مكاتب ومراكز األكاديمية – أطر العمل
واألدوات والمنهجيات
خالل السنوات الخمس القادمة ،تسعى األكاديمية
إلى تدشين عشر مراكز لها في المناطق والدول
المستهدفة ،بما يعزز من قدرة الوصول إلى
المجتمعات األكثر عرضة .وسوف تصل خدمات المراكز
خالل هذه السنوات إلى  40دولة في مختلف مناطق
أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا وأوروبا.
يعمل كل مركز من مراكز األكاديمية على التواصل
مع الجهات المحلية واإلقليمية ذات العالقة ،وعلى
استطالع وتقدير احتياجات المجتمعات المحلية،
والتأسيس لشراكات استراتيجية.
سيتم إنشاء مجموعات استشارية لمراكز األكاديمية
تضم خبراء على الصعيدين المحلي واإلقليمي لكل
مركز وذلك لدعم آليات وضع وتطوير استراتيجيات
العمل في المركز المعني؛ حيث سيتم تحديد االحتياجات
التعليمية وترشيح/اقتراح الجهات المعنية بالشراكات
المحلية واإلقليمية للتعاون معها واالستفادة من
تجاربها وخبراتها.
إننا حريصون على التعاون والتواصل مع مختلف
الجهات ذات العالقة بهدف إعداد تجربة تعليمية رائدة
لألفراد والمنظمات .وستركز أطر العمل على
السياقات المحلية ،مع مناهج تدريبية وتعليمية تدمج
بين األسلوب المباشر واألدوات الرقمية والدعم
واإلشراف المستمر.

أما البرامج والمساقات التدريبية فسيتم تحديدها لكل
مركز باالستناد إلى احتياجات الدولة و/أو المنطقة ،مع
الحرص على تعديل المعايير العالمية ذات الصلة بعمل
األكاديمية لتالئم السياقات المحلية.

أكاديمية
الريادة في العمل
اإلنساني

جهات التعاون والشراكات
يشكل التعاون العنصر األساس في تحقيق الجاهزية
المطلوبة بشكل ملح لمواجهة تحديات الكوارث
والطوارئ اإلنسانية على نطاق متزايد االتساع .إننا
حريصون على التعاون وعلى توفير فرص الشراكة
مع قطاعات المؤسسات والشركات ،ومع األفراد
المتخصصين ،واألكاديميا ،والجهات والمنظمات
الدولية ،والحكومات ،والمنظمات غير الحكومية ،من
مختلف أنحاء العالم ،وذلك لتوفير تجربة تعليمية رائدة
ومتميزة من حيث المناهج والمحتوى واالدوات لألفراد
والمنظمات على حد سواء .ويتمثل هدفنا الرئيسي
في بناء شبكة تعاون متكاملة ذات قدرة وصولية عالية،
خاصة في الميدان (على األرض) ،حيث تكون الحاجة إلى
ً
إلحاحا.
الموارد التعليمية أكثر
إننا نتطلع إلى عالم تتوفر فيه لألفراد قدرة وجاهزية
عالية للتعاطي مع األزمات في دولهم.
انضموا إلينا لوضع حد الحتماالت حصول أسوأ أزمات
إنسانية في تاريخنا المعاصر.
humanitarianleadershipacademy.org
@academyhum

“لتحقيق ذلك ،أكدت التوصيات على ضرورة االستثمار بشكل أكبر في دعم وتقوية قدرات األطراف المحلية الفاعلة .ومن األمثلة
اإليجابية على ذلك ،ما نشهده من جهود لتأسيس أكاديمية الريادة في العمل اإلنساني ،وهي أكاديمية تسعى إلى تدريب الجيل
الجديد من رواد وناشطي العمل اإلنساني واإلغاثي ،خاصة في المناطق والتجمعات السكانية األكثر عرضة لألزمات والكوارث”.
خالصة تقرير القمة العالمية اإلنسانية عن نتائج االستشارات

أكاديمية الريادة في العمل اإلنساني هي مبادرة عالمية تم إطالقها لتعزيز فرص التعاون
وآفاق الشراكات في مجال العمل اإلنساني ،وذلك لتمكين السكان المحليين من االستعداد
لألزمات والتعاطي معها بشكل أفضل والتعافي منها بصورة أسرع.
ما هي التحديات األبرز في قطاع
العمل اإلنساني؟
ً
وتحديدا منذ
على مدار السنوات العشر الماضية،
التسونامي الذي شهدناه في آسيا ،ارتفع عدد الكوارث
واألزمات اإلنسانية بشكل بارز ،حيث نذكر على سبيل
المثال ،النزاعات في سوريا والدول األخرى ،والكوارث
المرتبطة بالتغير المناخي مثل األعاصير في الفلبين،
والزالزل في نيبال وتايوان ،واالرتفاع في عدد األزمات
الصحية الطارئة على الصعيد العالمي مثل انتشار
فيروس إيبوال .هذه األزمات ذات الطبيعة اإلنسانية
ً
ً
ً
وتأثيرا ،كما أنها أصبحت أكثر
وانتشارا
حدوثا
باتت أكثر
ً
تعقيدا ،ما يعني أن التعاطي معها والدعم اإلنساني
ً
غالبا ما يكون أكبر من القدرة
المطلوب في سياقها
ً
ميدانيا.
المتوفرة
ً
ً
كافيا للتعاطي مع
عموما
إن مستوى الجهوزية لم يعد
هذه االحتياجات المتزايدة .فهناك نقص على صعيد
الكفاءات البشرية المؤهلة والخبيرة ،وعلى صعيد
الموارد الالزمة خاصة في الساعات األولى الحرجة
والتي تشهد خسارة كبيرة في األرواح.

وعليه ،فإن التبعات ستكون كارثية في حال لم يتم
تكييف القدرات الالزمة ورفع مستوى الجهوزية لمثل
هذه الحاالت.

ً
ً
نوعيا؟
فارقا
كيف سنحقق
بالتنسيق مع الجهات واألفراد على المستويات المحلية
ً
حاليا على إعداد
واإلقليمية والدولية ،يجري العمل
الموارد واألدوات الالزمة لرفع الكفاءات لألكاديمية .إن
دعم األفراد على المستوى المحلي يتيح لهم جاهزية
أفضل للتعامل مع أي كارثة أو أزمة ،ويرفع مستويات
قدرتهم على مواجهة هذه الحاالت لمدة أطول
والتعافي منها بشكل أفضل.
كما أن اعتماد نهج التعاون يعني بالضرورة تطوير
شبكات لتبادل الخبرات والكفاءات والتجارب بما يمكّن
من استثمارها وتطبيقها بشكل مباشر بمجرد حدوث
أي أزمة أو كارثة إنسانية .وستشكل هذه الشبكة
ً
ً
مستداما آلليات تبادل المعارف والخبرات
نموذجا
في هذا المجال.

“إننا عالقون في سباق ما بين العدد المتزايد للتحديات اإلنسانية وبين قدرتنا على التأقلم

والتعافي ،في سباق ما بين اإلنسانية والكوارث  ...وهو سباق لسنا المتقدمين فيه حتى اآلن”.
اللورد آشدون ،استعراض مواجهة حاالت الطوارئ اإلنسانية ()Lord Ashdown, Humanitarian Emergency Response Review
Registered charity in England and Wales (1161600) and a company limited by guarantee in England and Wales (9395495).

عناوين مكاتب ومراكز األكاديمية حول العالم
إعصار هايان:
في  8تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2013ضرب اإلعصار المداري هايان
المناطق الوسطى في الفلبين بقوة تدميرية
بلغ اتساعها أكثر من  100ميل .وفاقت سرعة الرياح
 300كلم في الساعة ،ترافقت مع سيول وأمطار
مدارية ،وارتفاع في الموج إلى أكثر من  7أمتار تسببت
في تدمير المناطق الساحلية .أدى إعصار هايان إلى
تضرر أكثر من  14مليون شخص ،منهم  5ماليين
شخص تضررت منازلهم أو دمرت بالكامل؛
كما سجلت وفاة أكثر من  6000شخص
بحسب التقديرات (المرجع :لجنة
طوارئ الكوارث).

النزاعات:
أدى النزاع في سوريا إلى أكبر
أزمة إنسانية في العالم منذ الحرب
العالمية الثانية ،نتج عنها تهجير حوالي
 13.5مليون شخص داخل سوريا ،و4.39
مليون شخص الجئ في دول الجوار – ومنهم
 1.4مليون طفل .وتحتاج هذه الفئات إلى
دعم إنساني متزايد وضخم ،يفوق بمراحل
ً
حاليا (المرجع :وزارة التنمية
ما يتو فر
الدولية البريطانية).

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

األزمة الصحية
على المستوى العالمي:
ً
ً
قاسيا
تذكيرا
شكّل تفشي فيروس إيبوال
للمجتمع الدولي بمدى هشاشة األنظمة
الصحية والنقص الحاد في بعض الموارد الصحية
األساسية في عدد من المناطق والدول حول
ويقدر عدد
العالم ،لعل أبرزها دول غرب أفريقيا.
ّ
الحاالت التي تم تأكيدها أو االشتباه بإصابتها
بفيروس إيبوال حول العالم بأكثر من 25,500
حالة ،وأكثر من  10,600حالة وفاة
(المرجع :منظمة الصحة العالمية،
نيسان /أبريل .)2015

اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

شرق أفريقيا:
في  ،2011شهدت مساحات
واسعة من إثيوبيا وكينيا والصومال
ً
حديثا-
وجمهورية جنوب السودان -المتأسسة
أزمة جفاف حادة أدت إلى حرمان أكثر من  13مليون
شخص من احتياجاتهم األساسية من المياه والغذاء
والرعاية الصحية .وكانت أزمة الجفاف هذه من األسوأ
ً
عاما ،وقد أدت إلى نزوح
على صعيد العالم منذ 25
ً
هربا من
مئات اآلالف من السكان من الصومال
الجفاف والنزاعات ،حيث تأثرت بعض مناطق
الصومال بالمجاعة الحادة (المرجع:
لجنة طوارئ الكوارث).

ﻏﺮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
– ﺷﺮق
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﺟﻨﻮب
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

تسونامي المحيط
الهندي (جنوب شرق آسيا):
أدى تسونامي المحيط الهندي الذي اجتاح
مناطق واسعة جنوب شرق آسيا في  26كانون
األول /ديسمبر  2004إلى مقتل أكثر من  230ألف
شخص في  14دولة ،حيث ضربت أمواج هائلة فاق
ً
عد
علوها 30
وي ّ
مترا التجمعات السكانية الساحليةُ .
تسونامي  2004من أسوأ الكوارث الطبيعية على
الصعيد اإلنساني في التاريخ كله من حيث عدد
الوفيات التي تسبب بها ،وقد تركزت األضرار
بشكل خاص في إندونيسيا ثم سريالنكا
والهند وتايالند (المرجع :لجنة
طوارئ الكوارث).

الكونغو:
ّ
المسلحة بين
أدت االشتباكات
ّ
المتمردة
قوات الحكومة والفصائل
ّ
شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية في
 2008إلى نزوح أكثر من  1.5مليون شخص.
وفي ظل استمرار القتال ،فإن مجموعات كبيرة
من السكان شرقي الكونغو ال تزال عرضة لمخاطر
انعدام األمن ،والتهجير والنزوح ،واحتماالت
الوفاة من أمراض يمكن الوقاية منها في حال
توفر خدمات الرعاية الصحية األساسية
الالزمة على نطاق أوسع (المرجع:
لجنة طوارئ الكوارث).

في السنة األولى

السنتان الثانية والثالثة

السنتان الرابعة والخامسة

•وتجهيز مراكز لألكاديمية في كينيا والفلبين ،وبدء العمل في الشرق األوسط.

•إنشاء وتجهيز مراكز لألكاديمية في إندونيسيا وبنغالديش والمملكة المتحدة/أوروبا ،وذلك خالل السنة الثانية.

•إنشاء وتجهيز مركزين لألكاديمية في أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا.

•تدريب  1100من العاملين في القطاع اإلنساني بشكل مباشر ،وذلك من خالل مجموعة من المساقات والبرامج

•إنشاء وتجهيز مراكز لألكاديمية في غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا ،وذلك خالل السنة الثالثة.

•تدريب  44,000من العاملين في القطاع اإلنساني من خالل مجموعة من المساقات والبرامج التدريبية

التدريبية والتثقيفية المعدة بعناية ،ومع الحرص على نوعية التعليم والتدريب.

•تدريب  3700من العاملين في القطاع اإلنساني خالل السنة الثانية ،و 5400خالل السنة الثالثة ،وذلك من خالل

والتثقيفية ذات الجودة والنوعية؛ مع تدريب  14,700من هؤالء بشكل مباشر في مراكز ومكاتب األكاديمية.

ً
نظاما لضمان الجودة،
•إعداد وتطوير المنصة الرقمية العالمية ،وتشغيلها بصورة تجريبية؛ وتشمل هذه المنصة

مجموعة من المساقات والبرامج التدريبية والتثقيفية ذات الجودة والنوعية.

•رفع عدد األشخاص المؤهلين للتعاطي بفعالية مع األزمات والكوارث اإلنسانية في مختلف المجاالت

ً
متخصصا في مجال قطاع العمل اإلنساني.
ونظام مجموعات رقمية ،ومحرك بحث

•رفع عدد األشخاص المؤهلين للتعاطي بفعالية مع األزمات والكوارث اإلنسانية إلى  50000شخص ،وذلك من

المطلوبة إلى  150,000شخص في سياق برنامج “جوازات السفر اإلنسانية”.

•إعداد وتطوير ست دراسات حالة عن أفضل الممارسات في قطاع البرمجيات الخاصة بالكوارث ،ودمج هذه

خالل تطوير برنامج “جوازات السفر اإلنسانية”.

•التعاون مع  40جهة من الجهات التدريبية المحترفة ألجل تطوير نهج التدريب وضمان استدامة

البرمجيات في المناهج والمساقات التدريبية/التعليمية.

•التعاون مع  20جهة من الجهات التدريبية الرئيسية لتطوير نماذج العمليات وآليات العمل بما يضمن االستدامة

جهودهم وبرامجهم.

•إعداد وتطوير نسختين تجريبيتين من “جواز السفر اإلنساني” كمستند ّ
يوثق المعارف والمهارات المكتسبة في

والكفاءة والفعالية واسترداد التكلفة.

هذا المجال.

