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 المقدمة 

ي  تأثير االزمة االنسانية السوريةما زال 
دد صداهالت  ي المنطقة بشكل عام.  ا يي 

ي جميع أنحاء البالد وف 
 م  النا  تركت األزمة الماليير   فور حدوثها ف 

ا يومًيا م  أجل البقاء وسط 
ي هذا السياق، يشكل االنتشار العالمي يواجهون رصاعً

و  ل  تهديدات واسعة النطاق لحياتهم وأمنهم ورفاههم. ف  فير
COVID-19  .ي تفاقم خطر اإلصابة بالعدوى

وح المستمرة وكذلك المخيمات والمواقع المزدحمة ف  ة، حيث تتسبب عمليات الي    تحديات خطير

ي صحة جيدة. ويسىع قطاع إدارة وتنسيق المخيمات إىل إجراء التنس
يق الالزم لضمان تلبية االحتياجات األساسية للنازحير  م  أجل النجاة والبقاء ف 
ي المخي

ورية ف  و ، فإن أنشطة إدارة وتنسيق المخيمات الفعالة رص  يد م  احتمالية انتقال الفير  
ات المنظمة موألن الخدمات القليلة أو غير الكافية سي 

كاء المياه  و باالضافة اىلال ومراكز التجمع. ومراكز االستقب  و الذاتية االنشاء ي ذلك شر
إدارة المخيم ومقدمي الخدمات والجهات الفاعلة المحلية )بما ف 

كة لتهيئة بيئة آمنة للحد م  خطر العدوى ودعم وضع خطط و والرصف الصحي والصحة والغذاء والحماية  جهات أخرى(، هناك مسؤولية مشي 
 للطوارئ. 

 

  األساس 
 المنطق 

ي معظم حاالت الطوارئ، قد يستغرق وصول الدعم الخ
ي أياًما إىل أشوف  رة قائمة، تستند إىل القدم  الحيوي أن تكون هناك خطة  هر. وبالتاىلي ارج 

. وبالنظر إىل الطبيعة المس المتاحة ي سوريا تمّرة للرص للتعامل مع المرحلة األولية م  حالة الطوارئ بالمساعدة اإلنسانية والحماية المناسبتير 
اع ف 

 ع  المانحير  الذي  يركزون عىل مكافحة ال
ا
ي بلدانهم، فإن الحاجة إىل ائحةجواالفتقار إىل الموارد فضًل

كاء أصبحت تنسيق ف   إلزامية.  العمل مع الشر

كاء إدارة وتنسيق  تعزيز وتنسيقولذلك، ستساعد هذه المذكرة التوجيهية عىل  حة ومقدمي المخيمات والجهات الماناالستجابات فيما بير  جميع شر
كاء المعنيير  مع االخذ بنظر االعتبار مالحظات و تعليقات الخدمات.  ، هذه الوثيقة ال تهدف إىل استبعاد مذكرات توجيهية أخرى . انالقطاعات والشر

ي شمال غرب  مصممةبمثابة أداة  انهابل 
 ف 
ً
ماشر سوريا. تم تحديد هذه المنطقة الجغرافية بما يتللمخيمات والبيئات الشبيهة بالمخيمات، وتحديدا

ي تتخذ م  تركيا مقًرا لها. 
 مع المسؤولية والوصول وآليات التنسيق التابعة لعمليات سوريا عي  الحدود الت 

ي والفرق الميدانية التابعة
ي المجال اإلنسان 

ي االستعداد إلدارة وتنسيق ال تسىع هذه المذكرة التوجيهية إىل توفير أداة عملية لمساعدة العاملير  ف 
مخيمات ف 

 لالستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة، بهدف محدد هو: 
 

ك الحتياجات إدارة المخيمات والتنسيق ووضع نظام لالستجابة لتلك االحتياجات لضمان اتخاذ إجراءات مبكرة عند  .1 تطوير فهم مشي 
 الحاجة. 

 م  التأهب متعدد القطاعات بالتنسيق مع القطاعات األخرى.  دن  الحداأل عىل مستوى الموقع، يحدد عند اإلمكان  .2
ي الموقع.  .3

 دعم وضع خطة طوارئ ف 

 

مة 
ّ
  شمال غرب سوريا االنشاء الذاتية ونظرة عامة عىل المخيمات، المخيمات المنظ

 
 ، ومراكز االستقبال ومراكز التجمع ف

ي شمال غرب سوريا إما تفتقر  رعايةتقع مسؤولية 
ي المقام األول عىل عاتق السلطات المحلية. ومع ذلك، فإن العديد م  السلطات المحلية ف 

النازحير  ف 
ي أو لديها قدرة محدودة 

ة . وعالوة عىل ذلك، هناك حاجقبل المجموعات المسيطرة عىل المنطقةوعة م  للعمل بسبب تدخالت متنإىل الحكم الذان 
ها عىل االحتياجات اإلنسانيةماسة إىل م ي هذا السياق .عرفة إدارة وتنسيق المخيمات وتركير 

 جميع أصوله ,ف 
ً
م المالية استنفد العديد م  النازحير  تقريبا

دعم متعدد القطاعات. ولضمان حصول النازحير  عىل استجابة منسقة لخدمات المياه والرصف الصحي ال ىلاواالجتماعية والمادية؛ وهم بحاجة 
بع األنواع التالية م

ّ
ي وسبل العيش والصحة والحماية، فإن قطاع إدارة وتنسيق المخيمات يت

.    والمأوى/المواد غير الغذائية واألم  الغذان   مواقع النازحير 

 جدول المحتويات 
 مقدمة 

  ي
 األسا  المنطق 

  ي شمال غرب سوريا االيواء الجماعي ، ومراكز االستقبال ومراكز و الذاتية االنشاء  النظاميةنظرة عامة عىل المخيمات، المخيمات
 ف 

  المخيمات: أنشطة إدارة وتنسيق 
 الوقاية (1
 االستجابة والتخفيف (2

 خطة الطوارئ للمخيم 

 المالحق 
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ي شمال غرب سوريا، تستقر 
:  وف  ي

ي المخيمات ف 
 مجتمعات النازحير  ف 

ي ذلك ذاتية االنشاءالمخيمات  .1
مواقع وتوفر أماك  إقامة إلجماىلي  884موقًعا م  أصل  812: تشكل هذه المخيمات األغلبية، بما ف 

1,304,864  
ً
 ع  عدم كفاية اإلبالغ ع  نازحا

ا
. وتشمل الثغرات الرئيسية عدم وجود مديري المخيمات أو اللجان أو أنظمة اإلحالة؛ فضًل

 االحتياجات مما يؤدي إىل تقديم خدمات محدودة. 
 مخيًما  95: هناك ةالنظاميالمخيمات  .2

ً
ي قاعدة بيانات إدارة وتنسيق المخيمات وتوفر اإلقامة  884، م  أصل نظاميا

موقًعا، مدرجة ف 
نازًحا. وتتسم الظروف المعيشية للنازحير  بمعايير عالية نسبًيا مقارنة بالمواقع األخرى. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة  193,500إلجماىلي 

 ع  توضيح أدوار ومسؤوليات إدارة ال
ا
ي تنسيق إىل تطوير إدارة المخيم، فضًل

مخيمات )انظر المرفق(. وتتمثل إحدى األولويات الرئيسية ف 
ي المخيمات، وتحسير  نوعية الدعم المقدم. 

 تقديم الخدمات ف 
ي تستضيفها مراكز االستقبال  4: يوجد مراكز االستقبال .3

مراكز استقبال تعمل حالًيا بأكير م  طاقتها االستيعابية. معظم األش النازحة الت 
 . كما يوجد نظام لإلدارة م  خالل المنظمات غير الحكومية ونظام لرصد الخدمات. أشهر  اربعةمنذ موجودة هناك 

ة بالقرب م  المدن وخارجها، وتوفر السك  إلجماىلي  8: يوجد االيواء الجماع  مراكز  .4
نازح. وتؤثر القيود المفروضة  0,940مراكز تجمع منتشر

 المقدمة. عىل نظام اإلدارة عىل الخدمات 
بلغ مؤخًرا ع  بعض المواقع المنشأة حديثا  .9

ُ
 و العمل جاروقد أ

 لتحقق منها. ل

ي ع  
باإلضافة إىل ذلك، حدد قطاع إدارة وتنسيق المخيمات األراض 

ي ألغراض توسيع المخيمات 
طريق فرقة العمل المعنية بتحديد األراض 

و   ، يمك  استخدام COVID-19وإنشائها؛ وفيما يتعلق باالستجابة لفير

 مواقع النازحير  
ي أكير

هذه األرض للحجر الصحي أو تخفيف االزدحام ف 

 
ً
ي المرض.  و اكتظاظا

 المعرضير  لخطر تفشر

 

 

 أنشطة إدارة وتنسيق المخيمات

ة بما أن عمليات إدارة المخيمات تنطوي عىل مشاركة النازحير  والمجتمعات المحلية ي المجال المباشر
، فم  األهمية بمكان أن تتخذ الجهات الفاعلة ف 
ي شمال غرب سوريا، يحتاج 

و  والتعرض له. ولذلك، ف  ازية الالزمة لضمان عدم زيادة فرقها م  خطر انتقال الفير
ي التدابير االحي 

لموظفون ااإلنسان 
ي موقع التجمع إىل أن يكونوا عىل دراية بشكل جيد بالمخاطر الم

و  العاملون ف  ي فير
ي حالة التعرض المحتمل  COVID-19تصلة بتفشر

ي الموقع. وف 
ف 

و ، ال   بعد التعرض؛   14أن يذهب الموظفون إىل العمل لمدة  يجبللفير
ً
السماح لهم بالعمل.  يجب، ال COVID-19إذا ظهرت أعراض  ذلككيوما

مات ويمك  الحصول عىل مزيد م  المعلو  لمطهرات والقفازات والكمامات. يجب أن تتاح للموظفير  إمكانية الحصول عىل المواد الوقائية الالزمة، مثل ا
 م : 

 و  كورونا   معايير أسفير واالستجابة لفير

 ( و  كورونا  ( بواسطة منظمة الصحة العالميةDIVOC-15وباء فير

  ي االستجابة و
كة بير  الوكاالت DIVOC-15الجاهزية لتفشر

 بواسطة اللجنة الدائمة المشي 

  

813

60 9
4

IDP Site Type

Self Settled Site

Planned  Camp

Collective Center

Reception Center

https://spherestandards.org/coronavirus/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019&data=02%7C01%7Cdaviesa%40unhcr.org%7C5163b1af9d8a4ac1a19108d7d631c259%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637213381508410075&sdata=zD%2B1NVYmKGSNCoiQ72Mw23Cusxm99C%2FMWkqPBKhIs0U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fcovid-19-outbreak-readiness-and-response&data=02%7C01%7Cdaviesa%40unhcr.org%7C5163b1af9d8a4ac1a19108d7d631c259%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637213381508420063&sdata=kO4BBCEqvjg1oJCbnzVyYHbQqlQl5fIMR0hllGWaae0%3D&reserved=0
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 الوقاية -1

ي مرض 
 لتفشر

ً
 ، ُينصح بالتدابير التالية: DIVOC-15استعدادا

 التخطيط عىل مستوى الموقع

  ي  يجب عىل إدارة المخيم وضع خطة
ة المخيمات وتغطيكل مخيم ومركز استقبال ومركز تجمع، بالتشاور مع مقدمي الخدمات ولجان ف 

ي حالة االشتباه بوجود إصابات أو تأكيدها. 
 أنشطة االستعداد واالستجابة ف 

  مناقشة التخطيط للطوارئ والرصد مع مقدمي الخدمات والسلطات المحلية، وإمكانيات تحديد أراض إضافية إلعادة التوطير  وتخفيف
 الصحية، ال سيما بالنسبة للسكان المعرضير  للخطر الشديد. االزدحام وتوسيع نطاق خدمات المياه والرصف الصحي والخدمات 

 ي تقديم الخدمات وتقييمها وتحديدها؛ مع إعطاء األولوية لألنشطة المخطط لها بالتشاور مع مقدمي الخدمات  فجواترسم خرائط لل
ف 

 ولجان المخيمات. مشاركة جميع أصحاب المصلحة وإعالمهم بمعايير تحديد األولويات. 
 مواص يجب . ي ومجتمعات النازحير 

ي المجال اإلنسان 
 لة األنشطة المنقذة للحياة ما دامت تعتي  آمنة لكل م  العاملير  ف 

   ي المركز وتقليل المخاطر.  ماكل مستدامةمراكز االستقبال إىل مستوطنات  م نقل النازحير
 أمك  ذلك، م  أجل تخفيف االزدحام ف 

 مسارات اإلحالة

   و ، بما يضم  لجميع الموظفير  الميدانيير  COVID-19رسم خريطة للخدمات المتاحة ومسارات اإلحالة الخاصة باالستجابة لفير
 جهات ذات الصلة. ال مع االتصالالوصول و والمجتمعات المحلية 

 ي الموقع.  يجب
كاء العاملير  ف  غ قطاع إدارة إبال  يجبو  أن يكون جميع أصحاب المصلحة عىل علم بآليات اإلبالغ وتبادل المعلومات مع الشر

ه م  القطاعات ذات الصلة   .ع  المخاوفوتنسيق المخيمات وغير

 المشاركة المجتمعية

 ي تقييم المخاطر والرصد واإلب االستمرار  مجتمعات النازحير   عىل
 الغ والتخطيط وتنفيذ تدابير الوقاية. ف 

  كير  عىل فرق  تشكيلقادة المجتمع المحىلي  االستفادة م
. الدعم م  خالل توفير التمتابعة مع الي  دريب أولئك السكان المعرضير  لخطر كبير

و    الرسائل الرئيسية. تبليغ  و  COVID-19عىل فير
  م  حمال 

ا
ت استخدام أساليب متنوعة لنشر الرسائل، مثل مواد اإلعالم والتعليم واالتصال أو اإلعالنات اإلذاعية أو المنصات الرقمية؛ بدًل

لية أو اللقاءات الجماعية.   الزيارات المي  
 ما أن وباء بCOVID-19  للعاملير   تتوفر مواد التوعية والتدريب .جنسعىل ال القائمالعنف و ايزيد م  عوامل الخطر المتعلقة باالستغالل

ي والمستفيدي ، و 
ي المجال اإلنسان 

 الجنشي  االعتداءو اإلبالغ ع  الحوادث ع  طريق الخط الساخ  الخاص بالحماية م  االستغالل  يجبف 
 )انظر المرفق(. 

 

 تقديم المعلومات

 كاء الصحة والمياه والرص  يجب ي يضعها شر
ف الصحي والحماية لإلجابة عىل أسئلة النازحير  ومنع انتشار مشاركة الرسائل الرئيسية الت 

، مثل واتساب أو الخطوط الساخنة الهاتفية أو صناديق  ي االتجاهير 
شخصي أو الوصول ال الشكاوىالشائعات. ضمان وضع آليات اتصال ف 

ي مخاوف المجتمع واالستجابة لها. 
، لتمكير  القدرة عىل تلق  ي

ي المجال اإلنسان 
 إىل العاملير  ف 

  
ّ
ة قدر اإلمكان، مع تكييف الطرق ألنشطة المجموعة والتوزي    ع والرسائل. كما هو موض ي إرشادات الصحة، قلل م  التجمعات الكبير

 ح ف 
 ي إدارة وتنسيق الال

 تأكد م  أن موظق 
ّ
كاء وإدارة المخيمات وإدارتها وقادة المجتمع يتلق ي الشر

ية ون التدريب عىل الحمامخيمات وموظق 
 والرسائل الرئيسية.  COVID-19الذاتية م  

 دعم أنشطة الصحة والمياه والرصف الصح  

  ي ذلك اإلرشادات
، قدر اإلمكان، بما يتماشر مع المشورة التقنية ذات الصلة، بما ف  لمتعلقة ادعم أنشطة الصحة والمياه والرصف الصحي

 .الوافدي  الجدد اندماجب
  واد م رفع مستوى إجراءات التنظيف والنظافة الشخصية.  ويشمل ذلك زيادة مرافق المياه والوصول إىل محطات غسل اليدي ، وتوفير

ي نقاط االستقبال، وضمان إفراغها بصورة منظمة والتخلص منها 
التنظيف مثل الصابون ووجود المزيد م  صناديق القمامة، وال سيما ف 

ي 
 
 . لطمر النفايات محدد  موقعبطريقة صحية ف

 ي هذه المناطق بالتنسيق مع قطاع يحدت
.  مشورة القطاع الصب و الحمايةد مجاالت العزل المحتملة واإلجراءات المطلوبة التخاذها ف   حي

 ي توجيهات منظمة الصحة العالمية.  تقييم
كيبة السكانية لسكان المخيمات مقابل الفئات المعرضة للخطر الشديد عىل النحو المحدد ف  الي 

و   . يمك  أن COVID-19المسنون واألشخاص الذي  يعانون م  حاالت طبية موجودة م  قبل هم أكير عرضة لألعراض الشديدة لفير

ي 
ي تفتقد أحد األبوي  واألشخاص ذوي اإلعاقة، باالستجابة ف 

تفيد البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، مثل األش الت 
ي المخيم.  COVID-19حالة وجود 

 ف 
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 االستجابة والتخفيف -2

و    ة المخيم إىل مرحلة االستجابة والتخفيف: إدار  تنتقل، يجب أن COVID-19عندما يتم تأكيد حالة )حاالت( مصابة بفير

 التخطيط عىل مستوى الموقع

  .الحفاظ عىل جميع تدابير الوقاية أعاله 

 مسارات اإلحالة

  ي المخيم. و
ة تحديد أي مرافق صحي يجبتفعيل مسارات اإلحالة المتاحة، وإحالة الحالة )الحاالت( المحددة إىل الجهة الصحية الفاعلة ف 

و    وإنشاء تنسيق لإلحالة COVID-19توفر الرعاية الشيرية المتعلقة بفير
  اكات المتعددة الكشف ع  التحديات واالحتياجات االجتماعية واالقتصادية واالحتياجات المتعلقة بالحماية ورصدها م  خالل الشر

ي م
ي ذلك التنسيق مع الجهات الفاعلة ف 

ي حالة األش المنفصلة. القطاعات، بما ف 
ي المخيم ف 

 جال حماية الطفل ف 

 المشاركة المجتمعية

  ي تقييم المخاطر والرصد واإلبالغ والتخطيط وتنفيذ تدابير التخفيف
ي ف 

ة التفشر يجب أن تستمر المشاركة المجتمعية للنازحير  طوال في 

 واالستجابة. 

 تقديم المعلومات

  المجتمعات المحلية للحفاظ عىل الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة. إيصال المعلومات المهمة إىل جميع 
 ل وعدم التجمع.  تخفيف ي المي  

 الذعر وحث مجتمع النازحير  عىل البقاء ف 
 

 دعم أنشطة الصحة والمياه والرصف الصح  

  شورة م  الفاشية. إيالء اهتمام خاص للمومتابعة المذكرات التوجيهية لقطاعات الصحة والمياه والرصف الصحي )انظر المرفق( أثناء  تنفيذ
 أجل: 

o  ي مجال الرعاية
ي ذلك الحد م  العدوى الثانوية بير  المخالطير  والعاملير  ف 

الحد م  انتقال العدوى م  إنسان إىل آخر، بما ف 
 الصحية ومنع أحداث تفاقم انتقال العدوى وتعزيز المرافق الصحية. 

o يك الصحة لتوفير الرعاية ا . الرجوع إىل شر ي وقت مبكر للمرض  المصابير 
 لمثىل ف 

o  ي
ي العالج واحتواء العدوى إىل أقص حد ممك . الطلب م  العائالت الت 

ي لتلق  إجالء األشة المصابة إىل الحجر الصحي الطت 
ي خيامها. 

ي منطقة الحالة المشتبه فيها البقاء ف 
 تعيش ف 

o بير الحماية الذاتية )غسل اليدي ، والحفاظ عىل التباعد يجب عىل الجهات الفاعلة اإلنسانية ومقدمي الخدمات اتخاذ تدا
 االجتماعي وما إىل ذلك(. 

 

 خطة الطوارئ للمخيم

ي وضع خطة طوارئ 
الهدف م  هذا القسم هو تقديم لمحة عامة عملية ع  تدابير الوقاية والتخفيف واالستجابة بغرض دعم إدارة المخيمات ف 

ي خطة الطوارئ للمخيمات. ستحتاج إدارة المخيم إىل 
حة إلدراجها ف  ي هذه التوصيات وتكييفها مع سياقها المحدد. وتشمل التدابير المقي 

النظر ف 
 :  المحدثة للمخيم ما يىلي

  ن وجدتمتماشية مع الخطط الوطنية والمحلية، إخطة الطوارئ يجب أن تكون . 
  و  توسيع نطاق خدمات المياه والرصف الصح  والخدمات الصحية كير  عىل فير

وإعطاء األولوية للمناطق عالية  COVID-19مع الي 
 الخطورة. 

  واتخاذ تدابير دعم خاصة. الفئات السكانية المعرضة للخطر الشديد تحديد 
  كاء وأفراد المجتمع. مشاركة األنشطة ذات األولوية ومسارات اإلحالة  مع الشر
  ي حالةتحليل الوصول وخطط استمرارية األعمال وضع

و   ف   .COVID-19الغياب المؤقت للموظفير  واألعطال المتصلة باالنتشار بفير
  إدارة وتنسيق المخيمات تدريب  

و  موظق   الرسائل الرئيسية. ابالغهم  و  COVID-19عىل الحماية الذاتية م  فير
   إىل قطاع الصحة وقطاع إدارة وتنسيق المخيمات. الحاالت المشتبه فيها اإلبالغ ع 
   

 للحصول عىل خدمات صحية إضافية وتخفيف االزدحام وإنشاء التوزي    ع ومناطق العزل المحتملة.  تحديد األراض 
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  كاء المياه والرصف الصحي والصحة وإدارة وتنسيق المخيمات والحماية؛ ويتم استخدام الرسائل  توعية المجتمعحمالت يتم تنسيق بير  شر
 المعتمدة فقط. 

 ة منع  التوزي    ع البديلة. طرق  و تفعيل التجمعات الكبير
  ع  إمكانية الحجر الصحي والفحص الصحي بروتوكول بشأن الوافدين الجددوضع 

ا
ي ذلك توفير معلومات ع  التدابير الوقائية، فضال

، بما ف 
 .
ً
 إذا كان ذلك ممكنا

 

 المالحق

 المراجع

 و  كورونا   معايير أسفير واالستجابة لفير
 ( و  كورونا ( بواسطة منظمة الصحة DIVOC-15وباء فير

 العالمية

  نت لالستجابة افتح تدريبات منظمة الصحة العالمية عي  اإلني 

و    DIVOC-15لفير

  رابطxorpord  المحىلي الخاص بمنظمة الصحة العالمية

ي سوريا: 
لالستجابة ف 

:77pb:ooooo.xorpord.crxob:odt6r8wp0:0p0t9

0odd?NP4op5CyC2I:2DyN9pGxGLBxw/0. 

  قطاع المياه والرصف الصحي العالمي 

  ي
بواسطة اللجنة  DIVOC-15االستجابة والجاهزية لتفشر

كة بير  الوكاالت
 الدائمة المشي 

  :الخطة العالمية لالستجابة اإلنسانيةDIVOC-15   

   و استشاري قطاع إدارة وتنسيق المخيمات الخاص بفير

DIVOC-15  

  التوجيه المؤقت إلدارة المخيمات/المواقع لالستعداد

و    DIVOC-10واالستجابة لفير

  .التوجيه التشغيىلي إلدارة المخيمات: المنظمة الدولية للهجرة 

  إرشادات إدارة وتنسيق المخيمات حول إنشاء مخيمات

 .  النازحير 

 الحماية م  االستغالل واالعتداء الخط الساخ  الخاص ب

 519 930 50)العربية(؛ + 1859 519 930 50الجنسيير  )+

ي(؛ + 1850 )لغات أخرى 0080 040 930 50)إنكلير 

 

 الرسائل الرئيسية لمديري المخيمات ومسؤول  االتصال

  نطاق خدمات المياه والرصف الصحي والخدمات الصحية. توسيع 
  ممارسات النظافة الشخصية: غسل اليدي  بانتظام والتباعد االجتماعي وما إىل ذلك. تسهيل وتعزيز 
 ي المخيمات بانتظام مع الجهات الفاعلة اإلنسانية والسلطات المحلية.  تنسيق

 األنشطة اإلنسانية ف 
  الفئات السكانية المعرفة للخطورة العالية. تحديد ودعم 
 كاء وأفراد المجتمع. األنشطة ذات األولوية ومسارات اإل  مشاركة  حالة مع الشر
 ع  الحاالت المشتبه فيها إىل قطاع الصحة وقطاع إدارة وتنسيق المخيمات.  اإلبالغ 
 ي للحصول عىل خدمات صحية إضافية وتخفيف االزدحام ومناطق العزل والتوزي    ع.  تحديد

  األراض 
  الرسائل المعتمدة فقط، وتقليل الذعر والمعلومات الخاطئةاستخدام. 
 تحليل الوصول واستمرارية األعمال/تخطيط الرصد ع  بعد.  إجراء 
  ةتقليل  التجمعات الكبير
  إرشادات قطاع الصحة بشأن التدابير الخاصة بالوافدي  الجدد. اتباع 
  اك ي تدابير الوقاية واالستجابة والتخفيف. إشر

 قادة المجتمع المحىلي وأعضائه ف 

 

 يماتأدوار ومسؤوليات إدارة وتنسيق المخ

 :التنفيذية إدارة المخيم

ي ذلك اللجان( عىل مستوى المخيمات/المراكز.  .1
 إنشاء هياكل الحوكمة وآليات تعبئة المجتمع )بما ف 

 مراقبة تقديم الخدمات وصيانة البنية التحتية للمخيم/المركز.  .2
ي  .3

 
 توفير الحماية والمساعدة. جمع البيانات ومشاركتها عىل مستوى المخيم/المركز، وتحديد الثغرات والتداخالت ف

 التنسيق مع المجتمعات المضيفة المحيطة بالمخيم/المركز.  .4
ي مخيم/مركز.  .9

كاء الذي  يقدمون االستجابة ف   التعاون مع السلطات والتواصل نيابة ع  جميع الشر

 

https://spherestandards.org/coronavirus/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019&data=02%7C01%7Cdaviesa%40unhcr.org%7C5163b1af9d8a4ac1a19108d7d631c259%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637213381508410075&sdata=zD%2B1NVYmKGSNCoiQ72Mw23Cusxm99C%2FMWkqPBKhIs0U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019&data=02%7C01%7Cdaviesa%40unhcr.org%7C5163b1af9d8a4ac1a19108d7d631c259%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637213381508410075&sdata=zD%2B1NVYmKGSNCoiQ72Mw23Cusxm99C%2FMWkqPBKhIs0U%3D&reserved=0
https://openwho.org/channels/covid-19
https://openwho.org/channels/covid-19
https://www.dropbox.com/sh/xu6o8lp7h0e7u5n/AABLG4rF9NyNJOh2CyLUpPmPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xu6o8lp7h0e7u5n/AABLG4rF9NyNJOh2CyLUpPmPa?dl=0
https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/preview
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fcovid-19-outbreak-readiness-and-response&data=02%7C01%7Cdaviesa%40unhcr.org%7C5163b1af9d8a4ac1a19108d7d631c259%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637213381508420063&sdata=kO4BBCEqvjg1oJCbnzVyYHbQqlQl5fIMR0hllGWaae0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fcovid-19-outbreak-readiness-and-response&data=02%7C01%7Cdaviesa%40unhcr.org%7C5163b1af9d8a4ac1a19108d7d631c259%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637213381508420063&sdata=kO4BBCEqvjg1oJCbnzVyYHbQqlQl5fIMR0hllGWaae0%3D&reserved=0
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-april-december-2020
https://cccmcluster.org/news/coronavirus-advisory
https://cccmcluster.org/news/coronavirus-advisory
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/d%C3%A9mocratic-republic-congo/document/campsite-management-interim-operational-guidance-covid
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/d%C3%A9mocratic-republic-congo/document/campsite-management-interim-operational-guidance-covid
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 تنسيق المخيمات: 

ي  .1
ي االستجابة اإلنسانية الشاملة ف 

 المخيمات/المراكز. تنسيق األدوار والمسؤوليات ف 
ي ذلك بناء القدرات، فيما يتعلق بالخدمات والحماية.  .2

 تقديم الدعم المناسب للسلطات الفعلية أو ذات الصلة، بما ف 
ي استجابة إدارة وتنسيق المخيمات.  .3

ي ف 
ي المجال اإلنسان 

كاء ف   توفير التدريب والتوجيه لجميع الشر
اتيجية التشغيلي .4 ي واالسي 

ي والتنسيق العام للقطاعات. ضمان التقييم الظرف 
 ة والتخطيط ورصد التنفيذ لضمان الدعم التقت 

ي تدعم التنسيق بير  المخيمات/المراكز.  .9
 إنشاء وصيانة نظام )أنظمة( إدارة المعلومات الت 

 وكاالت إدارة المخيمات ومقدمي الخدمات.  .6
 تحديد/ تعيير 

ي المخيمات/المراكز.  .0
 ضمان تطبيق المعايير الدولية ف 

 :العامة المخيمات رةادا

 تقرير فتح / إغالق المخيمات أو المراكز.  .1
ي  .2

اعات الناشئة عىل األراض   )المخيم( أو المبت  )المركز( وحقوق اإلشغال. و االمالك حل الي  
ي للمخيمات/المراكز.  .3

 الحفاظ عىل القانون والنظام والطابع المدن 
 المساعدات اإلنسانية.  تحمل المسؤولية ع  أم  المخيمات/المراكز والحفاظ عىل وصول .4
9.  .

ً
 توفير الحماية والمساعدة اإلنسانية للمواطنير  النازحير  داخليا


