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 المساعدة المتكاملة الحد األدنى من  –المساعدةتقديم الحد األدنى من ب)دعم مجتمع النازحين( إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 
 

 الحد األدنى للمعايير الدوليةمقابل  اتالمخيمالشبيهة ب النازحينتجمعات  مراكز االستجابة اإلنسانية في
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 جدول موجز
 

 تجمعاتلواعات النازحين تجم مراكزمواقع إستضافة النازحين )الخاصة بالمتكاملة مساعدة حزم ال من مؤشرتعكس الحد األدنى أدناه البيانات أن نرجو مالحظة 

 .صلةذات اللكتلة دليل الفني لالتحل محل ولن  تكون لغرض االستدالل األنشطةهذه ( والمراحل التي تلبي معايير اسفير لالستجابة اإلنسانية. العشوائية للنازحين
 

حد الؤيد تالنازحين(  )دعم مجتمعإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  المعنية بتوفير المأوى /كتلة فإن ال، م2017اإلنسانية لعام مساهمات لاصندوق  بخصوص

  .في موقع واحدالمتكاملة متعددة القطاعات(   ةلمرحلة المتوسطة )المساعدخالل اتقديم المساعدة األدنى ل
  

 ةلدولياايير لمعمن اد األدنى حالب التوافقمستوى   المحتملةالمساعدة حزمة من  الحد األدنى سانية لالستجابة اإلن الدولي سفيراالحد األدنى لمعيار 

 نظافة المياه، الصرف الصحي، ال

  الصحيةالتوعية 

  تم تلبية اإلحتياجات من المياه، الصرف

 المتضررين الصحي والنظافة للسكان 

ومشاركة المستخدمين في تصميم وإدارة 

 وصيانة المرافق عند الضرورة.

 

  يدرك الرجال والنساء واألطفال من

مجتمعات النازحين في جميع األعمار )

ر الصحة مخاطوالمجتمعات المضيفة( ب

ستعداد لتبني إالعامة الرئيسية ولديهم 

الظروف لحماية من تدهور ل تدابير

الصحية واالستفادة من والمحافظة على 

 أساسية

  ت م قنواالمخاطر المرتبطة بالنظافة واإلجراءات الوقائية بإستخدا بشأنتقديم معلومات بصورة منتظمة

 (االتصاالتالمية، التعليمية واالع  جلسات التوعية، المواد: مثل) المالئمة اإلتصاالت 

  ساسيةلنظافة األزمات امستل: العاجلة مواد النظافة في حينه لتلبية اإلحتياجات الفردية والجماعية بتوفيراإللتزام ،

ساس كل على أ رقالطسيتم تحديد )المواد الغذائية ومستلزمات النظافة البيئة  /لزمات الحفاظ على الكرامة مست

 (.حالة على حده

  توفير الرعاية لألطفال الصغار والرضع مع وسائل التخلص اآلمن من براز األطفال . 

  البولبعلى التحكم األشخاص الغير قادرين : على سبيل المثال)تزويد األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة/ 

، ل الصابونفية مثبكميات متزايدة من مواد النظافة الشخصية أو المواد اإلضاد( إسهال شدي لديهم سلس البول أو

 .السرير باالعتماد على التقييم الفردي أواني /أحواض 

 للتعرف على أو تحديد الحاالتستجابة مركزة مع النازحين والمجتمعات المضيفة إمجموعات  تنظيم. 

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 .الكاملةمرحلة اإلستجابة 

 تم : ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف

 .تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي جزئيا  

 تحت اإلستجابة المتوسطة:  اإلصطفاف

تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 

 جزئيا .

تم تحت اإلستجابة الكاملة:  اإلصطفاف

تلبية وتجاوز الحد األدنى للمعيار 

 الدولي.
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 المرافق المقدمة.

 

  والنساء لرجال اتم تسهيل وصول

)من أسر  رواألطفال من جميع األعما

في  المستضعفةالنازحين داخليا  واألسر 

فعاليات الى المجتمعات المضيفة( 

ستخدام المواد بشـم إالتعريف والتوعية 

فيها وذلك من أجل وإشراكهم الصحية 

ضمان نظافة وصحة وكرامة االفراد 

 .تهمسعادو

 (ساسيةباإلضافة إلى األ)متوسطة 

 تحديد المخاطر الرئيسية المؤثرة على الصحة العامة بالتشاور مع النازحين والمجتمعات المضيفة. 

 سلوكيات التوعية بشأن الظروف الصحية ورفع في تدهور الالمجتمعات في إتخاذ تدابير فردية وجماعية لمنع  مشاركة

 .تحقيق الصحة المطلوبةي لالسع

 التي وهجية ة بصورة منئوالمفاهيم الخاط ساسيةتقديم أنشطة ورسائل توعوية عن الصحة التي تعالج السلوكيات األ

 تستهدف سائر مجموعات المستخدمين. 

  ل حالة أساس ك على الطرقسوف يتم تحديد )اإللتزام بتوفير المواد اإلستهالكية  من المواد الصحية على أساس شهري

 (.على حده ويمكن ضمها خالل المراحل

  مواد بشكل تحفظي خاصة بالغسيل أو بالتخلص من مواد النظافة الشهرية للنساءتقديم. 

  األشخاص  لتشاور معا، (التي تعتمد على مراحل) أو المشتركة على مستوى األسرة  /تعزيزا  للبنية التحتية المجتمعية و

المراحيض  :مثل)ة تفاق على المواد النظافة الصحية اإلضافية الالزمة للحفاظ على البيئة المجتمعي، واإلالمتضررين 

 (. العامة، المخلفات الصلبة في المتنازل ومناطقة المجتمعات السكانية  الخ /العائلية المشتركة 

 (باإلضافة إلى المتوسطة)كاملة 

  ،مرض يأنتشار إ لمنعمع إستجابتك ونظام اإلستعداد لالنطالق ءم لكي تتالتجميع بيانات رصد أمراض الصحة العامة . 

  ةمتساوينظام مجتمعي إلدارة وصيانة المرافق عن الضرورة، ومساهمة المجموعات المختلفة بصورة تأسيس . 

 ادر على قنظام  لية أوآلفردية والجماعية من خالل إنشاء مشاركة المجتمع في الحفاظ على سلوكيات البحث عن الصحة ا

 ي.التكيف الذات

 إمداد المياه

 اكمية المياه والوصول اليه

  هناك وصول أمن وعادل لجميع

إمداد بكمية كذلك يوجد هناك المواطنين و

كافية من المياه الصالحة للشرب 

الطبخ والنظافة في أغراض ولالستخدام 

الشخصية والمنزلية. يوجد هناك نقاط 

للمياه العامة والتي تكون الى حد توزيع 

كاف قريبة لألسر تمكينهم من االيفاء 

 . بالحد األدنى من متطلبات استخدام المياه

 كمية المياه

  تعتبر المياه عذبة وذات جودة كافية

 أساسية

 الل نظام إمداد المياه من خ( لكل فرد في اليوم /لتر  15إلى  7.5من )حتياجات العاجلة والدنيا من المياه تلبية اإل

المياه،  شبكةلريع سترميم  /أليام األولى؛ إصالح وإعادة تأهيل طوال مدة انقل المياه بالشاحنات : مثل)اسب المن

 (. توفير مضخات، مولدات /إصالح 

  (.انظر التوعية الصحية)خزانات مياه آمنة على األقل لكل أسرة  2التحقق من توفر 

  0.2بمقدار  لكلوراتلبية الحد األدنى من معايير جودة المياه مع توريد مياه مزودة بالكلور وخالية من مخلفات 

 (.ليةوهذا يمكن تحقيقه مع نظام معالجة على دفعات، معالجة المياه المنز)لتر  /مليجرام  0.6إلى 

  ( رةالضرو تركيب خزانات مياه عند) ضمان قدرة تخزين جماعية كافية وآمنة لتلبية الطلب اليومي للمياه 

  (للمياه إمداد قاطتركيب ن)دقيقة  30مياه كافية وآمنة لتقليل وقت االنتظار إلى أقل من إمداد ضمان وجود نقاط 

 مراقبة منتظمة لجودة المياه. 

  تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في

 .المتوسطةمرحلة اإلستجابة 

 تحت إستجابة الكتلة  اإلصطفاف

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار: ساسيةاأل

 الدولي جزئيا .

 تحت إستجابة الكتلة  اإلصطفاف

 تلبية الحد األدنى للمعيارتم المتوسطة: 

 الدولي.

 تم تحت اإلستجابة الكاملة:  اإلصطفاف

 ي.تلبية وتجاوز الحد األدنى للمعيار الدول
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في يمكن استخدامها صالحة للشرب و و

ة والمنزلية بدون التسبب النظافة الشخصي

 في أي خطر على الصحة.  

 مرافق ومواد إستخدام المياه

  مرافق وإمدادات كافية بالمواطنين يتمتع

لتجميع وتخزين وإستخدام الكميات 

استخدامها الكافية من مياه الشرب و

الطبخ والنظافة الشخصية ألغراض 

ولضمان أن تبقى مياه الشرب آمنه حتى 

 يتم إستهالكها.  

 

  اء ع النسمبالتشاور  ةووضعها في أماكن أمن والحاالت الطارئة والغسيل المجتمعية لالستحمامتصميم نقاط

 (.يجب أن تكون المواد المستخدمة محلية)والفتيات 

 متوسطة 

 ة ظر التوعية )أنتحديد الطلب على المياه لألغراض المنزلية لضمان تنفيذ المعايير الفردية والجماعية المحدد

 الصحية(

  المتطلباترفع سعة نظام إمداد المياه لتلبية . 

 كاملة

 لمياه مراقبة دورية لمستوى ا 

 تعزيز نظام إمداد المياه المقدمة الى السوق المحلية )العام أو الخاص(. وهذا يمكن ان يشمل : 

 .بأسعار منخفضةتعزيز أنظمة بائعي المياه لضمان وصول آمن وعادل لمياه الشرب 

 بشبكات المياه القائمة، توسيع شبكة إمداد المياهبشأن ترميم وإعادة تأهيل متوسط 

اه مداد الميإأنظمة )مثل: اآلبار السطحية، أبار مياه جوفية( وربطها ب الحيويةتعديل وإصالح مصادر المياه 

 لزيادة توصيل الخدمات. 

 حلية ت المخدمات البلدية وبناء قدرات السلطا بالنظافة بأنظمة /الصرف الصحي وربط خدمات المياه و

  لمستخدمة المواد تحمام الشخصي وغسل المالبس )ينبغي ان تكون االسبشأن اتم تنفيذ النهج القائم على الطلب

 محلية(.

 التخلص من الفضالت 

 وصول الى مرافق التخلص األمن للفضالت 

  يحصل المواطنين على أعداد كافية من

المراحيض والتي تكون قريبة بشكل 

كافي من مساكنهم تسمح لهم بوصول 

وقات األسريع وأمن ومقبول في جميع 

 . ليال  ونهارا  

 تصميم وإنشاء وإستخدام دورات المياه

  تم وضع وتصميم وبناء وصيانة دورات

المياه بتلك الطريقة التي تكون مريحة 

 أمنة لإلستخدام.وصحية و

 سياسية

  تم التوصية بالنهج القائم على الطلب 

  المجموعات المستهدفة.لكافة مراحيض توفير 

  مرحلة  وم المحلي و النظاأبنظام البلدية التوصيل في ذلك  إعادة التأهيل، بماالى ينبغي األخذ بعين اإلعتبار

 .المخزونترحيل 

مة د المستخدن المواتكوود أماكنها بالتشاور مع النساء والفتيات )يوتحد ميمراحيض جديده، فينبغي تصمإنشاء تم إذا 

 محلية عند الضرورة(. 

 طارئةتوفير وصيانة مركز الغسل اليدوي للمالبس بالماء والصابون لكل مرحاض من مراحيض الحاالت ال. 

  (تكون المرافق نظيفة )أنظر التوعية الصحيةتضمن بأن صيانة مرافق الصرف الصحي أن 

 ةمتوسط

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 .المتوسطةاإلستجابة مرحلة 

 تحت إستجابة الكتلة  اإلصطفاف

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار: ساسيةاأل

 الدولي جزئيا .

 تم تحت اإلستجابة الكاملة:  اإلصطفاف

 ي.تلبية وتجاوز الحد األدنى للمعيار الدول
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 ستضافة النازحين.إفق الصرف الصحي عند إغالق مواقع يقاف مراإ 

  كاملة

مستخدمة واد الينبغي ان تكون المومرافق الصرف الصحي الفردية )بالنسبة لم تنفيذ النهج القائم على الطلب ت

 محلية(.

 إدارة المخلفات الصلبة

  المواطنين بيئة مقبولة ولم يتم يتمتع

تلويثها بواسطة المخلفات الصلبة، وكذلك 

وسائل للتخلص من مخلفاتهم لديهم 

 المنزلية بصورة مالئمة وفعالة.

 أسياسية

  بشكل  تجميعهال أوانيوضع المخلفات المنزلية في  بأن يتم، ترتيب نظام يضمن المتضررينفيما يتعلق بالسكان

ية الفردالمستلزمات دوري بغرض التخلص منها بشكل أمن. إذا كان ذلك ذو صلة، ينبغي ضمان تقديم 

 .الجماعيةألسرة و نفاط التجميع االى  والجماعية

  بيئة  يومي ومن ة المباشرة على أساسيالمعيشبيئتهم من  تجمعاتيتم إزالة كافة مخلفات السكان المقيمين في

 على أساس مرتين على االقل في االسبوع.  مواقع التجمعات

  لى موقع ععتماد السلطات المحلية ذات الصلة. باإلد عملية التخلص والمعالجة النهائية باإلتفاق مع يتحديتم

ع إستضافة قاأيام في مو 3التخلص النهائي، سيتم وضع نظام نقل لتجنب تخزين المخلفات الصلبة ألكثر من 

كل لق مشاجنب ختالنازحين. اإللتزام بالتخلص النهائي من المخلفات الصلبة بذلك األسلوب والمكان بحيث يتم 

 . المتضررينلسكان لتمع المضيف وصحية وبيئية للمج

  تنظيم حمالت تنظيف دورية للمخلفات الصلبة 

 ةمتوسط

  المخلفات  منبيئة األمن من المخلفات الصلبة مع الحد األدنى الناتج من خطر تلوث الوالخاضع للرقابة التخلص

 الصلبة للسكان. 

 ةكامل

  ير دة تدوالصغيرة أو اإليرادات اإلضافية من إعااألخذ بعين اإلعتبار الى إحتمال وجود فرص للمنشآت

 المخلفات

 من لبة وتوفير كوادر من االشخاص الذين يتعاملون مع عمليات التجميع والتخلص من مواد المخلفات الص

سب منال ومحصنين بشكديهم مالبس واقية لأولئك االشخاص المشتركين في تجميع  المواد بغرض معالجتها و

 .)ب( الكبد البائي ضد الكزاز والتهاب

 ية ية والمالالفن تأسيس نظام اكتفاء ذاتي لتجميع ونقل والتخلص األمن من المخلفات الصلبة )مثل: دعم القدرة

 لخدمات البلدية في جمع المخلفات(. 

 

 

 

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 .األوليةمرحلة اإلستجابة 

 لم: ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف 

 يتم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي.

 تحت إستجابة الكتلة  اإلصطفاف

 تم تلبية الحد األدنى للمعيارالمتوسطة: 

 الدولي.

 تم تحت اإلستجابة الكاملة:  اإلصطفاف

 ي.تلبية وتجاوز الحد األدنى للمعيار الدول
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 الصرف الصحي

  المخاطر الصحية والمخاطر خفض تم

األدنى في بيئة األخرى الى الحد 

المواطنين والتي تحدث نتيجة لعوامل 

 ياهالتعرية والمياه الراكدة بما في ذلك الم

العواصف، السيول ومياه  نالناتجة م

 الصرف الصحي.

 :أساسية

  وقف ة من تيتم الحفاظ على مناطق اإلقامة ونقاط توزيع المياه خالي بحيثتوفير مرافق صرف صحي مناسبة

 نظيفة.األمطار العواصف / ي مخلفات من مياه تبقى أو مياه الصرف الصحي 

  السوداء  الصرف الصحي الرمادية ومياه الصرف الصحيوإدارة المياه بشأن عن النظافة عمل أنشطة توعية

 على مستوى األسرة والمجتمع.

  يم ي وتقدعن كيفية التعامل مع مشكلة الصرف الصح المتضررينالسعي الى الوصول الى إتفاق مع المسكان

 ورة.  الضر لصرف الصحي والصيانة عندالخاصة با كافية من األدوات المناسبة لألعمال الصغيرةالكميات ال

  للوقاية  ةلصرف صحي فعاشبكة على للمالبس غسل اليدوي الالمياه ومرافق إمداد ضمان أن تحتوي كافة نقاط

 .من تكون مياه موحلة

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 ..ساسيةمرحلة اإلستجابة األ

 تحت إستجابة الكتلة للخط  اإلصطفاف

ر لم يتم تلبية الحد األدنى للمعيااألول: 

 الدولي.

 تم تحت اإلستجابة الكاملة:  اإلصطفاف

 ي.تلبية وتجاوز الحد األدنى للمعيار الدول

 لألمراض ةمكافحة الحشرات الناقل

 الوسائل و يتمتع المواطنون بالمعارف

هم ضد األمراض و المالئمة لحماية أنفس

شكل لألمراض التي ت الحشرات الناقلة

قائهم على بخطرا  كبيرا  على  الصحة أو 

 أمراض.بدون 

 أساسية

 شتمل تن أن تعرف على عدوك: التعاون مع خبراء لفهم نمط دورة حياة الحشرات الناقلة لألمراض والتي يمك

 ؛ دورة تكاثرها الموسمية و طرق إنتقالها.شائعة للتكاثرالماكن األعلى 

 معدية راض الالواقعين تحت خطر األم المتضررينعمل أنشطة التوعية  على رفع الوعي لدى كافة المواطنين ت

رق لطاحول االسباب المحتملة لألمراض المرتبطة بالحشرات الناقلة لألمراض وطرق انتقال العدوى و 

 المحتملة للوقاية

  ألطفالوالحماية المجموعات األكثر تعرضا  للخطر مثل األمهات الحوامل والمرضعات، بذل عناية خاصة 

 أولئك األشخاص ذوي الحركة المحدودة والمرضى. و، مسنينحديثي الوالدة، االشخاص الو الرضع

 ة:  متوسط

  افة خدام كلتجنب إنتشار البعوض أثناء بلوغ نشاط البعوض ذروته عن طريق إست المتضررينمساعدة السكان

 الوسائل الغير ضارة )مثل الناموسيات، الخ( التي تم تزويدهم بها.

 :ةكامل

 طر خدرجة  للحد منمع السلطات الصحية  بصورة كاملة اإللتزام ببرنامج مكافحة الحشرات الناقلة لألمراض

 البعوض )الحشرات الناقلة لحمى الضنك والمالريا(

 

 

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 .المتوسطةمرحلة اإلستجابة 

 تحت إستجابة الكتلة للخط  اإلصطفاف

ر لم يتم تلبية الحد األدنى للمعيااألول: 

 الدولي.

 تم تحت اإلستجابة الكاملة:  اإلصطفاف

 ياألدنى للمعيار الدول تلبية وتجاوز الحد
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 األمن الغذائي والزراعة

 األمن الغذائي العام

 األمن الغذائي العام

  يستطيع المواطنين الوصول بصورة

 كافية ومناسبة للغذاء بذلك األسلوب الذي

 يضمن لهم البقاء على قيد الحياة ومكافحة

تجريف ممتلكاتهم والمحافظة على 

 كرامتهم. 

 

 

 اإلنتاج األولي

  تم حماية ودعم آليات اإلنتاج

 األولي

 أساسية

 عتمدة المذائية لسلة الغالحد األدنى لمعايير اتلبية النوعية ) عناإلغاثة بدون شروط ات عينية لمواد األغذية توزيع

اجلة ولم ئية عمساعدة غذاة الى ( الى األشخاص النازحين الذين هم بأمس الحاجلكتلة األمن الغذائي والزراعة

 يستقروا حتى األن. 

  :ةمتوسط

  ،و سيتم أ( العامة لغذائيةالمساعدة ااألطعمة اإلغاثية )تقديم يتم سحالما يستقر السكان النازحين داخليا  بشكل كافي

 ل السوقتحليعلى  الماليةاالت النقدية / الحو المساعدات. سوف تعتمد مالية حواالتقسائم نقدية أو بإستبدالها 

الكميات ذية بعتماد على ومهنية السوق المحلية )تفضيالت المستفيد، توفر أغالمبين بالتفصيل باإل والسياق

ار حة التجاألسر المستهدفة، مصلمناطق والجودة المطلوبة والقدرة على توريد األغذية، قرب األسواق من 

 من و اإلستقرار   الخ(.المشاركة في الحواالت النقدية / القسائم المالية، األب

  ة:كامل

  موجهة الألصول( العمل/ خاصة بانقدية مشروطة بالنازحين داخليا  في المجتمعات الريفية المضيفة مساعدة سيتم

 إعادة تأهيل األصول الزراعية.نحو 

 ألغذية. انتاج سيتم تقديم مدخالت زراعية )مثل: بذور، معدات يدوية الخ( لرفع اإلنتاج الزراعي + تسويق وإ  

   صول أهيل األعادة تإق والمجتمعات المضيفة عن طريومجتمعات النازحين المضيفة سيتم دعم النازحين داخليا

، لحيواناالعيش مثل صحة  بإستعادة سبل كسالزراعية، وأصول الثروة الحيوانية والسمكية بالتركيز على 

لثروة ا المج المدخالت الزراعية، إنتاج الحبوب، الخضروات / الزراعة المنزلية، توفير مدخالت العمل في

 السمكية الخ.

  عات والمجتماخليا  دسيتم توجيه األنشطة المذكورة أنفا  إلى النازحين داخليا، والمجتمعات المستضيفة للنازحين 

صول مع األشخاص القادرين على العمل، والوصول إلى االراضي، والوصول إلى اال المستضعفةيفة المض

 .(اإلنتاجية

 

 

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 .الكاملة الكتلةمرحلة إستجابة 

 ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف :

تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 

 .جزئيا  

 تحت اإلستجابة المتوسطة:  اإلصطفاف

تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 

 ..جزيا  

 تحت اإلستجابة الكاملة: تم  اإلصطفاف

 ..تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي

 

 التخطيط للمعونات الغذائية

 تخطيط الحصص التموينية

  تم تصميم حصص اإلعاشة لعمليات

بين  الثغرةتوزيع أغذية عامة لسد 

  عةائي والزراألمن الغذلكتلة ا المعتمدةمعايير السلة الغذائية من سوف تكون الحصص التموينية المقدمة وفقا  للحد األدنى 

 .٪ من االحتياجات الغذائية لألسر شهريا  75لسلة األغذية والبقاء على قيد الحياة التي تقدم 

 معيار اسفير الدولي من لحد األدنى لسلة األغذية مع االحتياجات من السعرات الحرارية اليومية لألفراد وفقا بق تتطا

 .تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 
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ومواردهم  المتضررينمتطلبات السكان 

 .الغذائية الخاصة

 المالءمة والقبول

  تعتبر المواد الغذائية المقدمة مناسبة

ستخدامها إومقبولة للمستفيدين ويمكن 

 .على مستوى األسرة بكفاءة

 جودة وسالمة األغذية 

 األغذية الموزعة ذات جودة مالئمة  تعتبر

 األدميوصالحة لالستهالك 

 . لالستجابة اإلنسانية

 زراعةلغذائي والاألمن ا لكتلة المعتمدةلمعايير السلة الغذائية حصص السلة الغذائية المقدمة وفقا  للحد األدنى  عدم تقديم 

 .ضافيةإشراء أغذية  يذهبون إلى األسواق و لديهم القدرة علىال يزالون ألن السكان وذلك المتطلبات  كافةلسلة األغذية 

  لسلة ة  ئي والزراعمن الغذالكتلة األ المعتمدةلمعايير السلة الغذائية تعتبر حصص السلة الغذائية المقدمة وفقا  للحد األدنى

المائة في  18.7ت و من الطاقة بواسطة البروتينائة افي الم 11حوالي ر يتم توفي: األغذية متوازنة من وجهة نظر غذائية

 . بواسطة الدهون

 يتحدد حصص اإلغاثة لكل أسرة مستفيدة باإلعتماد على حالتهم المعيشية الحالية، مع تركيبة من التال  : 

 نقدية مقابل األصول؛ /نقدية مقابل العمل  

 الحيوان؛تغذية  /كمية التركيز ذات الصلة  

   ا(. بذور القمح، بذور الذرة الرفيعة، بذور الخضروات وغيره)كمية البذور ذات الصلة  

 .مثل الفأس، المخرش الخ الصلةذات األدوات اليدوية  من عدد ال 

 .شباك، خطافات،  أسالك أحادية الخ 

 ر أمريكي  حسب دوال 108مالية تساوي قيمة ذات الت احوقسائم  /نقدية ببتزويدهم النازحين داخليا مالية الى  مساعدة

 لمعايير كتلة األمن الغذائي والزراعة.الحد األدنى للسلة الغذائية المقدمة وفقاً 

 

  1غذائيةالمواد غير الالمأوى و

 ناتالمأوى والمستوط

 إستراتيجيتخطيط 

 المأوى الخاصة ب تم إعطاء أولوية لحلول

ستضافة إائمة من خالل القومواقع النزوح 

ة، وضمان أمن السكان ررضاألسر المت

 .وصحتهم وسالمتهم ورفاههم المتضررين

 الوصول إلى المساعدات العادلة 

  يستطيع المواطنين الحصول على المساعدات

حتياج وبدون أي تمييز االاإلنسانية حسب 

ال يتم حجب المساعدات عن و. سلبي

المحتاجين، وكذلك يتم توفير وصول الى 

 ةأساسي

 أو غير جاهزةلالعامة االمباني في الموجودين وغير رسمية واألشخاص  خارج منازلهمفي أماكن األشخاص الموجودين  أن يستلم 

 (. والحبال األعمدةب، الخش، األغطية البالستيكيةالخيام، الطرابيل، )المأوى األساسية المواد الخاصة بعلى التجمعات العشوائية 

 بالمخيمات أوضاع شبيهةفي والوصول األمن الى المواقع التي تكون السالمة على الفوري الحصول  تأييد . 

 واإلحاالتية لتوعاجلسات لخرائط، ولخدمات من خالل إجراء عمليات رسم تسهيل الوصول إلى ال 

  مع مراعاة التوازن بين الجنسين إنشاء هيكل واضح إلدارة الموقع 

  الخدمات داخل الموقعإلى لهم بالوصول إنشاء أنظمة للنازحين تسمح 

  إنشاء لجنة تمثيل للموقع. 

 متوسطة

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 مرحلة اإلستجابة المتوسطة

 تحت إستجابة الكتلة للخط  اإلصطفاف

تم تلبية الحد األدنى للمعيار األول: 

 الدولي جزئيا .

  تم تحت اإلستجابة الثانية:  اإلصطفاف

 تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي.

 تم تحت اإلستجابة الثانية:  اإلصطفاف

                                                           
  قد تم توضيحه بالتفصيل هنا أدناه كقطاع تدخل يعمل ذاتياً.   النازحين()دعم مجتمع إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها الحظ أن   1
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الوكاالت اإلنسانية عند الضرورة لتلبية 

  ر لالستجابة اإلنسانية. معايير اسفي

  التخطيط المادي

  تستخدم إجراءات التخطيط المادي المحلية

حيثما أمكن  وإتاحة الوصول اآلمن والمأمن 

والخدمات والمرافق  مواقع النزوحإلى 

ستخدامها، باإلضافة الى ضمان إ و ساسيةاأل

مواقع الخصوصية المناسبة والفصل بين 

 . الفردية لألسرةالمأوى 

 مساحة العيش المغطاة  

  بشكل كاف مساحة مغطاة بالناس يتمتع

ويمكن . توفر لهم أماكن إقامة كريمةبحيث 

بصورة  ساسيةاألنشطة المنزلية األالقيام ب

متابعة أنشطة دعم باإلضافة الى ية، مرض

 .سبل كسب العيش عند الضرورة

 التصميم

   للسكان  يعتبر تصميم المأوى مقبوال

الراحة والتدفئة لهم ويوفر   المتضررين

الكافية والهواء النقي والحماية من الظروف 

المناخية المختلفة بحيث يضمن كرامتهم 

 .وصحتهم وسالمتهم ورفاههم

 بناءال

  نهج البناء حسب ما يتم ممارسة في يكون

ن فرص ل البناء المحلية اآلمنة ويرفع مأعما

 .أعلى حد كسب العيش المحلية الى

 التأثير البيئي

  لبيئة من التأثير السلبي على ا الحد منتم

رة ومصادر ضرخالل تسكين األسر المت

 ة.المواد وتقنيات البناء المستخدم

  جاهزةر مة الغيرسمية األخرى في المباني العايتم مساعدة األشخاص الموجودين في خارج منازلهم وفي االماكن الغير 

المساعدة يسرة، واإليجار، والقروض الم دفع ودعمفي إيجاد المواقع، والتفاوض على الحيازة، وشراكات القطاع الخاص، 

 في االنتقال الى أماكن أخرى. 

 

  ة في ة والعامالغير جاهزاألخرى الغير رسمية  المواقعيتم مساعدة األشخاص الموجودين في خارج منازلهم وفي

ي إصالح فلتقنية من خالل المبالغ النقدية / الحواالت المالية والمشورة ا المواقعتلك تحسين سالمة وصالحية 

 الصحي ، وضمان صالحية مرافق المياه والصرفجوانبهاالنوافذ والمداخل. ضمان سالمة الساللم ومغالق 

 ، وضمان مالءمة المناخ.المطابخوالنظافة و

 و أيجار الحصول على ترتيبات اإل فير آمنة يتم مساعدة األشخاص الذين يعيشون في ترتيبات المأوى الغي

ستوى معلى  عالقاتالقطاعين العام والخاص، وأمين الحيازة من خالل دعم شركاء ترتيبات إستضافة في ت

ستضافة، ي االالبلديات مع الحكومة للحصول على الدعم، وتحديد الوحدات السكنية الشاغرة واألسر الراغبة ف

 .أشهر 3من  لى مراحعل الحيازة، بدعماقيات تفإو

  إدارة ورصد يتحقق من وجود مستوى مقبول من مشاركة المجتمع في الموقع باإلضافة الى  رصدإنشاء نظام

 صالحمتحقيق الى الضغط والسعي ممارسة لمشاركة والسلطة من خالل الفساد والمحسوبية وا سوء إستخدام

  .شخصية

 

 كاملة 

  غطية ألاستبدال من إاألخرى الغير رسمية الموجودين في خارج منازلهم وفي االماكن الناس أن يتمكن

 (.٪ سنويا20بمعدل )البالستيكية 

  ام أو تدار بصورة رسمية على خيالتي  ومواقع تجمعات النازحينمخيمات اليحصل االشخاص المقيمين في

 (.٪ كل سنة20بمعدل )إستبدال األغطية البالستيكية 

  ياق نتفاع في ساإل /على دعم الحيازة او التجمعات العشوائية العامة ، جاهزةغير اليحصل األشخاص في المباني

 .ماديةتحسينات إعادة التفاوض عن الحيازة المستمرة؛ قد تكبد تكاليف دعم اإليجار أو 

  المساعدة)اإليجار أو االستضافة دفع األسر المضيفة واإليجارات دعما  مقابل وضاع أيتلقى األشخاص في 

 (. أشهر 36لمدة  ةالمتناقص ةالنقدي

  ه.صالحيكلي وإخيارات المأوى المؤقت وتقييمات البناء الهبشأن تقدم المشورة الفنية إلى السلطات الوطنية 

 

 

 .تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي

  تم تحت اإلستجابة الكاملة:  اإلصطفاف

 ي.وتجاوز الحد األدنى للمعيار الدول تلبية
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 المواد غير الغذائية

 المالبس والفرش

  ما يكفي   المتضررينيمتلك األشخاص

من المالبس والبطانيات والفراش والتي 

 . تضمن كرامتهم وسالمتهم ورفاههم

 

 النظافة الشخصية

 رة الحصول على ضركل أسرة متيمكن ل

الصابون وغيرها من  الكمية الكافية من

لضمان النظافة مستلزمات النظافة 

 . والصحة والكرامة والرفاهية الشخصية

 

 أواني الطباخة وتناول الطعام 

 الوصول إلى لها حق رة ضركل أسرة مت

 .أواني الطباخة وتناول الطعام

 

 األفران والوقود واإلضاءة

 

  إلى أن تصل  أسرة متضررةكل تستطيع

مرافق تحضير الطعام المشتركة أو 

على وقود لتلبية وأن تحصل الفرن 

وأيضا يمكن . إحتياجات الطبخ والتدفئة

الوسائل المناسبة أن تصل إلى لكل أسرة 

التي الدائمة لتوفير اإلضاءة الصناعية 

 .تضمن األمن الشخصي

 

 االدوات و المعدات

 

  أساسية

  خارج كن ن في أمابالحد األدنى لألشخاص المقيمي/  ساسيةغذائية األال رمواد غيالتم توفير الحد األدنى من

 مة،في مباني غير جاهزة أو عاالموجودين األشخاص والى خرى األغير رسمية األماكن الو منازلهم

 ساسيةتتكون الحزمة األ".  تدار بصورة رسمية"واألشخاص في مواقع ومستوطنات  التجمعات العشوائية

 : من

 بالستيكية  أغطية 

 أدوات مطبخ 

 جاريكان  /وقود  دبة /تنكة 

 تنكة وقود كيروسين 

 ، وسائد، بطانياترشف 

 مناشف 

 مواد نظافة 

 فرن   /موقد  

  على مواد تتألف منأو التجمعات العشوائية يحصل األشخاص في المباني غير جاهزة أو العامة : 

 أغطية بالستيكية للسرير  

 / الواح خشب خشب 

 أدوات، مسامير 

 حبال 

 قماش صافي /أغطية  

 ضمن اإلستجابة الكاملة المواد المقدمة

 

  او  مةزة أو عااألخرى، أو في مباني غير جاه غير الرسميةاألماكن والموجودين خارج منازلهم يتلقى الناس

ير غمواد من ال، على دعم أساسي "تدار بصورة رسمية"، وفي مواقع ومستوطنات التجمعات العشوائية

معونة ن خالل المالمالبس، وتوزيع كيروسين  /للتأقلم كالبطانياتالضرورية مواد الغذائية في سياق توفير ال

 .المالية قسائمال /نقدية ال

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 .ساسيةمرحلة اإلستجابة األ

 تم ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف :

 .تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي

  تم  تحت اإلستجابة الكاملة: اإلصطفاف

 .يتلبية وتجاوز الحد األدنى للمعيار الدول



Page 10 of 16 
 

 ةلدولياايير لمعمن اد األدنى حالب التوافقمستوى   المحتملةالمساعدة حزمة من  الحد األدنى سانية لالستجابة اإلن الدولي سفيراالحد األدنى لمعيار 

 مسؤولة عن البناء أو  أسرة متضررةكل ل

الصيانة و اإلستخدام اآلمن لمأواها حق 

الوصول إلى األدوات والمعدات 

 .الضرورية

 الصحة والتغذية

 البنية التحتية وأنظمة الصحة

ترتيب الحد األدنى لحزمة الخدمات الصحية 

 حسب األولوية

  التدخالت الصحية أوليات ينبغي على

 –لكن ليست محصورة على  –مخاطبة 

الوالدة  يصحة األم وحديث: ثالث حاالت

؛ األمراض غير المعدية طفالواأل

 واإلصابات

  هناك دليل كاٍف على فعالية التدخالت في

االقتصادية في  السياقات االجتماعية 

 دعمحتاج الى اليمن، وأن النظام سوف ي

 . لسنوات قادمة، في جميع المستويات

  يمكن تقديم قائمة أولويات التدخالت

بواسطة نظام الصحة المحلي ومجموعة 

 الوالدة إلى مرافق اإلحالةمرافق ومواقع 

المسؤولة عن تقديم خدمات  ية األول

  ة. صحية لسكان المنطق

 متنقل عيادة وفريق

  عملياتدة عد الوالعيادات ما قبل وب أمراض الطفولة،رعاية ستراتيجية إالرعاية العالجية المحدودة بما فيها، 

  واإلحالة،سوء التغذية الحاد  معالجة 

   ( وسائل تنظيم األسرة قصيرة المدة)تنظيم األسرة 

 برامج تحصين 

 وحدة الرعاية الصحية األولية 

  بعد الوالدةوالرعاية ما قبل و ،فلالمحدودة بما في ذلك التدبير المتكامل لصحة الطالرعاية العالجية، 

 ،عمليات توسيع 

  اإلحالة، /سوء التغذية الحاد  وإدارةمعالجة 

  ( وسائل تنظيم األسرة قصيرة المدة)تنظيم األسرة 

 برامج تحصين 

 األمراض الغير معدية إعادة تعبئة وصفات  

 

 األوليةمركز الرعاية الصحية 

 

 :كوحدة الرعاية الصحية األولية باإلضافة إلى

 السل وغيرها، رعاية عالجية بما في ذلك التدبير المتكامل لصحة الطفل والسل و 

 ،تنظيم األسرة 

   ،إدارة األمراض غير معدية 

  ( .  مرافق مختارة)الوالدات الطبيعية 

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 مرحلة اإلستجابة المتوسطة

 تحت الحد األدنى لإلستجابة:  اإلصطفاف

تم تقديم التدخالت المذكورة وفقا  لنوع 

 المرفق الصحي.
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 ( المختارةالمرافق )لألطفال حديثي الوالدة   ساسيةالرعاية األ   

 المختبر األساسي. 

 منطقةالمستشفى 

 الرعاية العالجية بما في ذلك قسم العيادات الخارجية والمرضى الداخليين. 

  على مدار الساعةغرفة طوارئ  

 رعاية متكاملة لصحة الطفل، السل، األمراض غير معدية. 

   فق مرا)دة  يثي الوالللحاالت الطارئة وحد ساسيةحاالت الوالدة الطبيعية والمعقدة، ، الرعاية األ: بنك /أنك

 ’(  مختارة

  المرافق )والدة إدارة األطفال حديثي الوالدة ونقص الوزن لحديثي ال+ لحديثي الوالدة  ساسيةالعناية األ

 (. المختارة

  حمالت التحصين الشامل، 

  مع المضاعفات الطبية ما قبل وبعد الوالدةاالمراض معالجة. 

  المختبر األساسي 

 محافظة الستشفى م

 :كمستشفى منطقة باإلضافة إلى

  رعاية في حاالت الطوارئ و حاالت الوالدة الطبيعية والمعقدة . 

 األشعة . 

 األمراض المعدية

 الوقاية

  يمكن لألشخاص الحصول على

للمعلومات والخدمات المخصصة للوقاية 

من األمراض المعدية التي تسهم بشكل 

كبير في زيادة معدالت اإلصابة 

 .باألمراض والوفيات

 الوقاية من مرض الحصبة

   يتمتع جميع األطفال الذين تتراوح

سنة  15 أشهر و 6أعمارهم بين 

  أساسية

  ر فرق ة و إنتشاالمقدمة من خالل المرافق الثابتة والفرق المتنقل للحياة األساسية خدمات الرعاية الصحية

 :االستجابة السريعة، بما في ذلك

  نظام اإلنذار المبكر باألمراض 

 حمالت التطعيم حسب الحاجة 

  (.مثل الكوليرا)مكافحة إنتشار االمراض بتخزين المؤن الطبية الخاصة 

 متوسطة

  نظام اإلنذار المبكر باألمراض  

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 .الكاملةمرحلة اإلستجابة 

 تم ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف :

 .تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي جزئيا  

 تحت اإلستجابة المتوسطة:  اإلصطفاف

تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 

 ..جزيا  

 تحت اإلستجابة الكاملة: تم  اإلصطفاف
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 .بالحصانة ضد الحصبة

 التشخيص وإدارة الحالة

  يمكن للناس الحصول على التشخيص

 والمعالجة الفعالة لألمراض المعدية التي

تسهم بشكل كبير في زيادة اإلصابة 

باألمراض والوفيات التي يمكن الوقاية 

  ا. منه

 تفشي األمراض 

  يتم اتخاذ تدابير للتحضير لمواجهة تفشي

 .لمعدية والتصدي لهااألمراض ا

األمراض والتحري عنها إنتشار الكشف عن 

 واالستجابة

  يتم الكشف عن تفشي األمراض المعدية

والتحري عنها ومكافحتها في الوقت 

 المناسب وبأسلوب فعال 

 اإليدز/  فيروس نقص المناعة المكتسبة

   يمكن للناس الحصول على الحد األدنى

من حزمة الخدمات لمنع إنتقال فيروس 

  اإليدز /نقص المناعة المكتسبة 

   ومكمالت فيتامين ( شلل األطفال /الحصبة )التطعيمات  شاملةA 

 كاملة

  الصحةالتطعيم وتعزيز ودعم خدمات وزارة 

 دعم مرافق وزارة الصحة لمواجهة تفشي األمراض 

 بناء القدرات ودعم رواتب الموظفين واألدوية والمعدات. 

   ليها الوصول ايكون دعم الخدمات المحلية؛ تعزيز أنظمة اإلحالة في المناطق التي يصعب الوصول إليها حيث

 .مسموحا  به

 ..تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي

 مكافحة األمراض الغير معدية

 صابةاإل

  يمكن لألشخاص الحصول على الخدمات

 .المناسبة إلدارة اإلصابات

 الصحة اإلنجابية

  يمكن لألشخاص الحصول على الحد

 األدنى من حزمة الخدمات األولية لإليفاء

  ة. بمتطلبات الصحية اإلنجابي

  أساسية

  تشار فرق ة و إنللحياة المقدمة من خالل المرافق الثابتة والفرق المتنقل األساسيةخدمات الرعاية الصحية

 :االستجابة السريعة، بما في ذلك

 رعاية الصدمات النفسية وإحالة الجرحى. 

  تلزمات ومسسعرات حرارية عالية  /طاقة عالية  يحتوي علىتوفير مستلزمات معالجة الصدمات، وبسكويت

 معالجة اإلسهال في المواقع المستهدفة

  رعاية الصحة اإلنجابية الطارئة 

 ةمتوسط

 إدارة األمراض المزمنة 

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 .ساسيةمرحلة اإلستجابة األ

 تم ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف :

 .تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي جزئيا  

 تحت اإلستجابة المتوسطة:  اإلصطفاف

 .تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي

 تحت اإلستجابة الكاملة: تم  اإلصطفاف
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 النفسية واالجتماعية للصحةالجوانب 

  يمكن لألشخاص الحصول على خدمات

الصحة االجتماعية والعقلية للحد من 

أمراض الصحة العقلية واإلعاقة 

 .والمشاكل االجتماعية

 األمراض المزمنة

   للسكان الذين تكون فيها بالنسبة

األمراض المزمنة هي السبب وراء 

، يحصل لديهم النسبة الكبيرة من الوفيات

لتجنب  ساسيةالناس على العالجات األ

 . الوفاة

 ي. دعم األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية وخدمات الدعم النفسي االجتماع  

 كاملة

  الصحية  األمراض، ودعم مراكز األمومة والطفولة، والرعايةلمواجهة تفشي  دعم مرافق وزارة الصحة

 .ومعالجة المصابين لدعم النازحين داخليا في المخيمات والمجتمعات المضيفة

  بناء القدرات، ودعم رواتب الموظفين، واألدوية، والمعدات. 

 صول الون ما يكوحيثل إليها دعم الخدمات المحلية؛ تعزيز أنظمة اإلحالة في المناطق التي يصعب الوصو

 .مسموحا  به اليها

 ..تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي

 التغذية

 دعم التغذية العامة

 تلبية االحتياجات الغذائية للسكان . 

 ت تلبية االحتياجات الغذائية والدعم للفئا

  ر. المعرضة للخط

 تصحيح سوء التغذية

 معالجة سوء التغذية المتوسطة . 

 معالجة سوء التغذية الحاد. 

  معالجة حاالت سوء التغذية الحادة 

 ساسيةالدعم في إطار المواد األ

  نفذة حاالت المبر اإلللحياة من خالل المرافق الثابتة والفرق المتنقلة ع األساسيةتوفير خدمات الرعاية الصحية

لمكمالت اقديم تبما في ذلك )بواسطة مراكز الرعاية الصحية األولية في الموقع ونشر فرق االستجابة السريعة 

 (.  الغذائية والرعاية العالجية

 المكمالت الغذائية واإلحالة 

 تعزيز تغذية الرضع وصغار األطفال في حالة الطوارئ . 

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 مرحلة اإلستجابة المتوسطة

 تم : ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف

 .جزئيا  تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 

 تحت إستجابة الكتلة  اإلصطفاف

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار المتوسطة:

 .الدولي

 الحماية 

 تجنب التعرض لمزيد من الضرر

  يتخذ المشاركون في االستجابة اإلنسانية

ة تأثيرات خطوات لتجنب أو لتقليل أي

هم،  تحديدا  خطر تتدخالناتجة من سلبية 

متزايد أو خطر عن أي تعريض الناس 

 م. اإلساءة الى حقوقه

  أساسية

 إحالة  صد الحماية؛ر: فيسوف يتم إشراكهم الذين  و دعم شبكات الحماية المجتمعيةأ /إنشاء و : كتلة الحماية الرئيسية

وح، طة بالنزالحقوق المرتببشأن األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إلى مساعدة بحماية مختصة؛ وأنشطة رفع الوعي 

 .وتوفر المساعدة اإلنسانية أو آليات التغذية الراجعة

 سكن، لمدنية، الاتوثيقات د االعتقال واالحتجاز التعسفي، والمثال  عن)تقديم المساعدة القانونية : كتلة الحماية الرئيسية

 (. النوع اإلجتماعياألرض والممتلكات أو مسائل قانون األسرة للناجيات من العنف القائم على 

 تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي  تم

 جزئياً. 

 تم ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف :

 .تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي جزئيا  

 تحت اإلستجابة المتوسطة:  اإلصطفاف

تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 
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 الحماية من الضرر المادي أو العضوي

  يتم حماية الناس من العنف أو من

إجبارهم أو تحريضهم على العمل ضد 

 .إرادتهم ومن الخوف من تلك اإلساءة

لمطالبة بالحقوق، الوصول إلى سبل ا

 ، التعافي من اإلنتهاكاتاإلنصاف

  بشأن المتضررينيتم مساعدة السكان 

المطالبة بحقوقهم من خالل المعلومات 

والمساعدة في التماس وثائق وال

يتم دعم األشخاص بشكل . معالجات

من اآلثار الجسدية  لتعافيلمناسب 

جتماعية للعنف وغيرها اإل والنفسية و

 . نتهاكاتمن اإل

 سبا  بعد ون ذلك منافقط عندما يك) المستضعفةلنازحين لفئات امساعدات نقدية متعددة األغراض : كتلة الحماية الرئيسية

 ع(.التوتر في الموقمن حالة ريقة طه السبب هذتإمكانية أن عمل تقييم بشأن 

 نيسف واسطة اليوبواالبالغ للرصد آليات أي )نشر فرق متنقلة لتوثيق االنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل : حماية الطفل

 ، وتنبيه أصحاب المصالح(فقط

 االستجابة والمحلي  لبرنامجلأي تحديد االحتياجات العاجلة )من الصراع  المتضررينإدارة الحالة لألطفال : حماية الطفل

 (. من مقدمي الخدمات ذوي الصلة

 من الصراع  المتضرريناالجتماعي لألطفال   الدعم النفسي : حماية الطفل 

  حالة لحالة، واإلإدارة ا ، وتوفيرالنوع اإلجتماعيتحديد الناجين من العنف القائم على : النوع اإلجتماعيالعنف القائم على

 .اعيلنوع اإلجتمام على أثناء استخدام طرق جمع البيانات المتعلقة بنظام العنف القائ)إلى االستجابة المتعددة القطاعات 

  النوع لى القائم ع للناجيات من العنف /ي للناجينتوفير الدعم النفسي واالجتماع: النوع اإلجتماعيالعنف القائم على

 اإلجتماعي

  ألشخاص وا جتماعيالنوع اإلللناجيات من العنف القائم على  فارغةإنشاء مساحات : النوع اإلجتماعيالعنف القائم على

 المعرضين للخطر

 2متوسطة

 بواسطة) اإلبالغ عنهاوالدولي اإلنساني قانون ال /حقوق اإلنسان الدولي لقانون الإنتهاكات  رصد: كتلة الحماية الرئيسية 

 (.  فقط السامية لحقوق اإلنسان المفوضية

 ستشارية  م جلسات إدتقأي أن ) من الصراع  المتضررينتقديم الدعم النفسي االجتماعي للبالغين : كتلة الحماية الرئيسية

  (. فردية وجماعية

 سرة.األشمل  تحديد وتسجيل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم، وتقديم خدمات تتبع ولم: حماية الطفل 

 األلغام  فاة بسببالو /توفير المعلومات لألطفال وأفراد المجتمع عن كيفية حماية أنفسهم ضد اإلصابات : حماية الطفل

 والقذائف غير المنفجرة  والقذائف الناتجة من مخلفات الحرب.

 ة ات المرتبطاإلعاقحماية الطفل: تقديم المساعدة الى حاالت اإلحالة الطبية وإعادة التأهيل لألطفال ذوي اإلصابات و

 بالصراع.

  اإلجتماعي النوعلى عالحماية من العنف القائم  بشأن: توفير المعلومات ورفع الوعي النوع اإلجتماعيالعنف القائم على 

 واإلستجابة لذلك.

  توزيع المساعدات للحفاظ على الكرامة النوع اإلجتماعيالعنف القائم على : 

  النوع اإلجتماعيالحماية المستمرة، و مراعاة العنف الجسدي و العنف القائم على 

 

 ..جزيا  

 تحت اإلستجابة الكاملة: تم  اإلصطفاف

 .تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي جزئيا  

                                                           
 .من المفهوم أن جميع األنشطة على النطاق المتوسط قد تم تغطيتها على النطاق المتوسط،  2
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 ةلدولياايير لمعمن اد األدنى حالب التوافقمستوى   المحتملةالمساعدة حزمة من  الحد األدنى سانية لالستجابة اإلن الدولي سفيراالحد األدنى لمعيار 

  3كاملة

 إلنساني االمجال  ة والشركاء فيلسلطات المحليلتقديم الدعم في مجال بناء القدرات :  كتلة الحماية الرئيسية

  .أعضاء المجتمعات المحلية في قضايا الحمايةو

  الى  ت النقديةاإلعاناتقديم أنشطة مدرة للدخل، وبناء المهارات الحياتية، و: النوع اإلجتماعيالعنف القائم على

 لنوعاواالشخاص المعرضين لخطر العنف القائم على  النوع اإلجتماعيلناجين من العنف القائم على ا

 .اإلجتماعي

 قائم لعنف الابناء قدرات مقدمي الخدمات والشركاء بشأن حزمة خدمات : النوع اإلجتماعيلقائم على العنف ا

من الت األ، والرعاية التي تركز على الناجين من العنف القائم على النوع واالحاالنوع اإلجتماعيعلى 

 .  واالسعافات األولية النفسية

يل ءات التشغقة إجراتعزيز آليات التنسيق متعددة القطاعات بما في ذلك المتعل: النوع اإلجتماعيالعنف القائم على 

النوع  م علىالموحدة على مستوى المناطقة المحورية ومسارات اإلحالة، واجتماعات تنسيق مواجهة العنف القائ

 .اإلجتماعي

 اإلنساني  المأوى إدارة المخيمات وتنسيق 

 ستضافة النازحين داخليا بالحدإمواقع  تزويد

األدنى من المساعدة على نحو يتسم بالكرامة 

 .والتنظيم

 ضمان وجود أنظمة إدارة الموقع 

   تسجيل عدد السكان النازحين داخليا

في مواقع النزوح على مستوى المقيمين 

 .األسرة

  جمع المعلومات الديموغرافية بصورة

النوع حسب التي تصنف منتظمة 

والعمر إلى دورة اإلبالغ جتماعي اإل

 .المتفق عليها

  أساسية

  أو تأييد تنفيذ تلك الخدمات بالحد األدنى /التي تم إجراءها ولموقع ارصد التأكد من خدمات. 

  ورة منتظمةليها بصوالعمر إلى دورة اإلبالغ المتفق ع النوع اإلجتماعييتم جمع المعلومات الديموغرافية المصنفة حسب. 

  عبر الفرق المتنقلةالصحيح بالحد األدنى في المكان ( المحلية للسلطات)هيكل دعم إدارة الموقع. 

  المأوىعلى جميع النازحين في مواقع النزوح أن يحصل. 

 ثة األخيرةهر الثالغذائية في االشالجميع لنازحين في مواقع النزوح على مرة واحدة على االقل من المواد غير حصل أن ي . 

 قريبةفي األماكن الالوصول إلى إمدادات مياه الشرب الموجودة من لسكان النازحون أن يتمكن ا 

 رف لمياه والصللتحتية ايها من الوصول إلى البنية مواقع النزوح التي يستطيع السكان النازحون فالمئوية  لنسبة الد وعدال

 ة.الصحي والنظاف

  ة اد الغذائيلموية توزيع لتنفيذ عملمغذية حيث تم المواد لل /غذائية المواد لديها إحتياجات للمواقع النزوح التي ونسبة عدد

 .خالل الشهر الماضيمره واحدة على األقل 

 تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي في 

 مرحلة اإلستجابة المتوسطة

 ساسيةتحت اإلستجابة األ اإلصطفاف :

تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 

 .جزئيا  

 تحت اإلستجابة المتوسطة:  اإلصطفاف

تم تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي 

 ..جزيا  

 تحت اإلستجابة الكاملة: تم  اإلصطفاف

 .تلبية الحد األدنى للمعيار الدولي جزئيا  

                                                           
 على النطاق الكامل، من المفهوم أن جميع أنشطة المقياس االساسية والمتوسطة قد تم تغطيتها.   3
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 ةلدولياايير لمعمن اد األدنى حالب التوافقمستوى   المحتملةالمساعدة حزمة من  الحد األدنى سانية لالستجابة اإلن الدولي سفيراالحد األدنى لمعيار 

  تتمتع مواقع النزوح بوصول إنساني غير

 . مقيد

 تي ة المئوية لمواقع النزوح الالعدد والنسب

ها مدراء المواقع بأنتم تحديدها من قبل 

ثغرات في الخدمات قد تم  تحتوي على

ومتابعتها بغرض عمل ورصدها حالتها إ

 . ستجابة لهاإ

هياكل إدارة منتدبة في موقعها هناك 

 إستضافة النازحين مواقعلصحيح في ا

  تستهدف الخدمات المشتركة الوصول

في مواقع  المستضعفةإلى الفئات 

 استضافة النازحين 

  المستضعفةتوجد خدمات محددة للفئات 

 .في مواقع إستضافة النازحين

  ناك مشاورات مع جميع فئات توجد ه

إحتياجاتهم والتي بشأن السكان النازحين 

والبرامج   التخطيطجهات سيتم إبالغ 

 . ستضافة النازحينإعنها في مواقع 

   بما في )تولى العاملون بإدارة الموقع

دورة التدريبية المسؤولية ( ذلك الشركاء

في اإلجتماعي للتعليم اإللكتروني للنوع 

  المنظماتاللجنة الدائمة المشتركة بين 

  المساءلة ومع المجتمع إن االتصاالت

أنظمة طورت  المتضررينأمام السكان 

وظيفية في مواقع إستضافة النازحين 

 .داخليا

  نيالنازح إليها السكانيمشي عدد ونسبة مواقع النزوح التي لديها خدمات صحية فعالة على مسافة قريبة يمكن أن. 

 ةمتوسط

  لعشوائية التجمعات وا تجمعات النازحين مراكزضمان أن يتم إتباع المعايير المتفق عليها لتقديم المساعدة

 ؛ةكحزم متكامل

  نحو االعتماد على الذات واإلتصاالتالمجتمع وأنظمة المشاركة إشراك إنشاء وضمان. 

   التجمعاتو تجمعات النازحين مراكزإنشاء عمليات محددة للحكم الذاتي والمشاركة المجتمعية داخل 

 العشوائية

 يد ك تحدعلى مستوى الموقع، خدمات التنسيق والمراقبة المقدمة من قبل وكاالت مختلفة، بما في ذل

جتمع والمية المحلإبالغ السلطات . في توفير الحماية والمساعدات وتجنب االزدواج في األنشطةالثغرات 

 .منهجيةهذه الثغرات بطريقة بشأن الدولي 

 تمكين المجتمع من أداء الحد األدنى من المحافظة عليها وصيانتها . 

   مركز تجمعات النازحينالتواصل المباشر مع المقيمين في . 

   فيما يتعلق بإدارة الموقعالمحلية تقديم الدعم الفني في العمل الى ممثلي السلطات 

   المأوى  بالتدريب على إدارة المخيمات وتنسيق( حيثما يكون ذلك متاحا)يتم تزويد مدراء الموقع

 اإلنساني.

  تكون آليات اإلحالة فعالةأن. 

 كاملة

 كل ما سبق 

  مستوى الموقعآليات التغذية الراجعة على تفعيل. 

  خرائطك بما في ذل)المجتمعات بصورة منتظمة من خالل أنظمة مختلفة محددة جيدا االتصاالت مع تتم 

 ة(.الخدم

 

 

 


