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 لمحة عامة

 التبریر والغرض

على مدى السنوات العدیدة الماضیة، أقرت مجموعات العمل اإلنسانى والجھات المانحة بأن عدم وجود نھج منسق لمسح 
االحتیاجات قد أعاق اتخاذ القرارات القائمة على األدلة واالستجابة الفاعلة. وفي حین أن جمیع العناصر الفاعلة التي تشارك في 

قد أعدت وطورت أسالیب مختلفة لجمع وتحلیل البیانات المتعلقة باالحتیاجات أإلنسانیة إال أنھم كرسوا  1األزمات اإلنسانیة
 القلیل من الجھد لضمان تضافر وتآزر الجھود الالزم لتحدید األولویات اإلنسانیة بشكل شامل وسدید.

، أنشأت اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت فرقة عمل مسح االحتیاجات  لمعالجة ھذه الفجوة. وتھدف فرقة 2009في عام 
عمل مسح االحتیاجات لتشجیع مسح االحتیاجات عبر القطاعات لتحدید األولویات اإلستراتیجیة الرئیسیة في حاالت الطوارئ 

ت فرقة عمل مسح االحتیاجات بإعداد منھجیة المسح السریع األولي متعدد المعقدة والكوارث الطبیعیة. وقد قام
لدعم جمع وتحلیل البیانات حول االحتیاجات اإلنسانیة بشكل كلي ومتسق وموثوق ویفي  المجموعات/القطاعات الحالیة 

  بمتطلبات القید الزمني.

القطاعات تقوم بھ الجھات المعنیة الرئیسیة خالل یمثل "المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات مسحا متعدد 
األسبوعین األولین بعد وقوع كارثة مفاجئة. ویھدف المسح إلى توفیر المعلومات األساسیة عن احتیاجات السكان المتضررین 

لمجال اإلنساني وأولویات الدعم الدولي. ویمّكن المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات جمیع الجھات الفاعلة في ا
 من الوصول إلى فھم مشترك، منذ البدایة، للوضع وتطوره المحتمل، واالتفاق على استراتیجیات فوریة.

استفادت عملیات إعداد و تطویر نھج المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات من ثروة كبیرة من الخبرة والمعرفة 
والمنظمات غیر الحكومیة، والمؤسسات المانحة، والمؤسسات األكادیمیة، والھیئات  التي تم جمعھا من وكاالت األمم المتحدة،

الفنیة األخرى. وقد بني النھج على قاعدة من عقود من الممارسة المیدانیة، فضال عن الدروس المستفادة واألدوات والمنھج 
 القائم.

مشتركة لما ھو سلیم منھجیا وقابل، في ذات الوقت،  و یعكس منھج المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات رؤیة
  للتنفیذ من الناحیة الواقعیة في البیئة الصعبة للغایة التي تتم فیھا عملیات مسح االحتیاجات اإلنسانیة.

  المنھج

ھجیات تتمثل الغایة من إعداد منھج المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات في ھیكلة وتعزیز العملیات والمن
واألدوات التي تدعم عملیات المسح متعدد المجموعات/القطاعات. وتعتبر القیمة المضافة األساسیة لھذا النھج ھي توفیر نھج 

 .شامل لعدة قطاعاتیسھّل التحلیل ال

ا فیھ الكفایة لیتم تھدف العملیة التي یقوم علیھا النھج إلى أن تكون واضحة بما فیھ الكفایة حتى ال یساء تفسیرھا ولكنھا مرنة بم
  تكییفھا مع االحتیاجات المحددة لكل أزمة، ولتقلیل التأخیر في الجدول الزمني للمسح.

 
یتمحور نھج/أسلوب المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات حول ثالثة عناصر أساسیھ سیتم شرحھا بمزید من 

  ):3التفصیل في القسم (

 منھجیة موحدة من أجل جمع وتحلیل المعلومات الثانویة. وھى تقوم على اإلقرار بأن ھي  استعراض البیانات الثانویة
البیانات الثانویة تلعب دورا حاسما في المراحل المبكرة من حالة الطوارئ، وبخاصة عندما تحد الموارد البشریة، 

 والوقت، وقیود الوصول من عملیات جمع البیانات األولیة.

                                                             
 .أساسیین ناشطین الدولي األحمر الھالل/والصلیب الحكومیة غیر والمنظمات المتحدة األمم ووكاالت الحكومیة الوكاالت بینھم من تمثل الذین  1
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  یمثل جمع البیانات األولیة في منھج "المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات المسح على مستوى المجتمع
منھجیة موحدة للجمع والمضاھاة والتحلیل المنھجي للبیانات األولیة التي تجمع مباشرة من المجتمعات المحلیة المتضررة. 

بیانات األولیة في المراحل المبكرة من حاالت الطوارئ (على سبیل المثال وتأخذ في االعتبار القیود المالزمة لجمع ال
  العدد المحدود من المواقع، والعینات غیر الممثلة) وھي النظیر األساسي لمراجعة البیانات الثانویة.

 یدعم اإلطار التحلیلي، الذي یؤازر كل خطوة من منھج "المسح السریع األولي متعدد  اإلطار التحلیلي
ّر ھیكالً جممجموعات/القطاعات، تحدید المعلومات المطلوبة ومصادرھا، ویسھّل ال  ع البیانات الثانویة واألولیة، ویوف

لإلبالغ عن النتائج. وبالتالي فإنھ یساعد العاملین في المجال اإلنساني في التوصل إلى تفاھم مشترك حول األولویات 
 اإلستراتیجیة الرئیسیة.

ع األولي متعدد المجموعات/القطاعات، تمثل البیانات األساسیة بیانات مرحلة ما بعد الكارثة التي ألغراض "المسح السری
یجمعھا فریق المسح المیداني، أو التي یتم جمعھا من قبل آخرین باستخدام نفس األداة. ویتم جمع البیانات األولیة من خالل 

التي تنطوي المراجعة، والمالحظات، والمقابالت أو األسالیب األخرى  التجربة المباشرة، وذلك باستخدام االستبیانات، وقوائم
ین (مقتبس من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة األغذیة والزراعة). وتعتبر جمیع مصادر على اتصال مباشر مع المستجیب

ثانویة، حیث یمكن تقسیمھا البیانات األخرى التي تغذي تقریر "المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات"، مصادر 
 إلى مصادر ما قبل وقوع الكارثة ومصادر ما بعد وقوع الكارثة.

  
  المخرجات

یعتبر التعریف األولي للسیناریو ھو المخرج األول لنھج المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات. وینبغي أن یتم 
ساعة) األولى بعد وقوع الكارثة من أجل توجیھ التخطیط لالستجابة األولیة ومناشدات  72إعداده في غضون الثالث أیام ( 

طلبات المقدمة للصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ، أو إلى صنادیق استجابة لحاالت لعاجلة والاالتمویل (مثل المناشدات 
 لیعكس تطور الوضع. الطوارئ بعینھا). ویمكن تحدیث " التعریف األولي للسیناریو

ون یمثل تقریر المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات الناتج النھائي. وینبغي أن یتم استكمال إعداده في غض
  أسبوعین من الكارثة من أجل توجیھ التخطیط المتعمق لالستجابة بما في ذلك المناشدات المنقحة، عند االقتضاء.

 اإلطار األوسع للمسوحات المنسقة
لم یتم إعداد وتصمیم  نھج/أسلوب المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات منعزال، فھو في الواقع، جزء من رؤیة 

تنسیق عملیات المسح. فالجزء األول من إطار المسح الذي أعدتھ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت یلخص، في أوسع حول 
، جمیع الخطوات الالزمة لتحسین التنسیق والمواءمة بین المسوحات في األزمات اإلنسانیة، ولتقدیم صورة 2أربع مراحل

  موجزة وفھم سدید لألزمة إثناء وقوعھا.
)، حیث تكون األھداف الرئیسیة لالستجابة 2) و (1سح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات خالل المرحلتین (ویقع الم

توجیھات العملیة إلجراء مسوحات منسقة في حاالت األزمات ھي إنقاذ األرواح وإعادة تأسیس الخدمات األساسیة. (راجع "ال
  .3)4) و (3كة بین الوكاالت للحصول على مزید من المعلومات حول المراحل (اللجنة الدائمة المشترالصادر عن  "اإلنسانیة

  العملیة
یمكن تقسیم العملیة الناتجة عن تطبیق نھج "المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات إلى ست مراحل عریضة، 

نتائجھ. ویجب أن یتم االتفاق، في كل خطوة، على تغطي كافة الخطوات بدءا باللحظة التي یطلب فیھا إجراء المسح وحتى نشر 
 مسؤولیات واضحة وموزعة بین الجھات المعنیة.

                                                             
 .مبكرال النعاشبا وانتھاء االستعدادب بدءا  2
 سبل على الحفاظ ھي الرئیسیة األھداف تكون )األزمة شدة على اعتمادا ،بعد فما الثاني الشھر إلى الثالث أسبوع من( )4( و) 3( المراحل خالل  3

 متابعة لوحة تغذى التي القطاعات متعددة أو آحادیة متعمقةال المسوحات ھي المخرجات/المنجزات وتكون. األساسیة الخدمات تأسیس وإعادة المعیشة
 .اإلنسانیة الحالة
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 - )، ینبغي تأسیس كیان لتنسیق المسح OCHAفي حین تقع مسئولیة التنسیق الشامل على عاتق مكتب تنسیق الشئون اإلنسانیة (
لجمع كل األطراف الفاعلة، ودعم تصمیم   –) (AIMمثل مجموعة عمل مسح وإدارة المعلومات فریق عمل تعرف وتحرك 
 وتنسیق ومواءمة المسوحات، وضمان نشر النتائج بین جمیع المشاركین.

) یحدد كل خطوة من خطوات العملیة ویوضح مساھمة كل 1یقدم الجدول التالي موجزا بصریا لھذه العملیة. الجدول رقم (
  صاحب مصلحة (طرف معنى).

  

  ط االنسیابي لعملیة "المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات"): المخط1الشكل رقم (

إنشاء كیان لتنسیق المسح وترتیبات العمل مع الحكومة  الدعوة إلى مسح مشترك 
 .فریق القطري للعمل اإلنسانيوال

 

 بدء مراجعة البیانات الثانویة إعداد التعریف األولي للسیناریو  الشروع في العمل
 النطاق واألھداف المحددة واإلطار الزمنيتحدید 

  تصمیم وتخطیط المسح
 

تكوین وتدریب فریق المسح  -  إعداد خطة المسح والتحلیل
 تعیین قائد الفریق - المیداني. 

تجھیز المعدات الالزمة  -  تحدید المعلومات المطلوبة وطرق جمع البیانات
 لإلحاطة/اإلعالم بالمستجدات

الترحیل واألمن ترتیب عملیات  - 
 واالتصاالت

مواءمة أدوات "المسح السریع األولي متعدد 
المجموعات/القطاعات" حتى تتالءم أدوات جمع البیانات 

 مع السیاق المحدد

 

  البیانات المیدانیة جمع ومعالجة البیانات  جمع ومعالجة
تحلیل البیانات واستخالص 

 استنتاجات مشتركة
  تحلیل البیانات لكل قطاع

  دمج التحلیل المشترك
  تجمیع المعلومات األساسیة -  إعداد ونشر التقریر

إعداد تقریر "المسح السریع األولي متعدد  - 
 المجموعات/القطاعات"

 

  نشر النتائج
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 ولیات مختلف المشاركینئعملیة المسح السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات وأدوار ومس :)1الجدول رقم (
 من؟ اإلجراءات الخطوة

  القطر/اإلقلیم  
 /الرئاسة

 داخل القطر

 أعضاء مجموعة عمل مسح وإدارة المعلومات متخذي القرار التنسیق العام
مكتب تنسیق  

الشؤون 
اإلنسانیة 

)OCHA( 

منسق الرئاسة/ 
المنسق 

اإلقلیمي/ الفریق 
القطري للعمل 

 اإلنساني 

منسق مسح 
وإدارة 

 المعلومات

خبیر مجموعة عمل 
مسح وإدارة 
 المعلومات

قائد/رئیس 
 المجموعة/القطاع

خبرات   
 مسح

خبرة إدارة 
 معلومات

الدعوة إلى مسح 
 مشترك 

 (أ)تحدید الحاجة والشروع في الدعوة إلجراء المسح. 
التأكد من اقتناع أصحاب المصلحة الرئیسیین، بما 

 في ذلك الحكومة.

 X     

، مثل (ب)تأكید أو تأسیس ھیئة لتنسیق المسح
مجموعة عمل مسح وإدارة المعلومات، من أجل 
التنسیق، وتوفیر الخبرة الفنیة والقیادة، وإدارة 
المعلومات، بجانب ترتیبات العمل مع الحكومة 

 والفریق القطري للعمل اإلنساني 

 X X    

الشروع في 
و تنسیق  العمل

 المسح المشترك

. (ج)دراسة قدرات المسح في المجموعات /القطاعات
 طلب أي دعم إضافي مطلوب.

 X     

تشجیع استخدام مجموعات البیانات التشغیلیة 
 المشتركة عبر المجموعات / القطاعات.

 X     

بدء مراجعة البیانات الثانویة (بما في ذلك بیانات 
مرحلة ما قبل األزمة و بیانات مرحلة ما بعد 

 األزمة).

X X X   X 

البیانات الثانویة (تقدیم المشاركة في مراجعة 
 المعلومات، والتحدیثات، وغیرھا).

    X X 
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 4- 3إعداد التعریف األولي للسیناریو  (في غضون 
 أیام).

 X X  X X 

     X  نشر التعریف األولي للسیناریو
ضمان أن یتم االسترشاد بالتعریف األولي للسیناریو  

 في المرحلة الثانیة من المسح.
X  X    

تحدید نطاق المسح، واألھداف المحددة واإلطار 
 الزمني.

  X X X X 

تحدید أي احتیاجات بشریة أو مالیة أو لوجستیة 
 إضافیة، واتخاذ اإلجراء الالزم حیالھا.

X  X    

تصمیم وتخطیط 
  المسح

 

 X X X X   تحدید المعلومات المطلوبة وطرق جمع البیانات
السریع األولي متعدد مواءمة/تكیف أدوات "المسح 

المجموعات/القطاعات حتى تكون أدوات جمع 
 البیانات مناسبة للسیاق المحدد.

   X X X 

 X X X X   إعداد خطة المسح والتحلیل.
   X    اختیار المواقع التي سیتم مسحھا.

 X X  X   إعداد الجدول الزمني للمسح.
قائد  تكوین وتدریب فریق المسح المیداني. تعیین

 الفریق.
  X X  X 

إعداد المالحظات المیدانیة المرافقة ألدوات جمع 
بما في ذلك أخذ العینات،  - البیانات 

 والتعریفات/المصطلحات واإلجراءان الخ.

   X X X 

 X   X   االختبار المیداني ألدوات جمع البیانات.
اتخاذ الترتیبات الالزمة لترجمة أدوات جمع البیانات 

 بالشكل المناسب.
   X   

إعداد المیزانیة على أساس خطة المسح والجدول 
 الزمني.

  X    

تحدید االحتیاجات من المعدات الخاصة (أجھزة 
الرادیو، والھواتف، والمالبس، الخ). ضمان أن 

 تكون متاحة لجمیع أعضاء الفریق المیداني.

  X   X 

 X   X  تجھیز/ تورید معدات ومستلزمات اإلحاطة/اإلعالم 



7 

بالمستجدات ومعدات ومستلزمات األمن. ترتیب 
 عملیات الترحیل واألمن واالتصاالت.

ضمان حصول الفرق المیدانیة على التصاریح 
 األمنیة وحضروھم لجلسات اإلحاطة األمنیة.

  X   X 

اإلقامة ضمان الترتیبات اإلداریة، بما في ذلك 
 والسكن للفرق میدانیة.

  X   X 

 جمع ومعالجة
 البیانات 

تحلیل المعلومات الثانویة لما قبل وما بعد وقوع 
 الكارثة وفقا لإلطار التحلیلي.

  X X X X 

متابعة أیة تغییرات/مستجدات في السیاق حتى 
 اللحظة. موائمة النطاق وأدوات المسح وفقا لذلك.

  X X  X 

 X  X    ومعالجة البیانات المیدانیة.جمع 
تنفیذ جلسات إحاطة بالمستجدات یومیا في المیدان 

 للفرق المیدانیة.
   X  X 

 X X     جمع ومضاھاة المعلومات من الفرق المیدانیة.
إحاطة الفرق المیدانیة بمستجدات السكان 
 المتضررین والمناطق الجغرافیة المعنیة.

  X X  X 

التحلیل األولي الذي نفذه محلل البیانات مع تبادل 
 تزوید قائد الفریق بملخص أولي. - الفرق المیدانیة 

   X X X 

  X X    دمج المعلومات التي تم تجمیعھا.
النظر في أي احتیاجات أو فرص إلعادة توجیھ و/ أو 

 توسیع نطاق المسح واتخاذ اإلجراء الالزم.
  X X   

التحلیلي على أساس المعلومات الجدیدة تنقیح اإلطار 
 إذا اقتضى األمر.

  X X X X 

تحلیل البیانات 
واستخالص 
االستنتاجات 

 المشتركة

تحدید مواعید نھائیة للمساھمات القطاعیة (التحلیل 
 الفني للقطاعات).

  X   X 

تشجیع المجموعات/ القطاعات على التركیز على 
تصنیف المعلومات المعلومات ذات األولویة. تعزیز 

 .حسب الجنس والعمر

  X    

ضمان التزام المجموعات/ القطاعات باإلطار 
المسح السریع األولي متعدد  التحلیلي ل

  X    
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 .المجموعات/القطاعات
 عمل إدارة المعلومات بمستجدات إحاطة مجموعة

 .السكان المتضررین والمناطق الجغرافیة للقلق
  X    

 X X X    .البیانات الثانویةمواصلة تحلیل 
عمل إدارة المعلومات  مجموعة الدعوة الجتماع

 .إلجراء التحلیل الشامل لعدة قطاعات
  X    

إعداد التحلیل المشترك. ویشمل القضایا السیاقیة 
والقضایا متعددة المجاالت، وضمان التماسك 

 .والتحقق المزدوج من صحة النتائج، بین القطاعات

  X X X X 

 X X X X   تضمین التحدیثات في التعریف األولي للسیناریو 
 X X  X   .تحدید أولویات االحتیاجات والتوصیات التنفیذیة

إحالة التحلیالت الرئیسیة المتمخضة عن المسح إلى 
منسق المكتب الرئیسي /الفریق القطري للعمل 

 .اإلنساني

  X    

منسق  األولیة إلىإحالة المعلومات والتحلیالت 
للمساھمة في إعداد المناشدة العاجلة  المكتب الرئیسي

 .المنقحة

  X    

ضمان تضمین تحلیالت المسح السریع األولي متعدد 
 .المجموعات/القطاعات في المناشدة العاجلة المنقحة

X  X    

إعداد ونشر 
 التقریر

تجمیع المعلومات األساسیة، وإعداد تقریر المسح 
 السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات.

    X X 

 X X X    إعداد النتائج األولیة.
    X   إجازة التقریر من قبل فریق عمل إدارة المعلومات.

اإلعداد لعرض النتائج على مجموعة اكبر من 
 الشركاء.

  X  X X 

استكمال إعداد تقریرا لمسح السریع األولي متعدد 
 المجموعات/القطاعات.

    X X 

    X  X إعداد خطة النشر.
    X  X نشر النتائج.

في  (HCT) ي للعمل اإلنسانيفي الحاالت التي تقود فیھا الحكومة عملیة المسح، كما ھو الحال في الفلبین، یجب االعتراف بذلك في أي إشارة إلى اشتراك الفریق القطر(أ) 
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  .حیثما كانت ھناك ترتیبات ثابتة ومستقرة للجھودالمسح. فقیادة الحكومة ومصادقتھا أمر بالغ األھمیة لنجاح المسح. وال بد أن یكون ھناك تضافر/تآزر 
زمات محدودة النطاق، من المرجح أن تقوم ربما كانت بعثات االستعداد قد قامت بتحدید وتوضیح ھیكل تنسیق المسح على أساس الھیاكل/الھیئات القائمة في البلد. في األ (ب)

ما في األزمات واسعة النطاق، فمن الوكاالت الموجودة في البالد من قبل بإجراء المسح وتغطیة األدوار الرئیسیة لتنسیق المسح وتوفیر خبرات إدارة المعلومات/البیانات. أ
 .من القدرة االحتیاطیة لتغطیة ھذه الوظائف األرجح أن تتقدم الدول بطلب الدعم من المكاتب اإلقلیمیة و / أو

 یفضل أن یكون ذلك قد نفذ بالفعل خالل مھمة/بعثة االستعداد. (ج)
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  المنھج

  نطاقالو المحددة ھدافاأل

 (MIRA)  السریع األولي متعدد المجموعات/ القطاعات مسحفي بدایة عملیة تقریر ال  مسحال بد من تحدید األھداف ونطاق ال
  البنود المحددة التي یجب النظر فیھا ھي :  ..العملیة لضمان أن جمیع الجھات الفاعلة متفقة وتفھم العمل الذي یتعین القیام بھ

 ھا؟مسحما ھي المناطق سوف یتم  .مسحلل التغطیة أو النطاق الجغرافي 

 المطلوبة على مستوى المقاطعة أو المستوى اإلقلیمي أو المستوى الوطني. سوف  . ھل المعلوماتمسحمستوى ال
 نوع من المعلومات وینبغي أن یكون أدنى مستوى یحتاج فیھ للمعلومات /یختلف المستوى لكل بند

 ویل قائمة؟ معلومات التخاذ قرارات والیات تم مسحھل یتوقع أن یقدم ال .لصنع القرار وآلیات التمویل الالزمة الروابط
 أي منھا وكیف؟

  
  .مسح، یمكن مراجعة النطاق وفقا لألدلة الجدیدة أو التغییرات في الوضع كما أبرزت في قسم دورة المسحعندما ینفذ ال

 
 التحلیلي اإلطار مواءمة / تصمیم

ً ألن  القطاعاتوبین  داخل بشكل واضح وینسجم مع احتیاجات المعلومات یحدد اإلطار التحلیلي نظرا
أنھ  المجتمع كما على مستوى مسحالقطاعیة ودمجھا مع بیانات ال البیانات الثانویة تجمیع إنشاء فإنھ یساعد على 

 ..بشكل جماعي فإنھ یجب أن یكون یتفق علیھ النطاق واألھداف، مثل. وتفسیرھا لتحلیل البیانات مشترك ودعم كمستودع یخدم
الذي  األساس السریع األولي متعدد المجموعات/ القطاعات ھو مسحكجزء من مقاربة ال 2واإلطار المقترح علیھ في الجدول 

على المستوى البالد بكاملھا. یمكن تكییفھا



11 

  

 السریع األولي متعدد المجموعات/ القطاعات مسح: اإلطار التحلیلي ال 2جدول 
ضوع

المو
 

  

  

 حقل المعلومات /السؤال 

  

 المعلومات

  

 السیاق

  

 المخاطر ونقاط الضعف

  

بما في ذلك االتجاھات االتجاھات (
 خالل المراحل المبكرة) المتوقعة

ما ھي العوامل الكامنة  .1
 وراء األزمة؟

على سبیل المثال  .وصف الخصائص الرئیسیة لألزمة
االجتماعیة والسیاسیة،  العوامل یمكنك الرجوع إلى

  والصحة وعوامل الطقس واألمن
ینبغي علیك أن تعطي الجمھور . والعوامل االقتصادیة

 نظرة عامة متماسكة لعوامل األزمة

شرح كیف سیتكون الدوافع الرئیسیة  
ستكون في المدى القصیر، المتوسط أو 
الطویل. شرح كیفیة تأثیر أخر التطورات 
على طبیعة األزمة. حیثما كان ذلك ممكنا، 

على تقدیم تحلیل تأثیر االتجاھات 
 المساعدات اإلنسانیة.

ما ھو النطاق الجغرافي  .2
 للمنطقة المتأثرة؟

اإلشارة للمناطق المتأثرة باألزمة. تقدیم نظرة عامة عن 
كامل البلد توضح أكثر المناطق تأثرا. كذلك وصف كل 

من شدة ومدى وطبیعة األزمة في كل من المناطق 
 المتأثرة

وصف كیف سیتطور مدى وطبیعة  
األزمة في كل من المدى القریب 
والمتوسط والبعید في كل المناطق 
المتأثرة. قدم نظرة عامة عن البالد بكاملھا 
توضح احتمال زیادة أ ونقصان النطاق 

 الجغرافي لالزمة

اإلشارة إلى عدد المتأثرین. وصف المتأثرین وتوزیعھم  عدد المتأثرین .3
المساعدة الجغرافي وعدد األشخاص الذین یحتاجون 

 اإلنسانیة.

تحدید اإلخطار المحتملة للتدھور وتحدید 
على  المجموعات األكثر عرضة للخطر

  سبیل المثال، والمشردین داخلیا، والنساء،
 األقلیات العرقیة والعاطلین عن العمل

وصف كیف سیتغیر نوع وعدد وموقع 
المتأثرین الذین یحتاجون للمساعدة 

والمتوسط اإلنسانیة في المدى القصیر 
أو الطویل مع األخذ في االعتبار /و

المخاطر ومواطن الضعف التي تم 



12 

 تحدیدھا مسبقا
ت اإلنسانیة

صول المساعدا
و

 

ما ھي االعتبارات  .4
اللوجستیة من حیث تأثیرھا 

على الحاالت الطارئة و 
الخیارات المتاحة 

 لالستجابة

تحدید ووصف أھم االعتبارات اللوجستیة التي تؤثر على 
المساعدات اإلنسانیة على سبیل المثال إعطاء  وصول

الھواء/ /الطریق /معلومات عن مدى وفرة وجودة الماء
 مرافق التخزین /االتصاالت  /شبكات المواصالت

تحدید المناطق التي ستتأثر سلبیا بھذه القیود 
 اللوجستیة

وصف كیف أن الطبیعة المتغیرة لالزمة 
واالستجابة  لھا سوف تؤثر على 
االعتبارات اللوجستیة في المدى القصیر 

أو الطویل. تحدید الخدمات /والمتوسط و
 التي یمكن أن تتعطل

تحدید ووصف أھم االعتبارات األمنیة التي ستؤثر على  ما ھي االعتبارات األمنیة؟ .5
السكان المحلیین ووصول االستجابة اإلنسانیة. على سبیل 
المثال معلومات عن أعمال المجموعات المسلحة  والعنف 

  االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي،و ضد جنس معین
  .والذخائر غیر المنفجرة

 تحدید أي مناطق ومجموعات ھي األكثر
تأثرا وعلى عرضة من الخطر مع ھذه 

 .االعتبارات األمنیة

وصف كیف ستتطور ھذه االعتبارات 
أو  /األمنیة في المدى القصیر والمتوسط و

 الطویل

كیف ستظھر العالقة ما بین  .6
الجھات المدنیة والجھات 
 العسكریة في ھذا السیاق؟

وصف إذا ما كانت ستظھر العالقة ما بین الجھات المدنیة 
الجھات العسكریة في ھذا السیاق. إذا كانت اإلجابة نعم، و

یتم وصف العالقة وتأثیرھا على السكان المحلیین 
 واالستجابة اإلنسانیة.

تحدید أي مناطق ومجموعات ھي األكثر 
تأثرا وعلى عرضة من الخطر من العالقة ما 

 بین الجھات المدنیة والجھات العسكریة

بین وصف كیف ستتطور العالقة ما 
الجھات المدنیة والجھات العسكریة  في 

 أو الطویل /المدى القصیر والمتوسط و

 

كیف تؤثر األزمة على  .7
السكان المحلیین ومدى 

 تأثیرھا؟

وصف المجموعة السكانیة المتأثرة اعتمادا على الحالة 
(المستوى) ووقع تأثیرھا على الكرامة وإفراط الوفیات 

 ومستوى المرض

ومجموعات ھي األكثر تحدید أي مناطق 
 تأثرا وعلى عرضة من الخطر

وصف مدى استدامة الوضع الحالي 
واحتمالیة تطورھا من ناحیة سلبیة أو 

أو  /ایجابیة في المدى القصیر والمتوسط و
 الطویل
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كیف تؤثر األزمة على  .8
 الرزق ومدى تأثیرھا؟

وصف كیف تؤثر األزمة على الرزق  وفرص الدخل 
 ومدى تأثیرھا

أي مناطق ومجموعات ھي األكثر  تحدید
تأثرا وعلى عرضة من الخطر من 

 اضطرابات في الرزق

وصف كیف ستؤثر التغییرات في طبیعة 
األزمة واالستجابة اإلنسانیة على الرزق 

أو  /في المدى القصیر والمتوسط و
 الطویل

ت
االحتیاجا

 

كیف ستؤثر األزمة على  .9
الوصول للخدمات األساسیة 

 والبضائع؟

یف ستؤثر األزمة على الوصول للخدمات وصف ك
األساسیة والبضائع ومدى تأثیرھا. على سبیل المثال األكل 

 الصرف الصحي/والصحة والماء 

تحدید أي مناطق ومجموعات ھي األكثر 
تأثرا وعلى عرضة من الخطر من 
اضطرابات في إمكانیة الوصول للخدمات 
والبضائع. فحص كیف أثرت بالفعل ھذه 

 االضطرابات على المجموعات الضعیفة.

وصف كیف ستؤثر التغییرات في طبیعة 
األزمة واالستجابة اإلنسانیة على 
الوصول للخدمات األساسیة والبضائع في 

 أو الطویل /المدى القصیر والمتوسط و

ما ھي قدرة القطاع  .10
الخاص الوطني ودون 
الوطني وقدرة القطاع 

الحكومي وغیر 
 تأثرت؟الحكومي وكیف 

وصف القدرات الحالیة للقطاع الخاص الوطني ودون 
الوطني وقدرة القطاع الحكومي وغیر الحكومي وكیف 
تأثرت باألزمة. مع األخذ في االعتبار القدرات المنتظمة 
مثل أنظمة الرعایة الصحیة والقدرات المصممة تحدیدا 

 لالستجابة لالزمات

وصف إذا كانت القدرات تغطي احتیاجات 
جموعات  والمناطق الضعیفة . فحص الم

كیف أثرت بالفعل ھذه االضطرابات على 
 المجموعات الضعیفة

شرح كیف ستؤثر التغییرات في طبیعة 
األزمة واالستجابة اإلنسانیة على القدرات 

أو  /في المدى القصیر والمتوسط و
 الطویل

قدرة استجابة 
ت الوطنیة

للسلطا
ما ھي التدخالت األولیة  .11 

 لالستجابة للطوارئ؟
وصف المساعدات والتدخالت األولیة التي تقوم بھا 

ردا على  10الجھات الفاعلة كما تم تحدیدھم في السؤال 
األزمة. تحدید مكان حدوث المساعدات وعدد األشخاص 
التي استھدفتھم وتم الوصول إلیھم وتغطیتھم. وصف 

 الدروس المعتبرة من التدخالت األولیة.

لم یتم تغطیة احتیاجات تحدید إذا 
المجموعات والمناطق الضعیفة من 

 االستجابة األولیة

شرح كیف ستؤثر التغییرات في طبیعة 
األزمة واالستجابة اإلنسانیة على القدرات 

أو  /في المدى القصیر والمتوسط و
 الطویل
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ما ھي قدرة المواجھة  .12
المحلیة للمجتمعات 

المتأثرة وما ھي 
 تدخالتھم األولیة؟

وصف قدرات المواجھة للمجتمعات المتأثرة وكیف تأثروا 
باألزمة مع األخذ في االعتبار القدرات المنتظمة مثل 
أنظمة الرعایة الصحیة والقدرات المصممة تحدیدا 
لالستجابة لالزمات. وصف مدى استدامة وتكیف ھذه 

 القدرات وكیف ینسقون مع االستجابة اإلنسانیة.

احتیاجات  تحدید إذا لم یتم تغطیة
المجموعات والمناطق الضعیفة من 
االستجابة األولیة التي توفرھا المجتمعات 

 المحلیة

شرح كیف ستؤثر التغییرات في طبیعة 
األزمة واالستجابة اإلنسانیة على 
میكانیكیة المواجھة للمجتمعات المتأثرة 

أو  /في المدى القصیر والمتوسط و
 الطویل

قدرة االستجابة الدولیة 
داخل البالد

 

ما ھي قدرة االستجابة  .13
الدولیة داخل البالد 

 وكیف تأثرت؟

وصف قدرة االستجابة الدولیة داخل البالد وكیف تأثرت 
باألزمة.  مع األخذ في االعتبار القدرات المنتظمة مثل 
أنظمة الرعایة الصحیة والقدرات المصممة تحدیدا 

ءات لالستجابة لالزمات. وصف أي تأھب وتنسیق اإلجرا
المتخذة. شرح إذا كان یعمل نظام الكتلة إذا وجد وأي من 

 أدوات اإلبالغ تعمل

تحدید الفجوات في قدرة االستجابة الدولیة 
داخل البالد في تغطیة احتیاجات مجموعات 

 ومناطق محددة

شرح كیف ستؤثر التغییرات في طبیعة 
األزمة واالستجابة اإلنسانیة على قدرة 

اخل البالد في المدى االستجابة الدولیة د
 أو الطویل /القصیر والمتوسط و

أي من الوكاالت  .14
والمنظمات تعمل وفي 

أي من قطاعات من 
 التدخل؟

تلخیص أي من الوكاالت والمنظمات تعمل وفي أي من 
 قطاعات من التدخل

  

ماذا كانوا یفعلون وما  .15
المرجح أن یفعلوا ردا 

 للموقف؟

والمنظمات التي حددت في وصف ما تقدمھ الوكاالت 
ومكان تقدیم المساعدة كاستجابة لألزمة. یجب  14السؤال 

أن یقدم مع األنشطة ویوزع على حسب القسم. وصف 
 مسحاإلجراءات التي تؤخذ للتنسیق وال

شرح أكثر التغییرات المرجح حدوثھا في  
االستجابة اإلنسانیة الدولیة باألخص 

مة التي األنشطة المقررة ومكانھا والمنظ
 /ستقوم بھا في المدى القصیر والمتوسط و

ات منسقة مسوحأو الطویل. تلخیص أي 
 مقررة
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ت
التغطیة والفجوا

 

أي نسبة من السكان  .16
تصلھم المساعدات 
 اإلنسانیة المحتاجة؟

أشر إلى نسبة السكان المحتاجة والنسمة المستھدفة التي 
 تصلھم التدخالت اإلنسانیة

المجموعات المستھدفة التي أشر إلى أي من 
ال تصلھم أو ال تصلھم بصورة كافیة 

 المساعدات اإلنسانیة.

شرح كیف سیتطور نسبة السكان 
المحتاجین الذین تصلھم المساعدات 

 /اإلنسانیة  في المدى القصیر والمتوسط و
 أو الطویل

ألي مدى تمت  .17
 االستجابة لالحتیاجات؟

الوصول إلیھم وتتم تغطیة أشر إلى نسبة السكان الذین یتم 
 /احتیاجاتھم وشمل معلومات مقسمة على حسب الكتلة

حیثما كان ذلك مناسبا  القطاع ومصنفة بالعمر والجنس
 وممكنا

یمكن  الذي تحدید أي ضعف في عدد السكان
اإلنسانیة، على سبیل  أن یؤثر على االستجابة

تزید من  عوامل التي إذا كان ھناك المثال
 .وسوء المعاملة ل الجنسيخطر االستغال

 

ت اإلنسانیة
ت االستراتیجیا

أولویا
 

ما ھي أقسام أولویة  .18
 للتدخل؟

على أساس  أولویات التدخل إلنساني لمحة عامة عن تقدیم
في األسئلة من   المعلومات التي قدمت استعراض وتحلیل

ملخص ألھم التدخالت ذات  یعطي  .من اإلطار 17إلى  1
 أولویة في كل قطاع

  تحدید المناطق والمجموعات ذات األولویة
 .لكل تدخل المستھدفة 

 

قضایا مھمة أخرى  ھناك .19
یجب أخذھا في االعتبار 

(حمایة، البیئة ونوع 
 )؟...الجنس، الخ

القضایا الشاملة التي تأثرت  أھم لمحة عامة عن تعطي
على سبیل المثال،  ستجابةاال وتؤثر على باألزمة

 نوع الجنس، تتضمن معلومات عن قد
 والعنف الجنسي الحمایة، والبیئة،

حیثما كان ذلك مناسبا، أضف  .االستغالل وسوء المعاملة
األسئلة   المعلومات من مقاطع "نقاط الضعف" مع تكملة

السریع األولي متعدد  مسحال من تقریر 18 إلى 1
 .المجموعات/ القطاعات

  تحدید المناطق والمجموعات ذات األولویة
 .لكل تدخل ةالمستھدف
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  استعراض البیانات الثانویة :
ً للمعلومات الثانویة. وھي  مراجعة البیانات الثانویة ھي عملیة متواصلة لمقارنة وتحلیل ما قبل وبعد حدوث الكارثة كمیا ونوعیا
ً بالموارد البشریة، والزمن  ً في المراحل األولى من حالة الطوارئ عندما یكون جمع المعلومات األولیة مقیدا ً حاسما تلعب دورا

ً عوائق الحصول  على تلك المعلومات. وینبغي تنفیذ تحلیل المعلومات الثانویة على أساس متواتر عندما تصبح المعلومات وأیضا
  الجدیدة متاحة. 

سابق الحدوث  والمخاطر المتفاقمة  تعرض األكثرإن معلومات ما قبل الكارثة مھمة، بصفة خاصة حیث أنھا تساعد في إدراك ال
مستفادة من األحداث المشابھة الماضیة على ضوء االحتیاجات والتدخالت الضروریة الناتجة عن حدوث الكارثة والدروس ال

  التي ھي أیضا ذات قیمة.

على كل المعلومات المتعلقة بالكارثة بصفة مباشرة ولیس تلك المعلومات التي تم  4تشتمل المعلومات الثانویة لما قبل الكارثة
معرفة دقیقة لوضعیة األزمة الحالیة، وعندما یتم مقارنتھا مع معلومات  جمعھا من خالل مسح مستویات المجتمع. وھى تعطى

ما قبل وبعد حدوث الكارثة ، التي تساعد في مسح أثر الكارثة و التدخالت اإلنسانیة على بعضھا البعض . واحدة من أھم 
  .5المصادر الرئیسیة للمعلومات ھي البیانات العملیاتیة المشتركة

مات على اإلطار التحلیلي وتنظم حول ثالثة متغیرات رئیسیة وھى التاریخ والمجموعة (مثال المجموعات ینبغي ھیكلة المعلو 
  المتجانسة لقوم یتشاركون خصائص متشابھھ وكیفیة تأثرھم) والموقع. 

عند تحلیل المعلومات الثانویة فان التحلیل المقارن لوضع ما قبل وبعد حدوث الكارثة، من الضروري إظھار االختالفات بین 
ً، ما ھي المناطق التي تحتاج ألولویة اھتمام..الخ )  المجموعات السكانیة العدیدة المتأثرة بالكارثة في المستوى الجغرافي (مثال

 ھل ینبغي إن تشدد االستجابة للكارثة على الصحة و/أو الماء وإصحاح البیئة .. الخ) ینبغي إن یتم والمستویات القطاعیة (مثال
  تحدید وفرة ونقص المعلومات بواسطة المراحل المسحیة األخرى.

 ) 1المزید من المعلومات التفصیلیة المتعلقة باستعراض البیانات الثانویة متوفرة بالملحق رقم (

 

 

  

                                                             
 المدني المجتمع ، الدولیة حكومیة الغیر والمنظمات والدولیة المحلیة اإلعالم ووسائل الحكومة من تجمیعھا یمكن الكارثة بعد لما الثانویة المعلومات  4

 العقیدة على المرتكزة والمنظمات اإلنذار ونظم
 حالة من ساعة24 خالل) OCHA( بھا تقوم التي العملیات وھذه العملیات ھذه دعم منھا یطلب التي البیانات لب تمثل التي (CODS) المشتركة المعلوماتیة البیانات 5

   اإلنسانى بالعمل المشتغلین كل قبل من والمطلوبة الطوارئ

 

   االعتمادیة
 المستخلصة البحث ومناھج المصادر بتثمین الثانویة المعلومات ومصداقیة اعتمادیة لمسح ضروریة إنھا

 أخرى مقاییس وأي األخرى المصادر مع مقارنتھا یتم كیف المعلومات، ومالءمة وعمر كبیرة بعنایة
  . متحاملة أو منحازة تكون أن یمكن
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  المسح على مستوى المجتمع 
إن المسح على مستوى المجتمع، الذي یركز بصفة خاصة على المعلومات النوعیة یوفر فرصة فریدة لدمج األولویات 

  واالحتیاجات كما یراھا السكان في المسح الواسع لألولویات اإلنسانیة الرئیسیة. 

زید من الوقت وان یكون إن المسح على مستوى المجتمع مقصور على مجتمعات قلیلة منتقاة لكي تسمح لالستقصاء بم
أصحاب خبرة لكي یدیروا المقابالت مع  6االستقصاء على درجة عالیة من الكفاءة في كل موقع. لھذا فھو یستخدم ماسحین

موفري المعلومات الرئیسیین العامین والمختصین وتوجیھ مراقبتھم واالستفادة من خبرتھم لتحدید األولویات اإلنسانیة . الخبیر 
الذي یستفاد منھ من خالل المختصر المنظم الذي یؤلفھ عن الوضع عقب كل زیارة یقوم بھا ألي منطقة منكوبة المحنك ھو 

  (التحلیل األولى لالزمة) من أجل الحصول على عناصر غیر رسمیة (غیر بنیویة ) 

  .4و  3رئیسیة موجودة في الملحقین المزید من المعلومات التفصیلیة المتعلقة بالمراقبة المباشرة ومقابالت موفري المعلومات ال

  أخذ العینات واختیار الموقع 
خالل األسبوعین األولین اللذین یعقبان حالة الطوارئ الرئیسیة فان البیانات األولیة یمكن جمعھا فقط بصورة واقعیة  عند 

ذات المغزى للبیانات المتعلقة مستوى المجتمعات . أما الزمن الممنوح ودخول وتقیید األمور اللوجستیة وجمع النوعیات 
  .  7 باألسرة أو المستویات الفردیة یمكن اعتبارھا غیر واقعیة

ألن القیود الزمنیة ال تسمح عادة ال بأخذ عینات تمثیلیة عشوائیة أو إحصائیة، الن عینات المواقع التي تمثل القطاع المتقاطع 
یتم اختیارھا بصورة عامة. وتسمى ھذه التقنیة العینة ذات الغرض، ألقالیم نموذجیة أو مجموعات سكانیة متأثرة بالكوارث 

  أخذین في االعتبار :
  على المناطق التي تكشف عن ً ً مقصورا ً سریعا الحاجة العاجلة. في قمة األزمة، فإن جمع البیانات یمكن اعتباره تمرینا

  دوث. فیھا واسع الح 7تعرض األكثراحتیاجات العظیمة أو تلك التي یعتقد أن ال
  إمكانیة الوصول للمواقع  
  الفجوات في المعرفة القائمة، حیث أن المواقع التي یعرف القلیل عنھا أو تنعدم المعلومات الرئیسیة یتم اختیارھا بصفة

ً في تلك المواقع    خاصة حیثما ال توجد وكاالت إغاثة كانت تعمل سابقا

یتم تحدیدھا بواسطة العاملین في الحقل اإلنسانى والسند اللوجستي  حجم العینة أو عدد المواقع التي تمت زیارتھا ھي أیضا
ً، مقاییس الممارسة  والزمني باإلضافة إلى االنتشار الجغرافي للكارثة والمجموعات السكانیة المتجانسة/غریبة المنشأ، ختاما

ً لالختیار.    المرتبطة باالستجابة للبرنامج أیضا یمكن اعتبارھا موجھا

الغرض ال یمكن أن تمثل كل المجموعات السكانیة المتأثرة بالكارثة وال یمكن تعمیم نتائجھا على ما وراء العینات ذات 
المجموعات السكانیة المستھدفة. إن الغرض من العینات ذات الغرض ھو فقط لفھم القضایا الضاغطة والقلق حیالھا 

  نویة ودعم أولویة التدخل. واالحتیاجات من أجل إعطاء عمق لنتائج استعراض البیانات الثا

  استمارة االستقصاء
  بني قالب االستقصاء على أربعة صیغ جوھریة 

 ما بعد البیانات  - 
 موفري المعلومات الرئیسیون  - 
 موفري المعلومات الرئیسیون المتخصصون  - 

                                                             
 البیانات جامعي مقابل خبرة ذوي محققون الماسحون یكون أن قصد 6
 السابقة المبكرة االحتیاجات مسوحات فشل في كبیر حد إلى ساھمت ذلك فعل محاوالت 7
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 قالب فریق المسح  - 

اختیارھا أو استبعادھا إذا تأقلمت بسرعة مع صیغة كل قالب من ھذه القوالب قسم إلى عناصر فرعیة التي من المحتمل إن یتم 
ً لذلك، فان القوالب المبعدة یمكن أعادة إنتاجھا عندما یكون الدخول للمناطق 5لسیاق معین كما ھو موضح في الجدول  . خالفا

  المتأثرة متزایدا وبالتالي یضمن ھذا استمراریة المعلومات المجمعة.

َ من الوقت الختبار القالب. اجعل فور االتفاق على اختیار العینة و الموقع واستمارة االستقصاء تم تعدیلھا وفق السیاق، خذ مزیدا
األسئلة والمالحظات مفتوحة ألقصى درجة ممكنة مع ترك فراغ إضافي للتعلیقات اإلضافیة من موفري المعلومات الرئیسیین 

ً لنتائج االختبار التجریبي یمكن    ضبط االستمارة. والمتخصصین والماسحین. وفقا

2-تتوفر معلومات إضافیة حول ھیكل استمارة االستقصاء في ملحق  

 تحلیالت المستوى األول والثاني

الوضع بانتظام (تحدید  مسحیشكل مستخلص معتمد یتم إجراؤه بعد كل زیارة تحلیل المستوى األول. ویقوم أعضاء الفریق ب
) مبنیة على عناصر زیارات رسمیة وغیر رسمیة وتبریر أو توسیع االحتیاجات األولویة، والھموم والمجموعات..الخ

 الخالصات حتى یمكن تحلیلھا وتفسیرھا على المستوى المركزي.

یتم تعزیز كل المعلومات على المستوى المركزي. ویھدف تحلیل المستوى المركزي لتحدید القضایا المتكررة ولمقارنة الوضع 
ن..الخ.عبر المواقع، وبین مجموعات السكا  

  التحلیل النھائي والتفسیر

بمكن أن یتم التحلیل النھائي والتفسیر لألولویات اإلنسانیة الرئیسیة فور مضاھاة المعلومات المجمعة عبر استعراض البیانات 
موصوفة على مستوى المجتمع ضمن إطار العمل التحلیلي. یجب أن یتبع ھذا التحلیل ترتیبات العملیة المحددة ال مسحالثانویة و

  ویقود إلى تحدید األولویات اإلنسانیة الرئیسیة. 1 –في الجدول 

  التقریر ونشر وتعمیم النتائج

  تعریف السیناریو األولي –المرحلة األولى 

ساعة من وقوع طارئ مفاجئ ینبغي أن تكون صورة معقولة للوضع قد ظھرت من تحلیل البیانات الثانویة  72بعد حوالي 
ینبغي أن یكون المقیمون قد ترجموا استنتاجاتھم إلى نتائج واضحة یسھل الوصول إلیھا حتى یمكن تعمیم  واألولیة. عند ذلك

  تعریف سیناریو أولي. والقیمة المضافة ھنا ھي توفیر ملخص لما یأتي:

 الوضع السابق لألزمة 
 طبیعة األزمة 
 النطاق والحجم (المناطق، والسكان المتأثرون 
  المباشرةتطورات ما بعد األزمة 
 األولویات اإلنسانیة الرئیسیة 

المقصود بتعریف السیناریو األولي ھو إشاعة تفھم مشترك للوضع في المجتمع اإلنساني. بھذا الشكل یجب مشاركتھا ومناقشتھا 
  مع فریق القطر وقادة مجموعة/قطاع الشئون اإلنسانیة بأسرع ما یمكن قبل اإلعالن عنھا.

في تحدیث تعریف السیناریو  مسحانوي بشكل متتابع خالل المرحلة األولى والثانیة، قد ترغب فرق الأثناء تواصل البیانات الث
  األولي بشكل دوري بعد إعدادھا األول.
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  .5یوجد قالب في ملحق 

  السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات مسحتقریر ال –المرحلة الثانیة 

نھائي إلحاطة مراجعة المناشدة  سریع أولي متعدد المجموعات/القطاعاتقریر بعد مرور  أسبوعین من الكارثة یتم إعداد ت
على مستوى المجتمع في منتج واحد. وھو یستجیب لنفس  مسحالعاجلة. ویوحد التقریر نتائج استعراض البیانات الثانویة وال

  عمل التحلیلي.األسئلة الرئیسیة مثل تعریف السیناریو األولي ولدیھ ھیكل مماثل مبني على إطار ال

السریع األولي متعدد  مسحال یمكن تحدیث السیناریو األولي مرات عدیدة حسب الضرورة إلى أن تتم كتابة تقریر
النھائي. ومن الممكن إعداد تحدیثات حسب الطلب أو عند حدوث أي تغییرات محسوسة في الوضع المجموعات/القطاعات 

ً زیادة في أعداد المواطنین المتأثرین، اإلبالغ عن مناطق جدیدة متأثرة، أو مجموعات  ً (مثال ، أو زیادة في حركة أكثر تعرضا
  المواطنین..الخ).

  مسحدورة ال
یع األولي متعدد المجموعات/القطاعات كتسلسل خطي. وعلى الرغم من تقدیمھ ھنا في السر مسحیجب عدم اعتبار منھج ال

إعادة توجیھھ أو  مسحانسیاب خطي، یجب إعادة النظر في كل خطوة بانتظام طوال العملیة لمعرفة ما إذا كان ینبغي تحدیث ال
  رفعھ.

ً حیث یمكن مسحالتحلیلي لل ال یمكن الشروع في العملیة حتى یتم تحدید األھداف والنطاق واإلطار . وعلى كل فإن ذلك لیس ثابتا
ً أكثر دقة الحتیاجات وفجوات المعلومات.   مراجعتھ خالل الطریق حیث تجلب المعلومات الجدیدة التي یتم التوصل إلیھا فھما

بعض الحاالت قد تكون حیث أنھ یجب إعداد تعریف السیناریو بسرعة فإن معظمھ یعتمد على استعراض البیانات الثانویة. وفي 
على مستوى  مسحالمصدر الوحید للمعلومات. وإذا كان من الممكن تقصي المواقع خالل ھذه الفترة، فیجب استخدام منھج ال

  مع مضي الزمن. مسحالمجتمع لضمان التناغم واالستمراریة في ال

یمكن إعادة ضمھا لتعزیز وزن البیانات األولیة في  مع تزاید الوصول إلى الموارد والمناطق المتأثرة فإن األنماط التي استبعدت
التقریر الشامل. كذلك مع إنتاج بیانات ثانویة، خاصة بیانات ما بعد الكارثة، فإنھا تحتاج إلى تضمینھا في استعراض البیانات 

  الثانوي.

  الخالصة
السریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات ھو تعزیز التحدید القائم على األدلة فیما یخص  مسحالإن الغرض من منھج 

بمن في ذلك فریق الشئون اإلنسانیة القطري، وقادة وأعضاء المجموعات، والحكومة،  –األولویات حتى یستطیع صناع القرار 
ً من نوعیة السریع األ مسحالوالمانحون اتخاذ قرارات عن معرفة. إن ھیكل منھج  ولي متعدد المجموعات/القطاعات یزید كال

  ات اإلنسانیة ویدعم استجابة إنسانیة أفضل.مسحوشفافیة ال
ً مسوحالسریع األولي متعدد المجموعات/القطاعات تم تطویره ضمن إطار عمل أوسع من ال مسحالإن منھج  ات المنسقة. ووفقا

ات المنسقة یجب أن تكون مسوحااالحتیاجات فإن ال مسحالمنسقة الخاص بفرقة عمل  اتمسوحلتوصیة الموجھ العملي حول ال
ً من االستعداد وعمل التخطیط الطارئ وینبغي أن یتواصل ذلك طوال فترة األزمة.  جزءا
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: استعراض البیانات الثانویة1ملحق   

  مبادئ عامة

طوارئ عامة، ومعرفة محلیة جیدة بالمناطق الجغرافیة  یتطلب تحلیل البیانات الثانویة مھارات قطاعیة، ومھارات برمجة
المعروضة للنقاش. وھي عملیة مستھلكة للموارد والوقت، لذا یجب تخصیص العدد الكافي من العاملین المتفرغین لتجمیع 

  وتحلیل الكمیة الكبیرة من البیانات المجمعة.

ین المتفرغین داخل القطر)، یجب وجود روابط قویة بین المكاتب إذا كان االستعراض یتم عن بعد (مثًال بسبب عدم توفر العامل
  دعم.لالمیدانیة وفریق ا

على الرغم من أن التحلیل یتم على أسس متصاعدة، لكن یجب دمج األشخاص الذین لم یشاركوا مباشرة في تجمیع البیانات في 
  التحلیل النھائي لضمان رؤیة متكاملة.

القرارات الرئیسیة  لجعلفي الوقت المناسب وكافیة وذات عالقة  ةت الثانویناالستعراض البیا یجب أن تكون المعلومات المقدمة
ً المناشدة العاجلة)، وینبغي تجمیعھا بطریقة محایدة وشفافة. وكما تم وصف ذلك في قسم مطلعة على  ، المنھجاالستجابة (مثال

ً بالنسبة الستعراض أدنا 3یجب تنظیمھا حول التاریخ والمجموعة والموقع. الجدول  ه یستعرض مجاالت التركیز األكثر شیوعا
  البیانات الثانویة.

  : تنظیم المعلومات3الجدول 

 المحتوى التركیز
 بیانات سابقة مقابل الحقة لألزمة  الحق األزمة- سابق

 مؤشرات رئیسیة قطریة مقابل مؤشرات رئیسیة متعلقة "بالمنطقة المتأثرة" جغرافیة
مقابل  الالجئونإجمالي السكان مقابل البیانات السكانیة للمجموعات الفرعیة المحددة ( مجموعة

 السكان)
االجتماعیة المختلفة (المزارعون مقابل -خصائص مجموعة المالمح الفرعیة االقتصادیة كسب العیش

 الرعاة)
ً خصائص المجموعات  التھمیش ً،  األكثر تعرضا  العاطلون..الخ)(المعوقون، غیر اآلمنین غذائیا

 خصائص مناطق كسب العیش المختلفة (حضري  مقابل ریفي، جبلي مقابل نھري مناطق تجمع األمطار
  

  مطالعات إضافیة

ACAPS 1( 7-6، ص 2011، مارس-sletterhttp://www.acaps.org/newsletters/new  - 2011مارس(  
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  على مستوى المجتمع المسح ومواءمة استقصاء: فھم 2ملحق 

  الھیكل النمطي
  على مستوى المجتمع حول أربعة أنماط.. المسحلقد تم إعداد استمارة استقصاء 

 یجمع وصف البیانات (التاریخ والفریق) وما یخص المجتمع المعني المقیم (الموقع وكذلك نوع  نمط ما وراء البیانات
  وترتیبھا في التحلیل. متابعتھاالمستوطنة وتخطیطھا وسكانھا) وذلك لضمان إمكانیة 

  وھي تدور 9. 8یجمع كل األسئلة المتعلقة بموفري المعلومات الرئیسیة العامة عامةال الرئیسیینمعلومات النمط موفري
ً.تدقیقحول ثالثة مكونات: أسئلة   یة، أسئلة نطاقیة وأسئلة ترتیب وتحدید للمجموعات األكثر تأثرا

 یجمع كل األسئلة المتعلقة بموفري المعلومات الرئیسیین بمن فیھم العاملین الصحیین  نمط موفري معلومات مخصصة
المتخصصة ..الخ. وھي تھدف إلى تحدید،  المحلیة الطوعیةوالمعلمین ومھندسي الصرف الصحي والعاملین بالمنظمات 

وعند الضرورة ترتیب المخاطر الرئیسیة ضمن قطاع معین وقد یتم توجیھھا منفصلة عن نمط موفري المعلومات 
 العامة. ینالرئیسی

  استنتاجاتھم الخاصة. عبارة عن نقاش مزدوج یتم في نھایة الزیارة المیدانیة ویسمح للفریق باستخالص  المسحنمط فریق
وكتحلیل أولي فھو یھدف إلى جمع المالحظات األساسیة التي أثیرت خالل الزیارة المیدانیة مثل مصادر التلوث المحتملة 
ً یحاول تحدید أي مكونات تشكل "مشاكل خطیرة"  ً الفضالت البشریة) الظاھرة قرب مصادر المیاه أو المالجئ. ثانیا (مثال

. تیب نمط موفري المعلومات الرئیسیینومكونات تر تدقیقالمجمعة خالل الزیارة وذلك باستخدام البناًء على العناصر 
ً بأي مشكلة معینة. ینبغي ربط مؤشر  یجب على أعضاء الفریق تحدید المجموعات المحتملة ضمن المجتمع التي أكثر تأثرا

ً یطلب من الفریق تضمین ع  ناصر تشرح وتبرر استنتاجاتھم.شدة بكل مسألة معرفة كخطر رئیسي. أخیرا

 یة وأسئلة نطاقیة وترتیب وتحدید أكثر المجموعات تأثراً تدقیق: أسئلة 4الجدول 

 مالحظات الوصف العناصر
ھي العمود الفقري  27یة الـتدقیقاألسئلة ال یةتدقیقأسئلة 

الستمارة االستقصاء. وھي تھدف لتحدید أي 
للمجتمعات العناصر التي تشكل "مشكلة خطیرة" 

 المتأثرة

یجب أن تبقى صیاغة األسئلة ثابتة حیث أنھا استخلصت 
من آلیة اختبرت بكثافة (مقیاس احتیاجات أوضاع 

. یتم استقصاء الحاالت المعرفة أالطوارئ المتوقعة)
 "بمشكلة خطرة" فقط باستخدام األسئلة النطاقیة

قصاء تسمح األسئلة النطاقیة بالمزید من االست أسئلة نطاقیة
العمیق عن المسائل المحددة "كمشكلة خطرة" 

 بالنسبة للمجتمعات المتأثرة

تسمح األسئلة النطاقیة لموفري المعلومات الرئیسیین 
  بالتعبیر عن المخاطر المرتبطة بكل مسألة.

یوصى باألسئلة شبھ المغلقة. یجب تصنیف المخاطر إلى 
أقصى حد ممكن، لكن یجب أن تسمح أیضا باكتشاف 

 المخاطر غیر المتوقعة.
الترتیب وتحدید 

المجموعات 
 ً  األكثر تأثرا

یسمح الترتیب لموفري المعلومات الرئیسیین 
بوضع األولویات ضمن المسائل المحددة 

  "كمشاكل خطرة" على المجتمع.
یمكن وضع الترتیب بتحدید مجتمعات معینة 

ً بالمشكلة.  ضمن المجتمع التي أكثر تأثرا

العدد  4/1على موفري المعلومات ترتیب / تصنیف 
مسألة  26 مسحاإلجمالي من المسائل المقیمة (إذا تم 

  مسائل حسب ترتیب األھمیة) 6یجب ترتیب 
 بتم تزوید تفصیل قیاسي للمجموعات كمرجع. 

ً ل) یھدف إلى توفیر وسیلة سریعة معتمدة علمیHESPERمقیاس احتیاجات أوضاع الطوارئ المتوقعة (  . أ االحتیاجات  مسحا
  الضروریة المتوقعة للسكان المتأثرین بطوارئ إنسانیة واسعة المدى، مثل الحرب أو النزاع أو كارثة طبیعیة رئیسیة

                                                             
 أو المجتمع زعماء العادة من وھم. عنھا والتعبیر القضایا من العدید في مجتمعھ أراء تمثیل على قادراً  الرئیسیة المعلومات موفر یكون أن ینبغي 8

 ممثلیھم
ً  یمكن 9  المقیمون یطرحھا التي األسئلة جمیع على یردون أنھم حیث بالمستجیبین الرئیسیین المعلومات موفري تسمیة أیضا
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التفصیل الرئیسي للمجموعات ھو: رجال / نساء / صبیان / فتیات / شیوخ / أشخاص ذوي إعاقة / مجموعة عرقیة أو دینیة   . ب
 ل المجموعات متأثرة بطریقة مشابھة / ال أعلم(حدد) / آخرون (اشرح) / ك

  

  تدرج استمارة االستقصاء

  بدمج األنماط المختلفة و/أو مكوناتھا یمكن تصغیرھا بسھولة لتتوافق مع سیاق محدد وعوائق زمن/موارد قائمة.

في استمارة االستقصاء. یمكن أن تستخدم النتائج الولیة  2710الـ تدقیقإضافة لذلك لیس من الضرورة تضمین كل أسئلة ال
المستقاة من استعراض البیانات الثانویة، ولمحات الكارثة والدروس المستفادة كأساس یشیر إلى األسئلة التي یمكن االستغناء 

  قیة ذات الصلة.یة واألسئلة النطاتدقیقعنھا أو تضمینھا. ویشمل االستبیان الوارد أدناه كمثال بعض األسئلة ال

  2والمرحلة  1: المقاربة النمطیة المقترحة بین المرحلة 5الجدول 

عوائق وفرة الموارد/  مكونات النمط النمط
 )1الزمن (المرحلة 

عوائق قلة الموارد/ الزمن 
 )2(المرحلة 

 نعم (إجباري) نعم (إجباري) مسحوصف ال ما وراء البیانات
 (إجباري)نعم  نعم (إجباري) وصف المجتمع

موفر معلومات رئیسیة 
 عامة

 نعم نعم تدقیق
 تعم ال نطاقیة
 ال نعم ترتیب

موفر معلومات 
 متخصصة

 نعم ال مكونات القطاع

 نعم (إجباري) نعم (إجباري) مالحظات مسحفریق ال
 نعم (إجباري) نعم (إجباري) تدقیق

 نعم (إجباري) نعم (إجباري) ترتیب
  

  االستقصاءقالب استمارة 
االستبیان الوارد أدناه مثال الستمارة االستقصاء القیاسیة المعدلة لتتوافق مع وضع معین. وھي تشمل جمیع األنماط األربعة 

الواردة في نمط موفر المعلومات الرئیسیة العامة حیث ھذه وحدھا تنطبق ھذا  تدقیقفقط من أسئلة ال 10ولكن استخدمت 
  الوضع.

  البیاناتنمط ما وراء 

  التاریخ
  اسم المقیم
  المقاطعة
  المنطقة

  المنطقة الفرعیة
  اسم المكان

  نوع المستوطنة

                                                             
 منظمة ).HESPER( المتوقعة الطوارئ أوضاع احتیاجات بمقیاس الخاص المقیاس مع الدلیل في الكاملة القائمة على الحصول یمكن 10

 ).2011( كولیج كینقز كلیة العالمیة، الصحة
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_2405.pdf 
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  مأوىنوع ال
  نوعیة السكان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ X إحداثیات نظام المالحة العالمي
Y ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  نمط موفر المعلومات الرئیسي العامة
الحظ ضرورة تغییر كلمة "مجتمع" بالكلمة األكثر مالءمة للصیغة الجغرافیة المحلیة (مثًال قریة، مدینة، جوار، معسكر ..الخ) 

  في كل استمارة االستقصاء
 مجتمعك لعدم حصول الناس على الماء الكافي الصالح للشرب والطبخھل ھناك أي مشكلة خطیرة في  .1
 غیر معروف               ال                نعم  
 منھا بالترتیب) 4ما ھي مصادر الماء الرئیسة في مجتمعك؟ (سجل حتى  
  جمام أو بئر مع طلمبة صالحة للعمل 
  جمام أو بئر مع مضخة یدویة صالحة للعمل 
  ینبوع محمي 
  بئر محمي 
  ماء مواسیر 
  ینبوع غیر محمي 
  بئر مفتوح غیر محمي 
  ماء سطحي 
  باعة ماء تقلیدیین 
  مساعدة إنسانیة 
ً لعدم وجود الطعام أو عدم وجود طعام جید أو  .2 ھل ھناك أي مشكلة خطیرة في مجتمعك متعلقة بالطعام؛ مثال

 الطعاملعدم إمكانیة طبخ 
 ال        غیر معروف       نعم 
 منھا بالترتیب) 4(سجل حتى في مجتمعك  بالغذاءما ھي الھموم الرئیسیة المتعلقة  أ2
  الطعام غیر كافي 
  الطعام غیر جید بما یكفي 
  ال توجد مرافق طبخ 
  ال توجد أدوات طبخ 
  ال یوجد وقود طبخ 
  فقدان األرض الزراعیة  
ً األدوات، إمكانیات التخزین، البذور ..الخ)    فقدان الموارد الزراعیة (مثال
  عدم وجود أسواق –عدم إمكانیة الوصول المادي لألسواق  
  عدم وجود دخل، موارد لشراء الطعام 
  أخرى 
 الناس منذ الكارثة في المتوسط؟ھل ھناك تحول محسوس في الكمیة االجمالیة التي بأكلھا  ب2
  زادت الكمیة المستھلكة 
  نقصت الكمیة المستھلكة 
  الكمیة المستھلكة ھي نفسھا 
  ال أعلم 
  غیر مطابق 
 بالترتیب) 3الرئیسیة في مجتمعك (سجل  الغذاءما ھي مصادر  ج2
  إنتاج كسب عیش 
  السوق المحلي 
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  إعانة إنسانیة 
  أخرى (حدد)  
 إلى برامج التغذیة التالیة؟ أھل لدى الناس بمجتمعك إمكانیة مدخل د2
  إدارة سوء التغذیة الحاد (قائم على المرافق)  
  إدارة سوء التغذیة الحاد (قائم على المجتمع)  
  إدارة سوء التغذیة المعتدل  
  أخرى (حدد)  
  غیر مطابق 
 للناس للعیش فیھ مناسببعدم وجود مكان  خطیرة في مجتمعك متعلقةھل ھناك أي مشكلة  .3
 غیر معروف         ال              نعم 
 بالترتیب)  4ما ھي نوعیة المالجئ الرئیسیة التي یعیش فیھ الناس بمجتمعك (سجل  أ3
  بیت أو شقة 
ً من مواد بناء مستعملة..الخ) مأوى    محسن (مثال
  خیام 
  مالجئ مؤقتة أو انتقالیة خالف الخیام (مصنوعة من مواد موزعة..الخ) 
  ً   مساكن مھدمة مصانة جزئیا
  مباني مستخدمة كمساكن جماعیة 
  مباني أخرى (مثالً بیوت ضیافة لدى األسر، مساكن مستأجرة) 
  مأوىدون ب 
 بالترتیب) 4(سجل  ما ھي األوضاع الرئیسیة التي یعیش فیھا الناس بمجتمعك ب3
  غیر نازحین 
  أسر مستضافة 
  مراكز جماعیة 
  معسكرات مخططة 
  معسكرات عشوائیة 
  مستوطنات متفرقة 
  أخرى (حدد) 
 ؟بالترتیب) 4(سجل  مأوىما ھي الھموم المتعلقة بتوفیر احتیاجات ال ج3
  مأوىال یوجد  
  المالجئ مزدحمة 
  إلى درجة أنھا ال تصلح للسكن المساكن مھدمة 
  مواد البناء الالزمة إلصالح / بناء المالجئ غیر متوفرة 
  المھارات الالزمة إلصالح / بناء المالجئ غیر متوفرة 
  تظلمات محتملة بشأن قضایا األرض 
  الناس یفتقرون إلى المواد المنزلیة األساسیة 
  أخرى (حدد) 
 خطیرة في مجتمعك ألن الناس لیس بإمكانھم الوصول بسھولة وأمان لمراحیض نظیفة؟ ھل ھناك أي مشكلة .4
 غیر معروف      ال                    نعم 
ھل ھناك أي مشكلة خطیرة في مجتمعك بسبب الصعوبة في محافظة الناس على نظافتھم (مثالً لعدم التوفر  .5

 االستحمام)الكافي للصابون أو الماء أو مكان 
 غیر معروف          ال              نعم 
أن الناس لیس لدیھم مالبس أو أحذیة أو مراتب أو مالءات  ھل ھناك أي مشكلة خطیرة في مجتمعك بسبب .6

 جیدة أو جیدة بما یكفي؟
 غیر معروف           ال             نعم   
 أن الناس لیس لدیھم دخل أو مال أو مصادر كافیة للعیش؟ ھل ھناك أي مشكلة خطیرة في مجتمعك بسبب .7
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 ال        غیر معروف            نعم 
ً ما ھي مصادر الدخل الرئیسیة في مجتمعك (سجل  أ7  بالترتیب) 4تقلیدیا
  الزراعة 
  الرعي- الزراعة 
  الرعي 
  أعمال صغیرة / تجارة 
  غیر متوفرةمھارات صیانة / بناء المالجئ  
  عمالة یومیة 
  أخرى (حدد) 
  ال أعلم 
ً ألن الناس لدیھم أمراض بدنیة أو  ھل ھناك أي مشاكل خطیرة في مجتمعك بسبب .8 الصحة البدنیة (مثال

 جروح أو اعاقات؟
 غیر معروف      ال             نعم   
ھل ھناك أي مشاكل خطیرة في مجتمعك ألن الناس ال یستطیعون الحصول الرعایة الصحیة الكافیة ألنفسھم  .9

ً العالج أو األدویة أو الرعایة الصحیة خالل الحمل والوالدة)  (مثال
 غیر معروف      ال          نعم       
 التالیة. بالناس في مجتمعك على الخدمات الصحیة أیحصلھل  
  ً   واقي ذكري مجانا
  التسلیم المنزلي النظیف 
  الترویج للنظافة 
  استشارات مرضى العیادات الخارجیة 
  التطعیم الدوري 
  رعایة أمراض النساء الضروریة األساسیة 
ً واالیدز     المعالجة الوقائیة بعد التعرض لعدوى األمراض المنقولة جنسیا
  المرضى المنومین 
  الجراحة 
  رعایة أمراض النساء الشاملة 

ً بسبب  ھل ھناك أي مشاكل خطیرة في مجتمعك ألن الناس .10 غیر آمنین أو محمیین حیث یعیشون اآلن (مثال
 النزاع أو العنف أو الجریمة في مجتمعك أو قریتك أو مدینتك)؟

 غیر معروف      ال                   نعم 
 ؟بالترتیب) 4ما ھي الھموم الرئیسیة المتعلقة باألمن (سجل  أ10
  ال توجد مشاكل  
  لم یتم توفیر أمن كافي 
  ممثلو األمن یسیئون لمواطني المجتمع 
  ال أعلم 

ما ھي المسائل الرئیسیة المتعلقة بالسالمة التي یواجھھا الناس في مجتمعك  (سجل  ب10
 بالترتیب) 4

 

  ھجمات أو تفجیرات 
  معارك أو اشتباكات بین مجموعات مسلحة 
  عنف مسلح 
  الحربوجود ألغام أو متفجرات من بقایا  
ً ھزات زلزالیة الحقة..الخ)    استمرار التھدیدات من الكوارث الطبیعیة (مثال
  القتل المتعمد للمدنیین بواسطة العسكریین أو المجموعات المسلحة 
  اإلعدامات أو أعمال القتل األخرى 
  االختفاء القسري أو بدون رضاء 
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ً االبتزاز، السخرة، سوء المعاملة البدنیة..الخ    سوء معاملة المواطنین (مثال
  النوعالعنف القائم على  
  االعتقال والحبس التعسفي 
  االختطاف وأخذ الرھائن 
  النزوح 
  التجنید القسري 
  أخرى 
  ال أعلم 

 ؟على كل المطابقة) ما ھي اآللیات األمنیة الرئیسیة في مجتمعة (أشر ج10
  الشرطة 
  مجموعة معینة- الشرطة 
  القوات الوطنیة المسلحة 
  مجموعات أمنیة مجتمعیة/مراقبین أھلیین 
  أخرى 
  ال أعلم 
  یشمل الوصول االعتبارات الشخصیة والمالیة والثقافیة  . أ

وفرة المصادر الصحیة). یوصى نظام ترسیم 0یتم اختیار الخدمات (أو الرزم) من خدمات قائمة فحص   . ب
ً أوسع للوضع فیما یتعلق بالوصول للخدمات الصحیة مثل أمراض النساء  باختیار الخدمات التي تعطي فھما

 األساسیة
  

  ترتیب وتحدید المجموعات األكثر تأثراً 
) وسجل 6حتى الرجاء تحدید الھموم ذات األولویة داخل مجتمعك ضمن كل البنود المحددة "كمشاكل خطیرة" (رتب 

. ً   المجموعات في مجتمعك التي قد تكون أكثر تأثرا
  المجموعات األكثر تأثراً  تدقیقبند ال الترتیب

  رجال 1ھم ذو أولویة رقم  1
  نساء

  صبیان
  فتیات
  شیوخ

  أشخاص ذوي إعاقة
  مجموعات عرقیة أو دینیة معینة

  أخرى (حدد)
  المجموعات متأثرة بنفس المستوىكل 

  ال أعلم
  رجال 2ھم ذو أولویة رقم  2

  نساء
  صبیان
  فتیات
  شیوخ

  أشخاص ذوي إعاقة
  مجموعات عرقیة أو دینیة معینة

  أخرى (حدد)
  كل المجموعات متأثرة بنفس المستوى
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  ال أعلم
  رجال 3رقم ھم ذو أولویة  3

  نساء
  صبیان
  فتیات
  شیوخ

  أشخاص ذوي إعاقة
  مجموعات عرقیة أو دینیة معینة

  أخرى (حدد)
  كل المجموعات متأثرة بنفس المستوى

  ال أعلم
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مسحنمط فریق ال  

  ترتیب األولویة والشدة

ً  تدقیقبند ال ترتیب  مالحظات/مبررات الشدة مجموعات أكثر تأثرا
   رجال 1ھم ذو أولویة رقم  1

   نساء
   صبیان
   فتیات
   شیوخ

   أشخاص ذوي إعاقة
   مجموعات عرقیة أو دینیة معینة

   أخرى (حدد)
   كل المجموعات متأثرة بنفس المستوى

   ال أعلم
   رجال 2ھم ذو أولویة رقم  2

   نساء
   صبیان
   فتیات
   شیوخ

   أشخاص ذوي إعاقة
   مجموعات عرقیة أو دینیة معینة

   أخرى (حدد)
   كل المجموعات متأثرة بنفس المستوى

   ال أعلم
   رجال 3ھم ذو أولویة رقم  3

   نساء
   صبیان
   فتیات
   شیوخ

   أشخاص ذوي إعاقة
   عرقیة أو دینیة معینةمجموعات 

   أخرى (حدد)
   كل المجموعات متأثرة بنفس المستوى

   ال أعلم
  

 مؤشر الشدة
ً عاجالً  أحمر  وضع قاسي یتطلب تدخال

 وضع مثیر للقلق یتطلب المراقبة برتقالي
 مسحانعدام البیانات أو عدم موثوقیتھا. یتطلب المزید من ال أصفر

نسبیا أو السكان المحلیون قادرون على التعامل مع الكارثة. ال یتطلب المزید من وضع عادي  أخضر
 اإلجراءات
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  المراقبة المباشرة :                                                         :3 ملحق
النقاط الرئیسیة وحدھا ھنا،  إعادةسیتم  لذلكوجدت ھناك العدید من المصادر الجیدة حول المراقبة كطریقة جمع المعلومات، 

بالرغم أننا قد جمعنا معلومات بصورة غافلة ومن مجرد النظر إلي من حولنا، أال انھ تلزمنا جھود واعیة لتوثیق ما 
  نراه،ونسمعھ،ونشمھ وان نستخدمھ لتشكیل فھمنا لوضع أو معضلة معینة . 

وجود لسلوك،ھدف، أو حدث محدد . وبالمقابل، لعدم وجودھا أو  ھناك نوعان من المراقبة، ھیكلیة :  وھى عندما نبحث عن
ھیكلتھا عندما نبحث في كیفیة القیام باألشیاء وما ھي القضایا الموجودة، وبینما یتطلب األول مرجعیة بسیطة للتذكیر والتسجیل 

  ءا علي المراقبة .  فأن الثاني یتطلب مجموعة قصیرة من األسئلة المفتوحة والنھائیة والتي سیجاب علیھا بنا

   نقاط القوة والعوائق في المراقبة المباشرة :
المراقبة المباشرة عبارة عن طریقة سریعة وفعالة ومكلفة لجمع البیانات في حالة الطوارئ، إذ أن ذلك یساعد في وضع أطار  

قیل لك في إثناء المقابالت. ومع ذلك، للنقاشات المستقبلیة اإلجابات المتضاربة للسكان في حال تعارض بین ما رأیت وبین ما 
لك محدودة االستخدام عندما تتطور الكوارث بعشوائیة ذالوضع وھي ب عننھ یوفر لمحة سریعة إف –وكما في آلیة جمع البیانات 

ون أو یكون ھناك صراعات. وبالمثل فأنھا توفر معلومات جزئیة فقط عن قدرات المجتمع وأولویاتھ. لضمان أن المراقبین یع
                                                                                          تماما بان مفاھیمھم الخاصة وتوقعاتھم  إنما ھي موضوعیة وتؤثر في كیفیة إعدادھم للتقاریر وتفسیر مالحظاتھم .                      

                                                      دئ األساسیة للمراقبة المباشرةالمبا
یجب علي كل أداة لجمع البیانات أن تضع بندا للمراقبة المباشرة للتعقیب وتسجیل المالحظات حسب ما ساعدت علي إضافة في 

مسح وفھم قیمة مالحظاتھم سیاق الكالم أو معني لجامع البیانات، فالتحضیرات المالئمة للزیارات ما قبل المیدانیة تساعد علي 
                وأھمیة تسجیلھا بصورة منظمة، أیضا یجب أن تفصل المالحظات من المستجیبین "عقب أو استجب".                                         

الخدمات االجتماعیة مراكز الصحة وغیرھا من البني التحتیة ك –نقاط المیاه  –توفر المراقبة معلومات فوریة عن المدارس 
وأنظمة الصرف الصحي، وھي تساعد أیضا علي مسح أوضاع األھالي الجسدیة والنشاطات والمضاعفات االقتصادیة ( 
إسكان، مواشي ) وتقویة العالقات داخل المجتمع إضافة إلى آلیات التأقلم والوصول إلي المساعدات، یجب أن یجتمع فریق 

إلي االھتمام لتجنب النقص  علي األقل لمراجعة التطور وتقریر أي المناطق ما زالت بحاجة المسح خالل كل زیارة مرة واحدة
في البیانات األساسیة، وأخیرا یجب أن یكون استخالص البیانات مع كل أعضاء الفریق منظما إلحصاء ومطابقة المالحظات 

یق أن یضعوا سویا المستوى األول للتحلیل . واستخراج التوصیات األخیرة معا حیث یمكن للحكم الخبیر مع أعضاء الفر
رازھا حني یتم تحلیل تلك التناقضات  إبوالمناطق حیث كان فریق المراقبة والتي ال تتطابق مع االستجابات السكانیة یمكن 

  وتحدید التقاطعات .   

 اختیار موفري المعلومات الرئیسیین
علومات التي یمكنھم توفیرھا. ویعتمد عدد ونوعیة موفري المعلومات یتم اختیار موفري المعلومات الرئیسیة على أساس الم

الرئیسیة الذین یتم اختیارھم بكل موقع على تواجد الناس، ومدى اطالعھم أو سعة أفقھم، وطبیعة الكارثة  والوقت الذي یمكن 
كما یجب تمثیل كل المجموعات تكریسھ بالموقع. ویجب االستعانة باألفراد من كال الجنسین وجمیع المجموعات العمریة  

االجتماعیة  والدینیة واألقلیات العرقیة. وحیثما توجد مجموعات سكانیة مختلفة مثل مضیفین ونازحین، من المھم الحصول على 
  معلومات رئیسیة من كال المجموعتین. وكلما كان االختیار أوسع، كلما قل خطر التحامل.

  علومات الرئیسیینالمبادئ األساسیة لمقابالت موفري الم
ً من خبیر. وبغض  إن تصمیم وتخطیط المسح، خاصة للعینات، وعملیة اختیار الموقع، وتصمیم آلیة جمع البیانات تتطلب دعما

ً وضبطھ.  النظر عن أن آلیة البیانات قائمة فحص مفتوحة  أو استبیان مغلق، یجب اختباره میدانیا
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ً من حیث  ً أن یكون فریق المسح، بصورة أقل، متوازنا ً یجب أن تضم السلطات  النوعینبغي أیضا والعمر وحیثما كان ممكنا
 الوطنیة المحلیة.

یجب أن یفھم المستجیبون لماذا تتم مقالتھم ، وما الذي یتم فعلھ بالمعلومات التي یشاركون فیھا وأن رفضھم التجاوب لن یكون 
  لھ ضرر علیھم.

قد یستدعي األمر تعدیل تسلسل األسئلة أو أال تتم تغطیة كل قائمة األسئلة خالل المقابلة. وكلما اختلفت طرق جمع المعلومات 
ً للوقت . ً وھدرا   في المواقع المختلفة، كلما أصبح رسم صورة شاملة للوضع اإلنساني في المنطقة المتأثرة أكثر تحدیا

ة، یجب تنظیم تلخیص یومي للسماح  للمقیمین بمقارنة النتائج واالنطباعات وتنفیذ تحلیل أولي كما ھو الحال في المراقبة المباشر
  قائم على حكمھم الخبیر.

  قراءات إضافیة
  تقنیات المراقبة المباشرة وموفر المعلومات الرئیسي لجمع البیانات خالل المسح السریع - ملخص فني

(Technical brief. Direct observation and key informant techniques for primary data 
collectionduring rapid assessments (ACAPS, June 2011) 

ً التابع لمجلس الالجئین النرویجي ومكتب تنسیق  موجھ حول تصنیف األشخاص النازحین داخلیا (مركز مراقبة النازحین داخلیا
 الشئون اإلنسانیة

Guidance on Profiling Internally Displaced Persons (Norwegian Refugee Councilʼs 
InternalDisplacement Monitoring Centre and OCHA, April 2008) 

للطوارئ مأوىمساعدات الطوارئ والغذاء وال –كتیب برنامج الغذاء العالمي   
WFP EFSA Handbook (WFP, 2009) 

  لألمم المتحدةكتیب األمم المتحدة لمسح وتنسیق الكوارث التابع 
UNDAC Handbook (OCHA, 2006) 

  مالحظات موجھ المسح السریع األولي
Initial Rapid Assessment Guidance Notes (Global Health Cluster, 2009) 



31 

  : مقابالت موفري المعلومات الرئیسیین4ملحق 
ھي احدي اآللیات الشائعة في المسح لجمع البیانات اإلضافة إلي المراقبة المباشرة فإن مقابالت موفري المعلومات الرئیسیین 

یكلف بجمع المعلومات - في المسح السریع، وخالل ھدا النوع من المقابالت فأنھ الفرد ذو األولویة المعرفیة بالمجتمع المتأثر
ً دینیا أو مواطنا محلیا . الموفر بیانات األساسیة حول وقع الكوارث واحتیاجات المجتمع الضروریة،وعادة ما یكون زعیما

الرئیسي ھو مطلع جید في حاالت الطوارئ، أو المنطقة أو المجتمع أو معرفتھ الدقیقة بقطاع معین مأخوذ بعین أالعتبار، أو 
قضیة حساسة. بینما ال یعتبر الناس العادیون كموفري بیانات رئیسیین. ولكن ھؤالء یمكنھم امتالك تجارب شخصیة ذات قیم 

قد تكون ربة منزل موفر بیانات رئیسیة حول االحتیاجات الضروریة بالنسبة لألمھات،  –علي سبیل المثال  -عامة لمشاركتھا 
وأیضا الشخص غیر القادر علي المشي دون مساعدة ؛ باستطاعتھ أعطاء بصیرة عمیقة وفریدة عن تحدي الوصول إلي 

             عدات في حالة العیش مع إعاقة.  المسا

                               - المعلومات الرئیسي : يمعیقات في مقابالت موفرنقاط القوة وال
البیانات الرئیسي علي جمع المعلومات بصورة سریعة وبأقل المصادر وتعطي وجھة نظر نوعیة  يتساعد مقابالت موفر

ظور غیر موضوعي. فالمعلومات وشمولیة حول تأثیر األزمة علي أعضاء المجتمع  ویعتبر المقید األكبر لھا تزویدھم بمن
  تصبح منحازة ألراء  المستجیبین الشخصیة وخلفیاتھم الثقافیة ویجب أخد كل منھما في االعتبار عند تحلیل االستجابات.   

   -اختیار المقابالت شبھ الھیكلیة والھیكلیة :
  عندما تلتزم بمقابلة موفر معلومات رئیسیة یمكنك االختیار بین الھیكلیة وشبھ الھیكلیة، وھنا بعض القضایا التي یجب

  أن تؤخذ في عین االعتبار:  
  المقابلة شبھ الھیكلیة (قائمة الفحص ) :  وھي مقابلة للتوجیھ حیث یمكنك التقریر خالل مجموعة محدودة من األسئلة

تھیة لكسب الوقت، عملیة تحلیل نتائج البحث من المقابالت شبھ الھیكلیة ھي عملیة مضنیة ومكثفة ألن المفتوحة المن
  ھناك دائما معدل إجابات أكبر من كل أشكال جمع المعلومات األخرى.             

 المواضیع  المقابالت الھیكلیة (االستطالع ):  وتقتضي أن یطلب شخصا من آخر قائمة بأسئلة محددة سلفا حول
المختارة باستخدام االستطالع . تكون كل المقابالت  منظمة بدقة ومقدمة في نفس الترتیب وتكون  األسئلة مجموعة 
علي نحو صحیح حتى یتم عقد المقارنات بكل ثقة بین عینات المجموعات  الفرعیة، أو مراحل المسح  المختلفة. 

من المسح. فما أن تعطي نتائج البحث من المرحلة األولي حتى تحدد  ینصح بالمقابالت الھیكلیة في المرحلة الثانیة
  الدالئل حول المعلومات الالزمة والمناطق المستھدفة للمزید من االستطالع .

  : المفتوحة أو المغلقة ذات النھایاتاألسئلة 
(أ إجابات محددة، والتي عادة ما تكون لدي األسئلة النھائیة المفتوحة أو المغلقة إجابات محددة، والتي عادة ما تكون قصیرة 

واقعیة وسھلة التحقق منھا وھي عموما سھلة في جمعھا وتحلیلھا، كما أنھ ال تتطلب عملیات  –قصیرة (إجابات بنعم أو ال ) 
  تسجیل معقدة.
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: تعریف السیناریو األولي5ملحق   

 تعریف السیناریو األولي (اسم الدولة)
لحالة اإلنسانیةا خلفیة عن الوضع  

 وصف األزمة
 
 
 
 
 
 

 

 درجة خطورة تأثیر األزمة
 
 
 

 االحتیاجات
 

 المجموعات المتأثرة:
 
 
 

 (احتیاجات كل قطاع)

 القطاعات المتأثرة:
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



33 

 القدرة على االستجابة  لمعینات اإلنسانیةلوصول ال
 اإلمدادات اللوجستیة

 
 
 
 

 العوائق األمنیة
 
 
 
 
 

العسكریةالمدنیة /   
 
 
 
 
 

 (القدرة داخل القطر وتحلیل الفجوة)

 األولویات اإلنسانیة اإلستراتیجیة التغطیة والفجوات
 (القدرة داخل القطر وتحلیل الفجوة)

 
 
 
 
 
 
 
 

 (القدرة داخل القطر وتحلیل الفجوة)
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 السیناریوھات
 مسمى السیناریو مسمى السیناریو

السیناریو األكثر احتماالً/ 
 األوسط

السیناریو األكثر احتماالً/   ×    مستوى االحتمال
  األوسط

  ×    مستوى االحتمال
 ×     مستوى التأثیر ×     مستوى التأثیر

 االفتراضات الجوھریة والتأثیر االفتراضات الجوھریة والتأثیر
(المخاطر والفرص وعوامل التفجیر) االفتراضات  

: (تقدیرات السكان المتأثرین وأنماط النزوح، ارتفاع األسعار، األزمةالتأثیر العام وتأثیرات 
 فوضى السوق، تلف المحاصیل ..الخ)

 الجھات المتأثرة:
 القدرة على االستجابة وتحلیل الفجوة:

(المخاطر والفرص وعوامل التفجیر) االفتراضات  
النزوح، ارتفاع األسعار،  : (تقدیرات السكان المتأثرین وأنماطالتأثیر العام وتأثیرات األزمة

 فوضى السوق، تلف المحاصیل ..الخ)
 الجھات المتأثرة:

 القدرة على االستجابة وتحلیل الفجوة:
 السكان المعرضون للمخاطر والفترة التقدیریة للطوارئ السكان المعرضون للمخاطر والفترة التقدیریة للطوارئ

ً النازحون أشخاص معرضون للخطر في حالة حدوث سیول  المجموعات المتأثرة (مثال
 إضافیة): 

ً (أعداد ودیموغرافیا سكانیة، ومجموعات   وخصائصھم محددة، وآلیات  أكثر تعرضا
 التعامل):

ً نزوح في مالجئ غیر كافیة، الحصول على الخدمات األساسیة، فقدان  كیفیة تأثرھم (مثال
 الممتلكات):

ً في  المواقع مباني عامة في مناطق حضریة، في معسكرات نزوح ..الخ):(مثال  
: الفترة الزمنیة التي تظل المساعدة مطلوبة خاللھا  فترة وضع الطوارئ  

ً النازحون أشخاص معرضون للخطر في حالة حدوث سیول  المجموعات المتأثرة (مثال
 إضافیة): 

ً أكثر (أعداد ودیموغرافیا سكانیة، ومجموعات   وخصائصھم محددة، وآلیات  تعرضا
 التعامل):

ً نزوح في مالجئ غیر كافیة، الحصول على الخدمات األساسیة، فقدان  كیفیة تأثرھم (مثال
 الممتلكات):

ً في مباني عامة في مناطق حضریة، في معسكرات نزوح ..الخ): المواقع (مثال  
ا: الفترة الزمنیة التي تظل المساعدة مطلوبة خاللھ فترة وضع الطوارئ  

 العوائق التشغیلیة العوائق التشغیلیة
 األمن، والوصول واالتصال األمن، والوصول واالتصال

 االحتیاجات األولویة االحتیاجات األولویة
 المجموعات األكثر تأثراً:

 المناطق األكثر تأثراً:
 القطاعات التي بحاجة لمساعدة فوریة

االستعداد للتدخل/المسح)(بما في ذلك إجراءات التدخالت الرئیسیة   

 المجموعات األكثر تأثراً:
 المناطق األكثر تأثراً:

 القطاعات التي بحاجة لمساعدة فوریة
(بما في ذلك إجراءات االستعداد للتدخل/المسح)التدخالت الرئیسیة   
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 السیناریوھات
 األمن الغذائي الصحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المیاه واصحاح البیئة التغذیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الحمایة التعلیم



36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المبكر اإلنعاش  المأوى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 خارطة الوضع
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