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 غذائيةالالمجموعات إدارة وتنسيق المخيمات والمأوى والمواد 

 إرشادات الوقاية من الحرائق واالستجابة لها
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 مقدمة

 

 السياق  

 

ال تزال حوادث الحرائق تشكل مصدر قلق سائد في مواقع النازحين في شمال غرب سوريا حيث يتعرض السكان النازحون الضعفاء بالفعل لمخاطر  

 على أنفسهم ومالجئهم وممتلكاتهم نتيجة لهذه الحوادث.  متكررة

% وفقًا للمواقع المدرجة في  90)أكثر من تم إنشاؤها من قبل النازحين أنفسهم وتجدر اإلشارة إلى أن غالبية مواقع النازحين في شمال غرب سوريا 

ما يزيد من  وهذا  مة إدارة المخيمات؛  قاعدة بيانات مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات( وغالبًا ما تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة وتخطيط المواقع وأنظ

دة  مخاطر الحرائق المحتملة ويخلق تحديات خاصة في االستجابة للحوادث، مثل الوصول في حالة الطوارئ. وفقًا لورقة وقائع رصد الخدمات متعد

% من مواقع  96ط مكافحة الحرائق في (، كانت هناك حاجة إلى نقا2020القطاعات الخاصة بإدارة وتنسيق المخيمات )التي نُشرت في أيار/مايو 

 (.   2النازحين المبلغ عنها )المزيد من التفاصيل في الملحق 

غذائية وإدارة وتنسيق المخيمات عن المخاطر والتحديات الخاصة في مواقع النازحين التي تحتاج إلى  الالأبلغ أعضاء مجموعتي المأوى والمواد 

استمرار تدهور    في ظلوقود وأجهزة الطهي والتدفئة، فضاًل عن قلة الوعي والمعدات المناسبة لالستجابة للحرائق.  تدخل؛ بما في ذلك إساءة استخدام ال

د  الوضع االقتصادي في شمال غرب سوريا ومع انخفاض قيمة الليرة السورية، اضطر الناس بشكل متزايد إلى اللجوء إلى أنواع مختلفة من الوقو

ة من قبل النازحين  يمكن أن تكون أكثر خطورة أو غير مناسبة ألجهزة التدفئة أو الطهي الخاصة بهم. تم اإلبالغ عن ذلك على أنه آلية تكّيف سلبي 

لمواقع  في او أنشأها النازحون انفسهمالتي مواقع المحدودية الموارد. وبالتالي، يوجد مخاطر تتعلق بالحرائق في كل من ل نظراً لتلبية احتياجاتهم 

 يوجد احتياجات وفجوات واضحة يجب االستجابة لها. كما الرسمية 

 

 االستجابة الحالية 

 

تواصل مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات رصد الحوادث التي تؤثر على مواقع النازحين  

أيلول/سبتمبر،   10وحتى    2020التنسيقي. منذ بداية عام  واإلبالغ عنها بمثابة جزء من دورها  

حادثة في مواقع النازحين، معظمها   84أبلغت مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات عما مجموعه 

أسرة خالل هذه الفترة. كما أنشأت مجموعة إدارة   201( كانت حوادث حريق أثرت على 60)

كون بمثابة مركز تنسيق لتنسيق االستجابة  وتنسيق المخيمات فريق عمل لالستجابة للحرائق لي 

 للحرائق بشكل أفضل. 

نهًجا متعدد القطاعات مطلوبًا لمنع حوادث الحرائق واالستجابة لها بشكل فعال. على   إنحيث 

سبيل المثال، كنتيجة مباشرة لهذه الحوادث المبلغ عنها، تنوعت االحتياجات الفورية والعاجلة  

 ل طعام وطفايات حريق.  وسال  ة غير غذائي من خيام وحصص مواد 

يلعب أصحاب المصلحة المحليون العاملون على األرض في شمال غرب سوريا )مثل الدفاع المدني والمنظمات غير الحكومية وموظفي إدارة  

ستوى  المخيمات( دوًرا أساسيًا في االستجابة لحوادث الحرائق. التنسيق القوي بين المجموعات وأصحاب المصلحة المحليين وكذلك المشاركة على م 

 ع مع المستفيدين، كلها جوانب رئيسية لالستجابة الحالية التي ينبغي االستمرار في االعتماد عليها.  المجتم

تهدف هذه اإلرشادات إلى اعتماد نهج متكامل وتقديم نظرة عامة على التوصيات الصادرة عن كل من مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات والمأوى  

 رائق واالستجابة لها في مواقع النازحين في شمال غرب سوريا.   غذائية لمنع حوادث الح الالوالمواد 

  

حوادث الحرائق المبلغ عنها من قبل مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات 

 2020أيلول/سبتمبر  10كانون الثاني/يناير حتى  01في الفترة بين 
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 مخاطر الحرائق والتحديات 
 

 المخاطر الشائعة للحرائق 

 

 بعض األسباب الرئيسية لحوادث الحريق في مواقع النازحين في شمال غرب سوريا تشمل:   

 إساءة استخدام المواقد/أجهزة الطهي والتدفئة والوقود.  •

 استخدام المواقد/األجهزة البدائية أو غير المناسبة.  •

 التوصيل الضعيف بين مواقد/أجهزة الطهي أو التدفئة.   •

 التوصيل الضعيف لأللواح الشمسية وتعريض البطاريات للشمس.   •

 . المأوىالطهي داخل  •

 شبكات كهربائية غير مناسبة.   •

 مصنوع من مواد قابلة لالشتعال.  الالمأوى  •

 غير مناسبة.  ال نواعاألو  للوقود نوعية رديئة •

 . المأوى تخزين الوقود داخل  •

 تسرب الغاز.  •

 حرق القمامة.   •

 التدخين في األماكن المغلقة.   •

 جفاف العشب بمحيط المواقع.   •

 

 التحديات في مواقع النازحين في شمال غرب سوريا 

 

الحرائق، حيث غالبًا ما تكون مزدحمة وتقع خيام متعددة تعتبر مواقع النازحين في شمال غرب سوريا سياقًا شديد الخطورة بشكل خاص لحوادث 

 بالقرب من بعضها البعض، باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من التحديات األخرى. 

 :  أنفسهمأنشأها النازحون المواقع التي  •

o  ولم يتم تصميمها وفقًا للمعايير الدولية.  أنفسهم أنشأها النازحون غالبية مواقع النازحين في شمال غرب سوريا ، 

o   نتيجة لذلك، غالبًا ما تفتقر المواقع إلى الفواصل النارية بين المالجئ، وال تحتوي على نقاط مكافحة الحرائق أو أماكن مخصصة

 للطهي.  

o  جمع القمامة والتخلص   ت خدماكإدارة المخيمات والخدمات  وخدمات  إلى أنظمة  تلك المواقعباإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تفتقر

 منها. 

o   .تحتوي معظم المواقع على خيام ومالجئ متصلة، وإذا اشتعلت النيران في إحدى الخيام يمكن أن تنتشر بسهولة 

 

 الوصول إلى المواقع:   •

o   يمثل الوصول السريع إلى المواقع تحديًا إضافيًا عند اندالع حريق، خاصة الطرق الضيقة التي تمنع مركبات مكافحة الحرائق

 من الدخول بسرعة.  

 

 الوقود وأجهزة الطهي والتدفئة المناسبة:  عدم توفر  •

o  اسبة بدافع الضرورة، مثل حرق الوقود المختلط  يضطر العديد من النازحين إلى اللجوء إلى استخدام أجهزة وأنواع وقود غير من

 والقماش والكرتون والبالستيك.  

o  .إن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يخلق أعباًء إضافية على النازحين حتى يتمكنوا من توفير الوقود الالزم للطهي والتدفئة 

o يادة مخاطر الحريق. في بعض الحاالت األخرى، يؤدي ضعف توصيل مواقد الطهي أو التدفئة إلى ز 
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 مواد االستجابة للحرائق:   عدم توفر •

o   ال تمتلك العديد من المواقع الموارد الالزمة لالستجابة للحوادث، مثل خراطيم المياه وطفايات الحريق والمالبس الواقية وما إلى

 ذلك.  

o   حتى عند توفر طفايات الحريق، ال يعرف الكثير من النازحين كيفية استخدامها. من الشائع أن يعمل الرجال خارج المواقع أثناء

 لة وقوع حادثة، يتعين على النساء أخذ زمام المبادرة لالستجابة وغالبًا لم يتلقين التدريب أو التوجيه المطلوب.  النهار، وفي حا

 

 قلة الوعي:   •

o   يجب توفير مزيد من المعلومات حول كيفية تقليل المخاطر لمنع الحرائق وكيفية االستجابة للحرائق بسرعة وفعالية في حالة

 أعاله، تقديم اإلرشاد حول كيفية استخدام معدات مكافحة الحرائق. حدوثها؛ وكما ذكر 

o   .)باإلضافة إلى عوامل أخرى، مثل إدراك تأثير األحوال الجوية )مثل سرعة/اتجاه الرياح وموسم الجفاف 

 

 محدودية المساحة والمرافق والتخزين:   •

o  ساحة المحدودة المتاحة.  عادة ما تستخدم الخيمة للعيش والطهي والغسيل وكذلك للنوم بسبب الم 

o  وقود الطهي بسهولة ويزيد من خطر إشعال حريق بسبب الحركات الداخلية اليومية المستمرة ألفراد األسرة.   يتسربيمكن أن

 الغاز والكيروسين من أنواع الوقود سريعة االشتعال(.   حيث أنحتى الشرارة قد تكون كافية إلشعال حريق في هذه الحالة )

o هو آلية تكيف سلبية أخرى وتسبب خطر الحريق.   المأوىلتخزين غير المناسب لوقود التدفئة والمواقد داخل ا 

 

 محدودية الخدمات:   •

o   يُعد التخلص من القمامة عن طريق حرقها في المواقع تحديًا آخر يتعلق بالخدمات المحدودة، ما يؤدي إلى نشوب حريق بالقرب

 من الخيام والمالجئ المؤقتة.  

 

 مواد المأوى )الخيمة( منخفضة الجودة:   •

o  مواد قابلة لالشتعال.  و بعض الخيام مصنوعة من أغطية 

o   الحاالت التي وقعت فيها حوادث، كانت المالجئ العشوائية تُصنع محليًا، غالبًا على شكل سفينة حيث تصبح الزوايا  في كثير من

 قريبة من مصادر الحريق أو الموقد عند الطهي بالداخل. 

 

 شبكات كهربائية غير مناسبة:   •

o ك بشكل غير صحيح أو حتى تم  حدثت بعض حوادث الحريق بسبب ضعف توصيل األلواح الشمسية، حيث تم وضع األسال

  تثبيتها على الهيكل المعدني للخيمة.

o   بسبب الصعوبات االقتصادية، ال تحتوي بعض شبكات الخيام على منظمات للطاقة والتي تعد معدات أساسية لشبكات كهربائية

 أكثر أمانًا.  

o  انفجارها وإشعال النار فيها. في كثير من الحاالت، أدى ترك البطاريات تحت أشعة الشمس إلى 
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 توصيات الوقاية من الحرائق واالستجابة لها
 

 تدابير الوقاية من الحرائق 
 

 رفع الوعي المجتمعي  ✓
تمكين الناس من منع الحوادث واالستجابة لها من خالل حمالت التدريب والتوعية، بما في ذلك الكتيبات ومواد االعالم والتعليم   ▪

يمكن العثور على مثال لمواد اإلعالم والتعليم واالتصال في  (.  COVID-19واالتصال )مع مراعاة تدابير السالمة الخاصة بفيروس  

 .  3الملحق 

 التأكد من إشراك المرأة في تنمية القدرات وأنشطة التوعية.   ▪

 تنظيم تدريبات إطفاء الحرائق.   ▪

 زيادة المعرفة على مستوى المجتمع باستخدام متطوعي وحدة السالمة.  ▪

من للوقود  تدريب/إرشاد األشخاص حول كيفية استخدام طفايات الحريق، وكيفية توصيل مواقد الطهي باألنابيب بأمان واالستخدام اآل ▪

 والمواقد باإلضافة إلى السالمة من الحرائق والكهرباء. 

 

 تدريبات بناء القدرات  ✓
 توفير التدريب األساسي لموظفي إدارة المخيم ولجان إطفاء الحرائق في المخيم وموظفي المنظمات غير الحكومية.  ▪

 التنسيق مع الدفاع المدني لتوفير التدريبات في مواقع النازحين.   ▪

 
 ات لجان االستجابة للحرائق في المخيم إنشاء   ✓

إنشاء لجان االستجابة للحرائق في المخيمات بهدف تمكين الناس من أن يكونوا قادرين على منع حوادث الحريق المحتملة واالستجابة   ▪

 لها في أماكن إقامتهم. 

 

 إنشاء أنظمة مراقبة الحرائق وتطوير خطط الطوارئ  ✓
 النازحين، بما في ذلك مراقبين بدالء ليكونوا بمثابة دعم احتياطي.  تطوير نظام مراقبة الحريق في مواقع ▪

 وضع خطط طوارئ، بما في ذلك السالمة من الحرائق وخطط اإلخالء بحيث يمكن االستجابة فور اندالع حريق.  ▪

الدفاع المدني تعمل بشكل    التأكد من أن قنوات االتصال )مثل أجهزة االتصال الالسلكي( مع الجهات الفاعلة في االستجابة األولى مثل  ▪

 جيد استعداًدا ألي حادث محتمل.   

 

 إنشاء نقاط مكافحة الحرائق وتوزيع معدات مكافحة الحريق  ✓
إنشاء نقاط مكافحة الحرائق في المخيمات حيث يمكن الوصول إلى مرافق المياه ومعدات مكافحة الحرائق لالستجابة لحوادث الحرائق   ▪

 غذائية والمياه والصرف الصحي(. الاللصلة )إدارة وتنسيق المخيمات والمأوى والمواد بالتنسيق مع المجموعات ذات ا

توزيع مواد االستجابة للحريق، بما في ذلك طفايات الحريق ومجموعات اإلسعافات األولية لتسهيل استجابة الناس للحرائق وعالج   ▪

اإلصابات المحتملة. استبدال طفايات الحريق المستعملة بأخرى جديدة والتحقق من صالحية طفايات الحريق. يوصى خالل توزيع  

 التدريب على كيفية استخدامها والتأكد من إشراك النساء في مثل هذه التدريبات.   طفايات الحريق تقديم التوجيه/

 
 استخدام أدوات إدارة المعلومات  ✓

لرصد االستجابة للحريق   أداة مراقبة مواقع النازحين الموّسعة التنسيق مع فريق تنسيق مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات واستخدام  ▪

ن الثغرات، وتحديًدا المعلومات عن التوعية بالحرائق وتدابير التخفيف من آثار الحريق وتوفير أجهزة  في مواقع النازحين واإلبالغ ع

 طفايات الحريق. 

 

 توزيع األنواع المناسبة من وقود الطهي والتدفئة  ✓

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWIxNjc3NjItMTM4MC00YjY3LWFkYzgtYTUxZTQ1MThlMjgzIiwidCI6IjQ4NmZlNDJhLTg3ZDAtNDBlMi1hZjcxLWE5YjMzZWEzZmNkOSIsImMiOjF9
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إلى األسر األكثر ضعفًا، تمشيًا    توفير أجهزة التدفئة والطهي وأنواع الوقود المناسبة )من خالل تقديم المال أو القسائم أو المواد العينية(  ▪

غذائية في  الالالمذكرة التوجيهية الستجابة مجموعة المأوى والمواد غذائية الال مع مذكرة التوجيه الخاصة بمجموعة المأوى والمواد

 .  شمال غرب سوريا

النوع على   تجنب تخزين الوقود بكميات كبيرة، والتأكد من أن نوع الوقود مناسب للموقد. يمكن توزيع الوقود والمواقد من نفس ▪

 النازحين الجدد على دفعات. 

توجه الدخان إلى الخارج من خالل ثقب آمن   التوصيالت بشكل صحيح بما يضمن أن  والتوصيالت )األنابيب(يجب توصيل المواقد  ▪

 في الخيمة/المأوى. 

 االنفجار. توزيع منظمات الطاقة الكهربائية المتصلة بالبطاريات لتجنب حوادث  ▪

 
 إيجاد حلول ُمحسنَة للمأوى وأماكن المعيشة والمرافق  ✓

 توفير خيام ذات نوعية جيدة غير قابلة لالشتعال لتحل محل تلك الممزقة ذات النوعية الرديئة.  ▪

 الحالية.  المأوىزيادة سعة المأوى وتحسين الظروف المعيشية في  ▪

 منفصلة للطهي والغسيل لتجنب إشعال النار في أماكن المعيشة. توفير أماكن إضافية للمعيشة وتخصيص مساحات طهي  ▪

توفير مرافق/أماكن الطهي المشتركة حيث يمكن للناس استخدام الوقود لطهي الطعام بأمان وبعيًدا عن أماكن المعيشة. ومع ذلك،   ▪

 ق واسع في الوقت الحاضر.  فقد ال يتم استخدامها على نطا،  COVID-19ونظًرا للعوامل الثقافية والوضع الحالي لفيروس 

 

 ضمان التخطيط المناسب للموقع والحد من مخاطر الحريق.  ✓
الحفاظ على المواقع بحيث تكون نظيفة. منع حرق القمامة وتوفير سلل لجمع القمامة. زيادة الوعي بالتعاون مع مجموعة المياه   ▪

 والصرف الصحي. 

 ضمان التخطيط السليم للموقع، بما في ذلك إنشاء مطابخ مشتركة في مواقع النازحين. يجب إدراج الفواصل النارية في تصميم الموقع.   ▪

 يتوفر دعم تخطيط المواقع، بما في ذلك روابط للتدريبات والموارد على صفحة دعم تخطيط المواقع   ▪

support-planning-hub/site-turkey-operation-border-https://www.sheltercluster.org/x  الخاصة

 غذائية الخاصة. الالمواد بمجموعة المأوى وال

 
 المناصرة  ✓

المناصرة مع الجهات المانحة لتسليط الضوء على احتياجات االستجابة للحريق، بما في ذلك تمويل توزيع طفايات الحريق   ▪

 والوقود/المواقد على األسر المعيشية األكثر ضعفًا. 

 الطوارئ. المناصرة لتوفير مالجئ ذات جودة أفضل في حاالت  ▪

 الدعوة إلى توفير مالجئ انتقالية أفضل ومالجئ تحفظ الكرامة أكثر ويمكنها مقاومة الحرائق.  ▪

 المناصرة مع مديري المواقع لتوفير شبكات كهربائية آمنة على مستوى األسرة.  ▪

 المناصرة لتحسين الوصول إلى المواقع.   ▪

 
 

  

https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/guidance-note-shelter-and-nfi-response-nws
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/guidance-note-shelter-and-nfi-response-nws
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/site-planning-support
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/site-planning-support
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/site-planning-support
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 تدابير االستجابة للحريق 
 

 اإلعالم والتعليم واالتصال الرئيسية اتبع رسائل   ✓
إذا كانت مالبس الشخص مشتعلة فيها النيران، يجب أن يتوقف الشخص بمكانه ويسقط على األرض   --وتدحرج  وأسقطتوقف  ▪

 ويتدحرج إلطفاء النيران.  

لمساعدة في وقف الحريق من  إذا اندلعت النيران بالخيمة، تحقق من عدم وجود أحد في الداخل ثم اهدم الخيمة ل - احتراق الخيمة  ▪

 االنتشار.

 بّرد منطقة الحرق بالماء البارد أو قطعة قماش مبللة على الفور.   -الحروق   ▪

 بمجموعة إدارة وتنسيق المخيمات تتوفر المزيد من الموارد من مواد اإلعالم والتعليم واالتصال الخاصة  ▪

 

 استخدام نقاط مكافحة الحرائق  ✓
يجب أن تكون معدات مكافحة الحرائق ومرافق المياه متمركزة عند نقاط مكافحة الحرائق، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة وسرعة   ▪

 نشوب حريق.  في حالة 

 

 تنبيه المستجيبين للطوارئ  ✓
 الجهات الفاعلة المحلية مثل الدفاع المدني مجهزة وذات خبرة في االستجابة لحاالت الطوارئ بما في ذلك حوادث الحريق.   ▪

 

 اإلبالغ عن الحوادث  ✓
إدارة وتنسيق المخيمات بحيث يمكن تعميم تأكد من اإلبالغ عن الحادثة بطريقة عاجلة، مع توفير المعلومات المطلوبة إلى مجموعة  ▪

 . 1التقرير على الفور وتنسيق االستجابة. يمكن االطالع على مثال لتقرير حوادث مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات الموجود في الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cccmcluster.org/resources/fire-safety-iec-materials
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 أنشطة المجموعات المختلفة   

 

المجموعة  يجب أن تؤخذ مخاطر الحرائق وتدابير التخفيف واالستجابة الفعالة في االعتبار خالل مراحل تصميم المشروع وتنفيذه، وتتواجد فرق تنسيق  

ة وتنسيق المخيمات  غذائية وإدارالاللتقديم المزيد من الدعم في هذا الصدد. بغرض تقديم إرشادات أكثر تحديًدا إلى أعضاء مجموعتي المأوى والمواد  

 الذين يخططون التدخالت، يوضح هذا الجدول األنشطة ذات الصلة وفقًا لكل مجموعة.  

 

 غذائية الال مجموعة المأوى والمواد  مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات  

 النقدية/القسائم وما إلى ذلك( تقديم مواد غير غذائية )الوقود والمواقد والوسائل  لجان المخيم لالستجابة للحريق 

 توفير المالجئ المناسبة   أنظمة مراقبة الحرائق 

 رصد حالة المأوى  فرق مكافحة الحرائق 

 المناصرة إلنشاء مالجئ أفضل وتحفظ الكرامة أكثر  تدريبات االستجابة للحرائق 

 دعم تخطيط الموقع توفير معدات االستجابة للحرائق 

 إعادة تأهيل وإصالح المأوى/البنية التحتية النازحين مراقبة/تنسيق خدمات موقع

 غذائية الالإرشادات حول المساعدة التي تقدمها مجموعة المأوى/المواد  اإلبالغ عن الحوادث 

 المساعدة في مواجهة فصل الشتاء في الوقت المناسب  إدارة المعلومات في مواقع النازحين 

 رفع الوعي  رفع الوعي 

 

 

 مفيدة روابط 
 

 2015مجموعة أدوات إدارة المخيم لعام  •

   اإلنسانية  في االستجابة الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا - أسفيردليل  •

    جئيندليل طوارئ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الال •

 المذكرة اإلرشادية الخاصة بمجموعة إدارة وتنسيق المخيمات بشأن إنشاء المخيمات ومراكز اإليواء الجماعي •

 أداة مراقبة مواقع النازحين  •

 أداة مراقبة مواقع النازحين الموّسعة  •

 مواد اإلعالم والتعليم واالتصال الخاصة بمجموعة إدارة وتنسيق المخيمات  •

 COVID-19اصة بمجموعة إدارة وتنسيق المخيمات حول فيروس المذكرة التوجيهية الخ •

 COVID-19غذائية حول فيروس الالالمذكرة التوجيهية الخاصة بمجموعة المأوى والمواد  •

 غذائية في شمال غرب سورياالل االمذكرة التوجيهية الخاصة بمجموعة المأوى والمواد غير الغذائية حول استجابة مجموعة المأوى والمواد   •

 غذائية الال دعم تخطيط المواقع الخاصة بمجموعة المأوى والمواد موقع •

 غذائية )باللغة العربية(الالمواد اإلعالم والتعليم واالتصال بشأن السالمة الخاصة بمجموعة المأوى والمواد  •

 

 

 

 المالحق 

 

https://cccmcluster.org/resources/camp-management-toolkit
https://cccmcluster.org/resources/camp-management-toolkit
https://cccmcluster.org/resources/camp-management-toolkit
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://emergency.unhcr.org/
https://emergency.unhcr.org/
https://emergency.unhcr.org/
https://cccmcluster.org/documents/camp-establishment-guidance-notes
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzJkZTBiYWItMmY1MC00NmIxLTk4NTMtZWU4YWJiZTBmYjc2IiwidCI6IjQ4NmZlNDJhLTg3ZDAtNDBlMi1hZjcxLWE5YjMzZWEzZmNkOSIsImMiOjF9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWIxNjc3NjItMTM4MC00YjY3LWFkYzgtYTUxZTQ1MThlMjgzIiwidCI6IjQ4NmZlNDJhLTg3ZDAtNDBlMi1hZjcxLWE5YjMzZWEzZmNkOSIsImMiOjF9
https://cccmcluster.org/resources/fire-safety-iec-materials
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/covid19-snfi-cluster-recommendations-nw-syria20200729
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/covid19-snfi-cluster-recommendations-nw-syria20200729
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/covid19-snfi-cluster-recommendations-nw-syria20200729
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/covid19-snfi-cluster-recommendations-nw-syria20200729
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/guidance-note-shelter-and-nfi-response-nws
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/site-planning-support
https://www.sheltercluster.org/x-border-operation-turkey-hub/documents/iec-material-fire-safety
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 مثال عن تقارير الحوادث الخاصة بمجموعة إدارة وتنسيق المخيمات   - 1الملحق  
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 بيانات مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات بشأن نقاط مكافحة الحريق في مواقع النازحين:   -   2الملحق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

غذائية بشأن السالمة من  ال ال مواد اإلعالم والتعليم واالتصال الخاصة مجموعة المأوى والمواد    -   3الملحق  
 الحرائق 

 

 

 

 


