منها تو  هاتالجودة من العوامل املساعدة في عدة اتجا

جلبها بوقت محدد، سعر تلك املواد مقارنة مع املستورد، تساهم في اقتصاديات البلد مع 

قبوال للسكان املحليين كونها جزء من التراث  أكثركما انها  إلعدادها.خلق فرص عمل 

 املعمول به. 
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 .حول استخدام املواد محلية كما ذكر سابقا  البناء على تقنيات البناء املحلية وتحسينها

فان البناء بتقنيات محلية وتطويرها له مدلوالت الصنع ومساهمتها في التعافي املستدام، 

 اقتصادية واالجتماعية وبيئية ايجابية على حياة السكان. 

يمكن أن يساهم ترسيخ مشاريع إعادة اإلعمار في السياق املحلي بشكل ملموس في دعم املجتمع 

 وع واستدامته. ونجاح املشر 

يجب على السلطات : املحتملة التعاون التنسيق مع الجهات املانحة الخرى لتحديد أوجه  .5

املحلية املسؤولة تنسيق جميع أنشطة إعادة اإلعمار الجارية واملخططة، على القل على 

مستوى املجتمع املحلي. باإلضافة إلى ذلك، يجب على مسؤولي املشروع االتصال 

إلنمائية الخرى )الدولية والوطنية( لتحديد التوزيع الجغرافي واالجتماعي باملنظمات ا

تحديد ومراقبة أنشطة إعادة  لخطط إعادة اإلعمار بناًء على االحتياجات املحلية.

شروع يكمل، ال يكرر الجهود الخرى املاإلعمار للمنظمات املانحة الخرى والتأكد من أن 

. عادة، هناك فرص معقولة من جهة معينة الية وغيرهايمكن أن يوفر املوارد املبحيث 

 طرق وأنظمة املياه والصرف الصحي والبنية التحتية الخرى.اللالقتصاد في تكاليف 

يمكن أن يساعد التنسيق بين املانحين أيًضا في ضمان التوزيع العادل لفوائد إعادة 

 .املهمشةاإلعمار على املجتمعات، ال سيما في املناطق 

الحفاظ على التواصل الفعال بين جميع : تحديد استراتيجية االتصال وتبادل املعرفة .6

وقوع حاالت عداء تجاه وكاالت  وثقتأصحاب املصلحة أمر بالغ الهمية. مصادر عديدة 

التنمية من قبل املستفيدين. كان هناك نقص في التواصل الواضح واملنتظم بين 

حول الخيارات والخطط واإلجراءات واملسؤوليات  املنفذين واملستخدمين املستقبليين

ال يمكن التأكيد على أن  والصعوبات التي تمت مواجهتها في سياق مشاريع إعادة اإلعمار.

مدينة للمستفيدين بفرصة معرفة ما تتم  القائمة على اعادة االعمارجميع الوكاالت 

. توفر املبادئ التوجيهية مناقشته أو التخطيط له أو التفاوض بشأنه أو رفضه أو قبوله

اإلنساني املقبولة دولًيا لشبكة التعلم النشط للمساءلة والداء في العمل 

Strengthening humanitarian action 

through evaluation and learning (ALNAPخطوط اتصال ناجحة )  يمكن الرجوع

اإليجابية والسلبية. هذا مهم  من املهم أيًضا ضمان اإلبالغ املنتظم وتوثيق التجارب . اليها

ليس فقط ملديري املشاريع في املستقبل، ولكن أيًضا لتبادل الدروس املستفادة على 

 املستويين الدولي واملحلي.

يعد تطوير استراتيجية لكيفية التغلب على أي مخاطر : تطوير استراتيجية املخاطر .7

اطر استمرار املشروع وإتمامه محتملة للمشروع أمًرا ضرورًيا. تحمي استراتيجيات املخ

يجب تطوير االستراتيجيات مع أصحاب املصلحة املحليين  واستدامته في نهاية املطاف.
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كانت  سواء-املعنيين. يجب أن تحدد االستراتيجيات كيفية معالجة العقبات املحتملة 

 سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو من الكوارث الالحقة.

املراقبة الذاتية والتقييم املنتظمان أمران حاسمان : املنتظمين إجراء املراقبة والتقييم .8

لقياس التقدم املحرز في مشاريع إعادة اإلعمار. يمكن إجراء الرصد والتقييم بطريقة 

بسيطة نوًعا ما عن طريق اختيار املؤشرات الرئيسية )مبالغ الموال التي يتم إنفاقها على 

ملستخدمة والوقت املناسب إلكمال النشطة( ثم النشطة املختلفة، وكميات املواد ا

إذا ألهر أي مؤشر  جمع القياسات وتلخيصها بشكل منتظم )أسبوعًيا أو كل أسبوعين(.

ا عن امليزانية أو عن خطط البناء، فيجب تحديد سبب االنحراف، بحيث يمكن 
ً
انحراف

يم الخارجي من خالل اتخاذ التدابير العالجية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد التقي

يمكن استكمال الرصد والتقييم بـ  توفير مهمة ثانية ومستقلة بشأن القضايا الحاسمة.

ستخدم لتقييم الثار البيئية واالجتماعية لنشطة املشروع. 
 
"مراقبة التأثير"، والتي ت

سات توفر مراقبة التأثير معلومات قيمة حول ما إذا كان املشروع متوافًقا مع أفضل ممار 

االستدامة )وإذا لم يكن المر كذلك، فكيف يمكن تحسينه(. تعد مراقبة الثر مفيدة 

جًدا أيًضا لبناء مصداقية شركاء املشروع مع املجتمع املحلي والسلطات الوطنية 

 والجهات املانحة الدولية.

الدائم له خيارات املأوى املؤقت أو  تحديد: ر العمر االفتراض ي للمنازل املراد بناؤهايااخت .9

تأثير كبير على تصميم املنزل وكذلك إجراءات تنفيذ املشروع وامليزانية واإلطار الزمني. من 

 املهم أن تقرر مبكًرا في التخطيط إلى متى يجب أن تستمر املنازل.

تتطلب برامج إعادة اإلعمار التي تسعى إلى تحقيق نتائج جيدة : توفير مالجئ مؤقتة كافية .10

. أثناء تطوير مشاريع اإلسكان، يحتاج السكان ن يكون هناك مالجئا وقًتا لتحقيقها

النازحون إلى مالجئ مؤقتة مناسبة تضمن لروف معيشية إنسانية وتمكن السكان من 

 ميزانيات البرامج تؤخذ هذه الجوانب فيإعادة الحياة في أسرع وقت ممكن. يجب أن 

 .ايضا

املساكن املؤقتة للمنازل الدائمة التي  النظر في إعادة استخدام وإعادة تدوير مكونات .11

يمكن إعادة استخدام املكونات مثل املرافق الصحية التي يتم : سيتم بناؤها في املستقبل

صيانتها جيًدا في املنازل الجديدة التي أعيد بناؤها؛ يمكن أيًضا إعادة استخدام املواد 

 عالية الجودة مثل العوارض الفوالذية.

لدى معظم املنظمات املشاركة للمؤسسة: وأولويات التنمية الشاملة النظر في اهتمامات  .12

في أنشطة إعادة اإلعمار إرشادات ومعايير داخلية لنشطتها، بما في ذلك السياسات 

في  ةالبيئية. يمكن أن يساعد ضمان دمج أهداف وإجراءات وأولويات تطوير مؤسس
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عادة اإلعمار املستدامة وتجنب مشروع منذ البداية على مواءمة املشاريع مع أهداف إ

 التكاليف غير الضرورية.

يجب تصميم املباني بحيث تكون : ع مبادئ التصميم الحيوي املناخي والقابل للتكيفااتب .13

مريحة حرارًيا في منطقتها املناخية مع عدم وجود أو الحد الدنى من الحاجة للتدفئة 

صميم املباني لتمكين شاغليها من تعديل أو امليكانيكية أو التبريد أو التهوية. يجب أيًضا ت

"ضبط" مبانيهم لتالئم متطلباتهم الوليفية الخاصة. يتيح التصميم القابل للتكيف 

ذلك، على سبيل املثال، تعزيز التصميم الهيكلي القوي مع تخطيط املساحة الداخلية 

 املرن.

كتاب فان املنظمات الدولية لفهم كل ما سبق ذكره عن اعادة االعمار املستدام موضوع هذا ال

والجهات الخارجية ذات االختصاص في التدخل في برامج اعادة االعمار وضعت مفاهيم اساسية 

عميقة باتجاه اعادة االعمار املستدام على اعتبار ان االستدامة في كلمات مدمجة لها مدلوالت 

طلحات االساسية الواردة في مفهوم جديد في برامج االعمار. فيما يلي شرح مبسط للمفاهيم واملص

   .االعمار املستدام إلعادةاملراجع االجنبية 

 املفاهيم األساسية واملصطلحات: . 4.1

نظرا لهمية املصطلحات املستخدمة في مجال الكوارث واالزمات واعادة االعمار وتطورها 

أصبح من الضروري تعريبها لفهم مضامينها وما تعنيه في ، لتتناسب من مفاهيم التنمية املستدامة

مجال التخصص بعيدا عن اللغة االدبية للمفردات والتي عند ترجمتها للغة العربية ال تعطي 

املفهوم التخصص ي والهدف. نظرا لوجود مصطلحات متشابهة في املعنى عند ترجمتها للغة العربية 

لتفريق الدقيق بين املعاني اللغوية للمصطلحات. فان الترجمة تضمنت بعض الشرح املفصل ل

 ,ICRC  2016وWorld Bank, 2010 صعوبة المر تكمن ايضا في ان بعض املراجع االجنبية مثل 

2016  UNISDR,   وUNDP, 2017 وUnited Nations General Assembly, 2016  تستخدم

ملصطلحات االنجليزية املكونة مفردات مختلفة للتعبير عن مصطلح معين، لذلك قد نجد بعض ا

من مفردتين او أكثر مختلفة عن مفردات نفس معنى املصطلح في مرجع أخر. لذلك ال غرابة ان 

نجد مفردات مختلفة مكونة ملصطلح معين ولكنها باللغة العربية لها نفس املعني. من وجهة نظر 

 املصطلحات من املراجعالكاتب هذا ال يعد تكرار بل لجعل القارئ مطلع على جميع اشكال 

 املختلفة. هذا صحيح في القائمة ادناه وكذلك في متن الفصول املختلفة للكتاب. االجنبية

 الكارثة Disaster هي حدث يعطل لروف الوجود الطبيعية ويسبب مستوى من املعاناة :

يفوق قدرة املجتمع املتضرر على التكيف. كذلك يمكن تعريفها على انها اضطراب خطير 

في عمل املجتمع املحلي أو املجتمع مما يؤدي إلى خسائر وآثار بشرية أو مادية أو 
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قدرة املجتمع أو مجتمع املتضررين على  اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق، والتي تتجاوز 

 التعامل مع استخدام موارده الخاصة.

 حالة طارئة Emergency حالة يتم فيها تعليق اإلجراءات العادية واتخاذ إجراءات غير :

 ىهذا التعريف يقتصر عل .أو التخفيف من اثارها السلبية عادية لتجنب وقوع كارثة

ث وال عالقة له بحاالت الطوارئ التي تفرضها حاالت الطوارئ الناتجة عن الكوار 

 الحكومات املحلية في حال االزمات السياسة او االحكام العرفية. 

  إدارة الطوارئ Emergency management تنظيم وإدارة املوارد واملسؤوليات ملعالجة :

 ية.جميع جوانب حاالت الطوارئ، وال سيما االستعداد واالستجابة وخطوات التعافي الول

 الخطر Hazard حدث طبيعي أو من صنع اإلنسان يهدد بالتأثير سلًبا على حياة :

اإلنسان أو املمتلكات أو النشاط إلى حد التسبب في كارثة. كذلك هي لاهرة أو مادة أو 

نشاط بشري أو حالة خطيرة قد تسبب خسائر في الرواح أو إصابات أو آثار صحية 

فقدان سبل العيش والخدمات أو اضطراب اجتماعي  أخرى أو أضرار في املمتلكات أو

 واقتصادي أو ضرر بيئي.

 القابلية للتأثر/ الهشاشة Vulnerability االكثر تضرر عند التعرض للضرر بسبب :

 الحداث الخارجية سواء كانت مجتمعات بشرية او ممتلكات. 

 القابلية/ الحساسيةSusceptibility التعرض للخطر : 

 افياالنتعاش/ التع Recovery االستعادة والتحسين، عند االقتضاء، املرافق وسبل :

العيش والظروف املعيشية للمجتمعات املتضررة من الكوارث، بما في ذلك الجهود 

 املبذولة للحد من عوامل مخاطر الكوارث.

 التعافي املبكر :Early recovery   عملية تسعى إلى تحفيز فرص التنمية املستدامة من

ليد عمليات االكتفاء الذاتي للتعافي بعد الزمة. وهي تشمل سبل العيش واملأوى خالل تو 

والحوكمة والبيئة والبعاد االجتماعية، بما في ذلك إعادة دمج السكان النازحين، وتعالج 

 املخاطر الساسية التي ساهمت في الزمة.

 املرونة/ الصمود Resilience لتعافي. قدرة النظام أو : القدرة على التكيف والقدرة على ا

املجتمع املعرض لألخطار على مقاومة واستيعاب والتكيف والتعافي من آثار الخطر في 

الوقت املناسب وبطريقة فعالة، بما في ذلك من خالل الحفاظ على هياكلها الساسية 

 وولائفها وترميمها

 القدرة Capacity مزيج من جميع نقاط القوة والسمات واملوارد املتاحة داخل املجتمع :

هي القدرة على  عليها كذلكأو املنظمة والتي يمكن استخدامها لتحقيق الهداف املتفق 

 القيام بعمل معين.
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 التخفيف Mitigation التخفيف الدائم من مخاطر الكوارث. وهي اجراءات يفرضها :

 الضرر املحتم والذي ال يمكن تالشيه. ذوي االختصاص للتخفيف من

 التأهب/ الجهوزية Preparedness التدابير التي تضمن التعبئة املنظمة لألفراد :

يمكن ان تكون الجهوزية قبل والموال واملعدات واإلمدادات في بيئة آمنة لإلغاثة الفعالة. 

والتدريبات وقوع الكارثة للتعاطي مع الحدث دون تأخير وبذلك قد يتضمن الخطط 

 املسبقة.

 االستجابة Response توفير خدمات الطوارئ واملساعدات العامة أثناء الكارثة أو :

بعدها مباشرة إلنقاذ الرواح وتقليل الثار الصحية وضمان السالمة العامة وتلبية 

 االحتياجات االساسية.

 اإلغاثة Reliefة احتياجات الحفاظ : تقديم املساعدة أو التدخل فور وقوع الكارثة لتلبي

 على الحياة واحتياجات املعيشة الساسية لألشخاص املتضررين.

 إعادة التأهيل Rehabilitation إعادة الولائف االجتماعية الساسية : 

 إعادة اإلعمار Reconstruction االستئناف الكامل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية :

 باإلضافة إلى التدابير الوقائية.

  إعادة( البناء بشكل أفضلBuild Back Better BBB ) استخدام التعافي وإعادة :

التأهيل ومراحل إعادة اإلعمار بعد الكارثة لزيادة مرونة الدول واملجتمعات من خالل 

دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في استعادة البنية التحتية املادية والنظمة 

هذا التعريف حسب  قتصادات والبيئة املجتمعية، وفي تنشيط سبل العيش واال

 (2016الجمعية العامة لألمم املتحدة، 

 املخاطرة Risk احتمال حدوث عواقب ضارة أو خسارة متوقعة )في الرواح أو املصابين :

أو املمتلكات أو سبل العيش أو النشاط االقتصادي أو البيئة( الناتجة عن التفاعالت 

يسببها اإلنسان والظروف الهشة. يتم التعبير عن املخاطر بين الخطار الطبيعية أو التي 

. كلما كان املجتمع هش كلما الهشاشة× التقليدية بواسطة املعادلة: املخاطر = الخطر 

 زادت املخاطر حال وقوع الكارثة.

 مخاطر الكوارث  Disaster risk خسائر الكوارث املحتملة، في الرواح والحالة الصحية :

ملمتلكات والخدمات، والتي يمكن أن تحدث ملجتمع معين خالل فترة وسبل العيش وا

 زمنية محددة في املستقبل.

 إدارة مخاطر الكوارث Disaster risk management العملية املنهجية الستخدام :

القرارات اإلدارية والتنظيم واملهارات والقدرات التشغيلية لتنفيذ السياسات 
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ف لدى املجتمع واملجتمعات لتقليل آثار الخطار واالستراتيجيات وقدرات التكي

 الطبيعية وما يتصل بها من كوارث بيئية وتكنولوجية.

 الحد من مخاطر الكوارث Disaster risk reduction التطوير والتطبيق املنهجي :

للسياسات واالستراتيجيات واملمارسات لتقليل نقاط الضعف ومخاطر الكوارث في جميع 

كذلك هي مفهوم وممارسة الحد من مخاطر الكوارث من خالل الجهود  مناحي املجتمع.

املنهجية لتحليل وإدارة العوامل املسببة للكوارث، من خالل تقليل التعرض لألخطار، 

وتقليل هشاشة الشخاص واملمتلكات، واإلدارة الحكيمة لألراض ي والبيئة، وتحسين 

 االستعداد ملواجهة آثار الحداث السلبية. 

 يم املخاطرتقي Risk assessment منهجية لتحديد طبيعة ومدى املخاطر من خالل :

تحليل الخطار املحتملة وتقييم الظروف الحالية للضعف والهشاشة والتي يمكن أن 

تضر بالشخاص املعرضين واملمتلكات والخدمات وسبل العيش والبيئة التي يعتمدون 

 عليها.

  تقييم الضرر Damage assessmentلعملية املستخدمة لتحديد حجم الضرر : ا

 الناجم عن كارثة أو حدث طارئ.

 تقييم االحتياجات Needs assessment )عملية تقدير )تستند عادة إلى تقييم الضرر :

املوارد املالية والتقنية والبشرية الالزمة لتنفيذ برامج التعافي وإعادة اإلعمار وإدارة 

 لها تقييم و "تحديد" املوارد املتاحة لالستجابة للكارثة.املخاطر املتفق عليها. يتم من خال

  تقييم احتياجات ما بعد الضرر Post- damage needs assessment تقييم سريع :

متعدد القطاعات يقيس تأثير الكوارث على املجتمع واالقتصاد والبيئة في املناطق 

 املتضررة من الكوارث.

  كود البناءBuilding Codeراسيم أو اللوائح وما يرتبط بها من معايير : مجموعة امل

تهدف إلى التحكم في جوانب التصميم والبناء، املواد والتعديالت وشغل الهياكل الالزمة 

لضمان سالمة اإلنسان ورفاهيته، بما في ذلك مقاومة االنهيار والضرار. يمكن أن تشمل 

الدروس املستفادة من التجربة  قوانين البناء املعايير الفنية والوليفية. يجب أن تتضمن

الدولية ويجب أن تتناسب مع الظروف الوطنية واملحلية. نظام التنفيذ املنهجي هو مطلب 

(. 2016داعم حاسم للتنفيذ الفعال لقوانين البناء )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 

 .أكواد البناء هي مجموعة فرعية من أكواد االنشاءات

  التعويضية إدارة مخاطر الكوارثCompensatory Disaster Risk Management :

تعزز أنشطة املرونة االجتماعية واالقتصادية لألفراد واملجتمعات في مواجهة املخاطر 

املتبقية التي ال يمكن الحد منها بشكل فعال. وهي تشمل أنشطة التأهب واالستجابة 
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والتعافي، ولكنها تشمل أيًضا مزيًجا من أدوات التمويل املختلفة، مثل صناديق الطوارئ 

الوطنية، واالئتمان الطارئ، والتأمين وإعادة التأمين وشبكات المان االجتماعي 

 (.2016 املتحدة،)الجمعية العامة لألمم 

 إدارة مخاطر الكوارث التصحيحية Corrective Disaster Risk Management :

تتناول النشطة التي تسعى إلى إزالة أو تقليل مخاطر الكوارث املوجودة بالفعل والتي 

تحتاج إلى إدارتها وتقليلها بالسرعة املمكنة. ومن المثلة على ذلك تعديل البنية التحتية 

الحيوية أو إعادة توطين السكان أو الصول املعرضة للخطر )الجمعية العامة لألمم 

 (.2016 املتحدة،

 إدارة مخاطر الكوارث املحتملة Prospective Disaster Risk Management تتناول :

تسعى إلى تجنب تطور مخاطر الكوارث الجديدة أو املتزايدة. وهي تركز على  النشطة التي

معالجة مخاطر الكوارث التي قد تتطور في املستقبل إذا لم يتم وضع سياسات الحد من 

مخاطر الكوارث. ومن المثلة على ذلك التخطيط الفضل الستخدام الراض ي أو أنظمة 

 (.2016لجمعية العامة لألمم املتحدة، إمدادات املياه املقاومة للكوارث )ا

 مرسوم التعافي Recovery Ordinance قانون أو تشريع يمهد الطريق للحكومات :

التخاذ اإلجراءات الالزمة في أعقاب الكارثة، مع االحتفاظ بإرشادات فعلية بشأن ما يجب 

دارة الطوارئ إل االمريكية الوكالة الفيدرالية . حسب تعريف القيام به بعد وقوع الكارثة

(Federal Emergency Management Agency FEMA, 2016.) 

 التعديل التحديثي Retrofitting تعزيز أو ترقية الهياكل القائمة لتصبح أكثر مقاومة :

ومرونة لآلثار الضارة لألخطار. يتطلب التعديل التحديثي النظر في تصميم ووليفة 

يكل من مخاطر معينة أو سيناريوهات مخاطر الهيكل، والضغوط التي قد يتعرض لها اله

والتطبيق العملي وتكاليف خيارات التعديل التحديثي املختلفة. تشمل أمثلة التعديل 

التحديثي إضافة دعامة متينة للجدران، وأعمدة التقوية، وإضافة روابط فوالذية بين 

العامة لألمم الجدران والسقف، وتحسين حماية املرافق واملعدات الهامة )الجمعية 

 (.2016املتحدة، 
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 الفصل الثاني

 الكوارث وإطار اعادة اإلعمار

ركز هدف التعافي وإعادة اإلعمار على إعادة الحياة وسبل العيش إلى ما كان عليه املجتمع قبل 

وقوع الكارثة. تعتمد التعريفات الحديثة وجهة نظر تحسين الظروف املعيشية قبل وقوع الكارثة 

للمجتمعات املتضررة من الكوارث كفرصة لتحسين الظروف املعيشة واستعداد لحدوث الكارثة 

ة اخري والذي بدوره يخفف من النتائج الكارثية والخسائر، في هذه الحالة ال ينصب التركيز مر 

فقط على إعادة البناء املادي، ولكن أيًضا على تنشيط االقتصاد واستعادة الحياة االجتماعية 

وارئ والثقافية للمنطقة املنكوبة. يتم دائًما بذل الجهد الول والساس ي في االستجابة لحالة الط

تأثير الكارثة على املجتمع وتقديم الدعم املناسب  تقييميجب من هنا من قبل املجتمع املتضرر. 

يجب أن يعتمد أيًضا على فهم كما ان الدعم لالستجابات املحلية عندما تكون مناسبة وآمنة. 

لطوارئ و يجب تطوير خطط ا وعليهالدوار واملوارد املختلفة لألفراد والجماعات داخل املجتمع. 

الكارثة. يكون التخطيط  من/ أو تحديث الخطط املوجودة مسبًقا في ضوء الخبرة املكتسبة 

طلب منهم  للطوارئ أكثر فاعلية عندما يكون عملية تشاركية تشمل جميع الفاعلين الذين سي 

عملية تخطيط إلى المام، حيث يتم االتفاق على  ، لذلك تعتبرالعمل مًعا في حالة الطوارئ 

لسيناريوهات والهداف، وتحديد اإلجراءات اإلدارية والفنية، ووضع أنظمة االستجابة املحتملة ا

لالستجابة لحالة الطوارئ. يعد التعافي مهًما لنه يربط االستجابة لحاالت الطوارئ بعد الكوارث 

يساعدهم بأهداف التنمية طويلة الجل. إن دعم الناس لحماية أصولهم أثناء الكوارث وبعدها ال 

 ALNAP andعلى التعافي السريع فحسب، بل يقلل أيًضا من الضعف والفقر في املستقبل )

ProVention, 2007b) 

 الكارثة وفرص التطور . 1.2

عند حدوث الكوارث الطبيعية او الكارثة الناتجة عن فعل االنسان كالحروب فان النظرة االولية 

سائر املادية. هذه النظرة صحيحة لنها تخاطب لإلنسان ترتكز على املشهد التدميري والخ

مشاعر االنسان واحاسيسه املباشرة، الن االنسان بطبعه مجموعة من الحواس والتي تعطي 

دائما نظرة تشاؤمية للخسائر املرئية املادية. على سبيل املثال تدمير املنازل والتي يرتبط االنسان 

م لدى املالكين. املنشآت الصناعية والسياحية بها من خالل الذكريات تترك أثر مأساوي عظي

والتي يفقد االنسان منها رزقه او الدمار الحاصل للثروة الحيوانية والزراعية والتلوث البيئي وتلوث 

مصادر املياه كلها عناصر مادية شديدة التأثير على االنسان النعكاساتها املباشرة على الحياة 

ذا على الصعيد املادي امللموس بعيدا عن التطرق للخسائر في اليومية واملستقبل املنظور. كل ه

 االرواح والتي ليست موضوعنا لصعوبة التعاطي معها ماديا ومرتبطة بقاء هللا وقدره. 
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من الهمية بمكان اتخاذ الفرصة التي توفرها الكوارث لزيادة الوعي واتخاذ تدابير التخفيف التي 

تقبلية. يجب الحد من الضعف من خالل دمج أنشطة تقلل من تعرض الناس لألحداث املس

وتدابير محددة للحد من املخاطر في التسوية االنتقالية واستجابة إعادة اإلعمار، على سبيل 

 املثال، زيادة مقاومة املخاطر للمباني التي يتم إعادة بنائها.

لبرامج التنمية  على صعيد البرامج والخطط التنموية قد تتسبب الكوارث في انتكاسة وتراجع

املعدة من قبل الدولة للتطوير على املدى البعيد دون االخذ بالحسبان وقوع الكوارث والتي تصبح 

حينها االعمال الطارئة اولوية تستهلك امليزانيات املرصودة للتطور والتنمية. على سبيل املثال قد 

دعم االقتصاد والقضاء على تدمر الفيضانات أنظمة النقل واملرافق املعدة من اجل التنمية و 

 البطالة وتحسين الظروف املعيشية للسكان. 

من جانب اخر قد تزيد برامج التنمية من تعرض املنطقة للكوارث ان كان جرى التحضير لها دون 

دراسة معمقة لألثر البيئي واالجتماعي. قد يكون التنازل عن برامج التنمية أمر غاية في الصعوبة 

ية لكن حدوث الكارثة قد يكون الفرصة الوحيدة واملنطقية للتوقف عن تلك في االوضاع العاد

البرامج. على سبيل املثال التطور الصناعي قد يؤدي الى استهالك املصادر الطبيعية او تلوثها كما 

ان الزيادة الكبيرة في تنمية الثروة الحيوانية يؤدي إلى الرعي الجائر، مما يساهم في التصحر ويزيد 

لتعرض للمجاعة. كذلك التطور العمراني على حساب االراض ي الزراعية والرفاهية املفرطة من ا

 في استغالل املصادر الطبيعية كالزيادة في استهالك املياه كلها قد تكون نتاج برامج التنمية

. وعليه يمكن تصميم برامج التنمية لتقليل التعرض للكوارث وعواقبها السلبية كما املخطط لها

متبع في مشاريع اإلسكان التي تم إنشاؤها بموجب قوانين البناء املصممة لتحمل الرياح هو 

 العاتية او الهزات االرضية بحيث يتم التقليل من الدمار حال حدوث الكارثة مرة اخرى.

اما الجانب االيجابي او الفرصة، توفر إعادة البناء بعد وقوع كارثة فرًصا كبيرة لبدء برامج 

حيث يمكن تعلم مهارات جديدة من خالل االعتماد على القوى العاملة املحلية، ويوفر التنمية. 

التمويل الى الشركات املحلية بدال من تكليف شركات البناء الكبيرة حال مشاريع التنمية. توفر 

ا سياسًيا واقتصادًيا حيث يمكن إجراء تغييرا
ً
ت الكوارث فرًصا للتنمية، لنها غالًبا ما تخلق مناخ

واسعة النطاق بسرعة أكبر من الظروف العادية وذلك لتدخل الدول املانحة او لفت نظر 

الحكومة املحلية الى املناطق الهشة الكثر ضررا. على سبيل املثال، في أعقاب الكارثة، قد تكون 

الراض ي، وخلق ولائف جديدة ومهارات وليفية،  استصالحهناك فرص كبيرة لتنفيذ برامج 

وتوسيع وتحديث القاعدة االقتصادية للمجتمع ومثل هذه الفرص غير ممكنة لوال وقوع الكارثة. 

إن اإلرادة الجماعية للعمل ميزة ال ينبغي إهدارها في حاالت اعادة االعمار. يمكن للكوارث أيًضا أن 

ت الهشة والتي يكون وقع الكارثة عالي الخطورة هنا يجب تسلط الضوء على املمتلكات واملجتمعا

اتخاذ إجراءات قبل وقوع كارثة أخرى. إن إدراك قابلية التأثر والخطورة يمكن أن يحفز صانعي 
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. 1.2السياسات والجمهور على املشاركة في معايير التخفيف لحماية املمتلكات واالرواح. الشكل 

 ية من النواحي االيجابية والسلبية.  يوضح العالقة بين الكارثة والتنم

 
 UNDP/UNDRO, 1992). العالقة بين الكارثة والتنمية ) معدل ومترجم عن 1.2الشكل 

ومن باب تحسين الظروف وكذلك تعميق فعالية القوانين واللوائح يجب تحقيق أمن الحيازة 

وحقوق امللكية لجميع املتضررين، سواء كانوا في السابق غير قانونيين أو غير رسميين يشغلون 

لجميع أفراد منازلهم أو مستأجريهم أو مالكيهم. لذلك يجب تقديم الدعم لترسيخ هذه الحقوق 

السكان املتضررين، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم حقوق ملكية في البداية. يجب أن يتم 

هذا الدعم في أقرب وقت ممكن، لضمان عودة النازحين إلى ديارهم في أسرع وقت. ال يمكن البدء 

أيًضا إلى ضمان في إعادة بناء املنازل واملجتمعات إال بعد حل هذه املشكالت. يحتاج النازحون 

الحيازة بينما يستمر النزوح في املكان الذي يعيشون فيه حالًيا. يجب تقديم الدعم لجميع 

الشخاص املتضررين، بغض النظر عما إذا كانوا مالكين لألراض ي أو املمتلكات أو يعيشون في 

. يجب أن منازل أو مباني سكنية. يجب أيًضا تضمين العائالت التي تستضيف السكان النازحين

تحدد املجموعات املساعدة وتراقب املشاكل الرئيسية التي تواجه االستجابة بحيث يمكن تلبية 

احتياجات جميع الشخاص املتضررين، بغض النظر عن العرق والجنس والعمر. يتضمن هذا 

 ينبغي النظر في مجموعة متنوعة من الحلول. لذلك الشخاص الذين يستقرون في موقع جديد

 لتأهيل وإعادة االعمار/ التعافيا 2.2

تبدأ مباشرة بعد  (Jordan, A. Javernick-Will, 2012 )التعافي عملية "غير خطية وديناميكية" 

وقوع الكارثة. إعادة بناء املنازل املتضررة، ودعم سبل العيش، وترميم العمال التجارية واملرافق 

 تأثير سلبي

 الكارثة / التنمية 

التقليل من 

هشاشة 

 المجتمعات

تمنح فرص 

 للتطور

 تأثير ايجابي

 الكارثة / التنمية 

توقف خطط 

 التنمية

تزيد من 

هشاشة 

 المجتمعات
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ة هي الخرى في غضون عامين بعد وقوع الكارث، والولائف الساسية ((Edgington, 2017العامة 

. يمكن أن تؤدي إعادة البناء إلى "معايير ما قبل (,1998Comerio)عالمات على التعافي الناجح 

الكارثة" إلى إعادة إنشاء نقاط الضعف املوجودة مسبًقا مما يؤدي إلى مجتمعات قد تواجه دماًرا 

تقبل. يعد التخطيط ملا بعد الكارثة مهمة تستغرق متكرًرا عند تعرضها لحداث مخاطر في املس

 
ً
 ليس مثالًيا. في  (Moats et al., 2006)وقًتا طويال

ً
والتخطيط للتعافي بعد وقوع الكارثة مباشرة

أعقاب الكارثة، يتعرض املسؤولون لقدر كبير من الضغط الستعادة الحياة الطبيعية  وغالًبا ما 

دى. تتأثر عملية صنع القرار بسبب الهداف غير الواضحة وقلة ينتهي بهم المر بحلول قصيرة امل

الوقت واملواقف غير املتوقعة واملعلومات غير الكاملة عن املجتمع. غالًبا ما تؤدي هذه النواع من 

 Horne et) .التعافي إلى نتائج سيئة للمجتمعات مثل إعادة بناء املنازل في املناطق املعرضة للخطر 

al., 2017) وجود خطة شاملة إلعادة اإلعمار والتعافي بعد الكوارث مفيد جًدا في إنشاء مجتمع إن

 (Moatty and Vinet, 2016)، حيث يمكنه ضمان التطبيق العملي ةمرن في مرحلة ما بعد الكارث

يمكن أن يساعد إنشاء هذه الخطة في فترة ما قبل الكارثة مع مجموعة عامة من املبادئ 

ن عملية إعادة اإلعمار ا النزاعات عند اتخاذ قرارات التعافي بعد وقوع كارثة. والسياسات في تجنب

والتعافي بعد الكارثة يجب أال تركز فقط على استعادة الحالة املادية للمجتمع، ولكن يجب أن 

 ويؤدي 
ً
تتناول الجوانب االجتماعية واالقتصادية. يحتاج التعافي بعد الكوارث إلى أن يكون شامال

ونة مادية واجتماعية واقتصادية وبيئية، حيث يكون لدى املجتمعات لروف داخلية تسمح إلى مر 

 .(Zhou et al., 2010)لها بامتصاص الثار واالستجابة والتعافي 

يعتبر دعم الحالة االجتماعية والنفسية للمجتمع جزًءا أساسًيا من عملية التعافي. ألهرت 

أن الثار النفسية واالجتماعية على املتضررين من الكوارث أثرت سلًبا على إعادة بناء   اتدراسال

املساكن وعملية التعافي الشاملة. تسببت الصدمة والتغيرات االجتماعية التي مروا بها في أن 

من عملية التعافي  اشترطتيصبح الناس مترددين ومربكين وغير قادرين على املض ي قدًما. وهكذا 

تقديم الدعم الفردي لكل أسرة متضررة، وخدمات استشارية، ومساعدة متخصصة، لكوارث ا

 ,Chang)وأنشطة اجتماعية، واملشاركة مع املجتمعات املحلية لدعم تعافيهم النفس ي واالجتماعي 

et al., 2012)  من املهم دعم املجتمع مع منحهم إحساًسا بامللكية في اتخاذ القرار وتنفيذ .

 .التعافي لدفع التعافي إلى المام بنجاح مبادرات

نظرا لتعدد املراحل من اجل استعادة املجتمع لوضعه قبل وقوع الكارثة مع االخذ بعين االعتبار 

هناك ما يعرف بمرحلة التأهيل وهي اإلجراءات املتخذة  ،تحسين الظروف املعيشية بشكل أفضل

الستئناف، وتوجيه الجهود إلدماج الناجين في في أعقاب الكارثة لتمكين الخدمات الساسية من ا

عملية االصالح وهو ما يعرف باملساعدة الذاتية للضحايا إلصالح الضرار املادية واملرافق 

املجتمعية في مناطقهم املنكوبة، وإحياء النشطة االقتصادية وتقديم الدعم النفس ي واالجتماعي 

تضررين من استئناف أنماط الحياة الطبيعية )قبل للناجين. يركز التأهيل على تمكين السكان امل
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وقوع الكارثة( بشكل أو بآخر. يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية بين اإلغاثة الفورية والتنمية الكثر 

أهمية على املدى الطويل. أما اعادة االعمار تشير إلى االستعادة الكاملة لجميع الخدمات والبنية 

هياكل املادية املتضررة وتنشيط االقتصاد واستعادة الحياة التحتية املحلية واستبدال ال

االجتماعية والثقافية. يجب أن يتم دمج اعادة االعمار بالكامل في خطط التنمية طويلة الجل، 

مع مراعاة مخاطر الكوارث املستقبلية وإمكانيات الحد من هذه املخاطر من خالل تبني التدابير 

عمار استبدال أي ترتيبات مؤقتة تم وضعها كجزء من االستجابة املناسبة. قد تشمل اعادة اال 

سة مسبقا كجزء من اعادة االعمار لسبب او و لحاالت الطوارئ أو إعادة التأهيل ان لم تكن مدر 

أما التعافي فهو جميع اإلجراءات املتخذة خالل الفترة التي أعقبت مرحلة  ضرورة إلنقاذ السكان.

 من
ً
إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار وال يعتبر مرحلة منفصلة من مراحل  الطوارئ، حيث يشمل كال

التخلص من اثار الكارثة. جميع مكونات التعافي متداخلة ال يمكن حصرها بتوقيت معين بحيث 

تكون كل مرحلة مقدمة او متداخلة مع املرحلة التي تليها نظريا لذلك تم دمج جميع املراحل تحت 

الفترة الزمنية الالزمة للتعافي على عدد كبير من العوامل مثل حجم  مسمى التعافي. يعتمد طول 

الضرر، ومستوى االستعداد املسبق للكارثة، وتوافر املوارد بجميع اشكالها املالية واملصادر 

الطبيعية، وسرعة عمل وتدخل السلطات اإلدارية والتشريعية، واالستقرار السياس ي ومدى 

 ط.استعداد اإلرادة لتنفيذ الخط

 دورة إدارة الكوارث . 3.2

اإلجراءات للسيطرة على أحداث  ومتسلسلة منتظهر دورة إدارة الكوارث على انها سلسلة متصلة 

الكوارث. هناك مجموعة واسعة من التدخالت التي يتم إجراؤها قبل وأثناء وبعد وقوع الكارثة ملنع 

أو تقليل الخسائر في الرواح واملمتلكات وتقليل معاناة اإلنسان وتسريع التعافي كما ذكر سابقا. 

(. تعتبر ADB, 2008احل متميزة ومتداخلة )غالًبا ما توصف إدارة الكوارث بأنها دورة ذات مر 

تقييمات الطوارئ، التي تليها عمليات التقييم والرصد والتقييم املستمرة، ضرورية لالستجابة 

الناجحة. يجب مراجعة استراتيجية االستجابة وتحديثها وفًقا للنتائج التي تم الحصول عليها من 

الكوارث بالعديد من الشكال تتميز جميعها بوصف هذه العملية املستمرة. يتم تصوير دورة ادارة 

لكن  .(2.2)انظر الشكل  جميع املراحل بشكل منفصل نظريا ولكنها متداخلة على ارض الواقع

املهم هو أن الشكل يجب أن يشير إلى أن الكارثة وإدارتها هي سلسلة متصلة من النشطة 

تتوقف مع كل كارثة. أنشطة االستجابة املترابطة. إنها ليست سلسلة من الحداث التي تبدأ و 

وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار والتنمية والتأهب والتخفيف والوقاية ليست في تسلسل دقيق. 

هناك تداخل كبير فيما بينها. يعد التعافي عملية ناجحة ان كانت جميع املراحل مترابطة وكل 

كن هدم انجازات مرحلة لبدء االخرى مرحلة مدخل مفيد واساس ي للمرحلة التي تليها بحث ال يم

وان كان هذا يحدث في كثير من االحيان على سبيل املثال يمكن االستغناء عن مرحلة املأوى 
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واالغاثة حين البدء بالتأهيل وذلك الن مرحلة التأهيل لها خصوصية مختلفة. لتفادي ضياع 

وخصائص املرحلة التابعة لها الجهود في مرحلة االغاثة يجب ان تأخذ بعين االعتبار ضروريات 

من تأهيل واعادة اعمار او مرحلة التحضير واالستعداد. من هنا برزت الكثير من املراحل 

املتداخلة وايضا بتسميات متداخلة تدمج بين مرحلتين او مرحلة تعكس خصاص املرحلة االخرى 

 كما سيرد في البند ادناه.

 
 . دورة إدارة الكوارث2.2الشكل 

 اإلغاثة التنموية والتعافي الزائد. 4.2

برز هذا املصطلح لتعزيز مرحلة االغاثة وصبغها بالصبغة التنموية من أجل الحفاظ على 

املجهودات في كل مرحلة. يجب أن يقوم التنسيق بين أصحاب املصلحة الحكوميين والدوليين على 

أساس استراتيجية توافقية يتم تطويرها واملحافظة عليها بمشاركة السكان املتضررين والحكومة. 

استراتيجية االستجابة املنسقة إلى دعم الحكومة، وسد الثغرات عند الضرورة. يجب أن تهدف 

الى النقطة التي يتم عندها  التعافي ثمتغطي االستراتيجية الكاملة لالستجابة الزمة الولية، حتى 

الوصول إلى حلول دائمة لكل فرد من السكان املتضررين. يجب ربط التسوية االنتقالية وإعادة 

اإلعمار والحد من املخاطر بآليات التخطيط الوطنية وبرامج التنمية املستدامة أو تتوافق معها. 

يجب أن تكون االستراتيجية متسقة مع القانون الدولي والوطني، ومع املعايير واملبادئ املتفق عليها 

سكان بين أصحاب املصلحة. يجب أن يضمن ذلك استجابة املجموعات املساعدة الحتياجات ال

املتضررين، بغض النظر عما إذا كانوا يمتلكون أرًضا أو ممتلكات أم ال، وأن يشمل جميع الفئات 

 الضعيفة.
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وهنا أعطى خصائص جديدة للمراحل االولية بحيث تأخذ في االعتبار التنمية وليست االغاثة 

ة التأهيل في فحسب حسب اللجنة الدولية للصليب الحمر ينبغي أن تسهم عمليات اإلغاثة وإعاد

التنمية طويلة الجل وتقليل مواطن الضعف والهشاشة في املجتمعات حيثما أمكن ذلك، 

بناء مع االبقاء على املخاطر السابقة قبل الكارثة بل يجب الوالقصد هنا ان ال ينبغي لهم إعادة 

، واملعنويةر نفس الخسائر املادية معالجتها لخلق مجتمع متماسك في وجه الكوارث وان ال تتكر 

بل االخذ باالعتبار تحسين الوضع االقتصادي واملعيش ي منذ بداية مرحلة االغاثة. أي ان االغاثة 

التنموية تسعى إلى تلبية االحتياجات الضرورية كجزء من الحياة الكاملة للمتضررين. االغاثة 

الحتياجات الفورية التنموية تتميز بانها تبحث عن حلول طويلة الجل باإلضافة إلى االستجابة ل

والحادة في مرحلة مدمجة والتي تبني على قدرات الناجين واملؤسسات املحلية كما انها تضع معايير 

االخذ بعين مع مستدامة للخدمات وتشجع املشاركة واملساءلة في مرحلة اعداد الخطط والتنفيذ. 

ل "يكون فيه ؤدي في نهاية املطاف الى التعافي تاالغاثة التنموية ان االعتبار 
ّ
الزائد بمعنى تدخ

 من بعض النواحي عما كانوا عليه قبل حالة الطوارئ". يجب أن تتضمن إعادة 
ً

الناس أفضل حاال

اإلعمار جهوًدا لتقليل التعرض للمخاطر التي قد تزداد في تواترها أو شدتها مع زيادة مخاطر 

دة كفاءة الطاقة إلى الحد القص ى، املناخ. كذلك يجب أن تشمل إعادة اإلعمار أيًضا جهوًدا لزيا

وتقليل استخدام املوارد غير املتجددة والثار السلبية على البيئة. ومن المثلة على ذلك شراء 

إلنتاجها طاقة منخفضة تحتاج الى املواد املنتجة محلًيا من مصادر مستدامة؛ البناء بمواد 

 ميع مياه االمطار. تجاالستفادة من املصادر الطبيعية كوالحرص على انظمة 

 التعافي والتخفيف والتأهب. 5.2

نظرا لتداخل املراحل في مرحلة التعافي واملفهوم الضمني لها فان املؤسسات الدولية العاملة في 

قدمت نماذج يمكن ترسيخها واالستفادة منها  IRP & UNDP, 2010ادارة االزمات واعادة االعمار 

وخصاص تزيد من فعاليتها. مثال عند وقوع كارثة، فإنها ث تتضمن املرحلة املحددة سمات يبح

تكشف في كثير من الحيان عن نقاط ضعف مزمنة أو مناطق ضعف القدرة على الصمود. قد 

تشمل نقاط الضعف هذه ممارسات ومواد البناء دون املستوى املطلوب سابقا للتصدي للكارثة 

قتصادات الهشة، وسوء تنظيم او التخفيف من حجم الخسائر، وكذلك سبل العيش واال

استخدام الراض ي. نقاط الضعف هذه هي التحديات الحقيقية التي تواجه مخططي التعافي. 

، يمكن حساب تقدير تقريبي لألضرار والخسائر تماد على تقييمات املخاطر والضعفباالع

لسياسات املحتملة لكوارث مختلفة النطاق. بناًء على هذه السيناريوهات، يمكن لصانعي ا

 واملخططين تحديد النطاق والحجم املحتملين الحتياجات التعافي والتخفيف من االضرار.

تكون مرحلة التأهب في حد ذاتها للتحضير لحدث الكارثة وبعدها مباشرة. يمكن أن  ال يجب أن

يكون تخطيط التعافي مكوًنا مهًما في التأهب للكوارث. كجزء من جهود التأهب، يمكن لصانعي 
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لسياسات واملخططين صياغة سياسات التعافي، وتطوير البنية التحتية التنظيمية، وتعيين ا

الدوار واملسؤوليات، وتحديد وبناء القدرات الالزمة لتنسيق وتنفيذ جهود التعافي. بدون الضغط 

الذي تشعر به عادة في بيئة ما بعد الكارثة، يكون لدى مخططي ما قبل الكارثة مزيد من الوقت 

لبحث وتحليل املمارسات الجيدة والسيئة، إلثراء عملية صنع القرار لديهم والتحضير ملرحلة ل

 التأهب ومواجهة الكارثة.

  ةواملرحلة االنتقاليالتعافي املبكر . 6.2

في نوع الكارثة او ان الدولة ومحدودة في كثير من االحيان تقع الكارثة في منطقة تجاربها بسيطة 

البرامج الكافية للتعامل مع الكارثة والبدء بمراحل التعافي. من هنا تكون ليس لديها الخطط و 

الدولة او املجتمع بحاجة ملرحلة انتقالية إلعادة النظر في الخطط القائمة وتعديلها او خلق 

 عندما ال  يعرفخطط جديدة للتعامل مع االزمة. 
ً
االنتقال إلى الفترة التي تلي وقوع الكارثة مباشرة

خطط والبرامج املوجودة مسبًقا الولويات الكثر إلحاًحا في أعقاب الكارثة، لذلك تعكس ال

يخضع بلد ما لعملية تحول ضمن اإلطار الزمني العام لالنتقال بحيث يبدأ التعافي املبكر على 

 الفور بعد بداية الزمة بحيث يكون ضمن اإلطار الزمني للتدخالت الطارئة.

يحدث التعافي املبكر بالتوازي مع أنشطة الطوارئ، لكن أهدافه وآلياته وخبراته مختلفة. لجهود 

 :Cluster working group on early recovery, 2008التعافي املبكر ثالث أهداف عامة حسب 

زيادة عمليات املساعدة الطارئة الجارية من خالل االعتماد على البرامج اإلنسانية، بحث  - 1

تصبح مدخالتها أصوال للتنمية طويلة الجل، وبالتالي تعزيز االعتماد على الذات لدى السكان 

 املتضررين واملساعدة في إعادة بناء سبل العيش عن طريق:

  إعادة إنشاء الخدمات الساسية مثل الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي والتمويل

 لنقل واالتصاالت( ، واستعادة الصول البيئية؛والبنية التحتية الولية )إصالح الطرق وا

 ضمان املأوى املناسب للسكان املتضررين؛ 

  النشطة االجتماعية  تعافيتوزيع الدوات والخدمات الخرى التي تساعد على

 واالقتصادية بين النساء والرجال؛

 توفير فرص عمل مؤقتة بأجر )مثل برامج النقد مقابل العمل( ؛ 

  الالزمة على وجه السرعة للسماح بإعادة بناء سبل العيش؛استعادة الظروف 

 استعادة املستويات الساسية لألمن الجماعي والبشري؛ 

  تعزيز سيادة القانون وقدرة الدولة على احترام وحماية وإعمال حقوق الشعب؛ 

  إدخال الحد من املخاطر إلعادة البناء بشكل أفضل ومعالجة املخاطر السابقة لوقوع

 الكارثة.
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. دعم مبادرات التعافي التلقائي من قبل السكان املتضررين وتغيير ديناميكيات املخاطر، من 2

 سبيل املثال: خالل على

  دعم القدرات الوطنية / الحكومية لقيادة تخطيط التعافي املبكر، وتقديم الدعم على

 أساس املعرفة واملمارسات املحلية 

  قدرات السكان املتضررين، وخاصة النازحين، للمساهمة تعزيز جهود املساعدة الذاتية و

 بنشاط في إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار؛

 تعزيز االنشطة املجتمعية الستعادة املستويات الساسية لألمن؛ 

  تحديد آليات التأقلم لضمان أن أنشطة التعافي وإعادة التأهيل املجتمعي ال تؤدي إلى

 ة؛ ممارسات تمييزية أو مخاطر ثانوي

  تحديد النظم اإليكولوجية الحرجة )السلع والخدمات( التي تتطلب االستعادة من أجل

 دعم تطوير سبل العيش املستدامة.

 أسس التعافي على املدى الطويل عن طريق: إرساء- 3

  التقييم املبكر لالحتياجات والتخطيط وتعبئة املوارد من أجل التعافي، مع مراعاة

 ملوارد ونقاط الضعف لدى النساء والرجال؛االحتياجات املختلفة وا

  التخطيط الذي يشمل جميع أصحاب املصلحة الوطنيين والدوليين ذوي الصلة ويمكن

 املنظمات النسائية من املشاركة الكاملة في جميع مراحل التعافي؛

  إنشاء تحالفات استراتيجية بين املجتمعات والسلطات املحلية لضمان مشاركة وإدماج

 لضعيفة واملهمشة والتمييزية؛الفئات ا

  رفع الوعي بحقوق اإلنسان وتعزيز قدرات املجتمعات املحلية للمطالبة بحقوقها مع بناء

 قدرات السلطات لالستجابة بشكل مناسب لهذه الحقوق؛

  إعادة بناء / استعادة / تعزيز النظم الوطنية واملحلية، بما في ذلك تحديد املولفين

 يبهم الستعادة قدرات الدولة من أجل توجيه وإدارة مرحلة التنمية؛وتدريبهم أو إعادة تدر 

  مراجعة و / أو تطوير السياسة الساسية لتوجيه جهود التعافي التي تهدف إلى تحسين

وليس إعادة تهيئة الظروف السلبية السابقة لألزمة )على سبيل املثال من خالل إعادة 

والحد من املخاطر، وتعزيز املساواة بين  البناء بشكل أفضل، ومبادرات منع النزاعات

 الجنسين( ؛ 

  تحديد وتعزيز نظام مؤسس ي تمكيني بأدوار ومسؤوليات واضحة تسهل دمج التعافي في

 عملية التنمية.
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 املبادئ التوجيهية للتعافي املبكر:.1.6.2

التعافي املبكر ال لتحقيق التعافي املبكر يوجد بعض املبادئ التي يجب تحقيقها، على اعتبار ان 

 ينجز بصورته العاملية واملتفق عليها من قبل املؤسسات الدولية ذات التجارب املختلفة للكوارث

 نواعها دون تحقيق املبادئ التالية: بأ

 واملقصود هنا الدعم واالسناد من الحكومة املحلية لعملية ضمان امللكية الوطنية ،

في غالبا ما تكون تدخل أممي في املنطقة املنكوبة. التعافي املبكر، وذلك لن عمليات التعا

بدون اسناد وتوفير اللوجستيات من الحكومة املحلية واالطالع عليها وتوفير الصبغة 

 القانونية ومراعة الخطط املسبقة تعتبر عملية التعافي ناقصة في املضمون االستدامة.   

 ملية التعافي وتنفيد استراتيجية ، عند االنتهاء من عتعزيز القدرات املحلية والوطنية

من قبل املنظمات الدولية ولضمان االستدامة، يجب ان تكون  )الفصل التاسع( الخروج

عملية التعافي قد افرزت ونمت قدرات محلية ووطنية إلدارة املشاريع والبرامج واالستعداد 

 . للتعامل مع الكوارث حال حدوثها كنتيجة لالستفادة من التدخالت الدولية

 من أهم سمات الدول النامية ان املمارسات استخدام وتعزيز املمارسات التشاركية ،

التشاركية وتحديد نطاق عمل الوزارات غير واضح بالكامل كذلك التداخل بين 

صالحيات املؤسسات في العمل. من خالل التعافي املبكر يجب ان يكون وضوح كامل 

ملؤسسات الدولية. وذلك الن عملية االعمار لدوار مؤسسات الدولة فيما بينها ومع ا

والتعافي موضوع متداخل بين جميع مؤسسات الدولة على سبيل مثال بناء مدرسة ال 

يعتمد بالكامل على وزارة التربية والتعليم بل هناك بنى تحتية كبناء الطرق وايصال 

 شبكات املياه والكهرباء و ما الى ذلك.   

  نتيجة التدخالت الدولية الخارجية عالقات عمل بناءة وشاملةتنمية القدرات لبناء ،

املهام املوكلة لجميع االطراف. قد تكون هذه التدخالت  إلنجازتظهر أهمية بناء العالقات 

ممارسة جديدة لدى الدول املنكوبة وبحاجة منها لبناء قدرات املؤسسات على استيعاب 

  تلك الخدمات بشكل بناء.  وتنمية القدرات لتسخير التدخالت الخارجية

  التأثير على طريقة تقديم املساعدة اإلنسانية للتأكد من أن التدخالت الكثر أهمية ال

. قد تأخذ املساعدات تسبب أي ضرر، وكذلك مراعاة االعتبارات التنموية طويلة املدى

ون االنسانية في اغلب االحيان طابع االغاثة، هذا النمط من املساعدات يحب ان يك

محدود الجل وضمن خطة تضمن عدم تحويل املستفيدين الى عوائل على املساعدات. 

من هنا على الدولة املستضيفة تسخير تلك املساعدات لتكون ضمن االعتبارات التنموية 

طويلة املدى منعا إلهدار اموال املساعدات واالغاثة في االمور املعيشية االستهالكية 

 ات بعد انتهاء اجلها.  املؤقتة، حيث تظهر االزم
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  تعظيم التآزر بين مختلف الجهات الفاعلة من خالل التنسيق الفعال بين أصحاب

 املصلحة بما في ذلك الحد من املخاطر وتدابير منع الصراع

  منعا للفساد لتقوية نظم املساءلةاملؤسساتية والحقوقية بناء القدرات 

 لسياقتأسيس تدخالت التعافي املبكر على فهم شامل ل 

  ضمان تكامل القضايا الشاملة الخرى مثل النوع االجتماعي والبيئة والمن وحقوق

 اإلنسان في التقييم والتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم

 تعزيز املساواة وتطوير القدرات املحلية ملنع التمييز من أي نوع 

 تعزيز املساواة بين الجنسين 

  تقنيات وآليات تشاركية مناسبةاملراقبة والتقييم والتعلم من خالل 

 أعادة البناء بشكل أفضل 

ألهرت التجربة أنه ال يوجد تاريخ محدد لبدء التعافي. وعادة ما يبدأ في اليام الولى لجهود اإلغاثة 

في حاالت الطوارئ ويستمر في اتجاه البرامج التنموية. ينبغي النظر إلى استمرارية التعافي على أنها 

التخطيط قبل وقوع الكارثة إلى اإلغاثة وإعادة اإلعمار، وفي النهاية إلى التنمية كما هو تمتد من 

 من مرحلة منفصلة من دورة إدارة الكوارث، يجب اعتبار التعافي سلسلة 3.2مبين في الشكل 
ً
. بدال

 متصلة بها الكثير من التداخالت مع املراحل الخرى.

 

 وقوع الكارثة

 

 سنوات أشهر أيام

 وما فوق  3 1-3 9-12 6-9 3-6 1-3 20-30 10-20 0-10

   االستجابة

   االغاثة

    تقييم االضرار

     التعافي واالعمار

    تقليل املخاطر

     التطور/ التنمية

 . املدة الزمنية االفتراضية ملراحل التعاطي مع وقوع الكارثة3.2الشكل 

 Build Back Better- BBB)) البناء بشكل أفضلالتعافي وإعادة اإلعمار إعادة  2.6.2

ركز هدف التعافي وإعادة اإلعمار سابًقا على إعادة الحياة وسبل العيش إلى ما كان عليه املجتمع 

واملجتمع قبل وقوع الكارثة. تأخذ التعريفات الحديثة وجهة نظر تحسين الظروف املعيشية قبل 

ّف استراتيجية المم املتحدة الدولي
عر 

 
ة للحد من وقوع الكارثة للمجتمعات املنكوبة بالكوارث. ت

( التعافي على أنه القرارات واإلجراءات املتخذة بعد وقوع الكارثة الستعادة أو 2009الكوارث )
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تحسين الظروف املعيشية قبل وقوع الكارثة للمجتمعات املتضررة من الكوارث، بما في ذلك 

دي، ولكن الجهود للحد من عوامل مخاطر الكوارث. ال ينصب التركيز فقط على إعادة البناء املا

 أيًضا على تنشيط االقتصاد واستعادة الحياة االجتماعية والثقافية.

فضل تكمن في زيادة القدرة على الصمود كمنازل ومدارس ومستشفيات أكثر ال نتائج إعادة البناء 

 أماًنا، ولوائح جديدة الستخدام الراض ي وقوانين البناء وتطوير مبدأ "مقاومة الكوارث". 

لرئيسية للضرر الجسيم الناجم عن الكوارث الطبيعية هو عدم كفاية القدرة أحد السباب ا

 ,DN and PA) 2004الهيكلية للبيئة املبنية. كان الضرر الناجم عن تسونامي املحيط الهندي عام 

( جزئًيا بسبب عدم كفاية مراعاة املخاطر Bird et al. 2011) 2009( وتسونامي ساموا لعام 2008

 صميم الهياكل.الساحلية في ت

تم إرجاع الدمار الناجم عن زلزال كشمير في باكستان مرة أخرى إلى تصميم وبناء غير مقاوم 

(. لهرت حاالت مماثلة في Halvorson and Hamilton, 2010للزالزل في املناطق املعرضة للزالزل )

ن بين أمور أخرى، ( ، مDias et al, 2006) 1995وكوارث زلزال كوبي عام  2010زلزال هايتي عام 

البيئة املبنية من الكوارث إلى العوامل التي تشكل نقاط الضعف مثل: التقييمات  فيالدمار  سبين

غير الكاملة / غير الدقيقة للمخاطر؛ عدم مراعاة آثار تغير املناخ؛ عدم التوافق بين التصاميم 

قوانين ولوائح البناء غير  الهيكلية ومستويات املخاطر؛ عدم مراعاة املخاطر في تخطيط املدن؛

املوجودة أو املهملة؛ النمو السكاني السريع الذي يؤدي إلى شغل غير قانوني لألراض ي عالية 

الخطورة؛ وقلة الوعي بالكوارث في املجتمع. تؤدي هذه العوامل إلى أنواع مختلفة من نقاط 

 الضعف مثل نقاط الضعف املادية واالجتماعية والسياسية والبيئية.

إن "االختبار الرئيس ي لجهود التعافي الناجحة هو ما إذا كانت تترك الناجين أقل عرضة للمخاطر 

أن إعادة  (Build Back Better-BBB) تؤكد اعادة البناء الفضل. Clinton, 2006)) الطبيعية"

خلص من اإلعمار توفر فرصة لدمج تدابير الحد من املخاطر أثناء إعادة بناء الهياكل املتضررة للت

نقاط الضعف املوجودة مسبًقا وزيادة املرونة في مواجهة املخاطر املستقبلية وآثار تغير املناخ 

(Mercer, 2010.) 

إن أهمية مراجعة وتغيير تصميمات وقواعد البناء لتحسين السالمة الهيكلية للمباني والبنية 

 ال يتم تحقيقها بنجاح ولكن (McCurry, 2011التحتية بعد وقوع كارثة مفهومة على نطاق واسع )

في املمارسة العملية بسبب مجموعة من القضايا املشتركة. يمكن أن تؤدي السلطات التنظيمية 

الضعيفة واالفتقار إلى اإلنفاذ الصارم إلى تجاهل تغييرات كود البناء مما يؤدي إلى هياكل دون 

ي املحيط الهندي، اقتصر (. عندما ضرب تسونام(Nathan, 2010املستوى في إعادة البناء 

تطبيق قوانين البناء بشكل أساس ي على املناطق الحضرية والضواحي في سريالنكا. كانت املناطق 

الريفية والساحلية الضحايا الرئيسيين للكارثة، حيث أدى االفتقار إلى املعايير الهيكلية الصارمة 

ليف اإلضافية التي يتم تكبدها من (. كما أن التكاPalliyaguru et al 2010إلى تضخم الضرار )
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خالل تبني تقنيات ومواد جديدة لتحسين املرونة الهيكلية تثبط أيًضا االمتثال لقوانين البناء 

بمجرد وقوع الكارثة، من الشائع رؤية جهود التعافي تتعامل فقط مع املخاطر التي تم  .الجديدة

 ,Kennedyالضعف تجاه الخطار الخرى )اختبارها للتو، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نقاط 

مع توقعات تحقيق نتائج سريعة تساهم بشكل  التعافي(. كما أن ضغوط الوقت في عملية 2009

كبير في التصميم والبناء املتسارعين في غياب قوانين البناء املدروسة جيًدا وتقييمات املخاطر. 

 لبناءل استجالب عمال غير مدربينهو العامل الخير الذي يساهم في ضعف السالمة الهيكلية 

 . ويعملون بالطريقة التقليدية

من املمارسات الشائعة للمنظمات غير الحكومية والقوى العاملة في املهن املستوردة وأصحاب 

املنازل املساعدة في مشاريع إعادة اإلعمار التي تؤدي إلى جودة غير متسقة في إعادة البناء 

(Boano, 2009 قدمت تجارب جهود إعادة اإلعمار بعد الكوارث في جميع أنحاء العالم دروًسا .)

اعادة يمكن اعتمادها كمبادئ عند تنفيذ التغييرات الهيكلية لتجنب املشكالت املذكورة أعاله و 

. تتجمع املبادئ بشكل طبيعي تحت: قوانين ولوائح البناء، التكلفة والوقت، البناء الفضل

 والجودة

إجراء تخطيط للمخاطر املجتمعية، بناًء على تقييمات املعرفة املحلية باملخاطر، من أجل يجب 

فقد 
 
فهم أفضل للمخاطر باإلضافة إلى استراتيجيات املواجهة التقليدية وتقنيات البناء. قد ت

ممارسات البناء التقليدية التي تتضمن معرفة الحد من املخاطر عند إدخال مواد وأنماط بناء 

دة. غالًبا ما تعني العوامل الخرى املرتبطة بالتحديث، مثل الهجرة، أن هذه املعرفة املحلية جدي

أصبح الوصول إليها أقل سهولة مما كانت عليه في املاض ي. بينما قد تتغير املواد والتقنيات، يجب 

صادية. أن تكون الحلول مناسبة لألعراف االجتماعية والثقافية املحلية وكذلك لألنشطة االقت

ستساعد املشاركة العامة في تحليل املخاطر وتخطيط التعافي على جذب هذه املعرفة إلى العلن 

وخلق ملكية املجتمع في خطط التعافي والحد من املخاطر. يمكن لصحاب املصلحة إدراك 

 واغتنام الفرص لدمج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط التنمية وامليزانية. وهذا يمثل نموذجا

بيئة معيشية صحية وآمنة من  على نهج "تطوير التجمعات البشرية"، الذي يركز على تعزيز

 خالل:

  بناء منازل أقوى 

 توفير وسائل الراحة مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحي ومرافق إدارة النفايات 

 املرافق املجتمعية مثل املدارس ومراكز رعاية الطفال واملراكز الصحية 

  النهج أيًضا املساواة واملشاركة النشطة لجميع الطراف ويرتبط مع سبل العيش، يعزز هذا

 وقد استخدم على نطاق واسع من قبل الحكومات واملنظمات غير الحكومية
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( أهمية GAR 2015بشأن الحد من مخاطر الكوارث ) 2015وصف تقرير التقييم العالمي لعام 

لى البلدان التي لديها بالفعل سياسات وأطر تنظيمية هذه املهمة من خالل اإلشارة، بشكل عام، إ

فعالة وكذلك استراتيجيات وآليات مالية قائمة ملنع مخاطر الكوارث الجديدة التي يمكن أن 

 الستفادة الكاملة من فجوة التحول في التنمية.لتتخذها 

 Hyogo 2013 -2007أبرزت التقييمات التي تم إجراؤها في إطار عمل هيوغو لرصد العمل )

Framework for Action Monitor حقيقة أن العديد من النوايا الولية إلعادة البناء بشكل )

أفضل في أعقاب الكوارث يتم تجاوزها بسرعة بسبب الحاجة إلى العودة بسرعة إلى الوضع 

(. ويؤدي هذا بدوره إلى صعوبات هائلة WCDRR  ،2015االقتصادي واالجتماعي الطبيعي )

ملصلحة الراغبين في استغالل أي الفرصة لتحقيق مكاسب إنمائية، أو ملعالجة لصحاب ا

 املشاكل االجتماعية أو البيئية، أو للحد من املخاطر الكامنة التي سمحت بحدوث الكارثة. 

-2015 سندايعمل  إطاروكذلك فيما بعد  2015-2005( 4هيوغو )نص مجال أولوية إطار عمل 

دول، "دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في عمليات التعافي وإعادة على أنه يجب على ال 2030

التأهيل بعد الكوارث، واستخدام الفرص خالل مرحلة التعافي لتطوير القدرات التي تقلل من 

مخاطر الكوارث على املدى الطويل، بما في ذلك من خالل تبادل الخبرات واملعرفة والدروس 

مل فعال للتعافي أمر حيوي إلنشاء هيكل وتنسيق واضح للتخطيط املستفادة ". إن وجود إطار ع

والنشطة التشغيلية. ومع ذلك، في غياب آليات الدعم القانونية والتقنية واملالية وغيرها، تفتقر 

هذه االتفاقيات إلى املعنى. يجب أن يعمل أصحاب املصلحة مًعا لتحديد العوائق التي تمنع إعادة 

الحاجة املتوافقة مع املتطلبات، بما في ذلك املمارسات التي تزيد بشكل  البناء بشكل أفضل في

غير ضروري من الوقت بين بداية الكارثة وعمليات التعافي، واالعتماد املفرط على اللوائح املضللة 

أو ضعيفة التنفيذ، والتمويل غير الكافي، وسوء التنسيق، أو نقص في التوجيه الفني والخبرة. 

ت املؤسسية القوية ببيئة تشريعية تكيفية. يمكن استخدام التشريع لالمتثال للبناء تسمح الليا

الفضل، حيث يستلزم االمتثال استخدام التشريعات لفرض مبادرات التعافي لتتوافق مع مبادئ 

"إعادة البناء بشكل أفضل". ساهم االفتقار إلى إنفاذ القوانين املتعلقة بالخطار وضوابط البناء 

ئمة القائمة على املخاطر في الدمار واسع النطاق الناجم عن تسونامي املحيط الهندي عام املال 

. يعد فرض معايير تصميم املباني املحدثة القائمة على املخاطر من خالل استخدام قوانين 2004

يمكن البناء اإللزامية والحفاظ على املعايير مطلًبا تنظيمًيا مهًما في إعادة البناء بشكل أفضل. 

للتشريعات أيًضا تسهيل وتبسيط وتوجيه أنشطة التعافي. تؤدي اإلجراءات التي تستغرق وقًتا 

، واالفتقار إلى طرق سريعة 
ً
لمتابعة، إلى تأخير إعادة اإلعمار، وهي من بعض أسباب بطء لطويال

ار اإلصالح وإعادة البناء. يمكن للتشريعات وسلطات الطوارئ أن تقلل من وقت إعادة اإلعم

 وتشجع على إعادة البناء بشكل أفضل.
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 إلعادة البناء األفضلاملبادئ التوجيهية الحالية 

" التي أصدرها الرئيس المريكي السابق بيل ال عادة البناء الفضلكانت "املقترحات الرئيسية 

( هي أول وثيقة رسمية معروفة تم نشرها والتي حاولت تقديم إرشادات شاملة 2006كلينتون )

كارثة تسونامي في املحيط  في بيئات ما بعد الكوارث. استند التقرير إلى BBBلتنفيذ ممارسات 

 :البناء بشكل أفضل على النحو التاليإلعادة ( عشرة مقترحات 2006. قدم كلينتون )الهندي

يجب على الحكومات والجهات املانحة ووكاالت املعونة أن تدرك أن العائالت واملجتمعات هي . 1

 الدافع وراء تعافيها.

 العدل واإلنصاف. التعافييجب أن يعزز  . 2

 يجب على الحكومات تعزيز التأهب للكوارث في املستقبل. . 3

، ويجب على املانحين تخصيص موارد أكبر التعافيمات املحلية إلدارة جهود يجب تمكين الحكو  . 4

 لتقوية مؤسسات التعافي الحكومية، وخاصة على املستوى املحلي.

 يعتمد التخطيط الجيد للتعافي والتنسيق الفعال على املعلومات الجيدة. . 5

ددة الطراف توضيح أدوارها يجب على المم املتحدة والبنك الدولي والوكاالت الخرى متع . 6

 وعالقاتها، ال سيما في معالجة املراحل املبكرة من عملية التعافي.

/ الهالل الحمر يحمل مسؤوليات  والصليب الحمرإن الدور املتزايد للمنظمات غير الحكومية  . 7

 .التعافي أكبر عن الجودة في جهود

منذ بدء عمليات التعافي، يجب على الحكومات ووكاالت املعونة أن تيهئ الظروف املالئمة  . 8

 الزدهار رواد العمال.

الغير يستحق املستفيدون هذا النوع من شراكات الوكالة التي تتجاوز التنافس واملنافسة  . 9

 .شريفة

الحد من املخاطر وبناء القدرة  يجب أن يترك التعافي الجيد املجتمعات أكثر أماًنا عن طريق . 10

 على الصمود.

إطار يمكن لتصور  أفضل الفرصةوالتوجيهية إلعادة البناء بشكل تيح املبادئ الساسية ت

حسب  اعادة البناء بشكل أفضل،إطار عمل  .1.2 الجدول . يوضح BBBاستخدامه لتمثيل 

Mannakkara and Wilkinson, (2014). 

. يمكن تعريف الحد BBBيمكن تحديد تقليل املخاطر كفئة أساسية مطلوبة لـ : تقليل املخاطر

للمجتمع تجاه الخطار  الطبيعيةمن املخاطر على النحو التالي: التدابير املطبقة لتحسين املرونة 

الطبيعية. أكدت التجارب السابقة في أعقاب الكارثة على الحاجة إلى تحديد املخاطر السائدة 

وتحديد الحلول لتقليل املخاطر املفروضة على الناس. كشف تقرير الكوارث العاملية الصادر عن 

من السباب مثل: النمو في  ( أن املخاطر التي تظهر في املدن ترجع إلى عدد2010الصليب الحمر )

العشوائية أو غير القانونية، وعدم كفاية البنية التحتية والبناء في املواقع  التجمعات السكانية
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. وذكر التقرير أيًضا أنه كان من املمكن توقع العديد من الكوارث الكوارثاملعرضة لخطر 

رق البناء. أوص ى التقرير السابقة وتجنبها مسبًقا من خالل التخطيط السليم والتصميم وط

( بتعديل قانون البناء 2010) 2009النهائي للجنة امللكية لحرائق الغابات الفيكتورية لعام 

السترالي في أعقاب حرائق الغابات الفيكتورية لضمان معايير أمان أكبر. اقترحت الهيئة امللكية 

والتخطيط املناسبة. كما نصت  تحديد املناطق املعرضة لحرائق الغابات واعتماد ضوابط البناء

 1999استراتيجية التخفيف الوطنية التي تم وضعها في تركيا في أعقاب زالزل كوجالي ودوزجي عام 

على الحاجة إلى تحديد املخاطر الخاصة باملوقع قبل إعادة اإلعمار باإلضافة إلى تعديل وتحديث 

(. أوص ى Bakir, 2004عمال التخفيف )القوانين الهيكلية واستخدام الحوافز الضريبية لتشجيع أ

 ,DN & PA)الصادر عن املنظمات غير الحكومية   2008تقرير الكوارث في جنوب آسيا لعام 

، بإنتاج خرائط املخاطر والضعف وتطبيق قوانين البناء لتجنب الكوارث املتعلقة  (2008

 بالتنمية في املستقبل.

قيقه في املقام الول بطريقتين: من خالل تحسين توضح االقتراحات أن الحد من املخاطر يتم تح

التصاميم الهيكلية للبيئة املبنية لتعزيز قدرتها على مقاومة الضرار الناجمة عن الكوارث؛ ومن 

خالل استخدام الراض ي القائم على املخاطر لتجنب أو إدارة املخاطر السائدة. يتيح هذا الدليل 

طر إلى فئتين فرعيتين سيشار إليهما باسم "املبادئ" التي التقسيم الفرعي لفئة الحد من املخا

 :اعادة البناء بشكل أفضلتسمح بإدراج الحد من املخاطر في إعادة اإلعمار والتعافي في 

تحسين التصاميم اإلنشائية، تصور تحسين التصاميم اإلنشائية وإنفاذها من خالل  - 1املبدأ 

خطط استخدام الراض ي  مثلتخطيط استخدام الراض ي، و ت - 2املبدأ  قوانين البناء املنقحة؛ و

القائمة على لتقليل املخاطر. يبدو أن هناك مجال تعافي آخر يركز على املجتمع مثل: إشراك 

املجتمع في التعافي، وتمكين املجتمع، وتقديم حلول التعافي بناًء على احتياجات املجتمع، والنظر 

م التعافي النفس ي. يمكن تجميع هذه الجوانب مًعا في فئة في الجوانب االجتماعية، وتعزيز ودع

املجتمع" لنها تتعامل مع الجوانب ذات الصلة باملجتمع في  تعافيأخرى. يمكن تسمية هذه الفئة "

االقتصادي للمجتمع ودعم تجديد سبل العيش وريادة العمال جزًءا  التعافيالتعافي. يعد دعم 

تضمين هذه الجوانب في فئة "تعافي املجتمع" لنها ذات صلة بتعافي مهًما من التعافي. يمكن أيًضا 

 .فردالاملجتمع ككل و 

في ممارسات ما بعد ها إال أن تنفيذ BBBعلى الرغم من وجود العديد من إرشادات  التنفيذ:

 ويتم BBBالكوارث في الكوارث الخيرة كان به أوجه قصور. على الرغم من وجود معرفة بمفاهيم 

خطط التعافي لإلرشاد، إال أن هناك تعقيدات في بيئات ما بعد الكارثة مثل: موازنة مدى  اعداد

التحسين الذي تم إجراؤه على التصاميم الهيكلية وخطط استخدام الراض ي للحد من املخاطر 

 ,Tasمع القدرة على تحمل التكاليف، والقيود الزمنية، والتفضيالت و تقاليد املجتمع املحلي )

؛ التنسيق والتواصل بين العديد من أصحاب املصلحة املعنيين لتجنب ازدواجية  (2010
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( ؛ إنشاء برامج لتجديد وإعادة Royal Commission, 2010النشطة وتحقيق نتائج فعالة )

تأسيس سبل عيش الناس لتتناسب مع مهاراتهم ومواردهم ومتطلباتهم املستقبلية 

(Khasalamwa, 2009؛ وتسهيل أنشطة )  إعادة اإلعمار والتعافي لتحقيق نتائج سريعة دون

(. لم يتم التعامل مع املشكالت املذكورة James Lee Witt Associates, 2005املساس بالجودة )

أعاله بشكل صحيح من أجل التغلب عليها. على سبيل املثال، على الرغم من أن الحد من املخاطر 

يط استخدام الراض ي القائم على املخاطر قد من خالل تحسين التصميمات الهيكلية وتخط

"(، فإن القضايا BBBاقترحته العديد من املصادر )انظر الحد من املخاطر ضمن "مفاهيم 

املتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والتطبيق العملي العتماد التحسينات الهيكلية املطبقة، 

تطورات في الراض ي عالية الخطورة لم يتم وندرة من الراض ي التي قد تحد من القدرة على منع ال

 النظر فيها.

مربكة للممارسين  BBBيمكن أن تكون اإلرشادات العديدة املتوفرة حالًيا والتي توفر إرشادات لـ 

حتى الن. يمكن  تنفيذهامما يجعل من الصعب تحديد اإلرشادات التي يجب اتباعها، والتي تمنع 

كنقطة انطالق لوضع توصيات لتحسين قابلية  BBBادئ وفئات ومب BBBاستخدام إطار عمل 

. يمكن املؤثراملجتمع والتنفيذ الفعال و  تعافيفي مجاالت الحد من املخاطر، و  BBBتطبيق مفاهيم 

بنجاح في بيئات ما بعد الكوارث من خالل وجود مثل هذا اإلطار التوجيهي واملباشر  BBBتحقيق 

يمكن إنجاح املشاريع الفردية ضمن كما انوني والحكومي. والشامل جنًبا إلى جنب مع الدعم الق

 الستة BBBباستخدام مبادئ  BBBمن خالل النظر في املجاالت املختلفة املطلوبة لـ  التعافيبرامج 

 تعافيالنظر إلى املبادئ بطريقة شاملة عند تصميم برنامج  مع مراعاة1.2الواردة في الجدول 

 .شامل لفهم املكونات

 Mannakkara and Wilkinson, 2014))ترجمة عن  إطار إعادة البناء بشكل أفضل. 1.2الجدول 

 إعادة البناء بشكل أفضل

 تقليل املخاطر ياملجتمعالتعافي  تنفيذ

 السادس:املبدأ 

التشريع 

 والتنظيم

 الخامس:املبدأ 

إدارة أصحاب 

 املصلحة

 الرابع:املبدأ 

 التعافي

 االقتصادي

 الثالث:املبدأ 

التعافي 

 االجتماعي

 الثاني:املبدأ 

تخطيط 

استخدام 

 الراض ي

 االول:املبدأ 

تحسين 

التصاميم 

 اإلنشائية

 رصد وتقييم

 التعافيالعديد من اإلرشادات الخرى التي تقترح بشكل مباشر وغير مباشر عمليات  كما يوجد

 ، مثل:اعادة البناء بشكل أفضلوإعادة اإلعمار القائمة على 
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  منظمة المم املتحدة لإلغاثة من الكوارثUnited Nations Disaster Relief Organization 

والتي تتناول تخصيص دور  Kennedy, (2009؛  Clinton, 2006"مبادئ التسوية واملأوى" )

 للمجتمع وتقليل املخاطر. فير املوارد على أساس االحتياجاتأصحاب املصلحة، وتو 

 النكا "إستراتيجية التعافي وإعادة اإلعمار بعد كارثة تسونامي" و "املبادئ  حكومة سر

حتياجات ، والتي تشمل تخصيص املوارد على أساس اال  BBB" (GoSL, 2005a)التوجيهية 

محلًيا، واملشاركة املجتمعية والتشاور في أنشطة التعافي واملساواة،  وتوفير الحلول املناسبة

، والحد من املخاطر والنظر في االستدامة في املستقبل املصلحةافية بين أصحاب والشف

 ودعم سبل العيش.

 وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية Federal Emergency Management Agency  إعادة البناء"

( الذي يذكر تخصيص  FEMA, 2000من أجل مستقبل أكثر استدامة: إطار عمل تشغيلي" )

املصلحة، وعمليات التعافي املرتكزة على املجتمع، وممارسات الحد الدور والتنسيق لصحاب 

 من املخاطر املستدامة القائمة على املخاطر.

 Monday’s (2002 ،إطار االنتعاش الشامل" الذي يتناول تعزيز نوعية الحياة في املجتمع" )

شاركية في والحيوية االقتصادية ونوعية البيئة، والحد من املخاطر واتخاذ القرارات الت

 أنشطة التعافي.

  "ميثاق إعادة إعمار بام"Bam (Omidvar et al., 2010; Fallah and  Hosseini nejad, 

، في ايران لإلشراف العلى إلعادة اإلعمار وصنع السياسات Bam( الصادر عن جمعية 2018

تكنولوجيا ، واستخدام ، واملشاركة املجتمعيةوالذي يتضمن سياسات إلدارة إعادة اإلعمار

 وضمان استقرار البناء. ي واملعماري ومواد البناء املناسبة، والحفاظ على التراث الثقاف

  عمار والتعافي من حرائق "إطار التعافي وإعادة اإلعمار" التابع لهيئة فيكتوريا إلعادة اإل

 ,Victorian Bushfire Reconstruction and Recovery Authority  VBRRA الغابات

والذي يركز على سالمة ورفاهية املجتمع، وتخصيص املوارد على أساس  ((2011

 االحتياجات، واملشاركة املجتمعية، واملساواة، والحلول املخصصة.

  الزالزل في كانتربري  التعافي منهيئة "استراتيجية التعافي" الصادرة عن Canterbury 

Earthquake Recovery Authority (CERA, 2013  والتي ) تستلزم القيادة والتكامل إلدارة

املجتمع وتعزيزه، وإعادة  تعافيأنشطة التعافي باستخدام نهج تشاركي، وتجديد االقتصاد، و 

 بناء البيئة واستعادة النظم البيئية الطبيعية والصحية.
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 العناصر املطلوبة لتأهيل وإعادة اعمار البنية التحتية للمجتمع  .7.2

اعمار البنية التحتية املجتمعية )إمدادات املياه، ومرافق الصرف تخطيط تأهيل و اعادة 

الصحي، واملرافق الصحية، املدارس والطرق وما إلى ذلك( هو قطاع يقع عادة تحت إدارة العديد 

من الوزارات الحكومية. ومع ذلك، في حاالت ما بعد الكارثة، اعتماًدا على حجم الضرر الناتج، 

ع املدني واملنظمات الخرى الخاصة والجمهور، قد يتعاونون مع الحكومة وكاالت املعونة، املجتم

 لتسهيل تأهيل و / أو اعادة االعمار البنية التحتية بشأن تقييم الضرار واالحتياجات.

اعادة االعمار هي عملية معقدة قد تستغرق عدة سنوات. عند تنفيذ مثل هذه البرامج ال بد من 

ق مع الحكومة و فيما بينها، وكذلك تتفق مع السياسات القائمة و ان املنظمات املختلفة تنس

املعايير. من املهم أيًضا ربط البرامج بـأي استراتيجيات طويلة املدى قد تكون الحكومة قد وضعتها 

 سابقا.

بعد وقوع الكارثة هناك حاجة إلى عدم توفير ذلك للسكان املتضررين فقط مع خيارات إيواء 

الحصول على إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي الساسية  ا لضمان ذلكمناسبة ولكن أيضً 

والرعاية الصحية والخدمات وكذلك التعليم. تلبية احتياجات املأوى و البنية التحتية للمجتمع 

 كون التخطيط والتنفيذ في وقت واحد.يهي عمليات متوازية ويجب أن 

إلى استعادة تشغيل املرافق والخدمات القائمة أو  يهدف تأهيل و اعادة االعمار البنية التحتية

تحديثها لتلبية االحتياجات الحالية )أي تجديد إمدادات املياه لضمان إنتاج مياه الشرب بشكل 

موثوق، وإعادة بناء املستشفيات واملدارس املتضررة(. من ناحية أخرى يستلزم تطوير بنية تحتية 

م يتم توفيرها، أو قد تكون مطلوبة نتيجة للحاجة الناتجة جديدة كانت مطلوبة في السابق ولكن ل

عن سكان مستقرين جدد في املنطقة املجاورة. من أجل تنفيذ برامج إعادة التأهيل و )إعادة( 

 البناء، يلزم اتباع نهج شامل للتخطيط

 Stakeholder analysis)تحليل أصحاب املصلحة ) . 1.7.2

الكثير من البنود السابقة لهميته، لذلك سنقوم بالتفرد لقد ورد مصطلح اصحاب املصلحة في 

يمكن أن يطلق على بشرح املصطلح وكيفية االستفادة من اصحاب املصلحة في عمليات التعافي. 

إن نوع واهتمام  ."صاحب مصلحة"اسم  ،مصلحة في مشروع ماله أي شخص أو منظمة تقريًبا 

املشروع لنها تمكنه من استخدام هذه االهتمامات صاحب املصلحة لهما أهمية كبيرة ملدير 

لتحقيق أكبر فائدة للمشروع. تسمى عملية إدراج أصحاب املصلحة وتصنيفهم وتقييم تأثيرهم 

  .Albert Lester, 2017)) بتحليل أصحاب املصلحة
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 يمكن تقسيم أصحاب املصلحة إلى مجموعتين رئيسيتين:

 مباشر )أو أساس ي( .1

املجموعة، كما يوحي االسم، من كل أولئك املرتبطين أو املشاركين مباشرة في تتكون هذه 

، وراعي املشروع، املستفيدين من املشروعالتخطيط أو اإلدارة أو تنفيذ املشروع. ويشمل ذلك 

ومدير املشروع، وأعضاء فريق املشروع، ومقدمي الخدمات الفنية واملالية، واالستشاريين 

يين، وموردي املواد واملعدات، ومولفي املوقع، واملقاولين واملقاولين من الداخليين أو الخارج

طلق على الشخاص أو املنظمات املشاركة  الباطن وكذلك املستخدمين النهائيين. بمعنى آخر، ي 

 مباشرة في كل أو بعض مراحل املشروع املختلفة أصحاب املصلحة املباشرين.

 أصحاب املصلحة غير املباشرين .2

ذه املجموعة جميع أولئك املرتبطين بشكل غير مباشر باملشروع، مثل املديرين الداخليين تغطي ه

للمنظمة ومولفي الدعم غير املشاركين بشكل مباشر في املشروع، بما في ذلك قسم املوارد 

البشرية، وإدارة الحسابات، والمانة، ومستويات اإلدارة العليا غير املسؤولة بشكل مباشر عن 

 .املشروع

قسم فرعي من أصحاب املصلحة غير املباشرين هم أولئك الذين يمثلون السلطات التنظيمية، 

مثل الحكومة الوطنية واملحلية، ومنظمات الترخيص والتفتيش، واملؤسسات الفنية، والهيئات 

 املهنية، ومجموعات املصالح الشخصية مثل املساهمين، ونقابات العمال.

 ن هذه املجموعات على:يمكن أن تحتوي كل مجموعة م

  أصحاب املصلحة اإليجابيون الذين يدعمون أهداف وغايات املشروع 

 .أصحاب املصلحة السلبيون الذين ال يدعمون املشروع وال يرغبون في استمراره 

يتكون أصحاب املصلحة املباشرون بشكل أساس ي من أصحاب املصلحة اإليجابيين لنهم هم 

شروع بهدف إكماله ضمن املعايير املحددة للوقت والتكلفة والجودة / املعنيون بتصميم وتنفيذ امل

املشروع. يمكن أن  انشاءالداء. وبالتالي فهي تشمل الراعي ومدير املشروع وفرق تصميم وبناء / 

يكون لهذه املجموعة أيًضا أصحاب مصلحة سلبيون، مثل مولفي املستخدم النهائي، الذين 

 الحالية لن التركيب الجديد قد يؤدي إلى إعادة التوطين.يفضلون االحتفاظ باملنشأة 

 ربما تحتوي املجموعة غير املباشرة على أكبر عدد من أصحاب املصلحة السلبيين املحتملين.

البيئي، والنقابات التجارية )العمالية( ، وجمعيات  ذات االهتماميمكن أن تشمل هذه مجموعات 

ملعارضين عادة( الذين يعترضون على املشروع من حيث السكان املحليين وحتى السياسيين )ا

 املبدأ أو لسباب بيئية.

يمكن أن تكون جمعيات السكان املحليين إيجابية أو سلبية. على سبيل املثال، عندما يتقرر بناء 

طريق التفافي حول مدينة ما، قد يفضل سكان املدينة تقليل االزدحام املروري في وسط املدينة، 

ن القرى الخارجية، الذين ستتدهور بيئتهم بسبب املزيد من الضوضاء والتلوث، بينما سكا
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سيحتجون بال شك وسيحاولون وقف تشييد الطريق. مجموعات الضغط هذه هي التي تسبب 

 لمشروع.لأكبر املشاكل 

في بعض الحاالت، يمكن اعتبار السلطات القانونية / التنظيمية أو حتى الوكاالت الحكومية، التي 

لديها سلطة إصدار أو حجب التصاريح أو الوصول أو اإلجازات أو املوافقات الخرى، أصحاب 

 مصلحة سلبيين.

على الرغم من أن معظم أصحاب املصلحة السلبيين يعرقلون بشكل واضح ويميلون إلى إعاقة 

ة لهم التقدم، غالًبا بطرق بارعة، إال أنه يجب مع ذلك إيالء االعتبار الواجب وإتاحة الفرص

ل على العرض قضيتهم. يعتمد ما إذا كان من املمكن تغيير موقفهم عن طريق النقاش أو الجد

 قوة قناعاتهم وإقناع مؤيدي املشروع.

الدبلوماسية واللباقة ضروريان عند التفاوض مع املنظمات التي يحتمل أن تكون مزعجة، ومن 

ناقشة. تولف معظم املنظمات الكبيرة املستحسن للغاية تجنيد الخبراء للمشاركة في عملية امل

خبراء في العمل والعالقات العامة باإلضافة إلى محامين على دراية بأساليب التعامل مع أصحاب 

 لمشروع.ل املصلحة الصعبين. يمكن أن تكون خدماتهم ذات فائدة كبيرة

اإليجابية لذلك، يمكن مالحظة أنه لكي يتمكن مدير املشروع من االستفادة من املساهمات 

لصحاب املصلحة ومواجهة املساهمات السلبية بشكل أكثر فعالية، يجب إجراء تحليل مفصل 

يحدد مصالح كل صاحب مصلحة إيجابي وسلبي، تأثير هذه املصالح على املشروع، واحتمالية 

الحدوث، ال سيما في حالة اتخاذ إجراءات من قبل أصحاب املصلحة السلبيين واإلجراءات، أو 

 د الفعل، التي يتعين اتخاذهاردو 

 تحليل أصحاب املصلحة هو عملية جمع املعلومات النوعية وتحليلها بشكل منهجي لتحديد:

من هم الفاعلون الرئيسيون الذين يجب أن تؤخذ اهتماماتهم في االعتبار عند تطوير و / أو تنفيذ 

والسلطات املحلية و / أو  مشروع / برنامج. يمكن أن يكون أصحاب املصلحة السكان املتضررين،

الحكومة الوطنية، والجهات املانحة، ووكاالت املعونة / التنمية، واملجتمعات املجاورة )السكان 

 غير املتأثرين( ، واملوردين. 

الهدف العام لتحليل أصحاب املصلحة هو التأكد من أن العمليات تتم في أفضل الظروف 

 املمكنة.

من تحديد اهتمامات وأنشطة واحتياجات أصحاب املصلحة )من منظور النوع  يجب التأكد

االجتماعي( وأخذها في االعتبار في الحوار معهم، بحيث يمكن ترتيبات مفيدة للطرفين الجنس ي/ 

 يتضمن ذلك:

 تحديد الشخاص والجماعات املتضررة في بيئة معينة 

 تحديد من يفعل ماذا ومتى وكيف وأين وملاذا 
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 االهتمامات الفردية تحديد 

 فهم عالقات القوة واصحاب النفوذ 

 تحديد الحاجة إلى املساعدة 

 فهم نقاط القوة والفرص التشغيلية 

 تنسيقوال مجال االتصاالت . 2.7.2

الحفاظ على قنوات اتصال فعالة بين جميع أصحاب املصلحة الرئيسيين )أي املستفيدين 

والشركاء والسلطات املحلية والجهات املانحة واملستوى املشترك بين الوكاالت(. تبادل املعلومات 

الطريقة النسب والكثر فاعلية للتواصل من أجل توضيح الغرض  يجب تحديدأمر بالغ الهمية. 

لتقييم والعملية ومدى توفر املساعدة. يمكن أن يؤدي عدم التواصل إلى سوء فهم ويؤدي من ا

إلى عداء تجاه املنظمة من قبل املستفيدين والسلطات. عند إجراء تقييم، يمكن رفع توقعات 

 قف بعناية.ار املو اتواصل بشكل واضح وأن تدال يجب التأكد منأصحاب املصلحة الرئيسيين. 

ارثة، ينضم عدد من الوكاالت لالستجابة لالحتياجات العاجلة وكذلك لتسهيل في أعقاب الك

التعافي. تتطلب معظم حاالت ما بعد الكوارث استجابة متعددة القطاعات بمشاركة مجموعة 

واسعة من الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية. بشكل عام، يتم توفير التنسيق لجميع الوكاالت 

. في حين ال يوجد هنا مجموعة محددة Clusters ن خالل نظام املجموعاتالتي تستجيب للكارثة م

تأهيل و اعادة االعمار البنية التحتية، فإن املجموعات املختلفة بما في ذلك املأوى والتعليم لل

والصحة واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية هي منتديات ستوفر الساس ملشاركة 

. يستخدم النهج العنقودي لتنظيم االستجابة الدولية. لكي تكون نهافيما بياملعلومات والتعاون 

 United Nation)اإلنسانية تنسيق الشؤون االمم املتحدة لاالستجابة ذات مغزى، فإن مكتب 

Office for coordination of Humanitarian Affairs- OCHA)  مكلف بالتنسيق بين

أو السلطات املحلية مسؤولية توفير التوجيه العام،  املجموعات. كما تقع على عاتق الحكومة و /

أي ضمان وجود استراتيجية شاملة قائمة لتحديد "ما يجب القيام به؛" "كيف سيتم ذلك" و "من 

سيفعل ذلك". في حالة عدم وجود مجموعات نشطة، لالستجابة الفعالة واملستهدفة من املهم 

لبعض. املشاركة النشطة في جهود التنسيق التأكد من أن جميع املنظمات تنسق مع بعضها ا

 تمكن الوكاالت الرائدة من:

 تقسيم واضح للعمل واملسؤولية 

 قياس مدى تلبية االحتياجات بشكل جماعي 

 .تقليل االزدواجية ومعالجة الثغرات في التغطية والجودة في الوقت املناسب 
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اجات السكان املتضررين ككل، من تلبية احتي اجتماعات التنسيق بين القطاعات املختلفة تمكن

وليس بمعزل عن الخرين )على سبيل املثال، املأوى والتعليم واملياه والصرف الصحي والنظافة 

واالحتياجات النفسية واالجتماعية مترابطة(. اعادة االعمار هو أحد مكونات التعافي. وفًقا لألدوار 

، يجب تحديد جميع السلطات واملؤسسات التي رواعادة االعماواملهام املتفق عليها ملبادرة التأهيل 

 ستحتاج إلى التعاون معها، باإلضافة إلى الدوار التي ستلعبها في تنفيذ البرنامج.

 في التعافي OCHA -دور األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 1.2.7.2

املبدئية والفعالة من يساهم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع شركائه في االستجابة اإلنسانية 

خالل التنسيق والدعوة والسياسات وإدارة املعلومات وأدوات وخدمات التمويل اإلنساني. 

( مسؤولة عن OCHAاملكاتب القطرية واإلقليمية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )

في جميع أنحاء تقديم الولائف الساسية في هذا املجال من خالل االستفادة من الخبرة الوليفية 

 املنظمة. ومن أهم الواجبات:

  :التنسيق 

في تنسيق االستجابة العاملية للطوارئ إلنقاذ الرواح وحماية الناس في  OCHAتتمثل مهمة 

الزمات اإلنسانية. يدعو مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى العمل اإلنساني الفعال والقائم 

 على املبادئ من قبل الجميع، وللجميع.

يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة اإلنسانية لتوسيع نطاق العمل 

اإلنساني، وتحسين تحديد الولويات وتقليل االزدواجية، وضمان وصول املساعدة وحماية 

الشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. من خالل تحليل املوقف الحرج واملراعي للنوع 

ب تنسيق الشؤون اإلنسانية صورة شاملة لالحتياجات اإلجمالية ويساعد االجتماعي، يقدم مكت

مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة على تحقيق فهم مشترك للسياق اإلنساني وخطة جماعية 

لالستجابة. من خالل القيام بذلك، يؤثر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على اتخاذ القرار في 

إنسانية أكثر فعالية والتأهب لحاالت الطوارئ. يساعد الدور الوقت املناسب لدعم استجابة 

الرئيس ي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في املجاالت الوليفية الخرى، مثل التمويل اإلنساني، 

 على تعزيز دوره التنسيقي.

إلى تحسين فعالية االستجابة اإلنسانية من خالل ضمان بين املشاركين يسعى التنسيق اإلنساني  

قدر أكبر من القدرة على التنبؤ واملساءلة والشراكة. يقود مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية جهود 

املجتمع الدولي لتطوير هيكل أفضل للنظام اإلنساني، بما في ذلك القادة اإلنسانيون القوياء 

 التنسيق . داخل البلد؛ فرق قطرية تمثيلية وشاملة للعمل اإلنساني؛ إطار عمل فعال وجيد

يمكن من خالله جميع املنظمات اإلنسانية املساهمة بشكل منهجي؛ وأدوات التمويل التي يمكن 

التنبؤ بها. يلعب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية دوًرا رئيسًيا في التنسيق العملياتي في حاالت 
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الزمات. وهذا يشمل تقييم املواقف واالحتياجات؛ االتفاق على أولويات مشتركة؛ تطوير 

التمويل واملوارد  حشدتراتيجيات مشتركة ملعالجة قضايا مثل التفاوض بشأن الوصول و اس

 التقدم.  متابعةالخرى؛ توضيح الرسائل العامة املتسقة؛ و 

في دعم قيادة منسق الشؤون اإلنسانية وضمان التنسيق الفعال، بما في ذلك  OCHAيتمثل دور 

تعزيز نهج املجموعة، وإدارة البيانات واملعلومات، وإعداد التقارير. من خالل ضمان دعم الهياكل 

والشراكات والقادة املناسبين، يمكن ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وشركائه في املجال 

 اد بشكل أفضل للحاالت اإلنسانية وتنسيقها بشكل أكثر فعالية.اإلنساني االستعد

يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية كأمانة لليات التنسيق الحاسمة بين الوكاالت مثل  

اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت، وأدوات االستجابة السريعة، مثل نظام المم املتحدة 

يق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ. يعمل مكتب تنسيق لتقييم الكوارث والتنسيق، والفر 

الشؤون اإلنسانية أيًضا على تعزيز التفاعل الفعال بين الجهات الفاعلة املدنية والعسكرية في 

العمليات اإلنسانية، وسد الفجوات في إدارة الطوارئ البيئية، ورسم خرائط ملخزونات اإلغاثة في 

 ة عن املجتمع اإلنساني بأكمله.حاالت الطوارئ العاملية نياب

يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على تعزيز قيمة التأهب في تقليل تأثير الكوارث على  

املجتمعات الضعيفة، ال سيما في البلدان املعرضة للكوارث. يعمل مكتب تنسيق الشؤون 

على تنفيذ واختبار  اإلنسانية مع الحكومات الوطنية والهيئات اإلقليمية والوكاالت الخرى 

التدابير التي تساعد في إنقاذ الرواح في حاالت الطوارئ. كما يوفر مكتب تنسيق الشؤون 

 اإلنسانية أدوات مثل التخطيط للطوارئ ورسم خرائط املخاطر وتقارير اإلنذار املبكر.

م مكتب لتحديد تكوين العمليات امليدانية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حول العالم، يقو 

( بمراجعة تواجده امليداني بانتظام مقابل مجموعة من OCHAتنسيق الشؤون اإلنسانية )

العمليات أو توسيع نطاقها أو تقليص حجمها أو إغالقها.  بدءاملعايير القياسية لتحديد وقت 

تشمل هذه املعايير حجم الزمة وشدتها، وعدد الشخاص املحتاجين وموقعهم، وحجم البلد 

الوصول، وعدد وحضور الجهات الفاعلة اإلنسانية، وحجم النداء اإلنساني وقدرة وقيود 

الجهات الفاعلة الوطنية لتقديم املساعدة. غالًبا ما يكون لعمليات املكاتب القطرية في الزمات 

املعقدة تكاليف تشغيلية أعلى، لنها تتطلب تدابير أمنية خاصة ومكاتب فرعية متعددة لضمان 

 ى الشخاص املحتاجين.الوصول إل

وينشر املولفين في  والقطرية،يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل مكاتبه اإلقليمية 

وقت قصير لحاالت الطوارئ. كما أنها تدعم العديد من آليات وشبكات زيادة القدرة على 

عة للكوارث االستجابة السريعة التي تمكن املجتمع اإلنساني الوسع من االستجابة السري

 والنزاعات.
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 التمويل اإلنساني 

يهدف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى تعبئة وإشراك مجموعة كاملة من أدوات وآليات 

التمويل والشركاء لضمان تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة، وتعزيز القيادة اإلنسانية وآليات 

رة من آليات التمويل اإلنساني العاملية فيما التنسيق على املستوى القطري، وتكامل مجموعة كبي

بينها. ومتسقة مع تمويل التنمية. يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع شركاء في املجال 

اإلنساني حول العالم لتحديد االحتياجات اإلنسانية الكثر أهمية، وتخطيط االستجابات 

 وتحديد امليزانيات الالزمة ملعالجتها.

القطري، يساعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الشركاء في بناء استراتيجيات على املستوى 

مشتركة وخطط تنفيذية والدعوة لجمع الموال كمجموعة. وهذا يضمن أن يتم التعامل مع 

تعبئة املوارد والتمويل بشكل جماعي وقائم على تقييم شامل لالحتياجات، مما يجعل املساعدة 

ن التنبؤ بها. على املستوى العالمي، يتوج هذا العمل بإلقاء نظرة عامة أكثر فعالية وكفاءة ويمك

على العمل اإلنساني العالمي. تساعد أدوات وخدمات التتبع املالي ملكتب تنسيق الشؤون 

( في إدارة التبرعات Financial Tracking Service FTSفي ذلك خدمة التتبع املالي ) بما-اإلنسانية 

معلومات لدعم أعمال املناصرة وصنع السياسات والتمويل اإلنساني التي  FTSاإلنسانية. يوفر 

يقوم بها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ويساعد على تحسين صنع القرار االستراتيجي 

 والتشغيلي من خالل تمكين التنسيق امليداني الفعال.

 إنسانًيا أكثر
ً

استجابة ويمكن التنبؤ به  يضمن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيًضا تمويال

 Central Emergencyواستراتيجًيا من خالل قيادته للصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ )

Response Fund CERF( والصناديق القطرية املشتركة )Country-Based Pooled Funds 

CBPFsساني من ( للنظام اإلنساني. يساعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في دفع العمل اإلن

خالل تشجيع آليات تمويل جديدة وأكثر فاعلية تستجيب وتعكس الطبيعة املتغيرة لألزمات 

 اإلنسانية.

 السياسات 

من خالل القيادة في تطوير السياسة اإلنسانية، يساعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في 

شهد العالمي، وضع جدول أعمال إلصالح قطاع العمل اإلنساني وفعاليته استجابة لتغير امل

والطر العاملية الجديدة، وزيادة قدرات الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة املحلية. كما يعمل 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على تعزيز وتحسين اإلطار املعياري للعمل اإلنساني الدولي مع 

 تطوير هذا اإلطار وتعزيزه والنهوض به.

عمل اإلنساني الفعال والقائم على املبادئ، وإنقاذ الرواح يهدف تطوير السياسات إلى دعم ال

وتقليل املعاناة. كما أنه يدعم دور وكيل المين العام / منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

كمستشار رئيس ي لألمين العام بشأن القضايا اإلنسانية. يضع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
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(OCHAأجندة سياسية إنسانية قائمة )  على الدلة لتحديد االتجاهات الناشئة وتطوير

سياسات مشتركة أو منسقة ومواقف مناصرة بين منظمات اإلغاثة. ويستند هذا إلى املبادئ 

 .اإلنسانية وحقوق اإلنسان والقانون الدولي العام

يوفر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التوجيه بشأن السياسات والوضوح بشأن القضايا امللحة 

ممارسين في املجال اإلنساني وصانعي السياسات، للمساعدة في تعزيز االستجابة الفعالة وفي لل

يحدد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أفضل املمارسات والدروس كذلك  الوقت املناسب

 املستفادة من خالل تقييم العمل اإلنساني لتعزيز الفعالية ومساءلة املعنيين

يير املعيارية للعمل اإلنساني ويتعامل مع مجموعة من التحديات املعا OCHAيعزز عمل سياسة 

والسياقات. ملواءمة املوارد وجهود اإلغاثة بشكل أكثر فاعلية مع احتياجات الناس، تعتمد 

السياسة اإلنسانية بشكل متزايد على الدلة التي تم جمعها في كل مرحلة من مراحل العملية، مثل 

 .2010في عام  أزمة الفيضانات في باكستان

تسلط العداد الكبيرة من الجهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية والسياسية، كما هو الحال في  

في أماكن مثل الصومال، تظل حماية املدنيين في النزاعات املسلحة من الذى وضمان  أفغانستان،

ساعدة النازحين حصولهم على املساعدة اإلنسانية من الشواغل اإلنسانية الساسية. تتطلب م

يعمل مكتب  مستدام. التعافيبسبب الكوارث الطبيعية، مثل زلزال هايتي، إغاثة فورية وجهود 

تنسيق الشؤون اإلنسانية على زيادة وعي الدول العضاء بهذه القضايا الرئيسية. وهو ينهض 

 كومية الدولية.باملعايير اإلنسانية داخل أجهزة المم املتحدة الرئيسية من خالل العمليات الح

إلى الجمعية العامة ومجلس المن املتعلق بالشؤون اإلنسانية للمجلس  تقاريروهي تشمل 

 General Assembly and the Security Council, and the annualاالقتصادي واالجتماعي )

Economic and Social Council ECOSOC.) 

 املناصرة 

يقوم بها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على زيادة الوعي تعمل املناصرة العامة والخاصة التي 

بالزمات املنسية، وتعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني، وإبراز أصوات الشخاص املتضررين 

من الزمات، ومساعدة الناس في الحصول على املساعدة اإلنسانية. يستخدم مكتب تنسيق 

ته عند تقديم إحاطة ملجلس المن للفت االنتباه إلى الشؤون اإلنسانية دوره الفريد ومسؤوليا

العمل لدعم القانون الدولي اإلنساني، وتسهيل وصول املساعدات اإلنسانية وتعزيز حماية 

 املدنيين.

النهائي هو إنقاذ املزيد  اها املنظمة املكلفة بتنسيق االستجابة اإلنسانية الدولية، فإن هدفهبصفت

نقوم بتعبئة أموال اإلغاثة بعد كانت النزاعات والكوارث الطبيعية. سواء  من الرواح وتقليل تأثير

وقوع زلزال هائل، أو ضمان حماية املجتمعات الضعيفة، أو زيادة الوعي بالزمات املنسية، فإن 

  ا هي إبقاء اهتمام العالم مركًزا على القضايا اإلنسانية.همهمت
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وعدم التحيز، وقيمة تأثير الموال العامة التي يديرها. تزام بمبادئ الحياد لاالمبدأ  OCHAتعزز 

( إلى دعم جهود املناصرة الخاصة OCHAتهدف الدعوة العامة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )

، بهدف الحصول على دعم للعمل اإلنساني وتحقيق 
ً
 وعمليا

ً
وتكميلها واالستفادة منها، سياسيا

. استناًدا إلى نتائج القمة العاملية للعمل اإلنساني، تم تأطير اختراقات على أرض الواقع في الزمات

جهود املناصرة العامة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل الولويات وااللتزامات املحددة 

في جدول العمال من أجل اإلنسانية. يهدف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى تسليط الضوء 

وال املجمعة ذات الداء القوي، مما يضمن استخدام أنشطة االتصاالت على التأثير الحقيقي لألم

بشكل متزايد لدعم تعبئة املوارد للنداء اإلنساني السنوي والنداءات العاجلة ومؤتمرات 

 التعهدات.

 إدارة املعلومات 

يوفر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خدمات إدارة املعلومات للمجتمع اإلنساني لتوفير 

سريعة وفعالة ومبدئية. فهي تجمع البيانات واملعلومات وتشاركها وتستخدمها، وتدعم  استجابة

التنسيق وصنع القرار. ولكن كيف تساعد إدارة املعلومات في حالة وقوع كارثة في إنقاذ الرواح 

 وتقليل املعاناة؟

يدرك املجتمع  تعد إدارة املعلومات أثناء حالة الطوارئ اإلنسانية جزًءا مهًما من أي عملية.

 ااإلنساني أهمية جمع بيانات موثوقة عن مواقع املتضررين، وما يحتاجون إليه بشكل عاجل، وم

هو الفضل ملساعدتهم، وقيمة هذه املعلومات لتقديم مساعدة إنسانية فعالة وفي الوقت 

 املناسب. 

عمليات لجمع  تتطلب شبكة إدارة املعلومات القوية التي تدعم التنسيق في حاالت الطوارئ 

وتحليل وتبادل املعلومات حول الوضع بين مختلف املنظمات املعنية، ولضمان عمل نظام 

التنسيق بكفاءة. ينسق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية هذه الشبكة نيابة عن املجتمع 

اإلنساني. وهي تشمل نقاط اتصال من مختلف قطاعات االستجابة وقد تشمل الحكومات 

 عن ممثلي الشخاص املتضررين من حالة الطوارئ. يتم والجهات املانح
ً
ة ووسائل اإلعالم، فضال

بعد ذلك تصميم عرض املعلومات لتناسب مختلف الجماهير، وغالًبا ما يتم تقديمها في 

تنسيقات سهلة االستخدام، مثل الخرائط أو الجداول، لدعم اتخاذ القرار السريع على جميع 

 املستويات.

بجمع املعلومات وتحليلها لتقديم ملحة عامة عن حاالت الطوارئ الطويلة  OCHAتقوم مكاتب 

الخرائط والرسومات وتقارير الحالة  OCHAوالحادة. تشمل منتجات املعلومات الخاصة بـ 

والنشرات اإلنسانية واملواقع اإللكترونية. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية هو أيًضا املشرف على 

لخدمات اإلنسانية التي تساعد الشركاء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل العديد من الدوات وا

أفضل وتضمن اتباع نهج أكثر قابلية للتنبؤ لالستعداد والتعافي املبكر واالستجابة. وتشمل هذه 
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ReliefWeb -  ساعة للكوارث  24وهو موقع ويب حائز على جوائز يوفر تغطية على مدار

منصة  humanresponse.infoاملساعدات الدولية، باإلضافة إلى والنزاعات والزمات ملجتمع 

، وهي بيانات منصة  HDXتشغيلية باإلضافة إلى مستودع موارد للعاملين في املجال اإلنساني، و 

 املشاركة.

في إدارة املعلومات فريد من نوعه، ويختلف عن دور وكاالت المم املتحدة الخرى أو  OCHAدور 

إلنسانية لنه مسؤول عن توحيد ونشر املعلومات عبر مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة ا

االستجابة اإلنسانية بحيث يمكن للجهات الفاعلة املحلية والدولية استخدام املعلومات إلنقاذ 

 الرواح والسياسات والقرارات التشغيلية.

 امجشراكات البر  . 3.7.2

في حالة عدم وجود عند حدوث الكارثة او نزاع املسلح في بلد ال توجد لديه القدرة إلدارة االزمة و 

القدرات داخلًيا ضمن فرق البرنامج، يمكن إنشاء شراكات مع الوزارات التنفيذية والسلطات 

 Community Basedاملحلية واملنظمات غير الحكومية املحلية واملنظمات املجتمعية )

Organizations- CBOs والجماعات املستفيدة، من بين آخرين يعملون في املنطقة التي لديها )

القدرة و الخبرة في تنفيذ أجزاء من البرنامج. يجب توضيح عقود وأدوار ومسؤوليات الشركاء. عند 

 إنشاء الشراكات يحب:

 .تحديد أهم أهداف املشروع 

  بالثبات والسمعة طيبة.اختر شركاء موثوقين ومهرة يتمتعون بسجل حافل 

  ،وضح توقعات الشركاء وأصحاب املصلحة )املانح، الشركاء الوطنيون واملحليون، املنفذون

 إلخ(.

  تحديد املسؤوليات واملهام واالتفاق عليها، وإدخال اتفاقية رسمية مكتوبة مع الشركاء )على

 سبيل املثال، مذكرة تفاهم أو عقد(.

باملؤسسات الدولية في السياق املحلي مختلفة عن تلك الخاصة إذا كانت وسائل إبرام العقود 

كذلك بالعقد وآثاره.  املقصودما شرح من  عندها يجب التأكد، فة في مجال اعادة االعمارو املعر 

 من أن تفويض هذا الشريك ال يتعارض مع قوانين املؤسسات املشاركة او الدولة املضيفة.التأكد 

 إدارة املخاطر. 4.7.2

عموًما مجموعة معقدة من النشطة، بما في ذلك االدوار  واعادة االعمارتتضمن برامج التأهيل 

بين املشاركين الرئيسيين مثل الوكاالت الحكومية والسلطات واملجتمعات املحلية. يمكن تعريف 

 املخاطر على أنها تأثير سلبي محتمل على أصل أو مشروع و / أو بعض االثار التي قد تنشأ من

 الحداث الحالية أو املستقبلية. إدارة املخاطر مهمة لنها تضمن:
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 دعم أفضل وهادف للمستفيدين املستهدفين؛ بمعنى آخر، تقديم خدمة أفضل 

 االستخدام الفعال للموارد املتاحة 

 اإلدارة الفعالة للتغييرات املحتملة التي تحدث 

 ط لهاتطوير وإدارة خطط الطوارئ والحفاظ على النشطة املخط 

 تقليل الفاقد وقيمة أفضل مقابل املال 

 إدارة أفضل على جميع املستويات من خالل تحسين صنع القرار 

 التوازن بين الوقت والتكلفة والجودة والنتائج 

 .تنسيق أفضل مع شركاء البرنامج الخرين 

ا وتدابير جنبا إلى جنب مع أصحاب املصلحة الرئيسيين تحديد مخاطر البرنامج املشتركة وتأثيره

كما ذكر  الرقابة املمكنة. باإلضافة إلى ذلك، تحديد من يجب أن يتخذ اإلجراءات لتقليل املخاطر

 .سابقا

 اإلعمار املوجه للحد من مخاطر الكوارث وإعادة التأهيل  . 5.7.2

إنشاء مشروع يركز على تقليل نقاط الضعف  يجب التركيز علىأثناء مرحلة تصميم البرنامج، 

 وزيادة القدرات لجعل املجتمع املتضرر أكثر أماًنا وقدرة على الصمود. يتم ذلك عادة من خالل

تقوية الهياكل االنشائية لتحمل الكارثة او من خالل القوانين واللوائح الجديدة لتفادي االضرار 

ن ولوائح تمنع البناء في املناطق الحدودية واملعرضة يقواننتيجة الكارثة. على سبيل املثال صدور 

للمواجهات العسكرية. في كثير من االحيان تقوم البلديات واملجالس املحلية بعمل مخطط هيكلي 

ال تتأثر بالفيضانات على عكس  الستعماالت االراض ي بحيث يخصص املناطق املنخفضة لغراض

 وبالتالي هناك نوعان من االعتبارات كالتالي: يضانات.الفبناء مناطق سكانية تتعرض للدمار حال 

 و / أو (؛الهيكلية )البناء املادي لتقليل التأثير املحتمل 

  التدابير غير الهيكلية )السياسات، والوعي العام، وتخطيط استخدام الراض ي، وأنواع

يوضح بمثال املقصود . 2.2 الجدول  البناء( املتخذة لتقليل الثار السلبية لألخطار املحتملة.

من  (،لتقليل املخاطر الهيكلية )أي انهيار املباني أو البنية التحتية من الهيكلي والغير هيكلي

الضروري تعديل الهياكل القديمة )إذا كان من املقرر إجراء تأهيل / اعادة بناء العمل على 

بطريقة يمكنها تحمل  عناصر أخرى من املبنى( و / أو تعزيز تصميم البنية التحتية الجديدة

يمكن لتدابير التخفيف غير الهيكلية  تأثير املخاطر املستقبلية التي من املحتمل أن تواجهها.

أن تنقذ الرواح وتقلل من املخاطر وهي فعالة من حيث التكلفة. على سبيل املثال وكما في 

 :2.2الجدول 
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 هيكلي. توضيح الحد من املخاطر الهيكلي والغير 2.2الجدول 

، لهيكلية )السياسات، الوعي العامغير ا

 تخطيط استخدام األراض ي، أنواع البناء(

 الهيكلية )البناء املادي لتقليل التأثير املحتمل(

في املنطقة التي من املحتمل أن تتعرض للفيضانات، 

يجب أن تحدد لوائح تخطيط استخدام الراض ي 

مجاري بوضوح، كمثال تحديد املسافة االمنة بين 

النهار وموقع مستوطنة بشرية. يمكن ملبادرات زيادة 

الوعي العام حول أهمية تأمين الشياء الثقيلة في 

املناطق املعرضة للزالزل ملنع سقوطها أثناء الزلزال 

 أن تنقذ الرواح وتقلل من فرص اإلصابة

تعديل الهياكل القديمة )إذا كان سيتم العمل على 

إلعمار على عناصر أخرى من إعادة تأهيل / إعادة ا

املبنى( أو تعزيز تصميم البنية التحتية الجديدة 

بطريقة يمكنها تحمل تأثير املخاطر املستقبلية التي 

 من املحتمل أن تواجهها.

 في منطقة من املحتمل أن تضربها الفيضانات، تخطيط استخدام الراض ي 

  النهار سيكون آمن تحديد موقع يجب أن تحدد اللوائح بوضوح أي مسافة من مجاري

 مستوطنة بشرية.

  يمكن ملبادرات زيادة الوعي العام حول أهمية تأمين الشياء الثقيلة في املناطق املعرضة

 للزالزل ملنعها من السقوط أثناء الزلزال أن تنقذ الرواح وتقليل فرص اإلصابة.

 االجتماعيالجنس ي/ مشاريع البنية التحتية املراعية للمنظور  . 6.7.2

االجتماعي لتطوير البنية التحتية ال يضمن فقط الجنس ي إن التركيز على النهج املستجيب للنوع 

تعظيم أداء املشروع ولكن يمكن أن يوفر أيًضا فوائد اقتصادية للمجتمع. على سبيل املثال، يمنح 

قت في النشطة املدرة الحصول على املياه بشكل أفضل النساء فرصة الستثمار املزيد من الو 

للدخل، حيث ال يتعين عليهن املش ي ملسافة كيلومترات للوصول إلى املياه؛ والطفال وخاصة 

الفتيات، وقت الذهاب إلى املدرسة. عالوة على ذلك، فإن الوصول إلى طرق أفضل ووسائل النقل 

ة إلى ذلك، إذا تم بناء املحلية يزيد من فرص الفتيات والفتيان في الذهاب إلى املدرسة. باإلضاف

 املستشفيات على مقربة من البلدات / القرى، فيمكن أن تساعد في تقليل معدل وفيات المهات

. ومن ثم، لكي تكون البنية التحتية الحيوية في متناول جميع أصحاب املرضعات او الحوامل

دة تأهيل و / أو ، من الضروري إعاالفئة املستهدفةاملصلحة ويمكن استخدامها من قبل جميع 

بناء املستشفيات واملدارس وإمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي مع مراعاة االعتبارات 

الجنسانية. تم توضيح فوائد تخطيط مشاريع البنية التحتية مع منظور النوع االجتماعي بمزيد 
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لصحي الصحة وإمدادات املياه والصرف ااعادة االعمار القطاعي مثل  فصلمن التفصيل في 

 واملدارس. 

 

 املعلومات العامة املطلوبة في التخطيط لي مشروع بنية تحتية يراعي النوع االجتماعي:

  نساء-يتم جمع البيانات املصنفة حسب الجنس والعمر. ما لم نعرف من هو املتضرر ،

هم الكثر عرضة للخطر، فقد تكون الخدمات التي نقدمها  ومن-فتيات، فتيان أم رجال 

 بعيدة عن الهدف.

  يقر تصميم املشروع بأن النساء والرجال قد يكون لديهم احتياجات وأولويات مختلفة

 في استخداماتهم للبنية التحتية.

 مع مراعاة  يجب مراعاة احتياجات كل من النساء والرجال عند تصميم البنية التحتية

 .ات والتقاليد والدينالعاد

 الوصول إليها بواسطة وسائل النقل العام. نبغي أن تكون البنية التحتية سهلي 

 مبادرات صديقة للبيئة . 7.7.2

يجب تصميم املشاريع / البرامج التي يتم النظر فيها وتنفيذها من خالل االستفادة من املواد 

 السلبي املحتمل على البيئة.والخبرات املتاحة محلًيا. يجب التقليل من التأثير 

إذا ألهر تقييم املخاطر أن أنشطة املشروع يمكن أن يكون لها تأثير سلبي محتمل على السياق 

دراسة ضمن تاالجتماعي و / أو البيئي، فيجب مراجعة تصميم البرنامج. على سبيل املثال، س

امن عالجة فعالة وتخلص مصحي المحطة معالجة مياه الصرف  إلنشاء واالجتماعي التأثير البيئي

تجنب ترشيح مياه الصرف الصحي الى الخزان ضمن تكاليف معينة لمن املياه السوداء والرمادية 

سوف . سيؤدي ذلك إلى تكبد املستخدم النهائي تكاليف املعالجة، لذلك بشكلها امللوث الجوفي

السكان تحمل تكلفة  ما إذا كان بإمكانالبيئي واالجتماعي لثر اتقييم  يظهر ذلك من خالل

 الخدمة على املدى الطويل.

يجب أن تكون املرافق الجديدة واملحدثة مجهزة بتركيبات إضاءة موفرة للطاقة، ومرافق تخزين 

 مياه فعالة، ومراحيض موفرة للمياه، وعزل حراري لهياكل السقف الجديدة. في املناخات الحارة

إلى تقليل الحاجة إلى التبريد الحراري للمباني في ، يهدف العزل الحراري املخطط له نحيثما أمك

شكل وحدات تكييف الهواء. في املناخات الباردة، يجب أن يعمل العزل على االحتفاظ بالحرارة 

 داخل الهيكل.
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 املستدامةالتنموية املشاريع . 8.7.2

ال القادمة الغرض من التنمية املستدامة هو "تلبية احتياجات الحاضر دون املساس بقدرة الجي

أخذ في االعتبار نيجب أن  واضح،بشكل  االستدامة فهمعلى تلبية احتياجاتهم الخاصة". من أجل 

)الشكل  االجتماعية واالقتصادية والبيئية هي الركائزما يسمى ب "الركائز الثالث لالستدامة" و 

، وتنفيذ املشاريع واقع تخطيطهذه الجوانب الثالثة مترابطة، وإذا تم دمجها وتطبيقها في  .(4.2

إنشاء قاعدة ثابتة لعالم مستدام يمكن للجميع االستفادة منه. "يتم الحفاظ على املوارد  تمكنناف

الحفاظ و ، ويتم تحسين نوعية الحياة بل يتطور الطبيعية، وحماية البيئة، وال يتضرر االقتصاد 

 عليها".

 
 . الركائز االساسية للتنمية املستدامة4.2الشكل 

 الركيزة البيئية

من أجل تحقيق االستدامة البيئية، يجب أن تحتفظ البيئة الطبيعية بولائفها وفائدتها الكاملة 

على حين التخطيط للمشاريع . من الفضل أن تشجع اإلجراءات املتخذة الى اجل غير مسمى

التوازن في بيئتنا الطبيعية مع تعزيز معدالت النمو اإليجابية في نفس الوقت. يجب تجنب أي 

أعمال من شأنها اإلخالل بتوازن البيئة ولكن في حالة حدوثها يجب أن تكون محدودة بدرجة 

من  هناك مجموعة متنوعة . يجب أن تؤخذ الثار البيئية لي إجراء أو قرار بعين االعتبار.كبيرة

القضايا املتعلقة باالستدامة البيئية من التلوث إلى إدارة املوارد الطبيعية. الغرض الرئيس ي من 

االستدامة البيئية هو تقليل تأثير النشطة البشرية على البيئة وكذلك تشجيع استعادة بيئتنا 

 الطبيعية والحفاظ عليها.

 االقتصادية الركيزة

قتصاد على دعم مستوى محدد من اإلنتاج االقتصادي إلى االستدامة االقتصادية هي قدرة اال

 القيمة االقتصادية من كل مشروع أو قرار. االستدامة االقتصادية تحديدأجل غير مسمى. يمكن 

 الركيزة البيئية

الركيزة
 

صادية
االقت

 

 االستدامة
الركيزة االجتماعية
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القرارات التي يتم اتخاذها بأكثر الطرق حكمة ممكنة فيما يتعلق بالجوانب مرتبطة تماما مع 

، تدامة الحقيقية عند النظر في الجوانب االقتصادية فقطالخرى لالستدامة. ال يتم تعزيز االس

عندما يتم دمج املمارسات التجارية الجيدة مع الجوانب االجتماعية والبيئية لالستدامة،  بل

منها تكون النتيجة أكثر إيجابية بشكل ملحوظ. تتكون االستدامة االقتصادية من أشياء كثيرة 

نمية الخضراء. من املهم على الرغم من تعزيزها والترويج لها اإلعانات أو اإلعفاءات الضريبية للت

التركيز بشكل كبير على ايضا . يجب والتوعية الجماهيريةمن خالل برامج التعليم والبحث 

 مجاالت أخرى مثل تقليل اإلنفاق غير الضروري.

 االجتماعية الركيزة

تعتمد االستدامة االجتماعية على القرارات واملشاريع التي تعزز التحسين العام للمجتمع. بشكل 

عام، يدعم الجانب االجتماعي لالستدامة مفهوم العدالة بين الجيال، مما يعني أن الجيال 

منها. يشمل هذا املفهوم أيًضا  فضلأو أالجيال الحالية القادمة تستحق نفس نوعية حياة 

عديد من القضايا الخرى ذات الصلة اجتماعيا مثل القانون البيئي وحقوق اإلنسان والعمل ال

والعدالة الصحية وتنمية املجتمع من خالل املشاركة العامة ورأس املال االجتماعي ودعم العدالة 

ة ال البعد االجتماعي لالستدام ومرونة املجتمع والتكيف البشري. املجتمعيةواملسؤولية والكفاءة 

يقل أهمية عن الركيزتين الخريين. إذا لم يتم أخذها في االعتبار بجدية، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار 

 .االستدامة بأكملها وكذلك املجتمععملية 

التنمية املستدامة هي مزيج من هذه الركائز الثالث وال يمكن تحقيقها بشكل صحيح إذا كان أي 

 .ضعيًفا، فإن النظام ككل غير مستدام الركائزأحد  منها ال "يعمل" بشكل صحيح. إذا كان

 أهداف التنمية املستدامة

وضع القادة من هذه . دولة في العالم مًعا ملواجهة املستقبل 193، التقى قادة من 2015في عام 

(. SDGs Sustainable Development Goalsالبلدان خطة تسمى أهداف التنمية املستدامة )

ا  17هذه املجموعة املكونة من 
ً
-2015عاما من  15في غضون  لتخلص من الفقر والجوعلهدف

  آثار تغير املناخ. وللتخفيف من 2030

 ،تعتبر كارثة مامن هنا يمكن االستفادة من تلك االهداف املدروسة في اعادة االعمار املستدام، 

والبنية املجتمعية واملعيشية هي فرصة للسماح لصناع القرار  دت الى تدمير البنية التحتيةأقد 

    .  املستدام بتطبيق اهداف التنمية املستدامة التالية إلعادة البناء والتعافي

 2030القضاء على الفقر املدقع بجميع أشكاله بحلول عام . 1الهدف 

وتعزيز الزراعة  القضاء على الجوع وتحقيق المن الغذائي وتحسين التغذية. 2الهدف 

 املستدامة

 ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية لجميع العمار. 3الهدف 
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ضمان التعليم الجيد الشامل واملنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة . 4الهدف 

 للجميع

 جميع النساء والفتياتوتعزيز دور تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين . 5الهدف 

 واإلدارة املستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع توفيرضمان . 6الهدف 

 ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع. 7الهدف 

تعزيز النمو االقتصادي املستدام والشامل والعمالة الكاملة واملنتجة والعمل . 8الهدف 

 الالئق للجميع

 عزيز التصنيع الشامل واملستدام وتعزيز االبتكاربناء البنية التحتية املرنة وت. 9الهدف 

 الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها. 10الهدف 

 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. 11الهدف 

 ضمان االستهالك املستدام وأنماط اإلنتاج. 12الهدف 

 تغير املناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة . 13الهدف 

الحفاظ على املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو . 14الهدف 

 مستدام من أجل التنمية املستدامة

حماية واستعادة وتعزيز االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية الرضية، . 15الهدف 

، وكبح خسائر الراض ي ، وتدهور وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر

 التنوع البيولوجي

تعزيز املجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية املستدامة، وتوفير . 16الهدف 

الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع 

 املستويات

 ن أجل التنمية املستدامةتعزيز وسائل التنفيذ وإحياء الشراكة العاملية م. 17الهدف 

 مع معايير اسفير، كل ذلك يمكن ان يتم 
ً
كأداة توجيهية لتحقيق االهداف بشكل عملي تماشيا

املوافقة على املعايير واملبادئ التوجيهية الخاصة بالبناء مع السلطات  أكثر والتي تتمحور حول 

على اعتبار ان الحكومات جميعا  ذات الصلة لضمان تلبية متطلبات السالمة والداء الرئيسية

. يجب االلتزام بقوانين البناء املحلية أو وافقت على تبني اهداف االستدامة وتعمل من اجلها

– IBCالوطنية. في الحاالت التي ال توجد فيها قوانين بناء أو لم يتم إنفاذ قوانين البناء الدولية )

International Building Codeو / أو قوانين الب )( ناء املوحدةUniform Building Code- UBC )

يمكن أن تتناغم مع الثقافة املحلية والظروف املناخية واملوارد وبناء قدرات الصيانة وإمكانية 

 .املشاريع املستدامة عند اكتمالها  الوصول والقدرة على تحمل تكاليف
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باني والبيئة وإعادة بناء أنشطة البناء في سياق ما بعد الكارثة تمكننا من تحسين جودة امل 

مجتمعات أكثر أماًنا ومرونة. في هذا السياق، من املهم دمج مبادئ االستدامة من املراحل الولى 

 من اعادة االعمار من أجل:

 .تجنب املباني املعرضة للمخاطر وغير الفعالة و / أو غير قابل للصيانة 

 مستدامة. ارمؤسسة اعادة االعم بناهاتأكد من أن البرامج التي تت 

  البناء على املعرفة املحلية واستخدام املواد املحلية للتأهيل و اعادة االعمار عند

 االقتضاء.

  املجتمعات املحلية بتشغيل / صيانة البنية التحتية، يجب إشراكهم في  تكليففي حالة

 دورة املشروع من البداية.

كيفية تشغيل وصيانة البنية التحتية زيادة معرفة املجتمعات والسلطات املحلية وقدرتها على 

التي سيتولون املسؤولية عنها في نهاية املطاف. يعتمد نجاح برنامج إعادة التأهيل و / أو اعادة 

االعمار على عملية إدارة جيدة الداء ومستدامة. من أجل الحصول على فهم أفضل ملخططات 

يذ في حاالت الطوارئ وتحليلها أداة التنفيذ الرئيسية في حاالت الزمات، تعد مخططات التنف

يمكن استخدامها للنظر في نطاق أوسع من االستجابات. قد تشمل هذه االستجابات التدخالت 

القائمة على املال، واملشتريات املحلية وغيرها من أشكال الدعم املبتكرة للجهات الفاعلة في 

درات أنظمة السوق الحالية. وهذا التي تمكن البرامج من االستفادة بشكل أفضل من ق تاملجاال 

 عن تشجيع التعافي وتقليل 
ً
بدوره يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد اإلنسانية، فضال

 االعتماد على املساعدة الخارجية.

 ية للتعافي وإعادة اإلعماراتاآلليات املؤسس. 8.2

، تدمير منازل سكنية حياةالعند وقوع الكارثة فان تأثيراتها غالبا ما تنعكس على جميع مناحي 

عبادة ومناطق زراعية وصناعية اضافة الى توقف الحياة  ومستشفيات ودور ومباني حكومية 

التجارية وانقطاع سبل العيش. تأثير الكوارث غلبا شمولي علما ان الخدمات تقدم من قبل 

وانشاء املدن  الفنيقطاعات مختلفة في الدولة، على سبيل املثال تهتم وزارة االسكان باإلسكان 

وزارة الصحة القطاع املسؤول عن املستشفيات والخدمات الصحية علما بان وزارة الزراعة تهتم 

بكل  واالهتمامات الخاصةبالقطاع الزراعي وكذلك باقي القطاعات. نظرا لتعدد قطاعات الدولة 

يد. لذلك ومن خالل وزارة او قطاع تصبح عملية اعادة االعمار وادارتها مسألة غاية في التعق

نماذج اعادة االعمار في الدول املتضررة من الكوارث سواء الطبيعية او فعل االنسان تم استنباط 

اال ان  ثالث نماذج تبعا لنوع الكارثة وخصوصيتها وقدرة الدولة على التعاطي مع نتائج الكارثة.

ومة املسؤولية الساسية وفقا الش يء املشترك في ادارة عمليات اعادة االعمار هو ان تتحمل الحك

لقرار المم املتحدة اإلنساني، واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن إدارة الكوارث وحاالت 
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الطوارئ وكذلك إرشادات االتحاد الدولي لجمعيات الصليب الحمر والهالل الحمر. هناك حاجة 

حث والتطوير لضمان التوافق إلى نقطة اتصال بين مختلف الجهات الفاعلة والقطاعات في الب

مع اإلطار الكبر وحماية االستثمارات من خالل توافقها مع أجندة التنمية. يجلب تعقيد وحجم 

الكارثة مسؤولين داخليين وخارجيين لدعم النشطة اإلنسانية. في حال التدخل الخارجي قد 

والسياسية والثقافية للمناطق  يؤدي االفتقار إلى املعرفة باملنطقة والضرار والبيئة االجتماعية

 على الصعيدين الجغرافي واالجتماعي. توازدواجية االستثمارااملتأثرة إلى ازدواجية الجهود 

 النماذج املؤسسية إلدارة التعافي واعادة االعمار 

نظرا لتعدد القطاعات املتداخلة واملتأثرة من الكارثة فان ادارة اعادة االعمار تحتاج الى اعتبارات 

ناجحة  اذجاع االخر بل والعمل من خالل نمهامة ملنع النزاعات وتحيز قطاع لشؤنه دون القط

سابقا في مجتمعات اصابتها الكوارث. في هذا الشأن هناك نماذج استخدمت إلعادة االعمار بعد 

 Tsunami recovery and  2004كارثة تسونامي في العديد من الدول وتم توثيقها في املرجع 

reconstruction, حيث كان هناك اعتبارات في اختيار النموذج املناسب منها 

 الخبرة وأوجه التآزر املحتملة 

 املساندة السياسية واإلدارية وامللكية 

 الوقت والتكاليف التي ينطوي عليها اإلعداد واعادة االعمار 

  يبات املؤسسية بحيث يمكن أن تتطور الترت التأهيل واعادة االعمارالوقت للمساهمة في

 أيًضا بمرور الوقت وترتقي إلى متطلبات الكارثة

 املتبعة فيفي حين أن هناك الكثير الذي يمكن تعلمه من التجربة في أماكن أخرى، فإن الساليب 

جزء من العالم قد ال تكون قابلة للتطبيق أو مثالية في مناطق أخرى بسبب االختالفات في أنواع 

جتمع، في ممارسات البناء والتنمية املحلية، وفي القدرات واملوارد املتاحة. املخاطر التي تواجه امل

يجب توخي الحذر عند تكييف هذه التجربة املستعارة مع الظروف واالحتياجات املحلية. لذلك 

يمكن االعتماد او تطوير النماذج الثالثة التي تم تجريبها والعمل بها في مناطق مختلفة من العالم 

 و التالي: على النح

النموذج األول: تنسيق التعافي واعادة االعمار من قبل الوزارات واإلدارات . 1.8.2

 القائمة

أثناء الكوارث الصغيرة في املناطق التي توجد فيها إجراءات تشغيل معيارية عامة يتم وضعها 

رية العاملة في واحتواء الضرار، يتم تفويض التعافي واعادة االعمار بشكل عام إلى الهيئة اإلدا

ذلك املكان. على سبيل املثال، يتم التعامل مع تفش ي مرض اليرقان من قبل وزارة الصحة، وسيتم 



57 
 

منح اإلذن بالتصرف إلى الرئيس اإلداري للمنطقة في الوالية املتضررة. يتم اختيار هذا النموذج 

 تبعا لالعتبارات التالية:

  والخبرة املتاحة ضمن النظمة القائمةحجم الكارثة مقابل املهارات واملوارد 

  يمكن نقل املولفين املشاركين في التعافي واعادة االعمار من املؤسسات القائمة او

 املؤسسة املنسوب لها ادارة االزمة

 درجة املرونة للتفاعل مع مسؤولين آخرين من مؤسسات الدولة القائمة 

 لة هي عامل إيجابي، إال أنها يمكن ان يكون هناك نظام مساءلة قائم، في حين أن املساء

ا
ً
 منهك

ً
 .أن تكون أيًضا عامال

فان وزارة الصحة مثال لن تكون قادرة على ادارة االمور  COVID-19على خالف تفش ي وباء 

بمفردها وذلك للتعقيدات الخاصة في الوباء من الغموض والحاجة الى متابعة تحركات السكان 

 وحركة السفر وكذلك االعباء املالية املصاحبة للعالج والحجر الصحي واللقاح.

 ة الخاصةعمل التعافي أو اللجن الثاني: فريقالنموذج . 2.8.2

هذا نموذج شائع شوهد أثناء التعافي واعادة االعمار في أعقاب الكارثة حيث ال توجد آليات معدة 

إلدارة الكوارث املخصصة أو يكون حجم الكارثة أكبر مما يمكن التعامل معه بواسطة الليات 

اإلدارات ذات  القائمة في الدولة. يتم تشكيل فريق عمل مع كبار اإلداريين من جميع الوزارات /

الصلة بنوع الكارثة، على سبيل املثال ال الحصر، وزارات / إدارات االسكان، املالية، السياحة، 

ا بطبيعة 
ً
عطى املسؤول العلى أو املسؤول من الوزارة / القسم الكثر ارتباط والزراعة، والصحة. ي 

مكن لفريق العمل هذا بعد الكارثة والخسائر الناجمة عنها مسؤولية رئاسة فريق العمل هذا. ي

ذلك تشكيل مجموعات فرعية متخصصة يقودها عادة أحد أعضاء فريق العمل. يمكن لهذه 

املجموعات الفرعية بعد ذلك أن تختار أعضاء آخرين، يتم اختيارهم عموًما من اإلدارات 

هاء من مهمتهم، منظمات املجتمع املدني أو الفراد. بمجرد االنت منالتنفيذية، أو في بعض الحيان 

يمكن حل فرقة العمل ويمكن للمولفين العودة إلى الوزارات / اإلدارات الم. تم استخدام هذا 

. تم اعتماد هذا النظام أيًضا 2004النموذج من قبل سريالنكا والهند بعد كارثة تسونامي في عام 

يصبح أحياًنا مؤسسة  بينما يمكن حل فريق العمل هذا، فإنه .2004 بام فيبعد زلزال  إيرانفي 

  طويلة الجل تركز على إدارة الكوارث.

 عنأعلنت الحكومة الفلسطينية وفي اطار اعادة االعمار للدمار الناتج عن النزاعات املسلحة، 

املكون ، 2021بعد االعتداء االسرائيلي على قطاع غزة مايو  الفريق الوطني إلعادة االعمار تشكيل

أن الفرق الثالثة ستنسق عملها مع مكتب رئيس  حيثفرق إلعادة إعمار قطاع غزة. ثالث  من 

مكتب رئيس الوزراء سينسق عمله، بعضوية كل من وزير الشغال العامة واإلسكان،  وان الوزراء

ووزير الحكم املحلي، ووزير االقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة املياه، 
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طة الطاقة واملوارد الطبيعية، كذلك قرر تشكيل فريق استشاري من املجتمع املدني ورئيس سل

اذ تعتبر هذه الفرق بمثابة لجنة خاصة  .والقطاع الخاص، وتشكيل فريق فني إلعادة اإلعمار

 إلعادة االعمار كما ورد شرحه في النموذج الثاني. 

 جديدة دائمة للتعافي واعادة االعمار الثالث: وكالةالنموذج . 3.8.2

يتم إنشاء وكالة مخصصة منفصلة للتعامل مع التعافي واعادة االعمار. في بعض الحيان، يتم 

إلى هذا الكيان. كما انه في بعض الحاالت، يتم إنشاء  الثانيتحويل فرقة العمل الخاصة بالنموذج 

 في (BRR)تأهيل وإعادة اإلعمار في آتشيه ونياس هذا فور وقوع الكارثة، مثل إنشاء وكالة إعادة ال

الهند هيئة إدارة الكوارث في والية غوجارات. ويستند هذا أيًضا إلى مدى  وكذلك أنشأتإندونيسيا 

تعقيد الكارثة والحاجة إلى إنشاء وكالة مخصصة. يمكن أن يرأسها مسؤول إداري كبير أو فرد 

اص. هذه الوكالة متداخلة داخل الحكومة لكنها يتم اختياره من أي مؤسسة أخرى / قطاع خ

مستقلة، مع قواعدها وعملياتها الخاصة. يمكن أيًضا اختيار املولفين من داخل النظام 

الحكومي )انتداب أو اإلعارة( أو من القطاع الخاص. يمكن أن تكون وكالة مؤقتة )كما هو الحال 

. يوضح االعتبارات الرئيسية إلنشاء وكالة 5.2في سريالنكا وتاميل نادو( أو وكالة دائمة. الشكل 

 . في النموذج الثالث اعادة االعمار

 
 . االعتبارات الرئيسية إلنشاء وكالة اعادة االعمار5.2الشكل 

-اعادة االعمار شناا  كاالةإلاالعتبارات الرئيسية 

 النموذج الثالث

 اعتبارات عامة
 اعتبارات محددة

 تحديد المواقع: مركزي أو المركزي 
الخصائص: مرنة وقابلة للتكيف. شاملة؛ 

 الشراكاتمنفتحة على 
الفريق: متعدد المهارات / متعدد القطاعات؛ 
القيادة الفعالة؛ القدرة على التواصل مع 

 العديد من أصحاب المصلحة
المتطلبات األساسية: الدعم القانوني؛ 

 الملكية السياسية

 التفويض القانوني
 مركزية أو ال مركزية

 نظم لتعزيز المشاورات والمشاركة المجتمعية
 للشراكات مع الوكاالت اإلنسانية األخرى نظمت 

آلية الحوكمة التي تعزز المساءلة والتعاون 
 والتنسيق

 مرونة العمليات
 القدرة على التكيف مع المتطلبات المختلفة
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نأخذ باالعتبار قد تكون املناطق املتضررة من املهم عند انشاء وكاالت التعافي واعادة االعمار ان 

موزعة وبعيدة عن العاصمة التي تضم الهيكل اإلداري علما بأن القرب من املوقع )املواقع( 

تم إنشاء  إذا .املتضررة أمر بالغ الهمية، فمن املهم أيًضا أن تكون قريًبا من صانعي السياسات

املؤسسة املحورية ضمن النظام الحكومي الحالي، فهناك ميزة االرتباط باملؤسسات الحكومية 

 من االستثمار في أماكن عمل جديدة ومولفين في املكاتب امليدانية.
ً
تقوية  املحلية / اإلقليمية بدال

موال. في حال املؤسسات من خالل تفويضات مشروعة، وتحديد واضح لألدوار واملسؤوليات وال 

ا إلى دعم من قبل تفويض 
ً
ان الوكاالت خارج الهياكل القائمة، ستحتاج املؤسسات املنشأة حديث

قانوني و / أو إداري. كما ان التحديد الواضح لألدوار واملسؤوليات أكثر أهمية عندما تكون هناك 

 آلية قائمة إلدارة الكوارث. 

قيم وثقافة مؤسسة ما هي بشكل عام انعكاس لقيم ألهرت الدراسات في جميع أنحاء العالم أن 

وأسلوب عمل القائد. إذا كان القائد يؤمن بثقافة االنفتاح واالستعداد للتعلم واملشاركة سوف 

يعزز أيًضا نفس نظام القيم داخل الفريق )الفرق( التي يقودها. يمكن ضمان هذا النوع من 

والت وسياسات وإرشادات مدروسة ومفصلة الثقافة املؤسسية، إلى حد ما، من خالل بروتوك

جيًدا داخل املؤسسة. يجب أن تتكيف اللية املؤسسية مع املتطلبات املختلفة بمرور الوقت. 

 ستتطلب اللية قدرة كافية على التكيف واملرونة لتلبية هذه املتطلبات.

للتعلم، واالنفتاح  املفتوح، واالستعداد تواصليجب أن يكون للوكالة التي تم إنشاؤها ثقافة ال

املبادئ الساسية للشفافية واملساءلة والشمول  قدًما فيعلى الشراكات، والقدرة على املض ي 

العالمي. كما ويجب أن يكون موقف الفريق أبعد من "مجرد يوم عمل آخر". يجب أن ان تكون 

املين في دوافعهم على "إعادة البناء بشكل أفضل". من املحتمل جًدا أن تكون أنماط الع

املؤسسة/ الوكالة الفردية مختلفة لذلك من الجدير استثمار بعض الوقت في اإلعداد املشترك 

للغايات والهداف والنهج والنشطة التنظيمية لضمان أن الفريق يتقدم نحو أهدافه املعلنة. 

 سيساعد العصف الذهني املتكرر حول القضايا والساليب الناشئة على بناء التماسك بين

أعضاء الفريق وسيكونون أكثر قدرة على استيعاب الهداف والغايات التنظيمية. كلما زادت 

 املناقشات داخل الفريق، كان من الفضل لهم العمل مًعا، بثقة وتعاون متبادلين.

 عوامل نجاح الترتيبات املؤسسية/ وكالة للتعافي واعادة االعمار. 9.2

يعتبر هذا العامل من اهم  شريعات مناسبة.تفويض سياس ي وتشغيلي واضح مدعوم بت .1

العوامل إلنجاح العمل املؤسس ي. من غير املنطق ان يتم انشاء مؤسسة للعمل في مجال مهم 

كإعادة االعمار دون ان تكون هناك مواد في قانون وسياسات الدولة املضيفة يسمح بأنشائها 

عم القانوني وتوفير املصوغات ( وتوفير الدmandateاصال ويحدد صالحياتها وحدود عملها )
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القانونية لعملها وهيكليتها وعالقتها باملؤسسات القائمة سواء حكومية ام أممية او منظمات 

 املجتمع املدني.

 مراجعة الخطط االستراتيجية  .2
ً
تعمد كثير  الفعال. التعافيإلعادة اإلعمار و املوضوعة سابقا

من غير للتعامل مع الكوارث.  preparedness)من الدول الى خطط مسبقة في طور االعداد )

كارثة وضعتها الدولة كإعداد للتعاطي مع  تاملنطق تنفيذ سياسات وخطط واستراتيجيا

خالفة للفرضيات املسبقة. حال ممعينة لتعاطي مع كارثة اصبحت واقعا بظروف  بفرضيات

ي عملية التعافي ، معناه وجود جسم جديد فاعل فمستحدثة تكليف وكالة بإعادة االعمار

والذي  واالعمار بحاجة الطالعه على الخطط السابق إلعادة تقسيم االدوار وتغيير الهيكلية

    بدوره يتطلب اعادة ومراجعة الخطط واالستراتيجيات السابقة.  

من املعلوم ان عمليات التعافي  املوارد املالية والبشرية واملادية الكافية املخصصة للتعافي. .3

العمار تختص باملشاريع الخاصة ببناء ما تم هدمة كتأثير للكارثة. من اهم عوامل واعادة ا

النجاح وهو توفير القوى البشرية من مخططين، مهندسين، فنيين، مقاولين اضافة الى 

املوارد املالية الكافية لعمليات االنشاء وتوريد املستلزمات. في عمليات اعادة االعمار ومن 

ستدامة يوص ي بأن تكون املوارد البشرية محلية الكتساب الخبرة وبناء باب تحقيق مبدأ اال 

الكفاءة املطلوبة للمؤسسات من خالل التعامل مع القوى البشرية الدولية عبر الدعم من 

 املؤسسات الدولية.

 عن الجهات الفاعلة أو  .4
ً
روابط مباشرة لجميع الوزارات التنفيذية ذات الصلة، فضال

لتي قد تكون خارجية، مثل القطاع الخاص أو التجاري والهيئات شبه املؤسسات الخرى، ا

 الحكومية.

تاريخ الكوارث الطبيعية والكوارث الناتجة  كيات عملية التعافي من الكوارث.يمعرفة دينام .5

م التعاطي معها بمساعدة دولية يت، وقد ة االجلعن الحروب او النزاعات املسلحة طويل

فة و معر  كياتيدينامللدول املنكوبة. لذلك ال تبدأ الدول املنكوبة من الصفر بل هناك 

مسبقا ومجربة في مناطق مختلفة في العالم. حال حدوث كارثة في مكان، ما على الدولة 

ا للوقت املضيفة اال االطالع على الخبرات السابقة للدول واملؤسسات الدولية اختصار 

واالستفادة وتقليل النفقات أو الخوض في تجارب تحتمل الخطأ والصواب والتي قد ينشأ عن 

 خطأ الديناميكية املستخدمة اثار ال يمكن تجاوزها على املدى القصير.  

التشاور املستمر مع جميع املجتمعات املحلية املشاركة في عملية التعافي، مع مراعاة درجاتها  .6

 لضرر واالحتياجات.املختلفة من ا

التداخالت والجهات نظرا لكثرة  نظام فعال لتوفير معلومات إدارة التعافي من الكوارث. .7

اعادة االعمار، قد يكون هناك نظم مختلفة لكل مؤسسة او جهة عاملة، لنجاح العاملة في 



61 
 

شتها عملية التعافي واعادة االعمار يجب ان يكون هناك نظام فعال لتوفير املعلومات ومناق

واالستفادة منها بما يتالءم مع لروف واحتياجات البلد مع مراعاة الدين والعرق والثقافة 

والعادات االجتماعية. في كثير من االحيان تحتاج املؤسسات الدولية معلومات عن حجم 

انشاء نظام فعال لتوفير املعلومات  .الكارثة ونوعيتها واالمكانات املطلوبة قبل التدخل

  OCHA أوتشاوالشفافة يساعد في عملية التعافي. جزء من هذه املهمة تقوم بها  املستقلة

إليصال معلومات . (في التعافي OCHA -دور المم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية)انظر  

 عن الكارثة بشكل منظم. 

. قد املطلوبةالقدرة على إشراك املنظمات الخارجية التي تمتلك بالفعل املهارات والقدرات  .8

تحدث كارثة في مكان ما لم يسبق حدوثها بذلك املكان، او حدوث الكارثة في منطقة ال تتوفر 

فيها القدرات والبنية املؤسساتية القادرة على التعامل مع حجم الكارثة. إلنجاح عمليات 

 التعافي يجب السماح او خلق البيئة املناسبة إلشراك املنظمات الخارجية التي تمتلك

فرض املهارات املطلوبة. قد يحتاج هذا المر الى تشريعات مناسبة لتحديد االدوار وكذلك 

اليات معينة لتمكين الخبراء املحليين من االستفادة من الخبرات ضمن اتفاقيات تحدد 

االمر يتطلب من الدولة املضيفة املعرفة التخصصية لكل مدخالت املنظمات الخارجية. 

  جية لتحقيق االستفادة بشكل فعال. منظمة دولية او خار 

الفهم والقدرة على الحصول على املنح والقروض وغيرها من املصادر املالية، املستمدة من  .9

كل من املخصصات الداخلية القائمة وكذلك الفرص الخارجية املتخصصة التي يمكن أن 

وميزانيات لتنفيذها،  من املعلوم ان الدول غالبا ما لديها خطط تطوير تنشأ بعد وقوع كارثة.

عند حدوث كارثة طبيعية فانه من الطبيعي ان تتوقف الخطط التطويرية وتحول ميزانياتها 

االعمار والتعافي. في هذه الحالة يعتبر هذا االسلوب من اساليب التمويل الداخلي.  ةال عاد

أما عن التمويل الخارجي عبر املؤسسات الدولية )انظر الفصل الثامن( فهناك العديد من 

املؤسسات الدولية واملنح املخصصة لهذا المر. على الجهات املعنية في الدولة تنسيق هذه 

ح إلدماجها ضمن تنفيذ خطط التعافي واعادة االعمار املخطط لها.  هذا املساعدات واملن

يمنع ازدواجية التمويل للمشاريع او تداخل عمل املؤسسات والتركيز على دعم قطاع دون 

 االخر. 

 في التشية ونياس في اندونيسيا  BRRمثال نموذج تأسيس وكالة التأهيل واعادة األعمار 

 التأسيس

 BRR(BRR - Badan Rearenessasi dan عادة التأهيل وإعادة اإلعمار تم إنشاء وكالة إ

Rekonstruksi وتحدد صالحياتها بموجب قانون رقم 2005أبريل  16( لتشيه ونياس في ،

، وقع الرئيس سوسيلو 2005أبريل  29الصادر عن رئيس جمهورية إندونيسيا. في  2/2005
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التي توضح بالتفصيل الهيكل التنظيمي واللية  34/2005بامبانج يودويونو الالئحة الرئاسية رقم 

 .(BRR, 2005)عمل الوكالة 

طاقم عمل بدوام كامل واثنين من مجالس الرقابة. الوكالة ستعمل ملدة أربع  BRRسيكون لدى 

 سنوات، سيكون مقرها في باندا أتشيه، ولها مكتب فرعي في نياس ومكتب تمثيلي في جاكرتا.

 املهمة 

تتمثل مهمة الوكالة في استعادة سبل العيش وتقوية املجتمعات في آتشيه ونياس من خالل 

التصميم واإلشراف على برنامج إعادة إعمار وتنمية متناسقة يحركها املجتمع ويتم تنفيذها وفًقا 

 لعلى املعايير املهنية. سيضمن النهج املنسق للتخطيط وجمع الموال والتنفيذ أن يكون برنامج

، مع مراعاة تقليل االزدواجية، واستخدام أموال املانحين على النحو المثل. 
ً
إعادة اإلعمار فعاال

الدور املهم ملدخالت املجتمع املحلي ومشاركته في جهود إعادة اإلعمار. ستتم استشارة  BRRتدرك 

ين واملنظمات غير الهيئات الحكومية في أتشيه ونياس وقادة املجتمع والكاديميين والزعماء الديني

الحكومية بشكل مستمر وإشراكهم في صياغة وتنفيذ خطة إعادة اإلعمار في أتشيه ونياس. 

ستلتزم الوكالة بأعلى املعايير املهنية في أداء مهمتها. وهذا يشمل توفير الشفافية الكاملة لتدفق 

يات الوكالة، ووضع الموال وعملية تحديد أولويات املشروع، ووضع إجراءات حوكمة فعالة لعمل

 مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذ املشروع.

 األدوار 

كوكالة تنسيق لضمان الشفافية واملساءلة والسرعة في إعادة إعمار آتشيه ونياس.  BRRتم إنشاء 

لم يتم تصميمه لإلدارة املباشرة للمشاريع التي تنفذها حالًيا الوكاالت الحكومية واملؤسسات 

ر الحكومية والقطاع الخاص. يتمثل الدور الساس ي للوكالة في التوفيق بين املانحة واملنظمات غي

أموال املانحين واحتياجات املجتمع املحددة في آتشيه ونياس من خالل عملية صارمة ومراعية 

للشواغل والولويات املحلية وخاضعة للمراقبة الجيدة. كجزء من تفويضها للشفافية، ستقوم 

طلبات املشروع املقدمة من املناطق املتضررة، واستخدام تمويل املانحين،  الوكالة بتتبع وإتاحة

أيًضا معايير تحديد أولويات املشاريع وتحسين استخدام  BRRوتتبع حالة تنفيذ املشروع. ستحدد 

الموال. ستعمل الوكالة بنشاط على تجميع املدخالت من الوكاالت الحكومية واملجتمعات املحلية 

ات إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل. ستقوم الوكالة بتسريع صرف الموال للمناطق لتحديد أولوي

ذات الولوية وحل االختناقات اللوجستية وغيرها من حاالت التأخير في املشروع. من خالل اطالع 

املانحين باملشاريع، ستتحقق الوكالة من أن أنشطة إعادة اإلعمار تتماش ى مع الخطة الرئيسية 

فريًقا من الخبراء واملستشارين ذوي  BRRإلعادة التأهيل وإعادة اإلعمار. ستستخدم للحكومة 

املعرفة والخبرة الواسعة في برامج التعافي من الكوارث. يلتزم كل مولف ومقاول بأعلى معايير 

النزاهة الشخصية واملهنية. ستواصل الوكاالت الحكومية املحلية في آتشيه ونياس وكذلك 

نفيذية لعب أدوار رئيسية في تطوير املشروع وتنفيذه. من أجل ضمان االستمرارية في الوزارات الت
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بشكل فوري  BRRإعادة اإلعمار على املدى الطويل للمناطق املتضررة من كارثة تسونامي، ستركز 

على بناء القدرات حتى تتمكن املجتمعات املحلية من مواصلة برنامج التنمية بعد انتهاء والية 

 ة البالغة أربع سنوات.الوكال

 مجالس الرقابة 

لضمان املساءلة والشفافية الكاملة، تم إنشاء مجلس ي رقابة مستقلين، يقدمان تقاريرهما 

 وعملياتها وصرف الموال: BRRمباشرة إلى الرئيس، لإلشراف على حوكمة 

الحكومات  عضًوا يعينهم الرئيس، بما في ذلك ممثلين عن 17يتكون من  املجلس االستشاري: -

واملواطنين البارزين،  (،املركزية واإلقليمية، واملؤسسات الدينية والعادات )العادات املحلية

 :التالي والكاديميين. يجوز للمجلس االستشاري 

 إعطاء التوجيه للوكالة في صياغة وتخطيط وتنفيذ عملية إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار

الرقابة والهيئة بشأن أي مسائل تتعلق بإعادة التأهيل طلب املعلومات واإليضاحات من هيئة 

 وإعادة اإلعمار

االستعانة بخدمات الخبراء واملهنيين واالستشاريين وكذلك املولفين من املؤسسات الحكومية 

 حسب الضرورة

أعضاء يعينهم الرئيس ويتألف من ممثلين عن املجتمع  9يتكون من  مجلس اإلشراف: -

ا في ذلك ممثلو املنظمات املانحة. ملجلس الرقابة الحق في طلب توضيح من ومستشارين فنيين، بم

الوكالة والطراف الخرى ذات الصلة فيما يتعلق بعملية إعادة اإلعمار. مجلس اإلشراف مسؤول 

 عن:

 اإلشراف واملتابعة على تنفيذ أنشطة إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار

 استقبال الشكاوى العامة ومعالجتها

 تم التأكيد على النقاط التالية:حتى يلط الضوء يس

سيتم تنفيذ أنشطة إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار على أساس مبادئ الشفافية واملساءلة  -

واملشاركة واملسؤولية من خالل إعطاء الولوية للمصلحة العامة والبقاء بعيًدا عن الفساد 

 والتواطؤ واملحسوبية

 يجب أن: BRRجميع أنشطة  -

 عمل في إطار الخطة الرئيسيةت

 عمل ضمن اإلطار القانوني الحالي بشأن الحكم الذاتي اإلقليميت

 تأخذ في االعتبار مصالح املجتمعات املتضررة

تتمتع الوكالة بصالحية التنسيق والتعاون ومراقبة أنشطة إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار، بما في  -

 الجانبذلك تلك املمولة مباشرة من املانحين 

 (2005مارس  26أصبحت مهام التنسيق في الوكالة بأثر رجعي من نهاية مرحلة الطوارئ ) -
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( لنشطة إعادة التأهيل وإعادة APBNسيتم تسهيل تدفق أي أموال من امليزانية الحكومية ) -

 الذي تشكله وزارة املالية (،KPPN Khususاإلعمار من خالل مكتب الخزانة الخاص )

التقارير املالية من قبل الوكالة ستكون وفقا ملعايير املحاسبة وإعداد التقارير الحكومية  -

( أو مدققين مستقلين إذا لزم BPKالحالية. سيتم تدقيق الوكالة من قبل وكالة التدقيق العليا )

 المر

التدقيق الخاصة سيتمكن الجمهور من الوصول إلى التقارير املالية وتقارير الداء وتقارير  -

 بالوكالة

 ستعمل الوكالة بناء على مدخالت املجتمعات وستلتزم بقوانين الحكم الذاتي اإلقليمية الخاصة -

يمكن للوكالة أن تطلب املعلومات والدعم الفني الالزمين لتنفيذ واجباتها من الحكومة املركزية  -

 والحكومات اإلقليمية والطراف ذات الصلة.
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 ثالفصل الثال

 تقييم األضرار بعد الكوارث وتقييم االحتياجات

 نظرة عامة على التقييم بعد الكوارث: . 1.3

للحصول على صورة واضحة عن حجم  التعافيالتقييم الولي للضرر هو الخطوة الولى في عملية 

الضرر الذي يلحق بالحياة، املمتلكات واملحاصيل وسبل العيش والبنية التحتية الناتجة عن 

ب أو كارثة. تأتي الكارثة بمثابة مفاجأة كاملة للشعوب والحكومات في لل غياب االستعداد، حر 

وتؤدي بكل ش يء إلى حالة من االرتباك. في هذه الحالة املشوشة، تحاول املنظمات املختلفة بما في 

ملعلومات ا تحضيرذلك املنظمات اإلنسانية أخذ زمام املبادرة في إجراء التقييمات الولية من أجل 

يتم إجراء التقييم الولي من قبل وكاالت مختلفة،  في الغالبللتخطيط الفوري وتوزيع اإلغاثة. 

 وهو غير منسق وغالًبا ما يؤدي إلى جمع معلومات مجزأة ينتج عنه معلومات غير دقيقة.

شاهد أن الشخاص الذين دمرتهم كارثة يتم  نظًرا للجهود غير املنسقة في التقييم الولي، غالًبا ما ي 

استجوابهم من قبل املحاورين الذين يملئون االستبيانات. هؤالء الضحايا ال يدركون أحياًنا 

 عدد؟ متى ؟، إلخ. الغرض من هذه االستطالعات والسئلة التي تثار في أذهانهم هي: ملاذا؟ ملا؟ كم ال

تسلط هذه املواقف الضوء على الحاجة إلى التأهب للكوارث والتخطيط إلدارة الكوارث. من 

 تجمع، لوحظ أيًضا أن املجتمعات املنظمة قد من ناحية اخرى سيفعل ماذا عندما تحل كارثة؟ 

ومات إلى في وضع يسمح لهم بتقديم املعل يكونواكل املعلومات بدقة بعد الكارثة مباشرة. و 

. من خالل هذه العملية، يتحمل املجتمع املسؤولية ويساعد في مؤسسات االغاثة التي زارتهم

 تقديم الدعم الفوري ملن هم في أمس الحاجة إليه.

عادة ما يحدث الشروع في تقييم الضرار والخسائر واالحتياجات بعد وقوع الكارثة على الرغم من 

الكوارث طويلة الجل قد ال تبدأ مباشرة بعد وقوع الحدث. أن العديد من أنشطة التعافي من 

لتسهيل عملية تخطيط التعافي بشكل صحيح، يجب تخصيص املوارد املناسبة والكافية لجمع 

البيانات وتحليلها وتوزيعها. غالًبا ما يعتمد الحد من مخاطر الكوارث وفرص التنمية املستدامة 

استقراءها مباشرة أو جمعها باالقتران مع تلك التي تدفع على البيانات واملعلومات التي يمكن 

االستجابة. عالوة على ذلك، فإن مثل هذه التقييمات ضرورية لتمكين الحكومات املتأثرة من 

صياغة طلباتها للمساعدة وخطط العمل املتعلقة بعروض الدعم بعد وقوع الكارثة من املجتمع 

الخارج التي تركز على نطاق واسع بنفس القدر من قطاعات الدولي. مقرها في البلد املتضرر أو في 

التعافي. في غياب التخطيط والتنسيق املناسبين، قد يؤدي التباين في أهداف البيانات وطرق 

الجمع إلى فجوات في البيانات أو تحيزات أو أخطاء. إن التقييم الفعال ليس ضماًنا لنجاح التعافي 

تكون القدرات واإلجراءات الواضحة في مكانها قبل وقوع ولكنه شرط أساس ي، لذلك يجب أن 
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في بقاء الالكارثة. تؤدي بيانات التقييم الضعيفة إلى التأخير واالرتباك، ويمكن أن تؤدي إلى 

املخاطر، وضياع الفرص لتحسين الحياة وسبل العيش، وعدم القدرة على تحقيق نتائج إيجابية 

 للتعافي.

هاء من االغاثة يبدأ التقييم التفصيلي لثار الكوارث بالتقدير الكمي بعد حدوث كارثة معينة وانت

لألضرار والخسائر على مستوى القطاع ان كان قطاع اسكان، زراعي، صناعي او صحي ....الخ  

واملستوى املحلي. تتيح هذه العملية تجميع كمي ملجموع الضرار والخسائر لكامل املنطقة أو 

وضمان تحديد هذه التأثيرات اإلجمالية، وضمان عدم ازدواجية التقدير الدولة املتضررة. بمجرد 

، يتم إجراء تحليل لتأثير الكارثة على جميع املستويات كالنمو االقتصادي وامليزانية، الشمولية

من تلقاء نفسها. يتم أيًضا تحديد التغييرات  التعافيوالتي قد يكون لها تأثير على قدرة الدولة على 

الت على السياسات العامة املحلية التي قد تتبناها الحكومة الوطنية لتسهيل التعافي، أو التعدي

كما يتم إجراء تقديرات إلعادة اإلعمار. كلما وجد ذلك ضرورًيا، قد يشمل التحليل تقديًرا 

ملتطلبات املساعدة الخارجية التي قد يقدمها املجتمع الدولي للبلد املتضرر. باإلضافة إلى ذلك، 

م تحديد تقويم لتحقيق التعافي الكامل وإعادة اإلعمار يأخذ في االعتبار القدرات املحلية يت

الحالية وتوافر املوارد املالية للتعافي املبكر إلى التعافي على املدى الطويل، بما في ذلك إعادة 

 اإلعمار وإدارة مخاطر الكوارث املستقبلية.

الحتياجات بعد وقوع كارثة عادة في غضون شهر من قد تقرر الحكومة إجراء تقييم لألضرار وا

وقوعها من خالل نشر فريق متعدد القطاعات كذلك قد تقرر المم املتحدة إيفاد بعثة مشتركة 

بناًء على زيارة مدتها  واالحتياجات،بين الوكاالت الدولية متعددة املانحين إلجراء تقييم لألضرار 

عد فريق البعثة تقريًرا يشكل الساس لتخطيط املوارد ي   (،كافية )حوالي أسبوع إلى أسبوعين

 والنداء الدولي من أجل اإلنعاش والتعمير في البلد املنكوب.

من الجدير بالذكر ان التقييمات ال تندرج ضمن العدالة املطلقة، كما أنها ليست طريقة مؤكدة 

 للكشف عن "الحقيقة". 

ومات مهمة تستند إليها قرارات التخطيط في أحسن الحوال، يزودون صانعي القرار بمعل

والبرامج، باإلضافة إلى تقييم الوضع القائم لرصد نتائج االستجابة والتعافي بمرور الوقت، مما 

 يسمح بالتعديل حال انحراف العمليات. 

شكل املطلوب، مما يؤدي إلى الاملقيمون تمثيل املشاكل والفرص ب يس يءفي أسوأ الحوال، قد 

املوارد والتدخالت غير املرضية. كانت هناك العديد من املناهج املختلفة للتقييم كما كانت إهدار 

هناك العديد من الكوارث. في حاالت الكوارث الفعلية، هناك أدلة كثيرة على املناطق التي يتم 

تقييمها عدة مرات من جهات مختلفة تخرج بنتائج متخالفة مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم 

 اد التقييم"."إجه
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 Post-Disaster Need Assessment)) تقييم احتياجات ما بعد الكوارث. 2.3

PDNA   

 Damage And Losses)هو عبارة عن توليف من تقييم الضرار املادية والخسائر االقتصادية 

Assessment- DALA)  واحتياجات التعافي البشري(Human Recovery Need 

Assessment- HRNA)ة ما يتضمن إطار عمل التعافي وإعادة اإلعمار الذي يوجه . وعاد

في أنها تقودها وتملكها  PDNAاستراتيجية التعافي من الكوارث. يتمثل أحد الجوانب الفريدة لـ 

حكومة البلد املتضرر ويساعدها فريق متعدد التخصصات ومتعدد الوكاالت يتألف من البنك 

ضية الوروبية وأصحاب املصلحة الخرين ذوي الصلة. تشمل الدولي ووكاالت المم املتحدة واملفو 

PDNA  الضرار والخسائر والثار االقتصادية الكلية على االقتصاد املتأثر؛ التأثيرات على سبل

العيش والدخل والتنمية البشرية؛ احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على املدى القصير 

د من مخاطر الكوارث في خطط التعافي وإعادة اإلعمار واملتوسط والطويل؛ وتدابير تعميم الح

( منظورين كما PDNA( يشمل تقييم احتياجات ما بعد الكوارث )GFDRR، 2017بعد الكوارث )

 سبق ذكره: 

 Damage And Lossesتقييم األضرار املادية والخسائر االقتصادية ). 1.2.3

Assessment- DALA ) 

 تقييم الضرر السريع

على صورة جيدة  الدوليالغرض من التقييم السريع لألضرار هو أن تحصل الحكومة واملجتمع 

نوع اإلغاثة املطلوبة على الفور والتكلفة  على تحديدهذا التقييم  سيساعدعن حجم الدمار. 

من خالل  سيوفر تحليل املعلوماتكذلك التقريبية لألضرار التي لحقت بالرواح واملمتلكات. 

 صورة لنوع وحجم جهود إعادة اإلعمار وتكلفتها.  لضرر السريع،تقييم ا

أصغر وحدة إدارية  تقود عملية تقييم الضرر السريعتمشيا مع مبدأ التقييم الالمركزي، يجب أن 

تجمعات في املؤسسة الحكومية. في كثير من الحيان يمكن أن تكون قرية أو مجموعة قرى أو 

 طقة مع مسؤول حكومي مسؤول عن القضايا اإلدارية.يرأسها ممثل منتخب للمن سكانية

مختلفة من  في عملية تقييم الضرر، يصبح التنسيق حاسًما لتجميع املعلومات على مستويات

، من الضروري أن يتم إجراء التقييم بواسطة هيكل قيادة إداري واحد. يمكن أن اإلدارة. لذلك

الكوارث، والتي لها صلة مباشرة بالهياكل تكون هذه الوكالة الحكومية املسؤولة عن إدارة 

 الحكومية / اإلدارية ذات املستوى الدنى. يجب أن يتم التنسيق على املستويات التالية:

  التجمع السكانيمستوى القرية أو 

 مستوى الحي أو القسم 
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 مستوى املنطقة أو املقاطعة 

 املستوى الوطني 

 تقييم الضرر الثانوي 

يتضمن التقييم السريع للوفيات واإلصابات والمراض،  / السريعالوليفي حين أن تقييم الضرر 

وتحديد الضرار التي لحقت بالبنية التحتية واملوارد املادية والخدمات، فإن تقييم الضرر الثانوي 

معني بتأثير الضرر الساس ي على الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية للناجين. نظًرا لن 

ش ي املستدام هو هدف كل من التعافي والتنمية املستدامة، يجب أن يهتم تقييم مثل المن املعي

 هذا الضرر بالنواع الثالثة التالية من الخسارة أو االضطراب.

 فقدان سبل العيش، بما في ذلك:

  الكارثة؛فقدان القدرة بسبب اإلعاقة الجسدية أو االضطراب العاطفي بسبب 

 طويل؛إعادة فتح مكان العمل، أو إعادة فتحه بعد تأخير  فقدان الوليفة في حالة عدم 

  فقدان الدوات أو املواد الخام أو العمالة العائلية )من خالل الوفاة أو اإلصابة( أو غيرهم من

 العمال أو أسواق الحرفيين العاملين لحسابهم الخاص؛

 وتحول مجرى النهر،  ت،والفيضانا فقدان الراض ي الصالحة للزراعة )بسبب االنهيارات الرضية

 الزراعة؛أو املاشية، أو البذور، أو معدات  (،والتصحر، وما إلى ذلك

  فقدان القوارب أو الشباك أو املعدات الخرى أو مناطق الصيد )بسبب الطمي وتآكل الشواطئ

 السماك؛وما إلى ذلك( أو أسواق 

  راض ي الرطبة املستخدمة لجمع فقدان الوصول إلى املوارد العامة مثل املراعي والغابات وال

 ذلك؛وما إلى  الحرفية،العلف أو للحصول على املواد 

  فقدان القدرة على الوصول إلى املوارد العامة مثل اإليجار في مشروع ري، أو عقد حكومي، وما إلى

الضرار املادية التي لحقت باملنشآت العامة، أو االضطراب البيروقراطي، أو إعادة  ذلك نتيجة

 الكوارث؛خصيص الطارئ لألموال الحكومية لإلغاثة في حاالت الت

  املديونية نتيجة مواجهة كارثة، أو محاولة استبدال أي من عناصر الرزق املذكورة، أو محاوالت

إعادة بناء منزل؛ احتمالية أن تؤدي املديونية إلى مزيد من الخسارة في املوارد )من خالل البيع 

 لألراض ي أو الحيوانات، ورهن املحاصيل، وما إلى ذلك(. االضطراري 

 فقدان التماسك االجتماعي بسبب:

  السرة؛وفيات متعددة في 

  السرة؛انفصال أفراد 

 نازًحا؛الجًئا أو  التحول الى 

  الغرباء؛فقدان املكانة في الحي أو املجتمع أو السرة نتيجة االعتماد على الدعم من 
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 مجتمعية، مثل التعاونية، أو النقابة، أو املجموعة النسائية  إضعاف أو تدمير منظمة 

  فقدان النفوذ السياس ي على املستوى البلدي / اإلقليمي أو الوطني بسبب وفاة قادة الحزب، أو

 الضرار التي لحقت بممتلكات الحزب، إلخ.

 فقدان الهوية الثقافية بسبب:

  الهامة؛الدينية ملواقع اتدمير املواقع الثقافية أو أماكن العبادة أو 

  الكارثة؛وفاة زعيم ثقافي / ديني مهم في 

  ،تدمير مواقع تعطيل الطقوس الثقافية املهمة بسبب الكارثة وعواقبها )على سبيل املثال

 (؛، أو من املستحيل جمع العدد الالزم من الشخاص لداء الطقوساالحتفاالت

  املشردين؛مكانة الثقافة كأقلية بين الالجئين أو 

  الحاجة إلى انتهاك املحرمات الغذائية أو املعايير الثقافية الخرى للبقاء على قيد الحياة في أعقاب

 الكارثة؛

  االعتماد على الحكومة أو املانحين الخارجيين لفترات طويلة، مع ما يترتب على ذلك من تآكل في

 الثقة بالنفس واملبادرة.

 بواسطة املجتمع تقييم الضرر 

الغرض الساس ي من تقييم الضرار املجتمعية هو أن يحدد الشخاص املتضررون نوع وحجم 

املشاكل التي واجهوها في إعادة بناء حياتهم. ستساعد هذه املعلومات املجتمع في تقرير كيفية 

 التخطيط والعمل من أجل التعافي.

  املتضررةال أحد لديه مصلحة أكبر في تقييم الضرار من املجتمعات 

 ستكون املعلومات أكثر دقة وتعكس رأي عدد أكبر من أفراد املجتمع 

 سيتم تطوير قدرة املجتمع بأكمله على التعامل مع الكوارث 

 ستكون تدابير اتخاذ القرار وأنظمة االستجابة أكثر فعالية بسبب مشاركة املجتمع بأكمله 

  اك املجتمع املحلي في العمليةسيتم الحفاظ على الثقافة والقيم املحلية من خالل إشر 

التطوير املجتمعي  مجلسيتم إجراء تقييم الضرر املجتمعي من قبل كل أسرة متضررة بمساعدة 

(Community Development Council- CDC)( تتحمل املجموعات االولية .(Primary Group- 

PG  مسؤولية ادس والتي سيأتي ذكرها بالتفصيل في الفصل السالتطوير املجتمعي  مجلسو

 ضمان إكمال ملفات تعريف العائلة بدقة وفي وقت سريع.

إنها أداة مرنة يمكن تكييفها مع أنواع معينة أما عن تقييم الضرار املادية والخسائر االقتصادية ف

من الكوارث ومتطلبات امللكية الحكومية وضعتها في البداية لجنة المم املتحدة االقتصادية 

. وقد تم تحسينها منذ ذلك 1972( في عام UN-ECLACة ومنطقة البحر الكاريبي )لمريكا الالتيني

الحين من خالل التعاون الوثيق بين منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة المريكية والبنك 
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في  DALAالدولي وبنك التنمية المريكي واليونسكو ومنظمة العمل الدولية. تستند منهجية 

تقييماتها إلى االقتصاد العام للبلد املتضرر. يستخدم الحسابات القومية واإلحصاءات الخاصة 

الضرر مثل قيمة  DALAبحكومة الدولة كبيانات أساسية لتقييم الضرار والخسائر. يشمل 

استبدال الصول املادية املدمرة كلًيا أو جزئًيا؛ الخسائر في تدفقات االقتصاد الناتجة عن 

لغياب املؤقت لألصول التالفة؛ التأثير الناتج على أداء االقتصاد الكلي بعد الكارثة، مع إشارة ا

 خاصة إلى النمو االقتصادي / الناتج املحلي اإلجمالي، وميزان املدفوعات، والوضع املالي للحكومة.

استخدام  بشكل كبير على البيانات الساسية املتاحة مع الحكومة وتتبع DALAتعتمد منهجية 

نظام الحسابات القومية الذي اعتمدته معظم الدول لقياس قيمة النشطة االقتصادية 

واالجتماعية. لذلك، يمكن تطبيقه في جميع دول العالم تقريًبا، بغض النظر عن وضعها 

خالل تقييم االضرار املادية والخسائر االقتصادية الناتجة عن التدمير. بينما تتمتع  االقتصادي

كومة بالحرية في تصميم عمليات التقييم الخاصة بها، فإن الوكاالت الدولية ستكون قادرة كل ح

على املساهمة بشكل مفيد في العملية نظًرا لخبرتها وجهودها املتفانية في تطوير أدوات مجربة 

الدمج الهادف  DALAومختبرة. تسهل عملية تقييم االضرار املادية والخسائر االقتصادية 

 ات متعددة القطاعات املختلفة في تقرير موحد حول:للتقييم

 الثار املادية وغيرها من الثار التنموية .1

. يوضح الفرق بين الدمار والخسائر 1.3القيم االقتصادية لألضرار والخسائر. الجدول  .2

 على املدي املتوسط والبعيد

الوحدات املادية )على سبيل تحدث أثناء الكارثة وبعدها مباشرة. هذا يقاس عادة ب أضرار الكارثة:

ويصف التدمير الكلي أو  (،املثال، متر مربع من املساكن، كيلومترات من الطرق، وما إلى ذلك

الجزئي لألصول املادية، وتعطيل الخدمات الساسية والضرار التي لحقت بمصادر الرزق في 

 (.2016املنطقة املتضررة )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 

الثر االقتصادي الكلي الذي يتكون من خسارة اقتصادية مباشرة  االقتصادية:الخسارة 

 وخسارة اقتصادية غير مباشرة.

الخسارة االقتصادية املباشرة )االضرار(: القيمة النقدية للتدمير الكلي أو الجزئي لألصول املادية 

 املوجودة في املنطقة املتضررة.

: انخفاض في القيمة االقتصادية املضافة نتيجة خسارة اقتصادية غير مباشرة )الخسائر(

للخسارة االقتصادية املباشرة و / أو الثار البشرية والبيئية )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 

2016.) 

 احتياجات التعافي البشري املبكرة والشاملة التي تعكس:

  واالجتماعية واملؤسسية والسياسية وما إلى ذلك. االقتصادية-عواقب الكارثة 

 وجهات نظر السكان املتضررين وأصحاب املصلحة الرئيسيين 
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 تركيز قوي على الحد من مخاطر الكوارث 

 (Lossesوالخسائر )( Damage. التفريق بين االضرار )1.3جدول 

 تأثيرات متوسطة املدى )الخسائر( تأثيرات فورية )األضرار(

 التغيرات في املدخوالت االقتصادية نتيجة الكارثة الصول املاديةتدمير 

 حتى االنتهاء من االعمار حدوثه في وقت حدوث الكارثة
ً
 تحدث لفترة طويلة نسبيا

 معبرا عنها بالقيم الحالية تقاس بالوحدات املادية وقيمة االستبدال

على سبيل املثال وحدات سكنية؛ املستشفى 

تدمير الراض ي الزراعية؛  واملحتويات؛واملدرسة 

الطرق والجسور؛ املوانئ  والري؛نظام الصرف 

 واملطارات؛ نظام التزويد باملياه؛ نظام كهربائي

خسائر اإلنتاج في الزراعة ومصايد السماك والثروة 

   الحيوانية والصناعة والتجارة والسياحة

 ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة الكارثة

تكلفة تقديم الخدمات االجتماعية نتيجة  ارتفاع

 الكارثة

 يجب مراعاة التالي: DALAوإلنجاز عملية تقييم االضرار املادية والخسائر االقتصادية 

 إشراك أصحاب املصلحة 

 االتفاق على نطاق وأهداف تقييم الضرار املادية والخسائر االقتصادية 

 تحليل املعلومات املوجودة 

  / االستطالع السريع لسد الفراغالتقييم 

  اتفاقية قطاعات التعافي، يجب أن تكون القطاعات متوافقة مع الهيكل املؤسس ي

والتشريعي للحكومة إلدارة التعافي لضمان التنفيذ الفعال. يجب أن تكون جميع 

القطاعات دقيقة وواعية وتدمج القضايا الشاملة مثل الحد من مخاطر الكوارث، 

لحوكمة، والبنية التحتية املجتمعية، والنوع االجتماعي، ومنع الصراع، وسبل العيش، وا

 والبيئة، وما إلى ذلك.

 االتفاق على طرق التقييم والدوات وأخذ العينات 

 )تحديد متطلبات املوارد )البشرية، واللوجستية، واملالية 

لقطاعية لتوحيد ا تشكيل وتدريب فريق تقييم الضرار املادية والخسائر االقتصادية والفرق 

فصل عن طريق التحديد الكمي لألضرار والخسائر القطاعية. تجميع التأثيرات امل معايير التقييم

القطاعية؛ تحليل آثار الكارثة على نمو االقتصاد، ومستوى السرة، ومؤسسات القطاع الخاص؛ 

تكاليف إعادة بناء  وتقديرات التمويل املطلوب ملعالجة هذه التأثيرات. ال يقتصر هذا على تقدير

ما تم تدميره واستبدال ما تم فقده فحسب، بل يشمل أيًضا جوانب زيادة املرونة من خالل تدابير 

واللوائح الجديدة(  نوغير الهيكلية )الخاصة بالقواني هيكلية )الخاصة بالبناء واملواد املستخدمة(

ضح ملخص تقييم الضرر في . يو 2.3الجدول  للتخفيف من تأثير املخاطر الطبيعية مستقبال.

. يعتبر هذا النوع من التقييم القطاعي حيث حدد فيضان اصاب املنطقة أثرتيماليا في بنجالدش 
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 ،االضرار املباشرة والخسائر الغير مباشرة لكل قطاع. على سبيل املثال الضرر املباشر للقطاع

الشجار وخسارة املاشية وموتها مليون دوالر ويتضمن قطع ا 2.1الزراعة والثرة الحيوانية يقدر ب 

نتيجة الفيضان. تعد الخسارة املباشرة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية قليلة نسبيا مقارنة مع 

مليون دوالر. هذا االمر ليس غريبا ولو تخيلنا انتاج  20.8الخسائر الغير مباشرة والتي قدرت ب 

نتاج والذي قد يمتد الى سنوات مع الخسارة هذه املزارع اليومي لحين اعادة تأهيلها واعادة اال 

املستمرة نتيجة توقف االنتاج من االلبان واللحوم واالنتاج الزراعي حسب نوعه. يجب مالحظة 

لى العكس مثال قطاع عانه كلما زادت فترة اعادة االعمار كلما زادت الخسائر غير املباشرة. 

ر ناتجة عن قيمة املباني وهذا يعتبر دمار االسكان وهو قطاع غير منتج وبالتالي جميع الخسائ

  مباشر.  

فيضانات في تيماليا في ملخص الضرار والخسائر )بماليين الدوالرات المريكية( . 2.3الجدول 

 (Disaster Recovery Toolkit 2015) بنجالدش

 مجموع الخسائر الخسائر غير املباشرة الدمار املباشر القطاع

 22.9 20.8 2.1 الحيوانيةالزراعة والثرة 

 3.39 0 3.39 الري 

 0.02 0 0.02 الصحة

 0 0 0 الرفاه االجتماعي

 10.4 0 10.4 املنازل واالسكان

 0.73 0 0.73 املياه والصرف الصحي

 1.23 0 1.23 التعليم

 2.32 0.67 1.65 البنية التحتية املجتمعية

 36.88 33.75 3.13 املواصالت

 3.77 3.39 0.4 االتصاالت

 0 0  الصناعة والتجارة

 1.28 0 1.28 الكهرباء

 5.27 0 5.27 االنهار

 0 0 0 البيئة

 88.19 58.59 29.6 املجموع

ففي لبنان بدأت اإلحصاءات  ،أما الخسائر املباشرة والغير مباشرة الناتجة عن النزاعات املسلحة

حيث  (2006 ،أمين) 2006للبنان تموز الغزو االسرائيلي الرسمية عن الخسائر بالظهور أثناء 

عه مجلس اإلنماء واإلعمار في اليوم الخامس عشر للعدوان ز ر التقرير الول الذي و دق

)صحيفة  مليار $ موزعة على الشكل التالي 2.07( قيمة أضرار الحرب حتى تاريخه بـ17/7/2006)

 (:2007االخبار، 
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 85$ للكهرباء، مليون  180للطرق والجسور،  .$مليون  386مليون $، من بينها  721بنى تحتية 

 لقطاع االتصاالت، إضافة إلى 
ً
 أضرار املساكن واملؤسسات. 1349مليونا

ً
 مليون $ تقريبا

 آخر رفع فيه القيمة اإلجمالية لألضرار املباشرة إلى  3/8/2006وفي 
ً
 2248نشر املجلس تقريرا

مليون $ للمساكن واملؤسسات، هذا  1463ومليون $ للبنى التحتية  785مليون $ موزعة ما بين 

 
ً
 ثالثا

ً
 حكوميا

ً
 من  وزعمن دون احتساب خسائر القطاعات االجتماعية لكن تقريرا

ً
بعد شهر تقريبا

مليون $  986مليون $ موزعة على الشكل التالي:  3612ر الخسائر اإلجمالية بـدنهاية الحرب ق

مليون $ خسائر  120ون $ للصناعة، وملي 220للبنى التحتية والقطاعات االجتماعية، و

ملساعدة »الدولي  ستوكهولمإلى مؤتمر اللبنانية الحكومة  أعلنتهاعسكرية، وهذه الرقام هي التي 

 «.لبنان

ر إجمالي د، فقد ق3أما البرنامج االقتصادي للبنان الذي رفعته الحكومة إلى مؤتمر باريس 

تكاليف مترتبة على الخزانة العامة مباشرة، وهذا  1.75مليار $، من بينها  2.8الخسائر املباشرة بـ

  الخفض عائد إلى تقليص الكلفة املقدرة للمباني واملؤسسات

حجم التناقضات ن يإن مقارنة التقديرات الحكومية بالتقديرات الخرى وبالنتائج املحققة يب

وهذا ما تم االشارة اليه في تقدير الخسائر  احيان في تقدير الخسائر املباشرة والغير مباشرة

 ، فعلى سبيل املثال:نتيجة اختالف مجموعات التقييم وعدم وجود معايير موحدة

 ،
ً
ـــــ قّدر البنك الدولي، الذي استند إلى تحليل للمعطيات القطاعية وإلى مصادر معتمدة رسمّيا

 بإضافة  510فع إلى مليون $ ترت 350 بحواليخسائر البنى التحتّية املباشرة 
ً
ماليين $ تقريبا

مليون  60 بحواليالخسائر غير املباشرة. وهذا عدا خسائر القطاعات االجتماعية التي قّدرها 

 دوالر أميركي.

ـــــ تبين دراسة مفّصلة ودقيقة لالتحاد الوروبي، أن الكلفة اإلجمالية إلعادة إعمار البنى التحتية 

 42مليون دوالر للكهرباء،  37كي فقط، موزعة على الشكل التالي: ماليين دوالر أمير  105تبلغ 

مليون $ بإضافة  150مليون للطرق، وترتفع الكلفة اإلجمالية إلى  14مليون $ للجسور، 

 االتصاالت.

، مع أن في لبنان يعتبر القطاع السياحي حيث الخسائر غير املباشرة أما 
ً
أكثر القطاعات تضررا

ماليين دوالر، وذلك أن خسائره  4د املعدات والتجهيزات والصول لم تتعخسائره املباشرة في 

 الفارق بين عدد السياح الفعلي والعدد املتوقع.  مع مالحظةمليون $  400العامة تقارب 

. من خسائر دمار مباشر وخسائر غير 2.3بناء على املعلومات واالحصائيات الواردة في الجدول 

االعمار والتعافي كما هو وارد في الجدول  إلعادةمباشرة يمكن تقييم الحاجة والتقديرات املادية 

حيث قسمت عملية اعادة االعمار الى مراحل واحتياجات مباشرة واحتياجات متوسطة . 3.3

من املالحظ ان تكلفة اعادة االعمار اقل الى حدا ما من حجم دى حسب الحاجة والضرورة. امل
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. اعتمد املراحل حتى االحتياجات متوسطة املدى الناتجة عن 3.3الخسائر. وذلك الن الجدول 

الفيضان علما بان هناك مراحل اخرى طويلة االمد وتطويرية لم يتم تقديرها في التقدير. كما ان 

تقييم الدمار املباشر اقل من تكلفة االحتياجات املباشرة إلعادة االعمار. يرجع ذلك الى  نتائج

طبيعة مواد البناء في عملية اعادة االعمار والتصاميم والتكنولوجيا املراد استخدامها في اعادة 

 االعمار قد تقلل من التكاليف. 

يوضح ملخص  4.3حتياجات، الجدول باإلضافة الى املثال السابق لتقييم الخسائر وتحديد اال 

في سارانيا في والية تاميل نادو في الهند بعد تسونامي  PDNAتقييم االحتياجات ملا بعد الكارثة 

2004 . 

. )مليون دوالر أمريكي( اعادة االعمارو  للتعافيالقطاعية االحتياجات املالية . 3.3 الجدول 

 Disaster Recovery Toolkit 2015). )فيضانات في تيماليا في بنجالدش

 االحتياجات املباشرة القطاع
االحتياجات متوسطة 

 املدى

مجموع 

 االحتياجات

 18.7 16.7 2.0 الزراعة والثرة الحيوانية

 3.38 0.37 3.03 الري 

 2.11 0 2.11 الصحة

 1.47 0 1.47 الرفاه االجتماعي

 10.2 10.2  املنازل واالسكان

 6.59 3.8 2.79 املياه والصرف الصحي

 2.92 1.61 1.31 التعليم

 2.19 1.66 0.53 البنية التحتية املجتمعية

 8.27 4.76 3.51 املواصالت

 1.24 0.4 0.84 االتصاالت

 1.09 1.09 0 الطاقة

 5.27 0 5.27 االنهار

 1.2 0 1.2 البيئة

 0.35 0 0.35 إدارة مخاطر الكوارث

 64.98 40.59 24.39 املجموع

من املالحظ ان تقديرات الخسائر غير املباشرة ال سيما في السياحة وسبل العيش كبيرة وذلك 

بشكل كبير على العائدات من قطاع السياحة  أثرتبعا لهمية املنطقة السياحية والدمار الناش ئ 

ولذلك تعتبر خسائر غير مباشرة. كذلك تكاليف إعادة اإلعمار في بعض القطاعات أعلى من 

ار لن بعض املنازل املتضررة جزئًيا ستحتاج إلى إعادة بناء كاملة لن الجزر الصلية لم تعد الضر 

اعادة االعمار سيتم تطبيق معايير بيئية جديدة على املرافق  وفي عمليةصالحة للعيش؛ 
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. شهرا 36إلى  6املدى املتوسط يغطي الفترة من  الجديدة، هذه املعايير بدورها ستزيد من التكلفة.

اإلعمار لن بعض الخسائر قد يتم  وتكاليف إعادةمن املهم هنا االختالف بين الحاجة التمويلية 

تغطيتها من خالل التأمين واملوارد املالية املتاحة للمالكين وبالتالي ليست بحاجة لتمويل من 

  الدولة.

ن احتساب الخسائر عند توفر املعلومات في مرحلة تقييم االضرار واحتياجات اعادة االعمار يمك

 وإجمالي فجوةاملقدرة  وخسارة اإليرادات/ التكاليف كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي 

اإلجمالية بما في ذلك خسارة اإليرادات  وفجوة التمويلالتمويل بما في ذلك خسارة اإليرادات 

الدراسات االقتصادية كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي، علما بان هذه املؤشرات تخدم 

 للدولة. 

 Human Recovery Needتحديد احتياجات التعافي البشري ) .2.2.3

Assessment- HRNA) 

بناًء على املعلومات التي تم الحصول عليها من السكان املتضررين من خالل تقييم احتياجات 

يد واختيار خيارات التعافي البشري. يتم دمج هذه املنظورات في عملية تقييم واحدة لدعم تحد

االستجابة التي تغطي تدخالت التعافي من التعافي املبكر إلى طويل الجل في إطار عمل التعافي 

(Recovery Framework- RF.) 

غالبا ما يكون التركيز الفوري بعد بداية الكارثة على التدخالت املنقذة للحياة، وإجراء عمليات 

ة وإعادة إنشاء الخدمات الساسية للسكان املتضررين. البحث واإلنقاذ، وتوفير مواد اإلغاث

ستكون التقييمات موجهة نحو اإلغاثة من أجل تكوين فهم لتأثيرات الكارثة وتوجيه أنشطة 

اإلغاثة، وكذلك تعبئة املوارد لهذه النشطة. من الفضل البدء في تقييم الضرار والخسائر فقط 

جارية على قدم وساق. ومع ذلك، وعلى الرغم من ان  بعد أن تكون مرحلة املساعدة اإلنسانية

إجراءات دعم التعافي وإعادة اإلعمار قد تكون ذات أولوية أقل خالل هذه الفترة املبكرة للغاية، 

فإن الخطوات التالية نحو تقييم االحتياجات يجب أن تتم في وقت مبكر من السبوع الول أو 

لكارثة، وفهم آثارها لالتقييم الول )النداء اإلنساني(  الثاني بعد بداية الكارثة مستنده على

الواسعة على النساء والرجال من مختلف العمار والخلفيات / الظروف، والنطاق املحتمل 

 للتعافي بعد اإلغاثة الفورية واالستقرار.
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األمريكية(. تسونامي في املقدرة واالحتياجات املالية )بماليين الدوالرات القطاعية الخسائر . 4.3 الجدول 

 (Disaster Recovery Toolkit 2015. )سارانيا والية تاميل نادو، الهند

 القطاع الخسائر تكلفة اعادة االعمار

احتياجات 

التمويل 

 العام

التكلفة 

 الكلية

احتياجات 

املدى 

 املتوسط

االحتياجات 

 شهور  6

مجموع 

 الخسائر

الخسا

ئر غير 

 املباشرة

الخسائر 

 املباشرة

 التعليم 15.50   15.50  8.40  12.70  21.10 21.10

 الصحة 5.60   5.60  4.90  7.30  12.20 12.20

 االسكان 64.80   64.80  22.20  51.80 74.00  74.00

املياه والصرف  13.10   13.10  18.40  27.20  45.60 45.60

 الصحي

 السياحة 100.00 130.00  230.00  10.00  90.00 100.00 

 الصيد 13.20 11.90  25.10  5.80  8.30 14.10 14.10

 الزراعة 10.80 0.30  11.10  4.80  6.30  11.10 11.10

 املواصالت 20.30   20.30  2.00  25.00  27.00 24.90

 الطاقة 4.60   4.60  1.90  2.80  4.60 4.60

 االعاشة  30.00  30.00  17.40  17.40 17.40

ادارة مخاطر      0.70  3.70  4.40 4.40

 الكارثة

التكاليف      5.00  10.00  15.00 15.00

الخرى للجزر 

املضيفة 

 الجديدة

 ادارة 50.00   50.00  15.00  35.00  50.00 50.00

 املجموع 297.90 172.20 470.1 116.5 280.1 396.5 294.4

الخسائر /     62%    54% 40%

التكاليف 

مئوية كنسبة 

من الناتج املحلي 

 اإلجمالي

 خسارة اإليرادات املقدرة 60.00

 إجمالي فجوة التمويل بما في ذلك خسارة اإليرادات 364.20

 فجوة التمويل اإلجمالية بما في ذلك خسارة اإليرادات كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي 48%

اهتمامات وأولويات الفراد املتضررين من الكوارث وأصحاب املصلحة الستعادة  HRNAتعكس 

إمكاناتهم الكاملة وعيش حياة منتجة ومبدعة وفًقا الحتياجاتهم وحقوقهم ومصالحهم. باإلضافة 
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في كثير من الحيان جمع وتحليل البيانات  HRNAإلى البيانات الساسية، تتضمن مناهج تقييم 

سرة أو وحدة مماثلة من استطالعات التحليل، واملجموعات البؤرية، والخبراء الولية من ال 

ستقدر  DALAوغيرها من الساليب الكمية والنوعية مجتمعة. على سبيل املثال، في حين أن 

سوف تتناول تلك التدابير املطلوبة لضمان إعادة تسجيل  HRNAفإن  املدرسة،تكلفة إعادة بناء 

املناسب للمعلمين، وما يتصل بذلك من جهود التعبئة االجتماعية )التي الطفال، والتنسيب 

 غالًبا ما تكون متعددة السنوات( املطلوبة لتعزيز بيئة مواتية لتعليم جميع الطفال.

منهجية واحدة، بل هي مزيج من الساليب التي طورتها وكاالت المم املتحدة  HRNAإذن، ال تعد 

 Inter-Agency Standing Committee لدائمة املشتركة بين الوكاالتاللجنة امع مرور الوقت، و 

IASC  اإلنسانية، واملنظمات غير الحكومية والدول املتضررة من الزمات للقياس. كما انها

استحدثت لقياس تأثيرات مستوى الكارثة على القطاعات املتضررة والسكان واملجاالت الشاملة 

مع  (،البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والحوكمة، وما إلى ذلك)النوع االجتماعي، والشباب، و 

 التركيز بشكل خاص على:

 أ( الثار النوعية والكمية على التنمية  

 بالزمات. 
ً
 ب( اهتمامات أولئك الكثر تأثرا

وكاالت المم املتحدة في شراكة مع لجنة تقييم االحتياجات ما بعد الكارثة مسؤولة بشكل رئيس ي 

كوين فهم لتأثيرات الكوارث الفريدة واحتياجات التعافي ذات الصلة في القطاعات التي تركز عن ت

عليها، على سبيل املثال التقييم البيئي لبرنامج المم املتحدة للبيئة في حاالت ما بعد الكوارث، 

املأوى ( الحتياجات UN Habitatوالتقدير املحلي لبرنامج المم املتحدة للمستوطنات البشرية )

( أداة تقييم FAO( ، ومنظمة العمل الدولية ومنظمات الغذية والزراعة )LENSSواالستيطان )

( و تقييم المن الغذائي في حاالت الطوارئ WFP( وبرنامج الغذاء العالمي )LATسبل العيش )

(EFSA ستخدم هذه التقييمات املتخصصة في كل من تقييمات
 
وفي عمليات التقييم  PDNA(. ت

 لقطاعي املتعمق الخرى بعد الكوارث.ا

 PDNAتقييم االحتياجات ما بعد الكارثة  مخرجات. 3.3

 إلى املخرجات التالية: PDNAستؤدي عملية تقييم االحتياجات ما بعد الكارثة 

  مجموعة واحدة موحدة مملوكة للحكومة من التقارير القطاعية )واحدة لكل قطاع( تمثل

منظورين مزدوجين لتقييم الضرار والخسائر واحتياجات التعافي البشري مع ضمان التركيز 

 الكافي على املوضوعات الرئيسية الشاملة في التعافي. 

  ة واملتوسطة وطويلة الجل بترتيب إطار التعافي، الذي يعرض احتياجات التعافي املبكر

الولوية والتكلفة والجدول الزمني والجهات الفاعلة التي من املرجح أن تشارك في أنشطة 

ا للمجتمع بأكمله لبناء قدرات 
ً
نش ئ نظاًما أساسًيا مشترك  التعافيالتعافي هذه. إطار التعافي ي 
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ات الساسية إلدارة وتمكين والحفاظ عليها وتنسيقها. يصف املبادئ والعمليات والقدر 

التعافي بشكل أكثر فاعلية بعد كارثة من أي حجم أو نطاق. يحدد كيف يمكن ملديري 

الطوارئ، ومتخصص ي تنمية املجتمع، وممارس ي التعافي، والوكاالت الحكومية، واملتخصصين 

تخدام في القطاع الخاص، وقادة املنظمات غير الحكومية، والعامة، التعاون والتنسيق الس

 US) الكارثةاملوارد الحالية بشكل أكثر فعالية لتعزيز املرونة ودعم تعافي املتضررين من 

Federal Emergency Management Agency, 2016 وثيقة توضح رؤية للتعافي؛ يحدد .)

استراتيجية. يعطي الولوية لإلجراءات؛ صقل عمليات التخطيط؛ ويقدم إرشادات بشأن 

لتنفيذ واملراقبة والتقييم. إن إطار التعافي الفعال ليس خطة، بل هو تمويل التعافي وا

استراتيجية تكمل عملية تقييم احتياجات ما بعد الكارثة من خالل تحديد الهداف طويلة 

املرفق العالمي حسب  الجل وإيصال املبادئ املشتركة التي سيتم قياس التقدم وفًقا لها

 .للحد من مخاطر الكوارث

.  Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR, 2015) 

  الدروس ذات الصلة بعملية التقييم، بشكل عام، وعلى وجه الخصوص، استخدام أدوات

التقييم واملخرجات. ستوفر الدروس مدخالت مهمة للجهود العاملية الجارية لتحسين 

 لخص مخرجات عملية تقييم االضرارمل 1.3. انظر الشكل بشكل مستمر PDNAممارسة 

 
 االضرار ملخص ومخرجات عملية تقييم 1.3الشكل 

 PDNAالقضايا والتحديات في تقييم االحتياجات بعد الكوارث . 4.3

امللكية الساسية للحكومة مقدسة، هذه امللكية يمكن أن تدفع العملية إلى المام.  امللكية:

بصرف النظر عن امللكية الحكومية، فإن الشفافية في التقييمات وعملية اتخاذ القرار النهائي 

 صلحة الخرين أيًضا.ستجلب ملكية أفضل من أصحاب امل

في حين أن الخبرة الالزمة لدفع العملية يمكن أن تأتي من مصادر : الحكومةمشاركة إدارات 

 التعافيتكمن في انعكاس متطلبات إعادة اإلعمار و  PDNAخارجية، فإن القيمة الساسية لـ 

الواقعية الكثر مالءمة للظروف املحلية. سيتمكن الخبراء املحليون فقط من تقديم معلومات 

نوعية من هذا النوع والخبرة واملعرفة املحلية والخبرة املتخصصة للمولفين املحترفين من 

 .PDNAاإلدارات التنفيذية ال تقدر بثمن ويجب أن يشكلوا جزًءا ال يتجزأ من فريق 

ار 
دم

ال
 

ئر
سا

لخ
وا
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 القطاعية

 التأثير الكلي

 االقتصاد الكلي

 املنزلياالقتصاد 

 الفقر

 التعافي

 اعادة االعمار

 تقليل املخاطر
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ب أال تنتقص املنهجية من العملية التي تقودها الحكومة، والتي تشمل الوكاالت : يجاملنهجية

الحكومية متعددة القطاعات وأن تكون حساسة الحتياجات اإلنعاش للفئات الكثر تضرًرا 

 واملهمشين والقل وضوًحا.

ناك املتطلبات املالية، يمكن أن يكون ه وتحليل HRNAو DALA: بعد اكتمال تضارب األولويات

تضارب في الولويات في االختيار النهائي للقطاعات والخطط. في مثل هذه الحاالت، سيكون موقف 

 الحكومة من ذلك نهائًيا وملزًما.

مع زيادة فهم الكوارث، هناك اتجاه، على جميع املستويات، لتضخيم  نقص املعلومات املوثوقة:

نظر إلى هذا بشكل متز  ايد على أنه فرصة للوصول إلى جميع املوارد تقديرات الضرار والخسائر. ي 

املتاحة القادمة )على سبيل املثال، أثناء نشوب حريق في ملجأ مؤقت بعد كارثة تسونامي، فوجئ 

مأخوذة من املنظمات غير  جميعها-موقًدا للطهي في منزل واحد  60أول املستجيبين برؤية 

تسونامي(. وباملثل، قد تبالغ وزارات الدولة  الحكومية املختلفة التي جاءت لتقديم الدعم لضحايا

 في الضرار للوصول إلى حصص أكبر من أموال اإلغاثة من الوزارة املركزية.

بشكل  PDNA: تم بناء تقرير تقدير االحتياجات بعد الكوارث الحاجة إلى البيانات األساسية

تقييم احتياجات التعافي. ما كبير على البيانات الساسية للحكومة، وال سيما سجالت التعداد، ل

لم تكن هذه البيانات شاملة، فهناك فرص في فقدان بعض املجموعات. على سبيل املثال، 

البيانات عن السكان املهجرين غير متوفرة بشكل عام في سجالت التعداد، لذلك ال يمكن تقييم 

وإدراجه في خسائرهم بسبب نقص فرص العمل في أعقاب الكارثة. إذا لم يتم تقييم ذلك 

املتطلبات، فلن يتم اعتبارها ملدفوعات اإلغاثة لنها غير مدرجة في قائمة املتضررين. ومن ثم، 

 فإن قاعدة بيانات شاملة أمر بالغ الهمية.

اقبة املنتظمة: بعد انتهاء الزمة، قد يكون هناك عودة إلى نهج "العمل كاملعتاد". يعد الرصد  املر

لتدخالت املذكورة في الوقت املناسب أمًرا بالغ الهمية للحفاظ على املنتظم لضمان استكمال ا

 زخم أعمال التعافي بنفس الوتيرة وبنفس الحماس.

تم النظر في مراقبة الجهود امللموسة، ي: بينما توفير مساحة للتقييمات في منتصف فترة التقييم

تعافي )القطاعية أو غير ذلك( تم تضمين تقييمات منتصف املسار املنهجية الستراتيجيات اليفقد 

 في إطار التعافي نفسه.

 احتياجات ما بعد الكارثة

  يتم تعريف االحتياجات على أنها متطلبات التغلب على الثار السلبية للكوارث وتقليل

 مخاطر الكوارث في املستقبل

 وهذا يوضح االهمية املطلقة  يجب تقدير املتطلبات املالية بناًء على الضرار والخسائر

  DALAلتقرير 
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  مصنفة حسب القطاع )االقتصادي واالجتماعي( والتقسيمات الجيوسياسية والسكان

 املتضررين )النساء والطفال وكبار السن(

 االقتصاد الكلي و  متطلبات فورية ومتوسطة وطويلة الجلوتتلخص في  احتياجات للتعافي

 تدخالت مؤسسات القطاع املركزي واملحلي والخاصو  وعلى الصعيد املنزلي والشخص ي

 معايير ) بشكل أفضل وإعادة البناء الموال املطلوبةوتتلخص في  احتياجات إعادة اإلعمار

( كما يتضمن تحسين جودة الخدمات االجتماعية والبنية التحتيةو  البناء املقاومة للكوارث

 كنلوجي زمن الكارثة.لتتالءم مع التطور الت تحسين التكنولوجيا لإلنتاج
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 الفصل الرابع

 تخطيط التعافي وإعادة اإلعمار

 تخطيط وسياسة التعافي: . 1.4

توصف السياسة عادة بأنها مبدأ أو قاعدة لتوجيه القرارات وتحقيق نتائج عقالنية. قد تشير 

البدائل في "السياسة" أيًضا إلى عملية اتخاذ قرارات تنظيمية وادارية مهمة، بما في ذلك تحديد 

البرامج أو أولويات اإلنفاق، واالختيار من بينها على أساس التأثير الذي ستحدثه. يتم اعتماد 

السياسات بشكل عام من قبل مجلس اإلدارة أو هيئة حوكمة عليا داخل املؤسسة، في حين يتم 

يمكن اعتبار  تطوير اإلجراءات أو البروتوكوالت واعتمادها من قبل كبار املسؤولين التنفيذيين.

السياسة على أنها "بيان نوايا" أو "التزام". لهذا السبب، يمكن تحميل صانعي القرار املسؤولية 

 عن "سياستهم". تختلف "السياسة" عن القواعد أو القانون.

 PDNAتتم صياغة سياسة التعافي بناًء على مخرجات تقرير تقييم االحتياجات ما بعد الكارثة 

لها جدول زمني متوقع للتسليم، ونهج تنفيذ، وتحدد أدوار أصحاب املصلحة، وتحديد الهداف، و 

ومخصصات امليزانية، واملراقبة، واستراتيجية الخروج. توضح السياسة أيًضا املبادئ الساسية 

 التي توجه عملية التعافي. 

وح املعنوية، عادة ما يتم التمييز بين التدابير الفورية املتخذة لدعم الحياة والحفاظ على الر 

والنشطة الالحقة املخصصة إلعادة الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألشخاص 

املعنيين وإعادة بناء املناطق املتضررة. تسمى املجموعة الولى من النشطة اإلغاثة، بينما يشار إلى 

 املجموعة الثانية مجتمعة باسم التعافي.

. من املهم التأكيد على أن دورة إدارة الكوارث التعافيإلغاثة و ال توجد حدود واضحة بين فترات ا

 (.2هي سلسلة غير منقطعة من الفعال البشرية التي تتداخل مراحلها )انظر الفصل 

بما أن الكوارث تغير الحقائق االجتماعية والسياسية واالقتصادية وحتى الديمغرافية بشكل ال 

عودة إلى حالة ما قبل الكارثة. باإلضافة إلى ذلك، يبدأ الناس رجعة فيه، فال يمكن أن تكون هناك 

على الفور تقريًبا في إعادة تسكين أنفسهم وإعادة تأسيس شبكاتهم االجتماعية واالقتصادية بعد 

(. بالتأكيد، بحلول الوقت الذي تتحول فيه مرحلة اإلغاثة Faas and Barrios, 2015وقوع كارثة )

عظم الناس أفكار واضحة جًدا حول ما يريدون القيام به إلعادة بناء إلى تعافي، يكون لدى م

 حياتهم. من الضروري أخذ وجهات نظرهم في االعتبار عند التخطيط للتعافي.
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توضيح السياسة في شكل مستند، مقسم بشكل عام إلى  . وثيقة سياسة التعافي:1.1.4

 فصول تحت العناوين التالية:

وتتضمن خلفية الكارثة املحددة التي صيغت هذه السياسة من أجلها. أو املقدمة:  الديباجة- 1

 موجزة عن تاريخ الكارثة ونقاط الضعف. كذلك خلفية

وتستند . نهج صياغة السياسات: سيوضح هذا نهج الدولة / املؤسسة لصياغة هذه السياسة. 2

الكلية املعمول بها.  عام إلى الفهم النظري لعالقة هذه السياسة وما تستتبعه من النظمة بشكل

كما يمكن أن يصف بإيجاز الساليب الفعلية املتبعة في تطوير وثيقة السياسة هذه. مع مالحظة 

 وضع إطار للمشاركة العامة.

الشفافية، ، الحكومةملكية . املبادئ التوجيهية: املبادئ التوجيهية املذكورة بشكل عام هي: دور 3

املجتمع، كبار السن وذوي القدرات املختلفة(، التركيز على )تركيز خاص على النساء و  الشمولية

من خالل الشراكات والتشبيك، نهج التعافي املبكر، دمج الحد من مخاطر الكوارث في  التقارب

تأكد من أن إطار التعافي يلبي أيًضا احتياجات الفئات الكثر ضعًفا، المشاريع التنمية السائدة. 

فقد أولئك الذين  ليس لديهم أصول في استحقاقات الضرار أو التعويضات، مثل عادة ما ي 

العمال، وكبار السن، والنساء االرامل او املطلقات، وأصحاب القدرات املختلفة. يجب ضمان 

التركيز بشكل خاص على هذه املجتمعات الضعيفة مع حزم اإلغاثة املبتكرة التي ستدعمهم خالل 

 فترة التعافي.

. الترتيبات املؤسسية والقانونية القائمة أو التي سيتم تطويرها: ويتكون من ضمان قبول جميع 4

أصحاب املصلحة واملشاركين كذلك ضمان حسن سير العمل واالمتثال وتفعيل دور املتابعة و 

ن املساءلة مع االخذ بعين االعتبار وضع إطار لالستحقاقات واملساعدات املالية للسكان املتضرري

من الكارثة من حيث تحديد أنواع ومستويات االستحقاقات واملنح املالية املقدمة، املنهجية 

املستخدمة لتحديد معدالت االستحقاق، الهلية لالستحقاقات وطريقة إثبات الهلية متضمنة 

طريقة التسليم )نقدا أو عينا أو أي نوع آخر( وكذلك الجدول الزمني والجهة املسؤولة عن 

ها. من املهم أن يتم الكشف عن طرق تقييم الضرار وتقييم الصول املفقودة ومعايير تسليم

الهلية في املجاالت العامة والسكان املتضررين. بقدر اإلمكان، ينبغي إجراء مشاورات مع ممثلي 

 املجتمعات املتضررة لتقييم مدى كفاية وقبول االستحقاقات. 

ضروري إنشاء آلية رسمية ملعالجة الشكاوى والتظلمات. وينبغي من ال إنشاء آلية ملعالجة املظالم:

اإلعالن على نطاق واسع عن وجود مثل هذه اللية وكيفية عملها. يجب أن يكون التعامل مع هذه 

اللية بحيث يوفر سهولة الوصول من قبل املجتمع املتضرر ويجب أن يتم طمأنتهم من 

 االستجابة في الوقت املناسب.

املصلحة وأدوارهم: يجب أن تحدد السياسة أدوار جميع املنظمات، على جميع . أصحاب 5

املستويات وإشراك جميع القطاعات التي ستكون مسؤولة عن اإلغاثة والتعافي. ينبغي تحديد 
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تسلسل القيادة الذي يحكم العالقات بين هذه املنظمات، وأدوار ومسؤوليات كل منها، وآليات 

بينها بوضوح في كل من الطر السياسية والقانونية للتنفيذ العملي. هذا التنسيق والتعاون فيما 

المثل للموارد  وضمان االستخداماالزدواجية وإهدار املوارد النادرة  في تجنببدوره يساعد 

 املتاحة.

. يجب توضيح الرؤية والهداف والغايات لتطوير خارطة طريق ال لبس فيها. بينما ستكون الرؤية 6

ف لبرنامج التعافي بأكمله، يمكن أيًضا أن تكون الهداف قطاعية. مع مراعاة دمج الحد والهدا

التصاميم  يضمن جودةمن مخاطر الكوارث من خالل إنشاء إطار تنظيمي للتخفيف. بحيث 

اإلنشائية وآليات التحكم ذات الصلة مثل عدم البناء في املناطق عالية الخطورة او تغيير أنماط 

والنشطة االقتصادية إلى مواقع أكثر أماًنا. يمكن  لتحديد التجمعات البشريةراض ي استخدام ال 

، وضع الكثير من الضغط على البيئة أن يؤدي التعافي على نطاق واسع، خاصة في اإلسكان، إلى

رمل للخرسانة. وهنا الو يؤدي الى قطع الغابات خام  ةالخشب كمادعلى سبيل املثال استخدام 

سياسة التعافي السكن والتصميمات واملواد الصديقة للبيئة لتقليل مثل هذه يجب أن تعزز 

الجديدة، في  للتجمعات السكانيةالضغوط على البيئة، يمكن أن يحدث نقص الراض ي املالئمة 

الرض غير املخطط في املناطق املنخفضة دون العناية  والبناء علىبعض حاالت إعادة التوطين، 

 ليات الصرف، مما يؤدي غالًبا إلى مخاطر جديدة ومواطن ضعف جديدةالواجبة بالتدرج وآ

لفيضانات. بعض سبل العيش املقترحة، مثل تشجيع مزارع االسماك في املناطق ا بسبب

الساحلية، يمكن أن تؤدي إلى مخاطر تلوث املسطحات املائية وملوحة املياه الجوفية الضحلة. 

ج "عدم إلحاق الضرر" فيما يتعلق بتأثيرات التعافي يجب أن يؤكد إطار عمل التعافي على نه

 وإعادة اإلعمار على نطاق واسع على البيئة.

املستوى القطاعي أيًضا دمج الحد من مخاطر الكوارث في أدوات  على-. االستراتيجيات والخطط 7

سيم السياسة. يمكن وضع / تعزيز اللوائح املناسبة منها ضوابط استخدام الراض ي وقانون التق

وقوانين البناء لوضع الحد الدنى من معايير السالمة املقبولة للمنازل واملباني وإنفاذها. مع مراعاة 

 ضوابط الكثافة السكانية في جميع القطاعات. 

: ال تقتصر وثيقة سياسة التعافي على املشاريع والية اعادة االعمار بل تأخذ . تنمية القدرات8

 سساتية واالفراد إلدارة البالد حال انتهاء مرحلة التعافي. بالحسبان بناء القدرات املؤ 

: قد تكون عملية االعمار بتدخل وخبرات خارجية نتيجة نقص الخبرات . إدارة ونشر املعرفة9

واملعرفة على الصعيد املحلي. نشر املعرفة ونقل الخبرات من اهم بنود وثيقة سياسة التعافي 

 يل التدخل الخارجي حال حدوث كارثة. كاستعداد ملراحل التطور او التقل

. آليات املراقبة للتأكد من أن التدخالت تسير حسب الخطة وتؤدي إلى املخرجات والنتائج 10

. ومع ذلك، في واملتابعة املرجوة. يمكن استخدام املعالم والهداف القطاعية كمؤشرات للرصد
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فإن مؤشرات الثر البشري غير امللموسة تحتاج إلى  بسهولة،حين أن النواتج يمكن التعرف عليها 

 االختيار الحكيم.

 . الهيكل األساس ي لخطة التعافي وإعادة اإلعمار2.1.4

على الرغم من عدم وجود تنسيق رسمي يجب اتباعه في تطوير خطة التعافي وإعادة اإلعمار، إال 

تراتيجيات والهداف والرصد أن بعض املكونات املوضوعية ضرورية مثل تقييمات الثر واالس

إعادة اإلعمار منسقة ومتزامنة بشكل جيد. بحيث تتضمن يجب ان تكون والتقييم وما إلى ذلك. 

 التالي:

الخلفية والتاريخ وملف البيانات وما إلى ذلك مع ضرورة تعريف املنطقة املتضررة وما تتعرض . 1

 يع الجوانب من جم الحالية وتفاصيل الكارثةله مخاطر متضمن توضيح 

. الوضع الحالي بعد الكارثة والذي يتضمن ملخص عن تقييم االضرار مع توضيح الكارثة واثارها 2

من خالل إجراء استجابات فورية مع املنظمات والقادة وأصحاب املصلحة املعنيين للتعرف على 

 الحياة وسبل العيش واملأوى والبنية التحتية والصحة والبيئة والتعليم إلخ.

 الرؤية والهداف اإلنمائية للمشروع والنهج االستراتيجي للتعافي وإعادة اإلعمار .3

. خطة العمل املستندة إلى مكونات البرنامج: يجب أن تحدد خطة العمل أيًضا النتائج 4

دة أوى والبنية التحتية واستعااملواملخرجات وامليزانية واإلطار الزمني لكل مكون )إرشادي( مثل 

 بعين االعتبار الحد من مخاطر الكوارث. الخذ وتحسينها مع مراعاةسبل العيش 

: نتيجة التدخالت الخارجية واعتماد عملية التعافي على الدعم . ترتيبات واجراءات التنفيذ5

لتنفيذ الخارجي متعدد املصادر فان ترتيبات واجراءات التنفيذ أمر هام لخطة التعافي. كما ان ا

 ن واللوائح الخاصة بالقطاعات املختلفة في الدولة.انييحتاج الى مراجعة القو 

ومراقبتها وكذلك  واستخدام الموال. خطة التمويل املكونة من مصادر التمويل املدفوعات 6

 .لضمان الشفافية وعدم االزدواجية في التمويل اليات املراجعة والتدقيق

لضمان تطبيق سياسة التعافي  التخفيف. تحليل املخاطر االجتماعية والبيئية، بما في ذلك 7

املستدام. هذا مع العلم بأن عملية اعادة االعمار تحتاج الى عدم الجور على املصادر الطبيعية 

 مع مراعاة املنظور االجتماعي وتصحيح االخطاء السائدة قبل الكارثة.  

عام  إطاراعادة االعمار ، يجب ان تتضمن خطة التعافي و والتقييم املتابعة. إطار النتائج وآليات 8

للنتائج املرجوة من الخطة كمعيار لنجاح عملية التعافي. نظرا لحجم املشاريع والتدفقات املالية 

فان اليات املتابعة والتقييم لإلنجازات يجب ان تكون حاضرة من الدول املانحة إلعادة االعمار 

ة التعافي بالطريق واالليات مسبقا في خطة التعافي لضمان الجودة وتعمل كمؤشر لسير عملي

 املعدة مسبقا دون انحراف عن االهداف والنتائج املتوقعة. 
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 تخطيط التعافي القطاعي. 2.4

استناًدا إلى إطار عمل التعافي الشامل وأولويات التعافي، يتم تحديد قطاعات معينة أو أجزاء 

ثار التي قد تحدثها على التنمية رئيسية منها للتدخل. يعتمد هذا التحديد على الضرر املحتمل وال

والتمويل والقوى البشرية على حد سواء، إذا تركت هذه الثار القطاعية دون معالجة لفترات 

 طويلة من الزمن.

متطلبات التعافي هي التكاليف املتوقعة التي ينطوي عليها مساعدة املجتمع على العودة إلى الحياة 

ي كل خطة تعافي قطاعية على نظرة عامة على القطاع الطبيعية بمرونة أفضل. يمكن أن تحتو 

متضمن أبرز املخاطر التي يتعرض لها القطاع واالضرار التي تعرض لها مع ذكر اصول وممتلكات 

القطاع املستهدف واليات العمل فيه. مع طرح استراتيجية القطاع ان وجدت مع ذكر الجوانب 

خالل  واالحتياجات منل أصحاب املصلحة الرئيسيين الهامة لالستجابة التي لها تبعات التعافي مث

 ومصادر أخرى.  PDNAعامة على النتائج الرئيسية للقطاع من  نظرة

كذلك من املهم شرح نتيجة )نتائج( التعافي طويلة املدى املشتقة من خطة / إطار العمل للتعافي 

مع الجدول الزمني لتعافي القطاع بشكل متسلسل إلعادة إنشاء الصول والعمليات مع شرح 

 ستدعم التعافي على املدى املتوسط والطويل. التيلكيفية دعم تدخالت التعافي املبكر 

ات التي تواجه اعادة االعمار والتعافي في املناطق الحضرية تميزها بكثافة سكانية عالية من التحدي

واملساكن العشوائية، التي يقع معظمها في مناطق عالية الخطورة. كذلك تتميز باإلسكان متعدد 

إجراءات  وحقوق امللكيةالسر ونسبة أكبر من املستأجرين لذلك ممكن ان تتطلب قضايا امللكية 

انونية لحلها. يلقى االمر على عاتق منظمات القطاع العام الكثر قدرة، بما في ذلك تلك املسؤولة ق

عن إدارة الكوارث، ولكنها في كثير من الحيان غير معتادة على العمل مًعا.  كما ان مستويات 

جيات الدخل ومستويات املعيشة للسكان املتضررين عالية الى حدا ما، مما قد يتطلب استراتي

ي أعلى من املناطق الريفية. كذلك تحتاج مزيد من  مساعدة أكثر سخاء مع العلم بان قيم الراض ٍ

استثمارات البنية التحتية مع وجود مخاطر بيئية فريدة وأكثر تحدًيا. اما الناحية االجتماعية فان 

تعقد املشاركة في  الهياكل االجتماعية أكثر تعقيًدا والتي من املحتمل أن تؤدي إلى نشوب صراعات

على  تخطيط إعادة اإلعمار. كذلك الثار االقتصادية من كوارث املدن التي تصيب باقي الدولة

 .اعتبار ان املدن يوجد بها املقرات الحكومية والتجارة والصناعة

 ةأما العوامل التي تؤثر على نهج إعادة اإلعمار في املناطق الريفية هو تميزها بانخفاض قيم

ي كما ان قضايا امللكية يمكن حلها أحياًنا من خالل التفاوض عكس املناطق الحضرية الراض 

إعادة  يساهم فيحيث يلجأ السكان في الغالب الى املحاكم. هناك دور اجتماعي رئيس ي يمكن ان 

اإلعمار باإلضافة الى السهولة النسبية التي يمكن من خاللها تحقيق املشاركة املجتمعية وذلك 

قدرات املؤسسية للتخطيط والتنظيم في املناطق الريفية. في املناطق الريفية تصميم لنقص ال
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املنازل وبناؤها عادة من قبل املالكين أنفسهم أو من قبل عمال البناء، مما يتطلب منهم زيادة 

الوعي والتدريب على إجراءات البناء والتشييد للتقليل من خطر الكوارث وإعادة اإلدماج وذلك 

ملناطق الريفية قد ال تخضع للتخطيط من قبل الجهات العليا او وزارة الحكم املحلي في الن ا

 .وبالتالي لم تكن هناك مراعاة للتنظيم ومراقبة وجودة البناء االوضاع العادية قبل الكوارث

 كمثال للتعافي القطاعي: االسكان لقطاعاالعتبارات الرئيسية  . 3.4

 االصلي . اسكان جديد أو في املوقع1 

يعد نقل الشخاص بعيًدا عن مناطق مخاطر الكوارث إلى مواقع أكثر أماًنا أثناء إعادة اإلعمار 

خطوة منطقية في الحد من مخاطر الكوارث على املدى الطويل. ومع ذلك، فإن بعض الحقائق 

وسبل التي يجب أخذها في االعتبار قبل اتخاذ هذا القرار هي تأثير هذا الترحيل على حياتهم 

عيشهم. يعد نقل مجتمعات الصيد بعيًدا عن الساحل أمًرا منطقًيا تماًما تمشيا مع الحد من 

املخاطر، لكن حرمانهم من سبل العيش يؤدي إلى مخاطر ونقاط ضعف أكبر. هذا قرار حاسم ال 

وطين. يمكن اتخاذه إال من قبل الحكومة، ويعتمد أيًضا على املساحات املجانية املتاحة إلعادة الت

قد يكون النقل غير قابل للتطبيق على اإلطالق في املناطق الحضرية. في مثل هذه الحاالت، من 

املرفق العالمي حسب  الفضل التركيز على التصميم املقاوم للكوارث ومواد البناء والتكنولوجيا

 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR للحد من مخاطر الكوارث

2010) 

 . السكن والتخطيط املكاني2. 

املياه  والطبيعية ومصادرالكبير للمساحات تداعيات على البيئة  االستخداميمكن أن يكون 

. إذا كانت منطقة منخفضة، فإن املساحات املبنية غير اماكن ترشيح مياه االمطارالطبيعية و 

املخططة ستؤثر على تصريف املياه مما يؤدي إلى الفيضانات. سيتعين على الخبراء دراسة املواقع 

درج هذه الدراسات 
 
املحتملة مع الخذ في االعتبار كل هذه العوامل الجيوفيزيائية ويجب أيًضا أن ت

مويل ومتطلبات الوقت. يجب النظر إلى إعادة بناء املنزل من منظور في إطار التعافي من حيث الت

"السكن" وليس مجرد مجموعة من املنازل. يجب أن تكون القواعد التي توضح بالتفصيل نسبة 

املساحات املبنية إلى املساحات املفتوحة داخل املسكن بحيث تؤخذ في االعتبار عند تقدير 

ستتطلب البنية التحتية املشتركة مثل املياه والصرف الصحي  مساحة الرض املطلوبة لكل موقع.

نشاء كاملحوالت اإلوأنظمة إدارة النفايات والطاقة في مواقع النقل الكبيرة دعًما من الحكومة في 

 وأنظمة إدارة النفايات املركزية وما إلى ذلك.

 . املوقع، التصميم، مبادئ التكنولوجيا3

املواقع المنة  على رضا او رفض الناس للمشروع لذلك يجب اختيار كثيرا ما يؤثر اختيار املوقع

أعطيت مجموعة صغيرة من الناس قطعة أرض مجاورة في الهند على سبيل املثال،  .واملناسبة
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كن، اال املقبرة وكانوا معارضون لذلك على الرغم من أن اإلدارة وعدت ببناء جدار بين املقبرة واملس

نازل القرب إلى املقبرة شاغرة. اختيار التصميمات املقاومة للكوارث ومواد انه وحتى اليوم فإن امل

البناء والتكنولوجيا. من خالل التأكد من أن التصميمات واملواد والتكنولوجيا صديقة للبيئة، في 

أحسن الحوال، أو ال تسبب ضرًرا مباشًرا للبيئة املحيطة في أسوأ الحوال. عادة ما يؤدي البناء 

. يعتبر تخزين في بعض االحيان ى النقصالنطاق واسع إلى تصاعد مفاجئ في تكاليف املواد و  على

حلول للتعامل مع هذه املشكلة. يجب أن تؤخذ تكاليف التشغيل التي الاملواد واإلعانات تساهم في 

ريع املستخدمة فكثرا من املشا تنطوي عليها الصيانة في االعتبار أثناء إعداد التصميم واملواد

التكاليف التشغيلية لها مرتفعة جدا. بمعني لو تم بناء منزل بجدران عازلة للحرارة فان تكاليف 

 . التبريد والتكييف تكون منخفضة نسبيا مقارنة بمبنى لم يؤخذ العزل في االعتبار

 . نماذج بناء تعافي4

من قبل املقاول. املالك، مدفوعة من قبل املنظمات غير الحكومية، من اما ان تكون مدفوعة 

غالًبا ما تكون متطلبات إعادة اإلعمار على نطاق واسع وقلة الوقت هي السباب الرئيسية الختيار 

التي يمكنها إنجاز العمل بشكل أسرع. إذا كانت هناك منظمات غير حكومية على استعداد  حلول ال

 للقيام بإعادة اإلعمار، فإن الحكومة تدخل في اتفاق تعاقدي مع املنظ
ً
مات غير الحكومية. بدال

من ذلك، إذا تولت الحكومة أو الوكالة املخصصة إعادة اإلعمار، فإنها تفعل ذلك من خالل 

خالل املتعاقدين. في حاالت قليلة جًدا من االستجابات للكوارث،  من أخرى إداراتها / وزاراتها ومرة 

منزلها. تم القيام بذلك جزئًيا في والية تم منح الفرصة للفرد املتأثر لتخطيط وإعادة بناء منزله / 

وأيًضا جزئًيا في سريالنكا  2005في الهند، وفي باكستان بعد زلزال  2001غوجارات بعد زلزال عام 

  .2004بعد كارثة تسونامي 

أما في فلسطين، قطاع غزة بالتحديد والذي تعرض لهجمات اسرائيلية ادت الى تدمير كلي لبعض 

بالتعاون مع برنامج المم  UNRWA نغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي املنازل، فان وكالة

اتبع نفس االسلوب بمنح الفرد تخطيط واعادة بناء منزله مع متابعة  UNDPاملتحدة االنمائي 

 التقدم في مراحل البناء وتقسيم املبلغ الكلي للبناء على املراحل املنجزة.   

غال ومستويات الرضا كانت العلى في إعادة اإلعمار التي ألهرت تقييمات الثر أن معدالت اإلش

يقودها املالك. يجب أن يكون االعتبار االهم في هذا النهج هو االمتثال للتكنولوجيا املقاومة 

 للكوارث.

أحد الجوانب التي تتطلب دراسة متأنية هي االحتياجات املستقبلية للمجتمع في التوسعات 

ي التوافق مع ممارسات ومواد البناء املحلية إلى تعزيز قدرات واإلصالحات والصيانة. سيؤد

املجتمعات للتعامل مع هذه املتطلبات بمفردها. يجب النظر في تكاليف التشغيل التي تنطوي 

عليها عمليات اإلصالح والصيانة الدورية عند اقتراح التقنيات واملواد وطرق البناء. أي أنواع أو 

راحة في املجتمع ستؤدي فقط إلى نقل مسؤولية تحمل هذه النفقات تقنيات تتجاوز مستويات ال
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التشغيلية اإلضافية إلى الحكومة. هذا هو أحد السباب التي تجعل من الفضل إشراك 

 املجتمعات املتضررة والحكومة املحلية في التخطيط لنماط املأوى.

 . مشاركة الحكومة املحلية5

املتطلبات اإلضافية للتقنيات واملمارسات املرنة للكوارث لها  إعادة اإلعمار على نطاق واسع مع

مشاكلها الخاصة مثل نقص الخبرة ونقص املواد والصعوبات الكثر أهمية في اإلشراف على 

نظر إلى الالمركزية على أنها ساعدت  االمتثال للعناصر اإللزامية للبناء والسكن املرنين للكوارث. ي 

في إندونيسيا وتاميل نادو في الهند، حيث تم تكليف القائمين على في حل املشاكل في آتشيه 

املقاطعات املحليين بتوفير بيئة مواتية لنشطة البناء املحلية، بما في ذلك شراء الراض ي للبناء، 

وبناء القدرات للبنائين وغيرهم من مولفي البناء ومراقبة أنشطة البناء. كذلك استخدام العمالة 

ين أن العمالة املحلية قد ال تكون على دراية بتكنولوجيا وممارسات البناء املقاومة املحلية، في ح

للكوارث، فمن الفضل استخدام العمالة املحلية، خاصة من املجتمعات أو املناطق املتضررة، 

 حتى يحين الوقت الذي يصبحون فيه قادرين على استئناف 
ً
 مربحا

ً
لسببين: توفر لهم عمال

عية. وتساعد على دمج التقنيات املقاومة للكوارث في املمارسات املحلية، وبالتالي معيشتهم الطبي

ضمان أن تكون املجتمعات على دراية بتصميم وبناء الحد من املخاطر ويمكنها دعم إصالح 

وصيانة هذه املنازل التي أعيد بناؤها دون التخفيف من ميزات السالمة؛ ويمكن للسكان املحليين 

 يزات حتى في اإلنشاءات الجديدة التي قد يتم عملها في لل الظروف العادية.دمج هذه امل

 : بناء القدرات والتدريب. 6

يجب ضمان االمتثال للتقنيات والتصاميم واملمارسات املقاومة للكوارث. ومع ذلك، من حيث 

نشطة بناء التعافي الذي يشمل أيًضا الحد من املخاطر املستقبلية، من الضروري االستثمار في أ

 القدرات والتدريب املكثف.

 : إعادة استخدام املواد املحلية. 7

يمكن أن يساعد استخدام مواد البناء املحلية في إعادة تدوير الحطام القابل إلعادة االستخدام 

لغراض مثل، على سبيل املثال ال الحصر، ردم الرض أو بناء الطرق. يمكن تحفيز الناس على 

واد البناء من مساكنهم القديمة من خالل االعتراف بها كمساهمة منهم، إعادة استخدام م

وتحقيق الدخل منها وخصم تلك التكلفة من استحقاقاتهم كما حدث في والية غوجارات في الهند. 

ال يؤدي هذا إلى زيادة عامل الراحة فحسب، بل أيًضا عامل الراحة لألشخاص في عمليات 

 باني املستقبلية.اإلصالح والصيانة وتوسيع امل

 . تحديد واختيار املستفيدين8

يجب أن تكون معايير الهلية للحصول على منزل جديد أو حتى الحصول على دعم مالي إلصالح 

علنةاملنازل املتضررة  على نطاق واسع بين املتضررين. تحتاج هذه املجتمعات أيًضا إلى  واضحة وم 

ان أهليتها، والتقدم بطلب للحصول على معرفة الجهة التي يجب أن تتعامل معها لضم
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. اعادة االعمار نظام النافذة الواحدة ملعالجة ملفاتأي استخدام استحقاقاتها والوصول إليها. 

يجب االهتمام بشكل خاص بحماية مصالح املسنين، والسر التي تعولها امرأة وحيدة ارملة او 

 
ً
.مطلقة، وذوي القدرات الخاصة، واملهمشين اجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
 وثقافيا

 من إعادة البيع املشتركة والحظر . االستحقاقات 9

أصبحت االستحقاقات املشتركة، باسم الزوج والزوجة، أكثر املمارسات املقبولة خالل إعادة 

اإلعمار بعد الكارثة لحماية مصالح السرة على املدى الطويل. كما فرضوا حظًرا على إعادة بيع 

لعشر القادمة بعد تسليم املنزل. لضمان ذلك، يتم االحتفاظ بسند الرض الرض في السنوات ا

لدى الحكومة وال يتم تسليمه إلى مالك املنزل إال بعد الفترة الزمنية املحددة. قامت حكومة تاميل 

نادو في الهند، بعمل مذكرة تفاهم مع املنظمات غير الحكومية في إعادة اإلعمار، بتكليف خطة 

السنوات تحمي السرة من الخسائر ضد الضرار التي تلحق باملنزل. أثناء تحديد  تأمين متعددة

معايير الهلية واالستحقاق، يجب على املرء توخي الحذر التخاذ قرار مقدًما ما إذا كانت السياسة 

ا إنمائًيا أكثر "منزل لعائلة". كما استفادت املجتمعات من سخاء 
ً
 ملنزل" أو هدف

ً
ستكون "منزال

وال اإلغاثة التي أعقبت كارثة تسونامي في الضغط من أجل املزيد من املنازل أكثر مما تضرر أم

بالفعل. ثم استخدمها أطفالهم املتزوجون أو للوا شاغرين حتى يتزوج ابنهم. هناك خطر من 

قتا وتظهر عند بلوغ شباب االسرة سن الزواج والحاجة ؤ لنه يحل املشكلة م مفهوم "منزل لعائلة"

. اتبعت سريالنكا مبدأ "منزل ملنزل". بينما في حالة تاميل نادو بالهند، النفصال عن العائلةل

أضافت الحكومة فقرة تنص على أن املالك سيحصل على منزل واحد فقط على الرغم من عدد 

 املنازل التي فقدها.

 . إشراك املجتمع في تحديد واختيار املستفيدين:10

تغيير السجالت أو فقدها، من الصعب تحديد املستفيدين الحقيقيين في املناطق التي تم فيها 

وكذلك املتضررين. في مثل هذه الحاالت يعتبر إشراك املجتمعات في تحديد واختيار املستفيدين 

 نهًجا ناجًحا كما تم تجربته في إندونيسيا.

 . مشاركة املستفيدين11

د على مشاركة املستفيد في تصميم وتخطيط في حال لم يكن البناء مدفوًعا للمالك، يجب التأكي

وبناء املنزل في اإلطار نفسه كشرط مسبق للحصول على موافقة املجتمع لخطط إعادة اإلعمار. 

تحتاج املجتمعات أيًضا إلى املشاركة في عملية املراقبة حتى يتم التأكد من الجودة ومعايير 

 .االساسية السالمة

 . توحيد الدعم:12

هذا أمر ال بد منه إذا كان هناك العديد من الوكاالت املشاركة في أنشطة إعادة بناء املساكن. 

يجب أن تحدد سياسة الحكومة املساحة اإلجمالية املبنية، والحد القص ى للتكاليف التي يمكن 

حديد دفعها لكل منزل والحد الدنى من التسهيالت التي يمكن توفيرها. يمكن أن يؤدي الفشل في ت
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مثل هذه املعايير إلى استياء داخل املجتمعات وكذلك إلى اضطرابات اجتماعية. يحتاج إطار 

 التعافي إلى التداول حول هذا المر وتوحيد مناهج إعادة بناء املساكن.

 . االحتفاظ بالسكن السابق:13

ضررة تفضل من املعلوم بأن معظم املجتمعات املت أصبحفي معظم برامج إعادة بناء املساكن، 

 من نقلهم إلى موقع أكثر أماًنا. االفضل أن الحكومة تلزم 
ً
االحتفاظ بمنزلها القديم، بدال

املتضررين التخلي عن منازلهم القديمة ومنح املجتمعات املتضررة حيازة منازلهم الجديدة؛ أو 

اق ينص تضمن الحكومة أن اإلصالحات في املنزل القديم تتضمن معايير مقاومة للكوارث واتف

على أن أي عائلة استفادت بالفعل من استحقاقات اإلصالح هذه لن تكون مؤهلة لي 

 استحقاقات مماثلة في املستقبل في حالة حدوث كارثة أخرى في نفس املنطقة.

 سبل العيش. 4.4

تمثل املناهج الساسية لسبل العيش بعد الكوارث مجموعة من املبادئ التي تدعم أفضل 

هذه املبادئ حول الناس من حيث التجاوب تتمحور أي تدخل إنمائي. يجب أن املمارسات في 

 والتشارك، كذلك تعدد املستويات لضمان االستدامة واملرونة

في حين أن التعافي املستدام لسبل العيش يستغرق وقًتا ويتوقف أيًضا على مجموعة من العوامل 

املمكن النظر إلى مناهج "توليد الدخل" أثناء الخرى التي يجب وضعها في مكانها الصحيح، فمن 

الفترة االنتقالية منها، استخدام أعمال اإلغاثة نفسها كمرحلة أولى الستعادة سبل العيش و 

توليف القوى العاملة إلزالة االنقاض و برامج النقد مقابل العمل لعمال اإلغاثة العامة 

و  تسهيل إعادة فتح املؤسسات القائمة و إعادة  والتعاقد في حاالت الطوارئ مع املنظمات املحلية

توصيل الطاقة وائتمان قصير الجل أو منح لإلصالحات ورأس املال العامل وفتح الطرق للوصول 

 إلى السواق

خالل مرحلة إعادة اإلعمار، هناك حاجة إلى نهج من جانبين حيث يتركز التعافي على إعادة 

 لسلع والخدمات.التنشيط االقتصادي للطلب والعرض ل

  كثيفة ال ومشاريع العمالةيتم إعادة تنشيط جانب الطلب من خالل التحويالت النقدية

 على السلع والخدمات أثناء التعافي والطلب العام

  إعادة تنشيط جانب العرض من خالل، إعادة بناء املعدات اإلنتاجية والبنية التحتية

اء والبنية التحتية للمواصالت وائتمان )الصناعة والتجارة( وإعادة ربط خطوط الكهرب

 قصير الجل لإلصالحات ورأس املال العامل وتوليف املولفين وإعادة بناء املخزونات.

التعافي وإعادة بناء سبل العيش املرنة واملستدامة التي تتجاوز نهج "التعافي املرحلي" من خالل 

استبدال الصول اإلنتاجية التي  ووإصالح أاستعادة الصول اإلنتاجية لألشخاص املتضررين 

فقدها الناس أثناء الكوارث. ستضمن استعادة بعض أنواع الصول االستئناف الفوري لسبل 
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عيشهم، مثل توفير القوارب للصيادين في املناطق الساحلية. توفير الدوات الزراعية لن يضمن 

ملياه السطحية في حالة االستئناف الفوري لنه يعتمد أيًضا على تنظيف الرض ومصادر ا

، وموسمية املحاصيل التي يمكن زراعتها، والعواصف والعاصيراالنهيارات الرضية والفيضانات 

وتوافر املياه )في املناطق البعلية أو حيث يمارس الري القائم على القناة / الخزان(. ومن ثم، فإن 

قتة لتوليد الدخل لفترة أطول من أولئك الذين يعتمدون على الزراعة قد يحتاجون إلى برامج مؤ 

 الصيادين.

إعادة الصول العامة الداعمة الستئناف التجارة، بينما قد يكون اإلنتاج متاًحا، قد ال تعمل 

الطرق ومرافق النقل وأماكن التخزين وحتى السواق. لذلك استعادة الصول العامة التي يمكن 

أن تتم بالتوازي مع استعادة الصول  أن تدعم عمليات التعافي االقتصادي السرع يجب

 اإلنتاجية الخاصة.

نظر إلى املنح النقدية الفورية على أنها ذات تأثير مفيد على  تعزيز الوصول إلى الدوات املالية، ي 

استعادة سبل العيش. يمكن أن يكون ذلك من خالل املنح أو من خالل الصناديق املتجددة أو 

إشراك الحكومة املحلية واملجتمعات املحلية في تخطيط وإدارة من خالل القروض امليسرة. إن 

التدخالت، بما في ذلك إدارة الموال ومراقبتها، يزيد من كفاءة آلية املنح النقدية وكذلك فعاليتها. 

كانت املشاركة املجتمعية أسهل في الماكن التي توجد بها منظمات مجتمعية، مثل مجموعات 

 غالديش وسريالنكا والهند.املساعدة الذاتية في بن

 يمكن اعتبار بناء القدرات على النحو التالي:بناء القدرات، 

 تعزيز قيمة املنتجات -

تنويع املهارات: في الحاالت التي ال يمكن فيها استئناف سبل العيش السابقة كما هو الحال في  -

، إلخ أو عد صالحة لالستغاللالتي لم ت املناطق التي فقدت فيها الرض من خالل الغمر أو الراض ي

 من سبل العيش 
ً

 التقليدية.في الحاالت التي يتطلب فيها إطار العمل التنموي الكبر تحوال

 تعزيز قدرات املؤسسات العاملة -

 عملية التخطيط إلطار عمل استعادة سبل العيش

عمل لتحديد ماهية الوضع السابق واالهداف  إطارالستعادة سبل العيش، من االفضل وضع 

كذلك الحدود املراد الوصول اليها من خالل استعادة سبل العيش. من املهم التفكير في تحسين 

سبل العيش عما كانت عليه قبل الكارثة، ولعل الكارثة في هذا السياق فرصة للتخلص من 

 إطاري سبل العيش. وعليه، لتحديد املوروثات الخاطئة والتجاوزات الى ترتيب يضمن التحسن ف

 العمل يجب: 

تقييم تأثير الكوارث على سبل العيش )نوع الجنس، تصنيف الفئات ذات االحتياجات  .1

 الخاصة(



92 
 

قاعدة معلومات حول سبل العيش بعد وقوع الكارثة )نوع الجنس، تصنيف الفئات ذات  .2

 االحتياجات الخاصة(

ورات املجتمعية املكثفة التي تشمل النساء وكبار تحديد التدخالت املناسبة من خالل املشا .3

 السن وذوي القدرات املختلفة واملجموعات الخرى التي تتطلب اهتماًما خاًصا

 تطوير سياسة الستعادة سبل العيش مع املبادئ التوجيهية واإلطار الزمني .4

 تحديد الهداف واملعالم .5

 تحديد الدوار املحددة ملختلف أصحاب املصلحة .6

 إطار للتقييم مع املؤشرات لتقييم االداءتطوير  .7

 إعداد استراتيجية الخروج .8
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 الفصل الخامس

 اعادة اعمار قطاعات البنية التحتية

 . القطاع الصحي1.5

تعتبر معايير اسفير الدنيا للرعاية الصحية تعبيًرا عملًيا عن الحق في الرعاية الصحية في 

املعتقدات واملبادئ والواجبات والحقوق املنصوص عليها ترتكز املعايير على  السياقات اإلنسانية.

في امليثاق اإلنساني. وتشمل هذه الحق في الحياة بكرامة، والحق في الحماية والمن، والحق في 

تعتبر الهجمات والتهديدات وغيرها من كما أنه  تلقي املساعدة اإلنسانية على أساس الحاجة.

ا العوائق العنيفة لعمل العاملين في 
ً
مجال الرعاية الصحية واملرافق ووسائل النقل الطبي انتهاك

للقانون الدولي اإلنساني. هذه الحماية مستمدة من االلتزامات الساسية باحترام وحماية الجرحى 

 واملرض ى.

اثناء الهدف من الرعاية الصحية في الزمات هو الحد من زيادة معدالت االعتالل والوفيات 

يعد الوصول إلى الرعاية الصحية املنقذة للحياة أمًرا بالغ الهمية في املراحل  لزمات اإلنسانية.ا

الولى من حالة الطوارئ. قد تشمل الرعاية الصحية أيًضا تعزيز الصحة والوقاية والعالج وإعادة 

التأهيل والرعاية التلطيفية في أي مرحلة من مراحل االستجابة. يمكن أن يكون تأثير الزمة على 

صحة العامة مباشًرا )إصابة أو وفاة من الزمة نفسها( وغير مباشر )تغيرات في الظروف ال

املعيشية، أو نزوح قسري، أو نقص الحماية القانونية، أو انخفاض الوصول إلى الرعاية 

الصحية(. إن االكتظاظ، واملأوى غير املالئم، وسوء الصرف الصحي، وعدم كفاية كمية املياه 

خفاض المن الغذائي، كلها عوامل تزيد من مخاطر سوء التغذية وتفش ي المراض ونوعيتها، وان

املعدية. يمكن أن تؤدي الضغوطات الشديدة أيًضا إلى حدوث حاالت صحية عقلية. يمكن أن 

يؤدي تآكل آليات الدعم االجتماعي وأنظمة املساعدة الذاتية إلى آليات التكيف السلبية وتقليل 

. يمكن أن يؤدي انخفاض الوصول إلى الرعاية الصحية وانقطاع اإلمداد سلوك طلب املساعدة

بالدوية إلى تعطيل العالج املستمر مثل الرعاية الصحية لألمهات وعالج فيروس نقص املناعة 

البشرية والسكري وحاالت الصحة العقلية. الهدف الساس ي لالستجابة الصحية أثناء الزمة هو 

، وبالتالي احتياجات االمراضالزائدة. تختلف أنماط الوفيات و  مراضاال منع وتقليل الوفيات و 

 حسب نوع ومدى كل أزمة. تختلف الصحيةالرعاية 

 Crude Mortalityاملؤشرات الكثر فائدة لرصد وتقييم شدة الزمة هي معدل الوفيات الخام )

Rate- CMR الخامسة )( ومعدل الوفيات الخام الكثر حساسية لألطفال دون سنthe under-

five crude mortality rate -U5CMR تشير مضاعفة أو أكثر من معدل الوفيات الخام .)
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 U5CMR) أو معدل وفيات الطفال دون سن الخامسة (CMR >1/10,000/day) الساس ي

>2/10,000/day) إلى حالة طوارئ صحية عامة كبيرة وتتطلب استجابة فورية ((Sphere, 2018. 

، إلى زيادة نزاع مسلحا ما تؤدي الزمات اإلنسانية، سواء كانت ناجمة عن كارثة طبيعية أو غالبً 

والوفيات بسبب المراض املعدية. الناس الذين ينتقلون إلى التجمعات السكانية  املرضمعدالت 

الضرر الذي  كماأو املالجئ املزدحمة يعني أن المراض مثل اإلسهال والحصبة تنتشر بسهولة. 

المراض املنقولة باملياه والنواقل تنتقل و يلحق بمرافق الصرف الصحي أو نقص املياه النظيفة 

بسرعة. يؤدي انخفاض مناعة السكان إلى زيادة القابلية لإلصابة بالمراض. يمكن أن يؤدي انهيار 

نية لفيروس نقص النظم الصحية إلى تعطيل العالج طويل المد، مثل توفير التطعيمات الروتي

ال  والسل، وعالج الحاالت البسيطة مثل التهابات الجهاز التنفس ي.19-البشرية وكوفيداملناعة 

تزال التهابات الجهاز التنفس ي الحادة واإلسهال والحصبة واملالريا مسؤولة عن أكبر معدالت 

م هذه المراض، اعتالل بين السكان املتضررين من الزمة. يؤدي سوء التغذية الحاد إلى تفاق

الهدف في أي أزمة هو منع المراض املعدية  خاصة عند الطفال دون سن الخامسة، وكبار السن.

وإدارة أي حاالت، وضمان االستجابة السريعة واملناسبة في حالة (, 1.5)انظر الجدول  من البداية

ملراقبة والكشف عن الوقاية وا تفش ي املرض. يجب أن تشمل التدخالت ملعالجة المراض املعدية

 .لالنتشارتفش ي املرض والتشخيص وإدارة الحاالت واالستجابة 

 اعتبارات خاصة لحماية الرعاية الصحية

يتطلب منع الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وسيارات اإلسعاف والعاملين في مجال الرعاية 

الصحية جهوًدا متواصلة على املستوى الدولي ومستوى الوالية واملجتمع. ستختلف طبيعة 

ا كبيًرا حسب السياق ويجب معالجتها واإلبالغ عنها. لحماية الرعاية الصحية، 
ً
التهديدات اختالف

مراعاة القضايا التالية في عملهم وفي دعم وزارات الصحة أو  العاملين في املجالعلى  يجب

يجب على  -وخاصة أثناء النزاع  -الطراف الخرى ذات الصلة. خالل جميع حاالت الطوارئ 

أن يقدموا أنفسهم على أنهم محايدون وغير متحيزين وأن يتصرفوا وفًقا لهذه  العاملين في املجال

 املبادئ، حيث قد ال يفهم ذلك جيًدا أطراف النزاع أو املجتمع أو املرض ى.

م رعاية يقدتاملبادئ اإلنسانية و  يجب اتباععند تقديم الخدمات الطبية الهامة املنقذة للحياة، 

حاجة وحدها. تعزيز الحياد ورعاية الجرحى واملرض ى دون تمييز صحية غير متحيزة على أساس ال

وضمان سالمة املرض ى والحفاظ على سرية املعلومات الطبية والبيانات الشخصية. قد يساعد 

القبول من املجتمعات املحلية واملسؤولين وأطراف النزاع في حماية الرعاية الصحية. يجب على 

م والحفاظ على مفهوم النزاهة والحياد. ستؤثر أيًضا معايير تثقيف من حوله العاملين في املجال

الرعاية في منشأة الرعاية الصحية وجودة الخدمات واملوقع )على سبيل املثال، إذا كانت تقع 

 بالقرب من معسكر عسكري( على هذا التصور.
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 االوبئة حدود التنبيه وتفش ي. 1.5جدول 

 باءالو  التنبيه (عتبةحد ) التفش ي (عتبةحد )

حالتان مصابتان بإسهال مائي حاد وجفاف  حالة واحدة مؤكدة

شديد لدى الشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

سنتين أو أكثر، أو يموتون من اإلسهال املائي 

الحاد في نفس املنطقة خالل أسبوع واحد من 

 بعضهم البعض

وفاة من اإلسهال املائي الحاد  حالة واحدة

سنوات  5الوخيم لدى شخص يبلغ من العمر 

 أو أكثر

حالة واحدة من حاالت اإلسهال املائي الحاد، 

وكانت نتيجة االختبار إيجابية للكوليرا عن 

طريق االختبارات التشخيصية السريعة في 

 منطقة ما

 كوليرا

تقرر على املستوى القطري حسب 

 السياق

 مالريا املستوى القطري حسب السياقتقرر على 

 مرض الحصبة حالة واحدة حدد على املستوى القطري ت

حاالت في السبوع )في عدد  5

 (30000السكان أقل من 

شخص في  100000حاالت لكل  10

السبوع )في عدد سكان يتراوح بين 

 (100000و  30000

حالتان مؤكدة في أسبوع واحد في 

 أحد املخيمات

أسبوع واحد )في عدد السكان أقل  حالتان في

 (30000من 

حاالت في السبوع )في عدد سكان يتراوح بين  3

 (100000و  30000

 التهاب السحايا

الحمى النزفية  حالة واحدة حالة واحدة مؤكدة

 الفيروسية

 حمى صفراء حالة واحدة حالة واحدة مؤكدة

استخدام السلحة"، مع ترك السلحة خارج عادة ما تطبق مرافق الرعاية الصحية سياسة "عدم 

املنشأة أو سيارة اإلسعاف. هذا يعزز بيئة محايدة، ويمكن أن يساعد في تجنب التوترات أو 

ا بحد ذاتها.
ً
 تصعيد النزاع داخل املنشأة، ويمكن أن يمنع املنشأة من أن تصبح هدف

اطر. في الوقت نفسه، فهم كيف اتخاذ تدابير المن املادي لحماية املنشأة واملولفين من املخ

 يمكن أن تؤثر اإلجراءات المنية على تصور الجمهور العام وقبوله ملرفق الرعاية الصحية.

عملية اعادة االعمار هي عملية لها من التعقيدات ما يكفي وذلك الن هناك اعتبارات دولية ناتجة 

 ملحاذير من الفشل. عن الخبرة في جميع انحاء العالم تبين عوامل النجاح وكذلك ا
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 ،فان هناك معايير يجب اتباعها من اجل توفير الجهد للوصول الى النجاح ، "سفيروفًقا ملعايير 

يجب إنشاء مرافق الرعاية الصحية أو إصالحها لتكون قادرة على الصمود ففي القطاع الصحي 

املرافق ملعايير البناء . يجب أن تمتثل هذه ووصول الجميع اليهافي وجه الكوارث ولضمان السالمة 

، بما في ذلك متطلبات إمكانية املطلوبة محليا ودوليا الخاصة بالقطاع وإجراءات املوافقة

تقدم في الغالب الوصول ملن يعانون من إعاقة حركية أو بصرية أو تواصلية. في معظم البلدان، 

 م
ً
ا تقدم املستشفيات املستشفيات والعيادات التي تديرها الحكومة الخدمات الصحية. عادة

رعاية طبية طارئة و / أو ثانوية، وبالتالي فهي تتطلب اهتماًما خاًصا من أجل االستمرار في تقديم 

ولكي تتم عملية اعادة االعمار  الخدمات في لل الظروف العادية وكذلك في حاالت ما بعد الكارثة.

لبناء والحفاظ على العالقات تكريس الوقت فان هناك جهات متعددة لها ادوار مختلفة من اجل 

 مع الحكومة املحلية / الوطنية في تخطيط املشروع. 
ً
هذه العملية يمكن أن تستغرق وقًتا طويال

شراك املندوبين أو كبار املولفين املحليين، حيث قد يميل املسؤولون خاصة إل أهمية هناك لذلك 

في املؤسسات الصحية لكبر حجم امليزانية  الحكوميون إلى عدم االستجابة لطلبات املولفين

حية املحلية طوال الحفاظ على عالقة عمل وثيقة مع السلطات الصلذلك من الواجب املطلوبة، 

علما  يكون لذلك تأثير سلبي على املشروعو املحتملة لنها تظهر  عالجة الخالفاتتنفيذ املشروع مل

ل وتقديم املساعدة اللوجستية والغطاء بان السلطات املحلية هي االقدر على تقديم الحلو 

 .القانوني

تكامل ميزات الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الصحة أمر حاسم للجميع ويجب أن يعطى 

أولوية عالية. في حين أن إعادة البناء وإعادة املعدات سيكونان أمًرا حاسًما لتلبية االحتياجات 

خدام ذلك كفرصة للتخطيط طويل الجل العاجلة للمجتمعات املتضررة، يمكن أيًضا است

لتحسين الرعاية الطبية ودمج ميزات مقاومة الكوارث. ينبغي مراجعة السياسات في قطاع الصحة 

وتعزيزها لدعم التعافي السريع. سينصب التركيز على املدى القصير واملتوسط على توفير 

قلًيا في الكارثة، باإلضافة إلى الخدمات بشكل فوري للمصابين واملرض ى واملتضررين جسدًيا أو ع

إصالح وإعادة بناء الصول املفقودة أو التالفة. في حين أن الجوانب طويلة الجل يجب أن تنظر 

يمكن أن يبدأ العمل التحضيري الولي لهذا المر مبكًرا بشكل كاٍف  . في تحسين املرافق الطبية

 .Disaster Recovery Toolkit 2015)) خالل املدى املتوسط أو حتى خالل املدى القصير

 . الشراكات ومذكرات التفاهم1.1.5

نظرا الشتراك العديد من املؤسسات منها الدولية واملحلية واملنظمات غير الحكومية وذلك الن 

الحكومة او السلطات املحلية ال تمتلك االمكانات املطلوبة في حال الكوارث، فان الجهات 

في حالة عدم إمكانية حل النزاعات مع قد ينشأ عنها خالفات، فاملتعددة لها ادوار مختلفة 

للحصول على الدعم والتوجيه.  بكبار املدراءل اتصيمكن االالسلطات املحلية من جانب واحد، 
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. على سبيل وعرفيا في البلد املضيف آلية تسوية املنازعات مقبولة ثقافيا ان تكون  مع مراعات

، من غير املقبول أن يتدخل الشخص الصغر سًنا أو يقترب رافواالع املثال، في بعض الثقافات

عند الشروع في إعادة البناء للبنية التحتية الصحية، ينبغي  من شخص أكبر سًنا لحل النزاع.

تشجيع الروابط مع الوزارات الحكومية املختصة والسلطات املحلية والتعاون مع مجموعة 

 :. هذا النهج سوف Health cluster الصحة

 عزز التآزر ي 

 ازدواجية الجهودمن ل يقل 

 االستخدام الفضل للموارد يشجع 

 عزز املمارسات الجيدة وضمان االستدامة.ي  

  لتعزيز الشراكات والتنسيق على جميع مستويات التدخل، ينبغي عقد اجتماعات أو ورش

 عمل منتظمة

يجب إنشاء لجان توجيهية لتحديد الدوار وتحديثها وتوضيح توقعات مختلف أصحاب املصلحة. 

تتألف من جميع أصحاب املصلحة املشاركين في إدارة املشروع وتمثل جميع املستويات اإلدارية 

وزارة الطاقة للمشروع لتبادل املعلومات واتخاذ القرارات وتنسيق الدعم الفني من وزارة الصحة و 

على اعتبار ان جميع تلك االمور مطلوبة إلدارة  والشركاء الرئيسيين الخرين والكهرباء واملياه

يجب إبرام مذكرات تفاهم أو اتفاقيات شراكة مناسبة بين مجموعات كما و . القطاع الصحي

واملؤسسات ، املؤسسات الوطنية الشريكةالوطنية املضيفة، و  املؤسساتأصحاب املصلحة مثل 

. يجب أن تنص الساسية الخرى صحة والسلطات ، والحكومة / وزارة الواملنظمات الدولية

عليها  التعقيبمذكرات التفاهم بوضوح على أدوار ومسؤوليات جميع الطراف وأن تتم مراجعتها و 

. يجب أن تكون مفصلة قدر اإلمكان وأن املمثل لكل شريك على حدامن قبل الفريق القانوني 

رف الصحي، وما إلى ذلك( وأن تحدد املكونات العامة للبرنامج )مستشفى، وإمدادات املياه، والص

 تشير بوضوح إلى اإلطار الزمني وامليزانية.

نظرا لهمية مذكرات التفاهم بين الشركاء، فيما يلي عرض ملذكرة تفاهم بين االتحاد الدولي 

إلنشاء مرافق  بلد مافي  وزارة الرعاية الصحية والتغذيةلجمعيات الصليب الحمر والهالل الحمر 

 IFRC, 2012)تهاء من الحرب. مترجم من االنجليزية الى العربية )صحية بعد االن
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 مذكرة تفاهم بني حكومة )الدولة( )وزارة الرعاية الصحية والتغذية( و )اجلمعية الوطنية(
 مرافق صحية

)اجلمعية الوطنية( بدعم من االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر ذكرة تفاهم بني حكومة )الدولة( وم
 واهلالل األمحر بدعم من املاحنني من )اجلمعية الوطنية الشريكة(

أبرمت مذكرة التفاهم هذه بني سكرتري وزارة الرعاية الصحية والتغذية؛ نيابة عن حكومة البلد، كطرف 
 واحد؛ واألمني/ املدير العام، نيابة عن )اجلمعية الوطنية( اليت حتمل اتفاقية وضع مع حكومة )الدولة(.

  ؛بينما
ميكن أن متنع االستجابة الفورية يف حاالت الطوارئ الطبية العديد من التعقيدات. حددت تقييمات 
احلاجة إىل تعزيز االستعداد للطوارئ واالستجابة هلا على مجيع املستوايت داخل النظام الصحي احلايل يف 

 )البلد(.
 وحيث؛

يات األطراف املعنية يف تنفيذ املشروع لتحسني اهلدف العام ملذكرة التفاهم هذه هو حتديد أدوار ومسؤول
خدمات املستشفى للجرحى واملرضى النازحني داخلًيا والسكان املقيمني يف منطقة / حمافظة )بلد(. 

 لتسهيل هذه العملية، سيتم إنشاء عدد من املباين يف املنطقة / املقاطعة.
 وحيث؛

والتغذية )املشار إليها فيما يلي ابسم وزارة الصحة( ترغب احلكومة ابلتشاور مع وزارة الرعاية الصحية 
والسلطات ذات الصلة والوكاالت األخرى ذات الصلة تقديرًا لكرم )اجلمعية الوطنية( يف الرد ابملثل من 

 خالل تقدمي مجيع املساعدات غري النقدية الالزمة لضمان التنفيذ السلس والسريع للمشروع.
 لنحو التايل:اآلن مذكرة التفاهم هذه على ا

تكون هذه االتفاقية سارية املفعول من اتريخ تنفيذها وتظل سارية املفعول حىت اتريخ التسليم النهائي 
 للمشروع )املشاريع( إىل احلكومة.

تغطي هذه االتفاقية إعادة بناء / جتديد املرافق الصحية يف شكل عدد من املباين املنفصلة يف املنطقة / 
مة التفصيلية ملرافق املشروع اليت تغطيها هذه االتفاقية يف امللحق األول، واليت تشكل احملافظة. ترد القائ

 جزًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية، واليت ميكن تعديلها من وقت آلخر بناًء على اتفاق الطرفني.
لتجديد املطلوبة توافق )اجلمعية الوطنية( اليت تدعمها اجلمعية الوطنية الشريكة على تنفيذ إعادة البناء وا

للمرافق الصحية نيابة عن احلكومة. يف هذا الصدد تلتزم )اجلمعية الوطنية( واجلمعية الوطنية الشريكة مبا 
 يلي:

أ. االلتزام يف إمجايل إنشاء عدد من املباين يف املنطقة / املقاطعة على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية 
 املشروع.
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وية على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية املشروع خلدمة املعدات خالل ب. توريد املعدات الطبية احلي
 فرتة الضمان من خالل وكالئها احملليني اخلاضعة لتوافر التمويل.

ج. إلشراك أنفسهم يف تنفيذ مسؤولياهتم املنصوص عليها يف هذا املستند وفًقا للمبادئ التوجيهية 
 من قبل احلكومة.وتصميم املواصفات واملعايري املمنوحة هلم 

د. إلشراك املقاولني / االستشاريني الضروريني املسجلني أو املصرح هلم ابلعمل يف الدولة وتوفري اإلشراف 
 العام على التنفيذ الناجح للمشاريع.

 ه. لرتتيب املقاولني للوفاء ابلتزاماهتم خالل فرتة املسؤولية عن العيوب
 الوطنية( واجلمعية الوطنية الشريكة، ستضمن احلكومة توفري األرض  وفًقا ملا مت االتفاق عليه مع )اجلمعية

 املناسبة للمشاريع وستضمن أن مجيع تصاريح األراضي الالزمة واألذوانت األخرى مرتبة.
  تساعد احلكومة يف ضمان اإلجناز الناجح للمشروع من خالل توفري مجيع املتطلبات غري النقدية الالزمة

املشروع، مبا يف ذلك، من بني أمور أخرى، مجيع اإلعفاءات من ضريبة القيمة للتنفيذ الناجح هلذا 
املضافة، ومجيع النصائح الفنية الالزمة، واملوافقات احلكومية، وحل النزاعات على األراضي أو القضااي 

 السياسية وما إىل ذلك. ومع ذلك، جيب أن يتم ذلك وفًقا للسياسات واللوائح املالية للحكومة.
  م احلكومة من خالل وزارة الصحة بتعيني شخص لديه خربة مثبتة يف هذا اجملال ميثل احلكومة وجلنة تقو

 إدارة املشروع.
  سيقوم االستشاري، نيابة عن احلكومة، إبعداد خطة التطوير لبناء / جتديد املستشفى / املؤسسة

واملعتمدة من قبل احلكومة ستعامل ابلتشاور مع وزارة الصحة ومجيع اخلطط اليت أعدها االستشاري 
 على أهنا خطط حكومية، واليت من أجلها جيب على احلكومة الوفاء اباللتزامات املالية إن وجدت.

  ستتخذ احلكومة من خالل وزارة الصحة الرتتيبات الالزمة لتسهيل وإاتحة مجيع املتطلبات غري النقدية
ل إىل منطقة املشروع، وأتشريات املندوبني / املوظفني لتنفيذ الربانمج، مثل السماح للموظفني ابلوصو 

 وتصاريح العمل وما إىل ذلك.
  تقوم احلكومة من خالل وزارة الصحة مبراقبة تقدم املشروع من أجل ضمان التوافق مع اإلرشادات

معية واملواصفات والتصاميم واملعايري على النحو املتفق عليه بني األطراف. جيب على احلكومة إبالغ )اجل
الوطنية( واجلمعية الوطنية الشريكة على الفور إذا وجدت احلكومة أي إخفاق يف االمتثال هلذه الواثئق 

 يف املعايري املتفق عليها.
 .تضمن احلكومة احلصول على املرافق مثل املاء والكهرابء الالزمة ألغراض املشروع 
  هي من خالل التوقيع على شهادات التسليم عند االنتهاء من املشاريع، ستتوىل احلكومة اهلياكل كما

 املقابلة وضمان استمرار تشغيل وإدارة املرافق.
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  يتعهد مجيع األطراف يف مذكرة التفاهم هذه ببذل قصارى جهدهم إلكمال األعمال احملددة يف الوقت
 املناسب.

 لية للمنطقة. توافق )اجلمعية الوطنية( سرتاقب البياانت وتقيمها وتناقش التقدم مع مدير احلكومة احمل
وزارة الصحة على السماح لـ )اجلمعية الوطنية( / )اجلمعية الوطنية الشريكة( ابستخدام املعلومات 
املتعلقة أبنشطة فريق املستشفى امليداين يف منشورات )اجلمعية الوطنية( / )اجلمعية الوطنية الشريكة( ، 

 مبا يف ذلك توفري املعلومات للماحنني.
 ل )اجلمعية الوطنية( و )اجلمعية الوطنية الشريكة( أو عدم قدرهتما على إكمال مكوانت يف حالة فش

الربانمج يف إطار اختصاصهما أو خالل الفرتة احملددة، يتعني عليها إكمال العمل املطلوب على وجه 
من  السرعة، وخالل ذلك )اجلمعية الوطنية( ( ال حيق له التمتع أبي امتيازات أو مزااي أو غريها

 التسهيالت املتاحة ألغراض الربانمج.
  ستبذل )اجلمعية الوطنية( و )اجلمعية الوطنية الشريكة( قصارى جهدمها لضمان البناء السليم، والتعديل

التحديثي للمستشفيات من خالل التعاقد مع املهنيني املسجلني أو املصرح هلم يف )الدولة(. ومع ذلك، 
ال )اجلمعية الوطنية( وال )اجلمعية الوطنية الشريكة( جيب أن تقبل أي مت االتفاق مبوجب هذا على أنه 

مسؤولية عن املطالبات الناشئة عن األنشطة اليت يقوم هبا أي طرف اثلث أو احلكومة، مبا يف ذلك 
تصميم وبناء املبىن و التوافق النهائي مع القوانني واملعايري الوطنية. جيب على احلكومة الدفاع عن 

ة الوطنية( و )اجلمعية الوطنية الشريكة( وإبعاد الضرر عنها وتعويضها فيما يتعلق أبي مطالبات )اجلمعي
 من طرف اثلث.

  يتم تعيني جلنة ادارة املشروع لتنفيذ املشاريع وستتضمن عضوين من الصليب األمحر )أحدمها من
األقل من اللجنة نيابة عن  )اجلمعية الوطنية( واآلخر من )اجلمعية الوطنية الشريكة( وعضو واحد على

احلكومة: يرأس جلنة إدارة املشروع ممثل )اجلمعية الوطنية( وتقوم اللجنة العسكرية اخلاصة بدورها بتعيني 
 جلان على مستوى املستشفى من أجل التنفيذ السلس للمشروع إذا لزم األمر.

 عية الوطنية الشريكة( حتكمها القواعد من املفهوم واملتفق عليه أن مجيع أنشطة )اجلمعية الوطنية( و )اجلم
واملبادئ املعمول هبا يف املنظمتني ابإلضافة إىل القواعد واملبادئ املعمول هبا حلركة الصليب األمحر 

 واهلالل األمحر.
  جيوز لألطراف يف هذه االتفاقية االنسحاب من التزاماهتم مبوجب مذكرة التفاهم هذه إما عن طريق

أو من قبل أي من الطرفني عن طريق إخطار الطرف اآلخر كتابًيا بنيته االنسحاب. يف املوافقة املتبادلة 
 حالة االنسحاب أو اإلهناء، تكون املواد غري املستخدمة من املشروع ملًكا لوزارة الصحة.

 لن يكون أي طرف مسؤواًل عن أي إمهال يف ظل حاالت القوة القاهرة املقبولة؛ 
  املذكورة أعاله مبوافقة متبادلة من الطرفني؛جيوز تعديل الشروط 
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  حتافظ )اجلمعية الوطنية( بشكل صارم على سرية املعلومات اخلاصة بتقدمي اخلدمة. جيب تقدمي مجيع
املعلومات املتعلقة ابلبناء أو تقدمي اخلدمة إىل وزارة الصحة وال ينبغي تقدمي أي تعليقات عامة يف هذا 

طنية( ، دون موافقة أمني وزارة الصحة. ابإلضافة إىل ذلك، ستعمل الصدد من قبل )اجلمعية الو 
)اجلمعية الوطنية( / )اجلمعية الوطنية الشريكة( وفًقا للمبادئ األساسية حلركة الصليب األمحر واهلالل 

 األمحر.
  ال شيء يف مذكرة التفاهم هذه يعدل أو يغري أبي شكل من األشكال أحكام اتفاقية احلالة العامة

 وقعة يف تاتريخ  بني )اجلمعية الوطنية( / )اجلمعية الوطنية الشريكة( وحكومة )الدولة(.امل
  يف هذا اليوم  مت التوقيعمبوجب هذا يف وزارة الرعاية الصحية والتغذية،  وقع االطرافيف شاهد حيث-

 .---عام --
املدير العام )اجلمعية     (منسق الدولة )اجلمعية الوطنية الشريكة     سكرتري وزارة الصحة والتغذية

 الوطنية(
  -------مكان:
 -------اتريخ: 

 التفاهم انتهت مذكرة

 . اختيار املوقع2.1.5

مرافق الرعاية الصحية.  اعادة اعماريعد اختيار املوقع املناسب من أهم الخطوات في تخطيط 

قبل الحكومة والسلطات  اعادة االعمار يكون منالرض لنشطة  ان تخصيصمن املعلوم 

تأكد من ملكية االرض وكذلك هل ستدعم إمدادات يجب الاملحلية. قبل قبول املوقع املخصص، 

املياه وشبكة الكهرباء البنية التحتية التي يتم تطويرها خدمة املستشفى او املرفق الصحي كما 

نفس لة إعادة البناء في تقييم نوع املخاطر التي من املحتمل أن تواجهها املنطقة. في حا يجبو 

 ما إذا كان الهيكل قد تضرر نتيجة لسوء التصنيع أو التصميم. يجب تقييم تضرر املرفق املموقع 

 او وجود مواصالت امنة للمكان.  بسهولةالتأكد من امكانية وصول السكان الى املكان 

ال يحقق الشروط قع دراسة جدوى. إذا كان من الواضح أثناء تقييم املوقع أن املو ينصح بإجراء 

 .مكان اخر طلبإعادة التفاوض مع السلطات و  سالفة الذكر فيجب

 الجنس. البنية التحتية الصحية املراعية ملنظور 3.1.5

في الوصول إلى الخدمات الصحية الريفية تحديد التحليل  االجتماعيةتستلزم االعتبارات 

ولتحقيق ذلك، من الضروري التركيز على جمع  فيما يتعلق بالحصول على الخدمات املجتمعي

البيانات املصنفة حسب الجنس والعمر كأساس لتحسين فهم الحواجز الجنسانية للنساء 
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والفتيات والفتيان والرجال للوصول املتساوي إلى الخدمات واملرافق الصحية الساسية. من املهم 

التي قد تمنع النساء من الوصول إلى يد والعادات والتقالتحديد املحرمات واملمارسات الثقافية 

ل ااملرافق الصحية. على سبيل املثال، في مجتمعات معينة قد يكون من غير املناسب أن يقوم عم

الرعاية الصحية الذكور بفحص النساء، ويجب أن تكون مرافق الرعاية الصحية موجودة في 

 . حتى تتمكن النساء من الوصول اليها مناطق آمنة

 تصميملا. 4.1.5

تتضمن مرحلة التصميم سلسلة من القرارات التي يجب أخذها في االعتبار. يجب معالجة 

 القضايا التالية منذ بداية تطوير املشروع:

 اختيار موقع البناء 

 هيكل املبنى وحجمه 

  يجب أخذ احتياجات املياه والصرف الصحي في االعتبار )راجع قسم املياه والصرف الصحي

 املعلومات(ملزيد من 

 نظام إدارة النفايات املناسب للمستشفى مع مراعاة املعايير البيئية 

 ينبغي تناول سالمة وأمن املرض ى واملولفين في التخطيط العام 

 من  سهولة الوصول للمرض ى ذوي اإلعاقة وكبار السن 
ً
على سبيل املثال، املنحدرات بدال

 صول / الخروج في أوقات الكوارث.املصاعد من حيث الصيانة طويلة الجل وتحسين الو 

  يجب مراعاة الثقافة والتقاليد املحلية عند تخطيط املنشأة مع مراعاة احتياجات النساء

 والرجال

 حجم ووليفة كل مساحة وميزات التصميم بما في ذلك عبء اإلشغال املتوقع،  تحديد

 وأعداد املولفين، واملرض ى، واملقيمين، والزوار

 رد تسليم املبنى إلى املستلمتكاليف الصيانة بمج 

 .تتأثر التكاليف  يجب أن تكون مواد البناء املستخدمة متينة ومتوافقة مع الظروف املناخية

بتوافر املواد واملعدات والعمالة والوقت الذي يستغرقه إنشاء املوقع. خالل مرحلة 

ميزانية  لخذها بعين االعتبار فيتضمين مخصص تكاليف الصيانة يجب التخطيط، 

 املستلم.

قد يعتمد املخططين إلعادة اعمار القطاع الصحي وخاصة املستشفيات بعض املعايير 

واملستويات واملفاهيم من الحماية للمنشأة واالفراد والذي قد ينعكس على الحالة االنشائية 

 يقدم شرحا مبسطا لهذه املفاهيم.  .2.5والتصميم وتكلفة االنشاء. الجدول 
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 لتصميم املرافق الصحية الجديدة. .2.5جدول 
ً
 تعاريف مفاهيم أكثر تحديدا

الحد الدنى من الحماية املطلوبة في الهيكل لضمان أنه ال ينهار أو 

يعرض حياة أولئك الذين يشغلون مبنى أثناء كارثة طبيعية للخطر. 

 هو مستوى الحماية الكثر استخداًما في بناء املرافق الصحية

 حماية الحياة

Life protection: 

املستوى الذي يحمي كل أو جزء من البنية التحتية واملعدات، على 

الرغم من توقف املنشأة عن العمل. سيضمن هذا املستوى من 

الحماية أن املنشأة ستستأنف عملياتها في إطار زمني وبتكلفة 

 تتماش ى مع قدرة املؤسسة

 حماية االستثمار

Investment protection: 

 

الحماية للمنشأة ال يهدف فقط إلى منع إصابة شاغليها هدف 

وإلحاق الضرر بالبنية التحتية، ولكن الحفاظ على عمليات املنشأة 

ووليفتها بعد وقوع الكارثة. وهو أعلى هدف للحماية: ويشمل حماية 

 الحياة وحماية االستثمار

 حماية التشغيل

Operation protection:  

 

فة كافية إلحداث ضرر في مكان معين في حدث من أصل طبيعي وكثا

 وقت معين

 الخطر الطبيعي

Natural hazard:  

مجموعة من الوثائق املعدة ملديري املشاريع واملهنيين املشاركين في 

، حلية. تتضمن املستندات التعاقديةتقييم املخاطر اإلقليمية وامل

عايير وتصميم املشروع، وإجراءات البناء والتفتيش، والقواعد وامل

، ط النهائية للهيكلاملعمول بها، وشهادات سالمة املكونات، والخط

 ومكوناته وأنظمة الحماية، وشهادات االمتثال ملواصفات املشروع

 تقرير التنفيذ

As-built report: 

 

العناصر التي تشكل جزًءا من النظام االنشائي للهيكل، مثل العمدة 

 والحزم والجدران والساسات واالسقف

 املكونات اإلنشائية

Structural components: 

العناصر التي ليست جزًءا من النظام املقاوم للهيكل. وتشمل 

العناصر واملعدات املعمارية والنظمة الالزمة لتشغيل املنشأة. 

بعض العناصر غير الهيكلية الكثر أهمية هي: العناصر املعمارية 

ل التسقيف والزوائد. مثل الواجهات والقسام الداخلية وهياك 

تشمل النظمة واملكونات غير اإلنشائية خطوط الحياة واملعدات 

الصناعية والطبية واملخبرية واالثاث وأنظمة التوزيع الكهربائية 

 وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء واملصاعد

 املكونات غير الهيكلية

nonstructural components: 

 

تستند إلى الخبرة النظرية والتجريبية ملختلف مجموعة من التدابير، 

 التخصصات املشاركة، لحماية وتحسين أداء املكونات الهيكلية

 التفصيل الهيكلي

Structural detailing: 

مجموعة من التدابير، تستند إلى الخبرة النظرية والتجريبية ملختلف   التفاصيل غير الهيكلية
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غير  التخصصات املشاركة ، تهدف إلى حماية وتحسين أداء املكونات

 الهيكلية.

Nonstructural detailing:  

الوثائق القانونية التي تنص على خصائص مقاول أو عقود التصميم 

أو البناء )الطراف املعنية، واملبالغ املالية، واملواعيد النهائية، وطرق 

الدفع، وما إلى ذلك( والخصائص التقنية للبناء )الخطط العامة 

واملفصلة، واملكونات الهيكلية وغير الهيكلية، املعايير والقوانين 

الكثر اتباًعا، ومتطلبات التفتيش املتخصصة، وطرق البناء املوص ي 

 بها وغير املقبولة، وما إلى ذلك(

 وثائق املناقصة

Tender documents:  

 

النشطة التي تهدف إلى ضمان تلبية متطلبات املشروع في مسائل 

جودة القوى العاملة، واستخدام عملية البناء ومواد ذات مثل: 

جودة تتناسب مع أهداف املشروع، وتحقيق الحكام املنصوص عليها 

في املعايير والرموز املشار إليها في العقود، و شهادات سالمة املكونات 

 وغيرها

 التفتيش املتخصص

Specialized inspection:  

والتي تنطوي على معدات أو مواد خطرة أو الخدمات املنقذة للحياة، 

يحتمل أن تكون خطرة، أو قد يؤدي فشلها إلى حدوث فوض ى 

 وارتباك بين املرض ى أو املولفين

 الخدمات الحرجة

Critical services:  

 

نظام هيكلي مصمم خصيًصا لتحمل تأثير القوى الخارجية. يجب 

اسبة مع هدف تصميم النظام الهيكلي بطريقة تجعل تفاصيله متن

 الحماية املختار للهيكل

 نظام مقاوم

Resistant system:  

الجهزة واإلجراءات التي تهدف إلى توفير السالمة للمكونات الهيكلية 

 وغير الهيكلية للمبنى وتلبية أهداف الحماية

 نظام الحماية

Protection system:  

 . املشتريات واملناقصات5.1.5

والدوليين لتقديم العطاءات. ومع ذلك، قبل دعوة الشركات  املحليينيمكن دعوة املقاولين 

التشريعات الداخلية ملعرفة ما إذا كان مسموًحا  يجب االطالع علىالدولية لتقديم عطاءات، 

 أيًضا تزويد املستشفى باملعدات. العطاءبذلك. إلى جانب مواد البناء، قد يشمل 

 املناقصة

لحمل الشركات على تقديم العطاءات هما إما مناقصات مفتوحة أو الطريقتان الكثر شيوًعا 

 مؤهلة مسبًقا

يتم اإلعالن عنها في الصحف املحلية أو من خالل وسائل االتصال املقبولة محلًيا.  :املفتوحة

يمكن لي شركة تستوفي املعايير املحددة للمشروع مثل التغطية التأمينية واملؤهالت والخبرة ذات 
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يم عطاءها. تستخدم هذه الطريقة في الغالب للمناقصات الصغيرة حيث توجد القدرة الصلة تقد

 ملعظم شركات املقاوالت. املحلية

ا
ً
: تستخدم في الغالب للمشاريع الكبيرة. عادة ما يتم دعوة شركات معينة لتقديم مؤهل مسبق

لية تقديمها للمناقصات عطاءاتها. تتمثل مزايا هذه الطريقة في أن الشركات الراسخة تزداد احتما

 عند التنافس مع عدد محدود من املجموعات املؤهلة املماثلة.

 خيارات العقود واملقاوالت

 يمكن تحديد االستشاري وإشراكه إما بشكل مباشر أو من خالل عملية عقد تقليدي ،

مناقصة، والتي قد تكون مفتوحة أو مؤهلة مسبًقا. من وجهة نظر الشفافية والنزاهة، ال 

 ينصح بمنح العقود املباشرة

 هو طريقة أسرع لبدء املشاريع. نظًرا لن املقاول واالستشاري يعمالن مًعا،  تسليم املفتاح

 فإن هذا يتطلب عملية مناقصة واحدة فقط

 تقوم الحكومة بعد ذلك بتنفيذ البرنامج وتنفيذ الترتيبات التعاقدية املطلوبة إقامة شراكة ،

 . التمباشرة مع شركات املقاو 

 العقد يجب االخذ بها عند تنفيذ اعتبارات

 متأصلة وبالتالي يجب توقعها في جميع مشاريع البناء، لألسباب التالية: :variationsاالختالفات 

 تغيير املتطلبات / الخطط من قبل املستخدم النهائي / املالك

 التغييرات والخطاء والسهو في التصميم

 القياس في جداول الكمياتالخطاء / اقل / اكثر في 

 تغيير في التصميم بواسطة استشاري / املالك

 استبدال املواد أو اإلجراءات

 تغييرات في التشريعات خالل فترة البناء تتطلب تعديل

 متطلبات أساس إضافية بسبب لروف املوقع السيئة املحلية

 سوء التدفق النقدي واملدفوعات للمقاول.

تمديد او  تكاليف اإلضافية التي يطالب بها االستشاري واملقاول  إلى يمكن أن تؤدي االختالفات

 الوقت للعقد.

تنشأ عادة بين أطراف عقود البناء. يمكن أن يكون هذا نتيجة ملشاكل مثل؛  :Claims املطالبات

التأخير والتغييرات والظروف غير املتوقعة وعدم كفاية املعلومات والصراعات. يمكن تقديم 

مطالبات بالتعويض عن الخسائر واملصروفات وتمديد الوقت والضرار وما إلى ذلك. يجب أن 

شكل مطالبة وكيف يجب التعامل معها. قد تكون هناك أيًضا يحدد العقد ما يمكن أن ي

 مطالبات مرتبطة بتعيين خبراء استشاريين.
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تصف تلك الحداث التي ال يمكن السيطرة عليها )مثل الحرب : Force majeure القوة القاهرة

أو التوقف عن العمل أو الطقس القاس ي( التي ال تقع على عاتق أي طرف والتي تجعل من 

عب أو املستحيل تنفيذ العمال العادية. يجوز للشركة إدراج بند القوة القاهرة في العقد الص

إلعفاء نفسها من املسؤولية في حالة عدم قدرتها على الوفاء بشروط العقد )أو إذا كانت محاولة 

 القيام بذلك ستؤدي إلى فقدان أو تلف البضائع( لسباب خارجة عن سيطرتها.

 ودةجال. رقابة 6.1.5

ناجًحا ومستداًما، من الضروري التأكد من وضع تدابير مراقبة  اعادة اعمارلكي يكون أي مشروع 

 اعادة االعمارالجودة وااللتزام بها طوال دورة املشروع، أي من دراسة الجدوى والتصميم إلى 

املراقبة يجب ، االنشاءو التخطيط إلعادة االعمار وتركيب التجهيزات واملعدات. من خالل مرحلتي 

والتحقق بانتظام نظًرا لنها تقلل من تكاليف اإلصالح بعد اكتمال املشروع. على هذا النحو، فإن 

ضمان الجودة واملراقبة من أولويات البرنامج. يجب على الكادر الفني زيارة املوقع وفحص مواد 

نفيذه حسب الخطة أكد من أن املشروع يتم توالت البناء في مراحل مختلفة ملراقبة جودة البناء

واملواصفات واتباع أكواد البناء. من املهم التأكد من أن املرافق التي يتم تسليمها آمنة وذات جودة 

 عند االنتهاء.

 . الصيانة والتسليم7.1.5

 ما تكون مجموعة من الوزارات )التنمية، واملياه والصرف الصحي، والبيئة، وما إلى ذلك( 
ً
عادة

يجب أن يمها باإلضافة إلى مقدمي الخدمات. ل النظمة التي يتم ترممسؤولة عن تنظيم وتموي

تشارك السلطات املحلية )مجلس املياه، الكهرباء، مجلس إدارة النفايات، إلخ( في القرارات 

 املتعلقة بإعادة تأهيل و / أو تطوير البنية التحتية الحيوية. من الضروري التأكد مما يلي:

  إنشاؤها متينةالبنية التحتية التي يتم 

 .يمكن الحفاظ عليها بشكل صحيح من قبل السلطة املختصة بعد تسليمها 

من الهمية بمكان أن تشارك السلطة املسؤولة في النهاية عن صيانة البنية التحتية في )إعادة( 

 قرارات ومناقشات البناء ويمكن أن تؤثر على عملية صنع القرار.

 لقطاع الصحيل نصائح عند تسليم البنية التحتية

  للتحقق من أن كل ش يء في حالة املختصة قيام بفحص املوقع مع السلطات التأكد من

 صالحة للعمل.

 بنسخة من قائمة املراجعة لغراض التسجيل. االحتفاظبتوثيق عملية التسليم و  القيام 
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  فترة املسؤولية عن العيوبالسلطات على علم بـ عاطال ((DLP Defects Liability Period - 

شهًرا بشكل عام يمكنهم خاللها االتصال باملقاول في حالة الحاجة إلى إصالح أي  12ملدة 

 ش يء.

 ا من رسومات العمل ال
ً
كما تم  As built drawings))تأكد من أن املقاول قد قدم نسخ

 تنفيذها عند االنتهاء من املشروع.

  جنب مع التواريخ الرئيسية. ظ بقائمة الشخاص الرئيسيين لالتصال بهم جنًبا إلى احتفاال

 يجب إطالع السلطات على ذلك وقت التسليم.

 وعالقتها باللوائح وتجميع النفايات الصلبة . إمدادات املياه والصرف الصحي2.5

 القانونية الدولية

من املحتمل أن يصبح اإلسكان الذي يعتمد على بنية تحتية ضعيفة عديم الفائدة في حالة وقوع 

كان هيكل السكن نفسه متيًنا و / أو لم يتأثر بالكارثة. يحتاج السكان إلى العديد كارثة، حتى لو 

من البنية التحتية والخدمات الساسية. على سبيل املثال، يحتاج السكان والشركات إلى الوصول 

إلى البنية التحتية مثل إمدادات املياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والنقل واالتصاالت وما 

 (.IFRC, 2012ى ذلك )إل

املعايير الدنيا في املياه والصرف الصحي وتعزيز النظافة هي تعبير عملي عن املبادئ والحقوق 

عنى امليثاق اإلنساني باملتطلبات الساسية للحفاظ على حياة وكرامة  الواردة في امليثاق اإلنساني. ي 

وعة حقوق اإلنسان الدولية املتضررين من الكوارث أو النزاعات، كما ينعكس ذلك في مجم

الصكوك  والقانون اإلنساني وقانون الالجئين. لكل فرد الحق في املاء. هذا الحق معترف به في

القانونية الدولية وتنص على مياه كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الوصول إليها مادًيا وبأسعار 

ه الصالحة للشرب ضرورية ملنع معقولة لالستخدامات الشخصية واملنزلية. كمية كافية من امليا

الوفاة من الجفاف، للحد من مخاطر المراض املرتبطة باملياه ولتوفير االستهالك والطهي 

ا وثيًقا بحقوق اإلنسان  ومتطلبات النظافة الشخصية واملنزلية.
ً
يرتبط الحق في املاء ارتباط

، فهو جزء من لهذام كاف. طعا الخرى، بما في ذلك الحق في الصحة والحق في السكن والحق في

الضمانات الساسية لبقاء اإلنسان. تتحمل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية مسؤوليات في 

حظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو  إعمال الحق في املاء. في أوقات النزاع املسلح، على سبيل املثال، ي 

مثل املعايير الدنيا الواردة في هذا جعل منشآت مياه الشرب أو أعمال الري غير مجدية. ال ت

 عن الحق في املاء. ومع ذلك، فإن معايير اسفير تعكس املحتوى الساس ي 
ً
 كامال

ً
الفصل تعبيرا

  .Sphere, 2018)) للحق في املياه وتساهم في اإلعمال التدريجي لهذا الحق على الصعيد العالمي

او النزاع  لسبل العيش وخدمات الصحة البيئية بسبب الصراع املستمرفي حاالت االضطراب 

، ال توجد إمكانية للتعافي والتنمية املستدامة طويلة الجل. في هذه الحاالت، تظل املسلح املستمر
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املجتمعات املتضررة عرضة لآلثار املباشرة وغير املباشرة للعنف، بما في ذلك تدمير البنية 

البنية  بناءوالصرف الصحي، أو النزوح املتكرر، وكالهما قد يجعل التحتية إلمدادات املياه 

 الحاالتالصحة البيئية في هذه  مؤسساتالتحتية الدائمة غير مناسب. التحديات التي تواجه 

كبيرة ، لكنها قد تتعلم دروًسا مفيدة من املجتمعات املتضررة نفسها حول استراتيجيات العمليات 

على املوارد املادية الثابتة لنجاحها. على سبيل املثال، أنشطة تعزيز  التي ال تعتمد بشكل كبير

ن املجتمعات من اتخاذ خيارات 
ّ
النظافة؛ أو تدريب العاملين الصحيين املجتمعيين الذي يمك

ملنع التلوث واالصابة مستنيرة حول اختيار مصادر املياه املؤقتة؛ أو ممارسة إدارة بسيطة 

. ومع ذلك، ال مناطقهم السكنيةعندما يتشرد الناس أو تتضرر  خاصة ياهاملتعلقة بامل بالمراض

 يمكن تحقيق التحسينات املستدامة في الصحة البيئية إال في حاالت السالم واالستقرار النسبي.

 . إمدادات املياه1.2.5

ولى من تعتبر املياه والصرف الصحي من املحددات الحاسمة للبقاء على قيد الحياة في املراحل ال 

الكارثة. الشخاص املتضررون من الكوارث هم أكثر عرضة لإلصابة بالمراض والوفاة بسبب 

والتي ترتبط إلى حد كبير بعدم كفاية الصرف الصحي، وعدم كفاية إمدادات املياه،  املرض،

وسوء النظافة. ومن أهم هذه المراض أمراض اإلسهال والمراض املعدية التي تنتقل عن طريق 

فم والبراز. تشمل المراض الخرى املتعلقة باملياه والصرف الصحي تلك التي تنقلها النواقل ال

 املرتبطة بالنفايات الصلبة واملياه.

يتمثل الهدف الرئيس ي لبرامج إمدادات املياه والصرف الصحي في حاالت الكوارث في الحد من 

ألمراض من خالل تعزيز ممارسات انتقال أمراض الفم والسنان والتعرض للنواقل الحاملة ل

خالل  ومن النظافة الجيدة، وتوفير مياه الشرب املأمونة، والحد من مخاطر الصحة البيئية 

تهيئة الظروف التي تسمح للناس بالعيش بصحة جيدة وكرامة وراحة وأمان. يشير مصطلح 

ناقالت المراض، في جميع أنحاء أسفير، إلى التخلص من الفضالت، ومكافحة  "،"الصرف الصحي

والتخلص من النفايات الصلبة. إن مجرد توفير مرافق املياه والصرف الصحي الكافية لن يضمن، 

بمفرده، االستخدام المثل لها أو تأثيرها على الصحة العامة. من أجل تحقيق أقص ى فائدة من 

املعلومات االستجابة، من الضروري التأكد من أن الشخاص املتضررين من الكوارث لديهم 

واملعرفة والفهم الالزمين للوقاية من المراض املرتبطة باملياه والصرف الصحي، وحشد مشاركتهم 

 في تصميم وصيانة تلك املرافق.

تقع مسؤولية جلب املياه في معظم حاالت الكوارث على عاتق النساء والطفال. عند استخدام 

ثال في حاالت الالجئين أو النازحين، يمكن أن مرافق املياه والصرف الصحي العامة، على سبيل امل

تكون النساء واملراهقات عرضة للعنف الجنس ي أو االستغالل. من أجل تقليل هذه املخاطر، 

ولضمان جودة استجابة أفضل، من املهم تشجيع مشاركة املرأة في برامج إمدادات املياه والصرف 
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للنساء والرجال في التخطيط وصنع القرار  الصحي حيثما أمكن ذلك. ستساعد املشاركة العادلة

واإلدارة املحلية على ضمان وصول السكان املتضررين بشكل آمن وسهل إلى خدمات املياه 

 والصرف الصحي، وأن تكون الخدمات منصفة ومناسبة.

واسعة )حي او عادة ما يتم توفير املياه إما من خالل أنابيب من مصدر مياه مشترك ملنطقة 

أو من مصادر املياه املحلية لوحدات أصغر أو منازل فردية. هناك ثالثة أنواع من مصادر  مدينة(

 املياه يمكن استغاللها: 

 .املياه السطحية والجوفية ومياه المطار

تشمل املياه السطحية البحيرات والنهار والبرك ومصادر املياه العذبة املفتوحة الخرى. غالًبا ما 

ة أسهل مصدر للمياه يمكن الوصول إليه. ومع ذلك، فإن املياه السطحية تكون املياه السطحي

من معرضة للتلوث ويجب بالتالي حمايتها أو معالجتها. يمكن أن يتأثر أيًضا بالتغيرات املوسمية 

 التعكر والتدفق. ناحية

ل من توجد املياه الجوفية تحت الرض في طبقات املياه الجوفية، مما يجعلها محمية بشكل أفض

التلوث مقارنة باملياه السطحية ولكنها ال تزال عرضة للتلوث البكتيري من أنظمة الصرف الصحي 

الزرنيخ، إلخ(. تستخدم النيترات، غير الفعالة أو املعطلة والتلوث الكيميائي )الفلورايد، الكلوريد، 

 البار الستخراج املياه الجوفية.

موجود أو من مستجمعات املياه على مستوى الرض  يمكن جمع مياه المطار إما من هيكل سقف

ويمكن أن توفر مصدًرا تكميلًيا مفيًدا للمياه ذات الجودة العالية. عادة ما تكون صهاريج التخزين 

 مطلوبة لتحقيق أقص ى استفادة من مياه المطار وحمايتها من التلوث.

مًرا بالغ الهمية للصحة العامة يعتبر توفير املياه املأمونة إلى جانب الصرف الصحي المن أ

والتنمية االقتصادية. لذلك يجب أن يكون تخطيط إمدادات املياه والصرف الصحي جزًءا ال 

 يتجزأ من التخطيط إلعادة اإلعمار املستدامة.

بمجرد إصالح النظمة التالفة، وتصبح الخدمات املقدمة إلى السكان املتضررين من الكوارث 

لذلك تعتبر ة والصحة، ينبغي التخطيط إلعادة اإلعمار على املدى الطويل. كافية لحماية الحيا

 املعلومات التالية مطلوبة:

 .عدد الشخاص املتأثرين وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم العمرية وما إلى ذلك 

  وصول الناس إلى إمدادات املياه املحمية وأنظمة الصرف الصحي ونمط المراض املرتبطة باملياه

 كارثة.قبل ال

  )البيانات )الرصاد الجوية، والهيدروجيولوجية، والهيدرولوجية، والبيانات الخرى ذات الصلة

 للتخطيط لتحسين إمدادات املياه والصرف الصحي في هذه املناطق. الالزمة
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  نتائج تقييم االستجابة للطوارئ واإلصالحات والتدابير العاجلة )أي ما إذا كانت تدابير الطوارئ

المراض  تقليلنت بالفعل الوصول إلى املياه املحمية والصرف الصحي، وكيف أدت إلى قد حس

 املرتبطة باملياه والصرف الصحي(.

  النشطة التي يقوم بها الناس أنفسهم لتحسين إمدادات املياه والصرف الصحي في مرحلة اإلغاثة

ية وغير الحكومية( ، وما إذا من الكوارث )بما في ذلك أنشطة ما قبل الكارثة للمنظمات املجتمع

 كانت هذه النشطة تتضمن تحسينات منخفضة التكلفة وضمانات صحية.

  توافر العمالة واملهارات واملواد واملعدات واملوارد املالية ملساعدة املجتمع على مواصلة

 التحسينات، أو لتوسيع إمدادات املياه وأنظمة الصرف الصحي.

 أسئلة تتعلق بسياسة إمدادات املياه والصرف الصحي على النحو التالي: من هنا ستظهر

  ما هي الوكاالت التي ينبغي أن تقدم املساعدة لولئك الذين يعملون في تحسين إمدادات املياه

 وأنظمة الصرف الصحي؟

 هل ينبغي إيالء اهتمام خاص ملجموعات معينة؟ 

  نة إلمدادات املياه والصرف الصحي؟ )هذا مهم إلى أي معايير ينبغي بناء أنظمة جديدة ومحّس

، والتي يمكن أن تكون طويلة جًدا(. التعافيبشكل خاص في املناطق املعرضة للجفاف خالل فترة 

هل ينبغي قبول معايير أقل بشكل مؤقت، أم ينبغي استخدام إعادة اإلعمار كفرصة لتوفير 

 إمدادات مياه أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة؟

 ا تم إدخال صناعات وتقنيات جديدة، فهل من الضروري تدريب عمال إنشاء إمدادات املياه، إذ

 مثل فرق حفر البار ذات املهارات العالية؟

 هل هناك أي تغييرات مطلوبة في القوانين التي تحكم ملكية املوارد املائية أو التحكم فيها؟ 

  لتحفيز التحسين املجتمعي إلمدادات هل هناك حاجة إلى ترتيبات مصرفية وائتمانية جديدة

 املياه والصرف الصحي؟

  هل يجب تحديد سعر لخدمات املياه أو الصرف الصحي التي تقدمها املرافق العامة، وإذا كان

 المر كذلك، فكيف يتم ذلك؟

 خيارات نظام إمداد املياه

 :أنظمة إمدادات املياه املركزية باألنابيب من املكونات التالية 

املياه من املياه الجوفية أو موارد املياه السطحية في املنطقة املجاورة مباشرة للمدينة  استخراج

وحتى مسافات بعيدة عنها، حسب توافر املوارد. يتم استخراج املياه الجوفية باستخدام عدة آبار 

مجهزة بمضخات، بينما يتطلب استخراج املياه السطحية مرافق سحب محددة. في املدن 

 كثيًرا ما يكون استخدام العديد من مصادر املياه مطلوًبا.الكبرى، 



111 
 

معالجة املياه إلزالة املواد الكيميائية الضارة والبكتيريا املسببة لألمراض وكذلك الجسيمات غير 

املياه. يعتمد نوع تقنية املعالجة املطلوبة إلى حد كبير مصدر املرغوب فيها واللون وما إلى ذلك من 

ملياه. املعالجة الساسية النموذجية للمياه السطحية هي ترشيح ملصدر اددة على الجودة املح

الرمل والتطهير بالكلور. يضاف الكلور أيًضا بشكل متكرر إلى املياه املعالجة ملنع إعادة تلوث املياه 

 في نظام التوزيع.

دخول شبكة نقل رئيسية، ومحطات ضخ لنقل املياه من موقع استخراج املياه إلى نقاط  أنابيب

 طبوغرافية ذلك.الالتوزيع، إذا اقتضت الضرورة 

خزانات لتخزين املياه قبل أن تدخل شبكات التوزيع. هناك حاجة إلى الخزانات من أجل تلبية 

 متطلبات الذروة خالل أوقات استهالك املياه القصوى.

النابيب الرئيسية شبكات توزيع لتوزيع املياه على املستخدم. تتكون الشبكة بشكل عام من 

والثانوية الرئيسية وفروع التوزيع. تنقسم شبكات التوزيع في املدن الكبرى عموًما إلى مناطق إمداد 

مختلفة، خاصة إذا كانت التضاريس تتطلب مناطق ضغط مختلفة. تحتوي شبكات التوزيع على 

ط التوريد إما مواقع يمكن أن تكون نقا ق أو إغالق مناطق معينة للصيانة.صمامات لعزل املناط

 منزلية. وصالتعامة أو 

غالًبا ما تكون النظمة املركزية معقدة باستخدام العديد من مصادر املياه املوجودة أحياًنا على 

مسافات كبيرة، مع مناطق إمداد مختلفة في شبكة التوزيع وتكنولوجيا معالجة متطورة. يتطلب 

ة وتنظيمية كبيرة ويتم ضمانها بشكل عام من قبل تشغيل وإدارة النظمة املركزية قدرات فني

 املرافق اململوكة للبلدية أو الشركات.

على نفس املكونات مثل النظمة املركزية الكبر  تعتمد أنظمة إمداد املياه باألنابيب الالمركزية

قنيات ولكنها تستخدم مصادر املياه املتوفرة على مقربة، وتزود مناطق أصغر وغالًبا ما تستخدم ت

 املعالجة الساسية فقط.

تتطلب النظمة الالمركزية موارد مياه آمنة على مقربة من منطقة اإلمداد. يمكن إدارة النظمة 

  الخبراتالالمركزية عن طريق املرافق ولكن أيًضا من خالل 
ً
 بديال

ً
املجتمعية، مما يجعلها حال

 لإلمداد الذاتي للمجتمعات في املواقف التي تع
ً
اني من نقص شديد في إمدادات املياه محتمال

 العامة.

القائمة على البار الضحلة أو تجميع مياه  تعد أنظمة اإلمداد باملياه الفردية لألسر املنفردة

المطار خيارات نموذجية إلمداد املياه في املناطق الريفية، وفي بعض الحاالت، قد تكون مناسبة 

 أيًضا في املناطق شبه الحضرية.

أمًرا شائًعا عندما ال تتوفر أنظمة أخرى  داد املياه بالعربات أو الصهاريج أو الزجاجاتيعد إم

إلمدادات املياه، وبالتالي يتم مواجهتها بشكل متكرر في حاالت ما بعد الكارثة حيث انهارت البنية 
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ى املدى التحتية القائمة أو الهياكل التنظيمية. ال يمكن اعتبار إمدادات املياه هذه مقبولة عل

 .الطويل لنها مكلفة للغاية وال يتم توفير كميات كافية من املياه لكل شخص

 تقييم البنية التحتية إلمدادات املياه

يعد التقييم الشامل لحالة البنية التحتية إلمدادات املياه الخطوة الولى املهمة إلعادة اإلعمار 

اء البنية التحتية التي ال تزال تعمل والتي بعد الكارثة من أجل السماح باتخاذ قرارات بشأن أجز 

 يمكن إعادة تأهيلها أو ما إذا كانت إعادة اإلعمار الكاملة أكثر كفاءة.

بالنسبة لنظمة إمدادات املياه املركزية عبر النابيب، يجب أن يبدأ التقييم بمقابالت مع مولفي 

ومستوى الخدمة قبل وقوع الكارثة اإلدارة واملستخدمين من أجل تحديد حالة البنية التحتية 

باإلضافة إلى الضرار الرئيسية التي لحقت بالبنية التحتية وتدهور الخدمة بسبب كارثة. سيسمح 

حتية التي تحتاج إلى هذا بالتركيز على الضرار الرئيسية التي سببتها الكارثة وعلى عناصر البنية الت

يم البنية التحتية لنظمة إمدادات املياه الكبيرة يجب مراعاة النقاط التالية لتقيتقييم مفصل. 

 :على النحو التالي عبر النابيب واملتأثرة بالكوارث

 مصدر املياه

قد تؤثر الكوارث الطبيعية على جودة املوارد املائية املستخدمة لنظام إمداد املياه، على سبيل 

و املسطحات املائية السطحية أو املثال، من خالل تسرب امللوحة في املياه الجوفية الساحلية أ

التلوث الكيميائي وامليكروبي ملوارد املياه. قد تحتاج إلى تطوير مصادر بديلة للمياه إذا كان من 

 املحتمل حدوث تلوث طويل المد.

افق انتاج املياه  مر

ا أنها غالًبا ما تكون مرافق إنتاج املياه من بين أكثر املنشآت تضرًرا من الكوارث الطبيعية، وبم

عناصر أساسية للبنية التحتية إلمدادات املياه، فإنها تحتاج إلى اهتمام عاجل إلعادة تأهيل 

 النظم. قد تشمل الضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ملنشآت إنتاج املياه ما يلي:

  غالًبا ما توجد البار في مناطق معرضة للفيضانات وقد تكون ملوثة أو متضررة من

 .الفيضانات

 .قد تتضرر مرافق سحب املياه الواقعة على شواطئ النهار من الفيضانات 

 .الخزانات ومرافق معالجة املياه عرضة للتلف من الزالزل 

  تكون أنابيب النقل الرئيسية عرضة للفيضانات عندما تكون بالقرب من مجاري املياه وتكون

 عرضة للتلف من الزالزل.

 شبكة توزيع

ا وثيًقا بحالة البنية التحتية لإلسكان. ستكون حالة شبكة 
ً
التوزيع بشكل عام مرتبطة ارتباط

 الزالزل والفيضانات قد تلحق أضرارا جسيمة بشبكات التوزيع.
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قد تتأثر املناطق التي تحتوي على إمدادات مياه فردية بشدة بالكوارث؛ البار الضحلة معرضة 

 بشكل خاص للتلوث من الفيضانات.

 بناء البنية التحتية إلمدادات املياه التخطيط إلعادة

بناًء على تقييم حالة البنية التحتية إلمدادات املياه، يجب تحديد أهداف إعادة اإلعمار. بشكل 

أفضل للضرر  تسويةعام، سيكون الهدف الدنى هو استعادة مستوى الخدمة قبل وقوع الكارثة ب

ات املياه قبل وقوع الكارثة غير مرٍض الناجم عن الكوارث. ومع ذلك، إذا كان مستوى إمداد

بالفعل، فيجب أن يكون الهدف من إعادة اإلعمار املستدام هو تحسين إمدادات املياه بخالف 

 إصالح الضرار الناجمة عن الكارثة. تعتمد أهداف مستوى الخدمة على العوامل التالية:

  الي أو إعادة التوطين في / املوقع: إعادة اإلعمار على املحيط الح سكانسياق تخطيط اال

 مناطق أخرى 

 مستوى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية / احتياجات إعادة التأهيل 

 القدرات املؤسسية إلدارة أنظمة إمدادات املياه املركزية بالنابيب 

 .ميزانية االستثمار املتاحة إلعادة اإلعمار 

 لنظمة إمدادات املياه عبر النابيب.فيما يلي، تمت مناقشة بعض اعتبارات التصميم املهمة 

 كمية املياه املوردة

عند تصميم أنظمة إمدادات املياه، فإن أحد املعايير الرئيسية هو كمية املياه التي سيتم توفيرها. 

لتًرا يومًيا )لتر / يوم( لكل شخص يسمح باحتياجات االستهالك  20بشكل عام، تخصيص 

عام، ولكن ليس الحتياجات االستحمام والغسيل. يعتبر وغسل اليدين ونظافة الطالساسية 

خمسون لترا في اليوم هو الحد الدنى ملعدل استخدام املياه لتلبية جميع احتياجات االستهالك 

لتر / يوم هو الحد المثل للتوصيالت املنزلية )منظمة الصحة  100والنظافة، بينما يعتبر 

ياه بما يتجاوز مستوى االحتياجات الساسية يسمح إن تحسين إمدادات امل(. 2003، العاملية

أيًضا باالستخدام املنتج للمياه )على سبيل املثال، في إنتاج الغذاء على نطاق صغير( ويدعم توليد 

 الحياةحسب معايير اسفير فان االحتياجات املائية للبقاء على قيد  الدخل في السر الفقيرة.

فان معايير  مفقط اثناء الطوارئ. اما للتخطيط املستداوهي معتمدة . 3.5موضحة في الجدول 

لم تقتصر معايير اسفير على منظمة الصحة العاملية هي املعتمدة من حيث الكمية والنوعية. 

بل تجاوز ذلك في تحديد االحتياجات املائية  الحياةتحديد كمية املياه لبقاء االنسان على 

 للمؤسسات واملدارس واملساجد واملستشفيات بناء على عدد االسرة وحجم املستشفى. 
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 Sphere, 2018)) احتياجات املياه الساسية للبقاء على قيد الحياة. 3.5جدول 

احتياجات البقاء: تناول املاء 

 )الشرب والطعام(

يعتمد على: املناخ وعلم ولائف العضاء  لتر يوميا 2.5-3

 الفردي

يعتمد على: العراف االجتماعية  لترات يوميا 6-2 ممارسات النظافة الساسية

 والثقافية

والعراف  الطعام،يعتمد على: نوع  لترات يوميا 6-3 احتياجات الطبخ الساسية

 االجتماعية والثقافية

إجمالي االحتياجات املائية 

 الساسية

  لتًرا يومًيا 15 - 7.5

ا وثيًقا بنوع نقطة اإلمداد: من غير املرجح أن تزود البؤر العامة أكثر من 
ً
ترتبط كمية املياه ارتباط

 50متر. توفر الصنابير في املوقع، في املتوسط،  100لتًرا / يوم عندما تتجاوز املسافة إلى املنزل  20

ي على أنابيب املياه والعديد من الصنابير داخل املنزل لتًرا / يوم، في حين أن الوصالت التي تحتو 

 حسب منظمة الصحة العاملية. لتر / يوم أو أكثر 100قادرة على توفير 

يجب أن يعتمد تصميم النظام على معدالت استهالك املياه املستهدفة ومعدالت االستهالك 

 موجودة.املقاسة محلًيا في املناطق التي توجد بها إمدادات مياه جيدة 

 التوزيعاستمرارية 

، يتم الحفاظ رلتزويد املستمفي امًرا أو متقطًعا. في أنظمة النابيب مست التوزيعيمكن أن يكون 

ويمكن االستهالك من خالل نقاط اإلمداد في أي تحت الضغط في جميع الوقات على النابيب 

اإلمداد املختلفة على أساس التناوب ويتم وقت. بالنسبة لإلمداد املتقطع، يتم توفير املياه ملناطق 

توفير املياه فقط خالل فترات محدودة. عادة ما يتم استخدام اإلمداد املتقطع لتقنين املياه 

عندما ال تكون سعة إنتاج املياه كافية لتلبية الطلب اإلجمالي؛ ومع ذلك، غالًبا ما يكون سبب 

م ال تسمح بالحفاظ على ضغط دائم في شبكة اإلمداد املتقطع هو أن اإلدارة الضعيفة للنظا

 التوزيع.

ال يمكن اعتبار جودة املياه من الشبكات التي تعمل بإمدادات متقطعة آمنة، لن الضغط 

لتلوث بدخول ليسمح  مياهاملنخفض أو السلبي في النابيب خالل الوقات التي ال يوجد فيها 

 و الهدف كلما توفرت موارد مائية كافية.النابيب. لذلك يجب أن يكون اإلمداد املستمر ه
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 تشمل االعتبارات املحددة لتصميم إمدادات املياه ما يلي:

 الجوانب البيئية

  عادة ما يتم تجديد موارد املياه بشكل مستمر. ومع ذلك، إذا تم سحب الكثير من املاء، فقد

ارد املياه وحمايتها من ينضب املصدر في النهاية. لهذا السبب، من املهم للغاية إدارة مو 

 االستغالل املفرط.

  املياه، التحكم في التسرب، تقنيات توفير املياه وإعادة  فةالنظر في تدابير إدارة الطلب )تعر

 وهي طرق فعالة للحفاظ على موارد املياه املنهكة. (،االستخدام

 تأكد من أن البار مغطاة جيًدا أو مغلقة بأغطية لتقليل مخاطر التلوث )من خالل ال

 العرضية للمواد السامة(. التسرباتالفيضانات أو 

 الجوانب الفنية

  مراعاة التقلبات املوسمية في مصادر املياه )النهار والبحيرات( والتأكد من أن سحب املياه ال

 يات املياه.يتجاوز سعة املصدر عند أدنى مستو 

 .استخدم تصميمات توزيع املياه التي تتسم بالبساطة وسهولة االستخدام وسهولة الصيانة 

  ،تأكد من أن أنظمة اإلمداد باملياه يتم بناؤها وصيانتها باستخدام املواد واملعرفة املحلية

 والتي يمكن للمستخدمين تحمل تكاليفها ومعرفة كيفية تطبيقها. بهذه الطريقة، ستحظى

 النظمة بفرصة أفضل الستخدامها بطريقة مستدامة

  تجنب وضع أنظمة إمداد املياه )النابيب، وما إلى ذلك( في الماكن التي يمكن أن تتلوث فيها

.
ً
 املياه بسهولة في حالة تلف النظام، على سبيل املثال، بجوار أنابيب الصرف الصحي مباشرة

  صحيح، مما يمنع الناس من إلقاء النفايات  حماية مصادر املياه بشكلوضع شارات ليجب

 أو تلويث املنطقة.

  النظر في املسافة بين بئر املياه الجوفية والبحر؛ إذا كان قصيًرا وتم ضخ املياه الجوفية

بمعدل مرتفع جًدا، فهناك خطر تسرب املياه املالحة إلى املياه الجوفية. لذلك، يجب تجنب 

 ويجب التحكم في سحب املياه من هذه البار.البار القريبة جًدا من البحر، 

 الجوانب االقتصادية

التخطيط املالي لنظمة توزيع املياه يجب أن يأخذ في الحسبان تكاليف االستثمار الولية وكذلك 

 طويلة الدعم خدمات ذلك في بما الخدمات، تطويرإلدارة وتشغيل وصيانة واستبدال وتوسيع / 

 لتكلفة ومقبولة ملستخدمي النظام.لتطوير النظام تكون ميسورة اتحديد طريقة  .الجل

 الجوانب االجتماعية والثقافية

  في العديد من البلدان، يتم .
ً
إن شكل وتصميم استخدام املياه في املنازل مشروط ثقافيا

تركيب إمدادات املياه خارج املنزل. في البلدان الخرى، يوجد صنبور واحد فقط في املنزل 
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له، بينما ال يزال لدى البعض الخر نقاط وصول للمياه مفصلة للغاية وموزعة بأكم

 للولائف املختلفة وبتصاميم مختلفة في جميع أنحاء املنزل )في الحمام واملطبخ واملراحيض(.

  املستخدمين قبل تصميم النظام.يجب التعرف على رغبة 

 تحديد أي  يجبب نوع الجنس. تذكر أن تصميم إمدادات املياه يكون أحياًنا محدًدا حس

الن وجود مصدر املياه  متطلبات محددة من املستخدمين اإلناث والذكور في هذا الجانب

 محرج.خارج املنزل غير مقبول في املجتمعات املحافظة ويجعل االناث في وضع 

 الجوانب املؤسسية

  كشراكات بين يمكن تشغيل أنظمة اإلمداد باملياه بشكل خاص أو من قبل الجمهور أو

 القطاعين العام والخاص.

 .تحديد الترتيبات الرسمية واملسؤوليات لتقاسم التكاليف من البداية 

 .توضيح مسؤولية خدمة النظام ودفع التكاليف املرتبطة به من البداية 

  .صياغة استراتيجية إدارة مشتركة إذا كان هناك العديد من املستخدمين ملصدر املياه نفسه 

 تحكم استخدام الراض ي بالقرب من مصادر املياه لضمان  التياللوائح املناسبة  يجب اعداد

 حماية اإلمداد.

 معالجة املياه

مياه الشرب النظيفة والمنة ضرورة للحياة. ومع ذلك، غالًبا ما تكون مصادر املياه قليلة امللوحة 

يمكن استخدامها للشرب. من )تحتوي على أمالح ذائبة( و / أو تحتوي على بكتيريا، وبالتالي ال 

خالل اختبار إمدادات املياه من خالل التحليل الكيميائي / الفيزيائي، يمكن بسهولة وبشكل 

 موثوق تحديد ما إذا كانت هناك حاجة للمعالجة.

 عناية  املعالجةأن عمليات  يجب االخذ في االعتبار
ً
غالًبا ما تكون باهظة الثمن وتتطلب عادة

التي سيتم  املعالجةاملتخصصين مساعدة املجتمعات في تحديد طرق منتظمة. يجب على 

 استخدامها.

يمكن ملحطات تحلية املياه أن توفر باستمرار مياه عالية الجودة. ومع ذلك، تعد تحلية املياه 

، على سبيل املثال، حصاد مياه المطار من خياًرا مكلًفا ولها متطلبات تشغيل وصيانة أعلى بكثير

املياه الجوفية. يمكن أن يكون لإلفراط في استخدام تحلية املياه تأثير طويل املدى في واستخراج 

 .تشجيع سوء اإلدارة واستنزاف احتياطيات املياه الجوفية

 الصرف الصحي. 2.2.5

اإلصحاح البيئي الجيد مهم للصحة العامة مثل إمدادات املياه. توفر أنظمة الصرف الصحي 

 ومعالجتها والتخلص منها أو إعادة استخدامها. ونقلها املنازل  منجمع املياه املستخدمة 
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يمكن تقسيم الصرف الصحي ومياه الصرف إلى مياه الصرف الصحي للمرحاض )املعروفة أيًضا 

 من  (،باسم "املياه السوداء"
ً
ومياه الصرف املنزلية الخرى )"املياه الرمادية"(، والتي تأتي عادة

ياه المطار"، وهي مياه المطار التي يتم جمعها من السطح والسطح التنظيف والغسيل، و "م

 حول املباني. الغير نفاذة

تعتبر املياه السوداء هي الكثر صعوبة في التخلص منها بطريقة مقبولة، لنها تحتوي على 

كريهة، مستويات عالية من امللوثات العضوية، وغالًبا ما تحتوي على بكتيريا ضارة، وتولد رائحة 

 وإذا تركت دون عالج، فإنها تجذب الذباب والفات.

من ناحية أخرى، يمكن إعادة استخدام املياه الرمادية في الري أو التنظيف في الهواء الطلق. في 

املناطق الكثر تطوًرا، يتم نقل املياه السوداء إلى منشأة معالجة مياه الصرف الصحي املركزية، 

 القها. حيث تتم معالجتها قبل إط

يمكن أن يؤدي تعطل الصرف الصحي أو االفتقار إلى الصرف الصحي املناسب في البداية إلى 

انتشار وباء الكوليرا وأمراض أخرى. مصدر قلق خاص في مشاريع إعادة اإلعمار هو احتمال أن 

 يتم حفر املراحيض والبار الضحلة على مقربة من قطع الراض ي املجاورة. لذلك، من الضروري 

 اختيار نظام الصرف الصحي املناسب.

تتوفر العديد من الخيارات التكنولوجية للصرف الصحي، والتي يمكن أيًضا تطبيقها في مجموعة 

من النظمة ملواقف مختلفة داخل نفس املنطقة. بعض من أهم الخيارات مذكورة أدناه. هذه هي 

 ,EAWAGبالرجوع ارات، يوص ى نظرة عامة كاملة على الخي إللقاءالخيارات املحددة فقط؛ 

 لنظمة وتقنيات الصرف الصحي ( (2008

 ومعالجة مياه الصرف الصحي بالجاذبية الصرف الصحي املركزي 

مجاري الجاذبية عبارة عن شبكات كبيرة من النابيب تحت الرض تنقل مياه الصرف املنزلية بما 

طبغرافية إلى منشأة معالجة مركزية باستخدام  االمطارفي ذلك من مراحيض التدفق ومياه 

 .االرض املائلة

عادة ما تخدم هذه النظمة مناطق مكتظة بالسكان، وأحياًنا مناطق حضرية بأكملها. تم تصميم 

نظام الصرف الصحي بالجاذبية مع العديد من الفروع، وعادة ما تنقسم إلى خطوط الصرف 

 ية وشبكة على مستوى الحي والسرة.الصحي الرئيسية على طول الطرق الرئيس

قبل تصريفها، يجب ضمان انحدار ثابت لتجنب تراكم املواد  املياه العادمةنظًرا لعدم معالجة 

على  املناهليجب تركيب محطة ضخ. يتم وضع حينها الصلبة. عندما يتعذر الحفاظ على منحدر، 

د التغييرات في خط النابيب. محددة على طول املجاري وعند تقاطعات النابيب وعن مسافات

توفر هذه التقنية مستوى عالًيا من النظافة والراحة للمستخدم في نقطة االستخدام. ومع ذلك، 

إلى مكان خارج املوقع للمعالجة، يتم تحديد الثار الصحية  املياه العادمةنظًرا لنه يتم نقل 

 املصب.والبيئية النهائية من خالل املعالجة التي توفرها منشأة 
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تتوفر تقنيات مختلفة ملعالجة مياه الصرف الصحي املركزية، بدًءا من النظمة املتطورة تقنًيا 

. املعايير ترسيبمثل معالجة الحمأة النشطة إلى النظمة الفعالة منخفضة التقنية مثل أحواض 

، ورأس املال املهمة الختيار تقنيات املعالجة املناسبة هي معايير النفايات السائلة املطلوبة

 االستثماري املتاح، وقدرات اإلدارة الحالية والراض ي املتاحة.

يتطلب التخطيط والبناء والتشغيل والصيانة معرفة متخصصة. مجاري الجاذبية باهظة الثمن، 

يتطلب تنسيًقا واسًعا بين السلطات وشركات البناء او عطله ولن تركيب خط الصرف الصحي 

 أن يكون هناك نظام إدارة احترافي. وأصحاب العقارات، يجب

 األنظمة الالمركزية أو املجتمعية

تعتمد أنظمة جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي الالمركزية على أنظمة مجاري مبسطة لتجميع 

مياه الصرف التي تمت معالجتها جزئًيا. عادة ما تخدم هذه النظمة مناطق محدودة مثل الحياء 

املبسطة شبكات الصرف الصحي التي يتم إنشاؤها باستخدام أنابيب تصف املجاري   .الصغيرة

ا من املجاري التقليدية، مما 
ً
ذات قطر أصغر موضوعة على عمق ضحل وفي انحدار أكثر انبساط

 يسمح بتصميم أكثر مرونة يرتبط بتكاليف أقل وعدد أكبر من املنازل املتصلة.

تيش بسيطة. يتم توصيل كل نقطة تفريغ يتم استبدال غرف التفتيش باهظة الثمن بغرف تف

بخزان معترض ملنع املواد الصلبة القابلة للترسيب والقمامة من دخول املجاري. كذلك، يجب أن 

يكون لدى كل منزل مصيدة شحوم قبل توصيل املجاري. ميزة رئيسية أخرى في التصميم هي أن 

 يق املركزي.موضوعة داخل حدود امللكية، وليس تحت الطر  املياه العادمة

ممتلكات املستخدمين أو حولها، يمكن تحقيق معدالت  فينظًرا لن املجاري املبسطة موضوعة 

مطلوًبا لن الضحل أعلى، ويمكن استخدام عدد أقل من النابيب وأقصر، كما أن الحفر  وصل

ل يتطلب النابيب لن تتعرض لحمال مرورية كثيفة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من تكنولوجيا النق

 مفاوضات دقيقة بين أصحاب املصلحة حيث يجب تنسيق التصميم والصيانة بشكل مشترك.

 لالماكنتقريًبا وهي مناسبة بشكل خاص  االماكنيمكن تركيب املجاري املبسطة في جميع أنواع 

 الكثيفة. يمكن تشغيل وصيانة املجاري املبسطة من قبل املرافق البلدية أو مجموعات املجتمع.

كن معالجة مياه الصرف التي يتم تجميعها في مجاري مبسطة في محطات معالجة مياه الصرف يم

 الصحي صغيرة الحجم أو تصريفها في فرع من نظام الصرف الصحي التقليدي.

تتوفر تقنيات مختلفة للمعالجة الالمركزية ملياه الصرف الصحي لتالئم الظروف واملتطلبات 

الية الصرف الصحي ورأس املال االستثماري املتاح وقدرات اإلدارة الحاملحلية فيما يتعلق بمعايير 

، يجب أن تكون النظمة الالمركزية أسهل في التشغيل والصيانة من والراض ي املتاحة. بشكل عام

محطات معالجة مياه الصرف الصحي املركزية بسبب القدرات املنخفضة على املستوى املحلي. 

الطبيعية مثل الراض ي الرطبة املبنية مناسبة بشكل خاص ملحطات تعتبر أنظمة املعالجة 

 املعالجة الصغيرة الحجم.
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 في املوقع معالجة 

يوفر النظام املوجود في املوقع معظم ولائف نظام الصرف الصحي في موقع السكن ويخدم 

اطق شبه منخفضة الكثافة في املن التجمعاتبشكل عام أسرة واحدة. النظمة الكثر شيوًعا في 

املياه العادمة ومعالجتها وتخزينها في املوقع. قد اصة في املناطق الريفية. يتم جمع الحضرية وخ

 يحدث التخلص أو إعادة االستخدام أيًضا في املوقع.

غالًبا ما يشتمل الصرف الصحي في املوقع على أنظمة منفصلة للنفايات املنزلية املختلفة، على 

لة لجمع البراز والبول واملياه الرمادية )مياه الصرف الصحي من املطبخ سبيل املثال، مرافق منفص

 واالستحمام(.

الصرف الصحي في املوقع يعتمد على املستخدم؛ يتم توفير االستثمار والصيانة والتشغيل، إلى 

حد كبير، من قبل السر. ومع ذلك، فإن جودة الصرف الصحي في املوقع تعتمد إلى حد كبير على 

 عن الدعم املالي، وعي وم
ً
عرفة وموارد السر. غالًبا ما يلزم إذكاء الوعي وتوفير املعلومات، فضال

 لضمان استدامة وسالمة الصرف الصحي في املوقع.

عالوة على ذلك، تتطلب معظم خدمات الصرف الصحي في املوقع بعض الخدمات الجماعية، على 

لصحي أو املراحيض ومعالجتها والتخلص سبيل املثال، يجب جمع الحمأة من خزانات الصرف ا

لعامة أو مقدمي منها بأمان. يجب تنظيم هذه الخدمات من قبل مجموعات املجتمع أو املرافق ا

يوجد العديد من أنظمة وتقنيات الصرف الصحي في املوقع؛ يتم وصف  الخدمات الخاصين.

 بعض من أكثرها شيوًعا في ما يلي:

ن جيد ا حسَّ
 
لتهوية هو مرحاض بدون ماء يجمع البراز والبول في حفرة أرضية مرحاض الحفرة امل

بسيطة. يجعل الهيكل العلوي ونظام التهوية املرحاض آمًنا وصحًيا للمستخدم. يتم تصريف 

السوائل في باطن الرض، ولتجنب التلوث الجرثومي ملياه الشرب، يجب وضع املراحيض على 

من مصادر املياه مثل البار الضحلة. تتراكم املواد الصلبة  متًرا( 30متًرا )<  30مسافة ال تقل عن 

 في الحفرة. عندما تكون الحفرة ممتلئة، يجب إفراغها أو بناء مرحاض جديد في مكان قريب.

يمكن توصيل املراحيض املتدفقة أو املراحيض ذات التدفق بخزانات الصرف الصحي التي تجمع 

كذلك املياه الرمادية اختيارًيا. يعتمد العالج في خزان وتعالج البول والبراز ومياه الصرف، و 

الصرف الصحي على الترسيب والهضم الالهوائي للمواد الصلبة؛ يتم بعد ذلك إما تسريب 

النفايات السائلة الخالية من املواد الصلبة في املوقع أو يحتاج إلى تجميعها في نظام صرف صحي 

م الحمأة بشكل كبير؛ ومع ذلك، فإن خزانات الصرف مبسط. يقلل هضم املواد الصلبة من تراك

 الصحي تتطلب إزالة الحمأة كل بضع سنوات.

عادة ما تكون خزانات الصرف الصحي عبارة عن مزيج من صهاريج ما قبل الترسيب وحفر النقع 

منها مياه الصرف الصحي بحرية إلى الرض. يمكن أن تحتوي خزانات الترسيب  تخرجالصغيرة التي 

متر مكعب من املاء السود، مما يوفر لسرة واحدة  2إلى  1صغيرة الحجم الكثر استخداًما على 
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أشهر، وبعد ذلك تتطلب الصيانة وإزالة الحمأة. ومع ذلك، في  10سعة مناسبة لحوالي ستة إلى 

ت، تكون الخزانات محكمة الغلق أو موضوعة تحت التربة السطحية، مما يجعل كثير من الحاال 

الصيانة الدورية شبه مستحيلة. أيًضا، غالًبا ما تكون الخزانات صغيرة جًدا بحيث ال توفر وقت 

احتجاز واستقرار مناسبين. ونتيجة لذلك، فإن معظم الحمأة غير املعالجة تنتقل مباشرة إلى 

 تسبب في حدوث تلوث.حفر النقع، مما ي

 نماذج إدارة ملعالجة مياه الصرف الصحي الالمركزية أو املجتمعية

يوجد هناك خمس نماذج إلدارة معالجة الصرف الصحي الالمركزية او املجتمعية لضمان 

 استمرار عملها ومنع التلوث. 

  صاحب املنزل  وادارة ملكية – 1النموذج 

(  التي يملكها On- Site Sewage Facility - OSSF) منشأة الصرف الصحي الفردية في املوقع

وتقتصر  ستخدم في املناطق ذات الحساسية البيئية املنخفضة، تويديرها أصحاب املنازل 

بأن مؤسسات الدولة املختصة تتابع االمر من خالل  االتقليدية علمتقنيات املعالجة على النظمة 

 .إشعار تذكير للصيانة

  عقد صيانةاالدارة من خالل  – 2نموذج 

يقدم ان النظام اكثر تعقيدا بحيث  املنزل االالنظام ملكية صاحب كما في النموذج الول، 

العقود الفردية مع أصحاب من خالل  الفنيون املرخصون الصيانة املناسبة وفي الوقت املناسب

 .املنازل 

  التشغيل تصاريح- 3النموذج 

كارتفاع منسوب الخزان الجوفي او التربة الرملية يتم متابعة  في حال املناطق الحساسة بيئيا

التصريح السنوي لضمان  النظام من خالل املؤسسات املعنية ومن خالله يتم الفحص ويجدد

الصرف  ، منشأة2تصميمات قائمة على الداء مع ضوابط إدارية مماثلة للنموذج ، أداء النظام

 . لألفراد اململوكة( OSSFالصحي الفردية في املوقع )

  اإلدارة املسؤولة عن التشغيل والصيانة كيان- 4نموذج  

املوقع انظمة الصرف الصحي الفردية في  تصنيفه منيمكن بحيث  النظمة الالمركزيةيعتبر من 

(OSSF ) جودة املياه واملناطق البيئية اال ان هذا النظام من االدارة يستخدم عندما تكون

 Responsibleالتشغيل لكيان املسؤولية اإلدارية ) عقوديتم إصدار وبالتالي  الحساسة

Management Entity -RME 
ً
صيانة موثوقة التشغيل و بحيث يكون المن أصحاب املنازل  ( بدال

 نظرا لحساسية املنطقة من النواحي البيئية.  للغاية
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  ملكية الكيان اإلداري املسؤول ) – 5نموذجResponsible Management Entity- 

RME) 

غير مناسب ملنشأة الصرف في حين انه  مناسب لألنظمة الالمركزيةيعتبر هذا النظام من االدارة 

تعود ملكية النظمة وتشغيلها وصيانتها الى ملكية الكيان  (.OSSFالصحي الفردية في املوقع )

 (RMEاملسؤول )اإلداري 

أكبر ضمان النظام من االدارة والتشغيل ها  النظامادارة  يخلي مسؤولية أصحاب املمتلكات عن

ولائف ملكية الكيان اإلداري املسؤول . ومن هنا تتضح لداء النظام في أكثر البيئات حساسية

(RME) ، التشغيل ، مراجعة الخطة وفحص البناء، تصميم النظام وتركيبه، جرد الصول وهي

 التركيبة االدارية لهذا النموذج.. يوضح 1.5الشكل ، املراقبة والتقارير. التفتيش، والصيانة

 تقييم الوضع وتحديد األهداف

إن التقييم الشامل لحالة البنية التحتية للصرف الصحي هو الخطوة الولى املهمة إلعادة اإلعمار 

بعد الكوارث. قد تكون املقابالت مع مولفي اإلدارة واملستخدمين أفضل نقطة انطالق من أجل 

ية ومستوى الخدمة قبل وقوع الكارثة باإلضافة إلى الضرار الرئيسية تحديد حالة البنية التحت

التي لحقت بالبنية التحتية وتدهور الخدمة بسبب الكارثة. سيسمح ذلك بالتركيز على الضرار 

الرئيسية التي سببتها الكارثة وعناصر البنية التحتية التي تحتاج إلى تقييم مفصل. تشمل الضرار 

 الصرف الصحي من الكوارث الطبيعية ما يلي: التي لحقت بمرافق

يضانات أو قد تنفجر بعد والحطام بعد الف يمسدودة بالطم شبكات املياه العادمةقد تكون 

سيرتبط  الصحي من الزالزل أو الفيضانات، قد تتضرر محطات معالجة مياه الصرف الزالزل.

ا 
ً
 وثيًقا بحالة البنية التحتية للمباني.الضرر الذي يلحق بمرافق الصرف الصحي في املوقع ارتباط

 التخطيط إلعادة بناء البنية التحتية للصرف الصحي.  1.2.2.5

ادة اإلعمار بناًء على تقييم حالة البنية التحتية للصرف الصحي، يجب تحديد أهداف إع

، سيكون الهدف الدنى هو استعادة مستوى الخدمة قبل وقوع الكارثة. املستدامة. بشكل عام

إذا كان مستوى الصرف الصحي قبل وقوع الكارثة غير مرٍض بالفعل، فينبغي أن يكون  ذلك،مع و 

الهدف من إعادة اإلعمار هو تحسين الوضع بما يتجاوز إصالح الضرار التي سببتها الكارثة. تعتمد 

 أهداف املستوى املناسب للخدمة على العوامل التالية:

  املحيط الحالي أو االنتقال إلى مناطق أخرى سياق التخطيط: إعادة اإلعمار على 

 مستوى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية / احتياجات إعادة التأهيل 

 القدرات املؤسسية إلدارة أنظمة الصرف الصحي املركزية 

 .ميزانية االستثمار املتاحة إلعادة اإلعمار 
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دائًما تكييف حاالت الصرف بالنسبة للصرف الصحي، ال يوجد حل واحد يناسب الجميع، يجب 

 الصحي وفًقا للحالة املحددة، والتي يمكن أن تختلف من حي إلى آخر.

تحتوي العديد من أنظمة الصرف الصحي على مكونات مدمجة في البنية التحتية للمباني، على 

سبيل املثال، املراحيض املتدفقة، وخزانات الصرف الصحي، وما إلى ذلك، فإن إعادة اإلعمار 

ستدام من الصفر لحياء كاملة أو عمليات إعادة التوطين، توفر فرصة إلعادة التفكير في امل

 أنظمة الصرف الصحي وتطبيق حلول أكثر فائدة من النظمة الشائعة السابقة للكارثة.

يعتمد استثمار وإدارة أنظمة الصرف الصحي الالمركزية واملوقعية بشكل كبير على مشاركة 

ذلك من املهم للغاية التركيز بشكل خاص على زيادة الوعي وتوزيع املعلومات، السر الفردية. ل

 عن ضمان مشاركة املستخدمين في تخطيط الصرف الصحي.
ً
 فضال

 تشمل اعتبارات أنظمة الصرف الصحي املستدامة ما يلي:

 الجوانب البيئية

 .تجنب وضع أنظمة الصرف الصحي في أعلى منابع املياه العذبة 

  متًرا أفقًيا  30)فقط للمياه الرمادية، بدون براز( على مسافة  املعالجةأو  لترسيباضع حفر و

 على القل من أي مصدر للمياه الجوفية.

  متر على القل فوق منسوب املياه الجوفية. 1.5على ارتفاع  ترسيبضع قاعدة أي حفرة 

 اه العذبة )مثل تأكد من عدم تصريف مياه الصرف الصحي غير املعالجة في أي مصدر للمي

 البحيرة أو النهار أو املياه الجوفية( أو في البحر.

 املياه الرمادية.استخدام  في إعادة التفكير 

 الجوانب الفنية

 تأكد من سهولة الوصول إلى خزانات الصرف الصحي إلزالة الحمأة وصيانتها.

 3ياه الجوفية و متًرا على القل من أقرب مصدر للم 30ضع خزانات الصرف الصحي على بعد 

 أمتار من أي خط ملكية. 3أمتار من أقرب منزل و 

تأكد من أن تصريف مياه المطار كاٍف. يمكن أن يؤدي االفتقار إلى أنظمة تصريف مياه المطار 

 الكافية أو التي يتم صيانتها بشكل صحيح إلى حدوث فيضانات وما يرتبط بها من آثار جانبية.

ئل املتبقية بعد املعالجة على مسافات كافية من الشواطئ والقرى، تحديد مواقع مصبات السوا

 مع مراعاة املد والجزر والتيارات وما إلى ذلك.

التأكد من أن جميع النابيب الالزمة تتوافق مع املعايير املطلوبة، بما في ذلك الحد الدنى من امليل 

 للسماح بتدفق مياه الصرف الصحي.

املياه السوداء عن املياه الرمادية لتقليل الكميات التي ستحتاج إلى معالجة عتبار فصل اال ضع في 

.
ً
 أكثر شموال
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 الجانب االقتصادي

تنفيذ التخطيط املالي بحيث يتم احتساب تكاليف االستثمار الولية لنظمة الصرف الصحي 

 وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

 الجوانب االجتماعية والثقافية

 .املياه العادمةانتبه إلى املمارسات التقليدية واملقبولة ثقافًيا للتعامل مع 

التأكد من أن الصرف الصحي في املوقع يعتمد على املستخدم؛ لذلك يجب أن تكون القرارات 

او كما ورد في نماذج االدارة  املتعلقة بالنظمة في املوقع في أيدي املستخدمين في املقام الول 

 .لفة الذكرالخمسة سا

 النظر في توافر املهارات واملعارف املحلية، وتقييم االحتياجات التدريبية.

التشاور مع  لذلك يعتبرضمان أن يكون تصميم مرافق الصرف الصحي خاًصا بنوع الجنس أيًضا. 

 .مهم املستخدمين لتحديد أي متطلبات خاصة بالجنس

 الجوانب املؤسسية

 ه: نظام عام مركزي أم أنظمة ال مركزية تدار من قبل حدد النظام الذي سيتم استخدام

 السرة.

 .حدد املسؤول عن إدارة النظام ودفع التكاليف املرتبطة به 

  التأكد من وجود ترتيبات مؤسسية لتوفير خدمات التجميع الضرورية للتشغيل املستدام

 لألنظمة الفردية )في املوقع( ، مثل خدمات التخلص.
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اإلداري املسؤولملكية الكيان . مكونات االدارة في النموذج الخامس 1.5الشكل   

 RME)املشاركة الناجحة مللكية الكيان اإلداري املسؤول  )

 القدرة اإلدارية القدرة الفنية الحوكمة القدرة املالية

 مهمة وأهداف وغايات محددة جيًدا 

 توجد إرادة سياسية كافية 

  القوانين املوجودة مسبًقا كافية ملنحRME 

 السلطة إلنجاز مهمتها وأهدافها 

 العملية خارج نموذج وزارة الصحة التقليدية 

  التركيز على الصورة الكبيرة وليس اإلدارة

 الدقيقة

 تحديد الرسوم وهيكل السعار 

  عمليات الوحدة

 البيولوجية

  عمليات الوحدة

 الكيميائية

  عمليات الوحدات

 امليكانيكية

 توحيد املكونات 

 نوع النظام والتوافق 

 مدير مدفوع الجر 

  تطبيق تحصيل فعال وفي الوقت

 املناسب

 مجلس قوي ، مراجعات الداء السنوية 

  استخدام مبادئ املحاسبة املقبولة

بشكل بشكل عام وحفظ السجالت 

 جيد

 فريق قوي من االستشاريين املحترفين 

  خطط طويلة الجل والطوارئ 

 التخطيط املالي طويل املدى 

  التدفق النقدي الكافي لتحقيق

 االكتفاء الذاتي

  تحديد رسوم شهرية معقولة

 ومستدامة

 الرقابة املالية املستقلة 

  يتم إيداع الموال شهرًيا مقابل

 تكلفة االستبدال

  املراجعة السنوية ومراجعة

 الداء
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 النفايات الصلبة. 3.2.5

إدارة النفايات الصلبة هي واحدة من أكثر القضايا البيئية تحديا في املناطق املتضررة من 

الكوارث. تختلف ممارسات التخلص من النفايات بين املناطق، اعتماًدا على الوصول إلى مرافق 

ة ودرجة التدخل الحكومي أو البلدي. في كثير من الحيان ال يوجد جمع التخلص، والتقاليد املحلي

نفايات منتظم وخاضع للرقابة على اإلطالق. غالًبا ما ال يتم وضع القوانين واللوائح والترتيبات 

وذلك النشغال املؤسسات بأمور  اإلدارية املتعلقة بجمع النفايات ومعالجتها موضع التنفيذ

 . داالكارث الكثر تعقي

نظر إليه على أنه مشكلة  من الشائع أيًضا أن نجد أن االفتقار إلى اإلدارة السليمة للنفايات ال ي 

رئيسية. من الضروري أن يكتسب جميع أصحاب املصلحة الوعي بالحاجة إلى نهج أكثر استدامة 

بنية التحتية إلدارة النفايات. من الشائع أن نجد أن املخططين يبالغون في التأكيد على توفير ال

إلدارة النفايات، مثل أساطيل الشاحنات ومواقع التفريغ، لكنهم يهملون التخطيط لكيفية ومن 

فصل النفايات وجمعها ومعالجتها والتخلص منها. يجب تضمين برنامج دعم ب يقومالذي يجب أن 

دارة النفايات طويل الجل إلدارة النفايات في أي خطة إلعادة اإلعمار. يتمثل التحدي الرئيس ي إل 

في مواقع التخلص نفسها في املدن واملناطق املحيطة، والتي غالًبا ما تكون غير خاضعة للرقابة 

 على طول خطوط الغطاء النباتي أو الشواطئ، 
ً
دارة وتقع عادة او الساحات العامة وغير م 

املياه الطبيعية  مما يتسبب في التلوث لألنهار وأنظمةالتجمعات السكانية،  أطرافاملفتوحة على 

فيه  واملياه الجوفية. إن التأثيرات على إمدادات املياه الجوفية واملناطق الساحلية واضحة تماًما

. في حالة عدم وجود بدائل، غالًبا ما يحرق التلوث نتيجة الكارثة واهمال ادارة النفايات الصلبة

بة في املدينة، مما يتسبب في السكان نفاياتهم في ساحات منازلهم أو أماكن غير خاضعة للرقا

 تلوث الهواء املحلي والرائحة واملخاطر الصحية من إنتاج الديوكسينات واملركبات السامة الخرى.

واد القابلة إلعادة ال يتم فصل النفايات بشكل عام عند املصدر. في حالة وجود أسواق للم

أجل مواجهة تحديات إدارة الرجح أن يتم الفصل على مستوى السرة. من  التدوير، فمن

 النفايات، يوص ى بالخطوات التالية:

  التنظيم املجتمعي، اإلطار السكانينهج إدارة النفايات الصلبة بطريقة شاملة. التخطيط ،

املوارد يجب أن تؤخذ في االعتبار  تعافياإلداري، إدارة املوارد املائية، حماية البيئة وجوانب 

 بشكل كامل.

 ق جيدة، وتحديد والضعف في نظام إدارة النفايات السابق، كنقطة انطال  تقييم نقاط القوة

تيك جمع املواد القابلة إلعادة التدوير مثل املعادن والورق والبالس عليها. كيف يمكن البناء

الحيان، يكون هذا غير جذاب من الناحية االقتصادية  وتسويقها بشكل منهجي. في بعض

 ثيًرا لالهتمام إذا تم تنظيمه على نطاق الحي أو املدينة.لسرة واحدة، ولكن قد يصبح م
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 اج السماد وتقليل تشجيع الجمع املنفصل ومعالجة الجزء العضوي والذي سيسمح بإنت

التكاليف املرتبطة بهذا حساب املتبقية التي يجب نقلها إلى مرفق التخلص و  كميات النفايات

 النشاط.

 معقولة التكلفة.و أ ات منخفضة التكلفةإدارة النفاي النظر في تقنيات وأنظمة 

  تنظيم إدارة النفايات بشكل صحيح بحيث يمكن أن تصبح مصدر دخل لصحاب املشاريع

 الصغيرة في مجال النقل أو املشاريع القائمة على املجتمع.

  تحميل السكان على القل جزًءا من تكاليف إدارة النفايات الصلبة كحافز لهم لتقليل

 ادة الوعي ولضمان انتظام وجودة خدمات الجمع والتخلص.النفايات وزي

 الجوانب الفنية

  التقنيات  تنظيميجب أن تكون حلول إدارة النفايات املختارة عملية وسهلة اإلدارة. يجب

. على سبيل املثال، غالًبا ما يكون من الفضل تنظيم الجمع الولي 
ً
املستخدمة تدريجيا

محلًيا، مثل عربات اليد أو العربات التي تجرها الخيول أو الجرارات  بوسائل النقل املتاحة

 من االعتماد على املعدات املتخصصة املكلفة والتي تتطلب صيانة 
ً
ذات املقطورات، بدال

 شاحنات الضاغطة.المكثفة مثل 

  عد بالكامل مع التحكم في العصارة واستعادة غاز وباملثل، فإن بناء مكب نفايات صحي م 

املتحكم فيهما،  والطمر غيرب قد يكون الحل المثل، ولكن من أجل القضاء على الحرق املك

قد يكون تعيين مواقع تفريغ أصغر في مواقع مختارة بعناية يسهل الوصول إليها أمًرا صعًبا. 

 نهج أفضل لتحسين الظروف حتى يمكن تنفيذ حل طويل الجل أشمل.

  دفن النفايات في املناطق املنحدرة.توفير خنادق تصريف في منحدرات مواقع 

 .تأمين مواقع التخلص من النفايات وتسييجها 

 الجوانب البيئية

  النظر في النشطة التي من شأنها زيادة الوعي البيئي بين السر وتسهيل إدخال أنظمة إدارة

 النفايات الصديقة للبيئة والصحية والفعالة واملستدامة.

 يداعها فقط في مواقع محددة، والتي يتم اختيارها لتقليل تأكد من أن النفايات يتم إال

مخاطر تلوث املياه، والحرق غير املنضبط، والوصول من قبل الحيوانات، وانتشار ناقالت 

 المراض، وتناثر النفايات بفعل الرياح.

 مصادر املياه الجوفية.بعيدا عن  تحديد مواقع التخلص 

  قل من مصادر املياه السطحية.متًرا على ال 50تحديد مواقع على بعد 
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 الجوانب املؤسسية

  تقييم جميع أصحاب املصلحة ومسؤولياتهم الحقيقية واملحتملة فيما يتعلق بإدارة

 النفايات.

 .النظر في الوضع اإلداري والسياس ي املحلي 

 .مراجعة التشريعات واللوائح املحلية الخاصة بإدارة النفايات 

 الجوانب االجتماعية

نظام إدارة النفايات الصلبة الذي اعتاد عليه السكان واملؤسسات املسؤولة: التجميع على تقييم 

 مستوى السرة أو في مواقع التجميع املركزية داخل الحي؟

استكشاف ودعم وتعزيز املشاركة املجتمعية في جميع جوانب التخطيط والتنظيم والتنفيذ 

تحقيق أفضل النتائج في إدارة النفايات إذا افترض واإلشراف وتمويل أنشطة إدارة النفايات. يتم 

 املجتمع أن استخدام النظام من مصلحته الخاصة.

إال إذا كان النظام يخدم  ،الحظ أنه ال يمكن تحقيق اإلدارة الفعالة للنفايات الصلبة في مدينة ما

 جميع املواطنين في جميع مستويات الدخل.

ستحقق التغطية الكاملة لجميع الفئات االجتماعية. إذا البحث عن آليات إدارة النفايات التي 

كانت ميزانيات البلدية مقيدة أو عدم القدرة على دفع رسوم الخدمة تستبعد بعض السر من 

اإلدارة السليمة للنفايات، فستظل التحسينات البيئية والصحية في الحياء الخرى معرضة 

 للخطر.

لنفايات الصلبة يناسب كل املواقف. قد يكون لكل بشكل عام، ال يوجد حل جاهز إلدارة ا

مجموعة من الظروف املحلية متطلبات مختلفة، وسيتعين البحث عن الحل املناسب ملكان ووقت 

 معينين. 

نظًرا لن العديد من التحسينات املرغوبة تتعلق بوعي الناس وعاداتهم وتقاليدهم، فمن املرجح 

واقعي الذي يشمل أكبر عدد ممكن من أصحاب املصلحة أن يحمل النهج التدريجي العملي وال

نتائج مناسبة وفعالية من حيث التكلفة أكثر من املقترحات املخططة مركزًيا بناًء على مدخالت 

 التكنولوجيا واالستثمارات الضخمة.

يجب تحديد مواقع التخلص من خالل التشاور مع أصحاب املصلحة الرئيسيين بما في ذلك 

ة املحلية وممثلي العائالت واملنظمات ذات الصلة. يجب أن تتجنب املواقع مسؤولي السلط

 املناسبة الثار السلبية للروائح والدخان وتلوث املياه والحشرات والحيوانات على الحياء.

 . الطاقة الكهربائية3.5

الثالجات وغيرها تستخدم املنازل الطاقة للطهي واإلضاءة وتدفئة / تبريد الهواء واملاء، لتشغيل 

يون والراديو وأجهزة من املعدات املنزلية، وغالًبا أيًضا لألجهزة الكهربائية الخرى مثل التلفز 
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يعد مصدر الطاقة ضرورًيا لتوفير مستويات متزايدة من إضاءة الشوارع والمن الكمبيوتر. 

ملحلية إلى حد كبير وتشغيل الجهزة املنزلية البسيطة. ترتبط الفوائد الرئيسية للتوصيالت ا

بالراحة والتواصل )على سبيل املثال، شحن بطاريات الهاتف املحمول( ، وربما لالستخدامات 

 اإلنتاجية.

أثناء التخطيط إلعادة بناء املساكن، من املهم جًدا مراعاة احتياجات الطاقة للسكان، بما في 

كشاف طرق تحسين كفاءة ذلك الهداف املتعلقة بإمدادات الطاقة املستدامة وكذلك است

 الطاقة في اإلسكان.

تتأثر تكلفة إمدادات الطاقة التقليدية بقرب منطقة إعادة اإلعمار من خطوط إمداد الطاقة 

الحالية ثالثية الطور. عندما تكون هناك حاجة لتمديدات لنظام التوزيع الساس ي جنًبا إلى جنب 

تكاليف عالية جًدا. يتطلب مصدر الطاقة مع املحوالت الجديدة واملعدات امللحقة، تصبح ال

التقليدي التوزيع من خالل أنظمة املوصالت واملحوالت؛ تشمل الخيارات إما الخطوط العلوية أو 

الكابالت الرضية، وهذه الخيرة باهظة الثمن وغير شائعة. قد تكون الخطوط العلوية عارية أو 

املباني؛ في هذه الحالة الخيرة يجب عزل  معزولة وإما معلقة بين العمدة أو متصلة بواجهة

 الخطوط.

رسوم التوصيل واالستهالك بعناية من أجل جعل إمدادات الطاقة في متناول  يةيجب مراعاة هيكل

. غالًبا ما تكون رسوم التوصيل كاملة التكلفة حيث يتعين دفع تكاليف 
ً
السر الكثر فقرا

فضل مخططات الرسوم  التوصيل والعداد بالكامل في البداية باهظة
 
بالنسبة لألسر الفقيرة. ت

حيث تكون رسوم التوصيل متداخلة ويتم تحصيلها مع رسوم االستهالك. بسبب الكثافة 

العالية، يمكن في كثير من الحيان توفير إمدادات الطاقة لألحياء الفقيرة بتكلفة  السكانية

صيل بشكل كبير من خالل اإلدارة منخفضة جًدا للفرد. يمكن تخفيض تكاليف الفواتير والتح

الفعالة أو التقنيات الحديثة. على سبيل املثال، تلغي أنظمة البطاقات املدفوعة مسبًقا الحاجة 

 إلى قراءة العدادات والفواتير والتحصيل واإلنفاذ.

غالًبا  يجب االستفادة الكاملة من هذه الخيارات لخفض تكاليف توصيالت الطاقة لألسر الفقيرة.

تكون حلول الطاقة املتجددة أكثر تكلفة من حيث الشراء والتركيب من املصادر التقليدية.  ما

نظًرا لن الطاقة املتجددة مجانية فعلًيا، فإن اقتصاد مصادر الطاقة املتجددة على مدى عمر 

 ما يكون أفضل بكثير مما هو عليه في النظمة التقليدية.
ً
 املبنى عادة

 طاقة شمسيةال

رات قليلة ملصدر طاقة مستقل. تعد اللواح الكهروضوئية باهظة الثمن بشكل عام توجد خيا

واح الشمسية إلنتاج املاء بحيث ال يمكن تحملها من قبل السكان الفقراء. ومع ذلك، فإن الل

 ميسورة التكلفة وتساعد على تقليل تكاليف استهالك الكهرباء.الساخن 
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اإلضاءة والطاقة امليكانيكية والكهرباء. يتم تحويل  يمكن استخدام الطاقة الشمسية لتوفير

ضوء الشمس إلى كهرباء باستخدام الخاليا الكهروضوئية، واملعروفة أيًضا باسم "الخاليا 

الشمس الشمسية" أو "اللواح الشمسية". تنتج الخاليا الكهروضوئية الكهرباء طاملا أن ضوء 

. مطلوب مورد موثوق دون ازعاجوال تلوث وتعمل يض يء عليها، فهي تتطلب القليل من الصيانة، 

لأللواح الشمسية والتركيب املناسب. يمكن أن تختلف أسعار اللواح الشمسية من منطقة إلى 

 أخرى. يمكن تركيب اللواح الشمسية بسهولة على السطح أو وضعها بجانب املنازل.

د الطبخ هي بشكل عام حاجة مشكلة أخرى صعبة هي وقود الطهي النظيف. الطاقة في شكل وقو 

الطاقة السائدة للفقراء. غالًبا ما تكون تكلفة الفحم النباتي أقل بشكل هامش ي فقط من تكلفة 

غاز الطهي املحلي. قد يسمح دعم التكاليف الولية ملواقد وأسطوانات غاز البترول املسال 

له العديد من الفوائد  باستبدال الفحم أو الحطب بغاز البترول املسال، المر الذي سيكون 

 الصحية والبيئية اإليجابية

بقدر اإلمكان، يجب تقليل استهالك الطاقة من خالل التخطيط الجيد وتصميم املباني، ومن 

خالل االستفادة من مصادر الطاقة املتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة 

الجماعية للطاقة الحيوية. تشمل فوائد  املائية والطاقة الحرارية الرضية وأنظمة الطاقة

استخدام الطاقة املتجددة استقرار السعار التنافسية على املدى الطويل، وتقليل التعرض 

 الضطرابات إمدادات الوقود وتقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

 الجوانب الفنية

 ر فرصة جيدة لتركيب أنظمة في اعتبار فوائد إعادة اإلعمار املستدام التي توف يجب االخذ

الطاقة املتجددة، خاصة عندما يمكن تركيب النظمة في عدد كبير من املباني في نفس 

 الوقت.

  اختيار نظام الطاقة املتجددة النسب ملنطقة إعادة اإلعمار. عادة ما يكون لدى منظمات

أو اليام املشمسة الرصاد الجوية الوطنية خرائط وبيانات متاحة لتقدير عدد أيام الرياح 

 في املنطقة في السنة.

 أن بعض مصادر الطاقة املتجددة )الرياح، الطاقة الشمسية( يجب أن يكون بعلم يجب ال

 لها نظام احتياطي تقليدي ليام في لروف مناخية غير مناسبة.

 الجوانب االجتماعية

  جيًدا وحساسة لثقافة التأكد من أن أنظمة الطاقة املستدامة والطاقة املتجددة متكيفة

 املستخدمين.
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  تجنب قدر اإلمكان الطهي والتدفئة في الماكن املغلقة باستخدام الحطب أو الفحم؛ يمكن

أن تتسبب هذه النواع من مصادر الطاقة، عند استخدامها في الداخل، في تلوث داخلي 

 خطير مع مشاكل صحية مرتبطة به.

 بناء وصيانة حلول الطاقة البديلة.التأكد من تقديم التدريب لنه ضروري ل 

 الجانب املؤسس ي

تعمل بعض الحكومات بنشاط على الترويج ملصادر الطاقة املتجددة وتقديم الحوافز، مثل 

 القروض امليسرة والتخفيضات الضريبية للمستخدمين لتركيب مثل هذه النظمة.

 . املدارس 4.5

مثل املدارس "يجب تشييدها أو إصالحها  فيراملباني العامة املؤقتة والدائمة حسب معايير اس

ولضمان السالمة والوصول للجميع. يجب أن تمتثل هذه املرافق  معدة ملقاومة الكوارثلتكون 

ملعايير البناء الخاصة بالقطاع وإجراءات املوافقة، بما في ذلك متطلبات إمكانية الوصول ملن 

يعانون من صعوبات في الحركة أو الرؤية أو االتصال. يجب أن يتم إصالح أو تشييد هذه املباني 

صة وإبالغها ببنية تحتية للخدمة متفق عليها واستراتيجية صيانة بالتشاور مع السلطات املخت

  ميسورة التكلفة ".

حال النزاعات املسلحة او  في الحاالت التي تم فيها استخدام املدارس كمساكن جماعية مؤقتة

دار للسكان املحميون في أقرب وقت الكوارث الطبيعية
 
، يجب تنفيذ النقل المن املخطط وامل

قد تكون هناك حاجة أيًضا إلى إصالح املباني العامة  اح باستئناف النشطة العادية.ممكن للسم

املتضررة أو توفير هياكل مؤقتة لتكون بمثابة مدارس ومراكز رعاية صحية وغيرها من املرافق 

  .Disaster Recovery Toolkit 2015)) املجتمعية

 دمج الحد من مخاطر الكوارث في قطاع التعليم 

 م الضرار والخسائر. فه1

 . دراسة هدف استعادة القطاع والتأكد من أن الهدف يشمل مفهوم الحد من املخاطر2

 :البداية. ضمان أن التدخالت قصيرة الجل ومتوسطة وطويلة الجل مصممة من 3

 الحماية من املخاطر - أ

يجب تأكد من أن التدخالت ال تؤدي إلى مخاطر أو نقاط ضعف جديدة ، وفي حالة حدوثها،  - ب

 أنشطة من شأنها تقليل املخاطر املتوقعة اضافة

 ي وفهم الحد من مخاطر الكوارث فيضمان دمج النشطة التي من شأنها رفع مستويات الوع - ت

 املجتمعات

ؤسس ي على مفهوم الحد من مخاطر النشطة التي من شأنها إضفاء الطابع امل ةفاأض - ث

 الكوارث
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ة، ينبغي تشجيع الروابط مع الوزارات حللبنية التحتية الصحي اعادة االعمارعند الشروع في 

. هذا  Education clusterالحكومية املختصة والسلطات املحلية والتعاون مع مجموعة التعليم

 :النهج سوف

  التآزر  يعزز 

 قليل ازدواجية الجهودت 

 تشجيع االستخدام الفضل للموارد 

 .إنشاء روابط لتعزيز املمارسات الجيدة وضمان االستدامة 

  )سيكون التنسيق مع مجموعة التعليم مهًما لتحديد الفرص ليس فقط لتنسيق )إعادة

 مبادرات البناء ولكن أيًضا لتنفيذ أنشطة أخرى مثل تعزيز النظافة في املدارس.

 أن تنص مذكرات التفاهم بوضوح على أدوار ومسؤوليات جميع الطراف وأن تتم  يجب

عليها من قبل الفريق القانوني. يجب أن تكون مفصلة قدر اإلمكان وأن  التعقيبمراجعتها و 

تحدد املكونات العامة لسياق البرنامج )إمدادات املياه والصرف الصحي وما إلى ذلك( واإلطار 

 .الزمني

 راكات والروابط التنسيقية على جميع مستويات التدخل، ينبغي عقد اجتماعات لتعزيز الش

أو ورش عمل منتظمة من أجل تحديد الدوار وتحديثها وتوضيح توقعات مختلف أصحاب 

 املصلحة.

  يجب إنشاء لجان توجيهية تتألف من جميع أصحاب املصلحة املشاركين في إدارة املشروع

اإلدارية للمشروع لتبادل املعلومات واتخاذ القرارات وتنسيق الدعم وتمثل جميع املستويات 

 الفني من وزارة الصحة ومجالس الكهرباء واملياه والشركاء الرئيسيين الخرين.

االتحاد الدولي نظرا لهمية مذكرات التفاهم بين الشركاء، فيما يلي عرض ملذكرة تفاهم بين 

ووزارة التربية والتعليم في بلد ما إلنشاء مرافق تعليمية ر والهالل الحملصليب الحمر لجمعيات ا

 IFRC, 2012)حرب. مترجم من االنجليزية الى العربية )البعد االنتهاء من 
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 بداية نص مذكرة الشراكة والتفاهم

مذكرة تفاهم بني وزارة الرتبية والتعليم يف )الدولة( و )اجلمعية الوطنية( واالحتاد الدويل جلمعيات 
 الصليب األمحر واهلالل األمحر بشأن برانمج بناء املرافق التعليمية

 املقدمة. 1
الدولة( لدستور االحتاد الدويل اذكر اسم خيضع برانمج البناء للصليب األمحر واهلالل األمحر يف ) 1.1

 ( قواعد ومبادئ اإلغاثة الدولية للصليب األمحرIFRCجلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر )
واهلالل األمحر لإلغاثة يف حاالت الكوارث، إجراءات التشغيل املوحدة لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب 

 الدولة(.اذكر اسم التشريعات ذات الصلة يف ) (،األمحر واهلالل األمحر، دستور )اجلمعية الوطنية
لصليب األمحر واهلالل األمحر توافق وزارة التعليم و )اجلمعية الوطنية( واالحتاد الدويل جلمعيات ا .2.1

)املشار إليه فيما بعد ابسم االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر( على التعاون يف 
اجلزء املتعلق إبعادة بناء عدد متفق عليه من املرافق  يف  XX .تنفيذ نداء االحتاد الدويل للطوارئ رقم

 .التاريخ(اذكر ( يف )/ احلربيت دمرهتا )الكارثةاملنطقة( ، الاذكر اسم التعليمية يف )

 . الغرض2
يتفق الطرفان على أن اهلدف العام ملذكرة التفاهم هذه هو حتديد األدوار واملسؤوليات اخلاصة  . 1.2

 .املنطقة(اذكر اسم بكل منهما يف تنفيذ برانمج بناء املرافق التعليمية يف )

 . النطاق3
هذه مبادئ تنفيذ وزارة الرتبية والتعليم / )اجلمعية الوطنية( / برانمج إعادة .  تغطي مذكرة التفاهم 1.3

املنطقة(. ال تغطي اذكر اسم بناء مدارس االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر يف )
، مبا برامج املساعدة األخرى اليت تنفذها )اجلمعية الوطنية( وتدعمها و / أو من خالهلا وكاالت أخرى

يف ذلك اجلمعيات الوطنية املاحنة األخرى للصليب األمحر واهلالل األمحر اليت تقدم املساعدة خارج 
نطاق )اجلمعية الوطنية املنفذة( / االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر. الربانمج املبني 

 التاريخ(.اذكر يف النداء وخطة العمل وامليزانية )
اذكر عدد( املدارس يف )اذكر الفق الطرفان على أن نطاق الربانمج جيب أن يشمل بناء إمجايل ).  يت2.3

 عدد( املدارس الثانوية.اذكر العدد( املدارس االبتدائية و )اذكر ال(: )اسم املنطقة
 عدداذكر العدد( ابتدائي و )اذكر ال)،عدد( اذكر ال)امجايل عدد( املدارس، سيتم بناء اذكر المن ) 3.3

عايل( داخل اجملمع املدرسي احلايل، ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم. ستقتصر مسؤوليات االحتاد الدويل 
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العدد( ، فضاًل عن اجملمع اذكر جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر فيما يتعلق ببناء هذه املدارس )
 لية.بشكل عام، حصراًي على تلك احملددة يف مذكرة التفاهم احلا

عدد( املدارس، املقدم من وزارة الرتبية اذكر ال.  سيتم التوقيع على جدول يوضح تفاصيل موقع )4.3
والتعليم، وإرفاقه كملحق مبذكرة التفاهم هذه. سيشكل هذا اجلدول جزًءا ال يتجزأ من مذكرة التفاهم 

 هذه.
يع األطراف يف مذكرة التفاهم .  ال ميكن تغيري طبيعة وموقع املشاريع دون موافقة صرحية من مج5.3
 .هذه

 عام . 4
تظل مذكرة التفاهم هذه سارية املفعول من اتريخ توقيعها حىت اتريخ تسليم البنية التحتية  . 1.4

  )التاريخاذكر املكتملة إىل وزارة الرتبية والتعليم من قبل )اجلمعية الوطنية( يف موعد ال يتجاوز )
جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر على دعم وزارة الرتبية والتعليم و يوافق االحتاد الدويل  . 2.4

)اجلمعية الوطنية( يف جهودمها من أجل أسرع )إعادة( بناء البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية يف 
الالزمة  التاريخ( ، ويقرر لتخصيص املوارد املاليةاذكر ( )/ احلرباملنطقة( ، اليت دمرهتا )الكارثةاذكر )

 .أعاله 2.3املنطقة( ، على النحو احملدد يف املادة اذكر لبناء مرافق تعليمية يف )
تقرتح وزارة الرتبية والتعليم نوع املرافق التعليمية، وتقدم كل املساعدة املطلوبة يف املسائل القانونية  . 3.4

ولة ابلكامل عن ملكية هذه املتعلقة بتخصيص األراضي. من الواضح أن وزارة التعليم مسؤولة ومسؤ 
األرض وأي مطالبات قد تنشأ من قبل أي طرف / أطراف قانونية أو حقيقية أخرى مبا يف ذلك مجيع 
املنظمات والشركات واملعاهد والوزارات وما إىل ذلك فيما يتعلق مبسألة ملكية األرض. تقدم وزارة الرتبية 

توافر مجيع التصاريح اخلاصة األخرى ابلتنسيق مع  والتعليم مواصفات املشروع لبناء املدارس، وتضمن
 وزارة اإلسكان والسلطات احلكومية األخرى )حدد العاصمة و / أو املقاطعة / املنطقة(

تسهل )اجلمعية الوطنية( التنفيذ الشامل للربانمج، وخاصة العالقة مع السلطات احلكومية ذات  . 4.4
 .يمالصلة، مبا يف ذلك وزارة الرتبية والتعل

. سُتعقد اجتماعات تنسيقية بني ممثلي وزارة الرتبية والتعليم و )اجلمعية الوطنية( واالحتاد الدويل 5.4
جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر ابنتظام ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج إعادة بناء 

 .املدارس
ال شيء يف مذكرة التفاهم هذه يعترب تنازاًل )صرحًيا أو ضمنًيا( عن أي من االمتيازات  . 6.4

واحلصاانت اليت يتمتع هبا االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر على النحو املنصوص 
واهلالل األمحر بشأن عليه يف مذكرة التفاهم املربمة بني احلكومة واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر 
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"الوضع القانوين لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر يف "البلد" ، أو أي اتفاقية 
 .أخرى معمول هبا

من املتفق عليه مبوجب هذا أن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر لن يقبل  . 7.4
عن األنشطة اليت يقوم هبا املستشارون أو املقاولون أو وزارة التعليم،  أي مسؤولية عن املطالبات الناشئة

مبا يف ذلك تصميم وبناء املبىن ومطابقته النهائية لقوانني البناء الوطنية. جيب على وزارة الرتبية والتعليم 
ه فيما يتعلق الدفاع عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر وإبعاد الضرر عنه وتعويض

 أبي مطالبات من هذا القبيل من قبل طرف اثلث

 . التنفيذ5
 .  وزارة الرتبية والتعليم:1.5

.  ابلتشاور مع )اجلمعية الوطنية( واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، 1.1.5
بناء مرافق التعليم، واليت حتددها اقرتاح املعدات واملواد املطلوبة اليت سيتم تضمينها يف برانمج )إعادة( 

 وظائفها وحجمها.
 الدولة(.اذكر .  تقدمي أوصاف املشروع والواثئق الفنية الكاملة بناًء على املعايري املقبولة يف )2.1.5
 املنطقة( لبناء املرافق التعليمية احملددة.اذكر .  ضمان ختصيص املواقع يف )3.1.5
 ة التالية:.  حتمل املسؤوليات امللموس4.1.5
 .  ترتيب مجيع التصاريح املطلوبة من قبل السلطات لتنفيذ أعمال البناء.5.1.5
. ضمان منح املقاول )املقاولني( املختارين من قبل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر 6.1.5

 واهلالل األمحر احلقوق املطلوبة واألذوانت املناسبة للبناء يف املواقع املختارة.
.  تسليم مواقع البناء إىل املقاول )املقاولني( لفرتة البناء يف مثل هذه احلالة املناسبة لبدء العمال 5.7.1

 وفًقا للجدول الزمين املتفق عليه بشكل منفصل.
 .  توفري موقع البناء الذي مت تطهريه من املباين املهدمة واجلاهزة لبدء أنشطة البناء.8.1.5
 وري إىل املوقع، بشرط أن يتطلب نقل اىل املوقع..  توفري الوصول الضر 9.1.5

 .  توفري توصيالت إمدادات املياه والتدفئة يف املنطقة اجملاورة مباشرة ملواقع )إعادة( البناء.10.1.5
 .  توفري نقاط توصيل الكهرابء يف املنطقة اجملاورة مباشرة ملواقع )إعادة( البناء.11.1.5
 الدولة(.اذكر وفًقا ملعايري اجلودة اخلاصة مبعايري ).  فحص واثئق العمل 12.1.5
.  أتمني مجيع اجلوانب القانونية والتعامل معها قبل وأثناء أعمال إعادة اإلعمار مع السلطات 13.1.5

احلكومية األخرى وابلتحديد مع وزارة اإلسكان أو احملافظة أو السلطة احمللية )حدد اسم )أمساء( السلطة 
 لية املعنية.)السلطات( احمل
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.  يف مجيع مراحل بناء املدارس، سيتم إجراء املراقبة والرقابة الفنية وكذلك املوافقة على جودة 14.1.5
الدولة( من قبل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب اذكر وكمية العمل وفًقا للمواصفات واللوائح اخلاصة )

الصليب األمحر واهلالل األمحر من خالل املراقبة  األمحر واهلالل األمحر. سيضمن االحتاد الدويل جلمعيات
املشرتكة مع وزارة الرتبية والتعليم واجلمعية الوطنية تنفيذ مجيع اجلوانب الفنية اليت أاثرهتا وزارة الرتبية 

 الدولة(.اذكر والتعليم وفًقا للمواصفات واللوائح املعمول هبا يف )
ثيق واحلفاظ عليه بشأن التقدم، بناًء على تقارير تقييم .  عرض التعاون التنظيمي والفين الو 15.1.5
 االجناز.

.  تسلم املشاريع اخلاصة بعملية الضمان من املقاولني العموميني. بعد انتهاء فرتة الضمان، 16.1.5
 تتوىل وزارة الرتبية والتعليم واملستفيدون املشاريع من املقاولني للتشغيل ويوقعون على شهادة التسليم وقبول

 املشروع.
.  توفري مجيع األاثث واملعدات التعليمية وغريها من املعدات املطلوبة على التكاليف اخلاصة 17.1.5

 هبا ويف الوقت الذي تكون فيه املشاريع جاهزة للتسليم املادي من قبل املقاول.
االنتهاء من البناء تكون مسؤولة عن إدارة املرافق اليت سلمتها مجعية اهلالل األمحر عند  . 18.1.5

 .والتسليم الرمسي

 .  ستقوم )اجلمعية الوطنية( مبا يلي:2.5
 .  املشاركة يف مراقبة تنفيذ برانمج البناء املدرسي.1.2.5
.  تقدمي املساعدة الفنية؛ املسامهة يف تنفيذ الربانمج من خالل تسهيل االتصاالت والتعاون مع 2.2.5

اذكر ة مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة اإلسكان واهليئات احمللية يف )اجلهات احلكومية ذات الصلة، وخاص
 املنطقة(.
. تقدمي قائمة بشركات االستشارات واملقاولني احملتملني. من الواضح أن االحتاد الدويل جلمعيات 3.2.5

تشارين الذين الصليب األمحر واهلالل األمحر له مطلق احلرية يف تقرير ما إذا كان سيقبل أاًي من املس
أوصت هبم )اجلمعية الوطنية(. حيتفظ االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر لنفسه 
ابحلق يف اختيار املقاول )املتعاقدون( أو املستشار )االستشاريون( خارج هذه القوائم، بناًء على نتائج 

 حتليل العطاءات.
الصليب األمحر واهلالل األمحر يف اإلشراف على األعمال .  مساعدة االحتاد الدويل جلمعيات 4.2.5

 اليت ينفذها املقاول )املقاولون(.
. أن تكون متلقًيا للبنية التحتية املكتملة من االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل 5.2.5

 األمحر لتسليمها إىل وزارة التعليم واملستفيدين.
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األولية يف مجيع مواقع البناء لعمال املقاولني واملتخصصني خالل  .  تقدمي خدمات اإلسعافات6.2.5
 فرتة البناء.
 .. أال يكون مسؤوالً عن إدارة املرافق بعد تسليمها إىل وزارة الرتبية والتعليم7.2.5

 . سوف يقوم االحتاد الدويل مبا يلي:3.5
 بالغ عن تنفيذ الربانمج.. حتمل املسؤولية العامة عن التخطيط والتنفيذ واملراقبة واإل1.3.5
. حشد املوارد املالية إلجناز الربانمج، ابستثناء املوارد املالية لتغطية التكاليف احملددة يف املواد 2.3.5

 من مذكرة التفاهم احلالية. 10.3.5
.  تقدمي املساعدة الفنية وتنسيق وتسهيل تنفيذ الربانمج واالتصال ابجلهات املاحنة بشأن مجيع 3.3.5

 وانب تنفيذه.ج
.  حتديد وتوظيف مهندس معماري / شركة هندسية كمستشار إلنتاج التصميم، وضمان 4.3.5

اإلشراف والتفتيش ومراقبة اجلودة وفًقا للهيكل واملواد واملعدات وفًقا ملعايري ولوائح البناء احمللية وقواعد 
عليمية". سيغطي االحتاد الدويل تكلفة املمارسة واالتفاقية املربمة مع املقاولني من أجل "املرافق الت

 اخلدمات االستشارية.
.  أتهيل شركة )شركات( إنشاء البائعني املفضلة وطرح مناقصة واختيار شركة )شركات( بناء 5.3.5

 عليها وفًقا إلجراءات التشغيل القياسية لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر.
التنظيمية وإدارة املشروع مبا يف ذلك حتديد املشروع، وإعداد امليزانية، وحتديد .  تقدمي اخلربة 6.3.5

 املقاول واالستشاري، وتقدمي العطاءات، والتقييم، ورصد التقدم، وإعداد التقارير.
.  توقيع العقود مع املقاولني. يف هذه العقود، سيتم حتديد مجيع التزامات األطراف املختلفة 7.3.5

 يتم التحقق من نطاق األعمال من قبل خمتلف األطراف.ابلتفصيل وس
 .  تنفيذ املدفوعات للمقاولني وفًقا لتقدم األعمال.8.3.5
.  الرتتيب لتسليم املرافق التعليمية بعد إجنازها إىل وزارة الرتبية والتعليم من خالل )اجلمعية 9.3.5
 الوطنية(.
التعليمية وأي تكاليف مرتبطة بتشغيلها وصيانتها . غري مسؤول عن تشغيل هذه املرافق 10.3.5

 وموظفيها وأاثثها ومعداهتا وما إىل ذلك.
حتمل املسؤولية الكاملة عن اإلدارة التشغيلية )السردية( واملالية للربانمج وتقدمي التقارير املالية  . 11.3.5

 .وغريها إىل اجلهات املاحنة
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 . التعديل6
الوفاء اباللتزامات مبوجب مذكرة التفاهم هذه، مبا يف ذلك تعبئة املوارد .  يف حالة عدم إمكانية 1.6

وتنفيذ املشاريع الفردية أو اإلدارة الفعالة هلا، جيب أن تكون هناك مشاورات هبدف تعديل أو إهناء 
ابإلضافة إىل ذلك، إذا ثبت وجود أي نقص يف  أدانه. 3.6و  2.6مذكرة التفاهم هذه وفًقا للمادتني 

عاون من قبل وزارة التعليم أو التنفيذ السليم ملسؤولياهتا املذكورة يف مذكرة التفاهم هذه، حيتفظ االحتاد الت
الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر حبقوق اإلهناء من جانب واحد ملذكرة التفاهم هذه أو 

 املطالبة بتعويض عن أي خسائر أو أضرار مت تكبدها. 
تعديل أو تغيري أي من أحكام مذكرة التفاهم هذه إال مبوافقة كتابية متبادلة من الشركاء  .  ال ميكن2.6

 املعنيني.
.  جيوز إهناء مذكرة التفاهم من قبل أي من األطراف فقط يف حالة القوة القاهرة، مثل احلرب أو 3.6

األحداث قد أثرت احلرائق أو الفيضاانت أو الزالزل أو غريها من الكوارث، بشرط أن تكون هذه 
بشكل مباشر على أداء مذكرة التفاهم. يف مثل هذه احلالة، جيب أتجيل الوفاء اباللتزامات املنصوص 

 عليها يف مذكرة التفاهم حبلول الفرتة الزمنية اليت حدثت خالهلا مثل هذه األحداث.
 .  يف حالة االختالف، تعترب النسخة )حدد اللغة( هي النسخة األصلية.4.6

 :وقيعالت

ومجعيات اهلالل      االحتاد الدويل للصليب األمحر     اجلمعية الوطنية()       وزارة الرتبية والتعليم
 األمحر

 التاريخ واملدينة والبلد
 انتهى نص مذكرة التفاهم.
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 اختيار املوقع

اختيار املوقع املناسب هو املفتاح.  البنية التحتية للمدرسة، فإن إلعادة بناءعند التخطيط 

سيتم تخصيص الرض لبدء )إعادة( أنشطة البناء من قبل وزارة التربية والتعليم / السلطات 

املحلية. قبل املوافقة على إعادة البناء في نفس املوقع أو الشروع في إنشاءات جديدة في املوقع 

 تأكد من:يجب الاملخصص، 

 التي من املحتمل أن تواجهها املنطقة. في حالة إعادة واملحاذير بتقييم املخاطر  يجب القيام

البناء في موقع املنشأة املتضررة / املدمرة، حدد سبب تأثر الهيكل الولي بالطريقة التي كان 

ة سيئة أو عيب في يصنعمبنية قديمة / سيئة الصيانة؛ قوانين البناء ال تتبع؛  -عليها 

 التصميم

  او وسيلة مواصالت للفتيان والفتيات؟ هل توجد مرافق نقل  هل املوقع سهل الوصول

 مناسبة على مقربة؟

  البنية التحتية التي يتم تطويرهاضمن شبكة إمدادات املياه والكهرباء  يوجدهل 

 دراسة جدوى إذا بدا من املحتمل أن الهيكل ال يتحمل تأثير خطر مستقبلي، فال تقبل  اجراء

أرض الحصول على التفاوض مع وزارة التربية والتعليم والدعوة إلى )إعادة( البناء على املوقع. 

 امنة. 

 االجتماعي/ للمنظور الجنس يالبنية التحتية املدرسية املراعية 

  ،لضمان استفادة جميع الفتيات والفتيان على قدم املساواة من التعليم في حاالت الطوارئ

والجنسانية التي قد تؤثر أو تضع قيوًدا على من الضروري فهم الديناميكيات االجتماعية 

 املتعلمين ومعلميهم.

  حسب الجنس والعمر؟ مصنفين-عدد الطفال 

  بالفتيان، قادرات على الذهاب اكتشف كيف تؤثر الزمة على ما إذا كانت الفتيات، مقارنة

 املدرسة؟ إلى

  صول إلى املدرسة مقبولة وأن هل يعتقد الباء أن املسافة التي تقطعها الفتيات أو الوالد للو

 السفر آمن؟

  هل تعتبر بيئة التعلم آمنة للفتيات والفتيان؟ هل ستتمتع الفتيات والفتيان بوصول آمن

 وكاٍف إلى املراحيض واملياه في املدرسة؟

  هل الفتيات و / أو الوالد في سن املدرسة هم الن أرباب أسر؟ هل يتم الضغط على الفتيات

 أو المومة املبكرة؟للزواج املبكر 

  هل وصمة العار االجتماعية )مثل الناجين من االغتصاب والجنود الطفال السابقين( تمنع

 الوالد أو الفتيات من الحصول على التعليم؟
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 تصميمال

 يمكن-تتضمن مرحلة التصميم عدًدا من القرارات التي يجب أخذها في االعتبار. أحدها 

( أو مالجئ مؤقتة في سياقات ما او حروب استخدام املدارس كمراكز إجالء )فيضانات وأعاصير

 بعد الكوارث. عند تصميم املنشأة، من املهم مراعاة ما يلي منذ البداية:

 .يجب تقييم اختيار املوقع للمبنى 

 .يجب مراعاة هيكل وحجم املبنى 

 .يجب مراعاة احتياجات املياه والصرف الصحي 

 .يجب تركيب مراحيض لألطفال ذوي اإلعاقة 

 .يجب تناول سالمة وأمن الطالب واملولفين في التخطيط العام 

  يجب مراعاة الثقافة والتقاليد املحلية عند التخطيط للمنشأة، مع احترام احتياجات

 الفتيات والفتيان.

 الخاصة  يجب مراعاة الحكام الخاصة بالطالب ذوي اإلعاقة. يجب مراعاة املنحدرات

ذوي القدرات الحركية  بدخول الكراس ي املتحركة، واالعتبارات الخاصة باملكفوفين والطفال

 معالجة حجم ووليفة كل مساحة وميزة التصميم.الخرى، في 

  بمجرد تسليم املبنى إلى تكون تكاليف الصيانة يجب أن تكون البنية مستدامة بحيث

 النهائي قابلة للتطبيق. املستخدم

  أن تكون مواد البناء املستخدمة متينة ومتوافقة مع الظروف املناخية.يجب 

 ورقابة الجودة املشتريات واملناقصات

تم تحديد جميع اإلجراءات والعمليات الضرورية التي تنطبق على شراء الشغال والخدمات 

ة باملبادئ ملشاريع )إعادة( البناء داخل االتحاد الدولي في مشتريات الشغال والخدمات الخاص

التوجيهية ملشاريع البناء وقوائم املراجعة وأدوات العمل. تم وضع هذه املتطلبات لضمان إجراء 

حسب اللجنة  املشتريات بطريقة منهجية وفًقا للمعايير وأفضل املمارسات املعترف بها دولًيا

 .(ICRC, 2012)الدولية للصليب الحمر 

حص مواد البناء في مراحل مختلفة ملراقبة جودة البناء. يجب على الكادر الفني زيارة املوقع وف

 تأكد من أن املشروع يتم تنفيذه حسب الخطة واملواصفات واتباع أكواد البناء.
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 الفصل السادس

 واعادة االعماردور املجتمع في التعافي 

حياتهم. تتضمن يعني التعافي حرفًيا إعادة الناس للوقوف على أقدامهم وتمكينهم من إعادة بناء 

إعادة بناء الحياة التغلب على الصدمات، وإعادة بناء مأواهم، وتأمين فرص كسب الدخل، 

 والعودة إلى الولائف، وإعادة الطفال إلى املدرسة، ومجموعة من الشياء الساسية الخرى.

 جتمعيةتشكل املبادئ الرئيسية التالية أساس استراتيجية التعافي والتي تضمن املشاركة امل

((IFRC, 2012: 

 احترام احتياجات السر االساسية 

 االعتراف بمنظمات املجتمع وقدراتهم وتعزيز االحترام املتبادل والحوار 

 "ضمان المن والحماية والحق في "مكان للعيش فيه 

  التعافي تقع على عاتق العائالت واملجتمعاتنجاح عملية املسؤولية عن 

  والتماسك املجتمعيغرس روح بناء السالم 

  أمر التعافي بأنفسهم يتولواإن تقديم الدعم من السلطات ضروري للناس كي 

 تبني الية  
ً
تسمح لكل أسرة محتاجة ببناء منزل أساس ي آمن، والذي يمكن تحسينه تدريجيا

 بمرور الوقت

  املجتمع إلى أقص ى حد ممكن تستمر مشاركةبحيث  برامج التعافيتصميم 

اإلغاثة والتعافي في نفس الوقت في اليوم ب. يبدأ بين مراحل محددة يس له انتقالالسلس ل التعافي

الول. ال يتعلق المر باالنتقال من مرحلة ثابتة إلى أخرى. إنه تعافي يبدأ من البداية إلى جانب 

اإلغاثة في شكل طعام ومالبس وبطانيات ومصابيح ومواد تدفئة  بحيث تتوفرإمدادات اإلغاثة. 

، وفي نفس الوقت تنظيم الناس إلعادة بناء حياتهم. أي االشياء الضرورية الستمرار الحياة ،وماء

 العمليتين في عملية واحدة. دمجيتم تحقيق السالسة من خالل 

إدارة اإلغاثة في  أهم ما يميز السالسة هو وضع الشخاص املتأثرين في قلب العملية بدًءا من

سلس ببناء ال التعافيتبدأ إعادة بناء املساكن في  الخاصة بهم. املخيمات أو في التجمعات او املأوى 

حسب مقتض ى الحال. يتم  غرفة على الرض التي تمتلكها السرة أو أرض جديدة كانت موجودة

ت اإلنسانية. في العملية توفير حزمة املواد للمأوى في حاالت الطوارئ بشكل عام من قبل الوكاال 

من مواد يمكن إعادة استخدامها في املستخدمة او الغرفة السلسة، من املهم أن تتكون املواد 

ستبني العائالت املأوى أو غرفة في املنزل القديم باملواد املتوفرة وأي مادة يمكنهم  املنزل الدائم.

، من املهم أن تناقش مع العائالت ما ة للبناءاملستخدم دمر. عند تحديد املوادامل إنقاذها من املنزل 
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بقدر اإلمكان، يجب تجنب املالجئ املؤقتة الجاهزة. إن إشراك السرة في عملية  هو النسب.

 إعادة اإلعمار، فور وقوع الكارثة سيساعد السرة في التغلب على صدمة الكارثة.

 لدمج املجتمع في عملية التعافي . ترتيبات مؤسسية1.6

 من أشكال الكيانات الحكومية  أنشأت
ً
العديد من البلدان في منطقة آسيا واملحيط الهادئ شكال

إلدارة الكوارث واالستجابة لها. وعادة ما تكون في شكل وزارات أو دوائر حكومية أو سلطات 

 UN-Habitatمخصصة. وباعتبار وكالة المم املتحدة املكلفة بإعادة اإلعمار، فإنها تقع على عاتق 

ملساعدة الجهة الحكومية وقت وقوع الكارثة. يجب أن تأتي املساعدة لى سبيل املثال ال الحصر ع

لألضرار، وتنسيق املساعدة الخارجية والدعوة عدة الحكومة في إجراء تقييم فوري في شكل مسا

 إلى السياسات الصحيحة للتعافي.

 UN-Habitatمؤسسات االمم املتحدة منها تحمل تأثناء مساعدة الحكومة على املستوى الوطني، 

مسؤولية مساعدة السر املتضررة في التعافي. يجب حشد العائالت على طريق التعافي من اليوم 

( هي Community Development Councils- CDCsاملجتمع )الول. ستكون مجالس تنمية 

يجب أن يأتي دعم املجتمعات ا و كمالتعافي.  اثناء اجراءاتالهيئة املركزية على مستوى املجتمع 

املحلية في جهودها للتعافي من السلطات املحلية واملنظمات اإلنسانية. يختلف هيكل الحكومة 

المم املتحدة مع  منظماتعمل تاملركزية واملحلية على املستوى املحلي في كل دولة. يجب أن 

 الحكومة املحلية القرب إلى املجتمع. 

أن الحكومات تميل إلى إقامة سلطة مركزية قوية تحت إشراف الرئيس أو  تظهر التجارب السابقة

 تقويضمركزية صنع القرار على أعلى مستوى إلى  تؤديرئيس الوزراء عند مواجهة كارثة كبرى. 

استجابة الحكومات املحلية. أحد أهم املبادئ التي يجب اتباعها في حالة الكوارث هو نقل عملية 

 فيذ بعيدا عن البيروقراطية والتسويف. التنصنع القرار إلى 

 التعبئة املجتمعية. 2.6

مشتركة، ويعيشون في ولروف مشاكل في املجتمع هو مجموعة من الشخاص الذين يتشاركون 

يكون املجتمع املتأثر هو يجب ان منطقة يمكن تحديدها جغرافًيا. في حالة وقوع كارثة أو نزاع، 

 عن  تجمعالنقطة املحورية في تنفيذ البرنامج. يحتاج املجتمع الذي يعيش في 
ً
إلى أن يكون مسؤوال

القرارات املتعلقة بتنميته أو في التطورات الكبر التي ستؤثر عليه. يجب أن يكون هذا أساًسا 

نبغي إيالء اهتمام خاص للفئات حجر الزاوية في جهود التعافي وإعادة اإلعمار للبرنامج. ي

املستضعفة بما في ذلك السر التي تعيلها نساء واملعوقون لن احتياجاتهم قد تكون خاصة. قد 

تؤدي االنتماءات السياسية أو االجتماعية أو الدينية أو غيرها إلى تقسيم املجتمع. يجب معالجة 

للمجموعات القوى في املجتمع  هذه القضايا قبل أن تتم النشطة الجماعية الخرى. يمكن
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التأثير على عملية صنع القرار في املجتمع ملصلحتهم الخاصة. يجب دراسة هذه القضايا بعناية 

. لهذا يجب تطبيق الساليب والدوات التي تساعدهم التعافيفائقة ومعالجتها عند تنفيذ برنامج 

ملية إعادة اإلعمار والتعافي، ستساعد على اتخاذ القرارات املتعلقة بالتنمية الخاصة بهم. في ع

معينة على تخطيط وتنفيذ وتقييم إجراءاتهم الخاصة. في  اتتجمعهذه الساليب املجتمع في 

إطار برنامج التعافي من الكوارث والنزاعات سيتم تعزيز مسؤولية املجتمع من خالل إنشاء مجلس 

إن اعتراف السلطات باملنظمة  (.Community Development Council- CDCتنمية املجتمع )

 عن أفعاله
ً
 . املجتمعية التمثيلية أمر بالغ الهمية لتمكين املجتمع ليكون مسؤوال

التعبئة االجتماعية هي الخطوة الساسية لتنمية املجتمع للتعافي من النزاعات والكوارث. يسمح 

تعافيهم بمبادرتهم للناس بالتفكير وفهم وضعهم وتنظيم العمل والبدء في العمل من أجل 

وإبداعهم. من خالل التعبئة االجتماعية، يمكن للناس تنظيم أنفسهم التخاذ إجراءات جماعية 

 من تلك املفروضة من الخارج. 
ً
من خالل تطوير خطتهم الخاصة واستراتيجيتهم للتعافي بدال

ول مستدامة، املجتمعات التي تتولى مسؤولية التعافي ستتخذ قرارات مستنيرة، وتتوصل إلى حل

وتحقق نتائج أفضل بشكل أسرع، وفي الوقت نفسه تعزز تضامنها وقدرتها على القيام بمبادرات 

تنموية. هذا اإلجراء هو أحد أكثر الوسائل فعالية للتغلب على صدمة الصراع أو الكارثة. تتم 

لفصل ممارسة التعبئة االجتماعية بعدة طرق مختلفة من قبل ممارس ي التنمية. يصف هذا ا

كمثال على  في عمله في منطقة آسيا واملحيط الهادئ UN-Habitatالخيوط املشتركة ملمارسات 

كمثال يمكن االقتداء به في  عمليات التعافي باشراك املجتمع في التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ

حال اعادة االعمار بعد الكوارث والنزاعات املسلحة في أي منطقة من العالم في لروف مشابهه 

 سخرت لخدمة العالم لتطوير املجتمعات البشرية.   UN-Habitatعلى اعتبار ان 

 خطوات التعبئة املجتمعية. 1.2.6

يجب حيث  ملجتمعيين أو الناشطين االجتماعيينستبدأ التعبئة االجتماعية من قبل الناشطين ا

بمساعدة  للمنطقةتحديد الحدود الجغرافية و اماكن تجمعهم عليهم زيارة املجتمع في املخيمات و 

 من خالل: السكان املحليين

  يجب أن يساعد املجتمع املحلي في عقد اجتماع جماعي وأن يشجعهم على فهم الحاجة إلى

 اعيالتنظيم من أجل العمل الجم

  املساعدة في تكوين املجموعات الوليةPrimary Group- PG  10في تسوية التجمعات املكونة من 

  15إلى 
ً
 منزال

 مساعدة املجموعات في إدارة املخيمات وتوزيع اإلغاثة 

 سيمثل ممثالن من املجموعة الولية ((PG  مجلس التنمية املجتمعيةفي (CDC) 

  مجلس التنمية املجتمعيةاملساعدة في انتخاب وتشكيل لجنة 
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  جتمعية )املتنمية الاملساعدة في صياغة الدستور وتسجيل مجلس(CDC 

 CDC)) تشكيل مجلس التنمية املجتمعية. 2.2.6

. االستفادةفي برنامج التعافي من الكوارث أو النزاعات، يحق لجميع العائالت املتضررة بشكل عام 

، غالًبا ما يجد املرء أن العائالت، التي لم تتأثر، تحاول الدخول في برنامج التعافي من أجل لكن

على النقد واملزايا الخرى التي سيتم توفيرها. لذلك يصبح الفحص مهًما. قد يكون لدى  الحصول 

يجب  كلذل املسؤول الحكومي الذي يعمل على املستوى املحلي قوائم من تقييمات الضرار الولية

 فحص هذه القوائم من قبل املجتمع بطريقة شفافة.

( مجموعة من الشخاص في املجتمع املتضرر من كارثة، Primary Group- PGاملجموعة الولية )

والذين يرغبون في معالجة مصلحتهم املشتركة في التعافي وإعادة اإلعمار. القضية الرئيسية ذات 

املشاكل املعقدة نازل، ولكن قد يكون لديهم العديد من االهتمام املشترك هي إعادة بناء امل

سبل عيشهم، والتعليم، والرعاية الصحية، واملدخرات  استعادة، على سبيل املثال. االخرى 

 ، وما إلى ذلك.للمجتمعواالئتمان، والبنية التحتية 

 :هو أن تعالج املجموعة بشكل جماعي هذه القضايا االوليةجموعة املالغرض من تكوين 

  يمكن لفراد املجتمع الذين كانوا يعيشون في أحياء ذات تقارب اجتماعي واقتصادي ولديهم

 مصلحة مشتركة أن يشكلوا مجموعات أولية

 ستختار كل مجموعة اولية قائد مجموعة وسكرتيًرا للخدمة لفترة يحددها كل منهم 

 أسرة 20-15ة، ينبغي أن يكون حجم املجموعة الولية من الناحية املثالي 

  بينها وتضع قواعد ارتباطها االولية فيمايجب أن تناقش املجموعة 

 تأكد من أن القواعد مفهومة بوضوح من قبل جميع أعضاء املجموعة 

  اءات في البداية، يجب أن تجتمع املجموعات الولية يومًيا ملناقشة القضايا الكثر إلحاًحا واإلجر

 .الواجب اتخاذها

  من خالل خبرة ) 20بالنسبة للمجتمع، سيكون العدد املناسب للمجموعات حواليUN-Habitat  

 (في منطقة آسيا واملحيط الهادئ

 يمكن استخدام اجتماعات املجموعات االولية لتنشيط وتحفيز العضاء السلبيين 

   سيمثل رئيس وسكرتير املجموعة االولية PGمية املجتمعيةفي مجلس التن CDC 

بعد تشكيل املجموعات الولية، سيتم تشكيل مجلس التنمية املجتمعية في كل مجتمع. الغرض 

 املجتمع بأكمله يواجهاهو معالجة قضايا التنمية املشتركة التي مجلس التنمية املجتمعية من 

 البناء-الصلبةوالنفايات  البيئة-املنازل اعمار  اعادة-املياه-االمن-االرض توفير-التحتية )البنية

 ارزاق –االمية والثقافة املجتمعية  محو-الصحيةبشأن النظافة  التثقيف-والتدريباملؤسساتي 
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املجتمعية. مجلس التنمية سيكون جميع قادة وأمناء املجموعة أعضاء في كذلك السكان( 

يحددها هؤالء كذلك  يًنا للصندوق لفترةالعضاء رئيًسا ونائًبا للرئيس وسكرتيًرا وأم سينتخب

مجلس التنمية قد يقوم  .يمكن انتخاب أصحاب املناصب من خالل االقتراع أو اإلجماع

أن مجلس التنمية املجتمعية يجب على . بتعيين مهام محددة لألعضاء عند الضرورة املجتمعية

مجلس أن يتقدم  يجب .وقبولهصوغ دستوًرا لعمله، ويجب تقديم ذلك إلى املجتمع بأسره ي

يجب . لدى السلطة املحلية أو الوكالة الحكومية على املستوى املحلي املجتمعية للتسجيلالتنمية 

مصرفًيا في بنك معترف به مع أمين الخزانة باعتباره  املالية حساًباصندوق الودائع  يؤسسأن 

مستوى املدينة إلقامة روابط بين مراكز تنمية املجتمع، يمكن إنشاء منتدى على . املوقع اإللزامي

  أو املنطقة

 :الشفافية لضمانالخطوات التالية 

 عن  الحصول  .1
ً
على قائمة املستفيدين من املجتمع من املسؤول الحكومي الذي سيكون مسؤوال

تحديد العائالت املتضررة الولية )يرجى مالحظة أن هذا املسؤول قد ال يكون من املجتمع وقد ال 

 ة(يكون لديه / لديه معلومات دقيق

 نموذج تقدير الضرر من املكتب الحكومي املعني الحصول على .2

 التحقق من املستفيدين الشرعيين عن طريق التحقق من املكان الذي كانوا يعيشون فيه .3

( من املستفيدين من خالل الفحص املجتمعي، أي CDC) مجالس التنمية املجتمعيةتحقق  .4

 الشرعيين في البرنامجالتشاور املجتمعي لضمان إدراج املستفيدين 

 االنتهاء من قائمة املستفيدين بعد فحص املجتمع وإبالغ الجمهور  .5

 تحديد السر املفقودة أو الضعيفة التي ليست على قائمة املستفيدين .6

النظر في الطعون املقدمة من املستفيدين الذين لم يتم اختيارهم ورفع قضيتهم إلى السلطات  .7

 املختصة

 ية للمستفيدين مع املجتمع والجهات ذات الصلةتأكيد القائمة النهائ .8

 تسجيل تفاصيل املستفيدين في قاعدة بيانات املشروع .9

 . تخطيط العمل املجتمعي3.6

التنمية. يحفز  عناصرفي عملية التخطيط للعمل املجتمعي، يعتبر الناس املورد الساس ي وليس 

زمام املبادرة في تخطيط وتنفيذ  هذا النهج الشخاص املتضررين من النزاع والكوارث على أخذ

أنشطة إعادة اإلعمار. يتمثل التحدي في برنامج التعافي من الكوارث الشامل في توفير املأوى 

في و قت  واملرافق الساسية مع معالجة سبل العيش والقضايا الخرى ذات الصلة بشكل كبير.

حتياجاتها إلعادة بناء املساكن، يتم مساعدة املجتمعات املتضررة من الكوارث في تحديد اقصير 

سبل عيشها وغيرها من املشاكل التي  توفيرواحتياجات البنية التحتية املجتمعية، وإعادة 
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تواجهها. ستنفذ هذه املجتمعات خططها بدعم من الحكومات املحلية ومنظمات الدعم الخرى 

االت الشريكة. تخطيط العمل باملوارد املقدمة إلعادة اإلعمار إما من قبل الحكومة و / أو الوك 

طور قدرة املجتمعات على اتخاذ اإلجراءات املناسبة من أجل تنميتها، هو إطار تاملجتمعي الذي 

عمل لتنفيذ اإلجراءات التي تقررها املجتمعات. من املهم أن يعد املجتمع نفسه خطة عمل 

ة عن تنفيذها ومتابعة املجتمع. وهذا يساعد املجتمعات على استيعاب الخطط وتحمل املسؤولي

هدف تحقيق اختالف نوعي في الحياة، وضمان السالمة والمن كل ذلك ب. املمتلكاتصيانة 

للمستقبل. ال ينبغي تحديد خطة عمل املجتمع مسبًقا من خالل املوارد املحتملة إلعادة اإلعمار. 

يتمثل دور الحكومة  يجب أن تحدد بالحرى اإلجراءات املطلوبة لتحسين الحياة وإعادة بنائها.

واملنظمات الشريكة في التنمية والسلطات املحلية في دعم هذه العملية. يتطلب تخطيط العمل 

املجتمعي قدًرا كبيًرا من املرونة والصبر واإلبداع من قبل مولفي املشروع. املرونة مطلوبة لن كل 

مجتمع يجب أن يمر  مجتمع يختلف في مشاكله واحتياجاته وحلوله. الصبر ضروري، لن كل

بعملية مماثلة لفهم وضعه، وتحديد مشاكله، وتحديد أولوياته، وتعبئة موارده. اإلبداع ضروري، 

لن تخطيط العمل املجتمعي غالًبا ال يتناسب مع اإلجراءات والقواعد واللوائح الحالية للحكومة 

 أو شركاء التنمية.

 املشاركة املجتمعية في التخطيط. 1.3.6

، يجب أن التجمع املعيش ي السكانيمن أجل إنشاء نظرة عامة مكانية على امليزات الرئيسية في 

ين هم يشارك املجتمع في رسم خريطة اجتماعية. لهذا الغرض، يجب دعوة الرجال والنساء الذ

التعافي واعادة يرغبون في مشاركة خبراتهم السابقة للمشاركة في على دراية باملنطقة والذين 

 . عماراال 

ومواقع املنازل والحقول  التجمع املعيش ي السكانياملخاطر في  ،ان يحدد املشاركون يجب  لذلك 

والطرق واملدارس والبار ودور العبادة وما إلى ذلك على الخريطة. بعد ذلك، يجب أن يشير 

و املشاركون إلى نقاط الضعف، أي الشخاص املعرضين للخطر أو املمتلكات املعرضة للخطر أ

على املجتمع تحديد مكان املوارد، أي  كما ويجبالبنية التحتية الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية. 

، وموارد املياه النظيفة، واملالجئ املحتملة، املعبدةاحتياطيات الغذاء، واملرافق الطبية، والطرق 

 ومناطق وطرق اإلخالء.

 عقود املجتمع 2.3.6

ة مجتمعية من قبل وكالة حكومية أو منظمة غير حكومية أو عقد املجتمع هو عقد ممنوح ملنظم

مشروع لتنفيذ العمال املادية التي تم تحديدها في خطة عمل املجتمع. في معظم الحاالت، تكون 

. عادة ة، هي مجلس تنمية املجتمع املسجلتجمع بشري معينمنظمة املجتمع، التي تمثل مجتمع 
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املساكن والبنية التحتية املجتمعية، وهي حاجة ذات أولوية ما تكون مجموعة النشطة هي بناء 

في املجتمع املحدد في خطة عمل املجتمع. مع مرور الوقت، تم استخدام عقود املجتمع لعدد من 

النشطة املبتكرة بخالف إنشاء مرافق البنية التحتية البسيطة. تشمل هذه النشطة على سبيل 

هارات. من املهم مالحظة أن عقود املجتمع تنبثق من عملية تقديم الخدمات وتعزيز امل املثال

تحدد فيها املجتمعات احتياجاتها وترتب مشاكلها حسب الولوية وتتفق على خطط لحلولها. عادة 

ما يتم تسهيل اإلعداد الفني للخطة من قبل املنظمة، التي تساعد املجتمع أو التي يتم تفويضها 

 . من قبل املجتمع

 ذجي لعقد املجتمع لألعمال التي يمكن تصنيفها على النحو التالي:النوع النمو 

  التجمع البشري تحسينات مادية داخل 

 من الناحية الفنية ليست معقدة في طبيعتها 

 من الالت 
ً
 كثيفة العمالة في الغالب، بدال

 رأس املال املطلوب ليس كبيرا 

 ال تتطلب مهارات عالية التخصص 

 سهل اإلدارة نسبًيا 

 النواع الكثر شيوًعا لألعمال التي يتم إنشاؤها من خالل عقود املجتمع هي:

 بناء املساكن 

  التجمع البشري طرق الوصول إلى وداخل 

 ممرات مشاة معبدة 

 املصارف والقنوات والجسور الصغيرة 

 آبار مياه ومضخات يدوية بمنصات وخزانات مياه 

 دورات مياه عامة 

 أنظمة الصرف الصحي الصغيرة 

 اعات املجتمع واملدارس والعياداتق 

 . املسئولية واملحاسبة4.6

من املهم ضمان املساءلة االجتماعية واالقتصادية في أي مبادرة تنموية تشاركية. لطاملا تم النظر 

، أي أن املنظمات املحلية والهامشية مسؤولة يةاملركز الوكاالت إلى مسألة املساءلة من العلى، من 

 املركزيةالوكاالت عن اإلنفاق واملخرجات. لذلك، تحافظ  إلعادة االعمار املركزيةالوكاالت أمام 

منح العقود من الوكاالت املركزية للمقاولين الكبار لنهم الشركاء على 
 
مراقبة الموال والنفقات. ت

أمام الهيئة التي منحت العقد  ون مسؤول الوحيدون الجديرون بالثقة. هؤالء املقاولون هم فقط
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ليس أمام املجتمع. ومع ذلك، فقد ألهرت التجربة أن املنظمات املجتمعية واملنظمات الشعبية و 

الخرى مسؤولة، ليس فقط أمام وكالة التمويل ولكن أيًضا أمام الشخاص الذين يمثلونهم 

 والذين يخدمون. لذلك، املساءلة هي عملية ذات اتجاهين. 

لديهم حكم أفضل حول ما إذا كان  ،تزويدهم بها الشخاص هم أفضل القضاة في أي منشأة تم

المر يستحق التكلفة وما إذا كان يتم تنفيذه وفًقا ملعايير مرضية. لضمان هذه العملية، من 

في أيدي الشخاص الذين سيستفيدون  تابعةالضروري إضفاء الطابع الرسمي على املساءلة وامل

القتصادية هو مفتاح املساءلة في هذا النظام. إنه من املرفق. إن انفتاح اإلجراءات واملعامالت ا

والسلطة املحلية. من خالل  مجلس التنمية املجتمعيةيعزز الثقة، سواء داخل املجتمع أو بين 

تنفيذ هذه العقود، تصبح املجتمعات أكثر مسؤولية عن أعمال التطوير الخاصة بهم وإدارة 

باملنشأة، مما يضمن تلقائًيا الصيانة على املدى  االهتماماملرافق. يكتسبون شعوًرا بامللكية و 

 الطويل.

 . إرساء العقد وإدارته5.6

أو منظمة مجتمعية معترف بها تمثل CDC يتم منح عقد املجتمع إلى مجلس التنمية املجتمعية 

املجتمع. يتم تصميم العمال الخاصة وتقديرها من قبل املنظمة املسؤولة عن املشروع بالتشاور 

مع املجتمع. يتم إبرام العقد بين مجلس التنمية املجتمعية واملنظمة املسؤولة عن املشروع. بشكل 

إلدارة وأمين الخزانة في مجلس التنمية عام، يتم توقيع "عقد املجتمع" من قبل رئيس مجلس ا

ولكي يكون هناك اطالع من قبل السلطة املحلية واملجتمع وعليه املجتمعية ومدير املشروع املعني. 

يعتبر تصديق شاهدين ضرورًيا للعقد، وهما عموًما ممثالن للسلطة املحلية وعضو آخر في 

ن كتب / أمين متجر من املجتمع املحلي. املجتمع. يجب على مجلس التنمية املجتمعية تعيين أمي

يجب عليه االحتفاظ بسجالت مناسبة للمخزون والدوات واملعدات ودفتر الخزينة. إذا كان أمين 

صندوق مجلس التنمية املجتمعية قادًرا على أداء هذا الواجب أو كان على استعداد لتعلم كيفية 

الشخص في  راتباملجتمعية. يجب تضمين الفضل لـمجلس التنمية  فهوالقيام بهذه املهمة، 

العقد. يجب على مجلس التنمية املجتمعية في جميع الوقات التأكد من أن الحسابات متاحة 

 للسلطة املانحة للعقد.

عقد  مجلس تنمية املجتمعقبل منح للعقود املجتمعية: تنمية املجتمع  مجلسمعايير أهلية 

 عايير التالية:املجتمع، يجب تقييم قدرته باستخدام امل

  كون ممثل بالكامل من قبل جميع املجموعات الساسية في املجتمعيأن 

 لدى السلطة املحلية أو السلطة الحكومية 
ً
 أن تكون مسجال

 خطة عمل املجتمع لدى املجلس 

 تلقى تعليمات أو تدريًبا في التعاقدات املجتمعية 
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من املشاركات املجتمعية الالمعة في اعادة االعمار واملشاركة املجتمعية في التخطيط هو مثال املانيا 

عمار بعد الحرب العاملية الثانية. قد تكون الظروف السائدة في املانيا في ذلك الوقت هي اال في اعادة 

هذه الظروف في رفض من ساعدت في اندماج املجتمع بالكامل في عملية اعادة االعمار، تجسدت 

وكذلك رفض  املجتمع االملاني تطبيق الخطط املعدة مسبقا من قبل حكومة ادلف هتلر النازية

املجتمع مشاركة خبرات الشركات املحسوبة على النازية في اعادة االعمار كما سيلي ذكره في املثال 

 ادناه 

 كمثال للمشاركة املجتمعية إعادة اإلعمار في أملانيا بعد الحرب العاملية الثانية. 6.6

هتلر في ادلف التخطيط والتطوير فكرة قائمة في املانيا حتى قبل الحرب العاملية الثانية وذلك لرغبة 

ارع وخلق ساحات عامة للجماهير للمظاهرات السياسية. كما أراد رؤية مدن محدثة و توسيع الش

بدأ املخططون بالتفكير بهذه المور لهذا السبب  ،بشوارع عريضة للسيارات وأبنية ناطحة للسحاب

 الحرب.  نشوب من قبل

الحرب والقصف أن ذلك سيسمح لهم بتطبيق خطط تحديث املدن بشكل  ءلن املخططون مع بد

غير أن هذا لم ينجح بعد انتهاء الحرب وذلك لرفض السكان تطبيق وتحويل الكارثة لفرصة، أسهل 

خر يجعل أملانيا مختلفة عن دول كاليابان واالتحاد املخططات النازية في تطوير املدن. جانب آ

. أي أنه لم تكن هناك 1949/1948السوفييتي وهو كون املانيا لم تمتلك حكومة وطنية حتى أواخر 

عاصمة وطنية تملي على املدن كيف تقوم بإعادة اإلعمار على نقيض اليابان واالتحاد السوفييتي 

 لوطنية هي من عليها تحديد آلية إعادة اإلعمار. حيث كان انطباع الناس بأن الحكومة ا

قامت حكومات اليابان واالتحاد السوفيتي بتمويل اعادة االعمار في بلدانهم شريطة اتباع التعليمات 

الحكومية. اتبعت الكثير من املدن تعليمات الحكومة الوطنية بسبب حاجتها للتمويل لتستعيد 

 عافيتها. 

كومة توفر التمويل وتعطي التعليمات للمدن مما ترك السكان يعيدون في أملانيا لم تكن هناك ح

قامت العديد من الكنائس بإعادة اإلعمار على نفقة أبناء الطائفة.  ،البناء بأنفسهم. على سبيل املثال

 إلى حد ما عن الدول الخرى بعد الحرب العاملية 
ً
جعل هذا وضع إعادة اإلعمار في أملانيا مختلفا

. خطة 
ً
الثانية. بالرغم من انتشار مقولة أن خطة مارشال مّولت إعادة اإلعمار، لم يكن ذلك صحيحا

. كان غرض الخطة إعادة بناء االقتصاد وليس املدن. 1948/1949أ إال مع أواخر مارشال لم تبد

قامت الخطة في الواقع بإنفاق بعض املال على إعادة إعمار برلين الغربية لسباب سياسية حيث نظر 

تحولت خطة مارشال إلى ”. مدينة رأسمالية في وسط الشرق الشيوعي“لها المريكيون على كونها: 

 كلما تدمرت مدن بفعل الحرب غير أن ذلك لم ينطبق على غالبية مصطلح رت
ً
يب يتكرر سماعه دوليا

 
ً
 من أقاربهم في الريف حيث وجدوا هناك أيضا

ً
ما تم إعادة إعماره في أملانيا. اقترض السكان املال غالبا

 مواد البناء. لم تكن إعادة اإلعمار مدارة بشكل مركزي على اإلطالق.
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متلكات حاولوا إعادة تأهيلها فور تضررها. أثناء القصف حاول الناس إعادة تأهيل من كانت لديهم م

 ما كانوا يحاولون التغيير. أرادوا بناء شوارع عريضة 
ً
أماكن رزقهم وبيوتهم غير أن املخططين غالبا

جديدة تستوعب حركة املرور بيد أن تطبيق الكثير من تلك الخطط اعتمد على التركيبة السياسية 

 البلدات وقدرتها على فرض مخططات من هذا النوع.  في

حاول الناس في كثير من املناطق التعريف والحفاظ على الهوية املحلية لحواضرهم. على سبيل املثال 

شق شارع كبير في  –بناًء على أفكار نوقشت خالل الحرب  –في بادئ المر أراد املخططون في ميونخ 

 مقابل مبنى البلدية. برز حراك شعبي كبير مناهض لتلك املدينة يكون بمثابة الشريان 
ً
املروري تماما

وهذا بالطبع نتيجة الحراك  الخطة وما آلت إليه المور في نهاية املطاف هو منطقة واسعة للمشاة

. قام املخططون بعملهم وأقاموا املعارض السكاني املسمى باملشاركة املجتمعية في املراجع الحديثة

ان على املخططات. كان الناس يأتون ملشاهدة تلك املخططات فيما عارضت غالبيتهم الطالع السك

خطط التحديث تلك ملدنهم. لم تنجح تلك املعارضة في وقف بعض مشاريع التحديث بينما نجحت في 

بعضها الخر لكون التخطيط فيها من مهام اإلدارة املحلية. يفضل السكان املدن التي تمتلك هوية 

ضحة، ال يريد العامة رؤية كل املدن كنيويورك أو أماكن أخرى. هذا إشكالي في فرانكفورت محلية وا

 للبنوك مما جعلها محتاجة للمساحات املكتبية الواسعة كتلك في املدن الحديثة غير أن 
ً
لكونها مركزا

ان بعد الناس طالبوا باإلعمار الجديد على حواف املدن وليس في املدينة القديمة. استطاع المل

. تم تنظيم أعداد هائلة من 
ً
 إيجاد طرق لتنظيم شؤونهم والعمل بشكل سريع نسبيا

ً
الحرب أيضا

النساء إلزالة الركام. العديد من الرجال قتلوا أو كانوا سجناء حرب. قام الناس في كثير من املدن 

ه كانت تنقصهم اليد املدمرة بشدة كبرلين وهامبورغ بجمع الطوب والحجار إلعادة استخدامها بيد أن

العاملة املؤهلة إلعادة اإلعمار. رأى غالبية الناس في أملانيا الشرقية بأنه من غير املبرر إعادة اإلعمار 

باستخدام املواد القديمة وقاموا بالتالي باالنتقال الستخدام املواد العصرية كالخرسانة مسبقة 

هو حفالها على مكونات أساسية من الهوية  الصنع. ما أجادت أملانيا فعله في كثير من الماكن

وذلك كنتيجة من نتائج التدخل املجتمعي بشكل  املدنية كإعادة بناء الكنائس ذات طراز القديم

اال ان نهج  .(Jeffry Diefendorf 1993 ,) اساس ي وفاعل بسبب الظروف السياسية وغياب الحكومة

منهجية إلعادة االعمار الناتجة عن الكوارث  أصبحانيا العفوي في اعادة اعمار املاملشاركة الجماهيرية 

 الطبيعية او الحروب والنزاعات املسلحة.
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 الفصل السابع

 اعداد برامج ومشاريع التأهيل واعادة االعمار

 . العوامل التي تتوقف عليها نجاح املشاريع1.7

تتأثر املشاريع بالعديد من العوامل التي يمكن أن تكون خارجية أو داخلية للمنظمة املسؤولة عن 

املشروع هو التعرف على ماهية هذه العوامل وكيف  للقائمين علىإدارتها وتنفيذها. الش يء املهم 

 تؤثر على املشروع خالل املراحل املختلفة من البداية إلى التسليم النهائي. 

عرف ه
 
ذه التأثيرات الخارجية أو الداخلية بسياق املشروع أو بيئة املشروع. العوامل الخارجية ت

، والعديد من االستشاريين الخارجيين، املستفيدأو  مالك املشروعالتي تشكل هذه البيئة هي 

فق واملقاولين، واملوردين، واملنافسين، والسياسيين، والوكاالت الحكومية الوطنية واملحلية، واملرا

، واملستخدمين النهائيين، وحتى عامة الناس. تشمل التأثيرات التأثيرالعامة، ومجموعات 

يتم  الداخلية إدارة املنظمة وفريق املشروع واإلدارات الداخلية )الفنية واملالية( وربما املساهمين.

، والذي يرمز إلى: سياس ي PESTLEاختصار كل هذه التأثيرات بدقة من خالل اختصار 

(Politicalاقتصادي ،) (Economic( اجتماعي ،)Social( فني ،)(Technical( قانوني ،(Legal ،

 ((Albert Lester, 2017 (Environmentوبيئة )

 سياس ي. 1.1.7

 يجب النظر هنا إلى نوعين من السياسة.

 في جميع املنظمات سواء كانت حكومية أو أوال
ً
، هناك السياسات الداخلية التي تحدث حتما

تجارية أو صناعية أو أكاديمية، والتي تتجلى في آراء ومواقف مختلف أصحاب املصلحة في هذه 

 ماملنظمات. يمكن أن تختلف عالقات أصحاب املصلحة هؤالء باملشروع من الداعم إلى الخص

الصريح، ولكن اعتماًدا على مجال تأثيرهم، يجب النظر فيها وإدارتها. حتى ضمن مشروع متماسك 

ا، يمكن أن يكون لغيرة الفريق واملصالح الشخصية الخاصة تأثير مدمر يجب على مدير لاهريً 

املشروع إدراكه ونشره. حقيقة أن املشروع يعتمد على االستشاريين واملقاولين )مع العديد من 

املتعاقدين من الباطن( وموردي املواد والخدمات والسلطات القانونية، وبالطبع املستخدم 

يعطي فكرة عن  هذا كلهميعهم قد يكون لديهم أجندتهم الخاصة وتفضيالتهم، النهائي، وج

 املشاكل السياسية املحتملة التي قد تحدث.

، هناك السياسة الخارجية، التي قد ال يكون للراعي أو مدير املشروع سيطرة كبيرة عليها، إن ثانًيا

بسبب الوضع السياس ي وجدت. أي مشروع له تداعيات دولية يحتمل أن يتعرض لالضطراب 

الوطني أو الدولي. في منتصف املشروع، يجوز للحكومة تغيير وفرض قيود استيراد أو تصدير أو 

تبادل إضافية، أو فرض شروط عمل جزائية أو حتى إلغاء العقود تماًما. بالنسبة لعقود البناء 
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ها، قد تتطلب الخارجية في البلدان ذات االقتصادات أو الحكومات غير املستقرة بطبيعت

االنقالبات أو الثورات املفاجئة إخالء فريق البناء بأكمله في غضون مهلة قصيرة. يجب تصور مثل 

هذا املوقف وتقييمه والتخطيط له كجزء من تقييم املخاطر السياسية عند النظر في املشروع 

كومة الوطنية حتى على مستوى أقل دراماتيكية، يجب أخذ التفاعل السياس ي بين الح لول مرة.

عندما يتكون املشروع من طريق جانبي أو خزان أو  وخاصةفي االعتبار،  التأثيرواملحلية وجماعات 

 مطار. بناء محطة طاقة أو 

 اقتصادي. 2.1.7

واالقتصاد الخارجي أو  هنا مرة أخرى هناك مستويان من التأثير: االقتصاد الداخلي أو الجزئي،

يتعلق االقتصاد الداخلي بجدوى املشروع وسالمة دراسة الجدوى. ما لم يكن  الكلي.االقتصادي 

اعتبارات البيئة أو الخدمة  تتطلبسواء كان مالًيا أو غير مالي، مثل ما  صاٍف،هناك ربح 

االجتماعية أو المن القومي، فال فائدة حتى من التفكير في الشروع في مشروع. لذلك من 

ماذج املالية وتقنيات املحاسبة التي أثبتت جدواها خالل مرحلة الضروري أن يتم تطبيق الن

التقييم لضمان الجدوى االقتصادية للمشروع. يجب تطبيق هذه االختبارات على فترات منتظمة 

طوال عمر املشروع للتحقق من أنه مع التغييرات الحتمية التي قد تكون مطلوبة، ال يزال من 

أن قرار إجهاض املشروع بأكمله في أي مرحلة بعد مرحلة املجدي املض ي قدًما. من الواضح 

التصميم ال يتم اتخاذه بسهولة، ولكن بمجرد ضياع الحجة االقتصادية، قد يكون خياًرا أفضل 

في النهاية. مثال نموذجي هو حالة محطة الطاقة التي تعمل بالنفط والتي كان ال بد من إيقافها في 

سعر زيت الوقود فوق املستوى الذي لم يعد فيه توليد  منتصف طريق البناء، عندما ارتفع

الطاقة اقتصادًيا. ليس من غير املألوف أن يتم تعليق املشاريع عندما يجب زيادة تكلفة تمويل 

يمكن أن يكون لالقتصاد الخارجي،  العمل وتتجاوز مدفوعات الفائدة الناتجة اإليرادات املتوقعة.

اس ي، تأثير خطير على املشروع. يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة أو الذي يرتبط غالًبا باملناخ السي

املشروع. مرة  تكلفةالصرف املرتفعة والضرائب اإلضافية على العمالة أو املواد بشكل خطير على 

أخرى، يجب مراقبة التغييرات التي تطرأ على الحركات املالية وحركات الفائدة باستمرار حتى 

مة أو تقليص املشروع. العوامل الخرى التي يمكن أن تؤثر على يمكن تقديم تمثيالت للحكو 

 والحظر املؤقت وقيود الشحن. الدول  املشروع هي الحواجز الجمركية والضرائب بين

  االجتماعية 3.1.7

تؤثر معظم مشاريع البناء، بشكل حتمي على املجتمع املحلي في املناطق التي يتم تنفيذها فيها. 

إبالغ السكان في املناطق املتضررة في أقرب وقت ممكن بهدف وغرض وفوائد لذلك من الضروري 

قد يتطلب ذلك بدء حملة عالقات عامة، والتي تشمل االجتماعات  املشروع للمنظمة واملجتمع.
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واملناقشات االستكشافية واملشاورات على مختلف املستويات واملقايضات املحتملة. هذا مهم 

مويل العام من الحكومة املركزية أو املحلية أو عندما تتأثر الماكن بشكل خاص عند مشاركة الت

العامة. مثال نموذجي للمقايضة هو عندما يرغب املطور في بناء مركز تسوق، قد تطلب السلطة 

 املحلية أن يشتمل على منطقة ترفيهية أو متنزه ترفيهي لالستخدام املجاني من قبل الجمهور.

 لتحقيق عام أو تقييم الثر البيئي أو إجراءات ال يمكن حتى بدء بعض امل
ً
شاريع دون الخضوع أوال

التخطيط املطولة. هناك دائًما مجموعات ضغط لها اهتمامات خاصة في مشروع معين، ومن 

الضروري منحهم الفرصة لعرض قضيتهم مع إبالغهم في نفس الوقت بالثار اإليجابية وغير 

ن. القدرة على االستماع إلى وجهات نظرهم وإيالء اهتمام متعاطف املرغوب فيها في كثير من الحيا

أمر ضروري، ولكن نظًرا لنه يكاد يكون من املستحيل إرضاء جميع الطراف، فقد تكون  ملظلمهم

 الحلول الوسط ضرورية.

على مستوى آخر، قد يكون الهدف الكامل للمشروع هو تحسين بيئة املجتمع ومرافقه، وفي هذه 

يمكن أن تكون مشاركة املنظمات املحلية مفيدة للغاية في التركيز على املجاالت التي تعطي  الحالة

 .أقص ى فائدة

إنشاء لجان استشارية أو حتى دعوة ممثل  هيإحدى الطرق املفيدة لضمان املشاركة املحلية 

 .محلي ليكون جزًءا من فريق إدارة املشروع

 / تقنيفني. 4.1.7

سواء  لم يكن املشروع سليًما من الناحية الفنية، فإنه سينتهي بالفشل. إنه ماوغني عن القول 

أو بناء محطة طاقة، يجب أن تكون كان املشروع ينطوي على مشروع اعادة اعمار او تنموي 

التكنولوجيا في مكانها أو يتم تطويرها مع تقدم العمل. يجب تأكيد الليات التي يتم من خاللها 

الفنية في مرحلة مبكرة جًدا بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر لجميع تنفيذ هذه املتطلبات 

 الخيارات الواقعية املتاحة. قد تشمل البدائل التي يجب مراعاتها ما يلي:

 هل ينبغي استخدام التصميم أو التصنيع أو التركيب الداخلي أو الخارجي؟ 

  مرافق جديدة؟هل ينبغي استخدام املرافق املوجودة أم ينبغي الحصول على 

 هل ينبغي االستعانة بفريق اإلدارة الخاص أو هل ينبغي تعيين مديري مشاريع متخصصين؟ 

 هل ينبغي دمج املكونات )أو الوثائق( املوجودة؟ 

 ما هو العمر املتوقع للمنتج النهائي )الناتج( ومتى يجب تحديثه؟ 

 كن استبدالها؟هل املواد متاحة على أساس طويل الجل وما هي البدائل التي يم 

يجب طرح هذه السئلة والعديد من السئلة الفنية وتقييمها قبل اتخاذ قرار باملض ي قدًما في 

املشروع. يمكن بعد ذلك إدخال الثار املالية لهذه العوامل في التقييم العام، والذي يشمل 

 والتمويلية والبيئية. االجتماعيةاالعتبارات 
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 قانوني. 5.1.7

الساسية للعقد، وضمنًيا املشروع، هو أنه يجب أن يكون قانونًيا. بمعنى آخر، إذا أحد املتطلبات 

يجب تأكيد  كان بناء مصنع غير قانوني في بلد معين، يمكن توقع القليل من الحماية من القانون.

العالقات بين الطراف املتعاقدة من خالل عقد ملزم قانوًنا يتوافق مع قوانين )ويفضل الجمارك( 

يجب أن تكون املستندات نفسها مقبولة قانوًنا ومنصفة، ويجب إلغاء  منظمات املشاركة.لل

في حالة وجود موردي املواد أو املعدات أو الخدمات في دول غير  البنود غير العادلة وغير املعقولة.

 الطراف املتعاقدة الرئيسية، يجب االمتثال لقوانين تلك الدول لتقليل املشاكل املستقبلية

في حالة وجود نزاعات، يجب كتابة القانون الذي يتم بموجبه  املتعلقة بالتسليم واملدفوعات.

يتضمن سياق  إدارة العقد والفصل فيه في العقد جنًبا إلى جنب مع موقع املحكمة للتقاض ي.

الالزمة للمصنعية املشروع شروط العقد املعمول بها والشكال والوثائق القياسية الخرى 

، ويمكن أن يشمل أيًضا جميع املتطلبات القانونية والسياسية والتجارية املنصوص واالنشاء

عليها من قبل الهيئات الدولية وكذلك الحكومات الوطنية واملحلية في إجراءات إدارة املشاريع 

 املمارسات.ذه واملشتريات الخاصة به

 بيئي. 6.1.7

ة للمشروع تحت عنوان "اجتماعي"، والذي أصبح تم بالفعل اإلشارة إلى بعض الجوانب البيئي

من الواضح أن  واضًحا منه أن تقييمات الثر البيئي مرغوبة للغاية حيث لم تكن إلزامية بالفعل.

لكن املشاكل والتكاليف وأوقات البناء  موقع املشروع له تأثير هائل على التكلفة ووقت االنتهاء

. لذلك يجب أن تؤخذ االعتبارات التالية في ملوقعباختالف ا يمكن أن تكون مختلفة تماًما

 عند اتخاذ قرار بتنفيذ مشروع في منطقة معينة من العالم: الحسبان

 .درجة الحرارة )النهار والليل( في املواسم املختلفة 

 .)مواسم المطار )الرياح املوسمية 

 .مواسم العاصير 

 الجو. الوصول عن طريق البر أو السكك الحديدية أو املاء أو 

 .لروف الرض ومناطق الزالزل 

 .تلوث أرض ي محتمل 

 .النهار والبحيرات املجاورة 

 هل املشروع على الشاطئ أم في الخارج؟ 

 .املد والجزر ولروف العواصف 

 .املحاجر املجاورة للمواد الخام 
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 هل يتضمن املشروع استخدام مواد مشعة؟ 

يد انبعاثات املواد امللوثة سواء كانت صلبة لدى معظم البلدان الن تشريعات صارمة ملنع أو تقي

أو سائلة أو غازات. باإلضافة إلى ذلك، قد يتم تطبيق قيود الضوضاء في أوقات مختلفة وقد 

 تحظر القوانين الثقافية أو الدينية العمل في أوقات محددة أو في أيام خاصة من العام.

 االستدامة.7.1.7

هناك العديد من التعريفات املختلفة لالستدامة، ولكن أدق تعريف هو التعريف الذي اقترحته 

كل من اإلمكانات الحالية واملستقبلية لتلبية  والتي تعزز اللجنة العاملية للبيئة والتنمية: 

هذا يعني أنه يجب دراسة النظم البيولوجية وتطويرها للتأكد من  احتياجات وتطلعات اإلنسان.

أن البيئة، بالشكل الذي نرغب فيه، يمكن أن تدوم إلى أجل غير مسمى. إن الحفاظ على النظم 

البيئية الحالية ليس فقط مسؤولية الحكومات والوكاالت الدولية، ولكن أيًضا مسؤولية 

لذلك يجب على  الشركات وأي منظمة تؤثر أنشطتها على البيئة أو مجموعة املوارد الطبيعية.

امج واملشاريع التأكد من أن املشاريع الخاضعة لسيطرتهم تخلق حًدا أدنى )من الناحية مديري البر 

املثالية صفر( من تلوث الغالف الجوي، واملوارد املائية بما في ذلك مياه البحر، والحد الدنى من 

 تلوث املعادن والتربة والغطاء النباتي )بما في ذلك الغابات( ، إلخ.

يمات لألثر البيئي في مرحلة التخطيط ووضع آلية تضمن تنفيذ الساليب ويشمل ذلك إجراء تقي

 واإلجراءات املتفق عليها في هذه االجتماعات بالفعل.

بالنسبة للشركات، قد يتطلب هذا )كما هو الحال مع السالمة( تغييًرا في ثقافة املنظمة والتي 

املنشأة. يجب أن يكون هناك وعي من غرفة االجتماعات إلى طاقم البناء ومشغلي  ان تخرجيجب 

عام بأن صحة وتوافر املوارد لألجيال القادمة ال يمكن أن تكون في خطر. من الناحية العملية، كل 

 كافية الن لحماية البيئة وضمان 
ً

هذه اإلجراءات الوقائية تكلف ماًل، وما لم نخصص أمواال

 دفع الثمن.الحفاظ على املوارد املحدودة، فإن الجيال القادمة ست

جيدة الداء ومستدامة. من  عملية على إدارة وإعادة االعمارعتمد نجاح برنامج إعادة التأهيل ي

أجل اكتساب فهم أفضل لنظمة السوق الرئيسية في حاالت الزمات، يعد رسم خرائط السوق 

ت. قد في حاالت الطوارئ وتحليلها أداة يمكن استخدامها للنظر في نطاق أوسع من االستجابا

تشمل هذه االستجابات التدخالت القائمة على النقد، واملشتريات املحلية وغيرها من أشكال 

الدعم املبتكرة للجهات الفاعلة في السوق التي تمكن البرامج من االستفادة بشكل أفضل من 

 قدرات أنظمة السوق الحالية. وهذا بدوره يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد اإلنسانية،

 عن تشجيع التعافي وتقليل االعتماد على املساعدة الخارجية.
ً
 فضال
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 . خطوات تطوير املشروع2.7

 تحديد األهداف بعيدة املدى. 1.2.7

املشروع الناجح هو الذي تم تصميمه على أساس فهم جيد لظروف املجتمع ويحدد املشاكل التي 

)أهدافه( بعيدة املدى. تشمل لروف املجتمع جوانب املجتمع مثل  غايتهتمنع املجتمع من تحقيق 

موقعه الجغرافي والتركيبة السكانية والنظام البيئي والتاريخ. يمكن إجراء تقييم مجتمعي لتحديد 

املشكلة )املشكالت( وتحديد حالة املجتمع الحالية التي سيعالجها املشروع. يمكن أيًضا استخدام 

املعلومات بمجرد تحديد مشكلة معينة، من أجل تصميم مشروع يعالج  تقييم املجتمع لجمع

املشكلة بشكل فعال. هناك عدة طرق إلجراء تقييم مجتمعي وهناك طرق مختلفة مناسبة 

ملواقف مختلفة. يجب تحديد الطريقة املستخدمة بناًء على املعلومات التي تجمعها من أجل 

تخدام أكثر من طريقة واحدة، حيث سيؤدي ذلك إلى الحصول على نتيجة مفيدة. يمكن أيًضا اس

 ووصف أفضل للظروف الحالية في 
ً
جتمع. قبل البدء في تقييم املجتمع، قد املنتائج أكثر شموال

يكون من املفيد عمل قائمة املعلومات التي تحاول العثور عليها، ومصدر كل معلومة، ووسائل 

أثناء تقييم املجتمع لها قيمة ويمكن استخدامها  جميع املعلومات التي تجمعها جمع كل معلومة.

 والهداف والنشطة ملشروعك. غايةكأساس لتحديد املشكلة وتحديد ال

من أجل  -أو التغلب عليها  -املشاكل )الظروف الحالية السلبية( هي تلك الشياء التي يجب تغييرها 

ا. يمكن أن تكون املشكالت تحقيق الهداف بعيدة املدى ملجتمع سليم اجتماعًيا واقتصاديً 

أمر بالغ الهمية في تصميم مشروع  بعينهاداخلية وكذلك خارجية، كما أن تحديد املشكالت 

جتمع. الخطوة التالية هي املتقييم يمكن تحديد ووصف املشاكل في الناجح. بمجرد االنتهاء من 

شروع من خالل عملية تخطيط مجتمعية. في املرغب في معالجتها نتحديد املشكلة أو املشاكل التي 

يكون املشروع بشكل عام أكثر نجاًحا إذا كان يركز على مشكلة واحدة كبيرة أو على قدر صغير من 

شروع ضمن حدود قابلة املاملشكالت املحددة، حيث سيساعد ذلك في الحفاظ على نطاق 

صميم حلول لتقليل أو للتحقيق. بمجرد تحديد أي مشاكل يجب معالجتها، يمكن للمجتمع ت

أكبر عدد ممكن من الفكار من خالل مجموعات التركيز و  خلقالقضاء على املشكلة. من الفضل 

سوف تتناول . / أو طرق العصف الذهني املجتمعية الخرى، بمساعدة لجنة تخطيط املشروع

يصف ملشكلة. عليها وستصبح الساس لبيان ا الفكار مباشرة قائمة املشاكل التي يجب التغلب

بيان املشكلة حالة حرجة حالية أو مجموعة من الشروط التي تؤثر على مجموعة محددة من 

الشخاص في مكان معين في وقت محدد. يجب أن يتضمن بيان املشكلة وصًفا واضًحا وموجًزا 

 ما يحدد ا
ً
لبيان ودقيًقا لطبيعة ونطاق وشدة املشكلة أو املشكالت التي سيعالجها املشروع. عادة

التحديات املادية أو االقتصادية أو االجتماعية أو املالية أو الحكومية أو املؤسسية أو السلوكية 

لتقييم أو اللغوية أو الثقافية املحددة للمجتمع. سيتضمن البيان املعلومات التي تم جمعها 
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تضمينه في يعد بيان املشكلة جزًءا مهًما من عملية تخطيط املشروع حيث سيتم االحتياجات. 

. يجب أن املؤسسة واملجتمعشروع املقترح يعالج ويلبي حاجة مهمة في املويجب أن يثبت أن  الطلب

ا مباشًرا ببيان امليرتبط تصميم 
ً
، املشكلةعند تطوير بيان . ةشكلاملشروع والغرض منه ارتباط

 هناك بعض الشياء التي يجب وضعها في االعتبار:

 وغرضها وأهدافها طويلة  املؤسسةمعالجتها عالقة واضحة برسالة  يجب أن يكون للمشكلة املراد

 املدى.

  تضمين املعلومات املصاحبة مثل الحقائق اإلحصائية والشهادات واملقابالت ونتائج املسح التي

 توفر دعًما إضافًيا لجهود معالجة املشكلة.

  استخدام املوارد على معالجتها باملؤسسة يجب أن تكون املشكلة التي تحددها ضمن قدرة

 املتاحة.

 تأكد من تضمين توثيق ملشاركة املجتمع.ال 

 .فكر في التأثير طويل املدى ملعالجة املشكلة 

 تقييم املوارد املتاحة. 2.2.7

هذا التحليل  يبدأشروع. املسيساعد تقييم املوارد املتاحة في تحديد أفضل استراتيجية لتنفيذ 

تطلب مجموعة يباملوارد املوجودة حالًيا داخل املجتمع. يختلف كل مشروع وكل استراتيجية و 

مختلفة من املوارد، ولكن توجد بعض القواعد الصارمة والثابتة في تقييم املوارد املتاحة. تتطلع 

 على املساعدة. الخطوة التالية في هذا التحليل إلى ما هو أبعد من املجتمع املباشر للحصول 

جتمع؟ ما هي أوجه التعاون املمن وأين هم الشركاء املحتملون الذين لديهم مصلحة مشتركة في 

ذات املنفعة املتبادلة التي يمكن تطويرها مع الشركاء؟ ما هي الخبرات واملوارد التي يمتلكها 

حظة أنه من خالل ؟ من املهم مال ةالشركاء؟ ما هي الفرص املوجودة في املجتمع لتقرب من رؤي

ظهر أيًضا أن  هاإلهار عدد كبير من الشركاء، فإن
 
، لن ؤسسةامليتمتع بمصداقية خارج  شروعاملت

يمكن تعريف الشراكات على  الشركاء وتطورهم تكون أكثر نجاًحا بشكل عام. فيهااملشاريع التي 

ملشروع املقترح. تشمل أنها: "اتفاقيات بين طرفين أو أكثر من شأنها أن تدعم تطوير وتنفيذ ا

الشراكات املنظمات أو الجمعيات املجتمعية الخرى، والوكاالت الفيدرالية والخاصة بالوالية، 

واملنظمات الخاصة أو غير الهادفة للربح. " يمكن أن تكون الشراكات داخلية )مع أقسام أو برامج 

 ( أو خارجية )مع منظمات أخرى(.املؤسسة نفسهاداخل 
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 ,Strength, Weaknessتحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات ) 1.2.2.7

Opportunities, and Threats- SWOT) 

طلق على إحدى أدوات التخطيط االستراتيجي التي تستخدمها العديد من املجتمعات تحليل  ي 

SWOT نظر إلى الظروف الداخلية التي تقف في إلنجاح عملية التخطيط ونجاح املشاريع . قد ي 

طريق الوصول إلى رؤية املجتمع على أنها نقاط ضعف في لروف املجتمع. يتم تعريف العوامل 

 الخارجية التي تؤثر سلًبا على املجتمع على أنها تهديدات لقدرة املجتمع على تحقيق هذه الرؤية.

 نقاط القوة هي املوارد الداخلية املتاحة للمجتمع والتي يمكن استخدامها للتحرك نحو تحقيق

الرؤية. الفرص هي املوارد الخارجية والشراكات التي يمكن للمجتمع الوصول إليها في استراتيجيات 

، يمكن للميسر قيادة املشاركين من خالل أربعة تمارين  SWOTعند إجراء تحليل  لحل املشكلة.

بالعصف الذهني  ةؤسساملعصف ذهني. على سبيل املثال، بالنسبة ملشروع معين، قد تقوم 

 حديد:لت

 ما هي نقاط القوة في املؤسسة التي قد تساعد على مواجهة التحدي )التحديات( املطروحة؟ 

  ما هي نقاط الضعف في املؤسسة التي قد تمنع من مواجهة التحدي أو قد تزيد من مستوى

 التحدي الذي يواجهها؟

 ما هي الفرص املتاحة للمؤسسة والتي قد تساهم في مواجهة التحدي؟ 

 هديدات التي تواجه املؤسسة والتي قد تمنع من مواجهة التحدي الحالي أو تهدد استقرار ما هي الت

 املؤسسة؟

تساعد نقاط الضعف والتهديدات التي تم تحديدها على "تحديد التحديات". تساعد نقاط القوة 

 والفرص التي تم تحديدها على "تقييم املوارد املتاحة"، الداخلية والخارجية للمؤسسة.

مجموعة ، يمكن أن تتضمن العملية مجموعة تركيز أو SWOTاًدا على املشاركين في تحليل اعتم

مبادرة تخطيط عملية. قد تتطور إلى لجنة توجيهية أيًضا. يجب أن يفكر أعضاء املجتمع 

واملولفون الذين يدعمون املجتمع املحلي في جهود التخطيط الخاصة بهم في كيفية توسيع 

عملية التخطيط. قد يتم تكليف فريق العمل بتصميم استبيان لتأمين مشاركة املجتمع في 

سيرغب  املعلومات من عينة أوسع من املجتمع حول املشكالت التي تؤثر على نجاح املشروع.

املولفون في جمع املعلومات من خطط املجتمع الحالية ووثائق السياسة وغيرها من البيانات 

واهتمامات املجتمع في تلك املنطقة. ستوثق هذه البيانات  السابقة من املجتمع حول املشكالت

القضايا التي تم تحديدها على أنها مشاكل ذات أولوية حالية والتي أثرت على املجتمع ومكون معين 

 أين -بشكل تحليلي في الوضع الحالي ورؤية املستقبل  يجب التفكيرلتحديد املشاكل،  من املجتمع.

سوف تصف "مشاريع" تنمية املجتمع في النهاية نهًجا أو  ريد أن يكون؟يقف املجتمع الن وأين ي

استراتيجية للتغلب على املشكالت املحددة. املشاريع هي الخطط أو املقترحات للقضاء على 
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املشكالت التي تمنع املجتمع من التحرك نحو تحقيق حاجته املحددة وفي النهاية، رؤيته. وهكذا، 

 يًدا بتحليل شامل للمشكالت.يبدأ املشروع املقترح ج

 تحديد هدف املشروع. 3.2.7

هدف املشروع هو وصف أساس ي للغرض من املشروع، بمعنى آخر، تقليل أو حل املشكلة أو 

املشكالت التي حددت سابًقا. يجب أن يعكس هدف املشروع التغييرات اإليجابية في مجموعة 

ة. يمثل بيان الهدف نتيجة إكمال املشروع املجتمع بعد معالجة املشكل بها الشروط التي يرغب

يجب أن يصف  بنجاح. من املهم إلهار العالقة بين هدف املشروع وأهداف املجتمع بعيدة املدى.

هدف املشروع بوضوح كيفية ارتباط املشروع بواحد أو أكثر من أهداف املجتمع بعيدة املدى. 

شروع، لذلك امل نطاق هدف يحدد. الواقعية إلى باإلضافة ودقيًقا،يجب أن يكون البيان موجًزا 

يصعب أحياًنا التمييز بين الهداف  شروع سينجز أكثر مما يمكنه.املذكر أن يال يجب ان 

 والغايات والنشطة. 

املشروع. بناًء على  استراتيجيةتطوير نهج أو  فسيكون سهالشروع، املبمجرد تحديد هدف 

باالستراتيجيات املمكنة  يجب وضع قائمةلسابقة، املعلومات التي تم جمعها في الخطوات ا

شروع. املد استراتيجية تمثل أفضل طريقة لتنفيذ يحديتم تهدف، ثم الوتحقيق  املشكلةملعالجة 

توجد قواعد قليلة جًدا  .ةنشطالهداف و ال ستكون هذه االستراتيجية هي الساس لتطوير 

حيث كل من املشكلة التي يجب حلها وفرصة  الختيار نهج املشروع الواعد في نهاية املطاف من

 تأمين التمويل.

يجب عند اختيار نهج املشروع الواعد لحل املشكلة التي حددها املجتمع وتحقيق هدف املشروع، 

 ضع في اعتبار القضايا التالية:و 

  التي نجحت بعد ذلك؟ االستراتيجيةما هي  -البرامج املماثلة السابقة  في املؤسسةاستخدم خبرة 

  .استخدم أفضل ممارساتهم يجب البحث في مشاريع مماثلة أنجزتها منظمات أخرى والبناء عليها

 إلرشاد في اختيار النهج.ل

 ةيزانيامل، بما في ذلك ما تطلبه في ى املؤسسةنهج يتماش ى مع املوارد املتاحة لدالتأكد من أن ال. 

 طتها ومهامها ومراحلها بشكل تدريجي إلنشاء مسار واضح بحيث يتم بناء أنش االستراتيجيةصمم ت

 هدف.اللتحقيق 

 تطوير أهداف وأنشطة املشروع. 4.2.7

هداف. الهداف هي إنجازات ال شروع، يمكن البدء في تطوير املبمجرد تحديد كيفية تنفيذ 

شروع. الهدف هو املمحددة وقابلة للقياس مصممة ملعالجة املشاكل املذكورة وتحقيق هدف 

نقطة نهاية، وليس عملية، يتم تحقيقها خالل فترة املشروع املقترحة. يجب أن يؤدي استكمال 
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الهداف إلى نتائج محددة وقابلة للقياس تفيد املجتمع وتساهم بشكل مباشر في تحقيق هدف 

 املشروع املعلن.

شروع، وكيف سيتم إنجازه، يريد كل من املجتمع ومصدر التمويل صورة واضحة ملا سينجزه امل

وكيف ستعرف عندما تنجزه. قد يكون للمشروع هدف واحد فقط، ولكن يمكن أن يكون هناك 

 عدة أهداف

بالنسبة للمنح متعددة السنوات، يمكن أن يعني ذلك وجود هدف واحد كل عام أو ما يصل إلى 

 ثالثة أهداف تعمل طوال فترة املشروع.

شروع، وكان من املثر إيجاًزا، وأكثر تحديًدا، كان من السهل تنفيذ هداف أوضح، وأكال كلما كانت 

يجب ان تحقق اهداف املشروع الشروط التالية والتي شروع. املالسهل على املمول فهم نهج 

 :(S.M.A.R.T) تتلخص في

 محدد ((Specific -  وحدد النتيجة؛ اذكر ما )ابدأ بفعل عمل )قّوي، تدريب، طّور، علم، نفذ

 حتياجات املحددة.اال هدف وتلبية الله لتحقيق ستفع

 قابلة للقياس ((Measurable -  يجب أن يتضمن الهدف نتائج قابلة للقياس ويصف التغييرات

القابلة للقياس في لروف املجتمع )بما في ذلك الظروف االجتماعية والثقافية والبيئية 

 واالقتصادية والحوكمة(.

  قابل للتحقيق((Achievable-  يجب أن يكون الهدف واقعًيا وقابل للتحقيق، وهو ش يء يمكنك

 توقع تحقيقه في ضوء املوارد املتاحة واستراتيجية املشروع.

 ذات صلة وموجهة نحو النتائج ((Relevant -  شروع وبالتالي املهدف هدف اليجب أن يتناول

 .ةملؤسساالهداف طويلة املدى 

 محدد زمنًيا ((Time bound - .يجب أن يعكس الهدف الفترة الزمنية التي سيتم خاللها تحقيقه 

 . تحديد التحديات املحتملة ووضع خطة للطوارئ 5.2.7

كل مشروع لديه القدرة على مواجهة التحديات التي يمكن أن تعرقل التقدم وتمنع أو تؤخر 

ستعداد لها التي قد استكماله بنجاح. يتطلب تطوير خطة طوارئ تحديد التحديات املحتملة واال 

 تتسبب في تأخر املشروع في البدء أو التأخر عن الجدول الزمني و / أو تجاوز امليزانية.

إن تطوير خطة طوارئ كموقف احتياطي، أو "في حالة وجود"، سوف يجعل املؤسسة أكثر 

، استعداًدا للتعامل مع التحديات. من خالل تحديد التحديات املحتملة والتخطيط للمستقبل

سيكون من املرجح أن تتغلب على التحديات بأقل قدر من التعطيل وتكلفة املشروع. يجب أن يتم 

تحديد التحديات املحتملة ووضع خطة للطوارئ من قبل فريق يضم أصحاب املصلحة في 

 املشروع.



160 
 

 . االفتراضات والتحديات واملخاطر: 1.5.2.7

ن تكون مستعًدا لي مشكالت قد تتسبب يتطلب هذا القسم من تخطيط إستراتيجية املشروع أ

في تأخر املشروع في البدء أو تأخره عن الجدول الزمني. تتمثل الخطوة الولى في إعداد خطة 

الطوارئ في وضع قائمة باالفتراضات، والتحديات التي تنجم إذا لم يتم يحقق االفتراض، 

حتفاظ بمناصب املولفين، واملخاطر املرتبطة بكل تحد. قد تشمل االفتراضات شغل أو اال 

واملساهمات من شركاء املشروع، ومتطلبات الترخيص، واإلجراءات الداخلية، وما إلى ذلك. بعد 

ذلك، يجب تحديد التحديات التي ستواجهها في حالة عدم إنجاز املساهمة والنتيجة املفترضة، 

التي سيشكلها التحدي أمام عتبار املخاطر املحتملة اال كما هو مخطط لها. أخيًرا، يجب الوضع في 

 تنفيذ املشروع.

 . وضع خطة طوارئ: 2.5.2.7

لكل تحٍد في املشروع ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في تأخير تقدم املشروع أو إيقافه، يجب 

تطوير خطة بديلة أو خطة االنتقال إلى الحد الدنى من التعطيل. هذه الخطوة هي خطة الطوارئ 

الطوارئ هي طريق بديل فقط في حالة عدم توفر املسار الذي خططت  الخاصة باملشروع. خطة

 له. خطة الطوارئ ال تفصل جهود التخطيط التي بذلت لتجنب التحديات.

من أكثر التحديات شيوًعا التي يواجها املستفيدون أثناء تنفيذ املشروع. راجع  معدةهذه قائمة 

شروع املتعلقة بهذه املت في استراتيجية التحديات أدناه وحدد ما إذا كنت تضع أي افتراضا

 املحتملة اتخطة طوارئ تتناول العقبفيجب التأكد من ان التحديات. إذا كانت اإلجابة بنعم، 

 تغيير في املولفين 

 البداية املتأخرة 

  / السفرالحصار/ العزلة الجغرافية 

 نقص الخبرة 

 تكلفة املشروع التقديرية 

 سوء تقدير احتياجات املولفين 

 الشراكة مع الشركاء فشل 

 )نقص الدعم املجتمعي )أثناء التنفيذ 

 التأخير في التوليف 

تفحص خطة الطوارئ املشكالت املحتملة التي يمكن أن تؤخر أو تمنع اكتمال املشروع بنجاح ثم 

 تطور الحلول املحتملة التي يمكن تنفيذها للتخفيف من املشكلة. 
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 . تطوير خطة تقييم املشروع:6.2.7

يقيس تقييم املشروع فعالية وكفاءة املشروع، ويحدد مستوى تحقيق أهداف املشروع. ستساعد 

النتائج املستخلصة من التقييم أيًضا على خطة املنظمة صاحبة املشروع للمستقبل، حيث 

 مراحليمكنها تحديد املشكالت اإلضافية أو املستمرة التي تحتاج إلى حل. هذا هو السبب في أن 

 شروع هي عملية مستمرة.املتقييم 

هناك مكونات مختلفة تشارك في تقييم املشروع. النتائج هي التغييرات القابلة النتائج واآلثار: 

للقياس التي يمكن مالحظتها كنتيجة إلكمال املشروع بنجاح. هذه هي النتائج والفوائد القابلة 

مال املشروع، وتحديد مدى للقياس التي يمكن مالحظتها على السكان املستهدفين بمجرد اكت

تقليل املشكالت املحددة أو حلها أو القضاء عليها. النتائج والفوائد تقيس التقدم نحو تحقيق 

 أهداف املشروع. النتائج هي الثار قصيرة ومتوسطة املدى للمشروع على املجتمع. 

من اكتمال  النتهاءكمثال اتختلف التأثيرات عن النتائج من حيث أنها الثار الدائمة للمشروع، 

. تقيس التأثيرات التغيير الذي وتأثيره على تحسن الوضع الصحي للسكان مشروع بناء مستشفى

مدى  اسيمكن أن يرتبط على وجه التحديد بتنفيذ املشروع وبعد اكتمال املشروع. بمعنى آخر، يق

معدل اإلصابة تحقيق املشروع لهدفه. تشمل أمثلة التأثيرات زيادة جودة الحياة، وانخفاض 

 بالمراض أو العدوى، وزيادة الخدمات. عالقة النتائج والثار باملشروع هي:

شروع. يتم قياس تحقيق توفر أهداف وغايات املشروع إطار عمل لتقييم امل: . مؤشرات التأثير1

خالل النتائج والفوائد )النتائج( املصاحبة له. يقاس تحقيق هدف املشروع  كل هدف من

لثر. سيقيس تقييم هذه املؤشرات مدى حدوث التغيير املطلوب. يجب أن تكون بمؤشرات ا

املؤشرات قابلة للقياس الكمي وموثقة ، ويجب أن تشمل الرقام املستهدفة وأنظمة التتبع. 

سيأخذ التقييم في االعتبار املؤشر وآلية تتبع املؤشر والرقم أو الوضع املستهدف في نهاية فترة 

د اإلشارة إلى حالة املؤشر قبل املنح والهدف النهائي للمؤشر بشكل كبير في تقييم املشروع. ستساع

 املشروع.

من املحتمل أن يكون للمشروع عدة أهداف لتقييمها، وقد تكون هناك : . الساليب / اإلجراءات2

 حاجة إلى عدة طرق مختلفة للتقييم.

 لفوائد؟ما هي الساليب التي سيتم استخدامها لقياس النتائج وا 

 ما هي السجالت التي سيتم االحتفاظ بها؟ 

  يجب أن تتضمن خطة التقييم الطريقة )الساليب( املستخدمة لتحديد ما إذا كان الهدف قد تم

تحقيقه، وما إذا كان التغيير املطلوب قد حدث بالفعل. تعد طرق إعداد التقارير جزًءا مهًما من 

 والطراف املسؤولة.عملية التقييم د تكرار خطة التقييم الخاصة باملشروع ويجب تحدي

 كم عدد القياسات اإلجمالية التي سيتم إجراؤها؟ 
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 ما مدى تكرار جمع البيانات وبأي وسيلة؟ 

 ما الذي سيتم عمله بالبيانات؟ 

 كيف سيتم تحليل البيانات وما الشكل الذي سيتخذه التقرير؟ 

  (؟سيوزعما هي خطة نشر التقرير )أي ملن 

باإلضافة إلى تقييم النتائج النهائية للمشروع، يجب أيًضا مراقبة وتقييم تقدم : التقارير. تقديم 3

املشروع بانتظام في تنفيذ أنشطة خطة العمل، واستكمال أهداف املشروع والبقاء ضمن ميزانية 

ع املشروع املعتمدة. يحدد "تقييم العملية" هذا ما إذا كان قد تم تنفيذ املشروع بطريقة تتفق م

، هل تم اتباع رساهمت في نجاح املشروع. بمعنى آخالخطة وما إذا كانت أنشطة املشروع قد 

الخطة، وهل كانت الخطة فعالة في تحقيق الهداف؟ يتم استخدام هذا الجزء من خطة التقييم 

إلدارة النشطة اليومية والسبوعية بفعالية وهو الساس لتقارير مرحلية منتظمة يتم إعدادها 

مول املشروع. يتطلب العديد من املمولين اإلبالغ عن التقدم املحرز نحو تحقيق الرقام مل

 املستهدفة ملؤشر التأثير، وتقرير سنوي عن النتائج والفوائد املوضحة في خطة عمل املشروع.

 Program للبرنامج )اإلطار املنطقي(للمشاريع او اإلطار املنطقي مثال إلعداد . 7.2.7

logical framework (log frame) 

في كثير من املشاريع يجب ان يكون هناك تبرير منطقي مدروس للمشروع من حيث االهداف 

واملخرجات وكذلك الضمانات الستمرارية املشروع. لذلك تتطلب بعض الجهات املانحة اطار 

 منطقي للمشروع يتضمن تلك االشياء. 

 ملصفوفة إطار منطقي مفصلة فيما يلي 
ً
ملشروع مستشفى أرادت حكومة سريالنكا من مثاال

لذلك لزم االمر ان . وزيادة سعته لتقديم خدمة افضل الصليب الحمر والهالل الحمر تحديثه

هذا  تقييمتم يتم تقييم املستشفى بحالته القائمة للتعرف على املرافق التي يجب تطويرها. 

ة الحضري املناطقن املستهدفين في املستشفى على أنه متأخر في الخدمات للوصول إلى السكا

حمر والهالل . بناًء على دراسة تحديد احتياجات وجدوى املشروع، قرر الصليب ال بشكل الئق

 International Federation of Red Cross) andالحمر تولي املشروع. املثال بالكامل مترحم عن

Red Crescent Societies, Geneva, 2012) . 

ألف نسمة.  40قاطعة املوجود في منطقة حضرية عدًدا من السكان يقدر بيخدم مستشفى امل

التاميل. تعكس الخدمات بلغة السكان املسلمين الناطقين  معظميخدم املستشفى كذلك 

الحالية خدمات رديئة نسبيا ملستشفى املنطقة ولذلك قررت وزارة الصحة رفع مستوى املستشفى 

يخدم املستشفى حالًيا ما بين  حسب تصنيفات وزارات الصحة. Bإلى مستشفى اساسية من النوع 

 املائة في 70 السرة إشغال معدليومًيا. يبلغ متوسط  ةخارجيفي العيادات المريض  250إلى  200



163 
 

  70 لـ بالنسبة
ً
  50 بمعدل أي) سريرا

ً
  مريضا

ً
 في أي وقت(.بحاجة للمبيت في املستشفى  داخليا

 عدد التالي من اسرة املرض ى:يوجد في أجنحة املستشفى ال

 22 سرير للذكور طبي / جراحي 

 22  جراحي طبي لإلناثسرير / 

 16  أمراض النساء والتوليد سرير في قسم 

 20  طب الطفال والجراحة الطبية سرير في قسم 

املرافق الحالية غير كافية. ومن ثم فقد بدأت كان من الواضح ومن خالل تقييم الخدمات بأن 

البناء، من خالل عملية تخطيط رئيسية أولية أجراها استشاري محلي في حزيران / يونيه عملية 

الرئيسية في  نقاط الضعفتحديد  تمفيما يتعلق بعمل املستشفى،  قبل كارثة تسونامي. 2003

الولائف العامة واملعايير الفنية للوحدة الصحية. تعمل ولائف العيادات الخارجية حالًيا في 

و / أو  اصالح، متهالكة وبحاجة إلى تمديدات مياهمالئمة وضيقة، جنًبا إلى جنب مع  غير اجنحة

استبدال. يجب توفير خدمات جراحية مناسبة إلى جانب التشخيص. من املتوقع أن يتم ترشيح 

املحتملة. سوف  التلوثعمليات إمدادات املياه الواردة وتنظيفها إلى الحد الدنى من أجل وتعقيم 

لقد تم عمل االطار املنطقي حسب  .للنفايات الطبية دارة النفايات الصلبة أيًضا محرقةتتطلب إ

 التالية:( 1.7)الجدول املصفوفة 
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 (ICRC, 2012مترجم عن حكومي في سريالنكا ) . مصفوفة االطار املنطقي لتحديث وتطوير مستشفى1.7الجدول 

 أهداف

 )ما نريد تحقيقه(

 املؤشرات

 )كيفية قياس التغيير(

 طرق التحقق

 )أين / كيف تحصل على املعلومات(

 االفتراضات

 )ما هي عوامل الخطر(

مستشفى املنطقة إلى  تطوير :Goal الهدف

عن طريق بناء مرفق  اساسيةمستشفى 

وليفي جديد لتحل محل القديم. لتحسين 

جودة خدمات الرعاية الصحية للمرض ى في 

 محيط املدينة وحولها.

  املستشفى. تطويرتم 

 وتسليمه. الترميم والبناء تم االنتهاء من 

 قيد االستخدام وعملي. املستشفى 

 املسح الساس ي 

 منتصف املدة التقييم في 

 التقييم النهائي 

وجود موارد مالية وبشرية لتنفيذ 

 املشروع.

 ال يتدهور الوضع المني في موقع املشروع.

للعمليات توفر وزارة الصحة كوادر مدربة 

 والصيانة للمستشفى.

ضمان تحسين  :Outcomeالنتيجة 

ألف  40الخدمات الصحية ملا يقرب من 

 شخص.

 عدد املرض ى الذين يتم عالجهم 

 .خدمات صحية مستمرة ونوعية 

 تقييم 

 سجالت املستشفى 

 

مستشفى جديد واحد  :Outputاملخرجات 

 (طابقين)أرض ي + 

وتجديد  تم تشييد املبنى )املرحلة الثانية(

 .ىأربعة مباني قديمة للمستشف

توفر إمدادات مياه آمنة وموثوقة؛ نظام 

معالجة مياه الصرف الصحي المن واملقبول؛ 

 تدار النفايات الصلبة بطريقة مقبولة.

 لدى املستشفى أثاث ومعدات كافية.

  اكتمل البناء والتجديد في املوعد

 املحدد.

  تطوير البنية التحتية املرتبطة تم

 بالتوازي وتشغيلها وقت التسليم.

 عدد السرة 

 طلوبةاملعدات امل عدد 

 الطباء واملمرضات. عدد 

 عدد املولفين الالزمين للصيانة 

 منتصف املدة التقييم في 

  تدقيقات املوقع -التقييم 

 سجالت املشتريات 

 سجالت املستشفى 
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 تم تنظيم التشغيل والصيانة.

 

تقديم  تطويرتم  :Activitiesاألنشطة 

خدمات الصحية إلى مستويات مستشفى ال

 منطقة أساسية.

 تم شراء الثاث واملعدات.

 .لوزارة الصحة لتشغيلها تسليم املستشفىتم 

 .تم تنفيذ البناء حسب الجدول الزمني 

 .شراء وتركيب الثاث واملعدات 

  يتم تدريب املستخدم النهائي على

كيفية استخدام البنية التحتية 

 وصيانتها. املرتبطة بها

  بـفترة يكون املستخدم النهائي على دراية

 DLP Defects)املسؤولية عن العيوب )

Liability Period .أثناء التسليم 

 تدقيقات املوقع 

 منتصف املدة التقييم في 

 تقييم 

 سجالت املشتريات 

 ورش عمل تدريبية 

 شهادة تسليم املوقع 
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 ESIA- Environmental and Social Impact). دراسة األثر البيئي واالجتماعي للمشروع 3.7

Assessment) 

عملية للتنبؤ وتقييم الثار البيئية واالجتماعية املحتملة  (:ESIAتقييم الثر البيئي واالجتماعي )

يتم قياس  واملراقبة املناسبة.ملشروع مقترح، وتقييم البدائل وتصميم تدابير التخفيف واإلدارة 

االستدامة من خالل تقييم املبادئ االجتماعية والبيئية واالقتصادية. في حين أن املعالجة 

نظيم مؤشرات لجنة  لقد تم وضع تحقيقه دائًما. هي هدف مثالي، إال أنه ال يمكن لهااملتوازنة 

- The United Nations Commission on Sustainable Developmentالتنمية املستدامة )

CSD)  الفقر والحوكمة والصحة والتعليم  موضوًعا فرعًيا(: 44 موضوًعا )مع 14في

واملياه العذبة والتنوع  لرض واملحيطات والبحار والسواحلوالديموغرافيا والغالف الجوي وا

 واإلنتاج االستهالك شراكة العاملية وأنماطالبيولوجي والتنمية االقتصادية واملخاطر الطبيعية، ال

 . 2.7تتلخص في الجدول  2017في عام التي أقرت قضايا االستدامة الرئيسية علما بأن 

 . قضايا االستدامة الرئيسية2.7جدول 

 Climate change التغيير املناخي

 Energy الطاقة

 Food production االنتاج الغذائي

 Water scarcity ندرة املياه

 Biodiversity التنوع الحيوي 

 Changing demographics تغيير التركيبة السكانية

 Geopolitical instability عدم االستقرار الجيوسياس ي

 The global development agenda أجندة التنمية العاملية

 Inequality and global equity عدم املساواة واملبادئ الكونية

هو التأكد من أن صناع القرار ينظرون في الثار البيئية تقييم الثر البيئي واالجتماعي الغرض من 

ف الرابطة الدولية لتقييم الثر ) .املشروعاملترتبة على  ّ
عر 

 
 International Association forت

Impact Assessment- IAIA)  تقييم الثر البيئي بأنه "عملية تحديد الثار البيوفيزيائية

واالجتماعية والثار الخرى ذات الصلة بمقترحات التنمية والتنبؤ بها وتقييمها وتخفيفها قبل 

تقييم الثر االجتماعي يشمل تقييم الثر  الرئيسية وااللتزامات املوعودة. اتخاذ القرارات

عمليات تحليل ورصد وإدارة العواقب االجتماعية املقصودة وغير املقصودة، و االجتماعي 
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الغرض من . جابية والسلبية، للتدخالت املخططة )السياسات والبرامج والخطط واملشاريع(اإلي

تقييم الثر االجتماعي تحديد وإدارة الثار االجتماعية للمشاريع. كما يمكن تطبيقه على 

يضمن تقييم الثر بالتالي توقع املشاكل املحتملة ومعالجتها في  السياسات والخطط والبرامج.

وتقييم الثر   (EIA)بكرة من تخطيط وتصميم املشاريع. يتم استخدام تقييم الثر البيئي مرحلة م

علما بان تقييم الثر البيئي واالجتماعي من  للتنبؤ بعواقب أي مشروع إنمائي. (SIAاالجتماعي )

. لذلك هناك بعض االنشطة التي تؤثر على البيئة ويجب دراستها لخذ القرار ESIAات جمخر 

 باملشروع. 

 كبير على البيئةالتأثير ذات الالتصرفات 

 التغير في جودة الهواء وجودة املياه الجوفية والسطحية وحركة املرور ومستوى الضوضاء •

 والفيضانات، والتآكلزيادة إنتاج النفايات الصلبة، والرشح  الى الخزان الجوفي،  •

 تغيير كبير في استخدام كمية أو نوع الطاقة •

 خلق مواد خطرة على صحة اإلنسان •

تشجيع أو جذب عدد كبير من الناس في املكان لكثر من بضعة أيام. مقارنة مع نفس العدد  •

 .من الشخاص الذين سيأتون إلى مثل هذا املكان في غياب العمل

أكثر من عناصر البيئة، ليس لحد منها تأثير كبير على البيئة، ولكن التغييرات في عنصرين أو  •

 عند النظر فيها مًعا ينتج عنها تأثير ضار على البيئة

 نظرة عامة على مراحل عملية تقييم التأثير البيئي. 1.3.7

 وصف املشروع. 1

 بإيجاز املعالم الرئيسية للمشروع املقترح، بما في ذلك: وصف

 وشركاء املشروع الخرين وأدوار كل منهم في املشروعمقدم املشروع • 

 املوقع الجغرافي للمشروع ويفضل توضيحه بالخرائط املناسبة• 

ملخص املشروع )هدف )أهداف( املشروع، النتائج / النتائج املتوقعة، املخرجات والنشطة • 

 الرئيسية(

 ترتيبات التنفيذ.• 

 داري تحليل اإلطار السياس ي والقانوني واإل . 2

السياسة واإلطار القانوني واإلداري الذي يتم من خالله تنفيذ املشروع  يتضمن ذلك وصف

أي قوانين ولوائح تتعلق باملسائل البيئية واالجتماعية ذات الصلة باملشروع. يتضمن ذلك  تحديدو 

زام بها اللوائح املتعلقة بتقييمات الثر البيئي و / أو االجتماعي التي يجب على املشروع االلت

متطلبات  شرحباإلضافة إلى القوانين التي تنفذ التزامات الدولة املضيفة بموجب القانون الدولي. 
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في االعتبار الطر القانونية لتعزيز املساواة بين الجنسين.  مع الخذشترك، املتمويل في الأي شركاء 

 .املضيفة ال يمتثل فيها املشروع للوائح البيئية للدولةقد  بنودأي  مع توضيح

 تحديد وتحليل أصحاب املصلحة. 3

الغرض من تحديد أصحاب املصلحة وتحليلهم هو فهم الثار املحتملة على أصحاب املصلحة 

وتوضيح من يجب أن يشارك في عملية تقييم الثر البيئي واالجتماعي وكيف. يتم ذلك من خالل 

حالي لصحاب املصلحة تم تطويره بناًء على أي تحليل  -سرد جميع أصحاب املصلحة املعنيين 

أثناء عملية تصميم املشروع وعلى املعرفة العامة حول سياق املشروع وأصحاب املصلحة 

 وتوضيح ما يلي: -الرئيسيين فيه 

 اهتمامات أصحاب املصلحة وتوقعاتهم من املشروع ؛• 

 كيف يمكن أن تؤثر على املشروع )سلبا أو إيجابا(؛• 

 لكيفية تأثر سبل عيشهم باملشروع )إيجاًبا أو سلًبا( ؛ و أول تقدير أو تقدير• 

 بناء على املعلومات الواردة في البنود الثالثة أعاله. ESIAكيف ينبغي أن يشاركوا في • 

يجب تصنيف أصحاب املصلحة بين الرجال والنساء حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا. من املفيد 

املصلحة في مصفوفة. يعتبر تحليل أصحاب املصلحة تقديم النتائج الرئيسية لتحليل أصحاب 

 قيد التقدم ويجب تعديله مع توفر املزيد من املعلومات أثناء عملية تقييم الثر البيئي 
ً
عمال

 .واالجتماعي وما بعدها

 Screening: . تحري )الفرز(4

حاجة سيكون هناك  خطط بمجرد تحديد امل تبدأ عملية تقييم التأثير البيئي منذ بداية املشروع

املمكنة لتصميم املشروع واملواقع الختيار بديل مفضل، يجب طرح  جميع البدائللوتقييم 

 :إلتمام عملية الفرز  سؤالين مهمين

 ماذا ستكون آثار هذا التطور على البيئة؟

 يئيهل هذه الثار كبيرة؟ إذا كان الجواب عن السؤال الثاني هو "نعم"، فقد يلزم تقييم الثر الب

 . 1.7انظر الشكل كامل 

ويمكن أن تكون خطوة أولى  / الفرز اإلجابة على هذا السؤال هي عملية تعرف باسم التحري 

 .حال تم اخذ القرار بالذهاب الى دراسة بيئية معمقة أساسية في تقييم التأثير البيئي الرسمي

يتم توضيح ذلك في هذه  (.عملية تقييم التأثير البيئي، يجب التأكيد عليها، تكرارية )محاوالت

املرحلة املبكرة من الفحص حيث يمكن أن تؤدي الحاجة إلى تقييم تأثير بيئي رسمي وما يترتب 

على ذلك من آثار على التكلفة للمخطط إلى إعادة تقييم تصميم املشروع بهدف تقليل التأثيرات 

 ناحية القانونية.الهامة إلى مستوى ال يكون فيه تقييم الثر البيئي مطلوًبا من ال
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 :Scoping . تحديد النطاق5

تحديد القضايا التي حيثما تقرر أن تقييم التأثير البيئي الرسمي مطلوب، فإن املرحلة التالية هي 

عرف هذا بتحديد النطاق وهو  ، أي تلك التأثيرات التي لها تأثير كبير على البيئة.يجب معالجتها ي 

 على القضايا ذات الصلة.ضروري لتركيز املوارد املتاحة 

 Baseline study: . دراسة خط األساس6

يشار إلى  بعد املتابعة، من الضروري جمع جميع املعلومات ذات الصلة عن الوضع الحالي للبيئة.

هذه الدراسة باسم دراسة أساسية لنها توفر خط أساس يمكن من خالله قياس التغيير الناتج 

 .الناتج عن املشروع او التدخالت عن التطور 

 Impact prediction: . التنبؤ باألثر7

 ،يتضمن توقع الثر بمجرد توفر معلومات الدراسة الساسية ، يمكن أن تبدأ املهمة للتنبؤ بالثر.

 .للمشروع منها االيجابي والسلبيالتنبؤ بالتغيرات املحتملة في البيئة التي ستحدث نتيجة 

 ما هي اآلثار؟

 .تأثير النشاط هو التغيير من حالة خط الساس الناتجة عن النشاط 

 .الوضع الساس ي هو الوضع أو الحالة البيئية الحالية في غياب النشاط 

 .إن الوضع الساس ي هو مفهوم رئيس ي في تقييم الثر البيئي 

 .لقياس التأثير، يجب أن تعرف ما هو الوضع الساس ي 

 واالجتماعيةتقييم اآلثار البيئية . 8

هذه الخطوة هي جوهر تقييم الثر البيئي واالجتماعي. يفصل ويصف التأثيرات املحددة، ويقوم 

 Environmental andبالتنبؤات من حيث احتمالية حدوثها ويقيم أهميتها. وفًقا إلطار سياسة 

Social Management System- ESMS يجب أن يولي التقييم اهتماًما خاًصا لآلثار املتعلقة ،

مثل الثار السلبية على معيشة الناس من خالل قيود الوصول أو إعادة التوطين،  ESMSبمعايير 

 ESMSلنظام  ضوعيةعلى التراث الثقافي أو على التنوع البيولوجي. ومع ذلك، فإن التغطية املو 

تملة أخرى بما في ذلك التأثيرات على النساء أو الفئات تتضمن أيًضا تأثيرات اجتماعية مح

الضعيفة أو املخاطر التي يسببها فشل املشروع في أخذ تأثيرات تغير املناخ في االعتبار. في حين أن 

اختصاصات تقييم الثر البيئي واالجتماعي تحدد بالفعل الثار الرئيسية التي يجب أن يغطيها 

فمن املهم أن نفهم أن  -)أو تحديد نطاق املشاريع عالية املخاطر(  بناًء على الفحص -التقييم 

 .
ً
تقييم الثر البيئي واالجتماعي هو عملية تكرارية يتم خاللها إجراء عملية جديدة وأكثر تفصيال

قد يتم الحصول على املعلومات وقد تظهر قضايا مهمة إضافية )على سبيل املثال، كجزء من 

تحليل املخاطر، ال ينبغي فقط أخذ التأثيرات املباشرة في االعتبار  تحليل خط الساس(. عند

ولكن أيًضا الثار غير املباشرة مثل الثار العرضية غير املقصودة أو الثار التراكمية التي تتجسد 
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من خالل التفاعل مع التطورات الخرى، والثار التي تحدث في موقع املشروع أو داخل منطقة 

 للمشروع والتأثيرات التي تحدث بمرور الوقت. التأثير الوسع

يمكن تحليل تأثيرات املشروع باستخدام مجموعة من الساليب من التحليل النوعي البسيط إلى 

املسوحات الكمية التفصيلية أو النمذجة. يجب أن تكون طرق جمع البيانات والدوات التحليلية 

تقييم دقيق لآلثار يتم ية الثار، وينبغي أن املستخدمة وعمق التحليل متناسًبا مع نوع وأهم

املهمة باستخدام الساليب النوعية وإلى أقص ى حد ممكن أيًضا الكمية. يجب أن يصف التقرير 

الطرق املختارة لجمع البيانات وتحليلها والسباب املنطقية الختيار الطريقة؛ يجب أن يصف 

فجوات البيانات الرئيسية وأوجه عدم  ، يشرحلحاجةكذلك جودة البيانات املتاحة، وعند ا

يجب استخدام أدوات البحث والتقييم التشاركية حيثما كان ذلك  اليقين املرتبطة بالتنبؤات.

منطقًيا لزيادة فهم أصحاب املصلحة للمشروع، وإتاحة الفرصة إلثارة القضايا وتمكين مشاركة 

 .املجموعات املتأثرة في تحديد تدابير التخفيف

 :Analysis of alternatives  البدائل تحليل. 9

الغرض من تحليل البدائل هو تحديد الخيارات الخرى، بما في ذلك عدم تنفيذ املشروع، لتحقيق 

أهداف املشروع ومقارنة آثارها مع االقتراح الصلي. هذه الخطوة مطلوبة فقط للمشروعات عالية 

يقارن التحليل بشكل منهجي بين التقنيات املخاطر حيث تكون التأثيرات املحددة كبيرة جًدا. 

بما في ذلك خيار "ال يوجد مشروع"  -والتصاميم والعمليات واملواقع البديلة املمكنة والقل ضرًرا 

 باملشروع املقترح من حيث: -

 فعاليتها في تحقيق أهداف املشروع باإلضافة إلى املقايضات املحتملة؛ •

 ة؛آثارها البيئية واالجتماعية املحتمل •

 جدوى التخفيف من هذه الثار؛ •

 املتطلبات التشغيلية ومدى مالءمتها للظروف املحلية. •

 املؤسسية والتدريبية والرقابية املتطلبات •

 التقديرية من حيث التكلفة؛ و الفعاليات •

 للسياسات والخطط والقوانين واللوائح القائمة. املطابقة •

 اختياره يجب أن يوص ي التحليل بالبديل املفضل ويوضح سبب •

 :Mitigation . التخفيف10

ويمكن التخفيف من هذه الثار من خالل  كثيرا ما يكشف تقييم الثار عن آثار ضارة على البيئة.

يتضمن التخفيف اتخاذ إجراءات لتقليل أو إزالة التأثيرات البيئية ويمكن  تدابير التخفيف.

على سبيل املثال، ، البيئي موضحة جيًدا هنامالحظة أن الطبيعة التكرارية لعملية تقييم التأثير 

قد يؤدي التصميم الناجح لتدابير التخفيف إلى إزالة جميع التأثيرات السلبية املؤثرة؛ وبالتالي 
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فإن عملية فحص جديدة ستكشف أنه قد ال تكون هناك حاجة إلجراء تقييم تأثير بيئي رسمي 

 (1.7الشكل )انظر  إذا تم تضمين تدابير التخفيف من البداية

 Producing the environmental impact statement :  . إعداد بيان األثر البيئي11

عادة ما تكون نتيجة تقييم التأثير البيئي وثيقة رسمية، تعرف باسم بيان الثر البيئي  

Environmental Impact Statement-  EIS)رلومات الواقعية املتعلقة بالتطوياملع ( والتي تحدد، 

وجميع املعلومات التي تم جمعها فيما يتعلق بالفرز وتحديد النطاق والدراسة الساسية والتنبؤ 

هو أنه ينتج   EISمن الشائع تماًما أن أحد متطلبات  بالثار وتقييمها. تدابير التخفيف والرصد.

ز غير تقني، املقدمة في شكل موج ، EISهذا ملخص للمعلومات الواردة في  أيًضا ملخًصا غير تقني.

هي وثائق عامة  EISهذا أمر مهم للغاية، لن  لولئك الذين ال يرغبون في قراءة الوثائق التفصيلية.

تهدف إلى إعالم الجمهور بطبيعة التطور والعواقب املحتملة للتطور في الوقت املناسب للتعليق و 

 ./ أو املشاركة في تصميم املشروع النهائي

 :ESIA review. مراجعة 12

هذه هي الهيئة التي لديها  إلى السلطة املختصة.   EISبمجرد اكتمال تقييم الثر البيئي، يتم تقديم 

غالًبا ما تكون السلطات املختصة في  . / املشروعالسلطة للسماح أو رفض تطبيقات التطوير

من خاللها وضع يسمح لها بوقت قليل جًدا التخاذ قرار ولديها معلومات تفصيلية وطويلة للقراءة 

لذلك من الضروري أن يراجعوا  املخططين.  تحتوي على أخطاء وإغفاالت وتحيز والتي قد

يمكن أن تأخذ املراجعة عدة أشكال: قد تكون عملية مخصصة بحتة حيث يتم قراءة  الوثيقة. 

الوثيقة والتعليق عليها من قبل صناع القرار؛ يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها والحصول على 

رأي الخبراء؛ أو يمكن أن يكون من خالل استخدام طرق املراجعة الرسمية املصممة خصيًصا 

ن عملية املراجعة صانع القرار من تقرير ما إذا كانت  بشكل لهذا الغرض. 
ّ
أساس ي، يجب أن تمك

EIS  علومات صحيحة، كافية )على سبيل املثال، ما إذا كانت متوافقة قانونًيا(، وما إذا كانت امل

  EISإذا كان المر كذلك، فإنهم عندئذ في وضع يمكنهم من استخدام  متحيزة.  وما إذا كانت غير

تمتلك السلطة  للنظر في تحديد ما إذا كان املشروع يجب أن يحصل على املوافقة. كمعلومات 

سيستخدمون  البيئة.  عناملختصة الن املعلومات التي تحتاجها حول الثار املحتملة للتطوير 

 هذه املعلومات، مع جميع التفاصيل واإلقرارات الخرى التي تلقوها، ملساعدتهم على اتخاذ قرار.

 Follow up: املتابعة. 13

ثيرات، اإلدارة البيئية يتعلق بمرحلة ما بعد املوافقة لتقييم التأثيرات البيئية ويشمل مراقبة التأ

للمشروع، ومراجعة التأثيرات. بدون أي شكل من أشكال املتابعة، ستعمل دراسة تقييم  املستمرة

 من  خطيباتجاه التأثير البيئي 
ً
وسيتم أيًضا حذف خطوة مهمة نحو عملية تكرارية، كونها بدال

تقدم املتابعة فرصة للسيطرة على الثار البيئية وللتعلم من العملية  تحقيق الحماية البيئية.
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وعالقات السبب والنتيجة. من الناحية املثالية، يجب مقارنة البيانات الناتجة عن املراقبة 

 لتحديد  EISتخفيف في والجوانب الخرى للمتابعة بالتنبؤات الصلية وتدابير ال

 دقة التنبؤات الصلية .1

 درجة االنحراف عن التنبؤات .2

 السباب املحتملة لي انحراف .3

 ما إذا كانت تدابير التخفيف قد حققت هدفها في الحد من الثار أو إزالتها .4

يمكن أن تساهم املعلومات الناتجة عن هذه العملية في تحسين ممارسة تقييم التأثير البيئي 

 املستقبلية، على سبيل املثال، من خالل تمكين إجراء تنبؤات أكثر دقة

 خطيرا/ مل لتحديد ما إذا كان التأثير مهًماو ع

كمية أو نوعية الحتمال حدوث التأثير؛ يتم  :  Probability of occurrenceاحتمال وقوع

"ممكن ولكن غير إعطاء معظم التقديرات كمًيا باستخدام عبارات مثل "احتمال كبير" أو 

 محتمل"

 تقدير كمي أو نوعي ملدى حجم التأثير :Magnitude حجم التأثير

الفترة الزمنية التي يمكن توقع استمرار التأثير فيها، في حالة حدوثه )على سبيل  :Duration مدة

 (املثال، عقود أو أكثر، سنوات، شهور، أيام

 ،التأثير من خالل عمل بشري أو بشكل طبيعيما إذا كان يمكن عكس  :Reversibility انعكاس

أي امكانية التخلص من التأثيرات. كثيرا من التأثيرات السلبية ال يمكن معالجتها في املنظور 

 القريب. 

وجود قوانين محلية أو وطنية أو  :Relevance to legal mandate الصلة بالوالية القانونية

 . ع التأثير أو تمنعهمعاهدات دولية تعزز على وجه التحديد نو 

ما إذا   Social distribution of risks and benefit : التوزيع االجتماعي للمخاطر والفوائد

 كان هذا التأثير )الضار أو املفيد( يساهم )أو يخفف( من اإلنصاف في املخاطر والفوائد البيئية

 -Environmental and Social Management Planخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ). 14

ESMP): 

يتمثل أحد املخرجات الرئيسية لعملية تقييم الثر البيئي واالجتماعي في استراتيجية إلدارة 

املخاطر وتخفيف الثار. يتم تحديد تدابير التخفيف بالتشاور مع املجموعات املتضررة ويسترشد 

إلى وجوب بذل جميع املحاوالت  بالتسلسل الهرمي للتخفيف. يشير التسلسل الهرمي للتخفيف

 
ً
 لتجنب الثار االجتماعية أو البيئية السلبية. إذا لم يكن التجنب ممكنا

ً
مع االقرار املعقولة أوال

، فيجب اتخاذ تدابير لتقليل الثار إلى مستويات مقبولة ومعالجة الثار املتبقية بتنفيذ املشروع

راتيجية إدارة املخاطر في خطة اإلدارة البيئية تم توثيق استيبإجراءات تعويض مناسب وعادل. 

تدابير التخفيف التي تم تطويرها خالل تقييم الثر البيئي  ;( التي تصفESMPواالجتماعية )
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واالجتماعي، والجدول الزمني للتنفيذ واملوارد واملسؤوليات املطلوبة. يجب إثبات الجدوى الفنية 

مة التدابير املقترحة وكذلك متطلبات بناء القدرات والتشغيلية، واملالءمة الثقافية واستدا

( أيًضا إلى كيفية ESMPوالتعزيز املؤسس ي. يجب أن تشير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )

 مراقبة التدابير املصممة لتجنب الثار من أجل الفعالية. 

مزيًدا من اإلرشادات  توفر املذكرة اإلرشادية الخاصة بتطوير خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 . ((ESMS Manual, 2016 ةوملتابعة الخطوتتضمن نماذج لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

يجب أن تكون الشروط املرجعية الفعلية لتقييم الثر البيئي واالجتماعي مخصصة لكل مشروع 

نطاق وعمق التقييم على طبيعة وتعقيد وأهمية . 1.7كما هو موضح في الشكل حيث يعتمد 

 -Environmental and Social Management Systemالقضايا الناشئة عن فحص نظام 

ESMS بالنسبة للمشروعات عالية املخاطر، سيتم تحديد نطاق تقييم الثر البيئي واالجتماعي .

عادة ما تتضمن  ي واالجتماعي.بالتفصيل من خالل دراسة النطاق التي تسبق تقييم الثر البيئ

بنود تتبع الجهة التي تتطلب تقييم االثر البيئي الشروط املرجعية لتقييم الثر البيئي واالجتماعي 

 من تلك الخاصة واالجتماعي ملشاريعها. 
ً
اختصاصات املشاريع ذات املخاطر املتوسطة أقل شموال

عادة ما تكون غير مطلوبة من أجل تقييم العناصر بعض باملشاريع عالية املخاطر؛ ومن ثم فإن 

 الثر البيئي واالجتماعي الجزئي.

يتطلب إجراء تقييم الثر البيئي واالجتماعي فريًقا فنًيا يتمتع باملؤهالت والخبرة املناسبة في 

تقنيات البحث النوعي والكمي واإلملام بالسياق املوضوعي واإلقليمي أو املحلي ؛ يجب أن يكون 

املبني على اساس الجنس ق خبرة في التصميم التشاركي ومنهجيات التقييم، والتحليل لدى الفري

الجدول  وتصميم املشاريع املراعية للمنظور الجنساني مع قضايا الشعوب الصلية. (الجنساني)

واالجتماعية لتمديد خط رئيس ي للتزود باملياه  ة. يقدم نموذج مثالي لخطة االدارة البيئي3.7

 كمثال. 

 . نتائج املشاورات مع أصحاب املصلحة15

 ESIAوأداة إجرائية مهمة لتقييم  ESMSتعد مشاركة أصحاب املصلحة مبدأ أساسًيا لنظام 

ناجح. إنه يحسن فهم الظروف املحلية ومخاوف أصحاب املصلحة وهو ضروري لتحديد ال

املجموعات املتأثرة في صنع القرار االستراتيجيات الفعالة للتخفيف من الثار السلبية. إن إشراك 

يمنحهم مزيًدا من الثقة والمان، ويحسن شرعية املشروع ويساعد على بناء عالقات بناءة بين 

 أصحاب املصلحة.

متطلبات مشاركة أصحاب املصلحة من خالل وضع الحد الدنى من  ESMSيحدد دليل نظام 

ع. تعتبر أحكام االستشارة أكثر صرامة الحكام لإلفصاح والتشاور خالل خطوات دورة املشرو 

بالنسبة للمشاريع عالية املخاطر )تقييم الثر البيئي واالجتماعي الكامل( مقارنة باملشاريع ذات 

 املخاطر املتوسطة )تقييم الثر البيئي واالجتماعي الجزئي(.
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املحتمل تأثرها  ، يجب أن تركز املشاورات على املجموعاتيأثناء تقييم الثر البيئي واالجتماع

ومنظمات املجتمع املدني؛ يدعم تحليل أصحاب املصلحة قرار من يتم التشاور معه. يجب أن 

تكون عملية التشاور مناسبة ثقافًيا وغير تمييزية ومراعية للنوع االجتماعي. يجب أن تضمن أنه 

ق من أهمية يتم استشارة جميع الشخاص الذين قد تتأثر حياتهم باملشروع بشكل صحيح للتحق

الفرصة للمشاركة في تطوير تدابير  لها الثار وتقييمها، وأن جميع املجموعات املتضررة يتم توفير

 التخفيف.

يجب أن تكون عمق مشاركة أصحاب املصلحة مناسبة ملدى تعقيد املشروع وأهمية املخاطر 

ور في خطوات املحددة ومصممة لتناسب املجموعة الفردية. من الفضل جدولة عملية التشا

 عن املدخالت الولية، ثم التغذية 
ً
على نتائج التقييم الولى  الراجعةتكرارية، والبحث أوال

واالقتراحات الخاصة بإجراءات التخفيف، واختتامها باجتماع نهائي لصحاب املصلحة لجمع 

خرى، وخطط العمل ال  ESMPاملالحظات حول مسودة تقرير تقييم الثر البيئي واالجتماعي، 

 .الحاجة حسب

إذا تم تفعيل املعيار الخاص بإعادة التوطين غير الطوعي وقيود الوصول أو املعيار الخاص 

 بالشعوب الصلية، فيجب أن تلتزم املشاورات تماًما بمبدأ املوافقة الحرة واملسبقة واملستنيرة.

يجب أن يوثق تقرير تقييم الثر البيئي واالجتماعي النهائي نتائج املشاورات التي أجريت مع 

أصحاب املصلحة واملجموعات املتأثرة باملشروع وأن يقدم ملخًصا للمخاوف التي أثيرت وشرًحا 

تماعية. لكيفية معالجة هذه النتائج في تقييم الثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية واالج

 حجم معرفتهنيجب أن يحدد الوصف كيف تم إشراك النساء في املشاورة، مع الخذ في االعتبار 

 .على املشروع وأدوارهن ومسؤولياتهن وآثارهن املحتملة
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 . واالجتماعي . تصنيف املشاريع من حيث التأثير والحاجة إلجراء التقييم البيئي1.7الشكل 

 

 للحصول على موافقة

 (EA) التقييم البيئي

 تحديد سلبي بشروط

 (IEE) الفحص البيئي األولي

 تقرير إيجابي تحديد سلبي

طلب استبعاد 

 قاطع

تأثير متوسط أو غير 

 معروف
 تأثير كبير

 تأثير منخفض/

 مستبعد بشكل قاطع

/ المشروعفحص النشاط  

 معفى

مذكرة 

 اإلعفاء
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 للتزود باملياه رئيس ي واالجتماعية لتمديد خط  ة. نموذج ادارة الخطة البيئي3.7الجدول 

اإلطار الزمني  مؤسسة مسؤولة تدابير التخفيف والتعزيز التأثير

 للتخفيف

 .طاع في خطوط االمداد اثناء العملقترميم واصالح أي ان  مصادر املياه

 املوقع للتخلص من املياه العادمة تخطيط وإنشاء مرافق صحية في. 

  الحفاظ على املركبات والالت واملعدات في حالة جيدة لتجنب تسرب

وانسكاب املواد الخطرة )الهيدروكربونات، املنتجات الكيماوية، إلخ( 

 .التي تمر في مواقع العمل

 د املركبات والالت بالوقوداتخاذ جميع االحتياطات أثناء إعادة تزوي ،

 .التزود بالوقود بالقرب من املسطحات املائيةوحظر 

  تجنب عبور مسار أنابيب املياه الدائم؛ إذا لزم المر، حدد موقع املعبر

 مستقرة الجوانبحيث تكون 

 التخطيط لتدابير االستجابة للطوارئ في حالة االنسكاب العرض ي. 

  اضبط كميات املياه التي يتم ضخها سنوًيا وفًقا للتغذية السنوية

 .لخزان الجوفيل

 

 املقاولون 

 املهندسين

املؤسسات املعنية 

 باملياه والصحة

 

 

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

وبعد البناء أي 

 على املدى الطويل

 •  االنشاءانقطاع تدفق املياه أثناء. 

 •  التغيرات في مستوى منسوب املياه الجوفية الناتجة

 .عن التغيرات في السحب

 •  املياه الجوفية بمياه الصرف واملواد تلوث نوعية

 .الخطرة

 • اإلفراط في ضخ املياه الجوفية. 

 •  في املنطقة الساحلية، تسرب مياه البحر إلى املياه

 .الجوفية

 .تجنب املناطق الحساسة للتعرية  موارد التربة

 القيام بأعمال البناء في موسم الجفاف. 

  املياه في التربة منخفضة اإلنتاجيةتشجيع إنشاء البنى التحتية إلمدادات. 

  الضيقةناطق املالحد من تداول الالت الثقيلة في. 

 

املؤسسات املعنية 

 باملياه والصحة

 

 أثناء التصميم ،

  التحضير

  االنجرافالجريان السطحي ينتج عنه مشاكل في. 

 التغيير في التضاريس املحلية. 
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 تلوث التربة من انسكاب املواد الخطرة. 

  االنزالقات الرضية وأنواع أخرى من تحركات التربة في

 .مناطق العمل

 انضغاط التربة وتآكلها. 

 تقليل خصوبة التربة. 

  التربة نتيجة الحفرياتزعزعة استقرار. 

  في طبقات التربة الجيرية والرملية، هناك خطر انهيار

التربة بسبب تكوين تجاويف تحت الرض عقب اإلفراط في 

 .ضخ املياه الجوفية

  من ذلكتجنب إنشاء طرق وصول على طول 
ً
، املنحدرات الشديدة؛ بدال

 .حدد موقع طرق الوصول بشكل عمودي أو مائل على املنحدر

 تثبيت التربة من أجل تقليل التعرية املحتملة. 

  البناء، قم بتسوية التربة وتسهيل إعادة تكوين الغطاء في نهاية أعمال

 .النباتي

 توفير نقل وتوزيع املياه  

  ضبط كميات املياه التي يتم ضخها سنوًيا وفًقا لقدرة التغذية السنوية

 .للخزان الجوفي

 

املقاولون 

 واملهندسون 

 البناء اثناء 

 وبعد البناء

تصميم مخطط نقل املياه مع مراعاة املناطق املحمية والحساسة من  • النظم البيئية

 .الناحية البيئية

ل النظم البيئية الحساسة مثل الراض ي الرطبة إنشاء محيط حماية حو  •

 .واملوائل الفريدة التي تحمي النواع املهددة باالنقراض

 .تقليل مدة العمل في املناطق الحساسة بيئًيا •

 .تجنب عبور الراض ي الرطبة واملناطق املحمية • •

 املقاولون 

 املهندسين

 

املؤسسات املعنية 

 باملياه

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

 اعمال بناء وبعده

•  
ً
 .التعدي على املناطق املحمية والحساسة إيكولوجيا

 .تجفيف الراض ي الرطبة  •

 .الحد من التنوع البيولوجي •

 تقليل مناطق تطهير الراض ي.  النباتيةالبيئة 

 .حماية الشجار من الالت على طول حق الطريق 
 املقاولون 

 املهندسين

 ،التحضيرأثناء 

 .تدمير الغطاء النباتي  البناء اثناء 
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  انخفاض في نمو الغطاء النباتي الذي يمكن أن يزيد من

 .التصحر

  تطهيرها.استعادة الغطاء النباتي في املناطق التي تم 

 .ضمان زراعة النواع املحلية 

  املجتمعية. املؤسساتتعزيز تنمية دور 

 

املؤسسات املعنية 

 البيئةباملياه 

 اعمال بناء وبعد

تصميم مخطط نقل املياه مع مراعاة مناطق تكاثر الحياة البرية   يةالحيوانالبيئة 

 وممرات الهجرة.

 .ال تقم بأي عمل في مناطق التكاثر خالل فترات التكاثر 

 .منع العمال من الصيد والصيد بصورة غير مشروعة 

 املقاولين

 املهندسين

املؤسسات املعنية 

 البيئةباملياه 

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

 اعمال بناء وبعد

 وموائل السماك. بريةاإلضرار بالحياة ال 

 بريةاضطراب هجرات الحياة ال. 

 بريةاضطراب في موائل الحياة ال . 

 القيام بمسح أثري ملنطقة املشروع.  التراث الطبيعي والثقافي

  في حالة اكتشاف أي قطعة أثرية ذات أهمية ثقافية أو أثرية أو

تاريخية، يجب حماية املناطق املعنية أثناء البناء واالتصال بالجهات 

 املختصة.

 املقاولين

  املهندسين

املؤسسات املعنية 

 وباملياه 

وزارة السياحة 

 والتراث

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

 اعمال بناء وبعد

  التغيير في أو التعدي أو تدمير أو تدهور املواقع ذات

 .الثقافية أو الثرية أو التاريخيةالهمية 

 تركيب وتشغيل معدات التحكم في تلوث الهواء. • جودة الهواء

بالقرب من املناطق السكنية، تجنب العمال الصاخبة بعد ساعات العمل  •
 التحضيرأثناء  

 .تدهور جودة الهواء بسبب الغبار وانبعاثات املركبات •
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 العادية. .زيادة الضوضاء املحيطة •

الحفاظ على املركبات والالت في حالة جيدة لتقليل انبعاثات الغاز  •

 والضوضاء والغبار.

 الوسائل املناسبة لتقليل تشتت الغبار أثناء البناء.استخدم  •

استخدم مخففات الغبار والضوضاء، مثل حواف الغطاء النباتي على طول  •

 ممرات النقل لتقليل الضوضاء ونقل الغبار الجوي.

 املهندسين

املؤسسات املعنية 

  البيئةباملياه 

أي  البناء اثناء 

 على املدى القصير

إعطاء الفضلية للعمالة املحلية )الرجال والنساء( واملدخالت املحلية   القضايا االجتماعية

 )الغذاء واملواد الساسية( إلى أقص ى حد ممكن.

 .بناء توقعات الربحية على افتراضات اإليرادات 

  سبب عدم استفادة مجموعات معينة من املشروع واعتماد تدابير حدد

 تصحيحية حسب الحاجة.

  تأكد من أن الفقراء والفئات الضعيفة الخرى يمكنهم االستمرار في تلبية

 احتياجاتهم الساسية من املياه بأمان.

 .ضع في االعتبار قدرة السكان على الدفع عند تحديد رسوم املستخدم 

 املهندسين 

 قاولينملا

املؤسسات املعنية 

املجتمعات باملياه 

 املحلية

 

 وزارة الحكم املحلي

 طويل المد

 االقتصادات املحلية

 .زيادة التنمية املحلية والتوليف 

  هداف ال موردو املياه في تحقيق  يواجهاالصعوبات التي

 الربحية.

 .استبعاد مجموعات محددة من منافع مرافق املياه 

 الخرى، خاصة إذا كانت تمثل مصادر  تعطيل النشطة

 محتملة للتلوث.

 .انخفاض أسعار املياه ملن كانوا يشترون من البائعين 

  زيادة أسعار املياه في حالة عدم وجود رسوم على

 املستخدم.
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 تطوير خيارات التوريد البديلة لتخفيف أعطال الخدمة.  الوصول إلى البنى التحتية والخدمات

  رجال ونساء( في إدارة الخدمات الجديدة واملحّسنة إشراك السكان(

 لضمان استدامتها.

 .تطبيق رسوم / تعرفة املياه للحفاظ على نوعية جيدة ومستوى خدمة ثابت 

 .إنشاء مراقبة الجودة ملنشآت إمدادات املياه وتخزينها 

 ملقاولينااملهندسين 

املؤسسات املعنية 

املجتمعات و باملياه 

 املحلية

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

البناء أي  وبعد

 على املدى الطويل

 .وصول أفضل إلى مياه الشرب 

 .تقليل الضغط على الخدمات الصحية 

  زيادة الطلب على املياه مما يؤدي إلى عدم كفاية

 اإلمدادات لتلبية احتياجات مياه الشرب.

 .خدمة و / أو جودة مياه غير موثوقة 

 ياه مما يؤدي إلى تلوث املياه.عدم كفاية مرافق تخزين امل 

إشراك السكان )رجال ونساء( في صيانة وإدارة البنى التحتية الجديدة   جودة الحياة

 لضمان استدامتها.

  توفير املعلومات والتثقيف حول مراقبة وصيانة أنظمة إمدادات املياه ، ال

 سيما لضمان الحفاظ على جودة املياه.

  مع السلطات املحلية ملناقشة القضايا التي تزعج إنشاء آلية تشاور رسمية

 السكان وإيجاد حلول ترض ي جميع الطراف.

  استخدم تصميًما معمارًيا يدمج البنى التحتية الجديدة في املنالر

 الطبيعية.

 .التخطيط إلدارة مياه الصرف الصحي كجزء من املشروع 

 املهندسين

 ملقاولينا 

املؤسسات املعنية 

معات املجتو باملياه 

 املحلية،

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

البناء أي  وبعد

 على املدى الطويل

 .تحسين مستوى املعيشة 

  اضطراب جودة الحياة بسبب اإلزعاج مثل الضوضاء

 والغبار وحركة املرور املتعلقة بأعمال البناء.

  ،تدهور املنالر الطبيعية من خالل تطهير الراض ي

 التحتية الجديدة، إلخ.وأعمال البناء، والبنى 

 .الخالفات الناجمة عن زيادة كميات املياه العادمة 

 ،التحضيرأثناء  املهندسين، املقاولينمساعدة مجموعات الفراد الذين قد يفتقرون إلى القدرة على املشاركة في   املعلومات والتعليم واالتصال
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  استبعاد مجموعات محددة من عمليات إدارة املياه بسبب

 نقص املعرفة.

 .تنمية املهارات في الحفاظ على املياه وإدارتها 

 قلة الوعي بأهمية النظافة في نقاط املياه. 

 عمليات إدارة املياه.

  ونساًء ، للحفاظ على موارد املياه  املياه،توفير التدريب الالزم ملوردي 
ً

رجاال

 والحفاظ على إمدادات املياه املنتظمة.

  تأكد من أن الخدمات االجتماعية توفر التثقيف للرجال والنساء حول

مع مراعاة الدوار  املياه،الظروف الصحية املناسبة والحفاظ على 

 واملسؤوليات الخاصة بالنوع االجتماعي.

 يين حول الفوائد املحتملة للمشروع للمجتمع وتحديد إعالم السكان املحل

 السلوكيات الفردية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الفوائد.

املؤسسات املعنية 

املجتمعات و باملياه 

 املحلية،

املنظمات غير 

 الحكومية

 وزارة الصحة

 وزارة التربية والتعليم

 البناء اثناء 

البناء أي  وبعد

 على املدى الطويل

 الصحي الخرى.تسهيل تنفيذ املراحيض املناسبة ومرافق الصرف   عديةاملامراض 

 .املعلومات والتثقيف واالتصال حول االستخدامات المنة ملياه الشرب 

  تجنب االتصال عن طريق  المراض؛اإلدارة البيئية ملكافحة ناقالت

وتصميم واستخدام الناموسيات واملواد الطاردة  التجمع املائيموقع 

التشخيص والعالج السريع. تطبيق مبيدات الحشرات  للحشرات؛

 الصرف الوليفي. املحلي؛لبؤرية. تخزين املياه املغطاة؛ تقليل التخزين ا

 .تعزيز الخدمات الطبية لضمان التشخيص والعالج السريع 

 .املياه املأمونة وتخزين الطعام 

 .ضمان استمرار التوريد 

 املهندسين

املؤسسات املعنية 

املجتمعات و باملياه 

 املحلية،

املنظمات غير 

 الحكومية

 وزارة الصحة

 وزارة التربية والتعليم

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

البناء أي  وبعد

 على املدى الطويل

 التعرض ملا يلي:التغييرات في 

  المراض التي تنقلها املياه مثل اإلسهال والجيارديا

 املصاحبة للتلوث والتقطع وسوء الصرف الصحي.

  المراض املتعلقة باملياه مثل الحمى الصفراء وداء

كالبية الذنب املصاحبة للصرف والتخزين والتخلص 

 من املياه العادمة.

  سيا وحكة المراض التي تالمس املاء مثل البلهار

 السباحين املصاحبة لالحتباس الحراري.
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  المراض التي تغسلها املياه مثل الجرب والتهابات

 .الجلد املرتبطة بنقص اإلمداد

 .تجنب استخدام املياه الجوفية امللوثة والتوصيالت غير املصرح بها 

  الجريان السطحي وتلوث معدات التجميع تجنب التلوث عن طريق

 والتخزين.

 .تدريب املجتمعات على صيانة املضخات 

  تأكد من أن اإلمداد بالنابيب مصحوب بتصريف مناسب والتخلص

 منه.

 .استطالع رأي املجتمع حول مذاق املياه وتفضيالت تجميع املياه 

 ئة والفقر لنها ارجع إلى التدابير املقترحة في إطار املواضيع الشاملة للبي

 تتناول العديد من املحددات الصحية لألمراض املعدية.

املؤسسات املعنية  مراقبة جودة املياه وضبط املحتوى الكيميائي حسب االقتضاء. امراض غير معدية

 البيئة  وباملياه 

 

  

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

البناء أي  وبعد

 على املدى الطويل

  التسمم املرتبط باملواد الكيميائية الزائدة )مثل: الفلورايد

 ، النتريت ، الزرنيخ ، الكلور(.

  المراض املرتبطة بنقص املواد الكيميائية )على سبيل

 املثال: يرتبط اليود بتضخم الغدة الدرقية والقماءة(.

وتنفيذ تدابير السالمة والوقائية للسكان )مثل أجهزة تهدئة تطوير وتوصيل   إصابات

 حركة املرور(.

 .التحكم في الوصول إلى مواقع العمل 

املؤسسات املعنية 

 البيئة و باملياه 

 ،التحضيرأثناء 

زيادة مخاطر الحوادث في مواقع العمل والطرق بسبب   البناء اثناء 

 زيادة حركة املرور.
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 .إصابات العمل  .تركيب وصيانة الالفتات املناسبة 

 .خطة تحقيق االستقرار وإخالء الجرحى 

 .التخطيط ملرافق الحوادث والطوارئ 

 لبناء.تطوير وتوصيل وتنفيذ تدابير السالمة والوقائية لعمال ا 

  معدات التخطيط لنقل الحموالت الثقيلة مثل عربات الحمير واملعدات

 املريحة للرجال والنساء.

 

 وزارة الصحة

 اعمال بناء وبعد

 تصميم املشروع وتنسيق العمل مع مستخدمي الراض ي الخرين.  املوارد الطبيعية وإدارة األراض ي

  استشر جميع فئات السكان باستخدام املياه أو التخلص من النفايات

 السائلة.

 .حدد حقوق املياه بوضوح بالتشاور مع املجموعات املتضررة 

  اإلمداد باملياه.تشكيل لجان إدارة شبكات 

 .البناء على املعرفة والخبرة الخاصة بكل من النساء والرجال في إدارة املياه 

 .إعادة الراض ي املنتجة إلى شروطها الولية 

  تأكد من تحديد رسوم وشروط استخدام املياه في املشاورات وفهمها جيًدا

 من قبل جميع املستفيدين من املشروع.

 حسب املوارد املائية املتاحة. التخطيط الستهالك املياه 

 .تطبيق طرق مناسبة لتوزيع املياه 

 املقاولون 

 املهندسين،

املؤسسات املعنية 

  الحكم املحلي و باملياه 

 

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

 اعمال بناء وبعد

  مما قد يؤدي إلى واملياهاضطراب استخدامات الراض ي ،

 صراعات اجتماعية.

 ملوارد املياه. اإلدارة املستدامة 

 .تحسين الحفاظ على املوارد املائية 

  الراض ي،فقدان بعض الجماعات أو وصولها املحدود إلى 

 ال سيما املزارعين ورعاة املاشية.

 .تقليل كمية املياه املتاحة لالستخدامات الخرى 
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 للتخفيف

 من التقليل من إعادة التوطين من خالل التفاوض على حقوق   الهجرة وإعادة التوطين
ً
الطريق بدال

 .الشروع في نزع امللكية

  لنتائج 
ً
 وفقا

ً
توفير مساكن معادلة أو أفضل ومرافق مرافقة للنازحين قسرا

 .االستشارة، قبل االستيالء على أراضيهم

  تخطيط مناطق االستيطان املالئمة مع السكن والخدمات املناسبة )املياه

 .والصرف الصحي( للعمال

 املقاولون 

 املهندسين 

 

املؤسسات املعنية 

 باملياه 

 سلطة الراض ي 

 ،التحضيرأثناء 

 البناء اثناء 

 اعمال بناء وبعد

  قلة من الناس( 
ً
انخفاض مستوى املعيشة للنازحين قسرا

 على الرجح(.

 .لروف معيشية غير الئقة للعمال 
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 الفصل الثامن

 وإعادة اإلعمارادارة املوارد املالية للتعافي 

 . املقدمة1.8

تتزايد الخسائر الناجمة عن الكوارث في جميع أنحاء العالم. ويرجع هذا االتجاه التصاعدي بشكل 

، وهو اتجاه من املرجح املعرضة لحداث طبيعية املمتلكاتن و أساس ي إلى الزيادات في عدد السكا

توقعة في عدد وشدة الظواهر املائية أن يتفاقم مع تزايد التحضر والتدهور البيئي والزيادة امل

والجوية الناتجة عن تغير املناخ. البلدان النامية معرضة بشكل خاص لألحداث الطبيعية 

. تستطيع االقتصادات املتقدمة عموًما تخصيص موارد متزايدة للحد من الضعف، بما الكارثية

حياة. نادًرا ما يكون هذا هو الحال في في ذلك إنفاذ قوانين البناء وتعديل البنية التحتية لشريان ال

البلدان النامية، حيث يمر العديد منها بالتوسع الحضري السريع دون توفر الوسائل الالزمة 

تتأثر االقتصادات الناشئة بشكل خاص، لنها  لتنفيذ استراتيجيات فعالة لتخفيف املخاطر.

التحتية والنشطة االقتصادية( قبل أن  عادة ما تشهد نمًوا سريًعا في قاعدة أصولها )نمو البنية

، للتمويل بعد الكوارثمن املصادر املعروفة  يتم وضع النظمة العتماد معايير البناء املناسبة.

القطاع و  املنظمات غير الحكوميةو  الطرافالحكومات الوطنية والوكاالت الثنائية واملتعددة 

 ات.التبرعو  الخاص

دائًما أكثر مصادر التمويل فعالية من حيث التكلفة  ت املانحةالجها املنح من غالبا ما تكون 

لتمويل جهود التعافي من الكوارث في البلد املتضرر. لدى العديد من الجهات املانحة برامج 

إنسانية راسخة ويمكن أن تستجيب بسرعة، ال سيما لدعم عمليات اإلغاثة. يمكن أن تكون 

أو من خالل إعادة التخصيص من االلتزامات / املشاريع الموال إما من خالل التزامات جديدة 

 القائمة الخرى قيد التشغيل بالفعل.

تعتبر االحتياطيات الخاصة بالحكومات، واملوازنات الطارئة، وإعادة تخصيص املوازنة، والقروض 

 ما تمثل امليزانية الطارئ
ً
ة حوالي اثنين الطارئة أكثر املصادر شيوًعا للتمويل بعد وقوع الكارثة. عادة

إلى خمسة باملائة من النفقات الحكومية )كما هو الحال في فيتنام أو إندونيسيا أو كولومبيا( وال 

يتم تخصيصها فقط للكوارث الطبيعية. شهدت فيتنام، على سبيل املثال، العديد من الحاالت 

قد استنفدت بالكامل  عندما كانت ميزانية الطوارئ ، التي ضرب فيها إعصار كبير البالد في نوفمبر

 بالفعل.

الحكومات، وال سيما في الدول الصغيرة، غير قادرة بشكل عام على تكديس احتياطيات كافية 

لالستجابة لألحداث الكبرى. إلى جانب تكاليف الفرصة البديلة للسيولة قصيرة الجل املوجودة في 

الحساب، فإن الطلبات املتنافسة واالعتبارات السياسية تجعل من الصعب على الحكومات بناء 
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تياطيات تتجاوز مستوى معيًنا. تعتبر القروض الطارئة مصدًرا سريًعا آخر للتمويل، والذي اح

يمكن أن يكون قروًضا جديدة أو إعادة تخصيص من قروض سابقة. في حين أن الترتيبات 

كانت فعالة في االستجابة  املتعلقة بامليزانية مفضلة للتطوير طويل الجل، والليات خارج امليزانية

 تياجات الطوارئ والسماح بمزيد من املرونة في الظروف املتغيرة بسرعة.الح

السمة املركزية لتجربة إعادة اإلعمار هي اعتمادها على مصادر متعددة للدعم. تساهم الوكاالت 

الحكومية واملتعددة الطراف والثنائية وغير الحكومية في عملية إعادة اإلعمار. على سبيل املثال، 

ندونيسيا وسريالنكا وتيمور الشرقية وأفغانستان، لعب املانحون الدوليون والجهات في الهند وإ

 الفاعلة غير الحكومية دوًرا مهًما في عملية اإلغاثة / إعادة التأهيل الولية.

يختلف مزيج الموال العامة والخاصة من حالة إلى أخرى. تسبب تسونامي املحيط الهندي في عام 

أكبر عمليات تعبئة املساعدات الخارجية في تاريخ التنمية. شارك الناس في إطالق إحدى  2004

والحكومات في جميع أنحاء العالم في عمل غير مسبوق للتضامن العالمي ووصلت املساهمات إلى 

مليار دوالر أمريكي لدعم الطوارئ وبرامج إعادة اإلعمار. في  10مستويات قياسية تقدر بأكثر من 

أصبح قطاع املنظمات غير الحكومية أحد املساهمين الرئيسيين في جهود إعادة آتشيه وسريالنكا، 

اإلعمار، وقد مولت معظم أنشطة إعادة اإلعمار الحالية حتى الن. كما أن للمانحين الدوليين 

 أدواتهم وإجراءاتهم التمويلية في االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ. 

 عن نداءا
ً
ت عاجلة )لجمع الموال( للتضامن الدولي من الجهات املانحة تعلن المم املتحدة عادة

، 2004ديسمبر / كانون الول  26العامة والخاصة. فور وقوع كارثة تسونامي في املحيط الهندي في 

مليار دوالر أمريكي للمساعدة الطارئة في الشهر الستة  1جمعت المم املتحدة ما يقرب من 

  .الولى

 ,Disaster Recovery Toolkit) مأخوذة مناالمثلة الواردة في هذا الفصل من الجدير بالذكر بأن 

2015 Tsunami Global Lessons Learned Project).  

 2في)على الرغم من ان الكوارث سلفة الذكر هي كوارث طبيعية اال ان املجتمع الدولي 

( من خالل مؤتمر املانحين قد وافق شفويا على دعم السلطة الفلسطينية وموازنتها 2009مارس

مليار دوالر( حيث كان  1,3أضعاف املبلغ املقترح من قبل السلطة إلعادة اإلعمار ) 4بملغ يعادل 

على سرائيلي اال مليار دوالر( بعد الهجوم  4,7املبلغ الذي وعدت به الدول املانحة قد بلغ  حوالي )

 في تلك الحرب حوالي  املساكن املدمرة كليابلغ عدد  حيث  2009-2008العام غزة  في قطاع 

يقدر عدد من فقدوا بيوتهم  ومتر مربع   665,693مسكن بمساحة إجمالية تقدر بحوالي  4036

في شخص انتقلوا إلى أماكن أخرى للسكن أو يعيشون  75,000شخص إضافة إلى  26,000حوالي 

تعرض قطاع غزة إلى . (2014م )ابو شهال، لروف غير مالئمة نتيجة لتدمير أجزاء من مساكنه

. 51استمر  26/8/2014–7/7/2014عدوان إسرائيلي واسع في الفترة 
ً
ويعد هذا العدوان  يوما

الحرب الثالثة التي تشنها "إسرائيل" على القطاع خالل  يالذي أطلق عليه "العصف املأكول"، ه
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وحرب "حجارة السجيل" في  ،18/1/2009-27/12/2008سنوات؛ بعد حرب الفرقان  سّت 

تعهد املانحون في مؤتمر القاهرة الذي عقد في الثاني عشـــر من  .2012نوفمبر  تشرين الثاني/

" إلعادة  2.7مليار دوالر منها نحو  5.4بدفع  2014تشـــرين الول عام 
ً
مليار دوالر خصصت "نظريا

حسب تصريحات صدرت في حينه عن مسؤولين في السلطة بينما ما تم االلتزام بدفعه  إعمار غزة

ماليين دوالر" من إجمالـي ما تعهدت  810نحو  "٪  30شكل نسـبة  2015إلعادة اإلعمار حتى نهاية 

 . (2015)ناهض عيد،  به الجهات املانحة فـي مؤتمـر القاهـرة إلعادة إعمار غـزة

وتدمير جزء كبير من البنية التحتية  2021بعد الهجوم االسرائيلي الخير على قطاع غزة مايو 

وانشاء جسور بمبلع تعهدت حكومة جمهورية مصر العربية بإعادة اعمار غزة وبناء مدن جديدة 

الخرى إلعادة اعمار املساكن والبنية والدولية نصف مليار دوالر، باإلضافة للجهود العربية 

 .من خالل التنسيق مع الحكومة الفلسطينية لتحتيةا

أما املساعدات الدولية إلعادة اعمار العراق والتي تعهدت بها الدول املانحة من خالل مؤتمر 

 50مليون دوالر باإلضافة الى  330فقد بلغت  2018الكويت الدولي إلعادة اعمار العراق في فبراير 

 . BBC News, 2018)) يتيةمليون تعهدت بها وزارة االوقاف الكو 

الى مد يد العون  دولة قطر تبادر على لبنان  2006آب  14بعد وقف العدوان اإلسرائيلي في 

للشعب اللبناني لرفع آثار العدوان، وتشكل لهذه الغاية "املكتب القطري إلعادة اإلعمار في لبنان" 

والخيام وعيتا الشعب، اضافة الى وتكفل املكتب اعادة اعمار مدينة بنت جبيل وبلدات عيناتا، 

  .اعادة اعمار جميع دور العبادة في الجنوب

 100قرية وبلدة في الجنوب والنبطية بتكلفة تفوق الـ 25من جهتها تبنت دولة الكويت اعادة اعمار 

مليون دوالر. عدا عن املساهمة في اعادة اعمار بعض املباني وتأهيل الطرقات في الضاحية 

 .الصندوق الكويتي مليون دوالر من خالل 300فة اجمالية بكلالجنوبية 

 املوارد املالية: حشدخطوات .  2.8 

وإطار عمل  PDNA تقرير تقييم ما بعد الكارثة االحتياجات املالية بناًء على نتائج تخصص. 1

. يجب تقسيم االحتياجات بين العامة والخاصة وكذلك الفصل حسب كل قطاع والوحدة التعافي

اإلدارية للبلد / الدولة املتضررة. كما ينبغي ترتيب متطلبات التمويل على أساس اإلطار الزمني بناًء 

)راجع   PDNA خالل من تقييمها تم التي الجل والطويلعلى متطلبات املدى القصير واملتوسط 

 .لفصل الرابع(ا

 تنظيم مؤتمر للمانحين لتوعية مختلف املانحين بما يلي: .2

 الضرار والخسائر - أ

 خطط التعافي وإعادة اإلعمار في إطار زمني محدد - ب

 املتطلبات املالية وفجوات التمويل - ت
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 الليات املؤسسية والليات الخرى املوجودة بالفعل أو املخطط لها - ث

 برنامج التعافي وإعادة اإلعماراملبادئ التوجيهية التي ستحكم  - ج

 التزام الحكومة بدعم نهج شامل وشفاف ومنصف ومستدام للتعافي. - ح

التزامات املانحين تكون أن يجب املانحين عن التزامات من املانحين. كما  اتسفر مؤتمر تينبغي أن 

 ية منجاهزة ومدعومة ببيانات ميدان االطارأكثر وضوًحا، إذا كانت هناك خطة قطاعية كاملة 

الموال من مصادر مختلفة ولغراض / من املوارد بكمية تأتي  PDNA. تقرير تقييم ما بعد الكارثة

فمن الفضل أن يتم توجيه جميع الموال من خالل وكالة واحدة. وكالة  لذلكمشاريع مختلفة، 

، في حالة تحديد وكالة أخرى النسب لتوجيه الموال. ومع ذلك منشأة للتعافي وإعادة اإلعمار هي

التعافي واعادة إلدارة الصندوق، يجب ضمان الروابط الوثيقة والعالقة الواضحة مع وكالة 

عادة ما تواجه إعادة اإلعمار ضغوط زمنية كبيرة ومدة محدودة. يتم قياس التقدم على  .االعمار

لعادية. إن الحاجة إلى أساس شهر بشهر، وليس على أساس سنوي كما هو الحال في املشاريع ا

استجابة سريعة تعني أن الفترات الزمنية إلعداد املشروع واملوافقة على امليزانية واملشتريات يجب 

امليزانية. اقرار وتحديد نادًرا ما تحدث الكوارث بالتزامن مع عملية  أن يتم تقصيرها بشكل كبير.

 لحاالت الطوارئ العاجلة من أجل االستجابة ملثل هذه الحداث، تمتلك معظم الحكو 
ً

مات أمواال

ولكنها غالًبا ما تفتقر إلى اإلجراءات الالزمة إلنشاء تمويل سريع املسار للتعافي الفوري. بمجرد 

املوافقة على امليزانيات، تتطلب حاالت التعافي في حاالت الطوارئ قدًرا أكبر من املرونة إلعادة 

 تخصيص الموال ضمن حدود معينة. 

ت ما بعد الكوارث، تتغير الظروف بسرعة كبيرة بحيث يؤدي االنتظار حتى تتم مراجعة في بيئا

 امليزانية الوطنية إلى تأخيرات غير مقبولة.

بعد الكوارث واسعة النطاق والصراعات البارزة، ينخرط العديد من الجهات الحكومية وغير 

قة أو البلد املتضرر. غالًبا ما تستخدم الحكومية في إعادة اإلعمار، غالًبا بخبرات محدودة في املنط

هذه املؤسسات آليات موازنة مختلفة لتوجيه أموالها )غالًبا خارج امليزانية( واملساهمة في برنامج 

 إعادة اإلعمار.

 قنوات وطرق توزيع املوارد املالية. 3.8

ل متزامن. ال في التعافي وإعادة اإلعمار، هناك أنواع ومستويات متعددة من النشطة تحدث بشك

تم إنفاقها أيًضا في و  الموال املخصصة إلى أهدافها تصلو يمكن املزامنة والتنفيذ السريع إال إذا 

الوقت املناسب. يجب أن تكون وكالة صرف الموال مرنة بما يكفي الستيعاب االحتياجات 

لدى وكالة الصرف املختلفة وطرق التمويل املحددة التي تمارسها الوكالة املانحة. يجب أن يكون 

والتنفيذ. املمارسات الشائعة تحت فئات مختلفة  االموالأيًضا آليات فعالة من شأنها تتبع ورصد 

 من التمويل مذكورة أدناه: 
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 في هذا الخيار، يتم توجيه الموال من خالل امليزانية الحكومية من الخزانة منامليزانية /  من :

خالل التوقيع على اتفاقية منحة أو قرض. يتبع الصرف لوائح وإجراءات نظام املوازنة الحكومية 

 املعمول به. من ميزات هذه الخيار ان: 

 التوافق مع اإلطار العام .1

 زيادة امللكية واملساءلة .2

 زيادة تنسيق النتائج .3

 يعزز التنسيق الفقي .4

 الحرية للحكومة الشريكة في صياغة خططها وأولوياتها ومقارباتها .5

 ال تحتاج الوكالة املانحة إلى آلياتها الخاصة للتنفيذ / املراقبة .6

لكن قد ال تكون العمليات التنظيمية املتعلقة بامليزانية سريعة بما يكفي لالستجابة الحتياجات 

هذا النهج بواسطة كبار املانحين مثل البنك الدولي، بنك التنمية . يستخدم إعادة اإلعمار

 السيوي، وما إلى ذلك، الذين ليس لديهم آليات التنفيذ الخاصة بهم.

 في هذا الخيار، يتم تنفيذ املشاريع من قبل الوكاالت املنفذة ويتم  :خارج الخزانةمن امليزانية /  من

ل مباشرة من الجهة املانحة إلى حساب حكومي معين صرف الموال خارج الخزينة. يتم التحوي

ويتم تحويله من هناك إلى حساب الوكالة املنفذة. يتم تقنين هذا املبلغ في امليزانية اإلجمالية 

  إلعادة االعمار فقط بعد شراء السلع والخدمات.

 مسؤولية التنفيذالقدرة التنفيذية والحكومة خالية من ان هيئة اعادة االعمار لها ومن ميزاتها 

. اال ان مساوئها تكمن في ان هيئة إعادة اإلعمار تفتقر إلى السلطة سرعة صرف الموالوكذلك 

الكاملة للتأثير على عملية التخصيص والصرف كذلك املانح لديه سيطرة إشرافيه مباشرة ولكن 

شيه ونياس في اندونيسيا تم استخدام هذا النهج في حالة آتقد ال يكون متناغًما مع الواقع املحلي.  

 من قبل املانحين الثنائيين مثل حكومتي اليابان وأملانيا.

  / في هذا الخيار، تمول الجهة املانحة مباشرة الوكالة املنفذة خارج الخزانةمن خارج امليزانية :

ويتميز هذا الخيار بأنه يمكن صرف املدفوعات بشكل أسرع كذلك يمكن تلبية  على الرض.

ات العاجلة بشكل أسرع خاصة خالل فترة اإلغاثة كما انه غير مقيد باملناخ السياس ي االحتياج

غالبا ما يمارس للدولة. اال انه من الصعب مراقبتها لنها ليست مسؤولة قانونيا أمام الحكومة. 

 هذا النهج بشكل عام من قبل المم املتحدة واملنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

 ثقة متعدد الشركاء أو صندوق ثقة متعدد املانحين صندوق . 1.3.8

هذا النموذج مهم في الحاالت التي يأتي فيها الجزء الكبر من املوارد من الجهات املانحة الثنائية 

واملتعددة الطراف. باإلضافة إلى تعزيز فعالية التنسيق، فإن هذا الترتيب يزيد ثقة املانحين من 

تكون النظمة االئتمانية في بلد ما ضعيفة. يمكن للصناديق  خالل تقديم املساعدة عندما
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االستئمان متعددة املانحين زيادة املساعدة املالية وحشدها وتوفير الرؤية السياسية للسلطات 

الوطنية. يمكن للجهات املانحة أن تعمل بطريقة أكثر فعالية وكفاءة من خالل تقليل تكاليف 

موجب ترتيبات التمويل املشتركة. على سبيل املثال أنشأت جزر املعلومات والتنسيق واإلدارة ب

املالديف صندوق تمويل متعدد املانحين تديره الحكومة، بينما في باكستان خصصت الحكومة 

 حساب سلة واحد كصندوق إعادة إعمار، تديره وكالة إعادة اإلعمار التابعة لها.

( ، The Multi-Donor Fund- MDFتم إنشاء الصندوق متعدد املانحين ) ايضا، كمثال على هذا

الذي يديره البنك الدولي، بناًء على طلب من حكومة إندونيسيا لضمان إدارة املساعدات 

الضخمة التي تدفقت على البالد في أعقاب كارثة تسونامي بشكل فعال و بطريقة منسقة 

مانًحا لصندوق تمويل التنمية،  15ون دوالر أمريكي من ملي 692وشفافة. بلغ إجمالي املساهمات 

وهي )بالترتيب التنازلي حسب املساهمة( املفوضية الوروبية، هولندا ، اململكة املتحدة، وزارة 

التنمية الدولية البريطانية، البنك الدولي، كندا، السويد، النرويج، الدنمارك، أملانيا، بلجيكا، 

يوية، الواليات املتحدة المريكية ونيوزيلندا وأيرلندا. حتى نهاية فترة فنلندا، بنك التنمية الس

)راجع الفصل  (BRR) اعادة االعمار في اندونيسياالتأهيل و تفويضها، كان رئيس مكتب وكالة 

ورئيس الوفد  حول تأسيس وكالة التأهيل واعادة االعمار اإلندونيسية(  11.2الثاني البند 

ملدير القطري للبنك الدولي في رئاسته. باإلضافة إلى الجهات املانحة، كان للمفوضية الوروبية وا

العضاء املصوتون يتألفون من ستة ممثلين للحكومة اإلندونيسية وعضوين يمثالن املجتمع 

املدني، ومراقبان ممثلتان من قبل املنظمات غير الحكومية الدولية والمم املتحدة. عمل البنك 

 عمل الصندوق متعدد املانحين العمليات اليومية للصندوق. تم تمديد واليةالدولي كوص ي لدعم 

Multi- Donors Fund- MDF  تكييف النموذج مع حاالت  بحيث يمكن، 2012حتى ديسمبر

أخرى بعد الكوارث وما بعد الصراع. كانت إحدى املساهمات الرئيسية لصندوق التمويل اإلنمائي 

( من أن يكون لها رأي في كيفية تحديد BRRهي تمكين الحكومة املضيفة )في هذه الحالة ممثلة في 

قراطي وتأخير أموال املانحين من أولويات املانحين وتخصيص أموال املانحين، دون التعقيد البيرو 

بالنسبة لحكومة اندونيسيا واملانحين على حد سواء، قدم  خالل ميزانية الحكومة املضيفة.

فرصة لتبسيط التنسيق وتدفق املعلومات وتقليل التكاليف اإلدارية وتكاليف  MDFصندوق 

منتدى  MDFنحين، أنشأت الوصول املرتبطة بجهود إعادة اإلعمار. عالوة على ذلك، بالنسبة للما

لصواتهم. ال يزال بعض املانحين الرئيسيين، مثل الواليات املتحدة وأملانيا، يختارون توجيه 

غالبية مواردهم خارج صندوق تمويل التنمية )أي مباشرة إلى مشاريعهم الخاصة أو إلى وكاالت 

 لنهم لم يرغبوا في تنسيق أجندتهم بواس
ً
. ومع ذلك، استمر MDFطة منفذة أخرى( ، وذلك عادة

هؤالء املانحون في املشاركة في صندوق تمويل املانحين، بغض النظر عن املبالغ التي قاموا 

باملائة من املساهمين  75، كان MDFبتوجيهها من خالل الصندوق. في أي اجتماع للجنة التوجيهية 
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املانحين وتسهيل املواءمة الرئيسيين حاضرين. وبهذه الطريقة، ساعد الصندوق في تنسيق برامج 

 مع أولويات الدولة.

 . التحديات في صرف اموال اعادة االعمار4.8

بطء وتيرة استخدام الموال في بداية فترة املشروع، ويرجع ذلك عادة إلى التأخير في التخطيط،  .1

 ووضع النظم / الليات القائمة، والتوليف، وما إلى ذلك.

 مما يؤدي إلى االستخدام الناقص أو اإلنفاق الزائد.التداخالت / السهو في التخطيط  .2

عدم وجود سياسات تمكينية مثل اإلعفاءات الضريبية لتحسين استخدام الموال. يمكن  .3

 التغلب على هذه التحديات من خالل:

  املرونة في ترحيل الموال من سنة مالية إلى أخرى دون التأثير على مدفوعات الموال املخطط لها

 ات التالية.في السنو 

  اإلعفاءات الضريبية املعمول بها للسلع والخدمات املشتراة من خالل املنح الجنبية وبرنامج

 .التعافي

 . اإلدارة الفعالة للموارد املالية5.8 

من املهم للغاية وجود آلية مراقبة لتتبع التدفقات املالية الداخلة والخارجة. مع القنوات املتعددة 

مشكلة معقدة ولكن يجب في الغالب لتدفق الموال إلى الداخل وكذلك املدفوعات، هذه 

ض معالجتها لضمان استخدام املوارد املالية بشكل فعال والوصول إلى املجتمعات التي من املفتر 

 أن تساعدهم.

يتمثل التحدي الرئيس ي في إدارة تمويل إعادة اإلعمار في دمج احتياجات وشروط إعادة اإلعمار 

املحددة )السرعة واملرونة والجهات الفاعلة املتعددة( في أنظمة الدولة العادية من أجل تلبية 

 أعلى املعايير االئتمانية.

اقبة1.5.8  . املر

ة اإلعمار بعد الكوارث النموذجي على عدد أكبر وأكثر تنوًعا من يحتوي برنامج التعافي وإعاد

الجهات الفاعلة في مجال التنمية مقارنة بمشاريع التنمية العادية. وتشمل هذه الحكومات 

املركزية ودون الوطنية واملؤسسات الخاصة والجهات املانحة املتعددة والثنائية واملنظمات غير 

منظمة تدير أكثر من  300، ساهمت أكثر من في اندونيسيا ياسالحكومية. في حالة آتشيه ون

 باستثناء الدعم الطارئ. -مشروع في جهود إعادة اإلعمار  1500

في مثل هذه البيئة، تعتبر املعلومات املوثوقة في الوقت املناسب أمًرا بالغ الهمية. ما هي أكثر 

عادة إل اإلنفاق  ناسب ومتسقة بشأنملالنظمة فعالية للحصول على معلومات شاملة وفي الوقت ا

 ؟اإلعمار
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سيعتمد أنسب نظام على حجم الكارثة، وعدد الالعبين الرئيسيين املشاركين في اإلنفاق على 

إعادة اإلعمار، وجودة التقارير الخاصة بهم ، والقدرة الحالية داخل الوكاالت املكلفة بدور الرصد 

للتأكد من أن الهدف من تطوير النظام املثالي ال يقف والتقييم. يجب توخي الحذر بشكل خاص 

في طريق نظام فعال تشغيلًيا. من املحتمل أن تكون التفاصيل مثل بروتوكوالت جمع وتحليل 

متابعة الرصد والتقييم بالغة  طرق البيانات االستباقية والجمهور الرئيس ي لإلبالغ املنتظم و 

 تتبع" ملراقبة املعلومات املاليةالعديد من "أنظمة الالهمية. في السنوات الخيرة، تم تطوير 

 . التعافيوتحسين إدارة املساعدة لعملية 

إن أداة تتبع إدارة املساعدات وإعادة اإلعمار الكثر بروًزا هي قاعدة بيانات املساعدة اإلنمائية 

((Development Assistance Database- DAD  قاعدة بيانات املساعدة اإلنمائية DAD هو

نظام إلدارة وتنسيق املساعدات يستخدم في بيئات إعادة اإلعمار الوطنية التي تعزز فعالية 

هي أداة قوية لجمع املعلومات على شبكة اإلنترنت وتتبعها  DADوشفافية املساعدة الدولية. 

 وتحليلها وتخطيطها الستخدامها من قبل الحكومات الوطنية ومجتمع املساعدة الوسع، بما في

ن   ذلك الجهات املانحة الثنائية واملنظمات الدولية واملنظمات غير الحكومية.
ّ
مك 

 
أصحاب  DADت

املصلحة في عملية التنمية من الحصول على بيانات املساعدة الدولية الكثر أهمية على أساس 

املنطقة التي املانح واملشروع املحدد، بما في ذلك التعهدات واملبالغ امللتزم بها والصرف والقطاع و 

يتم تنفيذها ووصف املشروع ومؤشرات الداء الرئيسية والوكاالت املنفذة وجهات االتصال 

في عدد من البلدان بما في ذلك أفغانستان وسريالنكا وجزر املالديف  DADتم تطبيق  الخرى.

 وإندونيسيا.

في حين أنه من املهم محاولة الحصول على جميع املعلومات حول كل مشروع يتم تنفيذه، فمن 

 من ذلك. 
ً
املهم التركيز على الالعبين الكبار الذين لديهم الجزء الكبر من مشاريع التنفيذ بدال

منظمة غير حكومية فقط من جميع  20في إندونيسيا، تتبع أفضل  BRRمثال على ذلك اختارت 

باملائة من  85هات الفاعلة املعنية، حيث كانت هذه املنظمات العشرين الولى مسؤولة عن الج

 قيمة املشاريع.

 اإلبالغ/ التقارير. 2.5.8

يجب أن يكون هناك مكان لتبادل املعلومات بين الجهات املانحة والحكومة املتضررة. يساعد هذا 

مشاريع، ليس فقط في معرفة التقدم ولكن أيًضا التبادل، بما في ذلك الجوانب املادية واملالية لل

في فهم الفروق وأسبابها. ومع ذلك، يجب أن تستند املعلومات إلى بيانات الوقت الحقيقي الواردة 

من خالل أنظمة املراقبة املعمول بها. ستساعد تقارير املراقبة املنتظمة أيًضا في إبقاء جميع 

ية للتعافي وإعادة اإلعمار. هذا سوف يساعد في بناء أصحاب املصلحة على علم بالجوانب املال

ستساعد املراجعات والتقييمات الدورية املشتركة للمشاريع على الرض  الشفافية واملصداقية.
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أيًضا في "التحقق من صحة" بعض التقييمات والتخمينات. سيؤدي ذلك إلى زيادة امللكية 

 .املشاركيناملشتركة واملساءلة لجميع 

 اطر الفساد في حاالت الكوارث الطبيعيةمخ. 6.8

الكوارث الطبيعية الكبرى غالبا ما تتبعها استجابة إنسانية إقليمية أو عاملية واسعة النطاق. 

وخير مثال على ذلك تسونامي املحيط الهندي الذي ضرب جنوب شرق آسيا في كانون الول 

 ما تتحقق االستجابة اإلنسانية من .2004)ديسمبر( 
ً
خالل التبرعات املالية املفاجئة  غالبا

ماليين أو مليارات الدوالرات للمساعدات الطارئة واملساعدات ب التبرعيتم  ، حيثوالضخمة

طويلة الجل. باإلضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى إعادة اإلعمار واسعة النطاق التي تنتج عن 

 املواداولين املحتملين، وتدفق الدمار الهائل تؤدي إلى فرص اقتصادية كبيرة للموردين واملق

 ومقدمي الخدمات. 

الحكومات املتضررة ووكاالت املعونة تتعرض لضغوط هائلة لتقديم املساعدة بسرعة، ال سيما في 

هذه الخصائص لحاالت الكوارث الطبيعية يحتمل أن تساعد في مخاطر  أعقاب الكارثة مباشرة.

 اإلغاثة وإعادة اإلعمار، على النحو التالي:وفرص الفساد وسوء اإلدارة في عمليات 

  التدفق املفاجئ والهائل لألموال أو السلع أو الخدمات يضاعف احتماالت سوء اإلدارة والتحويل

 ايتمكنو  والفساد. املساعدة املالية والعينية الضخمة التي ينطوي عليها المر هي إغراء خطير ملن

سيكون أقل وضوًحا كلما زاد املال  االختالسرطون أن الوصول إليها. قد يبرر الفاعلون املتو 

للمشاركة في املمارسات الفاسدة، وفي نفس  قليلة معيقاتوالسلع. وبالتالي، قد يكون هناك 

 الوقت تتضاعف الموال التي يمكن جنيها من خالل الفساد.

  اجات. ويؤدي لالحتي دقيققد تؤدي الحاجة امللحة للحصول على مساعدة سريعة إلى تقييم غير

االستهداف الناتج عن ذلك، أو اإلفراط في العرض، أو نقص املعروض من  الى مضاعفة

 خلق فرص لالستغالل.لاملساعدات، أو إطالق مشاريع غير مناسبة، 

  إن الضغط من أجل تقديم املساعدة بسرعة وضمان إعادة البناء السريع يمكن أن يؤدي

ات املعيارية، وال سيما قواعد الشراء مثل املنافسة الحقيقية بسهولة إلى امليل إلى تجاوز اإلجراء

والشفافية في تخصيص العقود. في الواقع، تنص قوانين املشتريات في العديد من البلدان على 

بند استثناء طارئ. على الرغم من أن الحاجة إلى إجراءات عاجلة أمر مفهوم، إال أن احتمال 

 ون هناك انحراف عن إجراءات الشراء املعيارية.إساءة االستخدام يزداد عندما يك

  ،ضعفاء اقتصادًيا ال والذين منهمعادة ما تكون هناك عالقة قوة غير متكافئة بين املستفيدين

وسياسًيا ويعتمدون على املساعدة الخارجية، ووكاالت املعونة والجهات املانحة. تتكون 

من جانب واحد، حيث يتمتع متلقي املساعدات اإلنسانية بشكل أساس ي من نقل املوارد 

املساعدات بسلطات عقابية قليلة جًدا فيما يتعلق بمقدمي املساعدات. يمكن أن يؤدي عدم 
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توازن القوى هذا إلى انخفاض مستويات الشفافية واملساءلة أمام السكان املتضررين من 

 الكوارث، مما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص الفساد.

  كما أشار(Willitts-King, B. & Harvey, 2005)  فإن نظام اإلغاثة اإلنسانية يتميز بقدرة

تنافسية عالية، وفي هذا الصدد ال يختلف كثيًرا عن أي عمل آخر. إذا حدثت كارثة، فهناك 

بشرط أن يكون املانحون على  خدماتهم،العديد من مقدمي املساعدات املستعدين لتقديم 

كان ذلك املولفون املتورطون في  سواء-استعداد لتمويلهم. قد يؤدي االعتراف بمخاطر الفساد 

تآكل ثقة املانحين وبالتالي توقف عمل  إلى-ممارسات فاسدة أو وكالة املعونة ضحية للفساد 

ة اإلنسانية باختيار استجابة مقدم املساعدة. قد تؤدي املنافسة أيًضا إلى قيام الجهات الفاعل

 من استنادها إلى تقييم مناسب لالحتياجات، 
ً
إغاثة من أجل تعزيز سمعتها التنظيمية بدال

 والذي يجب اعتباره إساءة استخدام غير مباشرة لألموال.

  كما أن التعقيد الناجم عن تعدد الجهات الفاعلة املشاركة في حالة ما بعد الكارثة يساعد أيًضا

تمويه على الفساد املحتمل. قد يؤدي عدم التنسيق بين املنظمات املانحة ومقدمي في ال

املساعدات والوكاالت الحكومية ومنظمات املجتمع املدني واملتعاقدين من القطاع الخاص، 

والسياسات واملبادئ التوجيهية املتعددة التي يطبقها أصحاب املصلحة هؤالء، إلى مضاعفة 

 أو اإلساءة. أشكال أخرى من االحتيال املباشر وغير املباشرتمويل نفس املشروع و 

  غالًبا ما تزداد مخاطر الفساد بسبب أوجه القصور في النظمة املالية واإلدارية للدول املتضررة

والجهات الفاعلة الخرى. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الفساد قبل الزمة إلى زيادة مخاطر 

في حالة وجود آليات محددة ملكافحة الفساد، فمن املحتمل أن الفساد في حاالت الكوارث، و

تضعف نتيجة للكارثة لن السلطات املسؤولة قد يكون لديها أولويات سياسية أخرى بعد وقوع 

 الكارثة.

  ال تحدث الكوارث الطبيعية في فراغ: فهي تحدث في أماكن محددة لكل منها نسيجها االجتماعي

إلى الخبرة في الظروف املحلية مثل عالقات القوة  االجانبر املولفون والسياس ي املعقد. قد يفتق

املتاحة. ويكمن الخطر في ذلك في أن برامج املساعدة يمكن أن  االساسيةحقوق الالحالية أو 

 تعزز عن غير قصد التفاوتات في الثروة والسلطة على املستوى املحلي.

 أنواع الفساد والجهات الفاعلة .  1.6.8

أنواع الفساد التي يمكن أن تحدث في عمليات اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار االحتيال تشمل 

واالختالس وسوء استخدام الصول وتحويل موارد املساعدات والرشوة املباشرة. يمكن تقسيم 

االستجابة اإلنسانية لكارثة طبيعية إلى مرحلتين منفصلتين، قد تتداخالن أو تحدثان في وقت 

خالل مرحلة اإلغاثة من كارثة طبيعية، تكون الولوية إلنقاذ الرواح واستعادة الخدمات واحد. 

الساسية. تشمل مرحلة إعادة اإلعمار املتوسطة إلى طويلة الجل استعادة سبل العيش 
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واملجتمعات وإعادة بناء البنية التحتية املدمرة والتركيز على التنمية طويلة الجل. كالهما عرضة 

 ال مختلفة من الفساد، ودائما على حساب الشخاص الكثر تضررا من الكارثة الطبيعية.لشك

  في مرحلة اإلغاثة، يمكن تحويل إمدادات اإلغاثة مثل الغذاء أو الدوية أو البطانيات بعيًدا عن

املجتمعات املتضررة أو توزيعها بشكل غير عادل، وقد تصبح الرشوة الصغيرة ضرورية لضمان 

ي اإلمدادات. كالهما يؤدي إلى مزيد من التهميش للمصابين الحقيقيين. لن املساعدة حصة ف

املقصودة ال تصلهم، فقد يحتاجون إلى اللجوء إلى النشطة غير املشروعة من أجل البقاء. كما 

 تعد السرقة املباشرة إلمدادات اإلغاثة قضية رئيسية في هذه املرحلة من عمليات اإلغاثة.

  إعادة اإلعمار، تنبع مخاطر الفساد الرئيسية من محاوالت تجاوز إجراءات الشراء في مرحلة

والتعاقد. يمكن أن تؤدي عمليات التخطيط والتعاقد غير الصحيحة لصالح مجموعات مصالح 

معينة إلى بنية تحتية غير مناسبة أو دون املستوى املطلوب. نتيجة لذلك، يتم تجاهل 

ص املتضررين وسالمتهم لصالح مكاسب شخصية. من املرجح أن االحتياجات الفعلية لألشخا

 تحدث الرشوة واالحتيال املحاسبي على نطاق واسع خالل هذه املرحلة الثانية.

كما يختلف شكل الفساد الذي يحدث أثناء عمليات اإلغاثة من الكوارث الطبيعية وإعادة 

مجموعات من الجهات الفاعلة وتم  اإلعمار باختالف الجهات الفاعلة املعنية. تم تحديد أربع

 تقديم أمثلة محددة عن الفساد لكل مجموعة:

 الحكومات / األفراد املسؤولون الحكوميون في البلدان املتضررة أ. 

تلعب سلطات الدول في البلدان املتضررة من الكوارث الطبيعية دوًرا حاسًما في عملية اإلغاثة  

وإعادة اإلعمار. وبالتالي يمكنهم اتخاذ إجراءات حاسمة ملنع الفساد أو الحد منه من خالل تطبيق 

عنية. آليات صارمة للشفافية واملساءلة وتنسيق مختلف تدفقات املعونة والجهات الفاعلة امل

ولكن حيثما كانت مؤسسات املساءلة والشفافية ومكافحة الفساد ضعيفة قبل وقوع الزمة، 

فمن غير املرجح أن تكون أقوى في حاالت الطوارئ. وبالفعل، فإن املكانة املركزية للدولة في كثير 

ام. من عمليات استقبال وتنسيق وإيصال املساعدات تنطوي على احتمالية كبيرة لسوء االستخد

قد تصر النظمة القمعية على تسليم جميع املساعدات من خالل القنوات الحكومية فقط. إذا 

لم يوافقوا على إشراف مدني أو برملاني على التبرعات الواردة وآليات التوزيع، فيمكن بسهولة 

سحب الموال والبضائع. قد تستغل الوكاالت الحكومية واملسؤولون الفراد سلطتهم لحجب 

ريح مرور عمال اإلغاثة والسلع اإلنسانية، واملطالبة برشاوى من أجل الوصول. ومن املجاالت تصا

الحساسة الخرى التي قد يتم فيها إغراء املسؤولين الحكوميين بممارسات فاسدة تخصيص 

الراض ي لتوفير املأوى لضحايا الكوارث. قد يقبل املسؤولون الفراد، على سبيل املثال، الرشاوى 

خصيص أراض ذات قيمة تجارية لغير املستفيدين. قد تخفف الحكومات اإلجراءات املعيارية لت

من أجل ضمان إعادة اإلعمار السريع، وهو الوضع الذي  التعافيللمشتريات والتعاقد على أنشطة 

 .يمكن للمسؤولين أو الجهات الفاعلة الخرى استغالله الرتكاب عمليات احتيال في املشتريات
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 نظمات املانحة والوكاالت املنفذة للمساعداتاملب. 

تتكون هذه الفئة من الجهات الفاعلة من مجموعة متنوعة من الوكاالت ذات املسؤوليات 

 شملتوالدوار املختلفة ولكنها متداخلة جزئًيا. و 

 املنظمات غير الحكومية املحلية وجماعات املجتمع املدني املوجودة في البلد املتضرر، إما تنفذ 

 مباشرة مشاريعها الخاصة أو تعمل كشركاء منفذين لوكاالت املعونة الدولية،

  وكاالت املعونة الحكومية الثنائية الجنبية، املنظمات غير الحكومية املعنية بالتنمية الجنبية 

  املنظمات الدولية مثل برنامج المم املتحدة اإلنمائي واليونيسيف والبنك الدولي. تعمل معظم

وكاالت إما كمانحين يمولون مشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار أو كمنظمات تنفيذية هذه ال

للمعونة؛ يمكن أن يكون بعضهم مانحين ومنفذين في نفس الوقت. تختلف مخاطر الفساد التي 

 .، اعتماًدا على دورهم في موقف معينيواجهونها

املانحة، على سبيل املثال عن طريق قد تقوم الوكاالت املنفذة للمساعدات باالحتيال على الجهات 

تزوير إيصاالت إمدادات اإلغاثة التي لم يتم استالمها واستخدامها لدعم مطالبات النفقات. وقد 

أموال املشروع. قد  اختالستضخم أيًضا التكاليف العامة أو أموال الطوارئ في ميزانياتها بهدف 

ن مشاريع التنفيذ أو التمويل. يمكن ملولفي يقوم منفذو املساعدات برشوة ممثلي املانحين لتأمي

اإلدارة غير الخالقيين محاولة تأمين الدعم املالي للمشروع نفسه من اثنين أو أكثر من املانحين، 

وبالتالي إحداث تمويل مزدوج. قد تقوم كيانات غير معروفة بجمع الموال بين مجتمع املانحين 

. من الحكومية وهميةحين أنها في الواقع منظمات غير  على ما يبدو ملساعدة ضحايا الكوارث، في

املرجح أن يقع املتبرعون الفراد ضحية لهذا النوع من االحتيال لنهم ال يملكون الوسائل للتحقق 

من الطبيعة الحقيقية ملنظمة جمع التبرعات. يمكن لألفراد في املنظمات املنفذة وضع ميزانية 

رواتب إلى حساباتهم الخاصة. قد يطلب املولفون امليدانيون "للمولفين الوهميين" وتحويل ال

مدفوعات أو خدمات جنسية من املستفيدين لتزويدهم بالسلع، أو قد يسرقون إمدادات اإلغاثة 

من أجل بيعها في السوق السوداء. يمكن إساءة استخدام مركبات الوكالة مقابل خدمات النقل 

ن قبل لصوص الوقود. قد يقبل املولفون الرشاوى املدفوعة، أو قد يتم رشوة املولفين م

أو خدمات أخرى إلدراج الشخاص في قوائم  رشاوي لصالح موردي اإلغاثة املعينين أو قد يطلبون 

املستفيدين الذين ال يتناسبون مع معايير الضعف. قد يغضون الطرف أيًضا عن النشطة غير 

. قد يقوم مديرو املشروع بتزوير رشوةصالحية مقابل القانونية مثل توريد أدوية مزيفة أو منتهية ال

 .تقارير املراقبة أو التقييم إلخفاء أدلة الفساد

يمكن أن تقع املنظمات املانحة فريسة للممارسات الفاسدة للوكاالت املنفذة أو املقاولين الذين 

تمويل املنظمات غير بغير قصد  عن-تمولهم، أو قد تتواطأ معهم. يجوز للجهات املانحة 

الحكومية الوهمية، أو صرف الموال للمولفين امليدانيين الوهميين أو لعمال البناء دون 
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املستوى املطلوب. يمكن ملمثلي املانحين أيًضا قبول الرشاوى لصالح منفذي مساعدات معينين. 

نظمات املانحة هنا أيًضا، يمكن تزوير تقارير التقييم إلخفاء مشاكل الفساد. قد تتصرف امل

 من االحتياجات الفعلية، أو تقع 
ً
بشكل خاطئ من خالل دعم املشاريع وفًقا لتأثيرها الدعائي بدال

 القوة السياسية في البلد املتلقي في توزيع الموال. ملوازينضحية 

 املقاولون واملوردون ج. 

إلى السلع وخدمات املقاولون واملوردون بالفرص االقتصادية الناشئة عن الحاجة  يتشجعقد 

إعادة اإلعمار في أعقاب الكارثة. يجب توفير املساعدات العينية مثل الغذاء أو الدوية أو املالجئ 

املؤقتة، كما يجب ترميم أو إعادة بناء مباني املكاتب واملنازل والطرق والجسور ومرافق 

-ل الظروف العادية تماًما االتصاالت املتضررة. يعتبر االحتيال في املشتريات شًرا شائًعا في ل

، كما لوحظ سابًقا، في حاالت الكوارث، تكون عملية الشراء ومنح العقود الكبرى عرضة ولكن

بشكل خاص للفساد. قد يتم تخفيف معايير املشتريات في لل هذه الظروف لضمان إعادة 

بالنظر إلى اإلعمار السريع، وقد يتم استغالل ذلك من قبل املنظمات أو الشركات الفاسدة. 

احتمال وجود مبالغ ضخمة في عقود إعادة اإلعمار، هناك احتمال كبير للتواطؤ مع السلطات 

املانحة أو الوكاالت املانحة التي تقدم عموالت. قد يقدم املقاولون أيًضا بنية تحتية دون املستوى، 

في امليزانية من على سبيل املثال باستخدام مواد ذات جودة أقل وأسعار أقل من تلك املدرجة 

املخفف. وفيما  لإلسمنتأجل جني الفرق؛ ومن المثلة النموذجية على ذلك استخدام املنشئين 

يتعلق بتوريد السلع، فإن توزيع الدوية أو املواد الغذائية منتهية الصالحية هو أيًضا مثال على 

املانحة أو سلطات  للوكاالت رشاوي ذلك. قد ينطوي استخدام املواد دون املستوى أيًضا على 

التفتيش لضمان القبول، مما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة للمستفيدين من هذه الصناعة الرديئة، 

 على سبيل املثال عندما تنهار اإلنشاءات الحًقا

 األفراد في املناطق املتضررة واملستفيدون النهائيون د. 

-كانوا املستفيدين املقصودين أو الفاعلين املحليين غير املتأثرين  سواء-يمكن للسكان املحليين 

 رشاوي من تعقيدات وفرص حاالت ما بعد الكوارث الطبيعية، وقد يقدم قادة املجتمع  االستفادة

للسلطات الحكومية أو الوكاالت اإلنسانية من أجل تفضيلهم في توزيع إمدادات اإلغاثة أو 

لخاصة. قد يرغب السياسيون املحليون في ضمان تقديم الحصول على دعم ملصالحهم ا

املساعدة فقط في املناطق التي يمكنهم فيها االعتماد على الدعم الشعبي لحزبهم. يمكن للنخب 

والفراد القوياء في املجتمع التالعب بقوائم املستفيدين أو فرض ضرائب على املستفيدين 

ة. قد يضطر الشخاص املتضررون من الكارثة النهائيين مقابل إمدادات اإلغاثة املستلم

الطبيعية، نتيجة ملزيد من التهميش، إلى االنخراط في أنشطة غير مشروعة مثل التسجيل مرتين 

لتوزيع سلع اإلغاثة بهويات مختلفة، أو قد يضطرون إلى رشوة مولفي الوكالة أو النخب املحلية 
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اية املطاف، قد يدعي الناس الضعف من أجل للحفاظ على مكانهم في قوائم املستفيدين. في نه

 .االستفادة من املساعدة املقدمة، حتى لو لم يستوفوا املعايير

 توصيات للحد من الفساد في حاالت الكوارث الطبيعية. 2.6.8

 التعاون والتنسيق

ت كما تمت مناقشته سابًقا، غالًبا ما يكون هناك العديد من الجهات الفاعلة املشاركة في عمليا

اإلغاثة وإعادة اإلعمار بعد الكوارث. ومن ثم فمن الهمية بمكان أن تعمل الحكومة واملنظمات 

غير الحكومية ومنظمات املجتمع املدني والجهات املانحة ووكاالت املعونة والقطاع الخاص 

بين جميع واملجتمعات املتضررة مًعا، وأن يتم تعزيز الثقة املتبادلة واملساءلة في استخدام املوارد 

أصحاب املصلحة. يمكن لوكاالت املساعدة أن تقلل من فرص الفساد وتعزز شفافية مساعدتها 

من خالل اعتماد سياسات وإجراءات متسقة في تصميم املساعدة وتنفيذها وتقييمها. يتحمل 

املانحون مسؤولية خاصة لتعزيز الحوار املنتظم فيما بينهم لتجنب االزدواجية. يجب تنسيق 

طة املساعدة املختلفة من أجل توجيه املوارد بشكل أكثر فعالية وشفافية إلى الشخاص أنش

 املتضررين من الكارثة.

 الحكومة املحليةملكية 

الجهات الفاعلة املحلية أكثر دراية بالحقائق على أرض الواقع، وبالتالي فهي في وضع أفضل 

ا بملكية الدولة. لكنه يتطلب أن تلتزم لتقييم االحتياجات الفعلية. وسيولد هذا أيًضا إحساًس 

الحكومات بوضع استراتيجيات إعادة إعمار شاملة مع خطط عمل ذات أولوية وموجهة نحو 

النتائج، وأن تأخذ زمام املبادرة في تنسيق املساعدات الواردة، وتبسيط استراتيجيات إعادة 

 .التنميةاستراتيجيات اإلعمار مع سياسات التنمية طويلة املدى. ومواءمة عملهم مع 

 تنمية القدرات

يجب على مقدمي املساعدة االستثمار في بناء القدرات بين الحكومة املحلية والجهات الفاعلة غير 

الحكومية لتمكينهم من القيام بولائفهم القيادية. وعلى وجه الخصوص، فإن بناء القدرات في 

بشكل أكثر فعالية في اإلشراف على أعمال مجال اإلدارة املالية واإلدارية سيدعم املؤسسات 

اإلغاثة وتنسيقها. كما ينبغي أن يشجع بناء القدرات إنشاء أو تعزيز سياسات واضحة ملكافحة 

االحتيال والفساد. إلى جانب الفائدة املباشرة في حالة الزمة اإلنسانية، فإن الجمع بين املساعدة 

مية القدرات سيسهم في تحقيق أهداف التنمية على اإلنسانية قصيرة الجل مع هذا النوع من تن

املدى الطويل ويضمن درجة أعلى من االستدامة. من الهمية بمكان أن يشمل مقدمو املساعدة 

الجهات الفاعلة املحلية مثل شركات القطاع الخاص ووسائل اإلعالم في أعمال بناء القدرات 

لية ملنع االحتيال، ويمكن تعزيز وسائل الخاصة بهم. يمكن دعم الشركات في مساعيها الداخ

 اإلعالم في وليفتها كحراس لإلبالغ علًنا عن الفساد.
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 املجتمع مناملشاركة الواسعة 

قد يؤدي عدم التشاور مع املستفيدين النهائيين إلى مشاريع مساعدة غير مناسبة ومزيد من 

. لذلك، يجب أن تتمحور عملية املس
ً
لناس وأن لاعدة بأكملها تهميش الشخاص الكثر تضررا

تكون تشاركية. يجب أن يشارك جميع أصحاب املصلحة في عمليات صنع القرار، من تقييم 

االحتياجات الولية من خالل تصميم املشروع، واملشتريات، والتنفيذ، والتقييم، وإعداد التقارير. 

واملجتمعات املتضررة  يمكن أن تساعد عالقة العمل الجيدة مع منظمات املجتمع املدني املحلية

في تقليل أخطاء االستهداف والتوزيع ومنع زيادة العرض أو نقص العرض، وبالتالي ضمان أن تكون 

املساعدات موجهة بدقة وفعالة. يمكن ملشاركة املستفيدين تمكين املجتمعات املتضررة وتقوية 

على أهمية االعتراف بالخبرات شعورهم بملكية مشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار. كما ينبغي التركيز 

املحلية القائمة والقدرة االقتصادية للمجتمعات املتضررة وإدماجها. إذا تم إنشاء صناديق 

إلدارة املساعدة الواردة، فيجب أن تحتوي مجالسها على شريحة متقاطعة من  استئمانيه

 .أصحاب املصلحة لضمان التمثيل الواسع

 الشفافية واملساءلة

ن مشاركة جميع أصحاب املصلحة في عملية املساعدة إال إذا كانت هناك أنظمة ال يمكن ضما

مناسبة للشفافية واملساءلة. هناك حاجة إلى إنشاء آليات لتتبع ورصد تدفقات املعونة من 

املصدر إلى املستخدم النهائي. يمكن تعزيز شفافية تقييم االحتياجات الولية وتحديد املستفيدين 

 من الفراد لضمان اإلشراف املحتملين من خ
ً
الل إجراء هذه التقييمات من قبل الفرق بدال

املتبادل. يجب تمكين جميع أصحاب املصلحة من تلقي املعلومات املناسبة التي يمكن الوصول 

إليها واملنسقة والفهم بسهولة فيما يتعلق بآليات التمويل ونهج اإلغاثة وإعادة اإلعمار. يحتاج 

بشكل خاص إلى معرفة مزايا اإلغاثة والتعويضات التي يحق لهم الحصول  متلقو املساعدات

 عليها. قد يكون استخدام اللغات املحلية وطرق االتصال الشعبية ضرورًيا لتحقيق هذا الهدف

تسليط الضوء على املخاطر املتزايدة لتجاوز إجراءات الشراء والتعاقد في حاالت  وان يتم

ية بمكان إيالء اهتمام خاص لليات الشفافية فيما يتعلق بعمليات الكوارث. ومن ثم فمن الهم

املشتريات العامة من أجل منع الفساد. من املفيد للحكومات ومقدمي املساعدات االتفاق على 

 من تطبيق العديد من قواعد الشراء. حيثما أمكن، ينبغي استخدام 
ً
إجراءات شراء موحدة بدال

م من أن بعض االنحراف في ممارسات الشراء املعيارية قد يكون اإلجراءات الوطنية. على الرغ

نظًرا لضرورة العمل العاجل في حاالت الكوارث الطبيعية، إال أنه يلزم الحفاظ على الحد  ،حتمًيا

آليات املساءلة القوية هي . الدنى من معايير العطاءات التنافسية وتوثيق العقود بشكل صحيح

( ، تشير املساءلة الكاملة إلى قدرة (Wiehen, 2005فساد. وفًقا لـ عامل حاسم آخر في كبح ال

الحكومات ومقدمي املساعدات على املساءلة الكاملة أمام مؤسساتهم، وأمام أي هيئات رقابة 

خارجية، واملستفيدين النهائيين من املساعدات، من أجل االستخدام السليم للموارد. ومع ذلك، 
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ووكاالت املعونة، يحتاج أصحاب املصلحة الخرون مثل قادة املجتمع، إلى جانب الحكومات 

أيًضا، إلى إلزام أنفسهم باملساءلة عن جميع أنشطتهم. في هذا السياق، تعتبر آليات التدقيق 

الداخلي والخارجي أدوات ال غنى عنها. على الرغم من أن آليات التدقيق عادة ما تدخل حيز 

ال سيما في العمليات اإلنسانية قصيرة املدى، إال أنها تلعب دوًرا رادًعا التنفيذ في مرحلة الحقة، 

مهًما. ومع ذلك، يجب وضع طرق إضافية وأكثر إلحاًحا تسمح بالكشف عن االختالس أو تحويل 

الموال أثناء استمرار املشروع. في هذا السياق، قد تكون الرقابة من قبل املجتمعات ومشاركتها 

باختصار، تسمح اإلجراءات الشفافة وآليات املساءلة السليمة لجميع  .فعالة بشكل خاص

أصحاب املصلحة بتقييم النوايا واإلجراءات املتخذة في عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار، وبالتالي 

ضمان الشعور باالنتماء وتعزيز الثقة املتبادلة. إن ضرورة قيام جميع املؤسسات املعنية 

ونواياها تضغط عليها للتصرف بأمانة وتوجيه املساعدة إلى املستفيدين باإلفصاح عن أنشطتها 

 .الكثر احتياًجا

اقبة واإلبالغ والتقييم  املر

يمكن أن تكون املراقبة وإعداد التقارير والتقييم أدوات حاسمة للمساءلة وتقليل مخاطر 

الفساد. ومع ذلك، فهي ال تكون فعالة إال إذا تم تنفيذها بشكل مستقل عن املسؤولين عن تنفيذ 

البرنامج. على الرغم من أن الرقابة الداخلية ضرورية، إال أنه يجب استكمالها بقدرة مراقبة 

رجية مستقلة. يجب تمكين منظمات املجتمع املدني واملجتمعات املستفيدة من مراقبة خا

تدفقات املساعدات وتقييم النتائج الوسيطة والنهائية ملشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار. ستمكن 

آليات الشكاوى الفعالة مولفي الوكالة ووسائل اإلعالم والجمهور العام من اإلبالغ عن حاالت 

طوال عملية املساعدة. لكن مناهج املراقبة والتقييم التي يقودها  املتوقعةاك والفساد االنته

املجتمع، والتي تسمى أيًضا "تدقيقات الفراد"، ال يمكن أن تكون فعالة إال إذا سمحت البيئة 

بحرية التعبير والرأي. في غياب هذا الشرط، من الضروري توفير قنوات مجهولة لإلبالغ عن 

وحماية فعالة للمبلغين عن املخالفات حتى يتمكن الشخاص من اإلبالغ عن االنتهاكات  الفساد

 بحرية.

 التنفيذإنشاء آليات 

ال يمكن أن تكون أنظمة تقديم الشكاوى واإلبالغ عن الفساد فعالة بشكل كامل إال إذا كانت 

املعونة إلى وضع هناك تدابير إنفاذ للتعامل مع مزاعم الفساد. تحتاج الحكومات ووكاالت 

سياسات تحدد بوضوح كيفية التعامل مع الفساد داخلًيا، ويجب إنفاذ العقوبات املحددة بشكل 

فعال. هناك دعوات إلنشاء نظام خارجي مثل أمين املظالم اإلنساني الدولي بصالحيات قانونية أو 

 .عاقبةالتحقيق واملو إدارية محددة للتحقيق في مزاعم الفساد وحوادث سوء التصرف 
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 . تخطيط املشاريع الخاصة للبلدان النامية7.8

إن العديد من البلدان النامية، بينما تشارك في العديد من برامج المم املتحدة ومؤسسات 

التقنية لألشغال  فقط بل التمويل الدولية الخرى، ال تعتمد عليها للحصول على املساعدة املالية

لديها مولفي تخطيط وهندسة متعلمين وذوي خبرة في املنظمات  على الرغم من انالعامة 

 الحكومية، قادرون تماما على تحديد وتخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة البنية التحتية. 

قد يستخدمون و / أو يعتمدون مبادئ توجيهية وممارسات، أو قد يتبنوا مناهج ومعايير مختلفة 

املنفعة في تحديد أولويات املشاريع أو -ليل التكلفة )على سبيل املثال، عند النظر في أدوار تح

الهمية النسبية للتأثيرات البيئية واالجتماعية( التي تعتبر أفضل لتلبية احتياجات وأهداف 

 بلدانهم. 

تشارك الوكاالت الحكومية والشركات الخاصة للمخططين واملهندسين واملنظمات غير الربحية في 

ا في مجموعة متنوعة من دراسات ومشاريع وبرامج البنية التحتية في البلدان املتقدمة اقتصاديً 

البلدان النامية. كما أن املؤسسات املصرفية في البلدان الكثر ثراًء منخرطة بشكل كبير، إما من 

هناك حاجة لبرامج املساعدة الفنية  خالل تقديم القروض مباشرة أو في ترتيب الحزم املالية.

البلدان النامية تعاني من نقص خطير في واحد أو كليهما من العناصر الحيوية لن  ،واملالية هذه

املوارد النقدية، وال سيما العمالت الجنبية  ،املطلوبة لتنفيذ الدراسات واملشاريع والبرامج الفنية

العمالت الصعبة، وكبار املولفين ذوي املهن الالزمة ملهارات التخطيط للمشاريع وتنفيذها 

ا. تنفذ الدول الغنى برامج مساعدة فنية ومالية من خالل وكاالتها الخاصة، وهي أيًضا وتشغيله

 :ة. نذكر من تلك الوكاالت الدولية التالياملساعداتأعضاء في املنظمات الدولية التي تركز على 

 African Development Bank (AfDB) • بنك التنمية الفريقي • 

 Asian Development Bank (ADB) • بنك التنمية السيوي • 

البنك السيوي لالستثمار في البنية • 

 التحتية 

• Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

 Black Sea Trade and Development Bank • بنك البحر السود للتجارة والتنمية• 

 Caribbean Development Bank (CDB) • بنك التنمية الكاريبي• 

 Colombo Plan (CP) • كولومبوخطة • 

 Development Bank of Latin America (CAF) • بنك التنمية لمريكا الالتينية • 

 Eurasian Development Bank • بنك التنمية الوروبي السيوي • 

 European Bank for Reconstruction and • البنك الوروبي لإلنشاء والتعمير • 

Development (EBRD) 

 European Investment Bank • االستثمار الوروبي بنك• 

 Food and Agriculture Organization of the United • منظمة الغذية والزراعة لألمم املتحدة • 
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Nations (FAO) 

 Inter-American Development Bank (IADB) • بنك التنمية للبلدان المريكية • 

لبنك البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )ا• 

الدولي لإلنشاء والتعمير؛ جزء من 

 مجموعة البنك الدولي(

• International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD; part of the World Bank Group) 

 International Development Law Organization (IDLO) • منظمة قانون التنمية الدولية • 

 International Fund for Agricultural • الزراعية الصندوق الدولي للتنمية• 

Development (IFAD) 

 International Labor Organization (ILO) • منظمة العمل الدولية• 

 International Monetary Fund (IMF) • صندوق النقد الدولي • 

 International Organization for Migration (IOM) • املنظمة الدولية للهجرة • 

الصليب الحمر الدولي )اللجنة • 

الدولية للصليب الحمر واالتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب الحمر والهالل 

 (الحمر

• International Red Cross (ICRC AND IFRC) 

 

 Islamic Development Bank (IDB) • البنك اإلسالمي للتنمية• 

الوكالة الدولية لضمان االستثمار، • 

 مجموعة البنك الدولي(جزء من 

• Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA, 

part of the World Bank Group) 

 Organization for Economic Co-operation and • منظمة التعاون االقتصادي والتنمية• 

Development (OECD) 

 Technical Centre for Agricultural and Rural • املركز الفني للتعاون الزراعي والريفي• 

Cooperation ACP-EU (CTA) 

 United Nations (UN) • المم املتحدة• 

منظمة المم املتحدة للطفولة • 

 )اليونيسف(

• United Nations Children's Fund (UNICEF) 

•  

 United Nations Conference on Trade and • مؤتمر المم املتحدة للتجارة والتنمية • 

Development (UNCTAD) 

 United Nations Development Program (UNDP) • برنامج المم املتحدة اإلنمائي • 

 United Nations Population Fund (UNFPA) • صندوق المم املتحدة للسكان.• 

 United Nations Environment Program (UNEP) • برنامج المم املتحدة للبيئة• 

املتحدة السامي لشؤون مفوض المم • 

 الالجئين

• United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) 

منظمة المم املتحدة للتنمية • 

 الصناعية )اليونيدو(

• United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) 
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مكتب المم املتحدة لتنسيق الشؤون • 

 اإلنسانية

• United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA) 

 World Bank Group • مجموعة البنك الدولي• 

 World Food Program (WFP) • برنامج الغذاء العالمي• 

 World Health Organization (WHO) • منظمة الصحة العاملية• 

 World Trade Organization (WTO) • منظمة التجارة العاملية • 

 مجموعة البنك الدولي. 1.7.8

نظرا للحجم الكبير من املساعدات التي يقدمها البنك الدولي في الظروف العادية او االعادة 

االعمار في البلدان النامية فإننا في هذا البند سنتفرد تعريف عن مؤسسات مجموعة البنك 

 الدولي. 

مجموعة البنك الدولي هي مجموعة من مؤسسات التنمية متعددة الطراف التي تملكها وتخضع 

تمارس هذه الحكومات وليفة ملكيتها من خالل دولة(  189)للمساءلة أمام الحكومات العضاء 

مجالس املحافظين التي يتم تمثيل كل دولة عضو فيها بشكل فردي. وقد تم تفويض جميع 

ملجلس املحافظين، باستثناءات قليلة، إلى مجالس املديرين التنفيذيين، الذين  السلطات املخولة

يتم تعيين رئيس مجموعة البنك الدولي من  يتم تعيينهم أو انتخابهم من قبل الحكومات العضاء.

 قبل املديرين التنفيذيين. تضم مجموعة البنك الدولي اليوم خمس منظمات دولية:

وعة البنك الدولي( من مؤسستين من مؤسسات مجموعة البنك يتألف البنك الدولي )مجم

 الدولي، وهما:

 IBRD) International Bank for Reconstruction andالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

Development ) فقيرة ذات الجدارة الذي يساعد البلدان املتوسطة الدخل والبلدان ال

املؤسسة الصلية في املجموعة، أبوابه لألعمال  شاء والتعمير،افتتح البنك الدولي لإلن .االئتمانية

. وهو اليوم أكبر مصدر للقروض القائمة على السوق للبلدان النامية وهو 1946التجارية في عام 

محفز رئيس ي للتمويل املماثل من مصادر أخرى. تقرض الحكومات أو الهيئات العامة أو الخاصة 

 .بشكل رئيس ي من خالل االقتراض في أسواق رأس املال الدوليةبضمانات حكومية. يتم تمويله 

التي تركز على  ((The International Development Association IDAاملؤسسة الدولية للتنمية 

لتوفير التمويل بشروط  1960تم إنشاء املؤسسة الدولية للتنمية في عام  أفقر دول العالم.

تفتقر إلى الجدارة االئتمانية لالقتراض من البنك الدولي  ميسرة للبلدان منخفضة الدخل التي

لإلنشاء والتعمير. يتم تمويل املؤسسة الدولية للتنمية بشكل أساس ي من املنح التي تتلقاها من 

 الجهات املانحة في عمليات تجديد دورية.

ع يشمل ما تبقى من مجموعة البنك الدولي ثالث مؤسسات إضافية تركز على تعزيز القطا

 الخاص في البلدان النامية. هذه املؤسسات هي:
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( تأسست مؤسسة (The International Finance Corporation- IFCمؤسسة التمويل الدولية 

لدعم املشاريع الخاصة في العالم النامي من خالل توفير وتعبئة  1956التمويل الدولية في عام 

االستشارية املتعلقة، من بين أمور أخرى، تنمية تمويل القروض والتمويل ومن خالل أنشطتها 

سوق رأس املال والخصخصة. كما تعد مؤسسة التمويل الدولية حافًزا رئيسًيا لكل من االستثمار 

الخاص املحلي والجنبي. تعتمد أنشطة اإلقراض واالستثمار في السهم على مبدأ تحمل مخاطر 

. بموجب شروط مواد االتفاقية، ال يمكنها قبول السوق إلى جانب املستثمرين من القطاع الخاص

 الضمانات الحكومية

 The Multilateral Investment Guarantee Agencyالوكالة الدولية لضمان االستثمار  

MIGA))  لتقديم التأمين غير  1988تم إنشاء وكالة ضمان االستثمار املتعددة الطراف في عام

دمات الفنية التي تساعد على تعزيز تدفقات االستثمار. التجاري ضد مخاطر االستثمار والخ

 ونشرت أيضا معلومات عن فرص االستثمار

 The International Centre for Settlement ofاملركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

Investment Disputes ICSID.) ضيف املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار إلى عائلة البن
 
ك أ

لتقديم خدمات التوفيق والتحكيم للنزاعات بين املستثمرين الجانب والبلدان  1966الدولي عام 

 املضيفة التي تنشأ مباشرة عن االستثمار

. إن مفهوم "املشروع" الذي نشأ عند إنشاء البنك الدولي، والذي نصت عليه مواد دورة املشروع

، على أن "القروض التي يقدمها أو 1944وودز عام االتفاقية التي تم اعتمادها في مؤتمر بريتون 

 يضمنها البنك، إال في لروف خاصة، تكون لغرض محدد مشاريع إعادة اإلعمار أو التنمية ".

 اعتمد البنك الدولي سلسلة من خمس مراحل تشكل دورة املشروع:

تتعلق املرحلة الولى من الدورة بتحديد أفكار املشاريع التي يبدو أنها تمثل  تحديد )الجدوى(: •

استخداًما عالي الولوية ملوارد الدولة لتحقيق هدف تنموي مهم. يجب أن تلبي أفكار املشاريع 

هذه اختباًرا أولًيا للجدوى؛ أي أنه يجب أن يكون هناك بعض الضمانات بأنه سيتم العثور 

واعتماد سياسات  -تتناسب مع الفوائد املتوقعة  بتكلفة-ة ومؤسسية على حلول تقني

تحديد واإلعداد إلى تقرير جدوى يمثل الوثيقة الساسية للمرحلة المناسبة. تؤدي مراحل 

الثالثة وهي التقييم. لطاملا تضمنت مرحلة تقييم البنك الدولي مراجعة للجوانب 

 عن الجوانب املؤسسية والتنظيمية روعلمشاالقتصادية والفنية والتجارية واملالية ل
ً
، فضال

 االجتماعية(واإلدارية، كما تضمنت مؤخًرا مراجعة للجوانب البيئية )بما في ذلك الجوانب 

يشبه نطاق التقييم الذي أوصت به منظمة التعاون االقتصادي  الجوانب واالستدامة.

 The Organization for Economic Co-operation and)والتنمية للدول العضاء فيها 

Development- OECD) 
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 (،1)الخطوة  / الجدوى بمجرد اجتياز فكرة املشروع اختبار تحديد التحضير )التصميم(: •

يجب أن تتقدم إلى النقطة التي يمكن عندها اتخاذ قرار حازم بشأن ما إذا كان يجب املض ي 

 تدريجًيا لتصميم املشروع بجميع أبعاده  قدًما فيها أم ال.
ً

 الفنية-وهذا يتطلب صقال

 واالقتصادية واملالية واالجتماعية واملؤسسية، وما إلى ذلك.

افقة(: • قبل املوافقة على القرض، عادة ما تتطلب الوكاالت الخارجية عملية  التقييم )املو

نفيذ. بالنسبة لالستثمار تقييم رسمية لتقييم سالمة املشروع بشكل عام واستعداده للت

ا كبيًرا وفًقا للممارسات الحكومية. 
ً
املمول داخلًيا، يختلف مدى التقييم الرسمي اختالف

عملية  فيبعض التقييم الواضح، مع ذلك، هو جزء ضروري، أو على القل مرغوب فيه، 

 صنع القرار قبل االلتزام بالموال

اء الفعلي للمشروع، حتى النقطة التي يصبح فيها تغطي مرحلة التنفيذ التطوير أو البن تنفيذ: •

جاهًزا للعمل بشكل كامل. وهو يشمل رصد جميع جوانب العمل أو النشاط أثناء تقدمه 

 واإلشراف من قبل وكاالت الرقابة داخل الدولة أو بواسطة املقرضين الخارجيين.

تحقيق الهداف يسعى تقييم املشروع املكتمل إلى تحديد ما إذا تم  تقييم االنجاز: •

ع التي يمكن تطبيقها على مشاريع مماثلة في ير اواستخالص الدروس من التجربة مع املش

املستقبل. على الرغم من أن بعض وكاالت اإلقراض مثل البنك الدولي تتطلب بشكل روتيني 

د إجراء تقييم بأثر رجعي لجميع املشاريع التي تمولها، إال أن القليل من البلدان النامية ق

 لتقييم نتائج حافظة استثمارات مشروعاتها
ً
 أنشأت نظاًما شامال

في معظم الحاالت، ينتج مشروع في دولة نامية عن اقتراح مقدم من كيان تشغيلي أو وزارة تنفيذية 

تؤثر الثار السياسية للمشروع على  في قطاع اقتصادي معين، مثل الزراعة أو الطاقة الكهربائية.

املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية وقد تكون القوة الدافعة الرئيسية في صنع القرار على 

يتم إجراء بعض الفرز للمشاريع على  البلدان النامية ذات القيادة القوية على املستوى الوطني.

املستوى الوطني، حيث يتم النظر في آثار املشروع على الهداف االقتصادية واالجتماعية 

لك، من النادر أن )على هذا املستوى( يتم تقييم آثار املشروع في بلد نامي بشكل ومع ذ الواسعة.

كامل من حيث آثاره في قطاع اقتصادي معين، وعالقاته املتبادلة مع قطاعات أخرى، واستدامته 

 خالل فترات التخطيط والبناء والتشغيل وسداد القروض وما بعدها.
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 التاسع الفصل

 والخروجاستراتيجية االنتقال 

  Exit Strategy استراتيجية الخروج.1.9

كارثة طبيعية او ناتجة عن مواجهات دمار وخسائر ناتجة عن اتفقنا سابقا انه في حال حدوث 

عسكرية، فان الجهات املانحة واملنظمات الدولية ذات الشأن تتدخل حال ضعف الدولة وعدم 

قدرتها ملواجهة اثار الكارثة ومعالجة اثارها. التدخل االنساني من قبل مؤسسات المم املتحدة 

 ملرحلة. لإلغاثة العاجلة له مدى وصالحيات محددة وينتهي بانتهاء ا

من خالل ما طرح في الفصل الثاني عن االغاثة والتنمية والتعافي املبكر فان الجهود الدولية 

االنسانية من خالل املساعدات االنسانية او تأهيل وتدريب الكفاءات وبناء املؤسسات في الدولة 

ج واالنجازات بل يجب ان تستمر النتائ ج املؤسسة الدولية او توقف الدعم،يجب اال ينتهي بخرو 

الى الجل والهدف املحدد. كثير من الدول املانحة تتجه نحو التنمية والتطوير في الدول املنكوبة 

 فان استراتيجيةملواجهة الكوارث حال حدوثها. لذلك  وتأهيل الدولةلتحسين سبل العيش، 

 الخروج هي خطة تصف كيف ينوي البرنامج سحب موارده مع ضمان عدم تعريض إنجازات

 أن التقدم نحو هذه الهداف سيستمرالتوقف او أهداف البرنامج )اإلغاثة أو التنمية( لخطر 

  .بإدارة محلية

الهدف من استراتيجية الخروج هو ضمان استدامة التأثيرات بعد انتهاء البرنامج. يمكن أيًضا 

ن تحقيقها من تحديدها بمعنى أوسع باعتبارها "استراتيجية االستدامة" للبرنامج، والتي يمك

من مناطق املشروع املحددة، أو االنسحاب   staggered graduationج املتدرج و خالل الخر 

أثبتت  املتزامن من منطقة البرنامج بأكملها، أو االنتقال إلى البرمجة املرتبطة في مناطق محددة.

في نتائج أفضل ، أنها تساهم الخروجاستراتيجيات الخروج، عند التخطيط لها مع املجتمعات قبل 

للبرنامج وتشجع التزام املستفيدين باستدامة البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، يمكن الستراتيجيات 

 الخروج الجيدة؛

هنا  أ( املساعدة في حل التوتر الذي قد ينشأ بين سحب املساعدة وااللتزام بتحقيق نتائج البرنامج.

يتم فجأة، وعلى علم وتخطيط مسبق مع  يجب التوضيع ان استراتيجية الخروج وتوقف الدعم ال

الجهات املتلقية للدعم وذلك حتى تأخذ املؤسسة املضيفة هذا المر باهتمام حين التخطيط 

 توتر عند بدء الدولة املانحة في تطبيق بنود االتفاق. الاملستقبلي لعمل املؤسسة ملنع 

فة والشركاء الخرين على أنه ملجتمعات املضيا املمول فيب( املساعدة في توضيح وتعريف دور 

ال يوجد دعم دولي في  محدود زمنًيا، مما يقلل من احتمالية سوء الفهم والتبعية املستقبلية.

العالم للدول املنكوبة مفتوح الجل او دائم، غالبا ما تكون برامج محددة االهداف والجل، بل 
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ير وعلى الدولة ادارتها وتطويرها تقتصر املساعدات والتدخالت في بناء البنية التحتية للتطو 

مستقبال. ان لم يكن هذا معلوما من خالل استراتيجية الخروج املوضوعة منذ التخطيط 

للمساعدة قد ال تستطيع الدول املضيفة تحمل التكلفة وبالتالي يفشل املشروع بمجرد توقف 

 الدعم من الجهة املانحة. 

لنها توجه خطة استدامة البرنامج أو تخطط ملرحلته  ج( أن تكون حاسمة لبرامج اإلغاثة التنموية

 التالية.

على العكس من ذلك، بدون استراتيجيات الخروج، من املرجح أن تكون انتقاالت البرنامج 

مع وتحديثه في بداية البرنامج. عادة ما يتم التخطيط لسياسة الخروج  ومخارجه أكثر عشوائية.

علما بأن  يجب على كل مشروع فردي أن يدمج استراتيجية خروج في تطويره. كماتطور البرنامج 

جميع أصحاب املصلحة، على سبيل املثال الحكومة، شركاء املخططون الستراتيجية الخروج هم 

املشروع، املجتمعات املتضررة. املنظمات والهيئات الرئيسية مثل السلطات املدنية أو إدارات 

ي القيام بدور إداري أو صيانة. املسؤولون عن رعاية املشاريع الفردية عند البلدية التي ستستمر ف

 يكون هؤالء خلفاء مؤقتين أو منظمات محلية. قد-اكتمال البرنامج 

 النقاط الرئيسية التي تغطيها استراتيجية الخروج

 ".يجب أن يحدث له بعد تسمية البرنامج "مكتمل فيمايجب مراجعة كل نشاط أو مشروع للنظر 

 يجب أن تتضمن قائمة املراجعة ما يلي:

 عن التعامل مع النشاط؟ 
ً
منذ البداية في التحضير للمشروع يتم تحديد  من سيكون مسؤوال

الجهة املسؤولة عن النشاط كجزء مهم من استراتيجية الخروج لضمان استمرار العطاء 

 والتطور وتحقيق هدف املشروع.

 كثير من املشاريع واثناء التمويل ال توجد مشاكل تتعلق  ما هو دور السلطات املحلية؟

بالسلطات املحلية على اعتبار ان املشروع قائم بحد ذاته وال يلزم ميزانيات او دعم لوجستي. 

من خالل استراتيجية الخروج قد توكل بعض املهام للشركاء املحليين والذين هم بحاجة الى 

طيط للمشروع تعد السلطات املحلية شريكا في دعم السلطات املحلية. لذلك ومنذ التخ

يجب التحضير له من تدريب او بناء  ، ماتخطيط استراتيجية الخروج لتوضيح دورها

مؤسساتي قبل الخروج من املشروع وتوقف الدعم لتمكينها من املواصلة في دورها في املشروع 

 إلنجاحه. 

 املثال البلدية أو منظمة املجتمع  هل هناك منظمة غير حكومية محلية أو وكالة، على سبيل

كما هو معروف من السهولة ان  ؟ادارة انشطة املشروع ةمسؤولي التي ينبغي أن تنتقل إليها

تجد راعي ملشروع ممول خارجيا من قبل املؤسسات املحلية. اال انه من الصعب ايجاد 

اتيجية الخروج تساهم في ادارة مشروع توقف الدعم عنه. لذلك تجد ان استر مؤسسة محلية 
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ومنذ البدايات لدعم مشروع معين تبحث وتنسق مع جهة محلية مختصة إلدارة املشروع. من 

هنا نجد ان املؤسسات املحلية عند تبنيها ادارة مشروع بعد خروج الجهة املانحة قد تم 

 نسيق معها منذ البداية وتم املساعدة في بناء القدرات لديها ملواصلة النشاط. تال

 من خالل خطة الخروج يتم توضيح كيفية نقل االنشطة الى  تم نقل النشاط؟كيف سي

. قد ال يتم نقل االنشطة ةالجهات املحلية، بالطبع بعد تدريبها وتأهيلها لتحمل املسؤولي

بالكامل بل يمكن نقلها عبر مراحل. يمكن في البداية نقل االنشطة البسيطة حتى اكتمال 

 . الكثر تعقيداعملية تأهيل وبناء قدرات املؤسسة لألغراض 

 املاما من الخبرات  أكثرغالبا الخبرات الدولية  هل هناك مواصفات أداء يجب الحفاظ عليها؟

ية الخروج من البرنامج قد تتضمن خروج االفراد الدوليين من البرنامج إلحالل املحلية، عمل

الخبراء املحليين. من هنا تبرز اهمية نقل الخبرات الى املحليين، هذا المر يتطلب تضمينه في 

استراتيجية الخروج من البرامج منذ البداية حتى يتم التدريب واالنتهاء منه مع التزامن مع 

من ناحية اخرى، قد يكون نوع الخدمات املقدمة من ء الدوليين للبرنامج. خروج الخبرا

املؤسسة او املشروع حال وجود التمويل الدولي والخبراء االجانب خدمة بمستوى راقي، خطة 

واستراتيجية الخروج تحرص على ان تستمر جودة الخدمة حتى عندما تدار املؤسسة محليا. 

 الستمرار في جودة الخدمة. هذا بدوره يتطلب تدريب ودعم ل

 ليس بالضرورة ان يتوقف التمويل كله، بل في بعض املشاريع يسحب  كيف سيتم تمويلها؟

التمويل تدريجيا وتتوقف انشطة املشروع التدريبية ايضا تدريجيا حتى اكتمال خطة تمكين 

 السلطات املحلية من ادارة وتمويل املشروع بالكامل. 

 عند اختالف االفراد وانتهاء مرحلة تواجد الخبراء االجانب وتوقف  كيف ستتم مراقبتها؟

الدعم جزئي او كامل واستالم السلطات املحلية ادارة املشروع قد يتغير االداء ويكون هناك 

انحراف عن اهداف املشروع. من املهم ان تتضمن استراتيجية الخروج تصميم انظمة مراقبة 

 ف في تحقيق اهداف املشروع. االداء ملنع او معالجة أي انحرا

 يتم غالبا الخروج  ةمن خالل خطة استراتيجي ماذا سيكون دور املجتمع في اإلدارة أو املراقبة؟

تحديد دور املجتمع في االدارة واملراقبة. قد تترك بعض الدول املانحة خطوط مجانية 

ؤسسة اثناء للجمهور لتقديم الشكاوى مباشرة او من خالل خلق نظام للشكوى داخل امل

  ادارة املولفين املحليين لها واالطالع بشكل دوري عليها وكيفية معالجتها. 

  نظرا الن بعض االنشطة في املشاريع  بحاجة إلى أي تدريب؟ التي تخلف املانحهل املنظمات

بحاجة الى تدريب طواقم فان استراتيجية الخروج تحدد تلك االنشطة ونقاط الضعف لدى 

املنظمات التي تخلفها في ادارة املشروع وتصمم برامج تدريب لسد الفجوة وتمكين املنظمات 

ظمات الدولية في ادارة الخليفة لها بإدارة املشروع بنفس الكفاءة. يتم ذلك خالل عمل املن
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املشروع حتى يتم تجهيز الطواقم املحلية، في كثير من االحيان ترصد ميزانيات خاصة لهذا 

 المر. 

 في كثير من املشاريع  ما هي الصول التي يجب االحتفاظ بها وأي منها يمكن نقله إلى من يخلفه؟

وع عند تسليمه للجهات املحلية، هناك ادوات او اصول ينتهي العمل بها وال حاجة لها في املشر 

وعلى النقيض هناك بعض االدوات واالصول يجب االحتفاظ بها للجهات املحلية للتمكين من 

 االستمرارية في املشروع. طبيعة االنشطة وما يلزم من اصول الستمرار العمل بنفس الكفاءة

  . هي من يحدد هذا المر

 Graduation Strategy استراتيجية التخرج. 2.9

يشير مصطلح "التخرج" إلى خروج برنامج من مجتمعات معينة أو موقع مشروع بمجرد تحقيق 

النتائج املرجوة. وبالتالي، فإن استراتيجية التخرج هي الخطة املحددة التي تصف كيف سيتم 

إعفاء املستفيد من املساعدة اإلضافية مع ضمان عدم تعريض تحقيق هدف البرنامج )فيما 

  .سيتحققاملستفيد املحدد( للخطر، وأن املزيد من التقدم نحو هذا الهدف  يتعلق بذلك

على غرار استراتيجية الخروج، فإن الهدف من استراتيجية التخرج هو ضمان استدامة الثار بعد 

إعفاء املستفيد من برنامج أو تدخل معين. الهدف الساس ي الستراتيجية التخرج هو افتراض أن 

 تأهيله بشكل كاٍف للقيام باملرحلة التالية من املشروع بنفسه.املستفيد قد تم 

 Program Transition انتقال البرنامج. 3.9

ف انتقال البرنامج بأنه التغيير  عرَّ نوع واحد من برامج املساعدة إلى نوع آخر كاستجابة مباشرة  فيي 

 ر الى تحلية مياه البحرحفر ابامن تدخل الللحاجة على أرض الواقع. على سبيل املثال تغيير 

يحدث هذا عند  . غالًبا ما يشير إلى التغيير من تركيز البرنامج إلى آخر.لغراض االستخدام املنزلي

تقييم املشروع ووجود عدم الجدوى من االستمرار بنفس النهج لتحقيق هدف معين وذلك بسبب 

ازدادت نسبة التلوث في الخزان  إذاتغييرات داخلية او خارجية. يمكن التوقف عن حفر االبار 

الجوفي عن الحدود املوص بها. يتحول املشروع لتحلية مياه البحر مع العلم ان هدف املشروعين 

 في النهاية هو الحصول على مياه صالحة لالستخدام املنزلي. 

 كما ان انتقال البرنامج ممكن حدوثه عند التقييم البيئي ملشروع معين وال يمكن التخفيف من

بفكرة اخرى اقل  لتحقيق نفس الهدف وتغيير البرنامجينها يجب اللجوء لالنتقال حاالضرار بل 

 .  )راجع الفصل السابع، التقييم البيئي وتحديد البدائل(.ضررا وتأثير سلبيا على البيئة
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 ستراتيجية الخروجال مناهج عاملية . 4.9

( استراتيجية الخروج بثالثة مناهج؛ (Levinger and McLeod 2002تصف دراسة أجراها 

 Phasingاملرحلي والتخلص  Phasing out التدريجي والتخلص Phasing downالتدريجي التقليل

over   

، يتم تقليل أنشطة البرنامج بينما يتم نقل برنامج أو جزء منه إلى منظمة التقليل التدريجي

التدريجي إلى سحب مشاركة الجهة املانحة دون  التخلصالتدريجي. يؤدي  التقليلمختلفة مع 

 تسليم البرنامج إلى منظمة أخرى. في بعض الحاالت، تتم هذه الساليب بطريقة متسلسلة؛ يتبع

، ومع ذلك، فإن تنفيذ أحد الساليب املرحليالتخلص التدريجي أو  التخلصالتدريجي  التقليل

 . جناملى الهداف التنظيمية والبر يعتمد بشكل أساس ي ع

التدريجي إلى تمكين املانح من أن يصبح أكثر استراتيجية بموارده الشحيحة مع  التقليلقد يهدف 

في الواقع،  إعداد أصحاب املصلحة املحليين ليصبحوا أكثر قدرة على الحفاظ على نتائج البرنامج. 

التخفيض في فوائد  عدمالتدريجي أن التخفيض في املدخالت والنشطة  التقليليجب أن يضمن 

  البرنامج. 

إلى استمرار الخدمات أو النشطة الحيوية في لل إدارة جديدة. وبناًء على  املرحلي التخلصيهدف 

ذلك، فهي تؤكد على القدرة املؤسسية في املنظمة التي تتولى املسؤولية من أجل استمرار نتائج 

ن مدخالت خارجية، وأفضل نتيجة بعد ملنافع بدو ا استمراريةتحقيق  التخلصالبرنامج. أهداف 

هي االكتفاء الذاتي بينما السوأ هو خسارة الفوائد املكتسبة أثناء التدخل بعد التخلص  التخلص

 التدريجي.

، تحدد طبيعة البرنامج إلى حد كبير كيفية تفعيل الخروج. كقاعدة نب الهداف التنظيميةإلى جا

التدريجي. وبخالف  التقليل ر توفير املوارد واإلشراف نهجعامة، تقترح البرامج التي تتطلب استمرا

(. في بعض الحاالت، ال يكون Rogers, 2004) املرحليذلك، قد تختار البرامج نهج التخلص 

. Lewis, 2016)مختلفين تماًما أو يستبعد أحدهما الخر ) املرحليالتدريجي والتخلص  التخلص

سية يتم نقلها اء دعمها تدريجيا، فإن بعض املكونات الرئيعلى الرغم من قيام الجهة املانحة بإلغ

املنظمات أثناء أو كفترة انتقالية. لذلك فإن هذا من  املحليين أو غيرهم إلى أصحاب املصلحة

 ي.املرحلالتدريجي والتخلص  التخلصيطمس الخط الفاصل بين 

رفيعة املستوى أنشطة ، قد يتولى مجتمع محلي أو مؤسسة دائمة للتخلص املرحليبالنسبة 

البرنامج. أوال، مع تولي املجتمع املحلي زمام المور، يعتمد النجاح على قدرة إدارة املجتمع، وإتقان 

املوارد الالزمة ملواصلة النشطة ذات  خلق املهارات التقنية الالزمة، والقدرة على الحصول أو

 الصلة. 
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مجتمعية تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على نتائج يجب تلبية هذه املعايير الثالثة من أجل منظمة 

البرنامج. غالًبا ما تكون املؤشرات الواضحة ضرورية لتحديد املستوى الحالي لقدرة املجتمع 

. وبالتالي من الخروج الفنية واملؤسسية، وإلهار التغييرات في القدرات عندما يقترب البرنامج

املجتمع لتولي أنشطة البرنامج الرئيسية، ويجب  تساعد املؤشرات في تقييم مدى استعداد منظمة

 أن تكون جزًءا من استراتيجية تجاوز املرحلة. 

املوارد ضرورية للحفاظ على نتائج البرنامج، قد تتطلب املنظمات املجتمعية التمكين  عند توفير

. ثانًيا، إن ، فرض رسوم على املستخدم أو تلقي اإلعانات الحكوميةاوال القانوني، على سبيل املثال

 لكي يكون تولي مؤسسة دائمة رفيعة املستوى تنوي دمج برنامج في نظام الدعم الحكومي الحالي. 

يكون استمرار املوارد أو املولفين أو  يجب انعلى البرنامج مثالًيا  للحفاظااللتزام الحكومي 

خاص عندما يكون  مدخالت البنية التحتية أمًرا بالغ الهمية. يصبح هذا التكامل مهًما بشكل

فرض رسوم على املستخدم السترداد التكلفة غير ممكن لسباب قانونية أو ثقافية أو اقتصادية، 

ويكون التمويل الخارجي نادًرا. يفترض هذا النهج أن الحكومة قادرة على دعم النشطة لتحقيق 

زمة أو اإلرادة السياسية أهداف البرنامج. لكن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى املوارد الال 

 لتعبئة املوارد املتاحة. 

الذي يجب اعتماده إلى تحليل دقيق  التخلص املرحلييجب أن يستند القرار بشأن نوع  

لديناميكيات السلطة واملوارد املتاحة والقدرات التقنية واإلدارية والقيم الثقافية واملؤسسات 

الخرى ذات الصلة لنها تختلف على نطاق واسع عبر املجتمعات والوكاالت الحكومية. بشكل 

املوارد والتفويض القانوني لنشطة  عام، أفضل النتائج متوقعة عندما توفر الحكومة املركزية

 البرنامج بينما يتولى املجتمع املحلي املسؤوليات عن تنفيذها.

إذا كانت نتائج البرنامج قادرة على االكتفاء الذاتي، فقد ال تبدو استراتيجيات الخروج ضرورية. 

لوك. على الرغم تحدث بعض نتائج االستدامة الذاتية مع إنشاءات البنية التحتية أو تغييرات الس

، فمن املرجح أن يتطلب صيانة بمرور جاهزا قبل الخروج من أن بناء البنية التحتية يبدو دائًما

الوقت. بدون توفير املوارد وآلية للصيانة، من املحتمل أن تتدهور البنية التحتية. في هذه الحالة، 

ولين عن صيانة البنية التدريجي لصحاب املصلحة الرئيسيين أن يكونوا مسؤ  التقليليسمح 

تحدث التحتية الستدامتها. التغييرات السلوكية التي ينوي البرنامج إحداثها من املرجح أن 

 جيًدا.  معلومةالذاتي إذا كانت الفوائد املرتبطة بتغييرات السلوك  االكتفاء

ق ومع ذلك، ينشأ التحدي عندما يكون هدف البرنامج، في الواقع، هو توسيع أو توسيع نطا

التغييرات املفيدة بعد الخروج من البرنامج. تعتبر قابلية التوسع في البرنامج واالستدامة كفاءات 

(. قد يتولى أصحاب املصلحة Oswald & Ruedin, 2012فنية ونظام مؤسس ي معمول به )

بيئة باملحليون الجزء املتعلق بالجهزة الفنية، ولكن الجزء الخاص بالبرنامج املؤسس ي خاصة 
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من هنا يمكن وضع تعريف مبسط  غالًبا ما يكون خارج نطاق خطة الخروج من البرنامج. تمكينال

 الخروج الثالثة: تلكل من استراتيجيا

 phasing downالتقليل التدريجي . 1

التدريجي هو تخفيض تدريجي لنشطة البرنامج، وذلك باستخدام املجتمعات املحلية /  التقليل

املستفيدين للحفاظ على فوائد البرنامج بينما يقوم الراعي الصلي )أو الوكالة املنفذة أو املانح( 

التدريجي و / أو  التخلصموارد أقل. غالًبا ما يكون التقليل التدريجي مرحلة أولية  بتقديم

 .لتخلص على مراحلا

 phasing outالتخلص التدريجي . 2

يشير هذا إلى انسحاب الراعي من املشاركة في البرنامج دون تسليمه إلى مؤسسة أخرى ملواصلة 

 بعد تحقيق تغييرات دائمة أو ذاتية 
ً
التنفيذ. من الناحية املثالية، يتم إنهاء البرنامج تدريجيا

 االستدامة، مما يلغي الحاجة إلى مدخالت خارجية إضافية. 

أو تحقيق فوائد  التخلصداية لغرس املعرفة واملهارات قبل يمكن تصميم البرامج منذ الب

 ملموسة للسماح بالتخلص التدريجي دون تعريض النتائج املرجوة للبرنامج للخطر.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في بعض الحيان ال تتوافق دورات تمويل املشاريع دائًما مع االحتياجات. قد 

لتخلص التدريجي من لجداول زمنية مصطنعة  تفرض دورات دعم وتمويل الجهات املانحة

 البرنامج. 

 phasing over التخلص املرحلي. 3

". في هذه الحالة، ينقل الراعي التخلص املرحليالنوع الثالث من نهج استراتيجية الخروج هو "

أنشطة البرنامج إلى املؤسسات أو املجتمعات املحلية. أثناء تصميم البرنامج وتنفيذه، ينبغي 

التركيز على بناء قدرات املجتمع بحيث يمكن أن تستمر الخدمات املقدمة من خالل الهياكل 

 املحلية.

 يجب مراعاة السئلة التالية: الخروج،استراتيجيات مراحل  منعند تطوير مرحلة 

 أ( ما مدى قوة شعور املجتمع بامللكية / االلتزام بمواصلة أنشطة البرنامج؟

 املجتمع املحلي أنشطة البرنامج؟ب( إلى أي مدى يقدر 

 ج( ما هو مستوى الطلب على الخدمات "على مراحل"؟

د( هل لدى أفراد املجتمع واملجموعات ومقدمي الخدمات املعرفة واملهارات الالزمة لتنفيذ أنشطة 

 البرنامج؟

 ة؟ه( هل املنظمات املحلية التي تنفذ النشطة املرحلية لديها قدرات مؤسسية وبشرية كافي

و( هل الهياكل املستفيدة املسؤولة عن التنفيذ املرحلي للبرامج قادرة على الصمود أمام 

 الصدمات والتغيرات في البيئة السياسية واالجتماعية؟
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اإلمدادات االستهالكية )مثل أجزاء الصيانة / املدخالت(  لتوريدز( هل هناك خطة قابلة للتطبيق 

 املطلوبة لتنفيذ النشطة؟

 ايير الخروجمع. 5.9

عبر السياقات والدوافع للخروج، يتم اقتراح مبادئ خروج شاملة؛ الشفافية والتضمين والقدرة 

بشكل . 1.9في الجدول  كما هو موضح(. Oswald & Ruedin, 2012على التنبؤ وااللتزام واملرونة )

مناقشتها في فردي أو جماعي، يمكن استخدامها كدليل لعناصر استراتيجية الخروج التي ستتم 

يمكن أن تكون املبادئ الخمسة بمثابة توجيه شامل لصياغة استراتيجية خروج . وقت الحق

 فعلية وأنشطة متماسكة. 

حددت املؤلفات املوجودة وإرشادات الخروج عدة عناصر الستراتيجية خروج قابلة للتطبيق. من 

بينها تحديد جدول زمني للخروج، ووضع معايير محددة، وخطوات عمل للخروج، وتحديد الجهات 

 مفصل.تتم مناقشتها بشكل سوف الفاعلة الرئيسية، وبناء نظام للرصد والتقييم. وبالتالي 

 حديد الجدول الزمني للخروج:ت. 1.5.9

استدامة فوائد البرنامج، ولكن في  تحقيقمن الناحية النظرية، ال ينبغي للمانحين الخروج حتى 

يتم الخروج مع ضمان استدامة الفوائد بسبب القيود املالية أو املؤسسية  الواقع نادًرا ما

دة تتضمن تطوير عملية معق ،لصياغة وتنفيذ خطة خروج قوية. يعد التخطيط للخروج

الخروج واملعايير الخاصة بها ونظام املراقبة. أنشطة الخروج هذه تحتاج  استراتيجيةمجموعة من 

إلى إعادة تقييم باستمرار في سياق الظروف املتغيرة. وبالتالي، ينبغي التخطيط لها في املراحل 

 ملطلوبة.الولى من تصميم البرنامج لتأمين مهلة للتعديل والتوافق واملوارد ا

منذ بداية البرنامج، يجب على جميع أصحاب املصلحة، وخاصة أصحاب املصلحة املحليين، أن 

بأن الخروج سيحدث. من املحتمل أن يؤدي هذا اإلدراك إلى التخلص من الشعور  بالتأكيديعرفوا 

باالعتماد على البرنامج واالستياء من الخروج. والهم من ذلك، أنه يحفز أصحاب املصلحة على 

االعتماد على الذات من خالل تعزيز قدراتهم التقنية واملؤسسية. يمكن توقع شعور أكبر بامللكية 

(. ميزة أخرى 2004 روجرز،ن أصحاب املصلحة املحليين هم جزء من تخطيط الخروج )املحلية ل 

املوارد الالزمة،  خلقلتحديد جدول زمني في املراحل املبكرة هي أنه يوفر وقًتا كافًيا إليجاد وسائل ل

والتخطيط لنقل املولفين إلى البرامج الخرى ذات الصلة بعد الخروج. قد يكون املولفون 

واءمة بشكل أفضل لتنفيذ أنشطة الخروج بفعالية وكفاءة املون للجدول الزمني للخروج املدرك

(Louis, 2016  لذلك، فإن تحديد جدول زمني للخروج في وقت مبكر يقلل من احتمال انسحاب .)

البرنامج دون إعداد مناسب أو االنتقال ببساطة من دورة إلى أخرى. تحدد مدة البرنامج أيًضا 

 زم
ً

خروج ال استراتيجيةنًيا للخروج. مع برنامج مدته عام واحد، سيتم وضع وتنفيذ جدوال
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والنشطة ذات الصلة ضمن إطار زمني ضيق مع وجود مجال ضئيل للتعديل، مقارنة ببرنامج 

 (.Gardner et al., 2005طويل املدى )

 Hyejin Lee, 2017))خمسة مبادئ للخروج وإجراءات إرشادية لكل مبدأ، . 1.9الجدول 

 اجراءات تفاصيل املبدأ بدأامل

خطة الخروج على أساس التواصل  - الشفافية

 الشفاف حول النشطة ذات الصلة

إطالع جميع أصحاب املصلحة  تأكيد على -

 على متى وملاذا وكيف يحدث الخروج

دة من قنوات االتصال التنسيق واالستفا -

إبالغ / شرح السباب والساليب املفتوحة لـ

 توضيحالوالجداول الزمنية للخروج مع 

إشراك أصحاب املصلحة في املناقشات  - تضمينال

 حول الخروج

يات أصحاب د أدوار ومسؤوليحدت -

 مشاركتهم املصلحة بوضوح من خالل

إعداد اجتماعات على أساس منتظم  -

 وتشمل الكل أو املفتاح

أصحاب املصلحة ملناقشة استراتيجيات   

 الخروج

استخدم نتائج البرنامج وتأثيره في   القدرة على التنبؤ

 قرارات مبررة بشأن الخروجة عاصن

 جلسات مع أصحاب املصلحة  اعداد

الرئيسيين لفهمهم ملقاييس النتائج 

 وتقييم الثر

البرامج تضمين مساحة لتعديل   املرونة

 النشطةوتعديل خطط الخروج و 

 في حالة حدوث تغييرات مفاجئة  ةنً و ر امل

 في مكونات البرنامج والتمويل

اجتماعات منتظمة لصوات  اعداد -

 أصحاب املصلحة املسموعة واملنعكسة

الحصول على اتفاق مع أصحاب املصلحة  -

بشأن تعديالت الخطة والسباب الكامنة 

 وراءها

 تحديد وإدارة املخاطر والفرص  االلتزام

 املرتبطة بخروج أصحاب املصلحة املحليين

  تحليل املخاطر والفرص املرتبطة

أصحاب املصلحة ،  بالخروج من أجل

 وصياغة الحلول املحتملة للمخاطر

االعتراف بالجوانب العاطفية للحرمان  -

املحتمل لصحاب املصلحة عن طريق 

 الخروج

يجب تحديد جدول زمني للخروج بطريقة تدريجية ومرنة. يسمح الخروج التدريجي للوكاالت 

. وتقديم برامج تكميلية حسب الحاجةاملنفذة بمراقبة مكونات البرنامج التي تم إنشاؤها بقوة، 

باإلضافة إلى ذلك، يسمح الخروج التدريجي لنشطة البرنامج التي تسترشد بأهداف البرنامج 

بتطبيق الدروس املستفادة على النشطة الالحقة أو البرامج املماثلة أو التخطيط االستراتيجي 

ج. التالي. عالوة على ذلك، يمكن لصحاب املصلحة بناء الخبرات في العمليات املستقلة قبل الخرو 

يمكن لهذه الخبرات تقييم قدراتهم الفنية واإلدارية واملؤسسية. إن درجة املرونة مع الجدول 
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الزمني للخروج مهمة أيًضا حيث يمكن أن تتغير مكونات البرنامج أو الظروف الخارجية أثناء دورة 

ة للتنفيذ. تمويل البرنامج. تجعل املرونة التعديالت غير املخطط لها ولكنها ضرورية أكثر قابلي

باإلضافة إلى ذلك، يجب مراعاة الجداول الزمنية للخروج مع البرامج املماثلة حول موقع البرنامج. 

في بعض الحاالت، تؤدي الجداول الزمنية املنسقة للخروج بين البرامج ذات الصلة إلى تأثيرات 

 .تآزرية للحفاظ على الفوائد

 القياسمعايير الخروج املحددة و . 2.5.9

وضع معايير الخروج مثل إنجازات أهداف التأثير أو التقدم املحرز نحو النتائج املستدامة يجب 

واالتفاق عليها. يتمثل الدور الرئيس ي ملؤشرات الثر في اقتراح ما إذا كانت مكونات البرنامج 

يجب أن تكون مؤشرات الثر الجيدة لتقييم الثر محددة وقابلة . الرئيسية فعالة ومستدامة

 )لل
ً
(. وبالتالي فإن مؤشرات التأثير هي وسيط WFP, 2005قياس والتحقيق وواقعية ومحددة زمنيا

نطوي على مخاطر. قد تجيد لقياس االستعداد للخروج. ومع ذلك، فإن استخدام مؤشرات الثر 

يكون مستوى التأثير املستهدف غير قابل للتحقيق على الجدول الزمني للخروج، وفي هذه الحالة 

قد يؤدي استخدام . ر املؤشرات بدورها إلى الحاجة إلى تعديل الجدول الزمني للخروجتشي

مؤشرات الثر للخروج إلى تثبيط تحقيق أهداف البرنامج. عندما يدرك أصحاب املصلحة 

املحليون أن الوصول إلى مستوى معين من هدف التأثير سيؤدي إلى سحب دعم البرنامج، فإن 

 .حقيق هذا التأثيرهذا يقلل من دافعهم لت

وباملثل، إذا تم اعتبار الخروج تخلًيا عن طريق إلهار أصحاب املصلحة املحليين للكفاءة، فإن 

دافعهم لتحقيق أهداف التأثير أو تعزيز قدراتهم الخاصة يتقوض. هذا هو التحدي الساس ي 

 الستراتيجية الخروج لنه يعاقب الدافع والنجاح.

هي املؤشرات العملية والقابلة للقياس ملعايير الخروج، وينبغي أن تكون املعايير  القياسيةاملعايير 

 أو زيادتها أو إلغاؤها. لذلك يجب 
ً
مرتبطة بعناصر برنامجية محددة سيتم التخلص منها تدريجيا

أن يعتمد اختيار معايير الخروج على تحليل الجوانب الفعالة للبرنامج وتحديد املؤشرات التي 

نوعيا، ولكن من املرجح بشكل كمي مع  القياسيةوضوح التقدم. يمكن التعبير عن املعايير تظهر ب

 من مصطلح املعايير، تستخدم سياسة الخروج الخاصة ببرنامج 
ً
النسبة املئوية أو التردد. بدال

لوصف معيار يجب تحقيقه "املحفزات"  ""Triggersمصطلح،  على سبيل املثال الغذية العالمي

خروج. يمكن أن تكون العوامل املحفزة مؤشرات برنامجية وسياقية ونظامية وخارجية قبل ال

(2005WFP,  .) 

أخيًرا، يجب تحديد خطوات العمل لتقييم وقياس املعايير املذكورة. وفًقا لذلك، يجب تحديد 

الطراف املسؤولة أو الفراد الرئيسيين التخاذ خطوات العمل هذه مع توضيح أدوارهم 

 .لياتهمومسؤو 
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 تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية . 3.5.9

يعد تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية املحتملة والفعلية اختياًرا واعًيا لنها تختلف في الخبرة 

والقدرات واملوقع الجغرافي والتركيز والقيمة. على سبيل املثال، بنى بعضهم قدرة كافية ملمارسة 

لى درجة تأثير سياس ي، ونشر أجندة معينة بينما البعض الخر ال يفعل ذلك. قد يكون البعض ع

على عالية من االحتراف مع موقع قوي على املستوى الوطني بينما البعض الخر في مرحلة التطوير 

مهد الطريق يمحلي. ومع ذلك، فإن تحديد الفاعلين الرئيسيين واالستفادة من تعاونهم  صعيد

تلك  يوفر الدعم الالزم لتحقيقان  لخروج ناجح لن فهمهم الواضح لهداف البرنامج محتمل

 الهداف. 

البرنامج، بحكم تعريفه، يعني دائًما تقريًبا نهاية التمويل واملوارد الخرى. لكن من  خروج ال

الفاعلين الرئيسيين قد يخططون ويساعدون في تعبئة املوارد الكافية للحفاظ على النطاق 

ى ذلك، فإن الفوائد املستدامة بعد الخروج. عالوة عل لتحقيقوالجودة الضروريين للخدمات 

االعتراف بأهداف البرنامج يوضح الدوار واملسؤوليات بين أصحاب املصلحة. هذا يقلل من سوء 

الفهم املحتمل لنشطة الخروج والخروج، واالعتماد املستقبلي على الدعم الخارجي. ال تقل أهمية 

مكن أن تلعب تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية عن اكتشاف ديناميكيات القوة الكامنة التي ي

 دوًرا لتشكيل اتحاد ومناصرة بعضهما البعض لنشطة الخروج.

الروابط الفقية والرأسية ضرورية الستدامة نتائج البرنامج وفوائده عندما تكون هذه الروابط 

وليفية وقوية. الروابط الفقية هي شبكات من مجموعات متشابهة أو أفراد رئيسيين، وتوفر 

الروح  تحافظ على ، كماصدًرا للمعلومات والدعم واملساعدة املتبادليناتصاالتهم املنتظمة م

. الروابط العمودية، من ناحية أخرى، هي شبكات مع منظمات ذات ةاملعنوية والتحفيز مرتفع

مستوى أعلى. تتلقى الجهات الفاعلة املحلية أو ذات املستوى الدنى موارد من تلك املنظمات مثل 

، والسلطات ة أو التدريب، واملساعدة اإلدارية بما في ذلك اإلشرافاإلمدادات االستهالكي

 .القانونية

يمكن أن تؤثر جودة العالقة على جودة الخروج. تميل الجهات الفاعلة الرئيسية غير املنخرطة في 

تخطيط الخروج إلى العثور على مخرج غير مقبول أو حتى أزمة. ومع ذلك، قد يساهم الفاعلون 

نخرطون بعمق واملطلعين في وضع نغمة إيجابية لنشطة الخروج حتى ال تفقد الرئيسيون امل

الزخم. تجمع هذه النغمة اإليجابية مزيًدا من الدعم لخروج أكثر سالسة عن طريق تحويل 

 الرفض السلبي للخروج إلى مطالبة بامللكية.

ة جديدة بأدوار مع االنسحاب وبعده، يمكن للمانحين وأصحاب املصلحة املحليين بناء عالق

 من إنهاء عالقاتهم القائمة بشكل مفاجئ؛ يتبنى املانحون دوًرا استشارًيا بشأن 
ً
جديدة، بدال

املنظمات والفراد املحليين بينما يتحمل هؤالء الفاعلون املحليون مسؤوليات إدارة أنشطة 
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ا مفيدة، وأال يكون لها البرنامج. يمكن أن يضمن االرتباط بينهما أن تستمر نتائج البرنامج في كونه

(. باختصار، على الرغم من أن تحديد الفاعلين (Louis, 2016ا آثار ضارة أو تتدهور الحًق 

الرئيسيين يعد خطوة حاسمة للخروج، إال أنه ينبغي بذل الجهود لتعزيز روابطهم من أجل شبكة 

تج عن ذلك تأثيرات أقوى وشراكة مع الجهات املانحة أو املنظمات الخرى. من املحتمل أن ين

تآزرية بين البرامج الخرى ذات الصلة والوكاالت الحكومية والجهات املانحة من خالل تبادل 

 القنوات اإلدارية واملوارد املالية والبشرية والفكار املبتكرة.

اقبةآلية امل . 4.5.9  والتقييم ر

وتسير على املسار  واقعيةيجب مراجعة خطط الخروج بشكل دوري للتأكد من أنها مجدية و 

يوفر نظام مراقبة الخروج لصحاب املصلحة درجة من املرونة ومساحة لتعديل خطط  الصحيح.

 الخروج ضمن جدول زمني أو دورة تمويل. 

عندما يمكن دمج نظام مراقبة الخروج في خطة مراقبة البرنامج الشاملة، فإنه يقلل من عبء 

ة لخطة املراقبة لكل من أنشطة الخروج وأنشطة جهود املراقبة ويزيد من املوارد املخصص

البرنامج. على سبيل املثال، عندما ال يتم تخصيص تمويل مراقبة الخروج بشكل كاف، البرنامج 

يمكن أن يساعد نظام املراقبة في جمع البيانات حول بعض مؤشرات الخروج. وهذا يوفر  العام

 رنامج واحد.منفصلين في ب املوارد النادرة لتشغيل نظامي رصد

هناك ثالثة تدابير شاملة لتقييم فعالية استراتيجية الخروج املعتمدة، سواء كان تأثير البرنامج 

مستداًما أو موسًعا أو حتى يتحسن بعد الخروج من البرنامج؛ تستمر أنشطة البرنامج بنفس 

(. Gardner et al., 2005الشكل أو بصيغة معدلة؛ ويستمر النظام املتطور في العمل بفعالية )

بسهولة بدون تقييم ما  اومن املفارقات أن نجاح استراتيجية الخروج املعتمدة ال يمكن تقييمه

تميل معظم التقييمات إلى إجرائها في نهاية دورة البرنامج،  . بعد الخروج الذي نادًرا ما يتم تنفيذه

وال تعود إلى موقع البرنامج بعد بضع سنوات من الخروج. يمكن أن توفر تقييمات ما بعد الخروج، 

 أقوى على فعالية استراتيجيات الخروج املعتمدة، وتحديد 
ً
إذا تم إجراؤها بشكل صحيح، دليال

عزى ندرة تقييمات ما بعد العوامل التي تتنبأ باالستد
 
امة طويلة الجل لنتائج البرنامج الرئيسية. ت

الخروج إلى دورة تمويل البرنامج التي بالكاد تسمح بالعودة بعد انتهاء دورة تمويل البرنامج. وبالتالي، 

 يجب تأمين التمويل للتقييم املنهجي ملا بعد الخروج من أجل 

 الخروج،[ تحديد فعالية استراتيجية 1]

 [ تحديد عوامل الخروج الناجح، 2]

 البرامج املماثلة. ن[ واستخالص الدروس من عمليات الخروج املستقبلية م3]

ومع ذلك، ينشأ تحدي التقييم عندما يتم تنفيذ استراتيجية الخروج في لل السياقات املتغيرة. في  

امل التي أدت إلى خروج ناجح قد يكون من املستحيل عملًيا فصل العو  مثل هذه الحاالت، فإنه
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من العوامل الخرى التي أحدثتها التغييرات في السياقات. على سبيل املثال، عندما تصوغ 

عزى فوائد البرنامج 
 
الحكومة املستفيدة سياسة محددة لدعم البرنامج أو القطاع، يمكن أن ت

يكون هناك اضطراب سياس ي  املستدام بعد الخروج جزئًيا أو كلًيا إلى الدعم الحكومي. أو عندما

أو كارثة طبيعية في موقع البرنامج، سيكون من غير املنطقي إلقاء اللوم فقط على استراتيجية 

 .الخروج على الفوائد املتوقفة

يمكن للمبادئ والعناصر التوجيهية الستراتيجية الخروج أن تساعد بشكل جماعي في صياغة 

كل عنصر مع اعتبارات ملحولة للخروج على مستوى  . 2.9استراتيجية الخروج. يلخص الجدول 

 البرنامج.

خروج قبل بدء البرنامج وتنفيذ استراتيجية الخروج يقلل من التخطيط من املعلوم االن ان  

التحديات التشغيلية ويحتمل أن يحسن نتائج البرنامج. يتطلب ذلك تكامل استراتيجية الخروج 

للخروج في أقرب املراحل املمكنة. بينما قد تظهر  وضع جدول زمني معمع تصميم البرنامج، 

تحديات مثل التغييرات الجذرية في الخطط، أو انتهاء البرنامج قبل الوان، أو دوران املولفين، 

فإن توقع التحديات املحتملة واالستعداد لها يجب أن يكون جزًءا من استراتيجية الخروج. تعتبر 

 مهمة لنها تقيم االستعداد للخروج. اومقاييسهمعايير الخروج 

يجب أن تكون هذه املعايير قابلة للقياس وسهلة التفسير. على الرغم من أن املعايير الشاملة ال 

، إال أنه يجب مراعاة املرونة في تعديلها املحتمل. اعتماًدا مقنعينبغي أن تخضع للتغيير دون مبرر 

جة أو احتياجات مشاركة أصحاب املصلحة على طبيعة البرنامج وأهدافه، قد تختلف در 

 املحليين.

يلعبون دائًما دوًرا حاسًما في الخروج الناجح وكذلك  أصحاب املصلحة املحليينان ومع ذلك، ف

تنفيذ البرنامج. يعد تحديد أصحاب املصلحة الرئيسيين خطوة واحدة نحو الخروج السلس. 

التآزر والتواصل مع الشركاء املحتملين الخرين  والربط الفعال بينهما هو خطوة أخرى إلبراز أوجه

املوارد واالنتهاء التدريجي املحتمل. تكمن الصعوبة في تحفيز أصحاب املصلحة تحديد من أجل 

املحليين وتحفيزهم على املساعدة في أنشطة الخروج خاصة عندما تكون املوارد املالية محدودة 

ادة التدريب. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون عملية للحوافز االقتصادية وبرامج التدريب أو إع

تحديد وربط أصحاب املصلحة الرئيسيين حساسة لديناميكيات السلطة والعراف االجتماعية 

أو الثقافية. يمكن أن يؤدي االنتهاك االجتماعي لها إلى انسحاب أصحاب املصلحة الرئيسيين أو 

الخطاء، ولكن توجيهها إلى على عاقبة املأبًدا إلى  رفض التعاون. ال تهدف مراقبة أنشطة الخروج

تقييم الخروج هو أنه ال يمكن تقييم الخروج  الناجح. الحذر فياالتجاه الصحيح من أجل الخروج 

 تجريبًيا على هذا الخروج. 
ً

 حًقا حتى يوفر تقييم ما بعد الخروج دليال

اكل التمويل بعد نهاية دورة التمويل أو كما ذكر، نادًرا ما يتم إجراء مثل هذا التقييم بسبب مش

 . العقدانتهاء 
ً

نظر إلى الخروج على أنه إنجاز وليس فشال عندما يتم بشكل صحيح  يجب أن ي 
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تمكين الجهات االستراتيجي من يمكن أن يضمن الخروج  .وبطريقة تدريجية وحساسة ومرنة

 امج وفوائده.للحفاظ على نتائج البرنديناميكيتها الفاعلة املحلية وتحويل 

 handover processes عمليات التسليم. 6.9

يجب أن يتم التسليم بشكل رسمي، بحيث يكون الجميع على دراية بوقت حدوثه والتزامات 

التسليم املتفق عليها؛ التي تدخل الجهات الفاعلة الجديدة في عمليات التسليم؛ وإعادة 

إلى االعتراف. يمكن أن تكون استراتيجيات  االلتزامات من قبل الشركاء الحاليين التي تحتاج

الخروج، عندما يتم التخطيط لها وتنفيذها بشكل صحيح، نقطة انطالق لتنمية محسنة 

 ومستدامة.

يتم تسليم مشاريع مثل إعادة بناء املساكن إلى املجتمعات بعد االنتهاء. ومع ذلك، حتى في املشاريع 

رٍض ويمكن لوكالة التي تم فيها تلبية املعايير / مؤشرات ا وإعادة  التعافيإلنجاز / النجاح بشكل م 

 ضمان املعايير التالية:مع اإلعمار االنسحاب 

 .املنازل  . املجتمع على استعداد لتحمل املسؤولية عن1

 . االمتثال ملعايير الحد من مخاطر الكوارث ووضع استراتيجيات مثل آليات تحويل املخاطر.2

 بأدوارها ومسؤولياتها. . املجتمعات على دراية 3

في حالة الحاجة إلى مرحلة انتقالية، يمكن للوكالة أن تسحب كل الدعم الخر ولكن تشرف على 

املجتمع / البرنامج حتى يتم استيفاء مؤشرات االستعداد للتحويل الكامل. يتم اإلعالن عن 

ا إلى ذلك أو يتم تقديمه في وم الدروس املستفادةالتدقيق االجتماعي واملالي للمشروع مع النتائج و 

الشفافية  صبغة منهذا ، سيعطي ورشة عمل / ندوة، بحضور جميع أصحاب املصلحة

 واملصداقية في العمل املنجز. 

قد يتم نقل جميع الصول املرتبطة مباشرة بموقع املشروع والتي تؤدي إلى استدامة املشروع، إلى 

إلى جانب النظمة الخرى املوضوعة  CBOsالى املنظمات املجتمعية  جانب املنتجات املعرفية

لصيانة الصول. يجب أن يتم بناء القدرات الستخدام الصول بطريقة ذات مغزى بالتوازي 

. ضمان الحماية الفعالة ونقل املعرفة من التعافيبحيث يمكن الحفاظ على الصول بعد مرحلة 

حول تأسيس وكالة  11.2راجع الفصل الثاني البند BRR( طورت خالل التوثيق، على سبيل املثال 

في إندونيسيا، سلسلة من الكتب التعليمية حول جوانب  (التأهيل واعادة االعمار اإلندونيسية

 جميع خبراتهم. وثقواحيث  التعافي واعادة االعمارمختلفة من 
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 حتملةاملتحديات الركزية و املبادئ املالعناصر املشتركة الستراتيجية خروج قابلة للتطبيق مع . 2.9الجدول 

 ةاملحتمل اتالتحدي ةاملركزي ئدااملب ةالرئيسي اتاالعتبار  عنصر

تحديد الجدول 

 الزمني للخروج

 أنواع استراتيجية الخروج -

 دورة تمويل البرنامج -

 الهداف التشغيلية -

 التفتيش الرئيسية على جدول زمنينقاط  -

الخروج من الجدول الزمني للبرامج املماثلة  -

 القريبة

 الشفافية في شرح مبررات الجدول الزمني للخروج -

 إدراج لضمان مشاركة جميع أصحاب املصلحة -

املرونة لعكس آراء أصحاب املصلحة املحليين حول  -

 الجدول الزمني

نشطة تغيير جذري في الخروج أو أ -

 البرنامج

 انتهاء البرنامج قبل الوان -

 كثرة دوران املولفين -

معايير الخروج 

املحددة 

 القياسو 

 معايير الخروج الشاملة -

 كل معيارعالمات ل -

 منهجية جمع البيانات -

 والتحليل

 القدرة على التنبؤ مع مؤشرات الثر القابلة للقياس -

 واملعاييرالشفافية في تبرير معايير الخروج  -

املرونة لتعديل معايير الخروج واملعايير والنشطة ذات  -

 الصلة

صعوبة جمع البيانات في الوقت  -

 املناسب أو تفسير البيانات

تحديد الجهات 

الفاعلة 

 الرئيسية

 التزام الجهات الفاعلة الرئيسية لتولي الدوار -

 مستوى القدرة الحالي للجهات الفاعلة الرئيسية -

ات السلطة واملصالح بين الجهات كيدينامي -

 الفاعلة الرئيسية

 الشفافية مع معايير اختيار الفاعلين الرئيسيين -

االلتزام بالنظر في املخاطر والفرص مع الجهات الفاعلة  -

 الرئيسية لتولي أدوارها

صعوبة الحفاظ على تحفيز الجهات  -

الفاعلة الرئيسية وتحفيزها ورضاها 

 الدوارأثناء تولي 

آليات املراقبة 

 والتقييم

توافق مراقبة الخروج مع املراقبة الشاملة  -

 للبرنامج

 املراجعة املنتظمة للخروج -

 تمويل التقييم الالحق للخروج -

 الشفافية في عملية املراقبة والتقييم -

 املرونة في تعديل طرق املراقبة -

نقص املوارد املالية والبشرية لرصد  -

 وتقييم ما بعد الخروجالخروج 
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 استراتيجية الخروجبعد  وإعادة اإلعمار  التعافياملتغير لوكاالت  الحال. 10.9

عند تطبيق واتمام استراتيجية الخروج بأي نوع من انواعها  املؤسسات التي تقوم بأدوار إضافية:

وتوقف تدخل الدول املناحة او املؤسسات الدولية الداعمة، فان املؤسسات املحلية هي من 

يتحمل الدور. بالطبع هذا يتطلب دعم حكومي لتلك املؤسسات وتغيير اللوائح الخاصة 

ال تزال بعض ة بها.  على سبيل املثال باملؤسسة إلضفاء الشرعية للمهام الجديدة املنوط

بجنب الى جنب مع الدول املؤسسات التي أقيمت في والية تاميل نادو في أعقاب كارثة تسونامي 

من قبل الحكومة املحلية لتتمكن من القيام  أكثرتعمل ولكن بتفويض املانحة ومدعومة خارجيا، 

 حيث انها اكملت الدور عندماية الخروج. بدور املنظمات الدولية املنسحبة تبعا لخطط استراتيج

قررت الحكومة القيام بجولة ثانية من إعادة بناء املأوى حيث يتم إعادة بناء جميع املنازل 

متر من النهر، كمنازل  200املعرضة للخطر على بعد كيلومتر واحد من الساحل، أو على بعد 

برنامج التعافي من حاالت يذ هذا من خالل . تم تنفاملالية مقاومة للكوارث بمساعدة البنك الدولي

 -Tsunami Emergency Reconstruction Program) الطوارئ الناجمة عن كارثة تسونامي

TERP)  وهي مؤسسة تم انشاؤها للتعاطي مع الدول املانحة واملنظمات الدولية االغاثية اثناء

ات تلك املؤسسة للتعامل مرحلة االغاثة بحيث ساعدت ايضا الدول املانحة من تطوير قدر 

 .دة االعماراالدائم مع اع

تم اتباع هذه املمارسة بشكل رئيس ي في السنوات  تحويل مؤسسة قائمة إلى هيئة دائمة:

السابقة، عندما كانت االستجابة للكوارث هي القاعدة أكثر من إدارة الكوارث، ولم تكن هناك 

 مؤسسات حكومية إلدارة الكوارث بطريقة مخططة. 

هذه هي استراتيجية الخروج الكثر شيوًعا املتبعة حيث غالًبا ما  التسليم إلى اإلدارات التنفيذية:

 يتم دمج النشطة غير املباشرة في خطط العمل السنوية لإلدارات املعنية.

تبع ذلك في إندونيسيا وسريالنكا وجزر املالديف. مرت إندونيسيا بمرحلة تحضيرية عندما ركزت 

قدرة اإلدارات التنفيذية للتعامل مع البنية التحتية والصول التي تم إنشاؤها على بناء 

 واستخدامها بشكل فعال.

، فيمكن دمج الساليب والنشطة التعافيإذا تم التخطيط للخروج مباشرة من صياغة إطار 

 درات.املطلوبة لجعله سلًسا في إطار العمل نفسه، والموال املخصصة في امليزانية لبناء الق
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