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 نظام اإلخطار اإلنساني لدعم الوصول والحما�ة 
 اإلخطار في مجال العمل اإلنساني في سور�ا   نطام إجراءات التشغیل الموحدة للجهات الفاعلة اإلنسان�ة �شأن
 2020إبر�ل/ن�سان 
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  هامة لمحة .1

 الغرض 

الُسبل التي یدعم بها مكتب  والحما�ة في سور�ا أحد    تمكین الوصوللدعم  ُ�عد نظام اإلخطار في مجال العمل اإلنساني  
حما�ة   على  العملل�ة و و تنسیق الشؤون اإلنسان�ة المجتمع اإلنساني على نحٍو فعَّال في ت�سیر تقد�م المساعدات اإلنسان�ة الد

غ نظام اإلخطار في مجال العمل اإلنساني أطراف النزاع المسلح �موقع المنشآت  األشخاص المتضرر�ن من النزاع المسلح. ُیبلّ 
لمدن�ة التي تؤدي وظ�فة إنسان�ة، وتحر�ات موظفي المساعدة اإلنسان�ة و�مداداتها، واله�اكل األساس�ة المدن�ة الحیو�ة. في ا

سلحة �عیدة المدى، �عمل تسهیل حاالت األعمال العدائ�ة الفعل�ة، وخاصًة عندما �ستخدم أطراف النزاع القوة الجو�ة واأل
ت على ز�ادة فرصة األطراف ألخذها في عین االعت�ار عند الق�ام �العلم�ات العسكر�ة،  تحدید مثل هذه المنشآت والتحر�ا

ر اإلخطار في مجال العمل اإلنساني التزامات أطراف  بهدف تجنب إحداث أي ضرر لها أو مواجهتها ألي عوائق. وال �غیّ 
 النزاع المسلح �موجب القانون الدولي اإلنساني، على النحو الوارد أدناه. 
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م اإلخطار  من قد ُ�قدِّ
 

�حق لشر�اء العمل اإلنساني المشار�ین في نظام تنسیق اللجنة الدائمة المشتر�ة بین الو�االت في سور�ا تقد�م اإلخطارات عن 
ُ�مكن النظر في الطل�ات  و ).  أوتشا طر�ق فر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني التا�ع لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة ( 

المقدمة من المنظمات �حسن ن�ة خارج نظام التنسیق التا�ع للجنة الدائمة المشتر�ة بین الو�االت على أساس �ل حالة على  
 حدة. 

 
 ما الذي �مكن تقد�مه لإلخطار

 
�جب أن تتعلق طل�ات اإلخطار �األهداف المدن�ة التي تؤدي وظ�فة إنسان�ة وقت تقد�م الطل�ات، والتي �قوم شر�اء العمل 

 اإلنساني �إدارتها أو دعمها أو تشغیلها. 
 

المدن�ة   �اله�اكل األساس�ة  على أساس �ل حالة على حدة. عادًة ما �كون هذا مخصًصا لألهداف    المهمة�جري اإلخطار 
اتخاذ    عندو المدن�ة التي ال غنى عنها ل�قاء السكان المدنیین على قید الح�اة، مثل المنشآت الصح�ة ومحطات الم�اه والكهر�اء.  

یتعین على الشر�اء إجراء التقی�م على أساس معاییر األهم�ة الحیو�ة، �ما �شمل التأثیر   قرار �شأن اإلخطار بهذا الهدف؛ 
ر، ومخاطر حدوث الضرر، وأولو�ة المخاطر وما إذا �ان اإلخطار مقترًنا بُنهج أخرى  اإلنساني المتوقع في حالة تعرضه للضرّ 

 المسلح �المواقع والوظائف الهامة لألهداف المدن�ة.   لضمان إدراك أطراف النزاع
 

�جب أن تتعلق طل�ات اإلخطار �التحر�ات التي تؤدي وظ�فة إنسان�ة وقت تقد�م الطل�ات، والتي �شارك فیها شر�اء العمل 
 اإلنساني. 

التحر�ات التي جرى اإلخطار بها في  یتعین إدراج اسم المنظمة التي تقوم �إدارة، أو دعم أو تشغیل المنشأة أو التي تشارك في  
 .  .اإلخطار المرسل إلى أطراف النزاع المسلح �المواقع

 
العمل  الُمقدمة من جانب شر�اء  المعلومات  دقة  �التحقق من  له  ل�س في وضع �سمح  اإلنسان�ة  الشؤون  تنسیق  مكتب  إن 

الشر�اء �التأكد من دقة الب�انات الُمقدمة إلى    اإلنساني، خاصًة في ظل تواجده المحدود في أجزاء من سور�ا، و�جري تكل�ف
مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة. ُتشكل دقة المعلومات، �ما �شمل تحدید أسماء األهداف حسب أهمیتها، أساس مصداق�ة نظام  

تجهیز    اه:ا من الشر�اء التحقق من صحة إحداث�ات المواقع (انظر أدناإلخطار. و�طلب مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة أ�ًض 
 ). طلب اإلخطار
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 أین �جري تقد�م اإلخطار
 

فر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني التا�ع لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة عبر:   عبر  اإلخطار�جب تقد�م جم�ع طل�ات 
hnsyria@un.org 

 
العمل اإلنساني �قع مقره في َعمَّان، ومكلف بتجهیز  في مجال  لدى مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة في سور�ا فر�ق لإلخطار  

العسكري  -التنسیق المدني    ي مستشار   ش�كة من  قوم تجم�ع الطل�ات واإلخطارات الالحقة �شأن المنشآت الثابتة والتحر�ات، و 
 دمشق وغازي عنتاب وَعمَّان. �ل من العمل اإلنساني فيفر�ق اإلخطار في مجال ل  بتوفیر الدعم 

 
المدني التنسیق  دور ش�كة ض�اط  یتمثل  �اإلخطار،  یتعلق  (-ف�ما  في  العمل 1العسكري  لشر�اء  الفن�ة  التوجیهات  تقد�م   (

اإلخطار   نظامدور   شاملةً الحما�ة،   و   اإلنساني �شأن ��ف أن المشار�ة مع الجهات الفاعلة العسكر�ة تدعم إمكان�ة الوصول
  للمواضعنماذج اإلخطار و�عدادها (�النس�ة    مالءمة) تقد�م التوجیهات الفن�ة �شأن  2الثابتة والمتحر�ة)، (  للمواضع(�النس�ة  

ة، حالة اإلخطارات المقدم  مراق�ة)  3الثابتة والمتحر�ة)، �ما �شمل المساعدة في الحصول على معلومات �املة ودق�قة، (
 الحاجة ) العمل �مراكز تنسیق لجم�ع التحر�ات التي جرى اإلخطار بها، والعمل حسب  4( وخاصة تلك المتعلقة �التحر�ات،

 . قد تظهر مشكالت ة أ� معالجةقبل وخالل و�عد التحرك؛ بهدف  النزاع  كوس�ط بین الشر�اء وأطراف
 

 متى �جري تجهیز طل�ات اإلخطار
 04:30وص�اًحا    8:30�قوم فر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني بتجهیز الطل�ات من األحد إلى الخم�س بین الساعة  

العسكري أو الض�اط المناو�ون المعنیون في -بتوقیت َعمَّان، وفي حاالت الطوارئ، س�كون ض�اط التنسیق المدنيمساًء  
 . الرسمي لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة متاحین خارج ساعات العملفر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني التا�ع 

 
، و�التالي یلزم عادًة إرسالها على األقل  ساعة  72بـیتطلب تقد�م الطل�ات المتعلقة �التحر�ات إخطار األطراف قبل تحر�ها  

) قبل بدء التحرك (خالل ساعات 4ساعة +  72ساعة على األٌقل ( 76إلى فر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني قبل 
 ). الرسمي ساعات العمل

 
حاالت   (مثل  االستثنائ�ة  التحر�ات  تتطلب  األطراف    اإلخالء قد  مع  ووث�ًقا  منتظًما  تنس�ًقا  الطوارئ)  حاالت  في  الطبي 

إخطار عمل�ة  ول�س  المسلحة،  المدنياعت�اد�ة  والجماعات  التنسیق  ض�اط  الشؤون - .  تنسیق  لمكتب  التا�عین  العسكري 
 هذه الظروف. مثل اإلنسان�ة متاحون لتقد�م اإلرشاد لمنظمات العمل اإلنساني في ظل 
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 ار تجهیز طلب اإلخط .2
 

 تقد�م اإلخطار في مجال العمل اإلنساني من الشر�ك إلى فر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني .1
 

)  2) أو (1ملحق (ال نموذج اإلخطار یتلقى فر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني بر�ًدا إلكترونً�ا من الشر�ك مرفق �ه •
 .مكتمالً 

. و�جري تكل�ف الشر�اء �التأكد من دقة  االرت�اط والتنسیق�جب أن �كون الملحق مكتمًال ومتضمًنا اسم المنظمة وتفاصیل جهة   •
  اتمسار   تظهر�جب ملء جم�ع الخانات قبل التقد�م، �ما �شمل خرائط  �ما  الب�انات الُمقدمة إلى مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة.  

 التحر�ات. 
 ار في مجال العمل اإلنساني �إعادة أي طل�ات غیر مكتملة إلى الشر�ك. س�قوم فر�ق اإلخط •
لجهة   • الوصول  �كون  أن  والتنسیق �جب  التي جرى    االرت�اط  التحرك  فترة  اإلنسان�ة طوال  الشؤون  تنسیق  مكتب  أمام  متاًحا 

 أسئلة أو متا�عة.   ةاإلخطار بها، في حالة وجود حاجة أل�
 فقط.  معینان �جب إرسال اإلخطار إلى طرف �جب على الشر�اء تحدید ما إذا � •
 

إقرار من فر�ق اإلخطار �العمل اإلنساني إلى الشر�ك الُمقدم للطلب �شأن استالم الطلب. وطلب التحقق من صحة إحداث�ات نظام   .2
 ).  GPSتحدید المواقع (

 
ساعات من االستالم (أثناء ساعات    4غضون  یرسل فر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني بر�ًدا إلكترونً�ا إلى الشر�ك في   •

 المواقع. او  ) مع خر�طة تتوافق مع إحداث�ات نظام تحدید المواقع، �طلب ف�ه من الشر�ك التحقق من صحة الموقع  الرسمي  العمل
 
 التحقق من صحة إحداث�ات نظام تحدید المواقع بواسطة الشر�ك.. 3

�الرد على فر�ق اإلخطار في   • الشر�ك  العمل اإلنساني عبر البر�د اإللكتروني للتحقق من إحداث�ات نظام تحدید  �قوم  مجال 
 ع والخر�طة (الخرائط) المتوافقة. المواق

 
 .مع رقم مرجعي مفهرسإقرار من فر�ق اإلخطار �العمل اإلنساني إلى الشر�ك الُمقدم للطلب  .4
 

ا إلى الشر�ك لإلقرار �التحقق من صحة اإلحداث�ات، مع رقم  ُیرسل فر�ق اإلخطار في مجال العمل اإلنساني بر�ًدا إلكترون�ً  •
 في جم�ع المراسالت الالحقة.  المرجعي مرجعي مفهرس. یتعین على الشر�اء اإلشارة إلى هذا الرقم

 
 ؛ وفًقا لطلب الشر�ك.النزاع فر�ق اإلخطار �العمل اإلنساني اإلخطارات المفهرسة إلى أطراف یرسل .5
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رقم مرجعي مفهرس.  ب  ،الصلةات  ذ  النزاع المسلح  بر�ًدا إلكترونً�ا إلخطار أطراف  اإلخطار في مجال العمل اإلنسانيیرسل فر�ق   •

 ساعة على األقل من بدء التحرك المخطط له.    72إرسال هذا البر�د اإللكتروني قبل   تم ی�النس�ة للتحر�ات،  
إرسال الطلب    تمإرسال اإلخطار إلى جهات التنسیق ذات الصلة في قوات االئتالف والحكومة التر��ة واالتحاد الروسي، وسی   تم ی •

 إلى جم�ع األطراف المذ�ورة أعاله تلقائً�ا.  
  ات ذقد ُأخِطَرت �مجرد إرسال بر�د إلكتروني من مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة إلى األطراف    المسلح   النزاع  ُ�عتبر أن أطراف  •

 الصلة.  
، وعلى وجه التحدید ض�اط التنسیق المدني  هو نقطة االتصال مع أطراف النزاع المسلح  مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة�عتبر    •

المتمر�ز�ن في دمشق وغازي عنتاب وَعمَّان، الذین �جري �انتظام تحدیث تفاصیل    في مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة  العسكري 
.  ُ�عد موظفو مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة وش�كة ض�اط التنسیق المدني  �افة الجهات المعن�ة  االتصال الخاصة بهم و�بالغ

 . المختلفةفي المواقع النزاع المسلح   هم نقاط االتصال الرئ�س�ة ألطراف في مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة العسكري 
 

 . إقراًرا �استالم اإلخطار النزاع المسلح تقد�م أطراف .6
 

 �إقرار �استالم اإلخطار.  اإلخطار في مجال العمل اإلنسانيالرد على فر�ق   النزاع المسلح من المتوقع من أطراف  •
 
 �االستالم إلى الشر�ك  النزاع المسلح �العمل اإلنساني �إحالة إقرار أطرافق�ام فر�ق اإلخطار . 7

 
قد أقرت  النزاع المسلح أطراف �إرسال بر�ًدا إلكترونً�ا  إلى الشر�ك لتأكید أن   اإلخطار في مجال العمل اإلنساني�قوم فر�ق  •

 �استالم اإلخطار. 
ة الب�انات وحفظ سجالت البر�د اإللكتروني لجم�ع المراسالت في بتحدیث قاعد  اإلخطار في مجال العمل اإلنساني�قوم فر�ق  •

 مجلد مفهرس. 
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 عمل�ة حذف المواقع المبلغ عنها .3

(على سبیل المثال، إذا لم تعد قید االستخدام من جانب    ما  منشأة  عن   ستكون هناك ظروف ال یرغب فیها الشر�اء �اإلخطار
 شر�ك العمل اإلنساني). 

 
في أقرب وقت ممكن عندما ین�غي   اإلخطار في مجال العمل اإلنسانيمن المتوقع أن یتواصل شر�اء العمل اإلنساني مع فر�ق  

قائمًة  النزاع المسلح  شهرً�ا مع أطراف العمل اإلنسانياإلخطار في مجال  حذف المنشأة الذي تم اإلخطار بها، وس�شارك فر�ق  
 . �عد است�عاد المواقع المطلوب حذفها من النظام. محدثًة، 

 
) التحقق من  1شهرً�ا بتصف�ة قائمة المنشآت الثابتة، وس�طلب من الشر�اء (  اإلخطار في مجال العمل اإلنسانيس�قوم فر�ق  

من عمل�ة    7إلى    2م إخطار األطراف بها مس�ًقا. وسیت�ع ذلك الخطوات من  ) حذف المنشآت التي ت 3) تعدیل، (2صحة، (
 التقد�م الموضحة أعاله. 

 
لتزامات األطراف �موجب القانون الدولي اإلنساني لتقی�م ما إذا �ان ا  ال تلغي  إضافة أو حذف أي موقع من قائمة اإلخطارات

 رر مدني عرضي ناتج عن هجوم س�كون مشروًعا. الهدف مستوفي لتعر�ف الهدف العسكري أو ما إذا �ان أي ض
 
 عمل�ة تعدیل التحر�ات المبلغ عنها 4
 

ساعة  72قبل    منتظمة  لعمل اإلنسانيلتقد�م إخطارات   النزاع المسلح   للوفاء �الجداول الزمن�ة للخطط العسكر�ة، تتطلب أطراف 
ساعة +   72ساعة على األٌقل (  76إرسال الطل�ات قبل    اإلخطار في مجال العمل اإلنسانيمن بدء التحرك، و�تطلب فر�ق  

 ساعات) قبل بدء التحرك (خالل ساعات العمل).  4
 

 72لتحرك في غضون  والغرض أو الجوانب الرئ�س�ة األخرى لأوالتوقیت  أفي حالة توقع إجراء تغییرات جوهر�ة في المسارات  
�التشاور مع ش�كة ض�اط   تقی�م خ�اراتهم  العمل اإلنساني  یتعین على شر�اء  بها؛  التي تم اإلخطار  الحر�ة  قبل بدء  ساعة 

 .1التنسیق المدني العسكري التا�عة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسان�ة
 
 وتتمثل تلك الخ�ارات ف�ما یلي:  

المتا�عة وفًقا لإلخطار األصلي (أي عدم إجراء أي تغییر في  إذا �ان من الممكن تجنب   .1 المقترحة، ف�جب  التغییرات 

 
ساعتین أو أقل  ما یز�د او ینقص عنعلى أن التغییرات �مقدار  US / OFDAإرشادات مكتب الوال�ات المتحدة للمساعدة الخارج�ة في حاالت الكوارث    تنص 1

 .  ICF / US�م ال تتطلب إخطاًرا جدیًدا.  لذلك ینطبق هذا فقط على اإلخطارات إلى  1.5من 
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 لجوانب الرئ�س�ة األخرى للحر�ة). المسار المخطط أو التوقیت أو الغرض أو ا
ساعة على األقل من وقت البدء المعاد جدولته، وتأخیر عمل�ة التحرك المخطط لها    72تقد�م طلب جدید لإلخطار قبل   .2

 وفًقا لذلك.  
 تنفیذ عمل�ة التحرك المعدلة دون تقد�م طلب جدید لإلخطار، مع مراعاة المخاطر وجهود التخف�ف من آثارها.   .3
الع .4 المدني  التنسیق  ض�اط  ش�كة  مع  �ُ �التشاور  اإلنسان�ة،  الشؤون  تنسیق  لمكتب  التا�عة  �صفة    ،طلب   ى  جر سكري 

�التغییرات التي تطرأ على عمل�ة التحرك �النظر إلى أهم�ة الطلب (مثل    النزاع المسلح  أن یتم إخطار أطراف  ،استثنائ�ة
(�ما �شمل منسقي  .  قد یتطلب هذا الخ�ار تدخًال من مستو�ات أعلى  أقصر  إنقاذ األرواح) في غضون فترة لإلخطار

 على حیث�ات الق�ام بذلك على أساس �ل حالة على حدة.  الحكم الشؤون اإلنسان�ة)، وسیتعین 
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