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الجزء األول :نع ةعيرس ةحمل يناسنإلا ةباجتسإلا ةطخ

لمحة سريعة عن

اإلنسانية *

خطة اإلستجابة

* تم تطوير تقييم اإلحتياجات اإلنسانية ( )HNOلعام  2017من قبل منظمات األمم المتحدة والشركاء ،وهي تدعم خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام  .2017وقد عبرت الحكومة السورية عن تحفظاتها بشأن
بعض النتائج التي توصل إليها تقييم اإلحتياجات اإلنسانية .وينطبق هذا على جميع أجزاء هذه الوثيقة.

الهدف االستراتيجي 1

أشخاص بحاجة للمساعدة

تقديم المساعدة
اإلنسانية المنقذة
للحياة إلى األشخاص األكثر ضعفاً

الهدف االستراتيجي 2
تعزيز الوقاية من مخاطر
الحماية والتخفيف من
آثارها ،واإلستجابة إلحتياجات
الحماية من خالل دعم بيئة
الحماية في سوريا عن طريق تعزيز
تطبيق القانون الدولي والقانون
اإلنساني الدولي وقانون حقوق
اإلنسان ومن خالل المساعدة
ذات الجودة العالية والقائمة على
مبادئ اإلنسانية

الهدف االستراتيجي 3
زيادة القدرة على الصمود
وفرص كسب العيش،
وإمكانية حصول األشخاص السكان
المتضررين على الخدمات األساسية

اإلستجابة التشغيلية :متوسط وصول القطاعات

 13.5مليون

اﻟﺮﻗﺔ

أشخاص مستهدفون

9

٠

مليون

٣-١
٦-٤
٩-٧

مساعدة مباشرة

 12.8مليون
تقديم خدمات

١

ﻣﻦ ﻛﻞ

اﻟﺴﻮﻳﺪا

عدد النازحين داخلياً

عدد النازحين في المخيمات/
مرافق المأوى

 6.3مليون

 1مليون

األشخاص الذين يعانون
من إعاقة دائمة

١

٥

أﺷﺨﺎص
ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ

مدى صالحية مرافق الرعاية الصحية للعمل في

نهاية الربع الثاني من عام ( 2016المنهج المتكامل
لالستجابة اإلنسانية في سوريا)

( (٤٣٩ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎً

٪٢٦

درﻋﺎ

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في الخرائط الموجودة في خطة اإلستجابة
اإلنسانية ال تعني تبنياً رسمياً من قبل األمم المتحدة.

 3.4مليار

٪٢٦

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

ال تعترف الحكومة السورية بالحدود الموجودة في الخرائط المدرجة في خطة اإلستجابة
اإلنسانية لعام .2017

المتطلبات (دوالر أمريكي)

( (٤٤٦ﻻ ﺗﻌﻤﻞ***

دﻣﺸﻖ

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

** "تستخدم األمم المتحدة مصطلح "محاصرة" وفقاً لعدد من قرارات مجلس األمن الدولي بشأن
الوضع في الجمهورية العربية السورية (أنظر :قرارات مجلس األمن الدولي أرقام ،2165 ،2139 ،1624
 .)2258 ،2254 ،2191تتحفظ الحكومة السورية على استخدام كلمتي حصار/محاصرة".

٣

ﻃﺮﻃﻮس

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن أو ﺑﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

644,000

ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

ﺣﻤﺎه

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

شخص في المناطق المصنفة من
من بينهم
قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة **

أﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

إدﻟﺐ

ﺣﻤﺺ

مليون شخص محتاج للمساعدة في المناطق التي يصعب
الوصول إليها

انعدام األمن الغذائي

ﺣﻠﺐ

دﻳﺮ اﻟﺰور

المحتاجون للمساعدة في المناطق المصنفة من قبل األمم
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها

4.72

اﻟﺤﺴﻜﺔ

٪٤٨

( (٨٣٣ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

*** ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

الالجئوون الفلسطينيون

95

 %من الالجئين الفلسطينيين

( 430,000شخص) الذين ال يزالون
في سوريا بحاجة إلى مساعدة
إنسانية

العالقة بين استهالك وتكلفة المياه
٥٠
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

 ٪ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه

ﻟﺘﺮ ﻣﻴﺎه ﻟﻠﻔﺮد ﻳﻮﻣﻴﺎً

)ﻟﺘﺮ ﻣﻴﺎه ﻟﻠﻔﺮد ﻳﻮﻣﻴﺎً (
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الجزء األول :ةمدقم يناسنإلا ةباجتسإلا ةطخ

مقدمة
تحدد خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام  )HRP( 2017اإلطار الذي سوف
يستجيب من خالله المجتمع اإلنساني لإلحتياجات اإلنسانية وإحتياجات
الحماية واسعة النطاق في جميع أنحاء سوريا خالل عام  2017على
أساس تحديد األولويات بين وداخل القطاعات .تعرض خطة اإلستجابة
اإلنسانية باإلستناد إلى بيانات تقييم العمل اإلنساني ،وتعرض أيضاً
متطلبات التمويل العاجلة لتلبية اإلحتياجات المتفاقمة .وتستند إلى ثالثة
أهداف استراتيجية هي :إنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة ،وتعزيز الحماية،
وبناء القدرة على الصمود .وهذه األهداف مترابطة ،مما يعكس واقع
اإلحتياجات المتشابكة .ويتم تعميم الحماية واإلنعاش المبكر في جميع
مراحل عملية اإلستجابة ،مما يضفي تماسكاً على اإلستجابة اإلنسانية.
كثيراً مايعتمد التقدم المحرز نحو تحقيق أحد األهداف على خطوات
تدريجية نحو تحقيق هدف آخر .ويعتمد تحقيق هذه األهداف على مدى
توافر الموارد الكافية ووجود بيئة تشغيلية مواتية .ويتم تنسيق األنشطة
اإلنسانية في إطار خطة اإلستجابة اإلنسانية على مستوى مركز
اإلستجابة ،وتستفيد من المنهج المتكامل لتقديم المساعدات اإلنسانية
في سوريا (.1)WoS

4

وقد تم تطوير خطة اإلستجابة اإلنسانية من قبل المجتمع اإلنساني
العامل في سوريا ،بقيادة منسق الشؤون اإلنسانية في سوريا ()HC
ومنسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السورية ( )RHCوبدعم من
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (.)OCHA
تم التشاور بشأن خطة اإلستجابة اإلنسانية مع حكومة الجمهورية العربية
السورية  ،وتم إعدادها بشكل جماعي من قبل جميع الشركاء .وتم
التصديق على الوثيقة النهائية من قبل منسق اإلغاثة في حاالت
الطوارئ ( ،)ERCوذلك تماشياً مع قرار الجمعية العامة ( )GAرقم
 .182/46وتمت إستشارة األشخاص المتضررين أثناء عمليات تحديد
اإلحتياجات والتخطيط.
تعتبر الحكومة السورية واألمم المتحدة بأن هذه الخطة وثيقة فنية
وتشغيلية ال ينبغي أن تُ فسر على أنها وثيقة سياسية .وفي حين أن األمم
المتحدة والحكومة السورية قد تختلفان على تفسير قضايا معينة ،فإن
الهدف الرئيسي لهذه الوثيقة ،ولكال الطرفين ،ال يزال هو إيصال المساعدات
اإلنسانية الكافية إلى المحتاجين في الوقت المناسب وفقاً للقانون الدولي،
بما في ذلك القرار  ،182/46/A/RESوميثاق األمم المتحدة.
تفسر الحكومة السورية "المنهج المتكامل لتقديم المساعدات اإلنسانية في سوريا" على أنه
.1
ّ
وتفسر األمم المتحدة المنهج المتكامل لتقديم المساعدات اإلنسانية في
وحدة أراضي البالد.
ّ
سوريا على أنه إشارة إلى الجهود المبذولة لضمان تنفيذ استجابة إنسانية منسقة لجميع المحتاجين
للمساعدة في سوريا ،وذلك باستخدام جميع طرق اإلستجابة ذات الصلة ،وفقاً لقرارات مجلس
األمن الدولي ذات الصلة.

وتماشياً مع القانون الدولي ،تجدد األمم المتحدة إلتزامها بتقديم
المساعدات اإلنسانية للمتضررين من األزمة في سوريا ،وتنفيذ خطة
اإلستجابة مع اإلحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة
أراضيها واستقاللها ،وفقا لقرار الجمعية العامة رقم  .182/46وتلتزم
األمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس األمن  ،)2014( 2139و،)2014( 2165
و ،)2014( 2191و .)2015( 2258وسوف تواصل األمم المتحدة وشركاؤها
أيضاً دعوة الجهات المعنية ذات الصلة إلى مزيد من اإلحترام للقانون
الدولي والقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
المنظمات اإلنسانية العاملة في إطار هذه الخطة هي :منظمات
وصناديق وبرامج األمم المتحدة ( ،)UNوالهالل األحمر العربي السوري،
والمنظمات غير الحكومية اإلنسانية الدولية والمحلية ( ،2)NGOsال تزال
ملتزمة بتوفير المساعدات اإلنسانية القائمة على اإلحتياجات ،وفقاً
للمبادئ اإلنسانية ،وهي اإلنسانية والحياد وعدم التحيز واالستقالل،
وبتقديم المساعدات دون تمييز للمحتاجين إليها .وبهذه الصفة ،فإنها
محمية بموجب القانون الدولي.
وتعتبر المنظمات المشاركة في خطة اإلستجابة اإلنسانية أن تلبية
أوال من خالل جهود
اإلحتياجات األساسية لألشخاص المتضررين تتم ً
الشعب السوري ،ومن خالل مؤسسات الدولة على المستويين المركزي
والمحلي ،والمجتمع المدني .ويقر الشركاء أيضاً أنه بموجب القانون
اإلنساني الدولي ( ،)IHLتلعب الدولة الدور الرئيسي وتتحمل
المسؤولية الرئيسية عن توفير المساعدة والحماية واألمن لألشخاص
المتضررين من األزمة.
 .2تعترف الحكومة السورية فقط بالجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية والوطنية والمنظمات غير
الحكومية التي قامت بتسجيلها والموافقة عليها وإخطار األمم المتحدة بذلك .ومع ذلك ،وفقاً
للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة التابعين لألمم المتحدة ،فإن األمم
المتحدة تدرك أن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ،التي تعمل دون تحيز
وبدوافع إنسانية بحتة ،يجب أن تستمر في تقديم مساهمة هامة في اإلستجابة اإلنسانية في سوريا،
واستكمال الجهود الوطنية والدولية األخرى ( ،182/46/A/RESفقرة  ،)1991( 5بما في ذلك فيضمن
إطار قرارات مجلس األمن  ،)2014( 2139و ،)2014( 2165و ،)2015( 2258و .)2016( 2322وينطبق هذا
على جميع اإلشارات إلى مثل هذه المنظمات في جميع أجزاء خطة اإلستجابة اإلنسانية.

الجزء األول :اجايتحإلا يناسنإلا

اإلحتياجات

اإلنسانية
بعد مرور ست سنوات على بداية األزمة ،ال يزال الوضع اإلنساني في سوريا آخذاً في التدهور .وقد فر أكثر من
نصف سكان البالد من ديارهم :وسعى  4.8مليون شخص لطلب اللجوء في المنطقة وخارجها ،ونزح  6.3مليون
شخص داخل البالد .ويحتاج  13.5مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة ،كما وسقط ماليين الناس
في براثن الفقرُ ،
وأجبروا على قبول خيارات محفوفة بالمخاطر ويواجهون مخاطر حماية متزايدة .ونظراً لعدم
ظهور نهاية لألعمال العدائية في األفق ،3فإنه من المتوقع خالل عام  2017أن يستمر تنامي اإلحتياجات
اإلنسانية من حيث الحجم والشدة والتعقيد .4
 .3في هذه الوثيقة ،تستخدم األمم المتحدة لفظ األعمال العدائية بمعنى "النزاع" وفقاً لعدد من قرارات مجلس األمن الدولي بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية (قرارات مجلس األمن أرقام
 ،)2014( 2139و ،)2014( 2165و ،)2014( 2191و .))2015( 2258وال توافق الحكومة السورية على استخدام كلمة النزاع كلفظ يعكس الوضع السائد على أراضيها بدقة.
.4

البيانات المذكورة في هذا القسم مقدمة من قبل القطاعات اإلنسانية .وقد أعربت الحكومة السورية عن تحفظاتها على بعض هذه النتائج .وينطبق هذا على جميع أجزاء الوثيقة.

ال يزال السوريون أنفسهم ،من خالل مؤسسات الدولة على المستويين
المركزي والمحلي ،والمجتمع المدني ،والمنظمات اإلنسانية غير الحكومية،
واستكماال
هم المستجيبون الرئيسيون لألزمة اإلنسانية في سوريا.
ً
لجهودهم ،وضعت المنظمات اإلنسانية واحدة من إحدى أكبر خطط
اإلستجابة اإلنسانية في العالم .ومع استمرار األزمة وعواقبها على األسر
المعوزة اآلن ،لم تعد استجابة الشعب وحدها كافية لمواجهة الحرمان الذي،
بالنسبة للماليين ،ال تخفف من آثاره سوى المساعدات اإلنسانية.

إزدياد حدة وتعقيد اإلحتياجات اإلنسانية
بسبب األزمة ،وعلى الرغم من جهود اإلغاثة الجارية ،يواجه ماليين
السوريين صعوبات متصاعدة لتلبية إحتياجاتهم األساسية .ويضطر عدد
متزايد من السوريين إلى اإلقدام على خيارات سلبية وخطيرة على نحو

%85

من النواحي أبلغت عن الزواج المبكر كأحد
المخاوف الرئيسية

ثلث

األطفال في سن المدرسة في سوريا غير

ملتحقين بالمدارس ،وثلث

30,000

المدارس خارج نطاق الخدمة

شخص يعانون من إصابات الصدمة

المتعلقة بالنزاع كل شهر ،من بينهم ٪30

إعاقات دائمة

تنفق األسر حوالي ٪25

اليومية من المياه

يعانون من

من دخلها لتلبية اإلحتياجات

متزايد بغرض التكيف .ومنذ أكتوبر/تشرين األول  ،2015ارتفع عدد
األشخاص غير القادرين على الحصول على المواد الغذائية األساسية
الالزمة لتلبية إحتياجاتهم من  6.3مليون إلى  7مليون نسمة .وال يزال
الوصول المستمر إلى المياه الصالحة للشرب يشكل تحدياً لكثير من
السوريين في بعض المناطق .ونتيجة لذلك ،أصبحت المياه سلعة
باهظة الثمن ينفق العديد من األسر أكثر من ربع دخلهم لشرائها.
وأصبح اآلن ما معدله واحد من كل ثالثة أطفال غير ملتحق بالمدارس،
وهناك  1.4مليون آخرين معرضين لخطر االنقطاع عن الدراسة .وبشكل
عام ،يحتاج ما يقدر بنحو  13.5مليون شخص في سوريا إلى شكل من
أشكال المساعدات اإلنسانية.

 7مليون

شخص يعانون من إنعدام األمن الغذائي،
و 2مليون آخرين معرضون لخطر إنعدام األمن الغذائي

 4.3مليون

٪60

شخص بحاجة إلى المأوى

من السكان بحاجة إلى مساعدة صحية،

وأكثر من نصف

مرافق الرعاية الصحية العامة

إما مغلقة أو تعمل بصورة جزئية

تجنيد األطفال،

ال سيما الصبيان في سن
المراهقةُ ،ينظر إليه على أنه أحد المخاوف المنتشرة في
النواحي التي شملتها الدراسة

5

الجزء األول :اجايتحإلا يناسنإلا

إزدياد القلق بشأن اإلحتياجات المهددة للحياة بين السكان
والمجتمعات المحلية المتضررة من األزمة
يعيش حوالي  5.7مليون شخص في مناطق يعتبر مستوى الحاجة فيها
حرجاً بسبب التأثير المشترك لما يلي )1( :حدة القتال ،بما في ذلك
األعمال التي تقوم بها الكيانات المصنفة على أنها إرهابية من قبل
مجلس األمن الدولي؛ ( )2نسبة النازحين إلى المجتمعات المضيفة؛ ()3
ندرة الخدمات؛ ( )4األسعار وتوافر السلع األساسية ،التي تأثرت أيضاً
بالتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد .وال تزال تلك المناطق تحظى
بأولوية توفير المساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات المنقذة
والمديمة للحياة .ومن بين هؤالء ،يعيش ما يقرب من  643,780شخص
( 42في المئة منهم من األطفال) في  13منطقة مصنفة من قبل األمم
المتحدة على أنها محاصرة ،5حيث تُ منع حركة الناس والسلع ،بما في ذلك
المساعدات اإلنسانية .وفي تلك المناطق ،يتسبب حرمان المدنيين من
الحقوق األساسية ،بما في ذلك حرية التنقل والحصول على ما يكفي من
الغذاء والماء والرعاية الصحية ،في معاناة ال داعي لها ووفيات يمكن
تجنبها .ويعيش  4مليون شخص محتاج للمساعدة في مناطق يصعب
الوصول إليها ،حيث ال تستطيع المنظمات اإلنسانية الوصول إلى
المتضررين بطريقة مستدامة ويمكن توقعها.
 .5تستخدم األمم المتحدة مصطلح "محاصرة" وفقاً لعدد من قرارات مجلس األمن الدولي
حول الوضع في الجمهورية العربية السورية (انظر :قرارات مجلس األمن الدولي أرقام  ،1624و،2139
و ،2165و ،2191و ،2254و .)2258تتحفظ الحكومة السورية على استخدام كلمتي حصار  /محاصرة
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 ٣٫٦مليون
داخلياً في سوريا

باإلضافة إلى حوالي  4.8مليون الجئ في الدول المجاورة ،نزح ما يقدر
بنحو  6.3مليون شخص داخل سوريا ،مما أسهم في التحديات التي تواجه
المجتمعات المضيفة لهم وأدى في بعض األحيان إلى توتر إزاء إمكانية
الحصول على الخدمات والفرص .وال تزال معدالت النزوح مرتفعة ،حيث
ينزح  6,150شخصاً يومياً في المتوسط .ويعيش أكثر من مليون نازح
داخلياً ( )IDPsفي مراكز إيواء جماعية أو مخيمات 6أو مستوطنات مؤقتة
كخيار المالذ األخير .ونظراً لفرض البلدان المجاورة قيوداً على دخول
األشخاص الفارين من سوريا إلى أراضيها ،فقد تقطعت السبل بمئات
اآلالف من األشخاص في ظروف يرثى لها على حدود سوريا .وفي بعض
الحاالت ،يكون هؤالء األشخاص بعيدون عن متناول المنظمات اإلنسانية
بسبب القيود المفروضة على الوصول ،وهؤالء الناس يعيشون بعيداً عن
متناول الشركاء في المجال اإلنساني .وقد عاد ما يقدر بنحو  600,000نازح
أيضاً إلى مناطقهم األصلية في عام  .2016وسوف تحتاج ديناميات
ودوافع العودة إلى مزيد من الدراسة والتحليل في عام  2017لتكوين
فهم أكبر لنقاط الضعف الخاصة التي تؤثر على هؤالء السكان بغرض
تمكين تقديم يكون هؤالء األشخاص بعيدون إنسانية هادفة على نحو
أفضل .كما يحتاج  430,000الجئ فلسطيني إلى مساعدات إنسانية.
 .6كلمة "مخيم" في تنسيق وإدارة المخيمات هي مصطلح عام في اللجنة الدائمة المشتركة
بين الوكاالت ُيستخدم لوصف عدة مستوطنات نازحين ،بما في ذلك المخيمات الرسمية وغير
الرسمية أو المستوطنات المقامة بشكل عفوي.

 4.8مليون

شخص نازح

البلدان المجاورة

 4من كل 5

الجئ في

سوريين

يعانون من الفقر ،وأكثر من 6.5

مليون يعانون من فقر مدقع

تدهور سبل العيش المصحوب بتصاعد مخاطر الحماية
واشتداد الفقر
مع إطالة أمد األزمة ،تجاوزت الضغوطات حدود قدرات الماليين من
الناس .ويعاني ما يقدر بنحو  69في المئة من السكان اآلن من فقر
شديد ،حيث يعيلون أسرهم بأقل من دوالرين للشخص الواحد في اليوم
الواحد ،ويشمل هذا ما يقدر بنحو  35في المئة يعانون من فقر مدقع،
يتسم بالحرمان الشديد من اإلحتياجات الغذائية األساسية .وقد تعطلت
إمكانية الحصول على الخدمات األساسية ،بما في ذلك الرعاية الصحية
والمياه الصالحة للشرب والتعليم ،بشكل شبه كامل .وبعد استنفاد

وسائل التكيف اآلمنة والكريمة ،تطورت استجابة الناس إلى تكتيكات
نجاة غير مستدامة ترتبط بمخاطر كبيرة ،مثل عمالة األطفال ،والزواج
القسري و  /أو المبكر وتجنيد األطفال ،وممارسة الجنس من أجل البقاء
على قيد الحياة ،7والزواج المؤقت .ويتأثر األطفال والشباب والنساء
واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة وكبار السن بشكل خاص.
 .7تشير ممارسة الجنس من أجل البقاء على قيد الحياة إلى بيع وممارسة الجنس مقابل سلع أو
الحماية في األوضاع اإلنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة .وفي كثير من األحيان ،تكون ممارسة
الجنس من أجل البقاء على قيد الحياة نتيجة مباشرة للحاجة الشديدة والفجوات في برامج
المساعدة أو االنفصال عن األسرة.

تطور أعداد المحتاجين للمساعدة في سوريا

 ١ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان

 ٢٫٥ﻣﻠﻴﻮن

 ٤ﻣﻠﻴﻮن

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل دﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

ﺧﻄﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺎ

٢٠١٢

 ٦٫٨ﻣﻠﻴﻮن

أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن

 ٩٫٣ﻣﻠﻴﻮن

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل

ﺧﻄﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺎ

٢٠١٣

 ١٠٫٨ﻣﻠﻴﻮن  ١٢٫٢ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر

دﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

ﺧﻄﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺎ

ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺎ

٢٠١٤

 ١٣٫٥ﻣﻠﻴﻮن

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل

٢٠١٥

 ١٣٫٥ﻣﻠﻴﻮن

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل

٢٠١٦

الجزء األول :ناسنإلا تازاجنإلا  ماع يفع يف

اإلنجازات اإلنسانية

في عام 2016
يناير/كانون الثاني  -ديسمبر/كانون األول 2016

 6.8مليون

شخص كل
الوصول إلى
شهر لتقديم المساعدات الغذائية

 10.7مليون
 9.2مليون

 4.2مليون

إجراءات طبية،

طفل
الوصول إلى حوالي
وشاب لتقديم خدمات التعليم الرسمي وغير
الرسمي

جرعات عالجية.

الوصول إلى  1.3مليون
حمالت اللقاح

طفل من خالل
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 13مليون

شخص تم الوصول إليهم
لتقديم المساعدات اإلنسانية المباشرة في
مجال المياه والصرف الصحي والنظافة

 16.4مليون

شخص استفادوا من دعم
شبكات المياه والصرف الصحي

الوصول إلى  2.6مليون

الوصول إلى أكثر من  3.5مليون
لتقديم خدمات الحماية العامة وأكثر من
مليوني شخص من خالل مبادرات
شخص

الدعم النفسي واالجتماعي

خالل أنشطة كسب العيش

شخص من

الجزء األول :فادهألا يجيتارتسالا

األهداف

االستراتيجية

دعماً للجهود الوطنية والمحلية ،سوف يسعى المجتمع اإلنساني إلى المساهمة في تحقيق ثالثة أهداف
رئيسية في خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام  2017وهي )1 :إنقاذ األرواح والتخفيف من معاناة األشخاص األكثر
ضعفاً ؛  )2تعزيز الوقاية من إحتياجات الحماية والتخفيف منها واإلستجابة لها؛  )3زيادة القدرة على الصمود
وسبل العيش والحصول على الخدمات األساسية.
تُ جدد األمم المتحدة التزامها ،وفقاً للقانون الدولي ،بتقديم المساعدات
اإلنسانية وتنفيذ خطة اإلستجابة اإلنسانية ،مع االحترام الكامل لسيادة
الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقاللها ،وتماشياً مع قرار
الجمعية العامة رقم .182/46
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1

إنقاذ األرواح

تقديم المساعدات اإلنسانية المنقذة
للحياة إلى األشخاص األكثر ضعفاً  ،مع
التركيز على أولئك الموجودين في المناطق
ذات اإلحتياجات الشديدة ،بما في ذلك
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها
محاصرة ويصعب الوصول اليها

2

ضمان الحماية

وتلتزم األمم المتحدة أيضاً بتنفيذ قرارات مجلس األمن ،)2014( 2139
 ،)2014( 2191 ،)2014( 2165و .)2015( 2258وسوف تواصل األمم المتحدة
وشركاؤها دعوة األطراف المعنية إلى إظهار احترام أكبر للقانون الدولي،
والقانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

تعزيز الوقاية من المخاطر المتعلقة
بالحماية والتخفيف من آثارها،
واإلستجابة إلحتياجات الحماية من خالل دعم
بيئة الحماية في سوريا عن طريق تعزيز
تطبيق القانون الدولي والقانون اإلنساني
الدولي وقانون حقوق اإلنسان ومن خالل
المساعدة ذات الجودة العالية والقائمة على
المبادئ اإلنسانية.

خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام  )HRP( 2017هي مكملة لالستجابة
اإلنسانية التي تقدمها الحكومة السورية ( )GoSوغيرها من المنظمات
الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر.

3

زيادة القدرة على الصمود
والحصول على الخدمات

زيادة القدرة على الصمود وسبل
كسب العيش وإمكانية حصول المتضررين على
الخدمات األساسية ،وخاصة بين األسر
والمجتمعات المحلية األكثر ضعفاً.

تبني األهداف االستراتيجية لعام  2017على أساس الجهود التي بذلها
المجتمع اإلنساني في عام  ،2016وتعكس تعقيد الوضع اإلنساني في
سوريا اليوم .وفي إطار خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام  ،2017يهدف
المجتمع اإلنساني إلى تقديم المساعدات المباشرة إلى ما يقرب من
تسعة ماليين شخص بحاجة إلى المساعدة ،وتحسين فرص حصول 12.8
مليون شخص محتاج للمساعدة على الخدمات اإلجتماعية األساسية.

الجزء األول :فادهألا يجيتارتسالا

الهدف األول يركز على استمرار تقديم المساعدات اإلنسانية
المنقذة للحياة .وسوف يكون التنسيق بين القطاعات أساسياً لضمان
وصول المساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات القائمة على اإلحتياجات
إلى 5.7 )1( :مليون شخص يعيشون في مناطق تعاني من شدة الحاجة،
بما في ذلك المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة
ويصعب الوصول اليها؛ ( )2األشخاص المجبرون على النزوح المفاجئ،
الذين غالباً ما يضطرون للفرار خالل مهلة قصيرة تاركين الممتلكات
األساسية ،والنازحون لفترات طويلة المستضعفون ،الذين غالباً ما يعانون
للحصول على الدخل والخدمات في المجتمعات المضيفة؛ ( )3إحتياجات
الالجئين الفلسطينيين.

الهدف الثاني يسعى لتعزيز الوقاية من المخاطر والتخفيف من
آثارها واإلستجابة إلحتياجات الحماية المتعلقة باألزمة العنيفة طويلة
األمد ،من خالل تعزيز تطبيق القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي
وقانون حقوق اإلنسان ،وعن طريق المساعدة ذات الجودة والقائمة
على المبادئ اإلنسانية .ويدرك أنه بعد استنفاد معظم الخيارات اآلن،
تضطر العديد من األسر على نحو متزايد إلى اللجوء إلى استراتيجيات
التكيف السلبية التي تؤثر على النساء واألطفال بشكل خاص .وسوف
يسعى هذا الهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات لتحسين رصد
الحماية ،بالتعاون  -قدر اإلمكان  -مع الدولة السورية .وسوف يسعى
الهدف للتخفيف من آثار عدد من الشواغل الرئيسية ،مثل عمالة األطفال
وتجنيدهم ،والزواج المبكر ،ونقص الوثائق .كما سيتم التصدي للمخاطر
والتحديات المتنامية التي تواجه المتضررين والجهات المعنية المتعلقة
بقضايا األرض والمساكن والملكية من خالل الدعم الفني.

تعريف الحماية في العمل اإلنساني
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مع إدراك أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية األساسية
عن حماية مواطنيها ،ستعمل األمم المتحدة مع الحكومة
على سياق تنفيذ أنشطة الحماية.
تم استخدام سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
وتعرف
بشأن الحماية في العمل اإلنساني ( )2016كمرجع.
ّ
اللجنة الحماية على النحو التالي" :جميع األنشطة التي
تستهدف تحقيق االحترام الكامل لحقوق الفرد ،وفقاً للقوانين
ذات الصلة (أي قانون حقوق اإلنسان الدولي ( ،)IHRLوالقانون
اإلنساني الدولي ،والقانون الدولي لالجئين (".9)IRL

 .8ال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو مؤثرة على سلطتها بأي شكل
من األشكال.
.9

سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لحماية النازحين داخلياً الصادرة في عام ..1999

الهدف الثالث يسعى إلى زيادة القدرة على الصمود وفرص كسب
العيش وكذلك تحسين حصول المتضررين على الخدمات االجتماعية
األساسية بشكل متواصل .وهو يعكس الحاجة إلى االستثمار في إجراءات
تهدف إلى منع المزيد من التدهور في األوضاع المعيشية واالعتماد
المتزايد على المساعدات .وستهدف الجهود المركزة إلى تعزيز القدرة
على مقاومة الصدمات على مستوى األسرة والمجتمع.
يالحظ المجتمع اإلنساني الحاجة إلى الصمود وتواجد الجهات الفاعلة
في المجال االنمائي لزيادة االستثمارات في األنشطة المستدامة في
المناطق المستقرة نسبياً  ،وسوف يحدد هذه المناطق للشركاء ذوي
الصلة عندما يكون ذلك ممكناً .وسوف ينسق المجتمع اإلنساني أيضاً
مع الجهات الفاعلة في المجال االنمائي لضمان تحقيق التكامل في
المجاالت التي قد يحدث بها تداخل.

دعم اإلستجابة
تمنح اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت األولوية لمبادئ الحماية
األساسية التالية في جميع األنشطة اإلنسانية المتمثلة بالتالي)1 :
"عدم إلحاق الضرر بالمستفيدين" :11منع والحد من أي آثار سلبية غير
مقصودة لألنشطة التي يمكن أن تزيد من تعرض الناس للمخاطر
الجسدية والنفسية واالجتماعية؛  )2المساواة :ضمان حصول المدنيين
المتضررين على المساعدة المحايدة والخدمات بما يتناسب مع الحاجة
وبدون أي عوائق أو تمييز ،مع إيالء اهتمام خاص لألفراد والجماعات
الذين قد يكونون مستضعفين بشكل خاص أو يجدون صعوبة في
الحصول على المساعدة والخدمات؛  )3مشاركة السكان المتضررين
بطريقة منسقة مع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت بشأن المسؤولية أمام السكان المتضررين12؛ وضمان وجود
اآلليات المناسبة التي يمكن من خاللها للمتضررين التعليق على مدى
مالئمة المبادرات اإلنسانية وتوجيه أية مخاوف أو شكاوى؛ )4
المشاركة والتمكين :دعم تطوير قدرات الحماية القانونية ومساعدة
المدنيين المتضررين على الوصول إلى الخدمات والمرافق األساسية،
بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية
الصحية ،بالتعاون مع الحكومة؛  )5كما سيتم بذل مزيد من الجهود
لتعميم تدابير تدابير التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع
االجتماعي ( )GBVواالستغالل واالعتداء الجنسيين ( )SEAبشكل
منهجي في جميع قطاعات اإلستجابة اإلنسانية.
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 .10هذه مبادئ توجيهية داخلية للعمل اإلنساني الذي تضطلع به األمم المتحدة وشركاؤها في
المجال اإلنساني .وال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو مؤثرة على سلطتها
بأي شكل من األشكال.
 .11ألغراض هذه الوثيقة ،وفي سياق عملها في سوريا ،فإن الجهات الفاعلة اإلنسانية التي
تعمل في إطار هذه الخطة وتسترشد بها تعرف مبدأ عدم إلحاق الضرر على أنه مبدأ توجيهي
تشغيلي داخلي يهدف إلى منع أو الحد من أي تأثير سلبي لألنشطة اإلنسانية ،وذلك لتجنب أي
نتيجة غير مقصودة تزيد تعرض الناس للمخاطر الجسدية والنفسية واالجتماعية ،وغيرها من
المخاطر المباشرة على سبل كسب الرزق والحماية .هذا التعريف مستمد من الميثاق اإلنساني
(معايير اسفير) .وبالنسبة للشركاء في مجال العمل اإلنساني الذين يعملون في إطار خطة
اإلستجابة اإلنسانية في سوريا ،يتم تطبيق مبدأ عدم إلحاق الضرر حصراً لتسيير العمل اإلنساني
وتنفيذ األنشطة اإلنسانية ،وفقاً للمبادئ اإلنسانية ،وهي الحياد وعدم التحيز واإلنسانية
واالستقالل .مفهوم توجيه مبدأ عدم إلحاق الضرر للجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة في إطار خطة
اإلستجابة اإلنسانية في سوريا يستبعد أي تفسير آخر غير إنساني بطبيعته ،بغض النظر عن احتمال
استخدامه من قبل الهيئات أو الكيانات األخرى.
 .12في هذه الوثيقة ،تشير اللغة المذكورة أعاله إلى مفهوم "المساءلة أمام السكان
المتضررين" وفقاً لتوجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .وال تعتبر الحكومة السورية
هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو مؤثرة على سلطاتها بأي شكل من األشكال.
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وقد أصبح تحليل مخاطر الحماية جزءاً ال يتجزأ وإلزامياً في عملية التنمية
والتدقيق في كل االستراتيجيات والمشاريع القطاعية في خطة
اإلستجابة اإلنسانية .وستكون دعوة جميع األطراف المعنية بالمسائل
المتعلقة بالحماية ركيزة أساسية من ركائز اإلستجابة.

تنمية القدرات
تعتبر المنظمات اإلنسانية المحلية من بين مقدمي الخدمات األساسيين
في سوريا ،ولقد تطورت قدراتهم بشكل كبير خالل السنوات الست
الماضية .حيث تركز جهودهم اليوم على اإلستجابة لحاالت الطوارئ ،لذا
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فإنه من المرجح أن يكون لهذه المنظمات دور في إعادة إعمار سوريا
التي ستقودها الحكومة في المستقبل .وتؤكد خطة اإلستجابة اإلنسانية
التزام المجتمع اإلنساني المستمر بتطوير القدرات المؤسسية الوطنية
وقدرات المنظمات غير الحكومية المحلية من خالل التدريب والتوجيه
القطرية المشتركة ،وغيرها من
والدعم المالي من خالل الصناديق ُ
المبادرات .وسوف يعمل الشركاء الدوليون أيضاً بشكل متزايد على
التعلم من الخبرة "على األرض" ،ومعرفة الشركاء المحليين بهدف تحسين
المعايير الدولية وتكييفها مع السياق السوري.

الصورة/OCHA :غالية سيفو

الجزء األول :ةيجيتارتسا باجتسإلا

استراتيجية

اإلستجابة
تم تطوير استراتيجية اإلستجابة لعام  2017على أساس تحليل اإلحتياجات اإلنسانية المختلفة التي يعاني منها
الناس في أجزاء مختلفة من البالد ،وأخذ تقلب السياق والظهور المحتمل إلحتياجات جديدة بعين االعتبار،
وكذلك االستمرار المحتمل لألعمال العدائية في السنة القادمة .كما أخذ في االعتبار القيود التي تعيق
وصول المنظمات اإلنسانية إلى المناطق ذات اإلحتياجات األكثر إلحاحاً .وتؤكد االستراتيجية الحاجة إلى نُ ُهج
تشغيلية مرنة ،وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة اإلنسانية في جميع المحاور ،13واستمرار جهود الدعوة.
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اإلشارة إلى أنشطة المنظمات اإلنسانية عبر الحدود في خطة اإلستجابة اإلنسانية ال يعني تغيراً في الموقف الرسمي للحكومة في سوريا بشأن قضية العمل عبر الحدود.

افتراضات التخطيط
في غياب حل سياسي للنزاع ،من المرجح أن تستمر األعمال العدائية
الجارية ،وممارسات الكيانات المصنفة على أنها إرهابية من قبل
مجلس األمن الدولي ،وآثار التدابير القسرية االنفرادية ،والتراجع
االقتصادي العميق والفقر المتسارع في العام المقبل ،وستكون
لذلك آثار واضحة على السكان المدنيين والنزوح القسري والضعف.
ومن المرجح أن ال يشمل السياق إدخال تحسينات على البنية التحتية
االجتماعية ،وسهولة الوصول إلى األسواق ،وتوافر فرص كسب
العيش ،مما يدل على استمرار اعتماد الماليين من السوريين على
المساعدات اإلنسانية.
ومن المتوقع أن تبقى تحديات الوصول هي العائق الرئيسي أمام
إيصال المساعدات اإلنسانية إلى األشخاص األكثر ضعفاً .وسوف يستمر
استخدام الحصار 14في تعريض حياة المدنيين للخطر في العديد من
المناطق .على الرغم من أن الناس الذين يعيشون في المناطق التي
يصعب الوصول إليها والمحاصرة قد تتاح لهم فرص متقطعة للحصول
على المساعدات اإلنسانية ،فإن غياب المساعدات المستمرة والتي
يمكن توقعها قد يواصل جعل األسر تكافح لتلبية اإلحتياجات
األساسية .ومن المتوقع أن يظل إيصال المساعدات اإلنسانية إلى هذه
المناطق يمثل تحدياً كبيراً.
ومن المتوقع أن يستمر النزوح على نطاق واسع ،ومن المتوقع أن
يصبح ما يقرب من مليون شخص نازحين مؤقتاً لمرة واحدة على األقل
خالل عام  2017في مناطق مختلفة في البالد .وقد تسمح الهجمات
العسكرية ضد "الكيانات المصنفة على أنها إرهابية من قبل مجلس
األمن الدولي" بفرص أكثر إليصال المساعدات اإلنسانية ،ولكنها يمكن
أيضاً أن تسبب في النزوح .وسوف تتسبب السيطرة المستمرة من قبل
مثل هذه الجهات المصنفة ،ومحاوالتها لتوسيع المناطق الخاضعة
لسيطرتها ،في النزوح وتفاقم اإلحتياجات اإلنسانية .ومن المرجح أن
تظل الحدود مغلقة أمام األشخاص الفارين من سوريا .وفي حين أن
بعض النازحين قد يعودوا إلى ديارهم ،سيظل الماليين غير قادرين على
العودة ،وسوف تحتاج الجهات الفاعلة اإلنسانية إلى التأكد من أن
.14

تتحفظ الحكومة السورية على استخدام عبارات الحصار  /المحاصرة

المجتمعات المضيفة تحصل على المساعدة الالزمة الستيعاب هذه
األسر النازحة .ومع مرور الوقت ،قد يضطر عدد أكبر من األسر التي
تمتلك عدداً أقل من الخيارات المتاحة ،إلى اللجوء إلى استراتيجيات
التكيف اليائسة.

نطاق اإلستجابة اإلنسانية
تدرك خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام  2017أن اإلحتياجات اإلنسانية في
سوريا قد تضخمت بشكل كبير يفوق قدرة المجتمع اإلنساني على
التصدي لها بشكل شامل .وتساهم عدة عوامل في هذا العجز ،منها:
القتال المسلح المتواصل ،وكذلك القيود المفروضة على إيصال
المساعدات اإلنسانية والعقبات ذات الصلة ،والقدرات المقيدة والتمويل
المحدود .وقد ُأخذت هذه العوامل بعين االعتبار خالل إعداد خطة
اإلستجابة اإلنسانية لعام .2017
في عام  ،2017سوف تواصل الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة في إطار
خطة اإلستجابة اإلنسانية التركيز على تدابير ضرورية لمنع الخسائر في
األرواح ،والوقاية من المخاطر وتلبية إحتياجات الحماية ،إضافة إلى تعزيز
فرص الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية وفرص كسب العيش
وحدة .وفيما يتعلق
ً
من أجل التخفيف من وطأة اإلحتياجات األكثر انتشاراً
باألهداف اإلنمائية السورية ،ستكون هناك حاجة إلى دعم معظم
الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف من خالل بناء برامج وأطر التنمية التي
تكمل خطة اإلستجابة اإلنسانية ،بما في ذلك اإلطار االستراتيجي لسوريا.
أوال ،ضمن سياق اإلحتياجات المتزايدة،
ولضمان تلبية أشد اإلحتياجات ً
سوف تسترشد اإلستجابة اإلنسانية باثنين من المعايير الرئيسية )1 :
معايير الحماية والضعف الخاصة بالمجموعات المعرضة للخطر؛  )2التوزع
الجغرافي لشدة االحتياج.
في جميع المناطق ،سوف تهدف البرامج إلى الوصول إلى السكان
والمجتمعات األكثر ضعفاً .وسيتم تقديم دليل لمعايير الحماية والضعف
التي تدعم تخطيط التدخالت المتوقعة في خطة اإلستجابة اإلنسانية
كمرفق (ص  ) -لكي يكون بمثابة تدابير مواجهة الضعف المشتركة.
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وسوف يسترشد التوزيع الجغرافي لشدة االحتياج بالتصنيف المشترك
بين القطاعات وتحليل شدة االحتياج في قطاعات معينة .يبين التصنيف
المشترك بين القطاعات (انظر الخريطة أدناه) درجات الشدة التي غالباً ما
تشير إلى احتمال الحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدة  -من
المناطق المصابة باألضرار الكارثية التي تتطلب مساعدة إنسانية منقذة
للحياة ،إلى المناطق التي تشتد بها الحاجة إلى الخدمات األساسية وسبل
كسب العيش ،وتوجد بها ظروف مالئمة لتنفيذ استجابة مستدامة ،مثل

االستقرار النسبي .ويستند التصنيف إلى عوامل من المتوقع أن يكون لها
تأثير مباشر على السكان الذين يعيشون في تلك المناطق ،بما في ذلك:
حدة األعمال العدائية ،ونسبة النازحين إلى المجتمعات المضيفة ،وأسعار
السوق ،وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية ،وآليات التكيف .وتشير
المناطق ذات الشدة األكبر إلى مدى أهمية اإلحتياجات .وسوف
تسترشد جهود اإلستجابة بشدة وأنواع اإلحتياجات ،وستنفذ طرائق
اإلستجابة األكثر مالئمة ،اعتماداً على فرص الوصول.

شدة اإلحتياجات المشتركة بين القطاعات

^
^
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^
^

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^^
^^
^

اﻟﺸﺪة
-

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻗﻮة
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ
اﻻﺷﺘﺒﺎك

+

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

^

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﺻﺮة

مالحظة :تصنيف شدة اإلحتياج المشترك بين القطاعات ال يستثني مناطق من تلقي المساعدة ،ولكنه يعترف بأن المناطق المختلفة التي تتطلب إستجابات مختلفة ،وأن ضعف الوصول هو المحدد
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أولويات اإلستجابة
بالنظر إلى حجم اإلحتياجات واإلستجابة في سوريا ،تم تحديد سلسلة من
مجاالت تركيز اإلستجابة في إطار كل هدف استراتيجي ضمن خطة
اإلستجابة اإلنسانية .وليس هذا سرداً وافياً للجهود المتوقعة ،ولكنه
يسلط الضوء على المناطق التي تلتقي بها استجابات قطاعات مختلفة
وتكمل بعضها البعض من أجل تحقيق األهداف المشتركة .وسوف يتم
دفع التفاصيل التشغيلية وترتيبات التنسيق في مجاالت التركيز هذه
قدماً من قبل مختلف مراكز اإلستجابة على مدار العام.

الهدف االستراتيجي األول :تقديم المساعدات
اإلنسانية المنقذة للحياة إلى األشخاص األكثر ضعفاً
سوف تركز الجهود المبذولة في إطار هذا الهدف على األشخاص الذين
يعيشون في مناطق تشتد بها اإلحتياجات ،حيث تكون إمكانية الحصول على
السلع والخدمات األساسية محدودة؛ وعلى األشخاص الذين يحتاجون إلى
الدعم الصحي والتغذوي المنقذ للحياة؛ ومجموعات النازحين واألسر
المضيفة  -مع مراعاة أوضاعهم وإحتياجاتهم المختلفة .كما سيتم إعطاء
األولوية لألشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي والذين تتأثر حالتهم
التغذوية الحالة وآليات التكيف الخاصة بهم سلباً في إطار هذا الهدف.
توفير المساعدات اإلنسانية متعدد القطاعات المنقذة والمديمة للحياة
في المناطق التي تشتد بها اإلحتياجات ،بما في ذلك المناطق المصنفة
من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها.
يعيش ما يقدر بنحو  5.7مليون شخص محتاج للمساعدة في المناطق
التي تعتبر مستويات الحاجة بها حرجة .وهذا يشمل  4.72مليون محتاج
يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها ،من بينهم 643,780
محتاج في المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة،
واألشخاص المقيمون في مناطق يسهل الوصول إليها ،ولكن مجموعة
من العوامل قد ولدت بها إحتياجات شديدة .وال تزال هذه المناطق
تحظى بأولوية توفير المساعدات اإلنسانية متعدد القطاعات المنقذة
والمديمة للحياة .ويشمل ذلك توفير اللوازم األساسية وتقديم الخدمات
المستدامة عبر مختلف القطاعات.
توفير خدمات متكاملة ومنقذة للحياة في مجاالت الصحة والتغذية
والمياه والصرف الصحي إلى األشخاص المتضررين من األزمة
على مدار عام  ،2017سوف يحتاج ما يقدر بنحو  12.8مليون شخص في
سوريا الحصول على المساعدة الصحية .من بين هؤالء ،من المتوقع أن
يحتاج  3.5مليون شخص إلى خدمات الجراحة وعالج الصدمات النفسية.
ومع ذلك ،فإن األضرار التي لحقت بالمرافق الصحية والنقص الحاد في
توافر الموظفين واإلمدادات واألدوية قد أدت إلى تصدع خطير في النظام
الصحي .كما أن محدودية مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف الصحي
األساسية تزيد من خطر التعرض لتفشي األمراض المنقولة عن طريق المياه
وغيرها من األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ،في حين لم تكن
التغطية باللقاحات موحدة بسبب اتساع نطاق القيود المفروضة على
الوصول .وفي كل لحظة ،يكون هناك ما يقدر بنحو  360,000امرأة حامل في
سوريا وبحاجة إلى خدمات الصحة اإلنجابية وصحة األم .وباإلضافة إلى ذلك،
تم تسجيل ضعف مستويات عالية لسوء التغذية الحاد العام بين النساء في
سن اإلنجاب ( .)CBAكما يمثل فقر الدم بين كل من األطفال دون سن
الخامسة والنساء في سن اإلنجاب مشكلة صحية عامة معتدلة.

ومن بين األشخاص األكثر عرضة للخطر :الناجون من الصدمات النفسية،
بما في ذلك جرحى الحرب ،واألشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة
واألطفال غير المحصنين ،والنساء الحوامل واألطفال حديثو الوالدة الذين
ال يستطيعون الحصول على خدمات رعاية التوليد المنقذة للحياة،
والفتيات والنساء الالتي تجدن صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية
اإلنجابية الضرورية ،واألشخاص المحتاجون إلى دعم الصحة العقلية
والدعم النفسي واالجتماعي.
من أجل التصدي لهذه القضايا ،سوف تركز الجهات الفاعلة اإلنسانية على
تقديم المساعدة الصحية المنقذة للحياة من خالل :تعزيز توفير خدمات
الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية؛ وتزويد المرافق الصحية
باألدوية والمواد والمعدات األساسية؛ وتعزيز الرعاية الشاملة للمصابين
بصدمات أو جروح؛ تعزيز تقديم خدمات التوليد الطارئة لألمهات واألطفال
حديثي الوالدة؛ وتوسيع مراقبة األمراض المعدية ونظام اإلستجابة؛ وتعزيز
إدارة األمراض غير المعدية والوقاية منها وتنفيذ برنامج التحصين الموسع
لجميع األطفال دون سن الخامسة وأنشطة التحصين التكميلية في
المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب
الوصول إليها .وسوف تعمم التدخالت المتعلقة بالتغذية في المرافق
الصحية ،مع التركيز بشكل خاص على األطفال واألمهات الحوامل
والمرضعات ،بما في ذلك اإلحالة للعالج من حاالت سوء التغذية الحاد
وتوفير المغذيات الدقيقة التكميلية .وسيتم استكمال هذه الجهود من
خالل االستثمار في شبكات المياه والصرف الصحي.
قد يؤدي تحسين التنسيق بين قطاعات الصحة والتغذية والمياه
والصرف الصحي إلى الحد من معدالت االعتالل والوفيات الزائدة بسبب
سوء التغذية واألمراض المنقولة عن طريق المياه .وسيتم تعزيز التنسيق
من خالل تقوية نظم المعلومات الصحية ،وتعزيز وتوسيع نطاق رصد
األمراض المعدية واإلستجابة لها ،والمساهمة أيضاً في تحسين فعالية
الخدمات المنقذة للحياة المقدمة لألشخاص المحتاجين للمساعدة.
تعزيز تقديم المساعدة على أساس اإلحتياجات لجميع فئات النازحين
ال يزال النزوح مستمراً على نطاق واسع في سوريا ،ويعود كثيرون بمجرد
أن تهدأ حدة القتال .وباإلضافة إلى ذلك ،يوجد ما يقدر بنحو  6.3مليون
مطوال ،بما في ذلك أكثر من مليون شخص يعيشون في مراكز
نازح نزوحاً
ً
اإليواء الجماعية ومخيمات أو مستوطنات مؤقتة كخيارات المالذ األخير،
من بينهم  170,000تقطعت بهم السبل على الحدود الشمالية والجنوبية
لسوريا .األشخاص في كل من هذه الحاالت لديهم إحتياجات مختلفة
ويتطلبون أنواعاً مختلفة من المساعدة .وبالتالي ،فإن خطة اإلستجابة
اإلنسانية لعام  2017تعطي األولوية لزيادة تقديم المساعدة متعددة
القطاعات للنازحين والمجتمعات التي تستضيفهم.
وعلى الرغم من أن اإلحتياجات ليست موحدة بين "الفئات"
المختلفة للنازحين داخلياً  ،فمن المقترح أن مزيداً من التحليل
لطبيعة النزوح في سوريا سوف يرشد "اإلطار التوجيهي" لتعزيز
التأهب واإلستجابة في جميع أنحاء البالد والمساعدة على ضمان
وصول العاملين في المجال اإلنساني إلى األشخاص األكثر ضعفاً
بطريقة منهجية .ومن شأن هذا اإلطار التوجيهي أن يأخذ ما يلي
بعين االعتبار:
النزوح المفاجئ :النازحون حديثا غالباً ما يجبرون على الفرار خالل
مهلة قصيرة تاركين الكثير من ممتلكاتهم .ويجد غالبيتهم مأوى
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لدى أسر مضيفة ،ولكن أولئك الذين ال يجدونه كثيراً ما يقيمون
في مراكز إيواء يمكن أن تكون مكتظة للغاية وتفتقر إلى المرافق
األساسية .وبالتالي ،فإن إحتياجاتهم غالباً ما تكون ملحة وحادة،
ولكنها يمكن أن تكون قصيرة األجل ألن الكثيرين منهم يعودون
إلى ديارهم بمجرد أن تهدأ حدة المخاطر المباشرة .كما وتوجد
آليات مختلفة لتتبع تحركات النازحين داخلياً في سوريا ،وعادة ما
يتم تنبيه الجهات الفاعلة اإلنسانية عندما يحدث نزوح جديد.
وعادة ما تكون اإلستجابة إلحتياجات هؤالء النازحين نزوحاً مفاجئاً
مطلوبة في الوقت المناسب (خالل  72ساعة في الحاالت
المثالية) ولفترات قصيرة في البداية.

النازحون على المدى الطويل في المخيمات أو المستوطنات
المؤقتة ،بما في ذلك األشخاص الذين تقطعت بهم السبل
على الحدود :عادة ما يستنفذ النازحون كافة البدائل المتاحة قبل

أن ينتقلوا إلى المخيمات والمستوطنات غير الرسمية ،ونقاط
العبور ،والمراكز الجماعية .ونتيجة لذلك ،كثيراً ما تستضيف هذه
المناطق العديد من النازحين األكثر ضعفاً .وفي كثير من األحيان،
يواجه سكان هذه المستوطنات مجموعة من اإلحتياجات بسبب
االكتظاظ ونقص المياه ومرافق الصرف الصحي ،ومحدودية فرص
الحصول على فرص كسب العيش .وتتطلب اإلستجابة إلحتياجات
هؤالء النازحين استمرار المساعدات اإلنسانية متعدد القطاعات
المنقذة والمديمة للحياة وترتيبات مناسبة إلدارة الموقع.

14

النازحون على المدى الطويل الذين يعيشون في المجتمعات

المضيفة :النازحون على المدى الطويل في سوريا غالباً ما تكون
لديهم إحتياجات ضخمة ويواجهون تحديات هائلة للحصول على
الخدمات وفرص كسب العيش في المجتمعات المضيفة ،حيث
يكافح السكان أنفسهم للتغلب على الصعوبات االقتصادية .وقد
تجعلهم هذه الظروف عرضة لالستغالل والتبعية .وقد انتقل
كثير من النازحين على المدى الطويل عدة مرات نظراً لنضوب
مواردهم الماليةُ ،
وأجبروا على االنتقال إلى أماكن إقامة أرخص
وأقل جودة وأكثر ازدحاماً .وتتطلب اإلستجابة إلحتياجات هؤالء
النازحين والمجتمعات المضيفة تقديم المساعدة المستمرة في
مختلف القطاعات ،ال سيما في مجال تقديم الخدمات ودعم
سبل كسب العيش.
العائدون (النازحون داخلياً ) :لقد عاد ما يقدر بنحو  600,000نازح
أيضاً إلى مناطقهم األصلية في عام  .2016وسوف تحتاج ديناميات
ودوافع العودة إلى مزيد من الدراسة والتحليل في عام 2017
لتكوين فهم أكبر لنقاط الضعف الخاصة التي تؤثر على هؤالء
السكان بغرض تمكين تقديم مساعدة إنسانية هادفة على نحو
أفضل .وسوف يساعد مثل هذا التحليل أيضاً على تقديم المشورة
بشأن الوضع في المناطق األصلية للنازحين الذين يدرسون هذا
الخيار .ولكن سيحتاج العاملون في المجال اإلنساني إلى ضمان أن
ال تكون العودة إلى المناطق غير اآلمنة مدفوعة بعدم تلبية
اإلحتياجات اإلنسانية ،وسوف تحتاج إلى االتصال الفعال مع
السلطات لدعم جهود إعادة اإلدماج ،حيثما توجد الظروف اآلمنة
والمستدامة للعودة.

دعم األشخاص الذين يعانون من انعدام الغذاء والتخفيف من آثار
استراتيجيات التكيف السلبية
يعاني ما يقدر بنحو سبعة ماليين شخص من انعدام الغذاء ويتعرض
مليوني شخص آخرين لخطر انعدام األمن الغذائي .وهذا له أثرين
رئيسيين هما :تضاؤل استهالك الغذاء ،الذي وصل إلى مستويات سيئة
أو "مقبولة بالكاد" من انعدام الغذاء بين  39في المئة من السوريين،
األمر الذي يعرضهم لخطر سوء التغذية؛ وتبني سلوكيات محفوفة
بالمخاطر وغير مستدامة على نطاق واسع ومتزايد من أجل الحصول
على الغذاء ،وتشمل هذه السلوكيات الزواج المبكر /القسري والتسول
واالقتراض وعمالة وتجنيد األطفال.
استراتيجية اإلستجابة لهذه القضايا هي الوصول بانتظام إلى السبعة
ماليين شخص الذين يعانون من انعدام الغذاء لتقديم المساعدات
الغذائية ،ثمانية مرات على األقل في السنة ،واستكمال هذه
المساعدات الغذائية بدعم قوي لسبل كسب العيش الزراعية بهدف
الحد من االعتماد على المساعدات الغذائية .ومن المقرر توزيع
مساعدات غذائية تكميلية (لتحسين التنوع الغذائي) أيضاً على  20في
المئة من المستهدفين بالمساعدات الغذائية الذين لديهم إحتياجات
معينة .وستُ بذل جهود لتحديد ما إذا كان التحول التدريجي من
المساعدة إلى االعتماد على الذات يمكن تحقيقه دون تعريض األمن
الغذائي لألسر للخطر .ومن المتوقع أن تساهم هذه االستراتيجية في
التخفيف من االستخدام الزائد آلليات التكيف السلبية من قبل األسر
المتضررة والمساهمة في التخفيف من حدة مخاطر الحماية المرتبطة
باستراتيجيات التكيف السلبية هذه.
سيتم السعي لتحسين التنسيق بين قطاعي الغذاء والتغذية بغرض
تقديم خدمات التغذية بطريقة متكاملة ،بما في ذلك من خالل توفير
برامج التغذية التكميلية الشاملة عبر قنوات المساعدات الغذائية
وتقديم الرسائل الرئيسية المتعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال
( )IYCFوالتدريب الزراعي الذي يتسم بالحساسية  .كما سيتم الحفاظ
على التنسيق الوثيق مع قطاع المواد غير الغذائية  /المأوى فيما
يتعلق بوقود الطهي و  /أو مواقد الطهي ذات الكفاءة في استهالك
الوقود .وسيعمل قطاع الغذاء والزراعة بشكل وثيق مع قطاع
اإلنعاش المبكر لتطوير استراتيجيته للتحول من المساعدات إلى
االعتماد على الذات ،والبحث عن فرص لتوسيع نطاق عدد الحاالت
التي سيتم نقلها .كما سيتم متابعتها بالتعاون الوثيق مع قطاع
الحماية الستكشاف التكامل بين الجهود المبذولة لتحسين الوضع
الغذائي والتخفيف من مخاطر الحماية التي يسببها الفقر.

اإلستجابة اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين المتضررين
ُيعد الالجئون الفلسطينيون من بين المجتمعات األكثر تضرراً من
األزمة ،وسوف يستمر تأثرهم بشدة في عام  .2017ومن بين
 450,000الجئ فلسطيني بقوا في سوريا (من أصل 556,000
الجئ مسجل في  ،)2011ال يزال  430,000بحاجة إلى مساعدات
إنسانية مستمرة وإلى االعتماد على منظمة األمم المتحدة
(األونروا) لتلبية متطلباتهم الحيوية والوفاء بحقوقهم األساسية.
ال تزال منظمة األونروا هي مقدم المساعدات الرئيسي لالجئين
الفلسطينيين .ومن خالل الشبكة التشغيلية المستجيبة التابعة
لها ،والتي تضم أكثر من  200مرفق و 4,000موظف في جميع
أنحاء البالد ،وستواصل األونروا تنفيذ البرامج اإلنسانية من خالل
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نهج متعدد القطاعات :سيتم توفير الخدمات ،مثل الحماية
والمواد الغذائية وغير الغذائية والمأوى والمياه والصرف الصحي
والصحة .وسيتم التركيز بشكل خاص على الالجئين الفلسطينيين
ذوي نقاط الضعف المحددة ،مثل ال 280,000الجئ فلسطيني
الذين نزحوا داخل البالد ،بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في
مراكز إيواء جماعية ،و 43,000يقيمون في المناطق التي يصعب
الوصول إليها والمناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على
أنها محاصرة والفئات األشد ضعفاً (النساء الحوامل والمرضعات
واألسر التي تعيلها نساء).

الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز الوقاية
والتخفيف من مخاطر الحماية ،واإلستجابة
إلحتياجات الحماية من خالل دعم بيئة حامية في
سوريا ،من خالل تعزيز تطبيق القانون الدولي
والقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق
اإلنسان ،وعن طريق المساعدة عالية الجودة
والقائمة على المبادئ اإلنسانية.
مع إدراك أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية األساسية عن حماية
المدنيين ،سوف تهدف الجهود المبذولة في إطار هذا الهدف إلى
منع إحتياجات المتضررين واإلستجابة لها ،وكذلك التخفيف من آثار
مخاطر الحماية األخرى الناجمة عن األزمة أو الفقر .وسيتم ذلك من
خالل البرامج وكذلك استمرار دعوة كافة األطراف إلى مزيد من احترام
القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
اإلستجابة ألزمة الناجين أو األشخاص المعرضين لخطر العنف
واالستغالل واإليذاء
إن القرب من أماكن القتال؛ واألعمال التي تقوم بها "الكيانات
المصنفة على أنها إرهابية من قبل مجلس األمن الدولي"؛
واالستخدام المستمر لألسلحة المتفجرة في بعض المناطق المأهولة
بالسكان ،والنزوح؛ وعدم إمكانية التنبؤ بالوصول إلى السلع والخدمات
األساسية؛ انفصال األسر وعدم وجود وثائق مدنية ،تعتبر من العوامل
الحاسمة التي تزيد من مخاطر الحماية وتعرض الناس للخطر في
سوريا .ال تزال االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل مستمرة بال
هوادة ،وقد لقي عدد كبير من األطفال مصرعهم أو تشوهت
أجسادهم من جراء األعمال العدائية ،وينتشر تشغيل وتجنيد األطفال
منتشران على نطاق واسع .وال يزال العنف القائم على النوع
االجتماعي 15سائداً .وقد أدت تحركات السكان وعوامل أخرى مرتبطة
باألزمة إلى تغيرات في عدد السكان مع تزايد عدد األسر التي تعيلها
نساء .هناك مناطق عديدة ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر غير
يعرض ما يقدر بنحو  6.3مليون شخص للخطر.
المنفجرة ،األمر الذي ّ
كما أن األمن الجسدي للعاملين في المجال اإلنساني واألفراد
المسؤولين عن تقديم المعونات اإلنسانية والخدمات ،مثل موظفي
معرض لخطر كبير.
الصحة والتعليم،
ّ

 .15بالنسبة للحكومة السورية" ،العنف القائم على النوع االجتماعي يعني منع والتصدي للعنف
ضد المرأة والعنف ضد الفتيات والعنف ضد األوالد"

وتشمل استراتيجية اإلستجابة لقضايا الناجيين من العنف أو االستغالل
أو اإلساءة :تعزيز رصد الحماية ،وتحديد اإلحتياجات الذي يتم إلى أقصى
حد ممكن بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية؛ وتقديم المشورة
والمساعدة القانونية وفقاً إلطار وطني ومن خالل دعم مؤسسات
الدولة؛ وتعزيز المبادرات المجتمعية مثل المراكز المجتمعية؛ وتقديم
مجموعة من خدمات الحماية المتكاملة ،بما في ذلك الوحدات
المتنقلة والمتطوعين الذين ينفذون برامج التوعية؛ والتوسع في توفير
خدمات ضد العنف القائم على النوع االجتماعي المتخصصة عالية
الجودة التي تركز على الدعم النفسي واالجتماعي؛ وتوسيع نطاق
برامج حماية الطفل المجتمعية؛ وتحسين جودة خدمات الحماية
المتخصصة لألطفال ،وتنفيذ التوعية بمخاطر بقايا المتفجرات
ومساعدة الضحايا وتقديم الخدمات إليهم.
تخفيف إحتياجات الحماية واإلستجابة لها
لمزيد من تخفيف إحتياجات الحماية ،سيتم توسيع نطاق دعم سبل
عيش األسر واألفراد المعرضين للخطر ،وسيظل دعم الحصول على
الوثائق المدنية أولوية وسيتم تنفيذ برامج تقنية لضمان حقوق السكن
واألراضي والملكية ،وستُ بذل جهود لجمع شمل األسر.
كما سيتم تقديم الدعم لألطراف الفاعلة اإلنسانية األخرى غير
المتخصصة في الحماية لتحديد وتحليل شواغل الحماية وضمان تعميم
الحماية ،بما في ذلك إدماج مبدأ عدم إلحاق الضرر بالمستفيدين في
جميع البرامج المتعلقة بخطة اإلستجابة اإلنسانية .وستأخذ جميع
القطاعات بعين االعتبار مجموعة مشتركة من عوامل الحماية لمنح
األولوية للمجموعات السكانية األكثر ضعفاً في برامجها .وعالوة على
ذلكُ ،يعتقد أيضاً أن أنشطة القطاعات األخرى تساهم بشكل غير مباشر
في تحقيق هذا الهدف من خالل دعم الناس لتلبية اإلحتياجات
األساسية لبقائهم على قيد الحياة ،وبذلك تخفف من مخاطر لجوئهم
إلى استراتيجيات التكيف السلبية.

الهدف االستراتيجي الثالث :زيادة القدرة على
الصمود وفرص كسب العيش ،وقدرة السكان
المتضررين على الحصول على الخدمات األساسية
سوف تركز الجهود المبذولة في إطار هذا الهدف على دعم زيادة فرص
الوصول إلى الخدمات األساسية مثل الصحة والمياه والتعليم وإدارة
النفايات وبالتالي خلق فرص كسب الرزق ،وخاصة للفئات الضعيفة مثل
األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة والنساء والمراهقين والشباب،
وكذلك تعزيز الترابط االجتماعي والتأهب المجتمعي.
تحسين فرص الحصول على خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي
كما تمت اإلشارة سابقاً في وقت سابق ،تضرر النظام الصحي في
سوريا بشدة نتيجة تدمير البنية التحتية ومحدودية اإلمدادات وانخفاض
أعداد الموظفين المؤهلين .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن شبكات المياه
والصرف الصحي أيضاً آخذة في التدهور تدريجياً بسبب األضرار الناجمة
عن عدم إجراء الصيانة ،ولكن بسبب نقص امدادات الطاقة باألساس.
ونتيجة لذلك ،تباع إمدادات المياه على نحو متزايد في بعض المناطق
من قبل القطاع الخاص غير الرسمي من خالل آليات السوق ،وقد أدى
ذلك إلى أثرين سلبيين رئيسيين :أصبح الحصول على المياه الصالحة
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للشرب ومستلزمات النظافة األساسية المباعة من قبل القطاع الخاص
مكلفاً جداً  ،وجودة الماء غير خاضعة لقواعد منظمة إلى حد كبير
وتشكل خطراً على الصحة العامة .وتعتبر ندرة المياه بسبب الجفاف
مصدر قلق إضافي.
بهدف تحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية ،سوف تشمل
اإلستجابة :إعادة التأهيل الخفيفة للمرافق الصحية ،بما في ذلك
الهياكل المادية وتوفير المعدات  /اللوازم ،وبناء قدرات المؤسسات
الصحية والمنظمات غير الحكومية السورية ،وتعزيز الوحدات الطبية
المتنقلة لالستجابة لحاالت الطوارئ ،والتركيز على التقييمات الصحية
السريعة للحاالت الطارئة ،وتصميم تخطيط وتنفيذ اإلستجابة في
الوقت المناسب.
تعمل االستراتيجية أيضاً على تحقيق االستقرار والحد من تراجع كفاءة
البنية التحتية إلمدادات المياه الحالية من خالل إعادة التأهيل
الخفيفة للبنية التحتية الحيوية ،وتوفير المنتجات العالج ،واستخدام
إمدادات الطاقة البديلة  /مولدات الكهرباء ،وتحسين إمدادات المياه
وأنظمة الصرف الصحي في المدارس والمستشفيات ،والدعم الحالي
للتشغيل والصيانة.
دعم حصول األطفال والشباب على التعليم الرسمي وغير الرسمي
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في حين استفاد أكثر من  1.3مليون طفل من الحصول على برامج
التعلم خالل عام  ،2016ظل ما يقدر بنحو  1.75مليون طفل وشاب
(تتراوح أعمارهم بين  17-5عاماً ) غير ملتحقين بالمدارس في العام
الدراسي  ،16/2015ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة  ٪17عن العام الدراسي
 ،15/2014وتعرض  1.35مليون طفل لخطر االنقطاع عن الدراسة .يوجد
ما يقرب من مليوني طفل نازح في سن المدرسة ،وقد نزح كثيرون
منهم عدة مرات .وتشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثالث مدارس
لحقت بها أضرار أو ُدمرت ،أو يتعذر الوصول إليها ،أو تُ ستخدم كمراكز
إيواء جماعية.
وتهدف استراتيجية اإلستجابة إلى تمكين األطفال غير الملتحقين
بالمدارس من العودة إلى المدرسة ،وأولئك الذين في المدارس
ومعرضين لخطر االنقطاع عن الدراسة من مواصلة تعليمهم .وسيتم
تحقيق ذلك من خالل توسيع نطاق الفرص التعليمية المتكافئة،
وتحسين جودة التعليم والتعلم ،وضمان إيجاد بيئة تعليمية آمنة،
وتعزيز نظم التعليم على المستويين الوطني والمحلي ،وتوفير الدعم
في مجال السياسات .والمدارس أيضاً بحاجة خاصة إلى تحسين
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وسوف تحظى بدعم في
هذا المجال.
دعم المجتمعات الصامدة والظروف المعيشية الكريمة
تستضيف المجتمعات المحلية غالبية النازحين داخلياً .وفي بعض الحاالت،
أدى هذا إلى زيادة في عدد سكان بعض المجتمعات المحلية بنسبة 50
في المئة ،مما فرض ضغوطاً إضافية على الموارد والبنية التحتية واألسر
المضيفة المتضررة على نحو متزايد بسبب ارتفاع مستويات الفقر
والبطالة وضعف خطط الحماية االمجتمعية .لقد تأثر الشباب بشكل
خاص ،وأصبح  64.8في المئة من الشابات و 22.9في المئة من الشباب
عاطلين عن العمل .كما تأثرت الديناميكيات بين وداخل المجتمعات
المحلية وآليات التكيف سلباً .وال تزال األضرار واسعة النطاق التي لحقت
بالمنازل وقضايا السكن واألراضي والممتلكات تشكل عقبة أمام عودة
العديد من النازحين.

سوف تركز استراتيجية اإلستجابة على المجتمعات المحلية التي
تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين ،وستهدف إلى دعم بناء قدرة
هؤالء األفراد واألسر والمجتمعات من خالل :دعم تقديم خدمات
مستدامة وفعالة والبنية التحتية المجتمعية األساسية ،وتوفير سبل
العيش الكافية كجزء من التعافي االجتماعي واالقتصادي ،وتعزيز
التماسك االجتماعي والمشاركة المجتمعية في جهود اإلنعاش
المبكر .وسيتم توفير المدخالت الزراعية المالئمة على مستوى
األسرة ،وتعزيز أو استعادة الخدمات مع هياكل تكميلية للمجتمعات
بشكل عام لكي يتم تعزيز سلسلة القيمة بين اإلنتاج والتصنيع
واألسواق .وعلى الرغم من القيود المفروضة على طرق اإلمداد ،من
المتوقع أن تسهل المدخالت في المناطق الريفية زيادة توافر المواد
الغذائية في األسواق في المناطق الحضرية وشبه الحضرية،
وسيكون الهدف العام هو تحقيق االستقرار في أسعار المواد
الغذائية .وسيتم تنفيذ جهود إعادة التأهيل الطارئة للبنية التحتية
األساسية ،بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي
والكهرباء واألسواق من خالل برامج كثيفة العمالة لخلق فرص عمل
على المدى القصير والسماح للناس بتلبية اإلحتياجات األساسية.
وسيتم تنفيذ إعادة تأهيل خفيفة أخرى لسبل العيش المتعطلة من
خالل المنح للمشروعات الجديدة ،بما في ذلك التمويل األولي
للشباب وإحياء األعمال التجارية ودعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ( ،)SMEمع التركيز على المجموعات الهشة مثل
األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة ،واإلناث والشباب .وستكون
الفئات المستضعفة األخرى ،مثل األطفال وكبار السن ،في مركز
اهتمام األنشطة التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية أفضل.
وسيتم التصدي لنقص السكن الالئق عن طريق إعادة التأهيل
واإلصالح وتوفير األدوات والمواد ،بما في ذلك من خالل االعتماد
على الذات ،والخيارات الموجهة نحو التعافي حيثما كان ذلك ممكناً.
وسيكون تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث على
المستوى الوطني والمجتمعي محور اهتمام أيضاً.
سوف تعمل القطاعات التي تدمج اإلنعاش المبكر في استراتيجياتها
بشكل وثيق إلنشاء روابط بين المستفيدين ،ورسم خرائط للمواقع
المشتركة ،وتحديد معايير االستهداف ،ووضع آلية يمكن رصدها عن
كثب لتحديد ما إذا كان التحول التدريجي من المساعدة إلى االعتماد
على الذات يمكن تحقيقه من دون تعريض األمن الغذائي لألسر للخطر.

االعتبارات الشاملة
المساواة بين الجنسين
تدهورت أحوال النساء بشكل كبير في بعض المناطق في سوريا ،مع
التعرض بكثرة لمخاطر العنف والنزوح والفقر والبطالة المتزايدة التي
يغذيها أيضاً تأثير التدابير القسرية االنفرادية ،من بين عوامل أخرى.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة اإلناث إلى إجمالي السكان قد ارتفعت
من  49في المئة إلى  51في المئة ،ووصلت إلى  57في المئة بين
النازحين .لقد أجبرت األزمة الكثير من الشباب على الفرار من البالد
للبحث عن فرص اقتصادية في أماكن أخرى .وتتحمل المرأة الكثير من
األعباء االقتصادية وتسعى لضمان سبل العيش لنفسها وألسرتها.
وباإلضافة إلى ذلك ،تواجه النساء مشاكل حماية خاصة وقيوداً متزايدة
على حركتهن  -في بعض المناطق  -نظراً النعدام األمن وعدم وجود
ذكور بين أفراد األسرة لمرافقتهن إلى األماكن الخدمية .ويؤثّ ر الوضع
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اإلنساني أيضاً على األدوار الحالية للجنسين ،وهذا بدوره يؤثر على
قدرة المجموعات الضعيفة (مثل ذوي اإلحتياجات الخاصة وكبار السن
والمصابين بأمراض مزمنة) على الحصول على المساعدة بسبب
العوائق الجسدية واالجتماعية والثقافية .ولذلك ،فإن ضمان تحديد
المساعدات اإلنسانية لإلحتياجات والمخاوف الخاصة بالنساء والفتيات
والرجال والفتيان ضرورية لتحقيق تأثير أكثر فعالية في حياتهم .ويجب
على البرامج أن تتكيف مع مواطن الضعف وفرص الوصول الخاصة
باألفراد والمجتمعات من أجل تقليل خطر التعرض للعنف وتعزيز القدرة
على الصمود.
وكمبدأ عام ،تلتزم أطراف العمل اإلنساني في المراكز المختلفة بشكل
تام بإدماج المساواة بين الجنسين في عملية التخطيط واإلستجابة.
وقد تم تحديد مسؤولي اتصال تابعين للقطاعات ومختصين في قضايا
المساواة بين الجنسين وتدريبهم على المسائل الخاصة بالمساواة بين
الجنسين من قبل مستشار شؤون المساواة بين الجنسين لبناء القدرات
المشترك بين الوكاالت ،وذلك لدعم تعميم المساواة بين الجنسين
في كل المراكز.
•التخطيط االستراتيجي :ستؤخذ مسألة المساواة بين الجنسين في
الحصول على الخدمات ،بعين االعتبار ،وكذلك اإلحتياجات الخاصة
بالنساء والفتيات ،وتلك الخاصة بالرجال والفتيان ،بعين االعتبار في
كافة مراحل دورة التخطيط اإلنساني في خطة استجابة كل قطاع.
•التقييمات :عادة ما تشمل التقييمات عدداً غير متناسب من
المشاركين الذكور ،مقارنة بعدد اإلناث ،األمر الذي يؤثر على جودتها.
ستتم بلورة استراتيجيات لضمان التشاور الفعال مع النساء والفتيات
لكي تعبرن عن إحتياجاتهن ومخاوفهن ووضع حلول لها في اإلستجابة.
وسيتم بذل المزيد من جهود المناصرة ورفع الوعي لزيادة عدد النساء
كمشاركات ومقدمات معلومات أساسيات وخبيرات.
•التخطيط التشغيلي :ستحرص عملية مراجعة المشاريع ووضع
األولويات على النظر في االعتبارات الخاصة بالمساواة بين
الجنسين ،ويشمل هذا استخدام مؤشر المساواة بين الجنسين
التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .وسيكون هناك
استهداف أكبر لألنشطة بهدف الوصول إلى المجموعات األكثر
ضعفاً في جميع القطاعات ،بما في ذلك ضمان حصول الرجال
والنساء بشكل متساو على المساعدات وفرص العمل وبرامج بناء
القدرات والنقد مقابل العمل.
•جمع البيانات واستخدامها وتحليلها :يتم تصنيف البيانات القطاعية
وبناء على التقدم الذي تحقق في
وفقاً للنوع االجتماعي والسن.
ً
عامي  2015و 2016في تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والسن،
سيتم بذل المزيد من الجهود من قبل قادة التقييم ومنسقي
القطاعات والشركاء بشكل ممنهج لجمع البيانات واستخدامها
وتحليلها بعد تصنيفها حسب النوع االجتماعي والسن ودمجها في
عملية التخطيط والتنفيذ.

مواصلة الجهود للتغلب على عوائق الوصول
ال تزال تحديات الوصول هي العائق الرئيسي أمام إيصال المساعدات
اإلنسانية .ولمواجهة تحديات وصول ،سوف ينخرط الشركاء في
المجال اإلنساني بشكل أكبر في المناصرة القائمة على المبادئ بشأن
األطر التنظيمية والمبادئ اإلنسانية ،وتحليل إمكانية الوصول عبر
المحاور وإدارة المخاطر األمنية ،واالستخدام االستراتيجي للتمويل

المشترك ،وتدابير لتعزيز اإلستجابة ورصد قدرات الشركاء الوطنيين،
الذين عادة ما يعملون بشكل أكثر مرونة في المناطق التي يصعب
الوصول إليها .وسوف يتطلب الحفاظ على وصول المساعدات
قبوال متزايداً للعمل
اإلنسانية وتوسيع نطاقه ،حيثما كان ذلك ممكناً ،
ً
اإلنساني ،وذلك تمشياً مع الفقرات ذات الصلة في قرار الجمعية
العامة رقم  ،182/46وكذلك التعاون الفعال والتنسيق مع المنظمات
غير الحكومية الدولية والمحلية.

استشارة ومشاركة السكان المتضررين
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تمت استشارة السكان المتضررين أثناء عمليات تحديد اإلحتياجات
والتخطيط من خالل سلسلة من مناقشات مجموعات التركيز التي أجريت
في جميع أنحاء البالد .وتكشف النتائج التي تم الحصول عليها من خالل
هذه المشاورات عن وجهات نظر متنوعة بشأن النتائج اإلنسانية للسكان
المستهدفين الذين يعيشون في مناطق مختلفة من البالد ،ويقدم بعداً
قيماً من أبعاد التحليل للشركاء في مجال اإلغاثة لتطوير طرائق وبرامج
استجابة أكثر فعالية وكفاءة ومساءلة في جميع أنحاء البالد .وقد تم
تعميم آليات لتوليد تعليقات منتظمة من األشخاص والمجتمعات
المحلية المتضررة ،بالتعاون مع الحكومة السورية عندما يكون ذلك
ممكناً  ،في مختلف المشاريع واألنشطة المخطط لها في خطة
اإلستجابة اإلنسانية.
 .16في هذه الوثيقة ،تشير اللغة المذكورة أعاله إلى مفهوم "المساءلة تجاه السكان
المتضررين" وفقاً لتوجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .الحكومة السورية ال تعتبر هذه
المبادئ التوجيهية ملزمة أو تؤثر على سلطتها بأي شكل من األشكال.
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الجزء األول :ةيجيتارتسا باجتسإلا

مبادرة ال جيل ضائع

بدأت مبادرة ال جيل ضائع ( )NLGفي عام  ،2013وهي التزام من قبل
المنظمات اإلنسانية والجهات المانحة بدعم األطفال والمراهقين
والشباب المتضررين من األزمات في سوريا والعراق ،مع االعتراف بأن
سالمتهم ورفاههم وتعليمهم  -وباختصار ،مستقبلهم  -معرضة
لخطر جدي من جراء أكثر من خمس سنوات من القتال الدائر الذي
يعرقل انتقالهم اآلمن إلى مرحلة البلوغ.

18

وتشمل المبادرة ثالثة أركان أساسية هي :التعليم وحماية الطفل
والمراهقين والشباب .في عام  ،2017سوف تلبي الجهود المبذولة
في إطار ركن التعليم إحتياجات  5.8مليون طفل وشاب بحاجة إلى
سواء في المدارس أو خارجها .وتتمثل
المساعدة في مجال التعليم،
ً
األهداف الرئيسية في تعزيز توفير التعليم الرسمي وغير الرسمي من
خالل النظم القائمة؛ لزيادة فرص الحصول على التعليم لنحو  32في
المئة من األطفال غير الملتحقين حالياً بالمدارس من خالل تسريع
التعلم ،وتحسين االعتماد ،وتوسيع نطاق التعلم الذاتي ،وتحسين
جودة التعليم وتنمية قدرات جميع األطفال والشباب .إن المراهقين
والشباب في سوريا تفوتهم فرص التطوير والتعلم ،ويضطر العديدون
منهم إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على سالمتهم ،ومعظمهم من
الفتيات والشابات .ويمكن أن يفرض غياب خيارات إيجابية ضغطاً على
المراهقين لتحمل مسؤوليات الكبار ،أو الزواج في سن مبكرة جداً  ،أو
االنضمام إلى الجماعات المسلحة ،األمر الذي يعرضهم لمزيد من
االستغالل وسوء المعاملة.
وإدراكاً منها لوجود ما يقرب من ستة ماليين طفل محتاج للمساعدة
في سوريا ،سوف تسعى ركيزة حماية الطفل إلى تقديم خدمات
حماية الطفل المتخصصة لألطفال الذين يواجهون االنفصال عن
األسرة ،والعنف الجسدي والجنسي ،وتجنيد األطفال ،والتعذيب
والخطف ،ومحدودية فرص الحصول على الخدمات األساسية،
وأشكال العمل الخطرة ،وعدم وجود الوثائق  ،والضيق النفسي
واالجتماعي .وسوف يشمل العمل في إطار هذا الركن أيضاً دعم
جهود األسرة والمجتمع لحماية األطفال والمراهقين ،والدعوة إلي

اإلصالح القانوني وإصالح السياسات ودعمه من أجل تعزيز األنظمة
القائمة للتعليم وحماية الطفل القائمة.
وتشير التقديرات إلى وجود ستة ماليين مراهق وشاب سوري ،أكثر
من مليونين منهم نازحين داخلياً ويحتاج ما يقدر بنحو  2.7مليون منهم
إلى المساعدات اإلنسانية .هؤالء الفتيات والفتيان لديهم رغبة قوية
في المساهمة في مجتمعاتهم ولكن إمكاناتهم محدودة جداً .سوف
توفر ركيزة المراهقين والشباب في مبادرة "ال لضياع جيل" فرصاً
للمراهقين والشباب للمشاركة في مبادرات الترابط االجتماعي
والمشاركة المدنية أو قيادتها ،وستزيد أيضاً من إمكانية حصولهم
على فرص كسب العيش .هذا العمل ضروري لتمكين الشباب المتضرر
من األزمة من المساهمة في التصدي للتحديات في مجتمعاتهم
المحلية ،وتحقيق إمكاناتهم وتعويض المخاطر واإلحباطات التي
يواجهونها في مجاالت أخرى .وقد أثرت حالة الطوارئ المستمرة،
والبطالة المزمنة ،وفرص ريادة األعمال والمشاركة المحدودة سلباً
على االنتقال إلى مرحلة البلوغ ،والحد من قدرة الشباب على أن
يكونوا منتجين اجتماعياً واقتصادياً بشكل كامل في مجتمعاتهم.
وبالتالي ،فإن توفير فرص إيجابية للتعلم والمشاركة االجتماعية
والمدنية واالقتصادية اإليجابية ُيعد استراتيجية حماية أساسية
للشباب المستضعف والمهمش .وهذا سيمكّ ن الفتيات والفتيان من
أن يصبحوا أكثر صموداً ويمتلكون القدرات والفرص الالزمة لالنتقال
بأمان إلى مرحلة بلوغ منتجة.
كما ستعزز مبادرة ال جيل ضائع البرامج المخصصة لألطفال
والمراهقين والشباب في مختلف القطاعات .على سبيل المثال ،في
عام  ،2017سيبذل المزيد من الجهود متعددة القطاعات بهدف
التصدي للقضايا ذات األولوية ،مثل عمالة األطفال ،التي تتطلب اتباع
نهج متعدد القطاعات ،وتحقيق الكفاءة من خالل منصات استجابة
مشتركة .كما سيتم تعزيز الجهود المبذولة لبناء المسؤوليات
القطاعية حول المراهقين والشباب ،وخصوصاً عندما يتعلق األمر
بالمشاركة المجتمعية والمدنية في جميع القطاعات بهدف التأكد
من أن هذا الجيل سيصبح حقاً "محل اهتمام الجميع" داخل سوريا.

الجزء األول :دصر باجتسإلا

رصد

اإلستجابة
سوف يواصل المجتمع اإلنساني تعزيز المساءلة عن المساعدات المقدمة من خالل الرصد واإلبالغ عن تأثير
ومدى وصول اإلستجابة.
رصد القطاعات

طوال عام  ،2016مكّ ن المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
من تحقيق فهم أكثر عمقاً لإلحتياجات واإلستجابة والثغرات في جميع
أنحاء سوريا .وقد تم تعزيز إدارة المعلومات والتحليل والرصد بشكل كبير
داخل وبين القطاعات ،على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية .وسوف
يستمر تطوير هذا النظام في عام  .2017وسوف تستمر القطاعات أيضاً
في تحسين أنشطة الرصد وإدارة المعلومات الخاصة بها لضمان إيصال
المساعدات إلى أولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها ,عند الحاجة إليها.
وسوف يحتفظ الفريق التوجيهي االستراتيجي بالمسؤولية عن رصد
المبادئ المتفق عليها والتي تقوم عليها خطة اإلستجابة.

تستند أهداف ومخرجات ومستهدفات ومؤشرات القطاعات على
األهداف االستراتيجية لخطة اإلستجابة اإلنسانية والنتائج المشتركة بين
القطاعات ذات الصلة .مؤشرات النتائج تظهر مساهمات مشاريع أعضاء
القطاعات لتلخيص األنشطة األساسية وتسليط الضوء على اإلنجازات
الرئيسية لهذا القطاع .ويدل هذا مؤشراً على ما إذا كان القطاع يسير
على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه والوصول إلى مناطق جغرافية
مختلفة .وسيتم استخدام مؤشرات من الخطط القطاعية لرصد مدى
الوصول إلى المحتاجين على أساس شهري (.) 4 Ws

إطار رصد اإلستجابة

اإلبالغ

سيتم رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف ونتائج خطة اإلستجابة
اإلنسانية باستخدام إطار النتائج المشتركة بين القطاعات في خطة
اإلستجابة اإلنسانية وأهداف وأنشطة ومؤشرات القطاعات المحددة
النتائج (المرفق  .)2إن الرصد المنتظم للنتائج المحققة مقابل الموارد
المخصصة ضروري لتحسين الشفافية والمسؤولية أمام المتضررين
والجهات المانحة والسلطات السورية ،والزمالء العاملين في المجال
اإلنساني .وسوف يساعد على توفير قاعدة أدلة التخاذ القرارات،
ومعالجة أوجه القصور وسد الثغرات ،وتعديل خطط اإلستجابة.

ستكون بيانات الرصد متاحة للعموم على الموقع اإللكتروني لالستجابة
اإلنسانية بشكل شهري .وسوف يصدر تقرير الرصد الدوري ( )PMRفي
شهر يوليو/تموز وسيصدر تقرير نهاية العام في يناير/كانون الثاني 2017
لتسليط الضوء على التقدم المحقق مقابل األهداف المحددة .وسوف
تشمل هذه التقارير بيانات وتحاليل منقحة لتعديل خطط اإلستجابة ولكي
تسترشد بها القرارات االستراتيجية .وسوف تناقش األمم المتحدة النتائج
التي توصلت إليها تقارير الرصد الدورية مع الحكومة السورية وتستعرض
التقدم المحرز بشكل ربع سنوي.

الجدول الزمني لدورة البرامج اإلنسانية

ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

٢٠١٨

٢٠١٧

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻣﺎرس

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ
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موجز

اإلحتياجات واألهداف
والمتطلبات
أشخاص بحاجة للمساعدة

 13.5مليون

20

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ/اﻟﻘﻄﺎع
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

أشخاص مستهدفون

9
 12.8مليون تقديم خدمات
مليون مساعدة مباشرة

متطلبات (دوالر أمريكي)

 3.4مليار

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
١,٣٤٤,٦٦٤,٠٣٧

اﻟﻤﺄوى  /اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

٤٧٥,٥٣٩,٤٩٢

اﻟﺼﺤﺔ

٤٥٩,٢٤٨,١٢١

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

٢٩٤,٥٧٨,٠٧٩

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٢٦٥,٤٥٣,٠٢١

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

٢١٩,٩٤٤,٠٠٩

اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ

١٧٣,٤٧٦,٧١٥

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

٧٠,٠٨٩,٦٧٦

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

٥٦,٨١٠,٦٦١

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت وإدارﺗﻬﺎ

٣٠,٦١٩,٥٤٨

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

١٦,٤٩٨,٧٤٠

اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

٨٧٠,١٧٠

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد

-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 ٣٫٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

الجزء األول  :زجوم بلطتملاو فادهألاو تاجايتحإلا

الجزء الثاني:
خطط اإلستجابة التشغيلية
الحماية

تنسيق المخيمات وإدارتها

المأوى والمواد غير الغذائية

األمن الغذائي والزراعة
التغذية

المياه والصرف الصحي والنظافة

اإلنعاش المبكر وسبل العيش
التعليم
الصحة

الخدمات اللوجستية

االتصاالت في حاالت الطوارئ

التنسيق
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المحتاجون للمساعدة

 13.5مليون
المستهدفون

 9.7مليون
المتطلبات (دوالر أمريكي)

 294مليون
عدد الشركاء

86
22

1

هدف الحماية األول
تحسين حماية األشخاص
المعرضين للخطر بسبب تبعات
األعمال العدائية ,من خالل
أنشطة الحماية المصممة خصيصاً
لمنع انتهاكات الحقوق واإلستجابة
لها واالمناصرة ضد انتهاكها.

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين ٢
 ,و3

٢

هدف الحماية الثاني
تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في
المجال اإلنساني والجهات
المسؤولة على تقييم إحتياجات
الحماية وتحليلها والوقاية منها
واإلستجابة لها ،مع التركيز على
الجهات الفاعلة الوطنية وعلى
مستوى المجتمع المحلي.

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين ٢
 ,و3

الحماية
تحليل
على الرغم من الزيادة الكبيرة التي طرأت على
استجابات وخدمات الحماية 17في جميع أنحاء البالد في
عام  ،2016فقد ظلت الصورة العامة هي أن الناس في
جميع أنحاء سوريا يتعرضون للعديد من مخاوف
الحماية .يعيش عدد كبير من السكان يومياً ,في أجزاء
مختلفة من البالد ,في خوف ويواجهون مخاطر حماية
بسبب طريقة تنفيذ العمليات القتالية .وفي حين أن
الكثير من المتضررين يستطيعون الوصول إلى
المساعدات اإلنسانية التي تشتد الحاجة إليها ،فإن
الحصول على هذه المساعدة يمكن أن يصبح محفوفاً
بالمخاطر في بعض المناطق ,خاصة بوجود مزاعم عن
االستغالل والتمييز من قبل المنظمات اإلنسانية خالل
توزيع تلك المساعدات .ويبين تزايد حدوث قضايا حماية
متعددة ,تقريبا في كل المناطق التي أجرت بها األمم
المتحدة وشركاؤها في المجال اإلنساني 18دراسات
استقصائية ,أن معظم مخاوف الحماية مترابطة فيما
بينها .وقد تم تحديد القرب من األعمال العدائية،
والنزوح ،والفقر المتزايد ،وانفصال أفراد األسرة ،وعدم
وجود وثائق مدنية باعتبارها من العوامل الحرجة التي
تزيد من مخاطر الحماية وهشاشة السكان في سوريا،
وتشكل تحديات لبيئة الحماية .وبسبب األزمة وتأثيرها
اإلنساني ،فقد برزت قضايا المساكن واألراضي
والملكية ،بما في ذلك ضمان حقوق الملكية ،كشواغل
حماية حرجة تشكل عقبات فورية وطويلة األجل أمام
بيئة الحماية في سوريا  -جنباً إلى جنب مع نقص
الوثائق المدنية الذي غالباً ما يكون مرتبطاً بها.
ال تزال االنتهاكات الجسيمة 19لحقوق الطفل مستمرة
بال انقطاع ،وقد لقي عدد غير محدد من األطفال
مصرعهم أو تشوهت أجسادهم بسبب األعمال
ويقدر أن تجنيد واستخدام األطفال في
العدائيةُ .
األعمال القتالية ،وال سيما المراهقين منهم ،منتشر
 .17مع إدراك أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية األساسية عن
حماية المدنيين .تعرف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الحماية
بأنها "جميع األنشطة التي تستهدف تحقيق االحترام الكامل لحقوق
الفرد ،وفقاً لنص وروح القوانين ذات الصلة (أي قانون حقوق اإلنسان
( ،)HRLوالقانون الدولي اإلنساني  ،وقانون الالجئين)" (سياسة اللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت لحماية النازحين .)1999
 .18تستند بيانات قطاع الحماية إلى مفهوم الحدوث .إن التبليغ عن
حدوث مؤشر في الموقع الذي تم تقييمه خالل أي من عمليات جمع
بيانات "اللمحة العامة عن اإلحتياجات اإلنسانية" ،يعني أنه حدث في
الناحية .وقد تعكس البيانات حدوث المؤشر مرة واحدة أو عدة مرات  -ال
يفترض قطاع الحماية أن المؤشر المذكور قد حدث في جميع أنحاء
الناحية ،على الرغم من أن هذا قد يكون الحال في بعض القضايا.
 .19تشمل االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل :مقتل أو تشويه
األطفال؛ تجنيد األطفال أو استخدامهم في القوات والجماعات
المسلحة؛ والهجمات على المدارس أو المستشفيات؛ واالغتصاب وغيره
من أشكال العنف الجنسي ضد األطفال؛ واختطاف األطفال؛ ومنع
وصول المساعدات اإلنسانية إلى األطفال .القرار ،))2005 1612/S/RES
الذي تم تعزيزه بالقرارات ،2068/S/RES )2011( ،)2009( 1882/S/RES
.)2012( 2068/S/RES

على نطاق واسع ,كما تشير التقارير إلى أنه آخذ في
االزدياد .ال تزال عمالة األطفال 20مصدر قلق ،ال سيما
في أشكالها األكثر خطورة ,وتؤثر بشكل خاص على
األوالد الذكور .21كما ُذكر االنفصال عن مقدمي الرعاية،
وفي بعض الحاالت ،ترك األطفال من دون ترتيبات رعاية
كافية.
وقد سبب النزوح المستمر ،والتعرض للعنف ،والفقر
المتزايد ،والنقص المستمر في فرص الحصول على
الخدمات وحتى أبسط الضروريات األساسية ،ال سيما
في المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها
محاصرة ،أضراراً كبيرة لألطفال وتسبب بمحنة شديدة
وبحرمان متعدد من حقوق الطفل.
ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي شائعاً في
حياة النساء والفتيات .أسهم طول فترة األزمة،
باإلضافة إلى عدم تكافؤ السلطة بين الرجال والنساء
في بعض المناطق ،إلى تطبيع هذا العنف ،وخاصة
فضال عن الخوف من
العنف المنزلي والزواج المبكر،
ً
العنف الجنسي .وهناك أشكال محددة من
االستغالل الجنسي آخذة في الظهور في بعض
المناطق ،على سبيل المثال ،من خالل حاالت الزواج
المؤقت والمتكرر .ال تزال هناك تحديات كبيرة تعيق
ضمان توفير خدمات متخصصة في مجال مكافحة
العنف القائم على النوع االجتماعي ،وضمان شعور
الناجيات من هذا العنف باألمان لإلبالغ عن الحوادث.
هناك مناطق عديدة ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر غير
المنفجرة مما يشكل تهديد ًا للمدنيين في المناطق
ويعرض األطفال بشكل خاص للخطر ،ال سيما
المتضررة،
ّ
الذكور منهم .كما أنه يزيد من الفقر بسبب فقدان
األراضي المنتجة ،ويقوض فرص التعافي .وقد تلوثت
البنى التحتية الرئيسية ،مثل المساكن والمدارس والمراكز
الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي ،وستظل غير
آمنة لالستخدام ،وهذا يعني الحاجة إلى التوعية بالمخاطر،
وتقديم المساعدة (الطبية والنفسية واالجتماعية
األساسية) إلى الضحايا ،وتعزيز إدماج األنشطة اإلنسانية
المتعلقة باأللغام في القطاعات األخرى.
لم تتغير التحديات التي تواجه قطاع الحماية بشكل
كبير .ما تزال هناك ثغرات في التغطية ،وخاصة في
 .20لم تتضمن البيانات التي تم جمعها في التقييمات السابقة أمثلة
على" أسوأ أشكال عمالة األطفال" فيما عدا التسول .وبغرض جمع
البيانات هذا العام ،حاول القطاع تعميق فهم هذه المسألة عن طريق
إدراج بعض الخيارات اإلضافية .هذه األمثلة ليست إلزامية وتم اختيارها
بناءا على فهم بعض أنواع عمالة األطفال التي تحدث في سوريا مع
االستدالل بمراجعة لألدبيات المتوفرة .يرجى الرجوع إلى المادة  3من
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182للحصول على تعريف شامل
"ألسوأ أشكال عمالة األطفال".
 .21استخدام األطفال في أنشطة غير مشروعة (أنشطة غير قانونية
أو جرائم) يمكن أن يشمل على سبيل المثال ال الحصر ،إنتاج وتهريب
المخدرات ،واالتجار بالبضائع أو باألشخاص ،والسرقة والنهب.
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هدف الحماية الثالث
حصول الناجين من العنف القائم
على النوع االجتماعي على
خدمات متخصصة ذات جودة,
واتخاذ التدابير لمنع مخاطر العنف
القائم على النوع االجتماعي والحد منها

المناطق المصنفة على أنها األكثر حاجة ،واألكثر تضرراً
من العنف والتي تضم أكبر عدد من النازحين .كما أن
حجم انهيار الخدمات االجتماعية في مناطق كثيرة من
البالد يعني أن جودة وكمية هذه الخدمات ،حتى في

خريطة شدة اإلحتياجات

+

المناطق التي يمكن الوصول إليها ،غير كافية لتلبية
حجم االحتياج .وال يزال وصول المساعدات اإلنسانية,
والتمويل  ،والقدرة على التنفيذ من العوامل الهامة
التي تعرقل اإلستجابة.

-

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين ١
،و٢

٤

هدف الحماية الرابع
الحد من تأثير مخاطر المتفجرات

يتعلق باألهداف
االستراتيجية ١
 ,و3

،و ٢

٥

UNDOF
administered
area

هدف الحماية الخامس
فرص متزايدة وأكثر إنصافاً
لحصول الفتيان والفتيات على
تدخالت ذات جودة لحماية
الطفل في المناطق المستهدفة ،بما
يتماشى مع "المعايير الدنيا لحماية
الطفل في العمل اإلنساني".

يتعلق باألهداف االستراتيجية ١
 ,و3
،و ٢

استراتيجية اإلستجابة
إن تدخالت الحماية الفعالة ذات طابع نوعي وتتطلب
مهارات متخصصة ،ووجود برامج مستدامة ،وإمكانية
الوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدة .ويختلف
السياق التشغيلي في سوريا وفقاً إلمكانيات
الوصول :بحيث يتراوح نطاق الوصول هذا من
المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها
محاصرة ويصعب الوصول إليها ،حيث الوصول بشكل
فعال متاح بشكل متقطع من خالل القوافل
اإلنسانية والبرامج المدارة عن بعد ،22إلى المناطق
التي يتيسر فيها الوصول المباشر وتنفيذ برامج
الحماية المستدامة .إن اإلحتياجات معقدة في جميع
المناطق .وفي عام  ،2017سيسعى قطاع الحماية
إلى البناء على ما تم إنجازه في عام  2016من خالل
شبكة قطاع الحماية اآلخذة بالتوسع والتي تضم
مراكز مجتمعية 23ووحدات متنقلة ومتطوعي الوصول
ومحامين يقدمون المشورة والمساعدة القانونية
وفقاً لإلطار الوطني ،كذلك من خالل دعم مؤسسات
الدولة ،والمبادرات المجتمعية ،والمنظمات غير
الحكومية المحلية ،ومن خالل تحسين الروابط مع
القطاعات األخرى .إن خطة القطاع تمنح األولوية
 .22ليس هناك تعريف متفق عليه عالمياً  ،على الرغم من أن الوكاالت
اإلنسانية تنظر إلى إدارة البرامج عن بعد بوصفها مجموعة من النماذج
والطرائق التشغيلية التي تُ ستخدم عند تقييد وصول الوكالة المنفذة
األساسية إلى موقع التنفيذ لفترة طويلة من الزمن.
 .23المراكز المجتمعية هي أماكن عامة آمنة يمكن للنساء والرجال
والفتيان والفتيات من خلفيات متنوعة االلتقاء بها لتنفيذ أنشطة
اجتماعية وترفيهية والحصول على خدمات الحماية المتكاملة بدءاً من
المساعدة القانونية والتعليم ودعم سبل كسب العيش إلى تقديم الدعم
النفسي واالجتماعي والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي
واإلستجابة له وبرامج حماية الطفل ،وفقاً إلحتياجاتهم اإلنسانية.
وباإلضافة إلى ذلك ،تتواصل المراكز المجتمعية مع المجموعات
السكانية موضع االهتمام وتنفذ أنشطة توعية.

وتعزز وتصمم البرامج التي تثبت تحقيق فوائد
الحماية .ويعتزم القطاع مواصلة تقييم اإلحتياجات
الخاصة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلحتياجات
الخاصة بهدف التصدي بشكل أفضل لمخاوف
الحماية الخاصة بهم وتقديم خدمات مجتمعية
متكاملة لهم.

الوقاية وتخفيف المخاطر
إن الوقاية من مخاطر الحماية جزء ال يتجزأ من
اإلستجابة ،وتؤدي إلى زيادة القدرة على التعامل مع
عواقب األعمال العدائية الجارية وتجنب وقوع مخاطر
الحماية .وسوف تشمل جهود الوقاية( :أ) تعزيز رصد
الحماية إلى أقصى حد ممكن بالتعاون مع الدولة
السورية ،عن طريق بناء قدرات مراقبي الحماية وتعزيز
البنى اإلنسانية المجتمعية ؛ (ب) تحسين قدرة سلطات
ُ
الحكومة ,والمنظمات غير الحكومية المحلية ,وأعضاء
المجتمع المحلي على تحديد وتخفيف آثار تهديدات
الحماية من خالل برامج بناء القدرات الهادفة؛ (ج) تعزيز
الحماية المجتمعية ،من خالل زيادة مشاركة المجتمع
المحلي ودعم آليات صمود المجتمعات المحلية ؛ (د)
زيادة دعم سبل العيش لألسر واألفراد المعرضين
للخطر ،واالستمرار في إعطاء األولوية للحصول على
الوثائق المدنية ،وتقديم المشورة أو المساعدة
القانونية بشأن وثائق الملكية للمتضررين ،وتجديد
جهود جمع شمل األسر حيثما كان ذلك ممكناً؛ (ه)
دعم القطاعات والجهات المعنية األخرى في جهودها
لتحديد مخاوف الحماية الخاصة بكل قطاع والوقاية
منها من خالل االمشورة التشغيلية والتحليل وتعميم
الحماية من خالل التزام مبدأ" عدم إلحاق األذى" في
التحليل وتصميم البرامج.
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خدمات الحماية واإلستجابة:
وباإلضافة إلى ذلك ،سوف تشمل إجراءات اإلستجابة لالنتهاكات واالعتداءات
تقديم الخدمات المتخصصة ،مثل المعلومات وتقديم النصيحة والمشورة،
والمساعدة في القضايا المتعلقة بالحقوق والخدمات (وثائق الحالة المدنية
والمساكن واألراضي والممتلكات) ،بما في ذلك الوضع المدني القانوني
متكامال ومترابطاً حيثما
ووثائق الملكية .وسوف يكون تقديم هذه الخدمات
ً
كان ذلك ممكناً .كما سيتم تقديم المساعدة لذوي اإلحتياجات الخاصة ،بما
في ذلك الخدمات النفسية واالجتماعية وتدخالت الصحة العقلية،
والمساعدة العينية ،وإدارة الحالة ،24واإلحالة إلى الخدمات ذات الصلة في حال
توفرها .وسيتم تصميم عمليات التقييم ورصد الحماية بالتعاون مع الحكومة
السورية عندما يكون ذلك ممكناً ،من أجل فهم الوضع والبقاء في وضع
أفضل لالستجابة لالنتهاكات واالعتداءات (عند اإلمكان) وإحالتها.

اإلستجابة المتكاملة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي:
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تهدف اإلستجابة لقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي إلى ضمان
حصول الناجين من هذا العنف على الخدمات المتخصصة ،والوقاية منه
وتخفيف آثاره .وستركز اإلستجابة على اإلحتياجات المحددة للفئات األكثر
ضعفاً .وفي حين أن بعض أشكال العنف الجنسي كانت تمثل مشكلة في
سوريا قبل األزمة ،فقد أصبحت جوانب إضافية من العنف ضد النساء
والفتيات كالعنف الجنسي وسوء المعاملة والتحرش والعنف المنزلي أكثر
وضوحاً وتزايداً خالل األزمة .وتعتبر الفتيات المراهقات معرضات بشكل
خاص لخطر زواج األطفال والعنف الجنسي .كما أن األسر التي تعيلها نساء
معرضة بشكل خاص لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي .وقد تم
اإلبالغ في بعض المناطق التي شملتها الدراسة أن المطلقات تواجهن
وصمة العار والمطلقات واألرامل معاً تواجهن التمييز ،بما في ذلك تهديد
حصولهن على المساعدات اإلنسانية .وفي بعض المناطق ،تواجه النساء
والفتيات زيادة في القيود المفروضة على حركتهن بسبب انعدام األمن،
والقواعد التي تفرضها الجماعات المتطرفة وعدم وجود أفراد من األسرة
يستطيعون مصاحبتهن إلى مواقع الخدمات .ويمكن أن يتعرض األوالد
أيضاً لخطر العنف الجنسي وزواج األطفال.
وتشمل المجاالت الرئيسية لالستجابة ما يلي( :أ) زيادة توفير خدمات
متخصصة ذات جودة لمواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي في
مناطق إضافية  -مع التركيز على الدعم النفسي واالجتماعي ،وإدارة الحالة،
وتعزيز مسارات اإلحالة ،وإنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات؛ (ب) تبني
مقاربات لتعزيز حماية وتمكين الفتيات المراهقات؛ (ج) تعزيز التعاون بين
القطاعات لزيادة فرص كسب العيش للنساء ،وخاصة للنساء المعيالت
ألسرهن وللمراهقات األكبر سناً(،د) توسيع نطاق خدمات اإلدارة السريرية
لحاالت االغتصاب بالتعاون مع قطاع الصحة؛ (ه) تحسين اإلستجابة الطارئة
والمشاركة في القوافل المشتركة بين الوكاالت المتجهة إلى المناطق
المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها.

اإلجراءات المتعلقة باأللغام:
تشمل اإلستجابة المقترحة لإلجراءات المتعلقة باأللغام في عام 2017
التوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا بالتعاون مع الحكومة السورية
عندما يكون ذلك ممكناً .وتتضمن استجابة اإلجراءات المتعلقة باأللغام
 .24سيتم تقديم خدمات إدارة الحاالت مع مراعاة األنظمة الوطنية وبما يتماشى مع المعايير
الدولية ،بما في ذلك تلك المنصوص عليها في القانون الدولي الذي تُ عتبر سوريا طرفاً فيها .ويجب أن
تكون حماية األطفال والنساء في الوقت المناسب هي االعتبار األول ،وفقاً للمبادئ اإلنسانية لتقديم
المساعدة دون تحيز وعلى أساس الحاجة ،وضمان سالمة وكرامة الفئات األكثر ضعفاً.

في عام  2017أيضاً رعاية وتأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة ،بما في ذلك
26 25
الناجون من الحوادث الناجمة عن االنفجارات، .

حماية الطفل:
تماشياً مع اإلطار االستراتيجي لمبادرة "ال لفقدان جيل" ،سوف تسعى
استجابة حماية الطفل إلى تحسين فرص الحصول على خدمات حماية الطفل
ذات جودة من خالل( :أ) توسيع نطاق تغطية تدخالت حماية الطفل
المجتمعية 27ذات الجودة كوسيلة لتعزيز الوقاية والتخفيف من مخاطر
الحماية ،من خالل البرامج التي تتصدى للممارسات المؤذية وأليات التكيف
السلبية (مثل زواج وعمالة األطفال وانضباط الطفل)؛ (ب) تحسين نوعية
الخدمات المتخصصة في حماية الطفل ،بما في ذلك إدارة الحالة ،لتلبية
إحتياجات األطفال الناجين أو المعرضين لخطر العنف واإلساءة واالستغالل.
وسوف يشمل ذلك ضمان وجود الحد األدنى من األخصائيين االجتماعيين
المحترفين ليعملوا مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية،
ومنهجة الجهود الرامية إلى بناء قوة عمل مستدامة لحماية الطفل كوسيلة
لتوسيع نطاق الوصول إلى المحتاجين للمساعدة .ستعطى األولوية للعمل
مع القطاعات األخرى من أجل اإلستجابة بطريقة أشمل للقضايا المعقدة
مثل عمالة األطفال .سيتم دعم عمل القطاع الفرعي لحماية الطفل عبر
توثيق انتهاكات حقوق الطفل لالستناد إليها في وضع البرامج وفي المناصرة,
وذلك في إطار "آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال"
التي تستند إلى تكليف من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة (،SCR1612
 .)2005كما وستعطى األولوية للمناطق المصنفة على أنها األكثر شدة وفق
مقياس شدة االحتياج لقطاع الحماية – على سبيل المثال ال الحصر ،المناطق
المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة وصعبة الوصول واألكثر
تضرراً من القتال والعنف ،والمناطق التي تضم أكبر عدد من األطفال
المحتاجين للمساعدة.

تحليل 28مخاطر الحماية والتدابير المخففة
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قام قطاع الحماية ,من خالل جهد جماعي من قبل أعضاء ومنسقي القطاع,
 .25في سياق اإلجراءات اإلنسانية المتعلقة باأللغام ،يشير "الحدث" إلى واقعة أدت إلى إصابة أو قد
تؤدي إلى إصابة  .تشير "اإلصابة" إلى واقعة غير مرغوب فيها ويترتب عليه أذى .انظر المعايير الدولية
لإلجراءات المتعلقة باأللغام  ،.10.4معجم مصطلحات وتعاريف واختصارات اإلجراءات المتعلقة باأللغام:
HTTP://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/imasGlossary_of_mine_action__04.10_IMAS/04-international-standards/english/series
terms__definitions_and_abbreviations.pdf
 .26يتم تشجيع المنظمات اإلنسانية على استكشاف سبل التعاون مع الحكومة السورية في جميع
مكونات اإلجراءات اإلنسانية المتعلقة باأللغام ،وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العامة رقم .182/46
 .27تهدف برامج الطفل المجتمعية إلى الحد من مواطن الضعف والمخاطر التي يتعرض لها األطفال
من خالل بناء بيئة وقائية على مستوى األسرة والمجتمع .وينطوي ذلك على المشاركة الفعالة
للمجتمعات المحلية فيما يتعلق بشواغل حماية الطفل ،وذلك لتعزيز الممارسات الوقائية وتشجيع
التغيرات االجتماعية والسلوكية للتصدي للممارسات السلبية أو الضارة.
 .28أجرى كل قطاع تحليال لمخاطر الحماية من خالل التحليل الدقيق ألهداف وأنشطة القطاع في إطار
اإلستجابة لألزمة السورية .ومن خالل هذا التحليل ،يمكن للقطاعات أن تحدد المخاطر المحتملة التأثيرات
السلبية غير المقصودة للتدخالت المخطط لها ،وإجراء تعديالت لتخفيف آثار هذه المخاطر والوقاية منها .في
الواقع ،هذا التحليل هو عنصر رئيسي في مبدأ "عدم إلحاق الضرر" .وقد ُأجري تحليل مخاطر الحماية على
أساس التوجيهات التالية )1 :معايير اسفير "مبدأ الحماية رقم  :1تجنُ ب األنشطة التي تسبب مزيد ًا من الضرر
للناس .ينبغي للمشاركين في اإلستجابة اإلنسانية اتخاذ التدابير الالزمة لتفادي أو تقليل أي آثار سلبية ناتجة
عن تدخالتهم ،وال سيما مخاطر زيادة تعريض الناس للخطر أو النتهاك حقوقهمhttp://www.( .
avoid-exposing-people-to-further-harm--1-spherehandbook.org/en/protection-principle
 -)/as-a-result-of-your-actions؛  .2دليل حماية النازحين ،الجزء الرابع "المخاطر المتعلقة بالحماية :منع
حدوثها وتخفيف حدتها واإلستجابة لها".
" .29تدابير التخفيف" في سياق تحليل مخاطر الحماية هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من
احتمال حدوث تأثير سلبي و  /أو التقليل من حدة التأثير السلبي إذا حدث.
 .30هذا القسم ذو صلة تامة بالعمليات الداخلية التي تقوم بها األمم المتحدة وشركاؤها في
المجال اإلنساني.

الجزء الثاني :ةيامحلا

بتحليل مخاطر الحماية في خطته لعام  .2017وتم تحديد عدد من المخاطر
المحتملة وتدابير التخفيف من آثارها بهدف التصدي لها .وفيما يلي تفاصيل
عن مجموعة مختارة من المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف من آثارها.
يتطلب توفير خدمات الحماية ،مثل الدعم النفسي واالجتماعي ،وتقديم
المشورة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ،ودعم حماية
الطفل ،وجود موظفين لديهم مهارات متخصصة وتدريب منتظم .وهناك
خطر في أن يحاول موظفون غير مؤهلين تقديم هذه الخدمات ،مما
سيؤدي إلى إلحاق الضرر باألشخاص والمجتمعات المحلية المحتاجة
للمساعدة ولمقدمي الخدمة .ويمكن تخفيف آثار هذه المخاطر من خالل
التدريبات المنتظمة ،ومن خالل قيام موظفي الحماية في الوكالة
المنفذة برصد دقيق لتنفيذ المشروع ولاللتزام بالمعايير الدنيا (على
سبيل المثال ،اسفير أو المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت) فيما يتعلق بمخرجات المشروع .وبالنظر إلى الطبيعة النوعية
لتوفير خدمات الحماية ،فال مناص من حصول بعض المجتمعات المحلية
على الخدمات وحرمان البعض اآلخر منها .مما قد يؤدي إلى توترات
مجتمعية فيما يخص الحصول على الخدمات والفرص .ويمكن تخفيف
هذا الخطر من خالل وضع خريطة شاملة للخدمات المقدمة ومن خالل
وجهود التواصل .إن ضمان سرية 31الخدمات المتعلقة بالحماية أمر بالغ
األهمية .على سبيل المثال ،خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي
يعرض
تدعم تعافي الناجين وشفائهم ،ولكن انتهاك السرية يمكن أن ّ
الناجين لخطر كبير .وقد تقاوم المجتمعات المحلية االنخراط في
موضوعات العنف القائم على النوع االجتماعي وتمنع النساء والفتيات
في نهاية المطاف من الذهاب إلى أماكن آمنة .سوف يعمل القطاع
باستمرار على بناء قدرات مقدمي الخدمات لضمان إدماج مبادئ
السالمة والسرية في اإلستجابة ،وسوف يعمل مع المعنيين لضمان
قبول تلك الخدمات.
تشمل المخاطر المرتبطة بمبادرات رصد الحماية في بعض المناطق نقص
الخدمات الالزمة لالستجابة للمشاغل الفردية ،وتعطل الخدمات مما يؤدي
إلى عدم اإلنصاف .هذه المخاطر يمكن أن تتفاقم بسبب توقعات المجتمع
المحلي أو األفراد بالتوصل إلى حل للمشكلة من خالل توفير المعلومات.من
الضروري ،لتخفيف آثار هذه المخاطر ،التأكيد على التواصل الواضح مع وعلى
االنخراط مع المجتمعات المحلية لضمان واقعية التوقعات .ويجب على
العاملين في المجال اإلنساني تفادي جمع معلومات من شأنها رفع توقعات
المستفيدين في الحصول على تعويض أو في توفير خدمات ال يمكن
تقديمها .يمكن لدعم تطوير مسارات اإلحالة ونشر مفهومها على نطاق
واسع أن يؤدي إلى التخفيف من حدة المخاطر .وعلى الرغم من أن قضايا
المساكن واألراضي والممتلكات والوثائق المدنية ال تزال على قمة أولويات
العمل اإلنساني بالنسبة للمجتمعات المحلية في سوريا ،إال أن تطور األزمة
يعرض من يقدمون هذه المساعدات أو من يحصلون
واإلستجابة اإلنسانية قد ّ
عليها يحصلون لمخاطر الحماية .إن تقديم استجابة مستنيرة قائمة على أساس
فهم الجهات الفاعلة ذات الصلة ،والشبكات االجتماعية وهيكلية السلطة في
المجتمعات المحلية قبل إعداد البرامج هو أمر ضروري لتخفيف بعض المخاطر.
وتعتبر الدعوة إلى عدم التمييز ضد األفراد ،أو االنتقام منهم بصرف النظر عن
نوع الوثيقة التي يمتلكونها وسيلة للحد من المخاطر على المدى المتوسط.
 .31ص  512من دليل حماية النازحين داخلياً "السرية :االلتزام بأن المعلومات المتعلقة بشخص ما،
والتي يتم الكشف عنها في عالقة ثقة ،لن يتم الكشف عنها أو إتاحتها ألشخاص أو كيانات غير
مصرح لهم عبر طرق ال تتفق مع التفاهم الذي تم بموجبه الكشف األصلي عنها أو بدون الحصول
على إذن مسبق ".في برامج العنف القائم على النوع االجتماعي ،هذا يعني ضمان سرية البيانات
الشخصية لحالة العنف القائم على النوع االجتماعي الفردية.

أولويات اإلستجابة
سيمنح قطاع الحماية األولوية لعدة أنواع من التدخالت عبر بيئات العمل
والوصول المختلفة في سوريا ،آخذا بعين االعتبار إحتياجات وثغرات الحماية
المنتشرة على نطاق واسع في سوريا ،وحقيقة أن تدخالت الحماية
الهادفة تتطلب مشاركة مستمرة من قبل المؤسسات الحكومية
والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي واألفراد ،وضرورة توفير
حماية أفضل ألولئك الموجودين في سوريا أينما أمكن تحقيق ذلك.
ويتراوح ذلك بين المناطق التي يتعذر الوصول إليها بسبب القيود األمنية،
بما في ذلك المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة
وصعبة الوصول ,والمناطق األكثر تضرراً من العنف ،والمناطق التي يمكن
الوصول إليها بشكل مستمر ولكن خدمات الحماية غير كافية فيها.
وتشمل استجابة القطاع أربعة مكونات ذات أولوية )1 :توفير وتوجيه استجابة
وخدمات طارئة  /منقذة للحياة للنازحين حديثاً والمجموعات السكانية التي
تيسر الوصول إليها حديثاً؛  )2توسيع نطاق خدمات الحماية ،وتحسين نوعيتها،
في المناطق التي يمكن الوصول إليها من خالل توسيع نطاق التغطية
الجغرافية وزيادة تقديم الخدمات ،والقدرة على التوعية ،من خالل الفرق
الجوالة؛  )3التنسيق وبناء القدرات مع الجهات اإلنسانية الفاعلة لدعم
المعلومات ومناصرة قضايا الحماية ،وجهود "عدم إلحاق الضرر" ؛  )4المناصرة
القائمة على األدلة مع حاملي المسؤولية 32نيابة عن األشخاص المتضررين.
سوف تمنح استجابة العنف القائم على النوع االجتماعي األولوية لتوفير
الخدمات المتخصصة في هذا المجال (بما في ذلك الدعم النفسي واالجتماعي
وإدارة الحالة) إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات .ويهدف القطاع إلى تعزيز
القدرة على اإلستجابة عبر الخدمات المتنقلة وأثناء حاالت الطوارئ والنزوح
الحادة .وسوف يقوم القطاع الفرعي المسؤول عن العنف القائم على النوع
االجتماعي بتطوير وتوسيع نطاق التعاون المناسب بين القطاعات لزيادة توافر
خدمات اإلدارة السريرية لحاالت االغتصاب ،وفرص كسب العيش ،خاصة بالنسبة
لألسر التي تعيلها نساء والمراهقات الكبيرات .كما ستُ منح األولوية
لالستراتيجيات الرامية إلى تعزيز حماية وتمكين الفتيات المراهقات.
وسوف تعطي استجابة حماية الطفل األولوية وذلك لدعم برامج حماية
الطفل المجتمعية 33في المناطق المستهدفة وفقاً لالحتياج من أجل
تعزيز قدرات األطفال واألسر والمجتمعات المحلية على مواجهة آثار
األزمة ،والتخفيف من آثار مخاطر الحماية المتعددة التي تواجه األطفال
كل يوم .وسيتم دعم خدمات حماية الطفل المتخصصة ،بما في ذلك
إدارة الحالة ،للناجين من الفتيات والفتيان أو المعرضين للخطر حيثما تكون
هناك قدرة مناسبة وتمويل متوفر .كما سيتم دعم االستجابات متعددة
القطاعات التي تساهم في تحقيق نتائج حماية الطفل ،على سبيل
المثال ،في الجهود مع قطاعي سبل العيش والتعليم لتعزيز اإلستجابة
لعمالة األطفال.
 .32المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي ،وثيقة األمم المتحدة ،2.Add/53/1998/4.E/CN
 11فبراير/شباط  ،1998المبدأ "( )1( 3يقع على عاتق السلطات الوطنية ،في المقام األول وفي
نطاق واليتها ،واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدات اإلنسانية للنازحين داخلياً)" .؛ و)1( 25
("يقع على عاتق السلطات الوطنية ،في المقام األول ،واجب ومسؤولية تقديم المساعدات
اإلنسانية للنازحين داخلياً ") [نشرت في "توجيهات أكسفورد بشأن القانون المتعلق بعمليات اإلغاثة
اإلنسانية في حاالت النزاع المسلح" ،الحاشية  ،8ص]11 .
 .33تهدف برامج األطفال المجتمعية إلى الحد من مواطن الضعف والمخاطر التي يتعرض لها
األطفال من خالل بناء بيئة وقائية على مستوى األسرة والمجتمع .وتتضمن المشاركة الفعالة مع
وبواسطة المجتمعات المحلية لمواجهة الشواغل المتعلقة بحماية الطفل لتعزيز الممارسات
الوقائية وتشجيع التغيرات االجتماعية والسلوكية بغرض التصدي للممارسات السلبية أو الضارة.
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الجزء الثاني :ةيامحلا

تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والجنس والعمر
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جهات االتصال
جيسون هيبس
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيhepps@unhcr.org :
كابوسين ماوس دي رولي
الوظيفة :منسق الحماية المشارك في المنهج المتكامل
لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيcapucine.mausderolley@nrc.no :
إليزابيتا برومات
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيbrumat@unhcr.org :
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ح س ب ال ج ن س وال ع م ر

سارة خان
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيkhansar@unhcr.org :
فيكتوريا شيبارد
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيvictoria.shepard@rescue.org :
جولي ستايغر
الوظيفة :منسق مركز األردن
البريد اإللكترونيsteiger@unhcr.org :
دينيس أرديس
الوظيفة :منسق مركز األردن
البريد اإللكترونيdennis.ardis@rescue.org :
بريد شيهان
الوظيفة :منسق قطاع الفرعي المعني بإجراءات إزالة األلغام التابع
للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيbridsh@unops.org :
فرانسيس وليام اوغرادي
الوظيفة :منسق قطاع الفرعي المعني بإجراءات إزالة األلغام التابع
للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيfran@unops.org :

الج ئ ون

جنيفر ميكيل
الوظيفة :منسق القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي
في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا  /مركز األردن
البريد اإللكترونيmiquel@unfpa.org :
وداد بابكر
الوظيفة :منسق القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي
في مركز سوريا
البريد اإللكترونيbabikir@unfpa.org :
ماريا مارغريتا ماغليتي
الوظيفة :منسق القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي
في مركز تركيا
البريد اإللكترونيmaglietti@unfpa.org :
سوزان أندرو
الوظيفة :منسق القطاع الفرعي لحماية الطفل في المنهج المتكامل
لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيsandrew@unicef.org :
كهكشان بينيش خان
الوظيفة :منسق القطاع الفرعي لحماية الطفل في مركز سوريا
البريد اإللكترونيkbkhan@unicef.org :
صموئيل سيساي
الوظيفة :منسق القطاع الفرعي لحماية الطفل في مركز تركيا
البريد اإللكترونيsbsesay@unicef.org :
عبد القادر عبدي
الوظيفة :منسق القطاع الفرعي لحماية الطفل في مركز تركيا
البريد اإللكترونيabdikadir_abdi@wvi.org :

الجزء الثاني :اهترادإو تاميخملا قيسنت

المحتاجون للمساعدة

 6.3مليون

 1.3مليون

(لديهم إحتياجات حادة)
المستهدفون

450,000
المتطلبات (دوالر أمريكي)

 30.6مليون
عدد الشركاء

17
الهدف األول الخاص بتنسيق
المخيمات وإدارتها

1

تقديم مساعدة منسقة ،متعددة
القطاعات ومنقذة للحياة لألشخاص
الذين يعيشون في مواقع النازحين.

يتعلق بالهدف االستراتيجي ١

الهدف الثاني الخاص بتنسيق
المخيمات وإدارتها

٢

نشر المعلومات التشغيلية عن
عمليات النزوح الجماعية المفاجئة.

يتعلق بالهدف االستراتيجي١

الهدف الثالث الخاص بتنسيق
المخيمات وإدارتها

3

تنسيق المخيمات وإدارتها
تحليل
يقدر عدد النازحين داخل سوريا 34بنحو  6.3مليون
شخص ،من بينهم أكثر من مليون شخص في
مخيمات رسمية أو غير رسمية ،أو مراكز إيواء جماعية.
وال تستخدم مواقع النازحين هذه إال كمالذ أخير بعد
أن يستنفد النازحون جميع األصول المالية
وبناء على ذلك ،عادة ما
واالجتماعية األخرى.
ً
تستضيف المخيمات الرسمية والتجمعات غير
الرسمية ومواقع العبور ومراكز اإليواء الجماعية
العديد من النازحين األكثر ضعفاً .يوجد في سورية نحو
 685,000شخص يقيمون في  3,400مركز إيواء،
معظمها مدارس سابقة ،ومستودعات مهجورة،
ومباني بلدية تم تعديلها .35ويحصل أقل من  52من
هذه المراكز الجماعية على خدمات مستمرة متعددة
القطاعات من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني.
حددت المنظمات اإلنسانية ،في المنطقة الواقعة
في نطاق وصول قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها ،
 188تجمعاً من الخيام ومخیماً غیر رسمي تسمح
الظروف بداخلها بتقديم استجابة إنسانیة مستمرة.
ويقيم في مواقع النازحين هذه  314,110فرداً (65,310
رجال ،و 71,530امرأة ،و 87,080فتى ،و 87,190فتاة).
ً
وهذه المجموعات السكانية من بين الفئات األكثر
ضعفاً  ،حيث يعتمد ما يقدر بنحو  85في المئة منهم
36

.34

لمحة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية لعام .2017

على المساعدات اإلنسانية لتلبية أبسط إحتياجاتهم
األساسية .ومع استمرار األعمال القتالية ،من المرجح
أن يستنفد المزيد من النازحين داخلياً مواردهم
األسرية وأن يلجؤوا إلى مخيم 37أو تجمع خيام غير
رسمية أو مركز إيواء جماعي .وقد شهدت مواقع
النازحين هذه نمواً سكانياً مطرداً بنسبة  40في المئة
مقارنة بعام  ،2016ومن المرجح أن يستمر هذا النمو
أو يزداد في حال تدهور الوضع في سوريا.
ومع استمرار األعمال العدائية ،فإن مناحي النزوح
ستظل على األرجح ديناميكية ومستمرة .ومنذ
أكتوبر/تشرين األول  ،2015سجل قطاع تنسيق
المخيمات وإدارتها  804,300عملية نزوح في شمال
سوريا وحده (بما في ذلك حاالت نزوح جديدة
ومتكررة) .وفي شمال سوريا ،سجل قطاع تنسيق
المخيمات وإدارتها معدل نزوح يبلغ في المتوسط
 40,300شخص شهرياً  ،على الرغم من حدوث ارتفاعات
كبيرة ،بما في ذلك نزوح  84,084شخصاً في فبراير/
شباط  .2016وال يزال تتبع هذا النزوح والنازحين داخلياً
ينقذ األرواح عن طريق تمكين استجابة سريعة
ومستنيرة من قطاعات أخرى.
 .37يتبين من تتبع قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها للنازحين داخلياً أن
غالبية النازحين الذين وصلوا مؤخراً إلى المخيمات قد قضوا وقتاً في
أنواع أخرى من المناطق ،على سبيل المثال :.المنازل المستأجرة ,ومع
األسر المضيفة ,وفي مراكزاإليواء الجماعية ،قبل االنتقال إلى مخيم
للنازحين داخلياً.

 .35لمحة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية لعام  :2017تشكل المدارس
 ٪45من جميع المراكز الجماعية والمستودعات  ٪18والمباني البلدية .٪10
 .36يدعم أعضاء مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها مواقع النازحين
في النواحي التالية في محافظات حلب وإدلب وحماة والرقة ودير الزور:
عفرين ،أتارب ،أعزاز ،بداما ،الدانا ،دركوش ،حارم ،الجانودية ،جرابلس،
المنصورة ،الربيع ،سلقين ،سنجار ،تل رفعت.

خريطة شدة اإلحتياجات

+

-

تحسين الجودة المادية
والمساءلة في مواقع النازحين.

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين ١
،و٢

الهدف الرابع الخاص بتنسيق
المخيمات وإدارتها

٤

تعزيز آليات التكيف لدى األسر
والمجتمعات في مواقع النازحين.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

UNDOF
administered
area
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استراتيجية اإلستجابة
في عام  ،2017سيركز قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها على أربعة
مجاالت حاسمة ومترابطة )1( :تقديم مساعدة متعددة القطاعات
منسقة ومنقذة للحياة لألشخاص الذين يعيشون في مواقع النازحين
داخلياً ؛ ( )2نشر المعلومات التشغيلية عن حاالت النزوح الجماعي
المفاجئ في الوقت المناسب؛ ( )3تحسین الظروف المادیة في مواقع
النازحین ومساءلة العاملین بها؛ ( )4تعزيز قدرة األسر على الصمود وآليات
التكيف المجتمعية في مواقع النازحين داخلياً.
مساعدة إنسانية منسقة ومتعددة القطاعات ومنقذة للحياة
لألشخاص الذين يعيشون في مواقع النازحين داخلياً :
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بما أن المخيمات ومراكز الإليواء الجماعية ال تُ ستخدم إال عندما يستنفد
النازحون جميع الخيارات األخرى ،فمن المهم أن تظل هذه المناطق محور
التركيز الرئيسي لالستجابة اإلنسانية في جميع القطاعات ،مع إيالء اهتمام
خاص للمياه والصرف الصحي والنظافة ،والمواد غير الغذائية و المأوى
والغذاء .ويقدم أعضاء قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها (األمم المتحدة
والمنظمات الدولية غير الحكومية) برامج إنسانية منقذة للحياة تركز على
مناطق جغرافية محددة أو على قطاعات محددة .ومن خالل تنسیق
القطاع لعمل أعضائه ،یتم توفیر خدمة شاملة متعددة القطاعات ،قدر
المستطاع ،إلى المقيمین في مواقع النازحین .ولتعبئة هذه الموارد وجعل
اإلستجابة أكثر مساءلة تجاه السكان المتضررين ،ستواصل مجموعة تنسيق
المخيمات وإدارتها جهودها الرامية إلى إنشاء لجان النازحين إلدارة مواقع
النازحين واإلشراف على تقديم الخدمات األساسية.
تحسين إدارة مواقع النازحين والمساءلة
سيظل التركيز الرئيسي منصباً على تشجيع تطوير وتوسيع لجان النازحين
داخلياً وغيرها من هياكل اإلدارة التشاركية .خالل العام الماضي ،تضاعف
خمس مرات عدد المخيمات الرسمية وغير الرسمية التي فيها إدارة خاضعة
للمساءلة .ومن المأمول أن تؤدي التحسينات التي حققتها لجان النازحين
إلى تحقيق قبول أكبر لهذا النمط اإلداري في مواقع النازحين اآلخرين.
ويأمل قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها مضاعفة عدد السكان الذين
يمكنهم الوصول إلى اإلدارة الخاضعة للمساءلة بحلول عام  2017من خالل
التركيز على تنمية القدرات ،وتدريب المنظمات غير الحكومية على إدارة
المخيمات .وسيتم دعم لجان النازحين والهياكل اإلدارية في جهودها الرامية
إلى التواصل مع جميع المقيمين وتسجيل النازحين الجدد وإحالة السكان
ذوي الحاجات الخاصة إلى الخدمات المناسبة وتحديد المشاريع بطريقة
شاملة استناداً إلى أولويات النازحين داخلياً .ومن خالل هذه المبادرات
والمشاركة المستمرة من قبل أعضاء قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها،
تأمل المجموعة في تحسين البنية التحتية الحيوية في  ٪55على األقل من
جميع المخيمات على مدار العام .إن تعزيز البنية التحتية األساسية في
مواقع النازحين أمر ضروري لضمان توفير ظروف كريمة ،وهي خطوة
استباقية أساسية لجعل توفير المساعدة أكثر فعالية من حيث التكلفة.
رصد النزوح
سيواصل قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها تتبع حركة النازحين داخلياً  ،بما
في ذلك النزوح الجماعي المفاجئ ،وتحليل االتجاهات والنوايا .وعندما
يحدث نزوح واسع النطاق ،يبلغ أعضاء القطاع عن وصول وافدين جدد
إلى مناطق عملياتهم .ويتم تجميع هذه المعلومات ومقاطعتها ونشرها
مع تفاصيل دقيقة عن لمواقع تواجد المنظمات اإلنسانية من أجل بدء
اإلستجابة اإلنسانية المنقذة للحياة في جميع القطاعات.

تعزيز آليات التكيف
بما أن الهدف النهائي هو مساعدة النازحين على الخروج بأمان من مواقع
المالذ األخير ،فإن القطاع يتشجع أعضائه على توفير التدريب المهني
وتقديم منح للمشاريع الصغيرة وتمويل الزيارات "الميدانية" إلى النازحين
المستضعفين .وسيؤدي ذلك إلى تقليل االعتماد على المعونة وزيادة
القدرة على الصمود على مستوى األسر والمجتمعات المحلية،
وستمتلك لجان النازحين التجهيزات الالزمة لالستجابة للحرائق ،وتقديم
اإلسعافات األولية ،واإلبالغ عن تفشي األمراض ،وإحالة الحاالت الخاصة
إلى الخدمات المناسبة .وهذا سيجعل موقع النازحين داخلياً أكثر صموداً
في مواجهة الصدمات وأكثر استجابة لحاالت الطوارئ.
إن مقاربة قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها وتصنيفه للمخيمات مبني
على توجيهات القطاع المتعلقة بتقديم المساعدة في المستوطنات
المنشأة حديثاً  ،وبتقييم السالمة ،والتأكد من أن أي مستوطنة جديدة
مبنية على الحاجة وآمنة إلى أقصى حد ممكن .وتتواجد الغالبية العظمى
من المخيمات الرسمية وغير الرسمية في مناطق يمكن للجهات الفاعلة
اإلنسانية الوصول إليها .وإذا تدهور الوضع األمني بالقرب من هذه
المناطق ،فإن قطع تنسيق المخيمات وإدارتها سوف يشجع االنتقال إلى
مواقع أكثر أماناً .وسيواصل القطاع تنفيذ جهود مناصرة مضاعفة لضمان
اإلستجابة الفعالة ،ولكن مع الحفاظ على الطابع المؤقت للمساعدة ألن
المخيمات ستظل بمثابة خيار المالذ األخير.

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها

ً
مبدأ أساسياً لعمل قطاع تنسيق
سوف يظل مبدأ "عدم إلحاق الضرر"
المخيمات وإدارتها في سوريا .وتسعى أهداف القطاع واستجابته إلى
توفير دعم كريم إلنقاذ أرواح النازحين داخلياً الذين يعيشون في
المخيمات والمناطق الشبيهة بالمخيمات ،ولكن يجب أن تحقق هذه
حال مؤقتاً  ،وذلك لتجنب تحول
األهداف واألنشطة توازناً دقيقاً وأن تظل ً
حالة النزوح إلى حالة دائمة .ستتلقى المخيمات والمناطق الشبيهة بها
اإلدارة والدعم المنقذ للحياة ،لكن األنشطة نفسها ستستمر في ضمان
منح النازحين الفرصة وإفساح المجال أمامهم لمغادرة المخيمات حالما
يتمكنون من تحديد حلول أفضل .وسيواصل القطاع دعم المخيمات،
ولكنه في الوقت نفسه سيضمن أن هذا الدعم ال يخلق عوامل جذب.
وعند إنشاء المخيمات ودعمها ،يجب أن تؤخذ سالمة وأمن وحریة تنقل
النازحین بعين االعتبار قبل الشروع في أي استجابة .وقد أعد القطاع عدة
مبادئ توجيهية لضمان تحقيق ذلك أثناء إنشاء ودعم أي مخيمات،
وستظل هذه المبادئ التوجيهية قابلة للتطبيق وسيتم تحديثها حسب
الحاجة في عام  .2017كما سيتم رفع مستوى الوعي وتنظيم ورش عمل
بشكل منتظم مع األعضاء لضمان تنفيذ مبدأ عدم إلحاق الضرر
بالمستفيدين وتعميمه في أدوات ومبادرات المجموعات.

أولويات اإلستجابة
إن األشخاص الذين يعيشون في المخيمات الرسمية وغير الرسمية
ومراكز اإليواء الجماعية هم من بين الفئات األكثر ضعفاً في سوريا؛
ويعتمد ما ال يقل عن  ٪85من السكان اعتمادا كلياً على المساعدات
اإلنسانية لتلبية أبسط إحتياجاتهم األساسية (الحصول على المياه
الصالحة للشرب والحد األدنى من اإلحتياجات الغذائية) .ويجب أن تظل
خدمة هذه الفئة السكانية إحدى أولويات اإلستجابة اإلنسانية ،وستظل
األولوية القصوى لقطاع تنسيق المخيمات وإدارتها من أجل ضمان
استمرار األنشطة المديمة للحياة بطريقة منسقة لخدمة أكبر عدد ممكن
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المالذ األخير .واألولوية الثالثة هي البدء في مساعدة النازحين داخلياً
على إعادة بناء أصولهم المادية والمالية من خالل دعم سبل كسب
العيش والقدرة على الصمود ،وذلك لتمكينهم من إيجاد حلول أخرى
أفضل من العيش في مواقع المالذ األخير هذه .ويعتمد القطاع بشكل
كبير على القدرات المحلية للتواصل مع سكان المخيمات وتعزيز قدراتهم
على المشاركة بشكل أكبر في عملية صنع القرار ،ودعم النُ ُهج المشتركة
والتشاركية في كل من اإلدارة واإلستجابة.

من السكان .وسوف تتأكد المجموعة من تطبيق مبدأ عدم إلحاق الضرر
في جميع خطوات تنسيق اإلستجابة ،بما في ذلك تقييم سالمة
المناطق التي يتم فيها إنشاء ودعم الخيمات .وستعطي هذه األنشطة
األولوية للمخيمات ومراكز اإليواء الجماعية بناءاً على الحاجة.
وتتمثل األولوية الثانية للمجموعة في تعزيز هياكل إدارية أكثر مساءلة
داخل مواقع النازحين وضمان مشاركة مختلف شرائح المجتمع المحلي
على قدم المساواة في عملية صنع القرار ؛ األمر الذي سيضمن استخدام
الموارد الشحيحة بفعالية أكبر وتحسين الظروف المعيشية في مواقع

تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والجنس والعمر
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جهات االتصال
جيسون هيبس
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيhepps@unhcr.org :
شون ماكغيرك
الوظيفة :منسق مشارك ،المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سوريا
البريد اإللكترونيsean.mc-girk@acted.org :
دير هايو
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيhayo@unhcr.org :
شون ماكغيرك
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيsean.mc-girk@acted.org :
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المحتاجون للمساعدة

 ٥٫٨مليون

 ٤٫٣مليون

(لديهم إحتياجات حادة)
المستهدفون

٤٫٩

مليون

(المواد غير الغذائية)

٧٤٠٫٠٠٠

(المأوى)

المتطلبات (دوالر أمريكي)

 ٤٧٥مليون
عدد الشركاء

٤٧

30

الهدف األول لقطاع المأوى
والمواد غير الغذائية

1

تقديم الدعم المنقذ والمديم
للحياة في مجال المأوى والمواد
غير الغذائية.

يتعلق بالهدف االستراتيجي ١

الهدف الثاني لقطاع المأوى
والمواد غير الغذائية

٢

المساهمة في صمود وتماسك
المجتمعات المحلية واألسر من
خالل تحسين السكن وما يتعلق
به من الخدمات والبنى التحتية
والمرافق المجتمعية/العامة.

المأوى والمواد غير الغذائية
تحليل
بشكل عام ،يحتاج ما يقرب من ربع سكان سوريا ,في
جميع المحافظات تقريبا ً,إلى المساعدة في مجال
المأوى أو المواد غير الغذائية ( .)NFIوعلى الرغم من
اإلستجابة القوية في مجال المواد غير الغذائية في عام
 ،2016ال يزال هناك  5.8مليون شخص لديهم إحتياجات
لم تلبي ،إما ألنهم لم يتلقوا مساعدة بعد ،أو ألنهم
نزحوا أكثر من مرة ويحتاجون مساعدة إنسانية متكررة،
أو أن المواد التي استلموها تحتاج إلى تجديد ،أو ألن
هناك ثغرات محددة تتطلب استجابة مستهدفة -مثل
لوازم فصل الشتاء أو لوازم تكميلية أو حاالت طوارئ
غير متوقعة .وبينما تستمر حاالت النزوح وتختفي
الفرص المدرة للدخل ،تتراجع قدرة السكان على الوصول
إلى األسواق وتحمل تكاليف المواد غير الغذائية.
يحتاج  4.3مليون شخص في سوريا إلى المساعدة
اإلنسانية في مجال المأوى؛ من بينهم  1.9مليون
لديهم إحتياجات حادة .هناك نقص في السكن
المناسب الذي زادت تكلفته عن اإلمكانيات .ويعيش
 ٪48فقط من سكان سوريا في مساكن تلبي الحد
األدنى من المعايير .إن نطاق اإلحتياجات متنوع في
مختلف المجموعات السكانية :بما في ذلك األسر
النازحة حديثاً ،أو على المدى الطويل ،أو لعدة مرات،
وأولئك المقيمون في مخيمات مرتجلة ومراكز إيواء
جماعية دون المستوى الالئق ،وآخرون يحاولون البقاء
في منازلهم التي لحقت بها أضرار .كما أن االكتظاظ
والنزوح المتكرر وقلة الخدمات يفرض أعباءاً ثقيلة على
المجتمعات المضيفة واألسر والموارد الطبيعية .إن
إحتياجات المأوى حادة بشكل خاص في المدن التي
يعيش فيها حالياً  ٪70من النازحين .ويزيد المأوى غير
الالئق من ضعف وحاجات جميعاألشخاص المتضررين.

المأوى :خريطة شدة اإلحتياجات

+

لذلك فإن الصورة الشاملة لإلحتياجات معقدة ومتنوعة
في جميع أنحاء البالد -األمر الذي يؤثر على كل من
اإلحتياجات وإمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية
ويعد الوصول والسالمة من
ولقدرة على اإلستجابةُ .
التحديات الرئيسية التي تشكل ،جنباً إلى جنب مع
محدودية التمويل ،الخطر األكبر على اإلستجابة.

استراتيجية اإلستجابة
في عام  ،2017سوف يلبي قطاع المأوى والمواد غير
الغذائية الحاجة المستمرة إلى المساعدات اإلنسانية
المنقذة للحياة والمديمة لها في حاالت الطوارئ
للحفاظ على األرواح ،وفي الوقت نفسه سيوجه
البرامج ،أينما أمكنه ذلك ،نحو دعم القدرة على
الصمود وزيادة االلتزام بالمعايير المشتركة والمالئمة.
وللقيام بذلك ،تعطي االستراتيجية األولوية للحلول
المرنة والمصممة خصيصاً واألكثر استدامة ،التي
تهدف إلى تعزيز الحماية والترابط االجتماعي .كما تدرك
االستراتيجية انتشار وضخامة عدد السكان المحتاجين
إلى المساعدة في مقابل الموانع ومحدودية الموارد
المتاحة لالستجابة لها .وبالتالي ،فإنها تعطي األولوية
لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

-

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين ٢
3،
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المواد غير الغذائية:
خريطة شدة اإلحتياجات

+

-

UNDOF
administered
area

سوف تُ قدم المساعدات اإلنسانية الطارئة مع إعطاء األولوية للفئات
األكثر ضعفاً التي تحتاج إلى دعم فوري نتيجة لموجات نزوح جديدة أو
صدمات أخرى قد تؤدي إلى تفاقم إحتياجاتهم في مجال المأوى أو
المواد غير الغذائية .ويشمل هذا سرعة توفير مستلزمات المواد غير
الغذائية الطارئة ،ومجموعات لوازم المأوى ،والخيام ،ودعم إصالح مراكز
اإليواء الجماعية ،وتقديم مساعدة اإليجار على أساس الحاجة والمالءمة.
وسيتم أيضاً تقديم الدعم الخاص بفصل الشتاء (مثل أكياس النوم
وأغطية األرضيات المضادة للماء ،ومواد العزل ،والمالبس الشتوية)
كنشاط إنساني منقذ للحياة ،مع التركيز على األماكن األكثر عرضة للتأثر
سلباً بسوء األحوال الجوية.
وتعتبر برامج الصمود أولوية أيضاً ألنها تعزز التماسك والتعافي من خالل
دمج إحتياجات السكان واألسر المضيفة والنازحين وللعائدين .وستركز
البرامج على الحد من مواطن الضعف المتعلقة بالمأوى والمواد غير
الغذائية ،سيما حين تؤدي إلى زيادة الضعف بالنسبة لإلحتياجات األخرى.
وسيتم التعامل مع نقص السكن الالئق من خالل إعادة التأهيل واإلصالح
وتوفير األدوات والمواد من خالل االعتماد على الذات ،والخيارات التي
تعزز التعافي حيثما كان ذلك ممكناً .وإذا لزم األمر ،سيتم توفير سكن
إنتقالي ومساعدة للذين ال يستطيعون العودة إلى ديارهم في الوقت
الحاضر .وسوف يتم إدراج الدعم الفني في مجال المساكن واألراضي
والممتلكات ،في جهود قطاع المأوى ،بما في ذلك جهود التخفيف من
آثار اإلخالء .وسوف تشمل برامج اإليواء بناء قدرات الجهات المعنية
المحلية لتطوير المهارات المتعلقة بالمأوى ،وكذلك رفع مستوى وعي
المستفيدين ودعم المؤسسات المساحية المسؤولة.
سيتحول توفير المساعدة العينية بالمواد غير الغذائية نحو استجابة أكثر
مرونة ومالءمة لتلبية أفضل إلحتياجات األسر .وحيثما أمكن ،سيتم
تطوير أو زيادة البرامج النقدية والقائمة على القسائم (لتوفير المأوى
والمواد غير الغذائية) .وسيتم تشجيع المشتريات المحلية ،عندما يكون
ذلك ممكناً ومناسباً  ،لدعم االقتصاد المحلي .سيتم توفير المواد غير
الغذائية لدعم المجتمعات المضيفة أيضا في كل من البرامج العامة
والطارئة  ،وسوف تعود مشاريع دعم المجتمع بالنفع على المجتمع
بأكمله (النازح والمضيف).

إن تعزيز المشاركة مع القطاعات األخرى عنصر أساسي في الجهود
الداعمة للصمود في مجال المأوى والمواد غير الغذائية ،كما هو الحال
مع قطاع الحماية في القضايا المتصلة بالمساكن واألراضي والممتلكات،
ومعايير االختيار والضعف :ومع قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها في
الجهود المبذولة في مواقع النازحين والتجمعات :كما أن تحسين الهياكل
والبنى التحتية العامة ،وضمان الوصول اآلمن إلى الخدمات العامة
سيؤدي إلى التعاون مع قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في
خدمات المأوى والبنية التحتية وتوفير سالل النظافة الشخصية؛ ومع
قطاعي الصحة والتعليم في القضايا المتعلقة بإعادة تأهيل البنية
التحتية؛ ومع قطاعي الغذاء واإلنعاش المبكر وسبل العيش إلعادة
تأهيل السوق ،وبرامج النقد مقابل العمل ،والتدريب المهني.
ستركز جهود المناصرة في هذا القطاع على :زيادة وصول المساعدات
اإلنسانية وانتظامه ،وتسريع إصدار التصاريح لتنفيذ تدخالت المأوى،
ونهج شامل ومتعدد القطاعات عند تقديم دعم المأوى على المدى
المتوسط إلى الطويل ،وقضايا المساكن واألراضي والممتلكات ،بما في
ذلك ضمان حقوق الملكية.

تحليل مخاطر الحماية والتدابير المخففة
قام قطاع المأوى والمواد غير الغذائية بتحليل مخاطر الحماية في تنفيذ
خطته لعام  .2017وقد تم تحديد عدد من المخاطر المحتملة وتدابير
التخفيف للتعامل معها من خالل جهد جماعي من قبل منسقي وأعضاء
القطاع .وسترد المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف بالتفصيل هنا .توجد
مخاطر االستغالل وسوء المعاملة و  /أو التمييز في عملية اختيار
األشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات اإلنسانية .ويمكن
التخفيف من ذلك من خالل رفع مستوى التواصل مع مؤسسات الدولة
والجهات المعنية ،والتدريب على مخاطر الحماية المرتبطة بالمساعدة
اإلنسانية .وينبغي إجراء اتصال وتشاور مستمر ومنتظم وشامل مع
المجتمعات المحلية بشأن معايير االختيار .ويمكن أن يؤدي التدريب على
منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين إلى زيادة الوعي بشأن إمكانية
االستغالل واالنتهاك .و ينبغي التفكير في آليات للشكاوى عندما تكون
هناك قدرة على اإلستجابة الفعلية لها .ويمكن أن يشكل توزيع
المساعدات في مجال المواد غير الغذائية والمأوى مخاطر على السالمة
الجسدية للعاملين في المجال االنساني واألشخاص المحتاجين
للمساعدة .ويمكن التخفيف من المخاطر من خالل التدقيق على إجراءات
السالمة في مواقع التوزيع ،والسعي إلى إنشاء نقاط توزيع متعددة،
وفصل عمليات التوزيع بحسب النوع االجتماعي والتوزيع على مستوى
األسرة ،والتأكد من توفير التدريب المالئم للموظفين واالنتهاء من
التوزيع خالل ساعات النهار.
يشكل تقديم المساعدات النقدية والقسائم في مجال المأوى والمواد
غير الغذائية مخاطر يمكن أن تؤثر على ديناميات السوق وسبل العيش
في المجتمعات المحلية المعنية ،وقد تؤدي كذلك إلى زيادة المخاوف
بشأن الفساد ودعم "السوق السوداء" واألشخاص القادرين على عرقلة
واستغالل البرامج النقدية .تشكل إمكانية تحويل النقود إلى أي سلعة أو
خدمة تقريباً عدداً من المخاطر في السياق السوري مما يشكل تحدياً ،
وكلفة باهظة يكون من المستحيل أحياناً التخفيف من آثارها .إن السبيل
األمثل للحد من المخاطر هو رصد السوق الرسمية بانتظام واالستعداد
للتحول من النقود (إلى قسائم أو مساعدة عينية) إذا طرأ خطر ال يمكن
التغلب عليه ،والتواصل مع المجتمعات المحلية بشأن المشاريع ،وتبني
معايير استهداف واضحة ،وإدارة بيانات قوية وإجراءات أمان.
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من الممكن أال يحصل جميع األشخاص المحتاجون إلى المساعدات
اإلنسانية ،وال سيما في مجال المأوى ،على المساعدة الالزمة بشكل
متكافئ ,مما قد يؤدي إلى بعض التوترات بشأن فرص الحصول على
الخدمات أو الموارد .لذلك يجب أن تتسم أعمال المنظمات اإلنسانية
بالشفافية وأن تنخرط المجتمعات المحلية وقادتها في هذه النشاطات
لرفع مستوى الوعي ،وضمان تبني معايير اختيار واضحة ،وإبالغ المجتمع
بها ،وتوفير الرصد المنتظم والتشاور ،وتعديل البرامج للتأكد من أن
اإلستجابة تحافظ على معايير النوع والجودة .وبالنظر إلى التحديات
المحتملة ،يجب أن يتضمن تنفيذ برنامج المأوى فهما لقضايا المساكن
واألراضي والممتلكات وضمان تقديم الدعم الفني الكافي للمستفيدين
من المساعدات ،وذلك لتجنب المشاكل آنية أو مستقبلية فيما يتعلق
بقضايا المساكن واألراضي والممتلكات.

أولويات اإلستجابة
يتم تحديد أولويات اإلستجابة على أساس اإلحتياجات من خالل التقييمات
المحلية ،وعلى تقارير النزوح السريع المتوقع ،وعلى مجموعات سكانية
معينة مستهدفة تشمل :األشخاص النازحين داخلياً (التمييز بين إحتياجات
النازحين على المدى القصير وعلى المدى الطويل ،وأولئك الذين نزحوا عدة
مرات) واألسر المضيفة والعائدين والالجئين الفلسطينيين ،بما فيه
األشخاص الذين يعيشون في ظروف إقامة دون المستوى الالئق
والمعرضين لخطر اإلخالء .وهناك طبقة أخرى من تحليل اإلحتياجات تدرس
وضع األشخاص الذين يعيشون في المناطق المصنفة من قبل األمم
المتحدة على أنها محاصرة وصعبة الوصول ،و  /أو المناطق التي لم يتم
الوصول إليها في عامي  .2016/2015ومن بين هذه المجموعات ،ستعطى
األولوية لألسر األشد ضعفاً ،مثل تلك التي يعيلها أحد األبوين ،واألطفال
والشباب ،واألسر التي تضم نساء حوامل  /مرضعات ،أو كباراً في السن ،أو
ذوي إحتياجات خاصة ،أو مصابين بأمراض مزمنة .وحيثما يسمح الوضع،
ستعزز اإلستجابة وتعطى األولوية ألنشطة المأوى والمواد غير الغذائية
المستدامة طويلة األجل والقائمة على المساعدة الذاتية والداعمة
للتعافي .كما تضمن اإلستجابة االستعداد لمواجهة النزوح واسع النطاق
في حاالت الطوارئ والظروف المناخية القاسية.

تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والجنس والعمر

32

ال م أوى

ح س ب ال ف ئ ات
ن ازح ون

م ح ت اج ون ل ل م س اع دة
م س ت ه دف ون

ع ائ دون

ن س اء

أط ف ال ()17-1

ن س بة ال ب ال غ ون

ن س بة ك ب ار س ن

3,438,961

16,224

387,064

430,000

%53

%45

%49

%6

593,500

2,800

66,800

78,700

%52

%45

%46

%9

ال م واد غ ي ر ال غ ذائ ية

م ج ت م ع ات م ض ي ف ة

ح س ب ال ج ن س وال ع م ر
الج ئ ون

ح س ب ال ف ئ ات
ع ائ دون

ن ازح ون

م ج ت م ع ات م ض ي ف ة

ح س ب ال ج ن س وال ع م ر
ن س اء

أط ف ال ()17-1

ن س بة ال ب ال غ ون

ن س بة ك ب ار س ن

م ح ت اج ون ل ل م س اع دة

4,626,465

215,184

537,961

430,000

%53

%45

%49

%6

م س ت ه دف ون

3,925,600

22,200

529,200

430,000

%52

%45

%46

%9

جهات االتصال
جيسون هيبس
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيhepps@unhcr.org :
غريغ اندروز
الوظيفة :منسق مشارك ،المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
إمايلwos_nfi_shelter@drc-mena.org :
جويل أندرسون
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيandressj@unhcr.org :
نادية كارليفارو
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيcarlevar@unhcr.org :

الج ئ ون

أنجل باسكوال
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيpascuala@unhcr.org :
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المحتاجون للمساعدة

 ٩مليون
المستهدفون

 ٩مليون
* يتوقع عدد إضافي قدره  2مليون في
عام  2017بحاجة إلى استجابة طارئة

المتطلبات (دوالر أمريكي)

 ١٫٣مليار
عدد الشركاء

٥٨
هدف األمن الغذائي والزراعة
األول

1

تحسين حالة الغذاء لألشخاص
الذين يعانون من انعدام الغذاءان
خالل توفير المساعدة الغذائية
الطارئة المنقذة للحياة والمحافظة
عليها بشكل منتظم.

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين ١
،و٢

األمن الغذائي والزراعة
تحليل
ساهم الحصار والنزوح وعدم إمكانية الوصول 38على
مدار السنوات الستة الماضية في خلق أسباب متعددة
ومترابطة النعدام األمن الغذائي .وانخفض األداء في
مؤشرات الغذاء األساسية الثالثة :توافر الغذاء
واستراتيجيات التكيف واستهالك الغذاء .وتأثر توافر
الغذاء بشكل خاص بالهطوالت المطرية غير المنتظمة
والتي تقل عن المعدل 39في المحافظات المنتجة
ويقدر إنتاج
للحبوب ،وهي حلب وإدلب والرقة وحمص.
ّ
القمح في موسم  2016ما بين  1.5مليون و 1.7مليون
طن متري .وبحسب تقديرات بعثة تقييم المحاصيل
والغذاء التي تولى قيادتها برنامج األغذية العالمي
ومنظمة األغذية والزراعة ،بلغ إنتاج القمح  1.5مليون
طن متري ،بينما تشير األرقام الصادرة عن وزارة الزراعة
واإلصالح الزراعي في اآلونة األخيرة إلى أن إنتاج القمح
وتقدر نسبة العجز في
يقدر بنحو  1.7مليون طن متري.
ّ
ّ
إنتاج القمح ب  ٪37.5مقارنة بعام  2015و ٪55مقارنة
بمتوسط ما قبل األزمة (.)2011-2007
كما ورد في تقييم اإلحتياجات اإلنسانية لعام ،2017
تشير التقديرات والبيانات الخاصة بعام  2016إلى أن ما
يقدر ب  9ماليين شخص في حاجة إلى المساعدات
المتعلقة بالغذاء والزراعة وسبل العيش .ويشمل ذلك
بنحو  7ماليين شخص يعانون من انعدام الغذاء،
ومليوني شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الغذاء.
.38

ومن بين ال  9ماليين شخص الذين يحتاجون إلى
المساعدة ،هناك نحو  5.1مليون شخص بحاجة إلى
المساعدة في مجال سبل كسب العيش  /الزراعة .كما
يقدر وجود مليوني شخص آخرين ربما يكونون قد تأثروا
قدر القطاع أن هناك
حديثاً باألزمة( .في العام الماضيّ ،
 8.7مليون شخص بحاجة للمساعدة و 1.2مليون شخص
من المتوقع أن يتطلبوا استجابة طارئة).40
وفي غياب الدعم القوي لسبل العيش والزراعة،
سيستمر اعتماد سوريا على المساعدات الغذائية
اإلنسانية في عام  2017وما بعده .ما زال تنوع
المحتوى الغذائي حاجة أساسية ،ال سيما لألشخاص
ذوي الحاجات الخاصة ،كاألطفال والحوامل
والمرضعات وكبار السن .وال يمكن تحسين االعتماد
على الذات والقدرة على الصمود داخل سوريا إال من
خالل دعم أفضل للمكونات األساسية لسالسل
القيمة الغذائية إلى جانب المساعدات اإلنسانية
المستمرة .وتشمل المجاالت الرئيسية لدعم سلسلة
القيمة الغذائية توفير المدخالت اإلنتاجية ،وخلق
فرص مدرة للدخل ،وتعزيز األسواق والخدمات
المجتمعية المحلية .ويلزم تقديم دعم عاجل
للخدمات البيطرية من أجل التخفيف من مخاطر انتشار
األمراض الحيوانية داخل حدود سوريا وخارجها.
حسب تقديرات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
.40
اإلنسانية (أوتشا).

تتحفظ الحكومةالسورية على استخدام عبارات الحصار  /المحاصرة

 .39حصلت محافظة الحسكة فقط على مستويات أمطار أعلى من
المتوسط وضمت نصف المساحة المزروعة بالقمح في عام 2016؛
قليال من المتوسط.
المؤشر الموحد لتباين الغطاء النباتي أقل
ً

هدف األمن الغذائي والزراعة
الثاني

٢

دعم سبل العيش المنقذة
للحياة لألسر المتضررة من خالل
زيادة اإلنتاج الزراعي وحماية
وبناء األصول اإلنتاجية واستعادة أو
خلق فرص مدرة للدخل.

خريطة شدة اإلحتياجات

+

-

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين ٢
 ،و٣

UNDOF
administered
area
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هدف األمن الغذائي والزراعة
الثالث

3

تحسين القدرة على تقديم
الخدمات األساسية لتحسين
الصالت بسلسلة القيمة من خالل
إصالح  /بناء البنية األساسية اإلنتاجية،
فضال عن دعم الخدمات واإلنذار المبكر
ً
ونظم الحد من مخاطر الكوارث

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين ٢
 ،و٣

هدف األمن الغذائي والزراعة
الرابع

٤

تعزیز فعالیة وجودة استجابة
المنهج المتكامل لالستجابة
اإلنسانية في سوريا علی أساس
األدلة وبناء القدرات والتنسيق القوي
داخل قطاع الغذاء والزراعة وبين
القطاعات.
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يتعلق باألهداف االستراتيجية ١
 ،و3
،و٢

 ٥٫١ﻣﻠﻴﻮن )ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ  /اﻟﺰراﻋﺔ(

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

٧

ﻣﻠﻴﻮن )ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ(

 ٧ﻣﻠﻴﻮن )ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ(

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

 ٧ﻣﻠﻴﻮن )ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐﺬاء(

 ٢ﻣﻠﻴﻮن )ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ(

 ٢ﻣﻠﻴﻮن )ﻣﺘﻮﻗﻊ(

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٧
استراتيجية اإلستجابة
في عام  ،2017سيواصل القطاع العمل على خفض
عدد األشخاص الذين يتبنون آليات تكيف سلبية ودعم
استرداد أصول سبل كسب العيش والخدمات على
المدى والقصير والمتوسط.
سيكون القطاع مستعداً لتلبية اإلحتياجات الغذائية
الفورية لمليوني شخص متضرر حديثاً من األزمة
والستهداف نحو  7ماليين شخص يعانون من قلة
الغذاء من خالل نهج ذي شقين )1( :اإلستجابة
الطارئة قصيرة األجل لألشخاص المتضررين؛ ( )2تقديم
مساعدات غذائية شهرية منتظمة إلى األشخاص
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي.
تهدف اإلستجابة الطارئة إلى الوصول لألشخاص
المتأثرين باألزمة في غضون  72ساعة ،وتغطية ما ال
يقل عن أسبوع إلى أربعة أسابيع من إحتياجاتهم
الغذائية الفورية من خالل الدعم قصير األجل ،من خالل
تقديم الحصص الغذائية الجاهزة لألكل والوجبات
المطبوخة و  /أو الخبز بطرق مناسبة (المساعدة
العينية أو التحويالت النقدية) .وستوفر هذه اإلستجابة
 2,100سعرة حرارية للشخص الواحد يومياً ،وفقاً لمعايير
إسفير .يقدر عدد الحاالت المستهدف بهذا النشاط
بمليوني شخص متضرر حديثاً من األزمة 41،كما ورد في
خطة اإلستجابة .من ضمن هذه الحاالت ،سيهدف
القطاع إلى تقديم مساعدة تكميلية لتعزيز التنوع
الغذائي لألشخاص ذوي الحاجات الخاصة ،والذين تقدر
نسبتهم ب  20في المئة من مجموع األشخاص
المستهدفين على األقل.
تهدف اإلستجابة المنتظمة إلى الوصول إلى
األشخاص الذين يعانون من قلة الغذاء والذين تم
تقييمهم من خالل معايير اختيار متناسقة لتلبية
إحتياجاتهم الغذائية الشهرية على األقل ثماني مرات
سواء كان ذلك
في السنة من خالل طرق مالئمة،
ً
من خالل السالل الغذائية العينية أو ما يعادلها من
التحويالت النقدية .وسيغطي هذا  1,600سعرة
حرارية على األقل للشخص الواحد يومياً  ،على أن
يغطي األشخاص المستهدفون ال 500سعرة حرارية
المتبقية للشخص الواحد يومياً عبر وسائلهم الخاصة.
يستهدف القطاع ما يقدر بنحو  7ماليين شخص
يعانون من قلة الغذاء (تقييم اإلحتياجات اإلنسانية
.41

حسب تقديرات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

لعام  )2017ومن المتوقع أن ينتقل عدد إضافي يبلغ
مليون شخص مستهدفين عبر اإلستجابة الطارئة
(استناداً إلى اإلحتياجات) من الدعم القصير األجل
أجال إلى حين
إلى المساعدة المنتظمة األطول ً
الحاجة إليها .ويهدف القطاع ،في إطار اإلستجابة
المنتظمة ،إلى تقديم مساعدة غذائية تكميلية
لتعزيز التنوع الغذائي إلى ما يقدر بنحو  20في المئة
من األشخاص ذوي الحاجات الخاصة.
ولتوفير المساعدة الغذائية التكميلية لألشخاص ذوي
الحاجات الخاصة ،سيستمر التنسيق الوثيق مع قطاع
التغذية من أجل الوصول إلى األطفال دون سن الثانية.
وتُ ستخدم قناة توزيع األغذية كآلية لتزويدهم بالتغذية
التكميلية الشاملة؛ وإليصال رسائل هامة تتعلق بتغذية
الرضع وصغار األطفال .وسيتواصل التنسيق الوثيق مع
قطاع المأوى والمواد غير الغذائية فيما يتعلق بغاز
الطهي و  /أو مواقد الطهي ذات الكفاءة في
استهالك الوقود.
وفي إطار الهدفين الثاني والثالث المتعلقين بالزراعة
وسبل العيش ،سيعمل القطاع على مستويين
األسر والمجتمعات المحلية -مستهدفاً 850,000أسرة .وسيتم توفير المدخالت الزراعية المناسبة مثل
البذور واألدوات لألسر؛ وسيتم تعزيز أو استعادة
الخدمات والهياكل مثل التعاونيات المجتمعية
والشبكات البيطرية ومرافق الري والتخزين
للمجتمعات المحلية من أجل تعزيز سلسلة القيمة بين
اإلنتاج والتجهيز واألسواق .وعلى الرغم من القيود
المفروضة على طرق اإلمداد ،فإن المدخالت في
المناطق الريفية ستؤدي إلى توافر األغذية في
األسواق في المناطق الحضرية وشبه الحضرية بهدف
استقرار أسعار األغذية .وكما يتم تشجيع المشتريات
المحلية لخلق الطلب ،وخاصة عندما تكون األسواق
لديها القدرة .وتعتبر أنشطة كسب العيش والزراعة
جزءاً من المساعدة المنقذة للحياة ،وخاصة ،إن أمكن،
في المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على
أنها محاصرة أو صعبة الوصول في جميع أنحاء سورية،
والتي غالباً ما تعتمد األسر التي تعاني من قلة الغذاء
فيها على اإلنتاج محدود النطاق للحصول على
الغذاء .وسيحقق هذان الهدفان استعادة وتعزيز
األصول اإلنتاجية وخلق فرص كسب العيش للسكان
المستهدفين ،مما سيسهم في إنتاج األغذية
وتوافرها بشكل عام في سوريا.
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يشمل الدعم األسري تقديم المساعدة إلنتاج الحبوب والبقول والخضار
والدواجن على نطاق صغير؛ وتوفير الدعم البيطري للمواشي والعلف
الحيواني؛ واألنشطة المدرة للدخل إلى جانب بناء المهارات  /التدريب
سواء كانت عينية أوالمهني المرتبط بها .وستستند طريقة المساعدة
ً
تحويالت نقدية أو مزيج من الطرق -إلى سياقات متباينة بقدر اإلمكان.
إجماال  850,000أسرة منتشرة في  14محافظة،
ويستهدف هذا القطاع
ً
من بينهم ما يقرب من  500,000أسرة ستتلقى الدعم في مجالي الغذاء
وسبل العيش معاً.
وسيوفر الدعم المجتمعي للفنيين وهيئات المجتمع المحلي التدريب
على الحفاظ على أصول المجتمع المحلي واإلنذار المبكر والحد من
مخاطر الكوارث .كما سيتم إجراء التدريب على ترميم وإعادة تأهيل
وإجماال ،سوف
وحدات اإلنتاج والتجهيز ،وهياكل الري والتخزين.
ً
يستهدف هذا الهدف  400,000أسرة من أصل  850,000أسرة تتلقى
الدعم الغذائي ودعم سبل العيش.
يتعلق الهدف الرابع واألخير بالتنسيق القطاعي عبر جميع المحاور،
ويستند إلى الشراكة ويركز على االلتزام بتوفير استجابة منسقة من خالل
نهج القطاع  /مجموعات العمل الخاص باللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت .وهذا الهدف أساسي لتحقيق أهداف القطاع الثالثة األولى
بفعالية وكفاءة .وفي عام  ،2017سيبني القطاع على أساس عمل العام
السابق ،ويركز على مراجعة اإلحتياجات وتحديثها بشكل دوري .وسيكون
تحليل إحتياجات القطاعات واإلستجابة والفجوات بمثابة قاعدة أساسية
للتخطيط التشغيلي ووضع خطط للطوارئ  /التأهب وتقديم خدمات
للمواءمة في جميع جوانب اإلستجابة ،مثل التقييمات والتحليل
واالستهداف الجغرافي ومعايير االختيار (بما في ذلك استهداف الشباب
لدعم سبل العيش) والرصد .وسوف يقود مبادرات التعلم المتبادل بشأن
رصد مؤشرات النتائج وطرائق اإلستجابة والقضايا المشتركة بين
القطاعات وتعليقات ومشاركة السكان المتضررين بطريقة تتسق مع
المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .وسيعمل هذا
فضال
القطاع على تحقيق المخرجات الرئيسية لدورة البرامج اإلنسانية،
ً
عن المساهمة في المناقشات والقرارات االستراتيجية .وسيركز العمل
المشترك بين القطاعات على ما يلي )1( :الروابط المتعلقة بوقود  /غاز
الطهي مع قطاع المواد غير الغذائية؛ ( )2تحليل اإلحتياجات المشترك،
بما في ذلك تحديد المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها
محاصرة ،والرسائل المشتركة إلى المجتمعات المحلية ،وتقييم التقارب
على مستوى األسر المعيشية مع قطاع التغذية وغيره من القطاعات
المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً.

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها
لقد قام القطاع بتقييم مختلف أنواع المخاطر والتهديدات المرتبطة
بتنفيذ استراتيجيته .وبشكل عام ،ترتبط افتراضات المخاطر الرئيسية
بعمليات توزيع مدخالت الغذاء وسبل كسب العيش -سواء كانت
منتظمة أو طارئة -وآثارها على المدنيين ،وخاصة في مناطق القتال
المسلح النشط ،ولكن أيضاً في المناطق المستقرة نسبياً  ،مما يؤدي إلى
تفاقم المخاطر بالنسبة للفتيات والنساء .وباإلضافة إلى ذلك ،تم تقييم
التوترات مع الجهات الفاعلة المسلحة باعتبارها آثار سلبية معقولة
ألنشطتنا ،بغض النظر عن المناطق التي تُ قدم فيها المساعدة.
وللتخفيف من هذه المخاطر ،صدرت توصيات باتخاذ عدة تدابير مصممة
خصيصاً لذلك :المواءمة مع حزم اإلستجابة الموصى بها من جانب
القطاعات من أجل تنفيذ استجابة منسقة؛ وضمان أن يكون فهم البيئة

السياقية ورصدها معروفاً ومحدثاً ومدرجاً في عمليات التوزيع؛ وتطبيق
معايير االستهداف  /االختيار القائمة على اإلحتياجات .وعالوة على ذلك،
تُ بذل جهود لضمان تدريب شركاء القطاع في المجال اإلنساني وتزويدهم
باألدوات الكافية للحد من ورصد تبعات وتأثير هذه المخاطر .وأخيراً  ،يجب
أن تتغير طرق البرمجة وأساليب التنفيذ بسرعة وأن تتكيف مع األوضاع
إذا ما تحققت التهديدات.

أولويات اإلستجابة
المساعدات الغذائية :سیتم إعطاء األولویة في هذا النشاط للمناطق
المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة وصعبة الوصول ،أو
المتضررة من الجفاف ،أو النواحي التي تصل شدة اإلحتياجات بها إلى
المستوى الرابع أو الخامس .ستشمل أولويات اإلستجابة أيضاً التعاون
الوثيق مع الشرکاء في المجال اإلنساني في قطاع المواد غير الغذائية
بشأن توفير وقود الطهي أو غاز البوتان أو مواقد الطبخ ذات الکفاءة
في استهالك الوقود ،إلی جانب أدوات الطهي وذلك لالهتمام أكثر
باستخدام السلل الغذائية  .وينبغي إجراء توزيعات المواد الغذائية وغير
الغذائية بشكل متزامن في المناطق المعنية.
سبل العيش  /الزراعة :يجب أن تستجيب البرامج للمواسم .تظهر بيانات
اإلستجابة لعام  2016تنفيذ برامج سبل العيش  /الزراعة في  185ناحية
في جميع أنحاء البالد .وينبغي أن تستمر التدخالت على الصعيد الوطني
من أجل أثر أعظم .وتبين األدلة أن القدرة اإلنتاجية على مستوى األسرة
قد تأثرت إلى حد كبير في المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة
على أنها محاصرة ،في المقابل ,حينما تتوفر القدرة اإلنتاجية فإنها تدعم
اإلحتياجات الغذائية األساسية .لذا ،سيتم تشجيع توفير مدخالت اإلنتاج
على نطاق صغير في المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها
محاصرة وصعبة الوصول .وأخيراً  ،من الضروري اتباع نهج منسق في هذا
القطاع نظرا الزدياد عدد الشركاء اإلنسانيين الذين يقدمون المساعدة
في مجالي سبل كسب العيش والزراعة.
روابط أقوى بين االستراتيجيات :سيعمل القطاع عن كثب مع الشركاء
في المجال اإلنساني إلقامة روابط بين المستفيدين الذين يحصلون على
المساعدة في مجال الغذاء وسبل العيش و في مجال الزراعة .سيحدد
القطاع المناطق المشتركة ،ومعايير االستهداف ،ويضع آلية يمكن
رصدها عن كثب لتحديد ما إذا كان التحول التدريجي من المساعدة إلى
االعتماد على الذات أمراً يمكن تحقيقه ،بما في ذلك تحليل كيف يربط
توفير مدخالت سبل العيش  /الزراعة بين عمليات سلسلة القيمة دون
تعريض غذاء األسر للخطر.
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تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والجنس والعمر
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جهات االتصال
سامانثا تشاتاراج
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيSamantha.Chattaraj@wfp.org :
باربرا بيتون
الوظيفة :المنسق المشارك للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سوريا
البريد اإللكترونيBBitton@mercycorps.org :
برنارد مريوا
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيbernard.mrewa@wfp.org :
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دافيد روسي
الوظيفة :المنسق المشارك لمركز تركيا
البريد اإللكترونيdrossi@sy.goal.ie :
سامانثا تشاتاراج
الوظيفة :منسق مركز األردن
البريد اإللكترونيSamantha.Chattaraj@wfp.org :
مالك الرداد
الوظيفة :المنسق المشارك لمركز األردن
البريد اإللكترونيmalraddad@irdglobal.org :
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المحتاجون للمساعدة

 4,4مليون
المستهدفون

 2,56مليون
المتطلبات (دوالر أمريكي)

 ٧٠مليون
عدد الشركاء

١٨

1

هدف التغذية األول
تعزيز الخدمات اإلنسانية التغذوية
الوقائية والمنقذة للحياة
للمجموعات السكانية المستضعفة
مع التركيز على الممارسات المالئمة
لتغذية الرضع وصغار األطفال في
حاالت الطوارئ ،والتدخل بالمغذيات
الدقيقة والتغذية المثلى لألمهات.

يتعلق باألهداف االستراتيجية ١
 ،و3
،و٢

٢

هدف التغذية الثاني
تحسين الوصول المنصف إلى
الخدمات اإلنسانية التغذوية
العالجية الجيدة والمنقذة للحياة
من خالل التحديد المنهجي لحاالت
سوء التغذية الحاد وإحالة وعالج
الفتيان والفتيات دون سن الخامسة
والنساء الحوامل والمرضعات.

التغذية
أن تؤثر هذه العناصر اإلضافية سلباً على الوضع
تحليل
التغذوي ،ال سيما في سياق تدهور الرعاية الصحية
تبين أن مستويات سوء التغذية الحاد والمزمن بين
وتغطية الخدمات ،خاصة في المناطق المصنفة من
الفتيان والفتيات دون سن الخامسة مقبولة ،حيث
قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة وصعبة الوصول،
يبلغ معدل سوء التغذية الحاد العام  3في المئة،
حيث يتوقع الشركاء اإلنسانيون في قطاع التغذية
ومعدل سوء التغذية المزمن (التقزم)  12.7في المئة.
ظهور عدد أكبر من حاالت نقص التغذية.
ومع ذلك ،بلغت معدالت سوء تغذية الحاد العام 7.8
وبحسب تقديرات قطاع التغذية في المنهج المتكامل
في المئة بين النساء في سن اإلنجاب ،وهي نسبة
لالستجابة اإلنسانية في سوريا ،سوف يحتاج  4.4مليون
أعلى بكثير من مستوياته بين األطفال دون سن
فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهراً ،
الخامسة ،وفقاً للتقييم الذي ُأجري بمنهجية مبادرة
الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية في ونساء حوامل ومرضعات إلى خدمات وقائية وعالجية
42
في عام  .2017ومن بين هؤالء ،يعاني ما ُيقدر بنحو
 11من أصل  14محافظة في عامي .2016/2015
 75,000طفل تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهراً من
ويشير انتشار فقر الدم إلى وجود مشكلة متوسطة
سوء التغذية الحاد ،ويعاني  840,000طفل من نقص
الشدة في الصحة العامة بين الفتيات والفتيان دون
المغذيات الدقيقة ،بينما يتطلب الباقون أنواعاً مختلفة
سن الخامسة والنساء في سن اإلنجاب ،حيث تبلغ
من الخدمات الوقائية لضمان تحقيق حالة تغذية
نسبة انتشاره  25.9في المئة و 24.5في المئة على
مالئمة والوقاية من نقص التغذية .وهناك  1.5مليون
التوالي .وقد نبهت هذه النتيجة الشركاء في المجال
امرأة حامل ومرضعة بحاجة إلى خدمات تغذية وقائية
اإلنساني إلى إمكانية حدوث نقص آخر في المغذيات
وعالجية لعالج نقص التغذية وتحقيق العافية المثلى
الدقيقة يتجاوز فقر الدم بين األطفال والنساء على
في مجال التغذية.
حد سواء .وعلى الرغم من اإلبالغ عن مستويات
مقبولة من سوء التغذية الحاد ،فإن العديد من
العوامل التي قد تفاقم الوضع منتشرة ،بما في ذلك استراتيجية اإلستجابة
ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال دون
تركز أولويات استجابة قطاع التغذية في عام  2017على
المستوى األمثل ،انعدام األمن الغذائي ،وتدهور
خدمات التغذية الوقائية والعالجية المنقذة لألرواح،
خيارات سبل العيش ،ونزوح السكان ،مما يساهم في
وأيضاً على الحاجة إلى تحليل متين ومشترك للوضع
اإلصابة باإلسهال وأمراض الطفولة األخرى .ويمكن
استناداً إلى األدلة ،وعلى أهمية البرامج المشتركة
والتنسيق الفعال داخل القطاعات وفيما بينها .وستبذل
" .42أجريت تقييمات التغذية بمنهجية مبادرة الرصد الموحد وتقييم
اإلغاثة والحاالت االنتقالية في  11محافظة ,باستثناء الرقة ودير الزور
الجهود لضمان تحسين الوصول المنصف والواسع النطاق
وإدلب ,من قبل وزارة الصحة وبدعم من اليونيسف وشركاء قطاع التغذية
إلى خدمات التغذية الوقائية المنقذة للحياة والمتعلقة
الرئيسيين بين نوفمبر/تشرين الثاني  2015ويناير/كانون الثاني "2016

خريطة شدة اإلحتياجات

+

-

يتعلق باألهداف االستراتيجية ١
 ،و3
،و٢

UNDOF
administered
area
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3

هدف التغذية الثالث
تعزيز نظام تغذية قوي قائم على
األدلة مع القدرة على اتخاذ
القرارات إلرشاد البرامج القائمة
على اإلحتياجات.

يتعلق باألهداف االستراتيجية ١
 ،و3
،و٢

٤

هدف التغذية الرابع
إعداد برامج تغذوية منسقة
ومتكاملة بين القطاعات ذات
الصلة من خالل تعزيز التنسيق
والبرامج المشتركة.

يتعلق باألهداف االستراتيجية ١
 ،و3
،و٢
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بتغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ،
فضال عن توفير مكمالت المغذيات الدقيقة للنساء
ً
واألطفال على مستوى المجتمعات المحلية والمراكز
الصحية .باإلضافة إلى ذلك ،ستعطى األولوية لتفعيل
اإلجراءات القياسية للعمل بتوزيع بدائل حليب األم.
وسيتم البناء على منجزات األعوام السابقة وزيادة
تعزيز للتغذية المالئمة لألطفال الرضع وصغار
األطفال في حاالت الطوارئ مع التركيز على تعزيز
وحماية الرضاعة الطبيعية .كما سيتم تطوير قدرات
العاملين في مجال الصحة والمتطوعين من المجتمع
المحلي من الشركاء في المجال اإلنساني بهدف
تيسير جلسات اإلرشاد والتعزيز لتغذية لألطفال الرضع
وصغار األطفال في حاالت الطوارئ .وستتم حماية
الفرص الحيوية لنمو وتطور الطفل خالل األيام األلف
األولى من عمره وتعزيزها من خالل الدعم التغذوي
لألمهات أثناء فترة الحمل والرضاعة .وسيتم الترويج
لمبادرات الوقاية من نقص المغذيات الدقيقة
ومكافحته من خالل :توفير المغذيات الدقيقة داخل
المراكز الصحية وخالل الحمالت المتسارعة؛ وتوزيع
مسحوق المغذيات الدقيقة المتعددة ،والحديد
والمغذيات الدقيقة من خالل المراكز الصحية
وبطريقة مباشرة داخل المجتمعات المحلية؛ وتحسين
تغطية فيتامين (أ) بين األطفال دون سن الخامسة
والنساء المرضعات.
وستستكمل الجهود اإلنسانية الوقائية والمنقذة
للحياة باألنشطة العالجية من خالل الفحص
المجتمعي وفي المراكز الصحية للكشف عن سوء
التغذية الحاد بين الفتيات والفتيان دون سن الخامسة
وعند النساء الحوامل والمرضعات ،تليها اإلحالة لعالج
حاالت سوء التغذية الحاد كإجراء إنساني إلنقاذ الحياة.
وستتوفر لوازم التغذية المناسبة على أساس منتظم.
وسيرصد القطاع أيضاً الحالة التغذوية لألطفال
والنساء من خالل التقييمات المنتظمة والمراقبة
المستمرة والبيانات التشغيلية .وعالوة على ذلك،
سيجرى تحليل مشترك عن طريق مقاطعة البيانات
ُ
من مختلف القطاعات ،وال سيما قطاعي الغذاء
والمياه واإلصحاح ،لتقييم الثغرات وتحديد اإلحتياجات
من منظور شامل لتقديم استجابات منسقة وفعالة
بهدف تحسين أثر التغذية.
وأخيراً  ،سيتم تعزيز التنسيق والتعاون مع القطاعات
األخرى ،مع السعي النتهاز فرص التكامل لضمان
الكفاءة وتحقيق أقصى قدر من التغطية ،مثل إدماج
فحص محيط منتصف العضد مع أنشطة التلقيح
الروتينية ،وتنفيذ برامج التغذية التكميلية الشاملة من
خالل قنوات المساعدات اإلنسانية الغذائية ،وتنمية
المراعي
القدرات المشتركة مثل التدريب الزراعي ُ
للتغذية ،وباستخدام منصات مشتركة مثل المراكز
الصحية وقنوات المساعدات الغذائية ،والمجتمعات
المحلية لتقديم الخدمات التغذوية بطريقة متكاملة.

وستتحقق االستراتيجية المذكورة أعاله من خالل
شبكة من الشركاء ،بما في ذلك النظراء الحكوميون،
ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات اإلنسانية غير
الحكومية المحلية والدولية.
سيستهدف قطاع التغذية بشكل رئيسي الفتيان
والفتيات دون الخامسة ،والنساء الحوامل والمرضعات
نظراً لضعفهم.
بناء على ترتيب شدة
وستتحدد األولويات الجغرافية ً
إحتياجات القطاع الذي يعكس اإلحتياجات في جميع أنحاء
البالد ،مع اختالف ترتيب األولويات .وستتنفذ المراكز من
خالل خططها التشغيلية ،خططاً تفصيلية.

تحلیل مخاطر الحمایة وتدابیر تخفيف اآلثار
طور القطاع توقعاً دقيقاً للمخاطر المحتملة ،ووضع
إطاراً يشمل تدابيراً لتخفيف اآلثار السلبية المحتملة
علی المجتمعات المحلية المستهدفة وعلى
العاملین في المجال اإلنساني أثناء تنفیذ برامج
التغذیة لمساعدة شرائح المجتمع األكثر ضعفاً مثل
الفتیات والفتيان دون سن الخامسة والنساء
الحوامل واألمهات المرضعات .ومن المتوقع أن
ترتبط المخاطر المتعلقة بقطاع التغذية بشكل
رئيسي بإمكانية الوصول إلى المراكز الصحية
وبالعاملين الذين يقدمون خدمات التغذية
وبالمستفيدين ،وإلى حد ما ،بتوفير السلع التغذوية،
بما في ذلك قسائم للنساء الحوامل والمرضعات.
ومن أجل التخفيف من حدة هذه المخاطر ولضمان
اإللتزام بالمبادئ اإلنسانية ،تبنى القطاع خالل عمله
في سورية إستراتيجية لمنع وتقليل أي آثار سلبية غير
مقصودة لألنشطة التي يمكن أن تعرض الناس للمزيد
من المخاطر البدنية والنفسية واالجتماعية أثناء توفير
الخدمات التغذوية للمجموعات السكانية المستضعفة.
وتشمل تدابير تخفيف هذه اآلثار تطوير واستخدام نُ هج
موحدة ،وحزماً وأدوات الخدمات عند تقديم الخدمات
في جميع أنحاء سورية ،والمشاركة المجتمعية
والتوعية فيما يخص االستهداف ،وتبني طريقة مرنة
إليصال المساعدات من خالل جداول توزيع قابلة
للتعديل .سيسعى الشرکاء اإلنسانيون في قطاع
التغذیة إلی إنشاء مراكز في أماكن آمنة یسهل الوصول
إليها من قبل المستفیدین ,أو إنشاء فرق متنقلة یمکن
أن تصل إلی المستفیدين في األماکن اآلمنة .وسیتم
تدریب المزید من العاملین في مجال الصحة المجتمعیة
من قبل الشرکاء اإلنسانيين لتقدیم الخدمات علی
مستوى المجتمع المحلي ،في حال تقييد وصول
المستفیدین  .كما سيستمر الشركاء اإلنسانيون في
تخزين المواد في مواقع متعددة وآمنة وقريبة من
موقع التسليم ،وفي التحليل الجيد للوضع .وسيراجع
القطاع بانتظام المخاطر وتدابير التخفيف من آثارها
ويجرى التعديالت الالزمة على طرق تخطيط البرامج
وأساليب التنفيذ تبعاً للتغيرات على األرض.
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أولويات اإلستجابة
تتمثل األولوية األولى لقطاع التغذية التابع للمنهج المتكامل لالستجابة
اإلنسانية في سوريا في دعم الشركاء في المجال اإلنساني لتوسيع
نطاق التدخالت اإلنسانية الوقائية والمنقذة للحياة مثل تغذية الرضع
وصغار األطفال في حاالت الطوارئ وتوفير المكمالت الغذائية الدقيقة
والتغذية التكميلية الشاملة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6
و 36شهراً  ،وتوفير المغذيات الدقيقة للنساء الحوامل والمرضعات في
جميع أنحاء البالد ،مع بذل جهود إضافية لتفعيل ذلك في المناطق
المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة وصعبة الوصول
والمناطق التي تشهد موجات نزوح متعددة.

وكأولوية شاملة ،سيشدد القطاع على جمع المعلومات بطريقة
منهجية لضمان تنفيذ البرامج المبنية على األدلة ،وخاصة في المناطق
التي تعاني من ثغرات هامة في المعلومات ،مثل المناطق المصنفة من
قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة وصعبة الوصول .باإلضافة إلى
تحليال مشتركاً مع القطاعات األخرى ذات الصلة،
ذلك ،سيجري القطاع
ً
مثل الغذاء والصحة ،لتمكين رسائل الدعوة المشتركة ،والبرامج
المشتركة ،والتغطية المحسنة.
وكأولوية رابعة ،سيواصل القطاع التنسيق والتفاعل مع القطاعات األخرى
ذات الصلة من أجل تحقيق مزيد من التقارب الجغرافي والبرامجي ،وتنفيذ
البرامج التي تراعي التغذية وتوثيق اآلثار والنتائج اإليجابية.

سيوسع القطاع ,ضمن أولويته الثانية ,من نطاق تغطية البرنامج
اإلنساني العالجي االمنقذ للحياة من أجل تحسين تحديد حاالت سوء
التغذية الحاد ,وإحالة النساء الحوامل والمرضعات والفتيات والفتيان
الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات إلى برامج التغذية العالجية التي
يديرها موظفون صحيون مؤهلون ,مع إيالء اهتمام خاص إلى المناطق
التي تم تحديد احتوائها على جيوب من سوء التغذية الحاد وفي المناطق
المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة وصعبة الوصول وفقاً
لتحليل اإلحتياجات.

تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والجنس والعمر
ح س ب ال ف ئ ات
ن ازح ون

م ح ت اج ون ل ل م س اع دة
م س ت ه دف ون

ع ائ دون

م ج ت م ع ات م ض ي ف ة

39

ح س ب ال ج ن س وال ع م ر
الج ئ ون

ن س اء

أط ف ال ()17-1

ن س بة ال ب ال غ ون

ن س بة ك ب ار س ن

2,071,607

200,153

2,000,229

140,815

%50

%17.5

غير متاح

غير متاح

877,388

53,496

1,716,798

غير متاح

%50

%17.5

غير متاح

غير متاح

جهات االتصال
د .سجى عبد الله
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيsabdullah@unicef.org :
محي الدين عبد الله
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيmabdulahi@unicef.org :

وجدان مدني
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيwmadani@unicef.org :
سجى عبد الله
الوظيفة :منسق مركز األردن
البريد اإللكترونيsabdullah@unicef.org :

الجزء الثاني :ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا

المحتاجون للمساعدة

 ١٤٫٩مليون

للشبكات

 8.2مليون

للعمل اإلنساني في مجال
المياه واإلصحاح
المستهدفون

 ١٤٫٨مليون
المتطلبات (دوالر أمريكي)

 ٢٢١مليون
عدد الشركاء
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هدف المياه والصرف الصحي
والنظافة األول

1

ترميم وصيانة شبكات المياه
والصرف الصحي المستدامة.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

هدف المياه والصرف الصحي
والنظافة الثاني

٢

تقديم مساعدات إنسانية منقذة
للحياة ودعم سبل كسب العيش
للفئات األكثر ضعفاً.

المياه والصرف الصحي والنظافة
تحليل
تشير نتائج دراسة حول المياه واإلصحاح إلى أن
شبكات المياه والصرف الصحي تتطلب المزيد من
الدعم لمواصلة توفير مستوى مستدام من الخدمات.
ال يستطيع  ٪51من السكان في جميع أنحاء البالد
الوصول إلى شبكة المياه العامة بشكل منتظم  -مع
وجود تفاوت مناطقي كبير.
يتم تحقيق التوازن في اإلمداد من خالل القطاع
الخاص أو اآلبار الخاصة .وتضمن هذه الطريقة
المختلطة توفير ما بين  40و 50لتراً وسطياً للشخص
الواحد في اليوم .وهناك مؤشرات على أن جودة
المياه قد أصبحت معرضة للخطر؛ وتكلفة المياه التي
يبيعها مقدمو الخدمات الخاصة ،في بعض المناطق،
والتي تختلف باختالف األسواق المحلية ،تفرض عبئاً
مالياً كبيراً على الشعب السوري .كما أن كلفة لوازم
النظافة األساسية قد أصبحت مرتفعة جدا وباتت
تشكل عبئاً على الموارد المالية المحدودة للعديد من
األسر السوري .هناك حاجة إلى تعزيز جهود ضمان
جودة المياه :إذ في كثير من الحاالت ,لم تعد
المختبرات قادرة على الرصد المنهجي والمنتظم
لجودة مياه الشرب بسبب تلف وتدهور المعدات
ونقص الموظفين الفنيين المهرة .وأخيراً  ،يحتاج
النازحون داخلياً  ،المقيمون في تجمعات ومبان غير
الرسمية ،مثل المراكز الصحية والمدارس (مراكز اإليواء
الجماعية) ،لخدمات المياه واإلصحاح .هناك نقص حاد
في مواد النظافة في المناطق المصنفة من قبل
األمم المتحدة على أنها محاصرة حيث لم تعد

خريطة شدة اإلحتياجات

+

األسواق تعمل .وهناك حاجة أيضاً إلى زيادة عامة في
أنشطة اإلغاثة في مجال المياه واإلصحاح في بعض
المناطق التي تنشط فيها الكيانات التي يصنفها
مجلس األمن على أنها إرهابية.

استراتيجية اإلستجابة
البنى التحتية

سيواصل قطاع المياه واإلصحاح دعم شبكات المياه
والصرف الصحي ،بهدف تحقيق استقرار البنية التحتية
الموجودة والحد من انخفاض كفاءتها .وتشمل
األنشطة الضرورية إعادة تأهيل البنية التحتية ،وتوزيع
اللوازم والمستهلكات ،والمواد العينية الخاصة بالمياه
والصرف الصحي ،ومنتجات معالجة المياه ،وتوفير
مصادر كهربائية بديلة ومولدات ،وتحسين شبكات
المياه والصرف الصحي في المدارس والمستشفيات،
ودعم الموظفين ،واستمرار تشغيل وصيانة شبكات
المياه والصرف الصحي .وفي غياب إمدادات الطاقة
الكهربائية من الشبكة الوطنية ،توجد حاجة ماسة إلى
المولدات االحتياطية والوقود لتوفير الطاقة البديلة،
ولكن المولدات تلبي جزء بسيط من متطلبات الطاقة
فقط .سيتم توفير مصادر الطاقة المتجددة ،مثل
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،للمرة األولى في
شبكات المياه صغيرة النطاق كمحاولة الستغالل
التقدم التكنولوجي لتوفير حلول مجدية اقتصادياً
وسليمة من الناحية التقنية.

-
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من الممكن توسيع أو تعديل شبكات المياه القائمة إذا لم تستطع تلبية
الطلبات المتزايدة .وسيواصل القطاع دعم آليات ضمان جودة المياه .كما
سيبذل أقصى جهد ممكن لضمان الوصول المستمر إلى منتجات تعقيم
ُ
سيقدم
المياه ،كما هو الحال في السنوات السابقة .وباإلضافة إلى ذلكُ ،
الدعم إلى مختبرات جودة المياه لضمان الرصد المنهجي والمنتظم لجودة
المياه إلى أقصى حد ممكن .لقد كان هذا التدخل حاسماً على مدار
السنوات الماضية حيث أن المواد الكيميائية الالزمة تخضع لعقوبات أحادية
الجانب .كما سيتم دعم إنتاج هذه المواد الكيميائية داخل البالد لمكاملة
استيرادها من الخارج .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم دعم البنية التحتية لمياه
الصرف ونظم إدارة النفايات الصلبة من خالل إعادة تأهيل شبكة الصرف
الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف ،باإلضافة إلى البنية التحتية إلدارة
فضال عن توفير المواد الالزمة للحد من المخاطر الشاملة
النفايات الصلبة،
ً
على الصحة العامة والتلوث البيئي الناجم عن تدهور الشبكات.
ضمان الجودة

سيوسع القطاع نطاق الجهود المبذولة لضمان جودة شبكات المياه
وخدماتها .وفي حين يكمل القطاع الخاص إمدادات المياه ،فإن تبعثر
مقدمي الخدمات يؤدي إلى تقليص إدارة قطاع المياه في مناطق النزاع.
مما أسهم إلى حد كبير في إنشاء أسواق مياه غير منظمة  ،وما يرتبط
معها من مخاطر توزيع المياه غير آمنة على عدد كبير من السكان .وسيتم
توسيع نطاق اعتماد تخطيط سالمة المياه بعد أن ثبت نجاحه في
المناطق التجريبية من خالل تحريك المجتمع المحلي للمستهلكين
ولمقدمي الخدمات .وستشارك السلطات المعنية عندما يكون ذلك
ممكناً  ،مع بذل الجهود لدعم وبناء قدراتها على العمل كهيئات تنظيمية.
وسيعمل القطاع أيضاً على مضاعفة الجهود الجارية لفهم ورصد
ديناميكيات السوق ،وتوافر السلع والخدمات.
النظافة الصحية

إلى جانب توزيع مواد النظافة العينية ،سينظر القطاع في تقديم
مساعدات نقدية ،بما في ذلك القسائم النقدية ،كخيار ممكن لتخفيف
آثار انخفاض القدرة الشرائية لألسر .وقد أسفرت المبادرات التجريبية عن
نتائج واعدة ،ومن المتوقع أن يتم تدريجياً تقليص المساعدة العينية
المتعلقة بمستلزمات النظافة الصحية واستبدالها بالمساعدة النقدية
في المناطق التي تعمل األسواق فيها.
المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة في مجال المياه واإلصحاح

سيستمر تقديم المساعدات اإلنسانیة للنازحين داخل المخيمات ومراكز
اإليواء المؤقتة ،وتوفير سلع وخدمات إنسانية منقذة للحياة في مجال
المياه واإلصحاح للنازحین الجدد في أسرع وقت ممكن .وستُ بذل جهود
خاصة لتحسين جودة مرافق الصرف الصحي في مراكز اإليواء الجماعية،
إذ يهدف القطاع إلى بلوغ معايير اسفير واحترامها في كل من جودة
الخدمات واعتبارات النوع االجتماعي .وسيستمر تحديث خطط الطوارئ
المشتركة بين القطاعات في مراكز عمل األمم المتحدة ،وإعداد تدخالت
مناسبة لكل سيناريو محدد .كما يجري تحديث التخطيط لمواجهة حاالت
الكوليرا على وجه الخصوص ،وذلك بالتعاون مع القطاع الصحي .وال تزال
اإلمدادات الطارئة متوفرة بمستويات كافية.
وسيعمل القطاع على زيادة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق
المساعدات اإلنسانية عبر التدخالت عينية في المناطق المصنفة من
قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة وصعبة الوصول ,كجزء من الجهود
المتعددة القطاعات.

الصرف الصحي

إن الحالة العامة للصرف الصحي والنفايات الصلبة أقل حدة على الصعيد
الوطني .ومع ذلك ،تشير البيانات المتاحة إلى أن محطات معالجة مياه
الصرف الصحي القائمة بحاجة إلى تحسين وإعادة تأهيل لمنع تصريف
مياه المجاري الخام وتلوث المسطحات المائية والتربة ،وتعزيز ظروف
المعيشة الصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء البالد.
كما ينبغي معالجة البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية في المدارس وفي المراكز الصحية ،إما كمكون من مكونات
إعادة التأهيل العامة للبنية التحتية ،أو كتدخالت متخصصة .كما ينبغي
التأكيد على التثقيف الصحي في المناهج المدرسية.
وستُ خلق فرص لجميع شرائح السكان لإلسهام بمدخالت في أنشطة
البرامج ،بالتعاون مع الحكومة السورية عندما يكون ذلك ممكناً ،
وسيضمن الشركاء في المجال اإلنساني إشراك النساء والرجال
والمراهقين (الفتيان والفتيات) في صنع القرار والقيادة في اللجان وفي
آليات التغذية الراجعة (الرصد) .وسيتم تشجيع مشاركة المرأة كموظفات
برامج ومندوبات تعداد ،من أجل تيسير التفاعل مع عضوات المجتمع
المحلي والمستفيدات .ولدعم الشركاء التنفيذيين المحليين في المجال
اإلنساني لتطبيق نهج يراعي النوع االجتماعي ومشاغل الحماية ،ستقدم
الجهات الفاعلة في مجال المياه واإلصحاح التدريبات ذات الصلة
لشركائها وموظفيها داخل سوريا.
وسيواصل القطاع رصد اإلستجابة استناداً إلى إطار نتائج متفق عليه
ومؤشرات قطاعية معيارية ،من خالل أداة "من يفعل ماذا وأين" في
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا ( ،)4 Ws WoSوتعزيز
أدوات رصد قوية للتخطيط المشترك لجميع التدخالت اإلنسانية عبر
الحدود .وسيستمر أيضاً تنفيذ مسح البنية التحتية للمياه الذي بدأ في
عام  ،2016وتكراره كأداة رصد بالتعاون مع الحكومة السورية عندما يكون
ذلك ممكناً .وسوف ُيستخدم لقياس أثر التدخالت التي تهدف إلى إصالح
وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مناطق النزاع
وإرشاد التخطيط ألنشطة اإلستجابة الجارية .وسيتم تشجيع إجراء
تقييمات ومسوحات محددة جديدة لقياس األثر وتشجيع عملية
التخطيط المستنيرة من القاعدة إلى القمة لتلبية توقعات المجتمعات
المحلية وشريحة السكان األكثر ضعفاً في جميع مراكز عمل األمم
المتحدة والمناطق الواقعة ضمن حدود مسؤولياتها .كما ستقوم
الجهات الفاعلة المختصة بتنسيق قطاع المياه واإلصحاح في المنهج
المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا بتنظيم تقييم جديد لقطاع
بناء على
الخدمات الصحية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانيةً ،
النموذج الناجح الذي اتبع هذا العام.

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها
سيضمن قطاع المياه واإلصحاح اتباع نهج "عدم إلحاق الضرر" من خالل
إجراء تحليل مخاطر الحماية كجزء من تطوير استراتيجية القطاع .وقد تم
تحديد مخاطر الحماية المحتملة التي قد تنشأ عن تطبيق استراتيجية
قطاع المياه واإلصحاح ،باإلضافة إلى وصف تدابير التخفيف ذات الصلة
والموارد الالزمة لرصد تلك المخاطر.
إن الدعم الذي يقتصر على شبكات مياه مختارة قد ينجم عنه خطر
التوزيع غير المتكافئ للخدمات .وللحد من هذه المخاطر ،سيعمل القطاع
على إقامة صالت قوية مع السلطات المعنية والمشغلين من أجل
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التخطيط المشترك ،وإدراجهم في عملية االستهداف .وفيما يتعلق
بالعنصر اإلنساني في تقديم الخدمات ،سيضمن القطاع اتباع معايير
اسفير بصرامة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ ،وخاصة الصرف الصحي
في حاالت الطوارئ ,حيث يكون خطر العنف القائم على النوع االجتماعي
أكبر .وستُ ستشار النساء والفتيات المراهقات ،بالتعاون مع سلطات
الحكومة السورية عندما يكون ذلك ممكناً  ،خالل مرحلة التصميم
والتنفيذ والرصد ،وستوضع آليات المساءلة موضع التنفيذ لتلقي
تعليقات المستخدمين وضمان المتابعة الكافية.

تحديد األولويات

وعلى إمكانية الوصول .وسيكون هذا النهج مفيداً لجميع السكان الذين
يعيشون في المناطق المستهدفة ،بغض النظر عن الحالة واإلحتياجات،
كما سيسهم بشكل ملموس في تحقيق القدرة على الصمود.
سوف تعطي األنشطة اإلنسانية في مجال المياه واإلصحاح األولوية
ألولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة ،بما في
ذلك النازحون والعائدون والمجتمعات المضيفة في المناطق الرئيسية،
ومن ضمنهم أولئك الذين يعيشون في المخيمات والتجمعات العشوائية
والمباني غير المكتملة والمناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على
أنها محاصرة وصعبة الوصول والمجتمعات المكتظة ،وكذلك المجتمعات
والمناطق التي تكون فيها نوعية المياه غير آمنة للشرب.

عندما يركز القطاع على دعم استعادة الشبكات القائمة كجزء من دعم
القدرة على الصمود ،ستُ منح األولوية لدعم إعادة بناء البنية التحتية على
أساس المستوى العام للحاجة والمعطيات التقنية ،واعتماداً على األمان

تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والجنس والعمر
ح س ب ال ف ئ ات
ن ازح ون
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المحتاجون للمساعدة

 ٨٫١٣مليون

(سكان متضررون)
المستهدفون

 ٥,5مليون
المتطلبات (دوالر أمريكي)

 173مليون
عدد الشركاء
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1

هدف اإلنعاش المبكر األول
تحسين الوصول إلى الخدمات
األساسية والبنية التحتية
االجتماعية لألشخاص
والمؤسسات المتضررين.

يتعلق بالهداف االستراتيجي 3

٢

هدف اإلنعاش المبكر الثاني
استعادة سبل العيش المتضررة
لتعزيز الحماية االجتماعية وآليات
تكيف األشخاص المتضررين
والمجموعات المستضعفة.

يتعلق بالهداف االستراتيجي 3

3

هدف اإلنعاش المبكر الثالث

اإلنعاش المبكر وسبل العيش
تحليل
مع إستمرار أمد األزمة ،تدهورت مستويات المعيشة
بشكل كبير في جميع أنحاء سوريا بدرجات متنوعة من
الشدة وفقاً لحدة األعمال القتالية .ومع انهيار سبل
العيشُ ،دفع ماليين الناس دفعاً إلى الفقر ،في حين
أدى النزوح المتكرر وفقدان األصول وتأثير العقوبات
األحادية الجانب وضعف نظم الحماية االجتماعية إلى
حدت
ِ
زيادة تفاقم
مواطن الضعف في جميع أنحاء البلدَ .
هذه العوامل و بشدة من فرص کسب العیش للفئات
األکثر ضعفاً في الشعب السوري ،مثل الشباب واألسر
التي تعيلها نساء واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.
وعالوة على ذلك ،فلم يتبق لما يقدر بنحو  5.8مليون
مراهق وشاب سوري 43،على وجه الخصوص ،سوى
الحد األدنى من فرص العمل والمشاركة في المجتمع.
ويواجه النازحون العائدون إلى مناطقهم األصلية
صعوبات في إحياء أعمالهم التجارية بسبب فقدان أو
تلف األصول اإلنتاجية ،من بين عوامل أخرى .وبعد نفاذ
خيارات الناس ،لجأوا بصورة متزايدة إلى آليات التكيف
السلبية ،مما يعرض النساء واألطفال وغيرهم من
الفئات المستضعفة لمخاطر كبيرة في مجال الحماية.
وقد استمرت األزمة الممتدة ،بما في ذلك في
الخطوط األمامية المتغيرة والقتال النشط ،في توليد
موجات نزوح كبيرة إلى المناطق المستقرة نسبياً ،
والتي تكافح بدورها لمواجهة الضغوط اإلضافية على
الموارد والبنية التحتية .كما أن األضرار التي تلحق
بالبنى التحتية ونقص الموارد المادية والبشرية تحد
تشير التقديرات إلى أن  33في المئة من سكان سوريا من
.43
الشباب ( 24-10سنة) و 23في المئة من المراهقين ( 19-10سنة).
وتظهر تقديرات األمم المتحدة أن من بين  6مليون مراهق وشاب
سوري ،يوجد أكثر من مليوني نازح داخلياً .بيانات السكان  -مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية.2016 ،

خريطة شدة اإلحتياجات

+

من توافر خدمات الدعم األساسية واالجتماعية
الكافية .وقد أدى ذلك في بعض األحيان إلى توترات
بشأن إمكانية الحصول على الخدمات والفرص.
وبحسب تقديرات قطاع اإلنعاش المبكر وسبل
العيش ،يوجد اآلن نحو  13.8مليون شخص بحاجة إلى
المساعدة ،من بينهم  450,000الجئ فلسطيني .وفي
السياق الحالي ،يعتبر الالجئون الفلسطينيون معرضين
بشدة آلثار مخاطر األزمة ،بما في ذلك البطالة،
وانخفاض القوة الشرائية ،وعدم القدرة على تحمل
تكاليف السلع األساسية.

استراتيجية اإلستجابة
في عام  ،2017سيواصل قطاع اإلنعاش المبكر وسبل
العيش اتباع أهدافه الرئيسية لدعم جهود بناء قدرة
السوريين ومجتمعاتهم المحلية على الصمود من أجل
التغلب على التبعات السلبية لألزمة وضمان توفير
ظروف معيشية الئقة للشعب السوري المتضرر في
جميع أنحاء البالد.
وتركز اإلستجابة االستراتيجية للقطاع على السكان
المتضررين ،بمن فيهم النازحون داخلياً والمجتمعات
فضال عن مجتمعات السكن
المحلية المضيفة،
ً
األصلية في حال عودتهم من خالل )1( :ضمان توفير
خدمات مستدامة وفعالة والبنية التحتية المجتمعية؛
( )2إيجاد سبل عيش مالئمة كجزء من التعافي
االجتماعي واالقتصادي؛ ( )3تعزيز التماسك
االجتماعي ومشاركة المجتمعات المحلية في جهود
اإلنعاش المبكر لتعزيز قدرة المتضررين على الصمود
في مواجهة آثار األزمة التي طال أمدها .وتتألف
استراتيجية استجابة القطاع مما يلي:

-

تعزيز التماسك االجتماعي
والمشاركة المحلية لتعزيز قدرة
المجتمعات المحلية على
الصمود.

يتعلق بالهداف االستراتيجي ٢

UNDOF
administered
area
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تمكين الحصول على الخدمات األساسية بشكل أفضل وآمن

تمكين المجتمعات المحلية واألفراد المتضررين ،بمن فيهم المراهقون
والشباب ،عن طريق منحهم القدرة على الحصول على الخدمات
األساسية بشكل أفضل وآمن من خالل إصالح البنية التحتية األساسية
والهياكل األساسية االجتماعية واالقتصادية التي تتبنى خططاً كثيفة
للعمالة :نظراً الستمرار عدم االستقرار في بعض المناطق وتعطل
الخدمات ،فإن قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش سيعمل علی إعادة
تأهيل البنیة التحتیة األساسیة المتضررة والمؤسسات المدنیة بهدف
توفیر خدمات أفضل للسکان المتضررین ،بما في ذلك :النازحون
والمجتمعات المضیفة ،أو المجتمعات األصلیة في حال عودة النازحین.
وستتركز جهود البرامج على إصالح البنية التحتية المتضررة وإعادة بنائها
في مجاالت إدارة النفايات الصلبة وشبكات المجاري وشبكات الكهرباء
والمياه واألسواق والمراكز الصحية والمراكز التعليمية ومدخالت اإلنتاج
في مجاالت الزراعة والحرف اليدوية وورش العمل اإلنتاجية .سوف يكون
قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش مبتكراً في مجاالت حلول الطاقة
البديلة ،مثل الطاقة المتجددة ،والغاز الحيوي ،وقوالب الوقود ،واإلضاءة
الشمسية ومعدات التدفئة .وباستخدام نهج كثيف العمالة ،سيتم خلق
المزيد من فرص العمل ،وسيلي ذلك تقليل االعتماد على المعونة،
فضال عن تمكين الشركاء والقدرات
وستتحقق مشاركة محلية أفضل،
ً
المحلية من توفير سبل عيش كافية وكريمة.
إعادة تأهيل سبل العيش المعطلة ومخططات الحماية االجتماعية:
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إن تعزيز القدرة على الصمود من خالل توفير فرص أفضل سيتيح تبني
آليات تكيف أقل ضرراً من قبل األشخاص المتضررين والمجموعات
المستضعفة) وخاصة األسر التي تعيلها نساء والمراهقين والشباب (من
خالل إعادة تأهيل واستعادة سبل العيش المقطوعة بالتوازي مع خطط
الحماية االجتماعية .واستناداً إلى نتائج تقييم اإلحتياجات اإلنسانية ،فإن
ارتفاع معدل البطالة ظاهرة شائعة في جميع أنحاء البالد .وستكون
إحدى أهم أولويات قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش هي السعي
لتحقيق التعافي االجتماعي واالقتصادي من أجل ضمان سبل العيش
المستدامة للمجموعات السكانية المتضررة .وسوف تكون المنح ،التي
تشمل التمويل األولي للمشاريع الناشئة في مجالي التجارة واألعمال
االجتماعية ،وإحياء األعمال التجارية ،ودعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم من خالل التوجيه والتمويل ،وتقديم المساعدة
لحلقات العمل اإلنتاجية للمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة وورش
الغزل والنسيج ،هي األنشطة الرئيسية لتحديث المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة ( .)MSMEsوسيتم التركيز على المجموعات
الهشة مثل األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة ،واإلناث والشباب
والعائدين .وستكون الفئات المستضعفة األخرى ،مثل األطفال وكبار
السن ،في مركز اهتمام األنشطة التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية
أفضل  ،بما في ذلك األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة ،واإلناث،
والشباب والعائدين .وستكون الفئات الضعيفة األخرى مثل األطفال
وكبار السن هي محور اهتمام برامج الحماية االجتماعية الرامية إلى الحد
من الضغوطات الناجمة عن الحالة االجتماعية واالقتصادية ،والتركيز على
مواطن ضعفهم االجتماعية واالقتصادية.
تعزیز التماسك االجتماعي والمشارکة المحلیة من أجل زيادة قدرة
المجتمعات علی الصمود

تتمثل استراتیجیة القطاع في تمکین الناس في مجتمعاتهم من خالل
بناء القدرات وضمان المشارکة المحلیة في أنشطة اإلستجابة لحاالت
الطوارئ .ويشكل إدماج المراهقين والشباب عنصراً رئيسياً في تصميم

البرامج .ومن خالل مبادرات المشاركة االجتماعية والمدنية التي يقودها
المراهقون والشباب ،سيقومون بتحديد القضايا التي تؤثر على رفاههم
ورفاه مجتمعاتهم والتصدي لها .وتُ ظهر األدلة أنه عندما يتم تمكين
المراهقين والشباب من القيام بأدوار ذات مغزى في مجتمعاتهم
وإعطائهم إحساساً بهدف ومغزى المستقبل ،فإنهم يتخذون خيارات
إيجابية ويدعمون بناء القدرة على الصمود داخل مجتمعاتهم .وستضم
المجموعة المستهدفة لهذه األنشطة النازحين داخلياً والمجتمعات
المضيفة أو مجتمعاتهم األصلية ،إذا كان البرنامج يتعلق بتهيئة الظروف
المالئمة لعودة مستدامة .وبالتعاون مع الشركاء في الميدان ،سوف
تكفل األنشطة تحقيق أقصى قدر من العائدات لجميع المجتمعات
ويعد هذا النهج
المستهدفة ،وتهدف إلى تجنب أي أثر سلبي عليهاُ .
حاسماً في نجاح أي برنامج وينبغي تعميمه في جميع أنشطة القطاع.
تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها
یتبنى قطاع اإلنعاش المبکر وسبل العيش نهجاً تخطیطیاً یعتمد علی
المناطق ویراعي حساسية النزاعات ویستند علی التدابیر التشارکیة التي
يساهم من خاللها كل من ممثلي المجتمعات المحلیة والنازحين في
تطویر استراتيجية استجابة قطاع اإلنعاش المبکر واألنشطة ذات الصلة
علی المستوى المحلي .ويمكن أن تؤدي بعض المخاطر الرئيسية إلى
تقويض التنفيذ الفعال والكفء الستراتيجية قطاع اإلنعاش المبکر وسبل
العيش ،وقد تم تحديدها على النحو التالي:
•عدم كفاية التوافق البرامجي بين تحليل مخاطر النزاع والمشاريع
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•تدهور الوضع األمني في المناطق التي تستهدفها عمليات قطاع
اإلنعاش المبکر وسبل العيش
•عدم المساواة غير المتعمد في توزيع الخدمات وعدم التواصل مع
جميع ممثلي المجتمع المحلي

أولويات اإلستجابة
ستکون أولویة قطاع اإلنعاش المبکر وسبل العيش هي استهداف
المجموعات السکانية المتضررة من النازحین والمجتمعات المضیفة ،بما
في ذلك المناطق التي يترکز بها النازحون بكثافة .ويعتمد قطاع اإلنعاش
المبکر وسبل العيش على نهج تخطيط قائم على المناطق ،ويراعي
حساسية النزاعات لضمان بذل جهود تعافي مبكر متساوية ،لتجنب المزيد
من العوز .وسيتم اختيار المناطق استناداً إلى معايير شدة اإلحتياجات،
واألشخاص المحتاجين للمساعدة ،واحتمال االستقرار وجدوى العمليات.
وسيعمل القطاع على زيادة تصنيف البيانات (ضمن األشخاص المحتاجين
للمساعدة وإمكانية الوصول) لتقييم وتلبية اإلحتياجات الخاصة
للمراهقين والشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.
 .44تحليل النزاعات هو "أداة عملية لفهم الروابط بين التنمية والنزاع على نحو أفضل ،بهدف
زيادة أثر التنمية على النزاع"http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/cpr/ .
documents/prevention/CDA_complete.pdf
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تحديد األولويات
ستتمثل أولوية أخرى في استهداف المناطق التي تتمتع بسالم
واستقرار نسبيين والمساهمة في العودة الطوعية للنازحين من خالل
برامج التعافي االجتماعي واالقتصادي ،التي ستمكنهم من العودة إلى
مناطقهم األصلية ودعم االعتماد على الذات بين السكان المتبقين،
وتجنب اللجوء إلى آليات التكيف السلبية أو المزيد من النزوح إلى
ويعد استهداف الفئات
المناطق التي تتوافر فيها المساعدات اإلنسانيةُ .
األكثر ضعفاً من أولويات قطاع اإلنعاش المبکر وسبل العيش من خالل
أنشطة التعميم والبرامج المستهدفة والمصممة تصميماً جيداً
لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة واألسر التي تعيلها نساء والمراهقين
والشباب بحيث يتم ضمان إعداد مخططات حماية أفضل.

تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والجنس والعمر
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المحتاجون للمساعدة
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المتطلبات (دوالر أمريكي)
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عدد الشركاء
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هدف التعليم األول

زيادة الوصول اآلمن والمنصف
إلى التعليم الرسمي وغير
النظامي من قبل األطفال
والشباب المتضررين من األزمة (الذين
تتراوح أعمارهم بين  5و 17عاماً ).
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٢

هدف التعليم الثاني
تحسين جودة التعليم النظامي
وغير النظامي لألطفال والشباب
(الذين تتراوح أعمارهم بين  5و17
عاماً ) في بيئة وقائية.
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٣

التعليم
تحليل
مع دخول األزمة عامها السادس ،يحتاج  5.82مليون
طفل وشاب من سن ما قبل المدرسة إلى سن
التعليم الثانوي (من الملتحقين وغير الملتحقين
بالمدارس) إلى مساعدات تعليمية ،بما في ذلك أكثر
من  118,000طفل الجئ فلسطيني و270,000
موظف إضافي في مجال التعليم .وكان هناك ما
يقدر بنحو  1.75مليون طفل وشاب (تتراوح أعمارهم
بين  5و 17عاماً ) غير ملتحقين بالمدارس في العام
الدراسي ( 2016/2015أي أقل بنسبة  17في المئة عن
العام الدراسي  ،)2015/2014و  1.35مليون طفل
معرض لخطر االنقطاع عن الدراسة .ونزح ما يقرب من
ويقدر
مليوني طفل في سن الدراسة بشكل متكررُ .
مجموع الخسائر االقتصادية الناجمة عن االنقطاع عن
التعليم األساسي والثانوي بنحو  11مليار دوالر ،أي ما
يعادل نحو  18في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
لسوريا في عام .2010
وبحلول أكتوبر/تشرين األول  ،2016في ظل توافر
نصف التمويل المطلوب لتنفيذ خطة اإلستجابة
اإلنسانية لعام  ،2016تمكن القطاع من الوصول إلى
حوالي  3.8مليون طفل.باإلضافة إلى ذلك فإن
المدارس وبيئات التعلم غير آمنة ومكتظة وتعاني من
نقص الموارد .وتم تدمير أو إلحاق الضرر بواحدة من
كل ثالث مدارس ،أو يتعذر الوصول إليها أو تُ ستخدم
يعرض
كمراكز إيواء جماعية أو ألغراض أخرى .وهذا ال ّ
حياة األطفال وموظفي التعليم للخطر فحسب ،بل
ويحد من توافر المدارس والفصول الدراسية ويمحو
استثمارات المجتمعات المحلية والجهات اإلنسانية
الفاعلة .وقد فقد نظام التعليم الرسمي ما مجموعه

خريطة شدة اإلحتياجات

+

 150,000موظفاً في مجال التعليم ،بما في ذلك
المعلمون .وال تزال الهجمات العشوائية على
المدارس تحدث ،وال سيما في المناطق المتضررة
من األعمال العدائية ،حيث يحتاج العديد من
األطفال إلى الدعم النفسي واالجتماعي والرعاية
والحماية .وال يزال عدد كبير من األطفال غير ملتحق
بالمدارس من أجل تلبية إحتياجات األسر المعيشية.
وهذا يدفع األطفال إلى أماكن العمل والزواج المبكر
وتجنيد األطفال.
استراتيجية اإلستجابة

ال يمكن تأجيل التعليم في أوقات األزمات ألنه يوفر
األمل واالستقرار والحماية .إن الهدف الرئيسي
لقطاع التعليم هو تزويد الفتيات والفتيان المتضررين
من األزمات بتعليم ذي صلة وجودة ،وتفادي ضياع
جيل ،وتعزيز قدرة النظام التعليمي على إدارة
والحفاظ على استجابة تعليمية مجدية في الوقت
المناسب ومتسقة ومنسقة داخل سوريا.
وستركز استراتيجية قطاع التعليم لعام  2017على
ثالثة مجاالت )1( :توسيع نطاق الحصول المتكافئ
على فرص التعلم )2( ،تحسين جودة التعليم والتعلم،
( )3تعزيز النظم على المستويين الوطني
والمجتمعي وتوفير الدعم في مجال السياسات.
وقد ُصممت هذه االستجابات في المراحل
التمهيدية والنهائية لتمكين األطفال غير الملتحقين
بالمدارس من العودة إلى المدارس ،وتمكين أولئك
الملتحقين بالمدارس ويواجهون خطر االنقطاع من
مواصلة تعلمهم .وتتماشى استجابة قطاع التعليم
مع الورقة االستراتيجية للتعليم في األزمة السورية،
والمعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم

-

هدف التعليم الثالث
تعزيز قدرة نظام التعليم
والمجتمعات على تقديم
استجابة تعليمية منسقة ومبنية
على األدلة في الوقت المناسب.
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في حاالت الطوارئ ( ،)INEEومبادرة ال لضياع جيل ،والهدف الرابع من
أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم.
وستزداد القدرة على الحصول على فرص التعلم من خالل توسيع نطاق
تنفيذ برنامج التعلم الذاتي (المبادرة الرئيسية للمنهج المتكامل
لالستجابة اإلنسانية في سوريا) والمنهج (ب) لألطفال غير الملتحقين
بالمدارس ،بما في ذلك األطفال في المناطق المصنفة من قبل األمم
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها .وسيستمر تحسن
الحصول على التعليم بالنسبة لألطفال والشباب األكثر ضعفاً من خالل
الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ،والتعليم التعويضي،
والفصول الدراسية التعويضية ،والتعليم والتدريب المهني والتقني،
والتعليم الشامل ،واألنشطة الترفيهية المنظمة بالتعاون مع القطاع
الفرعي لحماية الطفل ،والتغذية المدرسية ،والتحويالت النقدية.
وستُ منح األولوية أيضاً لحمالت العودة إلى التعلم مع توزيع اللوازم
المدرسية ،وتوسيع وإعادة تأهيل بيئات التعلم اآلمنة والوقائية) بما في
ذلك مرافق المياه واإلصحاح التي تراعي اعتبارات النوع االجتماعي ،
وضمان إندراج األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة في المدارس.
سيواصل قطاع التعليم االستثمار في جودة التعليم والتدريس .وسيتم
ذلك من خالل زيادة التطوير المهني للمعلمين في مجاالت التربية التي
تركز على الطفل ،والتعلم النشط ،والدعم النفسي واالجتماعي ،والتوعية
بالمخاطر .وسيتم تعزيز المهارات الحياتية والتربية المدنية في البيئات
الرسمية وغير الرسمية من خالل المناهج الدراسية وغير الدراسية.
وسوف تضمن التدخالت تبني فكرة تحويلية عن المهارات الحياتية
والتوعية بالمواطنة التي تعتمد طرق التعلم التجريبية لتعليم المواطنة
للطالب من خالل مشاركتهم في األنشطة المدنية وصنع القرار داخل
وخارج المدارس ،من خالل مشاركتهم في القضايا والمبادرات المحلية
والوطنية والعالمية ،ومن خالل تزويدهم بالقيم والرغبة في المشاركة
الفعالة في المجتمع .وتهدف هذه المناهج إلى تحويل الفصول الدراسية
إلى أماكن آمنة وحيوية والمشاركة بنشاط مع المجتمعات المحيطة،
وتوفير الفرص للطالب للمشاركة في مناقشة حتى الموضوعات األكثر
حساسية ،وفي الوقت نفسه تثقيفهم لمواجهة حاالت سوء المعاملة
التي يمكن أن تؤدي في كثير من األحيان إلى استياء وإحباط وحرمان
الشباب .ولزيادة األثر اإليجابي على حياة األطفال ،سوف تتبنى استجابة
متكامال تجاه
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا نهجاً
ً
التعليم وحماية الطفل من خالل تقديم الدعم النفسي لألطفال
المستضعفين في األوضاع الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.
وسيظل توفير الكتب المدرسية ومواد التعلم و األنشطة الترفيهية و
المواد التعليمية التكميلية جزءاً محورياً من استجابة قطاع التعليم.
وسيركز تعزيز النظام على تحسين تنمية القدرات المؤسساتية للتأهب
لحاالت الطوارئ وصياغة خطط اإلستجابة على مختلف المستويات،
وفقاً للمعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت
الطوارئ .وسيتم تعزيز القدرة التنسيقية لشركاء قطاع التعليم من أجل
تقديم خدمات ذات جودة عالية في الوقت المناسب ،وخاصة من خالل
العمليات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود .وسيتم إعطاء األولوية للدعم
التقني لنظام معلومات إدارة التعليم وآليات الرصد األخرى ،وذلك لجمع
البيانات المدرسية في الوقت الحقيقي وتحليلها إلرشاد البرامج
والتخطيط القائم على األدلة و المناصرة .وسيتم دعم السياسات على
جميع المستويات لضمان حصول األطفال غير الملتحقين بالمدارس على
فرص تعلم متكافئة ،بصرف النظر عن وضعهم الجغرافي واالجتماعي
واالقتصادي .وستُ بذل جهود المناصرة أيضاً لضمان إمكانية حصول
األطفال على االمتحانات والشهادات عند االنتهاء من برنامج التعلم

الذاتي .وستركز الدعوة على إنهاء الهجمات على مرافق التعليم،
وتحسين سالمة المدارس وحمايتها ،والحاجة إلى زيادة االستثمارات التي
يمكن توقعها وطويلة األجل لسنوات متعددة في مجال التعليم.
وتماشیاً مع استراتیجیة اإلستجابة لعام  2016والبناء علی أساس أفضل
الممارسات في العام الماضي ،ستستهدف استجابة التعلیم األطفال
والشباب المستضعفین بمن فيهم ذوو االحتیاجات الخاصة والنازحون
والمجتمعات المضیفة والالجئون في المناطق التي یسهل الوصول
إليها والتي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول
إليها .وسوف تصمم البرامج بحيث تكون مرنة حتى يمكن تعديلها
وفقاً لإلحتياجات المتغيرة والتغيرات في إمكانية الوصول .وسيواصل
القطاع تنفيذ وتوسيع نطاق نُ ُهج مبتكرة لتوفير فرص التعليم الجيد
لألطفال السوريين .وسيتم استخدام خرائط شدة اإلحتياجات المحدثة
ومصادر البيانات الموثوقة األخرى إلرشاد أولويات اإلستجابة في
قطاع التعليم وتنفيذها.

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها
قام شركاء قطاع التعليم بتقييم المخاطر والتهديدات التي تواجه برامج
التعليم األساسية في عام  2017لكي تصل إلى مستوى مقبول .وقد تم
تحديد المخاطر والتهديدات في ثالثة مجاالت استراتيجية )1( :الحصول
على التعليم؛ ( )2جودة التعليم؛ ( )3تعزيز نظم التعليم .وتم تحليل
المخاطر التي يتعرض لها األطفال والمعلمون وأفراد المجتمع المحلي
الذين يتلقون المساعدة التعليمية على أسس مختلفة .وتمشياً مع مبدأ
عدم إلحاق الضرر بالمستفيدين ،تم تحديد تدابير شاملة للتخفيف من آثار
هذه المخاطر والتهديدات ،إلى جانب آليات الرصد والموارد المطلوبة.

أولويات اإلستجابة
لم يلتحق ما يقدر بنحو  1.75مليون طفل في سن المدرسة (تتراوح
أعمارهم بين  5و 17عاماً ) بالمدارس في العام الدراسي .2016/2015
وباإلضافة إلى ذلك ،يتعرض ما يقرب من  1.35مليون طفل لخطر
االنقطاع عن الدراسة .وهناك أكثر من  1.3مليون طفل في أماكن يصعب
الوصول إليها ،وأكثر من  300,000في المناطق المصنفة من قبل األمم
المتحدة على أنها محاصرة .وقد نزح ما يقرب من  2مليون طفل في سن
المدرسة في جميع أنحاء سوريا من جراء األعمال القتالية ،ونزح كثيرون
منهم عدة مرات .ويعيش أكثر من  600,000طفل في المناطق الخاضعة
لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ،ويعيش 150,000
في المناطق المتنازع عليها التي تشهد صراعاً نشطاً .ويواصل تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام وكيانات أخرى يصنفها مجلس
األمن على أنها إرهابية استخدام التعليم لتلقين األطفال وتجنيدهم.
وتتمثل أولوية قطاع التعليم في توفير تعليم ذي صلة وجودة لألطفال
والشباب المتضررين من األزمة ،بما في ذلك في المناطق المصنفة من
قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها .وستُ عطى
األولوية لمناطق التدخل استناداً إلى خرائط شدة اإلحتياجات وستأخذ
إمكانية الوصول بعين االعتبار .وسينصب تركيز خاص على المناطق التي
توجد بها مدارس مكتظة جراء تدفق أعداد كبيرة من النازحين ،مما يؤدي
أحياناً إلى نشوب توترات بشأن الحصول على الخدمات والفرص.
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تصنيف األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والجنس والعمر
ح س ب ال ف ئ ات
ن ازح ون

ع ائ دون

م ج ت م ع ات م ض ي ف ة

ن س اء

أط ف ال ()17-1

ن س بة ال ب ال غ ون

م ح ت اج ون ل ل م س اع دة

1,677,526

191,304

118,000

4,106,574

%50

%96

%4

غير متاح

م س ت ه دف ون

1,273,252

145,201

89,563

3,116,914

%50

%96

%4

غير متاح

جهات االتصال
دينا كريساتي
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيdcraissati@unicef.org :
إيروم بوركي
الوظيفة :المنسق المشارك لمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سوريا
البريد اإللكترونيerum.burki@savethechildren.org :
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ح س ب ال ج ن س وال ع م ر

تومويا سونودا
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيtsonoda@unicef.org :
مايا دينيتش مونك
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيmdmunk@unicef.org :
أيسه كوكاكالوظيفة :منسق مركز تركيا المشاركالبريد اإللكتروني:
Ayse.Kocak@savethechildren.org
فرانشيسكو كالكانيو
الوظيفة :منسق مركز األردن
البريد اإللكترونيfcalcagno@unicef.org :
منى سرسك
الوظيفة :منسق مركز األردن المشارك
البريد اإللكترونيMuna.Sarsak@savethechildren.org :

الج ئ ون

ن س بة ك ب ار س ن
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المحتاجون للمساعدة

 ١٢٫٨مليون
المستهدفون

 ١٢٫٨مليون
المتطلبات (دوالر أمريكي)

 ٤٥٩مليون
عدد الشركاء

٥٢

1

هدف الصحة األول
توفير مساعدات صحية إنسانية
إلنقاذ األرواح والحفاظ عليها مع
التركيز على الفئات األكثر تعرضاً
للخطر والمحتاجين للمساعدة.

يتعلق بالهدف االستراتيجي ١

٢

هدف الصحة الثاني
تعزيز تنسيق القطاع الصحي
ونظم المعلومات الصحية
لتحسين فعالية اإلستجابة
الصحية لألشخاص المحتاجين
للمساعدة ،مع التركيز على تعزيز
الحماية وزيادة فرص الحصول على
الخدمات الصحية..

يتعلق بالهدف االستراتيجي ٢

الصحة
تحليل
استمر تدهور الوضع الصحي في سوريا في عام .2016
وكان أكثر من  12.6مليون شخص في جميع أنحاء
البالد بحاجة إلى مساعدة صحية منقذة للحياة .وفي
الوقت نفسه ،أدى النقص الحاد في توافر الموظفين
فضال عن األضرار التي لحقت بالبنية
واللوازم الطبية
ً
التحتية إلى تعطيل خطير في تقديم الرعاية الصحية
المنقذة للحياة.
وتشمل الفئات األكثر تعرضاً للخطر في قطاع الصحة:
الناجين من الصدمات النفسية ،بما في ذلك جرحى
الحرب ،مع العبء الثقيل المرتبط بها والمتمثل في
الوفيات والعجز واعتالل الصحة النفسية ،وهذا أمر بالغ
األهمية بالنسبة ألولئك الذين ال يحصلون على عالج
(تشير التقارير إلى أن  30في المئة من حاالت الصدمة
مرتبطة بإعاقة دائمة ،ویعاني جمیع الناجین من
الصدمات من إعاقة جسدية مؤقتة) واألشخاص الذين
يعانون من أمراض مزمنة ،واألطفال الذين لم يتم
تطعيمهم ،والنساء الحوامل والولدان الذين ال
يستطيعون الحصول على الرعاية التوليدية المنقذة
للحياة ،والفتيات والنساء الالتي تعانين من ضعف
إمكانية الحصول على الرعاية الصحية اإلنجابية
األساسية ،وأولئك الذين يحتاجون إلى دعم الصحة
العقلية والدعم النفسي واالجتماعي .ويتعرض واحد من
كل خمسة في سوريا لخطر اإلصابة بأمراض عقلية
معتدلة ،ويتعرض واحد من كل  30شخصاً لخطر اإلصابة
بمشاكل صحية نفسية وخيمة أو حادة .ومن المتوقع أن
يحتاج  3.5مليون شخص خالل عام  2017إلى خدمات
جراحية وعالج الصدمات ،بما في ذلك  3.2مليون
استشارة طارئة ،و  300,000عملية جراحية ،و180,000
حالة إصابة بجروح الحرب .كما أن الخدمات الصحية

خريطة شدة اإلحتياجات

+

المحلية مفتتة إلى حد كبير وبال مسارات إحالة واضحة
ألولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة.
وقد أدى االفتقار إلى خدمات المرافق األساسية ،بما
في ذلك الكهرباء والوقود ومياه الشرب اآلمنة
وخدمات الصرف الصحي األساسية ،إلى زيادة التعرض
لتفشي أمراض مثل اإلسهال والتيفوئيد والتهاب
فضال عن األمراض األخرى التي يمكن
الكبد (أ)،
ً
الوقاية منها باستخدام اللقاحات.
واستمرت الهجمات على المرافق والخدمات الصحية
دون هوادة طوال عام  .2016وعلى مدار العام ،وردت
تقارير عن وقوع ما يصل إلى  105هجمة مؤكدة على
المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في جميع أنحاء
عامال في مجال الرعاية الصحية
سوريا ،وقد لقي 14
ً
مصرعهم ُ
وأصيب  40آخرين بجروح .وتهدد الهجمات
على مرافق الرعاية الصحية حياة العاملين في مجال
الرعاية الصحية ومرضاهم ،األمر الذي يؤدي إلى
تعطيل الخدمات لفترات طويلة ،وينتج عنه إغالق
المرافق ،مما يؤثر على جميع السكان في المنطقة.
خالل عام  ،2016كانت إمكانية الوصول إلى المناطق
المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة
لتقديم المساعدة الصحية متقطعة .واستمرت إزالة
اللوازم الطبية األساسية من القوافل عبر خطوط النزاع
وعرقلة عمليات اإلجالء الطبي .كما تم فرض المزيد من
القيود على وصول الجهات الفاعلة عبر الحدود ،حيث
يواجه الشركاء في المجال اإلنساني تحديات متزايدة
لنقل اإلمدادات والموظفين عبر الحدود ويشهدون
انقطاع عمليات اإلجالء الطبي .وفي المناطق الخاضعة
لنفوذ الكيانات المصنفة من قبل مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة على أنها إرهابية ،تراوحت الرعاية الصحية
من محدودة للغاية إلى منعدمة.

-

٣

هدف الصحة الثالث
تحسين فرص الحصول على
الخدمات األساسية وسبل
كسب العيش من خالل دعم
صمود المجتمعات والقدرة
المؤسسية والقدرة على اإلستجابة.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 3
UNDOF
administered
area
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استراتيجية اإلستجابة
إن األولوية األولى في قطاع الصحة هي توفير المساعدة الصحية
اإلنسانية إلنقاذ الحياة والحفاظ عليها مع التركيز على الفئات األكثر
تعرضاً للخطر والمحتاجين للمساعدة .وسيتم ذلك من خالل تدخالت
محددة تركز على:
•تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية ،بما في
ذلك التنفيذ التجريبي لحزمة الرعاية الصحية األولية األساسية
والمصادقة عليها وتوسيع نطاقها.
•تعزيز توفير األدوية األساسية واللوازم والمعدات الطبية؛ وتعزيز
الرعاية الشاملة للصدمات واإلصابات من خالل إدارة مرحلية للصدمات
ورعاية حاالت اإلحتياجات الخاصة والصحة العقلية المرتبطة بها،
وتوسيع نطاق توفير خدمات إعادة التأهيل البدني على مستوى
المرافق ،وتعزيز توفير خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في
حاالت الطوارئ ( )EmONCونظام اإلحالة الطبية.
•تعزيز وتوسيع نظام مراقبة األمراض المعدية واإلستجابة لها.
•توسيع نطاق خدمات الصحة العقلية ودعمها على مستوى المجتمع
والمرفق الصحي.
•تعزيز اإلدارة والوقاية األولية والثانوية من األمراض غير المعدية.

50

•تنفيذ برنامج التحصين الموسع لجميع األطفال دون سن الخامسة
وأنشطة التحصين التكميلي في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وسيسعى قطاع الصحة أيضاً إلى تعزيز تنسيق القطاع الصحي ونظم
المعلومات الصحية لتحسين فعالية اإلستجابة الصحية المنقذة للحياة
لألشخاص المحتاجين للمساعدة ،مع التركيز على تعزيز الحماية وزيادة
فرص الحصول على الخدمات الصحية .وستشمل األنشطة ما يلي:
إستمرار نشر نظم المعلومات الصحية على مستوى القطاع  /مجموعة
العمل؛ ودعم تحسين اإلبالغ من قبل الشركاء في المجال اإلنساني في
قطاع الصحة في قاعدة بيانات ( 4Wأين ومتى ومن وماذا) .وفي عام
 ،2017سيتم تعزيز نظم المعلومات الصحية على مستوى القطاع /
مجموعة العمل لتتبع البيانات األساسية المتعلقة باألمراض والوفيات،
مما سيخلق قاعدة أدلة لدفع البرامج الصحية إلى األمام.
وسيتم تعزيز التنسيق داخل المراكز وفيما بينها من خالل ما يلي :التخطيط
المشترك للطوارئ والتخطيط لمواجهة حاالت تفشي األمراض ،وكذلك
اإلستجابة للديناميات المتغيرة في طريقة تنفيذ األعمال العدائية،
واالجتماعات التنسيقية المنتظمة على مستوى المركز والمنهج المتكامل
لالستجابة اإلنسانية في سوريا لتمكين التقييم المستمر ،والتنسيق في
مناطق التداخل ،وتحديد الثغرات ،واستجابة أكثر تنسيقاً بين الشركاء في
المجال اإلنساني وفيما بين المراكز .وسيواصل قطاع الصحة أيضاً الدعوة
إلى حماية موظفي الرعاية الصحية والمرضى في المرافق الصحية؛
وسيضع استراتيجية القطاع في مجال الدعوة؛ ويعمم جهود الحماية في
جميع مراحل البرامج الصحية من خالل منتديات التنسيق والتدريب  /ورش
العمل مع الشركاء في المجال اإلنساني في قطاع الصحة ،مع التركيز على
زيادة فرص الوصول إلى المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على
أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها ،وتسجيل وتقديم التقارير وتنفيذ جهود
الدعوة بشأن الهجمات المحققة على مراكز الرعاية الصحية .وستستمر
جهود تعميم مراعاة النوع االجتماعي في جميع البرامج الصحية وستشمل
تقديم الدعم لتوفير الرعاية المناسبة للناجيات من العنف القائم علىالنوع
النوع االجتماعي.

ونظراً للطبيعة المطولة لهذه األزمة ،سيسعى قطاع الصحة إلى تحسين
فرص الحصول على الخدمات األساسية وسبل العيش من خالل دعم صمود
المجتمعات والقدرة المؤسسية والقدرة على اإلستجابة ،والتدريب،
واالحتفاظ بقدرات مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية
الصحية المجتمعية وزيادتها؛ وإعادة تأهيل وتعزيز المرافق الصحية ،بما في
ذلك الهياكل المادية والمعدات  /اللوازم ،لتوفير بيئات آمنة ومأمونة
لتقديم الخدمات الصحية .وستركز األنشطة الحيوية على :بناء قدرات
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الصحية السورية لتعزيز القيادة
السورية الستجابة قطاع الصحة وفقاً لإلحتياجات المحددة؛ وتعزيز الوحدات
الطبية المتنقلة لالستجابة لحاالت الطوارئ؛ واستمرار التركيز على
التقييمات الصحية السريعة في حاالت الطوارئ.

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها
إن األنشطة اإلنسانیة المنقذة للحیاة التي یتوقع القطاع تنفيذها تشمل
مخاطر الحمایة المرتبطة بها التالية :استهداف المرافق الصحیة والعاملین
في مجال الرعایة الصحیة ،وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
التي يمكن أن تفاقم التوترات داخل المجتمعات؛ واالضطرار لمواجهة
المعضالت األخالقية وسيناريوهات الفرز التي يواجهها مقدمو الرعاية
الصحية بسبب محدودية الموارد .وسيتم التخفيف من آثار هذه المخاطر عن
طريق :تنفيذ حزمة الخدمات األساسية الموحدة في جميع برامج القطاع،
وزيادة قدرة مقدمي الرعاية الصحية مع التركيز بشكل خاص على مقدمي
الخدمات من النساء ،وزيادة توافر الرعاية المجتمعية ،وتزويد العاملين في
مجال الرعاية الصحية بأطر عمل أخالقية عملية يمكن استخدامها كأدوات
لتوجيههم عند اتخاذ القرارات الصعبة (دراسة مستمرة).
وتحمل األنشطة المتعلقة بتدعيم تنسيق القطاع الصحي ونظم
المعلومات الصحية مخاطر الحماية التالية :إن نشر مواقع مرافق الرعاية
الصحية على النظام العالمي لتحديد المناطق يخلق مخاطر االستهداف
المتعمد لتلك المرافق إذا حصلت الجهات الفاعلة المسلحة على هذه
اإلحداثيات .كما أن عدم نشر مواقع مرافق الرعاية الصحية على النظام
العالمي لتحديد المناطق يعرضها لخطر االستهداف العشوائي ألن الجهات
الفاعلة المسلحة ال تعرف مواقعها .ويمكن التخفيف من حدة هذه
المخاطر عن طريق :استعراض بروتوكول تقاسم المعلومات ذي الصلة مع
الشركاء في المجال اإلنساني ،واستمرار الحوار مع مرافق الرعاية الصحية
حول مخاوفها بشأن نشر معلومات تحديد الهوية والموقع ،واستمرار جهود
الدعوة إلشراك الجهات الفاعلة المسلحة في قضايا حماية الصحة.
وفيما يتعلق باألنشطة الرامية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية
وسبل كسب العيش من خالل دعم صمود المجتمعات والقدرة المؤسسية
والقدرة على اإلستجابة ،تشمل مخاطر الحماية ما يلي :مخاطر تعريض
المرضى لألذى عند زيادة مسؤوليات العاملين في مجال الصحة من دون
بناء القدرات المناسبة ،وتعزيز المرافق الصحية ال يوفر الحماية الكافية
للمرضى ،مما يعرضهم لألذى البدني .ويمكن التخفيف من هذه اآلثار من
خالل :وضع مبادئ توجيهية لتحويل المهام كجزء من بروتوكوالت الرعاية،
وتوفير التدريب والمتابعة الكافية في فترة ما بعد التدريب مع المتدربين،
والمركزية الخدمات ،والرسائل الواضحة للمجتمعات المحلية حول المخاطر
المرتبطة بمرافق الرعاية الصحية والرعاية السرية.

الجزء الثاني :ةحصلا

أولويات اإلستجابة
سيعطي قطاع الصحة األولوية للفئات التالية )1( :األشخاص المحتاجون
للمساعدة في المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها
محاصرة ويصعب الوصول إليها؛ ( )2األنشطة المتكاملة لتقديم الخدمات
على أساس اإلحتياجات المحددة من خالل مجموعة من الخدمات
األساسية مع التركيز على أنشطة الرعاية الصحية المتكاملة في إطار
النهج الشبكي المحلي  /اإلقليمي؛ ( )3تنفيذ مسارات الرعاية المتكاملة؛
( )4توفير الرعاية الشاملة للصدمات النفسية وما يرتبط بها من قضايا
اإلحتياجات الخاصة والصحة العقلية؛ ( )5الخدمات المخصصة للمجموعات
التي تعاني من نقاط ضعف خاصة.
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جهات االتصال
الدكتور ماوريسيو كالديرون
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيmcalderon@who.int :
الدكتورة منى المايوفي
الوظيفة :المنسق المشارك للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سوريا
البريد اإللكترونيmouna.mayoufi@rescue.org :
أزريت كالميكوف ستانيسالفوفيتش
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيkalmykova@who.int :
الدكتور جمشيد علي خان تانولي
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيtanolij@who.int :
ويل كراغين
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في
سوريا/مركز األردن
البريد اإللكترونيcraginw@who.int :

الجزء الثاني :ةيتسجوللا تامدخلا

المحتاجون للمساعدة

٦٠

شريكاً في
المجال اإلنساني
المستهدفون

٦٠

شريكاً في
المجال اإلنساني
المتطلبات (دوالر أمريكي)

 ١٦٫٤مليون
عدد الشركاء

٦٠
52

1

هدف الخدمات اللوجستية األول
توفير خدمات لوجستية (تشمل
النقل البري وإعادة الشحن وتخزين
الوقود للطوارئ والنقل الجوي
والتخزين) للمنظمات اإلنسانية
المستجيبة لألزمة السورية.

يتعلق بالهدف االستراتيجي ١

٢

هدف الخدمات اللوجستية الثاني
مواصلة تنسيق الخدمات
اللوجستية المشتركة بين الوكاالت
اإلقليمية وإدارة المعلومات
بهدف دعم أطراف العمل اإلنساني.

يتعلق بالهدف االستراتيجي ٢

٣

هدف الخدمات اللوجستية الثالث
تعزيز قدرات أطراف العمل
اإلنساني من خالل التدريب
المخصص على الخدمات
اللوجستية وشراء المعدات الضرورية.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

الخدمات اللوجستية
تحليل
مع استمرار القيود الشديدة على الوصول والحواجز
األمنية ،فإن اإلحتياجات اللوجستية الرئيسية التي تم
تحديدها لدعم اإلستجابة اإلنسانية في سوريا هي
خدمات التخزين والنقل المشتركة ،بما في ذلك
استمرار القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت
إلى المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على
أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها وإمكانية تعزيزها،
وخدمات التنسيق عبر الحدود وعمليات إعادة الشحن
والنقل الجوي في حاالت الطوارئ .ومن المتوقع
حدوث ندرة في الوقود خالل فصل الشتاء القادم،
ويلزم االحتفاظ بكمية احتياطية من الوقود تحسباً
للطوارئ .وال تزال هناك حاجة إلى التخزين المشترك
في جميع أنحاء سوريا.
فضال
ويلزم تنسيق وتعميم المعلومات اللوجستية،
ً
عن التدريب على تعزيز القدرات ،من أجل التخفيف من
آثار نقص الخبرة اللجستية وزيادة القدرات الحالية.
وقد عزز هذا القطاع تركيزه على التأهب وقدرته على
اإلستجابة الفورية والفعالة لحاالت الطوارئ المفاجئة
والتحركات السكانية من أجل التمكن من دعم
القطاعات األخرى لتنفيذ استجابة سريعة .ويستطيع
قطاع الخدمات اللوجستية تكييف أنشطته لكي تأخذ
في الحسبان اإلحتياجات الظرفية من خالل زيادة أو
نقصان القدرات حسب الحاجة ،بما يكفل توفير
سلسلة إمدادات لوجستية يمكن توقعها وآمنة.

استراتيجية اإلستجابة
كما كان الحال في السنوات السابقة ،تواصل
استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية التركيز على
سد الثغرات اللوجستية القطاعية التي تواجهها
القطاعات البرنامجية خالل اإلستجابة لألزمة السورية،
مما يمكنها من تنفيذ خطط اإلستجابة القطاعية
والوصول إلى األشخاص المحتاجين للمساعدة في
جميع أنحاء البالد.
وتماشياً مع الهدف ( ،)1سيواصل قطاع الخدمات
اللوجستية تزويد الشركاء في المجال اإلنساني بخدمات
لوجيستية حيوية ،بما في ذلك التخزين والنقل البري
وتوفير الوقود في حاالت الطوارئ وخدمات إعادة
الشحن عبر الحدود والنقل الجوي في حاالت الطوارئ.
وسيستمر تقديم خدمات النقل المشتركة على أساس
استرداد التكاليف في عام .2017

ال تزال هناك مساحة تخزين مشتركة تبلغ حوالي
 14,000متر مربع متاحة مجاناً للمجتمع اإلنساني في
طرطوس والالذقية والقامشلي وريف دمشق
وحمص .كما تتوفر في غازي عنتاب مساحة إضافية
قدرها  2,200متر مربع للمنظمات اإلنسانية العاملة
في شمال سوريا .وستتم زيادة مساحة التخزين
المشترك في مواقع إضافية إذا لزم األمر.
سواء عبر
وسيظل تنظيم القوافل اإلنسانية الحيوية -
ً
الحدود أو داخل سوريا إلى المناطق المصنفة من
قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب
الوصول إليها  -أحد محاور التركيز الرئيسية في عام
 ،2017من أجل تقديم المساعدة المنقذة للحياة .ويتم
تنظيم هذه القوافل على المستوى المشترك بين
الوكاالت ،مع تحديد أولويات اللوازم  /المناطق من
خالل آليات التنسيق بين القطاعات في دمشق.
وسوف يستمر دعم العمليات العابرة للحدود إلى
سوريا من األردن وتركيا.
وتتطلب ندرة الوقود وارتفاع تکالیفه االحتفاظ بكمية
احتياطية من الوقود تحسباً للطوارئ ،وھو أمر
سيكون بالغ األهمیة خالل أشهر الشتاء.
وستستمر عمليات النقل الجوي في حاالت الطوارئ
التي تهدف إلى الوصول إلى أكثر المناطق عزلة في
البالد ،وقد تكون هناك حاجة إلى توسيع نطاقها،
رهناً بحالة األمن والوصول السائدة.
وسيتم االحتفاظ بمنصة تنسيق ومعلومات لوجستية
في عام  ،2017مع تنظيم اجتماعات في جميع أنحاء
المنطقة (تركيا واألردن وسوريا).
وسيستمر إنتاج منتجات المعلومات ،بما في ذلك
الخرائط واللقطات وتقارير عن أخر تطورات الوضع
ومحاضر االجتماعات وتقييمات القدرات ،ونشرها على
صفحة القطاع على شبكة اإلنترنت.
وتماشياً مع إحتياجات الشركاء في المجال اإلنساني
لتعزيز القدرات اللوجستية ،سيستمر التدريب
اللوجستي المخصص في عام  2017في سوريا
والبلدان المجاورة ،مع التركيز على مناطق أكثر تنوعاً
في مجال الخدمات اللوجستية (بما في ذلك ،إدارة
المستودعات وإدارة األسطول والشحن) .وسيتم
شراء المعدات اللوجستية الالزمة لتعزيز قدرة الشركاء
في المجال اإلنساني على اإلستجابة.

الجزء الثاني :ةيتسجوللا تامدخلا

التأهب

أولويات اإلستجابة

يعتزم القطاع تعزيز تأهبه ويقف على أهبة االستعداد لالستجابة
للسيناريوهات المخصصة لتقديم الدعم اللوجستي عبر خطوط النزاع و /
أو عبر الحدود حسب االقتضاء.

يقدم قطاع الخدمات اللوجستية خدمات مشتركة لجميع القطاعات
المشاركة في اإلستجابة لألزمة السورية بهدف سد الثغرات اللوجستية التي
تواجهها القطاعات البرنامجية ،وتمكينها من تنفيذ خطط اإلستجابة القطاعية
والوصول إلى األشخاص المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء البالد.

ومن شأن زيادة التنسيق مع عمليات قطاع الخدمات اللوجيستية المجاور
(في العراق) أن تمكّ ن القطاع من التأهب لمختلف سيناريوهات األزمات،
ووضع اللمسات األخيرة على خطط اإلستجابة الطارئة ،ومن تقديم
الدعم اللوجستي بسرعة وفعالية إلى المجتمع اإلنساني الذي يقوم
بتنفيذ عمليات اإلستجابة لحاالت الطوارئ المفاجئة أو تدفقات السكان.

وبناء على ذلك ،فإن تحديد أولويات أنشطة قطاع الخدمات اللوجستية
ً
يستند إلى إحتياجات المجتمع اإلنساني ككل.
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جهات االتصال
فيني لوسي
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في
سوريا
البريد اإللكترونيfinne.lucey@wfp.org :
فيني لوسي
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيfinne.lucey@wfp.org :
صموئيل تيريف
الوظيفة :منسق مركز سوريا
البريد اإللكترونيsamuel.terefe@wfp.org :
ايفا غاندورز
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيeva.gandrus@wfp.org :
مايرون كامينزا
الوظيفة :منسق مركز تركيا
البريد اإللكترونيmyron.kamensa@wfp.org :
سلمى الخضيري
الوظيفة :منسق مركز األردن
البريد اإللكترونيsalma.alkhudairi@wfp.org :
صموئيل تيريف
الوظيفة :منسق مركز األردن
البريد اإللكترونيsamuel.terefe@wfp.org :
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الجزء الثاني :طلا تالاح يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

المحتاجون للمساعدة

٦٠مليون

مجتمعات اإلستجابة

المستهدفون

٦٠مليون

مجتمعات اإلستجابة

المتطلبات (دوالر أمريكي)

٨٧٠٫٠٠٠
الهدف األول لالتصاالت السلكية
والالسلكية في حاالت الطوارئ

1

توفير خدمات اتصاالت سلكية
والسلكية أمنية مشتركة ،وخدمات
االتصال الصوتي وتوصيل البيانات
للشركاء في المجال اإلنساني.

54

الهدف الثاني لالتصاالت السلكية
والالسلكية في حاالت الطوارئ

٢

قيادة التنسيق وتبادل المعلومات
بين الوكاالت في مجال االتصاالت
السلكية والالسلكية في حاالت
الطوارئ لدعم اإلحتياجات التشغيلية
للشركاء في المجال اإلنساني.

الهدف الثالث لالتصاالت السلكية
والالسلكية في حاالت الطوارئ

٣

بناء قدرات الشركاء في المجال
اإلنساني وتعزيز القدرة على
ضمان سالمة الموظفين
واألصول في الميدان.

الهدف الرابع لالتصاالت السلكية
والالسلكية في حاالت الطوارئ

٤

تقديم المساعدة المستهدفة
للمنظمات غير الحكومية
المحلية التي تثبت حاجتها
للمساعدة في مجال االتصاالت
السلكية والالسلكية بشكل يتجاوز
قدراتها التنظيمية.

االتصاالت السلكية والالسلكية
في حاالت الطوارئ
تحليل
تعرضت البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية
في جميع أنحاء سوريا ألضرار بالغة بسبب األزمة
المستمرة والتدمير العشوائي .وبينما تتمتع دمشق
بتغطية جيدة ،فإن أماكن مثل حلب والقامشلي
وحمص تعاني من تغطية محدودة .ويشكل نقص
الكهرباء تحدياً للبلد بأسره.
وباإلضافة إلى البنية التحتية المتضررة ،تؤثر انقطاعات
الكهرباء المستمرة على شبكة االتصاالت السورية
بأسرها .ويعيق االفتقار إلى خدمات االتصاالت
السلكية والالسلكية الموثوقة قدرة المجتمع
اإلنساني على القيام بعمله في الميدان.
إن التنسيق وتقديم خدمات اتصاالت سلكية
والسلكية مشتركة في سوريا والدول المجاورة هو
أمر حيوي لضمان قدرة المجتمع اإلنساني على القيام
بالعمل اإلنساني األساسي المنقذ للحياة ،مع الحفاظ
على سالمة الموظفين واألصول في الميدان.
ويلزم توفير موارد بشرية ومالية طارئة لتنفيذ مشاريع
مخصصة استناداً إلى التقييمات الجارية ،بما يتماشى
مع استراتيجية االتصاالت السلكية والالسلكية في
حاالت الطوارئ لعام .2020

استراتيجية اإلستجابة
يتمثل الهدف الرئيسي لقطاع االتصاالت السلكية
والالسلكية في حاالت الطوارئ في التأكد من حصول
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على خدمات
االتصاالت الحيوية التي تتيح لها أداء عملها في
مناطق العمليات المشتركة لألمم المتحدة .ومن
المهم أيضاً وجود أنظمة اتصاالت لتعزيز سالمة وأمن
المجتمع اإلنساني.
كما أن التنسيق القوي أمر ضروري في سياق األزمة
السورية ،حيث تمتد اإلستجابة اإلنسانية إلى البلدان
المجاورة .ويساعد التنسيق الذي يوفره قطاع
االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ
على إزالة االزدواجية عن طريق تشجيع الشركاء في
المجال اإلنساني على تقاسم البنية األساسية التقنية
في مناطق العمليات المشتركة لألمم المتحدة حيثما
أمكن ذلك .وتبرز أهمية هذا التنسيق بشكل خاص في
المناطق التي يكون فيها الوصول إلى البنية التحتية
لالتصاالت السلكية والالسلكية محدوداً لضمان توافر
الخدمات لألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية
والهالل األحمر العربي السوري.

وإدراكاً منه ألهمية الدور المتكامل للجهات الفاعلة
اإلنسانية المحلية في اإلستجابة اإلنسانية ،سيقدم
القطاع الدعم من خالل مساعدتهم في تلبية
إحتياجاتهم المتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت عن طريق
تقديم المشورة ،وتبادل المعلومات ،والتدريب عبر
اإلنترنت على النحو الذي تحدده الجهات الفاعلة في
المجال اإلنساني .وبالتشاور مع مجتمع اإلستجابة ،تم
تحديد المجاالت التالية كمجاالت تركيز في إستراتيجية
اإلستجابة الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية
في حاالت الطوارئ لعام :2017
•تنفيذ مراكز االتصاالت المشتركة ( )COMCENفي
مراكز األمم المتحدة التشغيلية في حمص
والقامشلي ،وتعيين اثنين من مشغلي الالسلكي
في كل موقع.
•تقديم طلب جديد للحصول على إذن بإنشاء مركز
اتصاالت مشترك في طرطوس.
•تركيب محطات تقوية اإلرسال الالسلكي في
حمص والقامشلي.
•توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية في
حاالت الطوارئ  /الخدمات الصوتية في حلب
وطرطوس والقامشلي.
•من المقرر عقد دورة لتدريب المدربين على
االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت
الطوارئ في نهاية عام  - 2016مطلع عام .2017
ومن المقرر أن يبدأ تدريب الموظفين
والمستخدمين اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني.
•مواصلة تقديم خدمات الدعم لوكاالت األمم
المتحدة األخرى والهالل األحمر العربي السوري،
وتحديداً برامج اإلذاعة وتحديد أعطال الالسلكي
وإصالحها.
•توسيع نطاق التغطية لشبكة الالسلكي ذو التردد
العالي جداً في مناطق العمليات المشتركة وفقاً
للقانون السوري.
تحديد األولويات

سيتم إعطاء األولوية لألنشطة التالية في سوريا
بهدف دعم أنشطة إنقاذ األرواح التي تنفذها
المنظمات اإلنسانية على أرض الواقع:
•تركيب محطات تقوية اإلرسال الالسلكي وغرف
الالسلكي المأهولة بالكامل لزيادة خدمات
االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت
الطوارئ في جميع مناطق عمليات األمم المتحدة
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وتعزيز سالمة وأمن األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية والهالل
األحمر العربي السوري.
•نشر خدمات األقمار الصناعية المشتركة لألمم المتحدة في مناطق
العمليات المشتركة لألمم المتحدة من أجل توفير خدمة توصيل
البيانات لوكاالت األمم المتحدة فقط ،وذلك ألن البنية التحتية
لالتصاالت في سوريا قد تعرضت ألضرار بالغة ،بما في ذلك خطوط
الكهرباء التالفة ،مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم.
•توفير الصيانة  /التدريبات الدورية من أجل استمرار عمل الخدمة بكامل
طاقتها .إن تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية المشتركة
في مراكز األمم المتحدة التشغيلية في سوريا أمر حيوي لضمان قدرة
المجتمع اإلنساني على أداء أعماله المنقذة للحياة.

جهات االتصال
دراغان موسيفيتش
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في
سوريا/مركز سوريا
البريد اإللكترونيdragan.mocevic@wfp.org :
شاهان أرا قادر
الوظيفة :منسق االتصاالت السلكية والالسلكية اإلقليمي في
القاهرة
البريد اإللكترونيshahan.araquadir@wfp.org :
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المحتاجون للمساعدة
الشركاء في المجال
اإلنساني
المستهدفون
الشركاء في المجال
اإلنساني
المتطلبات (دوالر أمريكي)

 ٥٨مليون
عدد الشركاء

١٧
56

1

هدف التنسيق األول
فعال للتنسيق على
تقديم دعم ّ
مستوى المراكز ومستوى المنهج
المتكامل لالستجابة اإلنسانية في
سوريا وتعزيز قدرة المنظمات اإلنسانية
المحلية على اإلستجابة.

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين
 ٫و3
١

٢

هدف التنسيق الثاني
الحفاظ على القدرة التنسيقية
والتشغيلية للبرامج التي تشرف
عليها األونروا والتي تستهدف
الالجئين الفلسطينيين.

يتعلق بالهدفين االستراتيجيين
 ٫و3
١

٣

هدف التنسيق الثالث
تعزيز تدابير إدارة المخاطر
األمنية لضمان سالمة وأمن
موظفي األمم المتحدة
واستمرارية تنفيذ البرامج اإلنسانية.

يتعلق باألهداف االستراتيجية ١
 ،و3
،و٢

التنسيق والخدمات المشتركة
تحليل
ال تزال اإلستجابة اإلنسانية في سوريا عملية معقدة
تُ دار من مراكز جغرافية متعددة داخل سوريا ومن
تركيا واألردن ولبنان والعراق في إطار المنهج
المتكامل لالستجابة االنسانية في سوريا (.)WoS
ويتولى منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق
الشؤون اإلنسانية في سوريا قيادة وتنسيق العمل
اإلنساني في سوريا .ويشمل المنهج المتكامل
لالستجابة االنسانية في سوريا تقديم المساعدة عبر
الحدود بتنسيق من المنسق اإلقليمي للشؤون
اإلنسانية .ويتم تنسيق المنهج المتكامل لالستجابة
االنسانية في سوريا بشكل مشترك من قبل منسق
الشؤون اإلنسانية في سوريا المتواجد في دمشق
والمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية المتواجد في
عمان .وبشكل عام ،تقدم العديد من المنظمات غير
الحكومية السورية والمنظمات غير الحكومية الدولية
وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر ووكاالت األمم
المتحدة المساعدة في جميع أنحاء سوريا باستخدام
طرق منتظمة وعابرة لخطوط النزاع وعابرة للحدود.
ويتم تنسيق هذه الجهود من خالل هيئات التنسيق
داخل مختلف المراكز ومن خالل اآلليات الراسخة على
مستوى المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية في
سوريا .وتماشياً مع تفويضه العالمي ،يدعم مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية القيادة اإلنسانية لضمان
التنسيق الفعال لالستجابة اإلنسانية الشاملة داخل
سوريا .وتعمل مجموعة متنوعة من شبكات التنسيق
التابعة للمنظمات غير الحكومية في كل مركز وعلى
مستوى المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية في
سوريا لدعم جهود التنسيق .وفي مناطق تواجد
الالجئين الفلسطينيين ،تقدم األونروا الدعم في
مجال التنسيق .ويتم توفير إدارة المخاطر األمنية
للشركاء في المجال اإلنساني.

استراتيجية اإلستجابة
سوف تستند جهود التنسيق  /الخدمات المشتركة
في عام  2017إلى استراتيجية عام  ،2016بما في ذلك
العناصر التالية:
دعم التنسيق األكثر فعالية بين القطاعات
والتنسيق بين القطاعات على مستوى المراكز
ومستوى المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية
في سوريا:

من خالل استراتيجية استجابة أكثر تنسيقاً  ،ودعوة أكثر
فعالية ،وتبسيط تبادل المعلومات وتحليل اإلحتياجات
واإلستجابة .وعلى مدار األشهر اإلثني عشر الماضية،
تم إحراز المزيد من التقدم في مجال إدارة المعلومات

والتنسيق التشغيلي .وسيستمر بذل هذه الجهود.
وستظل منتديات المنظمات غير الحكومية ذات
أهمية في دعم صياغة وتنفيذ المنهج المتكامل
لالستجابة االنسانية في سوريا ،من خالل تيسير
تنسيق وتمثيل ومشاركة مجتمع المنظمات غير
الحكومية في هياكل التنسيق.
الحفاظ على فهم مشترك ومتعمق لإلحتياجات في
جميع أنحاء البالد:

تسهيل إجراء التقييمات المشتركة والمشتركة بين
القطاعات ،والمساهمة في جهود تتبع النازحين
وتحليل البيانات؛ وستظل إدارة المعلومات (جمع
وتحليل وتبادل) نيابة عن المجتمع اإلنساني بأكمله
إحدى األنشطة الرئيسية .وعالوة على ذلك ،ستُ بذل
تفصيال للمدن
جهود إضافية لتوفير وصف أكثر
ً
استناداً إلى الجهود المبذولة لتعزيز تقييمات
اإلحتياجات المحلية وتحليل اإلحتياجات في المراكز
الحضرية .وستُ بذل جهود إضافية لتحليل الصالت بين
تحليالت اإلحتياجات واإلستجابة لها .وستُ بذل جهود
أيضاً لمواصلة دعم الفرق الميدانية والمنظمات
بأدوات فعالة لتبسيط جمع البيانات وإدارة
المعلومات.

القطرية المشتركة
الحفاظ على الصناديق اإلنسانية ُ

القطرية المشتركة أدوات قيمة
سوف تظل الصناديق ُ
كوسائل تمويل مرنة لتمكين المنظمات اإلنسانية
(وال سيما المنظمات غير الحكومية المحلية) من
تقديم المساعدة .وفي عام  ،2017سيواصل صندوق
التمويل اإلنساني السوري ،وصندوق التمويل
اإلنساني في تركيا ،وجزء من صندوق التمويل
اإلنساني األردني صرف األموال بما يتماشى مع
اإلطار البرنامجي لخطة اإلستجابة اإلنسانية.
دعم متطلبات األمن للعمل اإلنساني

في ظل الحالة األمنية متزايدة التعقيد وتصاعد
المخاطر التي تواجه موظفي األمم المتحدة وأصولها،
يلزم توفير الدعم األمني الكافي لمراكز األمم
المتحدة ومكاتبها الفرعية داخل سوريا .وتتولى إدارة
األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن مسؤولية
توفير اإلشراف والدعم التشغيلي لنظام إدارة األمن
في سوريا ،وتلعب دوراً حاسماً في دعم عمليات
األمم المتحدة .وبموازاة ذلك ،ستواصل إدارة األمم
المتحدة لشؤون السالمة واألمن ،من خالل وظيفتها
المشتركة لدعم الخدمات ،بما يتماشى مع
القطري
اإلحتياجات المتغيرة لفريق األمم المتحدة ُ
في سوريا ،تنظيم دورات توعية وتدريبية (نُ هج األمن
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والسالمة في البيئات الميدانية ،القيادة الدفاعية ،حقيبة الصدمات
الطارئة ،إلخ) لموظفي وكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة
اإلنسانية .وعالوة على ذلك ،من األهمية أن تقوم إدارة األمم المتحدة
لشؤون السالمة واألمن بإنشاء مشروع مركز عمليات معلومات األمن
( )SIOCوفريق اإلستجابة للطوارئ الطبية والتدريب على المشاريع
األمنية .وتؤدي إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن مهام
مماثلة لألمم المتحدة والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى التي تدعم
األنشطة في سوريا من البلدان المجاورة ،وتشمل الدورات التدريبات
األساسية للتوعية باألمن والسالمة لجميع موظفي األمم المتحدة
واألفراد المرتبطين بها العاملين في المناطق المعرضة لمخاطر عالية،
ورصد الحالة األمنية ،وتقديم المشورة للمجتمع اإلنساني بشأن تخفيف
المخاطر األمنية ،والحفاظ على نظم األمن اليومية ،مثل التصاريح األمنية
وغرفة االتصال الالسلكي.
دعم عمليات األونروا

فضال عن
يشكل التوظيف ،واإلصالح الطارئ لمرافق األونروا،
ً
االستثمارات األمنية ،شرطاً أساسيا الستمرار عمل األونروا في سوريا،
وخاصة في المناطق المعرضة لمخاطر شديدة ،وتقديم المساعدة
الحيوية ل 430,000الجئ فلسطيني متضرر من األزمة .ومن المتوقع أن
تظل القيود األمنية تشكل تحديات كبيرة في عام  ،2017وستتطلب
استثمارات مستمرة في المعدات والتدريب لتخفيف المخاطر األمنية
التي تواجه موظفي األونروا والالجئين الفلسطينيين .ومن الضروري نشر
موظفين متخصصين في جميع مباني األونروا ،على المستويين المركزي
واإلقليمي ،واإلصالح المنتظم لمرافق األونروا ،لتمكين األونروا من
تقديم المساعدات اإلنسانية الفعالة في الوقت المناسب وضمان
التنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية.

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها
يعترف الشركاء في المجال اإلنساني الذين يدعمون تنسيق العمل
اإلنساني بالمخاطر الكامنة في تقديم المساعدة في السياق السوري
وآثارها على حماية المستضعفين .وسيواصل الشركاء في المجال
اإلنساني السعي إلى التخفيف من اآلثار السلبية من خالل تشجيع
العمل اإلنساني القائم على المبادئ من جميع المراكز المشاركة في
اإلستجابة السورية .وسوف يفعلون ذلك من خالل المشورة والتوجيه
المقدم من قطاع الحماية ،بالتنسيق مع الحكومة السورية عندما يكون
ذلك ممكناً .وستواصل أيضاً التشجيع على المزيد من التعاون مع
المجتمعات المحلية المتضررة.

أولويات اإلستجابة
سيواصل قطاع التنسيق والخدمات المشتركة إعطاء األولوية لتحسين
التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني طوال دورة البرامج
اإلنسانية (تقييم اإلحتياجات والتخطيط االستراتيجي والتنفيذ وتعبئة
الموارد والرصد والمساءلة) وفي إدارة المعلومات .وتماشياً مع المبادئ
التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،سيتم تبسيط آليات
التنسيق التشغيلية لتعزيز العمليات وتحسين الدعوة وتيسير الوصول اآلمن
في الوقت المناسب إلى المحتاجين من خالل أكثر الطرق فعالية .وستعمل
هياكل التنسيق التي صدر بها تكليف من اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت على نحو وثيق مع منصات تنسيق المنظمات غير الحكومية،
وتساعد على تعزيز قدرات جميع الشركاء في المجال اإلنساني.

واستجابة ألولويات المنظمات غير الحكومية المحلية ،سيظل التدريب
والدعم التقني من العناصر الحاسمة في عام  ،2017ألن هؤالء الشركاء
في المجال اإلنساني هم المستجيبون الرئيسيون وعلى الخطوط
األمامية .وستُ عطى األولوية أيضاً في عام  2017لتعزيز قدرة الجهات
الفاعلة اإلنسانية المحلية على اإلستجابة والعمل معاً بصورة أوثق في
جميع جوانب اإلستجابة.
کما أن سالمة وأمن العاملین في المجال اإلنساني داخل سوریا ستظل
أمراً بالغ األهمية وإحدى األولویات الرئیسیة للقطاع.

جهات االتصال
كالوديا رودريغيز
الوظيفة :منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في
سوريا
البريد اإللكترونيrodriguez 24 @un.org :
سارة هيلدينغ
الوظيفة :نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سوريا
البريد اإللكترونيrhilding@un.org :
بيدياكو بواهين
الوظيفة :نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في تركيا
البريد اإللكترونيbuahene@un.org :
ماثيو رايدر
الوظيفة :نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األردن
البريد اإللكترونيryderm@un.org :
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الجزء الثالث:
المرفقات
الحماية و عوامل الضعف ومنح األولوية لألشخاص األشد حاجة للمساعدة �������������� 59
األهداف والمؤشرات والمستهدفات في خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام 2017

أهداف ومؤشرات ومستهدفات القطاعات
ماذا لو فشلنا في اإلستجابة؟
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المرفقات :يولوألا ءاطعإو فعضلا لماوعو ةيامحلا

الحماية وعوامل الضعف وإعطاء األولوية
لذوي اإلحتياجات األكثر شدة
عن ماذا يدور هذا الملحق؟
يتطلب مبدأ الحياد في تقديم المعونة اإلنسانية والعمل على أساس
الحاجة فقط دون تمييز .وال يزال عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدات
اإلنسانية في سوريا لغاية اليوم يتجاوز الموارد المتاحة .وتقدم هذه
الوثيقة إرشادات للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني حول كيفية النظر
في الحماية و عوامل الضعف ،وتحديد أولويات هذه الموارد المحدودة،
بحيث تُ خصص للمجموعات السكانية األشد حاجة إليها في سوريا.

تعريف الضعف
إن عبارتي "المستضعفين" و "الضعف" من المصطلحات الشائعة في
قطاعي المعونة اإلنسانية والتنمية ،ولكن استخدامهما يمكن أن يكون
غامضاً ،وغالباً ما ُينظر إليه على أنه بديل عن كلمتي "الفقراء" و "الفقر".
يجب تعريف الضعف من حيث تحديد نوع الخطر الذي تتعرض له المجموعة
السكانية .ولذلك فإن تعريف الضعف يتطلب خصوصية معينة.
ال يكون الشخص مستضعفاً وال يمكن تقييمه منذ الوالدة ،ولكن ظروف
الحياة (مثل التعليم والوضع االجتماعي واالقتصادي) و  /أو التمييز قد
تؤثر على القدرة على التمتع بحقوق اإلنسان بشكل متكافئ؛ قد يكون
بعض األشخاص أكثر عرضة للخطر بسبب هذه الظروف و  /أو التمييز.
على سبيل المثال ،ال تعتبر فتاة مراهقة فقيرة بال أسرة "مستضعفة" في
حد ذاتها؛ إال أنها أكثر عرضة لالستغالل وسوء المعاملة وغيرها من
مخاطر الحماية.
 )1يكون الناس ،أو يصبحون أكثر ضعفاً بسبب مجموعة من العوامل
البدنية واالجتماعية والبيئية والسياسية ،والضعف ليس فئة ثابتة .وليس
كل من لديهم نفس الخصائص سيواجهون نفس مستوى الضعف.
 )2اإلستجابة لإلحتياجات المحددة لكبار السن ،والمصابين بأمراض مزمنة،
واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة ،والنساء الحوامل والمرضعات،
والنازحين للوفاء بحقوق اإلنسان الخاصة بهم في مجاالت المأوى والغذاء
والصحة والتعليم غالباً ما تتطلب من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
إجراء تحليل أقوى لهذه المجموعات أو األفراد مع األخذ بعين االعتبار
الظروف التي تجعلهم أكثر عرضة النتهاكات الحقوق ومخاطر الحماية.

تحديد األشخاص األشد حاجة للمساعدة ومنحهم
األولوية على أساس عوامل الضعف
ال توجد قائمة عامة تعطي األولوية لمجموعة سكانية واحدة أو
بدال من فئة أخرى .يجب على كل جهة فاعلة
مجموعة من المخاطر ً
إنسانية أن تحلل المجموعات السكانية ومخاطر وآثار الضعف لكل مشروع
في مرحلة التخطيط قبل بدء اإلستجابة.

الجوانب الحرجة
تحليال
عادة ما يتطلب تحديد "الضعف" و "المجموعات المستضعفة"
ً
ألبعاد متعددة استناداً إلى العمر والجنس والتنوع واإلحتياجات المحددة
(التي قد تكون محددة بالموقع) وحالة النزوح وغيرها من الخصائص.

العمر :غالباً ما يتم استبعاد األطفال والمراهقين وكبار السن من الهياكل
الرسمية لصنع القرار ،وبالتالي فإن المخاطر المحددة التي يواجهونها ال
تؤخذ بعين االعتبار في كثير من األحيان.
النوع االجتماعي :يشير هذا إلى الخصائص واألدوار والمسؤوليات
المهيكلة اجتماعياً والمخصصة للمرأة والرجل.
التنوع :غالباً ما يواجه أعضاء األقليات مخاطر حماية محددة.
اإلحتياجات المحددة بالموقع :األشخاص الذين يعيشون في المناطق
المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها ،وأولئك الذين يعيشون في المخيمات
ومراكز اإليواء الجماعية ،والذين تقطعت بهم السبل على الحدود.
حالة النزوح :يتأثر النازحون داخلياً والالجئون والعائدون بشكل غير
متناسب بسبب مالمحهم ووضعهم وشبكات الدعم المتعثرة.
الحالة الصحية :األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ،وإعاقات،
وإصابات ،وأمراض نفسية لديهم إحتياجات محددة مما يجعلهم أكثر
عرضة لإلقصاء.

الجوانب الواجب مراعاتها عند السعي لمساعدة
األشخاص األشد حاجة للمساعدة
يجب أن تضمن التقييمات والدراسات االستقصائية أن تكون البيانات
والتفاصيل المتعلقة بالفئات المستضعفة على األقل مصنفة حسب
النوع االجتماعي والعمر واإلحتياجات الخاصة ،وأن تهدف إلى جمع
المعلومات من عينات تمثيلية لمجموعة واسعة من الفئات السكانية من
أجل تحديد إحتياجات كل منها على أفضل وجه.
ويجب أن تكون المشاركة المجتمعية واسعة النطاق (الرجال  /النساء /
المعوقين  /المسنين  /األطفال) في جميع مراحل البرنامج:
( )1مرحلة تقييم األشخاص الواجب دعمهم
( )2عند تحديد نوع المساعدة
( )3متى وكيف يتم تبادل المعلومات مع المستفيدين
( )4أثناء التنفيذ
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في جميع المناطق ،سوف تهدف البرامج إلى الوصول إلى السكان والمجتمعات المحلية األكثر عرضة للخطر .ويسلط الدليل المذكور أدناه
الضوء على بعض العوامل والمخاطر والمجموعات الرئيسية التي ستعتبر من تدابير الضعف المشتركة عند التخطيط وتحديد أولويات التدخالت
المتوقعة في خطة اإلستجابة اإلنسانية:

األطفال

•غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

•المنخرطون في عمالة األطفال أو الذين يتم
تجنيدهم من قبل الجهات المسلحة.

•المقيمون مع مقدمي رعاية من كبار السن أو
المعوقين.

الشباب

•المراهقات الالتي تواجهن خطر الزواج المبكر أو
القسري.
•الشباب الذكور الذين يحتاجون إلى فرص كسب
عيش آمنة ومناسبة.

كبار السن

•ذوو اإلحتياجات المحددة فيما يتعلق باألمن
والمأوى ،والحصول على الخدمات ،والصحة
والمواد غير الغذائية ،ومرافق المياه والصرف
الصحي ،الخ.

•المقيمون في أماكن مزدحمة (المراكز الجماعية ،أو
مع عائالت مضيفة) قد يكونون أكثر عرضة لخطر
العنف المنزلي.

النساء والفتيات
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•قد تواجهن مخاطر معينة بسبب جنسهن ووضعهن ،بما في ذلك آليات نجاة ضارة (مثل الزواج المبكر)،
واالتجار ،واالستغالل واالنتهاك الجنسيان.
•الفتيات غير المصحوبات بذويهن والناجيات من العنف تتطلبن اهتماما محدداً وخاصاً.
•إحتياجات محددة تتعلق باألمن؛ قد تكون النساء أكثر عرضة للعنف في األماكن المزدحمة ،مثل المراكز
الجماعية ومواقع توزيع المساعدات.
•إحتياجات محددة للوصول إلى الخدمات ومرافق الصحة والمياه والصرف الصحي ،بما في ذلك للنساء
الحوامل والمرضعات.
•األسر التي تعيلها نساء ،بما في ذلك أرامل الحرب والنساء الالتي بحاجة إلى دعم قانوني في قضايا الميراث
وحضانة األطفال والقضايا المتعلقة بقانون األسرة.

النازحون

•ضعف شبكات الدعم.
•نزوح قصير األجل ،ونزوح طويل األجل.
•العرضة للتمييز ،بما في ذلك على أساس المكان
الذي يعيشون فيه :المخيمات والمراكز الجماعية
والحضر والريف أو تتم استضافتهم من قبل اآلخرين.
•الالجئون ،بما في ذلك الالجئون الفلسطينيون،
الذين يعانون من ضعف شبكات الدعم ومحدودية
الفرص االقتصادية.
•يتعرض العائدون والنازحون إلى نزاعات بسبب
المشاكل المحتملة المتعلقة بالمساكن واألراضي
والممتلكات.

األشخاص الذين يعيشون
في مناطق ملوثة
بأخطار المتفجرات

•الرجال والفتيان المراهقون المشاركون في إزالة
األنقاض وأعمال إعادة اإلعمار.
•األطفال المعرضون ألخطار المتفجرات واألعمال
العدائية والخالفات بسبب المشاكل المحتملة حول
المساكن واألراضي والممتلكات.

األشخاص الذين يعانون من
مرض مزمن أو إعاقة
أو إصابات

•إحتياجات محددة تتعلق باألمن والمأوى ،والحصول
على الخدمات والرعاية الصحية والمواد غير
الغذائية ومرافق المياه والصرف الصحي ،الخ.
•صعوبة الحصول على األدوية الضرورية والرعاية
الصحية والغذاء  /التغذية.

المجموعات السكانية التي
تستضيف النازحين

سكان المناطق التي يحظر
الدخول إليها

األشخاص الذين ال يملكون
أي وثائق

األشخاص الذين يعانون من
ضائقة اقتصادية اجتماعية

•التوترات مع مجتمعات النازحين.
•انخفاض مساحة المعيشة.
•المصاعب االجتماعية واالقتصادية.

•قلة فرص الوصول إلى المساعدة.
•الحرمان من الحقوق األساسية ،بما في ذلك حرية
التنقل والوصول إلى الخدمات وفرص العمل.
•المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية والميراث
وحضانة األطفال.

•الحرمان من الحقوق األساسية ،بما في ذلك تقييد
حرية التنقل والحصول على ما يكفي من الغذاء
والماء والرعاية الصحية.
•المساعدة اإلنسانية النادرة أو غير الموجودة ،بما
في ذلك منع اإلجالء الطبي العاجل.

•انعدام سبل تلبية اإلحتياجات األساسية.
•أكثر قابلية لتعريض أفراد األسرة لمخاطر الحماية
من أجل تغطية النفقات (مثل عمالة األطفال
واالستغالل الجنسي).

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

األهداف والمؤشرات والمستهدفات
األهداف االستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات في خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام 2017
الهدف االستراتيجي  :1تقديم المساعدات اإلنسانية إلنقاذ حياة األشخاص األكثر ضعفاً  ،مع التركيز على المناطق التي تشتد بها حدة
اإلحتياجات ،بما في ذلك أولئك الموجودين في المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها.
ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة ب ي ن
ال ق ط اع ات

ال م ؤش رات
 ٪المحتاجين للمساعدة الذين
حصلوا على مساعدات إنسانية
متعددة القطاعات في
المناطق فئة الوصول شديد
الصعوبة (مصنفة)

 1.1تخفيف آثار اإلحتياجات
اإلنسانية غير الملباة في
المناطق التي تشتد بها حدة
اإلحتياجات ،بما في ذلك أولئك
الموجودين في المناطق
المصنفة من قبل األمم المتحدة
 ٪من المناطق فئة الوصول
على أنها محاصرة ويصعب
شديد الصعوبة التي وصل إليها
الوصول إليها من خالل زيادة
أكثر من قطاعين
المساعدات اإلنسانية المتعددة
القطاعات المنقذة للحياة

خط
ق ط اع ال م ص در ال م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة األس اس
وال وك الة
ال رائ دة
التنسيق
()OCHA

 4.8مليون

استناداً إلى نهج
من وأين ومتى
وماذا وتقارير
القطاعات

م ؤش رات ن ش اط ال ق ط اع
عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية
وفقاً لآللية المتبعة

 ٪100من
المناطق
المصنفة من قبل
األمم المتحدة
على أنها محاصرة
و ٪50من
المناطق األخرى
التي يصعب
الوصول إليها

عدد اإلجراءات الطبية المقدمة في المناطق
45
المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها

٪100

عدد حاالت الصدمة التي تم دعمها

األمن الغذائي

المياه والصرف
الصحي

عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدات المياه
والصرف الصحي وفقاً لآللية المتبعة

المواد غير
الغذائية  /المأوى

عدد األشخاص الذين تمت تلبية إحتياجاتهم من
المواد غير الغذائية األساسية

الصحة

OCHA

عدد القوافل المشتركة بين الوكاالت إلى المناطق
المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها
الصحة (منظمة
الصحة العالمية)

 12.8مليون

 .1.2الخدمات الصحية والغذائية
المنقذة للحياة متوفرة في
المناطق فئة الوصول شديد
الصعوبة

 ٪مواقع الرصد التي تقدم
تقارير رصد أسبوعية أو  ٪من
جميع حاالت تفشي األمراض
التي تم التحقيق فيها في
الوقت المناسب [خالل 72
ساعة]

 .1.3النازحون والمجتمعات
المستضعفون يحصلون على
مساعدة إنسانية مستدامة
متعددة القطاعات

عدد حاالت النزوح السريع التي تنسيق
تلقت مساعدات في صورة سلع المخيمات
النجاة األساسية (الغذاء والماء وإدارتها
والمواد غير الغذائية  /المأوى) (المفوضية
السامية لشؤون
 ٪النازحين في المخيمات
الالجئين)
 1مليون
والمستوطنات غير الرسمية
التنسيق
والمالجئ الجماعية والذين
()OCHA
تقطعت بهم السبل على
الحدود الذين يتلقون مساعدة (استناداً إلى نهج
من وأين ومتى
متعددة القطاعات
وماذا)
تستضيف
 ٪النواحي التي
 3.1مليون
أعداداً كبيرة من النازحين وتتلقى
مساعدات متعددة القطاعات

 ٪تغطية خدمة التغذية

 1.3مليون

ال ف ئ ات
ال م س ت ه دفة

ال م ص در

الصحة

عدد التدخالت الطبية

عدد دورات العالج التي تم توزيعها

 ٪األطفال دون سن  5الذي تم تزويدهم بالمطاعيم

التغذية
(اليونيسيف

عدد الفتيان والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات التغذية
 ٤٦الذين تم فحصهم للكشف عن سوء التغذية

 4.4مليون

عدد الفتيان والفتيات  59-6شهراً المصابين بسوء
التغذية الحاد المزمن والمعتدل الذين حصلوا على
٤8
عالج

٤٧

عدد الفتيان والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات
الذين حصلوا على مغذيات دقيقة

 1مليون
(تقدير)

 1.4تحسين وتنوع استهالك
الغذاء وتحسين استراتيجيات
التكيف لمن يعانون من انعدام
األمن الغذائي

 ٪األشخاص الذين يعانون من
انعدام الغذاءوتم تحسين وتنوع
استهالكهم للغذاء
واستراتيجيات التكيف

الغذاءوالزراعة

 .5.1الجهات الفاعلة المحلية
عززت قدرتها لتلبية اإلحتياجات
التي تهدد الحياة

 ٪الجهات الفاعلة المحلية التي
تبلغ عن أنشطة لنهج

التنسيق
()OCHA

(برنامج األغذية
العالمي/الفاو)

 9مليون

 6.3مليون

٪100

عدد النازحين المحددين خالل النزوح المفاجئ

٪50

تنسيق المخيمات
عدد النازحين الذين يعيشون في المناطق ومراكز
اإليواء الجماعية وتم تزويدهم بالمساعدة المنقذة وإدارتها
للحياة
المياه والصرف
الصحي
عدد النازحين الذين تحسنت فرص وصولهم إلى
خدمات ومرافق المياه والصرف الصحي المنقذة
المواد غير
للحياة  /في حاالت الطوارئ
الغذائية  /المأوى
عدد األشخاص الذين تمت تلبية إحتياجاتهم
لمساعدة المأوى والمواد غير الغذائية الموسمية
والتكميلية في حاالت الطوارئ.

 9مليون

150,000

 ٪المتضررين الجدد الذين يتلقون مساعدات غذائية
األمن الغذائي
في زمن اإلستجابة الموصى به ( 72ساعة)

 ٪األشخاص المستهدفين الذين يعانون من انعدام الغذاءوالزراعة
الغذاءوتلقوا مساعدات غذائية عادية حسب
الطريقة (تغطية لمدة  8أشهر على األقل)
 ٪األسر المستهدفة التي تتلقي دعم كسب
العيش

عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6
و 36شهراً وحصلوا على مكمالت غذائية قائمة
على الدهون أو بسكويت عالي الطاقة

من وأين ومتى وماذا

عدد الجهات الفاعلة اإلنسانية التي بنيت قدراتها
لتنفيذ برامج الحماية
عدد موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية
الذين تم تدريبهم

 ٪صرف األموال من الصناديق
القطرية المخصصة
المشتركة ُ
للمنظمات اإلنسانية المحلية
()OCHA
 .45تشمل االستشارات (استشارات العيادات الخارجية في مراكز الرعاية الصحية األولية
والمستشفيات ،وحاالت اإلحالة ،واستشارات الصحة العقلية) ،وحاالت الصدمة ،واألشخاص ذوي
اإلحتياجات الخاصة الذين تم دعمهم ،والتوليد عن طريق قابالت ماهرات

تنسيق المخيمات
وإدارتها OCHA /

 .46النساء الحوامل والمرضعات
 .47سوء التغذية الحاد

(برنامج األغذية
العالمي/الفاو)

التغذية

الحماية
(المفوضية
السامية لشؤون
الالجئين)
التنسيق

OCHA

 .48سوء التغذية الحاد المعتدل
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الهدف االستراتيجي  :2تحسين تدابير الوقاية من المخاطر المتعلقة بالحماية والتخفيف من آثارها ،واإلستجابة إلحتياجات الحماية من خالل
دعم بيئة الحماية في سوريا عن طريق تعزيز تطبيق القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان ومن خالل المساعدة ذات
الجودة العالية والقائمة على المبادئ اإلنسانية
ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة ب ي ن
ال ق ط اع ات
 .1.2الناجون أو األشخاص
المعرضون لخطر العنف
واالستغالل واإليذاء يحصلون
على خدمات الحماية الكافية

ال م ؤش رات

خط
ق ط اع ال م ص در ال م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة األس اس
وال وك الة
ال رائ دة

 ٪المناطق التي تقدم خدمات
مجتمعية
 ٪المناطق التي تقدم خدمات
متخصصة

الحماية
(المفوضية
السامية لشؤون
الالجئين)

 13.5مليون

 4.6مليون

ال ف ئ ات
ال م س ت ه دفة
 9.7مليون

م ؤش رات ن ش اط ال ق ط اع
عدد المجتمعات تم الوصول إليها بمبادرات رصد
الحماية
عدد الخدمات المجتمعية التي تم دعمها

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل
خدمات الحماية المجتمعية

 ٪اجتماعات الفريق التوجيهي
االستراتيجي /اللجنة االستشارية OCHA
اإلقليمية التي تستخدم نتائج
المساءلة أمام السكان
المتضررين لكي يسترشد بها
صنع القرار

عدد المناطق التي توفر خدمة واحدة على األقل
متخصصة في العنف القائم على النوع االجتماعي

عدد الفتيات والفتيان الذين يتلقون خدمات
متخصصة لحماية الطفل من خالل إدارة القضايا

عدد الفتيات والفتيان الذين ينخرطون في برامج
حماية الطفل المستمرة والمنظمة

ال م ص در
الحماية
(المفوضية
السامية لشؤون
الالجئين،
اليونيسف ،برنامج
العمل اإلطاري،
دائرة األمم
المتحدة
لإلجراءات
المتعلقة
باأللغام)

عدد األشخاص الذين يحصلون على مشورة أو
مساعدة قانونية  ،بما في ذلك الوثائق المدنية
وقضايا السكن واألراضي والممتلكات

عدد األشخاص الذين وصلت إليهم أنشطة التوعية
بالمخاطر
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 2.2انخفاض تأثير مخاطر
المتفجرات

 ٪المجتمعات المتضررة غير
المعرضة لمخاطر المتفجرات

 .2.2تعزيز حماية العاملين في
مجال الرعاية الصحية والمرضى
في المرافق الصحية

 ٪األحداث التي تستهدف البنية الصحة (منظمة
التحتية للرعاية الصحية التي يتم الصحة العالمية)
اإلبالغ عنها

2.4مليون

OCHA

الحماية
(المفوضية
السامية لشؤون
الالجئين)

 2.9مليون

الحماية (المفوضية السامية لشؤون الالجئين،
اليونيسف ،برنامج العمل اإلطاري ،دائرة األمم
المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام)

إعداد استراتيجية الدعوة

عدد مبادرات الدعوة التي ُأجريت

الحماية (دائرة
األمم المتحدة
لإلجراءات
المتعلقة
باأللغام)
الصحة

الحماية

الهدف االستراتيجي  :3زيادة القدرة على الصمود وفرص كسب العيش وإمكانية حصول السكان المتضررين على الخدمات األساسية
ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة
ب ي ن ال ق ط اع ات
 .1.3تحسين الوصول
إلى خدمات الصحة
والمياه والصرف
الصحي

ال م ؤش رات
 ٪إمدادات المياه التي
توفرها الخدمات البلدية

أو

عدد األشخاص
المستفيدين من إصالح
شبكات المياه
 ٪من المراكز الصحية
الوظيفية

عدد مرافق التوليد ورعاية
األطفال حديثي الوالدة
في حاالت الطوارئ
المتاحة لكل 500,000
شخص
عدد المرافق التي تقدم
خدمات إعادة التأهيل

ال ف ئ ات
ق ط اع ال م ص در ال م ح ت اج ون خ ط
ل ل م س اع دة األس اس ال م س ت ه دفة
وال وك الة
ال رائ دة
المياه والصرف
الصحي
(اليونيسف)

 14.9مليون

14.7
مليون

٪50

م ؤش رات ن ش اط ال ق ط اع
عدد خطط التأهب المشتركة على مستوى المراكز التي ُأعدت لتفشي
األمراض المنقولة عن طريق المياه
عدد الشبكات التي تم إصالحها أو إعادة تأهيلها

ال م ص در
المياه والصرف
الصحي
(اليونيسف)

عدد حاالت دعم تشغيل وصيانة مرافق المياه

الصحة (منظمة
الصحة العالمية)

عدد خطط التأهب المشتركة على مستوى المراكز التي ُأعدت لتفشي
األمراض المنقولة عن طريق المياه

عدد مرافق التوليد ورعاية األطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ
التي تم دعمها
عدد مرافق تقديم خدمات التأهيل التي تم دعمها

عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تدريبهم

الصحة (منظمة
الصحة
العالمية)

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة
ب ي ن ال ق ط اع ات

ال م ؤش رات

ال ف ئ ات
ق ط اع ال م ص در ال م ح ت اج ون خ ط
ل ل م س اع دة األس اس ال م س ت ه دفة
وال وك الة
ال رائ دة

التعليم
 .2.3األطفال والشباب  ٪األطفال ( 17-5عاماً،
بنات/أوالد) المسجلين في (اليونيسف)
يحصلون على تعليم
التعليم الرسمي وغير
رسمي وغير رسمي
الرسمي
جيد
التعليم
 ٪الشباب ( 17-15سنة،
(اليونيسف)
بنات/أوالد) المستفيدين
من التدريب المهني
والتقني الرسمي وغير
الرسمي والتعليم المهني
غير الرسمي

 5.8مليون

٪70

٪75

789,000

٪10

٪13

م ؤش رات ن ش اط ال ق ط اع
عدد األطفال ( 17-5عاماً ،بنات/أوالد) الذين تلقوا اللوازم المدرسية
عدد األطفال ( 17-5عاماً ،بنات/أوالد) الذين استفادوا من برامج
التغذية المدرسية

عدد المعلمين والعاملين في مجال التعليم المدربين (نساء  /رجال)

عدد الشباب ( 17-5عاماً ،بنات/أوالد) المستفيدين من التعليم المهني
غير الرسمي
عدد الشباب المدعوم باألنشطة المدرة للدخل

 .3.3المجتمعات
الضعيفة وفئات
محددة (كبار السن
وذوي اإلحتياجات
الخاصة واألسر التي
يعيلها شخص واحد
والمراهقين والشباب،
وغيرهم) يستفيدون
من بناء القدرة على
الصمود ودعم سبل
كسب العيش

 ٪األشخاص المحددين
المعرضين للخطر الذين
يستفيدون من دعم سبل
كسب العيش

 ٪البنى التحتية االقتصادية
المستهدفة المعاد
تأهيلها.
 ٪األسر  /المجتمعات
المستهدفة التي تخدمها
البنية التحتية المعاد
تأهيلها
 ٪المجتمعات المضيفة
التي تتلقى دعماً لنظم
إدارة النفايات

الغذاءوالزراعة

(برنامج األغذية
العالمي/الفاو)

اإلنعاش المبكر
وسبل كسب
العيش (برنامج
األمم المتحدة
اإلنمائي)

عدد مجموعة خاصة من خدمات الصحة والخدمات اإلنسانية التي
تستفيد من الغذاءوالزراعة والخدمات الحيوانية
عدد المستضعفين الذين يتلقون مساعدة حلول المأوى الدائمة

عدد الناس ذوي اإلحتياجات الخاصة المستفيدين من برامج إعادة
التأهيل

عدد النساء المسؤوالت عن إعالة أسرهن وتحصلن على دعم سبل
العيش (القروض والمنح ،واألصول ،والتدريب المهني )...

عدد المراهقين والشباب ( 17-10عاماً 24-18 ،عاماً) المشاركين في
مبادرات المشاركة المدنية أو التماسك االجتماعي أو يقودونها

عدد المجتمعات التي تخدمها الهياكل المجتمعية المتعلقة
بالغذاءوالزراعة والثروة الحيوانية

عدد المجتمعات التي تخدمها الهياكل المجتمعية المتعلقة بقنوات
وشبكات الري ،واألسواق ،ومرافق التخزين ،والمخابز ،الخ

عدد الناس المستفيدين من تحسين الخدمات المجتمعية  /العامة
ومرافق البنية التحتية

عدد األشخاص الذين يتم تشغيلهم لترميم الشركات والمحالت التجارية
واألسواق وورش العمل المحلية

عدد األشخاص الذين يتم تشغيلهم في إدارة الحطام والنفايات الصلبة
وإعادة تأهيل األحياء المتضررة والمجتمعات المضيفة
 ٪المجتمعات التي لديها
 .3.4تعزيز قدرات
المجتمعات على توفير نظم إنذار مبكر والحد من
مخاطر الكوارث
الخدمات األساسية،
بما في ذلك نظم
اإلنذار المبكر والحد
من مخاطر الكوارث

الغذاءوالزراعة
(برنامج األغذية
العالمي/الفاو)

التعليم
(اليونيسف)

عدد الفصول التي تم إنشاؤها أو توسيعها أو تطويرها

عدد األطفال ( 17-5عاماً ،بنات/أوالد) الحاصلين على دعم بالتحويالت
النقدية

عدد الشباب المستفيدين من دعم سبل العيش (األعمال التجارية
والعمل الحر والتمويل لمبادرات المشاريع االجتماعية والتجارية)

اإلنعاش المبكر
وسبل كسب
العيش (برنامج
األمم المتحدة
اإلنمائي)

ال م ص در

التعليم
(اليونيسف)
اإلنعاش المبكر
وسبل كسب
العيش (برنامج
األمم المتحدة
اإلنمائي)
الغذاءوالزراعة

(برنامج األغذية
العالمي/الفاو)

المواد غير
الغذائية /
المأوى

(المفوضية
السامية
لشؤون
الالجئين)

الغذاءوالزراعة

(برنامج األغذية
العالمي/الفاو)

اإلنعاش المبكر
وسبل كسب
العيش (برنامج
األمم المتحدة
اإلنمائي)

 ٪مستوطنات النازحين التي تمتلك قدرات اإلستجابة الذاتية في حاالت تنسيق
المخيمات
الطوارئ (اإلسعاف األولي ،وإطفاء الحرائق )...
وإدارتها
(المفوضية
السامية
لشؤون
الالجئين)
عدد المجتمعات التي تخدمها خدمات اإلنذار المبكر والحد من مخاطر
الغذاءوالزراعة
الكوارث كنسبة مئوية من المخطط
(برنامج األغذية
العالمي/الفاو)

63

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

األهداف والمؤشرات والمستهدفات القطاعية

قطاع الحماية
هدف الحماية األول :زيادة حماية المجموعات السكانية المعرضة للخطر بسبب تبعات األزمة من خالل أنشطة الحماية المصممة خصيصاً
و3
و2
لمنع انتهاكات الحقوق واإلستجابة لها والدعوة لمقاومتها .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ال ن ش اط

ال م ؤش ر

 .1.1توفير خدمات حماية ذات جودة ،وال سيما الخدمات المجتمعية
التي تشمل التوعية والفعاليات األخرى للمحتاجين إلى المساعدة
من خالل المراكز المجتمعية ومتطوعي التوعية والفرق المتنقلة
ودعم المبادرات المجتمعية.

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

.1.1أ .عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل جلسات التوعية حول
تخفيف مخاطر الحماية.
.1.1ب .عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل خدمات الحماية
المجتمعية.

249,800

 .1.1توفير خدمات حماية ذات جودة ،وال سيما الخدمات المجتمعية
التي تشمل التوعية والفعاليات األخرى للمحتاجين إلى المساعدة
من خالل المراكز المجتمعية ومتطوعي التوعية والفرق المتنقلة
ودعم المبادرات المجتمعية.

 .2.1عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدة فردية للحد من مخاطر الحماية ،بما في
ذلك المساعدة المادية ،أو اإلحاالت إلى الخدمات أو القطاعات المتخصصة.

 .2.1تقديم المشورة أو المساعدة القانونية في المسائل المتعلقة
بالتوثيق  /التسجيل المدني والمسائل المتعلقة بالمساكن
واألراضي والممتلكات وفقاً لإلطار الوطني.

 .3.1عدد األشخاص الذين يتلقون المشورة أو المساعدة القانونية ،بما في ذلك
الوثائق المدنية والمسائل المتعلقة بالمساكن واألراضي والممتلكات.

 .3.1توفير اإلسعافات األولية النفسية ،والدعم النفسي
واالجتماعي المنظم ،ودعم الصحة النفسية.

 .4.1عدد األشخاص الذين يتلقون اإلسعافات األولية النفسية ،والدعم النفسي
واالجتماعي المنظم ،ودعم الصحة النفسية.

 .4.1دعوة الجهات المسؤولة وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلرشاد
وتعزيز اإلستجابة لمخاطر الحماية.

 .5.1عدد المبادرات التي تتضمن الدعوة في مجال الحماية.

العدد
اإلجمالي
لألشخاص
المحتاجين
للمساعدة
في مجال
الحماية

غير متاح

339,300

962,100

1,571,300

196,000

359,000

49,800

267,900

239,000

209,200

غير متاح

22

4,400

.1.1ج عدد التدخالت الداعمة للمبادرات المجتمعية.
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خط
األس اس

م س ت ه دف ون

1,400

هدف الحماية الثاني :تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والجهات المسؤولة على تقييم إحتياجات الحماية وتحليلها والوقاية
و3
و2
منها واإلستجابة لها ،مع التركيز على الجهات الفاعلة المحلية والمجتمعية .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ال ن ش اط

ال م ؤش ر

النشاط  :1-2أنشطة بناء القدرات بشأن التدخالت الرامية
إلى التخفيف من حدة المخاطر واإلستجابة لها التي
تستهدف الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والسلطات
الوطنية التي تنفذ أنشطة الحماية لتعميم الحماية وعدم
إلحاق الضرر بالمستفيدين.

.1.2أ عدد األشخاص الذين يحصلون على بناء القدرات لتنفيذ
تدخالت الحماية من أجل الوقاية واإلستجابة وضمان عدم
إلحاق الضرر بالمستفيدين.

غير متاح

النشاط  :2-2رصد الحماية وتحديد اإلحتياجات بشكل دوري
بواسطة أعضاء القطاع.

.2.2أ .عدد المجتمعات التي تم الوصول إليها لرصد الحماية

جميع المجتمعات التي تم تحديدها
على أنها بحاجة للمساعدة

..2.2ب .عدد المجتمعات التي تم الوصول إليها لتقييم
اإلحتياجات بشكل دوري من قبل أعضاء القطاع.

خ ط األس اس

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

غير متاح

م س ت ه دف ون

3,900

6,450

80

380

30

640

هدف الحماية الثالث :حصول الناجين من العنف القائم على الجنس على خدمات متخصصة ذات جودة في هذا المجال واتخاذ تدابير لمنع
و3
و2
مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والحد منها .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ال ن ش اط

ال م ؤش ر

 :1.3تقديم خدمات إنسانية متخصصة في مجال العنف القائم على نوع
االجنس ،بما في ذلك إدارة الحاالت ،والدعم النفسي واالجتماعي،
وإرساء مسارات اإلحالة.

 .1.1.3عدد المجتمعات التي لديها نوع واحد على األقل من
الخدمات المتخصصة في العنف القائم على النوع االجتماعي.

 :2.3تعزيز االستراتيجيات الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ومنع العنف
القائم على النوع االجتماعي ،مع التركيز بوجه خاص على الفتيات
المراهقات.

 .1.2.3عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم لتمكين النساء
والفتيات وأنشطة الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي.

 3.3بناء قدرة المتخصصين وغير المتخصصين في مجال العنف القائم
على النوع االجتماعي على اإلستجابة له والوقاية منه والتخفيف من
آثاره.

 0.3.3عدد الجهات الفاعلة اإلنسانية المدربة على العنف القائم
على النوع االجتماعي (يشمل جميع التدريبات :اإلدارة السريرية
لالغتصاب ،وحزمة الخدمات األولية الدنيا ،وإجراءات التشغيل
القياسية ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،واللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت إلخ).

 .2.1.3عدد الخدمات المتخصصة للعنف القائم على النوع
االجتماعي التي يتم تقديمها.

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

جميع المجتمعات التي
تم تحديدها على أنها
في حاجة للمساعدة
غير متاح

الحماية الشاملة

للمحتاجين للمساعدة
غير متاح

خط
األس اس

104

م س ت ه دف ون
180

73,523

157,899

391,003

1,139,855

6,305

8,721

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف الحماية الرابع :الحد من تأثير مخاطر المتفجرات .يتعلق بالهدف االستراتيجي
ال ن ش اط

2
م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

ال م ؤش ر

خ ط األس اس

م س ت ه دف ون

 :1.4إجراء التوعية بالمخاطر للفئات المعرضة للخطر.

 2.1.4عدد األشخاص المدربين على إجراء التوعية بالمخاطر.

 1.1.4عدد األشخاص الذين تلقوا التوعية بالمخاطر.

2,417,100

غير متاح

2,912,000

 :2.4إجراء مسوحات التلوث

 1.2.4عدد المجتمعات التي أجري فيها مسح للتلوث.

غير متاح

1,070

 :3.4تقديم خدمات مساعدة الضحايا لألشخاص ذوي اإلحتياجات
الخاصة ،بمن فيهم الناجون من الحوادث الناجمة عن خطر المتفجرات.

 3.4عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم لتقديم خدمات مساعدة الضحايا.

غير متاح

7,500

غير متاح

 2.2.4عدد مهام مخاطر المتفجرات المكتملة

8,800

هدف الحماية الخامس :فرص متزايدة وأكثر إنصافاً لحصول الفتيان والفتيات على تدخالت جيدة لحماية الطفل في المناطق المستهدفة،
و3
و2
بما يتماشى مع المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ال ن ش اط
النشاط  :1.5حماية األطفال المجتمعية متوفرة
للفتيات والفتيان في المناطق ذات األولوية.

ال م ؤش ر

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

 1.1.5عدد الفتيات والفتيان الذين يشاركون في برامج منظمة ومستدامة لحماية الطفل ،بما في
ذلك الدعم النفسي واالجتماعي.

 5.8مليون

665,000

)*( 380,000

غير متاح

80,000

غير متاح

150

18,500

44,000

9,200

11,500

 2.1.5عدد النساء والرجال الذين يشاركون في برامج للوالدين.

 .3.1.5عدد األفراد المستفیدین من التوعیة بحمایة الطفل واألحداث المجتمعیة.

 4.1.5عدد البالغين ومجموعات  /لجان األطفال المدعومة لضمان مشاركة المجتمع الفعالة في
منع قضايا حماية الطفل والتصدي لها.
النشاط  :2.5خدمات حماية الطفل المتخصصة (إدارة
الحاالت) للفتيات والفتيان في المناطق ذات األولوية.

 .1.2.5عدد الفتيات والفتيان الذين يتلقون خدمات متخصصة لحماية الطفل من خالل إدارة
الحاالت.

النشاط  :3.5تعزيز قدرة الموارد البشرية على اإلستجابة
لشواغل حماية الطفل في سوريا.

 .1.3.5عدد الرجال والنساء المدربين على حماية الطفل بما يتماشى مع المعايير الدنيا لحماية
الطفل.

 13.5مليون

خط
األس اس

م س ت ه دف ون
915,000

825,000

غير متاح

)**( 290,000
غير متاح

 1.6مليون
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(*) ما يقدر بنحو  ٪20من آباء وأمهات األطفال دون سن  18سنة في حاجة إلى برامج األبوة واألمومة
(**) ما يقدر بنحو  ٪5من األطفال المحتاجين للمساعدة بحاجة إلى خدمات متخصصة لحماية الطفل

قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها
هدف تنسيق المخيمات وإدارتها األول :تقديم مساعدة متعددة القطاعات منسقة ومنقذة للحياة لألشخاص الذين يعيشون في مواقع
النازحين .يتعلق بالهدف االستراتيجي 1
م ؤش ر ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة ب ي ن
ال ق ط اع ات

 1.5النازحون في المخیمات والمستوطنات
غیر الرسمیة والمالجئ الجماعیة والعالقون
على الحدود یحصلون علی مساعدة
متعددة القطاعات

ن ت ائ ج ال ق ط اع
توفیر المساعدة اإلنسانیة
المحافظة على الحياة في
مواقع النازحین

أن ش طة ال ق ط اع
استجابات متعددة القطاعات
في مواقع النازحين
استجابات متعددة القطاعات
في المراكز الجماعية للنازحين
تحديداً (مجموعة فرعية)

بناء المزيد من البنية التحتية
الحيوية اإلنسانية المنقذة للحياة
مثل حواجز النار والصرف
والوقاية من الفيضانات ...
تقييم اإلحتياجات الشهرية في
المخيمات

م ؤش ر ال ن ش اط
عدد النازحین الذین یعیشون في مواقع
النازحین ويحصلون على مساعدة إنسانیة
منقذة للحیاة
عدد النازحین الذین یعیشون في مراکز
جماعیة ويحصلون على مساعدة إنسانیة
منقذة للحیاة

عدد النازحین الذین یعیشون في مواقع
النازحین ويحصلون على مساعدة
لتحسين البنیة التحتیة األساسیة
عدد تحاليل الثغرات متعددة القطاعات
للنازحين المنشورة في عام 2017

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

1,010,000

خط
األس اس

340,000

م س ت ه دف ون
450,000

685,000

20,000

50,000

340,000

غير متاح

150,000

غير متاح

0

12

هدف تنسيق المخيمات وإدارتها الثاني :نشر معلومات تشغيلية عن عمليات النزوح الجماعية المفاجئة .يتعلق بالهدف االستراتيجي 1
م ؤش ر ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة ب ي ن ال ق ط اع ات
 4.1وجود آليات اإلستجابة السريعة لالستجابة
إلحتياجات النازحين داخلياً

ن ت ائ ج ال ق ط اع
التحديد السريع للنازحين الذين
يحتاجون إلى مساعدات
إنسانية منقذة للحياة.

أن ش طة ال ق ط اع
تتبع حركات النازحين وتحليل
اتجاهات النزوح

م ؤش ر ال ن ش اط
عدد النازحين الذين تم
تحديدهم أثناء نزوح جماعي
مفاجئ

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

غير متاح

خط
األس اس

800,000

م س ت ه دف ون
غير متاح

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف تنسيق المخيمات وإدارتها الثالث :تحسين الجودة المادية والمساءلة في مواقع النازحين .يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 1
م ؤش ر ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة
ب ي ن ال ق ط اع ات

مواقع النازحین والمنظمات غیر
الحکومیة التي تقدم الخدمات
أکثر عرضة للمساءلة أمام سکان
مواقع النازحین

أن ش طة ال ق ط اع

ن ت ائ ج ال ق ط اع
تعزيز هياكل اإلدارة التشاركية

التدريب على إدارة المخيمات و  /أو تعميم
الحماية للممنظمات اإلنسانية.

تحسين الظروف المادية في
مواقع النازحين.

تجديد الموقع وتحسين البنية التحتية الرئيسية.

المساواة في الحصول على
الخدمات

تعزيز المساواة في الحصول على السلع
والخدمات في مخيمات النازحين لجميع المقيمين

عدد النازحين الذين يعيشون في مواقع بها لجان إدارة تشاركية
(بما في ذلك المشاركة النشطة للمرأة)

عدد النازحين الذين يستفيدون من المنظمات غير الحكومية ذات
القدرات المعززة في إدارة المخيمات والمراكز الجماعية.

نسبة مستوطنات النازحين التي أبلغت عن تحسين البنية التحتية
من القائمة المرجعية للبنى التحتية التابعة لقطاع تنسيق
المخيمات وإدارتها

خط
األس اس

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

50,000

340,000

50,000

غير متاح

غير متاح

غير متاح

نسبة مستوطنات النازحين التي تتساوى بها فرص حصول النساء
والفتيات والفتيان والرجال على السلع والخدمات األساسية

و2
م س ت ه دف ون
100,000
150,000
 ٪55على األقل

 ٪75على األقل

هدف تنسيق المخيمات وإدارتها الرابع :تعزيز آليات التكيف لدى األسر والمجتمعات في مواقع النازحين .يتعلق بالهدف االستراتيجي 3
م ؤش ر ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة
ب ي ن ال ق ط اع ات

 .4.3فئات ضعيفة محددة
(المسنون والمعوقون واألسر
التي يعيلها فرد واحد ،إلخ)
تستفيد من بناء القدرة على
الصمود ودعم سبل كسب
العيش

ن ت ائ ج ال ق ط اع
تعزيز الحماية الذاتية
المجتمعية والقدرة على
الصمود في مستوطنات
النازحين
تعزيز صمود األسر
واستراتيجيات الخروج
يتمكن النازحون من اختيار
حلول أكثر كرامة و  /أو
دائمة
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م ؤش ر ال ن ش اط

أن ش طة ال ق ط اع
تجهيز وتدريب المستجيبين في حاالت
الطوارئ ولجان النازحين في مواقع النازحين

تنفيذ أنشطة سبل معيشة مصممة خصيصاً
لتمكين األسر من استعادة أصولهم وترك
مواقع النازحين للبحث عن حلول أفضل
مساعدة سكان المناطق في إغالق مواقع
النازحين مع التركيز بشكل خاص على المراكز
الجماعية التي كانت مدارس رسمية

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

خط
األس اس

أقل من ٪10

 ٪30على األقل

زيادة بنسبة ٪150
 ٪5كل ربع سنة

نسبة مستوطنات النازحين ذات
القدرات الذاتية على اإلستجابة
للطوارئ (اإلسعافات األولية،
مكافحة الحرائق )...

340,000

زيادة األموال المخصصة لصمود
األسر

340,000

 600,000دوالر

غير متاح

غير متاح

1,010,000
(جميع مواقع
النازحين هي
المالذ األخير)

0

نسبة السکان الذین یغادرون مواقع
النازحین طواعية حسب التقارير الواردة
إلى لجان النازحین المنشأة حدیثاً.

عدد مواقع النازحین التي ُأغلقت
بسبب إعادة توطین النازحین الطوعية
في مواقع أخرى.

م س ت ه دف ون

5

قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش
هدف اإلنعاش المبكر وسبل العيش األول :تحسين الوصول اآلمن إلى الخدمات والبنية التحتية االجتماعية األساسية لألشخاص والمؤسسات
المتضررين .يتعلق بالهدف االستراتيجي 3
م ؤش ر ال ن ش اط

ن ت ائ ج ال ق ط اع

أن ش طة ال ق ط اع

تحسين الوصول اآلمن
إلى الخدمات األساسية
واالجتماعية

 .1.1إعادة تأهيل وإصالح البنية التحتية
اإلنتاجية واألساسية واالجتماعية (الطرق
والمدارس والمستشفيات والمساكن
الجماعية  /المالجئ واألسواق وغيرها) في
المناطق المتضررة ،بما في ذلك مناطق
العودة والمجتمعات المضيفة التي تركز
على المخططات كثيفة العمالة

 .3.1.1عدد األشخاص المتضررين الذين يستفيدون من ترميم الشركات
والمحالت التجارية واألسواق وورش العمل المحلية.

 .2.1تنفيذ إزالة األنقاض والنفايات الصلبة
اعتماداً على مخططات كثيفة العمالة

 .1.2.1عدد األشخاص المتضررين الذين لديهم فرصة أفضل للوصول إلى :بيئة
أكثر نظافة وصحة للعمل والعيش فيها.

 .3.1إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء من
خالل إعادة تأهيل محطات الطاقة وتوفير
مصادر بديلة للطاقة في المناطق
المتضررة) حيثما أمكن ذلك بما في ذلك
مناطق العودة والمجتمعات المضيفة).

عدد المتضررين الذين يستفيدون من إنشاء وتركيب مولدات الطاقة في حاالت
الطوارئ ،وتوربينات الرياح ولوحات الطاقة الشمسية.

 .1.1.1عدد األشخاص المتضررين الذين لديهم فرصة أفضل للوصول إلى:
الهياكل األساسية والخدمات االجتماعية األساسية

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

 .2.1.1عدد األشخاص العاملين في البنى التحتية والخدمات االجتماعية
األساسية

خط
األس اس

735,057
1,385

1,330,957
8,620

1,000

 .4.1.1عدد العاملين في ترميم األعمال التجارية والمحالت التجارية واألسواق
وورش العمل المحلية
7,689,484

 .2.2.1عدد األشخاص العاملين في إزالة األنقاض والنفايات الصلبة وإعادة تأهيل
األحياء المتضررة والمجتمعات المضيفة.

 .2.3.1عدد العاملين في تركيب مولدات الطاقة في حاالت الطوارئ وتوربينات
الرياح ولوحات الطاقة الشمسية.

م س ت ه دف ون

11,807,610

1,626,910

2,588,500

11,151

10,930

3,800,000

155,000

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

عطلة لتعزيز الحماية االجتماعية وآليات تكيف األشخاص المتضررين
الم ّ
هدف اإلنعاش المبكر وسبل العيش الثاني :استعادة سبل العيش ُ
والمجموعات المستضعفة .يتعلق بالهدف االستراتيجي 3
أن ش طة ال ق ط اع

ن ت ائ ج ال ق ط اع
إعادة تأهيل سبل كسب
العيش المعطلة
واستعادتها وتكملها
الحماية االجتماعية

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

م ؤش ر ال ن ش اط

 .1.2استعادة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من خالل
المنح والقروض واألصول اإلنتاجية.

 .1.1.2عدد األشخاص المتضررين المستفيدين من دعم
سبل كسب العيش (القروض والمنح واألصول
اإلنتاجية.)..،

5,269,106

 .2.2وضع برامج لتنمية القدرات والتدريب المهني ومهارات تنفيذ
المشاريع

 .1.2.2عدد المتضررين المستفيدين من برامج تنمية
القدرات والتدريب المهني.

5,269,106

 .3.2إعداد وتنفيذ برنامج متكامل إلعادة تأهيل األشخاص ذوي
اإلحتياجات الخاصة يقدم خدمات مختلفة مثل مساعدة
المعوقين والعالج الطبيعي.

 .1.3.2عدد األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين
يستفيدون من برامج إعادة التأهيل ،مثل مساعدات
اإلحتياجات الخاصة والعالج الطبيعي.

م س ت ه دف ون

خط
األس اس

608,030

47,807

5,071

141,101

104

11,160

 .4.2إعداد وتنفيذ دعم مستدام لألسر التي تعيلها نساء من خالل
برامج النقد مقابل العمل ودعم األصول والمنح وتوفير األدوات
والتدريب المهني ومنح بدء األعمال التجارية وتوزيع األصول
اإلنتاجية

 .1.4.2عدد النساء اللواتي تحصلن على دعم سبل كسب
العيش (القروض والمنح واألصول والتدريب المهني )...
مصنفة حسب الجنس والعمر

2,775,574

5,287

13,862

 .5.2إعداد وتنفيذ أنشطة تستهدف الشباب ودعم األعمال
التجارية ،بما في ذلك منح بدء األعمال التجارية وتوزيع األصول
اإلنتاجية

 .1.5.2عدد الشباب المستفیدین من دعم سبل العیش
(األعمال التجارية ،والعمل الحر ،والتمویل األولي
لمبادرات ريادة األعمال االجتماعیة والتجارية).

5,777,105

3,224

117,200

 .6.2تعزيز خطط الحماية االجتماعية التي تلبي اإلحتياجات
االجتماعية واالقتصادية للفئات المستضعفة المحددة

 2.6.1عدد السکان المستضعفین الذین یحصلون علی
تحویالت نقدیة منتظمة أو دعم عیني.

7,983

15,100

هدف اإلنعاش المبكر وسبل العيش الثالث :تعزيز التماسك االجتماعي والمشاركة المحلية لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود .يتعلق
بالهدف االستراتيجي 2
م ؤش ر ال ن ش اط

ن ت ائ ج ال ق ط اع

أن ش طة ال ق ط اع

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

تعزيز الديناميات اإليجابية
والتماسك االجتماعي
داخل وفيما بين
المجتمعات

 .1.3وضع وتنفيذ أنشطة مجتمعية قائمة على المشاركة
في مجال المراهقين والشباب تقود إلى تعزيز المشاركة
المدنية والتماسك االجتماعي.

 .1.1.3عدد أفراد المجتمع المستفيدين من التماسك
االجتماعي

 2-3وضع وتنفيذ برنامج لتنمية القدرات للشركاء
المحليين بشأن إدارة الطوارئ والمسائل األخرى ذات
الصلة

 .1.2.3عدد أفراد المجتمع المدربين على اإلنعاش المبكر
وسبل العيش والنُ هج القائمة على الصمود التي تعزز
التماسك االجتماعي

13,202,535

 .2.1.3عدد المراهقنين والشباب الذين يشاركون في أو
يقودون برامج اجتماعية و  /أو مشاركة مدنية
5,777,105

خط
األس اس

م س ت ه دف ون

11,666

40,816

6,151

451,200

281

4,898

225

 .2.2.3عدد الشباب المدربين على اإلنعاش المبكر وسبل
العيش والنُ هج القائمة على الصمود التي تعزز التماسك
االجتماعي

قطاع التنسيق والخدمات المشتركة
هدف التنسيق والخدمات المشتركة األول :تقديم دعم فعال للتنسيق على مستوى المراكز ومستوى المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
و3
و2
في سوريا وتعزيز قدرة المنظمات اإلنسانية المحلية على اإلستجابة .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ال ن ش اط

ال م ؤش ر

 )1.1تقديم الدعم لتعزيز آليات التنسيق والقيادة
والتمويل اإلنساني على المستوى الوطني ومستوى
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا

القطرية لتعزيز فعالية آليات
نسبة الشركاء الراضين عن دعم مكاتب ُ OCHA
التنسيق

 )2.1توفير األدوات والموارد الالزمة لتعزيز الوعي
الظرفي المشترك باإلحتياجات اإلنسانية وتمكين
اتخاذ قرارات أكثر استنارة

نسبة الشركاء الذين يشيرون إلى الرضا عن مواد إدارة المعلومات

نسبة موارد الصندوق اإلنساني التي تم صرفها للشرکاء الوطنیین بما
یتماشی مع األولویات المحددة في خطة اإلستجابة اإلنسانیة لعام 2017
عدد التقارير المنتجة خالل العام عن أخر تطورات أزمة النازحين  -بما في
ذلك النزوح المبكر والنازحون على المدى الطويل.

ال م ص در

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

OCHA

غير متاح

OCHA

غير متاح

OCHA
OCHA

غير متاح
200,000

خط
األس اس
%41

سيتم تأكيده
الحقاً

م س ت ه دف ون
%80
%100
%80

لمحات عن  20حي
في  6مدن
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المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف التنسيق والخدمات المشتركة الثاني :الحفاظ على القدرة التنسيقية والتشغيلية للبرامج التي تشرف عليها األونروا والتي تستهدف
و3
و2
الالجئين الفلسطينيين .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ال م ص در

ال ن ش اط

ال م ؤش ر

 .1.2تقديم دعم تشغيلي معزز لالستجابة الفعالة ألزمة الالجئين
الفلسطينيين

عدد ونسبة مرافق األونروا التي تحظى بقدر كاف من األمن
والمعدات واألفراد والخدمات

األونروا

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة
غير متاح

خ ط األس اس

م س ت ه دف ون

%60

%100

هدف التنسيق والخدمات المشتركة الثالث :تعزيز تدابير إدارة المخاطر األمنية لضمان سالمة وأمن موظفي األمم المتحدة واستمرارية تنفيذ
و3
و2
البرامج اإلنسانية .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ال ن ش اط
 )1.3تقديم حزمة
شاملة إلدارة
المخاطر األمنية إلى
األمم المتحدة
والمنظمات غير
الحكومية الدولية

ال م ص در

ال م ؤش ر
نسبة مناطق العمليات التي تم الوصول إليها بشكل اآلمن.

عدد ما تم إصداره من تقارير الحوادث والتقارير المنتظمة والبيانات

عدد البعثات التي تم تيسيرها

عدد موظفي األمم المتحدة  /المنظمات غير الحكومية الدولية
الذين تم تدريبهم أو الذين تلقوا دورات توعية

إدارة شؤون
السالمة
واألمن

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

خ ط األس اس

غير متاح

جميع مناطق عمليات األمم المتحدة

غير متاح

20

غير متاح
400

200

م س ت ه دف ون
جميع مناطق عمليات األمم المتحدة

 365تقريراً

 80بعثة

100

 200شخص

قطاع التعليم
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هدف التعليم األول :زيادة الوصول اآلمن والمنصف إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي من قبل األطفال المتضررين من األزمة (الذين تتراوح
أعمارهم بين  5و 17عاماً ) .يتعلق بالهدف االستراتيجي 3
م ؤش ر ال ن ش اط

أن ش طة ال ق ط اع

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

خط
األس اس

م س ت ه دف ون

تزويد األطفال بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أو التعليم قبل
االبتدائي

عدد األطفال ( 5 - 3سنوات ،بنين وبنات) المسجلين في التربية
والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي

 1.3مليون

31,027

30,020

تزويد األطفال ببرامج التعليم غير الرسمي (فصول المتابعة ،والتدريس العالجي،
وفصول محو األمية والحساب ،والمنهج ب)

عدد األطفال ( 17-5سنة ،بنين وبنات) المسجلين في التعليم غير
الرسمي

 1.7مليون

429,461

1,266,399

تزويد األطفال ببرنامج التعلم الذاتي

عدد األطفال ( 17-5سنة ،بنين وبنات) المسجلين في برامج التعلم
الذاتي

 1.7مليون

332,876

299,081

توفير فرص التعليم المهني غير الرسمي للشباب

عدد الشباب ( 17-15سنة ،بنين وبنات) المستفيدين من التعليم
المهني غير الرسمي

789,000

20,868

17,875

إنشاء وتوسيع وإعادة تأهيل الفصول الدراسية

عدد الفصول الدراسية التي تم إنشاؤها أو توسيعها أو إعادة
تأهيلها

غير متاح

4,500

17,547

تزويد الطالب بمواد التعلم

عدد األطفال ( 17-5سنة ،بنين وبنات) الذين حصلوا على لوازم
مدرسية

 5.8مليون

3,337,738

1,736,935

تزويد األطفال ببرامج التغذية المدرسية في البيئات الرسمية أو غير الرسمية

عدد األطفال ( 17-5سنة ،بنين وبنات) المستفيدين من برامج
التغذية المدرسية

 3.7مليون

460,046

846,957

تقديم الدعم لألطفال من خالل التحويالت النقدية

عدد األطفال ( 17-5سنة ،بنين وبنات) المدعومين بالتحويالت
النقدية

444.000

غير متاح

40,321

هدف التعليم الثاني :تحسين جودة التعليم الرسمي وغير الرسمي لألطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 17عاماً ) في بيئة وقائية .يتعلق
بالهدف االستراتيجي 3
أن ش طة ال ق ط اع

م ؤش ر ال ن ش اط

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

خط
األس اس

م س ت ه دف ون

تدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم على التعلم النشط  /التركيز على الطفل،
والمنهج ب ،وعلم التربية الوقائية (المهارات الحياتية والتربية المدنية ،والتعليم الشامل
الذي يراعي الفوارق بين الجنسين ،وإدارة الصف ،ومدونات السلوك ومكافحة التسلط)

عدد المدرسين وموظفي التعليم المدربين (نساء
ورجال)

230,000

9,977

27,236

تزويد المعلمين وموظفي التعليم بالحوافز

عدد المعلمين وموظفي التعليم الذين يحصلون على
حوافز (نساء ورجال)

85,000

10,002

4,786

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

أن ش طة ال ق ط اع

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

م ؤش ر ال ن ش اط

م س ت ه دف ون

خط
األس اس

تزويد األطفال بالمهارات الحياتية والتربية المدنية في األماكن غير الرسمية

عدد األطفال ( 17-5سنة ،بنين وبنات) المستفيدين من
المهارات الحياتية وبرامج التربية المدنية في أماكن غير
رسمية.

5.8M

332,876

300,000

توفير الكتب المدرسية لألطفال

عدد األطفال ( 17-5سنة ،بنين وبنات) الذين يحصلون
على الكتب المدرسية

3.7M

3,337,738

1,292,050

هدف التعليم الثالث :تعزيز قدرة نظام التعليم والمجتمعات على تقديم استجابة تعليمية منسقة ومبنية على األدلة في الوقت المناسب.
يتعلق بالهدف االستراتيجي 3
أن ش طة ال ق ط اع

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

م ؤش ر ال ن ش اط

بناء قدرات العاملين في مجال التعليم على جميع المستويات في جمع البيانات
التي تراعي األزمات وتحليلها ونشرها

عدد البرامج المنفذة لتحسين جمع البيانات الحساسة لألزمات

تدريب الجهات الفاعلة في مجال التعليم والسلطات التعليمية على تنسيق
القطاع ،والمعايير الوطنية ،و التعليم في حاالت الطوارئ ،والمعايير الدنيا
للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ والدعوة.

عدد الجهات الفاعلة في مجال التعليم (نساء ورجال) المدربين على
السياسات والتخطيط وجمع البيانات والتنسيق القطاعي والمعايير
الدنيا للشبكة المشتركة لوكاالت

م س ت ه دف ون

خط
األس اس

150

N/A

54

9,426

1,918

5,209

قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ
هدف االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ األول :توفير خدمات اتصاالت سلكية والسلكية أمنية مشتركة ،وخدمات االتصال
الصوتي وتوصيل البيانات للشركاء في المجال اإلنساني.
ال ن ش اط

ال م س ت ه دف

ال م ؤش ر

توفير خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ (مثل البرامج
الالسلكية والتغطية الالسلكية وتوصيل البيانات) للشركاء في
المجال اإلنساني في مناطق العمليات المشتركة لألمم المتحدة.

عدد مناطق العمليات المشتركة لألمم المتحدة التي تم فيها
تحديث شبكات االتصاالت األمنية (الالسلكية) المشتركة.

تقديم الخدمات في دمشق وحلب وطرطوس وحمص والقامشلي.
حلب ودمشق تعمالن بالفعل.

زيادة توصيل البيانات في مراكز العمليات التابعة لألمم المتحدة

عدد مناطق العمليات المشتركة لألمم المتحدة التي تم فيها نشر
الخدمات المشتركة للمحطات الطرفية ()VSAT

تثبيت خدمات المحطات الطرفية المشتركة في حلب والقامشلي
وطرطوس .زيادة القدرة في دمشق.

تنفيذ خطة األمم المتحدة الستمرارية األعمال في سوريا

توفير وسائل بديلة لتوصيل البيانات  /الصوت في المراكز الرئيسية
 -دمشق وحلب

تنفيذ استمرارية األعمال في دمشق وحلب.

هدف االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ الثاني :قيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكاالت في مجال االتصاالت السلكية
والالسلكية في حاالت الطوارئ لدعم اإلحتياجات التشغيلية للشركاء في المجال اإلنساني.
ال ن ش اط

ال م س ت ه دف

ال م ؤش ر

توفير منصة على اإلنترنت لتبادل المعلومات والتنسيق.

تشغيل البوابة اإللكترونية لالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ مع وصول األعضاء اآلمن
ونشر تحديثات منتظمة.

بوابة إلكترونية مخصصة

إعداد منتجات إدارة المعلومات وعقد اجتماعات تنسيقیة عبر
منطقة المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا.

عدد منتجات إدارة المعلومات (خرائط ،تقارير الحالة ،وما إلى ذلك) المنتجة وتقاسمها عبر البريد اإللكتروني،
فرق العمل ،أوبويب ،ريليفويب وعلى منصة االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ.

30

قيادة التنسيق بين الشركاء في المجال اإلنساني لضمان توفير
البيانات وخدمات االتصاالت األمنية.

عدد االجتماعات التنسيقية العالمية والمحلية التي تعقدها اللجنة.

18

هدف االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ الثالث :بناء قدرات الشركاء في المجال اإلنساني وتعزيز القدرة على ضمان سالمة
الموظفين واألصول في الميدان.
ال ن ش اط

ال م ؤش ر

ال م س ت ه دف

توفير التدريب التقني األساسي والمتقدم للعاملين في المجال اإلنساني على
سبيل المثال ،التدريب على االتصاالت الالسلكية.

عدد موظفي المعونة اإلنسانية الذين يتلقون التدريب.

إجراء دورتي تدريب تقني سنوياً ودورة تدريبية واحدة
موجهة إلى المستخدم.

نشر مشغلي اتصاالت السلكية تابعين لألمم المتحدة في غرف اتصاالت
السلكية مشتركة بين الوكاالت لتحسين سالمة الموظفين واألصول في
الميدان.

عدد مشغلي االتصاالت الالسلكية التابعين لألمم المتحدة المنتشرين
في مناطق العمليات المشتركة.

نشر  2مشغل اتصاالت السلكية في كل مركز
عمليات الستكمال جهود موظفي غرفة االتصاالت
الالسلكية التابعين إلدارة السالمة واألمن
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المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

ال م ؤش ر

ال م س ت ه دف

ال ن ش اط
تجهيز غرف االتصاالت الالسلكية التابعة لألمم المتحدة وتدريب مشغلي
الالسلكي

تطوير إجراءات تشغيل قياسية لعمليات غرفة االتصاالت الالسلكية
التابعة لألمم المتحدة في سوريا ،بما في ذلك تتبع القوافل والمركبات

كامال وتوحيد
غرف اتصاالت السلكية مجهزة تجهيزاً
ً
اإلجراءات التشغيلية

إجراء صيانة منتظمة للبنية التحتية لالتصاالت الالسلكية التابعة لألمم
المتحدة ،بما في ذلك أنظمة االتصاالت المتنقلة

خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ المثلى ،والحد من انقطاع
الخدمة

بعثات الصيانة ربع السنوية

قطاع الخدمات اللوجستية
هدف الخدمات اللوجستية األول :توفير خدمات لوجستية (تشمل النقل البري وإعادة الشحن وتخزين الوقود للطوارئ والنقل الجوي والتخزين)
للمنظمات اإلنسانية المستجيبة لألزمة السورية .يتعلق بالهدف االستراتيجي 1
م ؤش ر ال ن ش اط

أن ش طة ال ق ط اع
الحفاظ على الخدمات اللوجستية المشتركة لألمم المتحدة
(بما في ذلك النقل المشترك ،والقوافل اإلنسانية ،والتخزين،
والنقل الجوي في حاالت الطوارئ ،والتنسيق  /دعم
الشحنات)

70

م ح ت اج ون ل ل م س اع دة

م س ت ه دف ون

خ ط األس اس

عدد األمتار المربعة في سعة التخزين المحتفظ بها داخل سوريا

 14,000متر مربع

 14,000متر مربع

عدد القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت في الشهر

10

10

عدد عمليات النقل الجوي في حاالت الطوارئ التي أجريت

114

50

عدد مراكز التنسيق  /إعادة الشحن عبر الحدود التي تعمل

3

3

قطاع األمن الغذائي والزراعة
هدف األمن الغذائي والزراعة األول :تحسين حالة الغذاءلألشخاص الذين يعانون من انعدام الغذاءوالذين تم تقييمهم من خالل توفير
و2
المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة والمحافظة عليها بشكل منتظم .يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 1
أن ش طة ال ق ط اع

ن ت ائ ج ال ق ط اع
تلبية األلشخاص
المتضررين من األزمة
إلحتياجاتهم الغذائية
الفورية خالل  72ساعة
من نزوح السكان.

 .1.1اإلستجابة الطارئة لألشخاص المتضررين بتقديم المساعدات
الغذائية قصيرة األجل من خالل الطرق المناسبة.

تحسين االستهالك
الغذائي والتنوع
الغذائي واستراتيجية
التكيف لألشخاص
المستهدفين.

 .3.1المساعدة الغذائية الشهرية للمجموعات السكانية التي تعاني
من انعدام األمن الغذائي ٤٩الذين تم تقييمهم من خالل الطرق
المناسبة.

 .2.1المساعدة الغذائية التكميلية لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة
من خالل طرق مناسبة (مكمل ل ،1.1وربط متبادل مع قطاع التغذية).

 .4.1دعم المخابز (دقيق القمح والخميرة وغيرها) من خالل الطرق
المناسبة.

خط
األس اس

م ؤش ر ال ن ش اط

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

نسبة األشخاص المتضررین
حديثاً الذین تلقوا مساعدة في
وقت اإلستجابة الموصى به من
خالل اإلستجابة في حاالت
الطوارئ حسب الطریقة.

 2مليون (الحاالت
المتوقعة)
للمساعدة
الغذائية القصيرة
األجل

 1.2مليون
شخص في
عام 2016

نسبة األشخاص المستهدفين
الذين يحصلون على مساعدات
غذائية منتظمة حسب الطريقة
(الحد األدنى للتغطية  8أشهر)

 9مليون شخص
(و  2مليون حالة
جديدة متوقعة
في عام )2017

 6.3مليون
شخص في
عام 2016

م س ت ه دف ون
 2مليون شخص

(عدد الحاالت المتوقعة )2017 -

ما يقدر بنحو  400,000شخص ذو
إحتياجات خاصة من بين مليونين في
حاجة إلى مساعدة غذائية تكميلية
 8ماليين شخص

٤٩

 1.5مليون شخص (من بين  8ماليين)

 1.6مليون ضخص ذو إحتياجات خاصة
(من بين  8ماليين)

 .5.1المساعدة الغذائية التكميلية لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة
من خالل طرق مناسبة (مكمل ل  3.1وربط مع قطاع التغذية).
 .٤٩يعاني  7ماليين من انعدام األمن الغذائي ،وفقاً للمحة العامة عن اإلحتياجات اإلنسانية لعام  ، 2017وتحتاج  50في المئة من الحاالت الجديدة المتوقعة إلى االنتقال من المساعدة الغذائية قصيرة األجل إلى
المساعدة الغذائية المستمرة
 .٥٠ارجع إلى إرشادات القطاع بشأن معايير االختيار

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف األمن الغذائي والزراعة الثاني :دعم سبل العيش المنقذة للحياة لألسر المتضررة من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي وحماية وبناء األصول
و3
اإلنتاجية واستعادة أو خلق فرص مدرة للدخل .يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 2
ن ت ائ ج ال ق ط اع
النتيجة الموضوعية لجميع
األنشطة:
تحسين األسر المستهدفة
السرتاتيجية التكيف
المتعلقة بسبل العيش.

م ؤش ر ال ن ش اط

أن ش طة ال ق ط اع
 .1.2توزيع المدخالت الزراعية مثل البذور
واألسمدة والمبيدات والمعدات

نسبة األسر المستهدفة التي تلقت مدخالت زراعیة ودورات
تدریبیة کنسبة مئویة من المخطط له حسب الطریقة

الكمية (كلغ) من البذور موزعة حسب المحاصيل (الحبوب
والدرنات والبقول والخضار)

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة
 9ماليين
شخص

خط
األس اس
 230,000أسرة

م س ت ه دف ون
 350,000أسرة

 .2.2دعم إنتاج األغذية على نطاق صغير (البستنة،
الدجاج ،الدواجن التي تبيض ،حدائق السوق)

نسبة األسر المستهدفة التي تلقت مجموعة إنتاج غذائیة صغیرة
حسب الطریقة.

 100,000أسرة

 200,000أسرة

 .3.2دعم بناء األصول وحماية األصول (توزيع
الماشية الصغيرة واألعالف) بما في ذلك أنشطة
فصل الشتاء

نسبة األسر المستهدفة التي تلقت ماشیة حسب الطریقة.

 90,000أسرة

 200,000أسرة

 .4.2عالج المواشي في حاالت الطوارئ،
والتدريب على الخدمات البيطرية (بما في ذلك
عامل صحة الحيوان المجتمعي)

نسبة الرعاة المستهدفين الذين تلقوا مساعدة والحيوانات
المعالجة  /اللقاحات بالطريقة.

 200,000أسرة

 200,000أسرة

 .5.2دعم األنشطة المدرة للدخل بما في ذلك
التدريب المهني

نسبة األسر المستهدفة التي تدعم أنشطة توليد الدخل
والدورات التدريبية كنسبة مئوية من المخطط لها بالطريقة
المناسبة.

 100,000أسرة

 100,000أسرة

نسبة الحيوانات المستهدفة الموزعة حسب الطريقة.

 10مليون رأس غنم

(مكملة لألنشطة
األخرى)

هدف األمن الغذائي الثالث :تحسين القدرة على تقديم الخدمات األساسية لتحسين الصالت بسلسلة القيمة من خالل إصالح  /بناء البنية
و3
فضال عن دعم الخدمات واإلنذار المبكر ونظم الحد من مخاطر الكوارث .يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 2
األساسية اإلنتاجية،
ً
م ؤش ر ال ن ش اط

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

ن ت ائ ج ال ق ط اع

أن ش طة ال ق ط اع

عززت المجتمعات
المستهدفة و  /أو أنشأت
القدرة على اإلنذار المبكر
و  /أو تقديم الخدمات.

 .1.3إنشاء  /تعزيز القدرة على توفير الخدمات األساسية للمجتمعات المحلية
بما في ذلك اإلنذار المبكر ونظم الحد من مخاطر الكوارث

عدد الفنيين المدربين كنسبة مئوية
من المخطط له

 9ماليين شخص

أعادت المجتمعات
المستهدفة إنشاء
الهياكل

 .2.3دعم إعادة تأهيل الهياكل األساسية االقتصادية  /اإلنتاجية ذات الصلة من
خالل الطرق المناسبة.

نسبة البنى التحتية االقتصادية
المستهدفة التي تم إصالحها.

(القنوات ،وأنظمة الري ،واألسواق ،ومرافق التخزين ،والمخابز ،وما إلى ذلك)

خط
األس اس

م س ت ه دف ون
 200,000أسرة

عدد الخدمات األساسية المدعومة
كنسبة مئوية من المخطط لها
 200,000أسرة

هدف األمن الغذائي الرابع :تعزیز فعالیة وجودة استجابة المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا علی أساس األدلة وبناء القدرات
و3
و2
والتنسیق القوي داخل قطاع الغذاءوالزراعة وبين القطاعات .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ن ت ائ ج ال ق ط اع

أن ش طة ال ق ط اع

م ؤش ر ال ن ش اط

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

 .1.4يتبع الشركاء في القطاع نهجاً منسقاً إزاء التقييمات
وتحليل البيانات والرصد.

عدد نتائج مجموعة العمل الفنية

 .2.4يوفر القطاع األدوات المناسبة وبناء القدرات من أجل
قدرات التحليل المنسقة.

عدد مرات تحديث تحليل إحتياجات القطاع

5

 .3.4يتبادل الشركاء في القطاع األدوات والنتائج ويحدثون
سجل التقييم

نسبة الشركاء الذين يستخدمون رصد مؤشرات النتائج
الذي يوصي به القطاع.

3

3

تحسين استهداف وتغطية
إحتياجات الغذاءوسبل
العيش الزراعية

 .4.4يقوم شركاء القطاع بموائمة معايير االستهداف واالختيار
الجغرافي مع المبادئ التوجيهية للقطاع

عدد شركاء القطاعن الذين يستخدمون المبادئ
التوجيهية للقطاع

غير متاح

20

30

المساعدة المنسقة

 .5.4يقوم شركاء القطاع بتنسيق حزمة المساعدة /
اإلستجابة الخاصة بهم وفقاً للمبادئ التوجيهية التقنية
للقطاع

عدد شركاء القطاع الذين يقدمون مساعدة منسقة

غير متاح

10

20

تعزيز القدرات في برامج
األمن الغذائي

 .6.4تدريب الشركاء على المهارات بما في ذلك مفاهيم
الغذاءوالتحليل والبرمجة.

عدد الشركاء الذين يحضرون التدريب

غير متاح

20

20

مبادرات التعلم المتبادل

 .7.4منصة لجميع مبادرات التعلم المتبادل والدعوة

عدد أوراق الموقف االستشارية والتوجيهات المقدمة

غير متاح

3

6

التنسيق بين القطاعات

 8.4التنسيق والتعاون مع قطاعات التغذية ،و  /أو المواد غير
الغذائية ،والمياه واإلصحاح ،وتنسيق وإدارة المخيمات،
والحماية لتنفيذ العمل بين القطاعات.

عدد االستجابات المنسقة مع القطاعات األخرى

غير متاح

غير متاح

10

تعزيز القدرات في مجال
تحليل إحتياجات األمن
الغذائي ،بما في ذلك رصد
مؤشرات النتائج بالتنسيق
مع قطاع التغذية
والقطاعات األخرى.

عدد الشرکاء الذين یحسنون قدراتهم من مبادرات
التدریب  /بناء القدرات مع قطاع التغذیة والقطاعات
األخرى.

غير متاح

خط
األس اس

م س ت ه دف ون

6

6

10

10

71

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

قطاع التغذية
هدف التغذية األول :تعزيز خدمات التغذية الوقائية اإلنسانية المنقذة للحياة للمجموعات السكانية المستضعفة مع التركيز على الممارسات
المالئمة لتغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ ،والتدخالت بالمغذيات الدقيقة والتغذية المثلى لألمهات .يتعلق باألهداف
و3
و2
االستراتيجية 1
ن ت ائ ج ال ق ط اع
إمكانية حصول الفئات
المستضعفة من
السكان على خدمات
التغذية الوقائية
المنقذة للحياة مثل
ممارسات تغذية
الرضع وصغار األطفال
في حاالت الطوارئ،
والتدخالت بالمغذيات
الدقيقة والتغذية
التكميلية الشاملة.

72

م ؤش ر ال ن ش اط

أن ش طة ال ق ط اع

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

 1.1.1تقديم المشورة والتوعية في المرافق
والمجتمعات بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال في
حاالت الطوارئ والتغذية المثلى لألمهات.

عدد النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تم إسداء
المشورة لهن بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال
في حاالت الطوارئ

 .2.1.1تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية لبدائل حليب
الثدي المستهدفة لمنع التوزيع غير المناسب

نسبة الشركاء الموجهين والملتزمين بإجراءات
التشغيل الموحدة.

جميع
الشركاء

 3.1.1توفير المغذيات الدقيقة للنساء واألطفال من أجل
عالج نقص المغذيات الدقيقة والوقاية منه.

عدد الفتيان والفتيات ( 36-6شهراً) الذين تلقوا
مكمالت غذائية (خالية من الدهون ،مسحوق
المغذيات الدقيقة ،كميات قليلة من المغذيات
القائمة على الدهون ،وغيرها) لمدة أربعة أشهر.

 4.1.1مكمالت فيتامين أ لألطفال من  6إلى  59شهراً
والنساء المرضعات من خالل المرافق الصحية (بشكل
روتيني) وأثناء الحملة

عدد النساء المرضعات الالتي تم الوصول إليهن
لتقديم مكمالت فيتامين أ

 .5.1.1الوقاية من سوء التغذية الحاد من خالل توفير
األغذية المغذية المتخصصة لألطفال  36-6شهراً من
خالل المرافق الصحية والمجتمعات المحلية ،جنباً إلى
جنب مع المساعدات الغذائية العامة.

عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6
و  36شهراً الذين تم الوصول إليهم لتقديم
المغذيات القائمة على الدهون لمدة  6أشهر.

عدد النساء الحوامل والمرضعات الالتي تلقين
المغذيات الدقيقة ،بما في ذلك حمض الفوليك
وأقراص المغذيات الدقيقة لمدة  6أشهر.

عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6
أشهر و  59شهراً الذين تلقوا مكمالت فيتامين أ
مرتين في السنة

خط
األس اس
419,093

1,489,597

0

م س ت ه دف ون
 2017ف ق ط
900,000

%60

1,948,804

318,462

1,169,283

1,489,597

94,600

900,000

744,798

2,289

446,879

2,923,207

854,971

1,753,924

1,948,804

1,032,582

1,169,283

هدف التغذية الثاني :تحسين الوصول المنصف إلى خدمات التغذية العالجية اإلنسانية الجيدة المنقذة للحياة من خالل التحديد المنهجي
لحاالت سوء التغذية الحاد وإحالة وعالج الفتيان والفتيات دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات .يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
و3
و2
م ؤش ر ال ن ش اط

ن ت ائ ج ال ق ط اع

أن ش طة ال ق ط اع

خدمات اإلدارة المجتمعية
لسوء التغذية الحاد المنقذة
للحياة ذات الجودة متاحة
للفتيان والفتيات دون سن
الخامسة والنساء الحوامل
والمرضعات

 .1.2الفحص في المرافق والمجتمعات المحلية
للكشف عن سوء التغذية الحاد

عدد الفتيان والفتيات  59-6شهراً والنساء والنساء الحوامل
والمرضعات الذين تم فحصهم للكشف عن سوء التغذية

 .2.2عالج األطفال والنساء الحوامل المرضعات
الذين يعانون من سوء التغذية الحاد

عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 59شهراً الذين تم
عالجهم من سوء التغذية الحاد
عدد النساء الحوامل والمرضعات الالتي تم عالجهن من سوء التغذية
المعتدل

خط
األس اس

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

م س ت ه دف ون

4,412,804

911,404

2,361,603

74,976

16,173

44,986

117,678

2,383

35,303

هدف التغذية الثالث :تعزيز نظام تغذية قوي قائم على األدلة مع القدرة على اتخاذ القرارات إلرشاد البرامج القائمة على اإلحتياجات .يتعلق
و3
و2
باألهداف االستراتيجية 1
ن ت ائ ج ال ق ط اع
تحدیث حالة التغذیة علی
أساس منتظم

أن ش طة ال ق ط اع

م ؤش ر ال ن ش اط

خط
األس اس

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

م س ت ه دف ون

 .1.3إجراء تقییمات التغذیة السریع  /التغذیة السریعة علی
مستوى المحافظة  /المقاطعة الفرعیة.

عدد تقييمات التغذية بمنهجية مبادرة الرصد الموحد
وتقييم اإلغاثة التي أجريت على مستوى المحافظة /
الناحية

غير متاح

11

14

 2.3تعزيز قدرات موظفي الصحة العامة على إجراء دراسات
تقييمية سريعة للتغذية  /تقييمات التغذية بمنهجية مبادرة الرصد
الموحد وتقييم اإلغاثة

عدد الموظفين (ذكور وإناث) المدربين على الدراسات
االستقصائية السريعة لتقييم التغذية  /تقييمات التغذية
بمنهجية مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة.

غير متاح

130

150

 3.3تعزيز  /إنشاء نظام مراقبة التغذية

عدد المناطق التي يتم اإلبالغ عنها كل شهر

غير متاح

380

500

 .4.3تحليل مصفوفة أين ومتى ومن وماذا على مستوى المركز
إلرشاد لتغطية الخدمات  /ثغرات اإلستجابة.

لقطة شهرية للتغطية  /الثغرات على مستوى المركز

غير متاح

0

24

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف التغذية الرابع :إعداد برامج تغذية منسقة ومتكاملة بين القطاعات ذات الصلة وفيما بينها من خالل تعزيز التنسيق والبرامج المشتركة.
و3
و2
يتعلق باألهداف االستراتيجية 1
ن ت ائ ج ال ق ط اع
ضمان التعاون متعدد
القطاعات والبرامج
المشتركة من خالل
منصات أقوى لتنسيق
التغذية

م ؤش ر ال ن ش اط

أن ش طة ال ق ط اع

خط
األس اس

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

م س ت ه دف ون

 .1.4ضمان التقارب الجغرافي متعدد القطاعات في تقديم
الخدمات

نسبة المجتمعات المحلية المشمولة باإلستجابة
المتعددة القطاعات (األمن الغذائي ،والمياه واإلصحاح،
والصحة)

غير متاح

0

%60

 .2.4التوحيد المنتظم لمصفوفة أين ومتى ومن وماذا بشأن
استجابة التغذية فيما بين المراكز التغطية وتحليل الثغرات ورصد
اإلستجابة.

توحيد مصفوفة أين ومتى ومن وماذا شهرياً في
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا بشأن
استجابة التغذية.

غير متاح

12

8

 .3.4تنمية القدرات المشتركة لشركاء التغذية والغذاءعلى الزراعة
التي تراعي للتغذية.

عدد الموظفين المدربين (ذكور وإناث).

غير متاح

10

120

 4.4استخدام قنوات المساعدة الغذائية العامة الستهداف برامج
التغذية وتغطيتها

عدد المستفيدين من التغذية المستهدفين والمغطيين
من خالل قنوات المساعدة الغذائية العامة.

غير متاح

240,000

قطاع المأوى والمواد غير الغذائية
هدف المأوى والمواد غير الغذائية األول :تقديم الدعم اإلنساني المنقذ والمديم للحياة في مجال المأوى والمواد غير الغذائية .يتعلق
بالهدف االستراتيجي 1
أن ش طة ال ق ط اع

ن ت ائ ج ال ق ط اع

م ؤش ر ال ن ش اط

تلبية إحتياجات األسر المستهدفة
المتأثرة باألزمة ،بما في ذلك
األسر التي تعيش في مناطق
يصعب الوصول إليها ،و المناطق
المصنفة من قبل األمم المتحدة
على أنها محاصرة ،األساسية من
المواد الغذائية

 1.1توفير المواد غير الغذائية األساسية والضرورية (مثل المرتبة /
الحصيرة ،وصفائح البالستيك ،البطانيات ،الجركن ،مجموعة أدوات
المطبخ ،المصابيح الشمسية ،الوقود؛ بما في ذلك النقود  /القسائم
لشراء هذه المواد).

عدد األشخاص الذین تلبى
احتیاجاتهم من المواد غیر الغذائیة
األساسیة ،بما في ذلك علی
سبیل المثال ال الحصر ،أولئك
الذین یعيشون في مناطق
محاصرة ويصعب الوصول إليها.

حماية األشخاص المستهدفين
من الظروف الموسمية القاسية

 .2.1توفير المواد غير الغذائية الموسمية والتكميلية والمساعدة في
مجال المأوى (مثل المالبس الشتوية والوقود وتحسين المأوى
المخصص لمواجهة فصل الشتاء ،بما في ذلك النقود  /القسائم لشراء
هذه اللوازم)

عدد األشخاص الذين تلبى
إحتياجاتهم للمساعدة الموسمية

تزويد األسر المستهدفة
المتضررة من األزمة بحلول
المأوى الطارئ في الوقت
المناسب

 .3.1توفير المأوى في حاالت الطوارئ (مثل الخيام ومواد ومستلزمات
المأوى في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك النقود  /القسائم لشراء هذه
المواد).

عدد األشخاص الذين تلبى
إحتياجاتهم من المأوى في حاالت
الطوارئ من خالل توفير المأوى

 .4.1إعادة تأهيل أماكن اإليواء الطارئة في المراكز الجماعية والمباني غير
المكتملة والمساحات الخارجية االنتقالية والمستوطنات العفوية وغيرها
من أماكن الطوارئ (عينية ،نقدية ،قسيمة ،إصالح مادي ،إلخ).

عدد األشخاص الذين تلبى
إحتياجاتهم من المأوى في حاالت
الطوارئ من خالل أنشطة إعادة
التأهيل

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

جميع المحتاجين
للمساعدة 5.8
مليون

جميع المحتاجين
للمساعدة 4.3
مليون

خط
األس اس

م س ت ه دف ون

4,869,000

4,907,000

2,420,000

825,000

263,000

279,000

37,000

230,000

هدف المأوى والمواد غير الغذائية الثاني :المساهمة في صمود وتماسك المجتمعات واألسر من خالل تحسين السكن وما يتعلق به من
و3
الخدمات والبنى التحتية والمرافق المجتمعية/العامة .يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 2
ن ت ائ ج ال ق ط اع

أن ش طة ال ق ط اع

م ؤش ر ال ن ش اط

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

خط
األس اس
64,000

170,000

56,000

4,800

%100

58,000

زيادة المخزون السكني
المالئم المتاح لألسر
والمجتمعات المحلية
المستهدفة

 .1.2دعم إصالح  /إعادة تأهيل اإلسكان والبنى التحتية والمرافق العامة
 /العامة ذات الصلة ،بما في ذلك دعم مبادرة "اعمل بنفسك" للمالكين
 /المستأجرين  /األسر المضيفة (المواد ،والنقود ،والقسائم ،والنقد
مقابل العمل ،والتأجير المحلي ،الخ).

عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدة في
حلول المأوى الدائم.

زيادة فرص وصول النازحين
والعائدين إلى حلول
اإلسكان االنتقالية المناسبة

 2.2دعم وتوفير حلول اإلسكان االنتقالي للنازحين داخليا أو العائدين على
المدى المتوسط ،والتي يمكن أن تشمل المساعدة في اإليجار ،وإعادة
تأهيل المباني ،وضمان الحد األدنى من الشروط في مشاريع التحضر غير
المكتملة.

عدد األشخاص الذين تلقوا مساعدة في حلول
المأوى االنتقالي

تحسين فهم قضايا
المساكن واألراضي
والممتلكات

 .3.2توفیر األنشطة المطلوبة و  /أو التحلیل المطلوب لقضايا المساكن
واألراضي والممتلكات في إطار برامج المأوى.

نسبة برامج المأوى التي تتضمن مكونات
األنشطة المطلوبة و  /أو التحلیل المطلوب
لقضايا المساكن واألراضي والممتلكات.

%100

زیادة المساکن المناسبة
لألسر المستھدفة

 .4.2تحسين مهارات وقدرات أصحاب المصلحة المتعلقة بالمأوى من
خالل التدريبات أ.

عدد األشخاص الذين تحسنت قدراتهم /
مهاراتهم المتعلقة بالمأوى من خالل التدريبات

186

جميع
المحتاجين
للمساعدة
( 4.3مليون)

م س ت ه دف ون

73

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة
هدف المياه والصرف الصحي والنظافة األول :صيانة شبكات المياه والصرف الصحي المستدامة و/أو ترميمها .يتعلق بالهدف االستراتيجي 3
م ؤش ر ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة
ب ي ن ال ق ط اع ات
منع زيادة معدالت االعتالل في
المجتمعات األشد حاجة إلى
المساعدة

ن ت ائ ج ال ق ط اع
الحفاظ على شبكات
المياه والصرف الصحي
المستدامة و  /أو
إصالحها

تخفيف حدة تدهور البنى
التحتية االجتماعية واالقتصادية
الحيوية في معظم المناطق
المتضررة

أن ش طة ال ق ط اع

م ؤش ر ال ن ش اط

خط
األس اس

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

م س ت ه دف ون

إصالح وإعادة تأهيل ودعم شبكات المياه

العدد التقديري لألشخاص الذين يحصلون
على الخدمة

14,896,742

0

8,937,582

دعم تشغيل وصيانة مرافق المياه

العدد التقديري لألشخاص الذين يحصلون
على الخدمة

14,896,742

14,754,693

14,896,742

دعم نظم إدارة الصرف الصحي والنفايات
الصلبة

العدد التقديري لألشخاص الذين يحصلون
على الخدمة

7,000,000

4,432,151

5,500,000

إعداد خطط سالمة المياه

العدد التقديري لألشخاص الذين يحصلون
على الخدمة

8,937,582

470,257

3,500,000

هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الثاني :تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى الفئات األكثر ضعفاً .يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 1
و3
م ؤش ر ال ن ت ائ ج ال م ش ت ركة ب ي ن ال ق ط اع ات
منع زيادة معدالت االعتالل في المجتمعات األشد حاجة إلى
المساعدة

74

توافر آليات اإلستجابة السريعة لالستجابة إلحتياجات النازحين نزوحاً
سريعاً

ن ت ائ ج ال ق ط اع
تتلقى معظم الفئات
الضعيفة المساعدات
اإلنسانية المنقذة للحياة

التخفيف من معدالت االعتالل المتزايدة في المصنفة من قبل األمم
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها بسبب اإلحتياجات
اإلنسانية غير الملباة.
يتلقى النازحون الضعفاء مساعدات إنسانية مستمرة متعددة
القطاعات.
تحسن آليات التكيف القائمة على سبل العيش.

أن ش طة ال ق ط اع
توزيع المواد غير الغذائية
األساسية للمياه والصرف
الصحي والنظافة

م ؤش ر ال ن ش اط

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

األشخاص الذين تم
الوصول إليهم

8,226,224

خط
األس اس
0

م س ت ه دف ون
8,226,224

تعزيز النظافة

تحسين إمكانية الوصول
إلى مرافق وخدمات المياه
واإلصحاح المنقذة للحياة /
الطارئة

األشخاص الذين تم
الوصول إليهم

6,317,978

0

5,000,000

المساعدة النقدية

األشخاص الذين تم
الوصول إليهم

8,226,224

0

1,000,000

قطاع الصحة
هدف الصحة األول :توفير مساعدات صحية إنسانية إلنقاذ األرواح والحفاظ عليها مع التركيز على الفئات األكثر تعرضاً للخطر والمحتاجين للمساعدة.
يتعلق بالهدف االستراتيجي 1
ن ت ائ ج ال ق ط اع
الخدمات الصحية
المتاحة لألشخاص
المحتاجين
للمساعدة في
المناطق التي تشتد
صعوبة الوصول
إليها

أن ش طة ال ق ط اع
 .1.1تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية

م ؤش ر ال ن ش اط
 )1عدد اإلجراءات الطبية

 11.1التنفيذ التجريبي لحزمة الرعاية الصحية األولية األساسية والمصادقة عليها وتوسيع
نطاقها
 .12.1تعزيز توفير األدوية األساسية واللوازم والمعدات الطبية
 .13.1تعزيز الرعاية الشاملة للصدمات واإلصابات المصاحبة لها من خالل توفير اإلدارة والرعاية
المرحلية للصدمة
 .14.1توسيع نطاق توفير خدمات إعادة التأهيل المادي على مستوى المنشأة

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

خط
األس اس

م س ت ه دف ون

11,320,585

15,906,292

9,790,137

13,188,733

 )2عدد جرعات العالج الموزعة
 )3عدد حاالت الصدمات
المدعومة

 )4نسبة األطفال دون الخامس
الذين تم تحصينهم

231,949

309,265

المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

ن ت ائ ج ال ق ط اع
الخدمات الصحية
المتاحة لألشخاص
المحتاجين
للمساعدة في
المناطق التي تشتد
صعوبة الوصول
إليها

م ؤش ر ال ن ش اط

أن ش طة ال ق ط اع
 .2.1تعزيز تقديم خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ
 .3.1تعزيز نظام اإلحالة الطبية
 .4.1تعزيز وتوسيع نظام مراقبة األمراض المعدية واإلستجابة لها
 .5.1توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية ودعمها على مستوى المجتمعات المحلية
والمرافق الصحية
 .6.1تعزيز اإلدارة والوقاية األولية والثانوية من األمراض غير المعدية (يتم اإلبالغ حالياً في
هذا النشاط عن المؤشران  1.1و )3.1
 .7.1تنفيذ برنامج التحصين الموسع لجميع األطفال دون سن الخامسة
 .8.1تنفيذ أنشطة التحصين التكميلي في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

خط
األس اس

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة

%55

 )5نسبة المناطق التي تقدم
تقارير مراقبة أسبوعية أو
النسبة المئوية لجميع حاالت
تفشي األمراض التي تم
التحقيق فيها في الوقت
المناسب

 )6عدد مرافق رعاية التوليد
وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ المتاحة لكل 500,000
شخص

م س ت ه دف ون
%70

%90

هدف الصحة الثاني :تعزيز تنسيق القطاع الصحي ونظم المعلومات الصحية لتحسين فعالية اإلستجابة الصحية لألشخاص المحتاجين للمساعدة ،مع
التركيز على تعزيز الحماية وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية .يتعلق بالهدف االستراتيجي 2
ن ت ائ ج ال ق ط اع

أن ش طة ال ق ط اع

تطوير استراتيجية الدعوة لقطاع
الصحة ،بما في ذلك حماية
موظفي الرعاية الصحية
والمرضى في المرافق الصحية
دعم توفير الرعاية المناسبة
للناجيات من العنف القائم على
نوع االجنس

م ؤش ر ال ن ش اط

التنسيق
 .2.1تحسين التنسيق من خالل خطط مشتركة للطوارئ والتأهب لتفشي األمراض
واإلستجابة للديناميات المتغيرة لألعمال العدائية داخل سوريا

خط
األس اس

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة
0

عدد أنشطة الدعوة التي
تضطلع بها قضايا الدعوة
ذات األولوية التي حددها
المركز

م س ت ه دف ون
4

 .2.2اجتماعات تنسيق منتظمة على مستوى المراكز والمنهج المتكامل لالستجابة
اإلنسانية في سوريا لنزع التعارض بين مجاالت التداخل وتحديد الثغرات والجهود التعاونية
بين الشركاء وبين المراكز.
تبادل المعلومات وجمع البيانات  -تنفيذ نظام المعلومات الصحية

75

 .3.2استمرار نشر نظم المعلومات الصحية على مستوى القطاع  /مجموعة العمل
 .4.2دعم تحسين اإلبالغ عن الشركاء الصحيين في قاعدة بيانات أين ومتى ومن وماذا
الحماية
 .5.2الدعوة إلى حماية موظفي الرعاية الصحية والمرضى في المرافق الصحية
 .6.2وضع استراتيجية الدعوة لقطاع الصحة
 .7.2تعميم جهود الحماية في جميع مراحل البرامج الصحية من خالل منتديات التنسيق
والتدريب  /ورش العمل مع الشركاء في مجال الصحة ،مع التركيز على زيادة الوصول إلى
المناطق المصنفة من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها
 .8.2التسجيل واإلبالغ والدعوة بشأن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية
 .9.2دعم توفير الرعاية المناسبة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي

هدف الصحة الثالث :تحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية وسبل كسب العيش من خالل دعم صمود المجتمعات والقدرة المؤسسية
والقدرة على اإلستجابة .يتعلق بالهدف االستراتيجي 3
ن ت ائ ج ال ق ط اع
عدد للتقييمات
وخطط اإلستجابة
السريعة المشتركة
في مجالي الصحة
والمياه واإلصحاح

أن ش طة ال ق ط اع
خطط االستعداد المشتركة
بين قطاعي الصحة والمياه
والصرف الصحي والنظافة
لمواجهة تفشي األمراض
على مستوى المراكز فيما
يتعلق باألمراض المنقولة عن
طريق المياه

م ؤش ر ال ن ش اط
 .1.3تدريب مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية
واالحتفاظ بهم وزيادة قدراتهم في مجال رصد األوبئة واإلستجابة لها ،مع التركيز على
األمراض المنقولة عن طريق المياه

 .2.3تعزيز التقييم السريع لحاالت الطوارئ وتصميم تخطيط اإلستجابة السريعة وتنفيذها
 .3.3تعزيز الوحدات الطبية المتنقلة لالستجابة لحاالت الطوارئ

 .4.3إعادة تأهيل وتعزيز المرافق الصحية ،بما في ذلك الهيكل المادي ،والمعدات  /اللوازم
لتوفير بيئات آمنة ومأمونة لتقديم الخدمات الصحية

م ح ت اج ون
ل ل م س اع دة
عدد العاملين في
مجال الرعاية
الصحية الذين تم
تدريبهم

خط
األس اس
23,573

م س ت ه دف ون
31,452
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ماذا لو؟
فشلنا في اإلستجابة...
إعتماد األفراد على
سبل سلبية إلعالة
أنفسهم
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من دون مساعدات غذائية ،سيعاني 7
مليون شخص من الجوع ،وفي أسوأ
الحاالت سيتعرضون لخطر الموت
جوعاً .ومن دون الحصول على الدعم
في مجال المياه والصرف الصحي،
يمكن أن تزداد األمراض المنقولة عن
طريق المياه ويرتفع اإلنفاق على
المياه النظيفة .تنفق األسر السورية
بالفعل  7في المئة من دخلها لشراء
المياه ،وترتفع التكلفة بصورة مذهلة
إلى ما بين  20و 35في المئة في
المناطق التي تعاني من سوء حالة
البنية التحتية العامة .وفي حال عدم
الحصول على المساعدة في مجال
المأوى و المواد غير الغذائية ،يمكن أن
يتعرض الناس لظروف جوية خطيرة.
وسيضطر كل هؤالء الناس إلى إيجاد
طرق أخرى لتلبية إحتياجاتهم ،األمر
الذي سيدفع المزيد من الناس إلى
الجريمة ،واالستغالل الجنسي ،والزواج
المبكر ،وتشغيل وتجنيد األطفال.

الخدمات

تعريض حياة
الماليين للخطر
نتيجة نقص

تعريض حياة
األطفال لخطر
فوري ،وتضاؤل
آفاق مستقبلهم

يمكن أن ُيحرم خمسة ماليين شخص
من الرعاية في حاالت الطوارئ .ويمكن
أن ُيحرم  300,000شخص من العمليات
الجراحية التي يحتاجون إليها ،بما في
ذلك  3.2مليون استشارة طبية طارئة،
و 67,000من جرحى الحرب .لن يحصل
 12.8مليون شخص على مساعدة
صحية للوقاية من األمراض العادية
والخطيرة .وستتعرض حياة الماليين
من األطفال للخطر من دون تغطية
التحصين ،في حين أن األمراض المزمنة
ستصبح مشكلة أكبر ،وخاصة بالنسبة
لكبار السن.

من دون طعام وماء كافيين ،يمكن أن
يكون لسوء التغذية آثار طويلة المدى
على صحة  73,000طفل على األقل،
من بينهم  17,000ستتعرض حياتهم
لخطر فوري .ونظراً لعدم التحاق 1.75
مليون طفل بالمدارس ،ومعاناة
ماليين آخرين من الفقر ،سيكون عدد
أكبر من األطفال عرضة لالستغالل
الجنسي والتجنيد في الجماعات
المسلحة ،وعمالة األطفال ،وزواج
األطفال ،والتعرض ألخطار المتفجرات.

إزدياد عدد األشخاص
المعرضون لمخاطر
الحماية

إعتماد عدد أكبر من
الناس على المعونة
القليلة المتاحة

خلق حوافز إضافية
للنزوح

من دون دعم ،سوف تستمر مخاطر
المتفجرات في تشكيل تهديد
للمدنيين ،وإعاقة االستفادة من البنية
التحتية الرئيسية ،ومنع إعادة استخدام
األرض بطرق منتجة .ومن دون
استثمارات مستدامة في مجال
الخدمات المتخصصة ،لن تكون أعمال
الحماية ،مثل إدارة حاالت األطفال أو
العنف القائم على نوع الجنس فعالة
بنفس القدر.

من دون دعم مستدام لسبل المعيشة
أو سد الفجوة بين المساعدة الطارئة
والمساعدة طويلة المدى ،سوف
تزداد معدالت البطالة والمصاعب
االقتصادية واالعتماد على
المساعدات ،ال سيما بين الرجال
والنساء األكثر عرضة للخطر.

نقص الغذاء والمأوى
والمياه النظيفة ،وفرص التعليم ،أو
الخدمات الصحية يمكن أن تسهم
جميعها في جعل الناس يقررون النزوح
إلى موقع جديد ،مما سيعرضهم لمزيد
من الخطر.
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دليل العطاء
HRP

المساهمة في
خطة اإلستجابة
اإلنسانية في
سوريا لعام 2017

لمعرفة المزيد عن اللمحة العامة عن
اإلحتياجات اإلنسانية في سوريا لعام 2017
والتبرع مباشرة لخطة اإلستجابة اإلنسانية
في سوريا لعام  ،2017تفضل بزيارة صفحة
سوريا على موقع مكتب األمم المتحدة
تنسيق الشؤون اإلنسانية:

http://www.unocha.
org/syria

()CERF

التبرع من خالل
الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ

يوفر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
التمويل األولي السريع لإلجراءات المنقذة
للحياة في مستهل حالة الطوارئ
وللعمليات اإلنسانية األساسية التي تعاني
من ضعف التمويل في حاالت األزمات
الطويلة األمد .يتلقى الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ الذي يديره مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية مساهمات من
مختلف الجهات المانحة – الحكومات
باألساس ،ولكن أيضاً من شركات القطاع
الخاص والمؤسسات والجمعيات الخيرية
واألفراد – التي يتم جمعها في صندوق
واحد .وتُ ستخدم هذه المساهمات في
تمويل اإلستجابة لألزمات في أي مكان في
العالم .يمكنكم معرفة المزيد من
المعلومات عن الصندوق المركزي لمواجهة
الطوارئ وكيفية التبرع عن طريق زيارة
الموقع اإللكتروني للصندوق:

www.unocha.org/cerf/
our-donors/how-donate

السورية

التبرع من خالل
القطرية
الصناديق ُ
المشتركة لألزمة

القطرية المشتركة ( )CBPFsهي
الصناديق ُ
أدوات تمويل إنساني متعددة المانحين
يؤسسها منسق اإلغاثة في حاالت
الطوارئ ( )ERCوتدار من قبل مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية تحت قيادة
منسق الشؤون اإلنسانية .تتلقى الصناديق
تمويال غير مخصص من
القطرية المشتركة
ُ
ً
الجهات المانحة وتخصصه لالستجابة
لإلحتياجات اإلنسانية ذات األولوية التي يتم
تحديدها في عمليات تخطيط اإلستجابة
المشتركة على المستوى الميداني .وقد تم
إنشاء أربعة صناديق ُقطرية مشتركة
منفصلة في سوريا واألردن ولبنان والعراق
لدعم اتخاذ القرارات االستراتيجية على
القطري .وباإلضافة إلى ذلك،
المستوى ُ
القطري المشترك في تركيا
فإن الصندوق ُ
مخصص لتمويل المشاريع عبر الحدود ،كما
أن صندوق التمويل اإلنساني في األردن
يمكنه تمويل األنشطة العابرة للحدود.
القطرية
وقد تم تصميم الصناديق ُ
المشتركة في المنطقة لدعم وتنسيق
استجابة شاملة لألزمة السورية من خالل
توسيع نطاق تسليم المساعدات اإلنسانية،
وزيادة وصول المساعدات اإلنسانية إلى
المحتاجين ،وتعزيز الشراكات مع المنظمات
غير الحكومية المحلية والدولية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

http://www.unocha.
org/syria

مساعدات اإلغاثة العينية

بدال من التبرعات العينية ،لتحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة ،والتأكد من
تحث األمم المتحدة الجهات المانحة على تقديم أموال نقدية ً
أن المواد اإلغاثية التي تشتد الحاجة إليها هي التي يتم تسليمها .لكن إذا لم يكن بمقدوركم سوى تقديم مساهمات عينية استجابة للكوارث وحاالت الطوارئ،
يرجى االتصال بالبريد اإللكتروني التالي:

logik@un.org

تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها
يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) خدمة التتبع المالي ( ،)FTSالتي تقوم بتسجيل جميع المساهمات
اإلنسانية الواردة (النقدية ،والعينية ،والمتعددة األطراف ،والثنائية) لحاالت الطوارئ .والهدف منها هو اإلشادة بمساهمة الجهات
المانحة وإبرازها تقديراً لكرمها ،وإظهار المبلغ اإلجمالي للتمويل وكشف الثغرات في الخطط اإلنسانية .يرجى إبالغ خدمة التتبع
المالي عن مساهماتكم ،إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى  fts@un.orgأو من خالل نموذج تقرير المساهمة عبر شبكة اإلنترنت
على الموقع التاليhttp://fts.unocha.org :
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تم إعداد هذه الوثيقة نيابة عن الفريق التوجيهي االستراتيجي للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا ( )SSGوالشركاء.
تقدم هذه الوثيقة الفهم المشترك للفريق التوجيهي االستراتيجي لألزمة ،بما في ذلك اإلحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً  ،وتعكس تخطيطه المشترك
لالستجابة اإلنسانية.
إن التوصيف المستخدم وطريقة عرض المواد في هذا التقرير ال يعبران عن أي رأي مهما كان للفريق التوجيهي االستراتيجي والشركاء بشأن الوضع
القانوني ألي بلد أو أراض أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها ،أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

www.unocha.org/syria
https://www.humanitarianresponse.info/operations/whole-of-syria
@OCHASyria

