توجيهات للشركاء المنفذين بشأن كيفية تقديم مشروع لخطة االستجابة اإلنسانية 2019
خطة االستجابة اإلنسانية  2019هي وثيقة تستخدم لتخطيط االستجابة اإلنسانية وإدارتها في األزمات من خالل تطوير استراتيجية للدولة وخطط للمجموعات لتنفيذ
الا عن ذلك ،يمكن استخدام خطة االستجابة اإلنسانية كأداة مناصرة وتواصل وكأداة لحشد الموارد.
االستراتيجية .وفض ً
خطة االستجابة اإلنسانية ليست صندوق ،وامتالك مشروع ضمن الخطة ال يعتبر ضمانًا ا للحصول على تمويل .تحتاج المنظمات الشريكة إلى جمع التمويل بشكل
ثنائي مع المانحين .تتمثل الفائدة من امتالك مشروع ضمن خطة االستجابة الوطنية في أن الممولون من المرجح أن يأخذوا هذا المشروع بعين االعتبار باعتباره
منسق جيدًا ا وجزء من استراتيجية إنسانية شاملة متعددة السنوات.
يعمل الشركاء في المجموعات على تطوير مشاريع خطة االستجابة اإلنسانية ،والتي تفحصها هيئات مراجعة األقران ،ومن ثم يوافق عليها المنسق اإلنساني.

الخطوة  :1تسجيل دخول المستخدم وتسجيل حساب جديد
على كافة مستخدمي نموذج المشروع تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب الهوية اإلنسانية (.)HID

 1.1إذا كان لديك حساب هوية إنسانية
يرجى الدخول إلى نظام المشاريع عبر اإلنترنت ( )https://projects.hpc.tools/واضغط على تسجيل الدخول ،ومن ثم أدخل البريد اإللكتروني وكلمة السر
الخاصة بك ،وبعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول .بعد الضغط على تسجيل الدخول ،ستحولك الصفحة إلى الهوية اإلنسانية إلدخال معلوماتك.

 1.2إذا لم يكن لديم حساب هوية إنسانية
اضغط على تسجيل الدخول ،ومن ثم اضغط على "تسجيل حساب جديد"

قم بتعبئة المعلومات واضغط على تسجيل حساب جديد .ستحصل بعد ذلك على بريد إلكتروني للتأكيد من الهوية اإلنسانية لتأكيد عنوانك .افتح هذا البريد
اإللكتروني واضغط على الرابط .واآلن عد إلى  PRISMواضغط على تسجيل الدخول وأدخل بريدك اإللكتروني وكلمة السر للدخول.
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 1.3الموافقة على الوصول إلى الهوية اإلنسانية وإدخال نموذج المشروع للمرة األولى
يرجى الوصول إلى نظام المشاريع عبر اإلنترنت ( ،)https://projects.hpc.tools/وسيطلب منك إذا كنت تريد السماح لنموذج مشروع  HPCبالوصول إلى
تفاصيل الهوية اإلنسانية الخاصة بك ،اضغط "اسمح"

ستظهر أمامك اآلن "شاشة حساب المستخدم" .عليك تعبئة اسم منظمتك والدولة التي تعمل بها .ابدأ بالطباعة في الصندوق وسيحاول النظام العثور على مطابقة
لمنظمتك ودولتك .يرجى المالحظة أنه بإمكانك اختيار أكثر من دولة واحدة .عند االنتهاء ،اضغط "حفظ ومتابعة" ،وسيتم توجيهك إلى شاشة الخريطة.

إذا لم تتمكن من العثور على المنظمة التي تبحث عنها ،اضغط على الرابط المحدد بالدائرة أدناه ،حيث سيتم توجيهك إلى نموذج لتعبئته.

سنراجع البيانات التي قدمتها ونضيف المنظمة وسنعلمك بذلك عبر البريد اإللكتروني .ولن تتمكن من المتابعة قبل إضافة المنظمة ،ولذلك عليك العودة إلى نموذج
مشاريع  HPCبعد حصولك على هذا التأكيد.
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الخطوة  :2أسس تطوير المشاريع
يتم تطوير المشاريع "لتشغيل" خطط المجموعة في خطة االستجابة اإلنسانية .ويجب تطوير المشاريع فقط بعد تطوير خطة االستجابة الخاصة
.
بالمجموعة/القطاع ،وذلك لضمان تنفيذ االستراتيجية المحددة في خطة المجموعة .وتبين لنا المشاريع األمور التي ستنفذ وأين وكيف ومن قبل من وتكلفتها كما
وتعتبر المشاريع واألنشطة الالزمة لتنفيذ خطة المجموعة/القطاع .ويمكن لمنسقي المجموعات توفير توجيهات محددة لشركائهم في المجموعة بشأن تطوير
المشروع بما يتناسب مع خطة المجموعة/القطاع.
يجب أن تشمل خطة واستراتيجية االستجابة الخاصة بالمجموعة/القطاع على العناصر اآلتية:
 تحديد الفئات الضعيفة التي ستستهدف (مصنفة بحسب الجنس والعمر) والنطاق الجغرافي. النتائج متعددة السنوات المرغوبة من االستجابة. ما هي األنشطة والمخرجات الالزمة للمساهمة في تحقيق النتائج متعددة السنوات. األهداف التي يجب الوصول إليها.بالنسبة لخطة االستجابة اإلنسانية للسنوات  ،2020-2018سيتمكن الشركاء من تطوير وتقديم مشاريع لسنة واحدة باإلضافة إلى مشاريع لعدة سنوات .ونشجع
الشركاء ،حيثما أمكن وكان استراتيجياا ،العمل على تطوير مشاريع لعدة سنوات .ولكن ،سيستمر تحميل كافة المشاريع ،بما في ذلك المشاريع متعددة السنوات
ومتطلبات التمويل الخاصة بها ،على نظام المشاريع عبر اإلنترنت سنويًا ا.
إدارة المشاريع متعددة القطاعات خالل العام 2019



سيحتاجًالشركاءًفيًالعملًاإلنسانيًوالذينًيخططونًلتقديمًمشاريعًمتعددةًالقطاعاتًلخطةًاالستجابةًاإلنسانيةًلهذهًالسنةً
إلىًإعالمًمنسقيًالمجموعاتًذويًالعالقةًقبلًتقديمًالمشروعًإلىًنظامًالمشاريعًعبرًاإلنترنتًبحلولًيومًالجمعةًالموافقً
ً28أيلولً،وذلكًإلتاحةًالوقتًالكافيًلالستشارةًبينًالمجموعاتًقبلًالبدءًبعمليةًالفحص.
يعتبرًنشرًالحمايةًأمرا ا ًمتوقعا اًعبرًكافةًالمجموعاتً.والًيعتبرًنشرًالحمايةًضمنًمشروعًفيًمجالًالصرفًالصحيً
والنظافةًأوًالصحةًأوًالتعليمًأوًالمأوىًأوًاألمنًالغذائيًمجموعةًمتعددةًالقطاعاتً.ولكيًيعتبرًمشروعًحمايةً،يحبًأنً
تساهمًاألنشطةًبشكلًواضحًوملموسًفيًتحقيقًالمؤشراتًالمحددةًضمنًخطةًاستجابةًمجموعةًالحمايةً.

الخطوة  :3تحمل مشروعك الجديد على نظام المشاريع عبر اإلنترنت أو حدث مشروع خطة االستجابة
اإلنسانية لسنة  2018على نظام المشاريع عبر اإلنترنت
 3.1تحمل مشروع جديد
لتحميل مشروع جديد لخطة االستجابة اإلنسانية ،يرجى الدخول إلى نظام المشاريع عبر اإلنترنت ( .)https://projects.hpc.tools/وبعد تسجيل الدخول،
اضغط على "مشروع جديد" وقم بتعبئة نموذج المشروع اإللكتروني بالمعلومات الالزمة وقدمه بحلول الساعة  23:59من مساء يوم األحد الموافق  14تشرين
أول .2018

 3.2حدث مشروع قائم من خطة االستجابة اإلنسانية لسنة 2018
لتحديث مشروع قائم من خطة االستجابة اإلنسانية لسنة  ،2018يرجى الدخول إلى نظام المشاريع عبر اإلنترنت ( .)https://projects.hpc.tools/وبعد
تسجيل الدخول ،اختر " "2019ومن ثم اختر المناشدةًاالنسانية "األرض الفلسطينية المحتلة ( 2019جزء من خطة االستجابة اإلنسانية  ")2019-2018من
قائمة المطالبات ،واضغط على المجموعة الخاصة بك .سيظهر أمامك قائمة بمشاريع خطة االستجابة اإلنسانية لسنة  .2018ويرجى اختيار مشروعك من هذه
القائمة وتحديث نموذج المشروع اإللكتروني بالمعلومات الالزمة وتقديمه بحلول الساعة  23:59من مساء يوم األحد الموافق  14تشرين أول .2018
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(صورةًتوضيحية)

الخطوة  :4فحص المشاريع
تقع على عاتق منسقي المجموعات/القطاعات مسؤولية ضمان تقديم المشاريع التي حصلت على الموافقة إلى المنسق اإلنساني لضمها ضمن خطة االستجابة
اإلنسانية ،ويتم ذلك من خالل فحص المشاريع .وتجري عملية الفحص من قبل هيئة تشكلها المجموعة/القطاع ،ويجب أن تضم الهيئات بالحد األدنى منسق
المجموعة/القطاع ومنظمة أهلية دولية ومنظمة أهلية محلية وممثلًعنًالمجموعة بشأن التنوع المجتمعيً(الفئاتًالعمريةًوًالجنسية) .ومن الممكن أن يتواجد
مشارك من الوزارة ذات العالقة لتقديم المشورة في كافة جلسات الهيئة ،وذلك لضمان وجود تواؤم بين المشاريعًاإلنسانيةًوالبرامج التنموية/الوطنية .ستستخدم
الهيئة معايير فحص واضحة لمراجعة كافة المشاريع بموضوعية ،وسيتم توثيق كافة النقاشات والقرارات المتعلقة بالفحص وحفظها كمرجعية .ويمكن للهيئة
الموافقة على المشاريع أو رفضها ،كما ويمكنها التوصية بتعديل بعض المشاريع لتالئم االحتياجات ولجسر الفجوات .وستحدد هيئة الفحص المشاريع المختارة
بحسب األولوية وتتحقق من رمز مؤشر النوع االجتماعي والعمر .يجب إعالم الشركاء بنتائج فحص المشاريع النهائية من قبل منسقو المجموعات ذوي العالقة
بحلول يوم الخميس الموافق  1تشرين ثاني.

الخطوة  :5الموافقة النهائية على مشاريع خطة االستجابة اإلنسانية
بنا اًء على توصيات هيئات الفحص للمجموعات/القطاعات ،يتمتع المنسق اإلنساني بالسلطة لمراجعة كافة المشاريع التي ستشملها خطة االستجابة اإلنسانية
والموافقة عليها بشكل نهائي .ويمكن استئناف قرارات هيئة الفحص أمام المنسق اإلنساني من خالل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألرض الفلسطينية المحتلة في
القدس .والستئناف قرارات هيئة الفحص ،يرجى إرسال رمز المشروع وسبب االستئناف عبر البريد اإللكتروني إلى moore23@un.org
و minhee@un.orgبحلول يوم الجمعة الموافق  2تشرين ثاني .2018
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ملحق :نموذج مفصل لنظام المشاريع عبر اإلنترنت

 .1معلومات أساسية بشأن المشروع
يرجى تزويد اسم المشروع وموجز بشأن المشروع وتواريخ بداية وانتهاء المشروع والمنظمات المطالبة والشركاء المنفذين ومعلومات اتصال أولية.

 .2خطة االستجابة

 خطة االستجابة ذات العالقة
اختر "األرض الفلسطينية المحتلة ( 2019جزء من خطة االستجابة اإلنسانية  ")2019-2018من القائمة.
 اختر المجموعة/ات التي ستشارك في هذا المشروع
إذا لم تكن متأكدًا ا بشأن المجموعة التي ستختارها ،أو تصميم مشروع/مشاريع متعددة القطاعات ،يرجى استشارة منسقي المجموعات ذوي العالقة.
 االحتياجات
الا ( 4,000حرف كحد أقصى) .استخدم هذه المساحة إلدخال معلومات محددة بشأن احتياجات المنطقة/
يجب أال يكون الجانب الكتابي بشأن االحتياجات طوي ً
المواطنين الذين يستهدفهم مشروعك باإلشارة إلى أية تقييمات محددة أو معلومات ثانوية تضيف إلى ما هو مذكور في النظرة العامة بشأن االحتياجات اإلنسانية
 .2019يرجى عدم إضاعة المساحة بتكرار أجزاء كبيرة من تحليل النظرة العامة بشأن االحتياجات اإلنسانية أو بإضافة أوصاف عامة طويلة بشأن السياق – يمكنك
الا من ذلك اإلشارة بشكل موجز إلى االحتياجات المحددة في النظرة العامة بشأن االحتياجات اإلنسانية  2019والتي تستجيب إليها.
بد ً
يجب أيضًا ا وضع المعلومات بشأن المجموعات الضعيفة المحددة واحتياجاتها التي يستهدفها المشروع ،ويجب وضع المخاوف المتعلقة بالحماية في تحليل االحتياجات
الخاص بك حيثما يكون ذلك مناسبًا ا .وتأكد أيضًا ا من إضافةً تحليل النوع االجتماعي وإيضاح الفروق المأخوذة بعين االعتبار في االحتياجات المحددة للنساء والرجال
والفتيات والفتيان وإظهار دليل بأن الضعف ذو العالقة فيما يتعلق بالنوع االجتماعي والعمر موجود في تحليلك للمشروع.
بالرغم من وجود قسم محدد (أدناه) لتحديد عناصر إشراك المجتمع في المشروع ،أضف خطوط عريضة موجزة في قسم االحتياجات بشأن المنهجية المستخدمة في
التشاورات مع النساء والرجال والفتيات والفتيان لتحديد االحتياجات وتصميم المشروع.
 األنشطة والمؤشرات
يرجى كتابة نص بشأن "األنشطة" "والمؤشرات" ( 4,000حرف كحد أقصى لكل واحدة) ،وتأكد من تناول االحتياجات واألولويات فيما يتعلق بالنوع االجتماعي
(كما هي محددة في تحليل النوع االجتماعي الخص بك في قسم "االحتياجات").
 هل يشمل هذه المشروع أنشطة استجابة/عالج/تعزيز الصمود؟
اختر نوعًا ا واحدًا ا على األقل من األنشطة التي سينفذها مشروعك .واطلب من منسقي المجموعات ذات العالقة تزويدك بتعريف كل نشاط.
 مؤشر النوع االجتماعي والعمر الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
على الشركاء ضمان دمج مفاهيم النوع االجتماعي في كل خطوة – التصميم والتنفيذ والمتابعة والتقييم – بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال واألطفال وكبار
السن والبالغين .وعلى كافة الشركاء تحديد رمز مؤشر النوع االجتماعي والعمر لمشروعك باستخدام نظام مؤشر النوع االجتماعي والعمر.
يرجى اتباع التعليمات اآلتية لتحديد رمز مؤشر النوع االجتماعي والعمر لمشروعك:
 )1استشر جهات االتصال الخاصة بالنوع االجتماعي في مجموعتك لتحسين دمج مفاهيم النوع االجتماعي في مشروعك .يوجد وثيقة منفصلة توفر إرشادات
بشأن دمج مفاهيم النوع االجتماعي باإلضافة إلى معلومات االتصال لجهات االتصال الخاص بالنوع االجتماعي.
 )2ادخل إلى مؤشر النوع االجتماعي والعمر الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من خالل
.https://ee.humanitarianresponse.info/single/::lKbQTg7d
 )3أجب على االستبيان بنا اًء على ورقة المشروع الخاص بك والني ستقدمها إلى نظام المشاريع عبر اإلنترنت.
فيما يلي تعريف كل فئة من فئات النوع االجتماعي:
 النساء :اإلناث اللواتي تبلغن من العمر أكثر من  18عامًا ا
 الفتيات :اإلناث اللواتي تبلغن من العمر أقل من  18عامًا ا
 الفتيان :الذكور الذين يبلغون من العمر أقل من  18عامًا ا
 الرجال :الذكور الذين يبلغون من العمر أكثر من  18عامًا ا
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نوع اجتماعي متنوع :على الرغم من أن العاملين في المجال اإلنساني غالبًا ا ما يعتبرون السكان المتأثرين ميولهم يكون للجنس اآلخر وأن
هوياتهم الجنسية مقرونة بالجنس الذي يولدون به ،إال أنه هنالك دعوات إلضافة خيار للنظر في كيفية استبعاد األشخاص ذوي التوجهات و/أو
الهويات الجنسية البديلة من المساعدة بنا اًء على عدم مطابقتهم لقواعد وأعراف النوع االجتماعي .يوفر مؤشر النوع االجتماعي والعمر خيارًا ا
للعمليات والوكاالت ألخذ هذه المسألة بعين االعتبار (غالباا ،السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي
صفات الجنسين.)LGBTI/

تقوم المجموعات بإبالغ شركائها بشأن التقسيمات العمرية الالزمة لمشاريعها .تختلف الفئات العمرية باختالف المنظمات ،ولذلك يستخدم مؤشر النوع االجتماعي
الا مت ذلك ،حيث يسمح ذلك بالمقارنة والتحليل بعيدًا ا عن مستوى الوكالة أو المجموعة .وعلى الرغم من أن مؤشر النوع
والعمر أوصاف عامة للفئات العمرية بد ً
الا في وثائق المشروع.
االجتماعي والعمر ينظر فقط إلى فئات عمرية عامة (شبان ،كبار السن ،الخ) ،إال أنه من المرجح أن تتوقع المجموعة تقسيمات أكثر تفصي ً

 )4زود نظام المشاريع عبر اإلنترنت برمز مؤشر النوع االجتماعي والعمر ورقم مرجعية مؤشر النوع االجتماعي والعمر الذي تحصل عليه بنهاية استبيان
مؤشر النوع االجتماعي والعمر .فيما يلي صور توضيحية:

(نظام مؤشر النوع االجتماعي والعمر :صورًتوضيحية)

(نظام المشاريع عبر اإلنترنت :صورةًتوضيحية)
 )5يرجى استشارة جهة االتصال الخاصة بالنوع االجتماعي لمجموعتك فيما يتعلق بأية توجيهات إضافية أو إذا كنت تريد تحسين رمز مؤشر النوع االجتماعي
والعمر .سيام المصادقة على ذله أو تغييره من قبل هيئة الفحص ومستشارو النوع االجتماعي.
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لمزيد من التفاصيل بشأن النقاشات األسبوعية عبر الويب ،يرجى زيارةhttps://iascgenderwithagemarker.com/ :
 وضع برامج لعدة سنوات
يهدف هذا القسم إلى توفير بعض المعلومات بشأن "تطور" المشروع ،إذا كان جزءًا ا من برنامج متعدد السنوات .على الشركاء تحديد المدة (لغاية  24شهر) إذا
كان مشروعهم جزءًا ا من برنامج متعدد السنوات ،واختيار طبيعة األنشطة (أنشطة مكررة أو جديدة) خالل هذه المدة.
 تدخالت نقدية
لدائرة التخطيط لسنة  ،2019سيحتوي نموذج المشروع على مجاالت جديدة لإلشارة إذا كان المشروع يحتوي على تدخالت نقدية ،وإذا كان يحتويها ،ما هي
خصوصيات هذا البرنامج.

(صورةًتوضيحية)
" .1هل يوجد أي جزء من هذا المشروع قائم على تدخالت نقدية (بما في ذلك كوبونات)"
 oضع إشارة في هذا الصندوق إذا كان المشروع قائم كليًا ا أو جزئيًا ا على تدخالت نقدية
" .2القيود" (تعريف :يتطلب التحويل المقيد من المستفيد استخدام المساعدة الموفرة للوصول إلى بضائع أو خدمات محددة مسبقًاا .تعتبر الكوبونات بطبيعتها نقل

مقيد ،حيث أن البضائع والخدمات و/أو البائعين أو مزودي الخدمات الذين يمكن الوصول للبضائع والخدمات من خاللهم محددين مسبقًاا).

 oهذا الجانب إلزامي إذا وضعت إشارة في الصندوق في الجزء .1
 oهذه الجزئية موجودة لتحديد ما إذا كانت التدخالت النقدية مقيدة ،غير مقيدة ،مزيج من االثنين أو غير معروف.
" .3النسبة المقدرة من متطلبات المشروع التي ستستخدم كمساعدات نقدية/كوبونات"
 oهذا الجانب إلزامي إذا وضعت إشارة في الصندوق في الجزء .1
 oهذه الجزئية موجودة لتحديد النسبة المخصصة للتدخالت النقدية من إجمالي ميزانية المتطلبات.


التوزيع الجغرافي

يرجى تفصيل متطلبات التمويل بحسب نسبة المواقع الجغرافية التي سينفذ فيها مشروعك.

(صورةًتوضيحية)
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إشراك المجتمع

كخاصيةًجديدةً ،ستعكس ًإشراك ًمشروعك ًللمجتمع ًبصورة ًأكثر ًتفصيالا ًعلى ًورقة ًمشروعك ًعلى ًنظام ًالمشاريع ًعبر ًاإلنترنتً .يعتبر ًإشراك ًالمجتمعً
مصطلحا اًعاما اًيشملًمفاهيمًالتواصلًمعًالمجتمعاتً(ً)CwCوالمسائلةًأمامًالسكانًالمتأثرينً(ً.)AAPوستتمكنًمنًتحديدًالتدابيرًالمتخذةًو/أوًالمخططةً
للمشروعًخاللًمراحلًالتصميمًوالتنفيذًوالمتابعةًوالتقييمًللمشروعً .
 ماًإذاًكانًالمشروعًيستخدمًنقاشاتًالمجموعاتًالبؤريةًالمنظمةًمعًالفتياتًوالنساءًوالفتيانًوالرجالًالمتأثرينًللتأثيرًعلىًالقراراتًالمتخذةًبشأنًتصميمًالبرامجًوالمعاييرًومعاييرًاالختيارً،الخً.و/أوًهلًيتمًجمعًالمعلوماتًبشكلًروتينيًخاللًتنفيذًالمشروعًلتقييمًجودةًاالستجابةًالمقدمةًوإمكانيةً
الوصولًإليها.
 ماًإذاًكانًالمشروعًيوفرًالمعلوماتًويوزعهاًبصورةًورقيةً (مثلً،نشراتًإعالميةً،إعالناتًفيًالجرائدً،مذكراتًعامةً،الخً).و/أوًأيًنوعًآخرًمنًأساليبًالوصولًإلىًالجمهورً(مثلًاجتماعاتًللمجتمعاتً،إعالناتًفيًالراديوً،الخً).لوصفًوإيضاحًالمشروعً(الًيشملًذلكًالطلبات)ًللمجتمعاتً
المتأثرةً.
 ماًإذاًكانًيحتويًالمشروعًعلىًآليةًتغذيةًراجعةًوشكاوى. -ماًإذاًكانًيحتويًالمشروعًعلىًمتابعةًماًبعدًالتوزيعًأوًتقييمًفيًنهايةًالمدةًلقياسًنتائجًالمساعدةًالمقدمةًورضاًالمستفيدونً.

 .3المواقع

يرجىًاختيارًالمواقعًالتيًيخططًمشروعكًللعملًفيهاً.استخدمًهذهًالخطوةًلتحديدًالمحافظاتًوالتجمعاتًمنًخاللًالضغطًعلىًالمربعاتًالمناسبةً .

(صورةًتوضيحية)

 .4المجموعات
إذاًاخترتًأكثرًمنًمجموعةًفيًالخطوةًً،2يمكنكًالتنقلًبينًالمجموعاتًالمختارةًإلضافةًحجمًالعملًوأنشطةًالمجموعةًوالمستهدفينً .

(صورةًتوضيحية)
 حجم العمل
حددًعددًالمستفيدينًالمستهدفينًالذيًينويًمشروعكًالوصولًإليهً.بوضعًعالمةًفيًمربعً"أضفًالتوزيعًوالمستهدفين"ً،يمكنكًتصنيفًالمستفيدينًمنً
مشروعكًبحسبًالعمرًوالنوعًاالجتماعيًعلىًاألقلً(أطفالً(<ً18سنة)ً،إناثًبالغاتً(>ً18سنة)ًوذكورًبالغينً(>ً18سنة))ً.يمكنكًإضافةًمستوىًآخرً
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للتصنيفًحسبًالحاجةً.فيًالمشاريعًالتيًالًيكونًعددًالمستفيدونًالمباشرونًمنهاًمتساويًذكور/إناث/أطفال/بالغين/كبارًالسنً،يجبًأنًيوفرًالنصًفيًقسمً
"االحتياجات"ًمبررااًيوضحًسببًذلكً(مثالاً،المشروعًالمتعلقًباألطفالًالموقوفينًسيكونًعددًالمستفيدونًالذكورًفيهًأكبرًحيثًأنهمًالمتأثرينًبشكلًأكبر)ً .

(صورةًتوضيحية)
 أنشطة المجموعة
ا
اخترًاألنشطةًوالمؤشراتًلمشروعكً،وهذهًالخياراتًالمحددةًمسبقاًمأخوذةًبشكلًمباشرًمنًاستراتيجيةًمجموعتكًوخططًاالستجابةًالخاصةًبهاً.وتوفرتً
الفرصةًللشركاءًفيًالمجموعةًإلدخالًهذهًالخياراتًخاللًنقاشاتًالمجموعةًبشأنًاستراتيجيتهاًوخططًاالستجابةًالخاصةًبهاً.يرجىًالتأكدًمنًاختيارًكافةً
األنشطةًوالمؤشراتًالتيًتنطبقًعلىًمشروعكً.ويمكنًاختيارًأنشطةًومؤشراتًمرتبطةًبمجموعةًأخرىً،وذلكًلتيسيرًمتابعةًالمشاريعًالتيًتحتويً
محاورًمنًأكثرًمنًمجموعةًبشكلًأفضلً(مثالاً،مشروعكًضمنًمشاريعًمجموعةًالتعليمًولكنهًيحتويًعلىًمحاورًمنًمجموعةًالصرفًوالنظافةًأوً
الحمايةًأيضااً،يمكنكًاختيارًأنشطةًتتعلقًبالتعليمًوالصرفًالصحيًوالنظافةًوالحماية)ً .

(صورةًتوضيحية)
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 .5الميزانية

بالرغمًمنًأنًخطةًاالستجابةًاإلنسانيةًستكونًقائمةًعلىًاستراتيجيةًمتعددةًالسنواتً،ستتمكنًالمشاريعًمنًتحديدًمتطلباتًالتمويلًً2019لسنةًواحدةًفقطً.
وبالتاليً،إذاًكانًمشروعكًلعدةًسنواتً،يرجىًتوفيرًبنودًالميزانيةًلسنةًً2018فقطً ً.
ا
الفئاتًالتاليةًهيًمجردًاقتراحات/توصياتً،ولكنًعلىًكافةًالمشاريعًتحديدًالتكاليفًغيرًالمباشرةً–ًوغالباًماًتشملًهذهًالتكاليفًالتيًيتكبدهاًالمقرً
الرئيسيً،والتيًالًتكونًمرتبطةًبتنفيذًاألنشطةً ً.
التكاليفًالمباشرةً(يعتبرًً%89كحدًأدنىًمنًالميزانيةًالكليةًمؤشرااًجيدااًلفعاليةًالتكاليف) ً

 .1تكاليفًالموظفينًوالطواقمًاألخرى ً
تكاليفًالموظفينًوالمستشارينًوالطواقمًاألخرىًالذينًتعينهمًالمنظمةًلتنفيذًالمشروعً.منًالمفترضًأنًيكونًالموظفونًفيًهذاًالبندً"موظفينًمساندينً"ً،
وليسواًموظفونًفنيونًوالذينًيعتبرونًمدخالاًمباشرااًللمشروعً.علىًسبيلًالمثالً،يندرجًموظفًاللوجستياتًضمنًهذاًالبندً،فيًحينًأنًالممرضينًأوً
المعلمينًالذينًيعملونًمعًالمرضىًواألطفالًيندرجونًضمنًبندً"المدخالتًالمباشرةًوالخدماتًللمستفيدين"ً(ً.)2#ولكنً،إذاًلمًيكنًالممرضًيتعاملًمعً
المرضىًبشكلًمباشرً،أوًكانًالمعلمًيعملًبوظيفةًاستشاريةًأوًإشرافيةًالًمعًاألطفالً،فإنهمًيندرجونًضمنًهذاًالبندً.يجبًأنًيكونًالمهندسونًالزراعيونً
المعينينًلتصميمًاألنشطةًالزراعيةًواإلشرافًعليهاًوتنسيقهاًضمنًهذاًالبندً.كماًويندرجًمهندسًالمياهًالذيًيصممًنظامًتوزيعًالمياهًأوًتخزينهاًضمنًهذاً
البندًأيضااً ً.
ً

 .2المدخالتًالمباشرًوالخدماتًللمستفيدينً(اللوازمًوالبضائعًوالموادًوالخدماتًوالموظفينًالمكلفينًالذينًتعتبرًوظائفهمًمنًمخرجاتًالمشروع)
تكاليفًاألمورًاالستهالكيةًواللوازمًالتيًيتمًشرائهمًضمنًالمشروعً،بماًفيًذلكًتكاليفًالمواصالتًوالشحنًوالتخزينًوالتوزيعً.تكاليفًالطواقمًالذينً
يقدمونًمخرجاتًالمشروعًبشكلًمباشرً.مثالاً،المرشدًالذيًيتعاملًمعًالحاالتًفيًمشروعًيتعلقًبالعنفًالقائمًعلىًالنوعًاالجتماعيً،أوًطبيبًبيطريًيقدمً
عالجًطبيًللحيواناتًيعتبرًضمنًهذاًالبندًمنًالميزانيةً.ولكنًإذاًالطبيبًالبيطريًالذيًيعينًلوضعًالمعاييرًللسيطرةًعلىًجودةًالخدماتً،فإنهًيعتبرًمنً
الموظفينًالمساندينًويجبًتسجيلهًضمنًبندً"الموظفينًوالطواقمًاألخرى"ً(ً .)1#
ً

 .3تكاليفًتشغيلًوإدارةًعامة ً
تكاليفًالتشغيلًالعامةًوغيرهاًمنًالتكاليفًالمباشرةًلتنفيذًالمشروعً(تكاليفًاألمنًوقرطاسيةًالمكتبًوالخدماتًمثلًاالتصاالتًواإلنترنتًوإيجارًالمكتبً
وغيرهاًمنًالتكاليفًالمباشرةً،بماًفيًذلكًالمتابعةًوالتقييمً،المرتبطةًبتنفيذًالمشروع)ً .
تكاليفًغيرًمباشرةً(يلزمًً%11كحدًأقصىًمنًإجماليًالميزانية) ً

 .4تكاليفًغيرًمباشرة
يندرجًضمنًهذاًالبندًكافةًالتكاليفًالتيًيتكبدهاًالشريكًالمنفذً،والتيًالًيمكنًربطهاًبشكلًالًلبسًفيهًبأنشطةًأوًمشاريعًأوًبرامجًمحددةً،ويشملًذلكً
تكاليفًالشركاتً(أيًالمقرًالرئيسيًواألجسامًالتشريعيةً،الخدماتًالقانونيةً،المشترياتًالعامةً،التوظيفً،الخًً).والتيًالًترتبطًبتقديمًالخدماتًلمشروعً
معينً.ويجبًأنًتكونًالتكاليفًغيرًالمباشرةًً%11كحدًأقصىًمنًإجماليًالميزانيةً .
ستُمنحًأفضليةًبنسبةًً%7كحدًأقصىًللمشاريعًالتيًتستوفيًمعاييرًالصندوقًاإلنسانيًلألرضًالفلسطينيةًالمحتلةً.وإذاًكانًهنالكًأيةًمخاوفًبشأنًفعاليةً
التكاليفًفيًالمشروعً،يمكنًلهيئاتًالفحصًأنًتقررًاحتسابًالعددًالكليًللمستفيدينًالمباشرينًمقارنةًبالتكلفةًالكليةًللمشروعً .

11

(صورةًتوضيحية)
يجبًأنًتشيرًالمشاريعًمتعددةًالقطاعاتًللمجموعةًالرئيسيةًالتيًيتبعًلهاًالمشروعً،وذلكًمنًخاللًاإلشارةًللميزانيةًالمخصصةًللمجموعةًالرئيسيةًكماًهوً
موضحًأدناهً.يجب أال ًتشيرًالمشاريعًمتعددةًالقطاعاتًإلىًبنودًالميزانيةًالمخصصةًللمجموعاتًالثانويةً.يرجوًاستشارةًمنسقيًالمجموعاتًذاتًالعالقةً
بهدفًتحديدًالمجموعةًالرئيسيةً .

(صورةًتوضيحية)
إذاًكنتًتقدمًورقةًمشروعًلمجموعةًالصحةًوالتغذيةً،يرجىًوضعًً%100منًالميزانيةً"للصحة"ًوالًتضعًأيًنسبةًمنًالميزانيةً"للتغذية"ً .

(صورةًتوضيحية)
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 .6مراجعة

بعدًمراجعةًورقةًمشروعكً،يرجىًتقديمًورقةًالمشروعًبحلولًالساعةًً23:59منًمساءًيومًاألحدًالموافقًً14تشرينًأولًً،2018وذلكًمنًخاللًالضغطً
علىً"تقديمًالمشروعًللمراجع"ً.وبعدًتقديمًالورقةً،ستنظرًهيئةًالفحصًفيًمشروعكً .

(صورةًتوضيحية)

دعناًنساعدكً :
للحصولًعلىًمساعدةًفنيةً،يرجىًاالتصالًبمكتبًاألممًالمتحدةًلتنسيقًالشؤونًاإلنسانيةًفيًاألرضًالفلسطينيةًالمحتلةً :
(إنجليزية)ًمينهيًنوهً،مكتبًاألممًالمتحدةًلتنسيقًالشؤونًاإلنسانيةًفيًاألرضًالفلسطينيةًالمحتلةً–ًالقدسminhee@un.orgً،054-331-1841ً،
(إنجليزية)ًمارتينًوينكلرً،مكتبًاألممًالمتحدةًلتنسيقًالشؤونًاإلنسانيةًفيًاألرضًالفلسطينيةًالمحتلةً–ًالقدسwinklerm@un.orgً،054-331-1817ً،
(عربية)ًابراهيمًحدادً،مكتبًاألممًالمتحدةًلتنسيقًالشؤونًاإلنسانيةًفيًاألرضًالفلسطينيةًالمحتلةً–ًغزةhaddad17@un.orgً،059-729-1108ً،
(عربية)ًفراسًقيمريً،مكتبًاألممًالمتحدةًلتنسيقًالشؤونًاإلنسانيةًفيًاألرضًالفلسطينيةًالمحتلةً–ًالقدسqaimary@un.org ً،054 331 1808،
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