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حول الموارد

هو برنامج تعلّم إلكترونيّ يستخدم أحدث )» (Mission Readyال ّتدريب :إلى أيّ ح ّد يحاكي ال ّتدريب الواقع؟ إنّ برنامج «ميشن ريدي
تقنيّات األلعاب لتعزيز عمليّة ال ّتعلّم الحقيقي ،من «وجهة نظر المُستخدم» ،مُستخدمًا أيضًا أشرطة الفيديو .بواسطة ك ّل هذه ،يتحدّى البرنامج
المشاركين ليجيبوا عن أسئلة ولي ّتخذوا قرارات ،تلحقها تغذية استرجاعيّة لمساعدة المُشاركين على فهم ك ّل قرار ُم ّتخذ وال ّتعلّم منه .إنّ
استخدام هذه السيناريوهات ال ّتفاعليّة ،مرفقة بموا ّد مكتوبة وأخرى مُصوّ رة ،يؤدّي إلى تعلّم إلكترونيّة غنيّة

ع عن الدّورة :إدارة األمن الميدانيّ

تهدف دورة إدارة األمن الميدانيّ إلى تعميم البرتوكوالت األمنيّة القائمة والسّوكيّات األمنيّة ،لتتغلغل إلى الحياة اليوميّة ال ّتابعة لجميع ّ
الطواقم
العاملة في الميدان في بيئة معادية أو في ظروف االستجابة ألزمة إنسانيّةُ .
طوّ رت الدّورة بمشاركة خبراء أمنيّين من جميع أنحاء القطاع
في المملكة الم ّتحدة ،لذا فإنّ «ميشن ريدي» قادرة على جعل  RedRو ، Save the Childrenأوكسفام  EISF،اإلنسانيّ  ،ويشمل ذلك
اللزمة للحفاظ على أمن ّ
جميع أفراد طاقمك يف ّكرون في تطبيق البروتوكوالت األمنيّة األساسيّة ّ
الطاقم أثناء أدائه لمهامّه
تلخيص الدّ ورة :ت ّم تطوير الموادّ ال ّتابعة لكل ّ قسم بحيث تالئم أولئك الذين يتعاملون مع موضوع األمن الميدانيّ للمرّ ة األولى .يستطيع
:الملتحقون بالدّ ورة أن يقرؤوا المواد ،وأن يطبعوها وأن يعودوا إليها في أيّ وقت .تشتمل الدّ ورة على ستّ مواضيع
 .1تقدير السّ ياق
 .2ال ّتهديدات ،نقاط الضّ عف والمجازفات
 .3اإلستراتيجيّات األمنيّة
 .4إدارة المخاطر األمنيّة
 .5إدارة ّ
الطاقم بشكل آمن
 .6ال ّتبليغ عن الحوادث وإدارتها
أفالم وثائق ّية :يت ّم تمرير الموادّ ال ّنظريّة التي ُط ِّورت حدي ًثا من خالل أفالم وثائقيّة قصيرة تعرض ال ّنقاط األساسيّة في جميع فصول
.الدّ ورة السّ تة .تشمل هذه األفالم مقابالت مع خبراء مخضرمين في قطاع األمن
سيناريوهات تفاعل ّية :بعد انتهاء الدّ ورة ،سوف ُتستخدم السّ يناريوهات ال ّتفاعليّة لفحص قدرة المُتع ّلم على تطبيق ال ّتوجّ هات واألساليب
التي اس ُتعرضت خالل الدّورة .هكذا ،يت ّم فحص األساسات ال ّنظريّة مباشرة بواسطة استخدام تمارين محاكية للواقع ،ينبغي فيها على
المشاركين أن ي ّتخذوا بعض القرارات ،مثل :إجراء تحليالت للمخاطر ،ال ّتخطيط المسبق للحوادث ،ال ّتأ ّكد من ’اقتناع‘ أعضاء ّ
الطاقم
.المح ّليين باإلجراءات األمنيّة ،وإدارة الحوادث األمنيّة

كيف يمكن الحصول على موادّ دورة «ميشن ريدي»؟
يمكن الحصول على أذون المُستخدمين ال ّ
شخصيّين بشكل انفراديّ أو في مجموعات .ثمن كل ّ إذن يغطي تكلفة استضافة الموادّ على
متوفرة .إنّ سعر كل ّ إذن يالئم الرّ زم المُحدّ دة سل ًفا،
اإلنترنت ،وصيانتها واستدامة مشروع وموارد «ميشن ريدي» ،لضمان بقائها ّ
والمنظمات غير الحكوميّة المح ّليّة بالوصول إلى هذه األدوات بأسعار مغرية ً
ّ
وهو ما يسمح ّ
جدّ ا .هذه الحقيقة،
للطواقم المح ّليّة
الطابع اإللكترونيّ لعمليّة ال ّتع ّلم ،سوف يرفعان من إمكانيّة وصول أعضاء ّ
إضافة إلى ّ
الطاقم إلى تدريب ذي جودة في مناطق يصعب
.الوصول إليها ميدان ًّيا
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ريد آر يو كاي منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال بناء
.القدرات اإلنسانية
نقدم تدريبات ،وخدمات وخبرات استشارية للمنظمات غير
الحكومية المحلية والدولية العاملة في الدول المعرضة
.للكوارث
نعمل في كافة أنحاء العالم حيث نقدم برامج بناء قدرات
عملية ،مواكبة للتطورات ،ويتم تقديمها من خالل عاملين
.متمرسين وخبراء في المجاالت اإلنسانية

للمزيد من المعلومات حول الفئات المختلفة ،وحول أسعار
الحزمات التي قد تصل إلى  1000رخصة ،الرّ جاء زيارة
 RedRموقع
http://www.redr.org.uk/en/Training-andmore/mission-ready.cfm

ريد آر يو كاي
كينينجتون لين لندن ،س إي5 11آر دي 250a
رقم الهاتف6000 7840 20)0( 44+ :
فاكس8669 7852 20)0( 44+ :
: info@redr.org.ukالبريد اإللكتروني
جمعية خيرية مرخص مشتغل رقم  .1079752ريد آر
يو كاي شركة محدودة مضمونة ورقم تسجيل الشركة
3929653.

Credit: Michael Ramallah
ت ّم تمويل تصميم وبناء النظام بشراكة من قبل  DfIDو .OFDA
تم تحقيق هذا المنتج السوائطي (اإلعالمي) من خالل الدعم السخي لوكالت عديدة:
والمحتوى مسؤولية ريد آر يو كي وال يعكس بالضرورة مواقف وآراء الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ).(USAID

هذا المشروع عبارة عن مشروع شراكة بين منظمات غير
حكومية  -ريد آر يو كاي وحلول التدريب الرقمية ).(DTS

