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حاالت   في  معرفته  إلى  جمهورك  يحتاج  ما 
 الّطوارئ: معلومات منقذة للحياة 

. اإلنسانيّة األساسيّةلقضايا  حول ادليل مواضيع 



 
  

  
  
  
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توطئة 

المتضّررة   الجماهير  على مساعدة  يعملون  الذين  للإعلاميّين  الكتيّبات مخّصصة  هذه 

في   المشتركة  الإنسانيّة  القضايا  عن  موجزة  لمحة  تقّدم  وهي  الإنسانيّة.  الأزمات  من 

 حالات الّطوارئ. وسوف تساعدك على:

حالات  • في  جمهورك  يواجهها  أن  المحتمل  من  التي  المشكلات  أنواع  فهم 

 الّطوارئ. 

العمل جنبًا إلى جنب مع خبراء الإغاثة لتزويد الجماهير بمعلومات دقيقة وذات  •

 صلة ومنقذة للحياة.

 الكتيّبات ة استخدام هذه  كيفيّ 

الإنسانيّ الكتيّبات  تحتوي هذه   الموضوعات  الأساسيّ على معلومات حول  الغرض وة.  ة 

يجب  التي  القضايا  أنواع  تحديد  في  لمساعدتك  انطلاق  نقطة  تكون  أن  هو  منها 

الإغاثة خبراء  على  لطرحها  وأسئلتك  برامجك  في  تحديد و.  معالجتها  في  لمساعدتك 

التّ الأولويّةذات    اضيعو الم عليك  يجب  المتخصّ حدّ ،  مع  الإنسانيّ صيث  المحلّ ن   .ينيّ ين 

 ما يحتاجون إلى معرفته. لاكتشافث مع جمهورك أيًضا ، تحدّ أمكن وإن

 ، عند استعمال هذه الكتيّبات، أن تتذكّر:من الجدير و

 مراعاة الوضع والّثقافة والّسياق المحّلّي للتأكّد من أّن المعلومات ذات صلة. •

المحدّ   مراعاة • للجالاحتياجات  المثالدة  سبيل  )على  المختلفة  الرّ ماهير  جال ، 

 ساء والأشخاص الأكثر ضعًفا(والنّ 

 مة وافق مع مصادر المعلومات الأخرى المقدّ ق من التّ تحقّ ال •

المحلّ المتخصّ   ةر ااستش • المؤهّ يّ صين  للتّ ين  صحّ حقّ لين  من  المعلومات ق  ة 

  مدى صلتها بالموضوع.وة الإنسانيّ 

( الّتابع  Lifeline)  شريان الحياةإنتاج    كتيّب جنبًا إلى جنب مع    الكتيّباتم  ااستخد •

أكشن ميديا  سي  بي  كيفيّ لبي  حول  إرشادات  على  يحتوي  والذي  القيام  ،  ة 

 .  الة في الأزماتبالبرمجة الفعّ 

 

 ؟ الّنوع الاجتماعيّ العنف القائم على مفهوم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الّتحويلات الّنقديّة 

 ( 1)   ؟ الّتحويلات الّنقديّة مفهوم  

نوا من شراء ى يتمكّ قدية الأشخاص في الأزمات بالمال حتّ حويلات النّ د التّ ّّ تزو

المحليّ  الأسواق  في  إليه  يحتاجون  النّ و ة.  ما  هذا  المساعدات  يأتي  من  وع 

مختلفة.  الماليّ  بأشكال  المساعد حيث  ة  برامج  بعض  عملة  النّ   اتتمنح  اس 

وصولات. وتقوم /قسائمالمساعدات في شكل    برامج أخرىمنح  بينما تية،  مادّ 

بتحويل البرامج  المحمولة  بعض  الهواتف  عبر  أخرى الأموال  تقّدم  حين  في   ،

التّ  خلال  من  المصرفيّ الأموال  لحويلات  يمكن  التي  البطاقات  على  أو  اس لنّ ة 

الصّ  من  الأموال  لسحب  الآليّ استخدامها  وأخيرا  راف  برامج .  بعض  تمنح 

اللّ  لشراء  استخدامها  يمكنهم  بطاقة  على  نقودًا  الأشخاص  في الوكالات  وازم 

 .نةمتاجر معيّ 

التّ و  تقديم  النّ يمكن  إلى  حويلات  الأحيان  بعض  في  أو  الأسر  أو  للأفراد  قدية 

بأكملها.   اويتمّثل  مجتمعات  شيوًعا  السبب  النّ وراء  لأكثر  في  منح  المال  اس 

الّط  شراء    فيوارئ  حالات  على  التيمساعدتهم  احتياجاتهم    تلبّي  الموادّ 

قبيل  ة،  الأساسيّ  والّط من  لكن النّ والمطبخ  مستلزمات  عام  الملابس.  أو  ظافة 

أو    أجور الّسكن  ة لمساعدة الأسر على دفعيمكن أيًضا تقديم مساعدات ماليّ 

إعادة   أو  مساكنهم  أخرى.    إيجادإصلاح  عيش  البرامج وسبل  معظم  تحتوي 

وجوب أن ينفق مستلمو  على  الّتنصيصمثل  – ة بهاقدية على شروط خاصّ النّ 

معيّ محدّ بشروط  الأموال  المساعدات   بعمل  القيام  أو  لتلقّ دة،  الأموال  ن  ي 

هناك  ةقديّ النّ  بينما  ليس،  أخرى  أيّ   تبرامج  و  ةلها  يكون  بشروط  الّتالي 

المال    أحراراالمستفيدون   إنفاق  المهمّ و.  يرغبون  فيمافي  للأشخاص   من 

تلقّ الّر  في  التّ اغبين  النّ ي  فهم  قديّ حويلات  ببرنامجهم  القواعد  الة  مرتبطة 

 .الخاصّ 
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 ( 2)   ؟ الّتحويلات الّنقديّة   أهّميّة 

تتسبّ  الّط قد  حالات  الإنسانيّ ب  النّ وارئ  فقدان  في  أو  ة  لمنازلهم  اس 

العديد   تضطرّ   ،عبةالأوقات الصّ   هذهمثل    وأثناءمواشيهم أو مصادر رزقهم.  

بيع   إلى  الفقيرة  العائلات  بفوائد    ممتلكاتهامن  قروض  على  الحصول  أو 

لسدادها.   يوفّ و عالية  أن  تلقّ يمكن  التّ ر  النّ ي  للأشخاص قديّ حويلات  ة وسيلة 

عليم(  ة والتّ حيّ عاية الصّ ل، الغذاء والّر على سبيل المثا) لشراء ما يحتاجون إليه

إلى   الاضطرار  من  الاستدانةدون  مزيد  في  أن  كما  الفقر.    والغرق  يمكن 

الّتحويلات  ساعد  ت إلى تلك  انتقالهم  في حماية مستويات معيشتهم ودعم 

 .سبل عيش أكثر استدامة

بعض  و التّ   الّسياقات،في  النّ تعتبر  المساعدات  قديّ حويلات  من  شكلًا  ة 

عام أو )مثل الّط   المعروفةالمساعدات    ة من توزيع موادّ ة أكثر فعاليّ لإنسانيّ ا

شراء الأشياء التي يحتاجون إليها  من  ن للأشخاص  قد يمكّ النّ   ات(، لأنّ البطانيّ 

غيره  من  تلقّ اأكثر  من  بدلاً  السّ ،  قد  ي  التي  تكونلع  أولويّ بالضّ   لا  ة  رورة 

اس أن تساعد يمكن للأموال التي ينفقها النّ وعلاوة على ذلك،  سبة لهم.  بالنّ 

التّ  الأعمال  تقوية  في  المحلّ أيًضا  العمليّ جارية  فرص  وخلق  أيضا ولها  ،  ة 

 المحّلّي.فوائد أخرى للمجتمع والاقتصاد 

(2) http://www.who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr_dfidevidencepaper.pdf 
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 الجماهير؟   مع   مشاركتها   يمكنني   التي   المعلومات   ما 

توفّ  أن  التّ يمكن  الإعلاميّ ر  والتّ دخلات  للنّ ة  منبراً  وإثارة واصلية  الأسئلة  لطرح  اس 

والتّ  التّ المخاوف  على  للحصول  الخبراء  مع  تساعد  و وجيه.  واصل  أن  يمكن 

الدّ  المتاحة  المعلومات  والخيارات  وضعهم  فهم  على  الأشخاص   لهم، قيقة 

 عاتهم. بالإضافة إلى إدارة توقّ 

الإنسانيّ تحدّ  الفاعلة  الجهات  إلى  المحلّ ث  النّ ة  البرامج  تدير  التي  لجمع  ية  قدية 

السّ  التي ستساعد  كيفيّ المعلومات  قد يحتاج جمهورك فة عملهم.  كان على فهم 

  .ناهإلى إجابات للأسئلة الموضحة أد

 يمكنني مشاركتها مع الجمهور؟ هي المعلومات التي ما 

 ؟ مهمّ 

النّ  محدّ يحتاج  معلومات  إلى  دة  اس 

لهم.  و  هناك    ولكن، مفيدة  يكون  قد 

أمنيّ  بثّ   خطر  بعض    في 

مثل    –  المعلومات على نطاق واسع 

وكيفيّ  تلقّ مكان  المدفوعات  ة  ي 

هذا  حيث  قدية.  النّ  يخلق  أن  يمكن 

من  النّ  ل وع  فرًصا  بعض  المعلومات 

ظام أو  أشخاص لإساءة استخدام النّ ال 

يتلقّ  الذين  أولئك  الأموال  تعريض  ون 

السّ  أو  الهجمات  قد  ولذا،  رقة.  لخطر 

هاتف   رقم  إعطاء  الأنسب  من  يكون 

تلقي  ما  جهة   للأشخاص  يمكن  حيث 

 . ة خصيّ الشّ المشورة  

التّ  نظام  يعمل  النّ كيف  ا؟  عمليّ   قديّ حويل 

إعداد أنظمة مختلفة من   ه ربما تّم ر أنّ )تذكّ 

مؤسّ  تحتاج    مختلفة، سات  قبل  قد  لذلك 

 (. فريق بينها إلى التّ 

الحصول عليه   يتوّقع  الذي  الّشخص مؤّهلاً، فما  كان  إن 

وأموال  والقسائم،  المادّي،  الّنقد  المثال،  سبيل  )على 

 الهاتف المحمول(؟

كيف يجب أن يتوّقع الّناس الحصول على الأموال )على  

المثال، من خلال منّظمة غير حكوميّة، من خلال   سبيل 

الذي   المبلغ  ما  المحمولة(؟  هواتفهم  خلال  من  بنكهم، 

وما  المال  على  سيحصلون  متى  شخص؟  لكّل  يحّق 

سيتمّ  هل  الّزمنيّة؟  الفترة  دفعة    مدى  الأموال  استلام 

 ؟ .واحدة، أم سيتمّ دفعها على أقساط

 

المساعد برنامج  إعداد  تم    ات لماذا 

 ؟ ة قديّ النّ 

الحاجة   تصميمما  تمّ  النّ   التي  قد  برنامج 

سبيل  لتلبيتها )على  لدعم    المثال،؟  هو  هل 

لماذا الصّ  ذلك؟(  غير   / المأوى   / الغذاء   / حة 

النّ   يتمّ  هذه  تقديم  في  من    الحالة،قود  بدلاً 

التقليديّ  للمساعدات  الأشكال  مثل الإنسانيّة.ة 

 . توزيع الغذاء

كيف يمكن للأشخاص التسجيل في   

 ؟ قدية حويلات النّ برنامج التّ 

الأشخاص  على  يجب  التي  المعايير  هي  ما 

مؤهّ  ليكونوا  بها  لتلقّ الوفاء  من لين  الأموال؟  ي 

؟ ما هي  عليه  ومن لا يحصليحصل على المال  

النّ العمليّ  على  يجب  التي  اتّ ات  على  اس  باعها؟ 

المثال:   النّ سبيل  على  يجب  ومتى  اس  أين 

يحتاجونالتّ  التي  المستندات  هي  وما    سجيل، 

  ؟إليها

 

نموذجيّ  للجماهير  معلومات  ة 

التّ  تلقي  معايير  حويلات  حول 

 :قدية النّ 

مع  (  مةمنّظ )ال  Xxx  تعمل

الأكثر  الأسر  لتحديد  المجتمع 

إنّ  الوقت.  هذا  في  هم  ضعًفا 

بمبلغ  يزوّ  العائلات  هذه  دون 

يحتاجون   ما  لشراء  المال  من 

إليه للمساعدة في تعافيهم. لا  

متطلّ  أو  شروط  بات  توجد 

معايير    الأموال  استلامعمل. 

  ب   صال الاتّ الّرجاء  .  XXXX  يه 

xxx لمزيد من المعلومات . 

من  ) رسائل  مقتبس  مكتبة 

مع   الّتواصل  شبكة 

من   المتضّررة  المجتمعات 

 ( الكوارث 

 فيم يمكن استخدام المال؟ 

ما   شراء  في  أحرار  المستلمون  يجب    يختارونه،هل  أم 

 نين؟ق لدى بائعين معيّ سوّ نة أو التّ معيّ  موادّ عليهم شراء 

المال؟   لاستلام  ط  ، هل هو مخّط مثلاً هل هناك شروط 

المساعدة في   الذي يشركهم في  العمل"  "المال مقابل 

تدريبيّ   الإعمار،إعادة   جلسة  حضور  أم  أو  أّنها ة، 

 ؟مساعدات غير مشروطة

معلومات   تقديم  إلى  للبرامج   مفصّلة،بالإضافة  يمكن 

الإبداعيّ الإعلاميّ  القصص  مشاركة  أيضًا  كية  حول  ة  فيّ ة 

من أجل  حكمة  .  قديةالنّ   للمساعداتاستخدام الأشخاص  

 . يء نفسهفي إلهام الآخرين لفعل الشّ  المساعدة
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للتّ كيفيّ   عنمثال   الأشخاص  استخدام  حويلات  ة 

 :قدية النّ 

 

في  تلقّ  العائلات  بعض  نقديّ   XXXت  ة تحويلات 

، ي برنامج اليوملزال. فبعد الزّ   الّتعافي لمساعدتهم على  

ا التي  العائلات  إحدى  من  المال سنسمع  ستخدمت 

منزلها بناء  الدّ لإعادة  اشترت  وأخرى  الآن ،  ولديها  جاج 

العائلات في  بيض طازج وأخيًرا من مجموعة من   ،XXX 

 . عموميجمعوا أموالهم مًعا لبناء مرحاض 
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في   المساعدة  الإعلام  لوسائل  يمكن  كيف 

المتعلّ  المحتملة  المشاكل  بالتّ معالجة  حويلات  قة 

   ؟ ة قديّ النّ 

النّ  يحتاجها  التي  المنتجات  تكون  لا  في قد  متاحة  اس 

المحليّ السّ  مع  حتّ   ة وق  تخبر و .  الّنقود  توّفر ى  أن  يمكن 

يمكنهم العثور   اس أينالنّ   الّتواصلوسائل الإعلام وبرامج  

بديلة  منتجات  تقترح  أو  يحتاجونها  التي  المنتجات  على 

 ؟ وحلول أخرى

 نقود غير كافية لتلبية الاحتياجات: 

النّ  البرامج  تكون  هناك   محدودة،قدية  قد  يكون  لا  وقد 

المستفيدين.   احتياجات  لتلبية  كافية  يشعر ربّ وأموال  ما 

الماليّ   المستفيدون  المبلغ  بسبب  أمل  الذي   بخيبة 

يتوقّ وونه.  يتلقّ  لفترة أطول من قد  المال  المزيد من  عون 

الإعلام  هنا،  الوقت.   وسائل  تساعد  أن   والّتواصل يمكن 

التّ  إدارة  من  وقّ في  دقيقة عات  معلومات  تقديم  خلال 

لاع اس على اّط يمكنهم إبقاء النّ كما  ة.  قديّ حول البرامج النّ 

تطوّ  أثناء  بالموقف  الإعلام حيث  ره.  دائم  لوسائل  يمكن 

بتضخّ مثلا   الجماهير  السّ   مإبلاغ  وأسعار  وق الأسعار 

 . وإمدادات الأسهم 

 

 

أولويّ  تتطابق  لا  أهداف  قد  مع  المجتمع  ات 

 قد: مي النّ مقدّ 

 اتعات أو الأفراد في إنفاق المساعدقد ترغب المجتم

على  الماليّ  قبل    موادّ ة  من  المدرجة  تلك  عن  مختلفة 

المعونة.   أّن  وكالة  مثلا  ذك  حكوميّ منّظ من  غير  ة  مة 

للخضروات   قسائم  تمنح  بينما  الّط قد  ل  تفضّ ازجة 

الأدوية.   أن و العائلات شراء  الناس  الكثير من  إذا شعر 

النّ  يلبّ   قديّ المشروع  لوسائل    احتياجاتهم،ي  لا  فيمكن 

الضّ  تسليط  خلال  من  المساعدة  على  الإعلام  وء 

لمقدّ  حتّ المشكلة  والمانحين  المساعدات  ى  مي 

 نوا من معالجتها. يتمكّ 

 

الإلكترونية   المدفوعات  استخدام  صعوبة 

 )التحويلات النقدية عبر الهاتف المحمول(؟  

تؤّد  أن  التّ يمكن  للشّ ي  المحدودة  صعوبة غطية  إلى  بكة 

المحمولة.   الهواتف  عبر  الأموال  إلى  يجد   أيضًا، الوصول 

نظام   استخدام  في  صعوبة  الأشخاص   جديدما  بعض 

حيث   التّ عليهم.  قراءة  للجميع  يمكن  الخاصّ لا  ة عليمات 

الدّ بكيفيّ  بطاقات  استخدام  الإلكترونيّ ة  إدخال  فع  أو  رقم ة 

الشّ التّ  هنا،  PIN)  خصيّ عريف  برامج (.  تساعد  أن  يمكن 

الّر   والّتواصلالوسائط   توفير  التّ في  أو (  3)ة  وضيحيّ سوم 

الصّ الّر  بسيطة.  وتيّ سائل  بتعليمات  القصيرة  يمكن كما  ة 

على   الحصول  بمكان اس  تخبر النّ لوسائل الإعلام أيضًا أن  

 .قدلاستخدام أنظمة النّ  ةالمساعد

متلقّ  يصبح  النّ قد  أهداًفا  و  قبل    للاعتداء قود  من 

 لين:  أولئك الذين لم يكونوا مؤهّ 

المحلّ  المجتمع  قادة  مع  غير والمنّظ   يّ العمل  مات 

متطلّ الحكوميّ  لشرح  الأهليّ ة  أيضًا بات  يمكنك  بوضوح.  ة 

الموارد مشاركة   بتجميع  الأشخاص  قام  حيث  القصص 

التّ  الاجتماعيّ لإنشاء خدمة للمجتمع لتشجيع  من ،  ماسك 

 ( 4. )ترميم معبد في نيبال عمليّة ذلك مثلاً 

 ؟ مهمّ 

ما  "  اس  النّ   يظهر غالبًا 

لل  النّ تّ تقديرهم  قدية  حويلات 

سترا ها  لأنّ  أشكال    أكثر  من 

وهذا  الأخرى.    ات المساعد

يمكن أن يساعد في حمايتهم  

إلى التّ من   أهداف    حّول 

الحالات،  و رقة.  للسّ  بعض  في 

اس أيًضا بالخجل  قد يشعر النّ 

تلقّ  الماليّ من  المساعدة  ة.  ي 

سلامة  تذكّ لذا   احترام  ر 

  في أيّ   تهم وكرام   المستفيدين 

ذكرهم  وال   ، صال اتّ  عن  امتناع 

 .واء.بالاسم على اله 

 

نموذجيّ  للجماهير  معلومات  ة 

 :قدية النّ   للّتحويلات حول  

 

النّ )المنّظ   XXXم  تقدّ  برنامج  قد  مة( 

الناّ  لمنح  العمل  المال  مقابل  س 

ما   لمساعدتهم  لشراء  إليه  يحتاجون 

التّ  الكارثة.  على  بعد  ي  لتلقّ وعافي 

إعادة   في  تشارك  أن  يجب  الأموال، 

اتّ  مجتمعهم.  بـ  بناء    XXXصل 

 .سجيلللتّ 

من   شبكة  )مقتبس  رسائل  مكتبة 

المتضّررة   المجتمعات  مع  الّتواصل 

 ( من الكوارث 
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