التمويل اإلنساني في تركيا
ورقة التخصيص المعياري الثانية
آب 6102

المقدمة




تم إقرار ورقة التخصيص هذه من قبل نائب المنسق اإلنساني اإلقليمي بإستشارة قطاعات العمل اإلنساني والهيئة اإلستشارية
للتمويل اإلنساني في تركيا ،من أجل وضع أولويات التمويل لورقة التخصيص المعياري الثانية للعام .6102
تم تخصيص  01مليون دوالر أمريكي لورقة التخصيص هذه .وتحدد هذه الورقة األولويات ومعايير وضع األولويات.
وتقدم هذه الورقة أيضا التوجيهات اإلستراتيجية والدليل للشركاء من أجل عملية التخصيص.

استراتيجية عملية التخصيص وأساسها المنطقي
لمحة عامة عن الوضع
يقدر عدد األشخاص المحتاجين حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية بـ  00.36مليون شخصا 2 ،مليون منهم هم من األطفال وهم بحاجة
للمساعدات اإلنسانية والحماية 2.3 .مليون شخصا من ضمنهم  6.2مليون هم من األطفال وهم نازحون داخل سوريا ،باإلضافة إلى 2.6
مليون شخصا مسجلين كالجئين في بالد الجوار وفي شمال أفريقيا .أجبر أكثر من  0.6مليون شخصا على النزوح هذا العام وحتى
التاريخ الحالي ،وأكثرهم في الربع الثاني أو الثالث .وقد تدهور الوضع اإلنساني في مجمل البالد مع ازدياد في استهداف المرافق المدنية
وزيادة في حركات النزوح الداخلية .وقد ارتفع عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة الوصول إلى
 3.25مليون شخصا ،حيث ان  301.111منهم في  02منطقة محاصرة ،وهذا ما أكده وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية والمنسق
اإلنساني في حاالت الطوارئ السيد ستيفن أوبراين في الملخص الذي قدمه
لمجلس األمن في شهر تموز.
واتسمت الفترة التي تلت ورقة التخصيص األولى بكونها تحمل آثار سلبية
شديدة عن الحاجة لحماية المدنيين والوصول اإلنساني في مجمل البالد
بسبب التغيرات في الصراع و التطورات األمنية .وأدت العمليات القتالية
في المنطقة الشمالية إلى العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين
باإلضافة إلى إجبار عشرات اآلالف على النزوح .وتأثرت على وجه
الخصوص الفئات السكانية المتواجدة في ريف حلب الشمالي بسبب القتال
الدائر ،حيث نزح عشرات اآلالف منهم بإتجاه الحدود التركية .وتعتبرسبل
الوصول اإلنساني لشرقي مدينة حلب محدودة للغاية بسبب العمليات العدائية
الحاصلة على طريق الكاستيللو ،كما أسفر تصاعد وتيرة الحمالت الجوية
في إدلب إلى نزوح العديد من آالف العائالت ،وخلفت دمارا هائال في
المرافق الصحية والمرافق التعليمية في المحافظة .وال يزال المدنيون
عرضة للهجمات العشوائية بينما يستمر أطراف النزاع إغالق سبل الوصول
اإلنساني إلى شرقي مدينة حلب ،وبين المدن والتجمعات السكنية في
المحافظات في شمالي سوريا .ونتيجة لهذا ،لوحظ ارتفاع أسعار الوقود
والمواد الغذائية األساسية والمياه ،مع انعكاسات واضحة على األمن الغذائي
وتوفر المياه للفئات السكانية المتضررة.
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بإرتفاع مع
ظهور التحديات في وجه العاملين اإلنسانيين الراغبين بمساعدة المدنيين في مجمل سوريا .كما أن استمرار غياب سبل الوصول اإلنساني
للمناطق المحاصرة وصعبة الوصول يزيد من عدد الفئات المستضعفة الموجودة مسبقا.
إن الموافقات الجزئية من قبل السلطات على بعض الطلبات المقدمة ،تظهر عامل انعدام األمن كعائق في وجه التنفيذ الكامل لمشاريع
المساعدات اإلنسانية للمدنيين المنفذة من قبل الشركاء في مختلف المناطق .كما أن انعدام األمن في بعض المناطق أدى إلى أن يخسر
العاملون اإلنسانييون سبل الوصول اإلنساني للفئات السكانية المتواجدة في المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة الوصول ،وكذلك فإن
التوترات والقتال الدائر بين الحكومة السورية واألطراف األخرى من النزاع فيما يخص "اتفاقية البلدات األربعة" أدت إلى وجود
 26.111مدني في بلدات مضايا والفوعة والزبداني وكفريا بمعزل عن الوصول للمساعدات اإلنسانية منذ شهر نيسان.
ال تزال سبل الوصول اإلنساني لمناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في دير الزور والرقة غير متوفرة بسبب سياسات تنظيم الدولة
اإلسالمية الشديدة فيما بتعلق بالعاملين اإلنسانيين ،باإلضافة إلى وجود عامل انعدام األمن .ولكن وبالرغم من ذلك ،ال تزال الطرق البديلة
إليصال المساعدات بالتعاون مع المحليين مستمرة .كما أن استمرار إغالق معبر نصيبين ،أدى إلى منع مئات اآلالف من المدنيين
الموجودين في الحسكة من الحصول على المساعدات اإلنسانية ،ما دفع األمم المتحدة للتخطيط إلنشاء ممر جوي مكلف كحل أخير
ووحيد .وأدى أيضا استمرار القتال في كل من الرقة وريف دمشق ودرعا إلى نزوح آالالف من األسر وما يهدد أيضا إمكانية وصول
السكان إلى األسواق ،حيث تعتبركل من المياه واألراضي الزراعية من شأنها دعم المجتمعات المحلية على االستمرار.

األولويات اإلستراتيجية لعملية التخصيص:
تتوافق عملية التخصيص هذه مع األهداف الثالثة التي تم تحديدها في خطة اإلستجابة اإلنسانية ،المتمثلة بـ " :إنقاذ األرواح" و "تعزيز
الحماية" و "دعم اإلستمرارية واإلستدامة" للفئات السكانية المتضررة .وحسب البرامج ،فتعتبر األولوية األولى حسب الفصول على
استجابات فصل الشتاء ،أما جغرافيا ،فتعتبر المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة الوصول من أولويات المناطق لإلستجابات .وتعتبر
األولوية العظمى لجميع القطاعات هي تضمين ودمج مبادئ الحماية واستراتيجيات الحد من خطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي في
البرامج 0.وباإلضافة لما تم ذكره أعاله ،تؤكد ورقة التخصيص التزام المجتمعات االنسانية المشتركة على دعم و تعزيز قدرة االستجابة
للعاملين االنسانيين المحليين ,و بالتالي فان األولوية ستعطى للمشاريع المقدمة للمنظمات المحلية غير حكومية.
http://gbvguidelines.org/ 1

التخصيص الخاص بكل قطاع

قطاع المأوى والمواد غير الغذائية – يبلغ التخصيص لهذا القطاع  4مليون دوالرا أمريكيا
ال يزال المأوى والمواد غير الغذائية من أولويات احتياجات الفئات السكانية المتضررة من الصراع .حيث يقدر عدد من هم بحاجة
للمأوى بـ  6.2مليون شخصا ،باإلضافة إلى  3.0مليون شخصا ممن هم بحاجة للمواد غير الغذائية .والسوريون أنفسهم هم المقدم
الرئيسي للمأوى للنازحين .ال يزال مخزون مستلزمات المأوى غير كافي وعمليات اإلخالء ال تتسم باألمان ،كما أن حركات النزوح
المستمرة ال تزال مشكلة مزمنة لم يتم حلها بعد ،كما أن سبل الوصول وتوافر المواد غير الغذائية محدودة أيضا حيث يقدر حاليا عدد
النازحين بـ  2.3مليون شخصا 0.5 .من النازحين يعيشون في مراكز إيواء جماعية ،وال يملك  5.2مليون شخصا سبل الوصول الكافية
لألسواق .ويقدر عدد الوحدات السكنية المتضررة بـ  0.6مليون وحدة سكنية ،فيما تدمر ما يقدر عدده بـ  211,111وحدة سكنية .ويعتبر
األشخاص النازحين والسكان والمضيفين ممن ال يملكون المأوى أو يعيشون في ابنية متضررة أو غير مكتملة البناء من الفئات األكثر
عرضة للخطر بسبب عدم توفير سبل العيش المناسبة وخدمات المياه واإلصحاح والنظافة وخدمات التعليم واحتياجات أخرى .أما ضمن
األسرة الواحدة ،فتعتبر النساء المعيالت ألسرهن و الصغار والكبار في السن من أكثر الفئات تأثرا بعدم توفير احتياجات المأوى والمواد
غير الغذائية و نظرا لطبيعة حركات النزوح ،فكل من المآو المتضررة للمستضيفين و النازحيين و المواد الغير غذائية المفقودة تحتاج الى
دعم و مساعدة دورية.
تتغير طبيعة الصراع بشكل مستمر مما يؤثر سلبا" على سالمة المدنيين وسبل الوصول لألعضاء العاملين في قطاعات العمل اإلنساني.
وحيث أدى تكثيف الضربات الجوية على كل من جنوب/جنوب غرب حلب وكذلك محافظة إدلب باالضافة إلى دفع خطوط القتال بإتجاه
الحدود التركية في منطقة أعزاز إلى ترسيخ حالة من انعدام األمن والحاجة المتزايدة للمأوى والمواد غير الغذائية .كما ازداد خطر تسليم
البضائع من تركيا إلى سوريا بشكل كبير .وقامت المنظمات العاملة في المجال اإلنساني في تركيا بتعليق شحناتها اإلنسانية أو بتقليل كمية
البضائع في العمليات عبر الحدود وذلك من أجل التقليل من األخطار المحتملة .

المشاكل األساسية واألولويات
قام قطاع المأوى والمواد غير الغذائية ومن خالل مجموعة العمل التقنية بإتمام دليل عن المعايير الدنيا إلستجابة فصل الشتاء ،وسوف يتم
جمع الخطط من قبل المنظمات التي ستعمل على إستجابة الشتاء من أجل تحديد الفجوات في التمويل من أجل استجابة فصل الشتاء القادم.
و لسوء الحظ يضطر الشركاء لنقل الموارد لعدة أماكن حسب حركات النزوح الناتجة عن حالة الطوارئ الحالية حتى حلول فصل
الشتاء .ولهذا فإن الوضع ال يعطي القطاع الفرصة من أجل التنبؤ بالتمويل الالزم في عملية التخصيص وال لتحديد الفجوات التي تتغير
بإستمرار حتى نهاية شهر أيلول.
ووفق التقرير النصف سنوي للعام  6103ألعضاء القطاع تم تقدير عدد األشخاص ممن هم بحاجة إلستجابة فصل الشتاء بشكل سنوي بـ
 0.2مليون شخصا  ،وهم الفئة المستهدفة لمساعدات المواد غير الغذائية في فصل الشتاء .ويحاول القطاع من خالل التمويل اإلنساني
تغطية اإلحتياجات اإلكثر ضرورة للسكان في فصل الشتاء في المناطق األقل وصوال من قبل العاملين في المجال اإلنساني (المناطق
المحاصرة والصعبة الوصول هي المناطق األقل وصوال من قبل الشركاء) .وستكون المناطق حيث ترتفع فيها كلفة الوقود من األولويات
والمناطق ذات التواجد األكبر للنازحين .ومن بين النازحين ستعطى األولوية لألسر المعالة من قبل إناث.
و يعتبر الوقود (المازوت ،والكيروسين ،والفحم ،والحطب ،والبيرين (نوع من أنواع الوقود مستخرج من الزيتون) ....إلخ) من أهم
اإلحتياجات و كذلك األولويات لألشخاص المعرضين للظروف المناخية الصعبة و كذلك الحصول عليه .وينصح القطاع بأن ينفذ هذا
النشاط من قبل المنظمات التي اجتازت تقييم القدرات الخاص بالتمويل اإلنساني فقط ،لما يحتاج من قدرة لوجسيتية عالية ولسلسة توريد
قوية ومنشأة من قبل.

وبضوء ما تم ذكره في األعلى ،وبسبب الحاجة للمزيد من الجاهزية ،سيقوم القطاع الفرعي للمواد غير الغذائية بوضع استجابة الشتاء
موضع األولوية في عملية التخصيص المعيارية الثانية.
حسب دليل العمل الذي تم إنجازه من قبل فريق العمل التقني المترأس من قبل غلوبال كوميونيتيز والقطاع ،سيتم توزيع المواد الثالثة
التالية لكل أسرة تعتبر بحاجة إلستجابة الشتاء (بحاجة للحماية من الظروف المناخية الصعبة) كجزء من حزمة الحد األدنى من مساعدات
الشتاء:
 .0الوقود من أجل الطبخ والتدفئة من خالل الطريقة األفضل التي تتوافق مع مبدأ "عدم إلحاق الضرر" (نوعية\قسائم\نقود).
 .6توزيع المدافئ ،بمعدل مدفئة للفصل كامال.
 .0توزيع المالبس الشتوية حسب الطريقة التي تتوافق ومبدأ "عدم إلحاق الضرر".
المنطقة \ المناطق
األنشطة الموصى بها

األولويات

الموقع \ المواقع

استجابة الشتاء لـ
 6105\6102حسب وثيقة
إرشادات القطاع الفرعي
للمواد غير الغذائية والذي تم
إنجازه من قبل فريق العمل
التقني

المناطق التي ترتفع فيها كلفة الوقود وذات الكثافة
األعلة للنازحين

.0

المناطق المحاصرة والمناطقا لصعبة الوصولو التي
من الممكن الوصول إليها (.الرجاء التواصل مع
القطاع من أجل الحصول على آخر نسخة من قائمة
المناطق المحاصرة والصعبة الوصول)

.6
.0

وقود من أجل الطبخ والتدفئة يكفي لمدة  2شهور
من خالل الطريقة األكثر توافقا مع مبدأ عدم إلحاق
الضرر
توزيع المدافئ ،بمعدل مدفأة واحدة للفصل كامال.
توزيع المالبس الشتوية بمعدل عملية توزيع واحدة
للفصل كامال ،مع مراعاة استخدام الطريقة األكثر
توافقا مع مبدأ عدم إلحاق الضرر.

قطاع المياه واإلصحاح والنظافة – يبلغ التخصيص لهذا القطاع  3مليون دوالرا أمريكيا
الوضع الحالي
تم التوصل إلى أن المشاكل في شبكة الكهرباء تؤثر سلبا على قطاع المياه حسب ما جاءت به نتائج استبيان أنظمة المياه الذي تم اجراؤه
من قبل الشركاء في محور تركيا في المناطق القابلة للوصول من تركيا ،والذي يقدمون الخدمات لما يقارب الـ  3.0مليون شخصا .ففي
المحافظات الخمسة من أصل عشرة التي تم إجراء اإلستبيان فيها ،ليس هنالك وجود ألي شبكات كهربائية تقريبا .وحتى توليد الطاقة
البديلة الذي يعتبر الحل الوحيد في مثل هذه المناطق ال يساهم بتوفير أكثر من  %60إلى  %03من الحاجة من المياه .وسلط اإلستبيان
الضوء على أنه الكفاءة المتدنية لعمل البنى التحتية جعلت من وجود البنى التحتية الخاصة بالكلور ذات سوية أقل .أكثر من ثلث البنى
التحتية في الحسكة للمياه غير مزودة بأنظمة التصفية بالكلور .ولذلك وبسبب النزاع القائم وبسبب ضعف المراقبة ،تركزت الجهود عبى
محطات الضخ بدون التركيز على جانب نوعية المياه التي يتم ضخها .وتبرز الحاجة للتخطيط لتقديم خدمات ذات مدى أطول للنازحين
الموجودين أصال في مستوطنات غير رسمية باإلضافة إلى تقديم مساعدات اإلحتياجات األساسية للنازحين حديثا .وتوزيع المساعدات
ذات الحد األدنى لوقت طويل يؤدي إلى نتائج سلبية صحية ونفسية ما يحتم رفع درجات نوعية المساعدات والذي سيشكل عامل للتغيير.
ويجب أن يتم أخذ هذه المخاوف بعين اإلعتبار باإلضافة إلى أخذ أماكن تجمعات النازحين غير الرسمية التي دخلت عامها الثاني .وأما
سبل الوصول اإلنساني ،فتبقى المشكلة األكبر وخصوصا في استجابات المناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية والمناطق
المحاصرة.
لشركاء قطاع المياه واإلصحاح والنظافة تواجد جيد في نواحي اعزاز وصوران ومحافظة إدلب ،بينما يتركز التواجد الضعيف في كال
منبج وعفرين .وتم القبول العديد من النازحين حديثا في أماكن تواجد النازحين غير الرسمية المغطاة من قبل الشركاء في قطاع المياه

واإلصحاح والنظافة ،خصوصا ضمن إدلب وسيتم أيضا تحديد المزيد من أماكن تواجد النازحين غير الرسمية من خالل عمليات تقييم
سريعة سيتم إجراؤها الحقا .وأما بالنسبة للنازحين المقيمين مع عائالت مضيفة في حلب وإدلب ،يقوم الشركاء بدعم مشاريع البنى التحتية
للمياه والتخلص من القمامة الصلبة ونشاطات الترويج للتعقيم والنظافة .وبالرغم من أنه ال يوجد أي شركاء عاملين في منبج ،يقوم
الشركاء بجمع البيانات عن بعد من أجل التحضير لإلستجابة عند توفر سبيل الوصول للمنطقة .وتفيد المعلومات بأن شبكة المياه في منبج
حاليا ال تعمل بالشكل المناسب بسبب انعدام األمن ،مما يشير إلى إمكانية ظهور الحاجة إلعادة تأهيل البنى التحتية للمياه.

المشاكل األساسية واألولويات
إثرت االزمة ذات الخمسة سنوات سلبا على القطاع ،حيث لن تكفي المساعدات اإلنسانية على حل ما طاله من مشاكل ،بدون التركيز
على المشاكل الملموسة األكثر وضوحا .وتكمن الفجوة بشكل أساسي بنوعية الخدمات التي يتم تقديمها (حصص المياه القليلة ،نوعية المياه
الموزع دون المستوى المطلوب ،والمياه الملوثة بالقمامة والصرف الصحي...إلخ) باإلضافة إلى استمرارية هذا الخدمات ذاتها (التوافر
غير المنتظم) .وتتوسع هذه الفجوة بغياب الدعم المستمر والفعال .وبالحديث عن ما تم إنجازه مقارنة بالمستهدف ،فإن العمل المتعلق
بالمياه والتخلص من القمامة الصلبة يبدو على المسار المطلوب أكثر من العمل المتعلق بالتخلص من مياه الصرف الصحي ومعالجتها.
ومن جهة أخرى ،فإن الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات يصبح أولوية أمام أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لشبكات المياه.
أما عن نقص البنى التحتية للتنقية بالكلور ،فهو األمر الذي يجب أن يحل .وليس من المتوقع أن يكون لألمور المالية تأثيرا كبيرا على
القطاع ،ويبقى بالرغم من ذلك تأثيره إيجابيا على نوعية المياه .ومن جهة أخرى من الضروري اإلستمرار بنشاطات إعادة تأهيل شبكات
المياه لما لها من فعالية من حيث التكلفة .ويجب أن تترافق نشاطات إعادة التأهيل بنشاطات صيانة مستمرة بهدف تأمين المجتمعات بالدعم
من خالل أنظمة استرداد التكاليف .كما سيعتبر تقديم الخدمات للنازحين والفئات السكانية األكثر ضعفا المتمثلة بتقديم سبل الوصول اآلمنة
للمياه ومواد التعقيم والتنقية والتصرف بالقمامة الصلبة أولوية حالية.
األولوية
تحسين خدمات المياه واإلصحاح والنظافة
في حاالت الطوارئ للمخيمات غير
الرسمية ولمراكز اإليواء الجماعية

دعم إعادة التأهيل الفعال للعمل والصيانة
للبنى التحتية الحالية للمياه و يتضمن الدعم
في بناء القدرات للكادر على الشبكات
وعلى أنظمة استرداد التكاليف.

المنطقة \ المناطق
الموقع \ المواقع
أ .المناطق التي تحتوي نازحين
حديثا مثل إدلب وحلب وعفرين
ومنبج والالذقية ،باإلضافة إلى
المناطق التي تعتبر من ضمن
المناطق المحاصرة والمناطق
الصعبة الوصول.
ب .أماكن تواجد الالجئين الموجودة
حاليا مع عوامل تشير للخطر
فيما يخص المياه واإلصحاح
والنظافة.
أ.

المناطق ذات الكثافة العالية
للنازحين والتي تحتوي على
مشاكل غاية في الخطورة في ما
يتعلق بالمياه واإلصحاح
والنظافة والتي تتواجد فيها
األمراض المتفشية عن طريق
المياه ولكن من المهم أن تتوافر
سبل الوصول الجيدة لهذه
المناطق من أجل المراقبة.
وتتضمن هذه المناطق إدلب
ومناطق أخرى بعد أن يقدم
الشركاء دالئل على انها تحقق
المعايير المطلوبة.

النشاطات الموصى بها



توزيع مباشر للمياه
توزيع المواد غير الغذائية
الخاصة بالمياه مثل مستوعبات
المياه وأقراص أكوا لتنقية المياه
ومواد التعقيم.
تقديم خدمات التنقية في حاالت
الطوارئ والتصرف بالقمامة
الصلبة.
الترويج لنشاطات التعقيم.



اإلصالحات الهيكلية \ المدنية
الكهروميكانيكية.
إضافة المزيد من الموارد المادية
عند الحاجة.
توسيع التغطية من خالل النظام
الحالي الموجود.
دعم مكونات العمليات والصيانة
و يتضمن الوقود والمواد
الكيميائية لتنقية المياه ،وكذلك
المواد اإلحتياطية السريعة النقل،
والوقود للمولدات الكهربائية
والحوافز للعاملين والتقنيين.
تقديم برامج إنعاش الخبرات لبناء
القدرات للعاملين والتقنيين.










إعادة إنشاء نظام استعادة التكاليف من
أجل دعم اإلستمرارية.

قطاع التعليم – يبلغ التخصيص لهذا القطاع  3مليون دوالرا أميركيا
الوضع الحالي:
اليزا ل الوضع األمني يحد من حصول األطفال و الشباب على التعليم في سوريا ،حيث قام الشركاء باإلبالغ عن  06هجوما على
المدارس منذ بداية شهر أيار ،في كل من محافظتي حلب وإدلب .و نتيجة لذلك علق بعض الشركاء نشاطاتهم ،بينما استمر البعض االخر
بمراقبة الوضع عن قرب .وبالرغم من صعوبة الوضع يستمر الشركاء بتقديم الخدمات التعليمية في المدارس وفي المساحات التعليمية.
ويبقى التحدي األكبر هو الوصول للتمويل ،حيث يقول الشركاء أنهم يخططون لرفع سوية العمل في المجتمعات المضيفة وفي استجابات
النازحين ،لكنهم ال يملكون سبل الوصول للموارد المناسبة من أجل المحافظة على نوعية البرامج المنفذة.
ويقدر عدد األطفال والشباب والعاملين في قطاع التعليم الذين وصل إليهم الشركاء عن طريق تركيا منذ بدء سنة  6102بـ ،000,200
وتتضمن النشاطات إعادة تأهيل المساحات التعليمية وتطوير القدرات للمعلمين وتقديم الحوافز للمدرسين و حقائب مدرسسية للمدرسين و
الطالب.

المشاكل األساسية واألولويات:
تزداد المخاوف حول الوضع األمني ووضع السالمة والتي تؤثر على كل من سبل الوصول والنوعية الخاصة بالعملية التعليمية .كما أن
استهداف المدارس ال يسبب الضرر المادي والضرر للمواد فقط ،بل أنه يشكل عائقا في وجه تقديم الخدمات ففي كثير من الحاالت تم
تعليق العمل في المدارس  ،و في حاالت أخرى كان األهالي يرفضون إرسال أطفالهم إلى المدارس حتى عندما تكون المدارس مفتوحة.
كما يخاف األطفال من السفر لتقديم اإلمتحانات الوطنية نتيجة لمخاوف أمنية كبيرة .وتبقى أيضا مشكلة اإلعتراف بالشهادات في
المناطق خارج سيطرة الحكومة السورية ومن ضمنها المناطق القابلة للوصول من قبل الشركاء في تركيا والمناطق المحاصرة والمناطق
الصعبة الوصول.
إن طبيعة األزمة طويلة األمد تعييق الحصول على البيانات الخاصة بالمدارس و المرتكزة على الدالئل و المتسمة بالمساواة في الفرص
على مستوى البرامج الخاصة بالقطاع  .و كذلك اإلجراءات البيروقراطية أثر بشكل سلبي على عملية إنشاء البرامج والمراقبة على
مستوى المدرسة في الوقت المناسب ،وكذلك على رفع التقاريرحول التدخالت التعليمية وتطوير القدرات للشركاء.
ال يتم تمويل القطاع التعليمي بالشكل المناسب حسب خدمة تعقب التمويل لتاريخ  02تموز ،فحسب خطة اإلستجابة اإلنسانية يتم تمويل
القطاع التعليمي بنسبة  %02فقط .كما أن الغالبية العظمى من المنظمات السورية غير الحكومية ممن يبلغ عددهم  02-62شريكا هم في
حاجة ملحة للتمويل من أجل تطوير القدرات ونوعية البرامج  ،التي تمثل أحد أهم األهداف للتمويل اإلنساني في تركيا.
وتتمثل األولوية بزيادة سبل الوصول ورفع سوية البرامج التعليمية في المناطق القابلة للوصول من قبل الشركاء .كما يتمثل الهدف أيضا
بالتأكد من أن المجتمعات المحلية قادرة على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات لألطفال المتضررين من النزاع ،والتأكد من قدرتها
على استيعاب األطفال النازحين وقدرتها على تقديم الفرص التعليمية لهم بالرغم من النزوح .يتم تحديد الفجوات بشكل مستمر من قبل

عمليات التقييم التي يقوم بها الشركاء ومن خالل تقرير استعراض اإلحتياجات اإلنسانية  6102ونتائج التقييم التعليمي الذي تم اجراؤه
العام الماضي ،و ستؤخذ بعين االعتبار المشاريع التي تعرض آليات قياس النتائج لعملية التعلم في عملها.
األولوية
توفير الوصول اآلمن والمتساوي للتعليم
الرسمي والغير رسمي لألطفال في عمر
الدراسة من الفتيات والفتيان ( 05-3عاما)

المنطقة \ المناطق
الموقع \ المواقع
المناطق القابلة للوصول استنادا على
مواطن الفجوات التي حددها القطاع
التعليمي من خالل الـ  4Wsومتضمنة
مناطق المعرة وأعزاز والسقيلبية.
المناطق الجغرافية التي شهدت وفود
نازحين حديث.
المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة
الوصول مع األخذ بعين اإلعتبار أنه
يتوجب على المنظمات التأكيد على قدرتها
على التنفيذ.
النواحي و التجمعات السكانية المحددة من
قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (األوتشا) في قائمة المراقبة
الخاصة بها.

تحسين التعليم الرسمي والغير رسمي
لألطفال في سن الدراسة ( 05-3عاما)
ضمن إطار وبيئة محمية.

المناطق القابلة للوصول استنادا على
مواطن الفجوات التي حددها القطاع
التعليمي من خالل الـ  4Wsومتضمنة
مناطق المعرة وأعزاز والسقيلبية.
المناطق الجغرافية التي شهدت وفود
نازحين حديث.
المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة
الوصول مع األخذ بعين اإلعتبار أنه
يتوجب على المنظمات التأكيد على قدرتها
على التنفيذ.
النواحي و التجمعات السكانية المحددة من
قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (األوتشا) في قائمة المراقبة
الخاصة بها.

النشاطات الموصى بها
 .0إعادة تأهيل أو إنشاء صفوف
مدرسية مؤقتة لزيادة القدرة
اإلستيعابية للمدارس لكال
التعليمين الرسمي والغير رسمي.
 .6القيام بالتعليم غير الرسمي
(التعليم الترميمي والعالجي،
ومحو األمية وحصص اللغات
والتعلم الذاتي) لألطفال والشباب
خارج المدارس.
 تقديم التعليم المهني والتقنيللشباب.
 القيام بنشاطات تطويرورعاية الطفولة المبكرة.

تقديم مواد التعلم والتعليم والمعدات الالزمة
وحقائب الدعم.
تقديم الحوافز المالية للمعلمين.
تطوير مهنية المعلمين وتقديم خبرات التعليم
في الطوارئ والدعم النفسي اإلجتماعي
والمعايير الدنيا للتعليم في الطوارئ
والتخطيط في الطوارئ.

قطاع األمن الغذائي وسبل العيش – يبلغ التخصيص لهذا القطاع  5.5مليون دوالر أمريكي
الوضع الحالي:
يشير تقرير عرض اإلحتياجات اإلنسانية للعام  )HNO( 6102بأن  0من أربعة سوريين يعيشون في حالة فقر شديد وأن  00.3مليون
شخص هم بحاجة ملحة للمساعدات اإلنسانية .كما أن نصف الفئات السكانية في سن العمل عاطلين عن العمل ،باإلضافة إلى النقص في
الدخل الذي أثرعلى اآلالف من المعتمدين عليه ،وتتدهور مستويات انعدام األمن الغذائي بشكل سريع حيث أن  2.5مليون شخص اي ما
يعادل تقريبا نصف التعداد السكاني في سوريا بحاجة ملحة ألشكال المساعدات المختلفة المرتبطة باألمن الغذائي ،و منهم  2.0مليون
شخص غير آمنين غذائيا ،و الـ  6.2مليون الباقين هم تحت خطر التعرض إلنعدام األمن الغذائي.
تم تقسيم استجابة األمن الغذائي خالل العام  6102حسب األهداف اإلستراتيجية األساسية المتمثلة بـ  )0إنقاذ األرواح والمحافظة على
األرواح )6 ،سبل العيش والزراعة )0 ،الخدمات األساسية )2 ،تحسين نوعية االستجابة ،وبوصف الوضع وصل الشركاء عبر الحدود
إلى  3,122.553شخصا كعدد تجميعي وقدموا لهم السالت الغذائية في الفترة من كانون الثاني وحتى أيار من العام  .6102كما قام
الشركاء عبر الحدود بدعم  035,500شخصا بالطحين والقمح بمعدل شهري من خالل دعم األفران .و بالتوازي أيضا قدم الشركاء
البذار ومجموعات الحدائق المنزلية ومواد اإلدخال لـ  366,202فيما استلم  62,111شخصا آخرين مواشي ،مرفقة بخدمات دعم وعالج
للماشية .وعلى هذا ،ال يعتبر الدعم المخصص لسبل العيش كافيا للتخلص من اإلعتماد على المساعدات الغذائية ،كما أنه يعتبر في أكثر
األحيان بديال للمساعدات الغذائية ،وهو في الحقيقة من المفترض أن يكون دعما متكامال ،وخصوصا بالنسبة لألشخاص الذين يسعون
للمحافظة على األصول اإلنتاجية ،ولكنهم غير قادرين على كسب دخل كافي ليكونوا آمنين غذائيا.

المشاكل األساسية واألولويات
ان مزيج العوامل السلبية التالية (باإلضافة إلى تحليل الوضع أعاله) أدى العطاء نشاطات دعم الزراعة وسبل العيش األولوية من قبل
الشركاء في القطاع :شح المدخالت ذات الجودة وصعوبة الوصول إليها ،والدعم غير الكافي للزراعة فيما يتعلق بتقديم القروض ،وعدم
توافر المعرفة الكافية بالممارسات الزراعية (في حال لم يتم عرض خدمات االرشاد في الوقت و المكان المناسبين) ،عدم التأكد من توافر
شروط التخزين المناسبة وفرص السوق للتصريف ،الخوف من خسارة المحاصيل الزراعية (انعدام األمن ،الحرائق ،والصقيع... ،إلخ)،
عدم قدرة المزارعين من كسب الدخل الكافي من الزراعة ونشاطات سبل العيش ،مخاطر اعتماد استراتيجيات المواجهة السلبية مثل
التخلي عن األراضي واالعتماد على المساعدات الغذائية و الذي سيؤدي بدوره لنتائج سلبية مثل تناقص فرص العمل في قطاع الزراعة
للمزارعين الذين ال يملكون األراضي ،والعمال الموسميين والنازحين.
وبذلك ،تتمثل األولوية بالحفاظ على النشاطات الخاصة بسبل العيش والزراعة بوساطة تقديم المدخالت والمواد النوعية ،وتبادل المعرفة،
والدعم المالي ،وإعادة تأهيل البنى التحتية للتخزين ،و اعطاء فرص التسوق .يجب على النشاطات ان تكون متكاملة لتقديم المساعدات
الغذائية الضرورية و بشكل خاص للمستفيدين الغير اآلمنين غذائيا ممن ال يزالون يحافظون على الوصول لألصول اإلنتاجية (أي
األراضي الزراعية والماشية) ولكنهم غير قادرين على المحافظة على سبل عيشهم من غير الدعم المناسب.
األولوية
الزراعة وسبل العيش:
أ .تقديم وتوسيع الخدمات األساسية
 /اإلرشاد ونقل المعرفة تقديم
المدخالت النوعية.
ب .الدعم المالي للنشاطات الزراعية
كقسائم الشراء.
ت .إعادة تأهيل البنى التحتية
األساسية مثل اآلبار والقنوات

المنطقة \ المناطق
الموقع \ المواقع
المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة
الوصول حسب آخر قائمة تم تحديثها.
المناطق والمحافظات التي تعتبر من
اولويات العمل الزراعي ونشاطات كسب
العيش أو مناطق اإلنتاج األساسية.

النشاطات الموصى بها
.0
.6
.0
.2

التدريب على التعامل الزراعي
والتعامل مع الماشية.
توزيع مدخالت ومعدات الزراعة
وتربية المواشي.
برامج توزيع القسائم الشرائية
والنقود.
إعادة تأهيل الخدمات والبنى
التحتية ،واستخدام النقود من أجل

المائية وتصنيع الغذاء ومرافق
التخزين.
ث .حماية األراضي الزراعية
والمحاصيل من المخاطر مثل
الحرائق.
ج .حماية الماشية من خطر األوبئة
المتفشية.
ح .نشاطات ذات الدخل طويل األمد
ومنح المشاريع الصغيرة المتعلقة
بالزراعة.

العمل ومن أجل الحصاد
والتصنيع.
 .3الوقاية والجاهزية والحد من
الكوارث ما يتضمن الحد من
الخطر الذي يصيب المحاصيل
في المرحلة األخيرة قبل الحصاد
والقيام بنشاطات كسب الدخل.
 .2عالج المواشي وتقديم اللقاحات.
 .5تقديم مجموعات بدء العمل
لألعمال التي تدعم الخدمات
الزراعية (اآلالت ،وتصنيع
الطعام....إلخ)

الحماية – يبلغ تخصيص هذا القطاع  5.5مليون دوالر أمريكي
الوضع الحالي:
شهدت سوريا تدهورا في الوضع االمني واإلنساني منذ بداية األزمة في العام  ،6100كما شهدت تزايدا كبيرا لحركات النزوح .مع تكرر
حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان وحاالت استغالل باتت مزمنة في ظل انعدام األمن وتجاهل القانون اإلنساني الدولي .ويتسم الوضع في
سوريا بإفتقاده عنصر الحماية لشريحة كبيرة من المدنيين في سوريا .كما أن األزمة أثرت سلبا على المؤسسات التي من المفترض أن
تقدم الحماية ،والحماية اإلجتماعية واألسرية والهيكليات الخاصة بالحماية ،مما زاد من ضعف بعض الفئات المعينة.
وأكثر ما عانى هم األطفال الذين تعرضوا للقصف العشوائي الجوي وإطالق النار المتعمد إلستهداف المدنيين .كما أن األطفال هم من
الضمن الفئات السكانية األكثر تضررا من حاالت الحصار ،حيث أنهم يعيشون في سياق تغيب فيه أبسط أساسيات الحياة ،ويعيشون تحت
الخوف المستمر من القناصين والتفجيرات والضغط النفسي العالي .وتعاني األسر الكثير بعد خمس سنوات من النزاع من أجل تأمين
احتياجاتهم األساسية ،كما أنهم يعتمدون على ممارسات سلبية للتأقلم مع الوضع ،ما يتضمن إستخدام األطفال للعمل .ومع انتشار عمالة
األطفال تنتشر ممارسات أخرى من أسوأها تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة ،والذي يعتبر نتيجة واضحة لتسرب
األطفال من المدارس في أجزاء عدة من سوريا .كم تعرض بعض األطفال لإلنفصال عن مقدمي الرعاية لهم ،أو اصبحوا المعيلين
ألسرهم بسبب موت أو اختفاء أهاليهم .وفي أحيان أخرى يتواجد األهالي واألطفال في أماكن مختلفة من البالد أو عبر الحدود للعمل
لتأمين دخل األسرة ،ولتجنب تجنيد األطفال مع الجماعات المسلحة .فيتم استخدام األطفال من قبل أطراف الصراع المختلفين في أوجه
ونشاطات الصراع المختلفة ،إما النشاطات المسلحة أو نشاطات دعم الجماعات المسلحة.
يتعرضن النساء والفتيات ألخطار العنف القائم على النوع اإلجتماعي وفق التقييمات الحالية (تقييم العنف القائم على النوع اإلجتماعي
على مستوى كل سوريا )GBV WOS Assessment -اآلن اكثر من اي وقت مضى .كما عبرن النساء والفتيات عن خوفهن من
التعرض للعنف الجنسي واإلستغالل في المخيمات ،وأثناء عمليات التوزيع وفي نقاط توزيع الخدمات ،وعند استخدام مرافق المياه
واإلصحاح والنظافة وعند تحركهم في المجتمع الخاص بهم من دون مرافق ذكر من ذويهم .كما يخفن من التعرض لإلعتقال وللعقوبات
الجسدية إن لم يمتثلن للقوانين الجديدة المفروضة في المناطق التي تحت سيطرة المجموعات اإلسالمية المتطرفة من قبل هذه الجماعات.
إن هذا المزيج من القوانين الجديدة والخوف من العنف الجنسية ادى إلى وجود قيود شديدة على تحركات النساء والفتيات .كما أن زواج
األطفال يعتبر وسيلة للحماية من ووجهة نظر األسر ،و تم تسجيل العديد من الحاالت من العنف المنزلي نتيجة لعدم قدرة الرجال على
ضبط أعصابهم لعدم قدرتهم على التكيف مع الوضع الناتج عن األزمة .كما ان المخيمات المكتظة بالنازحين وعدم توفير الخصوصية في
هذه المخيمات يعرض النساء والفتيات للمزيد من األخطار .عالوة على أنه يجب أن يتم توزيع اإلحتياجات النسائية ولوازم السالمة
للوافدين الجدد من ضمن مجموعات اإلحتياجات النسائية.

المشاكل األساسية واألولويات
تتطلب مشاكل الحماية تصميم استجابة لكل قطاعات العمل اإلنساني ،ويعد توسيع أثر مفهوم الحماية أولوية لقطاع الحماية و يتحقق من
خالل تضمين الحماية والمناصرة في مجال الحماية وبناء القدرات لمختلف الفاعلين في المجتمع اإلنساني .ويبقى الحصول على الدعم من
اجل تدخالت حماية مستدامة أحد التحديات التي تتم مواجهتها بسبب التزايد في مستوى انعدام األمن ،وبسبب العوائق اإلدارية وغياب
القدرات في الميدان .و يعتبر من االوليات المهمة زيادة خدمات الحماية المتخصصة والتوسع في موضوع مراقبة الحماية وتعزيز قدرة
المجتمعات على مواجهة التحديات الحالية بانفسهم من خالل تدخالت خاصة بالحمياة على مستوى المجتمع نفسهو ذلك في المناطق
القابلة للوصول باإلضافة للمناطق الصعبة الوصول والمناطق المحاصرة أو/و في المناطق التي ال تتواجد فيها أي منظمات عاملة.
وسيكون التركيز على تعزيز آليات حماية الطفل على مستوى المجتمع لحماية األطفال من العنف واإلستغالل في المناطق المستهدفة من
خالل تعزيز التنسيق بين الوكاالت ذات الصلة ومقدمي الخدمات .وسيقوم الشركاء بتقديم الدعم النفسي واإلجتماعي المباشر لألطفال بينما
يتم تعزيز الدعم على مستوى المجتمع لهم ولمقدمي الرعاية خاصتهم .و تقديم الخدمات والتوعية لألطفال ولمقدمي الرعاية وللمجتمع
ككل بشكل ثنائي ،ستساعد اإلستجابة في حماية األطفال من العنف واألخطار المحيطة بهم في مجتمعهم،و في الوقت ذاته يتم الدعوة
لتطوير المهارات وآليات التأقلم اإليجابية من أجل ضمان مستقبل أفضل لهؤالء األطفال.
وبسبب أن تدخالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي محدودة جغرافيا ،يركز القطاع الفرعي على المناطق الغير المخدمة بهذه
الخدمات .كما قام القطاع الفرعي بتطوير طريقة استجابة طوارئ جديدة من أجل الترويج لطريقة تستجيب لجميع انواع الطوارئ المختلفة
الجديدة حسب الوصول المتوفر وعوامل العنف القائم على انوع اإلجتماعي الموجودة .ويتضمن هذا التدقيق على السالمة وعمليات التقييم
السريع وإيصال رسائل مكافحة العنف القائم على النوع اإلجتماعي مع تقديم الخدمات وتقديم مجموعات المستلزمات النسائية ومجموعات
مستلزمات ما بعد اإلغتصاب واإلسعافات األولية النفسية اإلجتماعية .وطرح مثل هذه األمور سيؤدي إلى تلبية احتياجات السكان في
حاالت الطوارئ .وتتوافق هذه االستجابة الخاصة بالطوارئ مع خدمات اإلستجابة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي الحالية وبناء
استجابة أفضل.
وتبدأ نشاطات مكافحة األلغام بالتوسع حاليا ،حيث تبرز الحاجة لجمع البيانات عن األخطار وحصيلة الجرحى والقتلي نتيجة األلغام
والمواد القابلة لإلنفجار من أجل وضع أولويات عمل استجابة مكافحة األلغام .وتتمثل أولوية القطاع باإلستمرار بتوسيع النشاطات –
اإلزالة والتوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا -مع التركيز على المشاريع التي تتضمن جمع البيانات كمكون.
األولوية
تعزيز التدخالت على مستوى المجتمع من
أجل التحديد والحد واإلستجابة إلحتياجات
الحماية الحرجة وللتأكيد على تضمين
الحماية في اإلستجابة اإلنسانية ،باإلضافة
إلى توسيع الرقعة الجغرافية من قبل
أعضاء القطاع.

تعزيز اإلستدامة للمجتمعات المتضررة من
خالل زيادة سبل الوصول لنشاطات حماية
الطفل على مستوى المجتمع باإلضافة إلى
توسيع الرقعة الجغرافية للنشاطات من قبل
أعضاء القطاع.

المنطقة \ المناطق
الموقع \ المواقع
جميع المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة
الوصول والنواحي ذات نشاطات الحماية
اإلختصاصية المحدودة أو التي ال تشهد
تواجدا على اإلطالق لهذه الخدمات
(المعلومات القابلة للوصول من خالل الـ
 4Wsأو من خالل استشارة منسقي
القطاع)

المنطاق الصعبة الوصول والمناطق
المحاصرة والمناطق ذات التواجد القليل
للعاملين اإلنسانيين ممن يملكونخبراء
الحماية في جميع المحافظات السورية
(األولوية للنواحي ذات نشاطات الحماية
المتدنية بشكل حاد مثل النواحي في حلب

األنشطة الموصى بها
 .0مراقبة الحماية
 .6نشاطات \ خدمات حماية
اختصاصية مثل:
 إدارة الحاالت واإلحاالت. خدمات اإلستشاراتالقانونية مما يتضمن الدعم
واإلستشارات في التوثيق
المدني.
 تدخالت الحماية علىمستوى المجتمع.
 .0مناصرة الحماية وتضمين
الحماية نشاطات بناء القدرات في
مجال الحماية للعاملين اإلنسانيين
خارج مجال الحماية.
 .0توسيع أو تعزيز نشاطات جديدة
أو النشاطات الموجودة حاليا
للدعم النفسي واإلجتماعي التي
تستهدف األطفال ومقدمي
الرعاية والمدرسين من خالل
النشاطات الخارجية المجتمعية

توفير سبل الوصول للناجين لخدمات
اإلستجابة للعنف القائم على النوع
اإلجتماعي واإلجراءات التي من شأنها الحد
من حاالت العنف القائم على النوع
اإلجتماعي.

وإدلب وحماة والحسكة)

والمساحات اآلمنة
 .6تقديم خدمات حماية طفل
اختصاصية من خالل إدارة
الحالة والتدخالت التي تهدف
لتلبية حاالت اإلستضعاف
المتعلقة بعمالة األطفال وتجنيد
األطفال وزواج األطفال أيضا.
 .0تعزيز قدرات أفراد المجتمع من
أجل الحد واإلستجابة لمشاكل
حماية الطفل.
 .2نشر الوعي عن المخاوف
المتعلقة بحماية الطفل ما يتضمن
الحد من اإلنفصال األسري
والرعاية الذاتية للدعم النفسي
واإلجتماعي ،بقايا الحرب
المتفجرة وأشكال عمالة األطفال
السيئة.

المناطق الصعبة الوصول والمناطق
المحاصرة والمناطق ذات التواجد المحدود
إلستجابة العنف القائم على النوع
اإلجتماعي

 .0توسيع نشاطات اإلستجابة للعنف
القائم على النوع اإلجتماعي من
خالل المساحات اآلمنة للنساء
والفتيات والوحدات المتنقلة مع
 .6التركيز على إدارة الحالة والدعم
النفسي واإلجتماعي للناجين.
 .0حزمة اإلستجابو للعنف القائم
على النوع اإلجتماعي في حاالت
الطوارئ وتنفيذها في الوقت
المناسب خالل حركات النزوح
وفي المناطق المحاصرة.

المناطق الصعبة الوصول والمناطق
المحاصرة والمناطق ذات التواجد المحدود
لنشاطات مكافحة األلغام ومخلفات الحرب.

 .0استبيانات وجمع بيانات عن
المناطق الخطرة حيث توجد
حوادث وضحايا بالإلضافة
إلى بيانات عن تأثير أخطار
المتفجرات على المناطق
المحاصرة والصعبة
الوصول.
 .6التوعية بالمخاطر مع
التركيز على وضع البرامج
المشتركة مع القطاعات
األخرى حيثما كان هذا
مناسبا.
 .0تأشير المناطق ونشاطات
إزالة األلغام في المناطق
الغير قابلة للوصول من قبل
العاملين الدوليين في هذا
المجال.

يتم التأكيد على معلومات الفجوات في
الخدمات من خالل الـ  4Wsالخاصة
بالقطاع الفرعي (مثل السقيلبية وحماة
وأريحا والباب ومحردة)

تحديد مدى التلوث بالمواد القابلة لإلنفجار
وباأللغام بشكل أفضل وتوسيع نشاطات
مكافحة األلغام والمواد القابلة لإلنفجار في
سوريا من خالل تعزيز قدرات الشركاء من
أجل عقد جلسات توعية بالمخاطر
واستبيانات ونشاطات تأشير لألماكن
الخطرة وإزالة األلغام ومخلفات الحرب
ومساعدة الضحايا.

يتم التأكيد على معلومات الفجوات في
الخدمات من خالل الـ  4Wsالخاصة
بالقطاع الفرعيجمع البيانات عن مخاطر
المتفجرات والتركيز على المناطق حيث
يستطيع القطاع اإلستجابة والقيام بنشاطات
إزالة في المدى القريب ألى المدى
المتوسط.

قطاع إدارة وتنسيق المخيمات – يبلغ التخصيص لهذا القطاع  3مليون دوالر أمريكي
الوضع الحالي:
تعتبر تجمعات الخيم غير الرسمية المالذ األخير لألشخاص النازحين داخليا .حيث يتوجه النازحين لهذه التجمعات بعد أن تعبوا من
التبعات المادية والمعنوية للنزوح .حيث يبقى ما يفوق الـ  066.111من األشخاص في أماكن تواجد النازحين في شمال سوريا (التي
تتضمن المخيمات النظامية والتجمعات غير الرسمية ،والمخيمات المؤقتة للعابرين ومراكز اإليواء المشتركة) .حيث يمثل هذا ازديادا
يقدر بأكثر من  063.111شخصا و 60تجمعا إضافيا للنازحين عن العام الماضي .وبالرغم من الموارد التي بدأت بالتالشي ،استطاع
أعضاء القطاع تقديم مساعدات للقطاعات المتعددة لهذه المخيمات ،مغطين  %52من اإلحتياجات الغذائية ،و  %20من احتياجات المياه،
و  %21من احتياجات المأوى والمواد غير الغذائية.
ومن أكثر األمور التي تزيد الوضع تعقيدا هو بالتأكيد تدهور الوضع األمني ،حيث حدث في العام  ،6102أنه أجبر أكثر من 21.111
شخصا ممن يقطنون تجمعات النازحين في أعزاز (محافظة حلب) واليمضية (محافظة الالذقية) على الهرب بسبب اقتراب جبهات القتال
بشكل خطير من أماكن تواجدهم .كما شهدت المخيكات هجومين مباشرين العام الحالي .وتحمل هذه المخيمات أكثر من طاقتها اإلستيعابية
الفعلية وحسب البنى التحتية التي أنشئت لتقديم المعايير الدنيا للمعيشة ضمن هذه التجمعات.

المشاكل األساسية واألولويات:
إصالح وصيانة البنى التحتية االساسية في أماكن تواجد النازحين :أدت النقص في األماكن اآلمنة من أجل تحركات النازحين إلى إنشاء
المزيد من التجمعات غير الرسمية ويتركز معظم النازحين في التجمعات الواقعة في األجزاء الشمالية من المحافظات الشمالية في سوريا.
وأدى اإلزدحام الكبير في هذه المخيمات إلى وضع العديد من األعباء على عمل البنى التحتية (مرافق المياه واإلصحاح والنظافة،
وخدمات الصرف التنقية ،ومستلزمات الطاقة ،وطرق الوصول .)...كما أنه بدأت العديد من البنى التحتية األساسية بالتدهور في العمل في
أماكن تواجد النازحين .وبصيانة وإصالح هذه البنى التحتيى ،سيتمكن القطاع من تقديم الخدمات للقطاعات المتعددة بالطريقة األقل كلفة
وفعالية .ويجب باإلضافة إلى تدخالت القطاع تضمين المشاركة الفعلية والمباشرة للمستفيدين في تصميم وإدارة هذه المخيمات.
استجابة فصل الشتاء :من المهم ألعضاء قطاع إدارة وتنسيق المخيمات أن يقدموا المادفئ ،والمأوى ،والمواد غير الغذائية ألكثر الفئات
السكانية ضعفا من سكان المخيمات وذلك للتأكد من أن المستفيدين لن يعانوا من تبعات فصل الشتاء القادم .تضمنت استجابة الشتاء
الماضية ،توزيعا للمدافئ والمالبس الشتوية والوقود وطفايات الحريق وإصالح وتجهيز الخيم لتتالئم مع الجو باإلضافة إلى استبدال
بعض المواد غير الغذائية األساسية.ومن الضروري أن تستند هذه الحمالت واإلستجابات على الدروس المستفادة واإلحتياجات الفعلية
الحالية ضمن المخيمات.
دعم القطاعات المتعددة ألماكن تواجد النازحين ومراكز اإليواء الجماعية :تتواجد مراكز اإليواء الجماعية في كل أنحاء سوريا ،وتختلف
بالشكل وتتعدد من المدارس لمباني البلدية لألبنية الغير مكتلمة والمالعب الرياضية .وتتفاوت اإلحتياجات في هذه مراكز اإليواء هذه
ويعتبر األشخاص القاطنين فيها أكثر ضعفا من أولئك المتواجدين ضمن المجتمعات المضيفة .وال تزال هذه المراكز غير مخدمة بالشكل
الكافي من قبل المجتمع اإلنساني بالرغم من الجهود المبذولة من اجل ذلك .حيث أن ما نسبته  %22فقط من هذه المراكز ،رفعت تقاريرا
للقطاع بإستالمها مساعدات القطاعات المتعددة ،مثل الطعام والمياه واإلصحاح والنظافة والحماية والرعاية الطبية .وتم تعريف الباقي من
مراكز اإليواء الجماعية هذه وفق قطاع إدارة وتنسيق المخيمات على انها "احتياجات حسب أماكن تواجد النازحين" وال تتلقى الدعم
المستمر الكافي .كما ينبغي على أعضاء القطاع تصميم منهجيات مخصصة لتتوافق مع كل مركز إيواء جماعي على حدا .و كما هو
متعارف عليه يجب أيضا أن يشارك المستفيدون في تصميم وتنفيذ وإدارة هذه المخيمات ،في عدة مجموعات عنقودية لتجمعات الخيم غير
الرسمية هناك فجوات محددة و مستمرة ،ومن الممكن التعامل معها من خالل هذه التدخالت.

األولوية
إصالح وصيانة البنى التحتية األساسية في
أماكن تواجد النازحين

المنطقة \ المناطق
الموقع \ المواقع
إدلب :الدانا ،وحارم وسلقين وجسر
الشغور.
حلب :عفرين وأعزاز ودارة عزة والحسكة
والهول.
دير الزرو :الميادين.

النشاطات الموصى بها
.0

استعادة البنى التحتية غير
المستخدمة وإنشاء مساحات
للقطاعات المتعددة.
إصالح وصيانة البنى التحتية
األساسية التي تضمن الحماية
وتعتمد على معايير الفئات
السكانية األكثر شعفا.
تجهيز البنى التحتية للتوافق
والظروف الجوية.
إنشاء ودعم منهجيات تشاركية
تعتمد على تجمعات للنازحين
تتساوى فيها كل األنواع
اإلجتماعية.

.3

تقديم الوقود للتدفئة وطفايات
الحريق ألماكن تواجد النازحين
متضمنة مراكز اإليواء
الجماعية.
صيانة الخيم وأماكن اإليواء
وتجهيزها للتماشي مع الظروف
الجوية.
العمل على الطرقات لتوفير
الفرصة للوصول خالل األمطار
والثلوج.
تقديم المالبس الشتوية.
تبديل المواد غير الغذائية
األساسية.
تقديم استجابات المياه واإلصحاح
والنظافة والصحة والمواد غير
الغذائية مصممة لتلبية احتياجات
مراكز اإليواء الجماعية كل على
حدا.
اجراء عمليات تقييم احتياجات
النازحين في مراكز اإليواء
الجماعية ودمج مراكز اإليواء
الجماعية في مصفوفة المراقبة
المتكاملة ألماكن تواجد
النازحين.
الترويج لإلدارة التشاركية في
المخيمات.
صيانة وتجهيز البنى التحتية
للسكن المتوسط إلى الطويل
المدى.

.6

.0
.2

استجابة فصل الشتاء

إدلب :الدانا ،وحارم وسلقين وجسر
الشغور.
حلب :عفرين وأعزاز ودارة عزة والحسكة
والهول.
الرقة :المنصورة ومنبج
دير الزرو :الميادين.

الدعم للقطاعات المتعددة ألماكن تواجد
النازحين ومراكز اإليواء الجماعية

إدلب :الدانا ،وحارم وسلقين وجسر
الشغور.
حلب :عفرين وأعزاز ودارة عزة والحسكة
والهول.
الرقة :المنصورة ومنبج
دير الزرو :الميادين.

.2
.5
.2
.0
.01

.00

.06
.00

قطاعات الصحة والتغذية – يبلغ تخصيص هذين القطاعين  2مليون دوالر أمريكي
التغذية
قام الشركاء في قطاع التغذية في الفترة ما بين كانون الثاني وحتى آذار بإجراء تقييم احتياجات سريع في بعض المناطق المحاصرة
والصعبة الوصول .كما أظهرت نتائج المسح السريع الذي تم اجراؤه في بعض المناطق وجود حاالت سوء تغذية حاد( )GAMفي أعزاز
وحمص ,و كذلك االمر في الغوطة الشرقية استنادا على مسح سريع تم اجراؤه واعتمادا على قياس محيط أعلى الذراع (.)MUAC
وبالرغم من ذلك يعتبر الوضع بشكل عام بالنسبة لسوء التغذية "حرجا" حسب المعايير الدولية .ويجب تسليط الضوء على أعداد األطفال
المعرضين لخطر سوء التغذية وخصوصا في المناطق ذات الكثافة العالية للنازحين .ويجب أن تؤخذ هذه األمور بعين اإلعتبار باإلضافة
إلى تدهور العوامل المسببة لسوء التغذية و التي تتضمن سبل الوصول للطعام والمرافق الصحية والمياه النظيفة وعوامل أخرى تزيد من
خطر سوء التغذية بين الفئات السكانية األكثر ضعفا مثل النساء واألطفال تحت سن الخامسة.
وليس من المفاجئ أن  %62من األطفال تحت سن الخامسة يعانون من الوهن ،نظرا للممارسات السيئة إلطعام األطفال الصغار والرضع
حسب ما جاءت به اإلحصائيات .وفيما يتعلق بتغذية الرضع بإستخدام الحليب الصناعي ،تعتبر النسبة مقبولة حيث أن  %01فقط من
مجمل األطفال تحت سن الستة أشهر ال يتم إرضاعهم طبيعيا بشكل كامل .كما أظهرت عمليات التقييم السريعة التي تم اجراؤها في
مناطق مثل حلب ،بأن كل المؤشرات تشير إلى إمكانية تعرض األطفال الصغار والرضع لخطر كبير حيث يتفشى توزيع الحليب
اإلصطناعي للرضع ومنتجات الحليب .ويعتبر الحليب اإلصطناعي دائما من أولويات اإلحتياجات كما ال تتوافر األغذية المكملة بالشكل
المناسب .وال المياه الموجودة حاليا غير مضمونة بسبب األضرار المتكررة التي تصيب البنى التحتية.

الصحة
أدى تكثيف األعمال القتالية والضربات الجوية التي استهدفت المرافق الصحية والمدنيين إلى زيادة أعداد الجرحى والمصابين و عرقلة
سير تقديم الخدمات الصحية والنزوح القسري ألكثر من  021.111شخصا ،حيث توجهت حركات النزوح نحوالحدود التركية في شمال
منطقة أعزاز ،وللمناطق الكردية مثل منطقة عفرين وغربا بإتجاه غربي حلب وإدلب وكذلك ضمن المناطق التي تحت سيطرة تنظيم
الدولة اإلسالمية .كان هنالك أكثر من  01هجوما استهدفت المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي في الستة شهور األولى من العام
مخلفة تدميرا جزئيا أو كليا لهذه المرافق وقتلى وجرحى في صفوف الكوادر الطبية .وقامت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان بتوثيق
 63حالة من القتلى في صفوف الكوادر الطبية فقط في شهري كانون الثاني وشباط نتيجة للغارات الجوية.
وتعاون قطاع الصحة مع الشركاء واألعضاء ومديريات الصحة بإجراء تحليل للفجوات واإلحتياجات في ثالثة من الشبكات الصحية التي
تتطلب دعما إضافيا لإلستجابة لإلحتياجات الصحية التي تستمر بالظهور نتيجة التطورات الحالية .وتتضمن الفجوات في المجال الصحي
في شمال حلب ،الحاجة لتقديم الخدمات للنازحين داخليا وتعزيز قدرات مرافق الرعاية الصحية الثانوية التي تخدم عددا أكبر من
استطاعتها مع ازدياد عدد االحاالت .فيما يتعلق بالشبكة الصحية لمدينة حلب تم تحديد مجموعة من األولويات كمرحلة تحضيرية في حالة
الحصار.إن المدينة تعتبر محاصرة مسبقا و تعاون قطاع الصحة مع التمويل اإلنساني في تركيا وعدد من المانحين للتخزين مسبقا لبعض
المواد الطبية التي ستكفي لعدة شهور .وتتضمن هذه المواد المستلزمات الطبية واألدوية والمواد المستهلكة ومواد التخدير للمستشفيات في
حلب .أما في الشبكة الصحية لغربي حلب وإدلب ،فتتمثل اإلحتياجات األكثر استعجاال بدعم المشافي التي تعالج اإلصابات وإطالق ودعم
منظومات اإلسعاف والعيادات المتنقلة.

المشاكل األساسية واألولويات
التغذية
تبقى المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة الوصول في حالة حرجة بسبب نقص اللقاحات الروتينية واألوية والمستلزمات الطبية
والموارد البشرية وعدم توافر الخدمات .كما أن المدن مكتظة بالنازحين مما يضع العديد من األعباء على األنظمة الصحية والتي تتطلب
الدعم اإلنساني المستمر .وتتأزم مشاكل الوصول في دير الزور والرقة وبعض المناطق في حلب والتي تبقى خارج نطاق وصول
الشركاء بسبب جبهات القتال المتغيرة من مكان آلخر .كما ادت الضربات الجوية األخيرة التي طالت مدينة حلب إلى دمار وإغالق بعض
المرافق الصحية بسبب انعدام األمن ،مما أدى إلى تدهور الوضع التغذوي لكل من النساء واألطفال .ومن يعتبر من األولويات رفع سوية
الخدمات الوقائية ونشاطات إنقاذ األرواح في مجال التغذية من أجل ادارة سوء التغذية و الوقاية منه والذي يصيب النساء واألطفال تحت
سن الخامسة في المناطق األكثر تضررا من النزاع.

الصحة
مع تزايد حدة الصراع ،يتزايد الطلب لخدمات التعامل مع الجرحى والمصابين وترتفع الحاجة لتقديم الخدمات لألعداد المتزايدة من
النازحين من السكان باإلضافة إلى الفئات السكانية المتواجدة في كل من المناطق الصعبة الوصول والمناطق المحاصرة .وسوف تعطى
أولوية التخصيص لخدمات إعادة التأهيل الجسدية للعديد من المصابين وتعزيز خدمات اإلحاالت الخارجية وإعادة التأهيل وتحصين
وتقديم المستلزمات للبنى التحتية الطبية باإلضافة إلى تقديم المستلزمات للمناطق الصعبة الوصول لتتمكن من تقديم حزم أساسية من
الخدمات.
األولوية
المساعدة الطبية للفئات السكانية
المتضررة

تقديم مساعدة طبية مستمرة من أجل
إنقاذ األرواح للفئات السكانية
المتضررة

المنطقة \ المناطق
الموقع \ المواقع
محافظة إدلب :البارة ،الكللي ،جسر الشغور ،المعرة،
جرجناز ،مدينة إدلب ،سرمدا.
محافظة حماة :الضاحية الشرقية ،والمناطق المحاصرة
والمناطق الصعبة الوصول.
محافظة حلب :الضاحية الغربية.
محافظة إدلب :البارة وكللي
ناحية عفرين :مدينة عفرين
تقديم الرعاية الصحية األولية
المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة الوصول.
 محافظة حلب :الضواحي الجنوبيةوشمالي حلب.
 محافظة إدلب :الهبيط وكفر عويدوشنان وبساميس وأورم والجوزدار،
وحسن البارة ،وكفر نبل وكفر عميم .
 محافظة حماة :مورك والحويز. ناحية عفرين :مدينة عفرين وقرية ديرسيوان ومخيم روبر .ناحية
جندارسيس :مدينة جندارسيس .ناحية
راجو :مدينة راجو .ناحية شعران:
مدينة شعران .جبل سمعان
ناحية األتارب :قرية الشيخ علي.
تعزيز نظام اإلحاالت في المناطق المحاصرة
والمناطق الصعبة الوصول.
 محافظة حلب :جنوبي حلب والضاحيةالغربية.
منظومة اإلسعاف
محافظة إدلب :كفر نبل وسراقب.

النشاطات الموصى بها
 .0تعزيز إعادة التأهيل
الجسدي على مستوى
المرفق ،وإنشاء مراكز
نقاهة جسدية احترافية.

 .6تقديم الرعاية الصحية
االولية (الحزمة األساسية
من الخدمات) في
العيادات الثابتة والمتنقلة.
 .0تعزيز نظام اإلحاالت.

محافظة حماة :الضاحية الشمالية.
محافظة الالذقية :الضاحية الغربية لجسر الشغور
(زوف ،بداما /عين البدهة ،الخربة ،الحنبوشية)
والمخيمات القريبة.
دعم استدامة المجتمعات والقدرات
المؤسساتية وقدرات اإلستجابة عن
طريق تمكين المجتمعات والالعبين
المحليين.

المناطق المحاصرة والمناطق الصعبة الوصول.
محافظة حلب :الضاحية الغربية.
محافظة إدلب :كنصفرة ومعرة مصرين وكفر نبل.
محافظة حماة :اللطامنة.
محافظة الالذقية :الضاحية الغربية لجسر الشغور
(زوف ،بداما ،عين البدهة ،الخربة ،الحنبوشية)
والمخيمات القريبة.
مدينة عفرين

رفع سوية نشاطات إنقاذ األرواح
المتساوية الفرص واألشطة الوقائية
التغذوية.

المناطق المحاصرة
حمص الوعر ،داريا ،حرستا
عربين
عين ترما
حمورا
جسرين
كفر بطنا

 .2انشاء مرافق صحية
محصنة وإعادة تأهيل
المرافق الصحية ما
يتضمن البنى المادية
والمعدات والمستلزمات
من أجل تقديم بيئة آمنة
لتسليم الخدمات الصحية.
.3
.2
.5
.2
.0
.01

تشخيص حاالت سوء
التغذية
التصرف لحاالت سوء
التغذية
الخدمات الخارجية
(العيادات المتنقلة)
برامج عمال الصحة
المجتمعيين.
مكمالت المغذيات الدقيقة
الغذائية.
خدمات استشارات تغذية
األطفال الصغار
والرضع.

األهلية للحصول على التمويل






فقط الشركاء الذين اجتازوا تقييم القدرات للتمويل اإلنساني الخاص باألوتشا واجراءات مطابقة المتطلبات ،والذين
يلعبون دورا فعاال في القطاعات يستطيعون تقديم طلبات للتمويل.
الحد األقصى للمشاريع التي يستطيع الشركاء المؤهلين لطلب التمويل هي مشروعين على مدى جميع القطاعات،
ومن المهم للشراكات بين الشركاء الجدد وشركاء التمويل اإلنساني الموجودين من قبل التطابق والتوافق مع بنود
تنمية القدرات الخاصة بالتمويل اإلنساني.
يستطيع الشركاء رفع مشاريع متكاملة متعددة القطاعات ،على أن ال تتجاوز القطاعين مثل قطاع المأوى وقطاع
إدارة وتنسيق المخيمات مثال .والرجاء مالحظة أن المشاريع المتعددة القطاعات في المخيمات تابعة لقطاع إدارة
وتنسيق المخيمات .الرجاء استشارة المسؤولين عن القطاعات في حالة وجود رفع مقترحات مشاريع مشتركة.
الحد األدنى لميزانية أي مشروع مراد تقديمه هو  631.111دوالر أمريكي ،أما الحد األقصى ،فيتم تحديده حسب
سقف الميزانية الموضوع من قبل الشريك وحسب مخصصات القطاع.
يعتمد سقف الميزانية للشركاء على مستوى الخطر (الرجاء تفحص صفحة العمليات اليدوية للتمويل اإلنساني -00
 )06ومقدار تمويل المنظمة هو مبلغ سقف التمويل ناقص التمويل المضمون من التمويل اإلنساني حتى اآلن (بما
يتضمن كل المخصصات حتى تاريخ العمل).

ستكون األولوية للشركاء الجدد الذين لم يتلقوا أي تمويل من قبل في المخصصات الثالثة السابقة.

 .1مؤشر مساواة النوع اإلجتماعي (الجندر)
.0

.6

.0

.2

سيستخدم التمويل اإلنساني الوكالة الداخلية لهيئة التوجيه النوع االجتماعي من أجل الترويج لتضمين مساواة النوع
اإلجتماعي .ويعتبر هذا نظام تشفير ذاتي من أجل تفحص مدى تواجد المساواة ومدى تكاملها ضمن تصميم المشروع.
ويجب وصف اإلختالفات بين النساء والرجال ،الفتيات واألوالد بوربطها بشكل منطقي عبر الثالث أقسام الرئيسية من
مقترح المشروع كالتالي:
أ .تقييم اإلحتياجات (السياق ،تحليل الوضع).
ب .النشاطات.
ت .النتائج ،عندما يتم االنتهاء من هذا ،سيكون المشروع أكثر تغطية إلحتياجات النساء والرجال ،الفتيات واألوالد ،مع
مراعاته للمساواة بشكل كبير.
سيتم إعطاء األولوية في جميع القطاعات فيما يخص التمويل اإلنساني للمشاريع التي تراعي مؤشر مساواة النوع
اإلجتماعي الجندر ،والمشاريع التي تبذل جهودا عظيمة في مراعاة المخاوف المتعلقة بموضوع النوع اإلجتماعي ،أو أن
يكون الهدف األساسي من المشروع هو تحسين هذه المساواة .سيتم اعطاء فرصة التمويل للمشاريع التي تحقق نتائج أ،6
وب 6في مؤشر مساواة النوع اإلجتماعي ،واإلستثناءات لهذا يجب أن تدعم بالنية لبناء وعي وقدرات من الممكن أن
تجعل من المشروع مراعيا لمؤشر مساواة النوع اإلجتماعي خالل فترة تنفيذ المشروع.
مؤشر مساواة النوع اإلجتماعي هو الوسيلة الوحيدة المستخدمة من أجل الترويج ونشر المساواة للنوع اإلجتماعي .ويشجع
التمويل اإلنساني على استخدام المنهجيات التشاركية ،ما يتضمن المجتمعات المتأثرة (اناثا كانوا أم ذكورا) في تقييم
اإلحتياجات ،التنفيذ والمراقبة والتقييم ،فرق العمل الميدانية المتضمنة لكال الجنسيين للمراقبة والتقييم ،تطوير مؤشرات
للنوع اإلجتماعي والتأكد من كون وسائل البرامج (اإلستبيانات ،اإلستراتيجيات ،األهداف) مراعية لحساسية النوع
اإلجتماعي.
من أجل المزيد من المعلومات واإلرشادات ،الرجاء التواصل مع قطاع النوع اإلجتماعي ،أو مسؤول التواصل للنوع
اإلجتماعي ميتي تيمورجين مسؤول تواصل الجندر في األوتشا وموظف البرامج على  . temurcin@un.orgوالرجاء
تفحص الرابط أدناه من اجل أوراق مختصة بكل قطاع .تتضمن كل صفحة نصائح استمارات لمساعدة الفرق في مراجعة
مؤشر المساواة بين الجنسين في كل مشروع .تتوفر هذه المراجع بأربع لغات تتضمن اللغة العربية:

http://www.humanitarianresponse.info/themes/gender/the-iasc-gender-marker

https://www.humanitarianresponse.info/topics/gender/document/gender-marker-tip-sheetsarabic

http://www.humanitarianresponse.info/topics/gender/document/gender-marker-tip-sheetsenglish

يوجد أيضا رابط لتدريبات إلكترونية للجندر "احتياجات مختلفة ،فرص متساوية :زيادة فعالية العمل اإلنساني للنساء
والفتيات األوالد والرجال ".الذي ينصح به لجميع العاملين في المجال اإلنساني .حيث تم استضافة هذا التدريب من قبل
مركز تدريبات نساء األمم المتحدة للتعليم اإللكتروني ،ويستطيع الجميع الحصول عليه عبر الرابط:
https://trainingcentre.unwomen.org/course/view.php?id=35
ينبغي التسجيل على االنترنت ،ولكنه متوفر للجميع كما تم الذكر مسبقا .يتوفر التدريب باللغتين اإلنكليزية والفرنسية
ويستغرق ساعتين لإلنهاء .من أجل الحصول على الشهادة ،يجب على المشارك اإلنتهاء من قسم المقدمة ،أحد أقسام
مواضيع القطاعات ،والخاتمة.

 .2تحضير مقترح المشروع ورفعه
التحضير لمقترح المشروع
 .0يجب ان يتم رفع جميع مقترحات المشاريع عبر نظام إدارة المنح ،اعتبارا من األحد العاشر من أيلول 11:11 ،6102
منتصف الليل بتوقيت تركيا ،ولن يتم قبول أي رفع ألي مشروع بعد هذه المدة .التسجيل في نظام إدارة المنح إجباري
لجميع الشركاء المؤهلين قبل رفع أي مقترح مشروع مكون ارضاء المتطلبات مقبول .نظام إدارة المنح هو موقع إلدارة
دورة سير التمويل اإلنسانيhttps://cbpf.unocha.org/ .
 .6عند اإلنتهاء من التسجيل في نظام إدارة المنح ،الرجاء تسجيل الدخول إلى مركز دعم نظام إدارة المنح وقراءة اإلرشادات
وكيفية رفع مقترح مشروع.
http://gms.unocha.org/content/partner

 .0يجب أن يتم تحضير مقترحات المشاريع بالتوافق مع بنود خطة اإلستجابة اإلنسانية ،وورقة التخصيص .ويجب أن يتم
دعم هذا بإطارات عمل واضحة ونتائج ،مخرجات ،ومؤشرات تفصيلية للنشاطات( .الرجاء اإلشارة للمرفق  66كنموذج
لمقترح المشروع)
 .2يجب ان تقوم المنظمات بإستشارة القطاعات المطابقة خالل فترة التحضير لمقترح المشروع.

التحضير للميزانية

.3
.2
.5
.2
.0

يجب أن تحتوي جميع مقترحات المشاريع على موازنات مفصلة بجميع نفقات المشروع المندرجة تحت خطوط الموازنة.
الرجاء اإلشارة إلى المرفق  60نموذج الموازنة المشروع والمرفق  0قائمة التأكد من الموازنة وارضاء المتطلبات للمزيد
من التفاصيل.
يجب أن ت ظهر الموازنة تفصيل التكاليف المخطط لها بشكل عادل وواضح وأن تكون الوحدات واألقسام موضوعة بشكل
واضح أيضا ،حسب الكميات والنسب المئوية .ال يجب أن يضمن الشركاء المبالغ المقطوعة فقط ويجب أن يقدموا قوائم
الكميات التفصيلية بما يتضمن قائمة بالمواد والتكاليف حسب المادة قياسا لتكلفة الوحدة الكلية للنفقات المخطط لها.
يجب تقديم الموازنة سردية وهي عنصر أساسي في الموازنة التي تشرح بشكل واضح المادة واألساس المنطقي لكل سطر
من الموازنة .مثال :التكالف المشاركة ،األصول الغالية والكبيرة ،تكاليف المعدات المطلوبة لدعم العمليات المنتظمة للتنفيذ
من قبل الشريك ،هي أمثلة كثير عن ضرورة تقديم التفاصيل في الميزانية السردية.
لن يتم مراجعة مقترحات المشاريع في مرحلة المراجعة اإلستراتيجية تلك التي ال تحقق المتطلبات المذكورة أعاله أو
التي ينقصها أحد المعلومات المالية أو المعلومات التي تخص الميزانية ،وسيتم إقصاء هذه المشاريع.
من أجل المزيد من اإلرشادات حول الموازنة (األهلية ،وعدم األهلية للتكاليف ،التكاليف المباشرة والغير مباشرة) الرجاء
المرور بدليل العمليات الخاص بموازنة صندوق الدعم الصفحات .00-03

تاريخ البدء وأهلية النفقات

 .01ستقوم وحدة التمويل اإلنساني باإلتصال مع الشركاء المنفذين من أجل اعتماد تاريخ البدء للمشروع .والتاريخ األقرب لبدء
المشروع هو تاريخ توقيع اتفاق المنحة من قبل الشريك .وسيتم تضمين التاريخ المتفق عليه للبدء في اتفاق المنحة ،واذا
كان التوقيع على اتفاق المنحة بعد تحديد موعد البدء ،تعطى األسبقية لتاريخ توقيع اتفاق المنحة ،ويستطيع النائب المنسق
اإلقليمي للشؤون اإلنسانية التوقيع على اتفاق المنحة.
 .00تقوم وحدة التمويل اإلنساني بإشعار الشريك بالموافقة على المنحة بعد توقيع نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية،
وعندما يقوم الشريك بالتوقيع بالمقابل ،سيتم ارسال اتفاق المنحة للوحدة المالية في نيويورك من أجل التوقيع النهائي،
وسيتم اعتماد أهلية النفقات حسب تاريخ توقيع الشريك المنفذ على اتفاقية المنحة.

 8حزيران

المنظمات الدولية
غير الحكومية
والمحلية

تقييم القدرات

 8تموز 6112

لمنظمات الدولية
غير الحكومية
والمحلية

تقييم القدرات

حتى تاريخ  18تموز

منسقي القطاعات
واألوتشا

أولويات القطاعات

حتى تاريخ  66تموز

األوتشا

مسودة ورقة
التخصيص

.1

طلبات تقييم القدرات

الموعد النهائي لطلبات تقييم القدرات

تطوير مسودة أولويات القطاعات

تطوير مسودة ورقة التخصيص

التحضير للمخصصات

التواريخ األساسية

من

ماذا

الخطوة

المرحلة

الخطوة

حتى تاريخ  62تموز

منسقوا القطاعات
واألوتشا

مسودة ورقة
التخصيص

مالحظات القطاعات على ورقة التخصيص

الهيئة اإلستشارية

مسودة ورقة
التخصيص

مالحظات الهيئة اإلستشارية

اجتماع الهيئة اإلستشارية

 12آب

األوتشا ونائب
المنسق اإلقليمي
للشؤون اإلنسانية

ورقة التخصيص

إطالق ورقة التخصيص وإطالق مرحلة استالم
مقترحات المشاريع

من  12آب وحتى  11أيلول

الشركاء المنفذين

تحضير الشركاء
المنفذين

مرحلة تطوير مقترحات المشاريع

يجب 11أيلول  6112كحد
أقصى

الشركاء المنفذين

التحضير للمقترحات

حتى تاريخ  61أيلول

اللجنة التقنية
واألوتشا

المقترحات الكاملة
للمشاريع

المراجعة اإلستراتيجية

حتى تاريخ  62أيلول

اللجنة التقنية
واألوتشا

قترحات المشاريع التي
تمت مراجعتها

المراجعة التقنية والمالية

حتى تاريخ  62أيلول

الشركاء المنفذون

تنفيذ الشركاء
لمالحظات المراجعة
التقنية

مراجعة مقترحات الشركاء والتعديالت

حتى تاريخ  7تشرين االول

األوتشا واللجنة
التقنية

مقترحات المشاريع
التي تمت مراجعتها

المراجعة المالية والتقنية الثانية

حتى تاريخ  11تشرين األول

األوتشا واللجنة
التقنية

موافقة األوتشا واللجنة
التقنية

حتى تاريخ  7تشرين االول

األوتشا

اإلتفاق على تاريخ
التحضير التفاقية
المنحة مع الشريك
المنفذ

حتى تاريخ  18تشرين األول

نائب المنسق
الإلقليمي للشؤون
اإلنسانية

أخذ التوقيع الالزم من
أجل اتفاقية المنحة

عملية المراجعة

 12آب

نائب المنسق
الإلقليمي للشؤون
اإلنسانية والهيئة
اإلستشارية

اجتماع الهيئة
اإلستشارية وورقة
التخصيص

تطور المقترح

التواريخ األساسية

من

ماذا

حتى تاريخ  11آب

المرحلة

الموعد النهائي لرفع مقترحات المشاريع

مرحلة القبول

التفقد النهائي

توقيع نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية على
اتفاقية المنحة \ اإلقرار النهائي

الدفعات

التحضير إلتفاقية المنحة

المرحلة

الخطوة

التواريخ األساسية

من

ماذا

حتى تاريخ  12تشرين االول

الشركاء المنفذون

أخذ توقيع الشريك
المنفذ على اتفاقية
المنحة

حتى تاريخ  61تشرين األول

أوتشا

التوقيع على اإلقرار
النهائي إلتفاقية المنحة

اإلقرار النهائي إلتفاقية المنحة

 67-61تشرين األول

أوتشا

العمل على طلب الدفعة

الدفعة االولى

توقيع الطرف المقابل على اتفاقية المنحة

 .1جهات التواصل والمالحظات
يجب أن تتواصل المنظمات المهتمة بالتقديم مع القطاعات من أجل التحقق أن تدخالتهم المقترحة تتوافق وأولويات خطة
اإلستجابة وأن تكون منسقة بشكل مناسب مع أصحاب المصلحة.
يجب أن يتم نسخ جميع المراسالت لوحدة التمويل اإلنساني التابعة لألوتشا
((ochaHF@un.org
وهذا البريد اإللكتروني مخصص أيضا من أجل استقبال ردود األفعال من قبل أصحاب المصلحة ممن يعتقدون بانه تم التعامل
معهم بطرقة غير صحيحة خالل أي قسم من عملية التمويل اإلنساني.
ستقوم األوتشا بجمع ،مراجعة ،وتغطية المشاكل عند الضرورة ورفعها لنائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية ،الذي يتخذ
القرار في اإلجراءات الضرورية.

