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 مرجعية خريطة
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 االنسانية للمساعدات العام الشكل
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 1المجموعة/ القطاع حسب تاريخه حتى والتمويل 3102 لعام المعدلة االحتياجات

 التمويل المعدلة االحتياجات األصلية االحتياجات القطاع

 

  %  المغطاة غير االحتياجات

 التغطية نسبة

 ($) 

A 

($) 

B  

($) 

C  

($) 

D=B-C  

 

E=C/B 

 %24 20,753,327 6,623,686 27,377,013 7,606,730 التنسيق

 %14 37,244,366 5,841,426 43,085,792 27,502,693 التعافي المبكر وكسب العيش

 %20 36,559,386 9,161,515 45,720,901 23,024,800 التعليم

 %0 1,953,013 - 1,953,013 - مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ

 %29 438,812,048 179,100,145 617,912,193 196,896,716 األغذية والزراعة

 %36 114,146,829 63,127,882 177,274,711 80,055,133 الصحة

 %64 5,225,616 9,174,384 14,400,000 5,500,000 ةلوجيستيال خدماتال مجموعة

 %3 333,255,174 9,857,725 343,112,899 110,771,867 والمأوى الغذائية غير المواد

 %0 10,562,459 - 10,562,459 1,850,000 التغذية

 %22 27,001,123 7,640,000 34,641,123 20,547,692 الحماية والخدمات المجتمعية

 %15 21,450,066 3,899,673 25,349,739 8,454,837 أمن العاملين خدمات

 %20 54,555,308 13,867,315 68,422,623 37,416,579 المياه والصرف الصحي والنظافة

 n/a n/a 95,309,551 - - قطاعات غير محددة بعد

 %29 1,006,209,164 403,603,302 1,409,812,466 519,627,047 اإلجمالي العام
 

 والمنظمات المانحة الجهات قدمتها التي المعلومات على بناء   االنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب بواسطة جمعه تم

 للمساعدات الطالبة

 الترحيالت+  االلتزامات+  المساهمات يعني التمويل: ملحوظة

 .المتلقية الجهة إلى المانحين من عينية سلع تحويل أو التمويل من بالفعل المسدد: المساهمة

 .دفعها سيتم التي المساهمة قيمة يحدد المتلقية والجهة المانحة الجهة بين تعاقدي أو قانوني التزام تقديم: اللتزاما

 إلى الجداول هذه في" الملزم غير)يشير "التعهد  المانحة الجهة بواسطة مزمعة مخصصات أو بمساهمة ملزم غير إعالن: التعهد

 (.بعد بها االلتزام يتم لم التي األصلية التعهدات قيمة

  

                                                           
1
 تحديثها يتم التي المعلومات على لالطالع. 2913 يونيو 6 من اعتبارا   عامة صورة هي التقرير هذا في احتياجاتها تمويل وأرقام المشروعات قائمة 

 (.fts.unocha.org) المالية الخدمات موقع زيارة رجاء تاريخه، حتى والمساهمات التمويل ومتطلبات المشروعات عن باستمرار
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 2الطالبة الجهة حسب تاريخه حتى والتمويل 3102 لعام المعدلة االحتياجات

 لتمويلا المعدلة االحتياجات األصلية االحتياجات الطالبة الجهة

 

 غير االحتياجات

  المغطاة

%  

 التغطية نسبة

 ($) 

A 

($) 

B  

($) 

C  

($) 

D=B-C  

 

E=C/B 

 %0 2,154,124 - 2,154,124 - أسبانيا – الجوع ضد العمل مؤسسة

 %0 11,230,442 - 11,230,442 - المجلس الدنمركي لالجئين

 %8 38,298,817 3,397,183 41,696,000 34,850,000 منظمة األغذية والزراعة

HELP e.V. - 500,000 - 500,000 0% 

 %0 1,124,198 - 1,124,198 - الهيئة الطبية الدولية

 %39 24,870,563 16,229,437 41,100,000 - الدولية منظمة الهجرة

 3,311,448 - 3,311,448 0% - (Mercy Corps) كوربس ميرسي هيئة

 %25 9,626,379 3,263,650 12,890,029 4,950,000 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية

 6,862,390 - 6,862,390 0% - (Première Urgence) أولي إسعاف منظمة

 %0 7,019,200 - 7,019,200 - فرنسا - اإلسالمية اإلغاثة

 %0 9,729,778 - 9,729,778 - مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة

 %11 36,669,319 4,512,772 41,182,091 45,101,953 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 %11 4,804,919 623,190 5,428,109 3,244,000 إدارة األمن والسالمة باألمم المتحدة

 %0 1,500,000 - 1,500,000 - اليونسكو

 %25 12,147,462 3,952,538 16,100,000 12,000,000 صندوق األمم المتحدة للسكان

 %0 4,743,200 - 4,743,200 - البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج

 %16 208,013,310 40,738,583 248,751,893 82,925,000 الالجئين لشؤون السامية المفوضية

 %54 50,979,140 59,481,840 110,460,980 68,438,800 اليونيسف

 لألعمال المتحدة األمم دائرة/  المقيم المنسق

 باأللغام المتعلقة
5,305,025 801,926 - 801,926 0% 

 %21 177,891,993 47,195,830 225,087,823 75,087,822 األونروا

 %35 319,116,377 170,403,308 489,519,685 139,259,447 برنامج األغذية العالمي

 %42 74,814,179 53,804,971 128,619,150 48,465,000 منظمة الصحة العالمية

 %29 1,006,209,164 403,603,302 1,409,812,466 519,627,047 اإلجمالي العام
 

 الترحيالت+  االلتزامات+  المساهمات يعني التمويل: ملحوظة

 .المتلقية الجهة إلى المانحين من عينية سلع تحويل أو التمويل من بالفعل المسدد: المساهمة

 .دفعها سيتم التي المساهمة قيمة يحدد المتلقية والجهة المانحة الجهة بين تعاقدي أو قانوني التزام تقديم: االلتزام

 إلى الجداول هذه في" الملزم غير)يشير "التعهد المانحة الجهة بواسطة مزمعة صاتمخص أو بمساهمة ملزم غير إعالن: التعهد

 (.بعد بها االلتزام يتم لم التي األصلية التعهدات قيمة

  

                                                           
2
 تحديثها يتم التي المعلومات على لالطالع. 2913 يونيو 6 من اعتبارا   عامة صورة هي التقرير هذا في احتياجاتها تمويل وأرقام المشروعات قائمة 

 (.fts.unocha.org) المالية الخدمات موقع رجاءزيارة تاريخه، حتى والمساهمات التمويل ومتطلبات المشروعات عن باستمرار
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 تنفيذي ملخص 0

 األولية الخطة إطالق لدى باألوضاع ومقارنة. كبيرة إنسانية إحتياجات 1122 آذار/مارس منذ سوريا في األحداث عن نتج

 في وتوسعت وتفاقمت األزمة اشتدت فقد  ،1121 األول كانون/ديسمبر في( SHARP)  لسوريا اإلنسانية للمساعدات لالستجابة

 والنازحين والجرحى القتلى عدد ارتفاع مع األزمة من األكبر العبء البالد أنحاء مختلف في المدنيون ويتحمل. البالد أنحاء معظم

 الزمني اإلطار تمديد إلى الحاجة مع جنب إلى جنبا اإلنسانية األوضاع تدهور استلزم وقد. المعيشية ظروفهم من المتضررين أو

 .التنقيح هذا 1122 األول كانون/ديسمبر حتى اإلنسانية لالستجابة

( IOM) ةللهجر الدولية والمنظمة المتحدة األمم ووكاالت اإلنسانية الفاعلة الجهات فإن السورية، الحكومة مع وبالتعاون

 كانون/يناير 2 من للفترة اإلنسانية لالستجابة منقحة خطة إطالق إلى سبيلها في سوريا في الدولية الحكومية غير والمنظمات

 .21 الـــ المحافظات جميع في واسع نطاق على اإلنسانية اإلحتياجات تلبية أجل من 1122 كانون/ديسمبر 22 إلى الثاني

 تستهدف المعدلة االستجابة خطة فإن شخص، ماليين 1 والبالغ إنسانية مساعدت إلى بحاجة هم لمن التقديري العدد أصل ومن

 .المتحدة األمم تقديرات حسب داخليا، النازحين من مليون 1214 حوالي ذلك في بما شخص، مليون 8.6 حوالي

 األمم مساعدات تنسيق تعزيز)" 18/261 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية لقرار وفقا المعدلة االستجابة خطة تنفيذ وسيتم

  اإلنساني المجال في الشركاء جدد وقد. له التابع الملحق في التوجيهية والمبادئ"( الطارئة اإلنسانية المتحدة

 هذه إطار في اإلنسانية االستجابة وتشمل. السورية العربية الجمهورية لسيادة الكامل االحترام مع إنسانية مساعدات بتقديم التزامهم

 والمعايير اإلنسان لحقوق الدولي والقانون الدولي اإلنساني القانون مع بالتوافق المتضررين، األشخاص جميع حماية تعزيز الخطة

. أراضيها على األفراد جميع حقوق واحترام ضمان إلى تسعى أن الدولة مسؤولية فمن. الصلة ذات األخرى الدولية والمبادىء

 - الحماية فإن كذلك،. سوريا في اإلنسانية االستجابة قطاعات جميع في الحماية أنشطة خالل من يتم األهداف تحقيق إلى السعي

 جميع حماية تعني  - لسوريا اإلنسانية للمساعدات االستجابة خطة الخصوص وجه وعلى سوريا في اإلنسانية األزمة سياق في

 والتمييز واالستغالل العنف من الخاصة االحتياجات ذات الفئات من وغيرهم والنساء األطفال فيهم بمن المتضررين المدنيين

 .الصراع عن الناجم واإلهمال واإلساءة

 المعايير لدعم الدولة مؤسسات لتمكين الحكومة مع بالشراكة ستعمل المتحدة األمم فإن الحماية، مجال في أنشطتها تنفيذ أثناء في

 االنسان حقوق قانون و اإلنساني الدولي للقانون االحترام من مزيد إلى الدعوة أيضا المتحدة األمم وستواصل. اإلنسانية والمبادئ

 :كالتالي هي للخطة األولى األهداف.الصلة ذوي المصلحة أصحاب مع ، الدولي

 الجارية باألحداث تأثرا   األكثر ألولئك المناسبة الطوارئ وخدمات اإلغاثة إمدادات توفير . 

 لهم المضيفة المحلية المجتمعات وإلى الجارية، لألحداث نتيجة ديارهم تركوا الذين األشخاص إلى المساعدة تقديم . 

 خالل من الجارية باألحداث المتأثرة الحيوية العامة والخدمات األساسية التحتية البنية إعمار وإعادة تأهيل إعادة دعم 

 . سريعة إصالحات

 الفقر من لمزيد تعرضهم تجنب بغية الحالي بالوضع تأثرا   األكثر للفقراء اإلنسانية االحتياجات معالجة. 
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 ، قد ُطّورت هذه األهداف الى األهداف االستراتيجية التالية؛1122من خّطة اإلستجابة اإلنسانية لسنة  المعدلةالنسخة  وفي

 لحاجتهم األولوية إعطاء و محددة ضعف مواطن يعانون الذين األشخاص وخاصة المدنيين، لحماية والدعوة التوعية 

 .اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون مع بالتوافق

 في خصوصا سوريا، في للمتضررين األساسية الخدمات تقديم ودعم للحياة المنقذة الطارئة المساعدات  توفير زيادة 

 .األساسية الغذائية غير والمواد والتعليم والمأوى والصحة الصحي والصرف والمياه والزراعة األغذية قطاعات

 تأهيل اعادة في الحكومة ودعم المعيشة سبل استقرار/  واستعادة المبكر، التعافي لتشمل اإلنسانية االستجابة نطاق توسيع 

 المجتمعات قدرة تعزيز بهدف اإلنسانية المساعدات لتقديم بيئة لخلق األزمة من المتضررة الحيوبة العمومية الخدمات

 .المتضررة المحلية

 القائمة والمجتمعية المحلية التكيف آليات ودعم والدوليين الوطنيين اإلنسانيين للمستجيبين التنفيذية القدرة تعزيز. 

 اإلنسانية لألوضاع المتزايد التدهور لمواجهة التأهب من كافية مستويات ضمان. 

من قبل الوزارات  1122ت القطاعية التي اجريت خالل النصف األول من عام على نتائج التقييما المعدلةخطة االستجابة  تقوم

المعنية ووكاالت األمم المتحدة، والهالل األحمر العربي السوري، والجمعيات الخيرية السورية حيث انها اجرت جردا 

 لالحتياجات المتزايدة في جميع القطاعات.

 تأخذ في االعتبار الفئات التالية من األشخاص المتضررين: المعدلةستجابة حيث االحتياجات األكثر إلحاحا، فإن خطة اال ومن

 منها بالقرب أو المسلحة لألنشطة الخاضعة المناطق في المقيمون 

 داخليا النازحون 

 المضيفة المحلية والمجتمعات األسر 

 عن فضال لألزمة، واالقتصادية االجتماعية اآلثار من تعاني التي والريفية الحضرية المناطق في احتياجا األشد الفئة 

 القائمة االقتصادية العقوبات

 المتضررون الفلسطينيون الالجئون 

 نحو الموجهة وتلك والحرجة للحياة المنقذة والمداخالت الجغرافي والموقع الضعف، مواطن إدراج تم فقد التقييم، نتائج على وبناء

 التراث حماية في تتمثل جديدة عناصر التنقيح يتضمن ذلك، على وعالوة. األولويات لتحديد كمعايير العامة الخدمات استعادة

 االستجابة تشكيل لمواصلة الضروريات من إضافية تقييمات إجراء ويظل. التدمير أو للنهب منه الكثير تعرض والذي الثقافي،

 .الحاجة حسب اإلنسانية

مع الوزارات المعنية والهالل األحمر العربي السوري،  حددت وكاالت األمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة  وبالتشاور

من أجل رفع وتوسيع  21والمنظمات غير الحكومية الدولية األنشطة الضرورية التي يلزم القيام بها في أنحاء المحافظات الـ 

ماليين شخص، ودعم الزراعة والثروة الحيوانية  1توفير الحصص الغذائية لنحو  نطاق برامجها. ومن أهم هذه األنشطة ما يلي:

من النازحين  2112111مليون شخص؛ وتوفير مساعدات المأوى لـ  2.83شخص، وتوفير المواد غير الغذائية لـ  8112111لـ 

لتر/للشخص/في اليوم  11ليون شخص )م 21أسرة وتوفير المياه الصالحة للشرب لـ  1432111داخليا؛ والمساعدات النقدية لـ

مليون طفل في  2.1مليون شخص، والتعليم في بيئات تعلم آمنة وتوفير الحماية لـ  1الواحد(، واالصحاح والصرف الصحي لـ 

مليون شخص،  8.6طفل، والرعاية الصحية األولية والثانوية لـ  1812111سن المدرسة، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لـ 

من  6852411طفل دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية الحاد العام، والوقاية من نقص التغذية لـ  2112111عالج لـ وال
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 ، األجل قصيرة وظيفة 52111 وتوفير المرضعات، الحوامل النساء من 2112111 ولـ العمر من سنوات خمس تحت األطفال

 اإلنسانية الفاعلة الجهات لدعم المشتركة الخدمات توفير وكذلك الصلبة، النفايات من طن 242111 وإزالة األنقاض، وإزالة

 إضافية، مراكز وإنشاء الموظفين سالمة تدابير وتحسين(، الطوارئ حاالت في والالسلكية السلكية واالتصاالت واإلمداد)النقل 

 .لالنفجار القابلة الحرب مخلفات من بالمتفجرات العام الوعي ورفع الثقافي، التراث وحماية

 في الفلسطينيين لالجئين العامة الهيئة من بدعم)األونروا(  الفلسطنيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة وستواصل

 .الجارية األحداث من أيضا تضرروا الذين سوريا، في الفلسطينيين لالجئين القطاعات متعددة اإلنسانية المساعدات تقديم سوريا

 مختلفة عقبات يواجه المساعدات تسليم يزال ال األخيرة، األشهر شهدته الذي الكبير التحسن رغم انه االعتبار في الخطة وتأخذ

 الشركاء مع العمل مواصلة إلى الحاجة على الضوء الخطة تسلط كما الشراكات، ونقص البيروقراطية والقيود األمن انعدام بسبب

 بشكل المساعدات، من أكبر كمية تسليم من المنفذين الشركاء جميع تمكين بهدف اإلجراءات تلك تبسيط يخص فيما السوريين

 .ثباتا وأكثر أسرع

لالستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا وزاد عدد الشركاء  1122اتسع نطاق الشراكات اإلنسانية إلى حد كبير مقارنة بخطة  وقد

لألمم المتحدة، منها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وبرنامج وكالة  21في المجال اإلنساني. وهناك حاليا 

منظمة  21من أصل  3األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقد تم إضافتهم مؤخرا، وكذلك المنظمة الدولية للهجرة؛ وقد قامت  

تساهم في االستجابة الجارية. وزاد العدد اإلجمالي غير حكومية دولية معتمدة في سوريا بإدراج مشروعات من شأنها أن 

 مشروعا.   56إلى  82للمشروعات من 

 موافقة ومراعاة اإلنسانية، باالستجابة المعنية الدولية الحكومية غير المنظمات من المقدم والدعم الحيوية المساهمة ضوء وفي

 اإلنساني المجتمع فإن الماضي، العام من األول/كانون ديسمبر منذ إضافية دولية حكومية غير منظمات أربع على الحكومة

 .البالد في اإلنسانية القدرات لزيادة إضافية دولية حكومية غير منظمات إلى الحاجة مساندة سيواصل

 ومحلية، صغيرة إنسانية بمداخالت بادرت التي السورية، الخيرية الجمعيات لجهود الموسع الدعم سيكون ذلك، إلى باإلضافة

 تبقى التي المبادرات في الحياة مناحي جميع من السوريين المواطنين جانب من والفعالة الشاملة المشاركة لتعزيز هامة يلةوس

 يعزز بشكل المحليين الشأن أصحاب دور رفع إلى والشركاء المتحدة األمم وكاالت وتهدف. المجتمعية الروابط على وتحافظ

 .المتزايدة لالحتياجات االستجابة

 والجمعيات والمؤسسات المعنية الوزارات ومع السوري العربي األحمر الهالل مع وثيق بشكل الخطة تنفيذ عملية تنسيق وسيتم

 خطة إطار في اإلنسانية للمساعدات المساهمات تقديم يكون أال وينبغي. عليها المتفق لآلليات وفقا األخرى السورية الخيرية

 .بالتنمية والمعنية الدولي للتعاون المتاحة الموارد حساب على االستجابة

لالستجابة اإلنسانية، تسعى وكاالت األمم المتحدة والمنظمة  المعدلةنحو يتكامل مع استجابة الحكومة السورية للخطة  وعلى

مريكي من دوالر أ  2211526212188الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية الدولية المعتمدة رسميا في سوريا إلى تلقي 

. ويمثل 1122مشروعا لتوفير استجابة إنسانية أساسية تغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون األول  58خالل 

دوالر أمريكي للفترة  من يناير/كانون الثاني  48228812824هذا تنقيحا لمتطلبات التمويل األصلية التي كانت تتطالب بمبلغ 

. والجدير بالذكر انه رغم سخاء المانحين تجاه االستجابة اإلنسانية في سوريا، تبقى الحاجة إلى دعم 1122حتي يونيو/حزيران 

إضافي لضمان توفير المساعدات الضرورية المنقذة للحياة، واستمرار الخدمات االجتماعية األساسية، واستعادة سبل المعيشة، 

 الحل السياسي لألزمة.وتعزيز التأهب لالحتياجات على نطاق واسع في غياب 
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 اآلن حتى 3102 عام إنجازه تم ما مراجعة 3

 االنسانية االستجابة  3.0

 يونيو - يناير) المعدلة االنسانية المساعدات خطة من األولى للمرحلة االستراتيجية األهداف مقابل الرئيسية االنجازات 3.0.0
3102)  

 :استراتيجية أهداف أربعة( 1212 يونيو –)يناير  1122 لعام لسوريا االنسانية المساعدات خطة تتضمن

 الجارية باألحداث تأثرا   األكثر ألولئك المناسبة الطوارئ وخدمات اإلغاثة إمدادات توفير: 0 رقم االستراتيجي الهدف. 

 وإلى الجارية، لألحداث نتيجة ديارهم تركوا الذين األشخاص إلى المساعدة تقديم: 3 رقم االستراتيجي الهدف 

 .لهم المضيفة المحلية المجتمعات

 المتأثرة الحيوية العامة والخدمات األساسية التحتية البنية إعمار وإعادة تأهيل إعادة دعم: 2 رقم االستراتيجي الهدف 

 .سريعة إصالحات خالل من الجارية باألحداث

 تعرضهم تجنب بغية الحالي بالوضع تأثرا   األكثر للفقراء اإلنسانية االحتياجات معالجة: 4 رقم االستراتيجي الهدف 

 .الفقر من لمزيد

 3102 مايو إلى يناير من للفترة التراكمية االنجازات

 حتى المحقق الهدف القطاع

 – 3103 ديسمبر

 3102 يناير

 3102 مايو – يناير حتى المحققة األهداف

 غذائية مساعدة تقديم والزراعة األغذية

 من ونصف لمليون

 السكان

 لـ حيوانية وثروة زراعية مدخالت وتقديم شخص مليون 5.2 لـ غذائية مساعدة تقديم

 شخص 20.555

  الصحة

 

 

 

 

 

 

 طبي فريق 25 تكوين

 متنقل

 

 موقع 532 إنشاء

 .رصد

 عاجلة طبية إمدادات من تتكون شخص مليون 5.2 من ألكثر حرجة طبية إمدادات تقديم

 .لإلسهال وأدوية جراحية ومستلزمات إنجابية، صحة ووسائل

 2.255 إلى إنجابية صحية رعاية وبطاقات سيدة، 05.555 إلى طارئة توليدية رعاية تقديم

 .النساء من 305.555 لدعم إنجابية صحة ومستلزمات داخلياً، النازحين من

  والحميراء والنكاف الحصبة ضد األطفال من 5.552.553 تحصين

 .طفل 25.223 إلى للوصول متنقل طبي فريق 25 تكوين

 .رصد مركز 20 إنشاء

 والمواد المأوى،

 الغذائية غير

 شخص 250.325 إلى الغذائية غير المواد من مليون 5 تقديم 

 والخدمات الحماية

 المجتمعية

 متنقلة دعم ووحدات آمنة أماكن في طفل 555.555 إلى وترفيهي اجتماعي-نفسي دعم تقديم 

 (.إليها الوصول يصعب مناطق في النساء من% 05)

 المياه خدمات

 الصحي والصرف

  والنظافة

النقية الشرب بمياه شخص مليون 2.3 من أكثر تزويد 
3
 المياه مصادر كلورة خالل من 

 مواقع في كانوا إليهم الوصول تم الذين السكان من% 32.  كهربائية مولدات وتركيب

 .االشتباكات

 .شخص 02.555 لعدد الشخصية النظافة أدوات تقديم

من خالل نوادي  553.555% من المستهدف(: 55.0شخص )  520.055إلى  الوصول  التعليم

من خالل تقديم مستلزمات تعليمية.  الهدف النهائي حتى نهاية السنة  523.255المدارس و

 شخص. 5.555.555هو 

 طفل. 5.552وحدة تعليم شبه دائمة هذا العام توفر مالذاً آمناً للتعليم لحوالي  52تم إقامة 

                                                           
3
 2913حتى نهاية أبريل   
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مجموعة الخدمات 

 ةاللوجيستي  

 0للحياة المنقذة المساعدات من متري طن 010111 بتوصيل اللوجيستي خدماتال فريق قام 

 

 والهالل المعنية الحكومية الوزارات مع جنب إلى جنبا العمل طريق عن القطاعات، مختلف في الفاعلة اإلنسانية الجهات وسعت

 التوسعة هذه وجاءت.  البالد أنحاء جميع في المستفيدين من مزيد إلى لتصل اإلنسانية االستجابة جهود السوري، العربي األحمر

 الخيرية الجمعيات مع الشراكات نطاق وتوسيع المعنية، والوزارات السوري العربي األحمر الهالل مع التعاون تعزيز خالل من

.  الخبرة ذوي الموظفين من أكبر أعداد نشر خالل من البشرية دالموار قدرات وزيادة الميدانية، التوعية وتعزيز السورية،

 4112111 من ألكثر المساعدة توفير في سوريا داخل الدولية الحكومية غير المنظمات من للعديد اإلنسانية الجهود ساهمت

 .شخص

 أجبروا الذين الناس إلى للوصول كبيرة جهود بذلت لسوريا، االنسانية المساعدات خطة من 1 رقم االستراتيجي الهدف ولتحقيق

.  وإدلب وحمص وحماه حلب محافظات مثل إليها الوصول يصعب مناطق في ومساعدتهم، ومجتمعاتهم منازلهم من الفرار على

 كانت التي المتحدة لألمم مراكز إنشاء خالل من الميداني التواجد وتعزيز المحلية الشراكات زيادة طريق عن رئيسية بصفة ذلك تم

 برامج واستكمال أوسع، جغرافية منطقة عبر اإلنسانية المساعدات وصول وانتظام التنبؤ على القدرة ضمان في الرئيسي العامل

 باإلضافة.  البلد داخل النزاع خطوط عبر الساخنة المناطق في المستفيدين إلى الوصول في جهود بذلت وقد.  المنتظمة المساعدة

 في وجودها تدريجيا   المتحدة األمم وكاالت وّسعت المحافظات، بعض في الشركاء ومكاتب القائمة المتحدة األمم مكاتب إلى

 بتسهيالت حلب، في الميداني التواجد وزيادة( وطرطوس حمص في) المتحدة لألمم مركزين إنشاء خالل من سيما وال الميدان،

 على المحلية االستجابة تعزيز في المراكز هذه إنشاء ساهم.  اآلن وطرطوس حمص في المراكز تعمل.  السورية السلطات من

 وباإلضافة. المركز بها يوجد التي المحافظة داخل اإلنسانية لالستجابة اإلجراءات وتبسيط الشراكات وتعزيز المحافظات، مستوى

 المتحدة األمم برنامج/ العالمي األغذية برنامج) القامشلي في المتحدة األمم وكاالت تديرها التي الميدانية المكاتب هناك ذلك إلى

 المفوضية) وحلب ،(األنروا) ودرعا( الالجئين لشئون العليا المفوضية) الحسكة وفي ،(الالجئين لشئون العليا المفوضية/ اإلنمائي

 هياكل لديها الدولية يةالحكوم غير المنظمات.  الزور ودير والسويداء، الالذقية، في االتصال نقاط وكذلك ،(الالجئين لشئون العليا

 .حلب مثل الهامة المحافظات في التوسع من لمزيد وتخطط وحماة وطرطوس، ودرعا وحمص دمشق ريف في ميدانية

 جدا   المنخفض والمستوى األمن انعدام تزايد من لمزيج نتيجة 1 و 2 االستراتيجيين الهدفين تحقيق نحو محدودة جهود هناك كانت

 .الهدفين هذين نحو التقدم عرقل مما التمويل، من

 اإلنجازات الرئيسية األخرى 3.0.3

 تعزيز عملية تقييم االحتياجات (0

.  والزراعة والغذاء والنظافة الصحي والصرف والمياه التعليم، القطاعات هذه وتشمل.  قطاع بكل الخاصة التقييمات من عدد هناك

 شامال   تقييما   األنروا أجرت.  للمحاصيل تقييم إلجراء باإلعداد العالمي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة وتقوم

( اليونيسيف) للطفولة المتحدة األمم صندوق يدعم.  1122 وأبريل 1121 نوفمبر في الفلسطينيين لالجئين اإلنسانية لالحتياجات

 .االحتجاز ومراكز الطفل رعاية ومؤسسات المالجئ في األطفال بحماية المتعلقة األعمال لتقييم االجتماعية الشؤون وزارة

 إلجراء مشتركة وأدوات منهجية وضع تم الصدد هذا وفي.  ومتسقة منسقة تقييمات إجراء ضمان بمكان األهمية فمن ذلك، ومع

 األحمر والهالل الدولية الحكومية غير والمنظمات للهجرة الدولية والمنظمة المتحدة، األمم وكاالت من إجماع مع مشترك، تقييم

 يشارك أن المنتظر ومن.  محافظة 21 يغطي المشتركة اإلنسانية لالحتياجات مبدئي تقييم إجراء المقرر ومن. السوري العربي

 لتقييم المنهجي للتحديث دائمة قاعدة بمثابة ستكون التي األولية البيانات جمع في المدربين البيانات جامعي من 211 حوالي
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 هذا، جانب إلى.  وفروعها لإلغاثة العليا اللجنة مع بالتنسيق والعمل بالمعلومات، اإلنسانية االستجابة خطط إلمداد االحتياجات

 في والتقييم الرصد على المتطوعين لتدريب السوري العربي األحمر الهالل مع اتفاق في الدولية الحكومية غير المنظمات دخلت

 .ودمشق ودرعا دمشق، وريف وحمص حلب

 البلد داخل التشغيلية القدرة زيادة (3

 داخل للعمل جاهزة للهجرة الدولية والمنظمة واألمن السالمة لشؤون المتحدة األمم وإدارة المتحدة، األمم وكاالت من عشرة هناك

 الموظفين من المزيد نشر ذلك في بما سوريا، في اإلنسانية المساعدات تقديم على قدرتها من تدريجيا   المتحدة األمم زادت.  سوريا

 عدد زاد وقد.  والمحليين الدوليين الشركاء مع الشراكة وزيادة الرئيسية القطاعات جميع في الطوارئ حاالت في الخبرة ذوي

 في محليا   موظفا   613 أيضا وهناك.  مايو 21 حتى وذلك 221 إلى الثاني كانون يناير منتصف في 28 من الدوليين الموظفين

 من 21 لـ السورية الحكومة سمحت اآلن، حتى.   4األونروا موظفي من 2.624 وكذلك آنفا   المذكورة الوكاالت في يعملون البالد

 مذكرة على التوقيع طور في هي أو وقعت كما لألزمة، لالستجابة اإلنسانية المساعدات بتقديم الدولية الحكومية غير المنظمات

 مع تفاهم مذكرة بموجب العاملة الدولية المنظمات معظم تعمل ذلك، إلى وباإلضافة. السوري العربي األحمر الهالل مع تفاهم

 .الصلة ذات الوزارات

 الشراكات نطاق توسيع (2

 نطاق ووسعت السورية، الخيرية الجمعيات مع شراكات متزايد نحو على المتحدة األمم وكاالت أنشأت ذلك، إلى باإلضافة 

 .األزمات مناطق في سيما وال الميدانية، المشاركة من زادت وكذلك الشراكات

 المجموعات/  القطاعات تنشيط (4

 منظمة/ الصحة وزارة) الصحة -2: هي القطاعات هذه.  اإلنسانية االستجابة تنسيق وتدعم تعمل قطاعات ثمانية هناك اآلن، حتى

 -2 ،(اليونيسيف المائية، الموارد وزارة السوري، العربي األحمر الهالل) والنظافة الصحي والصرف المياه -1 ،(العالمية الصحة

 الشؤون وزارة) المجتمع وخدمة الحماية -4 ،(اليونيسيف/ التعليم وزارة) التعليم -1 ،(اليونيسيف/ الصحة وزارة) التغذية

 وزارة) والمأوى لغذائيةا غير المواد -8 ،(اليونيسف للسكان، المتحدة األمم صندوق الالجئين، لشئون العليا المفوضية االجتماعية،

 الشؤون وزارة/  الزراعة وزارة) والزراعة األغذية -3 ،(الالجئين شئون مفوضية/ االجتماعية الشؤون وزارة المحلية، اإلدارة

 المتحدة األمم برنامج) المعيشة وسبل المبكر التعافي -6 ،(والزراعة األغذية ومنظمة العالمي األغذية برنامج/  االجتماعية

 من طلب على بناء   مجموعتين تفعيل تم ذلك، إلى وباإلضافة(.  االجتماعية الشئون وزارة المحلية، اإلدارة وزارة اإلنمائي،

 قيادة تحت واالثنان الطوارئ، حاالت في واالتصاالت واإلمداد النقل هما: 1122 يناير في اإلنسانية للشؤون اإلقليمي المنسق

 التشغيلية اإلرشادات يقدم والذي القطاعات بين المشترك العامل الفريق والمجموعات القطاعات تشكل.  العالمي األغذية برنامج

 .اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب بقيادة اإلنسانية، لالستجابة

  

                                                           
4
 .2913 يناير في عليه كان مما أعلى الموظفين مستوى يظل ،2913 مارس في الموظفين لبعض المؤقت النقل مع حتى 
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 االنسانية المساعدات تمويل مراجعة 3.3

 في لألزمة أمريكي دوالر مليار 2.41فيه الدول المانحة بتقديم  دتتعهّ  1122 يناير 15 في الكويت في مانحينعقد مؤتمر  تم

 .مؤكدة غير دوالر مليون 813 المبلغ وباقي مؤكدة، دوالر مليون 524 منها والمنطقة، سوريا

 يناير من الفترة تغطي)التي  1122 لسوريا االنسانية للمساعدات األصلية الخطة لتمويل للدعوة المستمرة االيجابية النتائج تتضح

 خدمات تزال ال.  شهور 2 خالل% 84 إلى 1122 نياير في المتطلبات من% 11 من المساهمات زيادة خالل من( يونيو إلى

 بنسب التمويل نقص من بشدة تعاني والنظافة الصحي والصرف والمياه العاملين، سالمة وخدمات المجتمعية، والخدمات الحماية

مليون دوالر أمريكي تمويال  حرا  لم يتم تخصيصها إلى  54)من ناحية أخرى، هناك .  5التوالي على% 11و%، 24و%، 11

قطاعات معينة حتى االن، جزء منها سوف يتجه غالبا  إلى هذه القطاعات التي تعاني من نقص حاد في التمويل(.  ومع تعديل 

ي لم يتم توفيره بعد لتمويل أنشطتها ضمن أعلى مبالغ المتطلبات، يصبح المبلغ الذي تطلبه هيئات اإلغاثة االنسانية الشريكة والذ

 المساعدات االنسانية في العالم.

 القطاع حسب المتوفرة والمبالغ لسوريا االنسانية المساعدات خطة تمويل متطلبات

 

 الطارئة المساعدات صندوق وهي حشدها تم التي التمويل آليات كانت المنفذون، الشركاء إلى مباشرة   المقدم التمويل إلى باإلضافة

 سمحت اآلليات هذه. لسوريا االنسانية المساعدات تمويل في للغاية مهما   عامال   المركزية الطارئة المساعدات وصندوق لسوريا

 من زاد مما الجهود تنسيق خالل من المتضررة المجموعات ألكثر للحياة والمنقذة إلحاحا   األكثر االحتياجات بتلبية اإلغاثة لجهات

 .المناسب الوقت في ووصولها لالحتياجات االستجابة كفاءة

  

                                                           
 

5
 (http://fts.unocha.orgالمصدر: الجهات المانحة والمنظمات المتلقية كما أفادت خدمات المتابعة المالية ) 

http://fts.unocha.org/
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 الطارئة للمساعدات المركزي الصندوق 3.3.0

 المركزي الصندوق وفرها التي األموال ساعدت عاجلة، مساعدات إلى يحتاجون الذين السكان أعداد في الكبيرة للزيادة طبقا  

 لتلبية العاجلة االنسانية للتدخالت بفاعلية واالستجابة عملياتهم توسيع على وشركاؤها المتحدة األمم وكاالت الطارئة للمساعدات

 .التمويل نقص من تعاني التي أو/ و للحياة المنقذة والملحة الكبيرة االحتياجات

 سوريا داخل مستهدفة لمناطق اعتماده تم الذي أمريكي دوالر مليون 11.1 يبلغ الذي الصندوق من األخير التمويل تخصيص تم

 من وأجزاء دمشق، وريف الزور، دير محافظات وتشمل اآلن، حتى مناسب نحو على تلبيتها يتم لم انسانية احتياجات توجد حيث

 دوالر مليون 21 بتحويل الصندوق قام األعضاء، الدول من العديد من بدعم.  وحلب إدلب في الريفية والمناطق ودرعا حمص

 االنسانية للمساعدات أمريكي دوالر مليون 82 حوالي بتحويل الصندوق قام 1122 ومنذ.  1122 عام السورية لألزمة أمريكي

 .سوريا داخل

 الطارئة المساعدات صندوق 3.3.3

. الطارئة االحتياجات ومواجهة استراتيجية وبطريقة بسرعة التمويلية الفجوة سد هو الطارئة المساعدات صندوق إنشاء في السبب

 6 حاليا   هناك.  أمريكي دوالر مليون 22.8 بإجمالي مشروعا   24 بتمويل الصندوق قام سوريا لمساعدة الصندوق إنشاء منذ

 الصندوق خالل من تمويلها تم التي المشروعات أكثر كانت.  أمريكي دوالر مليون 2.6 بإجمالي الموافقة مراحل في مشروعات

 عليها الموافقة تمت المشروعات من عدد هناك. الصحةو والطعام الغذائية، غير والمواد العاجل المأوى توفير مجاالت في

 .التمويل من االستفادة على السورية الخيرية الجمعيات من المزيد لتشجيع مستمرة وجهود السورية الخيرية للجمعيات

 

 القطاع حسب سوريا داخل لمشروعات الطارئة المساعدات صندوق تحويالت: 0 الشكل
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 المتلقية الجهة حسب سوريا داخل لمشروعات الطارئة المساعدات صندوق تحويالت: 3 الشكل

 

 

 وتراكميا   شهريا   سوريا داخل لمشروعات الطارئة المساعدات صندوق تحويالت: 2 الشكل
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 السياق في تغييرات 3.2

 البنية وتدمير الداخلي النزوح بزيادة تمّيزت معّقدة انسانية مشكلة إلى تدريجيا   السورية األزمة تحولت الماضي، العام خالل

 وأمراض معدية أمراض انتشار ومخاطر الزراعي اإلنتاج وانخفاض الغذائي األمن في تدريجية وأزمة االقتصاد وتدهور التحتية

 مليون 1.14 من االنسانية االحتياجات ارتفعت المصادر لهذه وطبقا  . المتحدة األمم لمصادر طبقا   وذلك المياه، طريق عن تنتقل

 األربعة الشهور خالل تقريبا   الزيادة هذه ونصف شخص مليون 8.6 إلى 1121 ديسمبر في المساعدة إلى يحتاجون شخص

 .الماضي العام خالل االنسانية المشكلة في التغييرات هذه وراء رئيسية عوامل عدة هناك.  فقط العام هذا من األولى

 الداخلي النزوح وزيادة األزمة تصاعد 3.2.0

 النزوح زيادة مالحظة يمكن.  والصحة الحماية ومشكالت داخليا   النازحين أعداد زيادة إلى البالد أنحاء عبر التوتر تصاعد أدى

 يناير، منذ.  ودمشق والرقة والالذقية ودرعا وإدلب وحماة الزور ودير دمشق وريف حلب محافظات في خاصة بصفة الداخلي

 .الزور ودير دمشق ريف في تينومر حلب في مرات ثالث الداخلي النزوح تضاعف

 للعودة الحالي الوقت في بوادر توجد وال مرات عّدة الناس من العديد نزح.  عالية وتدفقات بمعدالت الداخلي النزوح استمر

 في للعاملين األمن النعدام متزايدة مخاطر هناك البالد أنحاء عبر العنف يستمر وبينما.  النازحين لهؤالء وأمان بكرامة الطوعية

 من مرتين، من أكثر النازحين عدد تضاعف ،1122 أبريل حتى يناير منذ. المساعدات تقديم تعقيد من يزيد وهذا االنسانية اإلغاثة

 . الواسعة النزوح بعمليات خاصة بصفة دمشق وريف حلب محافظات تأثرت.  شخص مليون 1.14 حوالي إلى مليون1 حوالي

 االقتصاد تدهور على االقتصادية العقوبات تأثير 3.2.3

 

 معاناة وزيادة العيش، وسبل العمل فرص وفقدان لالقتصاد، حاد تراجع في االقتصادية، العقوبات تأثير جانب إلى األزمة، تسببت

 التي لألزمة السلبية اآلثار من مجموعة من السوريين المدنيين معاناة إلى الجارية األحداث أدت.  المجتمع من واسعة شرائح
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 مرافق ذلك في بما) األساسية والبنية المساكن تضرر الفقر، تفاقم: األول المقام في تشمل التي االقتصادية العقوبات بسبب تفاقمت

 إنتاج ذلك في بما والزراعية الصناعية التحتية والبنية وغيرها الطبية االجتماعية الخدمات ومرافق والمدارس والكهرباء المياه

 وإدارة والتوزيع والمياه الكهرباء إمدادات ذلك في بما ككل االقتصاد على يؤثر الذي الوقود، ونقص ،(األدوية وصناعة األسمدة

 هو واألهم الخاص للقطاع السريع واالنكماش والالسلكية، السلكية االتصاالت وتعطل الري، وأنظمة والنقل الصحي الصرف مياه

 الصناعة في البطالة معدالت وارتفاع المعيشة سبل فقدان إلى أدى مما السكان من كبيرة نسبة يوظف والذي الرسمي، غير القطاع

 والخارجية الداخلية الحركة يعوق مما الحدود وعبر البالد في الرئيسية الطرق على اآلمنة غير والحركة والسياحة، والزراعة

 .المحلية العملة قيمة انخفاض بسبب الواردات تكاليف وارتفاع األسعار، وتضخم والتجارة

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة وفقا   السوري اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 26 حوالي األزمة من عام كل يتكلف

 العقوبات تأثير عن فضال العيش، وسبل العمل فرص وفقدان االقتصادي، التدهور أدى. المتحدة لألمم التابعة(  اإلسكوا)

 على األسعار، ارتفاع مع جنب إلى جنبا الشرائية، القوة انخفاض أثر.  المجتمع من واسعة قطاعات تضرر زيادة ىإل االقتصادية،

 .اإلنسانية المساعدات على االعتماد وزيادة الخبز، ذلك في بما األساسية، الغذائية المواد

 وغيرهم الفلسطينيين والمهاجرين الالجئين معاناة زيادة 3.2.2

 81111 قدرها بزيادة إنسانية، مساعدات إلى يحتاجون 111111 أن األنروا تقدر البالد، في فلسطيني الجئ 414111 بين من

 وتشريد وجرح الفلسطينيين الالجئين من العديد قتل تم.  االرتفاع من مزيدا األعداد تشهد أن توقع مع السابقة، التقديرات عن

 8111 وحوالي لبنان، إلى 41111 من أكثر فر اآلن، حتى.  المشكلة من زاد مما سكناهم منطقة من المقيمين من٪ 41 حوالي

 العمال من 241111 و 211111 بين ما أن للهجرة الدولية المنظمة قدرت ،1122 عام في األزمة بداية في.  األردن إلى

 المهاجرين من أنهم على شخص 24111 حوالي تصنيف يمكن اآلن من واعتبارا سوريا في موجودين كانوا المهاجرين

 .اإلخالء مساعدة إلى يحتاجون الذين المتضررين

 المواجهة آليات قدرة تقلص 3.2.4

 بين من.  المحلية والمجتمعات المضيفة العائالت من الموارد ونفاد محدودية بسبب متزايدة لضغوط االجتماعية الشبكات تتعرض

 بحماية المتعلقة والمشكالت للمخاطر التعرض زيادة إلى أدى مما للغاية ضعيفة وتعتبر نساء تعيلها األسر هذه من٪ 21 إلى٪ 4

 ارتفاع البطالة تشهد.  حاد بشكل الغذاء على والحصول الدخل توليد على الجماعات هذه قدرة انخفضت وقد. والنساء األطفال

 فرار إلى وباإلضافة.  ألسرهم الكريمة الحياة لتوفير كافية لمعيشة األساسية للعناصر الناس من كبيرة أعداد فقدان مع أيضا

 السوريين، المهنيين من متزايدة أعداد برحيل تتميز التي العاملة اليد هجرة من مقلقا   ناشئا   اتجاها   هناك واسع، نطاق على الالجئين

 أنهم . وأسرهم أنفسهم إلعالة للتطبيق قابل بديل أي وجود عدم من يعانون الذين التخصصات كافة من المهاجرين والعمال

 التحويالت صعوبات بسبب المالية التحويالت انخفضت ذلك، على وعالوة.  العمل فرص عن بحثا متزايدة بأعداد البالد يغادرون

 .للبالد المالية

.  للنزوح به يعتد الذي الوحيد السبب هو ليس األمن انعدام أن المجاورة البلدان في السوريين الالجئين مع العاملة الوكاالت وأفادت

.  وقراهم بلداتهم في األساسية الخدمات على والحصول والدخل، العيش، وسائل لندرة نظرا السوريين من نسبيا   كبير عدد فر فقد

 شريحة تجنيب أجل من المتضررين السكان قدرة لتعزيز قصوى حاجة هناك وبالتالي،.  داخليا   النازحين على أيضا   ينطبق وهذا

 .وكريمة الئقة لحياة فرصة أي دون العوز في الوقوع المجتمع من كبيرة
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 والمعوقات التحديات  3.4

 السلطات قدمتها التي للتيسيرات نتيجة هذا وكان. اإلنسانية االستجابة خطة تنفيذ في ملحوظ تحسن هناك كان األخيرة، األشهر في

 تم كما.  السوري العربي األحمر الهالل من المتطوعين وخاصة اإلنساني، المجال في العاملين جميع من متميز والتزام السورية

 .المانحة الجهات تقدمها التي الكبيرة المالية الموارد بفضل ممكنة أصبحت التي اإلنسانية األنشطة في التوسع

 التبسيط من مزيد إلى اإلنسانية االستجابة تنفيذ عملية تحتاج باستمرار، المتزايدة اإلنسانية االحتياجات إلى وبالنظر ذلك، ومع

 التوصل تم وقد.  المتحدة األمم وكاالت ورؤساء الحكومات ممثلي مع بناء حوار هناك.  اإلنسانية للمساعدة الفعال التنفيذ لتسهيل

 :ذلك في بما ومناقشتها، المعوقات جميع عرض خالله تم 1122 أبريل 12 في المنتديات هذه أحد خالل رئيسية نتائج إلى

 .المتحدة األمم ومعدات للسلع الجمركي التخليص ذلك في بما اإلنسانية، والقوافل للشاحنات الحكومة من تصريح

 إليها الوصول يصعب التي المناطق في الجراحة/ اإلصابات ومستلزمات الطبية اإلمدادات إيصال تواجه التي العقبات. 

 اإلنساني المجال في العاملين انتقال إجراءات. 

 األخرى الميدانية المواقع في المتحدة األمم وجود توسيع إلى الحاجة. 

 الهجمات من اإلنساني المجال في العاملين حماية. 

 اإلنسانية االستجابة تنفيذ في والدولية الوطنية الحكومية غير المنظمات من أكبر عدد إشراك. 

 اإلنسانية العمليات على والتعقيدات القيود زيادة إلى أدت مختلفة مسلحة جماعات ظهور مع الفاعلة، الجهات تنوع. 

 .القيود تلك لجميع حلول عن والبحث لمتابعة والمغتربين الخارجية لوزارة وحدة وأنشئت القضايا هذه بشأن التقدم بعض تحقق وقد

 التنسيق آليات 3.2

 المتحدة واألمم الحكومة تشمل التي والتكميلية، الرئيسية النهج من اثنين خالل من سوريا في اإلنسانية االستجابة تنسيق يتم

 .الدولية الحكومية غير المنظمات/ المتحدة األمم تنسيق ونظام الحكومية، غير والمنظمات

 المتحدة األمم/ الحكومي التنسيق آليات

 القطاعات، بين التآزر وضمان االزدواجية، لتجنب محاولة في هذه االستجابة خطة بموجب التنسيق آليات تدعيم زيادة سيتم

 .التقييم ذلك في بما التنفيذ، عن لإلبالغ لجنة وإنشاء بانتظام، اإلنسانية حتياجاتاال ومراجعة

 مع عموما   اإلنسانية االستجابة تنسيق عن المسؤولة الحكومة في المحورية النقطة هي والمغتربين الخارجية وزارة 

 من أو) والمغتربين الخارجية وزير نائب يرأسها التي التوجيه، لجنة هو الرئيسي التنسيق هيكل. القطاعات مختلف

 .سوريا في اإلنسانية الشؤون منسق/ المقيم المنسق من كل وعضوية ،(يفوضه

 سورية، في العاملة الدولية الحكومية غير المنظمات وكذلك المتحدة األمم وكاالت بمشاركة اإلنساني، القطري الفريق 

 الشؤون لوزير بالتناوب المشتركة الرئاسة تحت السورية لإلغاثة العليا اللجنة مع شهري أساس على يجتمع الذي

 .المستقبل في العمل مسار وتنسيق الثغرات ومواجهة التقدم الستعراض والمغتربين الخارجية وزارة ووكيل االجتماعية

 المتحدة األمم مع بانتظام قطاع لكل للتنسيق الحكومية الدوائر ممثلي من مجموعة تجتمع والتشغيلي، التقني الصعيد على 

 الحكومة قبل من وطني منسق تعيين سيتم والتشغيلي، التقني الصعيد على.  األخرى اإلنسانية الوكاالت من ونظرائهم

 الوكاالت من نظرائهم مع وكذلك قطاع كل مع للتنسيق الحكومية الدوائر ممثلي مع المنتظمة االتصاالت لمواصلة
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 التهديدات الرئيسية للحياة والكرامة

 االحتياجات/ التهديدات الرئيسية القطاع

الحماية 
والخدمات 
 المجتمعية

 الخطف، ،(العشوائي/ االستهداف) العنف
 الحقوق، انتهاكات من وغيرها

 نوع على القائم والعنف الجنسي العنف
 الجنس،

 .للصراع المتفجرة المخلفات

األغذية 
 والزراعة

 االنتاج في الكبير والخفض الغذاء كفاية عدم
 .الثروةالحيوانية وخسائر الزراعي

 األمراض عالج عدم والجروح، االصابات الصحة
 المستشفيات، استهداف الحادة، المزمنة

 واالجتماعية والعقلية النفسية األمراض

 استهداف واحتالل المدارس وتدمير المدارس التعليم

التغذية الحاد وزيادة نقص مخاطر سوء  التغذية
 العناصر الغذائية الدقيقة

المياه 
والصرفالصحي 

 والنظافة

نقص وسائل الصرف الصحي والنظافة 
 الشخصية، ونقص وتلوث مياه الشرب

 

التعافي المبكر 
وسبل كسب 

 العيش

صعوبة ظروف الحياة، في ظل عدم توفر 
 آليات للمساعدة

المأوى/ المواد 
 غير الغذائية

 كفاية المالجئعدم 

 

 عن دورية مرحلية تقارير اإلنسانية الوكاالت تقدم سوف ذلك، إلى وباإلضافة.  وغيرها المتحدة لألمم اإلنسانية

 .السورية السلطات إلى والمعوقات اإلنجازات

 من االالف خالل من قدم الذي اإلنسانية، اإلغاثة مجال في الرائد الوطني الجهاز السوري العربي األحمر الهالل يبقى 

 .اآلن حتى اإلنسانية المساعدات من األكبر الجزء والملتزمين المدربين المتطوعين

 المتحدة األمم تنسيق آليات

 غير المنظمات يشمل الذي اإلنسانية بالشؤون المعني القطري المتحدة األمم فريق سوريا في المتحدة األمم استجابة يقود 

 في المحرز التقدم استعراض وكذلك والسياسات االستراتيجي التوجيه يوفر والذي سوريا في المعتمدة الدولية الحكومية

 .األهداف تحقيق

 العملية ودعم التشغيلية اإلرشادات ومجموعتين، قطاعات ثمانية من يتكون القطاعات، بين مشترك عمل فريق يقدم 

 .اإلنسانية الشؤون منسق مكتب بقيادة سوريا في اإلنسانية

 اإلنسانية ستجابةاال تنسيق دعم أجل من أسبوعين كل القطاعية المجموعات تجتمع. 

 .الفرعية الوطنية التنسيق آليات لدعم الميدانية، المراكز اآلليات هذه إلى وتضاف

 التشغيلية القرارات التخاذ الثقل مركز دمشق في اإلنسانية الشؤون فريق سيظل الحالية، اإلنسانية االستجابة خطة سياق في

 .اإلنسانية باالستجابة يتعلق ما في واالستراتيجية

 القطري، المتحدة األمم فريق قبل من ومحدد مطلوب هو كما سورية في القطاعات لدعم اإلقليمية التنسيق هياكل وضع تم

 .القطاعية العمل ومجموعات القطاعات بين المشترك التنسيق ومجموعة

 خطة المساعدات اإلنسانية لسوريا 2

 6تحليل االحتياجات 2.0

 نطاق األزمة 2.0.0

اإلنسانية داخل سوريا كبيرة بالفعل. هناك ما يقدر بنحو  االحتياجات

مليون شخص بحاجة الى مساعدات انسانية اآلن، بما في ذلك  8.6

٪ 41مليون نسمة، أو نحو  2.2نازح داخليا .  حوالي  1141111

من الذين يحتاجون إلى المساعدة، هم من األطفال.  تتطلب االستجابة 

دة دعما  دوليا  متواصال  ومتزايدا  لألشهر الكافية لالحتياجات المتزاي

وما بعده.  تتزايد االحتياجات في جميع  1122الستة المتبقية من عام 

القطاعات، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة 

والصرف الصحي والنظافة الشخصية والمأوى، والتعليم، ومواد 

 في بما والحماية اإلنجابية، حةوالص النفسي اإلغاثة األساسية والدعم

 الحرب مخلفات من والوفيات اإلصابات من الوقاية بشأن التوعية ذلك

 قدرة زيادة إلى حاجة هناك ذلك، إلى باإلضافة.  لالنفجار القابلة

 استقرار/  استعادة خالل من التلقائي التعافي ودعم المحلية المجتمعات

                                                           
6
 لم تتحقق األمم المتحدة بطريقة مستقلة  من المعلومات الثانوية الواردة  
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 في الحاد االنخفاض.  المعيشية ظروفهم في التراجع من المزيد السوريين السكان من واسعة قطاعات تجنيب أجل من العيش سبل

 رفع من يزيد 1122 عام في  المتوسط من أقل محصول حصاد واحتمال الماضيين الحصاد موسمي في الحبوب إنتاج

 .له االستجابة على االنسانية اإلغاثة هيئات قدرة يتعدى الذي المستوى إلى الغذائية االحتياجات

 الحيواني، العلف تكلفة تحمل أو على الحصول الحيوانية الثروة أصحاب يستطيع ال حيث بشدة، أيضا   الحيوانية الثروة قطاع تأثر

 .البيطرية المستلزمات توفير على قادرة البيطرية الخدمات تعد ولم

 السكانية الكثافة ذات المناطق في سيما ال األزمة، من مباشرة   المتضررة المناطق في حدة أكثر بشكل االرتفاع االحتياجات تواصل

 وال اإلنسانية المشكالت عدد في زيادات لوحظت ،1121 ديسمبر بشهر مقارنة  . داخليا   النازحين كثافة من تعاني التي العالية،

 عام الثاني كانون يناير منذ.  ودمشق والرقة والالذقية، ودرعا، وإدلب، وحماة الزور ودير دمشق وريف حلب محافظات في سيما

 .الزور ودير دمشق ريف في مرتين تضاعفت حين في حلب، في مرات ثالث االحتياجات تضاعفت ،1122

 األزمة لدوافع موجز تحليل 2.0.3

 .لألزمة المحددة التالية الرئيسية بالعوامل متأثرا   اإلنسانية، األزمة تعميق في واالقتصادي السياسي الوضع سيستمر

 الصحية والمخاوف الحماية ومخاوف النزوح زيادة. 

 طارئة غذائية مساعدات إلى يحتاجون الذين السوريين عدد زيادة إلى يؤدي مما الغذائي األمن انعدام حالة تدهور. 

 االقتصادي التراجع على االقتصادية العقوبات تأثير. 

 األخرى المواجهة وآليات التكيف على القدرة تقلص. 

 واألطفال النساء سيما وال البالد في ضعفا   األكثر الفئات على تؤثر التي األساسية االجتماعية اتالخدم تراجع. 

 المهاجرين والعمال اآلخرين والالجئين الفلسطينيين، الالجئين معاناة زيادة. 

 األولوية ذات اإلنسانية المخاوف 2.0.2

 والزراعة األغذية: أوال  

 الزراعة وزارة مع بالتعاون والزراعة األغذية ومنظمة العالمي األغذية برنامج قام.  بسرعة الغذائي األمن حالة تدهورت

 شخص ماليين 1 أن التقديرات وتشير ،1121 عام في  الغذائي األمن الحتياجات سريع مشترك تقييم بعمل الزراعي واإلصالح

 األسعار في الحادة والزيادة والحيواني الزراعي اإلنتاج انخفاض إلى هذا ويعزى.  الغذائي األمن انعدام من يعانون سوريا في

 المساحات في٪ 11 بنسبة انخفاض إلى السورية الزراعة لوزارة األولية التقديرات وتشير.  الماضية الستة األشهر خالل

 فإن ذلك، إلى باإلضافة(. هكتار مليون 1.5 سنوات خمس متوسط) العام المتوسط مع مقارنة   والشعير بالقمح المزروعة

 ،(الري ومعدات واألسمدة البذور مثل) الرئيسية الزراعية المدخالت توافر تناقص من عوامل مجموعة يواجهون المزارعين

 المناطق في سيما ال حاسم أمر وهو كبيرة، أضرارا من أيضا الري قطاع عانى وقد.  األسعار وزيادة المياه إمدادات كفاية وعدم

 (.القمح إنتاج مناطق أهم وهي الفرات، نهر طول وعلى والرقة الحسكة شمال وخاصة) الجفاف من المتضررة

 ومحدودية الحيوانات، علف بنقص الريفية األسر من لكثير الغذائي والتنوع للدخل هاما   مصدرا   وهي الحيوانية، الثروة تأثرت وقد

 تراجع وكالهما األسواق، إلى الفعلي والوصول الغذاء إمدادات شبكات تعطلت ذلك، مع وبالتزامن. البيطرية والخدمات اللوازم

 .األمن انعدام بسبب كبير بشكل
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 السوق في العالمي األغذية لبرنامج الغذائية السلة سعر تضاعف 1122 أبريل في المثال، سبيل على: حاد بشكل األسعار ارتفعت

.  7(أمريكيا   دوالرا 12 إلى 12 حوالي من سورية، ليرة 2862 إلى 1211 من) األزمة قبل سعرها مع بالمقارنة المحلية

 التدفئة ألغراض المنزلية الطاقة فواتير وكذلك النقل وتكاليف األغذية تصنيع على يؤثر مما االرتفاع الوقود أسعار واصلت

 .األسر ميزانيات على ضغطا   تمثل تزال ال والتي والطبخ،

 األساسية األغذية أسعار في الزيادات يوضح شكل

 

 يحتاجون الذين للسكان الغذائية الحصص لزيادة حاجة هناك الغذائي، األمن حالة يفاقم الذي االقتصادي الوضع ضوء في

 القمح دقيق إضافة خالل من ،%(81 من بدال  ) الطاقة من اليومية االحتياجات من% 61 لتغطية عاجلة غذائية لمساعدات

 موسم في القمح إنتاج من األقصى الحد تحقيق ضمان الزراعة، قطاع في أهمية األكثر األولويات من.  الخبز لعمل والخميرة

 من الحد تشجيع وينبغي األسرة مستوى على اإلنتاج تنظيم يجب المرحلة هذه في.  األسرة مستوى على الخريف في الزراعة

 داخليا   النازحين بين بالفيتامينات الغنية واألطعمة البروتين توافر زيادة إلى حاجة أيضا   وهناك.  الغذائية المواد إنتاج تناقص

 جدا   المهم من المرحلة، هذه في.  الدواجن وتربية المنزلية الحدائق زراعة خالل من الحضرية شبه المناطق في المضيفة واألسر

 .أيضا   للحدود العابرة نيةالحيوا األمراض مكافحة برامج في والمساهمة البيطرية، والمستلزمات الحيوانات، بعلف األسر تزويد

 سوريا في الفلسطينيين الالجئين من٪( 61 حوالي) 111111 أن 1122 أبريل في األنروا أجرته الذي االحتياجات تقييم أشار

 ٪.41 عن يقل ال ما الداخلي النزوح نسبة وبلغت الغذائي، األمن انعدام من يعانون وأصبحوا الحيوانية ثروتهم فقدوا

 الصحة: ثانيا  

 الصحي النظام يواجه ذلك، ومع.  لألزمة نتيجة الجرحى من كبيرة أعداد وجود مع باطراد الصحي القطاع في االحتياجات تزداد

 وذلك دمرت، أو الصحية المرافق من متزايدة أعداد تضررت كما.  والعاملين الطبية والمعدات اإلمدادات في نقص سوريا في

٪ 22 أيضا  .  الخدمة خارج٪ 23 و الدمار، أصابها٪ 11 منها العامة، المستشفيات من٪ 43 تأثر.  الصحة وزارة لتقارير وفقا  

 وتشير.  العمل عن٪ 41 وتعطل اإلسعاف، سيارات من٪ 36 تلف إلى إضافة الخدمة، خارج األولية الصحية الرعاية مراكز من

 منظمة تقييمات وتشير.  األزمة قبل ما مستويات مع بالمقارنة٪ 51 بنسبة انخفض قد األدوية من المحلي اإلنتاج أن إلى التقديرات

 عدم مع االحتياجات، لتلبية متوفرة تعد لم الوريدية والسوائل واألمصال التخدير ومواد واألكسجين، األنسولين، أن العالمية الصحة

 اإلصابات تظل.  المزمنة لألمراض المستمر العالج سيما وال األدوية، توفير على المحلية والصيدليات الصحية المرافق قدرة

 إذا( الوالدة وحاالت المعدية األمراض ذلك في بما) األخرى الحادة الطبية والمشكالت تعالج، لم إذا وخاصة النفسية، والصدمات

 المحلية، والصيدليات الصحية المرافق قدرة انخفاض ومع.  العالية األولوية ذات االحتياجات من عالجها، منع تم أو تعالج لم

 والمستلزمات األساسية األدوية لتوفير ملحة حاجة هناك فإن الحيوية، الطبية اللوازم توريد في متزايد بشكل مقيدة هي والتي
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 اإلصابات وأدوية ،(بشدة تأثرت والتي) المزمنة األمراض أدوية ذلك في بما للحياة المنقذة لألدوية األولوية إعطاء يجب. الطبية

 .المصابين للمرضى المبكر التأهيل إعادة لدعم اإلعاقة ومساعدات الحيوية والمضادات( لتخديرا)

 واليونيسيف العالمية الصحة منظمة تقديرات إلى استنادا   ،1121 عام في التطعيمات أنواع جميع تغطية نسبة انخفضت أيضا،

 عام في  واليونيسيف العالمية الصحة لمنظمة المشترك اإلبالغ نموذج طريق عن القطرية والبيانات 1122-1113 للفترة

 إلي تراجعت التي التطعيمات لجميع٪ 62.4 قدره تغطية متوسط( 1122-1116) السابقة السنوات من أرقام وأظهرت.  1121

 دون األطفال بين وخاصة الحصبة تفشي مخاطر ضد لألطفال لقاحات على الحصول لضمان حاجة هناك.  1121 لعام٪ 31.1

 عدد في عنها أعلن متفرقة تفشي نسب مع خاص، بوجه عرضة هم والذين داخليا ، للنازحين المزدحمة المواقع في الخامسة سن

 العام حملة خالل الحصبة جرعات تشملهم لم الخامسة، سن دون طفل 311111 نحو لتحصين حاجة أيضا وهناك.  المواقع من

 .الماضي

 نتيجة األسرة وتنظيم الطوارئ حاالت في التوليد رعاية خصوصا   الجيدة، اإلنجابية الصحية الرعاية خدمات على الحصول تراجع

 نتيجة األخيرة االتجاهات تشير. المؤهلين الصحيين العاملين ونقص األدوية مخزون ونفاد الصحية، بالمرافق لحقت التي األضرار

 في للمرأة اإلنجابية الصحية الحالة على سلبا   يؤثر قد مما سابقا ، المسجلة اإليجابية اإلنجابية الصحة مؤشرات تراجع إلى لألزمة

 والدة 211111 لكل وفاة حالة 41 إلى األمهات وفيات نسبة انخفضت ،1115 األسرة صحة لمسح ووفقا.  البالد أنحاء جميع

٪ 11.4 لحوالي مضاعفات حدوث مع الوالدة قبل ما خدمات الحوامل النساء من٪ 63.3 تلقى. 1111 عام في 43.1 من حية

 عام في٪ 12.6 إلى٪ 11.5 من المنزلية الوالدات انخفضت.  مدربات قابالت بمساعدة تمت الوالدات من٪ 58.3. النساء من

 في لألمومة الجامعي المستشفى أبلغ المثال، سبيل على. سوءا   تزداد المؤشرات هذه أن إلى المتاحة المعلومات وتشير.  1111

 األشهر في القيصرية الوالدات مجموع من٪ 15 و٪ 12 ،٪84 عن( الضعفاء الفقراء من مرضاه غالبية عام مستشفى) دمشق

 ماهرات قابالت وجود دون المنزل في الوالدات عدد زيادة المجتمعية التقارير أفادت حمص في.  1122 عام من األولى الثالثة

 .الوالدة أثناء مدربات

 مخاطر لتشكل المياه إمدادات نظم انهيار يتواصل العالمية، الصحة لمنظمة وفقا.  العامة بالصحة تتعلق خطيرة مخاوف هناك

 في واالزدحام المياه توافر بنقص المرتبطة السيئة الصحية الممارسات. المتضررة المحافظات من عدد في العامة الصحة على

 على األخيرة اللمسات وضع ويجري.  الوبائية األمراض تفشي مخاطر من يزيد الجماعية، والمالجئ بالسكان المكتظة المناطق

 أمراض تفشي خطر من التحصين معدالت انخفاض يزيد. مستهدف نهج لتنفيذ الصيف أشهر في األمراض لتفشي االستجابة خطة

 أنظمة انهيار بسبب وذلك نظيفة غير مياه استهالك عن ناجمة عنها المبلغ التيفوئيد حاالت أن ويعتقد. باللقاحات منها الوقاية يمكن

 الفم، إلى البراز انتقال عن الناتج التلوث من متزايد خطر هناك ذلك، على وعالوة.  المياه إمدادات وتلوث الصحي الصرف

 إلى واالفتقار المقبولة، الصحية األوضاع على للحفاظ كافية مياه وجود عدم إلى ذلك ويرجع مكتظة، جماعية مالجئ في وخاصة

 جمع توقف كما.  داخليا   للنازحين الشرائية والقوى األسواق انهيار بسبب المواقع من العديد في النظافة مستلزمات من مجموعة

 برزت دمشق، وريف وإدلب الزور ودير وحمص حلب من أجزاء في.  المتضررة المناطق في الصلبة المخلفات من والتخلص

 .القمامة جمع عدم بسبب العامة الصحة على كخطر الصلبة المخلفات إدارة مشكلة

 للنساء وخاصة واالجتماعي النفسي والدعم النفسية الصحة خدمات على الحصول فرص زيادة لضمان األولوية إعطاء من البد

 الجنس نوع على والقائم الجنسي العنف حاالت ارتفاع تقارير إلي بالنظر الجنس، نوع على القائم العنف/  العنف ضحايا واألطفال

 المرافق لدى تتوافر وأن الحاالت إدارة علي الخدمات مقدمي تدريب لضمان متزايدة حاجة هناك.  والفتيات النساء ضد وخاصة

 والرجال النساء ضد العنف من النوع لهذا وغيرها الجسدية لآلثار مالئم نحو على لالستجابة الضرورية المستلزمات الصحية

 .والفتيات والفتيان
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 والنظافة الصحي والصرف المياه: ثالثا  

 الصحي، الصرف وأعمال المياه وصيانة إنتاج وتعطل االقتصادية، والعقوبات الوقود، ونقص للكهرباء، المتكرر لالنقطاع نتيجة

 ويتواصل األزمة، قبل ما مستويات ثلث إلى الواحد للفرد المياه توافر انخفض التحتية، بالبنية لحقت التي األضرار عن فضال  

.  الزور دير في المواقع بعض في٪ 51 بنسبة المعدل انخفض حين في دمشق في٪ 11 بنسبة المياه ضخ انخفض وقد.  االنخفاض

 من لالحتياجات 1121 ديسمبر في اليونيسف أجرته سريع لتقييم وفقا  .  المياه على المواطنين حصول تقنين واسع نطاق على ويتم

 المياه مرافق معظم تعاني.  المياه لمعالجة الكيميائية المواد من الوطني اإلنتاج توقف الشخصية، والنظافة الصحي والصرف المياه

 انخفاض زاد. منتظم بشكل الكلور بإضافة والخاصة العامة المياه نقل شركات تقوم وال الكلور، نقص من المغذية المؤسسات/ 

 تلوث من ذلك على المترتبة المخاطر مع المعالجة، غير الصحي الصرف مياه تصريف مستوى من المياه معالجة محطات كفاءة

 بسبب. الفرات نهر طول على والمحافظات الزور ودير إدلب في خاص قلق مصدر المشكلة هذه. والسطحية الجوفية المياه

 انتشار إلى وأدى كبير حد إلى النظافة مستلزمات على األسر حصول انخفض األسواق، وكساد العيش كسب سبل تعطل استمرار

 .الشخصية للنظافة الالزمة المياه نقص ذلك إلى يضاف الجلدية األمراض

 لتوفير حاجة هناك السكنية والمدن والبلدات المناطق مثل العالية السكانية الكثافة مناطق في المعدية األمراض تفشي احتمال مع

 :من مستمرة إمدادت

 المتضررة المجتمعات من كبير لجزء كافية وكمية بجودة واآلمنة النظيفة الشرب مياه. 

 مراحيض توفير مع داخليا   النازحين وتجمعات والجماعية، البلدية، المالجئ في المحسنة الصحي الصرف خدمات 

 .وحمامات

 الوطنية النظافة وحمالت لألسرة األساسية النظافة مستلزمات من مجموعة توفير. 

 وتلوث البيئية الصحية المخاطر من للحد البيئية والسالمة الصحة أجل من الصلبة لفاتالمخ من والتخلص جمع أنظمة 

 .المياه شبكات

 جيدة/  كافية كمية وجود بدون للغاية سيئة ظروف سواء حد على الخاص والسكن الجماعية المراكز في داخليا   النازحون يواجه

 وغير آمنة غير تكون قد مصادر من عليها الحصول ويتم متقطعة المياه إمدادات. الصحي الصرف ومرافق النقية الشرب مياه من

 التي لألمراض التعرض من للحد المنازل مستوى على الشرب مياه وتخزين لمعالجة بدائل توفير ويجب معالجة، غير/  محمية

 التركيز وينبغي النظافة، تعزيز مع يتماشى بما األساسية النظافة مواد توزيع ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة.  المياه طريق عن تنتقل

 .النازحين ومخيمات الجماعية المراكز في الصحي التثقيف من أساسي مكون هو والذي اليدين، غسل على خاص بشكل

 الغذائية غير والمواد المأوى: رابعا  

 موارد على يعيشون ما غالبا   الذين مضيفة، أسر مع حاليا٪( 64) سوريا في داخليا   النازحين السكان من العظمى الغالبية تعيش

 يقيم ،1122 مايو 16 حتى ، المحلية اإلدارة لوزارة ووفقا  .  جماعية مراكز في آخرون٪ 1 يقيم نفسه، الوقت وفي.  جدا   محدودة

 المناطق في منازل األسر بعض استأجرت وقد.  رسمي جماعي ملجأ 641 من أكثر في( أسرة 22162) شخص 232818

 وهناك.  ومواردهم مدخراتهم استنزاف بسبب اإليجار دفع في االستمرار في متزايدة صعوبة يجدون ولكنهم تضررا ، األقل

 والفحص المناسبة والشبابيك واألقفال األبواب إلى المالجئ من العديد يفتقر.  الجماعية المالجئ في بالحماية تتعلق مخاوف

 والفتيات النساء تعرض مخاطر من يزيد أن يحتمل وهذا.  للنساء خصوصية أو خروج ومناطق وقائي مدخل يوجد وال الوقائي

 .الجنس نوع على والقائم الجنسي للعنف
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 والبطانيات الفرش مثل لألسرة األساسية الغذائية غير المواد إلى ماسة حاجة في المضيفة والمجتمعات السوريين من العديد

 توفير فإن وبالتالي الصفر تحت الى سوريا في الشتاء فصل في الحرارة درجات تنخفض.  المطبخ وأواني النظافة ومستلزمات

 النظافة لمستلزمات حاجة هناك.  البرد خالل النازحين من العديد لحياة حيوي أمر الشتاء فصل في المناسب الوقت في المواد هذه

 ضرورية المطبخ أدوات.  األسرة وكرامة صحة على اإليجابية اآلثار وزيادة الصحية، المعيشية الظروف مستوى لرفع الشخصية

 .العالمي األغذية برنامج قدمها التي الجافة الغذائية الوجبات إلعداد واألسرة الطهي ألغراض

 كريمة معيشية ظروف لتوفير وتجديدات إصالحات إلى حاجة في داخليا   النازحين إليواء تستخدم التي والمنازل العامة المباني

 من العديد وبالمثل،.  المهجورة الكبيرة المباني على بالستيكية أغطية ووضع وعاجلة سريعة إصالحات تنفيذ تم.  وآمنة صحيةو

 في قوية رغبة عن األحيان من كثير في منازلهم غادروا الذين السوريين يعبر حيث بناء إعادة أو تجديد إلى حاجة في المنازل

 المجموعات هذه البناء، إعادة/  والتجديد المأوى، لتوفير والقسائم المنح وكذلك اإليواء مواد توفير يدعم سوف.  ديارهم إلى العودة

 .اإلدماج إعادة/  والعودة الطوارئ، حاالت في سكن على العثور في

 وما والمعوقين، والمسنين، واألطفال النساء المثال سبيل على الضعيفة، الفئات مساعدة على للتركيز حاجة هناك ذلك على وعالوة

 باألنشطة داخليا   النازحين لدعم الجماعية المراكز في اجتماعية أماكن توفير خالل من المستمر الدعم إلى حاجة هناك.  ذلك إلى

 مع النقدية المساعدات وتركز.  والتعليم واالجتماعية، النفسية المشورة وتقديم والصحة، المجتمع، خدمة ذلك في بما المختلفة

 .المنزلية واالحتياجات المأوى لتوفير المتضررة المجموعات دعم على الغذائية، غير المواد/  المأوى مساعدات

 المجتمعية والخدمات الحماية: خامسا  

 بصفة.  اإلنسان حقوق وقانون الدولي اإلنساني القانون والتزامات معايير احترام عدم بشأن متزايدة مخاوف هناك األزمة، هذه في

 في زيادة هناك.  للمدنيين المحتمل والقتل الجنس، نوع على والقائم الجنسي والعنف األطفال، واستغالل تجنيد من القلق خاصة،

 تتجاوز ال فتيات بأن تفيد تقارير هناك. األطفال زواج تقارير ذلك في بما الجنس، نوع على القائم والعنف الجنسي العنف

 النازحات، سيما وال النساء، من المزيد أن التقارير وتفيد. الحياة قيد على للبقاء كوسيلة الزواج إلى لجأن عاما 22 أعمارهن

 التقليدية الرعاية تقديم تراجع.  أيضا قلق مصدر مؤخرا   أسرهم عن األطفال فصل أن كما.  السلبية المواجهة وسائل إلى يلجأن

 المنفصلين واألطفال اليتامى االقتصادية، والمصاعب النزوح ترك كما.  األزمة لشدة نظرا   كبيرة بدرجة الممتدة األسر خالل من

.  واالجتماعي النفسي األطفال رفاه على متزايد تأثير هناك كان العنف، استمرار ومع.  الضعف من كبيرة حالة في ذويهم عن

 على للحصول المحدودة الخيارات مع تتكيف أن ولتحا التي األسر معاناة زيادة إلى النساء تعولها التي األسر عدد ارتفاع يؤدي

 .مواردها واستنزاف المضيفة المجتمعات على العبء إلى أيضا   طويلة لفترات األسر انفصال ويضيف.  الموارد

 الدعم خدمات من عريضة مجموعة توفير على تقوم قوية حماية على الطلب األزمة عن مباشرة الناتجة الحماية متطلبات تزيد

 يجب.  السكان من واسعة قطاعات بين حاليا   المنتشرة والقلق الخوف من الحادة المستويات معالجة على قادرة واالجتماعي النفسي

 لتعزيز أوسع جهود في اإلعاقة ذوي واألشخاص والمسنين واألطفال النساء احتياجات لتلبية خصيصا مصممة أولويات إدراج

 .المحلية المجتمعات قدرة

 الرعاية ذلك في بما األساسية، الخدمات في االنخفاض وكذلك المستمر العنف بسبب االرتفاع في الضحايا معدالت استمرت

 الوفيات معدل في زيادة إلى المتحدة األمم مصادر تشير األرقام، هذه في السورية الحكومة تشكك حين في.  للجرحى الصحية

 من أكثر.  1121 يوليو منذ شهريا   حالة 4111 من أكثر إلى 1122 عام منتصف في شهريا   وفاة حالة 2111 من الناجمة

 كميات انتشار من بالقلق المتحدة األمم وتشعر.  محددين غير٪ 28.1 و اإلناث، من٪ 3.4 و الذكور من هم الضحايا من٪ 38

 األطفال،.  البالد في بالسكان المكتظة المناطق من كثير في للخطر المدنيين تعرض الحرب مخلفات من المتفجرات من كبيرة
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 نظرا الحرب مخلفات من المتفجرات بسبب اإلصابة أو للقتل خاص بوجه عرضة هم الذكور، والمراهقين األوالد وبخاصة

 وجود عن الناجمة والوفيات لإلصابات الكبير للخطر التصدي سيتم.  لديهم االستطالع وحب التنقل على الكبيرة لقدرتهم

 والمجتمعات داخليا   للنازحين والتدريب والتعليم التوعية توفير خالل من المنفجرة غير والذخائر الحرب مخلفات من المتفجرات

 .المتضررة

 بشكل للخطر المعرضين النازحين واألطفال النساء تحديدا أكثر وبشكل االعتبار، بعين بالبشر االتجار مخاطر ارتفاع أخذ يجب

 العمال من 241111 إلى 211111 بحوالي يقدر ما وجود مع محددة احتياجات إلى المهاجرين العمال يحتاج.  خاص

 .إجالء إلى منهم 24111 يحتاج سوريا في المهاجرين

 التعليم: سادسا  

٪ 61 حوالي.  األزمة من تضرروا األقل على طفل مليون 2.2 أن إلى التقديرات وتشير.  األزمة من بشدة التعليم قطاع تضرر

 الفرص تراجع مع نازحين، أصبحوا( مليون 2.8) نصفهم من وأكثر عاما، 21 سن دون هم( مليون 1.4) األطفال هؤالء من

 ذلك ويرجع الماضيتين، السنتين مدى على المدرسة إلى الذهاب على قادرين غير األطفال من العديد كان. بشدة للتعليم لهم المتاحة

 غير طفل مليون من أكثر هناك السورية، التعليم لوزارة الرسمية التقديرات ألحدث وفقا.  األمن وانعدام العنف تواصل إلى

 معطوبة إما مدرسة 1.582 أن كما النازحين، إليواء مدرسة 861 استخدام ويتم األساسي، التعليم إلى الوصول على قادرين

 تقييم كشف حلب، في(.  دوالر مليون 311 حوالي بخسائر سوريا في مدرسة 11.111 من٪ 28.4) تماما دمرت أو جزئيا

 أخرى محافظات في أيضا،.  المدرسة يحضرون٪( 12) فقط المدرسة، سن في طفل مليون 2.1 أصل من أنه اليونيسيف أجراه

 لألنروا، ووفقا٪(.  31) دمشق وريف٪( 31) ودرعا ،٪(81) والرقة ،٪(26) إدلب ذلك في بما الحضور، معدالت انخفضت

 إلى باإلضافة.  المدرسة إلى الذهاب يستطيعون الحاضر الوقت في المسجلين الفلسطينيين الالجئين الطالب نصف من أقل فإن

 اإلنسان حقوق انتهاك من متزايد خطر إلى حاليا المدرسة إلى يذهبون ال الذين األطفال يتعرض التعليم، في حقهم من حرمانهم

 من األخير الربع خالل أغلقت حمص في المدارس من٪ 31 أن 1122/21 الدراسية للسنة الحضور تقارير وأظهرت.  األخرى

 .شهر بعد٪ 51 إلى العدد وارتفع ،(1121 مايو/  مارس) السنة

 لسالمتهم كبيرة تهديدات ضد الحماية توفر والتي للطفل الصديقة المراكز مثل اآلمنة، األماكن إلى الوصول لضمان حاجة هناك

 المتضررة المناطق في سيما ال مهم أمر وهذا.  المتضررين لألطفال واالجتماعي النفسي الرفاه تعزيز على وتساعد وصحتهم

 .ودمشق ودرعا دمشق، وريف وحماه، وحمص، والحسكة، والرقة، حلب، مثل والعنف، الداخلي النزوح تدفق جراء من بشدة

 التغذية: سابعا  

 ،1115 األسرة صحة لمسح وفقا  .  للقلق المثيرة العالمات بعض من بالفعل تعاني سوريا في التغذية كانت الحالي، الوضع قبل

 في أجريت التي الصحة وزارة لدراسة وفقا  .  التقزم من٪ 12 و الهزال، من يعانون الخامسة سن دون األطفال من٪ 5.2 كان

 في نقص وجود أيضا   القديمة الدراسات أثبتت وقد.  الدم بفقر مصابون الخامسة سن دون األطفال من٪ 11.2 كان ،1113 عام

 من٪ 43.1و اإلنجاب سن في النساء من٪ 11 أن الدم فقر انتشار حول دراسة أظهرت 1113 عام وفي.  واليود( أ) فيتامين

 طويلة فترة منذ الجارية األحداث أدت وقد.  كثيرا   أهملت قد التغذية أن إلى الدراسة وخلصت.  الدم فقر من يعانين الحوامل النساء

 المحدودة، أو إليها الوصول يتعذر التي الصحية الرعاية وخدمات بالبشر، ومكتظة صحية غير وحياة الغذاء، توفر عدم زيادة إلى

 لألطفال التغذوي الوضع على خطيرة آثار مجتمعة العوامل لهذه يكون وقد. الخامسة سن دون األطفال تحصين تغطية وانخفاض

 الصلة ذات التقييمات إجراء الصعب من كان.  المراهقة سن في الفتيات وكذلك والمرضعات والحوامل سنين خمس سن تحت

 والممارسات الغذائي، األمن وضع تفاقم على وبناء   ذلك، ومع.  الحالية االحداث بداية منذ زاد قد التغذية سوء كان إذا ما لتحديد
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 الضعيفة والفئات الخامسة سن دون لألطفال التغذوي الوضع أن من قلق هناك األخرى، المساهمة والعوامل السيئة، الصحية

 منازلهم تركوا الذين العالية السكانية الكثافة ذات المناطق في السكان بين التغذية تقييم يجب.  ملحوظ بشكل تدهور قد األخرى

 .أفضل نحو على الوضع لتقييم كافية بيانات لجمع الجفاف من المتضررة المناطق وفي الحالية األحداث بسبب

 العيش كسب المبكر التعافي: ثامنا  

 الذاتي التوظيف وبرامج طارئة توظيف برامج تنفيذ خالل من العيش كسب سبل استعادة/ االستقرار لتحقيق ملحة حاجة هناك

 للمجتمعات التحتية البنية تأهيل إعادة دعم أفضل بشكل تالئم لكي البرامج هذه إعداد ويجب.  اإلنتاجية األصول وتعويض

 على والتدخالت المساعدات لتقديم المحلية المؤسسات أداء من تستفيد العامة السلع أن حيث العامة الخدمات واستعادة الصغيرة،

 في.  المتضررين للسكان الفورية االقتصادية اإلغاثة لتوفير للدخل مدرة وأنشطة هادفة لتدخالت حاجة هناك.  أوسع نطاق

 البذور) الحيوانية الثروة لدعم عاجلة لمحاصيل شخص مليون نصف من يقرب ما يحتاج الحضرية، وشبه الريفية المناطق

 نظم تأهيل إعادة(.  األخرى الحيوانية/  الزراعية والمستلزمات والدواجن الحيوانية واألعالف الزراعية، واألدوات واألسمدة

 المعلومات ونشر وتحليل جمع تعزيز القطاع على يجب.  المحاصيل إنتاج وتوسيع الستعادة ضروري صغير نطاق على الري

 .والتغذية الغذائي باألمن المتعلقة

 اإلنسانية االستراتيجية 2.3

 الهدف

 المساعدة وتوفير سوريا، في العنف أعمال من للمتضررين الحماية تعزيز هو اإلنسانية المساعدات الستراتيجية العام الهدف

.  العيش كسب سبل واستعادة الذات على االعتماد في والمساهمة األساسية االجتماعية الخدمات استعادة ودعم لهم، للحياة المنقذة

 .القطاع استجابة خطط تتضمنها سوف استراتيجية أهداف بخمسة اإلنسانية االستجابة وتسترشد

 لالستراتيجية الرئيسية العناصر 2.3.0

 تضررا األكثر السكان لمساعدة اإلنسانية االستجابة أولويات تحديد -0

 السكان إلى للحياة المنقذة المساعدات السورية السلطات مع بالتعاون وشركاؤها المتحدة األمم تقدم هذه، االستجابة خطة بموجب

 تالمساعدا لتقديم األولوية وستعطى.  االنسانية المبادئ على تقوم ومنسقة فعالة بطريقة المناسب الوقت في تضررا األكثر

 وينبغي. والتناسب والشمولية التضرر بمعايير وتسترشد والثانوية األولية االحتياجات تقييم أساس على للحياة المنقذة اإلنسانية

 والمعوقين والمسنين واألطفال والمراهقين نساء تعيلها التي األسر ذلك في بما بالمرأة، الخاصة لالحتياجات خاص اهتمام توجيه

 .الضعيفة الفئات من وغيرهم العنف وضحايا السبل، بهم تقطعت الذين والمهاجرين اللجوء وملتمسي والالجئين

 التي المناطق( 1 العنف، أعمال جراء من تأثرا األكثر المناطق( 2: مثل رئيسية لمؤشرات وفقا الجغرافية األولويات تحديد وسيتم

 عن المنقولة لألمراض وشيك انتشار حدوث بشأن مخاوف بها يوجد التي المناطق( 2 داخليا ، النازحين تجمعات أكبر تستضيف

 دمشق، وريف وحمص حلب هي األولوية ذات المحافظات المعايير، هذه على وبناء  .  المياه شبكات انهيار بسبب المياه طريق

 .الزور ودير وإدلب ودرعا،

 وتدخالت االجتماعية/ العامة الخدمات استعادة دعم نحو الموجهة التدخالت خالل من للحياة المنقذة التدخالت استكمال وينبغي

 .المحلية المجتمعات قدرة وتعزيز على الحفاظ أجل من الرزق كسب

 الشراكات وتنويع توسيع -3
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 فروع السوري، العربي األحمر للهالل. السوري العربي األحمر الهالل وقدرات عمل عالقات تعزيز لمواصلة الجهود بذل سيتم

 الشريك وهو البالد، أنحاء جميع في المتفانين المتطوعين من 21111 من وأكثر ثانوي، فرع 61 و محافظة، 21 في رئيسية

 مع التعاون أن ثبت ذلك، إلى وباإلضافة.  اإلنسانية المساعدات تقديم في الدولية الحكومية غير وللمنظمات المتحدة لألمم الرئيسي

 نطاق توسيع مواصلة يعتبر.  المساعدة تقديم نطاق توسيع في مفيد السورية الخيرية والجمعيات الحكومية غير الدولية المنظمات

 الحكومية غير المنظمات من مزيد على الموافقة على للحصول والسعي السورية الخيرية الجمعيات قدرات وبناء مع الشراكات

 الصلة ذات الحكومية الهيئات تواصل.  األولويات من تقنية، خبرة تتطلب التي القطاعات في وخاصة سوريا، في للعمل الدولية

 القدرة تعزيز أجل من البالد داخل للعمل قانونا   مخولين إضافيين شركاء مع التعاون لتبسيط ترتيبات استكشاف المتحدة واألمم

 .اإلنسانية االستجابة على

 اإلنسانية المساعدات وصول وزيادة الميداني، الوجود نطاق توسيع -2

 تعزيز الدولية الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم تواصل اإلنسانية، للمساعدات والفعال المناسب التسليم تمكين أجل من

 المراكز إلى باإلضافة.  األولوية ذات االحتياجات مواقع في الموظفين من مزيد ونشر مراكز إنشاء خالل من الميداني وجودها

 القطري الفريق يسعى. وحلب والقامشلي درعا، مثل مختارة مواقع في اإلنساني الوجود تعزيز سيتم وطرطوس، حمص في

 أنحاء جميع في المتضررين السكان إلى للوصول الدولية، الحكومية غير المنظمات وممثلي المتحدة األمم يضم الذي اإلنساني،

 المبادئ ومع 18/261 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار مع تمشيا   وذلك البلد، داخل القتال خطوط عبر ذلك في بما البالد،

 .التمييز وعدم والحيادية اإلنسان حقوق تشمل التي اإلنسانية

 اإلنسانية الشؤون لموظفي باألمان المتعلقة المخاطر تخفيف على القدرة تحسين -4

 الجهات مع بالتنسيق اتخاذها تم التي المناسبة، التدابير وتشمل.  االستجابة خطة لتنفيذ الرئيسية الشروط أحد هو الموظفين سالمة

 المستلزمات من وغيرها االتصاالت معدات واستيراد ،(الضرورة وعند المراكز، في) أمن أفراد نشر الصلة، ذات الحكومية

 .الموظفين بسالمة المتعلقة

 فعال بشكل الموارد حشد -2

 خطة وأهداف االستراتيجية األولويات مع يتطابق المناسب، الوقت وفي وكافي متوقع، لتمويل المتحدة األمم تدعو سوف

 أجل من والسورية الدولية الخيرية المؤسسات مع الشراكات لتوسيع االنسانية المساعدات صندوق استخدام سيتم.  االستجابة

 خطة إطار في اإلنسانية المساعدات مساهمات تقديم وينبغي.  المساعدات تقديم عمليات نطاق وتوسيع اإلنسانية القدرات تعزيز

 .التنمية أجل من الدولي للتعاون المتاحة الموارد حساب على تكون ال بطريقة االستجابة

 اإلدارية اإلجراءات تبسيط -6

 اإلنسانية، اإلغاثة لموظفي الدخول تأشيرات إصدار ذلك في بما اإلدارية، اإلجراءات تبسيط االستجابة لخطة الفعال التنفيذ يتطلب

 الصلة ذات الحكومية الجهات تواصل الغاية، لهذه وتحقيقا  .  اإلغاثة مراكز وإنشاء البلد، داخل اإلغاثة ومواد الموظفين وحركة

 بشكل القطري المتحدة األمم فريق انخرط.  اإلنسانية المساعدات وصول وزيادة لتسهيل مرنة ترتيبات استكشاف المتحدة واألمم

 .وتبسيطها القائمة اإلدارية اإلجراءات خريطة لرسم الخارجية الشؤون وزارة مع إيجابي

  االحتياجات تقييم وتنسيق تحسين -7



 لسوريا االنسانية للمساعدات المعدلة الخطة

31 
 

 المتحدة األمم تقوم سوف اإلنسانية، المساعدات توصيل أولويات/  أهداف ووضع اإلنسانية لالحتياجات أفضل فهم أجل من

 عليها، المتفق اآلليات إطار في الصلة ذات األخرى والهيئات السوري العربي األحمر الهالل من اإلنساني المجال في والشركاء

 وقد.  المعنية الوزارات مع القطاعية التقييمات إجراء أيضا   وستواصل.  منسقة بطريقة لالحتياجات شاملة تقييمات بإجراء

 في والفجوات لها واالستجابة االحتياجات عن الموحد اإلبالغ لتمكين الثانوية والبيانات واإلبالغ الرصد لمراجعة آليات وضعت

 .االستجابة خطة إطار

 التنسيق تعزيز -8

 الجهات جميع بين القائمة التنسيق آليات تعزيز سيتم سوريا، في اإلنسانية الشؤون منسق/  المتحدة لألمم المقيم المنسق قيادة تحت

 .الخيرية المؤسسات وكذلك الحكومية المنظمات مع سواء حد على الوطني ودون المركزي المستويين على الفاعلة،

 قطاعات متعدة القضايا في االجتماعي والنوع الحماية إدراج -9

 اإلنسانية االستجابة مجاالت جميع في إدراجها إلى تحتاج التي الشاملة المواضيع من الجنسين بين والمساواة الحماية تعتبر

 آليات إلى الناس ولجوء المعاملة وسوء االستغالل من الحد/  ومنع والفتيات، والفتيان والنساء للرجال الخاصة االحتياجات لمعالجة

 وصول ضمان إلى لسوريا المعدلة االنسانية المساعدات خطة في االجتماعي النوع على التركيز يهدف.  السلبية التكيف

 معالجة الخطة هذه في المشاريع تحاول.  والفعال الكفء االستهداف خالل من إليها الحاجة أمس في هم لمن والمزايا المساعدات

 األمن وانعدام والنزوح األزمة من المتضررين والفتيان والفتيات والنساء الرجال يواجهها التي الضعف مواطن في االختالفات

 وكيفية حاألروا إنقاذ كيفية حول بصيرة على تكون أن إلى اإلغاثة هيئات تهدف االجتماعي، النوع تحليل خالل من.  الغذائي

 من.  كرامتهم وتصون احتياجاتهم تلبي التي الضرورية األساسية الخدمات إلى والرجال والفتيان والفتيات النساء وصول ضمان

 .اإلنسانية األنشطة تنفيذ يمكن األزمة، عن الناجمة والتغيرات الثقافية المعايير فهم خالل

 اإلجراءات أولويات وتحديد المشروعات اختيار معايير 2.2

 انعدام زيادة مثل للحياة المنقذة للمساعدات والضخمة العاجلة باالحتياجات لسوريا االنسانية للمساعدات المعدلة الخطة تعترف

 الجنسي العنف وكذلك المستشفيات واستهداف العالج، استقرار وعدم اإلصابات وزيادة اإلصحاح وسائل ونقص الغذائي، األمن

 إلى القطاعات جميع في اإلنسانية االحتياجات في زيادة هناك بأن اعتراف أيضا   هناك ذلك، ومع. الجنس نوع على القائم والعنف

 التي واألضرار كبير بشكل يتزايد الذي الصحي والصرف والمياه والتعليم الصحة مثل األساسية الخدمات لتعطل نتيجة كبير حد

 على القدرة من والحد األساسية الخدمات اضطراب ويعتبر.  المتضررين السكان مع التعامل وآليات التكيف على القدرة على تؤثر

 .الراهنة للحالة رئيسي دافع التكيف وآليات التكيف

 ومناطق ساخنة نقاط هناك ذلك، ومع.  سوريا أنحاء كافة في الجغرافية المواقع جميع عبر االحتياجات انتشار أيضا ويالحظ

 من قدر وأكبر اإلصابات،/  الوفيات من عدد أعلى بها ومناطق الرئيسية، الخدمات فيها تعطلت ومناطق إليها، الوصول يصعب

 .خاصة عناية تستحق المتضررين، للسكان تركيز وأعلى األساسية، البنية تدمير

 :الصلة ذات الفاعلة الجهات جميع بين التنسيق في األولويات تحديد عملية التالية العامة المعايير توجه سبق، ما ضوء في

 العامة الخدمات استعادة على تركز التي التدخالت وفئات الحياة إلنقاذ الفورية اإلجراءات بين األولوية في تمييز يوجد ال 

 لمشروعات عالية أولوية إعطاء تم الخط، نفس في.  عالية أولوية ذات تدخالت تعتبر كلها.  المتضررين السكان وكرامة

 .األزمة هذه لسيولة نظرا المفاجئة لألزمات لالستجابة والمخزونات لإلمدادات المسبق التخزين حول التأهب جهود دعم
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 محددة مؤشرات قطاع كل وضع وقد.  المشروعات الختيار الرئيسية االعتبارات أحد هو الجغرافية األولويات تحديد 

 .محددة أدلة على بناء األولوية ذات الجغرافية مناطقهم لتحديد

 السكان تضرر مظاهر وتحديد فعال نحو على خريطة لرسم البيانات بمحدودية اعترافا   هناك نأ حين في: التضرر 

 الذين السكان من المتضررة الفئات لتحديد( تقريبية) محددة مؤشرات القطاعات وضعت واضحة، مؤشرات إلى استنادا

 دخلهم، مصادر فقدوا الذين السكان/  واألسر النازحين، السكان/  األسر مثل خاص، واستهداف عناية إلى يحتاجون

 .المنفصلين أو أسرة بدون واألطفال أطفال، يعولها التي واألسر النساء تعولها التي واألسر

 األولويات تدعم أن يمكن التي الموضوعات حسب التركيز مجاالت أيضا القطاعات حددت.   الموضوعية االعتبارات. 

 التي المناطق في المتضررين السكان إلى الوصول تعزيز لمشروعات أولوية إعطاء تم: المتضررين إلى الوصول 

 .للمساعدة الحالي النطاق توسيع أجل من إليها، الوصول يصعب

 القطاعية االستجابة خطط 4

 والزراعة األغذية 4.0

 

 معلومات أساسية

 مليون  6.8 السكان المحتاجين للمساعدة

 غذائية مباشرة،مليون يتلقون مساعدات  0 السكان المستهدفين

 يتلقون دعم زراعي ومعيشي، 055555

  الجئ فلسطيني. 055555

  

 617,912,193 دوالر أمريكي التمويل المطلوب

 7 المشروعات

وزارة الزراعة، وزارة الشئون االجتماعية، برنامج األغذية العالمي، منظمة األغذية والزراعة  الجهة المسئولة عن القطاع

 باألمم المتحدة.

برنامج األغذية العالمي، منظمة األغذية والزراعة، األونروا، الهالل األحمر السوري، الجمعيات  الجهات المشاركة

 الخيرية السورية

 وزارات الشئون االجتماعية، والزراعة، والهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين الجهات الحكومية المناظرة

االستهالك الغذائي للنازحيت داخلياً وغيرهم من المجموعات السكانية المحتاجة من خالل توفير الغذاء المناسب الهدف القطاعي: استقرار 

   .ودعم اإلنتاج الغذائي

 المخرجات المتوقعة:

تحقيق مستويات   تقديم المساعدات الغذائية العاجلة لتبية االحتياجات الغذائية العاجلة للمستفيدين المستهدفين في المحافظات المتضررة0

 مقبولة من استهالك وتنوع الغذاء والمحافظة عليها0

 تقديم دعم مناسب للزراعة وسبل المعيشة الستعادة االنتاج الزراعي ومستوى المعيشة وخفض استراتيجيات التكيف السلبية0

 تعزيز تحليل التعرض للضرر لدعم تخطيط وتنفيذ عمليات االستجابة0

 

 مليون 1.4 إجمالي من ،(1122 أبريل) مستفيد مليون 2.5 من أكثر إلى والزراعة األغذية قطاع يصل الحاضر، الوقت في

 إلى المستهدف زيادة إلى والزراعة األغذية قطاع يهدف ذلك، بعد. 1122 يونيو حتى النهائي الهدف وهو مستهدفين، مستفيد

 المشردين من منهم مليون 2.2) العام نهاية وحتى أكتوبر من شخص مليون 1.1 ثم سبتمبر، حتى يوليو من شخص مليون 2.1

 مع بالتكامل هذا يتم وسوف ،(الفلسطينيين الالجئين من 111111 وكذلك بشدة، متضررين آخرين شخص 311111 و داخليا  

 .األحمر للصليب الدولية اللجنة مثل األخرى الفاعلة الجهات تدخالت

 االحتياجات تحليل
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 العام خالل٪ 53 بنسبة الخاص، والقطاع الحكومة لدخل حيويا   مصدرا   وهي الخارجية، التجارة انخفضت ،8رسمية لتقارير وفقا

 وبلغت ؛1121 عام في أمريكي دوالر مليون264 إلى 1122 في أمريكي دوالر مليار 3.1 من الصادرات  انخفضت. الماضي

 التجارة على تؤثر التي االقتصادية العقوبات فاقمت وقد.  أمريكي دوالر مليار 22.24 حوالي 1121 عام في الصادرات قيمة

 .بالفعل الهش االقتصادي الوضع من والتمويل

 بالقمح المزروعة المساحة في٪ 11 بنسبة انخفاض إلى السورية األراضي وإستصالح الزراعة لوزارة األولية التقديرات وتشير

 سيما ال العوامل، من بعدد الزراعي اإلنتاج تأثر وقد(.  هكتار مليون 1.5 سنوات خمس متوسط) العام بالمتوسط مقارنة   والشعير

 األمن الحتياجات السريع المشترك التقييم تقديرات تشير.  ألراضيهم المزارعين من متزايد عدد هجر إلى أدى مما األمن، انعدام

 وحماة، دمشق، وريف الحسكة، في المتضررة المناطق في المزارعين من فقط٪ 41 أن إلى ،1121 عام أجري الذي الغذائي

 فإن ذلك، إلى باإلضافة.  الصيف فصل أثناء بالكامل القمح محصول حصاد من تمكنوا -الزور ودير والسويداء وحمص،

 وعدم الري، ومعدات واألسمدة البذور مثل الرئيسية الزراعية المدخالت تناقص تشمل معوقات مجموعة يواجهون المزارعين

 المتضررة المناطق في خاصة   حاسمة وهي كبيرة، أضرارا   من أيضا   الري قطاع عانى وقد.  األسعار وزيادة المياه إمدادات كفاية

 أدى ذلك، على وعالوة. القمح إنتاج مناطق أهم وتعتبر الفرات، نهر ضفاف وكذلك ،(والرقة الحسكة شمال وخاصة) الجفاف من

 األجور في زيادة إلى يؤدي مما العاملة، القوى في نقص إلى البالد من عديدة مناطق في األمن ومحدودية السكان نزوح استمرار

 .المزارعين من لكثير المالية القدرة خارج وهذا اليومية

 وارتفاع المخزون، نفاد نتيجة الريفية، األسر من للعديد الغذائي والتنوع للدخل هاما   مصدرا   وهي الحيوانية، الثروة تأثرت وقد

.  السوق أسعار من بكثير أقل المواشي بيع يتم لذلك، ونتيجة.  المحدودة البيطرية والخدمات واللوازم الحيوانات، علف أسعار

.  الحيوانية الثروة في الخسائر و الجفاف من سنوات نتيجة التحمل على قدرتهم تآكلت حيث للضرر خاص بشكل معرضون الرعاة

 أو الدواجن مزارع من العديد تدمير تم.  بالكامل رزقهم مصدر يفقدون وبالتالي بأكملها، قطعان حاجة   األكثر المزارعون يبيع

 من تقليديا   األرخص الحيواني البروتين سعر تضاعف حين في المحلية، األسواق في اإلنتاج مدخالت أسعار ارتفاع بسبب أغلقت

 .ماضيةال 21 الـ األشهر خالل الضعف من اكثر والبيض، الدجاج لحوم

 سوريا، في العيش كسب سبل لدعم مهما   مصدرا   الحيوانات توفر حيث حقيقي، قلق مصدر الحيوانية الثروة أنشطة تعطيل يمثل

 يكافح فيما الجفاف، موسم خالل للعائالت خاصة أهمية الماشية حماية تمثل. البالد من القاحلة المناطق وسكان النساء بين وخاصة

 إمدادات شبكات تأثرت وقد. األلبان ومنتجات والبيض اللحوم مثل الهامة األغذية تناول خالل من الغذائية وجباتهم لتنويع الناس

 بعد أخرى مرة الغذائية السلة أسعار تتزايد.  المناطق من العديد في األمن انعدام بسبب األسواق إلى الفعلي والوصول الغذاء

 .1121 عام نهاية في النسبي االستقرار

 األسواق في األساسية الغذائية السلع توافر انخفاض إلى والشركاء العالمي األغذية لبرنامج الميداني الرصد تقارير أشارت

 النقاط/  األزمات مناطق في داخليا   النازحين لمجموعات الكبيرة الكثافة ذات المناطق في سيما وال الخبز، ذلك في بما المحلية،

 التوريد سلسلة في كبيرة تحديات آخرون يواجه بينما األزمة، خالل المدعم الخبز تبيع التي المخابز بعض دمرت.  الساخنة

 .القمح دقيق أو الخميرة أو الوقود، توفر وعدم الرئيسية، النقل طرق على األمن النعدام بهم الخاصة

 الجئ 414111 من٪ 13 من يقرب ما كان ،1122 أبريل قبل.  األزمة من بشدة كذلك الفلسطينيين لالجئين الغذائي األمن تأثر

 عام خالل دمشق في الفلسطينية السكنية المناطق من الجماعي النزوح بجانب.  الوطني الفقر خط تحت سوريا في فلسطيني

 من٪( 61 حوالي) 111111 أن 1122 أبريل في األنروا أجرته الذي االحتياجات تقييم أشار ،1122 عام وأوائل 1121

                                                           
8
 2913تقرير لجنة تنمية وتشجيع الصادرات،  
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 يقرب ما أن األنروا وتقدر.  الغذائي األمن انعدام من يعانون وأصبحوا اإلنتاجية أصولهم فقدوا سوريا في الفلسطينيين الالجئين

 ومناطق دمشق في ملحوظ بشكل النسبة هذه ارتفاع مع األزمة، خالل نزحوا قد سوريا في الفلسطينيين الالجئين من٪ 41 من

 المسلحة االشتباكات خالل فلسطيني الجئ 241111 أصل من 221111 من يقرب ما نزح وحدها، اليرموك في.  دمشق ريف

 .1121 االول كانون ديسمبر في العنيفة

 أن حيث الوضع مراقبة في االستمرار الضروري من الريفية، المناطق في لألوضاع السريعة والتغيرات األزمة تفاعالت بسبب

 األغذية ومنظمة العالمي األغذية برنامج اتفق الصدد، هذا في.  المختلفة حافظاتالم بين بسرعة تتغير قد واالحتياجات األولويات

 هذا نتيجة تؤدي سوف. 1122 ويونيو مايو في  الغذائي واألمن المحاصيل تقييم بعثة زيارة على الزراعة وزارة مع والزراعة

 .لألزمات العالمي األغذية وبرنامج المنظمة استجابة تعديل مناسبا، ذلك كان وإذا الالزمة، المعلومات توفير إلى التقييم

 االستجابة استراتيجية

 فئات بين التضرر اختالف في النظر خالل من الحماية، بقضايا الوعي مع القطاع في اإلنسانية اإلغاثة عمليات تنفيذ يتم سوف

 وغيرهم والمعوقين السن وكبار والنساء، للنازحين، األولوية تعطى سوف للخطر، عرضة األكثر تلك بين من.  المختلفة الدخل

 الفئات مساعدة حساسيات احترام يتم بحيث االنسان حقوق على يقوم مبدئي نهج اتباع سيتم ذلك، على وعالوة. الضعيفة الفئات من

 .األمنية والعمليات التوترات تفاقم من المزيد لمنع المساعدة تقديم عند المحلية المجتمعات مختلف في النازحين من المختلفة

 يمثل المناطق بعض إلى الوصول كان حين في.  البالد في 21 الـ المحافظات جميع إلى للقطاع الجغرافية التغطية تصل سوف

 الحكومية غير والمنظمات المحلية الخيرية المؤسسات من بدعم رئيسيا ، شريكا   السوري العربي األحمر الهالل يظل سوف تحديا ،

 .المختارة الدولية

 خطة في٪ 81 من بدال   الطاقة من اليومية االحتياجات من٪ 61 إلى يصل ما لتغطية األسرية الغذائية الحصص تعديل تم

 مكمالت توفير وسيتم.  الخبز لصنع والخميرة، القمح دقيق إضافة طريق عن الغذائية السلة توسيع سيتم.  السابقة المساعدات

 استهداف يتم سوف سبتمبر، شهر خالل.  شهرا 28-8 بين أعمارهم تتراوح الذين الضعفاء لألطفال إضافية جاهزة غذائية

 البرنامج يهدف األسرية، الغذائية الحصص زيادة مع تمشيا   ذلك، بعد.  الشهر في للخطر المعرضين األطفال من 211111

 (.التغذية قطاع انظر) طفل 211111 إلى للوصول

 والمنح المباشرة الغذائية المساعدات من مزيج خالل من المتضررين الفلسطينيين لالجئين الغذائية االحتياجات بتلبية األنروا ستقوم

 األغذية توزيع يلبي سوف.  1122 عام من الثاني النصف خالل سوريا أنحاء جميع في شخص 111111 إلى لتصل النقدية

 يقرب لما وجبتين توفير سيتم للنازحين، الجماعية األونروا مالجئ في.  شخص لكل الحرارية والسعرات الغذائية االحتياجات ثلث

 11 بمعدل المتضررين األفراد من 111111 على النقدية المساعدات توزيع وسيتم.  يوم كل فلسطيني الجئ 21111 من

 .المتبقية الغذائية االحتياجات لتغطية المبلغ هذا استخدام للمستفيد ويمكن الشهر، في الواحد للشخص أمريكيا دوالرا

 والنازحين الموسميين، والعمال الماشية، ومربي المزارعين لصغار الحاسم الدعم والزراعة األغذية منظمة تقدم وسوف

 الحيوانية والثروة الزراعية األنشطة إحياء هو والهدف.  نساء تعيلها التي األسر على خاص بوجه التركيز مع المضيفة والعائالت

 811611 لحوالي ممكن وقت أقصر في الذات على واالعتماد والزراعي الغذائي األمن تحسين ضمان شأنها من التي المنتجة

 :يلي ما على الحرجة الزراعية االستجابات تركز سوف الخصوص، وجه على.  المتضررين من

 الشتوية المحاصيل زراعة موسم لدعم واألدوات واألسمدة الحبوب بذور مثل األساسية الزراعية المدخالت توفير. 

 الباقية القطعان على للحفاظ البيطري والدعم واألعالف الحيوانية األعالف توفير خالل من اإلنتاجية األصول حماية 

 .الحياة قيد على
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 المضيفة لألسر( العيش وسبل) الغذائي األمن ظروف لتحسين الدواجن وإنتاج للمنازل الخلفية المساحات زراعة 

 .النازحة والعائالت

 المعلومات وتبادل البيانات وتحليل جمع استمرار خالل من اإلنسانية المساعدات تنسيق دعم. 
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 القطاع أهداف

 األنشطة المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجي

توفير الغذاء المناسب 

للنازحين داخلياً وغيرهم 

 من السكان المحتاجين 

بهدف استقرار 

الغذائي مع استهالكهم 

دعم االنتاج الغذائي في 

 نفس الوقت0

  تقديم المساعدات الغذائية

العاجلة للمستفيدين 

المستهدفين في المحافظات 

 المتضررة0

  الحفاظ على مستويات

مقبولة من االستهالك 

 الغذائي وتنوع الغذاء0 

  تقديم مستويات مناسبة من

المواد غير الغذائية لدعم 

 انتاج الغذاء0

 تفيدين عدد المس

 المستهدفين في كل موقع0

  تلقي المتضررين من

النازحين داخلياً والسكان 

المحليين األكثر احتياجاً 

للمساعدات الغذائية وغير 

 الغذائية0

  تقديم السلة الغذائية في

 التوقيتات المحددة0

  الوصول إلى والحفاظ على

مستويات مناسبة من 

 االستهالك الغذائي0

 رين عدد المستفيدين المختا

الذين ينتجون  الغذاء 

 لالستهالك الذاتي0

 0تحديد المستفيدين حسب كل فئة متضررة 

  وضع قائمة بالمستفيدين من برنامج

األغذية العالمي ومنظمة األغذية 

 والزراعة0

  توزيع الحصص الغذائية على المستفيدين

بواسطة الشركاء حسب الخطة 

 الموضوعة0

  واألسر متابعة الزيارات لمراكز التوزيع

 المستفيدة0

  متابعة مستويات التضرر من خالل أنظمة

 رصد حالة األمن0

  ،توزيع المدخالت الزراعية )مثل البذور

واألسمدة، والمنتجات البيطرية( لضمان 

  استمرار انتاج الغذاء للسكان المتضريين0

توسيع النطاق الجغرافي 

وتغطية المستفيدين من 

خالل زيادة الشراكات مع 

ء الدوليين الشركا

 والمحليين0

  ًتعديل خطة االستجابة طبقا

لزيادة االحتياجات وتضخم 

  عدد المستفيدين0

  زيادة التغطية الجغرافية

للوصول إلى السكان الذين 

األمن  يعانون من انعدام

الغذائي في جميع 

 المحافظات0

 

  زيادة عدد المناطق

المتضررة التي أمكن 

 الوصول اليها0

  ميدانية التوصل التفاقيات

مع شركاء جدد )منظمات 

دولية غير حكومية 

ومنظمات محلية/ جمعيات 

 خيرية(0

  تحديد شركاء جدد )شركاء دوليين

 ومحليين(0

 0توقيع اتفاقيات على المستوي المحلي 

  القيام بزيارات ميدانية للمواقع الجديدة

 وتنظيم المستفيدين0

  مقابلة المستفيدين لمعرفة آراءهم حول

 لمقدمة0المساعدات ا

المساهمة في تحسين 

األمن الغذائي 

للمجموعات المتضررة 

)صغار المزارعين، 

مربي الماشية، النازحين 

داخلياً والعائالت 

المضيفة( من خالل انتاج 

المحاصيل والثروة 

الحيوانية وزراعة 

المساحات الخلفية 

 للمنازل0

  زيادة انتاج المحاصيل

بواسطة صغار المزارعين 

 لمستهدفة0في المناطق ا

  المحافظة على الثروة

الحيوانية لصغار 

  المزارعين0

  إنشاء وتشغيل وحدات انتاج

الغذاء في الفناء الخلفي 

للنازحين داخلياً واألسر 

 المضيفة0

  عدد المزارعين الصغار

الذين عادوا النتاجهم 

 للمحاصيل0

  عدد األسر الذين تم الحفاظ

 على ثروتهم الحيوانية0

 دفة الذين عدد األسر المسته

يحصلون على طعامهم من 

زراعة الفناء الخلفي 

 لمنازلهم0

  تقديم المدخالت الزراعية لدعم صغار

 المزارعين0

  تقديم أعالف الحيوانات والخدمات

 البيطرية الالزمة لصغار المزارعين0

  تزويد النازحين داخلياً واألسر المضيفة

 بمدخالت زراعة المنازل0

  أفضل سبل تنفيذ حمالت توعية حول

 الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية0

ضمان جمع وتحليل 

البيانات والنشر المناسب 

لمعلومات األمن الغذائي/ 

   كسب الرزق0

  زيادة عدد تقييمات األمن

 الغذائي وأنشطة المتابعة0

  إعداد وتوزيع تقارير األمن

   الغذائي على الشركاء0

  عدد التقييمات وأنشطة جمع

 تم تنفيذها0 البيانات التي

  عدد التقارير والمستندات

ذات الصلة التي تم تبادلها 

 بين الشركاء0

 0تنفيذ بعثات لتقييم األمن الغذائي 

 0جمع وتحليل ونشر البيانات 

  المراجعة المستمرة واستخدام معلومات

األمن الغذائي بواسطة الشركاء 

 والمؤسسات األخرى0

  متابعة المصادر الرئيسية للمعلومات

اعية واالقتصادية والتغذوية وسبل الزر

 كسب العيش0

  تنفيذ التدريب على إجراء التقييمات

لموظفي الشركاء بما فيها التوعية 

 بالقضايا المتلعقة بالنوع االجتماعي0

 

 



 لسوريا االنسانية للمساعدات المعدلة الخطة

32 
 

 الجغرافية التغطية

تغطي المساعدات الغذائية المحافظات األربعة عشر في البالد.  سوف يدعم القطاع المزارعين في محافظات درعا، وريف  سوف

دمشق، وحمص، وحماة، وإدلب، والرقة، والحسكة ودير الزور بالمدخالت الزراعية الهامة )البذور، واألدوات، واألسمدة(.  

لزور والرقة والحسكة وحمص سوف يستفيدون من علف الحيوانات والخدمات مربو الماشية المتضررين في محافظات دير ا

البيطرية النقاذ الثروة الحيوانية.  سوف يتسلم النازحون داخليا  واألسر المضيفة في محافظات حلب وإدلب وحماة وريف دمشق 

 باستغالل األفنية الخلفية للمنازل. والرقة والحسكة وديرالزور علف للدواجن والمنتجات الزراعية للبدء في انتاج الغذاء 

 

برنامج  الموقع

 األغذية

منظمة 

 األغذية

 األونروا

  X X الحسكة

  X X الرقة

 X X X حلب

  X X ديرالزور

 X X X حمص

 X X X ريف دمشق

 X  X دمشق

   X السويداء

 X X X درعا

   X القنيطرة

   X طرطوس

 X X X حماة

 X  X الالذقية

  X X إدلب

 

 0: للمشروعات اإلجمالي العدد

 .أمريكي دوالر 050.255.523 القطاع داخل المشروعات لتنفيذ التمويل احتياجات إجمالي يبلغ

 (.مشروع لكل الكاملة والتفاصيل مشروع كل لتمويل الحالي الوضع لمعرفة 5 الملحق انظر)

 اللجنة العليا لإلغاثة الجهاز الحكومي

  األغذية العالمي برنامج الجهة الطالبة

 للسكان المتضررين من عدم االستقرار في سوريا المساعدات الغذائية العاجلة اسم المشروع

 للسكان المتضررين. تقديم المساعدات الغذائية العاجلة المنقذة للحياة ودعم سبل العيش  الهدف

 من السكان المتضررين. 0.555.555 المستفيدين

الزراعة، وزارة الشئون االجتماعية، الهالل األحمر السوري، المنظمات الدولية غير وزارة  المشاركين

 الحكومية والجمعيات الخيرية السورية المشاركة.

الميزانية )دوالر 

 أمريكي(

467,559,213 

  

  الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين الجهاز الحكومي

 لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا(وكالة األمم المتحدة  الجهة الطالبة

  تقديم المساعدات الغذائية  لالجئين الفلسطينيين المتضررين. اسم المشروع

   دعم الالجئين الفلسطينيين المتضررين من خالل تقديم المساعدات الغذائية الطارئة.  الهدف
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 شخص  420,000 المستفيدين

 الالجئين الفلسطينيين الهيئة العامة لشؤون المشاركين

الميزانية )دوالر 

 أمريكي(

43,667,777 

  

 الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين الجهاز الحكومي

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا( الجهة الطالبة

 غير الغذائيةتقديم المساعدات النقدية لشراء الغذاء والمواد  اسم المشروع

دعم معيشة الالجئين الفلسطينيين المتضررين من خالل توفير المساعدات النقدية لشراء الغذاء بمبلغ   الهدف

 دوالر أمريكي لكل فرد شهرياً. 55

 شخص  420,000 المستفيدين

 الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين المشاركين

الميزانية )دوالر 

 أمريكي(

73,205,203 

  

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي  الجهاز الحكومي

 منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة  الجهة الطالبة

 الدعم العاجل النتاج المحاصيل في المجتمعات الزراعية الريفية  اسم المشروع

دعم استئناف انتاج المحاصيل في أكثر المجتمعات الزراعية المتأثرة في محافظات درعا وريف   الهدف

دمشق وحمص وحماة وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور من خالل تقديم مدخالت زراعية مهمة 

 )البذور واألدوات واألسمدة(. 

 أسرة(. 52555شخص )أو  555555 المستفيدين

 وزارة الزراعة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والجمعيات الخيرية السورية.  المشاركين

الميزانية )دوالر 

 أمريكي(

17,540,000 

  

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي الجهاز الحكومي

 منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة الجهة الطالبة

االستجابة العاجلة الستعادة/ استدامة األمن الغذائي للعائالت الفقيرة التي تمتلك قدراً ضئيالً من الثروة  اسم المشروع

 الحيوانية التي تأثرت باألحداث الجارية. 

المساهمة في حماية الثروة الحيوانية األساسية وزيادة توافر منتجات الثروة الحيوانية لمربي الماشية   الهدف

المتضررين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحمص من خالل توفير علف الحيوانات 

 والخدمات البيطرية للماشية المتبقية. 

 أسرة(  30055شخص )أو  500555 المستفيدين

 وزارة الزراعة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والجمعيات الخيرية السورية. اركينالمش

الميزانية )دوالر 

 أمريكي(

9,750,000 

  

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي الجهاز الحكومي

 منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة  الجهة الطالبة
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 المساعدة العاجلة لدعم صغار المزارعين الفقراء المتأثرين باألحداث الحالية.  اسم المشروع

زيادة توافر الخضراوات ومنتجات الدواجن للنازحين داخلياً واألسر المضيفة في محافظات حلب   الهدف

وإدلب وحماة وحمص وريف دمشق ودير الزور من خالل توفير مستلزمات إنتاج الدواجن 

 للبدء في انتاج الغذاء باستغالل الفناء الخلفي للمنازل.والخضراوات 

 أسرة(.  55555شخص )أو  500555 المستفيدين

 وزارة الزراعة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والجمعيات الخيرية السورية. المشاركين

الميزانية )دوالر 

 أمريكي(

5,140,000 

  

 األراضي وزارة الزراعة واستصالح الجهاز الحكومي

 منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة  الجهة الطالبة

 دعم وضع برامج غذائية وزراعية عاجلة فعالة وتتميز بالكفاءة في سوريا.  اسم المشروع

دعم الفهم األفضل لألمن الغذائي وظروف المعيشة للسكان المتضررين باألزمة في سوريا من خالل   الهدف

 لبيانات لوضع برامج قائمة على الدليل للتدخالت االنسانية. جمع وتحليل ونشر ا

 ال يوجد المستفيدين

 وزارة الزراعة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والجمعيات الخيرية السورية. المشاركين

الميزانية )دوالر 

 أمريكي(

1,050,000 

 

 الغذائية غير والمواد المأوى 4.3

 

 معلومات أساسية

 مليون  6.8 المحتاجون للمساعداتالسكان 

 مليون  3.67 السكان المستهدفون

 دوالر أمريكي 343,112,899  التمويل المطلوب

 18 المشروعات

 وزارة اإلدارة المحلية، المفوضية العليا لشئون الالجئين  الجهة الرئيسية في القطاع

اإلنمائي، المفوضية العليا لشئون الالجئين، األنروا، صندوق األمم اليونيسف، برنامج األمم المتحدة  الهيئات المشاركة

 PU, SIF مجلس الالجئين الدنمركي، ، منظمة الهجرة الدولية، المتحدة للسكان، هابيتات

في سوريا،  وزارة الشئون االجتماعية، وزارة اإلدارة المحلية، الهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين الجهة الحكومية المناظرة

 والبلديات. 

 

 مؤقتة، بدائية مالجئ في الشاغرة المناطق في أو مضيفة عائالت مع إما حالياً  سوريا في داخلياً  المشردين السكان غالبية يعيش

 ذلك في بما( بناؤه يكتمل لم أو مهجور منها كثير) معتمدة وغير عشوائية جماعية مالجئ أو المهجورة، والمنازل الشقق في والسكن

 ولكنهم تضرراً، أقل مناطق في منازل األسر بعض استأجرت وقد.  المستشفيات وحتى التعليمية والمؤسسات الرياضية المراكز

 الخيرية المنظمات تساعد المناطق، بعض في.  ومواردهم مدخراتهم استنزاف بسبب اإليجار دفع في االستمرار في صعوبة يجدون

 الوسائل لتحديد اآلليات لهذه أفضل فهم على للحصول الضروري من.  مأوى لهم ليس لمن البيوت تأجير في األفراد المتبرعين أو

 من العظمى الغالبية على يؤثر وهذا هويتهم تثبت وثائق يحملون ال الكثير هناك اآلن حتى.  المناسب والمأوى الدعم لتوفير الفعالة

 .داخلياً  النازحين
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 التقديرات أشارت ،5555 مارس قبل. األزمة جراء من خطير بشكل الفلسطينيون الالجئون تأثر السوريين، السكان إلى باإلضافة

 بشكل انخفضت لألزمة، ونتيجة.  الوطني الفقر خط تحت سوريا في فلسطيني الجئ 252.555 أصل من٪ 50 نحو أن إلى

 دمشق في السكنية المناطق من للفلسطينيين الجماعي التهجير وبجانب.  الضعيفة األقلية هذه بين والمواجهة التكيف آليات جوهري

 من٪( 55 حوالي) 055.555 أن 5553 أبريل في األنروا أجرته لالحتياجات أشارتقييم ،5553 عام وأوائل 5555 عام خالل

٪ 25 حوالي أن األنروا تقدر.  الغذائي األمن انعدام من يعانون وأصبحوا اإلنتاجية أصولهم فقدوا سوريا في الفلسطينيين الالجئين

 في.  دمشق ريف ومناطق دمشق في النازحين الالجئين نسبة زيادة مع حاليا، نازحون هم سوريا في الفلسطينيين الالجئين من

 ديسمبر في العنيفة المسلحة االشتباكات خالل فلسطيني الجئ 525.555 أصل من 535.555 من يقرب ما نزح وحدها، اليرموك

 مستلزمات مثل األساسية، المنزلية والمستلزمات والمأوى المساعدة على للحصول ملحة حاجة اآلن هناك.  5555 االول كانون

 .الشتاء لفصل الالزمة المواد ذلك في بما الضروريات من وغيرها والمالبس والفرش، الطبخ، ومعدات النظافة،

 فتحوا حيث األحداث من المتضررة المناطق من فروا الذين الناس مع التضامن في وتقليدياً  كبيراً  كرماً  السوريين السكان أظهر وقد

 المحلية، والمجتمعات المضيفة، األسر تقدمها التي والمساعدة الضيافة في التوسع تم.  مواردهم معهم وتقاسموا منازلهم لهم

 لمحدودية نظراً  متزايدة لضغوط السابقة الدعم وآليات شبكات تتعرض ذلك، ومع.  المحلي والمجتمع والخيرية الدينية والمنظمات

 العائالت لهذه المستمرة المساهمة لتمكين الدعم آليات ووضع بهذا االعتراف من البد. المحلية والمجتمعات المضيفة العائالت موارد

 .المضيفة والمجتمعات

 جماعي ملجأ 525 من أكثر في( أسرة 33555) فرد 503050 استيعاب سيتم ،5553 مايو 55 حتى المحلية، اإلدارة لوزارة ووفقا

 الناس هؤالء.  للسكن األصدقاء أو العائلة من دعم لديهم ليس والذين منازلهم فقدوا الذين الناس من ومعظمهم سوريا، في معتمد

 المالجئ هذه من العديد.  اليوم سوريا في للنازحين اإلجمالي العدد من٪ 0 حوالي المتضررة، الحاالت من كبيراً  عدداً  يمثلون

 غير مالجئ في يعيشون الذين وعدد المأوى، طريقة على بناءً  الضرر حجم تصور يمكن. صحية وغير بالسكان مكتظة الجماعية

 مع المقيمين والناس المساعدة، على تحصل والتي الرسمية، المالجئ في الناس عدد خالل ومن العراء، في أو للنازحين رسمية

 لإليواء تستخدم التي العامة والمباني الجماعية المالجئ تحتاج.  بديلة مساكن استئجار على النازحة األسر وقدرة مضيفة، عائالت

 عام من األخير والربع األول خالل التركيز أيضا يجب.  وآمنة وصحية مالئمة معيشية ظروف لتوفير وتعديالت إصالحات إلى

 .البرد ضد" شتوي" مأوى ضمان على 5553

 الذين السوريون عبر بينما بناء، إعادة أو تأهيل إعادة إلى حاجة في وهي التدمير أو للتلف المنازل من العديد تعرض وبالمثل،

 المساكن، بناء إعادة وأدوات اإليواء، مواد وتوفير. ديارهم إلى العودة في قوية رغبة عن األحيان من كثير في منازلهم غادروا

.  مجتمعاتهم في اإلدماج إعادة/  والعودة سكن، على العثور في األسر هذه لدعم اإلعمار إعادة/  التأهيل إعادة وقسائم السكن، ومنح

 على والتوافق معايير وضع في السلطات، مع جنب إلى جنبا العمل، بدأت التي التقنية العمل مجموعات خالل من ذلك ويجري

 .البناء مواد وتركيب لتوزيع الممارسات أفضل

 وكبار واألطفال النساء المثال سبيل على الخاصة، االحتياجات وذوي محددة مجموعات مساعدة على أكبر بصورة التركيز يتم

 بما المختلفة باألنشطة داخلياً  النازحين لدعم الجماعية المراكز في اجتماعية أماكن إنشاء ويجري.  اإلعاقة ذوي واألشخاص السن

 مساعدة إلى باإلضافة النقدية المساعدات وتركز.  والتعليم واالجتماعية، النفسية المشورة وتقديم والصحة، المجتمع، خدمة ذلك في

 .المتضررة الفئات مساعدة على الغذائية، غير المواد/ المأوى
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 :والمستهدفين المتضررين السكان

 المساعدات نقل يزال ال حيث متزايد، نحو على صعوبة أكثر المتضررين للسكان الوصول أصبح األمني، الوضع لتدهور نظراً 

 المساعدات وصول وكذلك التنقل حرية.  اإلنسانية المساعدات نهب حوادث ذلك في بما تحدياً، يمثل العادي النقل وكذلك اإلنسانية،

 في سيما وال المنطقة من كثيرة أجزاء في األساسية السلع ندرة إلى ذلك أدى وقد. البالد من المناطق بعض في محدودة اإلنسانية

 قبل من رسمياً  بها المعترف الجماعية المالجئ في المقيمين السكان يمثل.  الحكومية غير القوات عليها تسيطر التي المنطقة

 للتدخل أخرى وسائل دراسة تم الجماعية، المالجئ هذه تأهيل إعادة إلى باإلضافة.  داخلياً  النازحين األشخاص من فقط٪ 0 الحكومة

 الذين مثل) الجماعية المالجئ خارج يعيشون الذين داخلياً  النازحين لدعم اإليواء مواد وتوفير اإليجار دعم مثل المأوى مجال في

 .لهم المالئمة اإلقامة أماكن يجدوا ولم( والريفية الحضرية المناطق في رسمية غير مساكن أو مضيفة أسر مع يعيشون

/ المأوى قطاع في العامل الفريق فإن السياقات، الختالف نظرا االحتياجات في االختالفات عن فضال االعتبار، في سبق ما أخذ مع

 المساعدات خطة بموجب( األحمر للصليب الدولية واللجنة IFRC  األحمر للصليب الدولي االتحاد باستثناء) الغذائية غير المواد

 فلسطيني الجئ 550،555 ذلك في بما الغذائية غير بالمواد سكانال من مليون 3.00 تزويد يستهدف لسوريا العاجلة االنسانية

 وباإلضافة.  المأوى لتوفير الضرورية التدخالت بمختلف( أسرة 00،255) نازح 305255 وحوالي األزمة، استمرار من متضرر

 .محددة احتياجات تلبية تستهدف التي المالية بالمساعدات المتضررين من 5555555 حوالي تزويد ذلك، إلى

 :االستجابة استراتيجية

 الذين للمحتاجين األساسية المحلية االحتياجات وتلبية الفوري المأوى لضمان والمأوى الغذائية غير المواد عمل فريق يهدف

 .سوريا في الحالية األزمة بسبب النازحين أو/  و يتأثرون

 شريكاً  السوري العربي األحمر الهالل يظل حين في.  السورية الخيرية الجمعيات بواسطة الغذائية غير المواد توزيع ويجري

 المناطق في التواصل وشبكات أخرى محلية وكاالت مع الشراكات توسيع جرى الغذائية، غير المواد توزيع في ورائداً  رئيسياً 

 القوي وجودها من الوكاالت بعض زادت المختلفة، القطاعية أنشطتها إلى باإلضافة ذلك، على عالوة.  الماضي العام خالل الريفية،

 القدرة في التقدم من مزيد وكذلك المحلي، والمجتمع المحليين الشركاء مع المشاركة من بالمزيد يسمح والذي عملياتها، مناطق في

 اصلالتو تعزز التي التخزين مرافق/  مستودعاتها في الالمركزية تطبيق أيضاً  الوكاالت بعض تدرس. للمستفيدين الوصول على

 عندما ولكن، المحلية، للمشتريات أيضاً  األولوية إعطاء سيتم.  الطارئة لالحتياجات السريعة االستجابة تضمن وكذلك الجغرافي

 تقييم لتعزيز الشركاء مع التعاون اإلغاثة وكاالت تواصل.  دولياً  السلع شراء سيتم مطلوبة، والوقت والكمية الجودة معايير تكون

 .التوزيع عن واإلبالغ والرصد الغذائية، غير المواد في األولوية ذات المجاالت/  احتياجات استكمال ذلك في بما االحتياجات

 عالوة.  داخلياً  للنازحين الحالية المأوى احتياجات لتلبية استكشافها وينبغي المأوى تدخالت من ضرورية متنوعة مجموعة هناك

 وضع يعتبر الرسمية، غير السكانية والتجمعات المدن في التحتية والبنية المساكن من العظمى الغالبية تضرر إلى بالنظر ذلك، على

 التدخالت لتعزيز األهمية بالغ أمر للنازحين العشوائية المناطق تأهيل إعادة ذلك في بما المتضررة للمدن الحضرية الخطط

 الخدمات تنظيم يتم حيث( الحكومة قبل من رسمياً  بها المعترف) الجماعية المالجئ تأهيل إعادة يستمر سوف.  المدن في المتكاملة

 الفئات لهذه المحددة االحتياجات لتلبية المأوى إدارة مع الوثيق بالتنسيق تكون سوف وهذه األنشطة، من وغيرها المجتمعية

 المستعدين أولئك ذلك في بما الجماعية، المالجئ خارج يعيشون الذين ألولئك المأوى احتياجات القطاع يدعم سوف.  الضعيفة

 ذلك، إلى باإلضافة.  الالزمة واألدوات اإليواء ومواد البالستيكية األغطية من تتألف المأوى مستلزمات توفير خالل من للعودة،

 الخروج على النازحين مساعدة إلى أساساً  المشروع يهدف.  الجماعية المالجئ/  العائلية الوحدات لبناء الرائد المشروع متابعة سيتم

 األحمر الهالل إشراك الغذائية، غير المواد توزيع في الحال هو كما وسيجري،.  المدارس تعمل أن يمكن بحيث المدارس، من
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 واألراضي المساكن قضايا توفر سوف.  والمجتمع الصلة ذات األخرى والشركاء السورية الخيرية والجمعيات السوري، العربي

 ومنع منازلهم، مغادرة على أجبروا الذين أولئك ملكية حقوق على والحفاظ المأوى، تدخالت لتنفيذ الالزمة المعلومات والممتلكات

 .الحقوق هذه تقويض على التدخالت هذه تأثير

 واالحتياجات المأوى متطلبات كل تغطية يمكن ال واسع، نطاق على الغذائية غير المواد وتوزيع المأوى تدخالت تتم حين في

 غير المواد وتوزيع المأوى أنشطة الستكمال النقدية المساعدات توفير يتم.  العينية المساعدة هذه تقديم خالل من للناس المحلية

 .الغذائية

 بقطاع تتعلق  5553 لسوريا العاجلة االنسانية المساعدات خطة من مشروعات لديهما للسكان المتحدة األمم وصندوق اليونيسيف

.  القطاعات جميع بين والتنسيق األخرى القطاعات إطار في المشروعات تلك عرض سيتم ذلك، ومع والمأوى، الغذائية غير المواد

 عند الضرورية األساسية الخدمات مع دعمها يتم التي المأوى حلول تكامل لضمان األخرى القطاعات مع الوثيق التنسيق يتم سوف

 .العيش وسبل المبكر والتعافي والزراعة، واألغذية والحماية، الصحي، والصرف المياه قطاعات خاصة، وبصفة االقتضاء،

 

 أهداف القطاع

 الهدف المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجي

  تلبية احتياجات المأوى

والسكن العاجلة واألساسية 

للسكان الذين يحتاجون 

 إليها0 

  المواد غير الغذائية األساسية

المقدمة لمن تركوا منازلهم 

   وللعائالت المضيفة0

  عدد المستفيدين الذين

  تلقوا مساعدات

 3.67  فرد مليون 

  حصول األسر التي تركت منازلها

  على مأوى مؤقت مناسب0

  عدد المالجئ التي تم

 إعادة تأهيلها

 469  ملجأ 

  عدد المالجئ العائلية

 التي تم بناؤها0

 700  مالجئ للعائالت 

  توزيع مستلزمات المأوى

لمساعدة النازحين داخلياً الذين 

يعيشون خارج المالجئ 

بما فيهم المستعدون الجماعية 

 للعودة لمنازلهم0 

  عدد مستلزمات المأوى

 التي تم توزيعها0
 

 25,200    مجموعة مستلزمات

 إيواء0

  دعم األسر المتضررة

لتلبية المواد بالمساعدات النقدية 

الالزمة للمأوى غير الغذائية 

وغيرها من االحتياجات المنزلية 

العاجلة والنفقات األسرية 

   الجارية0

  عدد األسر المتضررة

التي تلقت مساعدات 

 نقدية0

 257,650  أسرة 

 

 المحافظة حسب المركزة التغطية

 عدد الوكاالت المواد غير الغذائية  -شركاء مجموعة عمل المأوى  المحافظة

المفوضية، األونروا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق السكان، هبيتات، مجلس الالجئين الدنمركي،  حلب

PU.منظمة الهجرة الدولية ، 

8 

 4 ، منظمة الهجرة الدولية.SIFالمفوضية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  الحسكة

 2 ، صندوق السكان.برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الرقة

 1 ، منظمة الهجرة الدولية. SIF السويداء

المفوضية، األنروا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة للسكان، مجلس الالجئين  دمشق

 الدنمركي، منظمةالهجرة الدولية. 

7 

المفوضية، برنامج األمم المتحدة االنمائي، صندوق السكان، األونروا، هابيتات، اليونيسف، مجلس  ريف دمشق

 ، منظمة الهجرة الدولية.SIFالالجئين الدنمركي، 

9 

 SIF  5المفوضية، األنروا، برنامج األمم المتحدة االنمائي، مجلس الالجئين الدنمركي،  درعا
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 5 ، منظمة الهجرة الدولية. SIFبرنامج األمم المتحدة االنمائي، هابيتات، اليونيسف،  دير الزور

 4 ، منظمةالهجرة الدولية.PUاألنروا، برنامج األمم المتحدة االنمائي،  حماة

، PU, SIFالمفوضية، األنروا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، هابيتات، مجلس الالجئين الدنمركي،  حمص

 منظمة الهجرة الدولية. 

8 

 2 منظمة الهجرة الدولية،  برنامج األمم المتحدة االنمائي.  إدلب

 2  األنروا، منظمة الهجرة الدولية. الالذقية

 1 اليونيسف  القنيطرة

 4 ، منظمة الهجرة الدولية. PUالمفوضية، هابيتات، اليونيسف،  طرطوس

 2 المفوضية، منظمة الهجرة الدولية.  أخرى

 

 أمريكي دوالر 303.555.522 بلغت القطاع في مشروعات لتنفيذ التمويل متطلبات إجمالي

 (.المشروعات وتفاصيل مشروع لكل التمويل لحالة 5 الملحق انظر)

 وزارة الشئون االجتماعية الجهاز الحكومي

 الالجئينالمفوضية العليا لشئون  الجهة الطالبة

 توفير المواد غير الغذائية اسم المشروع

 توفير المواد غير الغذائية األساسية للنازحين داخلياً واألسر المضيفة مع التركيز على ذوي االحتياجات الخاصة.   األهداف

 شخص(. 3.555.555)أسرة سورية  055.555   المستفيدين

الهالل األحمر السوري، وزارة الشئون االجتماعية، وزارة اإلدارة المحلية، المنظمات غير الحكومية الدولية  المشاركين

 والجمعيات الخيرية السورية. 

 182,263,800 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الزراعة الجهاز الحكومي

 المفوضية العليا لشئون الالجئين الجهة الطالبة

 توفير المواد غير الغذائية لالجئين الفلسطنيين المشروعاسم 

 توفير المواد غير الغذائية ألسر وأطفال الالجئين المتضررين.  األهداف

 طفل.  20.500شخص( و 500.005أسرة ) 35.530  المستفيدين

 وزارة الزراعة المشاركين

 12,995,009 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االججتماعية، وزارة اإلدارة المحلية، البلديات.  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة االنمائي  الجهة الطالبة

  توفير المواد غير الغذائية للسكان المتضريين واألسر المضيفة. اسم المشروع

 توفير المواد غير الغذائية للسكان المتضريين واألسر المضيفة.  األهداف

 أسرة(. 05.555شخص ) 555.555  المستفيدين

وزارة الشئون االجتماعية، المنظمات غير الحكومية الدولية والجمعيات الخيرية السورية وهيئات اإلغاثة  المشاركين

 واإليواء المحلية. 

  4,000,249 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزراة اإلدارة المحلية الجهاز الحكومي

 العليا لشئون االلجئينالمفوضية  الطالبةالجهة 

 إعادة تأهيل وبناء المالجئ االجتماعية وتوزيع مستلزمات اإليواء.  اسم المشروع

 تحسين ظروف اإليواء وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للنازحين داخلياً.   األهداف
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أسرة( من خالل بناء  055شخص ) 3255ملجأ جماعي و 325أسرة( في  35.555شخص ) 522.555  المستفيدين

 أسرة( من توزيع مستلزمات اإليواء واإلصالح عند الضرورة.  55.055شخص ) 23555 –المالجئ العائلية 

وزارة اإلدارة المحلية، وزارة الشئون االجتماعية، الهالل األحمر السوري، المنظمات الدولية غير الحكومية  المشاركين

 والجمعيات الخيرية السورية. 

 19,702,980 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزراة اإلدارة المحلية الجهاز الحكومي

 العليا لشئون االلجئينالمفوضية  الجهة الطالبة

 توفير المساعدة المالية لالحتياجات المنزلية واألسرية  المشروع اسم

توفير المساعدات النقدية لدعم االحتياجات المنزلية واألسرية المتنوعة، غير المغطاة من خالل توزيع المواد غير   األهداف

 الغذائية الموحدة ومشروعات المأوى مع التركيز على ذوي االحتياجات الخاصة. 

 أسرة(.  555.555شخص ) 255.555  المستفيدين

وزارة اإلدارة المحلية، وزارة الشئون االجتماعية، المحافظات، الهالل األحمر السوري، المنظمات الدولية غير  المشاركين

 الحكومية والجمعيات الخيرية السورية. 

 16,703,770 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 الزراعةزارة و الجهاز الحكومي

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا(.  الجهة الطالبة

 توفير المأوي لالجئين الفلسطينيين المتضررين.  اسم المشروع

 تقديم الحد األدنى من مساعدات المأوى المؤقتة لألسر الذين تضررت أماكن إيوائهم.    األهداف

 أسرة متضررة.  02.523  المستفيدين

 وزارة الزراعة المشاركين

 25,551,013 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 زارة الزراعةو الجهاز الحكومي

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا(.  الجهة الطالبة

 تقديم المساعدات النقدية العاجلة لشراء المواد غير الغذائية.  اسم المشروع

دعم معيشة الالجئين الفلسطينيين المتضررين من خالل تقديم مساعدات نقدية لشراء المواد غير الغذائية بمعدل   األهداف

 دوالر للفرد في الشهر.  55

 .أسرة( 553.055الجئ فلسطيني ) 055.555  المستفيدين

 وزارة الزراعة. المشاركين

 41,218,818 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية.  الحكوميالجهاز 

 Première Urgence (PU) الجهة الطالبة

 تحسين الظروف المعيشية لألسر النازحة المتأثرة باألزمة في محافظات حمص وحماة وطرطوس وحلب.  اسم المشروع

ملجأ جماعي لتوفير  55أسرة من األسر المتضررة من األزمة بمواد اإليواء العاجلة وإعادة تأهيل  5555تزويد   األهداف

 إقامة الئقة للنازحين السوريين المتضررين من األزمة. 

 شخص  55.555  المستفيدين

 وزارة اإلدارة المحلية   المشاركين

 1,027,200 الميزانية )دوالر أمريكي(
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 وزارة الشئون االجتماعية  الجهاز الحكومي

 Première Urgence (PU) الجهة الطالبة

 تقديم المساعدات االنسانية العاجلة للسكان المتضررين من األزمة في سوريا.  اسم المشروع

من األسر المتضررة من األزمة بأدوات النظافة الشخصية ومستلزمات الشتاء في محافظات  055.555تزويد   األهداف

 حمص وحماة وطرطوس ودمشق وريف دمشق وحلب. 

 شخص من المتضررين.  355.555  المستفيدين

 الهالل األحمر السوري.  المشاركين

 2,731,710 الميزانية )دوالر أمريكي(

 وزارة الشئون االجتماعية الحكوميالجهاز 

 مجلس الالجئين الدنمركي الجهة الطالبة

 توفير المواد األساسية غير الغذائية للنازحين واألسر المتضررة في سوريا. اسم المشروع

ومستلزمات مساعدة النازحين واألسر السورية المتضررة لتلبية االحتياجات العاجلة من المواد غير الغذائية   األهداف

 الشتاء في دمشق وريف دمشق وحمص وحلب ودرعا.

 من النازحين داخلياً  555.555  المستفيدين

 الهالل األحمر السوري المشاركين

 6,773,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )هابيتات(  الجهة الطالبة

 الدعم الفني لإليواء وتقييمات األضرار السكنية في المدن السورية  اسم المشروع

تنفيذ تقييمات لألضرار في السكن والمأوى في المدن السورية وتقديم الدعم الفني للبلديات والمحافظات وشركاء   األهداف

 االسكان لتوفير المأوى. 

 من السكان.  055.555اإلجمالي:   المستفيدين

 من األطفال.  525.555

 من النساء. 502.555

 وكاالت األمم المتحدة، الجمعيات الخيرية السورية، وقادة المجتمعات المحلية.  المشاركين

 1,126,600 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية  الجهاز الحكومي

 فرنسا - SIF الجهة الطالبة

 إعادة تأهيل المالجئ الجماعية  اسم المشروع

 ضمان توافق اإلقامة في المالجئ الجماعية مع الحد األدنى من المعايير اتي حددتها وزارة اإلدارة المحلية.   األهداف

 شخص  50.555   المستفيدين

 الهالل األحمر السوري ووزارة اإلدارة المحلية.  المشاركين

 1,203,750 الميزانية )دوالر أمريكي(

 االجتماعيةوزارة الشئون  الجهاز الحكومي

 فرنسا - SIF الجهة الطالبة

 االستجابة السريعة للحاالت الطارئة اسم المشروع

 تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً من خالل توفير االحتياجات األكثر الحاحاً من المواد غير الغذائية  األهداف

 من النازحين داخلياً  555.555  المستفيدين

 األحمر السوري ووزارة الشئون االجتماعيةالهالل  المشاركين
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 2,942,500 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية الجهاز الحكومي

 منظمة الهجرة الدولية  الجهة الطالبة

 تدخالت توفير المأوى للسكان األكثر تضرراً من األزمة السورية.  اسم المشروع

من السكان األشد تضرراً من األزمة السورية داخل سوريا من خالل  50.255تحسين الظروف المعيشية لحوالي   األهداف

 إصالح وإعادة تأهيل المالجئ الجماعية وتوزيع مستلزمات اإلقامة في المالجئ والمساعدات النقدية. 

 شخص  50.255  المستفيدين

 وزارة اإلدارة المحلية ووزارة الشئون االجتماعية والجمعيات الخيرية السورية.  المشاركين

 10,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

 وزارة اإلدارة المحلية  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )هابيتات(  الجهة الطالبة

 إصالح المالجئ والمساكن إليواء النازحين داخلياً والمشردين في المدن ذات األولوية.  اسم المشروع

إصالح المالجئ والمساكن من خالل المساعدات النقدية والدعم الفني والتدريب ألكثر الفئات تضرراً من   األهداف

 النازحين داخلياً. 

 من المستفيدين من التدريب والمساعدات.  525.555اإلجمالي:   المستفيدين

 من األطفال.  05.555

 . من النساء 55.555

 الجمعيات الخيرية السورية والمهنيين السوريين.  المشاركين

 1,872,500 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية الجهاز الحكومي

 منظمة الهجرة الدولية  الجهة الطالبة

 توفير المساعدات االنسانية العاجلة من المواد غير الغذائية للسكان األكثر تضرراً من األزمة في سوريا.  اسم المشروع

تحسين الظروف المعيشية لألفراد األكثر تضرراً بمن فيهم النساء واألطفال وكبار السن والمعاقين المتأثرين   األهداف

 باألزمة السورية من خالل توفير مواد اإلغاثة االنسانية األساسية. 

 شخص.  255.555  المستفيدين

 وزارة الشئون االجتماعية والجمعيات الخيرية السورية. المشاركين

 13,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

 

 الصحة 4.2

 

 معلومات أساسية

 مليون  6.8 السكان المحتاجون للمساعدات

 مليون  6.8 السكان المستهدفون

 دوالر 177,274,711  التمويل المطلوب

 15 المشروعات

 منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الجهة الرئيسية في القطاع

الهيئة الطبية الدولية، منظمة الهجرة الدولية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة  المشاركةالهيئات 

  للسكان، المفوضية العليا لشئون الالجئين، اليونيسف، األنروا، منظمة الصحة العالمية.

 وزارة الصحة الجهة الحكومية المناظرة

 



 لسوريا االنسانية للمساعدات المعدلة الخطة

22 
 

 االحتياجات تحليل

 المتزايد السلبي األثر إلى باإلضافة السكان، صحة على فادحة خسائر في السورية العربية الجمهورية في الحالية األزمة تتسبب

 تتزايد ،1122 مارس منذ 9مصاب 111.111 بنحو يقدر وما القتلى من اآلالف سقوط مع.  المجتمع قطاعات أضعف على

 الواقع، في.  المصابين رعاية عن فضال   والعالجية، الوقائية والثانوية األولية الصحية الرعاية توفير دون تحول التي الحواجز

 1 من المتضررين األفراد أعداد تقديرات ارتفاع مع ملحوظ، بشكل الحالة تدهورت وحدها، الماضية الستة األشهر مدى على

 .1122 عام من األخيرة أشهر الستة في مليون1.14 إلى 1122 يناير في ماليين

 من خرجت أو العامة المستشفيات من٪ 43 للتلف تعرضت فقد: الصحية الرعاية تقديم نظام تعطل بسبب الصحي ضعالو يتفاقم

 .المرضى عدد يتزايد بينما محدودة بقدرة العمل على المستشفيات من العديد والكهرباء الوقود نقص أجبر كما.  الخدمة

 :الصحية الرعاية توفير أمام الرئيسية العقبات من واحدة الصحية المرافق إلى الوصول استطاعة عدم يزال وال

 العديد بسبب وخصوصا للمرضى، بالنسبة للغاية خطرا   أو مستحيال   الصحية المرافق إلي الوصول جعل المستمر القتال 

 .التفتيش نقاط من

 أن حيث الموظفين في النقص من يزيد وهذا.  للعمل الحضور الصحية الرعاية في العاملون يستطيع ال ذاتها، ولألسباب 

 من عالية مستويات تشهد التي المناطق في حياتهم فقدوا أو داخليا   نزحوا أو البالد، غادروا الصحيين المهنيين من العديد

 .األخرى الصحية والمرافق المستشفيات في ودرعا، وحمص حلب مثل العنف،

 سيارات وانعدام النقل، تكلفة الرتفاع نظرا خاصة بصفة للخطر معرضون الريفية المناطق في يعيشون الذين األشخاص 

 الصحي المجال في العاملين من٪ 31 أن إلى اإلشارة وتجدر.  المحدودة والحركة األخرى االتصال ووسائل اإلسعاف

 .الريفية المناطق في يعيشون وحمص ودمشق حلب في

 في.  الخاص القطاع في واالستشفاء األدوية لتكاليف أساسا يذهب الصحية، النفقات من٪ 42 من أكثر كان االضطرابات، قبل

 .الخاص القطاع مرافق بسيطة أقلية تستخدم اآلن، االجتماعي االقتصادي التدهور من الحالي الوضع ظل

 .الصحية الرعاية على الحصول فرص إضعاف من زاد مما اإلسعاف، سيارات من كبيرة أعداد إتالف تم كما

 الظروف تدهور عن فضال المعيشة، مستويات وتدني واالزدحام، الغذاء نقص/ توافر عدم إلى سوريا في السائد الوضع أدى وقد

 النساء) للخطر المعرضة الفئات ومعظم النازحين وخاصة المجتمعات تعرض قابلية من زادت التي الصحي والصرف البيئية

 في بما تضررا ، األكثر الفئات.  الليشمانيات داء ذلك في بما الجلدية األمراض أي األمراض، من متنوعة مجموعة إلى( واألطفال

 لإلصابة عرضة األكثر هم الصحية، الرعاية على الحصول فرص محدودية مع الجماعي، السكن أماكن في الموجودة ذلك

 الطبية الخدمات نفقات تحمل عام بشكل يستطيعون ال وبالتالي المنخفض، والدخل الموارد نضوب من يعانون إنهم.  باألمراض

 المقبلة، الصيف أشهر مع.  المفروضة والعقوبات األزمة عن الناجم الطبية واإلمدادات األدوية نقص نتيجة كبير بشكل زادت التي

 المائي اإلسهال) المعدية لألمراض عالج إلى يحتاجون الذين ألولئك بالنسبة حتى خطورة أكثر الوضع يكون أن المتوقع من

 .المرض تفشي في سريع تزايد مع( الليشمانيات وداء والحصبة، ،A الكبد والتهاب والتيفوئيد الشيغيالت داء اد،الح

 والهدر اللقاحات شحنات توقف مع.  للتحصين الوطني البرنامج على األزمة آثار ظهور مع أكثر الوضع تدهور المتوقع ومن

 .ملحوظ بشكل بالتطعيم التغطية معدل انخفض الثالجات، في التخزين صعوبات بسبب اللقاحات في المتزايد

                                                           
9
 تقول الحكومة السورية أن هذه األرقام مبالغ فيها جدا . 
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 اإلبالغ نموذج طريق عن القطرية والبيانات 1122-1113 للفترة واليونيسيف العالمية الصحة منظمة تقديرات إلى واستنادا

 عام في كبير حد إلى األمراض لجميع بالتطعيم التغطية انخفضت ،1121 لعام واليونيسيف العالمية الصحة لمنظمة المشترك

1121. 

تقديرات منظمة  التحصين

الصحة العالمية 

 3112واليونيسف 

تقديرات منظمة 

الصحة العالمية 

واليونيسف 

3112 

تقديرات منظمة 

الصحة العالمية 

واليونيسف 

3101 

تقديرات منظمة 

الصحة العالمية 

واليونيسف 

3100 

بيانات التقرير 

 3103القطري 

BCG 89% 90% 90% 90% 84% 

 %68 %75 % 83 %83 %83 الجرعة الثالثة لشلل األطفال

DTP  64 %72 % 80 %80 %79 الجرعة الثالثة% 

 %58 %72 % 80 %80 %79 الجرعة الثالثة اللتهاب الكبد الوبائي

الحصبة والحصبة األلمانية، 

 الجرعة األولى
 

81% 82% 82 % 80% 78% 

 

 إليها الوصول يمكن التي المناطق في الغالب في المبادرات هذه تنفيذ يتم ولكن الروتيني، التحصين لتعزيز حمالت أجريت وقد

 إليها، الوصول يصعب التي المتضررة المناطق في أعظم االحتياجات مجاالت تظل.  التغطية نسبة في محدودة زيادة إلى أدى مما

 أمر الصحيين للعاملين القدرات وبناء الخرائط رسم.  التوعية مجال في إضافية خدمات تستلزم والتى بشدة المهمشة والمناطق

 ذلك، إلى وباإلضافة.  المراقبة وتعزيز التبريد سلسلة نظام دعم مع جنب إلى جنبا أعلى تغطية معدل تحقيق أجل من ضروري

 .التحصينات لتشجيع توعية حمالت تنفيذ يجب

 والسرطان، والسكري، الدم، ضغط ارتفاع ذلك في بما المعدية غير األمراض مضاعفات من تعاني التي الحاالت عدد يتزايد

 .العالج نقص بسبب الكلوي والفشل والربو، والصرع،

 عدد بزيادة المتضررة المحافظات أفادت: وبعدها الوالدة أثناء الرعاية وخاصة، شديد، لضغط اإلنجابية الصحة خدمات تتعرض

 على الحصول فرص انخفاض جانب إلى المتضررين السكان عدد زيادة.  ماهرات قابالت وجود عدم مع المنزل في الوالدات

 اإلنجابية، الصحة مجال في وفعالية بكفاءة المناسب الوقت في الخدمات تقديم في المتمثل التحدي من يزيد الصحية الرعاية

 الصحة مؤشرات من عدد تحسن 1115 لعام سوريا في األسرة صحة مسح يظهر.  الوالدة وبعد وأثناء قبل الرعاية وبخاصة

.  1111 عام في حية والدة 211.111 لكل وفاة حالة 43.1 من وفاة حالة 41 إلى األمهات وفيات نسبة انخفاض: مثل اإلنجابية

 لـ المساعدة تقديم تم.  النساء من٪ 11.4 لـ مضاعفات حدوث مع الوالدة قبل ما خدمات الحوامل النساء من٪ 63.3 تلقى

 على المؤشرات، على سلبي تأثير وجود إلى المتاحة المعلومات وتشير. مدربات قابالت عليها تشرف التي الوالدات من٪ 58.3

 أن( الفقراء للسكان الغالب في الرعاية يوفر الذي الحكومي المستشفى كونه) دمشق في الجامعي األمومة مستشفى أفاد المثال سبيل

 التي المناطق في.  1122 عام من األولى الثالثة األشهر في القيصرية الوالدة طريق عن تم الوالدات مجموع من٪ 41 متوسط

 تحتاج. األهالي عنها أبلغ التي المنزلية الوالدات في زيادات هناك حمص، في العامة، الصحية المرافق إلى فيها الوصول يمكن ال

 نوع على القائم العنف لضحايا السريري والعالج األسرة موتنظي اآلمنة الوالدة ذلك في بما اإلنجابية، الصحة بشأن المخاوف

 .العامة والمرافق الخدمات مقدمي دعم إلى الجنس

 الدعم برامج من عدد بدأ سوريا، في الجارية األحداث بداية منذ.  العقلية الصحة مشكالت زيادة إلى األدلة تشير أزمة، أي أثناء

 .المناسبة واإلحالة النفسية الرعاية تدخالت تدعمها لم ما كافية ليست المبادرات هذه مثل ولكن واالجتماعي، النفسي
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 والتنسيق اإلدارة

 مصدرا   التعليمية، المستشفيات من شبكتها مع العالي، التعليم وزارة وتمثل.  الصحة وزارة سورية في الصحي القطاع إدارة يرأس

 وخدمات المتخصصة األولية/  الطبية الصحية الرعاية بنشاط السوري العربي األحمر الهالل يوفر.  الصحية للرعاية هاما  

 األساسية الصحية الرعاية تقديم الحكومية غير المنظمات من العديد كثف الجارية، األحداث خالل.  المحافظات معظم في اإلحالة

 .المناطق بعض في

 وتوضيح المشترك العمل خطط ووضع الصحية، االستجابة أنشطة تنسيق في أساسيا   دورا   الصحي القطاع في العامل الفريق يلعب

 المركزي المستويين على الصحية السلطات مع وثيق بشكل الصحية التدخالت تنسيق ويتم.  االستجابة فعالية لرصد مؤشرات

 .المحددة االحتياجات مع والمواءمة المبادرات بين التكامل لتعزيز والمحافظات

 فضال األنشطة، تنفيذ من للتحقق بعد عن التقييمات مثل مبتكرة، آليات لتشمل وتوسيعها والتقييم للرصد الفعالة النهج استخدام ويتم

 .والمستلزمات األدوية توزيع عن

 والمستهدفين المتضررين السكان

 والمصابين، واألطفال، واألمهات النازحين) الضعيفة الفئات على أكثر التركيز يكون سوف ولكن العمرية، الفئات جميع تتأثر

 (.المزمنة األمراض من يعانون الذين المرضى وكذلك النفسية، االضطرابات من يعانون الذين والمرضى

 االستجابة استراتيجية

 العالي، التعليم ووزارة الصحة وزارة مع العمل خالل من والمحافظات المركزي المستويين على الصحي القطاع استجابة تنسيق

 الدولية، الحكومية غير والمنظمات األحمر، والصليب األحمر الهالل لجمعيات الدولي واالتحاد األحمر، للصليب الدولية واللجنة

 التغطية وزيادة الثغرات لسد الخدمات لتقديم استخدامها وسيتم السورية، الخيرية والجمعيات السوري، العربي األحمر والهالل

 .إليها الوصول وسهولة

 الصحية الخدمات من أساسية مجموعة وإنشاء يدتحد. 

 القائمة الصحية المرافق خالل من( والعالجية الوقائية) الجودة عالية الصحية الرعاية خدمات من أساسية مجموعة تقديم 

 (.ثابتة ومرافق فرق/  المتنقلة العيادات) الخارجية واألنشطة العاملة

 البرامج كافة في مشتركة كقضية التوعية، وحمالت الصحة خدمات وتعزيز توسيع. 

 المنفذين والشركاء الصحية للمرافق األساسية واإلمدادات األدوية وتوزيع شراء. 

 في الطبية المخزونات عن فضال األساسية، واإلمدادات األدوية من المنتظمة اإلمدادات توريد لسلسلة فعال نظام إنشاء 

 .اإلقليمي المستوى على الطوارئ حاالت

 الروتيني التطعيم لبرنامج استراتيجية وضع. 

 مع المتكامل التقييم ببعثات القيام خالل من الصحية الخدمات وتوافر الثغرات/  االحتياجات بشأن المعلومات تحديث 

 .الصحية السلطات مع الوثيق وبالتعاون المعنيين الشركاء

 تدفق عن فضال المناسب، الوقت وفي سلس نحو على التدخالت لتمكين مراكز إنشاء( 2) خالل من الخدمات في التوسع 

 الحصول فرص لتحسين اإلنترنت عبر عمليات( 2) الدولية الحكومية غير المنظمات في للتوسع الدعوة( 1) المعلومات

 .الصحية الرعاية على

 السورية الخيرية الجمعيات خالل من بعد عن واألنشطة الخدمات تقديم لرصد ومبتكرة مرنة نظم من االستفادة. 



 لسوريا االنسانية للمساعدات المعدلة الخطة

69 
 

 الصحية الرعاية لمقدمي الفنية القدرات وكذلك المحافظات مستوى على اإلدارية القدرات بناء. 

 اإلنسانية المبادئ - الصحة خدمات ودعم الحترام والوطنيين الدوليين الشركاء دعوة. 

 الصحية الرعاية مجال في الثغرات لسد إضافية موارد تعبئة. 

 الطوارئ لخطط وريالد التحديث. 

 القطاع أهداف

 األنشطة المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجي

دعم توفير الرعاية الصحية 

األساسية وتشمل عالج 

اإلصابات والرعاية الصحية 

األولية والصحة اإلنجابية0 

)وتشمل التطعيمات(، وخدمات 

التغذية )وتشمل إدارة التغذية( 

وعالج األمراض المزمنة 

 وخدمات الصحة النفسية0 

  تحسين حصول السكان

المتضررين على  الرعاية 

 الصحية األولية الشاملة0 

  تقديم خدمات التطعيمات

 وعالج سوءالتغذية0 

  دعم خدمات الطوارئ الطبية

المنقذة للحياة والخدمات 

الجراحية بما فيها عالج 

 اإلصابات0 

  توافر الرعاية الصحية

 المتخصصة 

  توافر الرعاية الصحية

ل حاالت اإلنجابية وتشم

الوالدة الطارئة وتنظيم 

 األسرة0 

  تزويد األمهات المرضعات

  بمعلومات رعاية المواليد0

  دعم تدخالت الصحة القلية

 والصحة النفسية االجتماعية0 
 

  نسبة المرافق الصحية التي

تقدم خدمات الرعاية الصحية 

 األولية0 

  عدد الخدمات الصحية

الخارجية في المحافظات 

 المتضررة0 

  على األقل من 21تطعيم %

 األطفال تحت سن سنتين0 

  عدد األطفال النازحين  الذين

تم توصيل المكمالت  الغذائية 

 الدقيقة إليهم0 

  نسبة المستشفيات التي تقدم

خدمات طوارئ صحية 

 لإلصابات0 

  الرعاية الطارئة في

المستشفيات والعمليات 

المنقذة للحياة لحوالي 

الجئ فلسطيني  4310111

 امرأة حامل0  50310نهم م

  سيدة على  005300111تلقي

األقل خدمات الصحة االنجابية  

 والرعايةالنفسية األولية0 

  فريق طبي متنقل  41تفعيل

على األقل في المحافظات 

 المتضررة من العنف0 

  مستشفيات إحالة 2تزويد

باألجهزة الالزمة للوالدة 

 اآلمنة0 

  عدد األمهات المرضعات

لالتي تم توصيل النازحات ا

معلومات الرعاية الصحية 

 للمواليد إليهن0 

  دعم تقديم خدمات الرعاية

الصحية األولية، والتطعيمات، 

 وعالج سوء التغذية0 

  زيادة قدرات مقدمي الخدمات

الصحية لعالج حاالت اإلصابات 

 الجماعية0 

  دعم تحويل الحاالت الطارئة

لتقديم الرعاية الطبية المنقذة 

 العمليات الجراحية0 للحياة و

  تغطية القصور في الرعاية

الصحية الثانوية لألمراض غير 

 المعدية0 

  تقديم االستشارات الطبية

والفحوص المختبرية بما فيها 

 حاالت الصحة العقلية والنفسية0 

  تحسين سالمة المرضى من

خالل اإلجراءات المناسبة 

 للسيطرة على العدوى0 

 ة تقديم خدمات الرعاية الصحي

األولية والرعاية الطارئة في 

المستشفيات والعمليات المنقذة 

 للحياة لالجئين الفلسطينيين0 

  تقديم خدمات الصحة االنجابية

بما فيها خدمات الوالدة الطارئة 

 والعنف القائم على نوع الجنس0 

  تطبيق آليات اإلحالة على

خدمات صحة األمهات ورعاية 

 حاالت الوالدة الطارئة0 

الثغرات ذات األولوية في سد 

توفير األدوية األساسية 

 واألجهزة واإلمدادات الطبية0

 

 

  دعم الحصول على األدوية

 المنقذة للحياة0 
 

  على األقل من 21توفير %

  األدوية الضرورية0

  عدد مستلزمات العالج

 والجراحة التي تم توريدها0 

  عدد األدوية المنقذة للحياة

 التي تم توريدها0 

  توفير األدوية لعالج األمراض

الحادة والمزمنة والصحة 

 اإلنجابية0 

  توفير مستلزمات وأدوات عالج

االصابات والمواد االستهالكية 

واإلمدادات الطبية للمستشفيات 

لرعاية الحاالت المصابة بما 

 فيها األدوية المنقذة للحياة0 

دعم نظم االنذار المبكر للتحذير 

تصدي من تفشي األمراض وال

لها ولحاالت الطوارئ المتعلقة 

   بالصحة العامة0

  ،دعم نظام المراقبة الوطني

واستعدادات الصحة العامة 

وإجراءات مواجهة األمراض 

 الوبائية0  

  عدد مواقع الرصد المشاركة

 0في نظام االنذار المبكر

  استكمال التقارير وتقديمها في

 الوقت المناسب0 

 ي نسبة التحذيرات التي تمت ف

 الوقت المناسب0 

  التوسع فينظام افنذار المبكر من

األمراض ليشمل المزيد من 

 المرافق الصحية0 

  0توفير وسائل االتصال 

  تخزين األدوية واإلمدادات

 4الطبية لمواجهة األوبئة في 
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 األنشطة المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجي

  نسبة التحذيرات التي تم

االستجابة لها في الوقت 

 المناسب0 
 

 مناطق0 

  0دعم شبكة الرصد المختبرية 

  بناء قدرات فرق االستجابة

الصحية  على مستوى 

 المحافظات0 

توجيه وتنسيق استجابة القطاع 

الصحي من خالل التوفير 

المستمر للمعلومات الحديثة 

عن االحتياجات الصحية 

وقدرات استجابة القطاع 

 الصحي وثغرات االستجابة0 

  زيادة قدرات إدارة المعلومات

الصحية على كافة 

  المستويات0 

  زيادة تنسيق القطاع الصحي

لتقديم االستجابة الفعالة 

 والنشطة0 

  عدد التقييمات التي تم تنفيذها 

  0عدد تقارير الوضع الصحي 

  عدد أدوات اإلبالغ التي تم

 إعدادها0 

  0عدد االجتماعات التنسيقية 

  إنشاء نظام موحد للمعلومات

 الصحية0 

  تدريب العاملين على النظام

 الموحد للمعلومات الصحية0 

  تعزيز المساءلة من خالل تطوير

إطار رصد وتقييم قوي 

واجتماعات دورية وزيارات 

 تفقدية0 

  0تدعيم آليات التنسيق 

تمهيد الطريق لتنشيط والتعافي 

المبكر للخدمات الصحية 

واستعادة خدمات المرافق 

الصحية في المناطق 

ة، وفي نفس الوقت المتضرر

ضمان استعداد القطاع الصحي 

 .لالستجابة للحاالت الطارئة

 

  من المعاقين  0011استفادة

 من خدمات إعادة التأهيل0 

  تزويد المراكز الصحية

بخدمات إعادة التأهيل 

 الالزمة0 
 

  0عدد المراكز المجهزة 

  عدد المستفيدين الذين تلقوا

 الخدمة0 

  عدد المرافق الصحية التي تم

 إعادة تأهيلها0 
 

  تقييم االحتياجات في مجال

 اإلعاقة0 

  توفير األجهزة لخدمات إعادة

 التأهيل0 

  إعادة تأهيل المرافق الصحية

المدمرة جزئياً في المناطق 

المتضررة لتقديم الخدمات 

الصحية األساسية بما فيها 

اإلمدادات واألجهزة، والموارد 

 الرعاية الصحية0 البشرية و

 

 21 الـ المحافظات كل - الجغرافية التغطية

  المتوقعة النتائج

 الضرورية والمستلزمات واللقاحات األدوية ذلك في بما األساسية، الصحية الخدمات على المتضررين السكان حصول. 

 المناسب الوقت في لها والتصدي الصحة وزارة مع بالتعاون الصحي القطاع في المشتركة األولوية ذات الثغرات تحديد 

 .الثابتة العيادات تشغيل وإعادة الخارجية واألنشطة المتنقلة، العيادات مثل شبكات خالل من

 الطوارئ مخزونات إنشاء خالل من الحادة لالحتياجات االستجابة على الصحي القطاع قدرة تعزيز. 

 المراقبة نظام تعزيز خالل من األوبئة، تفشي احتماالت ذلك في بما الناشئة، الصحية المشاكل عن المبكر الكشف. 

 واالجتماعي النفسي والدعم النفسية الصحة خدمات على المحتاجين المرضى حصول. 

 الضرورة حسب األنشطة وتعديل الصحي القطاع الستجابة الفعال الرصد. 

 االزدواجية من والحد المنسقة الصحية االستجابة تعزيز. 

 النهائية صيغتها في/  عليها المتفق/  المبكر التعافي استراتيجية ووضع المبكر التعافي تقييم. 

 24: المشاريع عدد إجمالي

 .دوالرأمريكي 233131322 حدود في القطاع في المشروعات لتنفيذ التمويل احتياجات إجمالي

 (.كاملةال المشروعات وتفاصيل مشروع لكل الحالي التمويل وضع على للحصول 2 الملحق انظر)
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 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 اليونيسف  الجهة الطالبة

 دعم خدمات التغذية والرعاية الصحية األولية لألطفال واألمهات  اسم المشروع

 سنوات من بين السكان المتضررين0  0استدامة برامج التطعيمات الروتينية لألطفال تحت سن   األهداف

  سنوات بحمالت التطعيمات المكملة0 0الوصول إلى األطفال تحت سن 

  0تزويد األطفال تحت سن الخامسة بخدمات الرعاية الصحية األولية 

  0زيادة وعي األمهات برعاية صحة المواليد 

 من األطفال تحت سن الخامسة واألمهات المرضعات.  5.055.555  المستفيدين

الهالل األحمر السوري، وزارة الصحة، الجمعيات الخيرية السورية المشاركة، المنظمات الدولية غير  المشاركين

 الحكومية، مراكز الرعاية الصحيةاألولية، والعيادات الطبية. 

 دوالر  1,505,490ممول بالكامل(  -)مشروع منتهي الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 اليونيسف الجهة الطالبة

 دعم خدمات الرعاية الصحية األولية لألطفال واألمهات  اسم المشروع

 سنوات من بين السكان المتضررين0  0استدامة برامج التطعيمات الروتينية لألطفال تحت سن   األهداف

  سنوات بحمالت التطعيمات المكملة0 0الوصول إلى األطفال تحت سن 

  0تزويد األطفال تحت سن الخامسة بخدمات الرعاية الصحية األولية 

 0زيادة وعي األمهات برعاية صحة المواليد 

 من األطفال تحت سن الخامسة واألمهات المرضعات.  5.055.555  المستفيدين

المنظمات الدولية غير الهالل األحمر السوري، وزارة الصحة، الجمعيات الخيرية السورية المشاركة،  المشاركين

 الحكومية، مراكز الرعاية الصحيةاألولية، والعيادات الطبية.

 11,330,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة ووزارة الشئون االجتماعية.  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الجهة الطالبة

 دعم تأهيل المعاقين اسم المشروع

 تعزيز خدمات تأهيل المعاقين لذوي االحتياجات الخاصة.   األهداف

 ذوي االحتياجات الخاصة في المناطق المتضررة والمجتمعات المضيفة.  المستفيدين

   مستفيد على األقل. 5255

 مراكز تأهيل.  0دعم 

 الجمعيات الخيرية السورية المشاركة ووزارة الصحة ووزراة الشئون االجتماعية.  المشاركين

  1,958,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة  الجهاز الحكومي

 المفوضية العليا لشئون الالجئين  الجهة الطالبة

 توفير خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة وتحويل الحاالت الطارئة.  اسم المشروع

 عيادات يتم دعمها.  2دعم الحصول على العالج المنقذ للحياة في   األهداف

 من السكان المتضررين على خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة.  055.555تحسين حصول 

 حالة.  0555وتقديم رعاية حاالت الجراحة والوالدة لعدد  دعم الخدمات الطبية في حاالت الطوارئ،

 رفع قدرات المرافق الصحية بما فيها المستشفيات العامة والخيرية في المناطق المتضررة. 

 دعم تدخالت الصحة العقلية والنفسية واالجتماعية. 

 من السكان المتضررين من أصحاب األمراض الحادة والمزمنة.  532.555  المستفيدين
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الهالل األحمر السوري، وزارة الصحة، الجمعيات الخيرية السورية المشاركة، المنظمات الدولية غير  المشاركين

 الحكومية.

 16,329,643  الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزراة الصحة الجهاز الحكومي

 صندوق األمم المتحدة للسكان. الطالبةالجهة 

 توفير الرعاية الصحية اإلنجابية في المناطق المتضررة في سوريا.  اسم المشروع

 دعم توفير خدمات الصحة اإلنجابية بما فيها رعاية حاالت الوالدة الطارئة وتنظيم األسرة.   األهداف

 35.555رجل، و  355.555سيدة حامل، و  535.555من النساء في سن اإلنجاب، وتشمل  5.252.555  المستفيدين

 امرأة من ذوي االحتياجات الخاصة. 

وزارة الصحة ،الهالل األحمر السوري، الجمعيات الخيرية السورية المشاركة، وزارة التعليم، والمنظمات  المشاركين

  الدولية غير الحكومية

 13,000,000 )دوالر أمريكي(الميزانية 

  

 الهئية العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين الجهاز الحكومي

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا(.  الجهة الطالبة

توفير االمدادات الطبية العاجلة وتحسين الحصول على الرعاية الطارئة في المستشفيات والعمليات المنقذة  اسم المشروع

 للحياة والوالدة اآلمنة. 

 تحسين الحصول على األدوية واالمدادات الطبية األساسية.   األهداف

 من الالجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا.  055.555  المستفيدين

 GAPAR .والهئية العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين منظمة الصحة العالمية، المشاركين

 5,550,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 منظمة الصحة العالمية الجهة الطالبة

 دعم عالج اإلصابات وتحويل الحاالت.  اسم المشروع

تقديم المساعدة الطبية األساسية وتعزيز عالج االصابات وتحويل الحاالت للسكان المتضررين في المناطق   األهداف

 المتضررة. 

تقديم المستلزمات الطبية لحاالت اإلصابة ومستلزمات الرعاية الصحية األولية والثانوية لمستشفيات رعاية  األنشطة

 االصابات وتشمل األدوية المنقذة للحياة. 

 االسعافات األولية في الميدان ونقل المصابين إلى مرافق المستوى األول من تحويل الحاالت.  دعم

 تدريب العاملين الصحيين على الرعاية الطبية الطارئة ومبادئ جراحة االصابات. 

 دعم الخدمات الطارئة وغرف العمليات في المستشفيات. 

 ء الصدمات. من المصابين من جرا 005.555حوالي   المستفيدين

 حالة جراحة )رجال ونساء وأطفال(.  25.555

 من المرضى بعد العمليات الجراحية في المستشفيات.  55.555توفير االمدادات لعدد 

وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، الجمعيات الخيرية السورية المشاركة، والمنظمات الدولية غير  المشاركين

 السوري.الحكومية، والهالل األحمر 

 34,481,550 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 منظمة الصحة العالمية الجهة الطالبة

  دعم إدارة وتنسيق المعلومات الصحية. اسم المشروع
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 تعزيز قدرات إدارة المعلومات الصحية على كافة المستويات.   األهداف

 تعزيز تنسيق أعمال القطاع الصحي لالستجابة الفعالة والنشطة. 

 تطوير نهج نمطي إلدارة المعلومات الصحية وإنشاء قاعدة البيانات المطلوبة لنظام اإلدارة.  األنشطة

 وضع خريطة للموارد والخدمات الصحية المتاحة وحالة المرافق الصحية واألدوية واألجهزة الطبية. 

 وضع خريطة لمخاطر الصحة العامة وقدرات وأنشطة الشركاء على كافة المستويات. 

تعزيز التنسيق المنتظم من خالل تبادل ونشر المعلومات بين شركاء الصحة من األمم المتحدة، والمنظمات 

 الدولية غير الحكومية والجمعيات الخيرية السورية المشاركة العالمة في قطاع الصحة. 

 من السكان، والسلطات الصحية على مستوى المحافظات والمستوى المركزي.  055.555  دينالمستفي

 الشركاء العاملين في مجال الصحة في سوريا. 

وكاالت األمم المتحدة، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، والهالل األحمر السوري والجمعيات الخيرية  المشاركين

 ير الحكومية المشاركة.السورية والمنظمات الدولية غ

 5,050,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 منظمة الصحة العالمية الجهة الطالبة

 دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية.  اسم المشروع

تدعيم توفير خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية بما فيها الرعاية الوقائية والعالجية للسكان   األهداف

 المتضررين. 

 بناء قدرات تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية. األنشطة

تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية في المناطق المتضررة من خالل أنشطة تقديم 

    الخارجية.الخدمات 

 توفيراألدوية الضرورية لخدمات الرعاية الصحية األولية واألمراض المزمنة. 

   دعم تنفيذ التدخالت الطبية للسكان المتضررين.

 مليون نسمة.  0.5يستفيد من هذا المشروع بصورة مباشرة حوالي   المستفيدين

الخيرية السورية والمنظمات الدولية غير الحكومية  وزارة الصحة، والهالل األحمر السوري والجمعيات المشاركين

  المشاركة

 46,806,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 منظمة الصحة العالمية الجهة الطالبة

 دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية وفوق الثانوية.  اسم المشروع

   الرعاية الصحية الثانوية وفوق الثانوية المتخصصة.تدعيم توفير   األهداف

 بناء القدرات لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة.  األنشطة

 توفير األدوية والمستلزمات واألجهزة الضرورية لدعم الخدمات الصحية. 

 الدم.تغطية الثغرات في نظام الرعاية الصحية الثانوية لألمراض غير المعدية بما فيها تنقية 

 مليون من السكان المتضررين من الحاالت المتوقعة لألمراض التالية:  0.5حوالي   المستفيدين

 طفل يعتمدون على األنسولين في عالجهم. 05.555مريض بالسكري، منهم  035.55

 مريض يعيشون على تنقية الدم.  2555

 مريض بالسل الرئوي.  3.205

 مريض بالقلب.  20.555

 مريض بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.  05.555

وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، والهالل األحمر السوري والجمعيات الخيرية السورية والمنظمات  المشاركين

 الدولية غير الحكومية المشاركة. 

 17,935,000 الميزانية )دوالر أمريكي(
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 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الطالبةالجهة 

دعم خدمات الصحة العقلية )منظمة الصحة العالمية(، ودعمالصحة النفسية واالجتماعية )برنامج األمم  اسم المشروع

 المتحدة اإلنمائي(. 

 دعم الرعاية الصحية العقلية للسكان المتضررين.   األهداف

 تنفيذ حمالت توعية مجتمعية لعالج مشكالت الصحة العقلية.  األنشطة

بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية على المستوى األساسي والثانوي لتحديد وعالج وتحويل حاالت 

 مرضى الصحة العقلية.

 وضع آلية تحويل المرضى.

 توفير األدوية واالمدادات واألجهزة. 

 الجتماعي. ا -بناء القدرات وتقديم الدعم النفسي

 مليون من السكان المتضررين بما فيهم النساء والرجال والفتيات والفتيان من مختلف األعمار.  3حوالي   المستفيدين

وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، والهالل األحمر السوري والجمعيات الخيرية السورية والمنظمات  المشاركين

 .الدولية غير الحكومية المشاركة

 5,800,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 منظمة الصحة العالمية الجهة الطالبة

 تعزيز القدرات لالستجابة الصحية  اسم المشروع

 تدعيم نظام الرقابة الوطني واستعدادات الصحة العامة واالستجابة لألمراض المتوطنة.   األهداف

 تعميم نظام االنذار المبكر باألمراض.  األنشطة

 تدريب العاملين من المحافظات على نظام الرقابة. 

تعزيز قدرات االستجابة لألمراض المتوطنة ويشمل تدريب مقدمي الخدمات الصحية على عالج األمراض 

 المعدية وتخزين األدوية واالمدادات الطبية لالستجابة لألمراض المتوطنة. 

رقابة المختبرية )شراء أجهزة المختبرات، ومستلزمات الفحوصات، والمواد االستهالكية تدعيم شبكة ال

 محافظة(.  50للمختبر المركزي والمختبرات في 

 تنفيذ التقييم، والرصد والمتابعة من خالل مؤسسات المركزية. 

 تخزين األدوية واالمدادات الطبية واألجهزة الضرورية. 

 مليون من السكان المتضررين والسكان بصفة عامة.  0.5حوالي   المستفيدين

وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، والجمعيات الخيرية السورية والمنظمات الدولية غير الحكومية  المشاركين

 المشاركة 

 9,600,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي منظمة الجهة الطالبة

 إعادة تأهيل واستعادة المرافق الصحية المدمرة/ غير العاملة في المناطق المتضررة للعمل بكامل طاقتها.  اسم المشروع

 إعادة تأهيل واستعادة المرافق الصحية المدمرة/ غير العاملة في المناطق المتضررة   األهداف

إعادة تأهيل المراق الصحية المدمرة جزئياً في المناطق المتضررة من أجل تقديم الخدمات الصحية  األنشطة

  األساسية.

 توفير األجهزة واالمدادات األساسية.

 مليون من السكان المتضررين.  0.5حوالي   المستفيدين

السورية والمنظمات الدولية غير الحكومية وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، والجمعيات الخيرية  المشاركين

 المشاركة
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  5,480,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة. الجهاز الحكومي

 (IMC)الهيئة الطبيةالدولية  الجهة الطالبة

 تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية ورعاية الطوارئ للسكان المتضررين من األزمة في محافظة درعا.  اسم المشروع

 تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية ورعاية الطوارئ  األهداف

 people 61,000  المستفيدين

 الهالل األحمر السوري المشاركين

 449,028 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 (IOM)منظمة الهجرة الدولية  الجهة الطالبة

 تقديم الخدمات الصحية الطارئة المنقذة للحياة للسكان المتضررين في سوريا.  اسم المشروع

 دعم الرعاية الصحية األولية وخدمات اإلحالة للمجموعات المتضررة.   األهداف

 مستفيد  50,000  المستفيدين

 وزارة الصحة، والهالل األحمر السوري، والجمعيات الخيرية السورية المشاركة.  المشاركين

 2,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

 

 الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه 4.4

 معلومات أساسية

 مليون  23 السكان المحتاجون للمساعدات

 *مليون 01أكثر من  السكان المستهدفون

 دوالر 68,422,623 المطلوب التمويل

 15 المشروعات

 الهالل األحمر السوري واليونيسف الجهة الرئيسية في القطاع

منظمة الهجرة الدولية، برنامج المستوطنات أسبانيا،  –مؤسسة العمل ضد الجوع الهيئة الطبية الدولية،  الهيئات المشاركة

، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية،  (Mercy Corpsهيئة ميرسي كوربس )البشرية لألمم المتحدة، 

GOPA/IOCC  ،فرنسا -هيئة اإلغاثة اإلسالمية  ، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،

هيئة   ، Première Urgence)منظمة إسعاف أولي ) المتحدة اإلنمائي، األنروا، برنامج األمم

 لسوري.العربي ا  مجلس الالجئين الدنمركي، الهالل األحمر (،Help e.Vهلب)

 وزارة الموارد المائية، وزارة اإلدارة المحلية، شركات مياه الشرب، وزارة الدولة لشئون البيئة0  الجهة الحكومية المناظرة

 

 والبلدات المدن في السكان من مليون 21 من أكثر منها يستفيد نظافة، ومستلزمات ومجموعات الكلور، من منتظمة إمدادات* 

 وإن الخدمات توفير في حاسما دورا تلعب  األحمر للصليب الدولية اللجنة أن بالذكر الجدير ومن.  البالد أنحاء جميع في والقرى

 .للمساعدات طالبا   طرفا   تكن لم

 االحتياجات تحليل

 وتعطيل السوريين، من الماليين معيشة وسبل حياة تخريب: مستمر تصاعد في األزمة كانت الماضيين، العامين مدى على

 التحتية البنى وصيانة لتشغيل األخرى والمنظمات الوزارات موظفي وصول وعرقلة اإلمدادات حركة وتقييد الطاقة، إمدادات

 تكدس مع ثالثة أو فترتين اآلخر البعض يعمل حين في النازحين، إليواء المدارس من العديد استخدام يتم.  بانتظام الحيوية
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 من أكثر يخدم واحد مرحاض هناك وغالبا   الصحي، الصرف مرافق إلى الوصول محدودية من يزيد وهذا.  الفصول في األطفال

 .األطفال من لكثير اليدين وغسل الشرب مياه على الحصول يتوفر وال تلميذ، 211

 :التالية للخدمات المنتظم التوفير عرقلة إلى التحتية والبنى للحياة المنقذة البرامج لهذه المنتظمة الخدمات نقص أدى وقد

 كافية وكمية بجودة واآلمنة النظيفة الشرب مياه. 

 الصحي الصرف خدمات تحسين خالل من الشخصية والنظافة األسرة صحة رعاية. 

 البيئية والسالمة الصحة أجل من الصلبة المخلفات من والتخلص جمع أنظمة. 

 األسرة لنظافة األساسية المستلزمات على الحصول. 

 مختلفة أجزاء تعاني والبلدات، المدن في المتضررة المحلية المجتمعات يتجاوز بما والخدمات التحتية البنى انهيار استمرار ومع

 تفشي إلى يؤدي هذا. النظافة ومستلزمات الصحية والخدمات المأمونة الشرب مياه على الحصول فرص نقص من البالد من

(.  1122  الصحة ووزارة العالمية الصحة منظمة بواسطة فبراير في عنها أعلن التي) البالد من عديدة أجزاء في األمراض

 البالد، من عديدة أجزاء في كامل بشكل العمل عن التوزيع وشبكات الصحي الصرف مياه معالجة ومحطات المياه إمدادات توقفت

 ولكنها) األساسية الشخصية النظافة مستلزمات على الحصول وانخفض كبير بشكل لبةالص المخلفات إدارة نظم وتراجعت

 وحمص حلب في A-الوبائي الكبد والتهاب والتيفوئيد اإلسهال أمراض تفشي في ساهم والذي الماضية، األشهر في( ضرورية

 عدم بسبب الوضع يتفاقم ذلك إلى وباإلضافة(.  1122 فبراير - الصحة وزارة العالمية، الصحة منظمة تقرير) الزور ودير

 شبكات تلف عن نتج كما.  الجارية العقوبات بسبب األجهزة وملحقات المعالجة الكيميائية والمواد الغيار، قطع على الحصول

 من مزيد إلى تحتاج التي المياه نوعية على كبيرة مخاطر يشكل مما والجوفية السطحية المياه مصادر تلوث الصحي الصرف

 وتقليص الصحي والصرف المياه شبكات وتدمير الصحي، الصرف سوء من مجتمعة العوامل هذه أدت.  توزيعها قبل المعالجة

 .والبيئة العامة الصحة على جدا   عالية لمخاطر المحلية المجتمعات تعرض إلى الصلبة المخلفات جمع خدمات

 المانحة، للجهات الشهرية التحديثات خالل من الصحي، والصرف المياه قطاع في والمرضية الكافية الخدمات من مستوى لتوفير

 حيث األساسية، الخدمات لتوفير بديلة نماذج عن الجماعي والبحث التمويل توفير إلى والتقارير اإلحاطة مذكرات تدعو سوف

 مياه توفير وتعزيز لقيادة صعبا   ولكنه جدا   استراتيجي موقع في القطاع يترك الطرح هذا.  بقوة للتدمير القطاع هذا تعرض

 أمد طال التي واالحتياجات الوصول يعيق الذي األمن انعدام لمستوى نظرا   البيئية واإلدارة والمجتمعية األسرية والنظافة الشرب،

 .انتظارها

 :واألهداف المتضررة الناس

 توفير ذلك في بما الصحي والصرف الشرب مياه لخدمات يحتاجون الناس من كبيرا   عددا   الصحي والصرف المياه قطاع استهدف

 بكامل والتوزيع العالج نظم من العديد تعمل ال والبلدات، المدن من العديد في.  واألطفال األسرة من لكل النظافة مستلزمات

 هذا أن نعتقد ذلك ومع الخدمة، إلى للمحتاجين اإلجمالي العدد تقدير الصعب من يجعل وهذا.  االقتصادي الحصار بسبب طاقتها

 المواد وتوزيع استيراد خالل من المائية الموارد وزارة حاليا   القطاع في الشركاء ويساعد.  األقل على ماليين 6 من أكثر العدد

 نهج تبنت التي المحافظات مختلف في المعالجة محطات من كبير لعدد الطاقة تنظيم واكسسوارات وأجهزة والمولدات، الكيميائية،

 .ثمارها تؤتي وبدأت جدا قيمة
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 :تاريخه حتى تحققت التي اإلنجازات

 خالل من اآلن، حتى الشرب مياه بإمدادات( ثابت غير الرقم هذا) ماليين 5 من ألكثر الشركاء، مع بالتعاون اليونيسف، وصلت

 المحافظات مختلف في شخص مليون من ألكثر اآلخرين الشركاء وصل حين في المياه، لمعالجة الكيميائية بالمواد المستمر اإلمداد

 على التوزيع ونظم المياه، صهاريج توفير خالل من الشرب، مياه وتوفير المضيفة، والمجتمعات والمخيمات المالجئ في يعيشون

 والمفوضية اليونيسيف، استطاعت النظافة، مستلزمات توزيع خالل من ذلك إلى وباإلضافة.  التأهيل إعادة وأعمال صغير، نطاق

 واجه لقد.  المتضررين من شخص مليون من ألكثر الوصول وغيرها ، PU, ACF, IMC, SIF الالجئين، لشؤون لعلياا

 الجارية، العدائية األعمال وبسبب الوصول على القيود بسبب تضررا األكثر المناطق بعض إلى للوصول عديدة تحديات القطاع

 القطاع استطاع المحلية اإلدارة ووزارة السوري العربي األحمر والهالل المائية، الموارد وزارة مع التنسيق خالل من ذلك، ومع

 لتوفير أوال   القطاع هذا يهدف.  القادمة األشهر خالل المتضررين ماليين إلى الوصول من يمكنه موقف في نفسه يضع أن

 من أنه بالذكر الجدير ومن.  للخطر المعرضة المناطق في األمراض تفشي تخفيف إلى باإلضافة للمحتاجين الكافية الخدمات

 من الشرب مياه لتوفير األحمر للصليب الدولية اللجنة من الكبير التدخل من القطاع استفاد المعلومات وتبادل التنسيق تعزيز خالل

 المناطق عبر الصحي والصرف الشرب مياه أنظمة وإصالح واالكسسوارات الكيميائية والمواد التنقية، مجموعات توفير خالل

 .المتضررة

 :االستجابة استراتيجية

 للنساء الصحية النظافة وتعزيز الصحي والصرف الشرب مياه لمرافق والمستدام اآلمن الوصول توفير المعدلة االستراتيجية تدعم

 :الحالية اإلنسانية األزمة من المتضررين والرجال والفتيان والفتيات

 متعددة ألسباب نتيجة الوشيك األمراض تفشي أماكن إلى األولوية إعطاء ينبغي. 

 بها األمراض تفشي إلى يؤدي مما الصحي والصرف المياه إمدادات في حاد نقص بوجود أفادت التي المناطق. 

 وجه على واألطفال النساء) الناس من كبيرة أعداد تحوي التي داخليا   النازحين إيواء ومراكز الجماعية المالجئ 

 (.الخصوص

 اتخاذ تتطلب احتياجات وجود إلى( الغذائية غير المواد/  والمأوى الصحة) األخرى القطاعات فيها أشارت التي األماكن 

 .عاجلة إجراءات

 الشرب مياه خدمات تعزيز وأنشطة المدارس في الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات توفير ضمان 

 .لمدارسا ألطفال الكافية والنظافة الصحي والصرف

 الخيرية والجمعيات السوري، العربي األحمر والهالل المعنية، الوزارات مع التنسيق خالل من الشراكة، وتعزيز تطوير 

 بجدية القطاع يستكشف سوف.  بعد عن البرمجة خالل من سيما وال إليها الوصول يصعب التي المناطق في السورية

 .المحافظات بعض أهداف لتحقيق الخدمات مقدمي خالل من العمل وسلبيات إيجابيات

 

 :التالية األنشطة القطاعية االستراتيجيات وتشمل

 للموارد األمثل االستخدام أجل من الشركاء بين المعلومات وتبادل التنسيق دعم. 

 االستجابة جهود لتضافر القطاعات عبر الشراكات تنفيذ. 

 ذات الرئيسية المجاالت وتعريف لتحديد المختصة، الوزارات مع وثيق تعاون في األدلة على القائمة اإلجراءات تعزيز 

 .األولوية
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 مجموعات خالل من الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه لمشكالت عاجلة حلول لوضع الفعالة القدرات تعزيز 

 .للتعافي استراتيجية وفنية استشارية عمل

 والنظافة الصحي والصرف المياه أنشطة تصميم الوقت نفس وفي االجتماعي، والنوع للحماية شاملة سياسات تعميم 

 .التضرر/  واإلعاقة السن تراعي برامج وضع هذا ويشمل.  الشخصية

 

 لتعديل المطلوبة بالمبادئ الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه مجال في الشركاء تزويد إلى االستراتيجيات هذه وتهدف

 يناير من لسوريا االنسانية للمساعدات األولي الفورية االستجابة خطة لتجاوز الضرورة عند والتعديل الحالي العمل استراتيجية

 .1122 يونيو إلى

 أهداف القطاع

تعزيز التنسيق الفعال في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة على المستوى الوطني ودون الوطني بالتعاون مع  التنسيق: الهدف األول:

القطاعات األخرى والجهات الحكومية المناظرة بهدف تناول مجاالت األولوية القصوى.  الحد من االزدواجية/ التداخل وتعظيم استخدام 

 الموارد. 

  طةاألنش المؤشرات المخرجات

تقدم آلية التنسيق 

التوجيه لجميع 

الشركاء حول 

المقاربات والمعايير 

المشتركة وتضمن 

تحديد والتصدي 

لجميع الثغرات 

 والمخاطر الحرجة 

توثيق وتبادل  #

المعلومات حول من 

يفعل ماذا وأين ومتى 

 وكيف. 

إعداد االستراتيجية الوطنية للمياه  #

والصرف الصحي والنظافة 

 الشخصية. 

 

تحديد الشركاء في قطاع المياه  #

والصرف الصحي والنظافة الذين 

 يساهمون في العمل. 

 

آليات التنسيق في القطاع التي تم  #

تفعيلها في دمشق وعلى مستوى 

 المحافظات. 

 

 استراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وآليات  صياغة

 التنسيق في ثالث محافظات على األقل0 

 خريطة لقدرة القطاع على تقديم استجابة جيدة مع تحديد  وضع

 األولويات0 

 وجود نظام مناسب وأدوات إلدارة المعلومات للتقييم السريع  ضمان

 وتحليل االحتياجات/ الثغرات من أجل التخطيط والتنسيق بصورة أفضل0 

 معايير واألدوات والبروتوكوالت المعايير تبادل( SPHERE، 

والبروتوكوالت القطاعية، واإلرشادات الفنية اإلضافية، الخ( مع 

  الوكاالت األعضاء في القطاع0  

 في مجموعة التنسيق بين القطاعات وغيرها من المنتديات  المشاركة

 لإلبالغ عن االنجازات والدعوة لحشد الموارد0 

يفة على كميات كافية من المياه الصالحة للشرب والطبخ والمحافظة على . حصول النازحين والمجتمعات المضامدادات المياهالهدف الثاني: 

لتر/ شخص/ يوم )بمن فيهم المقيمين في المالجئ الجماعية وأماكن إيواء النازحين داخلياً(.  55النظافة الشخصية والرفاهية. على األقل 

 ضمان وجود نظام رصد لجودة المياه. 

  األنشطة المؤشرات المخرجات

 55تحسين حصول 

مليون على األقل من 

المتضررين على مياه 

الشرب اآلمنة بجودة 

وكمية مناسبة 

ألغراض الشرب 

والطبخ والنظافة 

 الشخصية. 

عدد ونسبة السكان الذين يحصلون 

على كميات كافية من مياه الشرب 

النقية التي يتوافر بها الحد األدنى من 

  المعايير.

 نقل المياه0  سيارات 

 تأهيل شبكات المياه  إعادة

 ومحطات المعالجة0 

 المواد الكيمائية0  توريد 

 نظم الطاقة وملحقاتها0  توريد 

 

 

 تأهيل شبكات امدادات المياه0  إعادة 

 إصالح المولدات ولوحات التحكم وملحقاتها0 تركيب / 

 تأهيل وحدات معالجة المياه0  إعادة 

 المواد الكيمائية ومستلزمات معالجة المياه0  توريد 

 المياه المنزلية: توفير وحدات تنقية المياه المصنوعة من  معالجة

السيراميك وحنفيات المياه وتطبيق تكنولوجيا معالجة المياه المنزلية 

   وفالتر الرمال الحيوية، الخSODIS 0مثل 

 في المالجئ وأماكن تأهيل/ تركيب وحدات توريد المياه الصغيرة  إعادة

 إيواء النازحين األخرى باإلضافة إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين0 

 آبارالمياه وإصالح السدود ومآخذ المياه حسب الضرورة0  حفر 

 المياه بالشاحنات إلى المناطق البعيدة عن شبكات المياه التي تقل  نقل

 فيها إمكانية الحصول على مياه الشرب0 

  الصرف الصحي الهدف الثالث:

 إدارة المخلفات الصلبة والسائلة: 

شخص بحد أقصى( ومرافق  55ضمان وجود حمامات ودورات مياه للسكان في األماكن المزدحمة )وحدة لكل  دورات المياه والحمامات:

 مناسبة آدمياً وآمنة ونظيفة وصديقة للمستخدم وتراعي النوع االجتماعي. 

ضمان وجود إدارة للمخلفات الصلبة في األماكن التي يوجد بها قصور كبير في خدمة المخلفات من خالل مجموعة من  المخلفات الصلبة:
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 الوسائل في المالجئ الجماعية وأماكن النازحين داخلياً والمدن والبدات.  ضمان حماية البيئة عند تعرضها لتدهور شديد. 

  األنشطة المؤشرات المخرجات

مليون  2من تزويد أكثر 

% من 25)أكثر من 

المستهدف( بظروف 

معيشية وبيئة صحية من 

خالل توفير مرافق 

صرف صحي وحمامات 

ودورات مياه بحد أقصى 

 فرد. 55وحدة لكل 

مليون  2تزويد أكثر من 

% من 25)أكثر من 

المستهدف( ببيئة صحية 

من خالل إدارة المخلفات 

 الصلبة. 

 

عدد ونسبة السكان المستهدفين 

لذين يحصلون على حمامات ا

 نظيفة وآمنة. 

 

عدد البلديات التي يوجد بها نظم 

محسنة إلدارة مياه الصرف 

 الصحي. 

 

نسبة السكان الذين يعيشون في 

بيئة صحية بسبب اإلدارة الفعالة 

 للمخلفات الصلبة والسائلة. 

 

 تأهيل/ بناء دورات المياه/ الحمامات في المالجئ الجماعية  إعادة

إيواء النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة والمؤسسات  ومراكز

 العامة0 

 تركيب نظم الطاقة في محطات ووحدات معالجة مياه الصرف إصالح /

 الصحي وإصالح شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة0 

 المخلفات الصلبة: جمع والتخلص من المخلفات الصلبة لضمان  إدارة

 صحة وحماية البيئة0 

 توريد مواد المعالجة الكيمائية لمحطات المعالجة0 / توفير 

 0الصلبة المخلفات إدارة نظم وصيانة إلدارة مجتمعية مجموعات تشكيل 

 الصحة تعرض عن اإلبالغ عند بالشاحنات الصحي الصرف مياه نقل 

 0للخطر المجتمع صحة/ العامة

ضمان تزويد األطفال والفتيات المراهقات والنساء بصفة خاصة بمستلزمات النظافة الشخصية لدعم المجتمعات  النظافة: الهدف الرابع:

تغيير  المحتاجة وكذلك الوقاية من األمراض التي تحدث نتيجة عدم توافر المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية من خالل تنفيذ أدوات

 5يرها من تقنيات حشد المجتمع.  استكمال توريد مجموعات النظافة الشخصية لألسرة بمعدل وغ C2C و C4Dالسلوكيات واستراتيجيات 

 مجموعة/ أسرة/ شهر.

  األنشطة المؤشرات المخرجات

مليون  5تزويد 

شخص على األقل 

بمعلومات النظافة 

الشخصية المناسبة 

لدعم تحسن ممارسات 

 النظافة الشخصية. 

 

مليون  0استالم 

شخص على األقل 

لمستلزمات النظافة 

الشخصية للمحافظة 

 على صحتهم. 

 

عدد ونسبة دورات تدريب المدربين 

على تشجيع النظافة الشخصية التي 

 تم عقدها. 

عدد ونسبة السكان المستهدفين الذين 

حصلوا على معلومات عن النظافة 

الشخصية الضرورية وسلوكيات 

 ة. وفوائد هذه النظاف

عدد ونسبة السكان الذين حصلوا 

على مستلزمات النظافة الشخصية 

 األساسية. 

 حوالي  الرئيسية الشخصية النظافة رسائل نقل على المدربين تدريب(

 (0متضررة محافظة كل في 01

 لتشجيع النظافة الشخصية لتبني ممارسات صحية وآمنة  حمالت

)استخدام مياه شرب نظيفة، وسائل معالجة المياه في المنزل، التخلص 

 اآلمن، غسل اليدين بالماء والصابون في األوقات الحرجة(0 

 النظافة األساسية: توزيع مجموعات النظافة الشخصية  مجموعات

لتر  31-0لتر عبوات جيري،  01-3األساسية حسب النوع االجتماعي )

بوكيت، فوط صحية لإلناث، وكميات مناسبة من صابون الحمام لكل 

 أسرة(0 

 أدوات وتقنيات تغيير السلوكيات مثل  تشجيعC4D, C2C   وغيرها

 من الوسائل المبتكرة لتعزيز تغيير سلوكيات النظافة الشخصية0 

 ية وحشدهم وتدريب لجان مجتمعية في مجال النظافة الشخص إنشاء

 لتثقيف األقران في المالجئ الجماعية وغيرها حسب اإلمكان0 

ضمان حصول األطفال والمدرسين على المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في المدارس/ المراكز الصحية:  الهدف الخامس:

مياه نظيفة وكافية ومرافق صرف صحي ونظافة شخصية في بيئة التعليم وفي أماكن ترفيه األطفال. باإلضافة إلى توفير هذه الخدمات في 

 تلميذ.  25المرافق الصحية والمستشفيات وإدارتها وصيانتها بكفاءة قدر اإلمكان.  دورة مياه لكل 

  األنشطة المؤشرات المخرجات

عدد )لم يتم تحديده 

بعد، ال توجد بيانات 

اآلن( مرافق المياه 

والصرف الصحي 

التي تم استعادتها 

وإعادة تأهيلها 

وتركيبها في المدارس 

والمرافق الصحية 

  والمستشفيات.

 

عدد ونسبة األطفال في المرافق 

التعليمية واألماكن صديقة الطفل 

 التي يوجد بها: 

  شرب لكل طفل في اليوم. مياه -

حمام أو مرحاض بلدي بحنفية  -

 لغسل اليدين. 

 ممارسات نظافة شخصية مناسبة.  -

عدد ونسبة المدرسين الذين تم 

تدريبهم للعمل كمدربين لتقديم 

 معلومات النظافة الشخصية المناسبة. 

عدد المراكز الصحية التي يوجد بها 

مرافق محسنة مناسبة للمياه 

لصحي والنظافة والصرف ا

 المدرسين: على ممارسات النظافة الشخصية واالصحاح البيئي  تدريب

 للحفاظ على تعليم النظافة في المدارس0 

 استعادة مرافق المياه في المدارس المستهدفة واألماكن تركيب /

 التعليمية المؤقتة واألماكن الصديقة للطفل واألماكن العامة0 

 إعادة تأهيل وتركيب المرافق الصحية )المراحيض( في استعادة /

)وحدة  العامة واألماكن للطفل الصديقة واألماكنالمدارس المستهدفة 

 تلميذ(0  01لكل 

 نقاط وإنشاء الصلبة للمخلفات صناديق توريد: الصلبة المخلفات إدارة 

 0السائلة للمخلفات

 النظافة تشجيع وأنشطة رسائل توجيه: المدارس في الشخصية النظافة 

 من الوقاية وتدعم األساسية السلوكيات تتناول لألطفال الشخصية

 والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات بسبب تحدث التي األمراض

 0الشخصية
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الشخصية بما فيها إدارة المخلفات 

 الصلبة.
 وسائل ذات( العامة واألماكن المخيمات: )في اليدين لغسل أحواض بناء 

 (0فرد 01 لكل)وحدة  مناسبة تصريف

 في الصلبة المخلفات وإدارة الصحي والصرف المياه خدمات تحسين 

 0والعيادات والمستشفيات الصحية المراكز

 

 القطاع رصد خطة

 :خالل من االستجابة أنشطة رصد تعزيز سيتم

 1 واستخدام تنفيذWS، التحليل وتقييمات الموجزة والتقارير. 

 واالختناقات التحديات رصد. 

 المقبلة األشهر في أخرى ومحافظات دمشق، في للتنسيق منتظمة اجتماعات عقد. 

 لرصد والمالجئ الصحة قطاع مع العمل DEWS والتدخالت األمراض لتفشي السرعة وجه على واالستجابة 

 .الكبير األثر ذات ولكن التدريجية

 والشركاء والحكومة المانحة الجهة مع القطاع يعدها التي الشهرية المعلومات تبادل. 

 

 :الجغرافية التغطية موجز جدول

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية المحافظة

 حلب
منظمة إسعاف أولي  ،اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

(Première Urgence،)  مجلس الالجئين الدنمركي 
 5 :اإلجمالي

 الحسكة
 –،  مؤسسة العمل ضد الجوع  اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 فرنسا -أسبانيا، هيئة اإلغاثة اإلسالمية 
 4 :اإلجمالي

 اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الرقة
 :اإلجمالي

2 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائياليونيسف،  السويداء
 :اإلجمالي

2 

 دمشق
مجلس  ( ،Première Urgenceمنظمة إسعاف أولي ) اليونيسف، األنروا،

 الالجئين الدنمركي

 :اإلجمالي
4 

 درعا
اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األنروا، مجلس الالجئين 

 الدنمركي. 

 :اإلجمالي
4 

 ديرالزور
 –، مؤسسة العمل ضد الجوع برنامج األمم المتحدة اإلنمائياليونيسف، 

  فرنسا -أسبانيا، هيئة اإلغاثة اإلسالمية 

 :اإلجمالي
4 

 اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األنروا حماة
 :اإلجمالي

3 

 حمص
اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األنروا، مجلس الالجئين 

 الدنمركي.

 :اإلجمالي
4 

 اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إدلب
 :اإلجمالي

2 

 اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األنروا الالذقية
 :اإلجمالي

3 

 اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القنيطرة
 :اإلجمالي

2 

 ريف دمشق
اليونيسف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األنروا، مجلس الالجئين  

 فرنسا -، هيئة اإلغاثة اإلسالمية الدنمركي 

 :اإلجمالي
5 

 1 :اإلجمالي اليونيسف  طرطوس
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 24: المشروعات عدد إجمالي

 دوالر 86111812 إلى يصل القطاع في مشروعات لتنفيذ التمويل احتياجات مجموع

 (.الكاملة المشروعات وتفاصيل مشروع لكل الحالي التمويل وضع على للحصول 2 الملحق انظر)

 وزارة اإلدارة المحلية ووزارة التعليم ووزارة الموارد المائية.  الجهاز الحكومي

 اليونيسف  الجهة الطالبة

ضمان تحسين الحصول على خدمات مياه نقية وصرف صحي ونظافة شخصية لألطفال في المدارس  اسم المشروع

والنازحين داخلياً في المالجئ الجماعية وأماكن إيواء النازحين داخلياً في غالبية المناطق والمحافظات 

 المتضررة. 

 حصول األطفال على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية على مستوى المدراس.   األهداف

حصول السكان الذين تركوا منازلهم على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المالجئ الجماعية 

 وكذلك المجتمعات المتضررة. 

 من النازحين داخلياً وأطفال المدارس  1,500,000  المستفيدين

وزارة التعليم، الهالل األحمر السوري، وزارة اإلدارة المحلية، وزراة الموارد المائية، وزارة الدولة لشئون  المشاركين

 البيئة. 

 20,392,990 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الموارد المائية الجهاز الحكومي

 اليونيسف الجهة الطالبة

ضمان توفير مياه شرب آمنة وكافية وإصالح وصيانة نظم الصرف الصحي، للسكان المتضررين من خالل  اسم المشروع

 توفيراإلمدادات واألجهزة والملحقات. 

 ضمان توفير مياه شرب نقية وكافية للسكان في المناطق المتضررة وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي.   األهداف

 من سكان المناطق المتضررة.  10,000,000  المستفيدين

، الجمعيات الخيرية السورية  DWAوزارة الموارد المائية، الهالل األحمر السوري، شركات المياه  المشاركين

  والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة.

   23,100,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 اإلدارة المحلية وزارة الجهاز الحكومي

 اليونيسف الطالبة الجهة

 توفير مستلزمات النظافة الشخصية وتنفيذ حمالت لتشجيع ممارسات النظافة الشخصية.  اسم المشروع

 تزويد العائالت المتضررة من األحداث الجارية بمستلزمات النظافة الشخصية.   األهداف

 أسرة. 100,000  المستفيدين

الهالل األحمر السوري، الجمعيات الخيرية السورية والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة ووزارة  المشاركين

 اإلدارة المحلية. 

  3,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الصحة الجهاز الحكومي

 منظمة الصحة العالمية الجهة الطالبة

استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والنظافة الشخصية في المرافق الصحية  اسم المشروع

 والمستشفيات. 

توفير كميات كافية من المياه النقية والصرف الصحي المناسب وإدارة مناسبة للمخلفات الصلبة ومواد نظافة   األهداف

 شخصية مناسبة في المرافق الصحية والمستشفيات. 
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(، وفي ريف دمشق 3شخص ال يحصلون على الخدمة بسبب تعطل المستشفيات في حلب ) 5.555.555  المستفيدين

(، وفي دير الزور 5(، وفي الرقة )5(، وفي الالذقية )5(، وفي إدلب )5(، وفي حماة )3(،، وفي حمص )5)

 مستفيد(.  5.255.555( مستشفي )حوالي 50(، بإجمالي )5)

 

في دير الزور،  55في الالذقية، و 2في حمص، و 55في حلب، و 52مركز صحي في دمشق، و 53تعطل 

 مستفيد(.  255.555مركز )حوالي  00في القنيطرة، بإجمالي  55و

وزارة اإلدارة المحلية، الهالل األحمر السوري، المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات الخيرية  المشاركين

 مشاركة، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة الصحة. السورية ال

 2,100,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االجتماعية الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  الجهة الطالبة

 توفير مستلزمات النظافة الشخصية  اسم المشروع

 توفيرمستلزمات النظافة الشخصية للمتضررين والمجتمعات المضيفة.   األهداف

 أسرة في درعا، وحمص، والرقة، والحسكة، وريف دمشق، وديرالزور، وحماة، والقنيطرة.  25.555  المستفيدين

 المشاركة.وزارة الشئون االجتماعية، المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات الخيرية السورية  المشاركين

  3,001,350 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدراة المحلية، ووزارة الشئون االجتماعية، والبلديات.  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  الجهة الطالبة

 توفير سخانات للمياه في المالجئ الجماعية )سخانات شمسية إذا أمكن(.  اسم المشروع

ضمان حصول السكان على مياه ساخنة في المناطق المتضررة والمجتمعات المضيفة )سخانات شمسية إذا   األهداف

 أمكن(. 

 ملجأ كمرحلة تجريبية. 25المقيمين في المالجئ. سوف يتم استهداف إجمالي   المستفيدين

والمنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات  وزارة اإلدراة المحلية، ووزارة الشئون االجتماعية، والبلديات المشاركين

  الخيرية السورية المشاركة.

   4,001,800 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

  GAPARالهئية العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين الجهاز الحكومي

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا(. الجهة الطالبة

 خدمات المياه والصرف الصحي العاجلة  المشروع اسم

ضمان الحصول على مياه نقية وخدمات صرف صحي  مناسبة لالجئين الفلسطينيين في المخيمات والمناطق   األهداف

 المجاورة وخفض المخاطر على الصحة العامة. 

 شخص  420,000  المستفيدين

 GAPARالهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين   المشاركين

   1,665,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

  GAPARالهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين   الجهاز الحكومي

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا(. الجهة الطالبة

 مستلزمات النظافة الشخصية العاجلة  اسم المشروع

 تزويد النساء الحوامل واألمهات المرضعات والمتضررات من األزمة بمستلزمات النظافة الشخصية.   األهداف

من  0.552من األسر النازحة، و 35.530سيدة فلسطينية واألطفال وكبار السن من الفلسطينيين، و 25.022  المستفيدين

 من األطفال النازحين وكبار السن والنساء.  3.252من المواليد الجدد، و 5.032النساء الحوامل، و
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 GAPARالهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين   المشاركين

 2,364,189 الر أمريكي(الميزانية )دو

  

 وزارة الموارد المائية ووزارة اإلدارة المحلية الجهاز الحكومي

 Première Urgence (PU) الجهة الطالبة

 مشروع عاجل لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية لدعم األسر السورية المتضررة.  اسم المشروع

 وتحسين الحصول على وسائل النظافة ألكثر األسر المتضررة من األزمة في سوريا.توفير المياه النقية   األهداف

 من النازحين داخلياً   79,000  المستفيدين

 الهالل األحمر السوري ووزراة اإلدارة المحلية ووزارة الموارد المائية.  المشاركين

 498,480 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية  الجهاز الحكومي

 (DRC)مجلس الالجئين الدنمركي  الجهة الطالبة

 تحسين النظافة الشخصية واالصحاح البيئي بين النازحين في المالجئ.  اسم المشروع

 ضمان تحسين النظافة الشخصية واالصحاح البيئي بين النازحين في المالجئ.    األهداف

 في المالجئ.من النازحين  17,500  المستفيدين

 الهالل األحمر السوري ووزراة اإلدارة المحلية المشاركين

 1,871,751 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة التعليم الجهاز الحكومي

 أسبانيا –مؤسسة العمل ضد الجوع  الجهة الطالبة

 تدخالت لتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية لدعم المتضررين وأطفال المدارس.  اسم المشروع

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية بين أكثر الفئات المتضررة.  تحسين الحصول على  األهداف

 مستفيد  305,000  المستفيدين

 التعليم الهالل األحمر السوري ووزراة المشاركين

 1,598,045 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وآخرين وزارة التعليم الجهاز الحكومي

 الهيئة الطبية الدولية الجهة الطالبة

بناء قدرات العاملين في المنظمات غير الحكومية الوطنية من خالل إنشاء كوادر من المدربين للترويج  اسم المشروع

 للنظافة الشخصية.

بناء قدرات المتطوعين في الهالل األحمر السوري والجمعيات الخيرية السورية من خالل إنشاء كوادر من   األهداف

 المدربين للترويج للنظافة الشخصية. 

  التعليم الهالل األحمر السوري والجمعيات الخيرية السورية ووزراة  المستفيدين

 675,170 المشاركين

  

 المحلية وزارة اإلدارة الجهاز الحكومي

 SIF- France الجهة الطالبة

 االستجابة العاجلة لتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للنازحين داخل سوريا  اسم المشروع

تحسين حصول السكان المتضررين على مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي وتشجيع النظافة   األهداف

 الشخصية. 
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 مستفيد  20,000  المستفيدين

 اإلدارة المحلية الهالل األحمر السوري ووزراة المشاركين

 342,400 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية ووزارة الموارد المائية الجهاز الحكومي

 Mercy Corps الجهة الطالبة

 إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.  اسم المشروع

التأهيل العاجل ألنظمة المياه والصرف الصحي في المناطق المتأثرة باألزمة السورية في دمشق )ريف   األهداف

 ومدينة دمشق(.

 مستفيد  250,000  المستفيدين

ووزارة الموارد المائية، والمنظمات الدولية غير الحكومية،  اإلدارة المحلية الهالل األحمر السوري ووزراة المشاركين

 والجمعيات الخيرية السورية. 

 3,311,448 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية الجهاز الحكومي

 (Help e.Vهيئة هلب ) الجهة الطالبة

 الخدمات العاجلة للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للنازحين داخلياً في ريف دمشق.  اسم المشروع

 تحسين الظروف الصحية للمستفيدين من خالل منع انتشار األمراض التي تحدث نتيجة تلوث المياه والهواء.   األهداف

زيادة الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وتشجيع السلوكيات اإليجابية الستخدام مرافق 

 المياه والصرف الصحي وممارسات النظافة الشخصية. 

التوزيع العادل والمتساوي لموارد المياه النظيفة بأسعار معقولة والحصول على الخدمات مع التركيز بصفة 

 ل. خاصة على النساء واألطفا

خفض المخاطر الصحية من خالل توفير مياه شرب آمنة للنازحين داخلياً مع توجيه عناية خاصة لألطفال 

 والنساء.

 مستفيد  100,000  المستفيدين

 اإلدارة المحلية الهالل األحمر السوري ووزراة المشاركين

 500,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

 

 المعيشية الظروف وتحسين المبكر التعافي 4.2

 

 معلومات أساسية

 مليون أسرة  1.36 السكان المحتاجون للمساعدات

 أسرة  140,000 السكان المستهدفون

 دوالر أمريكي 43,085,792  التمويل المطلوب

 10 المشروعات

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الجهة الرئيسية في القطاع

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة األغذية والزراعة، منظمة الهجرة الدولية، األنروا، اليونسكو، برنامج  الهيئات المشاركة

 األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )هابيتات( صندوق األمم المتحدة للسكان، والمنظمات ادولية غير الحكومية. 

وزارة الشئون االجتماعية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، وزارة اإلدارة المحلية، وزارة الدولة  الجهة الحكومية المناظرة

 لشئون البيئة0 
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 جميع في اإلنسانية المساعدة إلى يحتاجون متفاوتة مستويات في شخص مليون 8.6 هناك األزمة، من عامين من أكثر بعد

 عائالت مع يقيمون داخليا، النازحين من االقل على شخصا 1141111 أن إلى التقديرات وتشير.  سوريا في 21 الـ المحافظات

 .المجتمعية والمالجئ العامة، المباني وفي مضيفة،

 وفقدان الدخل، فقدان من داخليا النازحون يعاني المجتمع، يستضيفهم أو رسمية غير أو رسمية مالجئ في يعيشون الذين سواء

 عناية تتطلب والتي نساء، تعيلها التي األسر من متزايد عدد هناك ذلك، على وعالوة.  الرزق موارد وتعطل المنتجة الوسائل

 ومواردهم مدخراتهم المضيفة والمجتمعات داخليا النازحون استنفذ.  السلبية المواجهة استراتيجيات إلى اللجوء لتجنب خاصة

 تؤد لم.  المستويات مختلف على للبالد واالقتصادية االجتماعية الحالة على اثارها تركت والتي أمدها طال التي لألزمة نتيجة

 والممتلكات السكن في حادة مادية أضرارا في أيضا تسببت ولكنها والمهجرين والهجرة واإلصابات، الوفيات، إلى فقط األزمة

 بدون الناس من كبير عدد ويعيش البطالة زدادت لذلك، ونتيجة.  اإلنتاجية والقطاعات االجتماعية، والخدمات التحتية، والبنية

 االستقرار واستعادة للدخل المدرة العاجلة األنشطة دعم يتطلب الناس من متزايد عدد هناك.  للمعيشة الالزمة األساسية العناصر

 .الفورية االحتياجات لتغطية األساسية العيش سبل أو

 لمستوى وتراجع األزمة، قبل قيمته من٪ 24.2 فقد قد سوريا في البشرية التنمية مؤشر أن إلى التقديرات تشير ،1121 عام في

 للفقر، بالنسبة.  والدخل والتعليم الصحة مؤشرات في الحاد التدهور بسبب البشرية التنمية من عقدين خسارة وهي ،2552 عام

 وبالتالي الفقر، حد دون ما إلى تراجعوا قد مليون 2.4 حوالي أن المتوقع ومن نسمة، مليون 2.2 بنسبة الفقراء عدد ازداد

 نسبة أعلى تتحمل التي األزمات مناطق في كبير حد إلى تغيرت قد الفقر خريطة فإن ذلك، على وعالوة.  للغاية فقراء أصبحوا

 حياة في الناس فرص وقلص األبعاد متعدد الفقر عمق قد والالجئين النازحين أعداد تزايد أن بالذكر الجدير ومن.  التضرر من

 .الئقة

 إلى 1121 و 1122 عام في اإلجمالي المحلي الناتج خسارة إجمالي من( دوالر مليار 8.6 تقريبا  ٪ )16.2 حوالي يرجع

 كما.  النفط قطاع على للعقوبات نتيجة( دوالر مليار 2.5 حوالي) الخسارة هذه من الرئيسي الجزء جاء.  االقتصادية العقوبات

 تصنيع أساسا  ٪ )41 بنسبة العربية الدول إلى الصادرات انخفضت.  أيضا   المالية والقطاعات والتصنيع، النقل، وسائل سلبا   تأثرت

 إلى العقوبات أدت وقد(.  أساسا   النفط صادرات) التوالي على ،٪61 و٪ 52 بنسبة وتركيا األوروبي االتحاد دول وإلى ،(السلع

 ٪.111 بنحو النفطية المشتقات أسعار في زيادة وإلى المنزلي، لالستخدام والغاز الديزل وقود في نقص وجود

 اإلنتاجية، األصول في المادية والخسائر األضرار وتشمل والخدمية، اإلنتاجية القطاعات من العديد في األزمة آثار تتضح كما

 والعزلة المحدودة األموال رؤوس وحركة المالية والمعامالت السوق، في والتوزيع العمالء إلى الوصول فرص نقص أو وفقدان

 هروب زاد كما.  السورية العملة قيمة وانخفاض اإلنتاجية، وانخفاض والتضخم اإلنتاج تكاليف وزيادة للسكان، المحدودة والحركة

 بسبب المالية التحويالت انخفضت حين في كبير بشكل أيضا   العاملة اليد وهجرة األدمغة هجرة عن فضال األموال رؤوس

 وتفاقم المساعدات على االعتماد منع أجل من واالستقرار العيش سبل استعادة المهم من يصبح ثم ومن.  االقتصادية العقوبات

 .الفقر من المزيد تحت ترزح السوري الشعب من واسعة شريحة رؤية وتجنب الحالية، اإلنسانية االحتياجات

 األغذية برنامج/ والزراعة األغذية منظمة أجرته الذي( JRFSNA) ائيالغذ األمن الحتياجات السريع المشترك التقييم أظهر

 قد الغذاء على والحصول الدخل توليد على الريفية المناطق في المزارعين قدرة أن 1121 عام الزراعة وزارة/ العالمي

 واألعالف واألسمدة والوقود البذور مثل الزراعية المدخالت توافر في واضح انخفاض هناك كان.  ملحوظ بشكل انخفضت

 عن الناجمة الري، مشاريع وفعالية المياه توافر انخفاض إلى أيضا التقييم يشير.  العاملة واأليدي البيطرية، والمنتجات الحيوانية،

 المياه توافر انخفاض.  المياه لمضخات غيار قطع وجود وعدم والكهرباء، الوقود توافر وعدم التحتية، البنية لحقت التي األضرار

 .األعالف إنتاج على وكذلك الصيف/  الربيع محاصيل على كبيرة سلبية عواقب له ستكون
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 ورفع الدخل توليد فرص من كبير بشكل والحد بالكامل، األغذية تصنيع على تؤثر والتي الزراعية المنتجات وتسويق إنتاج تعطل

 ينخفض الغذاء وتوافر على الحصول أن أيضا   الغذائي األمن الحتياجات السريع المشترك التقييم نتائج تؤكد.  البطالة مستويات

 الزراعة السكان قدرة تراجعت حين في كبيرا انخفاضا انخفض قد الحبوب إنتاج أن كما مسحها تم التي المناطق في مستمر بشكل

 بأقل الحيوانات وبيع الحيوانية الثروة ألصول المتزايد الفقدان أدى فقد وبالمثل،.  حاد بشكل الدخل توليد على الريفية المناطق في

 .والرعوية الزراعية المعيشة لنظام شديد اضطراب إلي السوق أسعار من

 في وزيادة العاملة القوة في نقص إلى العنف من المتضررة المناطق وإلى من الحركة وصعوبات والتهجير األمن انعدام أدى

 الزراعية، أراضيهم إلى الوصول محدودية جانب إلى األجور، وزيادة المؤقتين العمال توظيف صعوبات أدت.  اليومية األجور

 .محاصيلهم وحصاد زراعة على المزارعين قدرة تراجع إلى

 والحد اإلنسانية، المساعدة لتقديم تمكينية بيئة تهيئ سوف المبكر التعافي تدخالت بأن متزايدا اعترافا األخيرة اآلونة في هناك كان

 .العودة وتشجيع المتضررة، المحلية المجتمعات قدرة وتعزيز اإلغاثة، خدمات على الطلب من

 األولوية ذات االحتياجات

 القيام يمكن.  وتنميتها أولوياتها تحديد إلى عمل فرص خلق إلى تهدف التي المبكر التعافي وتدخالت العيش سبل تحتاج 

 والمتناهية الصغيرة للمشروعات المنح تقديم وبرامج النقد، مقابل والعمل الكثيفة العمالة مبادرات خالل من بذلك

 .األصول وتعويض الصغر،

 لالستجابة األساسية الخدمات وإستعادة واإلسكان، األساسية التحتية البنية في سريعة إصالحات إلجراء حاجة هناك 

 .المتضررة للفئات الملحة لالحتياجات

 في الخسائر من مزيد من التقليل وينبغي ضعفا األكثر السكان بين السلبية واجهةالم استراتيجيات اعتماد تخفيض ينبغي 

 .الزراعية وغير الزراعية اإلنتاجية األصول

 حاالت في المساعدة لتقديم المنطقة حسب نهجا االعتبار بعين األخذ مع المحلي المستوى على حلول إلى حاجة هناك 

 لدعم ستجرى التي الفرعية القطاعات تقييمات أساس على محلية حلول عن البحث سيتم.  المبكر والتعافي الطوارئ

 .المعنيين المحليين والشركاء الممثلين

 االجتماعي للتماسك األساس يشكل والذي سورية، في واألثري الثقافي التراث لحماية خاص اهتمام توجيه ينبغي. 

 الرئيسية األهداف/  األنشطة

 :خالل من دعمهم سيتم. 311،111 هو المعيشة سبل وتوفير المبكر التعافي قطاع في المستهدفين السكان مجموع

 النقد برامج ذلك في بما) الخدمات تقديم إلى والوصول األساسية التحتية البنية تأهيل إلعادة عاجلة عمل فرص خلق 

 التحتية للبنية السريع واإلصالح الصلبة المخلفات وإدارة األنقاض، إلزالة العمالة كثيفة والبرامج العمل مقابل

 (.واإلسكان

 أساسا) النقدية والمنح األصول، وتعويض المهني، التدريب خالل من توقفت التي العيش كسب لسبل الطارئ الدعم تقديم 

 (.الحرفيين أو/  و المنتجين وصغار والمتوسطة الصغيرة للمشروعات

 (.المتضررة للفئات المشروطة النقدية التحويالت أي) المتضررة الفقيرة لألسر المباشرة االقتصادية اإلغاثة تقديم 

 نظم) الحيوانية والثروة الزراعية اإلنتاجية األساسية البنية وتعمير إصالح في المتضررة المحلية المجتمعات إشراك 

 (.الخ األسواق، وطرق المياه وخزانات والصرف، الري
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 السكان، من ضعفا الفئات أكثر بين السلبية المواجهة استراتيجيات واعتماد اإلنتاجية األصول في الخسائر من المزيد منع 

 .المحلي المجتمع مستوى على المالية الموارد توفير خالل من

 األثرية القطع في المشروع غير واالتجار المشروعة غير الحفريات لرصد المعنيين الشركاء قدرات تطوير. 

 والمتضررين المستهدفين األشخاص

 الرعوية، والزراعية الرعوية األسر خاصة   الضعيفة المتأثرة الفئات من شخص 311.111 الرزق سبل توفير قطاع يستهدف

 والمجتمعات داخليا النازحين واألشخاص والشباب، نساء تعيلها التي واألسر الصغر والمتناهية الصغيرة األعمال وأصحاب

 .المضيفة

 للبنية الشديدة األضرار بسبب كريمة حياة على الحفاظ على قادرين غير فهم اليوبالت معيشتهم سبل في أيضا تأثروا هؤالء

 أثرت األزمة أن إلى التقديرات وتشير.  البشري المال رأس وحتى واألصول الدخل وفقدان األساسية، الخدمات وتعطيل التحتية،

 تقدير هذا.  المعيشية والظروف الفقر مستويات تفاقم إلى أدت حين في السكان مجموع من٪ 21 عن يقل ال ما على مباشر بشكل

 .األولوية ذات واالحتياجات والخسائر األضرار، تقييم على تعتمد وأدلة دقيقة بيانات غياب ظل في سيما ال متحفظ،

 االستجابة استراتيجية

 خالل من ذلك ضمان وسيتم. المتضررين السكان بين ضعفا الفئات ألكثر خدماته المعيشة وسبل المبكر التعافي قطاع يوجه سوف

 آليات خالل من التكيف على السكان قدرة تعزيز هو العام والهدف. الجغرافية األولويات وتحديد للمستفيدين الدقيق االستهداف

 إلى مباشر بشكل أدناه وضعت التي القطاع أهداف تستجيب. االجتماعي والتماسك الكريم العيش وظروف المحسنة، التكيف

 المواقع في التحتية والبنية األساسية الخدمات على الحصول فرص وتحسين الدخل، توليد فرص لزيادة االستراتيجية األولوية

 القطاع هذا في الشريكة الوكاالت تسهل سوف.  سوريا في المشترك واألثري الثقافي التراث حماية عن فضال المستهدفة،

 للتخفيف الذاتي التوظيف وفرص المهني والتدريب واألدوات، األصول وتعويض العمل مقابل والنقد العمالة، كثيفة المشروعات

. المتضررة لألسر المعيشية الظروف تفاقم من مزيد إلى تؤدي التي السلبية المواجهة آليات اعتماد ومنع من المطاف نهاية في

 أسباب تعزيز أو إنشاء ومنع واالقتصاد، والبيئة والمجتمعات األفراد على الضارة اآلثار امتداد لتجنب مبادرة تصميم وسيتم

 بعين القدرات تنمية وعناصر البيئية االعتبارات تؤخذ سوف.  التمييز أشكال من غيرها أو الجنسين بين التفرقة أو األزمة

 .ومستدامة دائمة نتائج على الحصول لضمان االعتبار

 القطاع أهداف

  األنشطة المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجي

توفير معلومات متماسكة 

ومتناسقة حول احتياجات 

وأولويات التعافي المبكر 

 وتدخالت  كسب العيش 

تنفيذ تقييمات محددة  -5

حول قطاعات متعددة 

 لسبل كسب العيش. 

  عدد التقييمات التي تمت

حول سبل كسب العيش 

  واألضرار التي لحقت بها0

  تنفيذ تقييمات سبل كسب العيش

 محافظات على األقل0  2في 

  تنفيذ تقييمات حسب المناطق التي

 تعمل بها الفرق الميدانية0  

  تنفيذ تقييم ألضرار البنية التحتية

 محافظات على األقل0  2في 

تفعيل مجموعة عمل التعافي  

المبكر وتوفير سبل العيش من 

أجل التنسيق الفعال لألنشطة 

 المختلفة. 

  عدد اجتماعات مجموعة

عمل التعافي المبكر وتوفير 

 سبل العيش التي تم عقدها0 

  عدد الوكاالت الشريكة

)األمم المتحدة، المنظمات 

 الدولية غير الحكومية(0 

  عدد المبادرات المشتركة

  عقد اجتماع كل شهرين لمجموعة

عمل التعافي المبكر وتوفير سبل 

 العيش0 

  إعدادمشروعات مشتركة للتعافي

 المبكر وتوفير سبل العيش 
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 لتي تم تنفيذها0 ا

توفير فرص عمل عاجلة في إدارة 

المخلفات الصلبة ورفع األنقاض، 

وإعادة تأهيل البنية التحتية 

 األساسية. 

قد برامج النقد مقابل الن

في والعمالة الكثيفة المنفذة 

إدارة المخلفات الصلبة ورفع 

األنقاض، وإعادة تأهيل البنية 

  التحتية األساسية. 

  عدد الوظائف التي تم

 توفيرها0 

  عدد العمال الذين تم

 توظيفهم0 

  عدد المباني التي تم تأمينها

 بعد إزالة األنقاض0 

  عدد أطنان المخلفات الصلبة

التي تمت إزالتها وعدد 

 المناطق التي تم تنظيفها0 

  عدد البني التحتية التي تم

 إصالحها0 

  0وضع برامج توظيف عاجلة 

  تحديد المناطق التي يجب تنظيفها

من الملخفات الصلبة وإزالة 

األنقاض منها وإصالح البينة 

 التحتية بها0 

  0تحديد الشركاء المنفذين 

  0تحديد طرق التنفيذ 

تقديم الدعم العاجل لمن فقدوا 

مورد رزقهم من خالل تعويض 

األصول وتقديم المنح والتدريب 

 المهني. 

تقديم الدعم النقدي المشروط 

الستئناف األعمال الصغيرة 

وتسهيل االنتاج الصناعي 

 والزراعي. 

 

  عدد المستفيدين الذين تلقوا

 المساعدات النقدية0 

 مال التي تم عدد األع

 استئنافها0 

  وضع خريطة لألعمال الصغيرة

والمرافق االنتاجية الصناعية 

والزراعية والخدمية التي تحتاج 

 إلى إصالح0 

  إعادة تأهيل البنية التحتية

االنتاجية )قنوات الري والطرق 

الفرعية وأحواض المياه( في 

 المجتمعات المختارة 

  إعداد واالتفاق مع المجتمعات

المستفيدة على التنفيذ وطرق 

 السداد0 

  إعداد وتنفيذ خطة رصد وتأكيد

 الجودة0 

  0تنفيذ برنامج منح صغيرة 

توزيع أصول وأدوات إنتاجية  

على األسر المستهدفة 

المتضررة والمجتمعات 

 المضيفة. 

 

  عدد األسرالمستفيدة من

مبادرات تعويض األصول 

 0 واألدوات

  عدد األعمال الصغيرة التي

تم اسئنافها وإعادة 

 تنشيطها0 

  تحديد االحتياجات وتوفيرها حسب

 الضرورة0 

  تحديد الشركاء في التوزيع

 والرصد0 

  تنفيذ التوزيع الفعلي طبقاً للمعايير

 الموضوعة0 

التدريبات المنفذة قصيرة  

األجل على التنمية المهنية 

 وتنمية المهارات. 

 

  عدد المتدربين الذين

 حضروا التدريب المهني0 

  عدد المتدربين الذين بدأوا

أعمال جديدة أو شاركوا في 

 أنشطة إنتاجية جديدة0 

  وضع خريطة وتقييم القدرات

الحالية للبرامج المهنية التي 

قدمتها مراكز التدريب و/ أو 

 الجمعيات الخيرية السورية0 

  تحديد احتياجات التدريب وتوجيه

   مستفيدين للتدريبات المناسبة0ال

  توفير أدوات البداية حسب

 الحاجة0 

تقديم دعم موجه لتوفير سبل كسب 

 العيش لألسر التي تعيلها نساء. 

مبادرات الدعم التي تم تنفيذها 

وتستهدف األسر التي تعيلها 

 النساء. 

 

  عدد النساء المستفيدات من

 الخدمات المعروضة0 

  عدد الوظائف التي تم

 توفيرها للنساء0 

  عدد النساء الالتي تم

 تدريبهن0 

  توفير وظائف عاجلة متخصصة

 ومحددة إلشراك النساء0  

  0توفير تدريب مهني تفصيلي 

  توفير منح/ أدوات للبدء في

 أنشطة مدرة للدخل0 

مساعدة السكان المتضررين في 

المناطق التي يمكن الوصل إليها 

على استعادة وسائل حياتهم 

 الزراعية. 

استعادة إنتاج زراعة حدائق 

المنازل في المناطق شبه 

الحضرية والمناطق الريفية 

التي بها كثافات عالية من 

 النازحين. 

  عدد األسر التي تم تزويدها

بالمدخالت الزراعية 

 0 الضرورية

  عدد األسر التي تقوم

بأنشطة زراعة الحدائق 

 المنزلية0 

  تزويد األسر بالمدخالت الزراعية

الضرورية )بذور الخضراوات 

واألسمدة واألحواض وطعام 

الدواجن واألدوات الالزمة( 

الستعادة منتجات زراعة حدائق 

المنازل في المناطق شبه 

الحضرية والمناطق الريفية التي 

 ية من النازحين0 بها كثافات عال
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حماية التراث الثقافي واألثري في 

سوريا للحد من مزيد من تدميره 

والحفريات غير القانونية المحتملة 

والتجارة غير المشروعة في 

 اآلثار.

تعزيز قدرات الشركاء 

المعنيين لرصد الحفريات غير 

القانونية والتجارة غير 

 المشروعة في اآلثار. 

  عدد التدريبات والتدخالت

للمحافظة على التراث 

 الثقافي0 

 

 

 21: المشاريع عدد إجمالي

 .أمريكي دوالر 12164351 يبلغ القطاع في مشاريع لتنفيذ التمويل احتياجات مجموع

 (.للمشروعات الكاملة والتفاصيل مشروع لكل الحالي التمويل وضع على للحصول 2 الملحق انظر)

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي  الجهاز الحكومي

 منظمة األغذية والزراعة  الجهة الطالبة

 الدعم االنساني لمساعدة األسر المتضررة في استدامة/ استعادة قدراتهم على كسب العيش/ التكيف.  اسم المشروع

زيادة توافر الموارد المالية ودعم األنشطة االنتاجية لألسر الرعوية والزراعية/ الرعوية المتضررة في   األهداف

محافظات حماة وحمص وريف دمشق ودرعا من خالل إعادة تأهيل البينة التحتية االنتاجية النتاج المحاصيل 

 والثروة الحيوانية. 

 أسرة(.  55.055مستفيد ) 500.5555  المستفيدين

 وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات الخيرية السورية.  المشاركين

 8,216,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

 وزارة الشئون االجتماعية.  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  الجهة الطالبة

 لألسر التي تعيلها نساء. الدعم العاجل لسبل العيش اسم المشروع

 تحسين سبل كسب العيش لألسر التي فقدت عائلها الرئيسي واألسر التي تعيلها نساء.   األهداف

 ( 5555، والنساء 0555أسرة تعيلها نساء )األطفال:  5555اإلجمالي:   المستفيدين

 مع الجمعيات الخيرية السورية. وزارة الشئون االجتماعية، السلطات المحلية، بالتعاون الوثيق المشاركين

 2,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االجتماعية الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. الجهة الطالبة

  رفع قدرات الجمعيات الخيرية السورية على تنفيذ منهجيات ومبادرات التعافي المبكر وكسب العيش اسم المشروع

ضمان التنفيذ الفعال لالستجابة العاجلة وتنفيذ أنشطة التعافي المبكر وسبل كسب العيش من خالل مبادرة   األهداف

 برنامج مكثف لرفع قدرات الشركاء المحليين تشمل الجمعيات الخيرية السورية. 

 جميعة خيرية سورية.  555  المستفيدين

 الوزارات المعنية ورؤساء المحافظات والجمعيات الخيرية السورية.  المشاركين

 500,022 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االجتماعية الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. الجهة الطالبة

 الدعم العاجل لتوفير سبل كسب العيش )توفير المنح واألدوات وتعويض األصول والتدريب المهني(.  اسم المشروع

 تحسين سبل كسب العيش للمتضررين وإنعاش األعمال.   األهداف

 مستفيد )من األفراد واألعمال الصغيرة المحلية(.  5555اإلجمالي:   المستفيدين
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والسلطات المحلية )المحافظات(، المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات وزارة الشئون االجتماعية  المشاركين

 الخيرية السورية.

 5,000,110 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الثقافة.  الجهاز الحكومي

 منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة )اليونسكو(.  الجهة الطالبة

 اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواقع الثقافية وردع التجارة غير المشروعة في اآلثار.  اسم المشروع

 اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المزيد من التدمير ونهب التراث الثقافي السوري.   األهداف

 المهنيين في مجال الثقافة والهالل األحمر.   المستفيدين

 سيدة 25

  اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي.  المشاركين

 500,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االجتماعية الجهاز الحكومي

 منظمة الهجرة الدولية.  الجهة الطالبة

استعادة آليات التكيف لمعظم المجموعات المتضررة من األزمة في سوريا وبصفة خاصة األسر التي تعيلها  اسم المشروع

 نساء. 

المساهمة في إنقاذ حياة وسبل كسب العيش لمعظم المجموعات المتضررة من األزمة في سوريا وبصفة خاصة   األهداف

 األسر التي تعيلها نساء.  

من النازحين في المالجئ الجماعية والمالجئ غير الرسمية والمجتمعات المضيفة  35.555اإلجمالي:   المستفيدين

 والمساكن الؤجرة. 

  55.555األطفال: 

  3555النساء: 

 جمعية خيرية سورية.  25المجموعات األخرى: 

 . وزارة الشئون االجتماعية وممثلي المحافظات والجمعيات الخيرية السورية المشاركين

 4,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية.  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. الجهة الطالبة

توفير وظائف عاجلة في مجال تحسين إدارة المخلفات الصلبة في المالجئ والمجتمعات المضيفة والمجتمعات  اسم المشروع

 المجاورة. 

توفير فرص عمل عاجلة للنازحين داخلياً والسكان المتضررين من خالل مبادرات إدارة المخلفات الصلبة   األهداف

 لدعم سبل كسب العيش. 

ضمان طرق أفضل إلدارة المخلفات الصلبة في المجتمعات المضيفة والمتضررة لتقليل المخاطر الصحية 

 والبيئية. 

 مستفيد مباشر.  552.555اإلجمالي:   المستفيدين

 فرد مقيم في المالجئ في ريف دمشق والرقة والحسكة وحمص.  555.555على األقل 

  355.555األطفال: 

 عامل محلي في حمص وريف دمشق ودير الزور وحلب.  0555+ ، 505.255النساء: 

 وزارة البيئة، والبلديات، والمنظمات الدولية غيرالحكومية، والجمعيات الخيرية السورية.  المشاركين

 6,000,560 الميزانية )دوالر أمريكي(

 وزارة اإلدارة المحلية.  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. الجهة الطالبة
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 توفير الوظائف العاجلة إلعادة تأهيل البنية التحتية األساسية واإلسكان وتشمل إزالة األنقاض.  اسم المشروع

ضمان توفير فرص العمل العاجلة بهدف تحسين معيشة السكان المتضررين )إعادة تأهيل البنية التحتية   األهداف

 ياه، والمجاري والمواسير(.األساسية واإلصالحات السريعة وتشمل إزالة األنقاض، وإصالح شبكات الم

 موظف.  2555  المستفيدين

وزارة الشئون االجتماعية والمنظمات الدولية غير الحكومية والسلطات المحلية )المحافظات(، بالتعاون الوثيق  المشاركين

 مع الجمعيات الخيرية السورية ووزارة اإلدارة المحلية. 

 13,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 GAPARالهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين  الجهاز الحكومي

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين)األنروا(.  الجهة الطالبة

 االصالحات والصيانة العاجلة لشبكات األنروا.  اسم المشروع

 ي تدمرت في الصراع.إصالح المدارس والمراكز الصحية وغيرها من مشروعات األنروا الت  األهداف

 مستفيد.  252.555حوالي   المستفيدين

 GAPARالهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين  المشاركين

 2,553,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة اإلدارة المحلية.  الجهاز الحكومي

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )هابيتات(.  الجهة الطالبة

 تحسين إدارة المخلفات الصلبة والخدمات األساسية في المناطق المتضررة.  اسم المشروع

سوف يعتمد هذا المشروع على التعاون بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهابيتات. يهدف المشروع إلى   األهداف

إحداث خفض كبير في كميات المخلفات الصلبة في المناطق العامة والمخاطرالصحية والبيئية المرتبطة بها من 

 . خالل تعزيز إدارة المخلفات الصلبة العاجلة التي تعتمد على المجتمع

 مستفيد  055.555اإلجمالي:   المستفيدين

  25.555األطفال: 

  555.555النساء: 

 البلديات، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والجمعيات الخيرية السورية واليونيسف.  المشاركين

  1,316,100 الميزانية )دوالر أمريكي(

 

 التعليم 4.6

 

 معلومات أساسية

 

 2,581,280 سنة(  02-2األطفال المحتاجين )

 مليون   1.2 السكان المستهدفون 

 دوالر أمريكي 45,720,901 التمويل المطلوب 

 دوالر أمريكي 38 التمويل لكل فرد 

 7 المشروعات 

 وزارة التعليم واليونيسف  الوكاالت الرئيسية في القطاع 

 ACF-Spain, PU, SIF ,اليونسكو، مجلس الالجئين الدنمركياليونيسف، األنروا،  الوكاالت المشاركة 

 وزارة التعليم ووزارة البيئة0  الجهة الحكومية المناظرة 

 

 مليون 1.4 من أكثر) األطفال هؤالء من٪ 61 حوالي. المستمرة األزمة بسبب سوريا في األطفال 2216111 بـ يقدر ما تأثر

 ألحدث وفقا.  بشدة للتعليم لهم المتاحة الفرص وتقييد ،(مليون 2.8) تقريبا نصفهم تشريد تم ،26 و 1 عمر بين ما( نسمة
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 استخادم ويتم األساسي، التعليم إلى الوصول على قادرين غير طفل مليون من أكثر السورية، التعليم لوزارة الرسمية التقديرات

 سوريا في مدرسة 11،111 من٪ 28.4) تماما دمرت أو جزئيا مدمرة إما مدرسة 1،582 النازحين، إليواء مدرسة 861

 المباشر، للهجوم يتعرضون والطالب المعلمين أيضا ولكن المدارس فقط ليس(. دوالر مليون 311 بحوالي الخسائر وتقدر

 وقت خالل التعليم موظفي من وغيرهم معلمين 111 و طالبا 53 قتل تم: آمنة تعليمية بيئة في التعليم في األطفال حق وانتهاك

.  منازلهم مغادرة إلى اضطروا الذين الناس قبل من احتلت أو دمرت/  تضررت التي المدارس عدد في الزيادة وتستمر. الدراسة

 التعليم وتوفير المتاحة المساحة حيث من قدراتها تدهور إلى" آمنة" مناطق في الواقعة المدارس إلى النازحين الطالب تدفق أدى

 .العادية الظروف في الجيد

 دون المدرسة خارج اآلخرين من العديد تسرب كما المدرسة سنوات من أكثر أو واحدة األطفال فقدان في التعليم تعطيل تسبب وقد

 األكثر المحافظات في وخاصة الحضور معدالت في حاد انخفاض هناك. البديلة التعلم فرص من لالستفادة أو للعودة فرصة

 إلى المدارس في لألطفال الحامية البيئة غياب أدى وقد. دمشق وريف الرقة، إدلب، حمص، درعا، حلب،: األزمة من تضررا

 أو تضررها أو المدارس استهداف من اآلباء تخوف األمن، انعدام.  الحماية مخاطر من وواسعة متنوعة لمجموعة تعرضهم

 المدارس، في الصحي الصرف ومرافق والمياه لتعليمية،ا والمواد المعلمين ونفص للتعلم واقية آمنة بيئة وجود وعدم تدميرها

 يشعر.  المدارس إلى يذهبون ال األطفال تجعل التي األسباب أهم هي المبكر والزواج الدخل، توليد في ألسرهم األطفال وإعالة

 .المدرسة إلى بالذهاب لهم السماح من بدال المنزل في ويبقونهم بناتهم، سالمة إزاء خاصة بصفة بالقلق واألمهات اآلباء

 من طالبا 83،111 من أكثر حضر ،1122 أبريل قبل.  األزمة جراء من الفلسطينيين الالجئين أطفال تعليم بشدة تأثر كما

 إغالق مع طالب، 11،111 إلى الرقم هذا انخفض األزمة، بداية منذ. سوريا في لألونروا مدرسة 226 في الفلسطينيين الالجئين

 لالجئين جماعية لمراكز تقريبا ثلثها تحويل وتم المباشرة غير األسلحة بنيران المدارس من العديد تضررت.  مدرسة 83

 ونتيجة.  والمعلمين الطلبة وصول يمنع مما األزمات، مناطق في اآلن موجود األخرى المدارس من العديد.  النازحين الفلسطينيين

 .التقليدية التعليمية الخدمات إلى الوصول على اآلن قادرين غير الفلسطينيين الالجئين أطفال من العظمى الغالبية فإن لذلك،

 النفسي الدعم خدمات استمرار يتطلب الذي األمر سواء، حد على والمعلمين األمور وأولياء الطالب على األزمة أثرت عام، بشكل

 أماكن في، التعليم يوفر. المجال هذا في لالحتياجات كاف نحو على لالستجابة الصلة ذات القدرات وبناء( PSS) واالجتماعي

 .األذى من والحماية واالجتماعي، النفسي والدعم طبيعتها، إلى الحياة بعودة الشعور إليها الوصول ويمكن آمنة

 وكذلك المدرسة، في لألطفال المستمر التعليم لضمان كبيرا جهدا ايلول سبتمبر في 1122/21 الجديد الدراسي العام بداية يتطلب

 من العديد فتح إعادة من بد ال هذا، يحدث وحتى.  واقية آمنة بيئة في التعلم بفرص تزويدهم خالل من تسربوا الذين األطفال اعادة

 مجتمعية وتعبئة تأييد حملة تنظيم سيتم. والتعلم التعليم مواد البشرية، الموارد توفير وكذلك، األخرى، التعلم وأماكن المدارس

 األنشطة من المدارس الستثناء قوية رسائل وإرسال التعليم شركاء جميع مشاركة تشمل ،"تعليمكم تابعوا - الجميع" رىكب

 النفسي والدعم والمهارات، والمعلومات آمنة أماكن لألطفال يوفر ألنه الحياة على للحفاظ عملية يكون أن للتعليم يمكن.  العسكرية

 نقطة بمثابة يكون أن أيضا للتعليم يمكن.  الصحي للنمو ضرورية الصحية والتدخالت المكملة التغذية أن وتوضيح واالجتماعي

 .األلغام بمخاطر والتوعية والحماية الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات مثل للحياة المنقذة للتدخالت دخول

 التعليم من واالستفادة المتضررين األطفال

 462161 ،1: التعليم قطاع في المتضررين( سنة 26-1) السكان مجموع 

 مليون 2.1(: سنة 26-1) المستفيدون 

 2264411: داخليا النازحين من( سنة 26-8) المدرسة سن في األطفال 
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 136211: داخليا النازحين تستضيف التي المجتمعات في المتضررين األطفال 

 323161: األمن وانعدام العنف بسبب الدراسة فيها تعطلت التي المناطق في النازحين غير األطفال 

 81111: الفلسطينيين الالجئين من الطالب 

 281161: المدرسة سن قبل األطفال 

 21111: التعليم مجال في والعاملين األخرى المدارس في والعاملين المعلمين 

 

 االستجابة استراتيجية

 الترفيهية واألنشطة تقوية، دروس تقدم البالد أنحاء جميع في المدارس في المدرسية النوادي من 264 إنشاء تم اآلن، حتى

 الصديقة المدارس إطار تتبع التي األنشطة هذه من مباشر بشكل طفل 222233 يستفيد.   واالجتماعي النفسي الدعم وخدمات

 أصول علم: مبادئ أربعة على للطفل الصديقة المدارس نهج ويؤكد.  سوريا في والتعليم التربية وزارة اعتمدتها التي للطفل

.  المادية التعلم بيئة وتحسين والمشاركة، ،(واالجتماعي النفسي الدعم ذلك في بما) والحماية( النشط التعلم خالل من) التدريس

 الصيفية العطلة أثناء العمل في وتستمر التقوية دروس خالل من بالركب للحاق األطفال دعم المدرسية النوادي وستواصل

.  األزمة من المتضررين لألطفال المدرسية والحقائب المكتبية المستلزمات مثل األساسية التعليم مواد توفير وسيتم.  المدرسية

 خالل من المدارس، تعمل ال عندما التعلم استكمال في هاما دورا البالد أنحاء جميع في السورية الخيرية الجمعيات مبادرات تلعب

 من والفتيان للفتيات الحياتية المهارات على التدريب ذلك في بما المهني التعلم وفرص التقوية وفصول التعليم، دروس توفير

 المبكرة الطفولة تنمية برامج أيضا المبادرات هذه وتشمل.  إليها الحاجة تشتد التي واالجتماعي النفسي الدعم وبرامج المراهقين

 مقدمي من وغيرهم واألمهات لآلباء القدرات وبناء سنوات، 8 من أقل اللألطف واالجتماعي النفسي الدعم خدمات تقديم يرافقها

 بالغ أمر واالجتماعي النفسي للدعم المبكر التدخل خدمات توفير.  المشكالت من يعانون الذين األطفال على للتعرف الرعاية

 .المتضررين األطفال مع التعامل في القدرات لتعزيز األهمية

( الخ والراديو، التلفزيون في التعليم قنوات) اإلعالم وسائل باستخدام المكثف التعليم برامج مثل بعد عن التعليم وسائل تطوير سيتم

 .والمراهقين المدارس خارج لألطفال البديل التعليم فرص لتوفير

 التقليدية التعليمية الخدمات من مجموعة خالل من الفلسطينيين الالجئين ألطفال التعليمية االحتياجات بتلبية األنروا ستقوم

 وإعداد بعد، عن/ التقليدية التعلم مواد الوسائل هذه تشمل وسوف. الطوارئ حاالت في للتعليم اإلضافية المنتجات من ومجموعة

 األنروا في التعليم إدارة ستقوم ذلك، إلى وباإلضافة.  المدرسية األدوات وتوزيع اإلنترنت عبر التعلم ومواد متلفزة، دروس وبث

 في والموجهين للمعلمين التدريب وتوفير األزمات، من المتضررين الفلسطينيين لالجئين واالجتماعي النفسي الدعم برنامج بتنفيذ

 على والتعليم التربية وزارة حصلت المدارس، إغالق أضرار بعض من التخفيف أجل من. سوريا أنحاء جميع في المدارس

 الالجئين من طالبا 22111 لحوالي العادية الفصول وتوفير دمشق، في لألنروا تابعة غير سةمدر 11 استخدام على الموافقة

 .العادية المدارس حضور على القادرين غير أو النازحين

 

 التعليم استجابة من المستفيدين المتضررين واألطفال األولوية ذات المواقع

 وإدلب، الزور، ودير دمشق وريف وحمص حلب ذلك في بما الشديد، العنف فيها تصاعد التي المناطق في بشدة التعليم تضرر

 مدرسة، 331 تضررت إدلب، في.  تعمل فقط خاصة مدرسة 81 و عامة مدرسة 21 تزال ال حلب مدينة في.  ودرعا والحسكة

 التعليم استجابة تعطي سوف.  الحضور معدل في٪ 26 بنسبة انخفاض مع المحافظة، في المدارس جميع من٪ 82 يمثل ما وهو

 في المتضررين واألطفال ،(سنتين إلى تصل الحاالت من كثير في) تعليمهم في تخلفوا الذين داخليا النازحين من لألطفال األولوية

 انعدام و العنف بسبب فيها الدراسة تعطلت التي المناطق في النازحين غير واألطفال داخليا، النازحين تستضيف التي المجتمعات
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 من وغيرهم الفلسطينيين الالجئين وأطفال المتضررة المحلية المجتمعات في المدرسة قبل ما سن في األطفال يستفيد كما.  األمن

 وسائل تطبيق سيتم المدارس، إلى الوصول فيها يتعذر التي المناطق في.  المقترحة التعليم استجابة من أيضا سوريا في المقيمين

 المدرسية النوادي خالل من التعليمية الدروس توفير يتم سوف.  دراستهم استئناف لضمان األطفال إلى للوصول بعد عن التعليم

 للطالب يسمح مما الصيفية العطلة خالل أيضا االجتماعي النفسي الدعم أنشطة تقديم سيتم كما" التقوية" دروس توفر التي

 وتوفير المدرسين نشر خالل من الجهود هذه والتعليم التربية وزارة وتدعم.  البديلة التعلم أماكن أو المدارس في تعليمهم بمواصلة

 وتوفير للتعلم، إضافية أماكن إنشاء والسورية الدولية الخيرية والمنظمات المتحدة األمم وكاالت مساهمات تشمل.  المدرسية الكتب

 مهارات على القائم والتعليم المهني والتدريب المدرسي قبل التعليم إلى الدعم وتقديم والتعلم، التدريس ومواد المدرسية، اللوازم

 النشط والتعلم الموازي التعليم على التعليم موظفي من وغيرهم المعلمين قدرات بناء وكذلك والفتيان، الفتيات من للمراهقين الحياة

( اإلخالء تدريبات مثل) الكوارث مخاطر من والحد الطوارئ لحاالت والتأهب النفسي، االجتماعي والدعم الطفل، على يركز الذي

 والتعافي التأهب وإجراءات(  INEE) الطوارئ حاالت في التعليم لوكاالت المشتركة للشبكة األدنى الحد معايير مع تمشيا

 .المبكر

 قياس سيتم.  والكرامة األمان من ظروف في تعليمهم استئناف أو مواصلة على األطفال قدرة ضمان طريق عن الحماية تتحقق

 .األزمة تأثير بسبب والمستقبلية القائمة الفرص خسارة قياس  خالل من الفشل تكلفة

 القطاع أهداف

النتيجة النهائية/ األهداف 

 االستراتيجية

 األنشطة المؤشرات المخرجات

ضمان الحصول على تعليم جيد 

في بيئة تعلم آمنة وحامية 

مليون طفل في سن  5.5لحوالي 

المدرسة والمراهقين النازحين 

داخلياً و/ أو المجموعات 

المتضررة األخرى )الالجئين 

الفلسطينيين وغيرهم من 

الالجئين المقيمين في سوريا( 

وبصفة خاصة في المناطق 

المتأثرة بشدة بسبب تدفق 

زحين واألزمات الناجمة عن النا

 ذلك. 

ضمان الحصول على تعليم 

جيد في بيئة تعلم آمنة وحامية 

مليون طفل في  5.5لحوالي 

سن المدرسة والمراهقين 

النازحين داخلياً و/ أو 

المجموعات المتضررة 

األخرى )األطفال المتضررين 

في المجتمعات المضيفة 

للنازحين داخلياً واألطفال في 

تي تعطلت فيها المناطق ال

المدارس بسبب العنف وانعدام 

األمن وأطفال الالجئين 

الفلسطينيين وغيرهم من 

 الالجئين المقيمين في سوريا. 

عدد األطفال الذين حصلوا 

على تعليم جيد في بيئة تعليم 

 آمنة وحامية. 

عدد األطفال الذين استفادوا 

 من المستلزمات المدرسية.

مليون طفل في سن  5.5دعم حصول 

المدرسة المتضررين من األزمة على 

التعليم األساسي ويشمل  التعليم 

التعويضي وغيرها من وسائل التعليم 

البديل وتأييد عودة األطفال إلى 

المدارس أو مراكز التعليم البديلة 

 اآلمنة في بداية العام الدراسي الجديد. 

)فصول توفير التعليم التعويضي 

التقوية( بما فيها الدعم النفسي 

واالجتماعي من خالل نوادي 

المدارس،والتي يتسفيد منها 

من أطفال المدارس  505.555

النازحين وغيرهم من األطفال 

المتسربين من التعليم 

المتضررين من األزمة بما فيهم 

 األطفال في سن قبل المدرسة.

 

توفيرالتعليم التعويضي والدعم 

 5555جتماعي في النفسي اال

نادي مدرسي يستفيد منها 

األطفال النازحين وغيرهم من 

المتضررين المتسربين من 

التعليم وكذلك األطفال في سن 

 25قبل المدرسة )

 % منهم من الفتيات(. 

 

عدد األطفال المستفيدين من 

التعليم التعويضي وخدمات 

  الدعم النفسي االجتماعي.

صول نادي مدرسي يقدم ف 5555دعم 

طفل  505.555تقوية يستفيد منها 

 لتعويض ما فاتهم من التعليم. 

تقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي 

طفل في سن المدرسة  505.555إلى 

 55.555نادي مدرسي و 5555في 

مركز  55سنوات في  0طفل تحت سن 

 55.555للتعليم قبل المدرسي وتدريب 

معلم وغيرهم من العاملين في التعليم 

ى خدمات الدعم النفسي االجتماعي عل

ومعايير شبكة التعليم في حاالت 

 الطوارئ. 

تعزيز فرص التعليم البديل من 

خالل برامج التعليم عن بعد 

باستخدام وسائل اإلعالم 

طفل  055.555للوصول إلى 

اإلسراع في برامج التعليم 

باستخدام وسائل التعلم عن بعد 

مثل التعلم عن طريق 

التلفزيون والراديو وغيرها 

عدد األطفال الذين تم الوصول 

التعليم إليهم من خالل خدمات 

 عن بعد 

إعداد وتنفيذ برامج التعليم المتسارع 

باستخدام وسائل التعلم عن بعد )التعليم 

عن طريق التلفزيون والراديو وغيرها 

  055.555من وسائل اإلعالم( لخدمة 
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النتيجة النهائية/ األهداف 

 االستراتيجية

 األنشطة المؤشرات المخرجات

في المنازل وغيرها من أماكن 

 التعليم اآلمنة والحامية. 

من وسائل اإلعالم للوصول 

طفل تعطلت  055.555إلى 

مدارسهم والموجودين في 

المنازل وأماكن التعليم اآلمنة 

 البديلة. 

 

 

تعزيز قدرات المدارس في 

المجتمعات المضيفة للنازحين 

إلدماج األطفال المتضررين من 

خالل توفير أماكن تعليم إضافية 

مثل الفصول شبه الدائمة 

 واالنتقالية و/ أو المؤقتة. 

تحسين ظروف المدارس في 

مالجئ النازحين داخلياً 

والمدارس التي تستضيف 

 األطفال النازحين لتقديم التعليم

لألطفال المتضررين من 

خالل توفير أماكن تعليم 

إضافية مثل الفصول شبه 

الدائمة )سابقة الصنع( 

والفصول المحلية االنتقالية 

)المعدلة أو الجديدة في الفناء 

الخلفي للمدارس أو غيرها من 

المباني( و/ أو الفصول 

المؤقتة وإصالح البنية التحتية 

المدمرة بما فيها خدمات المياه 

 الصرف الصحي. و

عدد أماكن التعليم التي تم 

 إعادة تأهيلها 

 

عدد األطفال الذين يحضرون 

المدرسة وحصولهم على 

خدمات المياه والصرف 

 الصحي. 

 

عدد األطفال المستفيدين من 

 المستلزمات المدرسية. 

)رصد  تحسين البنية التحتية المدرسية

إصالح مرافق المياه والصرف 

كن تعليم إضافية الصحي( وتوفير أما

فصل  5555فصل شبه دائم و 555)

فصل مؤقت(  5555محلي انتقالي، و

ومستلزمات تعليمية )مثل األدوات 

المكتبية وشنط المدارس( واألثاث 

من التالميذ  350.555يستفيد منها 

 )فترتين(. 

من الطلبة  55.555تزويد 

والطالبات المراهقين الذين فقدوا 

اتدريب فرصة التعليم الرسمي ب

المهني ومهارات الحياة لزيادة 

 فرصهم في حياة أفضل. 

التدريب المهني ومهارات 

شاب  2555الحياة لحوالي 

 فتاة في سن المراهقة.  2555و

 

عدد الفتيات والشبان في سن 

المراهقة المستفيدين من فرص 

التدريب المهني ومهارات 

 الحياة. 

تعزيز قدرات التدريب المهني من 

خالل توفير فرص التعليم القائم على 

التدريب المهني ومهارات الحياة وبناء 

قدرات المعلمين وغيرهم من موظفي 

 التدريب المهني. 

 

 الجغرافية التغطية

 السويداء حي طرطوس، دمشق، ريف القنيطرة، الالذقية، إدلب، حمص، حماة، الزور، دير درعا، دمشق، الرقة، حلب، الحسكة،

 3: المشاريع عدد إجمالي

 .أمريكي دوالر 14311512 القطاع في مشروعات لتنفيذ التمويل احتياجات مجموع

 (.بالكامل المشروعات وتفاصيل مشروع لكل الحالي التمويل وضع على للحصول 2 الملحق انظر)

 وزارة التعليم الجهاز الحكومي

 صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(  الجهة الطالبة

 خدمات التعليم العاجلة في بيئة تعليم آمنة وحامية لألطفال المتضريين من األزمة في سوريا اسم المشروع

بيئة تعليم آمنة وحامية لألطفال والمراهقين في سن المدرسة من النازحين  ضمان الحصول على تعليم جيد في  األهداف

 داخلياً أو من المجموعات األخرى المتضررة من األزمة في سوريا 

 مدرس وموظف آخر في التعليم(. 55.555طفل و 5.555.555طفل ) 5.555.555  المستفيدين

 الدولية غير الحكومية والجمعيات الخيرية السورية المشاركة وزارة التعليم ووزارة البيئة والمنظمات  المشاركين

  33,437,500 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 اإلدارة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين الجهاز الحكومي

 األنروا  الجهة الطالبة
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 الدعم العاجل للتعليم والخدمات النفسية االجتماعية لألطفال المتضررين.  اسم المشروع

دعم األطفال بمواد التعليم التقليدي والتعليم عن بعد وتزويد األطفال المتضررين بخدمات الدعم النفسي   األهداف

 االجتماعي ومستلزمات التعليم العاجلة. 

 من الطلبة الالجئين  62,000  المستفيدين

 اإلدارة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين المشاركين

 4,217,778 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة التعليم  الجهاز الحكومي

 Première Urgence (PU) الجهة الطالبة

 المحافظة على/ استئناف التعليم االبتدائي والثانوي والمهني في سوريا  اسم المشروع

دعم الطالب السوريين وأطفال المدارس المتضررين من األزمة في سوريا في محافظات ريف دمشق وحمص   األهداف

 وحماة وطرطوس 

 من األطفال وطلبة المدارس  11,250  المستفيدين

 وزارة التعليم المشاركين

 2,605,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة التعليم الجهاز الحكومي

 ACF- Spain الطالبةالجهة 

 إعادة تأهيل مرافق التعليم المدمرة لتحسين توفير أماكن صديقة للطفل اسم المشروع

 المساهمة في تحسين المدارس وضمان بيئة مدرسية آمنة لألطفال.   األهداف

 طفل  10,500  المستفيدين

 وزارة التعليم المشاركين

 556,079 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة التعليم الجهاز الحكومي

 مجلس الالجئين الدنمركي  الجهة الطالبة

التوسع في التعليم والدعم النفسي االجتماعي بطريقة متكاملة الستيعاب االحتياجات المتزايدة للنازحين في  اسم المشروع

 سوريا واستقرار مؤسسات وزارة التعليم. 

 تعزيز الحصول على التعليم الرسمي.    األهداف

  .خفض تأثير التسرب من المدارس 

  .تحسين البيئة المادية والصحية في المدارس ورفع قدرات المدرسين 

  .تحسين التوعية بالسالمة بين األطفال والمدرسين داخل المدارس 

 مدرس وموجه(  5555طفل و 53.555) 50.555  المستفيدين

 وزارة التعليم والهالل األحمر السوري  المشاركين

 1,373,994 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة التعليم الجهاز الحكومي

 اليونسكو الجهة الطالبة
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التعليم التعويضي والدعم النفسي االجتماعي لألطفال السوريين والتدريب الفني والمهني وتنمية المهارات  اسم المشروع

 للشباب السوري. 

توفير التعليم التعويضي لألطفال المتضررين من األزمة من خالل أنشطة تعليمية إضافية وتقديم التدريب الفني   األهداف

 والمهني للشباب وإدراج مهارات الحياة والمواد النفسية واالجتماعية.

 ’( امرأ 225طفل و 5555طالب ومدرس وأخصائي اجتماعي ) 3.555  المستفيدين

 وزارة التعليم المشاركين

 1,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة التعليم الجهاز الحكومي

 SIF الجهة الطالبة

 التعليم المكثف للطالب النازحين في المالجئ.  اسم المشروع

تقديم دروس تعويضية للطلبة الذين تسربوا من التعليم أو يحضرون جزء من العام الدراسي فقط من أجل   األهداف

 ضمان عودتهم للمدرسة والمحافظة على مستواهم التعليمي. 

 مدرس وموجه(. 325سنة و 55 -0تلميذ في سن  55.555) 55.325  المستفيدين

 وزارة التعليم المشاركين

 2,530,550 أمريكي(الميزانية )دوالر 

  

 

 المجتمعية والخدمات الحماية 4.7

 

 معلومات أساسية

 مليون  6.8 السكان المستهدفون 

 مليون 2حوالي  التمويل المطلوب 

 دوالر أمريكي 34,641,123 التمويل لكل فرد 

 7 المشروعات 

 المفوضية العليا لشئون الالجئين الوكاالت الرئيسية في القطاع 

المفوضية العليا لشئون الالجئين، اليونيسف، صندوق األمم المتحدة للسكان، مجلس الالجئين الدنمركي،  الوكاالت المشاركة 

  ,RC/UNMAS منظمة الهجرة الدولية،

 وزارة الشئون االجتماعية، وزارةالتعليم، اللجنة السورية لشئون األسرة  الجهة الحكومية المناظرة 

 

 االحتياجات تحليل

 لسوريا، العاجلة االنسانية المساعدات خطة ألغراض الخصوص وجه وعلى سوريا، في اإلنسانية األزمة سياق في الحماية تعني

 واالستغالل العنف من الخاصة االحتياجات ذات والفئات والرجال والنساء األطفال فيهم بمن المتضررين المدنيين جميع حماية

 والمساعدة األنشطة الوثيقة هذه في والمجتمع الحماية خدمات مشروعات تشمل.  العنف بسبب واإلهمال واإلساءة والتمييز

 والتوعية القدرات، وبناء المحلية المجتمعات وتمكين االجتماعية المشورة وتقديم واالجتماعي، النفسي والدعم بالتأييد، المتعلقة

 .العسكرية األنشطة في األطفال واستغالل وتجنيد الجنس، نوع على القائم للعنف والتصدي ومنع بالمخاطر،
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 إلى عالية سكانية كثافة ذات معظمها مناطق في العنف يدور حيث باألساس، الحضرية المناطق في سوريا، في األزمة أدت

 عدم أثر وقد.  االجتماعية والمخاطر العنف إلى المتضررين المدنيين السكان وتعرض وفقر، النطاق، واسعة نزوح موجات

 الدولي القانون ومبادئ الصلة ذات األخرى الدولية والمعايير اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون لمبادئ االمتثال

 من العظمى الغالبية ودعم باستضافة السورية األسر تقوم.  اإلنسانية المساعدات صول وتقليص للحماية األساسية المعايير على

 مالجئ في حاليا يعيشون نازح مليون 1.14 بحوالي يقدر الذي النازحين إجمالي من٪ 4 من أقل وجود مع داخليا   النازحين

 .المزيد تتحمل التصدي آليات تعد ولم المتضررة المحلية المجتمعات موارد العنف استمرار استنزف.  بها معترف جماعية

 النمو مع ذلك تزامن وقد.  والدعم الحماية توفر التي المضيفة المجتمعات مع المدن، في آمن مالذ عن النازحون غالبية يبحث

 في األساسية الحياة خدمات وصلت وقد.  السكان عدد في حادة زيادة من تعاني التي والمدن البلدات في المتسارع الحضري

 العديد تعرض وقد.  الحياة تهدد التي األخطار من جديدة سلسلة إلى يؤي مما تجاوزتها أو االنهيار نقطة إلى الحضرية المناطق

 .للخطر المدنيين سالمة تعريض مع العنف، من أشكال عدة إلى الحضرية المناطق من

.  البالد أنحاء جميع في األطفال على طويلة لفترات التعليم خدمات انقطاع أثر وقد.  تضررا األكثر الفئات بين من والنساء األطفال

 وانفصال المسلحة الجماعات قبل من األطفال واستخدام تجنيد مخاطر تؤثر. وللعنف واإلصابة للقتل والفتيات، الفتيان تعرض كما

 .واالجتماعي النفسي الدعم خدمات إلى الحاجة من وزادت المتضررين، السكان على كبير بشكل األسر

 النساء على أكبر تأثير مع البالد أنحاء جميع في الناس على( GBV) الجنس نوع على القائم العنف من مختلفة مظاهر تؤثر

 حوادث.  المالية األعباء لتخفيف وكوسيلة وقائي، إجراء باعتباره المبكر الزواج إلى اللجوء المتوفرة المعلومات تبرز.  والفتيات

 سياق في والمخاطر االنتهاكات هذه وتتفاقم.  للقلق تدعو األطفال على الجنسي واالعتداء الجنسي واالعتداء األسري العنف

 .النزوح

 التثقيف لتوفير ملحة حاجة وهناك. الحرب مخلفات من المتفجرات عن الناجمة والوفاة اإلصابات انتشار لخطر التصدي من البد

 .للخطر للتعرض احتماال   األكثر والفتيات للفتيان خاصة بصفة وتوجيهه المخاطر، من الحد باستراتيجيات الخاص

 هناك.  الشخصية الوثائق أو واألمتعة المنزلية األدوات ألخذ فرصة لديهم تكون أن دون منازلهم من النازحين من العديد فر

 المناطق في رئيسي بشكل الزور ودير درعا حلب، دمشق، حمص، مثل مناطق في العنف بسبب للدمار تعرضت مساكن

 المحافظة في كبيرا تحديا يخلق والخالية والمهجورة المتضررة، المباني وعدد النزوح حجم.  للعيش الفقراء يميل حيث العشوائية

 وتتطلب للطوارئ االستجابة مرحلة في معالجتها إلى الحرجة القضية هذه تحتاج.  الملكية وحقوق واألراضي المساكن على

 االستجابة خالل من العامة والتوعية المجتمع وخدمة والحماية الغذائية غير المواد/  المأوى مجال في الشركاء من كبيرا   اهتماما

 .اإلنسانية

 و 211.111 بين ما أن للهجرة الدولية المنظمة وتقدر.  الخاصة االحتياجات ذوي من مجموعة المهاجرة العمالة تمثل

 من المساعدة إلى حاجة في شخص 24111 حوالي مع األزمة قبل سوريا في موجودين كانوا المهاجرين العمال من 241.111

 محتملة نتيجة هي للخطر، المعرضين النازحين واألطفال النساء في خاصة وبصفة بالبشر، االتجار مخاطر تزايد.  اإلخالء أجل

 .الدائر للعنف

.  الحتياجاتهم حد أقصى إلى واالستجابة لتحديد المتضررين السكان إلى الوصول هي القطاع تواجه التي الرئيسية التحديات أحد

 أصبحت األزمة أمد إطالة مع ولكن لالحتياجات، لالستجابة حاسما   عنصرا   التضامن ومبادرات المجتمعية التصدي آليات تمثل

 لمعالجة فعالة استراتيجية وضع يجب.  الدعم إلى ماسة حاجة في وهم االحتياجات استيعاب على قادرة غير المجتمعية الحلول هذه
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 تسترشد المتضررين السوريين المواطنين جميع قبل من والمادي القانوني باألمن الكامل التمتع مجال في وضوحا   األكثر الثغرات

 .العنف استمرار مع الحماية معايير لتدهور الشامل بالفهم

 :والمستهدفين المتضررين األشخاص

 1141111 بـ يقدر ما ذلك في بما البالد، في الجارية باألحداث شخص مليون 8.6 حوالي تأثر المتحدة، األمم تقديرات على بناء  

 يمكن أنه القطاع تقديرات تشير للمتضررين، الوصول بإمكانية المتعلقة التحديات االعتبار بعين األخذ مع.  داخليا النازحين من

 يهدف.  األطفال من نصفهم المجتمعية، والخدمات والدعم الحماية بخدمات شخص ماليين 2 حوالي إلى معقول بشكل الوصول

 والمعاقين والمسنين للخطر المعرضات والنساء األطفال مثل الخاصة االحتياجات لذوي المساعدة أولويات لتحديد القطاع هذا

 .المتضررين المهاجرين والعمال

 :القطاع استجابة استراتيجية

 الحماية ألولويات بالكامل، اإلنسانية االستجابة وكاالت وعبر فيه المشاركين بين مشترك، فهم لتحقيق جاهدأ القطاع يسعى

 نزاهة و الحماية لمبادئ الكامل االحترام على يقوم الشركاء بين منسق نهج اتباع تشجيع وإلى المجتمعية، الخدمات واحتياجات

 خالل من يةالوطن الخدمات وتدهور للمتضررين الوصول قيود في المتمثلة الرئيسية العقبات من التخفيف وسيتم.  اإلنساني العمل

 المتحدة لألمم مراكز إنشاء يمثل.  ملموسة نتائج لتحقيق المعنيين الوطنيين الشركاء وفعالية وصول لتعزيز القدرات بناء جهود

 .االستجابة لتدخالت والتغطية الجغرافية الرقعة توسيع خالله من يمكن هاما   أساسا  

 تعزيز أن كما.  االستجابة استراتيجية في حاسمة عناصر هي النشطة المحلية المجتمعات قدرة وتعزيز المحلي المجتمع إشراك

 .المتبادل واالحترام التسامح أساس على المجتمع أواصر بناء إلعادة أساسي عنصر هو بينها وفيما المجتمعات داخل التضامن

 المثال سبيل على األخرى، للقطاعات األساسية المكونات مع وثيق بشكل القطاع داخل للحماية المحددة األهداف تحقيق يرتبط

 المالجئ في الغذائية غير المواد ومكون والتعليم الصحة قطاعات واالجتماعي النفسي والدعم العقلية الصحة عناصر من كال تدعم

 مختلف عبر والتكامل الوثيق والتعاون العمل أساس على باستمرار الحماية نتائج تحقيق يتم سوف. الغذائية غير المواد وقطاع

 .القطاعات

 

 أهداف القطاع

 األهداف المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجي -0

تقييم ورصد وتناول وخفض  -5

 اآلثار السلبية للنزوح.

 

التقييمات وأعمال الرصد  -5

المشتركة لالحتياجات 

التي تم تنفيذها فيالمالجئ 

المشتركة والمواقع 

 الميدانية. 

عدد التقييمات المشتركة التي 

 تم تنفيذها. 

 تقييمات مشتركة.  0

 الرصد المستمر. 

بناء القدرات والدعم  -5

الفني للوزارات المعنية 

 والشركاء اآلخرين. 

عدد مبادرات بناء القدرات 

المنفذة والمسئولين الذين تم 

  تدريبهم.

25/1,150 

 

 

توفير المساعدات المادية  -5

النفسي الضرورية والدعم 

االجتماعي إلى أكثر 

   المتضررين من األزمة.

 

  تنفيذ أنشطة رفع الوعي

والتوجيه وتوفير المواد 

غير الغذائية للسكان 

المتضرررين مع  التأكيد 

على االحتياجات الخاصة 

 للنساء والفتيات. 

عدد األشخاص المستفيدين من 

 دورات رفع الوعي والتوجيه. 

1,500,000 
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 األهداف المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجي -0

  تقديم الدعم النفسي

واالجتماعي وخدمات 

الحماية للسكان 

المتضررين من األزمة، 

مع التأكيد بشكل خاص 

على األطفال والنساء. 

ربما يشمل ذلك إنشاء 

أماكن آمنة صديقة 

لألطفال والنساء وحشد 

مجموعات الدعم 

المجتمعي ووضع نظم 

إحالة للرعاية 

   المتخصصة. 

عدد السكان المستفيدين من 

خدمات الدعم النفسي 

 واالجتماعي. 

من  325.555منهم  025.555

 األطفال.

  إنشاء مراكز اجتماعية

تقدم خدمات دعم متكاملة 

 للسكان المتضررين. 

النسبة المئوية للسكان 

المحتاجين الذين يتم توصيل 

مجموعة متنوعة من الخدمات 

لهم في مراكز ثابتة )مثل 

المراكز المجتمعية واألماكن 

صديقة الطفل( وفي مراكز 

 متنقلة/ خارجية. 

 %. 25نسبة التغطية حوالي 

 

  تقديم دعم مادي مناسب

وخدمات محددة 

للمتضررين بشدة من 

 األطفال. 

عدد األطفال الذين تلقوا 

 مساعدة مادية وخدمات دعم. 

2, 000,000 

 

 

  تلقي المهاجرين(

المتضررين وغيرهم من 

السكان المعرضين 

لخطراالتجار في البشر 

 للمساعدات المناسبة. 

عدد المهاجرين المستفيدين من 

 خدمات اإلخالء االنسانية. 

4,500 

عدد السكان المستفيدين من 

أنشطة التوعية وبناء القدرات 

التي تقدمها الجمعيات الخيرية 

 السورية. 

100,000 

  حمالت التوعية المنفذة

لخفض مخاطر تجنيد 

واستغالل األطفال في 

 األعمال العسكرية. 

 مبادرات  6 عدد مبادرات التوعية المنفذة. 

التصدي لتأثيرات مخلفات  -5

 الحرب القابلة لالنفجار 

رفع الوعي بمخاطر مخلفات 

الحرب القابلة لالنفجار  

وبصفة خاصة لألطفال 

 والمراهقين.

عدد األشخاص الذين تم 

 توعيتهم. 

500,000 

 

 المحافظة حسب التغطية

 # الحماية والخدمات المجتمعية  شركاء المحافظة

 مجلس للسكان، المتحدة األمم صندوق الالجئين، لشئون العليا المفوضية اليونيسف، حلب

 0الدنمركي الالجئين

4 

 1 الالجئين لشئون العليا المفوضية الحسكة

 1 للسكان المتحدة األمم صندوق الرقة

 2 العليا لشئون الالجئين ومنظمة الهجرة الدولية0  المفوضية السويداء

 5المفوضية العليا لشئون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان، مجلس  اليونيسف، دمشق
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  الدولية الهجرة ومنظمة الدنمركي الالجئين

 مجلس للسكان، المتحدة األمم صندوق الالجئين، لشئون العليا المفوضية اليونيسف، دمشق ريف

 الدنمركي الالجئين

4 

 3 الدنمركي الالجئين مجلس الالجئين، لشئون العليا المفوضية اليونيسف، درعا

 1 اليونيسف الزور دير

 2 الدولية الهجرة ومنظمة اليونيسف حماة

 مجلس للسكان، المتحدة األمم صندوق الالجئين، لشئون العليا المفوضية اليونيسف، حمص

 الدولية الهجرة ومنظمة الدنمركي الالجئين

5 

 2 الدولية الهجرة ومنظمة اليونيسف لالذقيةا

 1 اليونيسف القنيطرة

 3 الدولية الهجرة ومنظمة الالجئين لشئون العليا المفوضية اليونيسف، طرطوس

 2 الدولية الهجرة ومنظمةاإلقايمي لبرنامج األمم المتحدة لمكافحة األلغام  المنسق متنوعة

 

 دوالرأمريكي 21.812.212 القطاع في مشاريع لتنفيذ التمويل احتياجات مجموع 3: المشاريع عدد إجمالي

 (.بالكامل المشروعات وتفاصيل مشروع لكل الحالي التمويل وضع على للحصول 2 الملحق انظر)

 وزارة الصحة ووزارة الشئون االجتماعية  الجهاز الحكومي

 صندوق األمم المتحدة للسكان  الجهة الطالبة

 تحسين الدعم النفسي واالجتماعي للمجتمعات المتضررة من العنف في سوريا  اسم المشروع

زيادة آليات االستجابة للدعم النفسي االجتماعي للنساء النازحات داخلياً في سن اإلنجاب وأسرهم في   األهداف

   المناطق المتضررة من العتف.

 من أسر النازحين داخلياً يتلقون مستلزمات النظافة الشخصية  555.555  المستفيدين

 من النساء الحوامل يتلقون مواد التوعية والتوجيه  02.555

 يتم تحويلهن إلي الخدمالت الطبية واالجتماعية والقانونية.  5555

 من العاملين الصحيين والمتطوعين يتلقون التدريب. 555

االجتماعية، وزارة الصحة، الهالل األحمر السوري، المنظمات الدولية غير الحكومية  وزارة الشئون المشاركين

  SFPA, SAHPADوالجمعيات الخيرية السورية المشاركة. 

  2,800,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االجتماعية  الجهاز الحكومي

 المفوضية العليا لشئون الالجئين  الجهة الطالبة

 التمكين والمشاركة والدعم النفسي االجتماعي للنساء واألطفال المتضررين.  اسم المشروع

تعزيز قدرة األفراد والمجتمع من خالل المساعدات المادية وغير المادية وإنشاء مراكز مجتمعية تقدم   األهداف

 مجموعة من الخدمات االجتماعية. 

 شخص  525.555اإلجمالي:   المستفيدين

 طفل ومراهق  555.555

 امرأة  55.555

 مستفيد من ذوي االحتياجات الخاصة )اإلعاقة، كبار السن، الخ(.  05.555

 من موظفي الشركاء والوزارات المعنية والجمعيات الخيرية السورية المشاركة.  355

وزارة الشئون االجتماعية، الهالل األحمر السوري، المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات الخيرية  المشاركين

 السورية المشاركة، ووكاالت األمم المتحدة. 

 8,827,500 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االجتماعية واللجنة السورية لشئون األسرة.  الجهاز الحكومي

 صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(.  الطالبةالجهة 
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تقديم الدعم النفسي واالجتماعي، التثقيف والتوعية بمخاطر حماية الطفل ومخاطر العنف على األطفال  اسم المشروع

 والمراهقين، والنساء. 

تحسين آليات التكيف وتعزيز قدرة األطفال والمراهقين والنساء المتأثرين باألزمة من خالل تقديم   األهداف

المساعدات والخدمات المادية المناسبة بما فيها أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية وتدريب على مهارات 

 اد غير الغذائية. الحياة ومخاطر التعليم وآليات اإلحالة لمراكز الحماية والتقديم المباشر للمو

 طفل يتلقون المواد غير الغذائية.  5.255.555  المستفيدين

 ;طفل وامرأة من النازحين والمجتمعات المتضررة من العنف يتلقون الخدمات. 255.555

 موظف يستفيدون من بناء القدرات من الجهات المناظرة والسلطات  255

ون االجتماعية، المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات الخيرية الهالل األحمر السوري، وزارةالشئ المشاركين

 .السورية المشاركة واللجنة السورية لشئون األسرة

 13,100,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االجتماعية الجهاز الحكومي

 المنسق اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة لمكافحة األلغام  الجهة الطالبة

  (ERW)التدريب على التوعية بمخاطر مخلفات الحرب القابلة لالنفجار  اسم المشروع

خفض الوفيات واإلصابات بين السكان المتضررين من خالل زيادة المعرفة بمخاطر مخلفات الحرب القابلة   األهداف

 لالنفجار 

 المدنيين السوريين وعمال اإلغاثة   المستفيدين

 من عمال اإلغاثة يتدربون على التوعية بالمخاطر  525

 مطبوعة عن التوعيةبالمخاطر  555.555توزيع 

 شخص  555.555إعالنات الخدمة العامة )في التلفزيون والراديو( للوصول إلى 

 االجتماعية، وزارة التعليم، وزارة اإلعالم، اليونيسف.الجمعيات الخيرية السورية، وزارة الشئون  المشاركين

 801,926 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الشئون االجتماعية، ووزارة الصحة.  الجهاز الحكومي

 منظمة الهجرة الدولية  الجهة الطالبة

أنشطة الحماية المنقذة للحياة للسكان المتضررين المتأثرين باألزمة بما فيهم النازحين داخلياً والمهاجرين  اسم المشروع

 الدوليين. 

حماية المهاجرين المتضررين من مخاطر االستغالل أثناء األزمة من خالل وضع خريطة وتحديد   األهداف

شخص إلى  0.255ت النقل اآلمنة والكريمة إلى األشخاص المحتاجين للمساعدة في اإلخالء وتنظيم مساعدا

 بلدانهم األصلية.

دعم السكان المتضررين على التكيف مع التأثيرات النفسية واالجتماعية السلبية لألزمة وخفض مخاطر 

 األمراض والوفيات على األفراد والجماعات. 

يبهم على تقديم الدعم النفسي شخص يتم تدر 525شخص بمن فيهم  550.025العدد اإلجمالي:   المستفيدين

 يتلقون الدعم النفسي واالجتماعي، 555.555واالجتماعي،و

من الماجرين المتضررين  0.255من المهاجرين المتضررين يستفيدون من أنشطة التوعية و 555.555 

 يتلقون مساعدة اإلخالء االنسانية.

السلطات المعنية مثل وزارة الشئون االجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية )إدارة الهجرة  المشاركين

والجوازات وإدارة مكافحة االتجار في البشر( وكذلك السفارات والقنصليات األجنبية والجمعيات الخيرية 

 السورية. 

 7,900,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

   التعليموزارة  الجهاز الحكومي

 مجلس الالجئين الدنمركي  الجهة الطالبة

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في سوريا  اسم المشروع
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 رفع التوعية وخفض مخاطر تعرض السكان المدنيين لمخلفات الحرب القابلة لالنفجار.   األهداف

 من أطفال المدارس والمعلمين )كحد أدنى( خالل الشهور الستة األولى.  2555  المستفيدين

 وزارة التعليم  المشاركين

 1,000,000 الميزانية )دوالر أمريكي(

  

 وزارة الشئون االجتماعية.  الجهاز الحكومي

 مجلس الالجئين الدنمركي  الجهة الطالبة

 تقديم الحماية والمساعدة للنازحين والسكان المتأثرين باألزمة في حلب.  اسم المشروع

االستجابة الحتياجات النازحين والسوريين المتأثرين بالعنف من خالل إنشاء مركز مجتمعي وأنشطة   األهداف

 خارجية ذات صلة تقدم الخدمات بما فيها خدمات الحماية والتعليم واالدماج االجتماعي والمبادرات

 المجتمعية ومبادرات كسب سبل العيش، والدعم النفسي واالجتماعي. 

 شخص  2555حوالي   المستفيدين

 الهالل األحمر السوري وشركاء األمم المتحدة والجمعيات الخيرية السورية. المشاركين

 211,697 الميزانية )دوالر أمريكي(

 

 التغذية 4.8

 أساسية معلومات

 نسمة. 555ألف و 055مليون و عدد األشخاص المحتاجين 

 

طفل دون سن الخامسة لوقايتهم من سوء التغذية، وتقديم المكمالت الغذائية  255ألف و 202 الفئات المستهدفة 

ألف امرأة من المرضعات والحوامل،  355وتعزيز التغذية المثلى للرضع واألطفال الصغار لنحو 

شهرا، وعالج  30-0ألف طفال تتراوح أعمارهم بين  355وتوفير األغذية التكميلية المناسبة لنحو 

 ألف طفل دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد. 555

 دوالر أمريكى 022ألف و 205مليون و 55 التمويل المطلوب

 مشروعات 3 المشروعات

 وزارة الصحة، منظمة اليونيسف المنظمات الرئيسية بالقطاع 

 ظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج األغذية العالمىمن المنظمات المشاركة

 وزارة الصحة الجهة الحكومية المشاركة

 

 االحتياجات تحليل

 أدت كما األسري، الغذائي األمن وتقويض العيش، سبل على بالسلب وأثرت السكان، نزوح إلى سوريا في الجارية األزمة أدت

 ألربع استمرت جفاف موجة من الراهنة، األزمة قبل بسوريا، الشمالي الجزء تضرر وقد. السلبية المواجهة آليات اتباع إلى
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 والحكومة المتحدة لألمم المشترك التقييم انتهى. لألسر المعيشية والظروف للمجتمع الغذائي األمن على بالسلب أثر مما سنوات،

 الرقة، محافظات وتعد الغذائي، األمن انعدام من تعانى الشرقية والشمالية الشمالية بالمحافظات األسر من٪ 14 أن إلى السورية

 العالمي األغذية وبرنامج والزراعة، األغذية منظمة لتقارير وفقا) تضررا المحافظات أكثر وحماة وإدلب الزور، ودير والحسكة،

 (. 1121 لعام

 حيث مترديا، الخامسة سن دون لألطفال التغذوي الوضع كان األزمة، قبل( 1115) السورية األسر بصحة الخاص للمسح وفقا

 الرضاعة معدالت وسجلت. الوزن نقص من% 21.2و الهزال، من% 5.2و التقزم، من يعانون األطفال من% 12 نحو كان

 غضون في الطبيعية الرضاعة طريق عن تغذيتهم تم الذين الوالدة حديثى نسبة بلغت حين في ،%11.8 نحو الحصرية الطبيعية

 المغذيات لنقص حاالت تسجيل تم كما(. 1115 السورية، األسر بصحة الخاص للمسح وفقا% )11.1 الوالدة من األولى الساعة

 تتراوح الذين األطفال بين الدم فقر مرض انتشار مثل المثلى، بالصورة األطفال نمو عدم على خطرا شكل مما سوريا، في الدقيقة

 ونقص ،(الصحة وزارة ،1122 لعام التغذية بمنظومة الخاص المتابعة تقرير% )15.1 بنسبة شهرا 45 - 1 بين ما أعمارهم

 الصحة، وزارة% )21.5 بنسبة اليود نقص معدالت وانتشار ،(2556 الصحة، وزارة% )6.3 بنسبة( أ) فيتامين معدالت

 ،21.5/2111 إلى الخامسة سن دون واألطفال والرضع الوالدة، حديثي األطفال وفيات معدالت بلغت كما(.  1118

 (.1115 السورية، األسر بصحة الخاص للمسح وفقا) التوالي على 12.1/2111و 23.5/2111و

 مستشفى 26 نحو ودمر مستشفى، 22 نحو تعطل كما العامة، المستشفيات من 65 أصل من 42 بنحو العمل تعطل أو دمر كما

 تكدس من الرغم على والكهرباء الوقود نقص بسبب عملهم قدرة خفض على المستشفيات من العديد أجبر كما.  جزئية بصورة

 إليواء كمكان تعمل ال التي المستشفيات بعض وتستخدم(.  كامل بشكل المستشفيات تغلق ألن األمر يصل قد أو) المرضى

 .النازحين

 غير مكتظة أماكن في النازحون يعيش حيث للخدمات، وانهيار النطاق واسعة نزوح لعمليات أمدها طال التي األزمة أدت وقد

 التغذوية الحالة على خطير بشكل مجتمعة العوامل هذه تؤثر قد.  األساسية الخدمات على الحصول فرص مالئمة عدم مع صحية،

 التغذية سوء كان إذا ما لتحديد تقييم إجراء الصعب من كان وقد.  والمرضعات الحوامل النساء وكذلك الخامسة، سن دون لألطفال

 الحصول وفرص الغذائية المواد توافر ومدى الصحية الرعاية بشأن أكيدة لتسوية التوصل تم ذلك، ومع. األزمة بداية منذ تزايد قد

 .السكان تغذية على ذاته حد فى سيؤثر مما عليها،

 العربي األحمر والهالل المتحدة، األمم ومنظمات الصحة، وزارة بين الوثيق التعاون خالل من التدخالت، بعض تنفيذ حاليا يجرى

 معدالت بمتابعة المعنية األنشطة بعض التدخالت هذه وتشمل.  متفاوتة بمستويات ولكن السورية، الخيرية والجمعيات السوري،

 للرضع المناسبة التغذية وتعزيز العاملة، الصحية بالمرافق العالج لتلقى التغذية سوء من تعانى التى الحاالت وإحالة التغذية،

 التنفيذ نطاق وتوسيع تعزيز يظل ذلك، ومع.  الدقيقة الغذائية المكمالت توزيع مثل الوقائية الخدمات وكذلك الصغار، واألطفال

 .قائمة ضرورة

 لخطر كبيرة بنسبة تعرضهن من يعانين لما نظرا استهدافها، ينبغي التي السكان من أخرى فئة البلوغ مرحلة فى الفتيات وتمثل

 .الفوليك وحامض للحديد الشديد واحتياجهن سريع بشكل للنمو احتياجاتهن تزداد حيث التغذية، بسوء اإلصابة

 والصرف المياه قطاعات السيما القطاعات بكافة الوعي لخلق الصحة تعزيز رسائل على التأكيد يتعين ذلك، على وعالوة

 .التغذية في التدهور معدالت تزايد من للحد الغذائية غير المواد/  والمأوى والتعليم، الصحي،
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 والمستهدفة المتضررة الفئات

 على التغذية بسوء اإلصابة لخطر سنوات 4- 1 بين ما أعمارهم تتراوح طفال 111و ألف 141 بنحو يقدر ما تعرض في يشتبه

 نقص خطر من ومرضعات حوامل ونساء العمر من الخامسة سن دون أطفال من نسمة مليون 2.1 يعانى كما الوطنى، الصعيد

 األسر بصحة الخاص للمسح وفقا% )5.2 بلغت التى الهزال معدالت أو الحاد التغذية سوء معدالت إلى إستنادا الدقيقة، المغذيات

 عدد ويقدر: اإلنسانية للمساعدات ملحة بصورة تحتاج التي السكان، من الضعيفة الفئات على التغذية قطاع ويركز(.  السورية

 في الخامسة،  سن دون طفل 411و ألف 685 من يقرب ما الدقيقة المغذيات من مضاعفة مكمالت إلى يحتاجون الذين األطفال

 الحوامل النساء عدد يبلغ كما طفل، ألف 211 التغذية نقص لخطر المعرضين الخامسة سن دون األطفال عدد يبلغ حين

.  امرأة ألف 211 حوالي الغذائية الممارسات لتحسين ويحتجن الالزمة الدقيقة المغذيات نقص لخطر يتعرضن الالتى والمرضعات

 .الخامسة سن دون واألطفال والمرضعات، الحوامل النساء التدخالت من متنوعة مجموعة تستهدف وسوف

 :االستجابة عمليات خالل المتبعة االستراتيجية

 الخاصة المجموعة إنشاء تم وقد. للحياة والمنقذة األساسية العمليات تنفيذ نطاق توسيع في التغذية بقطاع الخاصة المجموعة تسهم

 إيصال لضمان جديد، هيكل لوجود نظرا التنسيق، من لمزيد حاجة وهناك ،1122 لعام فبراير شهر خالل التغذية بقطاع

 الصحة وزارة من كل مع وثيق بشكل التعاون وسيتم.  وفعالية كفاءة أكثر بطريقة السكان من الضعيفة الفئات إلى المساعدات

 خالل األولوية بإعطاء التغذية بقطاع الخاصة المجموعة وستقوم.  السورية الخيرية والجمعيات المتحدة األمم ومنظمات السورية،

 العاملة، ةالصحي بالمراكز العالج لتلقى التغذية سوء حاالت وإحالة التغذية، متابعة ألنشطة بالتغذية المعنية االستجابة عملية

 .الدقيقة الغذائية المكمالت توزيع مثل الوقائية الخدمات وكذلك الصغار، واألطفال للرضع المناسبة التغذية وتعزيز

 فيما التنسيق سبل وتعزيز األساسية، الخدمات قدرات وبناء االستعداد، على االستجابة عملية خالل المتبعة االستراتيجية وستستند

 :التغذية قطاع بين

 ومتابعة إحالة وضمان والمجتمع، المرافق على تعتمد التي الفحص إجراءات دعم خالل من التغذية متابعة منظومة تعزيز 

 .الغذائي الدعم إلى يحتاجون الذين األطفال

 التغذية سوء إدارة في التوسع خالل من تحديدها، سبق والتي التغذية سوء من تعانى التى للحاالت الغذائى التأهيل إعادة دعم 

 تحديد على البرنامج هذا في التوسع سيرتكز(.  )التكميلية التغذية وبرنامج الخارجية، بالعيادات العالجي البرنامج) الحاد

 (.المتابعة أنشطة على القائمين من الواردة والتقارير الحالة

 المعنية االستجابة عملية بين الروابط وتعزيز التغذية، عن مسئول قائم عمل فريق خالل من بالتغذية المعنية االستجابة تنسيق 

 والغذاء، الصحي، والصرف والمياه الصحة، قطاعات األقل على) أخرى بقطاعات االستجابة عمليات من وغيرها بالتغذية

 (.والزراعة

 عن منها، والحد والحاد المعتدل التغذية سوء حاالت بإدارة يتعلق فيما السورية الخيرية والجمعيات الصحة وزارة قدرات بناء 

 .الغذائية اإلمدادات وتوفير المنتظم والتدريب الفني الدعم طريق

 مع بالتنسيق المحلى، أو الوطنى الصعيد على( األمنية للحالة وفقا) بالتغذية خاصة مسوحات أو سريع تقييم عمليات إجراء 

 .السورية السلطات

 ونشر إنتاج خالل من المضيفة والمجتمعات النازحين بين الصغار ألطفالوا للرضع المناسبة التغذية ممارسات حماية تيسير 

 الطبيعية، الرضاعة على االقتصار وتشجيع الوعى، رفع في المحلي المجتمع وقادة اإلعالم وسائل وإشراك اإلعالمية، المواد

 .األطفال حليب توزيع ومتابعة األقران، دعم على المرتكزة المجتمعية والمجموعات الصحية المرافق من المشورة وطلب
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 الدقيقة الغذائية المكمالت تشمل قد حيث وعالجها، التغذية بسوء اإلصابة من للحد الالزمة الغذائية المنتجات وتوزيع شراء 

 الدهون، على المرتكزة الغذائية المواد مثل الدهون على المعتمدة الغذائية والمكمالت ،(إلخ الدقيقة، المغذيات مسحوق مثل)

 الغذائية والمنتجات والمكمالت الدسمة، الغذائية والمواد الدقيقة، بالمغذيات المزود الزبد مثل الخبز على فرشها يمكن والتى

 ذو والبسكويت ،(العالية الغذائية القيمة ذات الغذائية والمكمالت والمكسرات ،F211و ، F34) عالجى بدور تقوم التى

 .العالية الحرارية السعرات

 القطاع أهداف

 المؤشرات األهداف المخرجات الهدف االستراتيجى

تعزيز إجراء تحليل لوضع 

التغذية، وإحالة األطفال 

والنساء المحتاجين لكي يتم 

دعمهم من الناحية الغذائية، 

والذين تم تحديدهم من خالل 

 عمليات متابعة التغذية

تحسين إدارة وتحليل 

المعلومات المتاحة بشأن 

 التغذية

 

إجراء تقييم في الوقت  سيتم

 المناسب

إجراء تقييمين سريعين ومسح 

تغذوي على الصعيد الوطني 

 أو اإلقليمي.

 

إجراء تقييمين سريعين ومسح 

تغذوي على الصعيد الوطني 

 أو اإلقليمي

تيسير إجراءات الحد من 

اإلصابة بسوء التغذية 

وعالجها، بعدما يتم 

تشخيصها بين السكان 

ة المتضررين من األزم

 اإلنسانية.

توفير سبل المعالجة الالزمة 

للبعثتين المسئولتين عن تقييم 

 األمن والوضع الطبى.

 

تقديم المكمالت الغذائية 

الدقيقة لألطفال دون سن 

  P&Lالخامسة و

 

 

تقديم مكمالت غذائية مناسبة 

لألطفال من الفتيان والفتيات 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 شهرا 53 - 0

 

العاملين الصحيين المدربين 

على تقديم العالج الذى توفره 

تقديم العالج المناسب لنحو 

ألف من الفتيان والفتيات  555

دون سن الخامسة، والذين 

 يعانون من سوء التغذية الحاد.

 

الغذائية  تقديم المكمالت

 255ألف و 202الدقيقة إلى 

طفل من الفتيان والفتيات 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

ألف  355شهرا و 22 - 0

امرأة من النساء الحوامل 

 والمرضعات.

تقديم المكمالت الغذائية 

ألف طفل  355المناسبة لنحو 

من الفتيان والفتيات )تقديم 

المواد الغذائية الدسمة 

تتراوح  لألطفال الذين

شهرا،  22-0أعمارهم ما بين 

تقديم العالج الالزم لعدد من 

األطفال دون سن الخامسة 

الذين أصيبوا بسوء التغذية 

 الحاد.

 

توزيع عدد من المكمالت 

 ة.الغذائي

 

 

 

تقديم المواد الغذائية الدسمة 

لعدد من األطفال الذين 

 - 0تتراوح أعمارهم ما بين 

شهرا، والزبد المزود  22

بالمغذيات الدقيقة لألطفال 

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 



 لسوريا االنسانية للمساعدات المعدلة الخطة

77 
 

كلتا البعثتين المسئولتين عن 

تقييم األمن والوضع الطبى 

 تمشيا مع اإلرشادات الوطنية.

والزبد المزود بالمغذيات 

الدقيقة لمن تتراوح أعمارهم 

 شهرا( 53 - 0ما بين 

تواجد العاملين الصحيين في 

 محافظة. 50

 شهرا( 0-53

 

 

إلحاق عدد من العاملين 

 الصحيين بالدورات التدريبية.

تعزيز التغذية المناسبة • 

 واألطفال الصغارللرضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزيز التنسيق بين عمليات 

االستجابة التغذوية من خالل 

 قطاع التغذية

زيادة عدد الموظفين المؤهلين 

بمجال التغذية داخل وزارة 

 الصحة

 

 IYCFاالنتهاء من إرشادات 

المعنية بالتغذية، 

والبروتوكوالت وثيقة الصلة 

 على المستوى الوطني.

 

 

 

 

 

العمل الفنية  عقد مجموعات

 والمعنية بالتغذية

 

التعاون النشط فيما بين 

القطاعات المختلفة المعنية 

بالمواد الغذائية، واألمن، 

وسبل العيش، والمياه 

 والصرف الصحي، والصحة

موظف من الكوادر  005

الصحية والعاملين في 

 المجتمعات المحلية.

 

في ظل  IYCFاالنتهاء من 

اإلرشادات الخاصة بحاالت 

 الطوارئ

تنظيم عدد من جلسات 

التوعية للنساء الحوامل 

واألمهات المرضعات من 

النازحات لتوعيتهن من خالل 

التثقيف الغذائى مع التركيز 

 المناسبة IYCFعلى تعزيز 

 

قيام المجموعة القائمة على 

قطاع التغذية بعقد اجتماعين 

 بصفة منتظمة شهريا

قيام المنظمة الرئيسية بإطالق 

 نمبادرتي

عدد من العاملين الصحيين 

والعاملين المحليين الذين 

يمتلكون المهارات الالزمة 

 في مجال التغذية.

االنتهاء من االرشادات 

 ونشرها. IYCFالخاصة بـ 

 

حضور عدد من األمهات 

الحوامل والمرضعات 

 لجلسات التوعية.

 

 

 

حضور عدد من الشركاء 

 الجتماعات قطاع التغذية

 

الرئيسية لعدد إطالق المنظمة 

 من المبادرات.
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 مشروعات 2: المشروعات عدد

 دوالر 145و ألف 481و مليون 21 نحو بالقطاع المعنية المشروعات بعض لتنفيذ الالزم التمويل احتياجات إجمالى يبلغ

 .أمريكى

 .(للمشروع الكاملة التفاصيل وإبراز مشروع كل بتمويل الخاص الحالى الوضع لمعرفة 2 رقم الملحق على االطالع يرجى)

 وزارة الصحة الجهة الحكومية

 المنظمة الراغبة 

 فى المشاركة

 صندوق األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(

 دعم خدمات التغذية بالنسبة لألطفال واألمهات النازحين  اسم المشروع

المعرضة للخطر من  حصول األطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين ينتمون للفئات•  األهداف

 النازحين والمجتمعات المضيفة على المكمالت الغذائية الدقيقة.

تعزيز المنظومة المعنية بمراقبة التغذية، واستدامتها، وتوسيع نطاقها للكشف المبكر عن اإلصابة • 

 بسوء التغذية والوقاية منها.

نون من االصابة الحادة أو حصول األطفال من النازحين أو المجتمعات المضيفة، والذين يعا• 

 المتوسطة بسوء التغذية، على العالج الالزم.

تشجيع ممارسات التغذية المالئمة للرضع واألطفال الصغار بهدف تعزيز التغذية السليمة والوقاية • 

من اإلصابة بسوء التغذية )مثل اإلقتصار على الرضاعة الطبيعية، وتوفير كميات كافية من المواد 

المكملة بما يتالئم مع الفئة العمرية، وتوزيع حليب األطفال وفقا لنظام مراقبة يسمح الغذائية 

 بتوصيله لألطفال المحتاجين فقط(

ألف طفل مصابا بسوء  05طفل حصلوا على مكمالت غذائية دقيقة )بما في ذلك  255ألف و 202 - الفئات المستفيدة

 التغذية(

 والمرضعاتألف امرأة من األمهات الحوامل  355 -

 وزارة الصحة، والهالل األحمر العربي السوري، والجمعيات الخيرية السورية الجهات المشاركة

 ألف دوالر 3552 الميزانية )بالدوالر(

  

 وزارة الصحة الجهة الحكومية

 منظمة الصحة العالمية المنظمة المشاركة
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 توسيع نطاق الخدمات الداعمة للتغذية اسم المشروع

وقاية األطفال واألمهات الحوامل والمرضعات المتضررين من االضطرابات الجارية فى سوريا  األهداف

 من اإلصابة بسوء التغذية، باإلضافة إلى تقنين معدالت اإلصابة بها.

 ألف نسمة من الفئات المتضررة من السكان. 555مليون و الفئات المستفيدة

 الل األحمر العربي السوري، والجمعيات الخيرية السوريةوزارة الصحة، واله الجهات المشاركة

 ألف دوالر 525مليون و الميزانية )بالدوالر(

  

 وزارة الصحة الجهة الحكومية

 برنامج األغذية العالمى المنظمة المشاركة

 تقديم المساعدات الغذائية الطارئة للوقاية من اإلصابة بسوء التغذية اسم المشروع

إنقاذ حياة الفئات المتضررة من السكان ودعم سبل عيشهم من خالل توفير المنتجات الغذائية  األهداف

المشتملة على مكمالت غذائية بهدف تكامل النظام الغذائي للفئات الضعيفة من األطفال الذين 

األطفال شهرا بإمدادهم بالمواد الغذائية الدسمة، باإلضافة إلى إمداد  22 - 0تتراوح أعمارهم ما بين 

 شهرا بالزبد المزود بالمغذيات الدقيقة.  53- 0الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 ألف طفل شهريا 355 الفئات المستفيدة

وزارة الصحة، والهالل األحمر العربي السوري، والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة،  الجهات المشاركة

 والجمعيات الخيرية السورية

 دوالر 022ألف و 050مليون و 2 )بالدوالر(الميزانية 

 

 التنسيق 4.9

 أساسية معلومات

 نسمة مليون 0.5  المحتاجين األشخاص عدد

 نسمة مليون 0.5 السكان من المستهدفة الفئات

 أمريكى دوالر 53و ألف 300و مليون 50 المطلوب التمويل

 مشروعات 2 المشروعات
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 اإلنسانية الشئون منسق/  المقيمين السكان عن المسئول المنسق مكتب  بالقطاع الرئيسية المنظمات

 عن المسئول المتحدة األمم بمنسق الخاص المكتب االنسانية، الشئون بمنسق الخاص المكتب المشاركة المنظمات

 ومنسق للهجرة، الدولية والمنظمة اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج واألنروا، المقيمين، السكان

 .المتحدة األمم

 اإلغاثة لشئون العليا اللجنة والمغتربين، الخارجية الشئون وزارة المشاركة الحكومية الجهة

 

 العامة، بالمبادئ وااللتزام والفعالية، بالتنسيق، تتسم إنسانية استجابة تقديم لدعم حيويا أمرا التنسيق آليات فعالية ضمان يعد

 .أطرافها وتشابك سوريا في اإلنسانية األزمة لحجم نظرا القطاعات، مختلف في الملحة االحتياجات معالجة وضمان

 يزال ال. نازح مليون 1.14 ذلك في بما نسمة، مليون 8.6 بنحو حاليا اإلنسانية للمساعدات يحتاجون الذين األشخاص عدد يقدر

 األمنى االنعدام بسبب التحديات أحد يمثل بالنزاعات، المتأججة المناطق والسيما للمساعدات، تحتاج التى المناطق إلى الوصول

 .الواقع أرض على المسلحة الجماعات مختلف وانتشار الشديد،

 الذين للمدنيين آمن ممر وتوفير قيود دون المساعدات توصيل بإمكانية نداءاته اإلنسانى بالعمل المعنى القطري الفريق ويواصل

. أصول من تمتلكه وما اإلنسانية المنظمات موظفي حماية إلى باإلضافة العنف، أعمال بها تتزايد التى المنطقة مغادرة في يرغبون

 وتنسيق االحتياجات، وتقييم ونشرها، المعلومات تحليل بمعالجتها، القطاع يقوم أن يتعين التي األخرى الحيوية المهام وتشمل

 لحاالت والتأهب والدعوة، واالتصال، والتفاوض، المتابعة سبل تيسيير إلى باإلضافة القطاعات، بين المشتركة االستجابة

 على عالوة الموارد، وتعبئة المنظمات، بين المشتركة المبادرات إطالق وتيسيير االحتماالت، لمختلف والتخطيط الطوارئ،

 الحكومية، غير الدولية نظماتوالم المتحدة، األمم ومنظمات المعنية، الجهات من وغيرها السورية، السلطات مع بالعمل االلتزام

 .األحمر والهالل األحمر، والصليب

 توسيع خالل من الرئيسية المحافظات في الحكومية غير الدولية والمنظمات المتحدة األمم وجود تعزيز إلى كذلك القطاع وسيهدف

 العقبات على للتغلب السوريين النظراء مع الفعال الحوار ومواصلة إضافية، مراكز وإنشاء المتحدة، لألمم التابعة المراكز نطاق

 .اإلنسانية االستجابة دون تحول التي

 في المتكاملة اإلنسانية بالتدخالت المعنية والتوجيهات البرامج وضع فى المشاركة إلى كذلك االنتباه توجيه سيتم ذلك، على وعالوة

 .المحددة القطاعات/  المجاالت من العديد

 :القطاع استراتيجية

 رقم المتحدة لألمم العمومية الجمعية لقرار ووفقا السورية، العربية الجمهورية حكومة مع بالتعاون االستجابة خطة تنفيذ يبتم

 التوجيهية للمبادئ وتبعا ،"المتحدة لألمم الطارئة اإلنسانية بالمساعدات المعنية التنسيق آليات تعزيز" عليه يطلق والذى ،18/261

 .والحياد والنزاهة اإلنسانية ومبادئ مرفقاتها، بأحد المذكورة

 :يلي مما الهيئة وستتكون. االستجابة خطة تنفيذ أجل من البرنامج بإدارة معنية هيئة إنشاء وسيتم

 ،(يفوضه من أو) والمغتربين الخارجية الشئون وزير ونائب االجتماعية، الشئون وزير رئاستها في يشارك توجيهية، لجنة

 .اإلنسانية الشئون ومنسق/  المقيمين السكان عن المسئول والمنسق
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 بين والتنسيق اإلنسانية المشروعات تنفيذ عن والمسئولة بالحكومة، االتصال نقطة والمغتربين الخارجية الشئون وزارة تمثل

 المشروعات، لكافة البرنامج بيانات بين فيما التنسيق إمكانية وضمان الجهود، ازدواجية لتجنب محاولة في القطاعات مختلف

 .بالتقييم الخاصة التقارير ذلك في بما المشروع، تنفيذ حول منتظمة بصفة التقارير وتقديم اإلنسانية، االحتياجات وتقييم

 مع كثب عن بالتنسيق االستجابة، بخطة المعنية القطاعات من قطاع بكل للحكومة ممثل محوري اتصال مركز كل وسيقوم

 .القطاعات بكافة العمل مجموعات

 العمل لفريق منتظمة اجتماعات بعقد الخارجية، الشئون وزارة مع باالشتراك اإلنسانية الشئون منسق/  المقيم المنسق وسيقوم

 الخيرية والجمعيات المتحدة، األمم منظمات: مثل اإلنساني المجتمع وكيانات السورية الحكومة يضم كمنتدى يعد حيث اإلنساني،

 للصليب الدولية واللجنة األحمر، والهالل الصليب لمؤسستى الدولي واالتحاد السوري، العربي األحمر والهالل والسورية، الدولية

 .سوريا داخل اإلنسانية األنشطة تنفيذ لمناقشة األحمر

 الحكومة مع التفاوض بتيسيير األمن، والنعدام الخدمات توصيل تعوق التى الحالية للقيود نظرا القطاع، سيقوم ذلك، على عالوة

 التى القوافل تنظيم وسيتم. السكان من المحتاجين إلى للوصول اإلنسانية، المساعدات توصيل بشأن المصالح أصحاب من وغيرها

 القطاع سيقوم كما. إليها الوصول يصعب التي الوعرة المواقع في السكان من المحتاجين إلى للوصول المنظمات من للعديد تنتمى

 المعنيين والشركاء الحكومة مع وسيشترك المحتاجة، للفئات الوصول تعرقل التى والبيروقراطية اإلدارية المعوقات بمتابعة كذلك

 الحكومية الجهات من للشركاء توجيهية دورات إجراء وسيتم.  المناسب الوقت وفي بسالسة المساعدات وصول تيسيير فى

 تعزيز خالل من السورية الخيرية الجمعيات استهداف إلى باإلضافة اإلنسانى، العمل دئمبا بشأن السورية الخيرية والجمعيات

 القطاع، وسيقوم.  والتقييم والمتابعة المقترحات، وصياغة المشروعات، وتصميم والتنسيق، االحتياجات، تقييم مجاالت في قدراتهم

 المساعدات بشأن االستجابة خطة تحددها التى باألهداف ومقارنته إنجازه تم لما شهرية بمتابعة المعلومات، بإدارة يتعلق فيما

 على بالقطاعات، العمل ومجموعات القطاعات بين المشترك بالتنسيق المعنية المجموعة من كل وستعمل. سوريا فى اإلنسانية

 ينبغي التي التحديات ومناقشة استجابات، من به القيام يمكن ما ومتابعة االحتياجات، معدل لمراجعة المنتديات من العديد إقامة

 الخيرية والجمعيات السورى العربى األحمر الهالل بين ما بالتعاون اإلنسانية لالحتياجات مشترك تقييم إجراء وسيتم. مواجهتها

 بها يرتبط وما االحتياجات قائمة لتحديث منتظمة بصورة إعالمية مواد إنتاج وسيتم. االحتياجات قائمة وتحديث لمراجعة السورية

 منظومة لتحسين المراكز من العديد إنشاء استكمال وسيتم.  الموارد تعبئة ودعم فجوات، من يظهر قد ما وكشف استجابات،

 .االستجابات مراحل مختلف تنفيذ ومتابعة االحتياجات، تقييم وتعزيز المستفيدة، الفئات إلى الوصول

 القطاع أهداف

 المؤشرات المخرجات االستراتيجى الهدف

 التنسيق منظومة إنشاء

 .البالد في الفعال اإلنساني

 بالعمل المعنى القطرى العمل فريق أداء

 بالتنسيق المعنية العمل ومجموعات اإلنسانى،

 القطاعات وداخل القطاعات بين فيما

 

 لالحتياجات المشترك التقييم إجراء

 واالستجابة بالتأهب الخاصة اإلجراءات تعزيز

 المشاركة مستوى/  االجتماعات عدد

 

 مشتركة وتحليالت للنزوح تصنيف إجراء

 القطاعات بين

 المنظمات بين مشتركة طوارئ خطة تحديث
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 الخدمات توصيل سبل تحسين

 الفئات لجميع والمساعدات

  السكان من المتضررة

 والمساعدات الخدمات توصيل سبل تحديث

 .منتظمة بصفة

 .المتحدة األمم مراكز إنشاء

 المنظمات بين مشتركة قوافل وصول تيسير

 .إليها الوصول يصعب التي الوعرة للمناطق

 .العاملة المراكز من عدد

 من إليه التوصل تم الذين المستفيدين عدد

 المنظمات بين المشتركة المبادرات خالل

 مشتركة استجابة خطة متابعة

 بصورة جيدة موارد ذات

 منتظمة

  اإلنسانية المساعدات بشأن معدلة استجابة خطة

  سوريا فى

 المالية بالموارد الخاصة المخصصات مجموع

 المركزية الطارئة باالستجابة الخاص الصندوق)

 (الطارئة باالستجابة الخاص الصندوق/ 

 للتمويل المالى الوضع توضح تقارير

 المساعدات بشأن االستجابة بخطة المخصص

 سوريا فى اإلنسانية

 للمناطق المشروعات من عدد تخصيص

 الوعرة

 

 مشروعات 4: المشروعات عدد

 .أمريكى دوالر 22و ألف 233و مليون 13 نحو بالقطاع المعنية المشروعات بعض لتنفيذ الالزم التمويل احتياجات إجمالى يبلغ

 .(للمشروع الكاملة التفاصيل وإبراز مشروع كل بتمويل الخاص الحالى الوضع لمعرفة 2 رقم الملحق على االطالع يرجى)

 وزارة الشئون الخارجية والمغتربين الجهة الحكومية

المكتب الخاص بالمنسق اإلقليمى / منسق الشئون اإلنسانية )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون  المنظمة المشاركة

 اإلنسانية(.

 دعم التنسيق فيما بين أنشطة المساعدات اإلنسانية.  اسم المشروع

حشد وتنسيق الجهود لضمان فعالية تقديم المساعدات اإلنسانية باالشتراك مع المنظمات الوطنية  األهداف

 والدولية.

 الدعوة لتوصيل المساعدات اإلنسانية.

 تعزيز اإلجراءات المعنية بالتأهب والوعي.

 ت اإلنسانية.تيسيير الحلول المستدامة، بما في ذلك وضع آليات مرنة لتمويل دعم تقديم المساعدا

دعم االستجابة التى تتميز بالتنسيق من خالل تقديم التقارير، وتوفير ما يلزم من معلومات، والتواجد 

 الميداني، ووضع آليات مرنة للتمويل.

الفئات المتضررة من السكان من جراء األحداث الجارية فى سوريا، ومنظمات األمم المتحدة، والهالل  الفئات المستفيدة
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 ر العربى السورى، والجمعيات الخيرية السورية المشاركة.األحم

منظمات األمم المتحدة، وجمعية الهالل األحمر العربي السوري، والسلطات المحلية، والمنظمات  الجهات المشاركة

 الوطنية والدولية.

 دوالر 55ألف و 525مليون و 55 الميزانية )بالدوالر(

  

 الهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطينيين  الجهة الحكومية

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا( المنظمة المشاركة

 إدارة ومتابعة البرنامج  اسم المشروع

ومتابعة تعزيز وضمان فعالية قدرات العمل اإلنسانى، والتنسيق فيما بين تخطيط البرامج، وإدارة  األهداف

 األنشطة التى تتم من خالل االستجابة اإلنسانية.

 ألف الجئا فلسطينيا 055 الفئات المستفيدة

 دوالر 500ألف و 25مليون و 2 الميزانية )بالدوالر(

  

 وزارة الشئون الخارجية والمغتربين الجهة الحكومية

 المنسق المسئول عن السكان المقيمين المنظمة المشاركة

 تعزيز سبل التنسيق داخل منظومة األمم المتحدة وفيما يتعلق بمدى تواجدها داخل البالد المشروعاسم 

تقديم الدعم الالزم لتنسيق عمل منظمات األمم المتحدة والعمليات اإلنسانية فى مختلف أنحاء البالد،  األهداف

 وإنشاء مقرات تابعة لألمم المتحدة فى مختلف أنحاء البالد.

الفئات المتضررة من السكان من جراء األحداث الجارية فى سوريا، ومنظمات األمم المتحدة، والهالل  المستفيدةالفئات 

األحمر العربى السورى، والجمعيات المحلية المشاركة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والهالل 

 األحمر العربى السورى، والصليب األحمر.

مم المتحدة، وجمعية الهالل األحمر العربي السوري، والجمعيات الخيرية السورية، منظمات األ الجهات المشاركة

 والمنظمات الدولية غير الحكومية على الصعيد المركزى وكذلك على صعيد المحافظات.

 دوالر 555ألف و 555 الميزانية )بالدوالر(
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 وزارة اإلدارة المحلية الجهة الحكومية

 الهجرة الدولية منظمة المنظمة المشاركة

بناء قدرات الهالل األحمر العربي السوري والجمعيات الخيرية السورية فيما يتعلق بإجراء التقييمات  اسم المشروع

 وتصنيف النازحين.

تعزيز االستجابة اإلنسانية ذات األهداف المحددة والمرتكزة على الدالئل في سوريا من خالل تعزيز  األهداف

 ومتابعتها ات، وتتبع عمليات النزوحسبل إدارة المعلوم

 النازحون من السكان فى سوريا الفئات المستفيدة

 الهالل األحمر العربي السوري، ووزارة اإلدارة المحلية، والجمعيات الخيرية السورية. الجهات المشاركة

 ألف دوالر 555مليون و 0 الميزانية )بالدوالر(

  

 المحليةوزارة اإلدارة  الجهة الحكومية

 هابيتات المنظمة المشاركة

التنسيق المشترك القائم على المناطق / الجوار فيما بين المنظمات، وتكامل االستجابة اإلنسانية في  اسم المشروع

 سوريا. 

دعم تطوير إطار العمل الذى يقوم به فريق العمل القطري التابع لألمم المتحدة فيما يتعلق بمناهج  األهداف

 بالمناطق المتضررة، وتعزيز سبل التنسيق مع أصحاب المصالح المحليين.الجوار 

ألف أسرة بالمجتمعات المتضررة )من  25ألف نسمة، أى ما يبلغ نحو  525إجمالى عدد المستفيدين:  الفئات المستفيدة

 نازحين، وأسر مضيفة، ومجتمعات حضرية فقيرة(

 ألف طفل 525إجمالى عدد األطفال المستفيدين: 

ميسر تابع لبعض الجمعيات الخيرية،  555ألف و 555المستفيدون من المجموعات األخرى: 

 موظف بالجهات الحكومية المحلية. 555والجمعيات الخيرية السورية، ونحو 

منظمات األمم المتحدة، والمنظمات الدوليةغير الحكومية، والجمعيات الخيرية السورية، والجهات  الجهات المشاركة

 ية المحلية، ووزارة اإلدارة المحلية.الحكوم

 ألف دوالر 055 الميزانية )بالدوالر(
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 للعاملين المهنية السالمة خدمات .... 4.01

 األساسية البيانات

 أمريكى دوالر 032و ألف 302و مليون 52 المطلوب التمويل

 5 المشروعات

 واألمن للسالمة المتحدة األمم إدارة  بالقطاع الرئيسية المنظمات

 لشئون العليا المتحدة األمم ومفوضية اليونيسف، ومنظمة واألمن، للسالمة المتحدة األمم إدارة المشاركة المنظمات

 السكان عن المسئول المتحدة األمم بمنسق الخاص والمكتب العالمية، الصحة ومنظمة الالجئين،

 .المقيمين

  المناظرة الحكومية الجهة

 

 الالزمة الموارد توافر اإلنساني، بالمجال العاملون يعانيها التى والمضايقات المسلحة، الجماعات وتعدد األمن، انعدام تزايد يتطلب

 الخطف، وحوادث والترهيب، للمضايقات، اإلنسانية المساعدات بتقديم القائمون الموظفون تعرض فقد.  العاملين سالمة لضمان

 الرئيسية الشروط أحد المتحدة األمم بمنظمات العاملين الموظفين سالمة وتعتبر.  للنهب اإلنسانية والقوافل اإلمدادات تعرضت كما

 جميع على ويتعين.  المعنية الحكومية الهيئات مع وثيق بشكل واالتصال الكافية، الموارد توافر تتطلب كما االستجابة، خطة لتنفيذ

 .وسلع أصول من يستخدمونه وما اإلنسانية المساعدات بتقديم القائمين الموظفين بحماية االلتزام األطراف

 :االستجابة عمليات خالل المتبعة االستراتيجية

 من األمنية، باألوضاع المتعلقة المخاطر وإدارة تقييم على االنسانية المنظمات قدرة تحسين فى االستثمارات بعض توظيف سيتم

 اإلنساني المجتمع اللتزام نظرا المجال، بنفس المرتبطة راتالخب ولديهم مشابهة، ظروف ظل فى العمل لهم سبق أفراد نشر خالل

 كسبيل منتظمة بصفة للمخاطر تقييم إجراء وسيتم.  األمن انعدام مستوى ارتفاع من الرغم على" المساعدات وتوصيل البقاء" بـ

 بعض إتخاذ كذلك وسيتم.  المواقع كافة في بنيتها لتعزيز المتحدة األمم مقرات بشأن التعديالت بعض إجراء سيتم كما.  لتحديثه

 األصول في االستثمار ذلك ويشمل.  المتحدة األمم مقرات وتشغيل وإنشاء اإلنسانى، العمل فريق تنقالت لدعم األمنية التدابير

 األمم موظفي إجالء أو/و نقل لتيسيير العمل باستمرارية المعنية الخطط تنفيذ وسيتم.  األمن أفراد ونشر الموظفين بسالمة المعنية

 المعنية اإلدارات مع وثيق اتصال على واألمن للسالمة المتحدة األمم إدارة ستكون كما. ذلك األمر استدعى حالة فى المتحدة

 أصول من لها وما يتبعها، ومن المتحدة األمم موظفي لحماية التنسيق بهدف الواقع أرض على المحلية الفاعلة والجهات بالحكومة

 .وممتلكات

 مشروعات 6: المشروعات عدد

 دوالر 325و ألف 215و مليون 14 نحو بالقطاع المعنية المشروعات بعض لتنفيذ الالزم التمويل احتياجات إجمالى يبلغ

 .أمريكى

 .(للمشروع الكاملة التفاصيل وإبراز مشروع كل بتمويل الخاص الحالى الوضع لمعرفة 2 رقم الملحق على االطالع يرجى)
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 وزارة الداخلية الحكوميةالجهة 

 إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن المنظمة المشاركة

 سالمة وأمن المساعدات اإلنسانية اسم المشروع

ضمان سالمة وأمن جميع موظفى األمم المتحدة مما يسمح بتنفيذ برنامج آمن وفعال للمساعدات  األهداف

 اإلنسانية

الموظفين المنتمين لفريق األمم المتحدة القطري، والمشاركين فى االستجابة اإلنسانية، قدرة جميع  الفئات المستفيدة

القيام بالعديد من المهام التى تدعمها ترتيبات أمنية آمنة.  كما ستستفيد المجتمعات التى تتلقى 

عمليات المساعدات اإلنسانية، وكذلك الشركاء المنفذين، من استمرار بعثات المساعدات االنسانية، و

 التقييم والمتابعة.

 دوالر 552ألف و 055مليون و 2 الميزانية )بالدوالر(

  

 وزارة الداخلية الجهة الحكومية

 صندوق األمم المتحدة للطفولة المنظمة المشاركة

 أنشطة.ضمان سالمة موظفي منظمة اليونيسف وبرامجها اإلنسانية يدعمهم خالل تنفيذ ما يقدمونه من  اسم المشروع

ضمان تنفيذ برامج آمنة وفعالة للمساعدات اإلنسانية، وإتاحة سبل السالمة واألمن لفريق العمل الذى  األهداف

يتواجد بالمناطق المتضررة، وداخل المكاتب، من خالل توفير موارد بشرية إضافية وتحسين التدابير 

 األمنية السلبية.

 والفئات المستفيدة من خدمات اليونيسفموظفو منظمة اليونيسف،  الفئات المستفيدة

 ألف دوالر 025مليون و الميزانية )بالدوالر(

  

 الهيئة العامة لشئون الالجئين الفلسطنيين، ووزارة الداخلية الجهة الحكومية

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطنيين )األنروا( المنظمة المشاركة

 واألمنالسالمة  اسم المشروع

 قدرة األنروا على استكمال المساعدات اإلنسانية الطارئة فى ظل توافر ترتيبات أمنية مالئمة. األهداف
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 ألف الجئا فلسطينيا 055موظف ينتمى لفريق عمل األنروا، و 3055 الفئات المستفيدة

 ألف دوالر 505و 02مليون و 3 الميزانية )بالدوالر(

  

 الداخليةوزارة  الجهة الحكومية

 منظمة الصحة العالمية المنظمة المشاركة

 سالمة المساعدات اإلنسانية وأمنها اسم المشروع

تعزيز تدابير السالمة واألمن لموظفى منظمة الصحة العالمية من أجل توصيل المساعدات اإلنسانية  األهداف

 المنقذة للحياة.

 والفئات المستفيدة من خدمات المنظمةموظفو منظمة الصحة العالمية،  الفئات المستفيدة

 دوالر 055ألف و 550 الميزانية )بالدوالر(

  

 وزارة الشئون الخارجية الجهة الحكومية

 مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين المنظمة المشاركة

 سالمة فريق العمل وتأمين تنفيذ المشروع اسم المشروع

التواجد الميدانى لموظفي مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين من أجل ضمان استمرار  األهداف

 تنفيذ المشروعات ومتابعتها، مع تعزيز درجة حمايتهم من المخاطر األمنية.

 موظفو مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين، والفئات المستفيدة من خدمات المفوضية الفئات المستفيدة

 دوالر 555ألف و 250مليون و 0 نية )بالدوالر(الميزا

  

 وزارة الداخلية الجهة الحكومية

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المنظمة المشاركة

 سالمة وأمن كل من العمليات اإلنسانية والمعنية بسبل العيش )موظفين وعمليات( اسم المشروع

 اإلنسانية، وضمان سالمة وأمن موظفى األمم المتحدة.ضمان سالمة وفعالية تقديم المساعدات  األهداف

 موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والفئات المستفيدة من خدمات البرنامج الفئات المستفيدة
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 ألف دوالر 555 الميزانية )بالدوالر(

  

 وزارة الداخلية الجهة الحكومية

 صندوق األمم المتحدة للسكان المنظمة المشاركة

 تحسين سبل سالمة الموظفين وأمنهم اسم المشروع

 دعم سبل أمن الموظفين وسالمتهم مما يسمح باستمرار أنشطة االستجابة فى المناطق المتضررة  األهداف

 موظفو األمم المتحدة  الفئات المستفيدة

 توفير المعدات والمستلزمات الالزمة لتحسين سبل سالمة الموظفين وأمنهم. النشاط

 ألف دوالر 355 الميزانية )بالدوالر(

  

 وزارة الداخلية الجهة الحكومية

 المكتب الخاص بمنسق األمم المتحدة لشئون السكان المنظمة المشاركة

 إرساء تعزيزات أمنية بشأن المنشئات العامة التابعة لألمم المتحدة في دمشق ومقراتها اسم المشروع

 المتحدة بشأن العمليات اإلنسانية وبرامج التوعيةدعم منظومة األمم  األهداف

 موظفو األمم المتحدة بدمشق وعلى الصعيد الميدانى الفئات المستفيدة

 دوالر 005ألف و 255مليون و 5 الميزانية )بالدوالر(
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 اللوجيستية الخدمات مجموعة .... 4.00

 أساسية معلومات

منظمة 55  المحتاجين األشخاص عدد
10

 

منظمة 05  المستهدفة الفئات
11

 

 أمريكى دوالر ألف 055و مليون 50 المطلوب التمويل

 واحدة خدمة يقدم مشروع المشروعات

 العالمى األغذية برنامج  بالقطاع الرائدة المنظمات

 العالمى األغذية برنامج المشاركة المنظمات

 ووزارة والمغتربين، الخارجية الشئون ووزارة الحكومية، الهيئات وبعض المحلية، اإلدارة وزارة المشاركة الحكومية الجهة

 .الداخلية

 

 االحتياجات تحليل

 وتواجه.  البالد داخل إلى واإلمداد النقل طرق وكذلك البالد في اللوجستية التحتية البنية على بشدة سوريا في الراهنة األزمة أثرت

 قام وقد. اإلنسانية المساعدات بعض لتلقى حاليا نسمة ماليين أربعة عن يزيد ما ويحتاج.  عامين منذ خطيرة إنسانية أزمة سوريا

 ثم ،(1121) اللوجستية الخدمات لقطاع مبدئيا للحياة المنقذة المواد من مكعب متر ألف 41 عن يزيد ما بتسليم اإلنساني المجتمع

 توصيل تم وقد.  االحتياجات من الهائل الحجم لمواجهة العالمي األغذية برنامج من وبدعم ،(1122) اللوجستية المجموعة إلى

 هذه تمثل حيث والتعليم، الصحة وتحسين الصحي، والصرف والمياه الغذائية، المواد وتوفير والزراعة، لإليواء، مساعدات

 السلع بعض نقل تم كما. محافظة 21 عددها تبلغ والتى البالد، داخل المحافظات كافة إلى المنقولة اإلغاثة مواد أغلبية المساعدات

 واألدوات الترفيهية، واألدوات والصابون، والمراتب، والبطانيات، البالستيكية، واألغطية المالبس،: تشمل والتى المحددة

 عن بالنيابة واألرز، النباتي، والزيت الغذائية، والمكمالت الطبية، والمعدات واألدوية، النظافة، ومستلزمات والبذور، المدرسية،

 .اإلنسانى المجال فى تعمل منظمة 22

. البالد في المواقع لمعظم البضائع نقل يستطيعون كانوا حيث األزمة، قبل بسهولة يجرى التجارية النقل بشركات العمل سير كان

: المجاورة البحرية الطرق من بانتظام البحري النقل يسير حيث طاقاتها، وبكامل طبيعي بشكل تعمل السورية الموانئ كانت كما

 توافر مع مستقرة، الوقود أسعار وكانت(. سوريا) الالذقية/  طرطوس مينائى إلى( لبنان) بيروت وميناء ،(األردن) العقبة ميناء

 .إلخ.. والصناعة والمخابز والمستشفيات، والمدارس، النقل، احتياجات لتلبية كاف مخزون

                                                           
10
 المرفق الجدول في الواردة األرقاموبالتالى ال ترتبط . الخدمات تقديم المنوط بها مجموعاتال/  القطاعات هي اللوجستية تعتبر مجموعة الخدمات 

 المساعدة طلبات على بناء( المانحة والجهات الحكومية غير والمنظمات ،المتحدة األمممنظمات ) للمنظمات المقدم الدعم تعنى باألحرى ولكن"بأشخاص"، 

 ،المتحدة ألممل منظمة تابعة 13) البالد داخل العمل إليه إلى تلك المنظمات التى تستطيع فى الوقت الحالى شارالم المنظمات عدد يعكسكما . من المجموعة

 (.حكومية غير منظمات 2و
11
من  وصول المزيد يتزايد ، حيثالبالد داخل نسانيةاإل منظماتالمزيد من ال جداوت توقع إستنادا إلى المتزايدة االحتياجات اللوجستية المجموعة تستوعبس 

 .القادمة شهرأ المنظمات فى غضون الستة
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 وعدم التخزين وأماكن النقل بطرق التنبؤ عدم احتماالت وتتنامى.  الحالية األزمة تفاقم مع مأساوى بشكل الوضع تدهور وقد

 كما بالمخاطر، محفوفا البالد أنحاء جميع إلى الوصول جعل إلى كبير بشكل األمن انعدام أدى كما.  األمنية الحالة بسبب تأمينها

 للتحديات نظرا اإلنسانية، بالمساعدات الوصول فرص األحيان أغلب فى وتنحصر.  محدودا اإلنسانية المنظمات تواجد أصبح

 استخدام أدى كما.  المواقع تلك إلى للذهاب المستعدين السائقين عدد مع إليها الوصول المراد المواقع عدد تناسب عدم عن الناشئة

 طرطوس، ميناء مثل) الدولية الموانئ تشغيل على القائمين رحيل مثل التحديات بعض مواجهة إلى بديل كحل البحرية الطرق

 البضائع تفريغ معدالت خفض إلى أدي مما ،(أمنية ألسباب الميناء بتشغيل القائمة للشركة اإلدارى العمل فريق غادر حيث

 إلى البالد، في اإلنسانية المنظمات تواجد زيادة وأدى.  الميناء إلى البضائع لنقل المستعدة الدولية المالحية الخطوط عدد وانخفاض

 إمدادات فى عجز األحيان أغلب فى هناك أن كما.  التحديات من عددا مواجهة إلى واالقتصادية األمنية الحالة تدهور جانب

 والموانئ المدن في ذلك في بما البالد، أنحاء جميع في( والديزل البنزين من لكل بالنسبة) الوقود تكاليف في زيادة يتبعه الوقود،

 .الرئيسية

 أمرا الماضى، مارس شهر أواخر منذ العالمي األغذية لبرنامج التابعة الناقالت تخدمها التي المناطق في الديزل توافر واعتبر

 يبقى ذلك، ومع.  المقاولين إلمداد احتياطياته على يعتمد تجعله العالمي األغذية لبرنامج وشيكة متطلبات ظهور عدم مع مرضيا

 لعام ديسمبر فى حدث مثلما الوقود، نقص بعودة ينذر الديزل من الرئيسية سوريا لواردات تعطيل أي ألن مستقر، غير الوضع

 وفقا التخزين أماكن لنشر البالد، داخل إلى االستراتيجية احتياطياته نقل سبق لما نتيجة العالمي األغذية برنامج ويواصل.  1121

 تم وقد.  لإلمدادات بديلة مصادر واستكشاف المخزون، ضياع مخاطر من للحد للخطر، المعرضة المناطق في انتقائية الختيارات

 االستراتيجية وضع عند االعتبار فى المتطلبات هذه أخذ تم كما الوقود، من المنظمات من العديد متطلبات تحديد الغالب فى

 يظل بينما.  اللوجستية المجموعة تجاه بالتزاماته الوفاء من العالمى األغذية برنامج يتمكن حتى المخزون، باالحتياطي الخاصة

 .المطروحة القضايا أحد للمنظمة التابعة الخفيفة للمركبات الالزم البنزين توافر عدم

 في العالمي األغذية برنامج مخازن أحد أصاب الذى الضرر تسبب فقد.  التخزين عمليات على األخيرة األمنية األحداث وتؤثر

 ويعد.  حلب مستودع استخدام عدم إلى كذلك األمنية الحالة تسببت كما.  المرفق ذلك إلي الوصول تعذر فى دمشق بريف عدرا

.  اإلنساني العمل لشركاء عام بشكل الغذائية غير المواد لتخزين الرئيسي المستودع دمشق، بريف كذلك يقع الذى الكسوة، مستودع

 .إليه وصولال كذلك يتعذر قد فإنه المنطقة، تلك في الراهنة األمنية للحالة ونظرا

 :الدعم تتلقى التى المنظمات

: المتحدة األمم ومنظمات الدولية، الحكومية غير المنظمات من كال المشتركة الخدمات عبر دعمها يتم التي المنظمات تشمل

 اإلغاثة ومؤسسة الملحة، األولوية ومنظمة للهجرة، الدولية والمنظمة لالجئين، الدنمركى والمجلس الجوع، مكافحة منظمة

 لشئون السامية والمفوضية اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج اليونيسف، ومنظمة والزراعة، األغذية ومنظمة بفرنسا، اإلسالمية

 .العالمية الصحة ومنظمة واألنروا للسكان، المتحدة األمم وصندوق الالجئين،

 نظمت وهكذا،.  اإلنساني بالمجتمع الصلة ذات المعلومات وإدارة التنسيق فى اللوجيستية للمجموعة الرئيسي الدور ويتمثل

 بما منظمة، 16 من أكثر بمشاركة ودمشق، وعمان، بيروت، في 1122 عام يناير منذ منتظمة اجتماعات اللوجيستية المجموعة

 سمحت وقد. المانحة والجهات السورية، الخيرية والجمعيات ، الحكومية غير الدولية والمنظمات المتحدة، األمم منظمات ذلك في

 الخطط بشأن ثاقبة نظرة وتقديم االختناقات، وحل الشركاء، باحتياجات والشعور الجماعي، بالتخطيط التنسيقية االجتماعات هذه

.  اللوجستية االستجابة كفاءة من يزيد مما لذلك، وفقا أنفسهم بتنظيم للمنظمات والسماح والنقل، التخزين بتأمين المعنية المستقبلية

 وتقارير الخرائط، ذلك في بما اللوجستية المعلومات على يشتمل منتجا 21 على يزيد ما اللوجيستية المجموعة كذلك وزعت كما
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 للمجموعة البريدية القائمة عبر ولحظى فعلى لوجستى تحديث وأخر للرسومات، المصاحبة والمعلومات والصور، الحالة،

 :االنترنت شبكة على لذلك ةالمخصص والصفحة اللوجيستية،

www.logcluster.org/ops/syr21a 

  

http://www.logcluster.org/ops/syr12a
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 :االستجابة عمليات خالل المتبعة االستراتيجية

 الخدمات قطاع" باسم تقيدا أكثر بقدرات مسبقا تعمل كانت التي) 1122 لعام يناير في اللوجستية الخدمات مجموعة تفعيل تم

 اللوجستية المجموعة ووسعت.  اإلنسانية للشئون اإلقليمي المنسق لتوصية ووفقا الوضع، لتدهور لالستجابة كسبيل"( اللوجستية

.  سوريا إلى ولبنان األردن من النقل وكذلك سوريا، داخل التخزين وسبل النقل وسائل زيادة لتشمل عملياتها نطاق من فورا

 السكان من للخطر عرضة األكثر للفئات الموجهة المشتركة اإلنسانية القوافل اللوجيستية المجموعة تدعم ذلك، إلى وباإلضافة

 من الجماعية، اللوجستية للخدمات أساسية قاعدة بتوفير اللوجستية المجموعة تقوم.  سوريا فى إليها الوصول يتعذر التي بالمناطق

 التحتية البنية تدهور لمواجهة اإلنساني للمجتمع اللوجستية المعلومات وإدارة وتنسيق المشتركة، التخزين وخدمات النقل وسائل

 .التجارية األنشطة تعرقل والتى اإلقليمية اإلمداد بطرق الناشئة واالضطرابات البالد، في اللوجستية

 المواقع جميع إلى اإلغاثة شحنات لنقل بدمشق النقل شركات إحدى مع تعاقدا اللوجيستية المجموعة أبرمت سبق، لما ونظرا

 األخرى المنظمات عن بالنيابة اإلغاثة مواد تخزين يتم حيث البالد، أنحاء جميع في المستودعات من العديد أنشأت كما بسوريا،

 مواجهة في اإلنساني، للمجتمع بها وموثوق ومتوقعة، آمنة، خدمات تقديم إلى كذلك المجموعة وتهدف. النهائية لوجهاتها نقلها قبل

 .األمن وانعدام الخدمات توصيل تعذر تزايد

 األغذية برنامج ويعد.  المنظمات بين فيما المنافسة لتجنب األخرى المنظمات على النقل تكاليف بتقسيم اللوجستية المجموعة وتقوم

 ويمكن.  حلول إليجاد وثيق شكلب المنظمات تتعاون شاحنات، توافر يتعذر حينما ولكن النقل، مجال في الرئيسي الفاعل العالمي

 من وبدعم الواحدة المحافظة داخل جهودها بتنسيق المنظمات تقوم حينما السائقين، توافر مدى مثل التحديات بعض على التغلب

 .اللوجستية المجموعة

 والنقل، التخزين، بشأن المشاركين من الواردة الطلبات تزايد مع تمشيا تفعيلها، منذ ثابتة بوتيرة اللوجستية المجموعة تنامت

 يعكس مما الشركاء، قبل من خدمة طلب 211 عن يزيد ما 1122 عام في بالفعل ورد فقد.  المعلومات إدارة وخدمات والتنسيق،

 من اللوجستية المجموعة نقلت.  الزمن من قصيرة فترة مدى وعلى سريع بشكل اإلنساني للمجتمع البرامجية االحتياجات تزايد

 اإلغاثة مواد من( شاحنة 241 من أكثر حمولة تقريبا يعادل ما أي) مكعب متر ألف 22 على يزيد ما ،1122 مايو وحتى يناير

 تقريبا يعادل ما أي) مكعب متر ألف 28 عن يزيد ما بتخزين وقامت سوريا، أنحاء جميع في المواقع من العديد إلى العاجلة

 حيث) إنسانية منظمة 22 عن بالنيابة البالد، عبر مشتركة للتخزين مستودعات من يتبعها ما في( شاحنة 421 من أكثر حمولة

 مستلزمات توصيلها يتم التى العناصر وتشمل(. 1121 عام في فقط منظمات 6 من سريع بشكل المشاركة المنظمات عدد تزايد

 .الصحي والصرف والمياه والغذاء، والحماية، والصحة، والزراعة، لإليواء،

 من جسور بناء إلى القوافل هذه وتهدف. اللوجستية للمجموعة والحيوية الجديدة األنشطة أحد المشتركة اإلنسانية القوافل دعم ويعد

 وتعزيز المدنيين، للسكان والعاجلة الملباة غير االحتياجات ومواجهة المحليين، الشركاء مع التشبيك فى والتوسع والثقة، القبول

 تسمح كما.  الملحة المستفيدين احتياجات لسد بشأنها التنسيق يتم بعدما االستجابة ووضوح فعالية وتحسين إليهم، الوصول سبل

 لتنسيق المتحدة األمم مكتب مع جرت التى للمشاورات وتبعا متعددة، منظمات عن بالنيابة للحياة المنقذة للسلع جماعي بنقل القوافل

 طريقة أفضل بشأن عام بشكل اإلنساني والمجتمع اللوجستية والمجموعة ي،السور العربي األحمر والهالل اإلنسانية، الشئون

 .للخطر عرضة األشد المناطق/  السكان إلى للوصول

 محافظة إلى متجهة مشتركة إنسانية قافلة أول الذكر، سالفى الشركاء مع وبالتعاون فبراير شهر خالل اللوجستية المجموعة دعمت

 مجموعة أيدت وقد.  الغذائية الحصص من وشاحنة الغذائية غير المواد من شاحنات خمس حمولة نقل فى نجحت حيث إدلب،

 كان والتى المنظمات، من العديد بها تشارك التي اإلغاثة قوافل المتحدة لألمم القطري والفريق القطاعات بين المشتركة العمل
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 اإلنسانية لالستجابة األساسية األولويات أحد القوافل هذه باعتبار المتضررة، المناطق من وغيرها وحلب لدرعا توجيهها مخطط

 المجتمع يحددها التى المشتركة لألولويات وفقا ستستمر كما ومايو، وإبريل مارس، في الحقة قوافل تنظيم تم وقد.  سوريا في

 إمكانية وعدم األمنية، الحالة بسبب الموقع تغيير: مثل متكررة تحديات القوافل هذه بين التنسيق ويواجه. البالد في اإلنساني

 من ما وكل إلخ،..التفتيش نقاط عبر الخالفات وتزايد الشحن، متطلبات في المستمرة والتعديالت المتضررة، للمناطق الوصول

 وموحدة منسقة جهودهم تكون وأن الجماعى، الجهد هذا وازدواجية ارتباك بتجنب اإلنساني المجتمع قرار كذلك يدعم أن شأنه

 .إليها الحاجة أشد في هم من إلى للوصول

 قد تذبذب ألى مستعدة تظل بأن اللوجستية للمجموعة دمشق، في العالمي األغذية لبرنامج تابع للوقود مستودع إنشاء سمح وقد

 لمبدأ وفقا األخرى المنظمات إلمداد كذلك متاحا يصبح بحيث للطوارئ مخزون توافر طريق عن الوقود، إمدادات في يحدث

 ألسعار تحليل تقدم ثم البالد، في رئيسية مواقع خمسة في الوقود أسعار تذبذب اللوجستية المجموعة وتراقب.  التكاليف استرداد

 فى فقط يسهم ال والذى اإلنساني، للمجتمع( والبنزين الديزل وقود من السوق وأسعار الرسمية األسعار ذلك في بما) شهريا الوقود

 .األمر لزم إذا الوقود لتوفير اللوجستية المجموعة حاجة مدى عن كذلك يعبر ولكن لها، والمخطط الجارية العمليات كافة توجيه

 بما منظمة، 16 عن يزيد ما حضرها حيث ودمشق، وبيروت، عمان، من كل في منتظمة اجتماعات اللوجستية المجموعة وتعقد

 بين للتنسيق المتزايدة الحاجة مع تمشيا المانحة، والجهات الحكومية، غير ةالدولي والمنظمات المتحدة، األمم منظمات ذلك في

 هذه خالل من المنطقة أنحاء جميع في المتواجدة اللوجستية والخدمات االتصال مراكز وتنشر.  باالستجابة المعنية اإلقليمية البلدان

 من واالستفادة للتخفيف تدابير من تتخذه وما تحديات، من يواجهها وما معلومات، من لديها ما التنسيق، بسبل المعنية االجتماعات

 .إلخ والمقاوالت، الخرائط، ورسم الجمركي، التخليص مجاالت في األخرى المشاركة للمنظمات المتخصصة الخبرات

 يسمح والذي ،"اإلغاثة مواد بتتبع الخاص التطبيق" الشحنات، لتعقب أداة بتفعيل  اللوجستية المجموعة قامت ذلك، إلى وباإلضافة

 الشفافية توافر مع ،(أونقلها تخزينها تم التى سواء) المتداولة البضائع لجميع الفورى بالتتبع والشركاء المانحة الجهات من لكل

 الشحنات نقل لمتابعة بيروت في أحدهما يكون حيث الشحنات، بتتبع الموظفين من اثنين تكليف تم كما.  المساءلة وإمكانية

 بشأن المساءلة على القدرة وتعتبر. البلد داخل الشحنات لمتابعة دمشق في اآلخر يقيم بينما واألردن، لبنان من القادمة اإلنسانية

 سوريا في الوضع تطور من الناشئة للحساسيات نظرا اللوجستية، للمجموعة بالنسبة الرئيسية األولويات أحد الشحنات حركة تتبع

 .أمنية تحديات من به يرتبط وما

 الغذاء،: وأهمها واألساسية، الضرورية احتياجاتهم على الحصول في التحديات من المزيد يواجهون المتضررين السكان واليزال

 تراجع إلى تؤدى كما وتداولها، فعليا البضائع استيراد الحالية األزمة وتعوق.  والوقود والكهرباء الطبية، واإلمدادات والماء،

 المتحدة األمم ومنظمات الحكومية، غير المنظمات مع المستمر الحوار كشف وقد.  سوريا داخل الطبيعية جارةالت معدالت

 ما وضع السياسي، بالمشهد الكائن التحول جانب إلى األمر، ذلك ويتطلب.  إضافي دعم توافر إلى الحاجة عن المانحة والجهات

 والتنسيق، الوقود، وتوفير المساعدات، أسطول وإدارة والتخزين، النقل، لعمليات قوية بتعزيزات تسمح طارئة خطط من يكفى

 .المتزايدة االحتياجات تلبية بهدف المعلومات وإدارة

 االستفادة يمكن ذلك، على وعالوة. اللوجستية المجموعة على الطلب زيادة إلى المحتاجة للمجتمعات الوصول فرص تزايد ويؤدي

 فعالية ضمان بهدف التكلفة، حيث من فعالة بطريقة اإلنسانية المساعدات وصول نطاق توسيع لدعم اللوجستية المجموعة من

 .اإلنسانية لالستجابة اإلجمالية التكلفة

.  سوريا داخل اإلنسانية المساعدات زيادة فى تسهم التي اإلنسانية البضائع لنقل الرئيسية الدخول نقاط من واحدة طرطوس وتمثل

 الطوارئ لحاالت الالزمة التدابير كأحد بطرطوس، الموجود المستودع مساحة لزيادة اللوجستية المجموعة تخطط وبالتالى،



 لسوريا االنسانية للمساعدات المعدلة الخطة

196 
 

 الوصول ويمكن آمنة األن، حتى تعد، التى المناطق بأحد التخزين على القدرة زيادة ضمان أجل من اإلنسانية، العمليات واستكمال

 .اإلنساني المجتمع احتياجات تلبية ثم ومن إليها،

 استجابته خالل اإلنساني المجتمع الحتياجات وفقا الدعم، هذا بزيادة يسمح كما اللوجستي، الدعم تقديم فى المشروع هذا ويستمر

 اللوجستية بالتحديات يتعلق فيما الالزمة المؤسسية المعرفة اللوجستية المجموعة وتمتلك.  الحالى الوقت فى السورية لألزمة

 أنحاء بجميع المواقع من العديد إلى الغذائية وغير الغذائية المواد من كبيرة كميات نقل يمكنها كما الد،الب في التخفيف وتدابير

 سريعا اللوجيستية المجموعة قامت وقد.  تحديات من تواجهه ما صعوبة من الرغم على وتخزينها، معها والتعامل بل سوريا،

 عملياتها توسيع لمواصلة مستعدة زالت وما الواقع، أرض على برزت التى لالحتياجات تبعا عمليات من به تقوم ما نطاق بتوسيع

 .ذلك األمر تطلب كلما

 :كالتالى وهى اللوجستية، المجموعة تقدمها التى الرئيسية بالخدمات موجزة قائمة

  المستخدم إلى مجانا المشترك النقل -0

 سوريا في مكان أي وإلى من مجانا المشترك النقل. 

 سوريا إلى لبنان من مجانا المشترك النقل. 

 سوريا إلى األردن من مجانا المشترك النقل. 

 بالتنسيق القائم العمل فريق أولويتها مدى يحدد والتى سوريا، في المواقع بعض إلى المشتركة اإلنسانية القوافل تسيير 

 .بدمشق والمتواجد القطاعات بين فيما

  مجانا المشترك التخزين -3

 سوريا داخل مجانا المشترك التخزين 

 باألردن إربد في مجانا المشترك التخزين 

 (سوريا) التخزين سعة

م) السعة الموقع مسلسل
3
) 

 5255 (الكسوة) دمشق 0

 (للزيادة قابلة) 055 صافيتا 3

 355 القامشلى 2

 5555 الالذقية 4

 .الجارية األحداث بسبب متاحة وحلب بعدرا المستودعات تعد لم: ملحوظة

 (األردن) اإلقليمية التخزين سعة

 3م 0311 إربد 0
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 الشحنات تتبع  .0

 التحاليل إجراء/  البيانات جمع فى بدقته التطبيق هذا ويتميز.  العملية هذه فى اإلغاثة بتتبع الخاص التطبيق تنفيذ تم 

 .تخزينها/  نقلها أثناء شحناتهم متابعة من المستخدمين يمكن كما سوريا، فى المشتركة اإلغاثة خدمات بشأن

  الوقود توفير تكلفة استرداد  .3

 للشركاء الوقود توفير ويمكن(.  بنزين/  ديزل) الوقود توفير تكلفة السترداد آلية بإعداد حاليا اللوجستية المجموعة تقوم 

 .اإلنسانية االستجابة دعم سبل كأحد الكهربائية المولدات وتشغيل الخفيفة المركبات تسيير في الستخدامه

 المعلومات وإدارة التنسيق  .2

 ودمشق وبيروت، عمان، من كل في منتظمة بصفة تنسيقية اجتماعات عقد. 

 وتقارير والصور، البيانية، والرسومات اللوجيستية، الخرائط ذلك في بما ، المعلومات بإدارة الخاصة المواد بعض نشر 

 على بسوريا اللوجستية بالمجموعة الخاصة الصفحة على دوما تحديثها على والعمل االجتماعات، ومحاضر الحالة،

 :االنترنت شبكة

 www.logcluster.org/ops/syr21a 

 القطاع أهداف

التدابير المعنية بالمخاطر  األهداف المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجى

 والتخفيف

ام يوالمعلومات: قالتنسيق 

المجموعة اللوجستية 

بوضع قاعدة أساسية 

لتبادل المعلومات 

 والتنسيق.

تقديم المعلومات 

اللوجستية ذات الصلة 

إلى المجتمع اإلنساني 

من خالل االجتماعات 

والمواقع االلكترونية 

 والقوائم البريدية.

عقد عدد من 

االجتماعات التنسيقية، 

وإعداد ونشر عدد من 

والخرائط  النشرات

والمعلومات 

 اللوجستية األخرى.

55 

 

05 

المخاطر: في بعض المناطق مثل 

دمشق، قد يقل إقبال المنظمات على 

المشاركة في االجتماعات بسبب 

 الحالة األمنية.

تدابير التخفيف: ستقوم المجموعة 

اللوجستية بالتنسيق مع مجموعة 

االتصاالت فى حاالت الطوارئ 

بديلة الستمرار لضمان إيجاد سبل 

التنسيق مع المنظمات األخرى، من 

خالل أحد الدوائر التلفزيونية 

، وبرنامج  Sat-V المغلقة،

سكايب، والهواتف المحمولة، إذا 

أصبحت المشاركة المادية تشكل 

 تحديا.

 

  

http://www.logcluster.org/ops/syr12a
http://www.logcluster.org/ops/syr12a
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 الجغرافية التغطية

 محافظة 21 إجمالى من محافظة 22 نحو إلى الوصول تم بعدما ،1122 عام خالل بالسلب اإلنسانية المساعدات توصيل تأثر

 (.الخريطة انظر) العام هذا اللوجيستية المجموعة توفرها التى المشترك النقل خدمة خالل من اآلن حتى

 واحد مشروع: المشروعات عدد

 .أمريكى دوالر ألف 111و مليون 21 نحو بالقطاع المعنية المشروعات بعض لتنفيذ الالزم التمويل احتياجات إجمالى يبلغ

 .(للمشروع الكاملة التفاصيل وإبراز مشروع كل بتمويل الخاص الحالى الوضع لمعرفة 2 رقم الملحق على االطالع يرجى)

 وزارة اإلدارة المحلية، والمحافظات، ووزارة الشئون الخارجية والمغتربين، ووزارة الداخلية الجهة الحكومية

 لعالمىبرنامج األغذية ا المنظمة المشاركة

 زيادة النقل واإلمداد والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية فى سوريا. اسم المشروع

 توفير آليات للتنسيق اللوجيستى وإدارة المعلومات؛ األهداف

 وتقديم بعض الخدمات اللوجستية بدون مقابل للمستخدم، حيثما تظهر بعض الثغرات.

 منظمات العمل اإلنسانى الفئات المستفيدة

منظمات األمم المتحدة، والمنظمات المشاركة من المنظمات غير الحكومية الدولية، والجمعيات  الجهات المشاركة

 الخيرية السورية

 ألف دوالر 055مليون و 50 الميزانية )بالدوالر(

 

 الطارئة الحاالت فى االتصاالت مجموعة .... 4.03

 أساسية معلومات

منظمة إنسانية الدعم من مجموعة االتصاالت فى حاالت الطوارئ،  05من المقرر أن تتلقى  عدد األشخاص المحتاجين 

 نظرا الحتمالية توسيع نطاق العمليات اإلنسانية فى سوريا. 

 المجتمع اإلنسانى بسوريا الفئات المستهدفة م

 دوالر أمريكى 53ألف و 223مليون و التمويل المطلوب

 واحدةمشروع يقدم خدمة  المشروعات

 برنامج األغذية العالمى المنظمات الرائدة بالقطاع 

برنامج األغذية العالمى، وإدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن، وأعضاء مجموعة االتصاالت  المنظمات المشاركة

 فى حاالت الطوارئ.
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 وزارة الشئون الخارجية والمغتربين، ووزارة الداخلية. الجهة الحكومية المشاركة

 

 :الدعم تتلقى التى المنظمات

 بتكنولوجيا المعنية اإلنسانية األنشطة لكافة الشامل التنسيق فى الطوارئ حاالت في االتصاالت لمجموعة الرئيسية األدوار تتمثل

.  سوريا في يعمل الذى اإلنساني المجتمع لدعم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وتوفير سوريا، في واالتصاالت المعلومات

 .إقامتها المخطط من التى المتحدة األمم مقرات تشغيل ليشمل كذلك الخدمات تقديم ويمتد

 :االستجابة عمليات خالل المتبعة االستراتيجية

 التحديات من مجموعة يواجه سوريا، في السكان من المتضررين إلى للحياة المنقذة المساعدات يقدم الذى اإلنساني المجتمع مازال

 بشبكة االتصال تعذر الرئيسية المعوقات وتشمل.  البالد أنحاء جميع في وآمن فعال بشكل العمل على قدراته من تحد التى

 هذا ويعوق. البالد داخل واسعة تغطية ذات آمنة اتصاالت منظومة وغياب الصوتية، االتصاالت على االعتماد وعدم اإلنترنت،

 إلى آمنة اتصال وسائل توافر عدم يؤدى كما العمليات، وإدارة التنسيق على اإلنسانى المجتمع قدرة األساسية الخدمات في النقص

 .البالد ربوع فى بأمان بالتحرك يتعلق فيما بشدة اإلنساني بالمجال العاملين قدرة تحجيم

 األساسية البنية في التوسع وكذلك الجديدة، الخدمات لبعض الطوارئ حاالت فى االتصاالت مجموعة تقديم أن واضحا يبدو

 قدرة من كبير بشكل يحسن أن شأنه من الطوارئ، حاالت فى االتصاالت مجموعة شركاء مع المستمر التشاور على بناءا القائمة،

 .المحتاجين األشخاص من مزيد إلى للوصول عملياته توسيع بشأن اإلنساني المجتمع

 حاالت فى االتصاالت خدمات تقديم تعرقل التى والتحديات المخاطر من السريع التخفيف األولوية ذات االحتياجات وتشمل

 خدمات توفير فى الحالية الخطة وتتمثل. سوريا في مشتركة إنسانية عمليات فيها تجرى التى المناطق كافة فى الطوارئ

 بحيث وطرطوس، يوالقامشل وحمص، وحلب، دمشق، داخل اتصاالت من باألمن يتعلق وما الصوتية، واالتصاالت اإلنترنت،

 اإلنسانية، المراكز في الخدمة نشر يتطلب كما.  السورية والحكومة لألمن المتحدة األمم إدارة من تصريح لصدور جميعها تخضع

 وتكنولوجيا االتصاالت معدات استيراد بشأن السورية السلطات تعاون إلى إضافة عاجلة، بصورة إضافية ومعدات موظفين توافر

 .الالزمة التراخيص وإصدار المعلومات

 القيود تخفيف يتم حينما الفور على االستجابة نطاق بتوسيع يسمح مما المتعددة التأهب أنشطة في االتصاالت مجموعة وتشارك

 للتنسيق هياكل وإنشاء المحيطة، البلدان في األمنية االتصاالت نطاق توسيع األنشطة هذه وتشمل.  اإلنسانية العمليات بشأن الحالية

 للموارد خرائط ورسم المحيطة، الدول في المعدات وتخزين احتياطيا العمل فريق تواجد وزيادة المنطقة، أنحاء مختلف بين فيما

 يجري ذلك، على عالوة.  بالعملية المشارك العمل فريق قدرات وبناء العالمية، المراكز وفي المنطقة أنحاء جميع في المتاحة

 .استخدامها ومدى المعدات موقع لمتابعة تتبع آلية وضع

 القطاع أهداف

 األنشطة المؤشرات المخرجات الهدف االستراتيجى

ضمان حصول المجتمع 

اإلنساني على معلومات كافية 

وإمكانية استخدامه لتكنولوجيا 

إمكانية توافر البيانات، • 

وإجراء اتصاالت صوتية، 

وأخرى خاصة األمن في 

تزويد ثالثة مراكز • 

اسية إنسانية بخدمات قي

لالتصاالت وتكنولوجيا 

زيادة تواجد فريق العمل • 

احتياطيا وتخزين المعدات ليتم 

نشرها فى نهاية المطاف بأماكن 
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االتصاالت؛ باإلضافة إلى 

ضمان تحسين اآلليات المعنية 

بتنسيق االتصاالت فى حاالت 

ليتمكن المجتمع الطوارئ 

اإلنساني من التأكد من تسليم 

مواد اإلغاثة إلى المتضررين 

 من السكان في سوريا.

 مقرات المنظمات اإلنسانية.

تحسين االتصاالت األمنية • 

وتوسيع نطاقها في جميع 

 أنحاء سوريا.

نشطة المتعلقة تنسيق األ• 

باالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات فيما بين جميع 

أعضاء مجموعة االتصاالت 

فى حاالت الطوارئ 

 بالمنطقة.

قيام أحد المدربين المؤهلين • 

فى مجال األجهزة الالسلكية 

بتدريب موظفي المنظمات 

اإلنسانية على االتصال 

 الالسلكى.

 المعلومات.

مد شبكات االتصاالت • 

الخاصة باألمن فى 

ثالث مناطق في سوريا 

يجرى بها تنفيذ 

العمليات اإلنسانية 

 المشتركة.

تقديم تقارير حالة • 

بصفة منتظمة، وتوفير 

منظومة إلدارة 

المعلومات المتاحة 

داخل المجموعة، وعقد 

اجتماعات تنسيقية 

 منتظمة.بصفة 

موظف  555تدريب • 

يعمل بالمنظمات 

اإلنسانية في جميع 

أنحاء المنطقة على 

استخدام أنظمة 

االتصاالت الخاصة 

 باألمن.

 العمليات.

تحديث / إنشاء شبكة اتصاالت • 

 خاصة باألمن.

م تقارير الحالة، والمحافظة تقدي• 

على المنظومة الخاصة بإدارة 

المعلومات المتاحة داخل 

المجموعة، وعقد اجتماعات 

 تنسيقية بصفة منتظمة.

انتقال أحد المدربين المؤهلين • 

فى مجال األجهزة الالسلكية 

لتدريب موظفي المنظمات 

اإلنسانية على االتصال الالسلكى 

 فى أرجاء المنطقة.

 

 :المقترحة واألنشطة تراتيجيةاالس

 توصيل من تتمكن حتى لالتصال مالئمة إمكانيات توافر االستجابة في المشاركة اإلنسانية الفاعلة الجهات جميع تتطلب

 الخدمات، هذه توافر لضمان الطوارئ حاالت فى االتصاالت مجموعة ستقوم.  السكان من المتضررين إلى اإلنسانية المساعدات

 :باآلتى

 المجتمع مع الوثيق التعاون نطاق توسيع خالل من بسوريا الطوارئ حاالت فى االتصاالت مجموعة أنشطة تنسيق 

 .بالمنطقة المتواجد اإلنساني

 الخاصة المعدات الستيراد المحلية السلطات مع التنسيق خالل من اإلنساني المجتمع ودعم لتنسيق كمركز العمل 

 .الالزمة التراخيص على والحصول الطوارئ حاالت في المعلومات وتكنولوجيا باالتصاالت

 اإلنساني للمجتمع ومعلوماتية صوتية اتصال وخدمات باألمن، خاصة اتصال سبل توفير. 
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 الطوارئ، حاالت فى باالتصاالت المعنية األنشطة بشأن المعلومات تبادل يتيح مما المعلومات إلدارة بيانات قاعدة إنشاء 

 .الصلة ذات القضايا من وغيرها

 المشتركة االتصاالت وخدمات معدات استخدام على اإلنساني المجال في للعاملين التدريب إتاحة. 

 حاالت فى االتصاالت عن المسئولة العمل مجموعات ودعم بسوريا، الطوارئ حاالت فى االتصاالت عمل فريق قيادة 

 وإمكانيات المعلومات، تبادل وضمان التنسيق سبل تيسيير بهدف المحيطة، بالدول المعلومات تكنولوجيا/  الطوارئ

 .المشتركة واألنشطة والخطط المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت

 اإلنسانية العمليات بشأن توسع ألي الكافي الدعم توفير إمكانية لضمان التأهب قدرات وبناء تنسيق. 

 واألصول الموظفين أمينلت اإلنسانية العمليات تنفيذ خالل األمنية البيئة تحسين. 

 :الجغرافية التغطية

 .وطرطوس والقامشلي وحمص، وحلب، دمشق، من كل في الخدمات وتوفير اإلقليمي التنسيق

 واحد مشروع: المشروعات عدد

 .أمريكى دوالر 22و ألف 542و مليون نحو بالقطاع المعنية المشروعات بعض لتنفيذ الالزم التمويل احتياجات إجمالى يبلغ

 .(للمشروع الكاملة التفاصيل وإبراز مشروع كل بتمويل الخاص الحالى الوضع لمعرفة 2 رقم الملحق على االطالع يرجى)

 وزارة اإلدارة المحلية، والمحافظات، ووزارة الشئون الخارجية والمغتربين، ووزارة الداخلية الجهة الحكومية

 برنامج األغذية العالمى المنظمة المشاركة

 زيادة االتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية فى سوريا. المشروعاسم 

توفير ما يلزم المجتمع اإلنسانى من إمكانيات مالئمة من االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  األهداف

وتحسين آليات التنسيق فيما يتعلق باالتصاالت فى حاالت الطوارئ مما يسمح بتوصيل مواد اإلغاثة 

 رين من السكان فى سوريا.للمتضر

 منظمات العمل اإلنسانى بسوريا الفئات المستفيدة

برنامج األغذية العالمى، وإدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن، وأعضاء مجموعة االتصاالت خالل  الجهات المشاركة

 حاالت الطوارئ.

 دوالر 53ألف و 223مليون و الميزانية )بالدوالر(
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 الملحقات 2

 المشروعات قائمة: األول الملحق 2.0

 الموقف ذكر مع ،(قطاع لكل وفقا مجمعة) سوريا فى اإلنسانية المساعدات بشأن االستجابة بخطة الخاصة المشروعات قائمة

 الرابط على مستمرة بصفة حدة على مشروع كل تمويل بشأن تحديث أى نشر سيتم. )حدة على مشروع كل بتمويل الخاص المالى

 :التالى

http://fts.unocha.org/reports/daily/OCHA_R32_A1007.PDF.) 

http://fts.unocha.org/reports/daily/OCHA_R32_A1007.PDF
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

 قطاع التنسيق

13/CSS/57186/R/15572-SYR 

األنشطة الخاصة دعم التنسيق فيما بين 

 بالمساعدات اإلنسانية

OHC 0.225.555 55.525.552 3.503.025 2.050.302 52% قصوى 

13/CSS/57193/R/5593-SYR 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة  البرنامجإدارة ومتابعة 

 وتشغيل الالجئين

 قصوى 30% 2.025.535 3.305.530 2.525.500 5.020.035

13/CSS/58298/R/298-SYR 

قدرات الهالل األحمر العربى بناء 

السورى والجمعيات الخيرية السورية 

 بشأن إجراء التقييمات وتصنيف النازحين

 قصوى صفر % 0.555.555  0.555.555  المنظمة الدولية للهجرة

13/CSS/58364/R/16126-SYR 

تحسين سبل التنسيق بشأن منظومة األمم 

المتحدة ومدى تواجدها فى جميع أنحاء 

 العالم.

مكتب منسق األمم المتحدة 

ئول عن السكان المس

 المقيمين 

 قصوى صفر % 555.555  555.555 

13/CSS/58426/R/7039-SYR 

التنسيق فيما بين المنظمات والمرتكز 

الجوار، وتكامل االستجابة على المنطقة / 

 اإلنسانية في سوريا

 قصوى صفر % 055.555  055.555  موئل األمم المتحدة

  % 50 55.023.350 0.053.050 50.300.553 0.050.035 اإلجمالى الفرعى لقطاع التنسيق

 قطاع التعافي المبكر وتوفير سبل العيش

13/A/57228/R/123-SYR 

دعم المنظمات اإلنسانية لمساعدة األسر 

المتضررة فى استدامة واستعادة سبل 

 عيشهم وقدرتهم على الصمود 

اعة منظمة األغذية والزر

 التابعة لألمم المتحدة

 قصوى 53% 0.505.225 5.523.505 5.550.555 0.525.555

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57186/R/15572
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57186/R/15572
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57193/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57193/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/58298/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/58298/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/58364/R/16126
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/58364/R/16126
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/58426/R/7039
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/58426/R/7039
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/57228/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/57228/R/123
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

13/A/57230/R/123-SYR 

 -انسحاب 

استدامة  االستجابة الطارئة الستعادة /

سبل العيش لألسر الفقيرة المتضررة من 

األحداث الجارية في الجمهورية العربية 

 السورية

منظمة األغذية والزراعة 

 التابعة لألمم المتحدة

غير  صفر %    3.555.555

 محددة

13/ER/57188/R/776-SYR 

تنمية قدرات الجمعيات الخيرية السورية 

بشأن اإلنعاش المبكر، وما لديهم من 

 منهجيات ومبادرات معنية بسبل العيش

ألمم المتحدة برنامج ا

 اإلنمائى

 قصوى % 555 55 255.555 255.555 255.555

13/ER/57191/R/5593-SYR 

ضرورة إصالح وصيانة المنشآت التابعة 

المتحدة إلغاثة وتشغيل لوكالة األمم 

 الالجئين الفلسطينيين )األنروا(

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين

 قصوى % 52 5.500.235 355.005 5.223.555 5.335.555

13/ER/57197/R/776-SYR 

ضرورة تعيين موظفين لتحسين إدارة 

المخلفات الصلبة داخل المالجئ، 

والمجتمعات المضيفة، وما يجاورها من 

 مناطق 

مم المتحدة برنامج األ

 اإلنمائى

 قصوى % 52 2.555.000 522.250 0.555.205 0.555.205

13/ER/57211/R/776-SYR 

دعم سبل العيش التى تقطعت في حاالت 

)المنح، وتوفير األدوات،  الطوارئ

 واستبدال األصول، والتدريب المهني(

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

 متوسطة صفر % 2.555.555  2.555.555 2.555.555

13/ER/57214/R/776-SYR 

إتاحة فرص عمل إلعادة تأهيل البنية 

التحتية األساسية واإلسكان في حاالت 

الطوارئ، بما في ذلك المبادرات الخاصة 

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

 قصوى % 53 55.555.555 3.555.555 53.555.555 2.555.555

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/57230/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/57230/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57188/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57188/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57191/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57191/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57197/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57197/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57211/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57211/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57214/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57214/R/776
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

 بإزالة األنقاض

13/ER/57216/R/776-SYR 

دعم سبل العيش في حاالت الطوارئ 

 لألسر التي تعولها النساء

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

 متوسطة صفر % 5.555.555  5.555.555 5.555.555

13/ER/58264/R/7039-SYR 

تحسين إدارة النفايات الصلبة والخدمات 

 األساسية في األحياء المتضررة

 قصوى صفر % 5.350.555  5.350.555  موئل األمم المتحدة

13/ER/58300/R/298-SYR 

استعادة الفئات المتضررة والمعرضة 

للخطر من جراء األزمة في سوريا، 

التي تعولها النساء، آلليات  والسيما األسر

 التأقلم.

 قصوى صفر % 0.555.555  0.555.555  المنظمة الدولية للهجرة

13/ER/58332/R/5103-SYR 

الطارئة التي يجب اتخاذها لحماية التدابير 

المواقع التراثية وردع اإلتجار غير 

 المشروع فى المواد الثقافية

 متوسطة صفر % 255.555  255.555  منظمة اليونسكو

  % 50 30.500.300 2.505.050 03.552.025 50.255.023 اإلجمالى الفرعى لقطاع التعافي المبكر وتوفير سبل العيش

 قطاع التعليم

13/E/57194/R/5593-SYR 

التعليم والدعم النفسي واالجتماعي 

 في حاالت الطوارئ لألطفال المتضررين

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطنيين

 متوسطة % 55 3.550.503 055.252 0.550.005 5.200.555

13/E/57226/R/124-SYR 

تقديم الخدمات التعليمية الطارئة في ظل 

بيئة تعلم آمنة وتوافر عنصر الحماية 

لألطفال المتضررين من األزمة الجارية 

 قصوى % 50 50.050.255 5.025.555 33.030.255 55.525.555 اليونيسف

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57216/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/57216/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/58264/R/7039
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/58264/R/7039
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/58300/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/58300/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/58332/R/5103
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/ER/58332/R/5103
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/57194/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/57194/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/57226/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/57226/R/124
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

 في سوريا

13/E/58309/R/6027-SYR 

الدفاع عن / استئناف التعليم االبتدائي، 

 والثانوي والمهني في سوريا

 قصوى %صفر  5.052.555  5.052.555  منظمة األولوية الملحة

13/E/58327/R/5181-SYR 

توسيع نطاق الدعم التربوي والنفسي 

واالجتماعي بطريقة متكاملة الستيعاب 

االحتياجات المتزايدة للنازحين من 

السكان في سوريا، واستقرار المؤسسات 

 التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم

 قصوى صفر % 5.303.220  5.303.220  المجلس الدانمركى لالجئين

13/E/58330/R/5103-SYR 

التربية العالجية، والدعم النفسي 

واالجتماعي لألطفال السوريين، 

والتدريب المهني والفني، وتطوير 

 مهارات الشباب السوري

 متوسطة صفر % 5.555.555  5.555.555  منظمة اليونسكو

13/E/58331/R/5647-SYR 

إعادة تأهيل المرافق التعليمية المدمرة 

أماكن صديقة لتحسين إمكانية توافر 

 للطفل.

 -منظمة العمل ضد الجوع 

 إسبانيا

 متوسطة صفر % 220.502  220.502 

13/E/58351/R/14218-SYR 

للطالب النازحين تكثيف المناهج التعليمية 

 والمتواجدين داخل المالجئ

مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية 

 بفرنسا

 قصوى صفر % 5.235.225  5.235.225 

  % 55 30.222.350 2.505.252 02.055.255 53.550.555 اإلجمالى الفرعى لقطاع التعليم

 القطاع الخاص بمجموعة االتصاالت فى حاالت الطوارئ

13/CSS/58284/R/561-SYR 
 توسطةم صفر % 5.223.553  5.223.553  برنامج األغذية العالمىزيادة االتصاالت وتنسيق سبل دعم 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58309/R/6027
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58309/R/6027
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58327/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58327/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58330/R/5103
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58330/R/5103
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58331/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58331/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58351/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/E/58351/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/58284/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/58284/R/561
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

 العمليات اإلنسانية فى سوريا

  صفر % 5.223.553  5.223.553  اإلجمالى الفرعى لقطاع مجموعة االتصاالت فى حاالت الطوارئ

 قطاع األغذية والزراعة

13/A/57227/R/123-SYR 

تقديم المساعدات الطارئة لدعم نطاق 

محدود من المزارعين المتضررين من 

 األحداث الجارية بسوريا

منظمة األغذية والزراعة 

 التابعة لألمم المتحدة

 متوسطة % 52 0.300.255 005.505 2.505.555 5.555.555

13/A/57229/R/123-SYR 

االستجابة الطارئة الستعادة واستدامة 

األمن الغذائى لقطاع محدود من أسر 

الرعاة الذين تضرروا من األحداث 

 االجارية فى سوري

منظمة األغذية والزراعة 

 التابعة لألمم المتحدة

 قصوى % 50 5.500.235 5.205.502 2.025.555 52.555.555

13/A/58318/R/123-SYR 

دعم المجتمعات القروية التى تمتهن 

الزراعة النتاج المحاصيل الزراعية فى 

 حاالت الطوارئ 

منظمة األغذية والزراعة 

 التابعة لألمم المتحدة

 قصوى صفر % 50.205.555  50.205.555 

13/A/58320/R/123-SYR 

دعم اتباع أحد البرامج المؤثرة والفعالة 

بشأن الغذاء والزراعة فى حاالت 

 الطوارئ 

منظمة األغذية والزراعة 

 المتحدةالتابعة لألمم 

 قصوى صفر % 5.25.555  5.525.555 

13/F/57198/R/561-SYR 

تقديم المساعدات الغذائية الطارئة للسكان 

المتضررين من جراء االضطرابات 

 الجارية بسوريا

 قصوى % 30 350.335.552 505.555.250 000.222.553 533.022.000 برنامج األغذية العالمى

13/F/57199/R/5593-SYR 
وكالة األمم المتحدة لغوث  نقدية لشراء الغذاءتقديم مساعدات 

وتشغيل الالجئين 

 قصوى % 50 05.050.322 55.055.550 03.552.553 50.225.005

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/57227/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/57227/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/57229/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/57229/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/58318/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/58318/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/58320/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/A/58320/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/F/57198/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/F/57198/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/F/57199/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/F/57199/R/5593
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

 الفلسطينيين

13/F/57201/R/5593-SYR 

تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من 

 الالجئين الفلسطينيين

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين

 قصوى % 55 35.205.255 2.550.500 03.000.000 52.500.052

  % 52 035.555.505 502.555.502 050.255.523 520.520.050 اإلجمالى الفرعى لقطاع األغذية والزراعة

 قطاع الصحة

13/CSS/57248/R/122-SYR 
 قصوى % 53 0.050.232 003.505 2.525.555 5.055.555 منظمة الصحة العالمية دعم إدارة وتنسيق المعلومات الصحية

13/H/57203/R/1171-SYR 

توفير سبل رعاية الصحة االنجابية 

 بالمناطق المتضررة فى سوريا

المتحدة صندوق األمم 

 للسكان

 متوسطة % 35 2.00.005 3.225.235 53.555.555 55.555.555

13/H/57206/R/776-SYR 

المتحدة برنامج األمم  دعم إعادة تأهيل المعاقين

 اإلنمائى

 قصوى % 5 5.202.552 55.005 5.225.555 5.225.555

13/H/57212/R/5593-SYR 

 SYR 13/H/57213مدمج مع البند 

توفير الرعاية الصحية بالمستشفيات 

والعمليات المنقذة للحياة في حاالت 

 الطوارئ 

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين

 قصوى صفر %    5.555.555

13/H/57213/R/5593-SYR 

توفير إمدادات طبية طارئة وتحسين 

فرص الحصول على الرعاية الصحية 

داخل المستشفيات في حاالت الطوارئ، 

 للحياة والوالدة اآلمنة والعمليات المنقذة

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين

 قصوى % 2 2.555.255 500.255 2.225.555 5.002.555

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/F/57201/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/F/57201/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57248/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57248/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57203/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57203/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57206/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57206/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57212/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57212/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57213/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57213/R/5593
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

13/H/57233/R/120-SYR 

الحصول على الرعاية الصحية األولية 

 الشاملة واإلحالة في حاالت الطوارئ

المفوضية السامية لشئون 

 الالجئين

 قصوى صفر % 50.352.003  50.352.003 2.255.333

13/H/57237/R/124-SYR 

دعم التغذية وخدمات الرعاية الصحية 

 األولية لألطفال واألمهات

 متوسطة % 532 (255.255) 5.550.505 5.252.025 52.505.555 اليونيسف

13/H/57243/R/122-SYR 

إعادة تأهيل وترميم المرافق الصحية 

المدمرة / التى ال تعمل فى المناطق 

 المتضررة.

 متوسطة صفر % 2.055.555  2.055.555 2.055.555 منظمة الصحة العالمية

13/H/57243/R/776-SYR 

إعادة تأهيل وترميم المرافق الصحية 

المدمرة / التى ال تعمل فى المناطق 

 المتضررة.

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

 متوسطة صفر %    

13/H/57244/R/122-SYR 
 قصوى % 25 0.250.555 2.552.525 2.055.555 2.555.555 منظمة الصحة العالمية تعزيز القدرة على االستجابة الصحية

13/H/57245/R/122-SYR 

تعزيز إدارة التعامل مع الصدمات 

 وحاالت اإلحالة

 قصوى % 00 52.005.205 52.552.252 30.055.225 2.332.555 العالميةمنظمة الصحة 

13/H/57246/R/122-SYR 
 قصوى % 50 32.225.520 55.522.550 00.550.555 0.225.555 العالميةمنظمة الصحة  دعم تقديم الرعاية الصحية األولية

13/H/57247/R/122-SYR 

دعم تقديم الرعاية الصحية الثانوية 

 والثالثية

 قصوى % 50 53.353.555 0.055.255 50.232.555 2.225.555 الصحة العالميةمنظمة 

13/H/57249/R/122-SYR 

دعم خدمات الصحة النفسية )منظمة 

العالمية( وتوفير الدعم النفسى الصحة 

واالجتماعى )برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى(

 متوسطة % 52 3.555.050 5.525.553 0.255.555 3.555.555 منظمة الصحة العالمية

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57233/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57233/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57237/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57237/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57243/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57243/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57243/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57243/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57244/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57244/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57245/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57245/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57246/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57246/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57247/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57247/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57249/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57249/R/122
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

13/H/57249/R/776-SYR 

دعم خدمات الصحة النفسية )منظمة 

الصحة العالمية( وتوفير الدعم النفسى 

واالجتماعى )برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى(

ج األمم المتحدة برنام

 اإلنمائى

 متوسطة صفر % 5.355.555  5.355.555 055.555

13/H/57673/122-SYR 

انتظار مخصصات بعض المشروعات 

 المحددة

غير  n/a n/a 50.550.550   العالميةمنظمة الصحة 

 محددة

13/H/58294/R/298-SYR 

تقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة في 

حاالت الطوارئ إلى المتضررين من 

 السكان في سوريا

 قصوى صفر % 5.555.555  5.555.555  المنظمة الدولية للهجرة

13/H/58345/R/5160-SYR 

توفير الرعاية الصحية األولية والرعاية 

الطارئة للسكان المتضررين من األزمات 

 في محافظة درعا

 قصوى صفر % 002.555  002.555  المركز الطبى الدولى

13/H/58363/R/124-SYR 

الرعاية الصحية األولية دعم خدمات 

 لألطفال واألمهات

 قصوى % 30 0.500.505 0.503.235 55.335.555  اليونيسف

  % 30 550.500.552 03.550.555 500.500.055 55.522.533 اإلجمالى الفرعى لقطاع الصحة

 المجموعة اللوجستية

13/CSS/57208/R/561-SYR 

زيادة الخدمات اللوجيستية والتنسيق فيما 

 بينها لدعم العمليات اإلنسانية في سوريا

 قصوى % 00 2.552.050 2.500.350 50.055.555 2.255.555 برنامج األغذية العالمى

 قطاع المواد غير الغذائية والمأوى

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57249/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57249/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57673/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57673/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58294/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58294/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58345/R/5160
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58345/R/5160
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58363/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58363/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57208/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57208/R/561
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

NF/57205/R/776-13/S-SYR 

وتوصيلها إلى توفير المواد غير الغذائية 

 السكان المتضررين واألسر المضيفة

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

 قصوى صفر % 0.555.502  0.555.502 55.555.555

NF/57207/R/776-13/S-SYR 

تقديم المساعدات النقدية  –انسحاب 

 إلصالح الدور التى تستضيف القصر

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

غير  صفر %    5.555.555

 محددة

NF/57210/R/5593-13/S-SYR 

توفير المواد غير الغذائية للمتضررين 

 من الالجئين الفلسطينيين 

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 طنيينالفلس

 قصوى % 55 2.325.555 3.055.522 55.222.552 0.053.323

NF/57215/R/5593-13/S-SYR 

-SYR-13/Sمدمج مع البند 

NF/57217 - 

للمتضررين من الالجئين توفير المأوى 

 الفلسطينيين

وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطنيين

غير  صفر %    55.503.050

 محددة

NF/57217/R/5593-13/S-SYR 

توفير المأوى للمتضررين من الالجئين 

 الفلسطينيين

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطنيين

 قصوى صفر % 52.225.553  52.225.553 5.220.302

NF/57218/R/5593-13/S-SYR 

تقديم المساعدات النقدية الطارئة لشراء 

 السلع غير الغذائية

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 نالفلسطنيي

 قصوى صفر % 05.552.252 55.253 05.555.555 0.025.555

NF/57234/R/120-13/S-SYR 

المفوضية السامية لشئون  توفير المواد غير الغذائية 

 الالجئين

 قصوى % 3 500.520.550 0.502.253 555.503.555 20.505.500

NF/57235/R/120-13/S-SYR 
 قصوى صفر % 50.053.005  50.053.005 55.323.500المفوضية السامية لشئون تقديم المساعدات المالية لتلبية االحتياجات 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57205/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57205/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57207/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57207/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57210/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57210/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57215/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57215/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57217/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57217/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57218/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57218/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57234/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57234/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57235/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57235/R/120
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

 الالجئين المنزلية واألسرية.

NF/57236/R/120-13/S-SYR 

إعادة تأهيل وبناء المالجئ وتوزيع 

 المعدات الالزمة لتجهيز المأوى 

المفوضية السامية لشئون 

 الالجئين

 قصوى صفر % 52.055.255  52.055.255 0.030.555

NF/58271/R/7039-13/S-SYR 

تقديم الدعم الفني الالزم لصيانة المأوى 

وتقييم األضرار التى لحقت بالمساكن في 

 المدن السورية

 قصوى صفر % 5.550.055  5.550.055  ةموئل األمم المتحد

NF/58301/R/298-13/S-SYR 

التدخل إليواء المتضررين من أشد فئات 

السكان ضعفا بسبب األزمة الجارية في 

 سوريا

 قصوى صفر % 55.555.555  55.555.555  المنظمة الدولية للهجرة

NF/58304/R/298-13/S-SYR 

تقديم المساعدات الطارئة من المواد غير 

الغذائية للمتضررين من أشد فئات السكان 

 ضعفا بسبب األزمة الجارية في سوريا

 قصوى صفر % 53.555.555  53.555.555  المنظمة الدولية للهجرة

NF/58311/R/6027-13/S-SYR 

تحسين الظروف المعيشية لألسر النازحة 

والمتضررة من تفجر األزمات في 

محافظات حمص، وحماة، وطرطوس 

 وحلب

 قصوى صفر % 5.550.555  5.550.555  منظمة األولوية الملحة

NF/58312/R/6027-13/S-SYR 

تقديم المساعدات اإلنسانية في حاالت 

الطوارئ إلى السكان المتضررين من 

 األزمة في سوريا

 قصوى صفر % 5.035.055  5.035.055  منظمة األولوية الملحة

NF/58325/R/5181-13/S-SYR 

توفير المواد غير الغذائية األساسية لألسر 

 النازحة والمتضررة في سوريا

 قصوى صفر % 0.003.555  0.003.555  المجلس الدانمركى لالجئين

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57236/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/57236/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58271/R/7039
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58271/R/7039
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58301/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58301/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58304/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58304/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58311/R/6027
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58311/R/6027
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58312/R/6027
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58312/R/6027
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58325/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58325/R/5181
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

NF/58342/R/7039-13/S-SYR 

إصالح المالجئ والمساكن للنازحين، 

التى ال يتواجد بها النازحون وبالمناطق 

 في المدن ذات األولوية

 قصوى صفر % 5.505.255  5.505.255  هابيتات

NF/58353/R/14218-13/S-SYR 

مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية  المالجئ الجماعية إعادة تأهيل

 بفرنسا

 قصوى صفر % 5.553.025  5.553.025 

NF/58410/R/14218-13/S-SYR 

مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية  لحاالت الطوارئاالستجابة السريعة 

 بفرنسا

 قصوى صفر % 5.205.255  5.205.255 

  % 3 333.522.500 2.520.052 303.555.522 555.005.500 اإلجمالى الفرعى لقطاع المواد غير الغذائية والمأوى

 قطاع التغذية

13/H/57242/R/122-SYR 
 متوسطة صفر % 5.525.555  5.525.555 5.525.555 منظمة الصحة العالمى توسيع نطاق خدمات الدعم التغذوى

13/H/58322/R/124-SYR 

تقديم خدمات الدعم التغذوى للنازحين من 

 األطفال واألمهات

 قصوى صفر % 3.552.555  3.552.555  منظمة اليونيسف

13/H/58367/R/561-SYR 

توفير مساعدات غذائية طارئة بهدف 

 الحد من اإلصابة بسوء التغذية

 ىقصو صفر % 2.050.022  2.050.022  برنامج األغذية العالمى

  صفر % 55.205.022  55.205.022 5.525.555 اإلجمالى الفرعى لقطاع التغذية

 قطاع الحماية والخدمات المجتمعية

13/CSS/57232/R/120-SYR 

تمكين المتضررين من النساء واألطفال، 

ومشاركتهم، وتوفير الدعم النفسي 

 واالجتماعي لهم

المفوضية السامية لشئون 

 الالجئين

 قصوى صفر % 5.550.255  5.550.255 0.055.000

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58342/R/7039
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58342/R/7039
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58353/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58353/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58410/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S-NF/58410/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57242/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57242/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58322/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58322/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58367/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/58367/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/CSS/57232/R/120
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

SYR-13/H/57183/R/1171 

تحسين سبل الدعم النفسي فى مواجهة 

العنف المنتشر بالمجتمعات المتضررة 

 في سوريا

صندوق األمم المتحدة 

 للسكان

 قصوى صفر % 5.555.555  5.555.555 5.555.555

SYR-13/H/57223/R/124 

توفير الدعم النفسي واالجتماعى لألطفال 

والنشئ والنساء المتضررين من أعمال 

العنف، وتثقيفهم بشأن المخاطر وتوعيتهم 

 لمواجهة المخاطر التى تهدد حماية الطفل 

 قصوى % 25 2.005.555 0.005.555 53.555.555 5.555.555 اليونيسف

SYR-13/MA/57238/R/5116 

إجراء مسوحات، والتنسيق  –انسحاب 

 بشأن مخلفات المتفجرات 

المنسق اإلقليمي / برنامج 

األمم المتحدة لمكافحة 

 األلغام

غير  صفر %    3.325.355

 محددة

SYR-13/MA/57239/R/5116 

 -التدريب بهدف التوعية بشأن المخاطر 

 المتفجرات من مخلفات الحرب 

/ برنامج المنسق اإلقليمي 

األمم المتحدة لمكافحة 

 األلغام

 قصوى صفر % 555.250  555.250 5.253.002

SYR-13/P-HR-RL/58306/R/298 

المنقذة للحياة توفير أنشطة الحماية 

بالنسبة ألشد الفئات ضعفا من السكان 

المتضررين من األزمة في سوريا مثل 

النازحين داخل البالد والمهاجرين 

 الدوليين

 قصوى صفر % 0.255.555  0.255.555  المنظمة الدولية للهجرة

SYR-13/P-HR-RL/58328/R/5181 

قيام المجلس الدانمركي لالجئين ووزارة 

التربية والتعليم السورية بالتوعية في 

متفجرات وقت مبكر من مخاطر انتشار ال

من مخلفات الحرب في الجمهورية 

 قصوى صفر % 5.555.555  5.555.555  المجلس الدانمركى لالجئين

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57183/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/H/57223/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/MA/57238/R/5116
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/MA/57239/R/5116
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/P-HR-RL/58306/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/P-HR-RL/58328/R/5181
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

 العربية السورية

SYR-13/P-HR-RL/58329/R/5181 

حماية النازحين والمتضررين من األزمة 

 الجارية بحلب ومساعدتهم.

 قصوى صفر % 555.020  555.020  المجلس الدانمركى لالجئين

  % 55 50.555.553 0.005.555 30.005.553 55.200.025 اإلجمالى الفرعى لقطاع الحماية والخدمات المجتمعية

 السالمة والصحة المهنيةقطاع خدمات 

13/S/57200/R/5593-SYR 

وكالة األمم المتحدة لغوث  السالمة واألمن

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين

 قصوى % 22    5.022.505

13/S/57202/R/776-SYR 

ضمان توافر سبل السالمة واألمن 

للعمليات اإلنسانية وسبل العيش 

 )الموظفين والعمليات(

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

 متوسطة صفر % 055.555  055.555 055.555

13/S/57204/R/5139-SYR 

ضمان توافر سبل السالمة واألمن 

 للمساعدات اإلنسانية

المتحدة للسالمة إدارة األمم 

 واألمن

 قصوى 55% 0.550.252 053.525 2.055.552 3.500.555

13/S/57225/R/124-SYR 

مراعاة توافر السالمة فى دعم موظفي 

اليونيسف وكذلك األنشطة المعنية منظمة 

 بتوصيل البرامج اإلنسانية

 قصوى % 35 5.525.555 005.555 5.025.555 5.525.555 اليونيسف

13/S/57231/R/120-SYR 

سالمة وأمن فريق العمل القائم بتنفيذ 

 المشروع

المفوضية السامية لشئون 

 الالجئين

 قصوى صفر % 0.250.555  0.250.555 5.552.000

13/S/57240/R/122-SYR 
 متوسطة % 505 (303.525) 5.522.525 550.055 5.555.555 منظمة الصحة العالمية سالمة وأمن المساعدات اإلنسانية

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/P-HR-RL/58329/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57200/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57200/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57202/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57202/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57204/R/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57204/R/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57225/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57225/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57231/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57231/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57240/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/57240/R/122
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

13/S/58347/R/1171-SYR 

صندوق األمم المتحدة  تحسين سبل أمن الموظفين وسالمتهم

 للسكان

 قصوى صفر % 355.555  355.555 

13/S/58520/R/16126-SYR 

إنشاء بعض المبانى والمقرات المشتركة 

التابعة لألمم المتحدة في دمشق، وتحسين 

 اإلجراءات األمنية بشأنها

المنسق اإلقليمي / برنامج 

األمم المتحدة لمكافحة 

 األلغام

 قصوى صفر % 5.255.005  5.255.005 

  % 52 55.025.500 3.522.003 52.302.032 5.020.530 المهنيةاإلجمالى الفرعى لقطاع خدمات السالمة والصحة 

 قطاع المياه والصرف الصحى

13/WS/57181/R/5593-SYR 

حاالت المياه والصرف الصحي في 

 الطوارئ

وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين

 قصوى % 50 5.505.505 053.555 5.002.555 222.555

13/WS/57187/R/5593-SYR 

وكالة األمم المتحدة لغوث  مستلزمات النظافة في حاالت الطوارئ

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين

 قصوى % 55 5.533.550 235.302 5.300.552 525.352

13/WS/57189/R/776-SYR 

برنامج األمم المتحدة  توفير مستلزمات النظافة

 اإلنمائى

 قصوى % 3 5.255.502 555.552 3.555.325 3.555.325

13/WS/57192/R/776-SYR 

توفير سخانات المياه بالمالجئ )حيث 

 يمكن تركيب األلواح الشمسية(

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

 متوسطة صفر % 0.555.555  0.555.555 0.555.555

13/WS/57195/R/776-SYR 

إصالح وإعادة تأهيل شبكات  -انسحاب 

المياه بالمجتمعات، وتوفير المياه 

للمجتمعات؛ وإصالح البنية التحتية 

برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائى

غير  صفر %    2.555.555

 محددة

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/58347/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/58347/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/58520/R/16126
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/S/58520/R/16126
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57181/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57181/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57187/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57187/R/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57189/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57189/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57192/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57192/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57195/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57195/R/776
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

 األساسية في المجتمعات 

13/WS/57220/R/124-SYR 

ضمان توفير وتحسين فرص حصول 

األطفال في المدارس، والنازحين 

بالمالجئ الجماعية وفي أشد المناطق / 

إمدادت المياه،  المحافظات تضررا، على

 والصرف الصحي والنظافة الصحية

 قصوى % 02 55.325.225 55.555.555 55.325.225 50.255.555 اليونيسف

13/WS/57222/R/124-SYR 

ضمان توفير مياه آمنة وصالحة للشرب، 

وإصالح وصيانة شبكات الصرف 

الصحي لصالح المتضررين من السكان 

 من خالل توفير المستلزمات، والمعدات.

 قصوى % 2 55.235.555 5.505.555 53.555.555 2.555.555 اليونيسف

13/WS/57224/R/124-SYR 

توفير مستلزمات النظافة ونشر حمالت 

 التوعية المعنية بالنظافة

 متوسطة % 55 5.330.220 003.503 3.555.555 3.555.555 اليونيسف

13/WS/57241/R/122-SYR 

ترميم إمدادات المياه، والصرف الصحي، 

والنفايات الصلبة، والنظافة، وخدمات 

الصرف داخل مرافق الرعاية الصحية 

 والمستشفيات

 متوسطة صفر % 5.555.555  5.555.555 5.555.555 منظمة الصحة العالمية

13/WS/58313/R/6027-SYR 

مشروع المياه والصرف الصحي في 

حاالت الطوارئ لدعم األسر السورية 

 المتضررة

 قصوى صفر % 025.055  025.055  منظمة األولوية الملحة

13/WS/58324/R/5181-SYR 

والبيئة الصحية بين تحسين النظافة 

 النازحين في المالجئ

 قصوى صفر % 5.505.025  5.505.025  المجلس الدانمركى لالجئين

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57220/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57220/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57222/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57222/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57224/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57224/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57241/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/57241/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58313/R/6027
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58313/R/6027
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58324/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58324/R/5181
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

13/WS/58346/R/5160-SYR 

العاملين بالمنظمات غير بناء قدرات 

الحكومية الوطنية من خالل إنشاء كادر 

من المدربين للتوعية بشأن تعزيز النظافة 

 الصحية

 قصوى صفر % 002.505  002.505  المركز الطبى الدولى

13/WS/58355/R/14218-SYR 

االستجابة الطارئة بقطاعات المياه 

والصرف الصحي، والنظافة للنازحين 

 السوريين.

مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية 

 بفرنسا

 قصوى صفر % 305.055  305.055 

13/WS/58428/R/5162-SYR 

إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف 

 الصحي

 قصوى %صفر  3.355.005  3.355.005  منظمة ميرسى كوربس

13/WS/58440/R/16018-SYR 

توفير خدمات المياه والصرف الصحى 

فى حاالت الطوارئ للنازحين في ريف 

 دمشق

 قصوى صفر % HELP e.V  255.555  255.555منظمة 

13/WS/58485/R/5647-SYR 

إجراء بعض التدخالت بشأن المياه 

والصرف الصحي لدعم أشد أطفال 

 المدارس عرضة للخطر.

 –العمل ضد الجوع منظمة 

 إسبانيا

 قصوى صفر % 5.225.502  5.225.502 

  % 55 20.222.355 53.500.352 05.055.053 30.050.202 اإلجمالى الفرعى قطاع المياه والصرف الصحى

 لم يتم تحديد هذا القطاع

13/SNYS/57789/5593-SYR 

وكالة األمم المتحدة لغوث  في انتظار تخصيص مشروعات محددة

وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين

  55.235.000 

n/a n/a 

غير 

 دةمحد

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58346/R/5160
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58346/R/5160
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58355/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58355/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58428/R/5162
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58428/R/5162
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58440/R/16018
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58440/R/16018
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58485/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/WS/58485/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/SNYS/57789/5593
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/SNYS/57789/5593
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 رمز المشروع

)انقر على رمز المشروع 

الموصول إلكترونيا لفتح تفاصيل 

 المشروع كاملة(

المتطلبات  المنظمة المشاركة اسم المشروع

 األصلية

 )بالدوالر(

 التعديل  المتطلبات بعد

 )بالدوالر(

 التمويل

 

 )بالدوالر(

التى لم  المتطلبات

 يتم تلبيتها

 )بالدوالر(

% 

التى تم 

 تغطيتها

)%( 

 األولوية

13/SNYS/57799/R/124-SYR 
 53.205.020   اليونيسف في انتظار تخصيص مشروعات محددة

n/a n/a 
غير 

 محددة

13/SNYS/58218/R/120-SYR 

المفوضية السامية لشئون  في انتظار تخصيص مشروعات محددة

 الالجئين

  30.205.005 

n/a n/a 
غير 

 محددة

13/SNYS/59103/R/298-SYR 
 50.552.030   المنظمة الدولية للهجرة يتم تخصيصه لمشروعات محددة

n/a n/a 
غير 

 محددة

 02.352.225   الخدمات التى لم يتم تحديدهااإلجمالى الفرعى لقطاع 
n/a n/a 

 

  % 52 053.053.355 5.550.552.500 5.052.555.000 252.050.500 اإلجمالى الكلى

 

 .المشاركة فى الراغبة والمنظمات المانحة الجهات من المقدمة للمعلومات تبعا اإلنسانية الشئون لتنسيق المتحدة األمم مكتب بواسطة البيانات جمع تم

 الحسابات ترحيل+  االلتزامات+  المساهمات" تمويل" بكلمة يقصد: مالحظة

 .المساهمات بتلقي المعنية الجهة إلى المانحة الجهة من العينية البضائع نقل أو فعليا األموال تقديم تعنى: مساهمة

 .تقديمها سيتم التي المساهمة مقدار تحديد مع المساهمات، تتلقى التى والجهة المانحة الجهة بين تعاقدي إطار فى قانونية التزامات تحديد: االلتزام

 .(اآلن حتى بها االلتزام يتم لم والتى المعلنة للتبرعات األصلي الرصيد إلى الجداول بهذه" ملتزم غير تعهد" عبارة تشير. )المانحة الجهة قبل من المخصصات أو المساهمات تقديم منه يقصد ملزم غير اعالن: التعهد

 ومتطلبات المشروعات، بشأن المعلومات أحدث على مستمرة بصفة ولالطالع. 2913 يونيو 6 من إعتبارا تم تحديث آخر الوثيقة هذه في والمذكورة واألرقام المشروعات بقائمة الخاصة التمويل متطلبات تمثل

 (.fts.unocha.org) المالي التتبع خدمة زيارة يمكنك اآلن، حتى قدمت التى والمساهمات التمويل،

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/SNYS/57799/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/SNYS/57799/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/SNYS/58218/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/SNYS/58218/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/SNYS/59103/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1007&rtype=APS&Projectcode=SYR-13/SNYS/59103/R/298
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 التعديل بعد االستراتيجية والمؤشرات األهداف: الثانى الملحق 2.3

 :األول االستراتيجى الهدف

 وفقا احتياجاتهم أولويات وتحديد المحددة، الضعف نقاط بعض من يعانون الذين األشخاص السيما المدنيين، حماية إلى الدعوة

 .الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي والقانون الدولي، اإلنساني القانون لمبادئ

 طريقة المتابعة الهدف المؤشر

إطالق عدد من المبادرات المعنية ببناء 

 القدرات الخاصة بقطاع الحماية

 قطاع الحماية والخدمات المجتمعية مبادرة رسمية( 5525مبادرة )تصل إلى  52

المحتاجين الذين حصلوا  نسبة السكان

على مجموعة من الخدمات في بعض 

المواقع الثابتة )المراكز المجتمعية 

والمساحات الصديقة للطفل( ومن خالل 

 التوعية المتنقلة

%  25يصل معدل التغطية لما يقرب من 

 على األقل

 قطاع الحماية والخدمات المجتمعية

عدد األفراد المستفيدين من التوعية 

 ت االستشاريةوالجلسا

 قطاع الحماية والخدمات المجتمعية ألف نسمة 255مليون و

عدد المستفيدين من الدعم والخدمات 

 النفسية واالجتماعية

 قطاع الحماية والخدمات المجتمعية ألف طفل( 325ألف طفل )بما فى ذلك  025

عدد األطفال المتواجدين بالمناطق 

ة المتضررة والذين يتلقون مساعدات مادي

 وخدمات داعمة

 قطاع الحماية والخدمات المجتمعية مليون طفل 5

عدد مبادرات التوعية التى تهدف إلى 

الحد من مخاطر تجنيد األطفال 

 واستخدامهم في األنشطة العسكرية

 قطاع الحماية والخدمات المجتمعية مبادرات 0

عدد المهاجرين الذين يستفيدون من 

 خدمات اإلجالء اإلنساني

 قطاع الحماية والخدمات المجتمعية مهاجرا 0255

عدد األفراد الذين تم توعيتهم بشأن 

 المتفجرات من مخلفات الحرب

 التقارير الخاصة بقطاع الحماية ألف نسمة 255

 

 :الثانى االستراتيجى الهدف

 فيما السيما سوريا، في السكان من للمتضررين األساسية الخدمات تقديم ودعم للحياة، المنقذة الطارئة المساعدات من المزيد توفير

 .األساسية الغذائية غير والمواد والتعليم، والمأوى، والصحة، الصحي، والصرف والمياه والزراعة، األغذية بقطاعات يتعلق

 طريقة المتابعة الهدف المؤشر

عدد المستفيدين المستهدفين من تلقى 

 المساعدات الغذائية

المساعدات  مليون شخص على 3حصول 

 الغذائية بحلول شهر يوليو

مليون شخص على المساعدات  0حصول 

التقارير الخاصة بقطاع األغذية 

 والزراعة
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 الغذائية بحلول شهر أكتوبر

عدد صغير من األسر التى تعمل 

بالزراعة استعادت القدرة على إنتاج 

 المحاصيل

التقارير الخاصة بقطاع األغذية  ألف أسرة 52

 والزراعة

المحافظة على الثروة الحيوانية لعدد قليل 

 من أهم األسر الكبيرة بمجال الرعى.

التقارير الخاصة بقطاع األغذية  أسرة 055ألف و 30

 والزراعة

عدد األسر المستهدفة التى تستهلك المواد 

 الغذائية المنتجة بدون رقابة

التقارير الخاصة بقطاع األغذية  الف أسرة 55

 والزراعة

المستفيدين المستهدفين من تلقى عدد 

 مساعدات من المواد غير الغذائية

التقارير الخاصة بقطاع المواد غير  مليون نسمة 3.00

 الغذائية والمأوى

التقارير الخاصة بقطاع المواد غير  وحدة إيواء لألسر 055 عدد الوحدات التي شيدت إليواء األسر

 الغذائية والمأوى

التقارير الخاصة بقطاع المواد غير  ملجأ 002 التى تم تأهيلهاعدد المالجئ الجماعية 

 الغذائية والمأوى

عدد األسر األشد عرضة للخطر الذين 

 يتم دعمهم من خالل المساعدات النقدية

التقارير الخاصة بقطاع المواد غير  أسرة 025ألف و 520

 الغذائية والمأوى

مجموعة من مستلزمات  555ألف و 52 توزيع عدد من مستلزمات اإليواء

 اإليواء

التقارير الخاصة بقطاع المواد غير 

 الغذائية والمأوى

نسبة األطفال دون سن الخامسة بالمناطق 

 المتضررة الذين تم تطعيمهم

 التقارير الخاصة بقطاع الصحة % على األقل 55

عدد النساء الالتي حصلن على خدمات 

 الرعاية فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية

 التقارير الخاصة بقطاع الصحة ألف امرأة 052يون ومل

عدد األشخاص الذين تلقوا خدمات 

الرعاية الصحية األولية األساسية في 

 المناطق المتضررة / المستهدفة 

ألف  055مليون نسمة )بما فى ذلك  0.52

 الجئا فلسطينيا(

 التقارير الخاصة بقطاع الصحة

ات عدد المعاقين المستفيدين من الخدم

 التأهيلية

 التقارير الخاصة بقطاع الصحة شخص معاق 5255

تغطية المستشفيات في المناطق 

المتضررة بتوصيل اإلمدادات الالزمة 

 من األدوية

% من  55معدل التغطية يصل لحوالى 

 المستشفيات

 التقارير الخاصة بقطاع الصحة

تحسين فرص حصول عدد من 

األشخاص بالمناطق المتضررة على 

 المياه الصالحة للشرب

التقارير الخاصة بقطاع المياه  مليون نسمة 55

 والصرف الصحى

تحسين فرص وصول عدد من األشخاص 

في المناطق المتضررة إلى مرافق 

التقارير الخاصة بقطاع المياه  مليون نسمة 2

 والصرف الصحى
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 الصرف الصحي

توعية عدد من األشخاص في المناطق 

 الصحىالمتضررة بالتثقيف 

التقارير الخاصة بقطاع المياه  مليون نسمة 5

 والصرف الصحى

حصول عدد من األشخاص في المناطق 

المتضررة على مجموعة من مستلزمات 

 النظافة

التقارير الخاصة بقطاع المياه  مليون نسمة 0

 والصرف الصحى

عدد األطفال في سن المدرسة الذين 

 وواقية يتلقون التعليم في بيئة تعليمية آمنة

 التقارير الخاصة بقطاع التعليم مليون طفل 5.5

عدد األطفال في سن المدرسة المستفيدين 

من التعليم التعويضي )بما في ذلك الدعم 

النفسي واالجتماعي( من خالل النوادي 

 المدرسية

ألف طفل ) من خالل ألف نادى  505

 مدرسى(

 التقارير الخاصة بقطاع التعليم

تفيد من التدريب المهني عدد الشباب المس

 والتدريب بشأن المهارات الحياتية

 التقارير الخاصة بقطاع التعليم آالف فتى( 2آالف فتاة، و 2آالف ناشئ ) 55

عدد األطفال المستفيدين من برامج التعلم 

 السريع )طرق التعليم عن بعد(

 التقارير الخاصة بقطاع التعليم ألف طفل 055

بسوء التغذية  عدد األطفال المصابين

 الحاد الذين تلقوا العالج المناسب

 التقارير الخاصة بقطاع التغذية ألف طفل 555

حصول عدد من األطفال، والنساء 

الحوامل والمرضعات على المكمالت 

 الغذائية الدقيقة

ألف طفل )ممن تتراوح أعمارهم ما بين  202

ألف امرأة حامل  355شهر(، و 22/  0

 ومرضع

 خاصة بقطاع التغذيةالتقارير ال

عدد األطفال الذين تم إمدادهم باألغذية 

التكميلية المناسبة )المواد الغذائية الدسمة 

 والزبد المزود بالمغذيات الدقيقة(

 التقارير الخاصة بقطاع التغذية ألف طفل 355

عدد العاملين الصحيين واألخصائيين 

المجتمعيين الذين تدريبهم بشأن التغذية 

 للرضع واألطفال الصغار المناسبة

 التقارير الخاصة بقطاع التغذية عامل صحى وأخصائى مجتمعى 005

 

 :الثالث االستراتيجى الهدف

 الخدمات تأهيل إعادة في الحكومة ودعم العيش، سبل استقرار/  واستعادة المبكر، التعافي لتشمل اإلنسانية االستجابة نطاق توسيع

 .المتضررة المجتمعات قدرات لتعزيز كسبيل اإلنسانية المساعدات لتقديم مواتية بيئة وخلق باألزمة، تأثرت التي الحيوية العامة

 طريقة المتابعة الهدف المؤشر

عدد األسر المعرضة للخطر التى تستفيد 

من إعادة تأهيل البنية األساسية المتعلقة 

باإلنتاج، والسيما فيما يتعلق بإنتاج 

التقارير الخاصة بقطاع التعافي  أسرة 055ألف و 55

 المبكر وتوفير سبل العيش
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 الحيوانيةالمحاصيل والثروة 

عدد األسر المعرضة للخطر التى تستفيد 

من إتاحة فرص العمل في حاالت 

 الطوارئ

التقارير الخاصة بقطاع التعافي  ألف أسرة 505

 المبكر وتوفير سبل العيش

المستفيدة عدد الجمعيات الخيرية المحلية 

من تنمية القدرات الخاصة بالتعافي 

 المبكر وتوفير سبل العيش

التقارير الخاصة بقطاع التعافي  جمعية خيرية محلية بسوريا  555

 المبكر وتوفير سبل العيش

 

 :الرابع االستراتيجى الهدف

 على القائمة الواجهة آليات ودعم الطارئة، بالعمليات يتعلق فيما والدولية الوطنية اإلنسانية االستجابات على القائمين قدرات تعزيز

 .والمجتمعى المحلى الصعيدين

 المتابعة طريقة الهدف المؤشر

 لألمم التابعة المقرات من عدد إنشاء

  المتحدة

 والقامشلى، درعا، بمحافظات) مقرات 3

 (وحلب

 العمل بفريق الخاصة التقارير

 المتحدة لألمم القطرى

 اإلمدادات تقدم التي اإلنسانية القوافل عدد

 عليها الحصول يصعب التي األساسية

 األمم بمكتب الخاصة التقارير الحقا يحدد

 اإلنسانية الشئون لتنسيق المتحدة

 المستوى على االتفاقيات عدد زيادة

 مناطق إلى للوصول الشركاء مع الميداني

  للخطر معرضة جديدة أخرى

 األمم بمكتب الخاصة التقارير الحقا يحدد

 اإلنسانية الشئون لتنسيق المتحدة

 الثغرات لسد التمويل مخصصات جمع

 الخطيرة

 األمم بمكتب الخاصة التقارير الحقا يحدد

 اإلنسانية الشئون لتنسيق المتحدة

 يؤدي مما) أجريت التي التقييمات عدد

 االحتياجات استيعاب مدى تحسين إلى

 (للحلول أفضل واستهداف

 بالمحاصيل الخاص التقييم من االنتهاء

 الخاص والتقييم الغذائي، واألمن الزراعية

 0 من واالنتهاء محافظات، 3 في العيش بسبل

 المالجئ داخل الحماية بشأن مشتركة تقييمات

 من واإلنتهاء الميدانية، والمواقع الجماعية

 بشأن واحد ومسح سريعين تقييمين إجراء

 الوضع حول مشترك واحد وتقييم التغذية،

 .اإلنسانى

 األمم بمكتب الخاصة التقارير

/  اإلنسانية الشئون لتنسيق المتحدة

 بالقطاع الخاصة

 إطار ضمن المتنقلة العمل فرق عدد

 المتضررة المناطق في اإلنسانية العمليات

 العنف من

 الصحة بقطاع الخاصة التقارير متنقل عمل فريق 05 األقل على

 مخلفات) الحراسة مواقع عدد زيادة

  (EWRS) لالنفجار القابلة الحرب

 الصحة بقطاع الخاصة التقارير موقع 355

 التى اإلنسانية الفاعلة الجهات عدد

 المشتركة اإلنسانية الخدمات تدعمها

 واالستجابة مساعدتها، تمت منظمة 55

 للتخزين طلب 555و للنقل، طلب 555لنحو

 بالمجموعة الخاصة التقارير

 اللوجيستية
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 تم التى اإلنسانية الفاعلة الجهات عدد

  االتصاالت أنظمة على تدريبها

 بمجموعة الخاصة التقارير اإلنسانى العمل فريق من موظف 555

  الطوارئ حاالت فى االتصاالت

 الصعيدين على فعالة تنسيق آليات

 الوطني ودون الوطني

 األمم بمكتب الخاصة التقارير مواقع 0

 اإلنسانية الشئون لتنسيق المتحدة

 

 :الخامس االستراتيجى الهدف

 اإلنساني الوضع في التدهور من مزيد مواجهة فى لالستجابة التأهب من كافية مستويات ضمان

 المتابعة طريقة الهدف المؤشر

 المناطق صعيد على طارئة خطط توافر وإختبارها طارئة خطط وضع

 الوطنى والصعيد

 بمكتب الخاصة الدورية التقارير

 الشئون لتنسيق المتحدة األمم

  اإلنسانية

 في العمل استمرارية تضمن خطط وضع

 اإلخالء حالة في حتى المكان

 القطرى العمل بفريق خاصة خطط توافر

  منظمة بكل خاصة وأخرى المتحدة، لألمم

 العمل بفريق الخاصة التقارير

 المتحدة لألمم القطرى

 

 


