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یلبي نھج االستجابة اإلنسانیة االحتیاجات 
الفوریة ویھیئ الظروف المالئمة للمرونة

یشتمل ذلك على:
التوقع واإلنذار المبكر

االستجابة اإلنسانیة الواعیة بالمخاطر
التركیز على السكان األكثر تضرًرا



تلتزم میرسي كوربس بتقدیم،
المساعدة السریعة المدفوعة باالحتیاجات 

سواء كانت صدمة مفاجئة أو أزمة ناشئة ببطء، سواء كان 
التھدید طبیعًیا أو سیاسًیا، بغض النظر عن مدى تعقید البیئة، 

تلتزم میرسي كوربس بتقدیم مساعدة سریعة مدفوعة 
باالحتیاجات.

 حاالت الطوارئ
 الحادة

 أزمة بطیئة
 الحدوث

 أزمات
 معقدة

نحن نتمتع بالمرونة والقدرة على 
التكیف، مدفوعین بالواجب اإلنساني 
لتلبیة االحتیاجات الفوریة لألشخاص 

األكثر تضرًرا.  من األزمات.

نحن نساعد المجتمعات على االستعداد 
واالستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة عند 
ظھورھا، مع وضع األسس للصمود 

حتى في أكثر الحاالت اإلنسانیة قسوة.

 یتطلب العمل في أكثر األزمات تعقیًدا 
إدارة تكیفیة واستعداًدا تشغیلًیا؛ ونحن 

ملتزمون.

بتعزیز قدرات االستجابة داخل فرقنا 
ومجتمعاتنا وشركائنا.



نلتزم بالمبادئ اإلنسانیة المتمثلة في اإلنسانیة وعدم التحیز 
والحیاد واالستقالل. نقوم بالعمل اإلنساني على أساس الحاجة. 

وال تنحاز میرسي كوربس إلى أي طرف في نزاع، وال 
تشارك في خالفات ذات طبیعة سیاسیة، أو دینیة، أو عرقیة، 

أو ما شابھ. ومع ذلك، یمكننا أن نندد بالظلم والفظائع عند 
معرفة وقوعھا. 

نحن نركز على احتیاجات وأولویات وحقوق السكان المتضررین، ونخضع 
للمساءلة أمامھم.

وتجاه أولئك الذین لدیھم القدرة على التعامل مع المشكالت العملیة. نحن نتحمل 
مسؤولیة تجاه جمیع أصحاب المصلحة لدینا - وأھمھم أولئك األكثر تأثًرا بجھودنا 

- الستخدام الموارد بكفاءة وفعالیة. نلتزم بمواءمة تأثیرنا مع نوایانا من خالل 
آلیات ردود فعل قویة وشاملة. 

نعمل بنزاھة وشجاعة وصدق واحترام.

نحن نفعل الشيء الصحیح حتى عندما ال یراقبنا 
أحد، ونتبع المنھج الخاص

بعدم التسامح مع االحتیال والفساد واالستغالل.

تماشًیا مع قیمنا التنظیمیة، ُتعد المبادئ اإلنسانیة جوھریة لتحقیق مھمة میرسي كوربس. 
نظھر ھذه المبادئ في ثقافتنا، وفي كل جانب من جوانب تصمیم البرامج وأنظمة التشغیل الخاصة بنا. 

 مبادئنا تقود عملنا

المبادئ اإلنسانیة  النزاھة المساءلة

نحن ندمج مراعاة ظروف النزاع وعدم إلحاق الضرر في كل 
مرحلة من مراحل استجاباتنا. نحن نستثمر في التحلیل العمیق 

لدینامیات القوة ومحركات الصراع ونحدد بشكل استباقي، لیس فقط 
ما یؤدي إلى تفاقم التوترات داخل المجتمعات وفیما بینھا، ولكن ما 

یمكن أن یدعم التماسك االجتماعي في األیام األولى لألزمة. 

نلتزم بتحویل القوة نحو المجتمعات التي نخدمھا. نعتقد أن أولئك 
المتأثرین بأكثر تحدیات العالم تعقیًدا لدیھم القدرة على تحدید حلولھم، 

وأن ھذه الحلول أقوى بشكل جوھري نتیجة لذلك. وإدراًكا منا أن 
منظمتنا في موقع قوة، فإننا نلتزم أیًضا باستخدام القوة بشكل مسؤول. 

ننفذ استجاباتنا اإلنسانیة مع مراعاة تأثیرنا البیئي 
بعنایة، ونقوم بتقلیل ھذا التأثیر حیثما أمكن ذلك. ال 
یتعلق ھذا فقط بالبرامج الفردیة ولكن أیًضا ببصمتنا 

المناخیة العالمیة. نحن ندرك أھمیة النظم البیئیة 
الصحیة للنھوض بالنتائج اإلنسانیة وحمایتھا في 

األماكن التي نعمل فیھا. 

 اإلشراف البیئي تحویل القوة نحو المجتمعات التي نخدمھا "مراعاة ظروف النزاع و"ال ضرر وال ِضرار



نحن ندعم األشخاص األكثر احتیاًجا 
إنسانًیا. نتعامل بشكل مباشر مع 

المشاركین لفھم قدراتھم ونقاط ضعفھم 
في كل سیاق فرید. 

من خالل التحقیق في العوامل الجغرافیة واالجتماعیة 
التي تؤدي إلى حالة الضعف، یمكننا فھم أنواع 

التھدیدات التي تواجھھا المجموعات المختلفة بشكل 
أفضل، وإبالغ السكان الذین نشاركھم في التدخالت 

المستقبلیة، وكیف نشاركھم. نحن نسعى جاھدین لعدم 
ترك أحد خلف الركب.

 
مع إدراك أن غالبیة االستجابة األولى تأتي من داخل 

المجتمعات نفسھا، فإننا نعمل مع المجتمعات 
لالستعداد واالستجابة بشكل أفضل.

 
مع وضع أكبر االحتیاجات اإلنسانیة في االعتبار، 
نعمل على فھم ومعالجة القیود النظامیة واختالالت 

القوة التي تمنع الناس من الوصول إلى الخدمات 
المطلوبة أو التأثیر علیھا. 

الحتمیة: مشاركو المركز



یكون تأثیرنا أقوى عندما 
نعمل في تعاون وشراكة. 

یبدأ ھذا بمشاركة ھادفة وقیادة أفراد المجتمع 
المتضررین من األزمة ویمتد إلى مجموعة من 

الشراكات من المحلیة إلى العالمیة من المجتمعات إلى 
القطاع الخاص إلى المجتمع المدني والحكومات 

والمانحین. تستند شراكاتنا إلى فھم قوي للبیئة التي 
نعمل فیھا، بناًء على تحلیالت األزمات لدینا، وتحلیالت 

 الطاقة، وتقییمات السوق المتعمقة. 

إدراًكا ألھمیة وتأثیر االستجابات التي تتم بقیادة محلیة، 
فإننا نطور بنشاط شراكات عادلة وذات مغزى مع 
الجھات المستجیبة المحلیة الذین یمثلون ویخدمون 

المجتمعات التي تعمل فیھا میرسي كوربس. 

ندعم أوالً االستجابة اإلنسانیة بقیادة محلیة، وال نتدخل 
إال عندما نتمكن من إضافة قیمة، ونتراجع عن عمد 

عندما ال تكون ھناك حاجة إلینا.

 الحتمیة: بناء الشراكات



نحن نركز على القضایا التي تھم. في أثناء االستجابات، 
نستخدم نفوذنا لفتح وصول المساعدات اإلنسانیة وتعزیز 
الحمایة من المدنیین، مع الضغط دائًما من أجل استجابة 

أكثر فعالیة وتنسیًقا لالحتیاجات. 

على المستوى العالمي، نرفع صوتنا بشأن االتجاھات 
العالمیة بما في ذلك أزمة المناخ والصراعات الناشئة 
وانعدام األمن الغذائي المتزاید والفجوة المتزایدة في 

التمویل اإلنساني. 

نعزز صوتنا في اللحظات االستراتیجیة للتأثیر على 
السیاسات والممارسات التي تقوي العمل اإلنساني بشكل 

مباشر. وفًقا إلى المبادئ اإلنسانیة، نتعامل مع صناع 
القرار على كل المستویات لتقدیم مساعدة فعالة ومؤثرة. 

ننخرط بشكل استباقي في أنظمة التنسیق، وضم األصوات 
مع اآلخرین لضمان دفعنا للتمیز التقني والسعي بشكل 

استباقي لخلق المزید من المسارات لالستجابة اإلنسانیة 
بقیادة محلیة. 

 حتمیة: تأثیر صوتنا

نحن نستثمر في بناء قاعدة معارف أعضاء الفریق ومھارات التفاوض 
العملي والدعوة واإلقناع للتأثیر على السیاسات والممارسات خارج 

مؤسستنا، بما في ذلك المناقشات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة الرئیسیة. 

من خالل قنوات االتصال الخاصة بنا وفي وسائل اإلعالم، نشھد على 
االحتیاجات اإلنسانیة ونصدر دعوات للعمل، مما یزید من الرؤى 

ووجھات النظر المباشرة من فرقنا وشركائنا والمجتمعات المشاركة التي 
نعمل معھا. 



الحتمیة: تعزیز تأثیرنا

نقدم برامج إنسانیة تكیفیة كي
تلبي االحتیاجات األكثر إلحاًحا.

استجاباتنا بسیاقات محددة وتركز على االحتیاجات 
السائدة في أزمة معینة. نحن نركز على األنشطة التي 

تساھم في رفع مستوانا ألعلى النتائج من: األمن 
الغذائي، والفرص االقتصادیة، والسالم والحوكمة 

الرشیدة، واألمن المائي.

نحن نتعاون ونبتكر ونعزز تأثیرنا من 
خالل ممیزاتنا الثالثة.

نلتزم بالتمیز والتحسین المستمر والتكیف مع النھوج 
الخاصة بنا لتلبیة االحتیاجات الفوریة على أفضل وجھ 

وبناء القدرة على الصمود. 



تحلیل األزمة
یتطلب التعقید المتزاید باستمرار وقلة وصول المساعدات اإلنسانیة في األماكن التي نعمل 
فیھا فھًما متعمًقا لمحركات األزمات والتكیف مع الدینامیكیات المتغیرة وتوقع صراع الغد 

والصدمات المتعلقة بالمناخ.

یفید التحلیل العمیق في عملیة صنع القرار لدینا ویؤدي إلى تأثیر أكبر، حتى في أكثر 
المواقع صعوبة. یتم تحدید نھجنا حسب السیاق واالحتیاجات، مع وجود فرق تحلیل 

مخصصة وعملیات مدمجة على مستوى البرنامج. 

 تمكننا خبرتنا التحلیلیة الفریدة، المدعومة بأحدث التقنیات، من تحدید االتجاھات الناشئة، 
بما في ذلك النمذجة التنبؤیة، حتى یتمكن صناع القرار لدینا من توقع صدمات جدیدة.

تماشًیا مع التزامنا بإعداد البرامج بأن نكون مدفوعین باألدلة، فإن تحلیلنا یقود استجابتنا 
لالحتیاجات الفوریة، ویقود عملنا المبكر لبناء القدرة على الصمود، وقدرتنا على إدارة 

 المخاطر في السیاقات المعقدة. 

الحتمیة: تعزیز تأثیرنا



الدفع النقدي على نطاق واسع
 ُنقدم أفضل برامج النقد في فئتھا فضالً عن برمجة القسائم، فنحن معروفون بتقدیمنا جودة عالیة على نطاق 

واسع، وغالًبا في سیاقات صعبة وعالیة المخاطر.

إن أعمالنا مدفوعة بالتكنولوجیا والبحث وترتكز على مبادئ الشمول والمساءلة والتنفیذ التعاوني. طوال الوقت، 
نعرض أفضل الممارسات في تنفیذ نھوج سلیمة لحمایة البیانات. 

نحن رواد في مجال النقد ونحظى باالحترام كشركاء مبتكرین وفعالین في االتحادات ومجموعات العمل 
والمبادرات المشتركة بین الوكاالت. على المستوى العالمي، تمنحنا قیادتنا التعاونیة صوًتا مؤثًرا في المناقشات 

السیاسیة والتشغیلیة حول مستقبل النقد المالي في قطاعنا. 

نحن نربط باستمرار ونعمل على ربط المساعدة النقدیة والقسائم عالیة الجودة بالبرمجة التكمیلیة ؛ وھذا یدعمنا 
لتحقیق أقصى قدر من التأثیر وبناء األسس لمزید من الدعم المنتظم على المدى الطویل. نحن ندرك أن األموال 

النقدیة یمكن أن تكون نقطة ضغط رئیسیة للحفاظ على األسواق خالل األزمات، وتقلیل االنتكاسات في 
االقتصادات المحلیة، ودعم األسر لتلبیة احتیاجاتھا. في وقت مبكر من استجابتنا، نستكشف الروابط مع أنظمة 

 الحمایة االجتماعیة أو نھوج التنمیة االقتصادیة األخرى لتمكین مسار نحو انتعاش أكثر استدامة. 

الحتمیة: تعزیز تأثیرنا



المشاركة المجتمعیة
یعد عملنا في المشاركة المجتمعیة أمًرا أساسًیا لتلبیة االحتیاجات الفوریة وتقلیل المخاطر مع تعزیز األنظمة 

المحلیة واحترام الحقوق األساسیة وتقدیم الخدمات األساسیة على المدى الطویل. یعني ھذا في األساس 
االستماع والمشاركة مع المجتمعات المتأثرة في اتخاذ القرارات التي ستؤثر على حیاتھم ورفاھیتھم.

إدراًكا بأن الوصول إلى المعلومات لیس حًقا أساسًیا وخدمة فحسب، بل ھو أیًضا تمدید السلطة،ونحن نكرس 
جھودنا لتعزیز الوصول الشامل إلى المعلومات الموثوق بھا التي نضع ثقتنا فیھا. لطالما كان ھذا حجر الزاویة 

لالستجابة اإلنسانیة الخاضعة للمساءلة وھو اآلن أكثر أھمیة في وقت تتزاید فیھ المعلومات المضللة 
والمغلوطة. 

إن استجابتنا اإلنسانیة ال تحل محل أو تستبدل تقدیم الخدمة الحالیة، بل تعزز وتسد الثغرات في األنظمة الناتجة 
عن عدم المساواة أو األزمات. نقوم بدمج مراعاة ظروف النزاع والتماسك االجتماعي في استجابتنا لتعزیز 
الثقة والصالت داخل المجتمعات المتأثرة واألنظمة المحلیة وفیما بینھا، وبناء األساس لسالم طویل المدى 

وحوكمة رشیدة. 

الحتمیة: تعزیز تأثیرنا



نحن ندعم الناس للتأقلم 
والتكیف واالزدھار في 

نھایة المطاف.
نحن ندرك أنھ في أكثر بیئات األزمات تعقیًدا، فإن 

االنتقال من االستجابة إلى االنتعاش ال یكون مساره 
خطًیا، أو مستداًما،

في جمیع الحاالت. غالًبا ما تتكرر األزمات في 
السیاقات التي نعمل فیھا.

لذلك، فإننا نركز على تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة 
األكثر إلحاًحا واالستثمار في وقت مبكر في وضع 
األسس لبناء القدرة على الصمود. نحن نستثمر في 
دعم األنظمة المحلیة الشاملة لتعزیز قدرة األفراد 

والمجتمعات على التعامل بشكل أفضل مع األزمات 
الحالیة وفي المستقبل.
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