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تمهيد وشكر

تعم��ل �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة بكاف��ة امكاناته��ا م��ن اأج��ل حتقي��ق م�سمون ر�ؤية ال��وزارة للو�سول اإىل )جمتمع اآمن عماده الأ�س��رة 
�يتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية �قيم جمتمعية ت�ساهم يف حتقيق النمو القت�سادي �جمتمع العدالة(.

ان م��ا يح��دث عل��ى امل�س��توى القليم��ي �العامل��ي م��ن متغ��رات نتيج��ة لل�سراع��ات �احل��ر�ب �الت��ي ادت اىل اث��ار كارثي��ة عل��ى �س��عوب 
املنطق��ة �الع��امل دف��ع اجله��ات املعني��ة اىل ال�س��تثمار يف ال�س��تعداد �اجلاهزية �مراجعة �حتديث خطط التعام��ل مع كافة املخاطر 
الت��ي ق��د مت���س �سح��ة الن�س��ان �تدم��ر ممتلكات��ه. �م��ن اج��ل ذل��ك فق��د مت اإع��داد العديد م��ن ال�س��راتيجيات �اخلط��ط الوطنية يف 

جم��ال ادارة الزم��ات �الك��وارث م��ن كاف��ة اجله��ات املعني��ة ملراجعة �حتديث اخلطة �سمن اأ�س���س �معاي��ر علمية �عاملية. 

�يعت��ر العن��ف املبن��ي عل��ى الن��وع الجتماع��ي م��ن الق�ساي��ا املجتمعي��ة ال�س��ائكة الت��ي ت��زداد حدته��ا �اإطاره��ا خ��ال ف��رة 
الأزم��ات، مم��ا ي�س��تدع تدخ��ا متع��دد القطاع��ات للوقاي��ة �ال�س��تجابة لتداعيات��ه. �تعتر خدم��ات الرعاية الإيوائي��ة للناجيات 
م��ن العن��ف املبن��ي عل��ى الن��وع الجتماع��ي م��ن اخلدم��ات الأ�سا�س��ية الت��ي ل ب��د م��ن �سم��ان ا�س��تمراريتها �تق��دمي احل��د الأدن��ى 

م��ن اخلدم��ات الأ�سا�س��ية للمنتفع��ات.

�من هنا جاء اإعداد خطة �زارة التنمية الجتماعية ل�س��تدامة خدمات الرعاية الإيوائية خال الطوارئ �الأزمات �سمن م�س��ر�ع 
""معاجلة العنف الأ�سري �العنف املبني على النوع الجتماعيمعاجلة العنف الأ�سري �العنف املبني على النوع الجتماعي"" �الذي تنفذه ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات بال�سراكة مع العديد 
م��ن املوؤ�س�س��ات الأردني��ة �م��ن اأهمه��ا املجل���س الق�سائ��ي الأردين �اإدارة حماي��ة الأ�س��رة �الأح��داث ��زارة التنمي��ة الجتماعي��ة، 

�ته��دف اخلط��ة اإىل حماي��ة الأر�اح �املمتل��كات )موؤ�س�س��ات الرعاية الإيوائي��ة �احلماية( �البيئة خال فرة الطوارئ �الأزمات. 

�ق��د مت اإع��داد ه��ذه اخلط��ة م��ن قب��ل اخلبرة الوطني��ة الدكتورة منال تهتموينالدكتورة منال تهتموين �بدعم فني �مراجعة من قبل املعنيني من م�س��وؤ�لني 
� فنيني �اإداريني من �زارة التنمية الجتماعية �املجل�س الق�سائي �اإدارة حماية الأ�سرة �الأحداث.

�ق��د مت تق��دمي الدع��م لإع��داد ه��ذا الدلي��ل م��ن قب��ل ال�س��بكة القانوني��ة للن�س��اء العربي��ات ممثل��ة باملديرة التنفيذية الأ�س��تاذة �س��ماح باملديرة التنفيذية الأ�س��تاذة �س��ماح 
مرم���سمرم���س �بتموي��ل م��ن هيئ��ة الأمم املتح��دة للم��راأة )هيئ��ة الأمم املتح��دة للم��راأة )UN WOMENUN WOMEN(( ال��ذي يه��دف اإىل العم��ل على حت�س��ني اآلي��ات مكافحة العنف 
القائ��م عل��ى الن��وع الجتماع��ي �العن��ف الأ�س��ري �احلماي��ة للناجي��ات م��ن العن��ف عل��ى م�س��توى ال�سيا�س��ات �املوؤ�س�س��ات �املجتمع��ات 

به��دف احل�س��ول على نتائ��ج اأف�سل للناجيات.

 �اإنن��ا اذ نق��دم لك��م ه��ذا اجله��د املوؤ�س�س��ي امل�س��رك �ال��ذي �س��يكون مرجع��ا للتعام��ل م��ع الك��وارث �الزم��ات ال�سحي��ة بحي��ث 
يلق��ى الهتم��ام �التطبي��ق عل��ى ار���س الواق��ع �يك��ون م�س��اعدا للمعني��ني يف التخطي��ط �التطوي��ر �التنفي��ذ �ال�س��تجابة لي 
ط��ارئ ق��د يوؤث��ر عل��ى �سح��ة الن�س��ان �حمايت��ه م��ن العن��ف يف اململك��ة ب�س��ورة تكاملي��ة موؤك��دا اأن اأف�س��ل الط��رق ملواجه��ة 

الأزم��ات ه��و ال�س��تعداد �التخطي��ط امل�س��بق. 
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المقدمة

تعت��ر خط��ة �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة ل�س��تدامة خدم��ات الرعاي��ة الإيوائي��ة خال فرة الطوارئ �الأزم��ات �ثيقة �طنية يف جمال 
ال�ستعداد �اجلاهزية �التعامل مع الطوارئ �الأزمات ال�سحية التي قد تنجم عن الكوارث باأنواعها من اجل بناء �تعزيز القدرات 
الوطني��ة يف جم��ال احلماي��ة �متكينه��ا م��ن القيام بكافة الإج��راءات �التدابر الازمة يف الظر�ف الطارئة بهدف حتقيق الأهداف 

املتمثل��ة يف احلف��اظ عل��ى حياة ��س��امة املواطنني �حماية املوؤ�س�س��ات ال�سحية �اإدام��ة العمل فيها يف كافة الظر�ف.

ق��د مت ��س��ع ��سياغ��ة ه��ذه اخلط��ة كخط��وة عملي��ة ت�س��اعد يف حتقي��ق اأه��داف اإ�س��راتيجية �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة �خطته��ا 
لا�س��تعداد للط��وارئ �الأزم��ات، �ق��د ر�ع��ي خ��ال اإع��داد ه��ذه اخلط��ة املو�سوعي��ة �الواقعي��ة �عدم التعقي��د �القدرة عل��ى التطبيق 
�الختي��ار �التقيي��م �التطوي��ر، �عل��ى اأ�س���س حتلي��ل �تقي��م املخاط��ر ال�سحي��ة املحتمل��ة �التع��رف عل��ى نق��اط ال�سع��ف �الق��وة ل��دى 
كل قط��اع �تهيئ��ة امل��وارد املتاح��ة �املطلوب��ة ���س��ع �اإدام��ة اأد�ات �اآلي��ات التن�س��يق امل�س��رك ب��ني كاف��ة ال�س��ركاء به��دف تهيئ��ة كاف��ة 

ال�س��تعدادات للمواجه��ة الكف��وؤة الفاعل��ة.

ت�سمن��ت ه��ذه اخلط��ة العدي��د م��ن الف�س��ول �املوا�سي��ع الهام��ة �ه��ي معلوم��ات اأ�سا�س��ية ح��ول الأزم��ات �الط��وارئ �املنهجي��ة املتبع��ة 
يف ال�سياغ��ة �املح��ا�ر �الأه��داف �املرجعي��ات املعتم��دة �م��ن ث��م تنفي��ذ اخلط��ة �متطلب��ات كل مرحلة م��ن مراحل التنفي��ذ �الآليات 

املقرح��ة للتنفي��ذ �النتائ��ج املتوقعة منها.

�اأخ��رًا فاإن��ه يع��ول عل��ى ه��ذه اخلط��ة ب��اأن تلع��ب د�را هام��ا يف تهيئ��ة �تنظيم قط��اع احلماية �الرعاي��ة الإيوائية لتعمل معا بان�س��جام 
تام ��سمن منظومة املهام �الواجبات �الأد�ار كما �ردت يف اخلطة الوطنية ال�س��املة للمجل���س الأعلى للدفاع املدين �ا�س��راتيجية 

املركز الوطني لاأمن �اإدارة الأزمات من اأجل حتقيق الأهداف الوطنية املن�س��ودة.

مقدمة الدليل
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مقدمة حول وزارة التنمية االجتماعية 1

 تاأ�س�ست �زارة التنمية الجتماعية عام 1956م �التي بلغ عدد كوادرها الب�سرية حتى تاريخه »2684« موظف. 
الر�ؤية:الر�ؤية: "التميز يف تقدمي خدمات حماية �رعاية �تنمية تت�سم بالريادة �ال�ستدامة". 

الر�س��الةالر�س��الة: تق��دمي اأف�س��ل اخلدم��ات للفئ��ات املحتاج��ة للحماي��ة �الرعاي��ة �التنمية بت�س��اركية �عدال��ة لتعزيز التنمي��ة الجتماعية من 
خال الرتقاء بالأداء املوؤ�س�س��ي �التوظيف الأمثل للموارد �ال�س��راكات املحلية �الد�لية.

الأهداف الإ�سراتيجية:الأهداف الإ�سراتيجية:
1. الهدف الإ�سراتيجي الأ�ل: رفع القدرة املوؤ�س�سية للوزارة.

2. الهدف الإ�سراتيجي الثاين: تعزيز الندماج الجتماعي للفئات املحتاجة للحماية �الرعاية.
3. الهدف الإ�سراتيجي الثالث: حت�سني اخلدمات املقدمة للفئات امل�ستهدفة يف املجتمعات املحلية.

الهيكل التنظيمي:الهيكل التنظيمي:
تنظيمي��ا تتك��ون �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة م��ن ع��دة �حدات اإدارية، اأبرزها املديريات املركزية، �هي: الديوان، الأ�س��رة �احلماية، 
�س��وؤ�ن الأ�س��خا�س املعوق��ني، تعزي��ز الإنتاجي��ة، الفق��ر �التكاف��ل الجتماع��ي، اجلمعي��ات �الهيئ��ات الجتماعي��ة، التثقي��ف �التوعي��ة 
املجتمعي��ة، تنمي��ة �اإدارة امل��وارد الب�س��رية، ال�س��وؤ�ن الإداري��ة، ال�س��وؤ�ن املالي��ة، الأبني��ة �امل�س��اكن، التخطي��ط �التطوي��ر املوؤ�س�س��ي، 

�الدرا�س��ات �املعلومات.
تغط��ي ال��وزارة حمافظ��ات اململك��ة، �األويته��ا، م��ن خ��ال �حداته��ا الامركزي��ة، البال��غ عدده��ا )175( �ح��دة، تت��وزع عل��ى )40( 

مديري��ة تنمي��ة اجتماعي��ة، �)28( مرك��زًا لتنمي��ة املجتم��ع املحل��ي، �)32( مكتب��ًا للتنمي��ة الجتماعي��ة.
اأد�ار ال��وزارة الرئي�س��ية:اأد�ار ال��وزارة الرئي�س��ية: ال��د�ر الرعائ��ي: املتمث��ل يف تق��دمي خدم��ات الرعاي��ة للفئ��ات املهم�س��ة مث��ل الأيت��ام �الأح��داث �كب��ار ال�س��ن 

�ذ�ي الإعاق��ة �الن�س��اء املعنف��ات ��سحايا الإجتار بالب�س��ر.

ال��د�ر التنم��وي:ال��د�ر التنم��وي: املتمث��ل يف امل�س��اهمة بتعزي��ز اإنتاجية الأفراد �اأ�س��رهم �جمتمعاتهم �احلد م��ن الفقر من خال عمل جمموعة من 
مديريات الوزارة يف هذا املجال.

مهام الوزارة الرئي�سية:مهام الوزارة الرئي�سية:
1. تنمية املجتمعات املحلية �ال�ستفادة من الإمكانات املوجودة يف املجتمع.

2. تنظيم العمل الجتماعي التطوعي �تفعيل د�ر امل�ساركة الأهلية.
3. املحافظة على متا�سك الأ�سرة �حمايتها من التفكك �توفر اخلدمات املوؤ�س�سية للمحتاجني من الأفراد.

4.  امل�ساهمة باحلد من اأخطار اجلرمية �النحراف �معاجلة امل�سكات الناجمة عنها.
5. توفر اخلدمات الجتماعية ال�سر�رية للمحتاجني بهدف دجمهم باملجتمع.

6. امل�ساهمة يف متويل امل�ساريع التنموية.
اأهم �اأبرز خدمات الوزارة:اأهم �اأبرز خدمات الوزارة:

1. خدم��ات الأ�س��رة �احلماي��ة �منه��ا ت�س��جيل احل�سان��ات، �رعاي��ة امل�س��نني، تق��دمي الرعاي��ة الاحق��ة خلريج��ي د�ر الرعاي��ة 
الإيوائي��ة، خدم��ة الرعاي��ة البديل��ة لاأطف��ال حمتاج��ي احلماي��ة �الرعاي��ة.

2. خدمات قطاع الأحداث �منها رعاية الأحداث، �حماية املراأة املعنفة �حماية �سحايا الإجتار بالب�سر.
3. خدمات رعاية �تاأهيل الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة.

4. خدمات رعاية �تاأهيل املت�سولني.
5.  خدم��ات قط��اع اجلمعي��ات �منه��ا ت�س��جيل اجلمعي��ات �تقدمي الدعم النق��دي لها، �تقدمي التمويل لإقامة امل�س��اريع الإنتاجية 

لتمكني الأ�سر الفقرة.
1. دليل خدمات �زارة التنمية الجتماعية حمدث لغاية تاريخ 2022/9/1
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خدمات الرعاية اإليوائية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية

مديرية األحداث والحماية:
 تعن��ى املديري��ة بحماي��ة الأح��داث الواقع��ني يف ن��زاع م��ع القان��ون م��ن امل�س��كات �ال�س��لبيات الجتماعي��ة الت��ي اأدت اإىل خمالفته��م، 
�توفر بيئة �سليمة تقدم اخلدمات املتكاملة لإعادة تاأهيلهم �اإدماجهم يف املجتمع، كما تعنى مب�ساندة الأ�سر �سحايا العنف املبني 
على النوع الجتماعي �تعمل على حماية املجني عليهم املت�سررين من جرائم الجتار بالب�سر، �العمل مع اأ�سر ال�سجناء حلمايتهم 
م��ن الآث��ار ال�س��لبية �غي��اب عائ��ل الأ�س��رة. كما تعمل عل��ى حماية املراأة �سحية العنف باإيجاد اخلدم��ات املتكاملة لها �اإعداد �تنفيذ 
برام��ج الرعاي��ة الاحق��ة �احلي��اة امل�س��تقلة للن�س��اء املعنف��ات �الفتي��ات خريج��ات د�ر الرعاي��ة، �مراقب��ة �س��لوك الأح��داث، �تق��دمي 

خدم��ات الرعاي��ة �التاأهيل لهم، �ت�سم املديرية )5( اأق�س��ام هي:

مديرية األسرة والطفولة:
تعن��ى املديري��ة بحماي��ة �رعاي��ة الأطف��ال املحتاج��ني للحماي��ة �الرعاي��ة �تاأم��ني م�س��توى حي��اة لئ��ق يلب��ي احتياجاته��م النمائي��ة 
�النف�س��ية �الربوي��ة حتقيق��ًا للم�سلح��ة الف�سل��ى له��م م��ن خال الرعاية الإيوائية اأ� الرعاية الأ�س��رية البديل��ة التي تلبي احتياجات 
الأ�سر الغر قادرة على الإجناب �بنف�س الوقت تلبي حاجة الأطفال املحتاجني للرعاية الأ�سرية �حقهم بالعي�س يف بيئة اآمنة. كما 
تعن��ى املديري��ة باملحافظ��ة عل��ى كرام��ة كب��ار ال�س��ن مم��ن يحتاجون للخدم��ات الجتماعي��ة الإيوائي��ة �الجتماعية من خال ح�س��اب 

رعاي��ة امل�س��نني لغاي��ات تنفي��ذ برام��ج تعن��ى به��ذه الفئ��ة، كم��ا تعنى املديرية ب��د�ر احل�سان��ات �تطوير برامج الطفول��ة املبكرة.

تصنيف دور الرعاية اإليوائية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية:

عدد المنتفعينعدد الدور/ المراكزالتبعيةالدور/ المراكز

10393تطوعي، خا�سد�ر كبار ال�سن

21727حكومي، تطوعيد�ر رعاية الطفولة الإيوائية

6502حكوميد�ر تربية �تاأهيل الأحداث

5133حكوميد�ر رعاية الفتيات �الن�ساء املعر�سات للخطر

321628حكومي، خا�س، تطوعيمراكز رعاية الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة

743383المجموع

مقدمة حول الطوارئ واألزمات  
التعريفات : 2

اإدارة املخاط��ر:اإدارة املخاط��ر: عملي��ة حتدي��د �قيا���س املخاط��ر الت��ي تواج��ه �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة �جتنبه��ا �ال�س��يطرة عليه��ا �تقلي��ل اآثاره��ا 
ال�س��لبية اإىل م�س��تويات مقبول��ة م��ن خ��ال تطوي��ر اإ�س��راتيجيات �خطط خا�س��ة لإدارتها.

املخاط��راملخاط��ر: ح��دث �س��يء فعل��ي اأ� حمتم��ل يرت��ب علي��ه اأذى اأ� اآث��ار �س��لبية عل��ى ال��وزارة، �ه��ذه الآث��ار ق��د تك��ون على �س��كل اأذى اأ� على 
�س��كل فر�س��ة �سائع��ة الأم��ر ال��ذي ي�س��تدعي حتدي��د هذه املخاطر �تو�سيفها لتبيان اأهميتها الن�س��بية �م��دى خطورتها كحد اأدنى.

2. ا�سراتيجية اإدارة املخاطر �اخلطة التنفيذية لإدارة املخاطر لعام )2020-2021( لوزارة التنمية الجتماعية
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الأزم��ةالأزم��ة : جمموع��ة م��ن الأخط��ار الت��ي م��ن املمك��ن حد�ثه��ا �تتاليها بحيث توؤثر ب�س��كل �س��لبي على ال��وزارة �توقفها ع��ن اأداء اأعمالها  
ب�س��كل جزئي اأ� كلي.

أنواع المخاطر بحسب أهميتها: 3

خماطر مالية:خماطر مالية: عدم كفاية املخ�س�سات املالية لتحقيق اأهداف الوزارة.
خماطر �سحية:خماطر �سحية: تهديدات توؤثر على �سحة املوظفني من اإ�سابات عمل �عد�ى لأمرا�س �بائية منت�سرة.

خماطر اأعطال فنية:خماطر اأعطال فنية: تواجه �سبكة احلا�سوب �اأمن املعلومات للوزارة مما يعيق عملها.
خماطر قانونية:خماطر قانونية: تواجهها الوزارة من خال عدم توفر املعرفة �الوعي الكايف بالت�سريعات الناظمة لعمل الوزارة �كيفية تطبيقها.

خماطر اإعامية تثقيفية توعوية: خماطر اإعامية تثقيفية توعوية: عدم توفر املعلومات الدقيقة لدى اأ�سحاب العاقة.
خماط��ر الك��وارث الطبيعي��ة �احلرائ��ق:خماط��ر الك��وارث الطبيعي��ة �احلرائ��ق: ح��د�ث ظواه��ر طبيعي��ة مث��ل الفي�سان��ات �ال��زلزل �النزلق��ات �النهي��ارات الطبيعي��ة، 

�احلرائ��ق الت��ي تدم��ر �ته��دد حي��اة الأف��راد �تعي��ق عمل ال��وزارة.
خماطر معرفية:خماطر معرفية: تواجه الوزارة من نق�س الكوادر الب�سرية �عدم فاعلية الرامج التدريبية �نق�س املهارات....اإلخ.

أثــر الطــوارئ واألزمــات علــى العنــف المبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي واالســتجابة لــه

�اإذ تع��رف حال��ة الأزمة/الط��وارئ باأنه��ا اخت��اًل خط��رًا ُي�سي��ب �ظائ��ف املجتم��ع ملحق��ًا خ�س��ائر ب�س��رية �مادي��ة �بيئي��ة �ا�س��عة 
النط��اق بحي��ث تتج��ا�ز ق��درة املجتم��ع املتاأث��ر بحال��ة الط��وارئ عل��ى حتم��ل الع��بء اعتم��ادًا عل��ى م��ا لدي��ه م��ن م��وارده )مكت��ب الأمم 

املتح��دة لتن�س��يق عملي��ات الإغاث��ة يف ح��الت الك��وارث(. 
يف ح��الت الط��وارئ، مث��ل الن��زاع اأ� الك��وارث الطبيعي��ة، ع��ادًة م��ا يرتف��ع من�س��وب خماط��ر العنف �ال�س��تغال ��س��وء املعاملة، 
�خا�س��ة بالن�س��بة للن�س��اء �الفتي��ات، �يف الوق��ت نف�س��ه ق��د ت�سع��ف النظ��م الوطني��ة ��س��بكات الدع��م املجتمع��ي �الجتماع��ي، 
كما اأن بيئة الإفات من العقاب ال�س��ائدة قد تعك���س �اقع غياب حما�س��بة اجلناة، �ت�س��هم يف تفاقم حالت عدم امل�س��ا�اة بني 
اجلن�س��ني القائم��ة اأ�س��ًا. �غالب��ًا م��ا تتعر���س الن�س��اء �املراهق��ات خلط��ر العن��ف اجلن�س��ي، �ال�س��تغال، �العت��داء اجلن�س��ي، 
�ال��ز�اج الق�س��ري اأ� املبك��ر، �احلرم��ان م��ن امل��وارد، �التعّر���س ملمار�س��ات تقليدي��ة �س��ارة، كذل��ك ق��د يك��ون الرج��ال �الفتي��ان 
م��ن الناج��ني م��ن ه��ذه املمار�س��ات �العن��ف املبني على النوع الجتماعي اآثار كبرة �طويلة الأمد على �سحة الناجني �اأ�س��رهم 

كم��ا عل��ى رفاهه��م النف�س��ي �الجتماعي �القت�سادي .4

دور وزارة التنمية االجتماعية في االستجابة لجائحة كورونا

تاأث��رت الأردن كغره��ا م��ن د�ل الع��امل بجائح��ة كور�ن��ا �عمل��ت احلكوم��ة عل��ى اإع��ان حال��ة الط��وارئ الق�س��وى �تنفي��ذ العدي��د من 
الإج��راءات الت��ي م��ن �س��اأنها التعام��ل م��ع الأثار ال�س��لبية للجائحة �احلد من انت�س��ارها �التقليل من ع��دد الإ�سابات �الوفيات.

�قد �س��جلت الأردن تزايدا يف ت�س��جيل التبليغ عن حالت العنف الأ�س��ري �ال�س��تجابة لها من خال اإدارة حماية الأ�س��رة �الأحداث 
��زارة التنمية الجتماعية �غرهم من ال�سركاء.

عمل��ت �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة جاه��دة كغره��ا م��ن ال��وزارات �املوؤ�س�س��ات عل��ى اإع��داد �تنفي��ذ خط��ة جاهزية ا�س��تمرارية اأعمال 
الوزارة للتعامل مع اأزمة كور�نا من اأجل تخطي اأثار جائحة كور�نا التي اأحدثت تداعيات اجتماعية �اآثار �سلبية اأثرت ب�سكل �سلبي 
عل��ى الف��رد �الأ�س��رة �املجتم��ع، �هدف��ت ه��ذه اخلط��ة  اإىل رف��ع م�س��توى ا�س��تعداد �جاهزي��ة ال��وزارة ��حداته��ا الإدارية �املوؤ�س�س��ات 

3. نف�س امل�سدر
4. منظمة ال�سحة العاملية- مكتب ٌليم ال�سرق الأ��سط
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التابعة لها �د�ر الرعاية الإيوائية بكافة مناطق اململكة، ل�سمان ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية الرئي�سة للفئات امل�ستهدفة 
مب��ا يف ذل��ك الفئ��ات املحتاج��ة للحماية �الرعاية، �انطلقت هذه اخلطة من املحا�ر الرئي�س��ة التالية:

1. حم��ور القي��ادة، �ذل��ك م��ن خ��ال فري��ق م�س��كل عل��ى اأعل��ى امل�س��تويات الإداري��ة يف ال��وزارة �ال��ذي يعن��ى ب��اإدارة الأزمة ب�س��كل 
مرك��زي �الإ�س��راف عل��ى الف��رق الفرعي��ة لإدارة الأزم��ة �املوزع��ة عل��ى 41 مديري��ة ميداني��ة منت�س��رة يف خمتل��ف مناط��ق اململك��ة.

2. حمور عمل الوحدات الإدارية، �ذلك ل�سمان اإدامة عمل الوحدات الإدارية يف تقدمي اخلدمات.
3. حم��ور املوظف��ني، �ذل��ك م��ن خ��ال تطبي��ق اإج��راءات العم��ل �ف��ق ن�س��ب حمددة �مب��ا ي�سم��ن اإدامة العم��ل باحلد الأدنى 

من املوظفني
4. حم��ور اخلدم��ات الأ�سا�س��ية الرئي�س��ة، �ذل��ك م��ن خ��ال تق��دمي اخلدم��ات للمنتفع��ني يف د�ر الإي��واء، �تق��دمي �اإي�س��ال 

امل�س��اعدات للمت�سرري��ن م��ن جائح��ة كور�ن��ا.
5. حمور الإمداد �التجهيز �الدعم اللوج�ستي، �ذلك من خال تاأمني الإعا�سات للمنتفعني يف د�ر الإيواء.

6. حم��ور التن�س��يق �امل�س��اندة، �ذل��ك م��ن خ��ال التن�س��يق م��ع ال�س��ركاء �منظم��ات املجتم��ع امل��دين للم�س��اركة يف مواجه��ة 
الأزمة. هذه 

دور الــوزارة فــي جائحــة كورونــا فــي تقديــم خدمــات الرعايــة اإليوائيــة للنســاء 
المعرضــات للخطــر:

مت تق��دمي جمي��ع اخلدم��ات للمنتفع��ات ب��د�ر الرعاي��ة الإيوائي��ة ال�س��املة �الكامل��ة �ح�س��ب احتياج��ات كل حال��ة �كل فئ��ة عمري��ة  م��ع 
احلر���س عل��ى تطبي��ق الر�توك��ول ال�سح��ي بالدار مبا ي�سمن �س��امة املنتفعات �املوظفات بال��دار �من اأهم اخلدمات التي قدمت:

1. اخلدم��ات الجتماعي��ة: �الت��ي ا�س��تملت عل��ى اإع��داد الدرا�س��ات الجتماعي��ة للمنتفع��ات للوق��وف عل��ى ا�س��باب امل�س��كلة 
الت��ي ب�س��ببها اأدخل��ت ال��دار بالإ�ساف��ة اإىل اج��راء املكامل��ات الهاتفي��ة م��ع ذ�ي املنتفع��ات �الداعم��ني اجتماعي��ًا له��ن 

�اإج��راء جل�س��ات م�س��ركة ع��ن طري��ق الهات��ف �ذل��ك للتخفي��ف النف�س��ي عليه��ن ب�س��بب اجلائح��ة �ظ��ر�ف احلظ��ر .
2. اخلدم��ات النف�س��ية م��ن خ��ال تق��دمي الدع��م النف�س��ي للمنتفع��ات.

3. الأن�س��طة الامنهجي��ة ل�س��غل اأ�ق��ات الف��راغ �للتفري��غ النف�س��ي م��ع مراع��اة اللت��زام بالر�توك��ول ال�سح��ي اخلا���س 
بوب��اء كور�ن��ا )التباع��د الجتماع��ي اأثن��اء تواج��د املنتفع��ات ،لب���س الكمام��ة �القف��ازات(.

4. خدم��ة توف��ر م��واد الإعا�س��ة م��ن  الطع��ام �ال�س��راب �امل��واد الغذائي��ة بكمي��ات احتياطي��ة �كافي��ة  بالإ�ساف��ة اإىل توف��ر 
املاء �الغاز امل�س��ال.

5. خدم��ات النظاف��ة العام��ة تت�سم��ن )تعقي��م كاف��ة مراف��ق ال��د�ر ب�س��كل يوم��ي، تز�ي��د املنتفع��ات باملعقم��ات �القف��ازات 
�الكمام��ات( �تق��دمي �جب��ات الطع��ام ب�س��واين بول�س��رين �كا�س��ات كرتوني��ة لا�س��تخدام م��رة �اح��دة �غ�س��ل الأغطي��ة 

اخلا�س��ة باملنتفع��ات �تعقيمه��ا بواق��ع ثاث��ة اأي��ام بالأ�س��بوع .
6. التاأك��د م��ن اأجه��زة الن��ذار �طفايات احلريق .

7. تكثي��ف برام��ج التوعي��ة ال�سحي��ة م��ن قب��ل املمر�س��ات بال��د�ر ح��ول ط��رق ال�سحي��ة مبكافح��ة انت�س��ار الفر����س �اأهمي��ة 
التباع��د الجتماع��ي �ا�س��تخدام املعقم��ات �الكمامات.

�من اأهم الإجراءات ال�سحية التي مت اتباعها �ح�سب الرتوكول ال�سحي جلائحة كور�نا :�من اأهم الإجراءات ال�سحية التي مت اتباعها �ح�سب الرتوكول ال�سحي جلائحة كور�نا :
1. مت اإع��داد برام��ج منا�ب��ات )ط��وارئ( لا�س��تمرار بالعم��ل مل��دة 14 ي��وم متوا�س��ل بالإ�ساف��ة اإىل اأن بع���س ال��د�ر �نتيج��ة 

للحاج��ة لبق��اء امل�س��رفات �الأخ�سائي��ات مت متديد املدة ل�س��هر كامل .
2. مت جتهي��ز غ��رف ع��زل )لع��زل املنتفع��ات  اجل��دد حل��ني احل�س��ول عل��ى نتائ��ج فح���س كور�ن��ا، بالإ�ساف��ة اإىل ع��زل 
املنتفع��ات اللوات��ي يثب��ت اإ�سابته��ن بالوب��اء مل��دة 14 ي��وم ث��م اإع��ادة الفح���س للتاأك��د م��ن ال�س��فاء ث��م اإعادته��ن اإىل غرفه��ن(.

3. مل يت��م ا�س��تقبال اأي منتفع��ة اإل باإح�س��ار فح���س كور�ن��ا للتاأك��د م��ن ع��دم ا�سابته��ا بالفر����س .
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4. تركي��ب اأجه��زة تعقي��م )لتعقي��م اأي��ة حال��ة تدخ��ل ال��دار �قيا���س درج��ات احل��رارة، بالإ�ساف��ة اإىل فح���س احل��رارة 
للمنتفع��ات بال��دار بواق��ع مرت��ني بالي��وم(.

5. اللت��زام بح�س��ور جل��ان التق�س��ي الوبائ��ي بواق��ع يوم��ني بال�س��هر بالإ�ساف��ة اىل ا�س��تدعائهم عن��د ال�س��تباه بالإ�ساب��ة 
لي  منتفع��ة ا� موظف��ة �عزله��ن حل��ني ظه��ور  النتيج��ة.

�م��ن هن��ا تكم��ن اأهمي��ة ه��ذه اخلط��ة رديف��ا تنفيذي��ا لل��وزارة ل�سم��ان ا�س��تمرارية تق��دمي خدم��ات الرعاي��ة الإيوائية خ��ال الأزمات، 
م��ع الركي��ز عل��ى د�ر رعاي��ة �اإي��واء الن�س��اء �الفتي��ات املعر�س��ات للخط��ر، �قد مت بناء ه��ذه اخلطة بناء على ا�ست�س��ارات مع الفنيني 
�الإداريني من املوؤ�س�س��ات املعنية ب�س��كل مبا�س��ر بخدمات الرعاية الإيوائية يف �زارة التنمية الجتماعية �املجل���س الق�سائي �اإدارة 

حماية الأ�س��رة �الأحداث �مت ر�سد الدر����س امل�س��تفادة �التو�سيات لإدماجها خال اإعدادها.

مبادئ أساسية للتعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات
أوال: االستعداد للطوارئ واألزمات والتعامل معها بناء على األسس التالي:

1. ال�ستعداد �اجلاهزية لكافة املخاطر املحتملة لكافة اأنواع الكوارث.
 .)Stakeholder Partnership(  2. بناء �تعزيز ال�سراكات الوطنية

3. ��سع �اإدامة اآليات �اأد�ات التن�سيق �التعا�ن امل�سرك داخل كل قطاع �ما بني قطاعات احلماية الوطنية.
4. تهيئة �اإدارة املوارد الب�سرية �املادية يف كافة املواقع �على كافة امل�ستويات �العمل على تطويرها �اإدامتها با�ستمرار.

5. تطوي��ر اأنظم��ة القي��ادة �ال�س��يطرة �الت�س��الت الازم��ة لإدارة احل��دث �م��ا يتطل��ب ذل��ك م��ن الدع��م الإداري �امل��ايل 
�اللوج�س��تي مل�س��رح العملي��ات.

التوج��ه  ه��ذا  �سم��ن  العم��ل  �ماأ�س�س��ة  �الأن�س��طة  الرام��ج  كاف��ة  يف  �اجلاهزي��ة  ال�س��تعداد  يف  ال�س��تثمار   .6
.)Inst i tut ional izat ion (

7. تاأ�سي���س قواع��د للبيان��ات �املعلوم��ات املتعلق��ة بال�س��تعداد لاأزم��ات �التعام��ل معه��ا �توف��ر الآلي��ات املنا�س��بة للو�س��ول 
اإليه��ا �ال�س��تفادة منه��ا م��ا ب��ني ال�س��ركاء الوطني��ني لأهمي��ة ذل��ك يف التخطي��ط �اإدارة امل��وارد �التن�س��يق امل�س��رك 

�خدم��ة �ساح��ب الق��رار.
ــتراتيجي  ــور االس ــن المنظ ــا، وم ــد وقوعه ــاء وبع ــل وأثن ــة قب ــا: إدارة األزم ثاني

ــي: ــية ه ــدة رئيس ــة أعم ــى أربع ــز عل ــث ترتك ــامل وبحي الش
1. من��ع اأ� احل��د م��ن املخاط��ر املحتمل��ة قب��ل �قوعه��ا )Mitigation( �يدخ��ل يف ه��ذا البن��د كاف��ة اإج��راءات احلماي��ة 

.)Protection & Prevention(
2. ال�ستعداد �اجلاهزية )Preparedness( للطوارئ   قبل �قوعها.

3. ال�ستجابة الكفوؤة الفاعلة )Response( حال �قوعها �بعد ذلك.
4. املعاف��اة م��ن اآث��ار الأزم��ة )Recovery( �التاأهي��ل �الع��ودة للظ��ر�ف العتيادي��ة بال�س��رعة املمكن��ة �ال�س��تفادة م��ن 

الأخطاء ال�س��ابقة.
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خدمــات  الســتدامة  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  خطــة 
واألزمــات   الطــوارئ  خــالل  اإليوائيــة  الرعايــة 

الغاية من الخطة:

حماية الأر�اح �املمتلكات )موؤ�س�سات الرعاية �احلماية( �البيئة خال فرة الطوارئ �الأزمات.

أهداف الخطة:
أهداف رئيسية:

1. احل��د م��ا اأمك��ن م��ن الإ�ساب��ات �الأمرا���س �م�ساعفاته��ا الناجم��ة عن الكوارث.
 Functional ��ظيفي��ًا   Structural اإن�س��ائيا  عليه��ا  �املحافظ��ة  �احلماي��ة  الرعاي��ة  موؤ�س�س��ات  حماي��ة   .2

الظ��ر�ف. كاف��ة  يف  خدماته��ا  تق��دمي  م��ن  �متكينه��ا 
3. حماي��ة البيئ��ة بكاف��ة مكوناته��ا م��ن م�س��ادر اخلط��ر �اأن��واع التل��وث املختلف.

أهداف فرعية:

اأ�ًل: - تهيئ��ة �تطوي��ر الق��درات الب�س��رية )Capacities( لا�س��تعداد �التعام��ل م��ع الأزم��ات يف كاف��ة املواق��ع �امل�س��تويات م��ن 
خ��ال التدري��ب �التعلي��م �ن�س��ر الوع��ي �املعرف��ة يف كاف��ة الأنظم��ة �التاأك��د من اجلاهزي��ة باإج��راء التمارين �الختب��ارات باأنواعها.

ثاني��ًا: - ح�س��د �تهيئ��ة كاف��ة امل��وارد )الب�س��رية �املادي��ة( الإداري��ة �الفني��ة �كاف��ة اأن��واع الدع��م امل��ايل �اللوج�س��تي �التقن��ي خلدم��ة 
اإدارة الأزم��ة.

ثالث��ًا: - بن��اء �تطوي��ر قاع��دة بيان��ات �طني��ة تخدم ال�س��تعداد �اجلاهزية للط��وارئ ال�سحية تت�سمن كافة امل��وارد املتاحة �توزيعها 
اجلغ��رايف عل��ى اخلارط��ة الأردني��ة ���س��ع الآلي��ات الت��ي ت�سم��ن �س��هولة احل�س��ول عليه��ا �التعام��ل معه��ا خلدم��ة �ا�سعي ال�سيا�س��ات 

�متخ��ذي القرارات.

رابعًا: - التن�سيق �التعا�ن امل�سرك داخل قطاعات احلماية �الرعاية الإيوائية 
)Intersectoral and Intersect oral Coordination( ���س��ع �تطوي��ر الآلي��ات �الأد�ات الت��ي تكف��ل تب��ادل 

املعلوم��ات �امل��وارد �العم��ل امل�س��رك خلدم��ة ال�س��تعداد �اجلاهزي��ة للط��وارئ.

 )Command, Control and Communication System( خام�سًا: - ��سع �تطوير اأنظمة القيادة �ال�سيطرة �الت�سال
عل��ى م�س��توى كل قط��اع �عل��ى امل�س��توى الوطن��ي به��دف قي��ادة احلدث �ذلك من خال مفهوم القيادة العمودية �ح�س��ب م�س��تويات القيادة 
)Vertical( من خال الأنظمة �التعليمات النافذة �ال�سيطرة ال�ساملة ) اأفقيا ( )Horizontal( من خال القوانني النافذة �تهيئة 
اأنظمة ���سائل �اأد�ات الت�سال الفاعلة )غر التقليدية( يف خدمة التوا�سل �التن�سيق خلدمة ال�ستعداد �التعامل مع الأزمات �ذلك من 

خال تفعيل د�ر مراكز عمليات الطوارئ.

م��ن خ��ال   )Risk Reduction and Risk Management( اإدارته��ا� �ساد�س��ًا: - خف���س املخاط��ر املحتمل��ة 
حتليل �تقييم املخاطر �ال�سعف املوجود نحوها �العمل على معاجلته حتى ل يتحول اإىل اأزمات �كوارث �سحية من خال منهجية 

�ا�سح��ة �عم��ل موؤ�س�س��ي ل��دى كل  دار رعاية اإيوائية.



11 خطة وزارة التنمية االجتماعية  |  الستدامة خدمات الرعاية اإليوائية خالل الطوارئ واألزمات  

�س��ابعًا: - التوعي��ة �التثقي��ف �رف��ع درج��ة الوع��ي �امل�س��اركة املجتمعي��ة �تعزي��ز التوا�س��ل ���س��ع �تطوي��ر اأنظم��ة �اإج��راءات الإن��ذار 
املبك��ر �تهيئ��ة ��س��ائل �اأد�ات احلماي��ة املدني��ة ���س��ع �تطوي��ر اخلط��ة الإعامي��ة �م��ا تتطلبه من ق��درات �اإمكانات. 

ثامن��ًا: - املتابع��ة �التقيي��م )Monitoring & Evaluation( حت��ى يت��م التاأك��د م��ن جاهزي��ة اخلط��ة م��ن حي��ث الكف��اءة 
�الفاعلي��ة �التع��رف عل��ى نق��اط ال�سع��ف �الق��وة �معاجل��ة ال�س��لبيات �اختبار اخلطة �التاأك��د من جاهزيتها على م�س��توى كل قطاع.

إطار الخطة:

مت اإعداد هذه اخلطة ب�سكل عام لوزارة التنمية الجتماعية، �ب�سكل خا�س مديرية الأحداث �احلماية الجتماعية. 
ت�س��تهدف اخلط��ة د�ر الرعاي��ة الإيوائي��ة التابع��ة ل��وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة، اأ� الت��ي ت�س��رف عليه��ا �خا�س��ة تل��ك املعني��ة بالن�س��اء 

�الفتي��ات املعر�س��ات للعنف.
يت��م تنفي��ذ ه��ذه اخلط��ة م��ن خ��ال اإع��داد خط��ة فرعية تنفيذية ل��كل دار اإيواء تاأخذ ب�س��كل اأ�سا�س��ي بعني العتب��ار خ�سو�سية الدار 

من حيث اإطار العمل �الفئة امل�س��تهدفة، اخلدمات الأ�سا�س��ية املقدمة، الكوادر الفنية �الإدارية �البنية التحتية.
يتطل��ب تنفي��ذ ه��ذه اخلط��ة تن�س��يقا ب��ني اإدارة دار الرعاي��ة �املديري��ة امليداني��ة التابع��ة له��ا اإداري��ا �املديري��ة املركزي��ة ح�س��ب 

الخت�سا���س �الوح��دات الإداري��ة املختلف��ة.
�من الهام اطاع اجلهات ال�سريكة �املعنيني بهذه اخلطط ل�سمان التن�سيق �تنفيذ الأد�ار املناطة بكل �سريك.

منهجية إعداد الخطة:

مت اإع��داد ه��ذه اخلط��ة باتب��اع النه��ج الت�س��اركي �مناق�س��تها م��ع املعني��ني م��ن اإداري��ني �فني��ني يف �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة 
�اجله��ات ال�س��ريكة.

1. مراجع��ة اخلط��ط املتعلق��ة ب��اإدارة الأزمات �م��ن اأهمها:
• اإ�سراتيجية اإدارة املخاطر �اخلطة التنفيذية لإدارة املخاطر لعام 2021-2022  لوزارة التنمية الجتماعية.

• خطة �زارة التنمية الجتماعية املتعلقة بالد�ر �املراكز �املوؤ�س�سات الإيوائية التابعة لها للتعامل مع جائحة كور�نا.
• خط��ة جاهزي��ة ا�س��تمرار عم��ل �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة للتعام��ل م��ع الو�س��ع الوبائ��ي امل�س��تجد )COVID19( يف 

اململك��ة �س��نة 2020.

2. عق��د ع��دة اجتماع��ات تن�س��يقية م��ع املعني��ني ب��وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة يف مديري��ة الأح��داث �احلماي��ة الجتماعي��ة 
�ق�س��م اإدارة الأزم��ات �ال�س��وؤ�ن القانوني��ة.

3. عق��د موؤمت��ر اإقليم��ي 5 ملناق�س��ة اآلي��ات ال�س��تجابة للعن��ف املبن��ي عل��ى الن��وع الجتماع��ي ��سم��ان ا�س��تمرارية اخلدم��ات 
خ��ال جائح��ة كور�ن��ا، �مت ر�س��د التو�سي��ات لت�سمينه��ا اخلط��ة.

يوائي��ة ملناق�س��ة م�س��ودة اخلط��ة �ر�س��د  داري��ات يف د�ر الرعائي��ة الإ 4. عق��د اجتم��اع م��ع العام��ات م��ن فتي��ات �اإ
�التو�سي��ات. املاحظ��ات 

5. عق��د اجتم��اع م��ع املعني��ني بتق��دمي خدم��ات احلماي��ة م��ن العن��ف املبن��ي عل��ى الن��وع الجتماع��ي يف املجل���س الق�سائ��ي 
�اإدارة حماي��ة الأ�س��رة �الأح��داث ��زارة التنمي��ة الجتماعي��ة ملناق�س��ة م�س��ودة اخلط��ة �ر�س��د املاحظ��ات �التو�سي��ات 

�ك�س��ب التاأيي��د لتنفيذه��ا.

5.  املوؤمت��ر الإقليم��ي "ا�س��راتيجيات الت�س��دي لاأزم��ات يف د�ر الإي��واء للن�س��اء املعر�س��ات للخط��ر خ��ال جائح��ة كور�ن��ا" بالتعا�ن بني ال�س��بكة القانونية  للن�س��اء 
العربيات �هيئة الأمم املتحدة للمراأة �م�س��اركة العديد من املوؤ�س�س��ات احلكومية �غر احلكومية يف الإقليم
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منهجية وآليات تنفيذ الخطة:

اأ�ًل: - تق��وم كل مديري��ة معني��ة �الإدارات التابع��ة ل��ه باتخ��اذ كافة الإجراءات �التداب��ر الازمة ملنع اأ� احلد من املخاطر املحتملة 
)Mitigation(  �س��واء كان��ت هيكلي��ة اأ� غ��ر هيكلي��ة �اإدم��اج ذل��ك �سم��ن برام��ج �اأن�س��طة �اأعم��ال موؤ�س�س��ات الرعاي��ة الإيوائي��ة 

�ماأ�س�سته �اإدامته.

ثانيًا: - تقوم كل دار رعاية اإيوائية بال�ستثمار يف ال�ستعداد �اجلاهزية للطوارئ �الأزمات �التعامل معها.
ثالث��ًا: - تق��وم �زارة التنمي��ة م��ن خ��ال املديري��ات املركزي��ة بد�ره��ا الإ�س��رايف �الرقاب��ي عل��ى د�ر الرعاي��ة الإيوائي��ة �التاأك��د م��ن 

جاهزيته��ا �ا�س��تعدادها للتعام��ل م��ع الط��وارئ �الأزمات.
رابع��ًا: - تق��وم د�ر الرعاي��ة الإيوائي��ة بال�س��تفادة م��ن الإمكانات �اخلرات املتوفرة لدى املديري��ة العامة للدفاع املدين �غرها من 
موؤ�س�سات ال�ستجابة الطارئة يف جمال تقييم �سامة املن�ساأة �مرافقها �اأنظمة مكافحة احلريق �ال�سيانة �التخزين �التعامل مع 

املواد �مقا�متها �بناء القدرات الب�سرية يف جمال الإخاء �الإ�سعاف �الإطفاء �اإجراء التمارين.
خام�س��ًا: - تق��وم د�ر الرعاي��ة الإيوائي��ة بتعزي��ز اجلان��ب الأمن��ي فيها �ما يتطلب ذلك م��ن اتفاقيات تعا�ن مع الأمن العام �غره اإن 

تطل��ب الأم��ر �الإج��راءات �الأجه��زة �املعدات �تدري��ب الكوادر. 
�ساد�س��ًا: - التن�س��يق �التع��ا�ن داخ��ل مديري��ات �اأق�س��ام �زارة التنمي��ة �م��ع غره��ا م��ن الوزارات �املوؤ�س�س��ات مبا ي�سمن ال�س��تفادة 

�ت�س��خر امل��وارد �املعلوم��ات املتاح��ة ل��دى كل قطاع من قبل القطاعات الأخ��رى �توظيفها يف خدمة اإدارة الأزمات.
�س��ابعا: - عق��د اللق��اءات �الجتماع��ات �ال��د�رات �املوؤمت��رات �التماري��ن امل�س��ركة الت��ي تعم��ل عل��ى بن��اء الق��درات الداخلي��ة 

لا�س��تجابة �ت�سم��ن ح�س��ن تنفي��ذ اخلط��ة.

مراحل تنفيذ الخطة:

يتم تق�سيم مراحل تنفيذ خطة ال�ستجابة للطوارئ �الأزمات اإىل ثاثة مراحل متتالية �هي:
 .)Pre Disaster Phase(  11. املرحل��ة الأ�ىل، مرحل��ة م��ا قب��ل الأزم��ة:. املرحل��ة الأ�ىل، مرحل��ة م��ا قب��ل الأزم��ة: �ه��ي املرحل��ة الت��ي ت�س��بق �ق��وع الأزمة

.)Disaster Phase( 22. املرحل��ة الثاني��ة، مرحل��ة �ق��وع الأزم��ة:. املرحل��ة الثاني��ة، مرحل��ة �ق��وع الأزم��ة: �ه��ي مرحل��ة مواجه��ة الأزم��ة �التعام��ل معها
�البن��اء                                التاأهي��ل  �اإع��ادة  الأزم��ة  اآث��ار  م��ن  التع��ايف  مرحل��ة  �ه��ي  الأزم��ة:  بع��د  م��ا  مرحل��ة  الثالث��ة،  املرحل��ة  الأزم��ة:.  بع��د  م��ا  مرحل��ة  الثالث��ة،  املرحل��ة   .33

.)Post Disaster Phase(
�يعتم��د النج��اح يف اأي مرحل��ة اعتم��ادا كب��را عل��ى ح�س��ن تنفي��ذ املرحلة التي �س��بقتها، �بالرغم من هذا التق�س��يم الزمني للمراحل 

اإل اأنها قد تق�سر اأ� تطول تبعا ل�سدة الأزمة �درجة ال�ستعداد �اجلاهزية للتعامل معها �املعافاة من اآثارها.

المرحلة األولى: مرحلة ما قبل األزمة:

�هي مرحلة طويلة ت�سبق �قوع الأزمة، �تت�سمن العديد من الإجراءات �التدابر الازمة لتحقق املتطلبات التالية:
اأ�ل: - العم��ل عل��ى من��ع اأ� خف���س املخاط��ر �التهدي��دات املحتمل��ة Mitigation �ذل��ك م��ن خ��ال التع��رف عل��ى املخاط��ر �حتليله��ا 
�تقييمه��ا �التع��رف عل��ى نق��اط �مواق��ع ال�سع��ف اإزاءه��ا  )Risk, Hazard, Vulnerability Assessment( �معاجل��ة 
ذلك، �الهدف من هذه الإجراءات منع حتول املخاطر اإىل اأزمات �يت�سمن هذا التوجه القيام باإجراءات �ساملة، م�ستمرة �طويلة الأمد 
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�من خال عمل موؤ�س�س��ي ليندرج �يتداخل مع كافة اأعمال �اأن�س��طة �برامج املوؤ�س�س��ات الوطنية �تق�س��م هذه الإجراءات اإىل ق�س��مني:

• الإج��راءات الهيكلي��ة: )Structural Procedures( �تت�سم��ن الإج��راءات املتعلق��ة بو�س��ع �اإدام��ة اأنظم��ة الأم��ن 
�ال�س��امة العام��ة ملب��اين املوؤ�س�س��ات ال�سحي��ة �الك��ودات اخلا�س��ة بالبن��اء �اأنظم��ة مكافح��ة احلري��ق �ال�سيان��ة، �خ��زن 

�حف��ظ امل��واد �منا�لته��ا.
• الإج��راءات غ��ر الهيكلي��ة: )Non-Structural Procedures( �تت�سم��ن جمموع��ة الت�س��ريعات �الأنظم��ة �القوانني، 
�الإج��راءات التنظيمي��ة Organizational Structure لتنظي��م العم��ل يف جم��ال ال�س��تعداد �اجلاهزي��ة للط��وارئ 
ال�سحي��ة، ���س��ع ال�سيا�س��ات �تطويره��ا، ���س��ع املعاي��ر �الدلئ��ل الإر�س��ادية Guiding Principles �املوؤ�س��رات التي 

تخدم هذا التوجه.
ثاني��ا: - اتخ��اذ الإج��راءات �التداب��ر املتعلق��ة بال�س��تعداد �اجلاهزي��ة )Preparedness( �ين��درج �سم��ن ه��ذا التوج��ه 

القي��ام مب��ا يلي:
1. ت�س��كيل فري��ق اإدارة الأزم��ة برئا�س��ة مدي��ر/ة ال��دار �ع�سوي��ة ممثل��ني ع��ن الك��وادر الفني��ة �الإداري��ة �بالتن�س��يق م��ع مديري��ة 

التنمي��ة التاب��ع له��ا �حتدي��د الأد�ار �امل�س��وؤ�ليات اخلا�س��ة ب��كل ع�س��و ح�س��ب الخت�سا���س الإداري �الفن��ي.
2. بناء �تطوير القدرات الب�سرية �املادية لدى كافة د�ر الرعاية الإيوائية �الإدارات املعنية.

3. ��س��ع �تطوي��ر اآلي��ات �اأد�ات التع��ا�ن �التن�س��يق �العم��ل امل�س��رك داخ��ل ال��وزارة �م��ا ب��ني ال��وزارات �املوؤ�س�س��ات الأخ��رى مبا 
ي�سمن ان�س��ياب �تبادل امل��وارد �املعلومات.

4. اإن�س��اء �جتهي��ز مراك��ز عملي��ات الط��وارئ �غ��رف العملي��ات الفرعي��ة �توف��ر احتياجاته��ا م��ن الأجه��زة �املع��دات ���س��ائل 
الت�س��ال �املعلوم��ات �املنا�ب��ني �اأ�س��ما�ؤهم �اإدام��ة ذل��ك.

5. ر�س��د الحتياج��ات الد�ري��ة م��ن م�س��تلزمات الإعا�س��ة )مث��ل املعلب��ات �الأغذي��ة اجلاف��ة، �املاب���س �م�س��تلزمات النظاف��ة 
العامة �النظافة ال�سخ�سية �غرها( ملدة 3 اأ�سهر �اإعداد قاعدة بيانات مبخز�ن الإعا�سة �جتديدها د�ريا، �اإجراء �سيانة 

د�ري��ة للمخزن/خمازن.
6. اإج��راء �سيان��ة د�ري��ة خلزان��ات الوق��ود �املي��اه، ��سم��ان توف��ر خزان��ات اإ�سافي��ة �مول��د كهرب��اء �اتفاقي��ات تز�ي��د �توف��ر 

�تد�ي��ر الأر�س��دة الحتياطي��ة م��ن امل�س��تلزمات �منه��ا املي��اه �الأغذي��ة �الوق��ود �املنظف��ات ���س��ائل التدفئ��ة �الإن��ارة.
7. ��س��ع �تطوي��ر اأنظم��ة اإدارة احل��دث )Incident Command System( يف التعام��ل م��ع �اإدارة الأزم��ات �م��ا يتطل��ب 

ذلك من بناء �تعزيز اأنظمة القيادة �ال�سيطرة �الت�سالت �دعم �اإدامة املهام العملياتية )Operational( �احتياجاتها.
8.  اإعداد قاعدة بيانات بالآتي:

• الكوادر الب�سرية العاملة يف الدار �من ال�سركاء مت�سمنة معلومات اآلية الت�سال �التعليم �املهارات.
• ال�سركاء املحليني �مقدمي اخلدمات املختلفة مت�سمنة معلومات التوا�سل �نوع اخلدمات املقدمة ��سباط الرتباط.

• املنتفعني/ات من الدار �ذ�يهم مت�سمنة البيانات ال�سخ�سية �اآليات التوا�سل �الحتياجات اخلا�سة.
• الرامج التدريبية للتعامل مع الأزمات �ر�سد الحتياجات التدريبية �عقد اتفاقيات تفاهم لتنفيذها.
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9. ح�سد امل�ساركة املجتمعية �م�ساركاتها يف جمال ال�ستعداد �اجلاهزية �العمل على ن�سر الوعي �املعرفة �التدريب �التعليم، 
���س��ع �تطوي��ر اأنظم��ة الر�س��د �الإن��ذار املبكر �تاأمينه باإجراءات ���س��ائل احلماية املدنية �الوقاية من املخاطر �اإ�س��راكه يف 

اخلطط �الإجراءات �التمارين، �ال�ستفادة من املوارد املتاحة لدية.
�سمان رفد الدار بالكوادر الأ�سا�سية الازمة ل�ستدامة اخلدمات باحلد الأدنى.  .10

�سمان ت�سمني موازنة الدار بنودا تتعلق بالطوارئ �ت�سهيل عمليات ال�سرف �ال�سراء.  .11
��س��ع �تطوي��ر اخلط��ة الإعامي��ة املتعلق��ة ب��اإدارة الأزم��ة ال�سحي��ة �ما يتطلب ذلك م��ن تهيئة امل��كان �احتياجاته �الناطق   .12

الإعام��ي، �الق��درة عل��ى اإع��داد �بث الر�س��ائل الإعامية املنا�س��بة للجهات امل�س��تهدفة �املعنيني �يف الأ�قات املنا�س��بة.

المرحلة الثانية: مرحلة وقوع األزمة:

تتميز هذه املرحلة بالتوتر �النفعال �ت�سارع يف الأحداث �املفاجاآت ، ��سعف �رمبا انقطاع يف الت�سال �التن�سيق �تبادل املعلومات، 
 )Rapid Health Assessment( ت�س��تدعي اتخاذ القرارات الهامة املتعلقة بال�س��تجابة ال�س��ريعة �اإجراء التقييم ال�س��ريع�
�بيان الحتياجات �تهيئة املوارد �حتريكها اإىل املواقع املت�سررة �تقدمي الدعم لاأن�سطة العملياتية ح�سب املهام �الأد�ار �الواجبات 
املطلوب��ة، �تفعي��ل اأنظم��ة التز�ي��د �النق��ل �الت�سال �التن�س��يق �متابعة الإجراءات املتخذة على م�س��رح العمليات �تقييم الو�سع �طلب 

الدعم الداخلي �اخلارجي، �تفعيل اخلطط املجتمعية �الإعامية، �ت�سل�سل الأحداث.
تتطلب هذه املرحلة بع�س الإجراءات الأ�سا�سية �منها:  

1. الإع��ان ع��ن �ق��وع الأزم��ة �اإع��ان حال��ة الط��وارئ م��ن قب��ل اجله��ات املعنية �من��ح ال�ساحيات ملدي��ر/ة ال��دار لإعان حالة 
الط��وارئ )يف ح��ال كانت الأزمة داخلية(.

2. يت��م جم��ع البيان��ات الأ�لي��ة �املعلوم��ات املتعلق��ة بالأزم��ة �تداعياته��ا �تت�سم��ن ��س��ف لن��وع ��س��دة �مكان �توقي��ت �قوعها �ما 
خلفته من خ�س��ائر ب�س��رية �مادية ...الخ.

3. تفعي��ل خط��ط الط��وارئ ل��دى قط��اع احلماية �املوؤ�س�س��ات التابع��ة لها �يت�سمن فتح غرف طوارئ �تهيئته��ا �اإدامة العمل فيها 
با�ستمرار �ح�سب تطور املوقف.

4.  دعوة الكوادر الب�سرية )الفنية �الإدارية( لالتحاق مبواقع عملها �العمل على تاأمينه.
5. تفعيل خطة ا�ستجابة د�ر الرعاية الإيوائية ل�سمان ال�ستمرار بتقدمي اخلدمات �التقليل من الأذى.

6. تفعيل م�سار �سريع fast track  للتعيني �التفاقيات �ال�سراء �ب�ساحيات حمددة يف املديريات املركزية �امليدانية.
7. تفعيل تقدمي خدمات اخلط ال�ساخن �اخلدمات عن بعد.

8. اإلغاء الأن�سطة الإ�سافية �الفعاليات �الكتفاء باحلد الأدنى من اخلدمات ل�سمان ال�ستمرارية.
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 المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد األزمة:

�ه��ي مرحل��ة م��ا بع��د الأزم��ة �ت�س��مى اأي�س��ا مرحل��ة املعاف��اة �التاأهي��ل  )Recovery(، �تب��داأ بع��د ا�س��تقرار ��س��ع الأزم��ة �ق��د 
تق�س��ر اأ� تط��ول مدته��ا تبع��ا حلج��م الدم��ار �اخل�س��ائر ال��ذي �س��ببته الأزم��ة يف املمتلكات �البن��ى التحتية �اخلدم��ات العامة �البيئة 
�الق��درات �الإمكان��ات املتوف��رة ل��دى ال��د�ل �املجتمع��ات يف اإع��ادة البن��اء �التاأهيل �الع��ودة اإىل الأ��ساع العتيادي��ة كما كانت عليه 

�س��ابقا، �ت�سل�س��ل الإج��راءات يف ه��ذه املرحل��ة يتم عل��ى النحو التايل:  
.)Damage Assessment(  1. القيام باإجراء عمليات التقييم ال�سامل للدمار �اخل�سائر التي نتجت عن الأزمة

 .)Needs Assessment(  2. تقييم الحتياجات   املطلوبة لإعادة الو�سع اإىل �سابق عهدة
3. توجي��ه امل��وارد اإىل املواق��ع املت�س��ررة �اإج��راءات احل��د م��ن املخاط��ر )Mitigation( يف عملي��ات اإع��ادة البن��اء �التاأهي��ل 

للخدم��ات �امل��وارد بحي��ث تكون اأكرث مقا�مة ��سمودا اأم��ام الأزمات �الكوارث.
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مت دع��م ه��ذه اخلط��ة )خط��ة �زارة التنمي��ة الجتماعي��ة ل�س��تدامة خدم��ات الرعاي��ة الإيوائي��ة خ��ال الط��وارئ �الأزم��ات( 
م��ن خ��ال املنح��ة املقدم��ة م��ن هيئ��ة الأمم املتح��دة للم��راأة.

�يعتر هذا املحتوى من م�سوؤ�لية )ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات( �ل يعك�س بال�سر�رة اآراء هيئة الأمم املتحدة للمراأة. 
This plan (The plan of the Ministry of Social Development to sustain residential care 

services during emergencies and crises) is funded by the UN Women. 

This content is the responsibility of the Arab Women Legal Network and does not 

necessarily reflect the views of the UN Women.
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