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 قدراتال وتطویرأفضل" لتعزیز  استجابةورشة عمل مشروع "نحو بناء 
والناشطین في مجال تقدیم الخدمات اإلنسانیة من جمیع أنحاء العالم، حكومیة الموظفي المنظمات غیر قدرات لتعزیز سعیاً 

 تأمین ق باالستجابیة فیما یتعل متھایسمح بتحسین قدربشكل على التواصل مع أنظمة التعاون والتنسیق اإلنسانیة ومساعدتھم 
  .سلسلة من ورشات العمل، على مدار یومین لكل ورشةھذه ال، یتم تنظیم موعات البشریة المتأثرة باألزماتالمجاحتیاجات 

 
 شھر أیلول (سبتمبر). إلى آب (أغسطس) شھر من إنعقادھا موعد تغیر تم وقد سابقاً  الورشة ھذه عن اإلعالن تم: مالحظة

 
 محورھاأھداف الورشة و

 
یة بغ تفاعل مع منظومة العمل اإلنسانيتحدید الطریقة األفضل للفیھا على مساعدة المشاركین ھذه إلى تھدف ورشة العمل 

 المجموعات البشریة المتأثرة باألزمات. تیاجات حال تھماستجابتحسین مستوى 
 

بیل على سفیھا، وحكومیة المنظمات غیر ودور ال ة،اإلنساني الدولی لمنظومة العملالمختلفة  المكوناتبشرح ورشة وستقوم ال
 : المثال

 )ةالعنقودیالمقاربة التنسیق ( •

 تمویل العمل اإلنساني)آلیات التمویل ( •

 ومنسقو العمل اإلنساني) ،اإلنسانیة المحلیةالعمل فرق القیادة ( •
 

 ھذه الورشة؟ المشاركة في م ل

 .مع احتیاجاتھا فضلاالستجابة األالبشریة التي تخدمھا من قدرتك على ستستفید المجموعات  •
كثر أمع الشركاء بشكل تعاون برامج أفضل عن طریق الة التي تعمل فیھا من قدرتك على تصمیم منظمالستفید ست •

 . فعالیة
 اإلنساني.منظومة العمل قوم بتطویرقدراتك على العمل ضمن ألنك ست عملیاً و شخصیاً أنت ستستفید  •

 
 ھذه الورشة؟ لمن 

 
حكومیة على المستویات الفي المنظمات غیر العاملین البرامج  مسؤوليمدراء واحتیاجات  بشكل أساسيھذه الورشة تلبي 

قدراتھم سین یریدون تح لعاملین الذینلوھي مناسبة كذلك اإلنسانیة.  االستجابةمجال في تختص في العمل التي والدولیة المحلیة 
 مستقبلیة. الطوارئ الكوارث ولل االستعدادو ةالدولی ةاإلنسانیفیما یتعلق بالمنظومة ومعلوماتھم 

 
 ماذا ستتعلم؟

 
 ن وصف: وتطیع المشاركسالیوم الثاني من ورشة العمل سی نھایةفي 

ة، وسیصبحون أكثر درایة فیما یتعلق بكیفیة تعامل األفراد والمنظمات معھا، وتحدید تكالیف الدولی ةاإلنسانیالمنظومة  •
 وفوائد ذلك.

 . ةالدولی ةاإلنسانیفي المنظومة أھم أدوات التنسیق وھي إحدى  ،ةالعنقودیالمقاربة  •
 .كیفیة التوصل إلیھاو ةالدولی ةاإلنسانی ومةنظمالتمویل األساسیة داخل المصادر  •
 .األساسیة ھمومسؤولیاتاألعضاء الھامین فیھا وأدوار  ةالدولی ةاإلنسانی ومةنظمداخل ال ةالقیادی یةالھیكل •
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 خلفیة: 

 
ستجابة ابناء  مشروع " نحوبتمویل  ةاألمریكیلوكالة التنمیة التابع  "لكوارث الخارجیةلمكتب المساعدات األمریكیة "یقوم 

 )كنسیرن(بالتعاون مع منظمة بإدارة المشروع   International Medical Corps الھیئة الطبیة الدولیةوتقوم  ".أفضل
من خالل مجموعة متمیزة من المناھج المشروع  ویتم تنفیذ مبادرة ھارفارد اإلنسانیة.مع و Concern Worldwideالعالمیة 

  للمؤّسسات الثالث. دمج الخبرات العملیة والتقنیةعلى التي تعتمد 
 

 العملیة: 
 

 وسیتم تأمین إقامة المشاركین.  ،2015) عام سبتمبر( أیلول 29-28بتاریخ  الورشةسیتم عقد 
 

 . 2015 ،أیلول 29یوم  اً وتنتھي الساعة الخامسة مساء أیلول 28یوم  ستبدأ الورشة الساعة الثامنة صباحاً 
 

في ضافیة إ مادیةأیضاً تحدید أیة تكلفة لمشاركین ویمكن لالمشروع. إدارة من قبل السكن والمأكل تكالیف كافة سیتم تغطیة 
  : تكالیف المواصالت). مثالً استمارة المشاركة الخاصة بھم. (

 
 مراسلتنا على عنوان البرید اإللكتروني التالي: یمكنك ،طلب معلومات إضافیةل وأ ،للمشاركة بھذه الورشة

BBR@internationalmedicalcorps.org 
 

   . 2015) أغسطس( آب 61 ھو: ةالنھائیالطلبات موعد تقدیم 
 

ة باختیار عن الورشالمسؤولون قوم سی ،طلباتالكمیة كبیرة من تقدیم في حال وسیتم إرسال تأكید للمشاركین في حال قبولھم. 
 لضمان مشاركة متنوعة. ممكنة أفضل مجموعة 
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