
 

 سوريا –اللجنة الدولية لإلغاثة
 إرشادات اإلدارة عن بعد

 6102تحديث في أغسطس  آخر
 

 : مقدمةاألولالجزء 

 :اإلرشاداتأ. الغرض من هذه 

ويمكن  ،فافموحد وش أسلوبلضمان اتباع  ؛والمبادئ الواردة في هذه الوثيقة اآلليات في سوريا  اللجنة الدولية لإلغاثةاعتمدت 
 إلرشاداتا. وتعمل هذه لإلدارة عن بعد الدولية لإلغاثة للجنةرشادات العالمية اإلعن بعد، بما يتماشى مع التنبؤ به حول اإلدارة 

كاء تبعها لضمان سالمة الموظفين/الشر التي ن اآلليات عن بعد في سوريا و  على تحديد المخاطر اإلضافية المرتبطة باإلدارة
القيود  أو والناجمة عن جوانب الضعف ،مساءلةخاضعة للالغير أو  الجودة منخفضةالحد من مخاطر البرامج إلى إضافة 

هي: السالمة  اتفئ أربعإلى صنف المخاطر . وفي هذه الوثيقة، ت  الدولية لإلغاثة للجنةالرقابة المعتادة  المفروضة على أنظمة
 .والسمعة ،الماليةو ، ةتصويريالو ، واألمن

رفي ، النظام المصواسع نطاق على األمن الحرب، انعدام  فتهالذي خل   دمارلنتيجة ل ؛تحديات عديدة للعمل داخل سورياهناك 
لى إن هذه الوثيقة تشير إة حول مخاطر العمل داخل سوريا، فمعلومات وافيتقديم  من والطرق. وبدلا  الحدود إغالقأو  ،منحلال

 المخاطر المربكة لإلدارة عن بعد.أو  ،التحديات اإلضافية المتعلقة بها

 

 تعريف
 ؛ةيمجموعة من اإلجراءات المعتمدة والموضوعإلى ن "اإلدارة عن بعد" تشير إ, فالدولية لإلغاثة للجنةبالنسبة 

سباب وذلك أل ؛ةو المواقع الميدانية محدودأالمكاتب الميدانية و/إلى  اللجنة الدولية لإلغاثةألن إمكانية وصول 
لوجستية. ويشمل هذا المصطلح إجراءات السيطرة على الشؤون المالية، والموارد والجودة، أو   عملية منية،أ

 عن تقديم الدعم من خالل بناء القدرات والتدريب، وتمكين الموظفين والشركاء الميدانيين. فضالا 
 

 في سوريا: اللجنة الدولية لإلغاثةبرامج  علىب. نظرة عامة 

 ،في ذلك الوقتماليين سوري  3من   أكثر وقد ساعدت  ،6106للصراع في سوريا منذ عام  الدولية لإلغاثةاللجنة استجابت 
سليم ت عملية من خالل توفير الخدمات الصحية والدعم القتصادي وسبل كسب العيش وفرص التعليم والحماية. يتم إدارة

في شمال   :طريق برامج عبر الحدود من ثالث مكاتب قطرية منفصلةفي سوريا عن  الدولية لإلغاثة للجنة المساعدات اإلنسانية



قديم مباشر ت اللجنة الدولية لإلغاثةسوريا من تركيا، وشمال شرق سوريا من العراق، وجنوب سوريا من األردن. وتتضمن استجابة 
 الجهات المحلية المعنية بتوفير الخدمات.دعم إلى إضافة  ،للخدمات

مها في . وسيتم استخدااللجنة الدولية لإلغاثةحدد أربعة مستويات مختلفة من إمكانية الوصول لموظفي بشكل عام، يمكن أن ن
 هذه الوثيقة. وتشمل:

  .في المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة صالحية كاملة بضوابط :دون عوائق

 .(غيره أو  األمن ب ن يتعلقأنوع األنشطة )يمكن  أو الموظفينإلى  للوصول ؛مقيدة بضوابطصالحية  المقيدة:

 .(غيرهأو   األمن يتعلق ب)يمكن أن  الحفاظ عليهايصعب  متفرقة بضوابط صالحية :غير منيعة

 .يوجدل  ل يمكن الوصول إليه:

بيعة بها. ولكن، وبطعمل كافة المجتمعات التي ن إلىهو تحقيق إمكانية الوصول بال عوائق  اللجنة الدولية لإلغاثةهدف  إن
م التعريف، ل . وبحك"منيعةالغير "إلى  "عوائق بال"من تتراوح تواجه مستويات وصول مختلفة  اللجنة الدولية لإلغاثةن إالحال، ف
فيمكن فتح  ،مع تغير األوضاع تختلف التصنيفاتليها. ولكن، إفي المناطق التي يتعذر الوصول  اللجنة الدولية لإلغاثةتعمل 

للبرامج اإلنسانية مع مرور الوقت. هناك نوعان من العوامل الشاملة التي تؤثر على هذا إليها المناطق التي ل يمكن الوصول 
( بيئة العمل بما في ذلك 6  .( الجهات المحلية في مواقع التنفيذ والمناطق التي ندير بها تلك البرامج0الوصول: المستوى من 

(، أدناه) اثةالدولية لإلغ للجنةسبب استراتيجية القبول الفاعلة حة، واألسواق المحلية. وبمانالالجهات الحكومية و  ، واألنظمةاألمن
بيئة تكون ن ذلك، م وبدلا  .اللجنة الدولية لإلغاثةلتنفيذ/عدم تنفيذ قرارات المقرر األساسي ا ليست غالبا  هي ن الجهات المحليةإف

فعلى سبيل المثال، هناك قيود للمنح حول العمل في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة  ل الحاسم.العمل هي العام
معظم المعابر الق تم إغذلك، إلى لحكومة السورية. إضافة في المناطق التي تسيطر عليها ا للتنفيذاإلسالمية، ومتطلبات قانونية 

 مسيطر عليها بعناية.سوريا، وبعضها مفتوح بشكل متقطع وجميعها إلى الحدودية 

كبير في  إلدارة البرامج داخل سوريا تتنوع بشكل اللجنة الدولية لإلغاثةن وسائل إمستوى الوصول وقدرات الموظفين، فعلى  وبناءا 
ع الذي يبين أربع فئات لإلدارة عن بعد م ،أدناها باستخدام النموذج المنطقة. يمكننا توضيح هذه التنوعات عموما  أنحاءجميع 
 .1مختلفة لسلطة اتخاذ القرار أشكال

 : فئات اإلدارة عن بعد1الشكل 

 تنفيذ المشروع اتخاذ القرار 
 اغالبية القرارات يتم اتخاذها من قبل المدراء الدوليين بعيدا  التحكم عن بعد

 عن البرامج. تفويض محدود للسلطة
 ن و محليأو نو وطني نو موظف

                                                           
1  Amman: NGO Coordination Committee in Iraq. Operational Modalities in Iraq. Hansen, G. (2008)  1
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 أوينالوطني لموظفينلإ مؤقت للسلطة أو تفويض جزئي تفويض عن بعد
ن هم مكون غير بينما ي ،المحليين في مواقع المشروع

 في موقع منفصل. الموظفين

ن و مقاولأو ، شركاءنو موظف
 ن.و محلي أونو وطني

لى إاستراتيجية تحويل اتخاذ القرار والسلطة تدريجيا  دعم عن بعد
 على الحفاظالجهات المحلية/الوطنية، في حين يتم 

 الرقابة المالية والستراتيجية عن بعد.

مجتمعات  أوشركاء، سلطات
 وطنية.أو محلية

أو  نو ن وطنيو مقاولأو شركاء بسلطة اتخاذ القرارات الهامةتحتفظ الجهات المحلية  تعاون عن بعد
 ن.و محلي

 

مرور طور مع تت حيث ،والتي تكون غير ثابتة ،ا من كل هذه األساليبمزيجا  اللجنة الدولية لإلغاثةفي منطقة سوريا، تستخدم 
 .اللجنة الدولية لإلغاثة عمل سياقأو  الوقت وفق ما تسمح به قدرة

 الجزء الثاني: المخاطر األمنية واستراتيجيات اإلدارة

 :أ. المخاطر األمنية

تواجد نشط لقوات مسلحة، وقوات مسلحة وطنية، داخل سوريا، تنشأ حالت يكون فيها  اللجنة الدولية لإلغاثةعمل  بمقتضى
مختلفة عن طريق الصراع المسلح العنيف. هناك روابط معقدة بين  أجنداتوأحزاب مكونة أخرى تسعى وراء  ،ميليشيات محليةو 

العتقاد يزيد و سيطرة الحكومة. أو  فعالة من تنفيذ القانونالشكال ألاإلى والتي تفتقر  ،هذه المجموعات في مناطق جغرافية واسعة
ما يمكن للجرائم ك. استهدافهأصله وقيمه من مخاطر بالدرجة األولى في السائد بأن المجتمع اإلنساني الدولي في سوريا هو غربي 

 أوفي األرواحئر أي خسا اآلنق حتى لم تلحإل أنها في المستقبل  أمنيةتشكل تحديات  أنالمنظمة العابرة للحدود الوطنية والمحلية 
 البرامج. 

 :ب. إدارة المخاطر

مكانية 2الموظفينإلدارة المخاطر يضمن باستمرار سالمة  ومتكامالا  شامالا  اسلوبا أفي سوريا  اللجنة الدولية لإلغاثةاعتمدت  ، وا 
دارة المخاطر إل لإلغاثةاللجنة الدولية وتقديم الخدمات. وتحدد استراتيجية  ،المستفيدينإلى صول من دون عوائق وبضوابط و ال

عمليات نة في الخطط البرامجية والضم  تواألساليب والستراتيجيات األساسية الم ،في سوريا المبادئ العامة التي توجه عملنا
تواجهها  بشكل منتظم مع المخاطر التي اللجنة الدولية لإلغاثةالتي تتعامل بها ا، تحدد الخطة الطرق . وبالتحديث سنوي  3التنفيذية

 بما في ذلك استخدام: ،في سوريا

 .. أساليب قائمة على القبول0
                                                           

2 , International Rescue Committee, 8 March 2006, p. 2IRC Global Security Policy 
3 , International Rescue Committee, August 2016IRC Syria Risk Management Strategy 
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 .. وصول متفق عليه6
 .. إدارة عن بعد3
 .األنظارتجنب لفت  . أساليب4
 .. برامج مصممة5
 .األمني. التنسيق 2
 .. إجراءات رادعة واقية7

 

دير اإلقليمي، نائب الماإلقليمي، و  األمن مستشار السالمة و، و للبلد ق اإلدارة العليايخطة إدارة المخاطر والبرنامج الذي يقوده فر  إن
ي ف اللجنة الدولية لإلغاثةإدارة المخاطر بسهولة في ثقافة المنظمة. وعالوة على ذلك، التزمت  دمج تضمن والمدير اإلقليمي
 الستراتيجية للمنظمات على مستوى العالم.ا من اإلدارة ا أساسي  جزءا  أن تكونإلدارة المخاطر  6161استراتيجيتها لعام 

 

على  ية لإلغاثةاللجنة الدولتعمل "، حيث العنايةبطريقة تتسق مع مبدأ "واجب  اإدارة برامجه مسؤولية اللجنة الدولية لإلغاثةوتقبل 
جراءات  ،ياتستراتيجا والمحافظة علىتطوير اليتم ذلك عن طريق و . الوطنيين والدولييننحو استباقي لضمان سالمة موظفيها  وا 

 .مصممةالتوجيهية الجلسات المن خالل التواصل الكتابي و  وتعزز ،يتم تحديثها بشكل مستمر فاعلة أمنية

ي اتخاذ للموظفين الوطنيين والدوليين الحق ف تمنحوالتي  ،لحق بالنسحابل على سياسة عالمية اللجنة الدولية لإلغاثة تحتفظ
للجنة اممارسات النتقامية، كما تعترف بأن المنظمات الشريكة التي تدعمها في السبب التالقرارات على أساس سالمتهم دون 

الها هذا الحق  الدولية لإلغاثة الل عملية رد بشكل واضح خت   للسفر الميدانيأن التوقعات  اللجنة الدولية لإلغاثةوتضمن . أيضا
ك، فإن وعالوة على ذل ،وفي مفاوضات شراكة ،دوليين أمكانوا وطنيين سواء  ،اللجنة الدولية لإلغاثة موظفيالتوظيف لجميع 

جراءاتهم إلدارة  ،دم الدعم لجميع المنظمات الشريكةتق اللجنة الدولية لإلغاثة ن خالل توفير م ،األمن مع تطوير استراتيجياتهم وا 
من خالل  ،في تعزيز راحة وأمن الموظفين سباقة اللجنة الدولية لإلغاثةتزال  ماذلك، إلى واألدوات والتدريب. وباإلضافة  النماذج

 الصحة النفسية.دعم التعامل مع الضغوط و  استراتيجيات

 :المخاطر المقبولة درجةج. 

ء تحديد المخاطر ثنافأبرنامج بالتشاور مع الفريق اإلقليمي. للصناع القرار  لكبار حرجةمقبولة" هي مسؤولية التحديد "المخاطر 
تحقيق التوازن باستمرار ل اللجنة الدولية لإلغاثةتسعى و والمخاطر.  برنامجلل الحالة الحرجةيجب النظر في العالقة بين  ،المقبولة

دارة ثقافة  ؛هاتين الوظيفتين الحرجتينبين  قبولة في ماللمخاطر من ادارة المخاطر. عند تحديد الحد األدنى إلمن أجل إنشاء وا 
 :بعين العتبار األسئلة التالية اللجنة الدولية لإلغاثة تأخذ أي حالة معينة

خاطرة  على استعداد لقبول م اللجنة الدولية لإلغاثةتكون  أنحد إلى . هل ستكون عواقب عدم تنفيذ البرنامج جسيمة 0
  الموظفين؟ألرواح ا عالية جدا إلى 



  البرنامج؟هداف أطرق بديلة لتحقيق  إليجاد. هل تم القيام بكل ما هو ممكن 6

وى الخطورة وذلك لتقليل مست ؛بما في ذلك نقل الموارد للحد من خطورة القيمة ،. هل تم تطبيق كل وسيلة وقائية ممكنة3
 قل؟ أأو  متوسطإلى الحالي 

 المستوى الحالي؟  عنزيد تن ل أل ضمان جأالمخاطر المتبقية من  إلدارة. هل هناك نظام مالئم 4

 نعم" سيتم تنفيذ البرنامج." ـبفقط في حال كانت اإلجابة على جميع األسئلة أعاله 

 

  :غالق/الخطوط الحمراءد. معايير اإل

 نوبذلك فإ .لنزاهةوا، العملية يةوالستقالل، يةفي سوريا والعالم بمبادئ اإلنسانية والحياد اللجنة الدولية لإلغاثةتسترشد برامج 
تم إدارة هذه وقف البرامج. وت أوفي تعليق ا ما تكون عامالا غالبا  الدولية لإلغاثة للجنة العملية يةتعدي على الستقاللالمحاولت 

مساعدات اإلنسانية الذين لا توصيل وموظفي ،اللجنة الدولية لإلغاثةلدى  والتواصل ،التصالت مديريالمخاطر من خالل 
 لبرمجة المبدئية دون عوائق.ا أجلمن والتفاوض  ،امحلي   اللجنة الدولية لإلغاثةيمثلون 

مال النزاع في تسليم المساعدات اإلنسانية في ش أطرافداخل سوريا ببروتوكول إشراك  اللجنة الدولية لإلغاثةوتسترشد أنشطة 
. صدر هذا البروتوكول من قبل المجتمع اإلنساني في ديسمبر 4المشترك التشغيلكول ا باسم بروتو عرف أيضا والتي ت   ،سوريا

ذلك تلك وك ،من خالل منتدى تركيا اإلنساني. وتحدد الوثيقة المطالب الواجب توافرها قبل تقديم المساعدة اإلنسانية 6104
للجنة الدولية التزم ت. إغالقهأو  برنامجالتعليق إلى الذي سيؤدي و  ،واألطراف الخارجية في الصراع الفاعلة الطلبات من الجهات

 بروتوكول لجميع البرامج في سوريا.الالمدرجة ضمن  بالمعايير هاؤ وشركا لإلغاثة

 يتطلب البروتوكول من المنظمات اإلنسانية ما يلي: 

 النزاع. أطرافالمناطق الواقعة تحت سيطرة إلى . طلب إمكانية وصول بدون عوائق 0

 .االموافقة على تقديم معلومات تنظيمية متاحة علنا . 6

 ي النزاع. ف نفوذ طرف أو ق الواقعة تحت سيطرة. الموافقة على تقديم معلومات حول األنشطة اإلنسانية المخطط لها في المناط3

 وتتضمن الخطوط الحمراء المحددة في البروتوكول أي طلبات للجهات الفاعلة اإلنسانية لما يلي: 

لمساعدات ل كرامة المستلمينحماية خصوصية و  أجلوذلك من  ؛الشخصية هويتهعن  التي تكشفمعلومات المستفيد  .0
 .اإلنسانية

                                                           
4 itarian Assistance in Protocol for Engagement of Parties to the Conflict in the Delivery of Human

, Turkey Humanitarian Forum, December, 2014Northern Syria 
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 ميع األطراف.من قبل ج يتنالضمان احترام استقالليتنا وحيادوذلك  ؛ت اإلنسانيةاختيار الموظفين للمنظما التأثير على .6
 طاقم العمل.أو  اإلنسانيةالمنظمات مركبات استخدام مرافقين مسلحين ل .3
عترف غيرها كمثل هذه الستبيانات، والتي تلتزم بمنهجيات مأو نتائج عمليات تقييم الحتياجاتأو  محتوى التأثير على .4

بحيث  ،وذلك للحفاظ على الستقاللية وتقييم الحتياجات بنزاهة ؛ا لتقييم الحتياجات والستجابات اإلنسانيةبها دولي  
 تكون ذات مصداقية ومقبولة لدى المجتمع الدولي والمستفيدين.  

والذين بدون  ،ن فقطو ن المصابو بموجب القانون الدولي اإلنساني، فالمقاتل زاعالن أطرافإلى تسليم المساعدات اإلنسانية  .5
 ويمكن معالجتهم عن طريق الهيئات الطبية.  ،ن من السالح هم من يتم اعتبارهم عاجزين عن القتالو سالح/مجرد

 المستودعات.أو اإلنسانية والسلع المنظمات مخازنمراقبة  .2
لب السلطات حيث تتط ،المستفيدينإلى الرسوم المفروضة على توصيل المساعدات والخدمات اإلنسانية  أودفع الضرائب .7

ن أالرسوم و أت الشكلية الالزمة لدفع الضرائبتطلبادفع الضرائب والرسوم بموجب القانون، ينبغي على اإلجراءات والم
 . تكون متاحة للعموم

 قيامهم باألنشطة اإلنسانية.  أثناءمرافقة العاملين في المجال اإلنساني  .8

ليمي، وضع اإلق األمن مع المدير اإلقليمي ومستشار السالمة و التنسيق اللجنة الدولية لإلغاثةالقطريين لدى  للمديرينيمكن 
 الخاصة بكل منهم.   ناألم ا لكل سياق وخطط إدارة وفقا  ،حمراء إضافية للبرامج خطوط

 

 :ه. استراتيجية القبول

قبول مع ال لكسب والحفاظ على ؛ية في سوريا على استراتيجية شاملة ومستمرةبفاعلللعمل  اللجنة الدولية لإلغاثةتعتمد قدرة 
وقت، فإن مرور البو . جهات المعنية األخرىالو أطراف النزاع والمنظمات المحلية، و المجتمعات المحلية بما في ذلك المستفيدين، 

ية، فقة كجزء من استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر األمنزرع عالقات جيدة ومو ببناء و  -الوبشكل فع   -قامت اللجنة الدولية لإلغاثة
ت عسالمحلية والجهات المانحة. وقد الفاعلة  الجهات معالبرمجة كما تمكنت من قبول والموافقة على وجودها الوحصلت على 

بول غير قالتي تتراوح من  ،قبول للموظفين واألنشطة في مجموعة متنوعة من الطرقالالقائم على لألمن  اللجنة الدولية لإلغاثة
شمل وي ،الفع   قبولإلى غيرها من الهيئات الدولية(،  أو العسكريةأو   تحاشى أي ارتباط مع الجهات الفاعلة السياسيةتن أ) الفع  

 ضمانات أمنية.الوصول و  إمكانية ( لتلقيالعسكرية أو الجهات الفاعلة السياسيةاستراتيجيات التواصل والتفاوض المباشر )مع 

سانية ومسؤولي اإلنالمساعدات  توصيلعلى تعيين موظفي  اللجنة الدولية لإلغاثةلتعزيز استراتيجية قبولنا بفاعلية، تعمل 
العمل عمليات تقييم المخاطر، و  جراءتشمل مسؤوليتهم استكشاف مجالت ومناطق جديدة لتوسيع نطاق البرنامج و  ،التصالت

. وباإلضافة 5اونهجه اللجنة الدولية لإلغاثةوقادة الرأي، وتشجيع مهمة  الرئيسية الجهات المعنيةلتحديد  ؛مع المجتمعات المحلية
تكون  وأن ،للتأكد من تنفيذ األنشطة بنزاهة وشفافية ؛المساعدات اإلنسانية مع موظفي البرنامج توصيلذلك، تعمل فرق إلى 
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. الدولية لإلغاثة جنةللمهم بالنسبة لستراتيجية القبول  أمربرمجة جيدة ومصممة هو ب الهتماممقبولة للمستفيدين المحليين. هذا 
دقيق الة من خالل مشاركتهم في المهام الحيوية كالتوظيف وتالمساعدات اإلنسانية عمليات سلسة وفع   توصيلا، تضمن فرق وأخيرا 

 الشركاء.

ا. هوبرامج ةاللجنة الدولية لإلغاثكافية عن المعلومات باللديهم  المحلية الجهات المعنيةالمجتمعات و  تزويدا ضمان ومن المهم أيضا 
ضروري  أمر عنصر أساسي لبناء الثقة، وهو بدوره نهإحيث  ؛المعلومات للمجتمعات بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسبتوفير ويتم 
والتي توفر  ،6للجنة الدولية لإلغاثةالمعتمدة لدى اة بعين العتبار ضمن إرشادات الرؤية . وتؤخذ هذه الحالة الحرجللقبول

نخفاض اعلى الرغم من  الجهات المعنيةداخل المجتمعات وبين  اللجنة الدولية لإلغاثةلتعزيز صورة  ومراسالتاستراتيجيات 
 في سوريا. رصيدها

 

 

 

 الجزء الثالث: تنفيذ اإلدارة عن بعد

 أ. اإلدارة العامة

 سوريا عبر حدود الترتيب

اإلدارة  ول ونوعا لمستوى الوصوفقا  ،بين السياقات الثالثة عبر الحدود اللجنة الدولية لإلغاثةفريق  ترتيب يتفاوتبشكل عام، 
جهاز التحكم عن  دار عن طريقي  عبر الحدود  األردن أدناه يبين أن برنامج 6. على سبيل المثال، الشكل عن بعد المستخدمة

ذ القرار سلطة اتخا تبقى كافة. و من أي الجانبين عبور الحدودمن  الموظفون حيث يتمكن ،محدودةبإمكانية وصول عمل ويبعد، 
 الموظفين داخل األردن. في يد

 

الذين و  ،سورياداخل  المتمركزينالموظفين من قبل  المشروعاتدار معظم عبر الحدود ت  العراق برنامج  ففيمن ناحية أخرى، و 
تم فيها يحيث  ،محدودةوصول  يعملون بإمكانيةفي العراق. المتمركزين  المديرينونواب من المنسقين  عن بعديتلقون الدعم 
ا محلي   البرامج هذهوتدار . المغتربين أو األجانبموظفين الوطنيين لا عبور يمكن بينما ،عراقيينالسوريين و ال أمامإغالق الحدود 

 تركيا. أو من تلك الموجودة في األردن بشكل أكبر
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رق فيمكنهم قيادة  سوريين مديرينتعيين ب 6102في  األولوية -الدولية لإلغاثة للجنةالتابع  -برنامج تركيا عبر الحدود أعطىوقد 
خالل  من ،وهي نقلة من الستعانة بوفد يعمل عن بعد إلى أحد أشكال الدعم عن بعد والمساعدين داخل سوريا، من المسؤولين

ين الموظفمن فقط  محددمفتوحة لعدد  تكونعلى طول الحدود التي  محدودةوصول  بإمكانية يعملونحيث  ،البرمجة عن بعد
 تركيا للتدريب واإلشراف، وأسباب لوجستية أخرى.إلى الذين يعبرون الحدود  ،السوريين

 العراق و تركياو فريق عبر الحدود في األردن، : تراكيب 6الشكل 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

 
 

  
  

 نواب المديرين

 المديرون

 لمنسقون

 األردن المسؤولون

 المساعدون سوريا

 أمام الموظفين من كال الجانبينالحدود مغلقة 

 نواب المديرين

 المديرون

 المنسقون

 المسؤولون 

 المساعدون

 العراق

 سوريا

الحدود مغلقة أمام السوريين والعراقيين ولكنها مفتوحة أمام 
 الجنسيات األخرى

 نواب المديرين

 المديرون

 المنسقون

 المسؤولون

 المساعدون

 تركيا

 سوريا

الحدود مفتوحة لعدد محدد من الموظفين السوريين لغرض 
 العبور فقط



 ،ادار محلي  البرامج التي ت  إلى دار عن بعد لنتقال من البرامج التي ت  على اباستمرار  اللجنة الدولية لإلغاثةتعمل 
جية، ممارسة تقلل من مخاطر البرام أفضلهذه فمواقع المشاريع. إلى من خالل تحسين تقارب موظفي اتخاذ القرار 

فرض ل ؛والتفاوض مع الحكومات والسلطات المحلية ،ةفعالالسمعة، والمالية. وتشمل هذه الجهود استراتيجية قبول و 
ناصب إدارية فتح مب اللجنة الدولية لإلغاثةتقوم نفسه، عدد أقل من القيود على الموظفين الدوليين. وفي الوقت 

. ية لإلغاثةالدول للجنةتعمل على تعزيز القبول ونوعية البرمجة  الجهود التيحيث تبذل داخل سوريا وتأميمها، 
المالزمة ات تفويض الواجبجهود بناء القدرات المستمرة للموظفين السوريين لتولي المهام اإلدارية  تضمنا، وأخيرا 

ويل في على المدى الط اللجنة الدولية لإلغاثةزيادة استثمار  أثناءوالتي تحدث بطريقة مسؤولة  ،لإلدارة عن بعد
 تلك المجتمعات.

 

 الرقابة الداخلية
الواردة  الدولية لإلغاثة\ للجنةوالمقاولين والمتطوعين بقواعد السلوك المهني الموظفين والمستشارين  يلتزم كلا، عالمي  

للجنة الدولية اعن السياسات العالمية الثمانية عشر والتي تميز عملنا. تسهل  فضالا  ،اللجنة الدولية لإلغاثةفي نهج 
توجيه  عدي عن طريق توفير نسخ من جميع السياسات الداخلية للموظفين عن بعد باللغة العربية. ،المتثال لإلغاثة

 أمراا -وكافة السياسات العالمية اللجنة الدولية لإلغاثةلمحة عامة عن نهج  تقديم بما في ذلك -الموظفين الجدد
الهاتف.  وأ ويب اكس،أو عن بعد عبر سكايب،  أو اشخصي   إماويتم التسليم  ،خالل الشهر األول من العمل االزامي  

ما تشمل دورات  اوالتي غالبا  ،لإلغاثةاللجنة الدولية تقوم قيادات الموارد البشرية في كل برنامج قطري بتنظيم نهج 
 . الدولية لإلغاثة للجنةمن السياسات العالمية  رأكث أو تدريبية تنشيطية لواحدة

 

على أنظمتها الراسخة بما في ذلك إجراءات واضحة  اللجنة الدولية لإلغاثةتوجيه الموظفين، تعتمد إلى إضافة 
هذه الكتيبات العالمية لإلى ب عدم المتثال. إضافة نتج أجلوالموارد البشرية من  اإلمداداتللتمويل، وسلسلة 

رقابة  كتيبات أو السياق إجراءات التشغيل القياسية وفق على تطوير كل برنامج عبر الحدود، يعمل األنظمة
خاصة بها. القطرية الالتي تم تطويرها للبرامج ل تختلف عن تلك  أو ، والتي قد تختلف8حسب القتضاء 7،برامجية

الرقابة الداخلية والحد من مخاطر المخالفات وعدم  من في حال التقيد التام بها، تزيد هذه األنظمة بشكل ملحوظ
 المتثال. 

 
إرشادات تحدد  ،ولهذا الهدفا للغاية. ا قوي  تحميل الموظفين والشركاء مسؤولية عدم المتثال يشكل رادعا  فإنا، وأخيرا 

 ،اللجنة الدولية لإلغاثةعدة طرق لإلبالغ عن النتهاكات المحتملة لسياسات  9الدولية لإلغاثة للجنةاإلبالغ العالمية 
اللجنة ج عن طريق التدريبات وكافة ملصقات نه ،ليزيةجواإلنوالتي يتم مشاركتها مع الموظفين باللغتين العربية 

، تؤيد الغاتالبالمزيد من  تقديم . لتشجيعالدولية لإلغاثة للجنةلكتروني الموقع اإل وعن طريق ،الدولية لإلغاثة
دم امتثال بحسن نية عن ع لإلبالغمضايقة الموظفين  تمنعوالتي  ،سياسة عدم الرد بالمثل اللجنة الدولية لإلغاثة
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 إلرشاداتابسبب  ؛ايمثل تحدي   اللجنة الدولية لإلغاثةسلوك غير أخالقي. نشر هذه المعلومات خارج  أو محتمل
 في سوريا.  غير الواضحة

 

 دعم الموظفين
ألن التواصل الشخصي بين الموظفين عن بعد والمشرفين محدود، يسهل التواصل عادة عن طريق الهاتف المحمول 

اللجنة الدولية ب اخاصا  اهاتفا  الموظفين الجدد كل إعطاءفايبر، وواتس اب. ويتم و مثل سكايب،  ،لوجيةو والبرامج التكن
بالتحقق  يقوم المشرفونلتسهيل عملية التواصل مع المشرفين والوحدات التقنية للحصول على الدعم.  ؛لإلغاثة
راجعات األداء وتكون م لتقديم الحد األدنى من الدعم والتوجيه. ؛عن بعد الواقعةالتقارير المباشرة  ا مع كافةأسبوعي  

 ،تواصل بين الموظفين والمشرف. يتم توثيق هذه المراجعاتالو  قيب المنتظمالتعلضمان  ؛أشهرواجبة كل ستة 
لسورية الموارد البشرية في الستجابة اتكون إرشادات الموارد البشرية في كل بلد.  وفق إرشاداتوتحفظ السجالت 

اللجنة تحافظ  .لإلغاثةاللجنة الدولية موظفي  لكلالتنمية و التعليم السنوي  خطط واجبة لتجميع وتنفيذ اإلقليمية
هذه  والتي تضم المئات من الدورات ومواد التدريب. ،نترنتعلى بوابة عالمية لبناء القدرات عبر اإل الدولية لإلغاثة
ين، نترنت لغرض التعلم الذاتي. )لمعرفة المزيد عن دعم الموظفالذين لديهم اتصال باإلالموظفين  لكلالمواد متوفرة 

 العمليات: الموارد البشرية(.ب. إلى انظر 
 
 

 ب. البرامج 
 أنواع البرامج
التي  اتبالمشروعمقارنة  ،اإلدارة حيث من صعوبة  أكثر دارتها عن بعد هي بطبيعتها الإي يتم تال المشروعات
ذها داخل سوريا. والتي تم تنفي ،باختيار أنواع البرامج بعناية اللجنة الدولية لإلغاثةا. ولهذا السبب، قامت تدار محلي  

تمعات من قبل المج مطلوبة أو ما منقذة للحياةإية للبرامج التي تكون و ولاأل اللجنة الدولية لإلغاثةتعطي  :أولا 
 المحلية عن طريق تقييم الحتياجات.

 -تدريب مكثفة مهاراتأو   كتلك التي تتطلب إدارة الحالة -البرامج التقنية على نحو كبير غالباا ما تتطلب :اثانيا 
 إلشرافاا لنخفاض مستويات من الموظفين المحليين. وبالتالي، نظرا  أعلىا من رقابة اإلدارة العليا وقدرة مزيدا 

ال عدم حد كبير في حإلى  غير اآلمنة للمشروعاتا الشخصي في البرمجة عن بعد، فلن تكون هذه مناسبة فورا 
قدرات  ع زيادةم تقنية اللبرامج ا لمزيد من اللجنة الدولية لإلغاثة تنتقل أنيمكن  توافر القدرات المحلية. ومع ذلك،

 المجتمع. وزيادة تقبلالموظفين 
 

 أكثر هي ا للمعايير الثقافية وبالتالي فتحدي   -كتمكين المرأة -اللجنة الدولية لإلغاثةبعض برامج تشكل ا، ثالثا 
تأنية من المجتمعات المحلية، ومراسالت م اجيدا  هذه البرامج قبولا حساسية في طبيعتها. ولتكون فعالة، تتطلب 

. الي  التي ل وجود لها محو  ،. كما تتطلب هذه البرامج خبرة تقنيةواألمنلتجنب مخاطر السمعة  وتوقيت مناسب
 لقدرات الكافيةاتتوفر حتى يتم  ؛تنفيذ البرامج الحساسة عن بعد اللجنة الدولية لإلغاثةولهذه األسباب، قد تؤخر 

 قبول المجتمع.الدرجة المطلوبة لو 
 



رامج التي تقدم بفي ال اللجنة الدولية لإلغاثةفي السياقات التي تكون فيها ظروف السوق مواتية، تستثمر  :ارابعا 
المتابعة عن بعد و القسائم. هذه التوزيعات تكون سهلة الرصد  أو للمستفيدين الحوالت النقدية، والمال مقابل العمل،

 .10والتخزين وتوزيع السلع والنقل،مقارنة بالنقل بالشاحنات، 
 

 تصميم البرامج
بأخرى  وأ تصميمها وتنفيذها سيفقد بطريقةإن  حيث  ،عن بعد إدارتهاالبرامج التي يتم في  أكبرهناك خطر 

طة ل تستجيب نشألقتراح استراتيجيات و عرضة  أكثر ألن صناع القرار العاملين في المناطق النائية هم  ؛عالمته
الموظفين  تحيدإلى ثناء التنفيذ تؤدي أر مالئمة لمزيد من الموظفين الكبااركة الغير المشالمحلية.  للمجتمعات

 ضةخدمات ذات جودة منخفإلى والذي قد يؤدي  –ا كوسيلة للتكيف مع السياق غالبا  –الميدانيين عن خطط العمل 
ن غير من المستفيدي التعقيبليات كانت آ إذا. وتتضاعف هذه المخاطر هداف البرنامجأاإلخفاق في تحقيق  أو

الموظفين  كان التواصل بين إذا أو السلطة لتخاذ قرارات برامجية، أو افتقر الموظفون المحليون للقدرة إذا أو كافية،
 داريين غير مالئم.الميدانيين واإل

 
ومجموعة واسعة من  ،بجمع المعلومات من أعضاء المجتمع المحلي اللجنة الدولية لإلغاثة، تلتزم أدنىكحد 

ل جمع هذه البيانات داخبدء العمل في موقع جديد. ت   أو جديدة مشروعاتالمحلية قبل تصميم الجهات المعنية 
 ازة مسبقا لحتياجات المجهوباستخدام أدوات تقييم ا ،عن طريق الموظفين الميدانيين عبر الهاتف المحمول ،سوريا

 في البرنامج مع موظ وموظفذلك، كأفضل ممارسة يتعاون إلى . باإلضافة مجموعة التركيزعن طريق نقاشات  أو
من حيث الحجم والنطاق، والتغطية، والمخاطر  ،البرمجة واقعية أن تخرجلضمان  ؛مرحلة التصميم أثناء األمن

 األمنية، وقدرات الموظفين المتاحة لتنفيذ برامج الجودة.
 

 ااطالعا أكثر    بجعل برامجها  اللجنة الدولية لإلغاثة، تلتزم 6161 - 6105في خطتها الستراتيجية العالمية 
في  الدولية لإلغاثة للجنة، قام المكتب اإلقليمي 6105باحتياجات المستفيدين، واألفضليات، والتوقعات. في عام 

. وأكدت المهمة 11في المنطقة اللجنة الدولية لإلغاثةلستكشاف مدى استجابة برامج  ؛سوريا بمهمة استطالعية
شراك المستفيدين والجهات المعنية في منصات متعددة المذهلة في المنطقة إل اللجنة الدولية لإلغاثةعلى جهود 

ليل ميداني د إعدادأساس متين للبرمجة بعلم من المستفيد. وقد تم ترسيخ إلى وفي كافة مراحل البرمجة، مما أدى 
والذي يوفر الحد األدنى من المعايير لبرامج الستجابة السورية اإلقليمية القطرية، بما  ،12إلدارة الشكاوى البرمجية

 في ذلك برامج عبر الحدود، لوضع وتنفيذ آليات تقديم الشكاوى.
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11  Responsive Approach in the Syria Response Region: Scoping Results-Toward a Client

, International Rescue Committee, March 2016.and Recommendations 
12 , deComplaints Management Field GuiIRC Syria Response Region Programmatic 

International Rescue Committee, April 2016. 
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 العمل مع الشركاء

للموارد،  لأفضا استخداما أو   فعالية رأكث  عدألنه ي   ؛العمل مع الشركاء المحليين اللجنة الدولية لإلغاثةاختارت 
يحسن من سرعة الستجابة وتوقيت برامجنا مقارنة بالتنفيذ مباشرة. هناك  أو ويوسع نطاق عملنا والوصول إليها،

من خاللها الدعم المالي للشركاء وهذا ما يملي،  اللجنة الدولية لإلغاثةتوفر  أنالتي يمكن  اآلليات العديد من 
نماوليس عن طريق نوع المنظمة،   ،لثانوية. وتشمل المنح االلجنة الدولية لإلغاثةا لطبيعة عالقة المنظمة مع وفقا  وا 

 ، وعقود الخدمة.الثالثةف اطر األواتفاقات  ،ومنح ثابتة

تدقيقها، بتحديدها، و  اللجنة الدولية لإلغاثةبرامجنا عن بعد قد تؤثر على الوسائل التي تقوم  أنعلى الرغم من 
 أدوات إلغاثةاللجنة الدولية لشركاء فال تتغير المتطلبات القياسية. يستخدم موظفو بالحرص الواجب على ال أدائها

نع القرار ودليل مكافحة اإلرهاب ص، وتقييم ما قبل المنحة، للشريك التحليل النتقائيمثل  ،لدعم عملية التدقيق
. بالحرص الواجب عن طريق الحوار المفتوح، تستمر مراجعة التقارير والرقابة الروتينية للبرامج أثناء عملية الختيار

 لإلغاثة اللجنة الدوليةيتواصل موظفو  أنالتي يقودها الشريك طوال فترة العالقة. من أجل الدقة والسالمة، يمكن 
القات عالللتحقق من الكفاءات و  ؛لشريكةمع المجالس المحلية والشبكات األخرى المتاحة في مجالت البرمجة ا

 جيدة.الجتماعية ال

اف وفهم من أجل استكش ؛الحرص الواجب والدقيق هو أمر بالغ األهمية فإنفي سياق الستجابة اإلقليمية لسوريا، 
الدولية للجنة االالحقة على برامج  آثارهاوتقييم  ،عالقة الشريك المحتمل مع الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية

يد من احتمالية عدم ويز  ،ا لمواجهة التحديات التشغيلية المتوقعةا وقتا فتح باب المناقشات هذه مبكرا  ويتيح. لإلغاثة
جراء عمليات  ،بتطوير أدوات إضافية لتعزيز تدقيق الشركاء اللجنة الدولية لإلغاثةنشوء قضايا المتثال. تقوم  وا 

ألدوات ا مجموعةتقييم ما قبل المنحة التي تخص عمليات البرمجة عن بعد في المنطقة. ومن المتوقع أن تكون 
 . 6102هذه متاحة في أواخر عام 

. نمع الشركاء المحليي اللجنة الدولية لإلغاثةوصول محدودة تواصل ودعم  إمكانيةالعمل في المناطق ذات  يعيق
ي تركز والت ،عن بعدأو   اإما شخصي   ،اجتماعات ما قبل المنحة اللجنة الدولية لإلغاثةمنذ بداية المشاركة، تنظم 

جراءات  شركاء في ال تزويدوجميع اللتزامات التعاقدية. يتم  اللجنة الدولية لإلغاثةعلى التعريف بسياسات وا 
الستجابة اإلقليمية لسوريا بمعلومات إضافية عن المبادئ اإلنسانية ومبادئ التشغيل المشتركة التي توجه عملنا 

اقعي لقدرتها للقيام بتقييم و  ؛التزام إضافي لدعم الشركاء في المناطق المحاصرة الدولية لإلغاثة للجنةفي سوريا. 
وتلبية المتثال والمتطلبات األخرى للمنحة. ويتحقق هذا اللتزام من خالل  ،على التنفيذ بأمان كما هو مخطط له

 لألمن والتدريب على المبادئ اإلنسانية، عند الحاجة. إدارتهمالتوجيه المنتظم للشركاء في تطوير خطط 

 برنامجالتنسيق 

سقة في العراق ولكن من ،في سوريا من خالل ثالثة مكاتب قطرية منفصلة اللجنة الدولية لإلغاثةويتم تنفيذ برامج 
من خالل و أ ،وتركيا واألردن. في كل برنامج من برامج عبر الحدود، يتم تقديم الخدمات داخل سوريا بشكل مباشر



يق داخلية تنس آلياتاألمن      دعم المنظمات الشريكة. يتطلب تعقيد السياق وصعوبة الوصول الناجمة عن انعدام 
 وخارجية قوية.

 

لفني والذي يقدم الدعم ا ،على مكتب إقليمي لالستجابة السورية في عمان األردن اللجنة الدولية لإلغاثةتحافظ 
اءة داخل سوريا. كف أكثر والتشغيلي للمكاتب القطرية، والتنسيق حسب الحاجة لضمان استجابة تنظيمية منسقة و

من خالل اتصالت منتظمة مع نائب المدير اإلقليمي.  ،تعلم مشترك وبرمجة متسقة ثةاللجنة الدولية لإلغاتضمن 
ل لتسهيل تنسيق أفض ؛أسبوعيااومن المقرر عقد اجتماعات الفرق الداخلية لبرامج عبر الحدود في كل بلد 

 التي تدار عن بعد. للمشروعات

 

التنسيق العام للعمل اإلنساني عبر الحدود من خالل مجموعة نظم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالت،  إدارةتتم 
التي تعمل عبر مركزين في األردن وتركيا، وكذلك شبكات تنسيق غير رسمية للجهات الفاعلة العاملة عبر الحدود و 

ة العاملة من خالل نظم المجموعات بتجميع خطة من لبنان والعراق. في كل عام، تقوم الجهات الفاعلة اإلنساني
لى إالستجابة اإلنسانية لسوريا، والتي تحدد الخطة الستراتيجية الشاملة للعمل اإلنساني للسنة التالية، باإلضافة 

 امة عننسانية ببناء نظرة عإلنتاج رقم مالي واحد لمناشدة المانحين لها. تقوم خطة الستجابة اإل مشروعاتتعزيز 
نسانية، والتي يتم إنتاجها من خالل القطاعات المشتركة وتقدير احتياجات القطاع التي أجريت خالل الحتياجات اإل

القطرية في المنطقة هم أعضاء في مجموعة القيادة  اللجنة الدولية لإلغاثةفرق اإلدارة العليا لمكاتب  إنالعام. 
هي  ثةاللجنة الدولية لإلغاذلك، فإن إلى األردن. وباإلضافة  وفريق العمل عبر الحدود في ،اإلنسانية في تركيا

وكالة مشتركة في قيادة القطاع الصحي لسوريا بأكملها، ومجموعة الحماية التركية والفريق العامل في قطاع الصحة 
التوجيه لهيئات صنع القرارات  اللجنة الدولية لإلغاثة. ومن خالل هذه المشاركة، تقدم XBوالتغذية األردني 

 الستراتيجية التي تجذب الستجابة السورية.

جموعة ا لعدم وجود مركز منظرا  ؛من العراق صعوبة في التنسيق الدولية لإلغاثة للجنةيواجه برنامج عبر الحدود 
أنشطة تندرج و ك المراكز. األردن من أجل المشاركة بفعالية في تلأو  تركياإلى وتحديات كثرة السفر  ،في هذا الموقع

ير هذا النموذج غو البرنامج في الحسكة، شمال شرق سوريا، تحت تنسيق مديرية القامشلي عبر مركز دمشق. 
ومة ل يعترف بها من قبل الحك اللجنة الدولية لإلغاثةألن العديد من المنظمات الغير حكومية بما في ذلك  ؛كاف  

الجتماعات. ونتيجة لضعف التنسيق هناك خطر متزايد من تكرار البرامج السورية، وبالتالي ل تشارك في هذه 
السكان الذين ل تصلهم الخدمات. وبسبب هذه المخاوف، تم تجنيد مستشار جديد  أو والحتياجات المفقودة،

 للبدء في سد ثغرات التنسيق في هذه المنطقة. ؛حكوميةال غيرللمنظمات 

 

 متابعة ومراقبة البرنامج:



من خالل نظم متابعة شاملة وفعالة تسمح لتثليث  ،تخفيف العديد من المخاطر المرتبطة باإلدارة عن بعد يمكن
ن فيه الوصول خر يكو آإلى  ل تتغير المبادئ األساسية للمتابعة والتقييم من سياق ذو الوصول دون عائقالبيانات. 

ألن كبار الموظفين ل يستطيعون  ؛لزاميةا  و  صعوبةأكثر    غير منيع. ومع ذلك، تصبح المتابعة أو   محدود
العتماد بشكل كبير على البيانات التي تم جمعها من قبل إلى مواقع المشاريع، وبالتالي هم بحاجة إلى الوصول 

ا هذه الحاجة، وفق في سوري اللجنة الدولية لإلغاثةالموظفين الميدانيين لتقييم نوعية البرامج والمتثال. حيث تلبي 
 ق الستة التالية.الطر 

اللجنة ولها بحيث تعمل البرامج التي تم ،ونظام المتابعة عن بعد لسوريا اللجنة الدولية لإلغاثة. تم تطوير تقييم 0
على فهم أفضل لالحتياجات على أرض الواقع، وكذلك لمتابعة تنفيذ البرنامج داخل سوريا. توظف  الدولية لإلغاثة

عمليات المتابعة والبحث إلجراء أنشطة المتابعة والتقييم. )شاهد كتيبات المتابعة جميع برامج عبر الحدود مساعدي 
انية. وكذلك المساعدات اإلنس وتوصيليعمل فريق المتابعة بشكل مستقل عن فرق البرامج  .عن بعد للعراق واألردن(

البيانات من أي من هذه المصادر لزيادة مصداقية المعلومات.  اللجنة الدولية لإلغاثةوذلك كي تستخدم  ؛من الشركاء
في األنشطة  ،عند استالم السلع ،يقوم مساعدو عمليات البحث والمتابعة بجمع البيانات قبل وأثناء وبعد التوزيعات

جمع ب وعلى نحو نظامي في المرافق الصحية والمدارس. كما يقوم مساعدو البحث والمتابعة ،التي يقودها الشريك
جراء تقييمات السوق الروتينية ومراقبة أسعار صرف العمالت  التعقيبات للمستفيدين من خالل الستطالعات، وا 
 اليومية.

تيجة داخل سوريا، باستثناء برامج الحماية ن اللجنة الدولية لإلغاثةمعظم أنشطة بويتابع مساعدو البحث والمتابعة 
دة لكترونية محدإندرويد الذكية باستخدام نماذج أيانات عبر هواتف الب حيث يجمعون ،مخاوف السرية واألمان

باستخدام تطبيق أدوات البيانات المفتوحة  ONAويتم تجميع البيانات على منصة بيانات مشتركة تسمى  ،امسبقا 
 ؛لقطري واإلقليميانترنت. ثم يتم تحليل هذه البيانات والستفادة منها على المستوى إبدون أو  نترنتعبر اإل ةالمتوفر 

لتوجيه البرامج المستقبلية وتعديل استراتيجيات تحسين الجودة باستمرار. في حالة البرمجة التي يقودها الشريك، 
ط الجهات شرو  أحدالتفاقات التعاقدية، وهو أو  يتابع مساعدو البحث والمتابعة المتثال لجميع المنح الثانوية

 .الدولية لإلغاثة للجنةالمانحة 

الموظفين لى إا على القطاع، يجوز أن يسند . تقوم فرق البرامج بمتابعة أنشطة البرنامج الخاصة بكل منهم. اعتمادا 6
بعض مما يلي: توثيق النشاطات، التحقق من جودة البرنامج، متابعة النزوح وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتتبع 

جراء تفتيش مفاجئ للبائع، وجمع  غير  وأ مرغوبة من المستفيدينال غير أو المرغوبة التعقيباتالمؤشرات، وا 
 المستفيدين.

اءلة من متانة وخاضع للمس أكثر عمل الموظفين لتقديم نظام متابعة عن بعد  اللجنة الدولية لإلغاثة. تستكمل 3
اللجنة ا. تستخدم سوريإلى والذي يستخدم رموز الستجابة السريعة على رزم السلع المسافرة  ،خالل نظام تتبع السلع

ى مدار عل بشكل دوريمع الموظفين الشركاء هواتف محمولة تدعم تحديد المواقع لمسح الرموز  الدولية لإلغاثة
ة أماكن التوزيع النهائية. ويكون مساعدو عمليات البحث والمتابعإلى تسليم السلع لتتبع حركتها من خارج سوريا 

 للتأكد من وصول السلع مغلفة. ؛ن في كل توزيعيحاضر 



ا يضا يصال المساعدات اإلنسانية أإ حضور مديروأعاله،  الدولية لإلغاثة للجنة. كما ورد في استراتيجية القبول 4
يم لتحديد جوانب تنفيذ البرامج التي قد تخلق تحديات للقبول مثل المفاه ؛في كثير من األحيان خالل أنشطة المشروع

 يرغبحضور الجهات الفاعلة أو  الخاطئة حول عملية اختيار المستفيدين، والقضايا التي تخص نوعية السلع،
لمساعدات ا توصيل مديريمستقلة مثل أعضاء الجماعات المسلحة. وبهذه الطريقة، يمكن استخدام المعلومات من ال

 للتأكد من مصادر البيانات األخرى. إلنسانية

 

بمتابعة من طرف ثالث كتدبير إضافي من المساءلة  الدولية لإلغاثة للجنةالعديد من الجهات المانحة  أقامت. 5
تهم يق زياراويتم تنس ،ثالث من قبل الجهة المانحةالطرف العن البرامج والعمليات. ويتم التعاقد مع المتابعين من 

ن من و تابعالم يقدم. بعد كل نشاط متابعة، اللجنة الدولية لإلغاثةالميدانية من قبل المكتب القطري المعني لدى 
ا تقدم ردا  نأ الدولية لإلغاثة للجنة. يمكن اللجنة الدولية لإلغاثةكل من الجهات المانحة و إلى ثالث النتائج الطرف ال

 أسبوع واحد من تلقي تقرير المتابعة.أي من النتائج في غضون  علىا خطي  

المنح الثانوية،  كللبع التقدم المحرز االتي تت اللجنة الدولية لإلغاثةإلى . يطلب من الشركاء تقديم البيانات المعنية 2
ذا لزم األمر، يمكن و كحد أدنى من متطلبات المتابعة.  وضع ل بدعم الشركاء اللجنة الدولية لإلغاثة ويقوم موظف أنا 

لمراجعة  ؛مراحل المشروع كلالشتراك معهم بشكل روتيني في أو و/ ،أطر المتابعة الخاصة بهم في بداية المشروع
 .امعا وتحليل البيانات 

 ج. العمليات

 ،لوصول الماديكبار الموظفين ال ه يمكننظمتها أنأجراءاتها و ا  و  الدولية لإلغاثة للجنةالسياسات العالمية  كلتفترض 
 حيث يستخدمون هذا الوصول بشكل ،مجموعة متنوعة من وسائل التواصل مع المكاتب الميدانية والمواقعلديهم و 

تقلة مستوى الرقابة المباشرة والدعم والمتابعة المس يتم تخفيضمنتظم من أجل متابعة األداء والمتثال. في سوريا، 
وريا ذلك، فإن بيئة العمل داخل سإلى ضافة من قبل كبار الموظفين بشكل كبير في معظم مواقع المشروع. وباإل

خاطر . ولتجنب مالدولية لإلغاثة للجنةالموحدة  واإلجراءاتالعديد من الصعوبات في المتثال للسياسات  تضم
ع صدار إجراءات بديلة معينة بالتشاور مإأمنية ل داعي لها بالنسبة للموظفين ومناقشة قضايا المتثال، يجوز 

 .الدولية لإلغاثة للجنةوبموافقة من الجهات المانحة  ،في نيويورك لإلغاثة اللجنة الدولية

للجنة الدولية اوتدابير التخفيف التي تعمل بها  ،وفيما يلي المخاطر التشغيلية اإلضافية المرتبطة باإلدارة عن بعد
 في المنطقة. لإلغاثة

 . الموارد البشرية:1

 لتي تؤثر على التوظيف والتأهيل، واإلدارة، ودعم الموظفين داخل سوريا.هناك العديد من جوانب اإلدارة عن بعد ا

 التوظيف



ات التوظيف في سوريا التكيف مع استراتيجي اللجنة الدولية لإلغاثةواإلدارة عن بعد لبرامج  األمنيتطلب تفاقم انعدام 
دارة شؤون الموظفين. يتم تخفيض اإلعالن عن الوظائف بشكل ملحوظ انخفاض وضوح اإلرشادات نتيجة  ؛وا 

. في المقام األول، يتم التوظيف داخل سوريا 13في المنطقة اللجنة الدولية لإلغاثةالتي تعمل بموجبها  التوجيهية
ض حكومية األخرى، والشركاء. وفي بعال غير، والمنظمات اللجنة الدولية لإلغاثةا من قبل شبكات موظفي شفهي  

سرية  في مواقع أو ا من خالل النشرات الموضوعة على لوحات المجتمعالشاغرة أيضا علن عن المناصب المواقع، ي  
ة الدولية اللجنا على الرسالة "تستخدم ا إلرشادات المظهر، ستحتوي اإلعالنات أيضا أخرى، حسب القتضاء. وفقا 

 نظام توظيف على أساس الجدارة والذي يؤكد على الكفاءات والمعرفة والخبرة". لإلغاثة

ويعد . ازيد من تعقيد تدقيق الموظفين في الستجابة اإلقليمية لسوريا عدم القدرة على مقابلة المتقدمين شخصي  وي
تصال بسبب ضعف ال ؛المقابالت عبر الهاتف وسكايب هي من الممارسات المعتادة على الرغم من عرقلتهاإجراء 

هم من الحيطة لتقييم جميع المرشحين النهائيين لحياد أخذ المزيدول بد من شبكات الهاتف المحمول. إلى والوصول 
للجنة الدولية اتدقيق صارم قبل التعيين من قبل موظفي الو  ،مكافحة اإلرهاب تطبيق تدقيقاتمن خالل  ،ونزاهتهم
 ألمنا موظفي إدارة  أو اإلنسانيةالوصول للمساعدات  فإنفي المكتب القطري. وعلى وجه الخصوص،  لإلغاثة

ودراسة مدى مالءمة المرشح لهذا  ،للتحقق من المعلومات على مستوى المجتمع ؛هم لعملية التوظيفمر مأهو 
 المنصب.

الوصول المحدودة للبرامج من  إمكانية :التوظيفوله أثر كبير على  ،وهناك جانب آخر مهم من اإلدارة عن بعد
جانب الهجرة ى إلالموظفين في هذا المجال. إلى قبل اإلدارة العليا يولد ضرورة نقل المسؤوليات اإلشرافية واإلدارية 

على  هائالا  اهذا النقل يضع عبئا  فإنا من األزمة، الخارجية الكبيرة لألفراد ذوي المهارات التقنية والكفاءات هربا 
 بذلت، وتوظيف واستبقاء الموظفين ذوي المهارات اإلشرافية واإلدارية. ومع ذلك، على للعثوريف التوظشركات 

من نجاحنا والذي يض ،مواقع المشروع كلالعمل المفضل" في  صاحبلتكون " ؛ا كبيرةجهودا  اللجنة الدولية لإلغاثة
 ولة.بطريقة مسؤ  هالواجبات هذنقل  يتمبحيث  ،اعاليا  في توظيف واستبقاء الموظفين المؤهلين تأهيالا 

 سياسة موحدة لطاقم العمل في سوريا نافذة المفعول بتاريخ اللجنة الدولية لإلغاثةوكوسيلة لتحقيق ذلك، أصدرت 
ي ف اللجنة الدولية لإلغاثةوالتي تعمل على توحيد اإلدارة، والتعويض، والدعم المقدم لموظفي  ،6102يناير  0

الموظفين بسياسة شؤون الموظفين كجزء من عملية التأهيل القياسية للموظفين في سوريا.  كلسوريا. يتم توجيه 
وتوضح السياسة مجموعة من الفوائد التنافسية والتي تأخذ في العتبار قانون العمل السائد وأفضل الممارسات في 

جراء وارد البشرية ات التشغيل العالمية للمسوريا، ومعايير الموارد البشرية لالستجابة اإلقليمية لسوريا، وسياسات وا 
وائد، لحقوق الموظفين، والمسؤوليات، والف اواضحا  ا. وتضمن السياسة المنسقة فهما الدولية لإلغاثة للجنةالتابعة 

 .اللجنة الدولية لإلغاثةوالتمتع باستحقاقات عادلة لموظفي  ،الموظفين لكل واإلنصافواللتزامات؛ 
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والتي تعمل على تحفيز  ،6105طالق حزمة فوائد موسعة للمواطنين العائدين في عام ذلك، تم إإلى وباإلضافة 
 ولية لإلغاثةاللجنة الدالموظفين المحتملين في المهجر للعودة والبقاء في بلدهم األصلي. وبهذه الطريقة، تعمل 

 داخل الستجابة اإلقليمية لسوريا. المديرينعلى تحقيق هدف توطين 

 الموظفينتأهيل وتوجيه 

ألن  ؛خاطرممزيداا من اللميدانية الجديدة داخل سوريا االمكاتب  وتضيفا. التأهيل والتوجيه عن بعد تحدي   يمثل
 السياسات التنظيمية واإلجراءات والمعايير.بومعرفتهم محدودة  ،اللجنة الدولية لإلغاثةمعظم الموظفين جدد في 

 ة لإلغاثةاللجنة الدوليموظفي  كلوكذلك تعزيز مستمر لقدرات  ،بعدوهذا يزيد من الحاجة لتأهيل قوي وثابت عن 
ل الجتماعات من خال أو ا،ا، حيثما كان ذلك ممكنا مرحلة التأهيل والتوجيه سواء شخصي  النتهاء من في سوريا. يتم 
ات الدور ويب اكس. وبعد مرحلة التوجيه، تعمل الموارد البشرية على تخصيص مجموعة من  أو عبر سكايب

، SRRعلم موارد لجميع الموظفين الجدد على هواتفهم النقالة باستخدام تطبيق التتوفير و  ،التدريبية التأهيلية التكميلية
الموارد  كل إتمام. وباستخدام هذه األداة، تتابع الموارد البشرية تقدم الموظف لضمان 6102الذي تم طرحه في عام 

اركين في على أساس درجات المش الحاليةا تحديد الثغرات المعرفية طبيق أيضا كجزء من عملية تأهيلهم. يمكن للت
 كل موضوع.

 الحتفاظ بالموظفين

صعب  مرأالتحديات المبينة أعاله فيما يخص التوظيف، وهو إلى الحتفاظ بالموظفين له أهمية خاصة بالنظر 
وريا، القدرات اإلدارية في سإلى ا للحاجة الملحة بسبب القيود الناجمة عن عدم وجود اتصال وتواصل مباشر. ونظرا 

تحفز  ،ةحزمة فوائد موسع أعلىأو   للسوريين الذين يعملون في سوريا بصفة مدير اللجنة الدولية لإلغاثةتقدم 
 أولئك الذين يبقون مع المنظمة.

 ،وروما يرتبط به من مخاطر لكل د ،أن الوصف الوظيفي واضح فيما يخص الموقع اللجنة الدولية لإلغاثةتضمن 
بحيث يمكن للمرشحين اتخاذ قرارات مدروسة للقبول بهذا المنصب. يتم عرض استراتيجية وخطة إدارة المخاطر 
لالستجابة اإلقليمية في سوريا لجميع الموظفين الجدد كجزء من توجيههم، وتقديم نسخة من خطة إدارة المخاطر 

 ا بلغة مناسبة عند التعيين.لالستجابة اإلقليمية في سوري

  إدارة األداء

وهو في  ،ةاللجنة الدولية لإلغاثأو  المنطقة وأ ا ليس بأمر نادر بالنسبة لسورياإدارة الموظفين عن بعد تحدي  تشكل 
شرافو الواقع، الدعامة األساسية لمعظم المنظمات العالمية. في منطقة سوريا، تتفاقم سلبيات عدم وجود اتصال   ا 

 واتصال ضعيف بشبكة اإلنترنت. ونتيجة ألفضل الممارسات، تستأجر ،بسبب شبكات المحمول الضعيفة ؛شخصي
د لمتابعة كوسيلة لتحسين قدرة المشرفين عن بع ؛مسؤولي الموارد البشرية المحلية داخل سوريا اللجنة الدولية لإلغاثة

دارة األداء. كما يضمن نظام  لمتابعة وتقييم األداء تلقي جميع الموظفين لمراجعات  الموحد اللجنة الدولية لإلغاثةوا 



إلضافة الوضوح  ؛تطوير وطرح دليل الموظفين في سوريا بالنفعيعود ذلك، إلى األداء مرتين في السنة. وباإلضافة 
 بصورة عامة. الدولية لإلغاثة للجنة األداءحول حقوق ومسؤوليات الموظفين ونظام متابعة 

 دعم وتطوير الموظفين

سه. ا لبعد المسافة بين الموظف ورئينظرا  ؛مر صعبأالتي تدار عن بعد، دعم الموظفين هو  للمشروعاتبالنسبة 
والذي  ،منتظمة لألداء بصورة ا، وتقييما امتكررا  ويتطلب الدعم المناسب والمصمم والتطوير المهني للموظفين اتصالا 

م وتطوير يللتع اية، وضعت قيادات الموارد البشرية خططا يشمل مناقشة أهداف المهنة. في منطقة الستجابة السور 
نترنت الموظفين لكل برنامج قطري. وعلى الصعيد العالمي، وضعت المنظمة مكتبة من الدورات التدريبية على اإل

 أقامتا، المواد المنتجة داخلي  إلى باإلضافة و والمواد المتاحة لجميع الموظفين الراغبين في متابعة التعلم الذاتي. 
 ،رنتنتوجامعة كولومبيا لتقديم الدورات التدريبية عبر اإل 14ديزازتر ريدي عالقات مع منظمة اللجنة الدولية لإلغاثة

 .15والمواد التعليمية في مجالت الموضوعات ذات الصلة للموظفين

حيث  ،ف المحمولالهاتلكتروني عبر إتطبيقات تعليم  اللجنة الدولية لإلغاثةفي منطقة الستجابة السورية، وضعت 
. دولية لإلغاثةاللجنة اليسهل تعلم الموظف من خالل توفير مصادر تعليم قصيرة على هواتفهم النقالة الصادرة من 

مشرف الموظف المسؤول عن ال يقوم ا من قبل الموارد البشرية لعملية التأهيل. يتم استخدام هذه األداة أيضا 
في  المديرينو ا على تشجيع مشاركة المشرفين . وهذا يعمل أيضا التطبيق إدارة استخدامب تخصيص جميع الموارد

 تطوير الموظفين.

وظفين المإلى ذلك، تعتمد اإلدارة عن بعد في كثير من األحيان على نقل المسؤوليات اإلدارية إلى وباإلضافة 
رهاقو ، األدوارفهم، واختالط السوء إلى يؤدي التفويض الضعيف و عن بعد.  إدارتهمالميدانيين الذين يتم  الموظفين،  ا 

نتاج و  عيد . وعلى الصاللجنة الدولية لإلغاثةيضر بسمعة  أن، وفي نهاية المطاف يمكن الجودة برامج رديئةا 
 .16إرشادات وأدوات تفويض ذكية من خالل برنامج التطوير اإلداري للمديرين اللجنة الدولية لإلغاثةالعالمي، تقدم 

 . المالية6

النسبة للبرامج ب رأكث مجازفة بحد ذاتها و تعدوالتي  ،عدم وجود نظام مصرفي فعال في سوريا برمجة نقدية لبيتط
األنظمة من خالل العمل ب ،بتخفيف جزء كبير من هذه المجازفة اللجنة الدولية لإلغاثةالتي تدار عن بعد. تقوم 

قود. في والتي تعني تحويل الن ،عادة باسم "الحوالة" إليها الرسمية وغير الرسمية من الحوالت النقدية التي يشار 
والذين  ،من ذلك، تحافظ الحوالة على العمالء في كال الجانبين هذا النظام، ل يمكن ألي مبلغ عبور الحدود. وبدلا 

المجتمع  يعمليات الدفع في سوريا. العمالء محترمون للغاية وأفراد مقبولون ف لتنسيقيتواصلون مع بعضهم البعض 
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 راعى التوزيعات والدفعات عن طريقهذا العمل. وألغراض المتابعة، ت   إجراء أثناءمما يقلل من تعرضهم للخطر 
 .اللجنة الدولية لإلغاثةمن موظفي  أو أكثر ا من قبل اثنينعمالء الحوالة دائما 

 في منطقة الستجابة السورية، تستخدم الحوالت ألغراض متعددة منها:

 .اللجنة الدولية لإلغاثةمكاتب إلى ا. تحويل األموال 
 .والمتطوعين اللجنة الدولية لإلغاثةب. دفع الرواتب لموظفي 

 .ج. تحويل العمالت
 للمستفيدين من البرنامج. سداد المبالغد. 

على أساس شراك عمالء الحوالة إمن مخاطرنا المالية داخل سوريا من خالل  اللجنة الدولية لإلغاثةكما تقلل 
لدولية اللجنة ااألردن ل يتقاضون رواتبهم من قبل أو  تركيا أو السداد، وهذا يعني أن وكالة الحوالة في العراق

 التوزيع داخل سوريا واستالم كافة الوثائق. أو حتى يتم النتهاء من النقل ،لإلغاثة

ن بعد والمخاطر األمنية للعمل داخل سوريا بتعويض إدارة موظفي الشؤون المالية ع اللجنة الدولية لإلغاثةتقوم 
من  في العديد من المواقع اللجنة الدولية لإلغاثةعن طريق وضع قيود على قيمة األموال في متناول اليد. تعمل 

دفع لتجنب طلب الأو   لتلك المواقع، دون مكاتب ميدانية وبالتالي، بدون خزنة. يتم تحويل المبالغ في يوم التوزيع
في مواقع المشروع التي تحتوي على خزنة، يمكن الحتفاظ بمبلغ و . بها السفرأو  بالمبالغ لالحتفاظ الموظفين

سمح ضمن الحدود القصوى. وت اإلجمالي أن يظلصغير في متناول اليد ولكن يتم إحصاء المبالغ اليومية لضمان 
ب سوريا بسيطرة أكبر من المكات على الموافقات من الموظفين الماليين في المخصصة للحصولالحدود الدنيا 

 القطرية.

 . المشتريات:3

حيث تكون  ،نظام الشراء الالمركزي وسلطة التعاقد للمورد اللجنة الدولية لإلغاثةعلى الصعيد العالمي، تستخدم و 
إلقليمية االبرامج القطرية بموجبها هي المسؤولة عن إدارة مواردها في البالد، بينما توفر سلسلة التوريد العالمية و 

تتبع اإلرشادات  نأ اللجنة الدولية لإلغاثةالمشتريات واألنشطة ذات الصلة التي تقوم بها  لكلالدعم والتوجيه. ينبغي 
لك، تعرض . ومع ذواإلجراءاتوما يقابلها من مجموعة النظم  ،واإلجراءات الواردة في كتيبات سلسلة التوريد العالمية

تباطؤ التسليم ونوعية مشكوك فيها من اإلمدادات إلى ؤدي تمن المخاطر والتغلب عليها قد  ااإلدارة عن بعد عددا 
 األساسية.

 اختيار البائع: -

تتم عملية تحديد وتدقيق الموردين داخل سوريا في غياب موظفي اإلدارة في سياق تشكل فيه توفير  أنيجب 
وعلى سوق العمل  غير الرسميينعلى توافر الموردين  المشتريات اعتماد( 0ا كبيرا وذلك بسبب المصادر تحدي  

نقل البضائع يعد ( 3و .بسبب إرشادات المظهر الضعيفة ؛مستحيالا  أمراااإلعالن عن العروض يعد ( 6الخاص. 
تقبال على اس اللجنة الدولية لإلغاثةهذه العوامل قدرة تعيق . مستحيالا  أمرااخارج المجتمعات المحاصرة  أو داخل



 أو ،القطرية من المكاتب الكبرىمتعددة من البائعين المؤهلين. ولهذا السبب، يتم تنفيذ الصفقات  أسعارعروض 
 سوريا.لى إفي نيويورك ليتم نقلها  اللجنة الدولية لإلغاثةعن طريق  - في حالة األدوية والمستلزمات الطبية -

في  باإلعالن عن العروض اللجنة الدولية لإلغاثةداخل سوريا، تقوم  افي المناطق التي يكون فيها الشراء ممكنا 
التقرب من الموردين المعروفين مباشرة إلى غيرها من مناطق الوصول المشترك، باإلضافة أو  المجالس المحلية

لتسهيل  ؛لتشجيع تقديم العطاءات. تحتفظ البرامج القطرية بقوائم محدثة من الموردين المعتمدين في مناطق المشروع
الفعال لطلب العطاءات. ويتضمن تعريف وتدقيق الموردين الموثوق بهم زيارات ميدانية، ومراجع، وتحقق  التواصل

باستخدام األدوات التي تم تطويرها  اللجنة الدولية لإلغاثةالتي أجريت من قبل موظفي  اإلرهابمن مكافحة 
ا كافيا  اسلسلة التوريد داخل سوريا تدريبا موظفي  تلقي اللجنة الدولية لإلغاثةللمساعدة في هذه العملية. تضمن 

 الموردين والشركاء. لنتقاءبالمعرفة التشغيلية الالزمة والقدرات الفنية  وتجهيزهم

يث أو حبما في ذلك المناطق المحاصرة، و/ يتم طلب وثائق اإلعفاء والدعم في حال عدم توفر ثالثة عروض،
توفير السلع واإلمدادات. في بعض المناطق المحاصرة، وعندما  يكون هناك عدد محدود من البائعين قادرين على

، يمكن تطبيق خروج عن اإلجراءات وضوح الوضعانعدام أو  نظرا لضعف ؛ل يسمح بطلب عطاءات تنافسية
 .ية لإلغاثةالدول للجنةفي نيويورك وبموافقة من الجهات المانحة  اللجنة الدولية لإلغاثةالقياسية، بالتشاور مع 

 :األسعارالتحقق من  -

 االتحقق من األسعار داخل سوريا من قبل الموظفين الذين يعملون عن بعد من المكاتب القطرية الثالثة أمرا يعد 
ارة تقلبات جامحة في التوافر وأسعار السلع. عندما تعمل بمقتضى اإلدإلى التقلب الشديد في السياق يؤدي . و اصعبا 

على هذه المخاطر عن طريق تثليث معلومات األسعار التي حصل عليها  لإلغاثة اللجنة الدوليةعن بعد، تتغلب 
عن طريق الشركاء أو   عن طريق موظفي سلسلة التوريد في الميدان، أو مساعدو عمليات البحث والمتابعة،

لسلة المؤلفة من موظفي سلسلة التوريد وس اللجنة الدولية لإلغاثةوالشبكات األخرى. ولمراقبة األسعار، تقوم فرق 
عدم التوريد داخل سوريا بإجراء استطالعات سوق العمل الشهرية وعمليات فحص عشوائية منتظمة على اإلمدادات 

 المطلوبة في كثير من األحيان.

 التحقق من تسليم وجودة المنتج: -

السلع  يستخدم نظام تتبع :ضافية للتسليم. أولا جراءات تحقق إإمن أجل ضمان استالم المواد والخدمات، تم وضع 
لى إلتعقب نقل الشحنات وتوثيق موعد وصولها  ،الماسحات الضوئية عبر الهواتف المحمولة الدولية لإلغاثة للجنة

وقت التسليم. في  ثناءأوجهتها النهائية. يجب التأكيد على عمليات التسليم من قبل موظفين من مديريتين مختلفتين 
يقوم و متابعة من طرف ثالث للحصول على تأكيد إضافي.  اللجنة الدولية لإلغاثةيد من المواقع تستخدم العد

 أنللتحقق من  ؛من المستفيدين أثناء وبعد التوزيعات التعقيبمساعدو البحث والمتابعة وموظفي البرنامج بجمع 
 التي تم تسليمها كانت بنوعية مقبولة. اإلمدادات

 
 


