اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع
المنظمات اإلنسانية العاملة في سوريا
)البعثات المتحركة والمواقع الثابتة(

الخلفية
قام مكتب األمم المتحدة لتنسي ا الويياإلن اننسييان ) (OCHAمنذ أ لإلل  2014بتفع ل اآلل اننسييان لتبنب النعال لتعف و إلحما العامل ن
في المبال اننسييييييياني إلالمكاتب إلالمفافا إلالمإلاقع الخاصييييييي بالعمل ان اننسيييييييان إلأماكن إلتبمعان الناعح ن إلالطفا الماد إلى المفافا
اننسيييان إلالع ادان المتن ل إلى أقصيييى حد ممكن ألنال العمل ان الحفك من قبل قإلان التحالو في سيييإلف اا ان ال إلان البإل التابع لفإلسييي ا
االتحاد إلالبمهإلف التفك ال تعتبف بعلا من هذه العمل في  2014إللكن ،تم االتفاا مع البلد ن على آل تح د المإلاقع اللابت إلالمتحفك
الخاص بالمنظمان اننسان .
إلمن ابل ع ادة الإلضإلح إلالإلعي قد تم تح د المإلاقع اللابت إلالمتحفك الخاص بالمنظمان اننسان على المستإلى الس اسي ،ان الب انان
ستوافك أ ضا مع فاسال المبمإلع الدإلل لدعم سإلف ا (فإلس ا االتحاد إلالإلال ان المتحدة االمف ك ) المإلبإلدة في بن وا

الهدف
أنوييي ن اآلل اننسيييان لتبنب النعال بنال على طلب من المبتمع اننسيييانيا االلتعام بهذه اآلل طإلعي بحنا آل تبنب النعال ت إلم بإعالم
قإلان التحالو إلالبمهإلف التفك إلال إلى العسكف التابع لفإلس ا االتحاد بالمإلاقع اننسان اللابت إلالمهمان اننسان المتحفك في سإلف ا
للتخف و من مخاطف استهدافهم إلقصفهم بغافان بإل .
استخدام هذه اآلل ال وكل اتفاقا ملعما من الناح ال انإلن ب ن أي من األطفاو المعن  ،إلال ضمن سالم األففاد أإل المنوآن أإل المإلاقع.

العملية بشكل عام
سيي كإلن مكتب تنسيي ا الويياإلن اننسييان بملاب قناة اتصييال ب ن المنظمان اننسييان التي تف ب في موييافك الب انان الخاصيي بهم (احدال ان
المإلاقع للمإلاقع اللابت إل-أإل المتحفك ) إلن اط التإلاصيييييل المع ن من قبل قإلان التحالو إلفإلسييييي ا االتحاد إلالبمهإلف التفك بانضييييياف الى
المبمإلع الدإلل لدعم سإلف ا (فإلس ا االتحاد إلالإلال ان المتحدة االمف ك )ا
ت إلم المنظم بت د م نمإلذج مكتمل لمكتب تنسيييي ا الويييياإلن اننسييييان عن طف ا البف د انلكتفإلني (انظف الملحا األإلل إل/أإل اللاني)ا لم إلم
مكتب تنسييي ا الوييياإلن اننسيييان بن ل المعلإلمان الإلافدة بدق  ،ن اب عن المنظم المفسيييل  ،إلى قإلان التحالو إلفإلسييي ا االتحاد إلالبمهإلف
التفك بانضاف الى المبمإلع الدإلل لدعم سإلف ا (فإلس ا االتحاد إلالإلال ان المتحدة االمف ك )ا
لن إلم مكتب تنسيييي ا الويييياإلن اننسييييان بالتح ا من الب انان  /المعلإلمان الم دم ا بب أن تتأكد المنظمان من دق الب انان /المعلإلمان قبل
ت د مها إلى مكتب تنس ا الواإلن اننسان .
مالحظ ت د م المعلإلمان بما في ذلك إحدال ان نظام تحد د المإلاقع العالمي ( )GPSإلى أي مبمإلع أإل قطال  ،3/4Wأإل مباوفة إلى منسا
ال طال ال عتبف تح دا بل بب أن تكإلن المنظم على اتصيييال مباويييف مع مكتب تنسييي ا الوييياإلن اننسيييان معلإلمان التإلاصيييل في نها هذه
الإلل ])

تفاصيل العملية
فسل مكتب تنس ا الواإلن اننسان المعلإلمان لل إلى العسكف عبف البف د انلكتفإلني على النحإل التالي
. 1قوات التحالف:
سييي إلم مكتب تنسييي ا الوييياإلن األنسيييان بافسيييال بف د إلكتفإلني مباويييفة إلى قإلان التحالو من خالل عناإل ن البف د انلكتفإلني المخصيييصييي
إلس خصص أحدها للمإلاقع اللابت إلآخف لتحفكان العمل ان اننسان ا
2االجمهورية التركية س إلم مكتب تنس ا الواإلن اننسان في تفك ا بإفسال بف د الكتفإلني إلى إلعافة الواإلن الخافب للبمهإلف التفك
ل تم ن لها للب ش التفكيا
 3روسيا االتحادية س إلم مكتب تنس ا الواإلن اننسان في تفك ا بإفسال بف د الكتفإلني الى مكتب تنس ا الواإلن االنسان في دموا لن لها
الى مفكع المصالح الفإلسي في الالذق ا
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مكتب تنس ي ا الويياإلن اننسييان س ي فسييل المعلإلمان لفاسييال المجموعة الدولية لدعم سوووريا (فإلس ي ا االتحاد إلالإلال ان المتحدة االمف ك )
على النحإل التالي
 -4مكتب األمم المتحدة لتنس ي ا الويياإلن اننسييان سييتوييافك ب انان تبنب النعال مع فاسييال المبمإلع الدإلل لدعم سييإلف ا (فإلس ي ا االتحاد
إلالإلال ان المتحدة االمف ك )ا

إرشادات عامة
•
•
•

الموافك في هذه اآلل طإلع .
تستط ع بم ع المنظمان اننسان المإلبإلدة في سإلف ا استخدام هذه اآلل .
بب ت د م انخطافان باللغ اننبل ع  ،مع أسمال عفب مكتإلب بالحفإلو الالت ن ا إذا كانن هناك حاب للدعم بالتفبم فبى
التنإل ه عند إفسالك البف د انلكتفإلني إلى مكتب تنس ا الواإلن اننسان ا

 -1إفوادان محددة للمهمان اننسان المتحفك (الملحا األإلل)
توييمل المهمان اننسييان المتحفك  ،ال إلافل إلالوييحنان الففد ن صييال المسيياعدان اننسييان إلالع افان الم دان لت م االحت ابان اننسييان
إلال ام بمفاقب تنف ذ المويييياف ع أإل ن ل المدن ن خافج منط الصييييفال اإل ن ل المدن ن خافج منط الصييييفال للحصييييإلل على الفعا الطب ،
إلالع ادان المتن ل  ،الخ
 ال إلبد حد أدني لعدد المفكبان كي تستط ع ت د م طلب تبنب النعالا بب أن ت دم كاف المعلإلمان قبل  72ساع من السفف على األقل. إذا تغ ف التاف خ أإل الإلبه أإل المساف ف بب أن تفسل طلبا بد دا قبل  72ساع من السفف على األقلا في إلم المهم  ،في حال تم تغ ف التإلق ن  2 -/+سييييييياع أإل تغ ف الطف ا بأكلف من 5ا 1كم ،نبغي أن تفسيييييييل هذه التغ فان إلى البف دااللكتفإلني السفي  ochaturkeyaccess@un.orgعلى الفإلفا إل س إلم مكتب تنس ا الواإلن اننسان بافسال هذه المعلإلمان إلى ال إلة
العسكف المعن ا
 بب أن ت دم فحل الذهاب إلالعإلدة كفحلت ن منفصلت ن ،إلذلك باستخدام الملحا األإلل " المهمان اننسان المتحفك "اكم المعلإلمان الم دم اخت افي – كلما كانن المعلإلمان أكلف كان ذلك أفضلا كحد أدنى ،بب أن تتضمن انخطافان المعلإلمان التال :
✓ اسم المنظم بانضاف السم إلعنإلان االتصال لمساإلل االفتباط للمهم ا
✓ المإلقع انحدال ان  GPSخطإلط الطإلل إلالعفض  /دق  /لان
✓ استخدام تإلق ن العإللإل GMT -لمإلاكب االختالو في التإلق ن (استخدام التإلق ن المحلي اخت افي).
✓ إلصو الس افان لتومل عدد من المفكبان في ال افل ا نإلل المفكبان (س افة ،4X4 ،مفتإلح الخ) اللإلن إذا كان معفإلفا.
✓ إذا تإلابدن حفاس مسلح لل افل  ،أدفج هذه المعلإلمان في الب انان ،إذا كان ذلك ممكناا

 -2إفوادان محددة بوأن المإلاقع اننسان اللابت (الملحا اللاني)
o
o

o

تومل المإلاقع اننسان اللابت المكاتب إلالمستإلدعان إلالمساكن إلالمستوف ان إلالع ادان إلمإلاقع التإلع ع ،إل فها من المإلاقع التي تخدم
الغفض اننساني.
تع ن ت د م االخطافان باستخدام الملحا اللاني " المإلاقع اننسان اللابت 'إل بب أن تضمن المعلإلمان التال
✓ اسم المنظم بانضاف السم إلعنإلان ن ط االفتباط من المنظم ا
✓ المإلقع انحدال ان  GPSخطإلط الطإلل إلالعفض  /دق  /لان
✓ إلظ ف المإلقع (مكاتب ،سكن ،مستإلدل ،مدفس  ،مإلقع للناعح ن ،الخ)؛
معلإلمان إضاف مكن ت د مها:
✓ هل المإلقع مإلقع عسكفي سابا إل  /أإل هإل مإلقع أنوأ حد لا ،ماقن ،أإل ال تم استخدامه حال ا؟
✓ ل طان الواو من بفنامج  ،Google Earthصإلف فقم  ،الخا
فبى افسييييييييييال النمإلذج بعيييد تعب تيييه إلى عنإلان البف يييد انلكتفإلني السيييييييفي لمكتيييب تنسييييييي ا الوييييييياإلن اننسييييييييييان ييي في تفك يييا
 ochaturkeyaccess@un.orgإلأ ضا فبى اضاف البف د االلكتفإلني للس د ب د اكإل بإلاه ني  buahene@un.orgكنسخ الىا

استخدم البف د االلكتفإلني السفي  ochaturkeyaccess@un.orgفي حال كانن لد كم اي استفسافان خاص ا
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ANNEX I الملحق األول
Humanitarian Mission Movements المهمات اإلنسانية المتحركة
Name of Organization & name(s) of focal point(s) – name, telephone number, mobile phone number, and/or email:
أإل البف د االلكتفإلني/ إل، فقم البإلال، فقم الهاتو،إلاالفتباط – االسم/ال مساإلل/اسم المنظم إلاسم
Brief Description of the movement mission:
إلصو مختصف للمهم المتحفك
Date Submitted to OCHA:
تاف خ الت د م لمكتب تنس ا الواإلن اننسان
Date of
mission

Location
الموقع

تاريخ المهمة

Coordinates
(GPS Lat / Long in
degrees/minutes/ seconds):
اإلحداثيات )عن طف ا نظام تحد د
 خطإلط الطإلل،المإلاقع العالمي
( دقا ا إللإلاني/ إلالعفض

Approx. Time of
Arrival
(Use Zulu time)
إلقن الوصول الت ف بي
* )(استعمال تإلق ن العإللإل

Description of Vehicles
Description of Destination (e.g. hospital, warehouse, distribution point)

•

Via (Route) Use specific,
common road names, road
numbers and crossings
 أسمال،خالل (الطريق) استخدم بالتحديد
الطفا الشائعة إلأفقام الطف ا إلالمعابف

Time of Departure
(Use Zulu time)
إلقن المغادرة
)(استخدم وقت الزولو

إلصو المفكبان
) إلن ط التإلع ع، إلمستإلدل،إلصو الإلبه (على سب ل الملال المستوفى

By submission of the Humanitarian Mission Movements application, the organisation is confirming that OCHA will share the data with the
Coalition Forces, the Government of Turkey, the Russian Federation, as well as, the International Syria Support Group Chairs
(Government of the United States and the Russian Federation)

، وروسيا االتحادية، والجمهورية التركية، فإن المنظمة تؤكد أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سيشارك البيانات مع قوات التحالف،وبتقديم طلب المهمات اإلنسانية المتحركة
)باإلضافة لرؤساء مجموعة دعم سوريا الدولية (حكومة الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية
•

The organisation confirms that the data contained in this Humanitarian Mission Movements application is true and correct.
إلصح ح ا
تاكد المنظم على ان الب انان الم دم في نمإلذج المهمان اننسان المتحفك ح

•

•

اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع
ANNEX II الملحا اللاني
Humanitarian Static Locations المإلاقع اننسان اللابت
Name of Organization & name(s) of focal point(s) – name, telephone number, mobile phone number, and/or email:
أإل البف د االلكتفإلني/ إل، فقم البإلال، فقم الهاتو،إلاالفتباط – االسم/ال مساإلل/اسم المنظم إلاسم
Humanitarian Deconfliction Mechanism

Stationary Locations – for each building and/or location complete one row
 أإل المإلقع الكامل على صو إلاحد/  لكل مبنى إل- مإلاقع لابت
Date Submitted to OCHA:
تاف خ الت د م لمكتب تنس ا الواإلن اننسان
Location
(GPS Lat / Long in degrees/minutes/ seconds):
 خطإلط،اإلحداثيات )عن طف ا نظام تحد د المإلاقع العالمي
( دقا ا إللإلاني/ الطإلل إلالعفض

Function (Office, lodging, school,
warehouse, hospital, etc.):
، إلمستإلدل،  إلالمدفس، إلالسكن،وظيفة البناء (مكتب
) الخ،إلالمستوف ان

Exact street address
of building / location:
/  عنإلان البنال- الوافل بدقة
المإلقع

Additional Notes:
مالحظان إضاف

NOTE: Additional information may be submitted in the form of: screen shots from Google Earth, digital photos, etc.
 الخ،  صإلف الفقم،Google Earth  على سب ل الملال ل طان الواو من بفنامج،مالحظة مكنك ت د م معلإلمان إضاف ضمن النمإلذج
• By submission of the Humanitarian Mission Movements application, the organisation is confirming that OCHA will share the data with
the Coalition Forces, the Government of Turkey, the Russian Federation, as well as, the International Syria Support Group Chairs
(Government of the United States and the Russian Federation)

، وروسيا االتحادية، والجمهورية التركية، فإن المنظمة تؤكد أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سيشارك البيانات مع قوات التحالف،وبتقديم طلب المهمات اإلنسانية المتحركة
)باإلضافة لرؤساء مجموعة دعم سوريا الدولية (حكومة الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية
•

The organisation confirms that the data contained in this Humanitarian Mission Movements application is true and correct.
إلصح ح ا
تاكد المنظم على ان الب انان الم دم في نمإلذج المهمان اننسان المتحفك ح
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