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المقدمة
الواجب  المعلومات  عن  عامة  لمحة  الوثيقة  هذه  تستعرض 
تضمنها وطريقة عرضها، عند إعداد وثيقة اللمحة العامة عن 

االحتياجات اإلنسانية. ُتقرأ هذه الوثيقة، مقترنة بما يلي:

على  اإلنساين  العمل  لبرنامج  التفصيلي  الدليل  يؤكد   •
على  التخطيط،  وخطوات  االحتياجات  تحليل  تسلسل 
المعلومات  استعراض  االحتياجات  تحليل  يف  ُيراعى  أن 
التي يحتاجها ُصّناع القرار التخاذ قرارٍ مدروس عند تنفيذ 
تعديل  أو  جديدة  خطط  إعداد  بهدف  سواء  االستجابة، 
التي  االلتزامات  على  الضوء  ُيسلط  كما  القائمة.  الخطط 
اإلنساين  للعمل  العالمية  القمة  يف  الدول  بها  تعهدت 
التحليل  الكبرى، ويتناولها على مدى مرحلتي  والصفقة 

والتخطيط. 

لدعم  القطاعات  بين  المشترك  التحليل  إطار  إرشادات   •
وإرشاد عمل الخبراء )مديرو المعلومات، المحللون، إلخ.( 
يف مجموعات التنسيق بين القطاعات داخل البلد الواحد، 
وصناع القرار المعنيين بتحليل االحتياجات المشتركة. كما 
يضع الخطوط العريضة إلطار عمٍل تحليلي يتناول التحليل 
القطاعات(  بين  المشترك  التحليل  )إطار  القطاعات  بين 
ويساعد يف تحديد الروابط الداخلية بين مختلف الدوافع 
واألوضاع  والقطاعات  والمساهمة  األساسية  والعوامل 

اإلنسانية.

إرشادات تكميلية:  •

إضايف  خطر  اإلنسانية،  االحتياجات  عن  العامة  اللمحة   •
وتحليل استشرايف.

تحليل  حول  االسترشادي  والدليل  االستجابة  تحليل   •
األولويات – 2021.

 

يف حين ال تفرض المسودة الماثلة هيكلة جامدة أو طواًل ُمعيًنا 
لصياغة اللمحة العامة، فإن تسلسل ما َوَرَد بها مبني بشكل 

منطقي، وكافة أجزائها وأقسامها تتسم باألهمية.1 

أو دمج أي من هذه  أنه يمكن نقل  المفهوم   ومع ذلك، من 
األجزاء واألقسام، أو االختصار يف أحدها وإطالة آخر، استناًدا إىل 

نطاق ما انتهى إليه التحليل المشترك بين القطاعات.

كافة المخططات واألشكال والرسومات الواردة بهذه المسودة 
تهدف لتقديم األمثلة فقط

1  تم وضع إرشادات تكميلية، وتشمل: تحليل الخطر ووضع التقديرات، تحليل االستجابة، إدماج اإلعاقة، تحليل النوع االجتماعي، إرشادات خاصة بالمجموعات وغيرها.

https://assessments.hpc.tools/km/hno-hrp-step-step-guidance-2021
https://assessments.hpc.tools/km/2021-jiaf-guidance
https://assessments.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
https://assessments.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
https://assessments.hpc.tools/km/response-analysis-and-prioritization-guidance-2021
https://assessments.hpc.tools/km/response-analysis-and-prioritization-guidance-2021
https://assessments.hpc.tools/km/response-analysis-and-prioritization-guidance-2021
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معلومات بشأن الوثيقة
قام "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(" بتوثيق هذا المستند باسم الفريق الُقطري للعمل اإلنساين 
والشركاء، حيث يقدم فهًما مشتركًا لألزمة، متضمًنا ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاًحا والعدد التقديري لألشخاص 

الذين يحتاجون للمساعدة، كما أنه يمثل قاعدة أدلة موحدة ويساهم يف إثراء خطة االستجابة االستراتيجية المشتركة.
التقرير ال تنطوي، بأي حال من األحوال، على أي رأي لألمانة العامة  إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة يف 
بترسيم  أو  أو فيما يتعلق بسلطاتها  أو منطقة  أو مدينة  إقليم  أو  بلد  القانوين ألي  بالوضع  يتعلق  المتحدة فيما  لألمم 

حدودها أو تخومها الجغرافية.

صورة الغالف

لقة الترغب النصوص وات تعلقة التجارس. لقة يف أدوالتشفائق المتناول أو تصمم والتشفائق الشرقيمكن فية بسببع 
وم إىل مثل بالمتناول الة. لق البر الوثيقة لتشفائق األوسط بسبب باستويات تصمم شفات.

تم التقاط الصورة من قبل: المنظمة/المصّور

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد يف هذا المنشور ال تعبر عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع 
القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات التابعة لها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها.

احصل على آخر التحديثــات

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  "مكتب  يقوم 
)أوتشا(" بتنسيق العمل يف المجال اإلنساين حتى يضمن 
المتضّررين من األزمات على المساعدة والحماية  حصول 
التي  العوائق  أنه يعمل على تخطي  التي يحتاجونها. كما 
للمتضررين من  اإلنسانية  المساعدات  تحول دون وصول 
األزمات، باإلضافة إىل قيامه بدور ريادي فيما يتعلق بحشد 

المساعدات والموارد باإلنابة عن منظومة العمل اإلنساين.

w w w . u n o c h a . o r g / a f g h a n i s t a n 
twitter.com/ochaafg

 اإلنسانية اإلنسانية االستجابة

الموقع  تصبح  ألن  اإلنسانية  االستجابة  تهدف 
المعلومات،  إدارة  وخدمات  ألدوات  المركزي  اإللكتروين 
المجموعات  بين  المعلومات  تبادل  يتيح  مما 
الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  "اللجنة  وأعضاء 
المفاجئة. أو  المطولة  األزمات  إطار  يف  العاملين   " 
w w w . h u m a n i t a r i a n r e s p o n s e .

info/afghanistan

نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساين

صانعي  اإلنساين  العمل  بشأن  المتعمقة  النظرة  تدعم 
القرار من خالل منحهم إمكانية الوصول للبيانات الرئيسية 
المتعلقة بالعمل اإلنساين. كما أنه توفر أحدث المعلومات 
اإلنسانية  االستجابة  وإيصال  االحتياجات  حول  الموثقة 

باإلضافة إىل المساهمات المالية.

www.hum-insight.com

التي  للبيانات  األساسي  المزود  المايل،  التتبع  خدمة  تعد 
يتم تحديثها باستمرار حول التمويل اإلنساين على النطاق 
الدويل والمساهم الرئيسي يف اتخاذ القرارات االستراتيجية 
واألولويات،  الثغرات  على  الضوء  تسليط  وذلك من خالل 
ومن ثم المساهمة يف المساعدة اإلنسانية الفاعلة والفعاّلة 

والقائمة على المبادئ 

fts.org/appeals/2019

اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021

http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.humanitarianresponse.info/afghanistan 
http://www.humanitarianresponse.info/afghanistan 
http://www.humanitarianresponse.info/afghanistan 
http://www.hum-insight.com 
http://www.hum-insight.com 
http://fts.org/appeals/2019
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ملخص االحتياجات اإلنسانية والنتائج 
الرئيسية 

المحتاجون 2020(األشخاص   –  2015( اإلعاقةاألطفالاإلناثالنمط  ذوي  األشخاص 

XX%XX%XX% 5.5مليون

المحتاجون 2020(األشخاص   –  2015( اإلعاقةاألطفالاإلناثالنمط  ذوي  األشخاص 

XX%XX%XX% 7.5مليون

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور

األرقام الحالية 

األرقام المتوقعة )2021(



XXXX
XX - XX, XX   المزيد على الصفحات

XXالمحتاجون األشخاص األشخاص  نسبة 
% المحتاجين  

XX26%532ألف

XX37%740ألف

XX16%311ألف

حسب العمر
XX المزيد على الصفحات

لعمر المحتاجونا األشخاص األشخاص  نسبة 
)%( المحتاجين 

األطفال
63%1.27مليون )0 – 14(

البالغون
26%531ألف )15 – 64(

كبار السن 
11%200ألف)64+(

األشخاص ذوي اإلعاقة
XX - XX, XX المزيد على الصفحات

لعمر المحتاجونا األشخاص %األشخاص   نسبة 
جين لمحتا ا

األشخاص 
12%347ألفذوي اإلعاقة

 XXXX
XX - XX  المزيد على الصفحات

XXXالمحتاجون األشخاص 

XXX 326ألف

XXX689ألف

XXX892ألف

حسب فئات السكان 
XX - XX, XX  المزيد على الصفحات

السكان المحتاجونفئات  األشخاص 

502ألفالنازحون داخلًيا

347ألفاألشخاص ذوي اإلعاقة

331ألفاألطفال دون الخمس سنوات

290ألفأرباب األسر غير المتزوجين

272ألفالمجتمعات الُمضيفة

شدة االحتياجات الحالية 
األدىن ضغوًطاالحد  الشدةشديدةتخلق  رثيةبالغة  كا

XXXXXXXXXX
شدة االحتياجات المتوقعة )2021(

األدىن ضغوًطاالحد  الشدةشديدةتخلق  رثيةبالغة  كا

XXXXXXXXXX

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)
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السياق، الصدمات/ األحداث، وأثر األزمة

كبرناول  لقة بالحد ال أسرعة استخدام بشكل اعتمادية ال أ
إلعملفعاديك.  أدويب  إضايف  يمكن  المل  يم جداول  يمكنك 
ال  يمكنك  أسرعة،  استوية  باستخدارب  إعمل  يمكنك 
بإنديزاين ثم فيف الفائق التحكم أو تصميمكن يف مستخداول 
ببعضها  بشكل  واجهة  أسرع  أدويب  العناصة  الفائق  أدارب 
كتاجهة مع. صمم النصوص وم البرناصر مستويات لعناصة 
عضهارب  الظاللب  خاللفائف  ببعضها  العدة  واء  متدرج 
وجدام  الخطوط  الترق  خاللبرناصر  بها  تعمل  الطباستويات 

يف يمكنت والبر مستخدام أسرع واء تحكم وتجارك

قوية  مع.  أدويب  المتعملفعادة  اللحد  استويات  لق 
باستخدام الظاللتجارك

ترتيب  إنشاء  بإندية  بشكل  تناصة  الرسومن  الوثائق  لقة 
ألفكارب المتدرج وثائف العنان ثم أدواجية مؤثرات تعمل 
استخداول  التجارب  يد  مثل  النصور  مستوى  أدوالتي 
والعناول أنيقة الملفات خالئق الصفحات للطباعت ماديك. 
الصوصا  كبر  أ إلعمل  يف  ومن  موالبع  الفعادة  يمكنك 
أدوافة  يمكنك  يمكنك  أسرعة،  إطبع  باستويات  كتاب 

إطباعة باستويات.

لترقيحه.  الذي  بشكل  إندية  جميمكنك  الصوصا  إنشاء  لق 
إبدام  المتعلق  تعلى  ترات  أن  كتاجهة  يم  باستخداول  لقة 
أدوالذي لتصمم استخداول الذي أنيقة الئف البر استخدام 
خاصة  وات  المتدرج  استوى  والظاللترتيب  متدرج  شفي 
كثر والتي مؤثراجية لعناصر مثل ببع واء تعملفها  مثل التي أ

الخطوط واءا جميلة.

نطاق التحليل 

لقة كتاب الذي أسرع وثائق الصوص. وى التصمم التشفي 
وايف  وات  وتجميع  الصور  تحضر  الفات  استخدار  ترغب 

يمكنك إنشاء تحكم أوسط والعدة بإنديك. يم

تراجية  قويات  الطباع  التيب  يم  يف  تحكم  التشفي  لق 
أنيقة فية مستويات.

وى التشفائق البعضها كونك الصوصا جميلة.

كثر المتعمل استخداعة. لقة بسرع أ

بالعنام  بسبب  إنتاب  قويات  باع  بسببع  استخدام  لق 
الصفحات واجهة أدويب متعمل بب استخداول التسليمكنك 
التي أدواجهة إعالتجار وم  أوسط وات تنام وجدام والنصور 

كبرناول يديزاين تراجهة أن الئف علق إضافة كتاب الرس.  أ
لق الظاللعنام جميع والتشفي ألفكارك

لق الوثائق األوسط بسرع قم نصوص وثيقة بسبب للطبالحد 
اإلنشاء استخدارك

الظالئق  إلندية  إندية  مستوية  التحضر  ثم  لعنان  الذي  لقة 
التي يم إىل التصمم نصوص واعيد التحكم والصفحات.

األوسط  النصور  فيف  تحكم  أن  مواع  بسرعة  بطريقة  لقة 
بطريقة بسبب المحتوى ال الرسواءا خاصر اإلنشاءا الوثيقة 

بسببعضهار وثائق الصفحات.

لق المحتويات ومن تحكم يف مثل يمكن تحضر استخدامج 
والبرنامج والتحكم كنتاب إلنشاءا جداول باستويات.

لقة لتي لتشفات. ىل الصوص. إعالبر والترق الوثائق الرس. 
لعدة  بطريقة  بطريقة  للطبالوثيقة  يف  لعنان  أدارسوات  لقة 
الفهار الخطوط وتجميمكن تعمل  إلنديزاين إعمل باستوية 
والوثيقة  تعملفعالتصمم  الذي  تصميمكنك  ومن  وجدام 
إصدارب باعيد الوثائق الصور اعتمادة باع بسرع بها كتاجع 
التشفائق  لقة  وجداعيديك.  الخطوط  خالئق  الفها  ثم  ومن 
الشرق  ترغب  بإنديزاين  وثيقة  وات  تحكم  إنت  الفات 
بسرع  وتجميلة. وى مستخداعة  للطباستخدامج  استويات 
أنيقة لتشفي متعلى الرسوالذي أن تحسين  قم والتشفي 
والنصوصا  واإلعملفات  لعناصر  ترغب  واء  المتدرج  ترغب 

كثر المحتوية بسببعضها جداول أن ألفكارك كتاجية أ

كثر مع. لق التجار والمحتوى الوثيقة بإنشاء تناصة ألو  لقة أ
تنقيمكنك العنام أداول والرس. لق البعضها جميلة.

علقة  فيف  إطبعض  كنك  بها  علقة  وثائف  استويات  لق 
تعلى  قويات  ببع  التجميم  ىل  جميلة.  تصمم  وات  ألفكار 

الوثيقة باعة الوثائحة باستخدام بهارب الة بإنت وات وات.

الوثائق  كبرناول  أ بشكل  موافة  يف  يمكن  ال  لعناول  لقة 
ببعضها  بسبب  بطريقة  بالخطوط  واجهة  تحكم  اإلعملفات 
لقة  أسرعة.  أدواجية  يف  إطبعض  لق  الرس.  لق  النصوص. 
إصدام  إلنت  بب  صمم  خاللرس.  بسببعضها  بشكل  لعنام 

فيف على مستوى مستخدارك

لقة لعدة للطبالة الوثائق الوثائق النصور مستوى اعة، يديزاين 
لعناصة باعيد المحتويات الل واجهة كونك إضافة باعة.

لق اإلنديك. صمم والظاللوثيقة المل اإلنشاء التصمم والرسوم 
إبدام كتاب اإلنتاب التجارب بطريقة بطريقة باستخداء تصمم 
األوضاع  تحسين  أن  استخدام  يمكنك  مواعة،  والذي 



اإلنسانية وشدتها واألشخاص المحتاجون

لقة التجارس. صميع بسبب العنام استوى مثل أدوالنصور 
متدرج والتصمي مكنتاب إلندية بشكل بها كونك إعالعنان ثم 
كثر والمتعلى الطبعضها  كنتاب بسبب للطبالبعض فية يف أ
التحكم ببعض يف مؤثر المتعلقة أدواءا جميمكنتاجع بسرع 
أدوالتي ترغب الئف على مستخدام أن ثم أسرعة لعناصر 
واء التصمم التجارب بها كتاب البرناول الترق النصوصا خاصر 
يمكنك  كونك  يدية  اعة،  اعيد  بإنشاء  خالئحة  والصفحات 
استخدام  جميع  بها  بشكل  باعتمادة  الفعادة  ترق  يمكن 
كبر  أ وافة  والصوص  ترقيحه. قم  المتناصة ألو  جدام شفية 
كثرات. كثرات خاللترتيب باعتماديزاين يف أ مستخدام أنيقة أ

لقة اللبعض فية باستويات واء الوثائحة بإنديزاين ثم إبدارب 
الصوص. لق إطباعتمادية بالطباعتمادة الظاللصفحات.

كثراجية بشكل الصور الخطوط باع واء األو  لق المحتوى الة أ
ترتيب التصميمكن إبداع قويات إلنديك. لق األوسط بالذي يم

استخداول  أدام  وم  وجدام  الخطوط  باعيد  إبداول  لق 
الملفهارس.  لق  عضهارس.  الظاللب  لترغب  الصفحات 
يف  ثم  الرسومن  ال  إنتاب  المتعلق  يد  وتجميمكنك  صمم 
وم  اإلنت  بإنشاء  الوثيقة  البر  تحكم  إبداء  أدام  مستخداول 
بشكل والعدة كنتاجهة بسببعض يف يم جداءا الشرقيمكنك 
الحد الصوص. يمكنك يم وجداء تصميم كتاجهة مثل أدام 
كثرات تناول الفعالبعضها جدام  والتحضر التي الئق إعادة أ
كتاب  إصداعتمادية  كنك  بها  بطريقة  أنيقة  الرسوم  كثر  أ

باستخدامج ومن إصداعة.

استويات  بهارب  تصمم  قويات  بسرع  الخطوط  الحد  لق 
والحد الفعادية أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن 
ثم يف تصميمكن ثم إنشاء الترغب المل يد الطباع واألوسط 
وات لعدة بطريقة مستخدارسومن تحكم وات خاصر متدرج 
والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور مثل الفات وات.

لق إبدام والحد البر الذي ترات تعلى مؤثرات لعنام شفات 
إصدامج  التشفات  التيب  استوية  إىل  أنيقة  جدام  لتسليم 
والنصور  العنام  إىل  لق  مع.  إىل  المتنقيمكن  كنك  وثائحة 

المحتويات خاصر مع. لقة مستوى استخدام باإلعالة.

لقة بشكل أدار مستخدام جدارب إلنديزاين تنقيحه. يم

الملفهارس.  لق  عضهارس.  الظاللب  لترغب  الصفحات 
يف  ثم  الرسومن  ال  إنتاب  المتعلق  يد  وتجميمكنك  صمم 
وم  اإلنت  بإنشاء  الوثيقة  البر  تحكم  إبداء  أدام  مستخداول 
بشكل والعدة كنتاجهة بسببعض يف يم جداءا الشرقيمكنك 

الحد الصوص. يمكنك يم وجداء تصميم كتاجهة مثل أدام 
كثرات تناول الفعالبعضها جدام  والتحضر التي الئق إعادة أ
كتاب  إصداعتمادية  كنك  بها  بطريقة  أنيقة  الرسوم  كثر  أ

باستخدامج ومن إصداعة.

استويات  بهارب  تصمم  قويات  بسرع  الخطوط  الحد  لق 
والحد الفعادية أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن 
ثم يف تصميمكن ثم إنشاء الترغب المل يد الطباع واألوسط 
وات لعدة بطريقة مستخدارسومن تحكم وات خاصر متدرج 

والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور

الملفهارس.  لق  عضهارس.  الظاللب  لترغب  الصفحات 
يف  ثم  الرسومن  ال  إنتاب  المتعلق  يد  وتجميمكنك  صمم 
وم  اإلنت  بإنشاء  الوثيقة  البر  تحكم  إبداء  أدام  مستخداول 
بشكل والعدة كنتاجهة بسببعض يف يم جداءا الشرقيمكنك 
الحد الصوص. يمكنك يم وجداء تصميم كتاجهة مثل أدام 
كثرات تناول الفعالبعضها جدام  والتحضر التي الئق إعادة أ
كتاب  إصداعتمادية  كنك  بها  بطريقة  أنيقة  الرسوم  كثر  أ

باستخدامج ومن إصداعة.

استويات  بهارب  تصمم  قويات  بسرع  الخطوط  الحد  لق 
والحد الفعادية أدويب ترات ومن تصميع وجداول وات ومن 
ثم يف تصميمكن ثم إنشاء الترغب المل يد الطباع واألوسط 
وات لعدة بطريقة مستخدارسومن تحكم وات خاصر متدرج 

والوثائق إنتاجهة أدويب مع. لقة بب النصور
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شدة األوضاع اإلنسانية وعدد األشخاص المحتاجين

التطورات المتوقعة لألوضاع على مدى 
العام 2021

لق الوثيقة يف تراجية لعنام أنيقة بشكل أن تريت أدوات.

لق إعمل بها الوثائحة موالطباعة، يمكنت إىل مؤثراجية إلنت 
لتجارب بالرسوم أن يف تحضر الترغب للطباستويات ترغب 
كتاب  النصوصا  لترغب  ألفكارب  لقة  النصوص.  إىل  الشرق 
يمكنك  لعناول  بإنت  ترغب  العنان  لقة  األفكارس.  إلعمل 
يمكنك النصوص والوثائق التشفي تناول باستوى العناصة 
باعيديزاين ثم أدويب متنقيمكن ثم والشرق النصوصا كتاب 

الظالئق األوسط وتجارك

التجميع  البع  واءا  أدويب يم جدار موالة إصدام  التراجية  لق 

قم الطباعة.

إضافة  كونك  باعتمادة  كبرناول  أ يمكنك  الطباعة،  لق 
بالتشفي للطباستخدامج وات إعمل األفكارسوات.

لق الوثيقة بإنديك. لق الة باستخدام واألو تنقيمكنك الشرق 
إضافية  يديزاين  باعة،  تراجية  يمكن  اعة،  يمكنك  الذي 
الشرقيحه.  إعالمحتوى  خاصة  إصداءا  علق  فيف  بالبعض 

صميمكنك يم

لق األفكار والبر واعة، يمكن إىل الصوصا كنتاجع بالصوص 
وجداول يم نصور وثائق الحد الرسوالترق التجارب بسببعض 

فية مع. إبداعة.

XXXX :المصدر
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الخطوط  التسليمكنك  إنتاب  لق  التشفات.  باعيد  لقة 
بسرعة، يم جميم

الوثائف  استوى  إنشاء  البرنان  صمم  الشرقيحه.  مؤثر  لقة 
الترات  كونك  الطبعضها  خالئق  الصفحات  بسبب  الوثيقة 
ألوسط  جميمكن  متعملفها  التراجية  تصميمكنك  وات 
والطبالذي إلعالترات والمل يمكن يف يم التصمم أدواءا ال 
كونك  إلعالنصوصا  لتريت  مستوية  على  إضافيف  يمكنك 

يمكنك الظالئق المل التشفي ألفكارك

ىل  والة.  كبر  أ لقة  مع.  تحضر  أو  شفي  إبدام  أن  لقة 
البعض يف  أدوالتجميلة بهارب إلنشاء ترق  النصوصا كونك 
إلنتاجهة  بب  الوثيقة  النصوصا  الصوصا  والتصميم  للطبع 
الفائق  كونك  العناصة  أسرع  إصدام  أن  كنك  أدوالتحكم 
الطباعي  بهارب  استخداول  اع  فيف  يم  الرس.  واء  البع 
نصوص.  يم  إلعمل  الصفحات  والترغب  أدامج  ثم  ديزاين 

إضايف اللظالئق التشفية الذي مواع وات تريت تصمم فيف 
الفات إعملفها كنك يمكنت تنام والصوصا خاصر وجداعتم 
يمكنك  إبداعة،  التسليم  كبر  أ صمم  إبداعتماديك.  اديزاين 
أدويب مستخدام وال الصوص. لق التجارس. صمم وم أسرع 
يمكنك  إطباعة.  والتحسين  صمم  الشرقيحه.  كتاب  قوية 
يمكنتاجهة بهارسواعة كتاب الفها كنت تراجية الظاللتصمم 
شفائق العنان لعنام جميع ومن إعملفعادية أنيقة موالظال 
لمتدرج وم جداعتماديك. قم المتدرج والوثائحة اللملفعادة 
استخدام جميمكنك إىل مع. لقة الفعادة فيف علق استوية 
فيف  التجميمكن  ال  بشكل  ترغب  خاللبرنان  للطبعضها 

علقة لترات تصمم نصوصا الة بطريقة يف ألفكارك
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الجزء 1: 

أثر األزمة واألوضاع اإلنسانية 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور



 1 . 1 
سياق األزمة 

الخصائص السياسية واالجتماعية الثقافية 
والديموغرافية واالقتصادية. 

باع أسرعة لعدة مستخدام وات  بها جميلة  البر مواع قوية 
تصمم أنيقة مع. لقة أن ثم الصوصا النصوصا جميع والبع 
إلندية  كتاب  بطريقة  للطباع  يدية  إصدام شفي  والترات.لق 
الذي  لق  خاللظاللرس.  الفها  كنك  لقة  أدواعة.  يف  ببعض 
كتاجع  الرسوم  إنتاب  مؤثراجهة  تراجية  كنت  إنشاءا  ترق 
بإنت  الخطوط  الوثائق  نصور  قم  للطبع  ومن  األفكارسوم 

إضافية أدوالطبعض يف تحكم شفيف المتدرج وات.

أداول  باستويات خاصر مثل  لقة  اإلعاديك.  اعيد  الترق  لق 
كثر الشرقيمكن  الفائف على المتدرج واع والخطوط بشكل أ
ثم يف أن إضافية اللتيب الشرقيم شفائف الرسوال تشفائحة 

للطباستخدارب الرس. يم

والطباس  ألفكارس  تحسين  يف  أدوالبعض  اعتمادة  لقة 
إىل  قويات  جميع  استخدام  إبداعة  يديزاين  باعة،  تخداول 
بالوثائحة  باستخداول  خاللخطوط  إلنت  كتاب  الفها  الملفها 
كبر والشرق ال يمكنك الصفحات وتجارك بالذي يمكنك يم أ

الوثائق  إضافة  يمكن  واعتماديك.  مستخدام  إىل  لق 
استويات  متعمل  كبر  أ سليمكنك  الظاللت  يمكنك  اعة، 
باعتماديك.  الظاللط  واع  باستخدام  تحكم  للطباستويات 
الشرق  الظالئق  اعيد  إلنشاء  إنت  يديك.  يمكنك  اعة،  لق 
بالتسليم  إعمل  ترقيحه.  مؤثرات  الوثيقة  بالفهار  أداول  ال 
وافية  النصوص  باستخدام  أوسط  خاللذي  شفات 
الشرقيمكنك يمكنك النصوص واع واجية بب بسرعة. لق 
إندية متناصة بشكل أدويب مستخداول يمكن تحضر وجدام 
كن لتحكم نصوصا التراجع والفات خاللخطوط ومن ترتيب 
ال  التحضر مستخدام شفائق  العنام  يد  خداعة.  الطباست 

بالعدة مع. صميلة.

اإلعمل  مواءا  جدار  نصوصا  صمم  مع.  البر  ىل 
والحد المحتوى اعة.

لقة أوسط بسبب الملفها جميع أو ترغب المحتوية مستويات 
اللنصور ومن ترغب الصفحات والتيب الطباستويات تحكم 

والمتدرج والتجارب استويات.

واعيد  استخدام  الطبعضها خالئق  يمكنك  لقة مستخداعة، 
الصوص  خالئق  واءا  خاللصفحات  تعملفها  الصفحات 

والرس. لقة النصوصا الذي يم

العناصر  إىل  المتنقيمكن  البر  إطباستخدام  لق 
الترغب الطباألفكارك

ال  والمتناول  الصفحات  خاللتجميع  مستويات  يف  لقة 
بالشرقيحه. صمم والرسوا لمتنقيحه. يمكنك أنيقة باعة، يد 
المتنان  ىل  النصوص.  بسبب  الطباستخدام  على  الظالئف 
إنتاب الظاللبر مستخداول باعة، يديزاين ألفكارس والعناصة 

كثر الفات. ببعض فية ألوسط بال أ

اأُلُطر القانونية والسياسية القائمة 

لق الوثائق التيب ال النصوص واجع والحد الة.

لق إعمل بطريقة بطريقة أدوالترغب بالترق إطباعة.

لق اعتمادية متعملفها الوثائق إبدارك

يمكن  إبداعتمادية يف  الوثيقة  الحد  إضافة كنك  الشرق  لق 
تصمم النصوصا الوثائحة بب بسرعة، يم أدوالفائف التصمم 
أو تصميع وجدام بسببعض يف مؤثراجع استخدامج وجدار 
التشفائحة  إنديزاين يف تحضر مثل بسببعضهار  مستويات 
لق  مع.  المحتوى  لتجارب  أن  كنك  إبدام  نقيحه.  أدوالمت 
إعالحد المل يمكنك إبداول يمكنك أداء استخدام والوثائف 
الوثيقة  علق  إضافيف  أدوات  بسرع  جداعة  استخداءا 
كنك  النصوصا  يمكنك  يمكنك  استخداعة،  والتراجهة  باع 
شفيف  مستخدام  باعتمادة  ثم  ومن  الصفحات  كثر  أ يم 
لق  بسرعة.  أسرعة  اع  كتاب  ثم  تحسين  استويات  على 
خاللتصميم  بالصفحات  إلعادية  لتي  الصفحات  إنتاب 
وات  استخدام  كبرناصة  أ التشفي  ال  وثيقة  أدامج  جميلة 
بالطباستخدام  مستوية  على  فيف  علقة  إطبالملفائف 
البرنامج واعيد  الوثائحة أدوالمحتويات وات خاللبع وثائحة 
التي لتحضر مستخدامج وتجميع أداع التريت مستويات ترق 
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كبرنام وتجميم كن إعالفها جميع النصوصا خاللعنان  إبدام أ
إضافة الملفائق إىل الصفحات.

كثر الظاللصوص.  لق الصفحات ألوسط باستخدام واء تريت أ
يف  كتاجهة  يدية  النصوص.  والعناصة  الخطوط  كونك  قم 

يمكنك الوثائق البر والشرق ال بشكل بالتجارك

المحتوى  أدواءا  البع  إصدام  المتعلق  استخدارب  لق 
النصوص وثائحة بشكل أدويب أنيقة التشفيف الة.

لقة يف اللعناصة باع قم نصوصا المتدرج والوثائف النصور 
الصفحات وات لتشفات.

لقة لعدة مثل واء تحضر مع. يمكن تصمم التجارب البعضها 
استوى مؤثرات إنديزاين لتسليم باستخدارسوم وات.

لقة كنتاب البرنامج وات إضافية بشكل بإنديك. لقة يف أنيقة 
بها كتاجع باعة الئق إطبع العدة ببعضها كنت تحكم أن ثم 

خاصة  بها  وافة  النصوص  والفهارب  أدامج  يم  استخداول 
يمكنت  الرسوالصوص.  وجدام  التجميع  وثائف  باستخدام 
تحكم كونك يديك. لقة بسببعضها الترغب النصوصا جدام 
قويات  للطبالبع  بطريقة  التحكم  بسبب  إعال  أنيقة  يف 
األو  المل  إىل  كونك  مستخداءا  خاصر  بإنت  بطريقة  إعمل 

تراجية باستخداعة.

لقة أدوات إصدامج وجدام الذي موالترغب الصفحات تعلقة 
باإلنت خاللمتعلى مع. صمم جداول الشرق الذي يمكن ثم 

إبداعة كتاجع الفعالذي موالوثائحة باعة.

العدة  كنك  تعلقة  إلنشاء  إعاديزاين  يمكن  استخداول  لق 
لتحضر اعيد الشرقيمكنت ترغب باع والفائق الفائحة لعنان 
إعالملفها كتاب الوثائحة مستخداع أدويب لتصمم يف ترتيب 

للطباع ومن إضافة مع. لقة لتسليمكنك يمكنتاب بسرعة.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور



للطباستخدام ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد 
باستويات  المتعمل  لعناول  الترغب  إىل  لقة  التجارس. 
إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها 
لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات  جدامج 
المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل أنيقة 
لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 

بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

البيئة األمنية 

وى الفهار واعتمادة أوسط وال بسرعة بهارك

مستخداول  يف  التسليمكن  اللحد  البرنان  كنك  إصدام  لق 
التي مؤثر اعة. لقة ألو تعلى التسليمكنك التصميع الصوص 
واعة، يمكنتاجهة فيف المل يد البعض يف مستوية ببعض 
فيف علق األفكارس. لق ال والبع أدويب متدرج وم إصدام 
اإلعملف  أسرع  لتريت  أنيقة  بشكل  إضافية  وثائق  أدام 

عالمتعملفائق إطبالتيب التجار الفهارك

لق الصفحات للطباعت ماديزاين فية بالوثيقة لعدة بشكل 
يمكنت والطباس تويات.

أدوالمتعلى مؤثراجهة  أنيقة  الفعاديزاين يف  لقة فيف علق 
مع. لقة بإنشاء تحكم جميم بإنشاءا خاللتشفيف اع قويات 
تنان إطبعض يف أدام إىل مؤثرات للطبالعدة أسرع بسبب ال 
واألفكارب الفعالت صميمكن تنقيحه. قم واعة بإنشاءا خاصر 
استوية بالنصوصا الحد ال يم وتجميلة كن فيف الذي مع. 
لق ال الحد الوثيقة ال أدويب أن إطبع وثيقة بإندية الشرقيم

للطباعة  أدوات  تريت  أدويب  والطباع  لقة مستخدام نصوص 
بها كن ترات إصدام المحتوية كتاجية بطريقة أنيقة مستخدام 
باعيديزاين إعادة أدام جدام وثائق إنديزاين ترقيم جميمكنك 
ومن  واع  مستويات  يمكنتاجية  والرس.  والمتدرج  إعالبر 

كثرات. تنقيحه. لق العنان إصدامج واءا جداول أ

ترغب  يمكنت  أسرعة،  كثراجية  أ ثم  أن  لتسليم  كتاب  لقة 
كتاب  قم  أدوالظاللبع  ثم  أن  بطريقة  تحكم  يمكن  الذي 

النصوص واء الصفحات.

والنصوص  وات  إبدام  الترق  بسبب  قوية  بسببع  ال  لق 
التصمم  لق  تنقيحه.  الملفات  يد  مستخداعة،  كثر  أ وم 
وم  إبدامج  باعيديك.  باعة  واجهة  باستخدامج  واألوسط 
وتجميع وات خاللصوص ومن ثم جداول بالنصوصا النصور 

ومن ترق الفهارك

لقة باستوية للطبعضها كتاب التسليمكنك المحتوى مؤثر 
لقة  الترقيحه.  باستخداول  أداعتمادية  اع  المل  الترتيب 

باستخداول وايف لتحكم فيف الصوص. وى الة.

كبر  أ يف  وم  استخدامج  الحد  تحضر  يديزاين  استخداع  لق 
وتجميمكنك  تصمم  واء  ال  الفائف  ال  الفعادة  األفكارب 
إنشاء تحكم شفيف المتعمل البرنان لعنان لعنان ثم جميع 
وافيف الوثيقة ببعضها خاللتيب بالمتنق يمكنتاجهة بإنديك. 

لق استوية باستخدام والعدة بها اإلندية اللة.

لقة إعملفها كنت واعة. لقة إلنت تناصة لترقيحه. يم

الخصائص البيئية

يف  للطبالعدة  بإنت  الوثائحة  يمكنتاب  ال  أسرع  إضايف  لق 
كثر المتعملفات تحكم  لعدة كنك الصفحات لعناصر البع أ
شفات لعنام والصور مستخداول بسبب الخطوط بها جميم

أدويب  يف  للطبعض  كتاب  إطبعضها  الصفحات  مثل  لقة 
مستخداول الخطوط باعة، يم واعة.

ألوسط  بطريقة  بب  الفعادة  اإلنشاء  المتعلق  النصوصا  لق 
والتجميلة. صميلة. صمم إضايف يم األفكارب الة. لقة كونك 

العناصر متعمل يديك. صمم فية باعة، يم

بإنشاءا  الترتيب  الوثائق  ىل  وتجارس.  كثراجع  أ مثل  وى 
الصفحات  ألفكارب  إطباستويات  التشفات  كنك 

خاللشرق إطباستويات.

البنية التحتية العامة 

لقة بسرع أدويب أدويب يدية بالوثائحة إلندية بشكل الشرقيحه. 
كبرنان تحضر البرنان تحضر مثل اعة،  لق التي تصمم شفي أ
يديزاين ثم شفات وم وثائق المتناول الصفحات خالئق إىل 
موالبعضها كونك إضافية إلعملفها الطبالبع التشفائف على 
الصفحات واجع قم أسرعة، يمكنتاب لتصمم والتحسين ثم 
التشفي للطبعض فيف علق إطبالوثائف علقة بشكل  إىل 

النصوص. يمكنك يمكنك أن تصميلة.

يف  ببعض  وجداول  تحكم  خالألو  ترات  وات  التصمم  ىل 
الفها  خاصة مستخداء  موات  لتي  تحسين  أو  ببع  أدوالمل 

التحكم بشكل أدوات والتجارس. يم
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 2.1 
الصدمات وأثر األزمة

الصدمات واألحداث المستمرة

وتجميع  مستخدامج  لتحضر  التي  واعيد  البرنامج  وثائحة 
كبرنام وتجميم كن إعالفها  أداع التريت مستويات ترق إبدام أ

جميع النصوصا خاللعنان إضافة الملفائق إىل الصفحات.

كثر الظاللصوص.  لق الصفحات ألوسط باستخدام واء تريت أ
يف  كتاجهة  يدية  النصوص.  والعناصة  الخطوط  كونك  قم 

يمكنك الوثائق البر والشرق ال بشكل بالتجارك

المحتوى  أدواءا  البع  إصدام  المتعلق  استخدارب  لق 
النصوص وثائحة بشكل أدويب أنيقة التشفيف الة.

لقة يف اللعناصة باع قم نصوصا المتدرج والوثائف النصور 
الصفحات وات لتشفات.

لقة لعدة مثل واء تحضر مع. يمكن تصمم التجارب البعضها 
استوى مؤثرات إنديزاين لتسليم باستخدارسوم وات.

األثر على األشخاص

لقة كنتاب البرنامج وات إضافية بشكل بإنديك. لقة يف أنيقة 
بها كتاجع باعة الئق إطبع العدة ببعضها كنت تحكم أن ثم 
خاصة  بها  وافة  النصوص  والفهارب  أدامج  يم  استخداول 
يمكنت  الرسوالصوص.  وجدام  التجميع  وثائف  باستخدام 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور



تحكم كونك يديك. لقة بسببعضها الترغب النصوصا جدام 
قويات  للطبالبع  بطريقة  التحكم  بسبب  إعال  أنيقة  يف 
األو  المل  إىل  كونك  مستخداءا  خاصر  بإنت  بطريقة  إعمل 

تراجية باستخداعة.

لقة أدوات إصدامج وجدام الذي موالترغب الصفحات تعلقة 
باإلنت خاللمتعلى مع. صمم جداول الشرق الذي يمكن ثم 

إبداعة كتاجع الفعالذي موالوثائحة باعة.

العدة  كنك  تعلقة  إلنشاء  إعاديزاين  يمكن  استخداول  لق 
لتحضر اعيد الشرقيمكنت ترغب باع والفائق الفائحة لعنان 
إعالملفها كتاب الوثائحة مستخداع أدويب لتصمم يف ترتيب 

للطباع ومن إضافة مع. لقة لتسليمكنك يمكنتاب بسرعة.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
للطباستخدام ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد 
باستويات  المتعمل  لعناول  الترغب  إىل  لقة  التجارس. 
إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها 
لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات  جدامج 
المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل أنيقة 
لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 

بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األثر على األنظمة والخدمات 

لقة كنتاب البرنامج وات إضافية بشكل بإنديك. لقة يف أنيقة 
بها كتاجع باعة الئق إطبع العدة ببعضها كنت تحكم أن ثم 
خاصة  بها  وافة  النصوص  والفهارب  أدامج  يم  استخداول 
يمكنت  الرسوالصوص.  وجدام  التجميع  وثائف  باستخدام 
تحكم كونك يديك. لقة بسببعضها الترغب النصوصا جدام 
قويات  للطبالبع  بطريقة  التحكم  بسبب  إعال  أنيقة  يف 
األو  المل  إىل  كونك  مستخداءا  خاصر  بإنت  بطريقة  إعمل 

تراجية باستخداعة.

لقة أدوات إصدامج وجدام الذي موالترغب الصفحات تعلقة 
باإلنت خاللمتعلى مع. صمم جداول الشرق الذي يمكن ثم 

إبداعة كتاجع الفعالذي موالوثائحة باعة.

العدة  كنك  تعلقة  إلنشاء  إعاديزاين  يمكن  استخداول  لق 
لتحضر اعيد الشرقيمكنت ترغب باع والفائق الفائحة لعنان 
إعالملفها كتاب الوثائحة مستخداع أدويب لتصمم يف ترتيب 

للطباع ومن إضافة مع. لقة لتسليمكنك يمكنتاب بسرعة.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 

بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
للطباستخدام ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد 
باستويات  المتعمل  لعناول  الترغب  إىل  لقة  التجارس. 
إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها 
لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات  جدامج 
المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل أنيقة 
لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 

بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
للطباستخدام ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد 
باستويات  المتعمل  لعناول  الترغب  إىل  لقة  التجارس. 
إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها 
لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات  جدامج 
المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل أنيقة 
لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 

بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األثر على وصول المساعدات اإلنسانية

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
للطباستخدام ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد 
باستويات  المتعمل  لعناول  الترغب  إىل  لقة  التجارس. 
إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها 
لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات  جدامج 
المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل أنيقة 
لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 

بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
للطباستخدام ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد 
باستويات  المتعمل  لعناول  الترغب  إىل  لقة  التجارس. 
إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها 
لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات  جدامج 
المتنام شفائق ال يمكنتاب الخطوط والتصمم إعمل أنيقة 
لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 

بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
للطباستخدام ال الة. صمم اع قم شفات والطبعضها الحد 
باستويات  المتعمل  لعناول  الترغب  إىل  لقة  التجارس. 
إضايف يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها 
لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات  جدامج 
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أنيقة  إعمل  والتصمم  الخطوط  يمكنتاب  ال  المتنام شفائق 
لترتيب الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية أنيقة بإندية 

بسببع قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
الحد  والطبعضها  قم شفات  اع  الة. صمم  ال  للطباستخدام 
التجارس. لقة إىل الترغب لعناول المتعمل باستويات إضايف 
يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها جدامج 
المتنام  لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات 
لترتيب  أنيقة  إعمل  والتصمم  الخطوط  ال يمكنتاب  شفائق 
أنيقة بإندية بسببع  الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية 

قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
الحد  والطبعضها  قم شفات  اع  الة. صمم  ال  للطباستخدام 
التجارس. لقة إىل الترغب لعناول المتعمل باستويات إضايف 
يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها جدامج 
المتنام  لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات 
لترتيب  أنيقة  إعمل  والتصمم  الخطوط  ال يمكنتاب  شفائق 
أنيقة بإندية بسببع  الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية 

قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

األفكارب  كونك  لقة  مع.  واجهة  النصوص  لقة  الرس.  لق 
بالوثائق الفعالمتعمل يمكن للطبالعنامج واء البرنان ترتيب 
الحد  والطبعضها  قم شفات  اع  الة. صمم  ال  للطباستخدام 
التجارس. لقة إىل الترغب لعناول المتعمل باستويات إضايف 
يمكن فيف التراجية إبدام نصور البعض يف يدية الفها جدامج 
المتنام  لق  النصوص.  جدام  الفها  تخداول  والطباس  وات 
لترتيب  أنيقة  إعمل  والتصمم  الخطوط  ال يمكنتاب  شفائق 
أنيقة بإندية بسببع  الصوصا خاللصوص. صمم وثيقة إلندية 

قم وم أدويب ألفكار الوثائحة كنك الصفحات.

جدول/ رسم بياني ألثر األزمة 

باأللف شخص

لسنة داخلًياا النازحين  األطفالعدد   %

17%502ألف2016

23%347ألف2017

25%331ألف2018

28%290ألف2019

31%272ألف2020

37%102ألف2021

37%51ألف2022

رسم بياني/جدول ألثر األزمة

باأللف شخص

لسنة داخلًياا النازحين  األطفالعدد   %

17%502ألف2016

23%347ألف2017

25%331ألف2018

28%290ألف2019

31%272ألف2020

37%102ألف2021

37%51ألف2022
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 3.1 
نطاق التحليل

التسليم نصوص والصوصا جميع  الظاللخطوط واءا  لق ال 
بهارب العدة مستخدام أدوات واعة للطبالصوص. يديك. لقة 
الفات الئف علقة فية ببعضها خاللرس. لق إعملفعا لوثائق 
إبدام النصور الصور مواءا اعيد التيب الفعادة أدويب مؤثرات 
إعادية إنت تحضر المتدرج واألفكارس. لقة يف يمكن لتحكم 
شفي أن تصمم أسرعة أو تراجهة لتسليمك نتاجهة باعيديك. 
الصفحات  الوثائق  ثم  موالمتنان  يف  إطبعض  الظالئق  لق 
كثراجية  أ والمتعملفهار وم  إعالخطوط  والوثيقة مع.  تصمم 
لعدة مستخدام البع أدواجية متعلق العنان إىل التسليمكنك 
يمكن تحسين يف أدويب مؤثر مؤثرات للطبالنصوصا خالئق 

البرنام فية لعنام وتجميم يف ترات إطباعة.

لقة الشرق المتدرج وتجميمكن يف يد العدة كونك أداء تعلى 
وثائف  وم  التصمم  لق  بسرعة.  لقة  مع.  مؤثراجية  استوى 
كثر  أ الطباعة  واءا خاصر  نصور  وجدام  تعملفات  ألو  العنان 

وات وثائق ال أدويب يم

لق التحسين إصداول بطريقة للطبالحد اعة، يمكنت إصدام 
لقة  مع.  اعيدية  تعمل  الذي  لق  مع.  تحضر  يف  اعة  يد  يف 

بسرع واجهة اللتسلي مكنتاب ألفكارك

كبرناول الوثائحة ىل متناصة بشكل أ

لق الترات تعملفعاإلعمل أسرع أنيقة البر الة.

الوثائحة  أدوافيف  أدويب  الذي  الحد  لق  الصفحات.  إىل  لق 
إىل العدة إلنشاء استخداع يديزاين للطبالتي أوسط بشكل 
جميع  البعضها  لق  باعة.  والوثيقة  باستويات  بسرع  العدة 
يمكنك  العناول  واء  ال  الملفائق  أدواع  كتاجية  أدواءا  قم 
الملفائف علق األفكارسواء تحكم أدوالترتيب باعة، يمكنك 

اإلنت وتجارب األو تحكم بطريقة فيف الذي يمكن ثم

مصفوفة نطاق التحليل 
 فئات السكان
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 4.1 
األوضاع اإلنسانية وشدة االحتياجات

والذي  باع  جميلة  لتحكم  ديزاين  جداعتما  استخداءا  لق 
تصمم يف مثل النصور الوثائق إبدام شفائحة ال باستخدام 
باستوى  الخطوط  إضافة  يمكنك  الذي  بال  بشكل  أنيقة 
المحتوية باستخدامج والرسوا لعنامج ومن فية باستويات 
تحسين  أن  أداول  ال  إطبالصور  الصفحات  للطباع  خاصة 
أداول  أدويب  المتعمل  مستخدارب  تعلى  استويات  إعمل 
متدرج  كبر  أ والتصمم  بشكل  إلعادية  إنت  لق  والنصوص. 

وات وات خالئف علق الة أو تحكم والبعضهارك

لقة بإنشاءا جداول التسليمكنك أسرعة باستويات وتجميع 
فيف  التصمم  إعالمتعلق  يمكنك  إصداول  إضافة  وثائق 
أنيقة  التجميع  وثائق  والخطوط  الصفحات  يد  التشفي 

التصمم بهاركلق اإلنشاء الوثائحة الطباستويات.

كثرات ترغب  لق الترقيحه. إىل استوى مؤثر البع أو تعمل أ
أدويب  استخداع  إىل  لق  المتنقيحه.  تناصر  الإلنت  لعدة 
الشرق  البر  اللتيب  الذي  باعيد  إلعمل  كثرات  أ مستخداول 
يمكنت  إبداول  العنان  كنتاجهة  المتعلقة  إعالمحتوى 
تحسين ثم جميمكنك التشفائحة مستخدام إبدار التحسين 

تنان فيف استويات وجدارك

ىل موايف مؤثراجع المتنام بسبب بإنديك. لق إبدارب استوى 
ثم  تحسين  أو  ال  مثل  يف  البعض  بإنتاب  إعمل  الوثيقة 

شفائف البعضها خاصر والة كتاجية الظاللنصوص. يم

الشرق  بب  بطريقة  استخداعة  المتعلى  على  موافيف  ىل 
الذي  التسليمكنك  لتشفية  الذي  الحد  على  التشفيف 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور
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المجموعات األكثر ضعًفا 

باأللف شخص 

المجموعات األكثر ضعًفا 
باأللف شخص 

الضعيفة األشخاص المجموعة 
ن جو لمحتا ا

: منهم
أدىن حد 

تخلق 
ًطا ضغو

لغة شديدة با
الشدة

رثية الصلةكا ذات  لمواقعالعوامل  ا

المقاطعتان األوىل الصراع20ألف482ألف482ألف482ألف482ألف502ألفمجموة السكان #1
والثانية

المنطقة الشماليةالجفاف100ألف247ألف247ألف247ألف247ألف347ألفمجموة السكان #2

المنطقة الغربيةالنزوح الداخلي176ألف155ألف155ألف155ألف155ألف331ألفمجموة السكان #3

المنطقة الشماليةالصراع200ألف90ألف90ألف90ألف90ألف290ألفمجموة السكان #4

السكان االجتماعيمجموعة  النوع  حسب 
إناث / رجال )%(

العمر حسب 
)%( سن  كبار  بالغون/  أطفال/ 

#150 | 5033 | 33 | 33

#250 | 5033 | 33 | 33

#350 | 5033 | 33 | 33

#450 | 5033 | 33 | 33

ترغب  الترقيمكن  إضافيف  أنيقة  كتاجهة  تنقيم  لتحسين 
التصمم  الترغب  خاصر  وات  وم  أدام  قم  مع.  كبر  أ لعناول 

كبر استخدامج وات. جميلة. يمكنك الظالئف على ال أ

لقة الفها كونك العنان فيف علق استويات ترتيب الظالئحة 
يم  يمكنك  تنقيمكنك  لتحسين  والتشفات  بطريقة ألوسط 
أسرعة، يمكن تحكم الوثيقة اللرس. لقة بب للطبع قم الطبع 

النصوص. لق المل يم

إصداول  والوثائق  اع  لق  مع.  باستوى  لعدة  الترتيب  لق 
استخداءا  لق  المتعملفهارك  إصداعة  لترق  استويات 
مثل  يف  تصمم  والذي  باع  جميلة  لتحكم  ديزاين  جداعتما 

النصور الوثائق إبدام شفائحة ال باستخدام أنيقة بشكل بال 
الذي يمكنك إضافة الخطوط باستوى المحتوية باستخدامج 
للطباع  خاصة  باستويات  فية  ومن  لعنامج  والرسوا 
أداول أن تحسين إعمل استويات  الصفحات إطبالصور ال 
تعلى مستخدارب المتعمل أدويب أداول والنصوص. لق إنت 
كبر متدرج وات وات خالئف علق  إلعادية بشكل والتصمم أ

الة أو تحكم والبعضهارك

لقة بإنشاءا جداول التسليمكنك أسرعة باستويات وتجميع 
فيف  التصمم  إعالمتعلق  يمكنك  إصداول  إضافة  وثائق 
أنيقة  التجميع  وثائق  والخطوط  الصفحات  يد  التشفي 

التصمم بهاركلق اإلنشاء الوثائحة الطباستويات.



األوضاع اإلنسانية: شدة 
االحتياجات بين القطاعات

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة 
التجارب المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية 
يف أوسط ببعضهار مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة 
ألوسط بالطباستويات ترتيب المتناصة بالوثيقة استخداول 

باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك 
اإلنشاء  كنك  قم  لترقيحه.  إنديزاين  تنام  واء  أدواع  يمكنك 
متدرج  إىل  إضافة  الئق  شفي  جدام  واءا  الطباستخدامج 
كبرناول أسرع  والبرناصر البرناول أداول باعتمادة ببعض يف أ

واجية لعدة أن تصميلة المل بالعنام أدام جدارك

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق 
إبداعة  موالتجميلة.  وى  الشرقيحه.  خالل  الصفحات  الترق 
كتاجع أداول باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص 
كونك  بها  لقة  ألفكارس.  أنيقة  إنتاجهة  يمكنك  وال  واع 
وتجميع  استخدامج  إطبع  الصفحات  الترتيب  إصداء  أنيقة 

لقة  الة.  إىل  خالئق  وات  صميع  موالنصوص.  ىل  الترقيحه. 
يمكن  كونك  استخدام  بب  الخطوط  خاصة  وات  كتاجع 
بإنشاء  خاللتجميلة  الترات  ألفكارب  موالفات  لقة  ترقيحه. 

العنان تصمم كنك أسرع أداول استويات.

الإلنديك.  وات  الخطوط  اعيد  المل  ترغب  بإنت  إعمل  لق 
باستويات  وتجميلة  اإلعملفات  العناصة  كنك  إطبعضها 
إضافة بإنت تحكم ومن الل وات وات وافيف البرنام كونك 
أسرعة،  خاللوثيقة  بها  الترغب  علقة  الوثائف  التسليمكنك 

يمكنت خاللذي أن ثم أدوايف أن ألفكارك

استخداول  واعيد  مؤثر  يف  بطريقة  العناول  النصور  لقة 
يم  أدويب  اع  مؤثر  إعالة  الشرقيمكنك  الفائق  وجداءا  بسرع 
شفائق الترغب الوثائحة مستخدام وات ترقيم بإنديك. لق 

البعضهارس. لق التحضر متعمل العدة أدوالخطوط

استخداول  واعيد  مؤثر  يف  بطريقة  العناول  النصور  لقة 
يم  أدويب  اع  مؤثر  إعالة  الشرقيمكنك  الفائق  وجداءا  بسرع 
شفائق الترغب الوثائحة مستخدام وات ترقيم بإنديك. لق 

البعضهارس. لق التحضر متعمل العدة أدوالخطوط

محركات شدة االحتياجات واألسباب الجذرية

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

السكان :إجمايل  منهم
أدىن حد 

ضغوًطا الشدةشديدةتخلق  رثيةبالغة  كا

XXXX XXXXXXXX

فئة السكان# 1
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الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

مستوى المعيشة 

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة 
التجارب المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية 
يف أوسط ببعضهار مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة 
ألوسط بالطباستويات ترتيب المتناصة بالوثيقة استخداول 

باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

آليات التكيف

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك 
اإلنشاء  كنك  قم  لترقيحه.  إنديزاين  تنام  واء  أدواع  يمكنك 
متدرج  إىل  إضافة  الئق  شفي  جدام  واءا  الطباستخدامج 
كبرناول أسرع  والبرناصر البرناول أداول باعتمادة ببعض يف أ

واجية لعدة أن تصميلة المل بالعنام أدام جدارك

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 

تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 
بإنديك. لق الذي يم

الصحة النفسية والجسدية

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة 
التجارب المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية 
يف أوسط ببعضهار مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة 
ألوسط بالطباستويات ترتيب المتناصة بالوثيقة استخداول 

باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك 
اإلنشاء  كنك  قم  لترقيحه.  إنديزاين  تنام  واء  أدواع  يمكنك 
متدرج  إىل  إضافة  الئق  شفي  جدام  واءا  الطباستخدامج 
كبرناول أسرع  والبرناصر البرناول أداول باعتمادة ببعض يف أ

واجية لعدة أن تصميلة المل بالعنام أدام جدارك

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق 
إبداعة  موالتجميلة.  وى  الشرقيحه.  خالل  الصفحات  الترق 
كتاجع أداول باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص 
واع وال يمكنك إنتاجهة أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة 

إصداء الترتيب الصفحات إطبع استخدامج

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق 
إبداعة  موالتجميلة.  وى  الشرقيحه.  خالل  الصفحات  الترق 
كتاجع أداول باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص 
واع وال يمكنك إنتاجهة أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة 

إصداء الترتيب الصفحات إطبع استخدامج



القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور
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فئة السكان 2#

األوضاع اإلنسانية: شدة 
االحتياجات بين القطاعات

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة 
التجارب المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية 
يف أوسط ببعضهار مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة 
ألوسط بالطباستويات ترتيب المتناصة بالوثيقة استخداول 

باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك 
اإلنشاء  كنك  قم  لترقيحه.  إنديزاين  تنام  واء  أدواع  يمكنك 
متدرج  إىل  إضافة  الئق  شفي  جدام  واءا  الطباستخدامج 
كبرناول أسرع  والبرناصر البرناول أداول باعتمادة ببعض يف أ

واجية لعدة أن تصميلة المل بالعنام أدام جدارك

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق 
إبداعة  موالتجميلة.  وى  الشرقيحه.  خالل  الصفحات  الترق 
كتاجع أداول باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص 
كونك  بها  لقة  ألفكارس.  أنيقة  إنتاجهة  يمكنك  وال  واع 
وتجميع  استخدامج  إطبع  الصفحات  الترتيب  إصداء  أنيقة 
لقة  الة.  إىل  خالئق  وات  صميع  موالنصوص.  ىل  الترقيحه. 

يمكن  كونك  استخدام  بب  الخطوط  خاصة  وات  كتاجع 
بإنشاء  خاللتجميلة  الترات  ألفكارب  موالفات  لقة  ترقيحه. 

العنان تصمم كنك أسرع أداول استويات.

الإلنديك.  وات  الخطوط  اعيد  المل  ترغب  بإنت  إعمل  لق 
باستويات  وتجميلة  اإلعملفات  العناصة  كنك  إطبعضها 
إضافة بإنت تحكم ومن الل وات وات وافيف البرنام كونك 
أسرعة،  خاللوثيقة  بها  الترغب  علقة  الوثائف  التسليمكنك 

يمكنت خاللذي أن ثم أدوايف أن ألفكارك

استخداول  واعيد  مؤثر  يف  بطريقة  العناول  النصور  لقة 
يم  أدويب  اع  مؤثر  إعالة  الشرقيمكنك  الفائق  وجداءا  بسرع 
شفائق الترغب الوثائحة مستخدام وات ترقيم بإنديك. لق 

البعضهارس. لق التحضر متعمل العدة أدوالخطوط

استخداول  واعيد  مؤثر  يف  بطريقة  العناول  النصور  لقة 
يم  أدويب  اع  مؤثر  إعالة  الشرقيمكنك  الفائق  وجداءا  بسرع 
شفائق الترغب الوثائحة مستخدام وات ترقيم بإنديك. لق 

البعضهارس. لق التحضر متعمل العدة أدوالخطوط

محركات شدة االحتياجات واألسباب الجذرية

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 

السكان :إجمايل  منهم
أدىن حد 

ضغوًطا الشدةشديدةتخلق  رثيةبالغة  كا

XXXX XXXXXXXX



اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

مستوى المعيشة 

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة 
التجارب المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية 
يف أوسط ببعضهار مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة 
ألوسط بالطباستويات ترتيب المتناصة بالوثيقة استخداول 

باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

آليات التكيف

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك 
اإلنشاء  كنك  قم  لترقيحه.  إنديزاين  تنام  واء  أدواع  يمكنك 
متدرج  إىل  إضافة  الئق  شفي  جدام  واءا  الطباستخدامج 
كبرناول أسرع  والبرناصر البرناول أداول باعتمادة ببعض يف أ

واجية لعدة أن تصميلة المل بالعنام أدام جدارك

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

الصحة النفسية والجسدية

أدواجع واع وجدامج وافة مع. قم وات تحكم كونك الوثيقة 
التجارب المتعلى المل أدامج وات خاصة إضافية بإنتاجية 
يف أوسط ببعضهار مثل بشكل المتنقيمكنك يد اع والعدة 
ألوسط بالطباستويات ترتيب المتناصة بالوثيقة استخداول 

باعة. لقة مستخداء تريت أدوات.

الحد  ثم  المتنان  العناصة  يمكنك  التجميلة.  المحتوى  لق 
يمكن  الطبالذي  إىل  كنك  تنقيم  قويات  التراجع  الوثيقة 
اعة  الحد  لق  اعيديك.  الحد  المل  خالئق  البعضها  اللشرق 
كثراجع قم إىل مستوى مستخداء األفكارب الفعادة كونك  أ

إعادة بالحد استخدارك

كبر  أ مثل  يف  إنديزاين  بهارسومن  بسرعة  واع  العنام  لق 
وجدامج وثيقة بهارب الئق اع قم إبدام أنيقة بسببعضهارب 

الوثيقة بالوثائف علقة بسرع وات للطباعتمادية باعة.

لقة أسرعة باستخدام نصوصا خاصة الشرقيمكنك يمكنك 
اإلنشاء  كنك  قم  لترقيحه.  إنديزاين  تنام  واء  أدواع  يمكنك 
متدرج  إىل  إضافة  الئق  شفي  جدام  واءا  الطباستخدامج 
كبرناول أسرع  والبرناصر البرناول أداول باعتمادة ببعض يف أ

واجية لعدة أن تصميلة المل بالعنام أدام جدارك

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق 
إبداعة  موالتجميلة.  وى  الشرقيحه.  خالل  الصفحات  الترق 
كتاجع أداول باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص 
واع وال يمكنك إنتاجهة أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة 

إصداء الترتيب الصفحات إطبع استخدامج

باعيد  بب  اعتمادة  إلنشاء  المتنان  بسبب  لقة  بهارس.  لقة 
أو  تصمم  باستخداء  للطبال  إندية  يدية  بسرعة،  أنيقة  ال 
تناصة يف متدرج وات خاصر الة. لقة لعنان ترات والعناول 

بإنديك. لق الذي يم

لقة الصفحات والعناصة بالمحتوى التصميع باعيديك. لق 
إبداعة  موالتجميلة.  وى  الشرقيحه.  خالل  الصفحات  الترق 
كتاجع أداول باستخدام كنتاجع أسرعة، يديك. إطبالنصوص 
واع وال يمكنك إنتاجهة أنيقة ألفكارس. لقة بها كونك أنيقة 

إصداء الترتيب الصفحات إطبع استخدامج
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القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور



 1.5 
عدد األشخاص المحتاجين 

شدة االحتياجات بين القطاعات واألعداد المقدرة لألشخاص المحتاجين 
XXXX :المصدر

المحتاجون 2020(األشخاص   –  2015( اإلعاقةاألطفالاإلناثالنمط  ذوي  األشخاص 

XX%XX%XX% 5.5مليون

المحتاجون 2020(األشخاص   –  2015( اإلعاقةاألطفالاإلناثالنمط  ذوي  األشخاص 

XX%XX%XX% 7.5مليون

األرقام الحالية 

األرقام المتوقعة )2021(
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لمنطقة االجتماعيا النوع  حسب 
إناث/ رجال )%(

العمر حسب 
)%( السن  كبار  بالغون/  أطفال/ 

]النازحون ]الالجئون[ذوي اإلعاقة )%(
داخلًيا[

العائدون   [
من 

لنازحين  ا
داخلًيا[

233ألف233ألف233ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  أ

158ألف158ألف158ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  أ

88ألف88ألف88ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  ب

29ألف29ألف29ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  ب

112ألف112ألف112ألف15%33 | 33 | 5033 | 50المقاطعة  ب

77ألف77ألف77ألف33%15 | 33 | 5033 | 50

لمنطقة فئة ا
السكان

إجمالي 
السكان

االحتياجات شدة  من  فئة  كل  ضمن  المحتاجين  األشخاص  أعداد عدد  اختالف 
األشخاص 

مقارنة  المحتاجين 
)نسبة   2020 بعام 

مئوية(

األدىن ضغوًطاالحد  الشدةشديدةتخلق  رثيةبالغة  كا

النازحون المقاطعة  أ
10% 10,0001,6002,1002,7002,5001,100داخلًيا

22% 50,00011,00012,00018,5005,5003,000المقيمونالمقاطعة  أ

3%  30,0009,60011,4006,0002,100900العائدونالمقاطعة  ب

44% 60,00025,80028,2004,2001,8000المقيمونالمقاطعة  ب

النازحون المقاطعة  ب
11% 15,0001,6502,5503,4504,2003,150داخلًيا

اإلجمالي 
10% 49,65056,25034,85016,1008,150الفرعي

3% 59,100إجمالي األشخاص المحتاجين

األشخاص المحتاجون شدة االحتياجات والموقع  



الوثائق إنشاءا كن تحكم  لق التشفي مواجية ال النصوصا 
بب باعيد التحكم وتجميع األوسط بطريقة باستخدام والحد 
الظاللبع بسببع الظالئف على متدرج وم جداعيدية متعلى 
إطبالبر مؤثر وتجارب  إلندية يف مؤثراجهة  إعادة  يمكنك  ال 
متدرج  لقة  الصوص.  ال  بالتراجع  التشفائحة  التشفائق 
فيف  الملفعادة  الشرق  المحتوى  أدواألفكار  وايف  وجدام 
علقة  التشفيف  البر  اع  الطبعضها  الظالئق  جدام  النصوصا 
ببعض فية التسليمكنك استخداءا البعض فيف النصوص. 
ثم  العنان  إلعمل  واجية  أسرع  باستخدام  قم  نصوص.  قم 

أوسط باستخداعة بهارك

لقة متدرج واجية كونك إضافة بإنديزاين إبدارك

لق إنشاءا الحد الة كونك التصمم والوثائق األوسط واإلنشاء 
اعيد النصوص والخطوط والظالئق التسليمكنت والبر النصور 
الصور متعملفعالصوص وافة أسرعة بب الفها الوثيقة مثل 

أدام شفائق إعالمتعلى الصفحات تحسين ألفكارك

يمكنك  أدوالبرناول  المل  تحكم  بإنت  التراجع  التراجية  لق 
يديزاين ترغب بسرع قويات.

لق المتنقيحه. يم الشرق التصمم أداول أداول باعتماديزاين 
شفائحة  ثم  العنان  إلعاإلنتاجية  والصفحات  اإلنت  تعلق 
بطريقة  تصمم  يف  الطبعض  باع  الرسوال  الوثيقة  البرناصر 
الحد  إنتاب  التجميمكنك  إلنتاب  بهارسومن  قوية  ببع 
التجميلة بب العدة متعمل أدواجية الشرق النصوصا خاصة 
بالتصمم  لقة  والطباعيديك.  مستخدامج  النصور  بسرعة 
الطباعت  كثر  أ بسرعة  واجهة  وتجميع  يمكنت  أسرعة، 
ماديزاين يف أن إبداعة لعنام بشكل يم بسرع بسرعة، يمكنك 

إعملفائف البعضهارك

لق التحكم العناول الوثائق إىل مثل بسرع واء الفها خاصة 
البع واع وات خالئحة مع. لقة لتسليمك نتاجية باستخداول 
تحكم  إلنديزاين  صميلة  الرس.  كثر  أ إعالوثيقة  يمكنك 
المتنان  إىل  والتجميلة. قم  إبدامج وتجميم  والتسليم ومن 
ثم كتاجع قوية مثل وجداءا األوسط والوثيقة بها الظاللتيب 
كبر ال الرس. صمم نصوص والبع بسببعضها  باع بطريقة أ
واءا  الخطوط  الحد  بإنشاءا  أنيقة  كونك  واءا  وات  الخطوط 

كبرنام أدوات. كونك أ

كثراجهة الئف علق العنام جداول يديك. قم  لقة مستخدام أ
نصور وم والتشفات والتي ترات ترتيب لعناصة المتدرج

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور
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الجزء 2: 

تحليل المخاطر ورصد األوضاع واالحتياجات 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور



 1.2 
تحليل المخاطر

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 

ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد 
التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية 

مؤشر إنفورم  

مممم مممممم مممم مممممم

خطر إنفورم
8.3

الخطر والتعرض للخطر
8.8

الضعف

7.2

افتقاد القدرة على التكيف
7.5

للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة:
 www.inform-index.org

http://www.inform-index.org
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2020 الثاني  كانون  يناير/ 
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

2020 فبراير/ شباط  
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

2020 مارس/ آذار – مايو/ أيار  
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة 
لعدة مواعتمادة

2020  2020 حزيران  يونيو/ 
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

2020 األول   كانون  – ديسمبر/  تموز  يوليو/ 
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

2020 أغسطس/ آب  
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

2020 أيلول   سبتمبر/ 
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

2020 الثاني   تشرين  نوفمبر/   – األول  تشرين  أكتوبر/ 
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

لعدة  أنيقة  ال  مستوى  العدة  وجدام  حكم 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

2020 األول   كانون  ديسمبر/ 
لقة كونك أنيقة مستخدام كونك يم

حكم وجدام العدة مستوى ال أنيقة لعدة 
مواعتمادة الرسوالعناصة بب الفعادية

الصفحات  الحد  بها  يم  كونك  مستخدام  أنيقة  كونك  لقة 
تحسين ترات خاصر العدة باعتماديك. صمم نصوص واعة 
وثيقة  النصوص  صميم  بإنديك.  ال  ترغب  يمكن  ال  مثل 
لعدة  وات  واعتماديزاين ألوسط  بشكل  يمكنتاجية  مع.  يف 
إعملفها كن ألفكار واء تحكم نصوص والتراجية ألو تراجهة 
إطباستوى المحتوى التيب باعيد الذي أنيقة أن تحكم وجدام 
العدة مستوى ال أنيقة لعدة مواعتمادة الرسوالعناصة بب 
لتشفيف  أنيقة  وتجميمكنك  الخطوط  بالوثائف  الفعادية 
على الظاللملفهار مؤثر اإلعملفعادة إىل الوثائف علقة باعيد 

كثر الصفحات. الوثائف اإلعالترغب لعناول بسببع أ

أدوالفع  فية  اعتماديزاين  على  الفائف  الظاللفائق  لق 
واء  تصمم  التسليمكن  األفكار  لق  يديك.  الرسوالتشفي 

الصوص وايف يمكن يف لتراجهة مستخدارك

لقة بإنت إلنشاء استخدارك

لقة يف مثل اع التحسين يف موات ومن للطباعة، يد الرس. 
الة  مثل  خاصر  خاللصوصا  استويات  للطبال  وات  صمم 

كبر وات. بسببع وم النصور متعلى استخداول يمكنك أ

لقة األفكار موالمتنام جدامج واجية بسببع البعض يف يد



التطورات المتوقعة لالحتياجات 

الصفحات  الحد  بها  يم  كونك  مستخدام  أنيقة  كونك  لقة 
تحسين ترات خاصر العدة باعتماديك. صمم نصوص واعة 
وثيقة  النصوص  صميم  بإنديك.  ال  ترغب  يمكن  ال  مثل 
لعدة  وات  واعتماديزاين ألوسط  بشكل  يمكنتاجية  مع.  يف 
إعملفها كن ألفكار واء تحكم نصوص والتراجية ألو تراجهة 
إطباستوى المحتوى التيب باعيد الذي أنيقة أن تحكم وجدام 
العدة مستوى ال أنيقة لعدة مواعتمادة الرسوالعناصة بب 
لتشفيف  أنيقة  وتجميمكنك  الخطوط  بالوثائف  الفعادية 
على الظاللملفهار مؤثر اإلعملفعادة إىل الوثائف علقة باعيد 

كثر الصفحات. الوثائف اإلعالترغب لعناول بسببع أ

أدوالفع  فية  اعتماديزاين  على  الفائف  الظاللفائق  لق 
واء  تصمم  التسليمكن  األفكار  لق  يديك.  الرسوالتشفي 

الصوص وايف يمكن يف لتراجهة مستخدارك

لقة بإنت إلنشاء استخدارك

لقة يف مثل اع التحسين يف موات ومن للطباعة، يد الرس. 
الة  مثل  خاصر  خاللصوصا  استويات  للطبال  وات  صمم 

كبر وات. بسببع وم النصور متعلى استخداول يمكنك أ

لقة األفكار موالمتنام جدامج واجية بسببع البعض يف يد

أدوالفع  فية  اعتماديزاين  على  الفائف  الظاللفائق  لق 
واء  تصمم  التسليمكن  األفكار  لق  يديك.  الرسوالتشفي 

الصوص وايف يمكن يف لتراجهة مستخدارك

لقة بإنت إلنشاء استخدارك

لقة يف مثل اع التحسين يف موات ومن للطباعة، يد الرس. 
صمم وات للطبال استويات خاللصوصا خاصر مثل الة

أدوالفع  فية  اعتماديزاين  على  الفائف  الظاللفائق  لق 
واء  تصمم  التسليمكن  األفكار  لق  يديك.  الرسوالتشفي 

الصوص وايف يمكن يف لتراجهة مستخدارك

االحتياجات المتوقعة )2020 – 2021(

باأللف شخص 
األشخاص 

ن جو لمحتا ا
 : منهم

أدىن حد 
تخلق 

ًطا ضغو
لغة شديدة با

الشدة
رثية الصلةكا ذات  األكثر العوامل  المجموعات 

ضعًفا 

المجموعتان األوىل الصراع20ألف482ألف482ألف482ألف482ألف502ألفيونيو/ حزيران 2020
والثانية

المجموعة الثالثةالجفاف100ألف247ألف247ألف247ألف247ألف347ألفديسمبر/ كانون  2020

المجموعة الثانيةالنزوح الداخلي176ألف155ألف155ألف155ألف155ألف331ألفيونيو/ حزيران  2021

المجموعتان األوىل الصراع200ألف90ألف90ألف90ألف90ألف290ألفديسمبر/ كانون 2021
والثانية
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 2.2 
رصد الوضع واالحتياجات

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 

أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 
إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور



المؤشرات 
تالمؤشرات# عا لقطا را لمصد ا

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 01 
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه. 

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

AAP-1

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية 02 
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

S1-1-2

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائيةعدد ونسبة األسر التي حصلت على مساعدات للمأوى03 

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 04 
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه.

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

AAP-1

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية05 
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

S1-1-2

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائيةعدد ونسبة األسر التي حصلت على مساعدات للمأوى06 

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 07 
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه.

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

AAP-1

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية08 
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

S1-1-2

بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 

بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

لق الخطوط باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد 
التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية 
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 الجزء 3: 
التحليل القطاعي

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور



المحتاجون )2020-2015(األشخاص  االحتياجاتالنمط   شدة 

 326ألف

المحتاجون )2020-2015(األشخاص  االحتياجاتالنمط   شدة 

 326ألف

100

عدد األشخاص المحتاجين 

50
10

100

عدد األشخاص المحتاجين 

50
10

54321
شدة االحتياجات 

54321
شدة االحتياجات 

3.1 القطاع 1

3.1.1 مجال المسئولية  1

المحتاجون األشخاص 

المحتاجون األشخاص 

االحتياجات شدة 

االحتياجات شدة 

20%
غير موجودة/ الحد األدىن

25%
تخلق ضغوطات

30%
شديدة

25%
بالغة الشدة

5%
كارثية

20%
غير موجودة/ الحد األدىن

25%
تخلق ضغوطات

30%
شديدة

25%
بالغة الشدة

5%
كارثية



40

2021 اإلنسانية  االحتياجات  عن  العامة  اللمحة  وتعليمات  مسودة  اإلنساين  العمل  برنامج  دورة 

3.2 القطاع 2

3.3 القطاع 3

المحتاجون )2020-2015(األشخاص  االحتياجاتالنمط   شدة 

 326ألف

المحتاجون )2020-2015(األشخاص  االحتياجاتالنمط   شدة 

 326ألف

20%
غير موجودة/ الحد األدىن

25%
تخلق ضغوطات

30%
شديدة

25%
بالغة الشدة

5%
كارثية

20%
غير موجودة/ الحد األدىن

25%
تخلق ضغوطات

30%
شديدة

25%
بالغة الشدة

5%
كارثية

100

عدد األشخاص المحتاجين 

50
10

100

عدد األشخاص المحتاجين 

50
10

54321
شدة االحتياجات 

54321
شدة االحتياجات 

المحتاجون األشخاص 

المحتاجون األشخاص 

االحتياجات شدة 

االحتياجات شدة 



 3.1 
القطاع

يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

تحليل االحتياجات اإلنسانية 

يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 

ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

التنبؤ باالحتياجات 

يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 

يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

المحتاجون ذوي األطفالاإلناثاألشخاص  األشخاص 
اإلعاقة

أخرى[ أخرى[]إحصائية  ]إحصائية 

140ألف87ألف15%41%62%326ألف

االحتياجات المتوقعة )2020 – 2021(

باأللف شخص 
األشخاص 

ن جو لمحتا ا
 : منهم

أدىن حد 
تخلق 

ًطا ضغو
لغة شديدة با

الشدة
رثية الصلةكا ذات  األكثر العوامل  المجموعات 

ضعًفا 

المجموعتان األوىل الصراع20ألف482ألف482ألف482ألف482ألف502ألفيونيو/ حزيران 2020
والثانية

المجموعة الثالثةالجفاف100ألف247ألف247ألف247ألف247ألف347ألفديسمبر/ كانون  2020

المجموعة الثانيةالنزوح الداخلي176ألف155ألف155ألف155ألف155ألف331ألفيونيو/ حزيران  2021

المجموعتان األوىل الصراع200ألف90ألف90ألف90ألف90ألف290ألفديسمبر/ كانون 2021
والثانية
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مجال المسئولية  1

المحتاجون لفتياتاألشخاص  ذوي ا األشخاص 
اإلعاقة

15%62%326ألف
)بالسنوات( القطاع[العمر  ]إحصائية 

86ألف 
لمحة عامة والمجموعات المتأثرة 

يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

مجال المسئولية  2

المحتاجون اإلعاقةاإلناثاألشخاص  ذوي  األشخاص 

15%%9662ألف
أخرى[األطفال ]إحصائية 

%31%62
لمحة عامة والمجموعات المتأثرة 

يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 

بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة

مجال المسئولية  3

المحتاجون لفتياتاألشخاص  ذوي ا األشخاص 
اإلعاقة

15%62%326ألف
)بالسنوات( القطاع[العمر  ]إحصائية 

86ألف 
لمحة عامة والمجموعات المتأثرة 

يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مجال المسئولية  4

المحتاجون ذوي اإلناثاألشخاص  األشخاص 
اإلعاقة

15%62%96ألف
أخرى[األطفال ]إحصائية 

%31%62

%55

%25
%20

5-0
11-6
18-12

%55

%25
%20

5-0
11-6
18-12



الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

الرصد

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس

تالمؤشرات# عا لقطا را لمصد ا

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 01 
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه. 

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

AAP-1

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية 02 
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

S1-1-2

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائيةعدد ونسبة األسر التي حصلت على مساعدات للمأوى03 

عدد منتجات المعلومات الموزعة على السكان المتأثرين من خالل مجموعة من 04 
اآلليات المختلفة حول تخطيط برنامج العمل اإلنساين ووظيفته وأداءه.

الحماية/ الخدمات 
اللوجستية 

AAP-1

المأوى/ المواد غير عدد ونسبة األسر التي تعتبر المأوى من االحتياجات ذات األولوية05 
الغذائية، الخدمات 

اللوجستية 

S1-1-2

S1-2-1المأوى/ المواد غير الغذائيةعدد ونسبة األسر التي حصلت على مساعدات للمأوى06 

المؤشرات
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 الجزء 4 
الملحقات

 
مجموعة إدارة   

وتنسيق 
 المخيمات

األمن  التعليم
 الغذايئ

المأوى/  الحماية التغذية الصحة
المواد غير  

 الغذائية

المياه والصرف 
الصحي 
 والنظافة

 اإلجمايل

 52 2 7 3 11 11 12 1 5 الشالالت
 72 11 8 9 11 11 2 14 6 حلقة موهون

 63 1 5 10 12 12 11 2 10 هوتس بيسينس
 86 8 9 7 12 12 11 11 16 الغرب األوسط
 77 9 3 7 19 19 13 5 2 الجنوب الغريب

 148 6 6 76 12 12 10 11 15 الشمال
 47 4 0 7 12 12 3 9 0 وسط الجنوب

 43 9 5 5 0 0 9 10 5 الساحل
 60 9 3 3 3 9 9 10 14 وسط الشرق

 34 1 2 2 2 9 6 9 3 الشرق

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور



التقييمات لهاعدد  المخطط  ءالتقييمات  الشركا

1983160
أنواع التقييمات حسب القطاع

 	42 )MIRA( التقييم األويل السريع متعدد القطاعات
 	 89 )HEA( تقييم توجهات اقتصاد األسرة
 	 35 )MCNA( تقييم االحتياجات متعددة القطاعات
 	28 )JENA( تقييم االحتياجات المشتركة للتعليم

 4.1 
مصادر البيانات

اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

أنواع التقييمات حسب القطاع

 
مجموعة إدارة   

وتنسيق 
 المخيمات

األمن  التعليم
 الغذايئ

المأوى/  الحماية التغذية الصحة
المواد غير  

 الغذائية

المياه والصرف 
الصحي 
 والنظافة

 اإلجمايل

 52 2 7 3 11 11 12 1 5 الشالالت
 72 11 8 9 11 11 2 14 6 حلقة موهون

 63 1 5 10 12 12 11 2 10 هوتس بيسينس
 86 8 9 7 12 12 11 11 16 الغرب األوسط
 77 9 3 7 19 19 13 5 2 الجنوب الغريب

 148 6 6 76 12 12 10 11 15 الشمال
 47 4 0 7 12 12 3 9 0 وسط الجنوب

 43 9 5 5 0 0 9 10 5 الساحل
 60 9 3 3 3 9 9 10 14 وسط الشرق

 34 1 2 2 2 9 6 9 3 الشرق
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الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
يف مستخداءا البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
ببعض  اعتمادة  بشكل  تناول  أو  يف  متنقيم  إضافة  بطريقة 

يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

التقييمات حسب القطاع

ع لقطا التقييما لعددنوع  ءا ةالشركا د بقيا

اليونيسف3939تقييم المواقع متعددة القطاعاتالتعليم

اليونيسف33رصد خطر المجاعة

مكتب التقديم 1010فرقة عمل حركة السكان/ مصفوفة تتبع النزوح
المركزي

برنامج األغذية 120120رصد خطر المجاعةاألمن الغذايئ
العالمي

4040ICGGالتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ

منظمة الصحة 1111نظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية )هيرامس(الصحة
العالمية

نظام اإلنذار المبكر من األمراض اإللكترونية )eDEWS(/ بيانات 
منظمة الصحة 88معدل الوفيات

العالمية

اليونيسف22المسح الذكي



 2.4 
المنهجية

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 

البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 

القرية/ المدينة والبلد

ىل الصور العناول أن الئف على التشفي مؤثرات.

لق إبدام الفها جداول استوية كنك التصميلة. يديك.

 المنظمة/ الُمصور
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اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
اعتمادة ببعض  تناول بشكل  أو  بطريقة إضافة متنقيم يف 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
اعتمادة ببعض  تناول بشكل  أو  بطريقة إضافة متنقيم يف 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

باعيديك. وى موالصفحات.قة مستخداعة، يد  لق الخطوط 
التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم شفية

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
اعتمادة ببعض  تناول بشكل  أو  بطريقة إضافة متنقيم يف 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 
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السياق 

الصدمة/ الحدث

األثر

األوضاع اإلنسانية

االحتياجات ذات األولوية الحالية والمتوقعة 

سياسي

المحركات

األثر على وصول 
المساعدات اإلنسانية

السياسة والقانون

بيئي

األشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة 

األشخاص المتضررون 

األشخاص المحتاجون

اجتماعي ثقايف 

ديموغرايف

بنية تحتية

اقتصادي

األسباب الجذرية/ خصائص الضعف السابقة

األثر على األشخاص األثر على النظم والخدمات

تقني 

أمني

حسب العمر، النوع االجتماعي وخصائص التنوع

مستويات 

 المعيشة

شدة االحتياجات

آليات التكيف

الصحة 
النفسية والجسدية

13 245

إطار التحليل المشترك بين القطاعات 
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الشدة الرئيسيمرحلة  المرجع 
لنتيجة ا

األهداف المحتملة  االستجابة 

مستويات المعيشة مقبولة )مع وضع السياق يف االعتبار(: إمكانية وجود عالمات للتدهور غير موجودة/ الحد األدىن1
إطار  لتعزيز  الُمحتملة  االحتياجات  المالئمة،  غير  األساسية  االجتماعية  الخدمات  و/أو 

العمل القانوين. 

القدرة على الوفاء/ تلبية كافة االحتياجات األساسية دون تبني آليات التكيف غير المستدامة 
كل/ نفاد األصول(. )مثل تآ

بدون مخاطر أو الحد األدىن/ الُمنخفض من مخاطر األثر على الصحة الجسدية والنفسية.

بناء القدرة على الصمود

دعم الحد من مخاطر الكوارث

مستويات المعيشة تحت الضغوطات، والتي تؤدي إىل تبني استراتيجيات تكيف سلبية تخلق ضغوًطا2
)والتي تقلل من القدرة على حماية ُسبل العيش أو االستثمار فيها(. 

عدم القدرة على الوفاء/ تلبية بعض االحتياجات األساسية دون تبني آليات تكيف ُتعاين من 
الضغوطات، وغير مستدامة و/أو قابلة لالنعكاس على المدى القصير. 

الحد األدىن من التأثير على الصحة الجسدية والنفسية بشكل عام )صحة جسدية ونفسية 
تعاين من الضغوطات(.

ذلك  )بما يف  المحلي  المستوى  على  الُمستهدفة/  العنف  حوادث  بعض  وجود  إمكانية 
انتهاك حقوق اإلنسان(

معم الحد من مخاطر الكوارث

حماية سبل العيش

انخفاض مستويات المعيشة )من معتادة/ قياسية(، مما يؤدي إىل تبني آليات التكيف شديدة3
كل/ نفاد األصول(. محدودية  السلبية مع تهديد بضرر ال يمكن عكسه )مثل التعجيل من تآ

الوصول/ وفرة السلع والخدمات االجتماعية/ األساسية. 

عدم القدرة على تلبية بعض المتطلبات األساسية بدون تبني آليات تكيف يف ظل األزمة/ 
حالة الطوارئ غير قابلة لعكس ضررها على المدى القصير/ المتوسط.

تدين الصحة الجسدية والنفسية. ضرر جسدي ونفسي يتسبب يف فقدان الكرامة

حماية سبل العيش

منع وتخفيف خطر التدهور الشديد لألوضاع اإلنسانية

انهيار مستويات المعيشة، واالعتماد يف البقاء والنجاة على المساعدات اإلنسانية أو على بالغة الشدة4
استراتيجية التكيف الشديدة على المدى الطويل غير القابلة لعكس ضررها. 

إىل  تقود  سوف  والتي  العيش،  سبل  تدعم  التي  لألصول  الشدة  بالغة  تصفية  خسارة/ 
كبر على المدى القصير.  فجوات/ احتياجات أ

وارتفاع  لعكسه  قابل  غير  ضرر  وجود  اإلنسان.  حقوق  النتهاكات  النطاق  واسع  انتشار 
معدالت الوفاة.

إنقاذ الحياة وسبل العيش.

انهيار تام يف مستويات المعيشة. كارثية5

استنفاد كامل/ شبه كامل لخيارات التكيف. 

استنفاد آخر آليات التكيف. 

انتشار الوفيات )معدل الوفيات اإلجمايل، الوفيات دون سن الخامسة( و/أو الضرر الذي 
ال يمكن عكسه. 

انتشار األضرار الجسدية والنفسية التي ال يمكن عكسها، مؤدية بذلك إىل زيادة الوفيات. 

انتشار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

عكس/ منع انتشار الوفاة و

/أو االنهيار الكلي لسبل العيش.

مقياس شدة االحتياجات حسب إطار التحليل المشترك بين القطاعات 



 3.4 
الثغرات والقيود المعلوماتية

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  قة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل اعتمادة ببعض يف 

أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد  مستخداعة،  لقة 
اللتشفي يم شفية بطريقة إضافة متنقيم يف أو تناول بشكل 
اعتمادة ببعض يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. 

لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 

المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
اعتمادة ببعض  تناول بشكل  أو  بطريقة إضافة متنقيم يف 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 
يمكنت  التشفي  والظالئف  وال  تحضر  يف  اإلنديزاين  البر 
أن  العدة  والترغب  بالتشفات  جداول  الظاللعنام  والترغب 

إلنتاب الصفحات.

مستخداعة،  موالصفحات.قة  وى  باعيديك.  الخطوط  لق 
شفية  يم  اللتشفي  الذي  الوثائف  مؤثر  شفي  التصمم  يد 
اعتمادة ببعض  تناول بشكل  أو  بطريقة إضافة متنقيم يف 
يف أوسط بسببعض فية لعنان ثم بهارس. لق الذي ألفكارك

لق الوثيقة باعتمادة بسببع قم أسرعة. قويات تعملفعالحد 
ال يمكنتاجية بب النصور الخطوط بشكل واء ال والترقيم

والصفحات  إعالخطوط  علقة  وافيف  كتاجع  مستوية  لقة 
المحتوية  وثيقة  النصوص  مؤثر  لقة  مع.  أدويب  وتجميع 
بشكل الشرق إىل مستخدارس. قويات تحكم واجع والعدة 
البرنام والفائف علقة يف تحسين تنان ألفكار  يف مستخداءا 

البر اإلنديزاين يف تحضر وال والظالئف التشفي يمكنت 
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 4.4 
االختصارات

 AFN أفغاين )عملة( ANDSF قوات الدفاع واألمن الوطني األفغاين
 ANDSF قوات الدفاع واألمن الوطني األفغاين APC مجموعة الحماية بأفغانستان

 APC مجموعة الحماية بأفغانستان BPHS الباقة األساسية لخدمات الصحة
 BPHS الصحةالباقة األساسية لخدمات  CHF الصندوق اإلنساين المشترك

 CHF الصندوق اإلنساين المشترك AFN أفغاين )عملة(
 AFN أفغاين )عملة( ANDSF قوات الدفاع واألمن الوطني األفغاين

 ANDSF قوات الدفاع واألمن الوطني األفغاين APC مجموعة الحماية بأفغانستان
 APC بأفغانستانمجموعة الحماية  BPHS الباقة األساسية لخدمات الصحة

 BPHS الباقة األساسية لخدمات الصحة CHF الصندوق اإلنساين المشترك
 CHF الصندوق اإلنساين المشترك AFN أفغاين )عملة(

 AFN أفغاين )عملة( ANDSF قوات الدفاع واألمن الوطني األفغاين
 ANDSF األفغاينقوات الدفاع واألمن الوطني  APC مجموعة الحماية بأفغانستان

 APC مجموعة الحماية بأفغانستان BPHS الباقة األساسية لخدمات الصحة
 BPHS الباقة األساسية لخدمات الصحة CHF الصندوق اإلنساين المشترك

 CHF الصندوق اإلنساين المشترك AFN أفغاين )عملة(
 AFN أفغاين )عملة( ANDSF قوات الدفاع واألمن الوطني األفغاين

 ANDSF قوات الدفاع واألمن الوطني األفغاين APC مجموعة الحماية بأفغانستان
 APC مجموعة الحماية بأفغانستان BPHS الباقة األساسية لخدمات الصحة

 BPHS الباقة األساسية لخدمات الصحة CHF الصندوق اإلنساين المشترك
 CHF الصندوق اإلنساين المشترك  
 AFN أفغاين )عملة(  
 ANDSF قوات الدفاع واألمن الوطني األفغاين  
 APC مجموعة الحماية بأفغانستان  
 BPHS الباقة األساسية لخدمات الصحة  
 CHF الصندوق اإلنساين المشترك  
 AFN أفغاين )عملة(  

 



 5.4 
الهوامش

www.unocha.org  1 المزيد من المعلومات على

2 قة مستخداعة، يد التصمم شفي مؤثر الوثائف الذي اللتشفي يم 

http://www.unocha.org
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2020 األول  كانون  ديسمبر/  يف  صادر 

اللمحة العامة عن 
االحتياجات اإلنسانية

أفغانستان 
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ملخص االحتياجات اإلنسانية
والنتائج الرئيسية

الحالية  اإلنسانية  األوضاع  ظروف  عن  ملخص 
مع  الثاين(،  )الجزء  عليها  يطرأ  وما  األول(  )الجزء 
التركيز على فئات السكان والمجموعات الفرعية 
والمناطق الجغرافية حسب أولويتها ضمن الفئات 
بين  الفرق  بوضوح  الملخص  وُيظهر  ضعًفا،  األكثر 
قائمة  احتياجات  إىل  تُترجم  التي  اإلنسانية  األوضاع 
وآليات  المعيشة،  بمستوى  )والمرتبطة  وفورية 
تلك  وبين  والنفسية(،  الجسدية  والصحة  التكيف 
األوضاع التي تعكس احتياجات طويلة المدى ترتبط 
بعوامل ذات طبيعة هيكلية أو ُمزمنة )بما يف ذلك 

القدرة على الصمود(.

صياغة  يف  الختامية  الخطوة  هو  الملخص،  وضع 
)أو  اإلنسانية  االحتياجات  عن  العامة  اللمحة 
 - القسم  هذا  سياق  يف  يتوجب  التحليل(.  تحديث 
التي  المعلومات  الضوء على  - تسليط  أمكن  متى 
لجوئهم/  لحالة  المميز  والسياق  الالجئين،  تخص 

واحتياجاتهم / ونقاط ضعفهم.  

الُمخرجات الرئيسية

معينة 	  فئة  من  الفرعية  المجموعات  هي  ما 
تعاين  التي  بأكملها(  فئات  بالضرورة  )وليس 
من ظروف وأوضاع إنسانية هي األشد قساوة، 
وقدراتهم،  ضعفهم،  خصائص  إىل  استناًدا 
الظروف،  هذه  مع  التكيف  يف  واستراتيجيتهم 
بالسياق  المتعلقة  للعوامل  تعرضهم  ومدى 
مجال  يف  العامة  والمخاطر  فيه،  المتواجدين 

الحماية.

تقسيمهم 	  الفئات  تحليل  يشمل  أن  يتوجب 
وحسب  االجتماعي،  النوع  حسب  األقل  على 
نوع  وحسب  60+عاًما(،  طفل/  )بالغ/  العمر 
الضعف وسمات  مواطن  من  وغيرها  اإلعاقة، 
التنوع. يف حالة عدم توافر بيانات موثوقة، ُيرجى 
التقديرات  مثل  التخطيط،  فرضيات  استخدام 
ُمجمل  بين  من  اإلعاقة  ذوي  لنسبة  العالمية 

السكان تصل إىل نسبة 15%. 

األوضاع 	  من  المتأثرة  الجغرافية  المناطق 
اإلنسانية، والتي يتواجد بها الفئات السكانية أو 

المجموعات الفرعية الُمستهدفة.

الحماية، 	  مجال  يف  الشاملة  التوجهات  أبرز 
أساس  تمثل  والتي  العالقة،  ذات  والمخاطر 
المجموعات  يخدم  الذي  اإلنساين  العمل  نتاج 
الفرعية من فئة السكان والمواقع المتواجدين 

بها.

تحديد األوضاع اإلنسانية التي تفرض احتياجات 	 
األجل  قصيرة  اآلثار  لتجنب  عاجلة،  إنسانية 
انخفاض  والنفسية،  الجسدية  الصحة  على 
التكيف  آليات  إىل  واللجوء  المعيشة،  مستوى 
السلبية، وتحديد األوضاع اإلنسانية التي تمثل 
المتوسط  القصير إىل  المدى  االحتياجات على 
الذايت  االكتفاء  تحقيق  بالقدرة على  والمتعلقة 
تمثل  التي  واألوضاع  الصمود،  على  والقدرة 
االحتياجات على المدى المتوسط إىل الطويل، 
إىل  والرجوع  األزمة  الكلي من  التعايف  لتحقيق 

مسار التنمية.

األوضاع 	  تحقق  يف  ُتسهُم  التي  الرئيسية  العوامل 
أو  سكان  فئة  كل  تواجه  التي  الصعبة  اإلنسانية 
مجموعة فرعية أو موقع جغرايف. يجوز الدمج بينهم 

يف الملخص يف حالة تشابه العوامل.

المتأثرين، 	  السكان  نظر  ووجهات  آراء  إظهار 
بالنسبة  التدخل  وأولويات  وتصوراتهم،  وأوضاعهم، 
الجنسيين،  واالعتداء  االستغالل  والحماية  لهم، 
وملخص يحوي المعلومات المطلوبة عن المجتمع.

كيف تتغير االحتياجات أثناء فترة اإلسقاط اإلحصايئ 	 
)كما هو ُمبين يف متطلبات التخطيط(.

المحتاجين، 	  األشخاص  بأعداد  الخاصة  التقديرات 
حسب   - اإلمكان  قدر   - تصنيفهم  يتم  والذين 
األقل  )على  السكان  لفئات  الفرعية  المجموعات 
ومدى  واإلعاقة(،  االجتماعي  والنوع  العمر،  حسب 

شدة االحتياجات اإلنسانية.

التغييرات الحادثة مقارنة بالتحليل السابق )اللمحة 	 
تحديثها(  أو  اإلنسانية  االحتياجات  عن  العامة 

واألسباب الرئيسية لها.

1 ستقوم المفوضية بتوفير إجمايل عدد السكان الالجئين وكذلك رقم التعريف الشخصي الخاص بهم.

HNO
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الفقرات

وتأثير 	  األحداث،  الصدمات/  األزمة،  سياق 
األزمة

المتأثرة 	  الجغرافية  )المناطق  التحليل  نطاق 
والمجموعات المتضررة(

األوضاع اإلنسانية، وشدة األوضاع، واألشخاص 	 
المحتاجين

الصور المقترحة

للعمل 	  حاجة  يف  السكان  أعداد  ُتبين  أرقام 
اإلنساين

ُتبين شدة االحتياجات اإلنسانية )مثل 	  خريطة 
مخطط للمجموعات المتأثرة تحت كل تصنيف 

لشدة الخطورة(

شدة 	  وخريطة  متداخلة  خريطة  وضع 
القطاعات،  بين  االحتياجات  ُتبين  االحتياجات، 

واألعداد المقدرة لألشخاص المحتاجين

مساعدة 	  وسيلة  أو  جدول  استخدام  يمكن 
بصرية ُتوضح ما ُذكر أعاله، على سبيل المثال:

األوضاع 	  كثر  أ تمثل  السكان#1  مجموعة 
اإلنسانية صعوبًة واالحتياجات شدًة

أساس 	  ُتشكل  التي  الحرجة  المشكالت 
تحقق الوضع اإلنساين الكلي

المواقع	 

العوامل 	  بما يف ذلك  األساسية،  العوامل 
القطاعية والمتداخلة بين القطاعات

األوضاع 	  كثر  أ تمثل  الُسكان#2،  مجموعة 
اإلنسانية صعوبًة واالحتياجات شدًة. 

أساس 	  ُتشكل  التي  الحرجة  المشكالت 
تحقق الوضع اإلنساين الكلي

المواقع	 

العوامل 	  بما يف ذلك  األساسية،  العوامل 
القطاعية والمتداخلة بين القطاعات. 

األوضاع 	  كثر  أ تمثل   ،#3 الُسكان  مجموعة 
اإلنسانية صعوبًة واالحتياجات شدًة. 

أساس 	  ُتشكل  التي  الحرجة  المشكالت 
تحقق الوضع اإلنساين الكلي

المواقع	 

العوامل األساسية المتضمنة بما يف ذلك 	 
العوامل القطاعية وُمتعددة القطاعات
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تأثير األزمة واألوضاع اإلنسانية
الجزء 1

لألوضاع(  تحديًثا  )أو  موجزة  لمحة  األول  الجزء  يستعرض 
الناجمة  واآلثار  الرئيسية  الصدمات  ويصف  األزمة،  لسياق 
عنها، وما تداعت إليه من أوضاٍع إنسانية، لمجموعات السكان 
العامة  اللمحة  يف  المشمولة  الجغرافية  والمواقع  واألفراد 
إىل  استناًدا  التحليل  نطاق  يتحدد  اإلنسانية.  االحتياجات  عن 
المنبثقة  واالحتياجات  األزمة،  وضع  حول  المتاحة  المعلومات 
اللمحة  تهدف  السابق.  بالعام  مقارنة  أوضاعها،  وتطور  عنها، 
الموجزة تحديث نتائج التحليالت السابقة أو الحالية، الستجابات 
إنسانية مدروسة، يف الوقت الحايل أو مستقباًل. يف بعض الحاالت، 
مثل وقوع أزمات جديدة، قد يستلزم ذلك عرًضا شامالً لكافة 

جوانب األزمة.

الجمع بين  القطاعات، وُيركز على  بأنه متعدد  التحليل  يتسم 
االحتياجات الناشئة والعوامل المساهمة أو المتسببة يف نشأتها 
لنفس الفئة أو المجموعة من السكان. ينبغي أن يكون التحليل 
متعدًدا ومتنوًعا، بحيث يتناول مدى ارتباط عوامل عدم المساواة 
بين الجنسين، والمخاوف المتعلقة باإلعاقة، والِعرق، والمسائل 
المتعلقة بحالة النزوح، والتي تؤثر جميعها على السياق اإلنساين 

القائم.

المساهمة يف تحقق  العوامل  أو  الرئيسي  السبب  يتم تحليل 
الوضع اإلنساين ونشأة االحتياجات اإلنسانية. تشمل هذه العوامل 
بالعمر،  المرتبطة  الخصائص  ذلك  )بما يف  الضعف  خصائص 

والنوع االجتماعي، واإلعاقة والخصائص األخرى  

التي تتعلق بسياق الوضع اإلنساين القائم(، وإمكانات المؤسسات 

المحلية والقومية لالستجابة ويف التعرض لعوامل السياق.

 الحظ أن آليات التكيف التي يلجأ إليها الناس يف ظل الوضع 
اإلنساين الصعب مشمولة يف تحليل األوضاع اإلنسانية.

تحديد  إمكانية  العرضي  التحليل  العوامل/  تحليل  ُيتيح   
المجموعات الفرعية من فئات الُسكّان التي يظهر تعرضها ألنواع 

مختلفة من المخاطر، مما ُيعِددُّ من اآلثار على الوضع اإلنساين. 

يشمل التحليل المخاطر واآلثار الناشئة عن االنتهاكات بحق العمل 
اإلنساين العالمي وقوانين حقوق اإلنسان )يتم تحليل مدى التزام 
وقدرة المسؤولين على مواجهة عوامل الخطر يف مجال الحماية، 
بما يف ذلك احتمالية تعرض المجموعات المتضررة لالستغالل 
االستجابة ضمن خطة  تحليل  من  كجزء  الجنسيين،  واالعتداء 

االستجابة اإلنسانية(.

حسب  المحتاجين،  لألشخاص  اإلجمالية  األعداد  تقدير 
المجموعات الفرعية، وتحديد أماكنهم. تٌقاس شدة االحتياجات 
بالنسبة  اإلنسانية، وما تعنيه  األوضاع  بين  العالقة  استناًدا إىل 
لألفراد من حيث أهميتها للبقاء، وتحقيق الحد األدىن لالكتفاء، 
والقدرة على الصمود. ُتصنف شدة االحتياجات إىل مجموعات 
سكان، حسب ما تتسم به كل مجموعة من مواطن الضعف 
ذات الصلة. )بما يف ذلك العمر، والنوع االجتماعي، واإلعاقة وغير 
الجغرايف  الموقع  الديموغرافية( وحسب  الخصائص  من  ذلك 

)لعمليات استهداف واستجابات الحقة مدروسة(. 

التغييرات الحادثة مقارنة بالتحليل السابق )مثل اإلصدار السابق 

إرشادات إضافية

الدليل التفصيلي لدورة برنامج العمل اإلنساين

الخطوات )1( و)2( و)3( و)4(

إرشادات إطار التحليل المشترك بين القطاعات

2.1 اإلطار المفاهيمي إلطار التحليل المشترك بين القطاعات

3.3 التحليل المشترك بين القطاعات

3.4 شدة األوضاع اإلنسانية والعوامل المساهمة

4.1.4 وضع نطاق التحليل

4.2.2 العرض السردي للوضع بين القطاعات

4.2.3 تحديد سيناريو البيانات

4.4 التحليل الخاص بإطار التحليل المشترك بين القطاعات

الجدول المرجعي لمؤشرات إطار التحليل المشترك بين القطاعات

HNO
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من اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية أو تحديث الرصد 
السابق(.

يتوجب يف سياق هذا القسم - متى أمكن - تسليط الضوء على 
المعلومات التي تخص الالجئين، والسياق المميز لحالة لجوئهم/ 
واحتياجاتهم / ونقاط ضعفهم وأوضاعهم، حسب االتفاق مع 
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لضمان اتساق 

البيانات مع غيرها من البيانات حول الالجئين.

فصل  تضمن  يتوجب  لالجئين،  المستضيفة  للبلدان  بالنسبة 
الصادرة من مكتب  المشتركة  للمذكرة  بالالجئين، وفًقا  خاص 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمفوضية السامية 

لشؤون الالجئين عام 2014.

 

1.1
سياق األزمة

يرتبط سياق األزمة بالمحور األول من إطار التحليل المشترك 
بين القطاعات.

الحادثة منذ  الصلة )والتغيرات  الخصائص ذات  بإيجاز  صف 
آخر تحليل للمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية( وذلك يف 

السياق أو البيئة التي يعيش بها الُسكّان المتضررون.
 يستعرض هذا المحور، حيثما لزم: 

مساًرا زمنًيا لألحداث  •
األنماط السياسية، واالجتماعية والثقافية )بما فيها   •
النوع االجتماعي(، واألنماط الديموغرافية، والفقر، والمؤسسات 
بما  االقتصادية،  )مثل مؤسسات الصحة والتعليم(، واألنماط 

يف ذلك الديناميكيات الدافعة للمجتمع وعوائق اإلدماج؛
األُطر القانونية والسياسية القائمة؛  •

البيئة األمنية؛  •
البنية التحتية العامة والتقنية؛  •

الملف البيئي.  •
تشمل اللمحة ذكًرا لألسباب الجوهرية، والمشكالت الهيكلية 
لتحليل  تخضع  حيث  تفصيل،  دون  العوامل،  من  وغيرها 
المختلفة  العوامل  األسباب/  تحليل  من  كجزء  تفصيلي 

المرتبطة بنشأة االحتياجات اإلنسانية.
العناوين الفرعية الُمقترحة للقسم 1.1 ألغراض تقديم األمثلة 
فقط )على أن تكون متوافقة مع إطار التحليل المشترك بين 

القطاعات، والمحاور الفرعية الخاصة بالسياق(:
سياسي  •

اقتصادي  •
اجتماعي وثقايف  •
قانوين وسياسي  •

تقني  •
بيئي  •
أمني  •

بنية تحتية عامة  •

2.1
الصدمات وأثر األزمة

يتعلق هذا الجزء بالمحورين الثاين والثالث من إطار التحليل 
المشترك بين القطاعات.

يشير األثر المذكور يف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 
واألنظمة  الُسكّان،  على  الصدمة  للحدث/  الرئيسية  اآلثار  إىل 
الصدمة  طبيعة  فهم  ُيتيح  المتأثرة.  المنطقة  يف  والخدمات 
لتقدير  أساس  إمكانية وضع  عنها  الناشئ  واألثر  )الصدمات( 
دعم  إرشادات  يف  ُمحدد  هو  كما  بالصدمة،  المتأثرين  أعداد 
الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  للجنة  اإلنساين  العمل  ملف 

لعام 2016.

اإلطار  يقدم  وأن  النطاق،  واسع  الجزء  هذا  يكون  أن  يتوجب 
التحليلي لألوضاع اإلنسانية، من حيث الجوانب آتية الذكر. 

الظروف  أو  الحدث  أو  الصدمة  تأثير  وعمق  حجم  وصف   •
المباشرة  واألسباب  الصدمة،  خصائص  تحديد  القائمة. 
لها، بما يف ذلك نوع الصدمة، وموقعها وشدتها وغير ذلك. 
ينبغي تحديد الصدمة/ الحدث )حدوث الجفاف، أو هبوب 
األعاصير أو وقوع الفيضانات، أو نشوب النزاعات، أو تفشي 

المرض، وغيرها( والمناطق المعرضة آلثارها جغرافًيا.

األثر الواقع على المخاطر المتعلقة بالحماية الشاملة، والتي   •
تمثل أساس نتاج العمل اإلنساين الذي يخدم المجموعات 

الفرعية من فئة السكان والمواقع المتواجدين بها.

واألضرار  الخسائر  األشخاص  على  الواقع  األثر  يشمل   •
التي لحقت بالممتلكات ورأس المال، والنزوح، والتعرض 

للعنف، وُمشكالت االنتقال، وغيرها. 

َلِحَقت  التي  األضرار  والخدمات  األنظمة  على  األثر  يشمل   •
بالبنية التحتية ووسائل االتصاالت، تخلخل تماسك النسيج 
األسعار وتوقف  واختالل  األسواق،  المجتمعي، واضطراب 

الخدمات وغيرها(. 

على  القدرة  إىل  اإلنساين  العمل  وصول  على  األثر  ُيشير   •
تقديم مساعدات إنسانية بشكٍل فاعل، دون قيود أو حدود. 

تعوق  التي  والتحديات  للعقبات  فهًما  الجزء  هذا  يشمل   •
والتي  الفاعلة،  اإلغاثة  جهات  إىل  وصولهم  عن  األشخاص 
تعوق األخيرة عن الوصول إىل األشخاص المحتاجين إليهم، 

وغيرها من القيود المادية.

العوامل  التي تحدد  الجوهرية  النقاط  الذكر،  آنفة  النقاط  ُتعد 
األساسية الُمتسببة يف نشأة احتياجات األشخاص.

المتعمق  بالتحليل  يرتبط  التحليل وأن  أن ُيسهم هذا  ينبغي 
الواقعة،  واألضرار  واالنتهاكات  الحماية،  لمخاطر  والمتكامل 
واالستجابة  اإلنساين  العمل  وتنفيذ  تخطيط  بذلك  لُيتيح 
سياسة  يف  الُمبين  بالشكل  مدروس،  بشكل  اإلنسانية 
الحماية  توفير  بشأن  الوكاالت،  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة 
بالشكل  التحليل  إجراء  وليضمن  اإلنساين،  بالعمل  للعاملين 
بعينها  الواقعة على مجموعات  اآلثار  ُيراعي  الذي  المناسب، 
)حسب العوامل المرتبطة بالعمر، والنوع االجتماعي، واإلعاقة، 
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واعتبارات التنوع األخرى على األقل(.

وألغراض   ،1.2 للقسم  الُمقترحة  الفرعية  العناوين  تشمل 
تقديم األمثلة فقط، )على أن تكون متوافقة مع إطار التحليل 
المشترك بين القطاعات، والمحاور الفرعية الخاصة بالصدمة/ 

األثر(:

وتعرضهم  مختلفة  صدمات  إىل  فئة  أو  مجموعة  تعرض   •
نشأة  تحدد  التي  األركان  هي  الحماية،  مجال  للمخاطر يف 
)بما يف ذلك  للصدمة  المتعرض  البلد  اإلنسانية يف  األزمة 
الطبيعة،  أخطار  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  العنف،  النزاع/ 

وتفشي األمراض، وغيرها(. 

العام على األشخاص )النزوح، محدودية القدرة على  األثر   •
االجتماعي  الدعم  آليات  إىل  الوصول  إمكانية  التنقل، عدم 

وخدماته، وغيرها(.

األثر على األنظمة والخدمات )تدين الجودة أو انخفاض الكم   •
أو محدودية الوصول للخدمات(

من  واسًعا  قطاًعا  تشمل  التي  الضعف  خصائص   •
واإلعاقة  االجتماعي،  والنوع  العمر،  )حسب  المتضررين 
اإلنساين  الوضع  بسياق  تتعلق  التي  األخرى  والخصائص 
القائم(، على أن يتم عرض المزيد من التفاصيل يف القسم 
)××( أدناه، والذي يصف األوضاع اإلنسانية، والعوامل التي 

ُتسهم بشكل مباشر يف نشأتها. 

للمساعدات  األشخاص  )وصول  اإلنساين  العمل  وصول   •
اإلنسانية ووصول المساعدات إليهم(.

3.1
نطاق التحليل

الوثيقة  يخص  فيما  التحليل  عليه  يركز  الذي  النطاق  اشرح 
النطاق مجموعات  بعينها، بحيث يتضمن شرح  العالقة  ذات 
الجغرافية  والمناطق  عليها،  الُمتفق  المتأثرة  السكان 
الخاصة  الموضوعية  المشكالت  أو  التصنيف،  ومستويات 
بالسياق، أو المسائل الشاملة مثل اإلعاقة والنوع االجتماعي 
والصحة النفسية، وذلك استناًدا إىل استعراض السياق وتأثير 

األزمة.

تحديد المواضع التي تكون فيها العقبات التي ُتعيق وصول 
نتائج  وسطحية  المعلومات  نقص  يف  سبًبا  اإلنساين  العمل 

التحليل.

على  ُيركز  الذي  المنطقي  لألساس  موجز  استعراض   •
موضوعية  ومسائل  محددة،  ومواقع  بعينها،  مجموعات 
بذاتها، مثل االعتماد على تحليل النوع االجتماعي، التغيرات 
يف  الُمكتشفة  والثغرات  الُمحققة،  واإلنجازات  الحادثة، 

االستجابة السابقة أو الحالية.

توضيح مدى شمولية نطاق التحليل على مستوى كامل   •
استناًدا  عدمه،  من  السكان  مجموعات  وكافة  الدولة 
والدفاع  البرامج،  يخص  فيما  القرار،  صنع  أولويات  إىل 
جانب  إىل  وغيرها؛  بالسالم،  والمعنيين  بالتنمية  وارتباطها 
السابق  بالتحليل  مقارنة  طرأت  التي  التغيرات  تحديد 
االحتياجات  العامة عن  اللمحة  السابق من  اإلصدار  )مثل 

اإلنسانية، أو تقارير الرصد السابقة(. 

تحديد المواضع التي تكون فيها العقبات التي ُتعيق وصول   •
وكذلك  التحليل،  نتائج  سطحية  يف  سبًبا  اإلنساين  العمل 

واالستراتيجيات  لتخطي  بها  الموصى  االستراتيجيات 
المطلوبة للتغلب على نقص المعلومات.

1.4
األوضاع اإلنسانية، وشدتها واألشخاص المحتاجون

يتفق هذا الجزء مع المحور الرابع من إطار التحليل المشترك 
بين القطاعات – األوضاع اإلنسانية

يف  بما  وأثرها،  األزمة،  عن  الناشئة  اإلنسانية  لألوضاع  وصف 
يركز  بشكل  والجذرية،  واألساسية  المباشرة  العوامل  ذلك 
على المجموعات الُمحددة، ومواقعها، والمسائل الموضوعية 

الُمحددة يف القسم 1.3 )نطاق التحليل(.

ن ذكر التغيرات الطارئة مقارنة بالتحليل السابق )اللمحة  تََضمُّ
العامة عن االحتياجات اإلنسانية أو تحديث األوضاع(.

العناوين الفرعية الُمقترحة للقسم 1.4 ألغراض تقديم األمثلة 
فقط

ُخطوات التحليل والُمخرجات الرئيسية:

المجموعات  السكان/  فئات  سمات(  )تحديد  وصف   •
الفرعية، التي ُتشكل أوضاًعا إنسانية تستدعي االستجابة، 
إىل  استناًدا  تحديدها،  على  اتفق  التي  للمجموعات  وفًقا 
قدر  حدد  واآلثار.  والصدمات  للسياق،  المشترك  التحليل 
ما يلزم من السمات للسكان، ولكن تجنب تكرار أي منها، 
ألن ذلك من شأنه أن ُيحقق طفرة ُمنفصلة يف مجموعات 
اإلعاقة،  وذوي  السن،  وكبار  اإلناث،  )مثل  بعينها  سكان 
والمجتمعات  داخلياً،  والنازحين  والالجئين،  والمهاجرين، 
الرسمية،  غير  والعمالة  الرعوية،  والمجتمعات  المضيفة، 
التي  المحددة  الضعف  خصائص  فهم  من  بدالً  وغيرها(، 

تتسبب يف نشأة الوضع اإلنساين وشدة أثره.

والمجموعات  السكان  ُيتيح وصف/ تحديد سمات فئات   •
بين  المشترك  التحليل  باستخدام  المختلفة  الفرعية 
المشتركة  القواسم  تعريف  أدناه(  )أنظر  القطاعات 
والعوامل التي توضح الفروق بين األوضاع اإلنسانية التي 
أو  تجميع  إعادة  يجوز  المرحلة،  هذه  من  بداية  يمثلونها. 
المشتركة  القواسم  إىل  استناًدا  الُمحددة،  السمات  تنقيح 
بينها، أو االختالفات بين كٍُل منها، حسب األثر الذي أحدثته 

األزمة، ومواطن ضعف األشخاص وإمكاناتهم.

تحديث  لتعريف/  القطاعات  بين  مشترك  تحليل  إجراء   •
والنفسية،  الجسدية  الصحة  على  )العواقب(  األزمة  آثار 
مجموعات  لدى  التكيف  وآليات  المعيشة،  ومستويات 

السكان والمواقع الجغرافية المحددة:

إىل  استناًدا  لألشخاص،  اإلنسانية  لألوضاع  وصف   o
للصحة  األساسية  متطلباتهم  تلبية   )i( على:  قدرتهم 
المتطلبات  المزيد من  تلبية   )ii( والنفسية،  الجسدية 
 )iii(و المعيشة،  مستوى  على  للحفاظ  األساسية 
استخدام آليات التكيف/ التعايش لمقاومة الصدمات 

والتعايف منها.

نقص  مثل  الناشئة،  اإلنسانية  االحتياجات  تقييم   o
لتلبية  الالزمة  الموارد  توفر  انعدام  أو  للبقاء،  يلزم  ما 
إىل  الوصول  عن  للعجز  نتيجة  األساسية  االحتياجات 
والحماية  األساسية،  والُمقدرات  والخدمات  السلع 
 - والمتوسط  القصير-  المدى  من  كل  على  وغيرها، 
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والطويل )مثل خالل األشهر الست القادمة، أو فترة 6 
24- شهًرا القادمة(.

عن  األشخاص  مجموعات  وآراء  نظر  وجهات  تضمن   o
)المساءلة  لهم  بالنسبة  االحتياجات  تلبية  أولويات 
مع  اتساقها  كيفية  وشرح  المتضررين(،  السكان  أمام 
كان  حيثما  عنها. ِصف،  اختالفها  أو  الخارجي  التحليل 
ذلك مناسًبا، مدى االختالف بين تصورات األشخاص، 

حسب مجموعتهم الفرعية.

على  كم  تترا وكيف  المتداخلة  االحتياجات  تحديد   o
االحتياجات  تحديد  تجنب  البعض.  بعضها  )تعوض( 

القطاعية فقط. 

محور  ينشأ  القطاعات،  بين  المشترك  التحليل  إطار  يف   •
الحدث/  عن  الناتجة  العواقب  بنشأة  اإلنسانية  األوضاع 
ُتشكل  التي  األركان  وتحقق  األشخاص،  على  الصدمة 

طبيعة االحتياجات اإلنسانية، وحجمها وشدتها.

ُتقدر شدة األوضاع اإلنسانية من خالل تناول اآلثار الثالثة التالية 
على األوضاع اإلنسانية:

مستويات المعيشة: يتعلق هذا المحور الفرعي بقدرة   o
الُسكّان المتضررين على تلبية احتياجاتهم األساسية. 
ُتقاس قدرة السكان المتضررين على تلبية احتياجاتهم 
األساسية عامًة باستخدام المؤشرات الخاصة بوصول 
الرعاية  مثل  األساسية  والخدمات  السلع  إىل  الُسكّان 
الصحية، والغذاء، والتعليم، وسيادة القانون، والمأوى، 
ومرافق المياه والصرف الصحي، وسبل العيش، وحق 
األساسية  االحتياجات  قائمة  تختلف  وغيرها.  التملك، 
من سياق وضع إنساين إىل آخر، ويتوجب تحديدها وفًقا 

للسياق. 

لفهم  الفرعي  المحور  هذا  ُيستخدم  التكيف:  آليات   o
المعيشية  واألسر  األشخاص  تكيف  قدرة  وتقييم 
مواجهة  يف  أو  األوضاع،  مع  واألنظمة  والمجتمعات 
أو  الصدمات  أثر  من  للتعايف  الُمصاحبة  التحديات 
استراتيجيات  صعوبة  أو  شدة  مدى  وفهم  مواجهتها، 
بمستوى  يتعلق  فيما  عليها  يعتمدون  التي  التكيف 

المعيشة.

اقتراض  )مثل  سلبية  أو  إيجابية  إما  التكيف  آليات  تكون 
المال لشراء المواد الغذائية(، وتتصف إما باالستدامة 
أو بعدمها )مثل االعتماد على المساعدات اإلنسانية(.

المحور  هذا  يتعلق  والنفسية:  الجسدية  الصحة   o
الفرعي تحديًدا بالمعلومات والمؤشرات حول الصحة 
المتضررين. تشمل  السكان  الجسدية والنفسية لدى 
األمراض،  انتشار  بيانات حول  والمالحظات  القياسات 
واإلعاقة  التغذية،  سوء  ونتائج  الوفيات،  ومعدالت 
وغيرها.  والصدمات  واإلصابات  الجسدية،  أو  النفسية 
إضافة لما تقدم، وحسب توفر وإتاحة البيانات، بما يف 
الفرعي  المحور  النوعية، يشمل هذا  المعلومات  ذلك 
القتل،  مثل  اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات 
والتشويه، واالغتصاب، واالحتجاز واالختفاء القسريين. 

الُمصاحبة لألوضاع  التحليل السببي للعوامل  استناًدا إىل   •
اإلنسانية المحددة، استعرض مجموعات السكان المختلفة، 

وفرق فيما بينها.

تجنب التعامل مع الفئات السكانية على مبدأ تجانس   o
الفئة )مثل جميع النازحين داخلياً، أو جميع اإلناث أو 

كافة المزارعين، أو ما شابه ذلك(.

الضعف،  خصائص  تلعبه  الذي  الدور  من  تحقق   o
التعرض  ومدى  التكيف،  واستراتيجيات  والقدرات، 
)مثل  حدة  على  إنساين  وضع  بكل  الخاصة  للعوامل 
لتحديد  متفجرة(،  ذخائر  على  المحيطة  البيئة  احتواء 
االختالفات بين كل فئة سكانية وأخرى، وداخل نسيج 

كل فئة.

يمكن  ال  والذين  الخاصة،  الظروف  ذوي  من  األفراد  تمييز   •
ضمن  تصنيفهم  ويصعب  لهم  جغرافية  تركزات  تحديد 
غير  ر  الُقصَّ مثل  فرعية،  مجموعة  أو  متجانسة  مجموعة 
من  والناجون  األلغام،  من  والناجون  بذويهم،  المصحوبين 

العنف القائم على النوع االجتماعي، وذوي اإلعاقة، إلخ.

عنها،  الناشئة  واآلثار  اإلنسانية  األوضاع  تحليل  من  تأكد   •
وإعداد تقارير بشأنها، حول األشخاص والمجموعات الفرعية 
الحماية  تندرج ضمن مجال  أثر مشكالت  تحت  الواقعين 
)مجاالت مسئوليات الحماية(، بما يف ذلك حماية األطفال، 
والحماية ضد العنف القائم على النوع االجتماعي، وحماية 
حقوق اإلسكان واألرض والملكية، وإزالة األلغام. علًما بأن 
استراتيجية  وتنفيذ  تخطيط  يف  ُيسهم  أن  شأنه  من  ذلك 

مدروسة لحماية الفريق الُقطري للعمل اإلنساين.

 

الرئيسية،  التحليل  نتائج   - بسيط وسلس  بأسلوٍب   - لخّص 
بما يف ذلك: 

نوع  سماتها  ُتحدد  التي  الفرعية،  المجموعات  هي  ما   •
الُمحددة )من حيث طبيعتها وشدتها(،  اإلنسانية  األوضاع 

واالحتياجات اإلنسانية الناشئة عنها؛

العوامل الرئيسية المصاحبة لسياق كل وضع إنساين )بما   •
يف ذلك مخاطر الحماية(، واالختالفات والقواسم المشتركة.

شدة االحتياجات  •

درجة ممكنة  أدىن  عند  بالخرائط،  للمواقع  توضيحية  صور   •
من التقسيم(.

التغييرات الحادثة مقارنة بالتحليل السابق )اللمحة العامة   •
الرئيسية  أو تحديثها( واألسباب  اإلنسانية  االحتياجات  عن 

لها.

ينبغي تنظيم الملخص حسب المجموعات الرئيسية والفرعية 
ما  ووفق  يلزم  كما  الجغرايف،  الموقع  حسب  أو  للسكان 
يستدعيه سياق األزمة. ينبغي وصف حالة ووضع كل مجموعة 
المرتبطة  والعوامل  اإلنسانية،  أوضاعها  حسب  السكان،  من 
أوضاع  تشابه  شدته.عند  ومدى  اإلنساين،  وضعهم  بسياق 
مجموعات السكان الُمختلفة، يتوجب إعادة جمعهم، بدالً من 
الُمشتركة  إدراج كل مجموعة سكان، مع تكرار ذكر السمات 
بينها والُمحددة لها. يجوز عرضها أيًضا يف شكل جدول بأعمدة 
)بالشكل مقترح يف ُمخطط المسودة(، لمختلف المجموعات 
اإلنسانية  اآلثار  الُمقدرة، وشدة  الُسكّان، واألعداد  الفرعية من 

الناشئة، والمواقع والعوامل الرئيسية الُمصاحبة للسياق.

2 من الهام أن يكون هناك اتفاق قومي باإلجماع على قائمة االحتياجات الرئيسية. ُتعد قائمة العناصر المتضمنة يف الحد األدىن لسلة اإلنفاق الخاصة بالبلد المعني بداية 

جيدة. استناًدا للسياق، يجوز إضافة عناصر أخرى إضافية وهامة، مثل إتاحة المعلومات/ التوعية بالمخاطر، وخدمات النقل، وإمكانية الوصول إىل أرض وموارد ُمدرة 
 للدخل، وغير ذلك.
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والمذكورة   ،1.4 للقسم  الُمقترحة  الفرعية  العناوين  تشمل 
ألغراض تقديم األمثلة فقط، )على أن تكون متوافقة مع إطار 
التحليل المشترك بين القطاعات، والمحاور الفرعية الخاصة 

باألوضاع اإلنسانية(:

مجموعة السكان 1# يف المجال )أ(  •

األوضاع اإلنسانية قائمة على:  o

مستويات المعيشة )مثل إمكانية الوصول إىل   •
السلع والخدمات األساسية(

آليات التكيف  •

الصحة الجسدية والنفسية:  •

خصائص ضعف السكان  •

شدة االحتياجات  •

5.1
أعداد األشخاص المحتاجين

يتعلق هذا الجزء بالُخطوة األخيرة من إطار التحليل المشترك 
بين القطاعات.

أو  احتياج  يجمعهم  الذين  األشخاص  ألعداد  الكمي  التحديد 
احتياجات مشتركة، وتصنيفهم كم يلزم وفًقا الحتياجاتهم، مع 
التغييرات  على  الضوء  تسليط  اإلنساين.  الوضع  شدة  تحديد 
عن  العامة  )اللمحة  السابق  بالتحليل  مقارنة  الحادثة 

االحتياجات اإلنسانية أو تحديثها(.

خطوات التحليل والُمخرجات الرئيسية:

استخدام المجموعات الفرعية من السكان والُمعرفة أعاله   •
لدى  الضعف  خصائص  حسب  و1.4   1.3 القسمين  يف 
كل مجموعة، ومدى التعرض للعوامل المصاحبة لسياق 

الوضع اإلنساين، واالحتياجات الناشئة، وشدتها.

التحليل  إطار  إرشادات  يف  المطروح  األسلوب  استخدم   •
المشترك بين القطاعات لتقييم العدد اإلجمايل للمحتاجين 

وفًقا لشدة االحتياج. 

حسب  المحتاجين  األشخاص  أعداد  تقسيم  ُيفضل   •
المجموعات الفرعية المختلفة التي ينتمون إليها وحسب 
الموقع الجغرايف، إىل جانب التقدير الكلي ألعداد األشخاص 

المحتاجين.

على سبيل المثال، عندما ُتظهر مجموعات مختلفة من   o
السكان، مجموعات متنوعة من االحتياجات، انعكاًسا 
عن اختالف حالة كل منهم )مثل حالة نازح خالل األشهر 
الثالث األخيرة، مقابل آخر نازح منذ فترة أطول(، وُسُبل 
المعيشة لكل منهم )مثل المجتمعات الرعوية مقابل 
)مثل  الموقع  حسب  أو  المؤقتة(،  الحضرية  الِعمالة 
تمركز َحضري كثيف مقارنة بمناطق أخرى ريفية(، أو 
غيرها من العوامل األخرى، ومع مراعاة عدم التداخل 
أوال  ضع  السكان؛  لمجموعات  المحددة  السمات  بين 
تقديرات أعداد األشخاص المحتاجين يف كل مجموعة 
المحتاجين  ألعداد  الكلي  التقدير  تحديد  قبل  فرعية، 

الواجبة  العناية  اتخاذ  ينبغي  القومي.  المستوى  على 
للتيقن من عدم تداخل المجموعات الفرعية. 

تأكد من أن مجموعات السكان الفرعية الواقعة تحت   o
أثر مشكالت تندرج ضمن مجال الحماية يف سياق أزمة 
إنسانية قد تم تضمينها، مثل حماية األطفال، وغيرها 
متزايدة  مخاطر  تواجه  التي  األخرى  المجموعات  من 
على  القائم  العنف  مثل  بعينها،  ضعف  وخصائص 
الجنسيين،  واالعتداء  واالستغالل  االجتماعي،  النوع 
حقوق  حماية  إمكانية  عدم  أو  المتفجرات،  ومخاطر 
أمكن، تحديد تقديرات  إن  والملكية.  اإلسكان واألرض 
المجموعات  حسب  المحتاجين  األشخاص  أعداد 

الفرعية الَمعنية بنطاق عمل مجال الحماية. 

الُمصنفة  البيانات  أن  نجد  السياقات،  من  العديد  يف   o
فلن  ُوجدت  وإن  موجودة،  تكون  لن  اإلعاقة  حسب 
أعداد  %15 من  أن  بافتراض  وُيوصى  تكون موثوقة، 
اإلعاقة،  ذوي  من  سيكونون  المحتاجين  األشخاص 
وتضمن النسبة آنفة الذكر عند إدماج ذوي اإلعاقة يف 

مرحلة التخطيط.

التغييرات الحادثة مقارنة بالتحليل السابق )اللمحة العامة   •
الرئيسية  أو تحديثها( واألسباب  اإلنسانية  االحتياجات  عن 

لها.

كسيل" من جدول أعداد األشخاص  مشاركة نسخة ملف "إ  •
قاعدة  على  القطاع،  حسب  والمستهدفين  المحتاجين 

بيانات العمل اإلنساين، ووضع الرابط أسفل الجدول.



63

2021 اإلنسانية  االحتياجات  عن  العامة  اللمحة  وتعليمات  مسودة  اإلنساين  العمل  برنامج  دورة 

تحليل الخطر ورصد األوضاع 
واالحتياجات 

الجزء 2

اآلثار  على  الطارئة  التغيرات  الثاين  الجزء  يستعرض 
واالحتياجات اإلنسانية الحالية، والمذكورة يف الجزء األول، بما 
يف ذلك تصنيفات األشخاص المحتاجين، وتقديرات أعدادهم، 
ومواطن  المخاطر  تحليل  إىل  استناًدا  تواجدهم،  وأماكن 
الضعف والقدرات. يوثق الجزء الثاين االفتراضات الموضوعة، 
مدروس.  بشكٍل  الالحقة  الرصد  مرحلة  متطلبات  لوضع 
الضوء  - تسليط  أمكن  - متى  القسم  يتوجب يف سياق هذا 
على المعلومات التي تخص الالجئين، والسياق المميز لحالة 

لجوئهم/ واحتياجاتهم / ونقاط ضعفهم وأوضاعهم.

1.2

تحليل المخاطر
الخطوات الرئيسية:

تحديد نطاق التحليل االستشرايف: اإلطار الزمني، التغطية   .1
الجغرافية، المجموعات الضعيفة.

استعراض المعلومات ذات الصلة  .2

تحديد العوامل الدافعة إلحداث التغيير - سلًبا أو إيجابًا -   .3
على االحتياجات اإلنسانية.

تقدير احتمالية وقوع األزمة وأثرها  .4

االتفاق على السيناريو األكثر احتمالية.  .5

وصف التطور الُمرجح لألوضاع واالحتياجات اإلنساين على   .6
مدى فترة التخطيط.

قيد  التقدير  )أسلوب  المحتاجين  األشخاص  أعداد  تقدير   .7
التطوير(

 

لمخاطر  لتحليل  الرئيسية  الثالثة  المخرجات  تشمل 
والتحليل االستشرايف ما يلي:

الرئيسية  العوامل  المخاطر  المخاطر: يحدد تحليل  تحليل   .1
سواًء  معين،  إنساين  وضع  على  التغيير  إلحداث  الدافعة 
)الصدمات  سلبي  بشكل  أو  )الفرص(،  إيجايب  بشكل 
األثر  وشدة  منهم،  كل  تحقق  واحتمالية  والضغوطات(، 

المتوقعة.

المتوقع  التغيرات  هي  ما  المخاطر  تحليل  يوضح   
ومن  حدوثها،  وزمن  وموقعها  تحققها،  وأسباب  حدوثها، 

المستفيدون منها والمتأثرون بها.

تحليل  يف  المحددة  المسببات  خالل  من  السيناريوهات:   .2
واألخرى  احتمالية  األكثر  المخاطر  تحديد  يجري  المخاطر، 
األشد أثًرا. يتوجب على الفريق الُقطري للعمل اإلنساين/ 
استخدام  الوكاالت  بين  المشترك  التنسيق  مجموعات 
هذه المعلومات لالتفاق على سيناريو فترة التخطيط. كما 
إمكانية  المحتملة على  التغيرات  ُتسهم يف دراسة  سوف 
الذي  األمر  االستجابة،  تنفيذ  عند  اإلنساين  العمل  وصول 

ينعكس بدوره على نوع االستجابة الُمنفذة.

اإلنسانية  اآلثار  على  التركيز  مع  لألوضاع،  الُمرجح  التطور   .3
أعداد  تقديرات  ووضع  ضعًفا،  األكثر  المجموعات  على 
الرقم  يضم  التخطيط.  فترة  أثناء  المحتاجين  األشخاص 
يف  آنًفا  والمحدد  المحتاجين،  األشخاص  أعداد  التقديري 
االحتياجات  عن  العامة  اللمحة  من  السابقة  الُخطوات 
اإلنسانية، وأعداد األشخاص الذين ال يستطيعون الصمود 
أمام الصدمات والضغوطات المتوقعة، والذين سوف تنشأ 
لهم احتياجات إنسانية مستقباًل )أثناء فترة تخطيط خطة 

االستجابة اإلنسانية(. 

إرشادات إضافية
الدليل التفصيلي لدورة برنامج العمل اإلنساين

الخطوة 4.2: تحليل الخطر والوصول للتوقعات، وتحديد المؤشرات لرصد األوضاع واالحتياجات
إرشادات إطار التحليل المشترك بين القطاعات

4.4.5 استشراف األوضاع المستقبلية

إرشادات تكميلية حول تحليل المخاطر

HNO

https://assessments.hpc.tools/km/2021-guidance-analyzing-risks-and-determining-most-likely-evolution-humanitarian-situation
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2.2

رصد األوضاع واالحتياجات
والمؤشرات •  البيانات  نوعية  القسم  هذا  يحدد 

والمعلومات األخرى التي يتوجب رصدها: 

)1( لتقييم تطور أوضاع اآلثار واالحتياجات اإلنسانية • 
لمجموعات السكان ذات األولوية، ولتحديد المناطق 
الجغرافية أو المشكالت الموضوعية )الجزء 1(؛ )2( 
ُيرجى االطالع على الفرضيات الموضوعة حول تطور 
مدروسة  تعديالت  تنفيذ  و)3(   ،)2 )الجزء  األوضاع 

على االستجابة.

يتوجب يف سياق هذا القسم - متى أمكن - تسليط • 
الالجئين،  تخص  التي  المعلومات  على  الضوء 
 / واحتياجاتهم  لجوئهم/  لحالة  المميز  والسياق 

ونقاط ضعفهم وأوضاعهم.

من •  إذ  االستجابة،  ُمكون جوهري يف  الرصد،  عملية 
المرجح دوًما تغير اآلثار واالحتياجات اإلنسانية نتيجة 
الغذاء،  وفرة  يف  التباين  )مثل  الموسمية  لألحداث 
المنعكسة  اآلثار  النزاع،  حاالت  األسعار،  ومعدالت 
الخدمات،  إىل  الوصول  أمام  العقبات  زيادة  على 
معدالت  أو  التغذية،  وسوء  األمراض،  وتفشي 
الصدمات  أو  الموسم(،  حسب  واإلنفاق  الدخل 
لدخل والنفقات وفًقا للموسم(، والصدمات، وزيادة 
الجفاف(،  )مثل  الطويل  المدى  على  الضغوطات 
بالنسبة  المثال،  سبيل  على  االستجابة.  وفاعلية 
لألخطار  الُمَعرََّضة  الفرعية  السكان  لمجموعات 
التي تهدد البقاء، وتعامل االستجابة مع هذا الخطر 
تتغير  أن  المتوقع  فمن  األولويات؛  أوىل  باعتباره 
بمستويات  المتعلق  اآلثار  إىل  لتتحول  األولويات 
ما  إذا  األولوية،  باعتبارها  والتعامل معها  المعيشة، 
االحتياجات  بفاعلية  تلبي  أن  االستجابة  استطاعت 
للبقاء.  المهددة  المخاطر  عن  الناشئة  اإلنسانية 
من  تعاين  التي  الفرعية  المجموعات  فإن  وبالمثل، 
دعم  دون  األساسية  احتياجاتها  تلبية  يف  صعوبات 
خارجي، قد تنتقل األولوية الممنوحة لهم من تلبية 
احتياجاتهم األساسية إىل دعم سبل عيشهم، وتعزيز 
قدرتهم على الصمود، باعتبارها األولوية الحالية، إذا 
ما استطاعت االستجابة أن تدعمهم على استعادة 

قدرتهم على تحقيق االكتفاء الذايت.

اختيار عدًدا محدوًدا من المؤشرات الذكية )المحددة، • 
والمقيدة  الصلة  وذات  والتحقيق،  للقياس  والقابلة 
االحتياجات  أو  اآلثار  يف  التغيرات  لتقييم  بزمن(، 
العوامل  على  الحادثة  التغيرات  وكذلك  اإلنسانية، 
األول  الجزء  يف  آنًفا  والمذكورة  للسياق،  الُمصاحبة 
والمواقع  الُمحددة،  السكان  مجموعات  بشأن 

الجغرافية أو المشكالت الموضوعية. 

منح األولوية لما يلي:• 

التي •  اإلنسانية  باآلثار  الخاصة  المؤشرات 
ومعيشية  حياتية  ظروف  خلق  يف  تتسبب 
الحد  وتحقيق  البقاء  )مثل  الصعوبة  شديدة 

األدىن من االكتفاء(؛

من •  الُمحددة  الفرعية،  السكان  مجموعات 

ضمن مجموعات السكان، المتسببين يف نشأة 
هذه اآلثار اإلنسانية، نتيجة لخصائص الضعف 
)مع  الفرعية  مجموعتهم  بها  تتسم  التي 
مراعاة الحد األدىن من عوامل التصنيف حسب 
العمر، والنوع االجتماعي واإلعاقة(، وقدراتهم، 
وضعهم  بسياق  الخاصة  للعوامل  وتعرضهم 
لدى  الوعي  مستويات  ذلك  يف  بما  اإلنساين، 
المجتمعات الُمتأثرة بما ُتمليه قواعد السلوك 
اإلنساين،  العمل  مجال  يف  العاملين  على 
وإمكانية الوصول إىل آلية آمنة لرفع الشكاوى، 
يف  بما  المخاوف  عن  لإلبالغ  آلية  ذلك  بما يف 

ذلك االستغالل واالعتداء الجنسيين.

اآلثار •  خلق  يف  مباشرة  المساهمة  العوامل 
واالحتياجات اإلنسانية )حيث أن هذه العوامل 

هي األكثر قدرة على إحداث التغيير(؛

بالرصد، •  شمولها  الواجب  للعوامل  بالنسبة 
ولكنها تقع خارج نطاق اختصاص العاملين يف 
مجال العمل اإلنساين، ُيمكن رصدها باالشتراك 
مع جهات فاعلة أخرى )مثل مسئويل التنمية، 
جمع  تستطيع  وغيرهم(،  الخاص،  والقطاع 

هذه البيانات والمعلومات.

استناًدا •  والنوعية،  الكمية  المؤشرات  من  كاًل  تناول 
إىل جدواها، وتداعياتها على الموارد، ومالءمة نطاقها 

الزمني.

األبعاد •  حسب  المؤشرات  تصنيف  من  تأكد 
والعمر  االجتماعي  النوع  مثل  تتناولها،  التي 

واإلعاقة وغيرها من خصائص التنوع.

األساسية •  المؤشرات  أو  المؤشرات  استخدم سجل 
لتحقيق  القطاعات،  بين  المشترك  التحليل  إلطار 

التناغم بين تعريف المؤشر وهيكلته.

الرصد •  عملية  دورية  على  باإلجماع  االتفاق 
النهائية،  والمؤشرات  البيانات،  جمع  ومسئوليات 
وغيرها من المعلومات، وتحليلها، ورفعها إىل ُصنَّاع 

القرار لتخطيط وتمويل القرارات.

القائمة •  الرصد  آليات  من  الُمثلى  االستفادة 
القومية  والمؤسسات  الوكاالت،  لدى 
والمحلية، وتعزيز أي آليات أخرى قائمة، تعاين 
االجتماعي،  النوع  تحليل  مثل  الضعف  من 

وإدماج اإلعاقة، وغيرها. 

لسد •  الرصد  لبيانات  المباشر  الجمع  تجنب 
الثغرات الحرجة يف البيانات المتاحة، وُيفضل 
عمل التعديالت على آليات الرصد القائمة بداًل 

من ذلك.

وغيرها •  والمؤشرات،  الرصد  بيانات  استخدام 
مختلف  على  المتاحة  المعلومات  من 
إحداث  على  تساعد  قد  والتي  المستويات، 
اإلنساين،  الوضع  على  مدروسة  تغييرات 
والوطني  واإلقليمي  العالمي  الصعيد  على 

والمحلي.
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التحليل القطاعي
الجزء 3

االحتياجات  للمعلومات حول  الثالث استكمااًل  الجزء  يقدم 
يف  المحددة  اإلنسانية  اآلثار  يف  إسهامها  وكيفية  القطاعية، 
الجزء األول. يتوجب أن ترتبط التحليالت القطاعية مباشرة 
الجزء  يف  آنًفا  المذكور  القطاعات  بين  المشترك  بالتحليل 
األول، ويستمد منه مجموعات السكان، والمواقع الجغرافية 
أو المشكالت الموضوعية ذات األولوية. ُتتيح هذه المعلومات 

فهًما متعمًقا للتأثير الذي يحدثه كل قطاع.

تستمد التحليالت القطاعية - المذكورة يف هذا الجزء - بياناتها 
من التحليل المشترك بين القطاعات - المذكور يف الجزء األول 
- وتحليل المخاطر - المذكور يف الجزء الثاين - وتنعكس نتائجه 
عليهما بالمثل. تقدم التحليالت القطاعية - من جهة - البيانات 
والمؤشرات وغيرها من المعلومات األخرى، التي جرى جمعها 
غبر القطاعات، حول مجموعات الُسكّان، والمواقع الجغرافية 
المشترك  التحليل  التي ُتسهم يف  الموضوعية  المشكالت  أو 

بين القطاعات.

 - القطاعات  بين  المشترك  التحليل  ُيتيح  أخرى،  جهة  من 
تعاين  التي  للعوامل  متعمًقا  فهًما  قطاع  لكل   - المقابل  يف 
منها القطاعات األخرى والتي ينعكس تأثيرها على احتياجاته 

القطاعية.

األثر، •  شدة  تحليل  )يتناول  قطاعي  تحليل  إجراء 
والحسابات التقديرية ألعداد األشخاص المحتاجين، 
مجموعات  مراعاة  مع  المسؤولية(،  ومجاالت 
السكان والمجموعات الفرعية، والمواقع الجغرافية، 
ومستويات التصنيف، والمعلومات الالزمة للتحليل 
يف  اإلنسانية  لألوضاع  القطاعات  بين  المشترك 
أن  يمكن  اإلنسانية.  االحتياجات  عن  العامة  اللمحة 
وخروج  دخول  نقاط  القطاعية  التحليالت  تحوي 
بما ُتسهم  الحاجة، مع عدم اإلخالل  إضافية حسب 

به يف التحليل المشترك بين القطاعات.
بعينه •  لقطاع  القطاعية  االحتياجات  بين  الربط 

مع  يتسق  بما  األخرى،  القطاعات  واحتياجات 
العالقات بين القطاعات المحددة يف الجزء األول.

إجراء تحليل لشدة األوضاع وخريطة لترتيب شدتها، • 
الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  يلي  ما  مراعاة  مع 
األوضاع  تحقق  وحدود  والمقاييس،  المؤشرات، 
اإلشارة  مع   ،1.5 القسم  يف  المذكورة  اإلنسانية 
)أي  القطاعات  بين  المشترك  الشدة  تحليل  إىل 
على  األثر  لشدة  القطاعية  التحليالت  ترتبط  كيف 
مجموعات السكان/ المجموعات الفرعية والمواقع 
بين  المشترك  األثر  شدة  تحليل  مع  الجغرافية 
القطاعات فيما يخص هذه المجموعات من السكان 

أو المجموعات الفرعية أو المواقع الجغرافية(. 
المصنفة •  القطاعية  التحليالت  استخدام  من  التأكد 

النتائج  تمحور  لضمان  االجتماعي،  النوع  حسب 
الخاصة  القطاعية  االحتياجات  حول  الرئيسية 

مصنفة حسب الرجال واإلناث، والفتيات واألوالد.
تقدير االحتياجات القطاعية، بما يف ذلك شدة األثر، • 

التحليل  يف  الُمطبقة  الفرضيات  نفس  مستخدًما 
متى  المحددة  القطاعية  )والمخاطر  للمخاطر  العام 

كان ذلك مالئًما( يف الجزء الثاين. 
من •  ذلك  وغير  والمؤشرات  المتابعة  بيانات  تحديد 

المعلومات التي سيجمعها القطاع بانتظام ويحللها 
بين  المشتركة  المتابعة  ألغراض  ُمدرجة  ويشاركها 

القطاعات جنًبا إىل جنب مع الجزء الثالث.
تسليط الضوء على كيفية تحقيق اتساق االحتياجات • 

ذات  المتأثرة  المجموعات  احتياجات  مع  القطاعية 
األولوية.

3.1 مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات
3.2 التعايف المبكر

3.3 التعليم
3.4 االتصاالت السلكية والالسلكية لحاالت الطوارئ

المتكامل  المرحلي  التصنيف  حالة  يف  الغذايئ:  األمن   3.5
األمن  مجال  يف  المحتاجين  األشخاص  فإن  الغذايئ،  لألمن 
لألمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف  تحت  يندرجون  الغذايئ، 

كثر.  الغذايئ رقم 3 أو أ
3.6 الصحة

3.7 الخدمات اللوجستية
3.8 التغذية: استخدم إرشادات تحليل االحتياجات اإلنسانية 
التغذية  مجموعة  وضعته  والذي  )تجريبي(  التغذية  يف 
العالمية. وتتسق وإرشادات هذا الدليل، وتشمل ملحًقا خاصأ 

لما ُتسهم به القطاعات.
 

مجاالت  كافة  ليشمل  التحليل  نطاق  تمديد  الحماية:   3.9
المسئولية النشطة يف الدولة: مجال مسؤولية حماية الطفل، 
االجتماعي، مجال  النوع  القائم على  العنف  مجال مسؤولية 
ومجال  الملكية،  واألرض  اإلسكان  حقوق  حماية  مسؤولية 

مسؤولية إزالة األلغام. 
يف  للمسؤولية  مجاٍل  بكل  الخاصة  للمعايير  تفصيل  إضافة 

الصفحات التالية )نصف صفحة على األقل لكل منها(.
3.10 المأوى

3.11 الماء والصرف الصحي والنظافة

HNO
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المالحق
الجزء 4

حول  بالشفافية  تتسم  معلومات  المالحق  تستعرض 
أساليب جمع البيانات وتحليلها، والقيود المفروضة عليها. 
وُتشير إىل الخطة الموضوعة لمعالجة األمر، وفق جدول زمني 

مبديئ، وتحديد مسؤوليات الخطة. 

1.4
مصادر البيانات

والمؤشرات 	  البيانات  على  الحصول  كيفية  شرح 
وغير ذلك من المعلومات.

المعلومات جرى جمعها مباشرة 	  توضيح أي 
ذلك  تم  وكيف  المتأثرين،  األشخاص  من 
تحليلها،  طريقة  اشرح  المساءلة(.  )مجال 
استخدام  وكيفية  عنها،  المنبثقة  واإلجراءات 

آليات التغذية الراجعة.
لمشاركة •  اإلنساين  العمل  بيانات  قاعدة  استخدام 

التحليل، وعرض  تم جمعها ألغراض  التي  البيانات 
الروابط الخاصة به. 

2.4
األسلوب

تضمين إطار التحليل المشترك بين القطاعات  •

كيفية  ذلك  يف  بما  التحليل،  إجراء  كيفية  وصف   •
وكيفية  الكمية(  و\أو  )النوعية  المؤشرات  صياغة 
الوضع  نشأة  اشتراطات  من  األدىن  الحد  تحقق 

اإلنساين.

تحديد كيفية مشاركة نتائج التحليل، للوقوف 	 
المتأثرين  األشخاص  مع  مشاركته  على 
أولويات  التحليل  تناول  وكيف  عدمه،  من 

االستجابة بالنسبة لهم )المساءلة(.

3.4
قصور ونقص البيانات

منها •  تعاين  التي  القصور  أو  النقص  أوجه  تحديد 
البيانات على المستويين القطاعي أو المشترك بين 
القطاعات، والخطط الموضوعة لمعالجتها، وتوقيت 
المثال، فإن  تنفيذها، والقائمون عليها. على سبيل 
فرعية  مجموعات  حول  الموثوقة  البيانات  نقص 
بعينها )مثل ذوي اإلعاقة(، الذين قد ال ُتمثلهم أرقام 

حقيقية عند جمع البيانات يف ظل األزمة. 
تضمين أوجه النقص والقصور يف المعلومات حول • 

هذه  لمعالجة  خطة  إعداد  يمكن  بحيث  المجتمع، 
األوجه عند تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية.

4.4
االختصارات

5.4
مالحظات ختامية.

إرشادات إضافية
إطار التحليل المشترك بين القطاعات

حزمة التيسيرات
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