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الجزء األول: لمحة سريعة عن خطة اإلستجابة اإلنسانيةط 

لمحة سريعة عن

خطة اإلستجابة اإلنسانيةط 

أشخاص بحاجة للمساعدة 

13.1 مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

3.5 مليار

أشخاص مستهدفون

10.5 مليون
مساعدة مباشرة

11.2 مليون
تقديم خدمات

الهدف االستراتيجي 1 

تقديم المساعدة 
اإلنسانية المنقذة 

للحياة إلى األشخاص األكثر ضعفًا

الهدف االستراتيجي 3

زيادة القدرة على الصمود 
وفرص كسب العيش، 

وإمكانية حصول األشخاص السكان 
المتضررين على الخدمات األساسية

الهدف االستراتيجي 2

تعزيز الوقاية من مخاطر 
الحماية والتخفيف من 

آثارها، واالستجابة الحتياجات 
الحماية من خالل دعم بيئة 

الحماية في سورية عن طريق 
تعزيز تطبيق القانون الدولي: 

والقانون اإلنساني الدولي: 
والقانون الدولي حقوق اإلنسان 

ومن خالل المساعدة ذات الجودة 
العالية والقائمة على المبادئ

اإلستجابة التشغيلية: متوسط وصول القطاعات 

عدد النازحين داخليًا 1

٦.1 مليون
 عدد النازحين في المخيمات/

مرافق المأوى 2

٧50 الف
الالجئوون الفلسطينيون 4

95% من الالجئين الفلسطينيين 
)430,000 شخص( الذين ال يزالون في 

سوريا بحاجة إلى مساعدة إنسانية

العائدون تلقائيًا 3

المتوسط الشهري لوجود القطاعات

مناطق غير مأهولة

٠
١-٢
٣-٤
٥-٦
٧-٨

انعدام األمن الغذائي

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

2,98 مليون شخص محتاج للمساعدة في المناطق التي 
يصعب الوصول إليها

 من بينهم  419,000  شخص في المناطق المصنفة 
من قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة طط

تستخدم األمم المتحدة مصطلح "محاصرة" وفقًا لعدد من قرارات مجلس األمن الدولي بشأن 
الوضع في الجمهورية العربية السورية )انظر: قرارات مجلس األمن الدولي أرقام 1٦24، 2139، 21٦5، 

2191، 2254، 2258: 2393(� ال تؤيد الحكومة السورية استخدام كلمتي حصار/محاصرة�"

تم تطوير اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية )HNO( لعام 2018 من قبل وكاالت األمم المتحدة والشركاء، وهي تدعم خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018� تهدف اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية إلى توفير التحليل والبيانات اإلنسانية الموحدة التي تساعد على إرشاد التخطيط االستراتيجي المشترك، إال أن  العديد من األرقام الواردة  في هذه الوثيقة ُتعد تقديرات تعتمد على منهجيات غير 

مكتملة وجزئية في بعض األحيان� وقد عبرت الحكومة السورية عن تحفظها بشأن بعض النتائج التي توصلت إليها اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية� وينطبق هذا على جميع أجزاء هذه الوثيقة�

ال تعترف الحكومة السورية بالحدود الموجودة في الخرائط المدرجة في خطة االستجابة 
اإلنسانية لعام 2018� 

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في الخرائط الموجودة في خطة 
االستجابة اإلنسانية ال تعني تأييدًا أو قبواًل رسميًا من قبل األمم المتحدة�

٧21 الف

١ من كل ٣
أشخاص في سوريا

يعاني من انعدام األمن الغذائي

مأوى غير مالئم

5.3 مليون
شخص يعيشون في مأوى غير مالئمة

مرافق الرعاية الصحية 

أقل من نصف مرافق الرعاية الصحية 
في سورية تعمل بكامل طاقتها

مصادر مياه غير آمنة

 يعتمد ما يصل إلى 35% من السكان الموجودين في المناطق التي 

يصعب الوصول إليها  على مصادر مياه غير آمنة لتلبية احتياجاتهم من المياه

نقص / فقدان وثائق الحالة المدنية

ال يزال نقص الوثائق  المدنية مصدر قلق جدي في جميع أنحاء سورية� في 

31% من المجتمعات التي تم تقييمها، تم اإلبالغ أن هذه المخاوف 
شائعة أو شائعة جدًا )5(

)1( فرقة العمل المعنية بالنازحين، حتى أيلول/سبتمبر 201٧

)2( قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها، حتى أيلول/سبتمبر 201٧

)3( رصد االحتياجات والسكان، كانون الثاني-أيلول/سبتمبر 201٧ 

)4( األونروا، حتى أيلول/سبتمبر 201٧

)5(    اللمحة العامة عن احتياجات الحماية على مستوى  المنهج المتكامل لتقديم المساعدة 

اإلنسانية في سورية ص 1٧
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الجزء األول: مقدمة خطة اإلستجابة اإلنسانيةط 

مقدمة

تحدد خطة االستجابة اإلنسانية لعام HRP( 2018( اإلطار الذي سوف 
يستجيب من خالله المجتمع اإلنساني لالحتياجات اإلنسانية واحتياجات 
الحماية واسعة النطاق في سورية طوال عام 2018 على أساس تحديد 

األولويات داخل القطاعات وفيما بينها� وتعرض خطة االستجابة 
اإلنسانية، التي تستند إلى بيانات تقييم العمل اإلنساني، أيضًا متطلبات 

تمويل عاجلة لتلبية االحتياجات� وتستند إلى ثالثة أهداف استراتيجية 
هي: إنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة، وتعزيز الحماية، وبناء القدرة على 

الصمود� وهذه األهداف مترابطة، مما يعكس حقيقة أن االحتياجات 
متشابكة� ويتم تعميم الحماية واإلنعاش المبكر في جميع مراحل 

العملية، مما يضفي تماسكًا على االستجابة اإلنسانية� ويعتمد التقدم 
المحرز نحو تحقيق أحد األهداف في كثير من األحيان على خطوات 

تدريجية نحو تحقيق هدف آخر� ويتوقف تحقيق هذه األهداف على 
توافر الموارد الكافية ووجود بيئة تشغيلية مواتية� ويتم تنسيق 

األنشطة اإلنسانية في إطار خطة االستجابة اإلنسانية على مستوى 
المراكز، وتستفيد من المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في 

�٦ )WoS(سورية

وقد تم تطوير خطة االستجابة اإلنسانية من قبل المجتمع اإلنساني 
العامل في سورية، تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية في سورية  

ومنسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة سورية   وبدعم من مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية �

تم إعداد خطة االستجابة اإلنسانية بشكل جماعي من قبل جميع 
الشركاء وتم التشاور بشأنها مع حكومة الجمهورية العربية السورية� 

وتم التصديق على الوثيقة النهائية من قبل منسق اإلغاثة في حاالت 
A/( 182/4تمشيًا مع قرار الجمعية العامة رقم ٦ ،)ERC( الطوارئ

RES/182/4٦(� كما تمت استشارة السكان المتضررين أثناء عمليات 
تحديد االحتياجات والتخطيط�

تعتبر الحكومة السورية واألمم المتحدة هذه وثيقة إنسانية تقنية 
وتشغيلية وال ينبغي أن ُتفسر على أنها وثيقة سياسية� وفي حين أن 

األمم المتحدة والحكومة السورية قد تختلفان على تفسير قضايا 
معينة، فإن الهدف الرئيسي لهذه الوثيقة ولكال الطرفين ال يزال هو 

إيصال المساعدات اإلنسانية الكافية إلى المحتاجين في الوقت 
 ،182/4٦/A/RES المناسب، وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القرار

وميثاق األمم المتحدة�

وتماشيًا مع القانون الدولي، تجدد األمم المتحدة التزامها بتقديم 
المساعدة اإلنسانية للمتضررين من األزمة السورية، وتنفيذ خطة 

االستجابة مع االحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية 
اسنقاللها ووحدة أراضيها ، ووفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 182/4٦� 

٦ تفهم الحكومة السورية " المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية " على أنه يشير إلى وحدة أراضي البالد� 

وتفهم األمم المتحدة المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية على أنه إشارة إلى الجهود المبذولة لضمان تنفيذ 

استجابة إنسانية منسقة لجميع المحتاجين للمساعدة في سورية، وذلك باستخدام جميع طرق االستجابة  بما يتوافق مع 

قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة�

٧  تعتبر الحكومة السورية أن  المنظمات غير حكومية هي  فقط بلجهات االعاملة اإلنسانية الدولية والوطنية التي قامت 

بتسجيلها والموافقة عليها وإخطار األمم المتحدة بذلك �  بينما تعترف األمم المتحدة بالمنظمات الحكومية الدولية 

والمنظمات غير الحكومية، التي تعمل دون تحيز وبدوافع إنسانية بحتة وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس 

األمن والجمعية العامة التابعين لألمم المتحدة، فإن األمم المتحدة ز وتتبر األمم المتحدة  أن هذه المنظمات يجب أن 

A/( تستمر في تقديم مساهمة هامة في االستجابة اإلنسانية في سورية، الستكمال الجهود الوطنية والدولية األخرى

RES/182/4٦، فقرة 5 ))1991(،  و ذلك في إطار قرارات مجلس األمن 2139 )2014(، و21٦5 )2014(، و2258 )2015(، و2322 

)201٦(، و2393 )201٧(� وينطبق هذا على جميع المنظمات الوارد ذكرها في جميع أجزاء خطة االستجابة اإلنسانية�

وتلتزم األمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014(، و21٦5 
)2014(، و2191 )2014(، و2258 )2015(، و 2332 )201٦( و2393 )201٧(� 

وسوف تواصل األمم المتحدة وشركاؤها أيضًا دعوة الجهات المعنية 
ذات الصلة إلى المزيد من احترام القانون الدولي والقانون اإلنساني 

الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان�

ال تزال المنظمات اإلنسانية العاملة في إطار هذه الخطة، وهي: 
وكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة ، والهالل األحمر العربي 

السوري، والمنظمات غير الحكومية اإلنسانية الدولية والوطنية ٧، 
ملتزمة بتوفير المساعدة اإلنسانية القائمة على االحتياجات، وفقًا 

للمبادئ اإلنسانية، وهي اإلنسانية، والحياد، وعدم التحيز، واالستقالل، 
وبتقديم المساعدة دون تمييز بين المحتاجين إليها� وبهذه الصفة، 

فإنها محمية بموجب القانون الدولي�

وتعترف المنظمات المشاركة في خطة االستجابة اإلنسانية بأن تلبية 
االحتياجات األساسية للسكان المتضررين تتم أواًل من خالل جهود 

الشعب السوري، ومن خالل مؤسسات الدولة على المستويين المركزي 
والمحلي، ومن خالل المجتمع المدني� ويقر الشركاء أيضًا أنه بموجب 

القانون اإلنساني الدولي، تلعب الدولة الدور الرئيسي وتتحمل 
المسؤولية الرئيسية عن توفير المساعدة والحماية واألمن لألشخاص 

المتضررين من األزمة�

تحدد خطة االستجابة اإلنسانية استراتيجية تقديم استجابة إنسانية في 
 182/4٦/A/RES سورية قائمة على االحتياجات ، بما يتماشى مع القرار

ومع مبادئ القانون اإلنساني الدولي� وسوف ُتنفذ هذه األنشطة 
بالتشاور مع مؤسسات الدولة السورية وفقًا لميثاق األمم المتحدة 

وقرارها رقم 182/4٦ وسوف تكون محكومة بإطار االتفاقيات المبرمة 
بين الدولة السورية ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، 

�)2393/S/RES( 2393 وكذلك قرار مجلس األمن رقم

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/أ� البان ماتي
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الجزء األول: اإلحتياجات اإلنسانية

اإلحتياجات

اإلنسانية
بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على بداية األزمة، ال يزال حجم االحتياجات وشدتها وتعقيدها في جميع 
أنحاء سورية عميقًا وبعيد المدى� فقد فر أكثر من نصف سكان البالد منمنازلهم: وسعى 5.5 مليون شخص 

لطلب اللجوء في المنطقة وخارجها، بينما نزح ٦.1 مليون شخص داخل البالد� ويحتاج 13.1 مليون شخص إلى 
المساعدة اإلنسانية، بينهم 5.٦ مليون يواجهون احتياجات إنسانية حادة� وسقط ماليين الناس في براثن الفقر، 
وُأجبر الكثيرون منهم على اللجوء إلى استراتيجيات تكيف ضارة ويواجهون مخاطر حماية متزايدة� وإذا استمرت 

األعمال العدائية في بعض أجزاء البالد8، فمن المتوقع أن يستمر تنامي االحتياجات اإلنسانية في تلك 
المناطق خالل عام 2018 9�

ورغم بعض االنخفاض في مستوى األعمال العدائية في أجزاء معينة من 
البالد، وال سيما من خالل اتفاقات مناطق خفض التصعيد 10 وبعض 

االتفاقات المحلية 11في عدد محدود من المناطق، فقد كان الستمرار 
العنف أو زيادة حدته في العديد من المناطق األخرى تأثير سلبي على حياة 

عدد ال يحصى من المدنيين� نزح ما يقدر بنحو 1.٧ مليون شخص في األشهر 
التسعة األولى من عام 201٧ فقط،  منهم من نزح عدة مرات� وعاد ما يقدر 

بنحو ٧21,000 نازح والجئ إلى مناطقهم األصلية بشكل تلقائي / منظم ذاتيًا 
في عام 201٧، من بينهم ٦٦.000 الجئ� وعلى الرغم من أن عدد سكان 

المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة قد انخفض مقارنة 

بالعام الماضي، فإن الحالة اإلنسانية لألشخاص العالقين في المناطق 
المتبقية  شديدة� وفي ظل االضطرابات الناجمة عن األعمال العدائية 

المطولة، بما في ذلك أعمال الكيانات التي صنفها مجلس األمن على أنها 
إرهابية، والنزوح الواسع النطاق، واالنفصال األسري، وتعطل الشبكات 

المجتمعية، ال تزال إمكانية الحصول على الخدمات األساسية وفرص كسب 
العيش شحيحة� وال تزال أسعار السلع األساسية وتوافرها، التي تتأثر أيضًا 

بالتدابير القسرية االنفرادية، من العوامل التي تؤثر على االحتياج� ونتيجة 
لذلك، فإن قدرة الناس على التكيف عند التعرض لضغوط أصبحت محدودة 

وأصبح الكثيرون منهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية�

يعيش ٢٫٩٨ مليون شخص يف املناطق التي تصنفها 

األمم املتحدة عىل أنها محارصة أويصعب الوصول إليها، من 

بينهم ٤١٩٫٩٢٠ شخصاً يف ١٠ مناطق تصنفها األمم 

املتحدة عىل أنها محارصة. ١٣ويعد نقص الوثائق املدنية 

مصدر قلق خط� يف جميع أنحاء سورية. يف ٣١ يف املئة من املجتمعات التي تم 

تقييمها، تم اإلبالغ أن هذه املخاوف شائعة / شائعة جداً.

أقل من نصف املرافق الصحية يف سورية 
تعمل بكامل طاقتها. وقد أثرت األزمة طويلة

األمد سلباً عىل معدالت التغطية باللقاحات،

م¼ أدى إىل نقص املناعة وزيادة خطر تفيش األمراض التي 

Àكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل األطفال (٧٤ حالة من 

حاالت ف�وس شلل األطفال الدوار الناجم عن أخذ اللقاح من 
النوع الثاÆ، معظمها يف دير الزور والرقة). ١٧

٥٫٣ مليون شخص مسجلون 
كالجئÉ يف البلدان املجاورة.١٢

يتعرض ٨٫٢ 

مليون شخص 
لخطر املتفجرات 

يف املناطق امللوثة باملواد 

املتفجرة، وتوجد ٣٣ يف املئة 

من هذه األخطار يف األرايض 
الزراعية. ١٤

 Ìحوايل ٦٫٥ مليون شخص من انعدام األمن الغذا Æيعا

ويواجهون ثغرات كب�ة يف االستهالك الغذاÌ أو أنهم معرضون 

لخطر شديد يتمثل يف فقدان أو استنزاف أصول كسب العيش، 

م¼ سيؤدي إىل ثغرات يف االستهالك الغذاÌ. ويتعرض ٤ مالي� 

شخص آخرين لخطر أن يعانوا من انعدام األمن 

الغذاÌ ١٥ بسبب استنفاد األصول اإلنتاجية 
الرضورية للحفاظ عىل مستوى استهالك الغذاء.١٦

٦٫١ مليون نازح، و
٧٥٠٫٠٠٠ شخص 

يعيشون يف مواقع املالذ 

األخ�، ومعدل النزوح اليومي يبلغ ٦,٥٥٠ 

نازحاً.

8  في هذه الوثيقة، تستخدم األمم المتحدة لفظ األعمال العدائية بمعنى "النزاع" وفقًا لعدد من 

قرارات مجلس األمن الدولي بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية )قرارات مجلس األمن 

أرقام 2139 )2014(، و21٦5 )2014(، و2191 )2014(، و2258 )2015(، و2332 )201٦((� وال توافق 

الحكومة السورية على استخدام كلمة نزاع كلفظ يعكس بدقة الوضع السائد على أراضيها�ا

9  البيانات المذكورة في هذا القسم مقدمة من قبل القطاعات اإلنسانية� وقد أعربت الحكومة 

السورية عن تحفظاتها على بعض هذه النتائج� وينطبق هذا على جميع أجزاء الوثيقة�

10  تشير اتفاقيات خفض التصعيد إلى مذكرة وقعتها حكومات روسيا وتركيا وإيران في أستانا في 

4 أيار/مايو وتوقعت فيها إقامة "مناطق خفض تصعيد" )DEAs( في سورية� األمم المتحدة 

ليست طرفًا في هذه االتفاقات�

11  تشير االتفاقات المحلية إلى االتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية وبعض 

الجماعات المسلحة ، والتي تسهلها أحيانًا أطراف ثالثة وتتعلق بمواقع محددة� واألمم المتحدة 

ليست طرفًا في هذه االتفاقات�

http://www�unhcr�org/ ،12  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

figures-at-a-glance�html، أيلول/سبتمبر 201٧�

13 "تستخدم األمم المتحدة مصطلح "محاصرة" وفقًا لعدد من قرارات مجلس األمن الدولي بشأن 

الوضع في الجمهورية العربية السورية )انظر: قرارات مجلس األمن الدولي أرقام 1٦24، 2139، 21٦5، 

2191، 2254، 2258، 2332(� ال تؤيد الحكومة السورية استخدام كلمتي حصار/محاصرة�"

14   اللمحة العامة عن احتياجات الحماية على مستوى  المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في 

سورية لعام 2018، أيلول/سبتمبر 201٧�

15  يستخدم قطاع األمن الغذائي والزراعة تعبير "األشخاص المعرضين للخطر" لإلشارة إلى 

األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بسبب استنفاد األصول الالزمة للحفاظ على 

مستوى استهالك الغذاء�

1٦  قطاع األمن الغذائي والزراعة ، أيلول/سبتمبر 201٧

1٧  قطاع الصحة، تشرين الثاني/نوفمبر 201٧
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الجزء األول: اإلحتياجات اإلنسانية

أك� من واحدة من كل ثالث 

مدارس لحقت بها أرضار أو ُدمرت، أو 
أصبحت تُستخدم كمركز إيواء ج
عي أو 

ألغراض أخرى. ك
 يقدر عدد األطفال 

غ� امللتحق� باملدارس يف العام الدرايس ٢٠١٦/٢٠١٥ ب 

١٫٧٥ مليون طفل، أو ما يقرب من ثلث األطفال يف سن 
الدراسة (الذين ترتاوح أع
رهم ب� ٥ و١٧عاماً)، ، ويتعرض 

١٫٣٥ مليون آخرين لخطر االنقطاع عن الدراسة. ١٨

أكµ من ٥٠ يف املئة من السوري� 

عاطلون عن العمل يف الوقت الحايل، 

ويقرتب معدل البطالة ب� الشباب من ٧٨ يف املئة. ٢٢

يعا¼ ٦٩ يف املئة من السكان من فقر مدقع (أقل من دوالرين يف اليوم) ، 

وتش� التقديرات إىل أن ٩٠ يف املئة من األرس تنفق أكµ من ٥٠ يف 

املئة من دخلها السنوي عىل الغذاء . ٢٣

نتيجة للقصوريف إمدادات 

شبكة املياه، فإن ما يقرب من 

٣٥ يف املئة من السكان يعتمدون عىل 
مصادر مياه بديلة غالباً ما تكون غ� آمنة 

لتلبية احتياجاتهم من املياه. ١٩

يعيش ٥٫٣ مليون 

شخص يف أماكن إقامة غ� 
مالÎة. ٢٠

مدرسة

تستضيف املناطق الحرضية ٧٦ يف 

املئة من إج
يل السكان Õا يف ذلك 
٦٢ يف املئة من النازح�. ٢١

خطة االستجابة
اإلنسانية لعام ٢٠١٢

خطة االستجابة
اإلنسانية لعام ٢٠١٣

اللمحة العامة
عن االحتياجات

اإلنسانية
لعام ٢٠١٦

اللمحة العامة
عن االحتياجات

اإلنسانية
لعام ٢٠١٧

اللمحة العامة
عن االحتياجات

اإلنسانية
لعام ٢٠١٨

٢٫٥
١٤

٦٫٨
٩٫٣١٠٫٨١٢٫٢

(بالمليون)

بحاجة للمساعدة

بحادة ماسة
للمساعدة

١٣٫٥

٨٫٧

١٣٫٥

٥٫٧

١٣٫١

٥٫٦

أّيارنيسان كانون األولكانون األولحزيران أيلول ٢٠١٧أيلول ٢٠١٦أيلول ٢٠١٥أيلولأيلول

خطة
االستجابة
اإلنسانية
لعام ٢٠١٤

خطة
االستجابة

االستراتيجية
لعام ٢٠١٤

18  قطاع التعليم، أيلول/سبتمبر 201٧

19  قطاع المياه واإلصحاح، أيلول/سبتمبر 201٧

20  قطاع المأوى / المواد غير الغذائية، أيلول/سبتمبر 201٧

21  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، أيلول/سبتمبر 201٧

22  سورية: خمس سنوات من الحرب� اإلسكوا 201٦ - تستند تقديرات اإلسكوا إلى بيانات المكتب 

المركزي لإلحصاء السوري�

23  المركز السوري لبحوث السياسيات، تقرير أثر األزمة السورية، حزيران/يونيو 201٦

24  قطاع   األمن الغذائي والزراعة ، أيلول/سبتمبر 201٧
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الجزء األول: اإلنسانية في عام 201٧ اإلنجازات والثغرات 

اإلنسانية في عام 2017

ال يزال السوريون أنفسهم هم المستجيبون 
الرئيسيون لألزمة اإلنسانية في سورية ، وذلك من 

خالل مؤسسات الدولة على المستويين المركزي 
والمحلي والمجتمع المدني والمنظمات اإلنسانية 

غير الحكومية� واستكمااًل لجهودهم، أعدت 
المنظمات اإلنسانية واحدة من أكبر خطط االستجابة 

اإلنسانية في العالم� ومع استمرار األزمة، لم موارد 
السكان  كافية وحدها لمواجهة الحرمان الذي 

مواجهته يحتاج لماليين منهم  للمساعدات اإلنسانية�

كان الدعم الدولي لسورية خالل عام 201٧ غير كاٍف، حيث بلغت نسبة تمويل 
خطة االستجابة اإلنسانية لعام 201٧ في نهاية العام 51.5 في المئة25� وعلى 

الرغم من محدودية الموارد، ظلت االستجابة اإلنسانية في سورية كبيرة، 
وسطيًا، تم الوصول شهريًا بشكل من أشكال المساعدة اإلنسانية   إلى ٧.٧ 

مليون شخص بحاجة للمساعدة - أكثر من نصف العدد اإلجمالي للسكان 
المحتاجين في البالد - لتقديم وذلك خالل األشهر الثمانية األولى من العام� 

ومن بين هؤالء، بلغ عدد المستفيدين من النساء والفتيات 3.9 مليون، 
ويعيش 3.٧ مليون شخص في مجتمعات يشتد فيها االحتياجات بشكل 

خاص� وما كان هذا ليصبح ممكنًا لوال االستفادة من كل وسائل االستجابة 
المختلفة� ومع ذلك، فإن الوصول إلى من هم في أمس الحاجة للمساعدة 
وتزويدهم بمساعدات نوعية مستدامة، ال سيما في المناطق التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها محاصرة أويصعب الوصول إليها، ال يزال يمثل تحديًا 

بسبب محدودية الوصول�

وعلى الرغم من التحديات التي تعرقل قياس التأثير الجماعي للتدخالت 
اإلنسانية، فإن البيانات الحديثة تشير إلى أن المؤشرات اإلنسانية الرئيسية 

المتعلقة بالمراضة وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي الحاد ال تزال ثابتة� 
على سبيل المثال، في حين أن معدالت انعدام األمن الغذائي ال تزال 

مرتفعة - في ظل وجود ٦.5 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي 
- إال أنها تؤدي فقط إلى ارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد أو الوخيم في 
بعض المناطق المحلية )ال سيما في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة 

على أنها محاصرة(� وتشير التقديرات أيضًا إلى أن حمالت اللقاح متعدد 
المستضدات والتلقيح االستدراكي قد ساهمت في خفض معدالت المراضة 

والوفيات � ومع ذلك، فقد تضاعف عدد األشخاص المعرضين لخطر انعدام 
األمن الغذائي في العام الماضي، مما يشير إلى استنزاف المزيد من أصول 

وفرص كسب العيش في جميع أنحاء البالد، وال يزال تبني استراتيجيات 
التكيف الضارة آخذًا في االزدياد�

ويشير هذا إلى أن الجهود اإلنسانية تعتبر ضرورة للكثيرين، وقد ساهمت 
حتى اآلن في التخفيف من أسوأ آثار األزمة� غير أن األمر يتطلب المزيد من 

الجهد الستمرار الحد من عدد المحتاجين للمساعدة والحيلولة دون زيادة 
تدهور الحالة اإلنسانية في البالد�

إنجازات 201٧ 2٦

تم  وسطياً تقديم سالل الغذاء إىل ٥٫٢ مليون شخص يف الشهر  ، 

وإىل ما مجموعه ١٫٧ مليون شخص لتقديم املساعدة يف مجايل 

الزراعة وسبل كسب العيش.

وصل قطاع املياه واإلصحاح إىل ٨ مالي� شخص لتقديم مساعدات 

إنسانية مبارشة وإىل ١٣٫٩ مليون شخص من خالل دعم انظمة املياه  

.

دعم قطاع الصحة ١٤٫٤ مليون إجراء طبي و٨٫٦ مليون دورة 

عالج.

وصل قطاع التغذية إىل ٢٫٣ مليون طفل وامرأة حامل ومرضعة 

بحاجة إىل املساعدة لتقديم خدمات التغذية العالجية والوقائية.

لُبيت االحتياجات األساسية والرضورية من املواد غ» الغذائية لنحو ١٫٤ 

مليون شخص، وتلقى ٢٥٠٫٠٠٠ منهم املساعدة يف مجال املأوى.

دعم قطاع الح·ية ٥٫١ مليون تدخل ح·ية، من بينها ٦٦١٫٣٠٠ 

لتقديم الدعم النفيس واالجت·عي.

استفاد ١٫٥ مليون طفل  يافع ومعلم وموظف تربوي من برامج 

تعليمية ذات جودة عالية.

وصل قطاع اإلنعاش املبكر وسبل العيش إىل ٤٫٨ مليون شخص من 

خالل تحسÂ الوصول إىل الخدمات والبنى التحتية األساسية ومبادرات 

دعم سبل العيش والتالحم االجت·عي.

حصل ٣٦٢٫٥٢٧ نازحاً يعيشون يف ٣٤٦ موقعاً للنازح� ٢٧ 

عىل مساعدات شهرية متعددة القطاعات.

اإلنجازات والثغرات 

25   نظام التتبع المالي التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية حتى 9 كانون الثاني/يناير 2018

2٦   تعكس هذه األرقام مدى الوصول التراكمي للقطاع خالل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس-أيلول/سبتمبر 201٧

2٧  كلمة "مواقع/مخيمات" في مجال تنسيق المخيمات وإدارتها هي مصطلح عام تستخدمه اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لوصف عدة 

مستوطنات للنازحين، بما في ذلك المخيمات الرسمية وغير الرسمية أو المستوطنات المقامة بشكل عفوي� ويوضح تتبع النازحين من قبل قطاع تنسيق 

المخيمات وإدارتها أن غالبية النازحين حديثًا الذين وصلوا إلى المخيمات قد أمضوا بعض الوقت في أنواع أخرى من المواقع، على سبيل المثال، المساكن 

المستأجرة ومنازل األسر المضيفة ومراكز اإليواء الجماعية قبل االنتقال إلى مستوطنات أو مخيمات النازحين�
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123

االستراتيجية

دعمًا للجهود الوطنية والمحلية، سوف يسعى المجتمع اإلنساني إلى المساهمة في تحقيق ثالثة أهداف 
رئيسية في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 هي: 1( إنقاذ األرواح والتخفيف من معاناة األشخاص األكثر 

ضعفًا؛ 2( تعزيز الوقاية من احتياجات الحماية والتخفيف منها واالستجابة لها؛ 3( زيادة القدرة على الصمود 
وسبل العيش وإمكانية الحصول على الخدمات األساسية� هذه األهداف مرتبطة ببعضها البعض، وكلها 

أهداف جوهرية، حيث أن الجهود المبذولة لتحقيق كل منها تؤثر إيجابيًا على الهدفين اآلخرين�

األهداف  

انقاذ األرواح
تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة إلى 
األشخاص األكثر ضعفًا، مع التركيز على أولئك 

الموجودين في المناطق التي تشتد بها 
االحتياجات

تعزيز الحماية
تعزيز الوقاية من مخاطر الحماية 

والتخفيف من آثارها، واالستجابة الحتياجات 
الحماية من خالل دعم بيئة الحماية في سورية 

عن طريق تعزيز تطبيق القانون الدولي 
والقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 

اإلنسان ومن خالل المساعدة عالية الجودة 
والقائمة على المبادئ

زيادة القدرة على 
الصمود وإمكانية 
الحصول على الخدمات 

زيادة قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود 
عن طريق تحسين الوصول إلى فرص كسب 

العيش والخدمات األساسية، وخاصة بين األسر 
والمجتمعات المحلية األكثر ضعفًا

ُتجدد األمم المتحدة التزامها، وفقًا للقانون الدولي، بتقديم المساعدة 
اإلنسانية وتنفيذ خطة االستجابة، مع االحترام الكامل لسيادة الجمهورية 

العربية السورية واستقاللها ووحدة أراضيها ، وتماشيًا مع قرار الجمعية 
العامة رقم 182/4٦�

وتلتزم األمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014(، 21٦5 
)2014(، 2191 )2014(، و2258 )2015(، و2332 )201٦(، و2393 )201٧(� وسوف 
تواصل األمم المتحدة وشركاؤها دعوة األطراف المعنية إلى إظهار احترام 

أكبر للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان�

ُتعد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 مكملة لالستجابة اإلنسانية التي 
تقدمها الحكومة السورية� كما تساهم منظمات دولية أخرى، مثل اللجنة 

الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر، في تلبية احتياجات المتضررين�

تكمل األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 على \ 
الجهود التي بذلها المجتمع اإلنساني في عام 201٧ واألعوام السابقة، 

وتعكس تعقيد الوضع اإلنساني في سورية اليوم� وفي إطار خطة 
االستجابة اإلنسانية لعام 2018، يهدف المجتمع اإلنساني إلى تقديم 
المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة والمحافظة عليها إلى األشخاص 

المحتاجين في جميع أنحاء البالد، ويسعى أيضًا إلى تعزيز نماذج تقديم 
المساعدة من أجل تحقيق قدر أكبر من القدرة على الصمود� وسيكون 

التنسيق بين القطاعات أساسيًا لضمان وصول المساعدات اإلنسانية 
متعددة القطاعات والقائمة على االحتياجات إلى من هم في أمس الحاجة 

إليها، مع التركيز على 5.٦ مليون شخص يعيشون في مناطق تشتد بها 
الحاجة في جميع القطاعات� وسوف ُتبذل جهود إضافية من قبل كل قطاع 
لتلبية االحتياجات الخاصة بالقطاع والتي تم تحديدها بين 13.1 مليون شخص 

ممن هم بحاجة للمساعدة� وسيستمر إيالء اهتمام خاص للفئات األكثر 
ضعفًا وعرضة للخطر، بما في ذلك األطفال والنساء والشباب والمسنين 

وذوي االحتياجات الخاصة، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو 
المصابين بجروح�

سوف تركز الجهود المبذولة في إطار هذا الهدف على األشخاص الذين 
يعيشون في المناطق التي تشتد بها الحاجة ويكون الحصول على السلع 
والخدمات األساسية فيها محدودًا� ومن المرجح أن تضم هذه المناطق 

أعدادًا كبيرة من النازحين، بمن فيهم النازحون حديثًا، والعديد من المجتمعات 

الهدف االستراتيجي األول: 
إنقاذ األرواح
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المحلية المثقلة باألعباء، وفي بعض الحاالت، العائدون عفويًا� ومع أخذ 
المالمح واالحتياجات المختلفة لهذه المجموعات السكانية بعين االعتبار، من 

المرجح أن يشترك األشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق في الحاجة 
إلى الدعم الصحي المنقذ للحياة ومواد اإلغاثة األساسية التي تغطي جميع 
القطاعات� أما األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والذين تتأثر 

أوضاعهم التغذوية وآليات التكيف الخاصة بهم تأثرًا سلبيًا، فسُيمنحون 
األولوية أيضًا في إطار هذا الهدف� كما سُتعطى األولوية الحتياجات 

الالجئين الفلسطينيين�

تهدف الجهود المبذولة في إطار هذا الهدف إلى تعزيز الوقاية من المخاطر 
والتخفيف من آثارها واالستجابة الحتياجات الحماية المتعلقة بطبيعة هذه 

األزمة العنيفة والطويلة األمد، من خالل تعزيز تطبيق القانون الدولي 
والقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وعن طريق 

تقديم المساعدة ذات الجودة والقائمة على المبادئ� ويدرك هذا الهدف أن 
العديد من األسر، بعد استنفاد معظم الخيارات اآلن، يضطرون على نحو 
متزايد إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية التي تؤثر على النساء 
واألطفال بشكل خاص، فضاًل عن المسنين واألشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة� وسوف يشمل هذا الهدف الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين 

القطاعات بهدف تحسين رصد الحماية� وسوف يكون االنخراط مع الدولة 
A/ السورية متماشيًا مع ميثاق األمم المتحدة، وفقًا لما ورد في القرار
RES/182/4٦، وسيحكمه إطار االتفاقات المبرمة بين الدولة السورية 
S/ ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، باإلضافة إلى القرار

RES/2393� وسيسعى هذا الهدف إلى التخفيف من آثار عدد من الشواغل 
الرئيسية، مثل عمالة األطفال وتجنيدهم والزواج المبكر وفقد الوثائق 

المدنية� كما سيتم التصدي للمخاطر والتحديات المتنامية المتعلقة بقضايا 
المساكن واألراضي والممتلكات من خالل الدعم الفني� 

تهدف الجهود المبذولة في إطار هذا الهدف إلى زيادة القدرة على الصمود 
من خالل تحسين فرص كسب العيش لألشخاص األكثر ضعفًا، وكذلك 

تحسين حصول المجتمعات المتضررة من األزمة على الخدمات االجتماعية 
األساسية على نحو مستدام ومنصف، ال سيما في المناطق التي تشتد بها 

الحاجة� ويعكس هذا الهدف الحاجة إلى توسيع نطاق التدابير التي تهدف 
إلى منع المزيد من تدهور األوضاع المعيشية والحد من االعتماد على 
المساعدات بين األفراد والمجتمعات األكثر عرضة للخطر� ويسعى هذا 
الهدف أيضًا إلى تعزيز آليات الوقاية المبكرة ودعم التالحم االجتماعي�

وفيما يتعلق بأهداف سورية الخاصة بالتعافي وإعادة اإلعمار والتنمية، 
سيتعين بذل الجزء األكبر من الجهود من خالل تعزيز برامج وأطر التنمية 

بالتكامل مع خطة االستجابة اإلنسانية، بما في ذلك اإلطار االستراتيجي 
لسورية�

ويدرك المجتمع اإلنساني الحاجة إلى قيام الجهات االعاملة اإلنمائية 
والمعنية بالقدرة على الصمود بزيادة االستثمارات في األنشطة المستدامة 

في المناطق المستقرة نسبيًا، وسوف يحدد هذه المناطق للشركاء 
المعنيين عندما يكون ذلك ممكنًا� كما سينسق المجتمع اإلنساني أيضًا مع 

الجهات االعاملة اإلنمائية لضمان تحقيق التكامل في المجاالت التي قد 
يحدث فيها تداخل�

دعم االستجابة

تمنح اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت األولوية لمبادئ الحماية  
األساسية التالية في جميع األنشطة اإلنسانية: 1( "عدم إلحاق الضرر 

بالمستفيدين"31: منع والحد من أي آثار سلبية غير مقصودة لألنشطة التي 
يمكن أن تزيد من تعرض الناس للمخاطر الجسدية والنفسية واالجتماعية؛ 2( 

المساواة: ضمان حصول المدنيين المتضررين على المساعدة والخدمات 
المحايدة بما يتناسب مع الحاجة وبدون أي عوائق أو تمييز، مع إيالء اهتمام 

خاص لألفراد والجماعات المستضعفة   أو الذين يجدون صعوبة في الحصول 
على المساعدة والخدمات؛ 3( مشاركة ومشاورة السكان المتضررين بطريقة 

تتسق مع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن 
"المسؤولية تجاه السكان المتضررين"32؛ وضمان وجود اآلليات المناسبة التي 
يمكن من خاللها للمتضررين التعليق على مدى مالئمة المبادرات اإلنسانية 
وتوجيه أية مخاوف أو شكاوى؛ 4( المشاركة والتمكين: دعم تطوير قدرات 

الحماية و الصمود ومساعدة المدنيين المتضررين على الوصول إلى الخدمات 
والمرافق األساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي 

والتعليم والرعاية الصحية، بالتعاون مع الحكومة؛ 5( كما سيتم بذل المزيد 
من الجهود لتعميم تدابير التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي   ومنع االستغالل واالنتهاك الجنسي وإيجاد آليات للشكوى 
بشكل منهجي في جميع قطاعات االستجابة اإلنسانية�

الهدف االستراتيجي الثاني: 
تعزيز الحماية

الهدف الثالث: زيادة القدرة 
على الصمود وإمكانية 
الحصول على الخدمات

تعريف الحماية في العمل اإلنساني28

مع إدراك أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية األساسية عن حماية 
مواطنيها، ستعمل األمم المتحدة مع الحكومة في سياق تنفيذ 

أنشطة الحماية�

وقد اسُتخدمت سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن 
الحماية في العمل اإلنساني لعام 201٦ كمرجع� وتعّرف اللجنة الحماية 

على النحو التالي: "جميع األنشطة التي تستهدف تحقيق االحترام 
الكامل لحقوق الفرد، وفقًا لنص وروح القوانين ذات الصلة )أي القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان ، والقانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي 

لالجئين  �"29 

28  ال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو مؤثرة على سلطتها بأي شكل من األشكال�

29  سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لحماية النازحين الصادرة في عام 1999�

30 هذه مبادئ توجيهية داخلية للعمل اإلنساني الذي تضطلع به األمم المتحدة وشركاؤها في المجال اإلنساني� وال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ 

التوجيهية ملزمة أو مؤثرة على سلطتها بأي شكل من األشكال�

31  ألغراض هذه الوثيقة، وفي سياق عملها في سورية، فإن الجهات االعاملة اإلنسانية التي تعمل في إطار هذه الخطة وتسترشد بها تفهم مبدأ عدم 

إلحاق الضرر على أنه مبدأ توجيهي تشغيلي داخلي يهدف إلى منع أو الحد من أي تأثير سلبي لألنشطة اإلنسانية، وذلك لتجنب أي نتيجة غير مقصودة تزيد 

تعرض الناس للمخاطر الجسدية والنفسية واالجتماعية، وغيرها من المخاطر المباشرة على سبل كسب الرزق والحماية� هذا التعريف مستمد من الميثاق 

اإلنساني )معايير سفير(� وبالنسبة للشركاء في مجال العمل اإلنساني الذين يعملون في إطار خطة االستجابة اإلنسانية في سورية، يتم تطبيق مبدأ عدم 

إلحاق الضرر حصرًا لتسيير العمل اإلنساني وتنفيذ األنشطة اإلنسانية، وفقًا للمبادئ اإلنسانية، وهي الحياد وعدم التحيز واإلنسانية واالستقالل� ويستبعد 

من مفهوم مبدأ عدم إلحاق الضرر, الذي يوجه  الجهات االعاملة اإلنسانية العاملة في إطار خطة االستجابة اإلنسانية في سورية، أي تفسير آخر غير إنساني 

بطبيعته، بغض النظر عن احتمال استخدامه من قبل هيئات أو كيانات أخرى�

32  في هذه الوثيقة، تشير اللغة المذكورة أعاله إلى مفهوم "المسؤولية أتجاه السكان المتضررين" وفقًا لتوجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت� 

وال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو مؤثرة على سلطاتها بأي شكل من األشكال�
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استراتيجية

تم تطوير استراتيجية االستجابة لعام 2018 على أساس تحليل االحتياجات اإلنسانية المختلفة التي يواجهها 
الناس حاليًا في أجزاء مختلفة من البالد� كما يأخذ بعين االعتبار تقلب السياق، واالستمرار المحتمل لألعمال 

العدائية في بعض المناطق وانخفاض حدتها في مناطق أخرى من البالد، لظهور الحتياجات جديدة، والقيود 
التي تعيق وصول المنظمات اإلنسانية إلى المناطق ذات االحتياجات األكثر حدة� وتؤكد االستراتيجية الحاجة 

إلى ُنُهج تشغيلية مرنة، وتعزيز التنسيق بين الجهات االعاملة اإلنسانية في داخل المراكز وفيما بينهاا33، 
واستمرار الدعوة إلى الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة�

االستجابة

افتراضات التخطيط لعام 2018

وفقًا لالتجاهات الحالية، من المتوقع أن تظل االحتياجات اإلنسانية لسكان 
سورية مرتفعة في عام 2018� ومن المرجح أن يزداد تنوع االختالفات 

الجغرافية لالحتياجات تبعًا لتطور الوضع�

ومن المتوقع أن يستمر تركز األعمال العدائية في مناطق معينة، ال سيما 
تلك التي تخضع لسيطرة الكيانات التي يصنفها مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة على أنها إرهابية و لسيطرة المجموعات المسلحة في مناطق أخرى 
من سورية� ومن المتوقع أيضًا أن يستمر تأثير التدابير القسرية االفرادية 

والصعوبات االقتصادية والفقر على السكان المدنيين�

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يستمر النزوح� واستنادًا إلى االتجاهات الحالية 
في عام 201٧، قد ينزح ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص على مدار عام 2018، 

عالوة على ذلك، وتماشيًا مع اتجاهات عام 201٧، من المتوقع أن يستمر 
عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة 
على أنها محاصرة3٦ في االنخفاض على مدار عام 2018� ومع ذلك، ال تزال 
التحديات التي تعرقل إيصال المساعدة اإلنسانية تقلل من إمكانية وصول 

وقد ينزح بعضهم عدة مرات، باإلضافة إلى ٦.1 مليون شخص في حالة 
النزوح المديد� وقد يعود حوالي مليون نازح بشكل تلقائي إلى مناطقهم 

األصلية�34 وتشمل األسباب الرئيسية التي ذكر النازحون أنها تحفز عودتهم 
التحسينات المتصورة في الوضع األمني، والحاجة إلى حماية األصول 

والممتلكات، باإلضافة إلى زيادة الفرص االقتصادية في مناطق المنشأ�35  
ومن المتوقع أن يظل حجم العودة المنظمة ذاتيًا للالجئين من البلدان 

المجاورة منخفضًا نسبيًا مقارنة بعودة النازحين� واستنادًا إلى االتجاهات 
الحالية، تقدر الجهات االعاملة في المجال اإلنساني عودة 200.000 الجئ في 
عام 2018� ومن غير المتصور تسهيل عودة الالجئين إلى أن تتحقق الظروف 
المواتية لعودتهم بأمان وكرامة� وقد أدرجت القطاعات اإلنسانية والشركاء 

هذه التوقعات في تخطيطها، حيثما كان ذلك مناسبًا�

المنظمات اإلنسانية بشكل منتظم إلى األشخاص األكثر ضعفًا� يجب أن 
تكون المساعدات اإلنسانية متاحة لماليين الناس الذين يسعون جاهدين 

لتلبية احتياجاتهم األساسية�

تحركات النازحين مقسمة حسب األشهر )201٦-201٧(

اتجاهات حركة النازح� يف ٢٠١٧اتجاهات حركة النازح� يف ٢٠١٦

(باآلالف)

٢٧٠

١٢٦
١٥٠

١٢٩

١٦٥١٦٤

٩٥

١٣٤

١٨١

١١٣

٢٠٠

٢٥٣

١٢٢
١٣٨

متوسط ۱۸۲

١٢٨
١٣٠

٢٧٥٢٦٢
٢٣٢

٢٦٥

٣٠٥

كانون األولتشرين الثانيتشرين األولتّموزحزيرانأّيارنيسانكانون الثاني أيلولآبآذارشباط

33  اإلشارة إلى أنشطة المنظمات اإلنسانية عبر الحدود في خطة االستجابة اإلنسانية ال يشير إلى تغيير في موقف الحكومة السورية الرسمي بشأن قضية 

العمل عبر الحدود�

34  يشير مصطلح "العودة التلقائية" إلى العودة "ذاتية التنظيم"�

35  المنظمة الدولية للهجرة: نوايا السوريين النازحين داخل البالد� تشرين الثاني/نوفمبر 201٧�

3٦  ال تؤيد الحكومة السورية استخدام كلمتي حصار/محاصرة�
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ومن المحتمل أن يحد هذا السياق من التحسينات في البنية التحتية 
االجتماعية، وإمكانية الوصول إلى األسواق، وتوافر فرص كسب الرزق، في 
معظم أنحاء البالد، مما يعني استمرار اعتماد ماليين األشخاص في سورية 

على المساعدات اإلنسانية�

نطاق االستجابة اإلنسانية وأولوياتها

على هذه الخلفية، تضع خطة االستجابة اإلنسانية في سورية لعام 2018 
استراتيجية لتلبية االحتياجات اإلنسانية التي تم تحديدها في جميع أنحاء 

البالد على مستوى القطاعات وفيما بين القطاعات� وحيث أن االحتياجات 
اإلنسانية في سورية ال تزال مماثلة في نطاقها وشدتها لتلك المسجلة في 
العام الماضي - وفقًا للتحليالت اإلنسانية األخيرة، فإن استراتيجية االستجابة 

لعام 2018 سوف تبني على أساس استجابة عام 201٧ والجهود المبذولة 
حتى اآلن، وتهدف إلى تعزيز الُنُهج المتبعة في التنفيذ متعدد القطاعات 

وتحديد أولويات االستجابة، باإلضافة إلى تحسين جودة جوانب البرامج 
المختلفة، بما في ذلك رصد النتائج�

أهداف االستجابة
تدرك خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 أن حجم ونطاق وشدة جميع 

االحتياجات اإلنسانية في سورية ال تزال تتجاوز قدرة المجتمع اإلنساني على 
االستجابة�

ومع األخذ بعين االعتبار االحتياجات المقدرة  بين القطاعات والخاصة 
بالقطاعات والتي تم تحديدها في جميع أنحاء البالد، باإلضافة إلى القدرات 

والقيود التشغيلية، ، يهدف الشركاء في المجال اإلنساني في عام 2018 إلى 
مساعدة 10.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية المباشرة 

)الهدف( وتقديم 11.2 مليون خدمة من خالل االستفادة من جميع طرق 
االستجابة واألصول� وهذا يعادل حوالي 80 في المئة من المحتاجين 

للمساعدة ويمثل زيادة بنسبة 1٦ في المئة مقارنة بالسنة الماضية�

ومع ذلك، عند تنفيذ استراتيجية االستجابة هذه، قد تشكل بيئة العمليات 
المتغيرة والمتبداة تحديًا لقدرة الجهات االعاملة في المجال اإلنساني على 

تحقيق هذه األهداف بشكل كامل وتحقيق جميع أهداف البرامج ذات 
الجودة� وقد تشمل العوامل التي تحد من القدرات: انعدام األمن الناجم عن 

استمرار األعمال العدائية في عدة أجزاء من البالد، بما في ذلك أعمال 
الكيانات التي يصنفها مجلس األمن على أنها إرهابية، والقيود المفروضة 

على إيصال المساعدات اإلنسانية، ومحدودية التمويل، والقدرات المحدودة، 
ونقص الشركاء على األرض، وتأثير التدابير القسرية االفرادية على استيراد 

المنظمات اإلنسانية للسلع الالزمة لتقديم الخدمات األساسية�

نهج تحديد األولويات
تحدد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 استجابة شاملة تعكس تعقيد 

الحالة اإلنسانية في سورية، حيث احتياجات الناس متعددة ومتشابكة، 
وعادة ما تشمل المجاالت اإلنسانية المنقذة للحياة وسبل العيش والحماية 

والخدمات األساسية� وبالتالي، فإنها تتطلب تموياًل كاماًل لضمان قدرة 
الجهات االعاملة في المجال اإلنساني على تنفيذ مجمل االستجابات 

القطاعية والمتعددة القطاعات التي خططت لها� وفي الوقت نفسه، 
زًا لتحديد األولويات  تتضمن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 منهجًا ُمعزَّ

يهدف إلى ضمان تلبية أشد االحتياجات أواًل، أو في مراحل رئيسية معينة 
أثناء التنفيذ� ويسترشد نهج تحديد األولويات هذا باعتبارين رئيسيين هما: 1( 
معايير متعلقة  بهشاشة وحماية المجموعات السكانية المعرضة للخطر، 2( 

الشدة الجغرافية لالحتياجات القطاعية أو فيما بين القطاعات على حد سواء�

معايير هشاشة وحماية المجموعات السكانية المعرضة للخطر:
في جميع المناطق والتدخالت، تهدف البرامج إلى الوصول إلى الفئات 

السكانية والمجتمعات األكثر ضعفًا� ويشمل ذلك سكان المجتمعات 
المحلية األكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء سورية بسبب مزيج من العوامل 

المادية واالجتماعية والبيئية وغيرها؛ واألشخاص الذين يواجهون احتياجات 
خاصة، مثل كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة واألشخاص ذوي 
اإلعاقة والنساء الحوامل أو المرضعات والنازحين؛ وكذلك األشخاص الذين 

يواجهون صعوبات اقتصادية ومخاطر محددة أخرى، مثل االفتقار إلى 
الوثائق الرسمية أو التعرض لمخاطر المتفجرات ، والسكان في مناطق 

خطوط المواجهة المتغيرة )انظر دليل معايير الحماية والضعف في المرفق 
األول(�

تطور أعداد المحتاجين للمساعدة في المناطق التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها

تطور أعداد المحتاجين للمساعدة في المناطق التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها محاصرة

٢٢٠٢٤١

٤٤٠٤٢٢
٤٨٦

٥٩٠
٦٤٣٦٢٤

٥٤٠

٤١٩

٩٧٤

٣٩٣
٢١٢

(باأللف) (بالمليون)

٢٫٩٨

٤٫٤٤
٤٫٦٤

٥٫٤٧

٤٫٦٤٫٥٤٫٦ ٤٫٨ ٤٫٧

٣٫٥

٢٠١٧ ٢٠١٧٢٠١٦ ٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٥٢٠١٤ ٢٠١٤

كانون
الثاني

كانون
الثاني

كانون
الثاني

كانون
الثاني

أّيار أّيار حزيرانحزيران تّموزحزيران تّموز تشرينتّموز
األول

تشرين
األول

تشرين
األول

كانون
األول

كانون
األول

آذار آذار أيلولآذار أيلول أيلول
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املجموعات السكانية املعرضة للخطر

األشخاص الذين يعيشون يف املناطق التي 
تصنفها األمم املتحدة عىل أنها محارصة 
ويصعب الوصول إليها، حيث حرية الحركة 
وإمكانية الحصول عىل الخدمات محدودتان بشكل 

كب  وصعبة للغاية.

املجتمعات املثقلة باألعباء،
�ا يف ذلك املناطق التي تيرس الوصول إليها حديثاً، 

حيث يتعرض جميع السكان (�ا يف ذلك املجتمعات 

املضيفة والنازحون) إىل تحديات متزايدة تعيق الوصول 

إىل الخدمات وسبل العيش والفرص االقتصادية. 

عائدون تلقائياً / منظمون ذاتياً،
غالباً ما يحتاجون إىل مساعدة محددة ومخصصة 

لتجنب النزوح الثانوي أو اللجوء إىل اسرتاتيجيات 

التكيف الضارة كأساس لعودتهم إىل ديارهم.

النازحون حديثاً
الذين فروامن األع·ل العدائية، ومن املحتمل أن 

يواجهوا احتياجات فورية وحادة خالل مراحل النزوح 

األولية.

النازحون الذين يعيشون يف مخي�ت 
املالذ األخ¦ ومواقع ومراكز اإليواء 

الج�عية،
والذين لديهم قدرة محدودة عىل الوصول إىل الخدمات 

األساسية، وحيث قد تكون حرية الحركة محدودة.

األشخاص الذين يتعرضون ألع�ل عدائية 
عالية الكثافة 

ويعيشون يف مناطق ملوثة باملتفجرات.

اعترافًا بوجود أناس في حاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية في جميع 
أنحاء سورية - ومع االنتباه إلى االعتبارات الخاصة بكل قطاع على حدة - 

حددت المنظمات المشاركة ستة معايير تؤثر على االستضعاف وتشير إلى 
أكثر االحتياجات حدة في جميع القطاعات� وُتستخدم هذه المعايير لتحديد 

أولويات المساعدة والحماية:

الفئات الست ذات األولوية المشار إليها أعاله هي فئات واسعة من 
األشخاص المحتاجين للمساعدة تتخلل جميع القطاعات� ويعكس هذا 

التحليل نهجًا قائمًا على االحتياجات بداًل من النهج القائم على الحالة لفهم 

االحتياجات وترتيب أولوياتها� كما يدرك أنه، على مستوى أكثر دقة، من 
المحتمل أن تتفاوت مستويات الضعف الفردية / األسرية داخل هذه 

المجموعات السكانية ذات األولوية، إذ يتطلب األطفال والشباب والمسنون 
والنساء والفتيات واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوو اإلعاقة 

والمصابون أو األشخاص المنتمون إلى فئات سبل العيش المختلفة، عناية 
خاصة عند تخطيط االستجابة وتحديد أولوياتها )انظر اإلرشادات الخاصة 

بالضعف والحماية في المرفق 1(�
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شدة االحتياج
سوف يسترشد التوزع الجغرافي لشدة االحتياج� بتصنيف شدة االحتياجات 
المشتركة بين القطاعات وتحليل شدة االحتياجات في كل قطاع على حدة�

يحدد التصنيف المشترك بين القطاعات )انظر الخريطة أدناه 3٧( مستويات 
الشدة، التي غالبًا ما تشير إلى احتمال الحاجة إلى أشكال مختلفة من 

المساعدة تتراوح بين المناطق التي تعاني من أشد األضرار الكارثية حيث 
يواجه الناس بشكل عام احتياجات البقاء الفورية، إلى المناطق التي فيها 
متطلبات لتقديم خدمات محددة وحاجة إلى سبل العيش� ويستند هذا 

التصنيف إلى عدة مؤشرات متعددة القطاعات تعتبر ذات تأثير مباشر على 
سكان تلك المناطق، بما في ذلك كثافة األعمال العدائية، وعدد النازحين 
الجدد، ونسبة أعداد النازحين والعائدين إلى أعداد الناس في المجتمعات 

المضيفة، وإمكانية الحصول على السلع والخدمات األساسية، باإلضافة إلى 
وجود آليات تكيف� وتشير المناطق التي تسجل أعلى مستويات لشدة 

الحاجة إلى الحاالت التييكون نطاق وعمق االحتياجات أكبر�

تشير تحليالت االحتياجات القطاعية إلى شدة االحتياجات في جميع أنحاء 
البالد وذلك وفقًا لمؤشرات قطاعية محددة، مثل سوء التغذية وانعدام 

األمن الغذائي وإمكانية الحصول على خدمات الصحة والمياه والتعليم 
والحماية� وتسلط هذه التحليالت الضوء على األماكن التي تتطلب تدخالت 
خاصة بكل قطاع على حدة، لكن هذه المواقع ليست دائمًا نفس المواقع 
التي تعاني من أشد االحتياجات المشتركة بين القطاعات، والتي تزال تحتاج 

الستجابة مركزة لكل قطاع على حدة� 38

سوف تسترشد جهود االستجابة في إطار خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
2018 بشدة االحتياجات وأنواعها، وستستخدم أنسب طرق االستجابة، 

اعتمادًا على فرص الوصول المتاحة�

وبالنظر إلى الطبيعة الديناميكية المتوقعة 
والمتغيرة باستمرار للوضع في سورية، سيظل 
الشركاء بحاجة إلى المرونة لالستجابة للتغيرات 

في السياق واالحتياجات وإمكانية الوصول�

منطقة تديرها قوة
األمم المتحدة
لمراقبة فض

االشتباك

التصنيف المشترك بين القطاعات

مشكلة معتدلة (١٦٫٩٨٤(

مشكلة كبيرة (٨٥٣٫٦٢٦(

مشكلة شديدة (٦٫٠٠٩٠١٧٨(

مشكلة حادة (٤٫١١٥٫٩٧٠(

مشكلة حرجة (٨١٧٫٣٤٧(

مشكلة كارثية (١٫٣٣٢٫٤٦١(

مناطق غير المأهولة بالسكان

شدة االحتياجات المشتركة بين القطاعات حتى آب/أغسطس 201٧

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في الخرائط الموجودة في خطة االستجابة اإلنسانية ال تعني تأييدًا أو قبواًل رسميًا من قبل األمم المتحدة�

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية - استنادًا إلى بيانات شدة االحتياج المشتركة بين القطاعات

3٧  ال تعترف الحكومة السورية بالحدود الموجودة في الخرائط المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018، وال تعترف بتحديد مستويات الشدة التي تستخدمها األمم المتحدة وشركاؤها�

https://hno-syria�org :38  تتوفر تفاصيل عن تحليل شدة احتياجات القطاعات في فصول القطاعات المدرجة في هذه الوثيقة، وكذلك في اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2018� اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2018 متاحة على الموقع التالي
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االستجابة المنسقة متعددة القطاعات

تم تطوير سلسلة من ُنُهج "االستجابة المشتركة والمتعددة القطاعات" 
)انظر الملحق الثاني لالطالع على التفاصيل( بهدف تعزيز استجابة منسقة 

متعددة القطاعات لألشخاص الذين يعتبرون من األكثرضعفًا و احتياجًا 
للمساعدة في المناطق التي تعاني من شدة االحتياجات� وال يوفر هذا 

صورة كاملة عن االستجابة المتوقعة، ولكنه يسلط الضوء بداًل من ذلك على 
المناطق التي ستتكامل فيها االستجابات القطاعية بغرض الحد من معدالت 

إذا سمحت إمكانية الوصول، ستركز جهود 
االستجابة على توفير اإلمدادات اإلنسانية 
المنقذة للحياة، بما في ذلك المساعدات 

الغذائية والتغذية المنقذة للحياة واإلمدادات 
الصحية، باإلضافة إلى توفير مواد اإلغاثة 
األساسية، مثل أدوات الطبخ والبطانيات 

والمالبس� ومن المخطط أيضًا دعم عالج 
الصدمات والرعاية الصحية الطارئة، وإعادة إنشاء 

سلسلة التبريد و أنشطة اتلقيح، وإصالح 
الشبكات لزيادة توافر المياه الصالحة للشرب 

وتوزيع مواد التعلم� وسُتستكمل هذه الجهود 
بتوفير خدمات الحماية تماشيًا مع استراتيجية 

اعتمادًا على الموقع والوضع، تتنوع جهود 
االستجابة للنازحين الذين يعيشون في مواقع 

المالذ األخير بين األشخاص الذين يمرون عبر 
المواقع وأولئك الذين يبقون لفترات طويلة� فيما 

يتعلق بالعابرين، ستظل جهود االستجابة 
محدودة مع التركيز على األنشطة اإلنسانية 

المنقذة للحياة، مثل توزيع السلع األساسية على 
مستوى األسر، بما في ذلك الحصص الجاهزة 

لألكل والمغذيات الدقيقة ومواد اإلغاثة 
األساسية، التي تشمل مجموعات لوازم النظافة 

النسائية� وباإلضافة إلى ذلك، ستشمل األولويات 
أيضًا توفير الخدمات األساسية من خالل نقل 

المياه بالشاحنات في حاالت الطوارئ، والمراقبة 
الصحية والدعم الصحي في حاالت الطوارئ من 

يعتبر النازحون حديثًا مستضعفين بشكل خاص 
في المراحل األولى من النزوح� وعلى غرار النازحين 

الذين يقيمون في مواقع المالذ األخير، ستركز 
جهود االستجابة على توفير اإلمدادات اإلنسانية 

المنقذة للحياة على الفور، بما في ذلك حصص 
الطعام الجاهزة لألكل والسلل الغذائية ومواد 
اإلغاثة األساسية لألسر األكثر ضعفًا، بما في 

قطاع الحماية� وتشمل هذه الخدمات االستجابة 
لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، 

وتدخالت حماية الطفل، والتخفيف من مخاطر 
المتفجرات عن طريق التوعية بالمخاطر، ودعم 
األفراد للحصول على الوثائق المدنية الرسمية، 
وتسجيل الوقائع المدنية، والجهود التي تبذلها 
مؤسسات الدولة في هذا الصدد في المناطق 

التي تتوفر فيها بعض الخدمات الحكومية ولكنها 
غير كافية لتغطية االحتياجات�39 وسيتم تنفيذ 

أنشطة سبل العيش ومدخالت الثروة الحيوانية 
المناسبة لتعزيز االكتفاء الذاتي بين السكان 

المتضررين�

خالل العيادات المتنقلة� وستشمل جهود 
االستجابة أيضًا التحقق من واإلبالغ عن تنقالت 

السكان   والظروف المعيشية في مواقع 
النازحين� وسُتستكمل جهود االستجابة الشاملة 

من خالل وجود أنشطة حماية متنقلة أو ثابتة، مع 
تنفيذ تدخالت مصممة حسب الحالة وتغير 

التحركات� في حاالت اإلقامة المطولة، سيتم 
توسيع هذه الجهود لتشمل تكرار توزيع السالل 

الغذائية وبرامج سبل العيش للفئات األكثر ضعفًا، 
و تقديم خدمات أكثر استدامة، بما في ذلك 

خدمات حماية أكثر شمواًل من خالل مرافق ثابتة 
لجميع السكان النازحين الباقين في المواقع، 

وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي والتعليم�

ذلك مجموعات لوازم النظافة النسائية وسلسلة 
من تدخالت الحماية األولية في حاالت الطوارئ� 

سُيدّعم تقديم الخدمات األساسية من خالل 
دعم قدرات مقدمي الخدمات المتاحين في 
قطاعات الصحة والمياه واإلصحاح والحماية 
والتعليم في المناطق التي تستضيف هؤالء 

النازحين الجدد�

الوفاة والمراضة المفرطة� كما تسهل تحديد المدخالت من أجل تحسين 
االستجابات المتكاملة التي تهدف إلى تلبية االحتياجات األكثر إلحاحًا 

المتعلقة بالحماية وإنقاذ الحياة والمحافظة عليها� سوف يتم االنخراط مع 
مؤسسات الدولة السورية وفقًا لميثاق األمم المتحدة ووفقًا لما ورد في 

القرار A/RES/182 ويحكمه إطار االتفاقيات المبرمة بين الدولة السورية 
S/ ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، فضاًل عن القرار

�2393/RES

1� االستجابة اإلنسانية لألشخاص الذين 
يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم 

المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول 
إليها:

2� االستجابة اإلنسانية للنازحين في مخيمات 
ومستوطنات المالذ األخير ومراكز العبور 

والمراكز الجماعية: 40

3� االستجابة اإلنسانية للسكان النازحين 
حديثًا )خارج المواقع(:

39  ما لم ُيذكر خالف ذلك، تشمل "الحماية" تدخالت العنف القائم على التوع االجتماعي وحماية الطفل واألعمال المتعلقة باأللغام�

40  تشير مخيمات المالذ األخير، والمستوطنات غير الرسمية، ومراكز العبور ومراكز اإليواء الجماعية إلى المواقع التي ُتستخدم فقط كتدابير المالذ األخير، بعد أن يكون النازحون قد استنفدوا جميع األصول المالية 

واالجتماعية األخرى�
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وسوف يسترشد الشركاء في المجال اإلنساني 
الذين يفكرون في دعم عودة النازحين والالجئين 

المنظمة ذاتيًا بالصكوك الدولية ذات الصلة� 42

وفي إطار هذه المعايير، سيركز دعم العائدين 
)النازحين والالجئين العائدين المنظمين ذاتيًا على 

حد سواء( في الغالب على نهج مجتمعي 
لتسهيل استئناف الخدمات االجتماعية 

واألساسية الحيوية، وتلبية االحتياجات بناءًا على 
مستوى ضعف األفراد / األسر وحالتهم� 43

سيتم تقديم الدعم من خالل األنشطة التي 
تهدف إلى ترميم المنازل، وتوفير المياه 

والخدمات األساسية )خاصة الصحة والتعليم(، 
وإعادة تأسيس سبل العيش، وتقديم الدعم 

المتخصص )بما في ذلك العنف القائم على النوع 
االجتماعي( وحماية الطفل والدعم النفسي 

واالجتماعي )لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
في مجال الحماية(، ودعم إعادة تفعيل الخدمات 
االجتماعية الحيوية )مع اإلشارة بشكل خاص إلى 

الوثائق المدنية( لدعم السلطات الوطنية وتقديم 
المشورة القانونية بشأن قضايا المساكن 

واألراضي والممتلكات، بما يتماشى مع اإلطار 
القانوني الوطني والمعايير الدولية� كما سيتم 
تقديم توعية بمخاطر المتفجرات وإجراء مسوح 

التلوث بهاو إزالة المتفجرات الخطرة عند الحاجة� 
عند الضرورة، سوفيولى االنتباه عند تقديم 

المساعدة لألفراد ذوي االحتياجات ومواطن 
الضعف الخاصة�

تم تضمين دعم لالجئين العائدين في خطة 
االستجابة اإلنسانية� وستهدف األنشطة إلى 

في المناطق التي تستضيف عددًا كبيرًا من 
النازحين أو العائدين مقارنة بالسكان المضيفين، 

سيكون من الضروري توفير دعم مجتمعي 
لتسهيل الوصول إلى فرص كسب العيش 
والخدمات األساسية التي قد تعمل فوق 

طاقتها� وتشمل األنشطة المتوقعة إنشاء 
وتوسيع خدمات الحماية وكذلك الجهود الرامية 
إلى بناء قدرات مقدمي خدمات الصحة والمياه 
والمرافق الصحية والتعليم القائمة� كما يمكن 
تقديم بعض المساعدات إلى األشخاص األكثر 

ضعفًا بهدف إصالح أماكن اإليواء� وسُتستكمل 
التدخالت المجتمعية بتقديم المساعدة إلى 

األسر )نازحين ومن المجتمعات المضيفة على حد 
سواء ( على أساس االحتياجات الفردية الخاصة�

ملحوظة: من بين األشخاص الذين تم تحديدهم 
على أنهم في أمس الحاجة للمساعدة، من 

دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تلبية االحتياجات 
الخاصة بالالجئين العائدين المنظمين ذاتيًا والبدء 
في إعداد االستجابة إذا ما تطورت األوضاع في 

سورية، بحيث يمكن أن تتم  إعادة الالجئين 
الطوعية بأمان وكرامة، بما يتماشى مع القانون 
الدولي لالجئين وقانون ومعايير حقوق اإلنسان، 

وكذلك الصكوك الدولية ذات الصلة المتفق 
عليها� وتشمل األنشطة الرئيسية الخاصة بعودة 

الالجئين ضمان تمتع الالجئين العائدين بفرص 
متكافئة للحصول على الخدمات، مع تقديم دعم 

خاص إلى الالجئين العائدين األكثر ضعفًا، 
واألنشطة األخرى المطلوبة بسبب الوضع الخاص 
لالجئين العائدين� وستكمل هذه األنشطة الدعم 

المستمر للعائدين )نازحين والجئين( مع التركيز 
على النهج المجتمعي لتيسير استئناف الخدمات 

االجتماعية واألساسية الحيوية، باإلضافة إلى 
تلبية االحتياجات الفردية / العائلية المحددة 

األخرى� لمزيد من التفاصيل حول االستجابة، يرجى 
االطالع على صفحة 31 في الجزء الثاني�

المرجح أن يندرج األشخاص الذين يتعرضون 
ألعمال عدائية عالية الكثافة ويعيشون في 
مناطق ملوثة بالمتفجرات  تحت واحدة من 

الفئات المذكورة أعاله، وبالتالي، سوف يؤخذون 
بعين االعتبار كما يقتضي�

وتعكس استراتيجيات االستجابة القطاعية 
مساهمات القطاعات في ُنُهج االستجابة 

المشتركة هذه وأرقام التخطيط المرتبطة بها، 
باإلضافة إلى احتياجات كل قطاع المحددة في 
التحليالت القطاعية� توجد تفاصيل إضافية حول 

جهود االستجابة في استراتيجيات القطاعات 
المرفقة�

ستقوم المراكز المختلفة بتطوير التفاصيل 
التشغيلية وترتيبات التنسيق في مناطق عملياتها 

حول مجاالت التركيز هذه على مدار العام�

4� االستجابة اإلنسانية للعائدين تلقائيًا / 
المنظمين ذاتيًا:

5� المجتمعات المثقلة باألعباء:

41  وفقًا للشروط المحددة فضمن "إطار الحلول الدائمة "وفقًا للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، فإن الظروف اآلمنة تشمل: السالمة على المدى الطويل، واألمن وحرية الحركة، ومستوى المعيشة الالئق، وإمكانية الحصول على الوظائف وسبل العيش، واستعادة المساكن واألراضي والممتلكات، وإمكانية الحصول 

على الوثائق، ولم شمل األسرة، والمشاركة في الشؤون العامة، وإمكانية الحصول على سبل االنتصاف والعدالة الفعالة�

42  تشمل هذه الصكوك مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي� بالنسبة لعودة الالجئين، سوف يسترشد الشركاء في المجال اإلنساني باتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع الالجئين� الحكومة السورية ليست طرفًا في اتفاقية 1951� تعتبر مواد متعددة من هذه االتفاقية من القانون العرفي�

43  فيما يتعلق بالالجئين العائدين، يشمل هذا المساعدة القطاعية غير القاصرة على تلبية االحتياجات الناشئة بسبب فترة اللجوء�

قد يكون عدد العائدين تلقائيًا آخذًا في االزدياد، 
لكن الظروف العامة 41 للعودة اآلمنة والكريمة 

والمستدامة ليست متوفرة بعد في العديد من 
المناطق السورية. ومع ذلك، تشير األدلة إلى أن 

عودة النازحين والالجئين المنظمة ذاتيًا تحدث 
في العديد من المناطق التي انخفض أو توقف 

فيها مستوى األعمال العدائية ، وأصبح الوصول 
إليها أكثر سهولة. وقد كانت تلك العودة 

باألساس منظمة ذاتيًا وتعتمد على المساعدة 
الذاتية، ولكنها ال تخضع للرصد المفصل 

الضروري. وتولد حركات العودة هذه مجموعة 
متنوعة من االحتياجات )بما في ذلك في 

مجاالت المأوى والخدمات األساسية والوثائق 
المدنية والمساكن واألراضي والممتلكات( التي 

تفوق في كثير من األحيان قدرة الجهات 
المكلفة بالمسؤولية على االستجابة. وكما هو 

الحال مع األشخاص اآلخرين المحتاجين 
للمساعدةممن ال يزالون نازحين أو تأرثينا باألزمة ، 

ستواصل الجهات االعاملةالعاملة في المجال 
اإلنساني تلبية احتياجات األشخاص الذين يختارون 

العودة من تلقاء أنفسهم.
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االستجابة اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين المتضررين

ُيعد الالجئون الفلسطينيون أيضًا من بين المجتمعات األكثر تضررًا 
من األزمة، ومن المتوقع أن يستمر تأثرهم بشدة في عام 2018� 
ومن بين 438,000 الجئ فلسطيني متبقين في سورية )من أصل 

55٦,000 الجئ مسجل في 2011(، ال يزال 418,000 بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية مستمرة ويعتمدون على األونروا لتلبية 

متطلباتهم الحيوية والوفاء بحقوقهم األساسية�

ال تزال األونروا هي مقدم المساعدات الرئيسي لالجئين 
الفلسطينيين، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية� ومن خالل 

شبكتها التشغيلية المستجيبة، والتي تضم أكثر من 200 مرفق 
و4,000 موظف في جميع أنحاء البالد، ستواصل األونروا تنفيذ 

البرامج اإلنسانية من خالل نهج متعدد القطاعات يضم مزيجًا من 
خدمات الوكالة األساسية والمساعدة في حاالت الطوارئ، مثل 
النقود والغذاء والمواد غير الغذائية والمأوى والتعليم والصحة 

وخدمات الحماية والمياه واإلصحاح واإلصالح الطارئ للبنى التحتية 
التابعة لألونروا� وسيتم التركيز بشكل خاص على الالجئين 

الفلسطينيين المستضعفين، مثل حوالي 254,000 الجئ فلسطيني 
نزحوا داخل البالد، و28,900 يقيمون في المناطق التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها وذوي 

االحتياجات الخاصة�

التأهب:

نظرًا لتقلب األوضاع وخصائص المناطق الجغرافية المختلفة، سيستمر 
استكمال خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 - وفقًا للممارسة الحالية - 

بخطط التأهب واالستجابة على أساس المناطق، والتي تركز على المناطق 
التي تشهد مخاطر عالية / احتياجات جوهرية تتطلب نهج تخطيط أكثر تحديدًا 

وتفصياًل ومصمما خصيصًا لها� وسيستمر وضع خطط االستعداد 
واالستجابة هذه على أساس المناطق في إطار األهداف االستراتيجية 

العامة لخطة االستجابة اإلنسانية�

الشاملة  القضايا 

تحليل مخاطر الحماية 44
ما يزال تحليل مخاطر الحماية جزءًا أساسيًا وإلزاميًا من عملية التطوير 

والتدقيق في استراتيجية ومشروعات كل قطاع في خطة االستجابة 
اإلنسانية لعام 2018� وذلك  بناًء على الممارسة التي تم تأسيسها في خطة 
االستجابة اإلنسانية لعام 201٧، وبعد المراجعة اإليجابية لفرص الممارسات 

والتوافق واألثر والرصد في جميع القطاعات، 45وال يزال تحليل مخاطر 

الحماية جزءًا من استراتيجية أكبر لتحسين معايير الحماية في كافة مراحل 
االستجابة اإلنسانية وتعزيز تخفيف المخاطر المتمثلة في تعريض الناس 

لألذى نتيجة لجهود االستجابة اإلنسانية في سورية�

مواصلة الجهود للتغلب على القيود المفروضة على 
الوصول

ال تزال تحديات الوصول هي العائق الرئيسي الذي يحول دون إيصال 
المساعدات اإلنسانية ذات الجودة، خاصة على الخطوط األمامية� ولمواجهة 
تحديات الوصول، سوف ينخرط الشركاء في المجال اإلنساني بشكل أكبر في 

جهود المناصرة  القائمة على المبادئ بشأن األطر التنظيمية والمبادئ 
اإلنسانية، والتحليل الدقيق إلمكانية الوصول عبر المراكز وإدارة المخاطر 
األمنية، وضمان االستخدام االستراتيجي للتمويل اإلنساني، وتبني تدابير 

لتعزيز االستجابة وقدرات الرصد الخاصة بالشركاء الوطنيين، الذين عادة ما 
يعملون بشكل أكثر مرونة في المناطق التي يصعب الوصول إليها� تتطلب 

الجهود المبذولة للحفاظ على إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية وتوسيع 
نطاقها قبواًل متزايدًا للعمل اإلنساني، وذلك تماشيًا مع الفقرات ذات الصلة 

في قرار الجمعية العامة رقم 182/4٦، ويتطلب كذلك التعاون والتنسيق 
الفعال مع السلطات السورية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية�

44  يرتبط هذا القسم بالكامل بالعمليات الداخلية لألمم المتحدة وشركائها في المجال اإلنساني�

45  تم إجراء تحليل مخاطر الحماية من قبل كل قطاع وشريك في خطة االستجابة اإلنسانية من خالل تحليل وثيق لألهداف واألنشطة القطاعية في سياق استجابة سورية، وبدعم فني من قطاع الحماية� من خالل هذا التحليل، يمكن للقطاعات والشركاء تحديد مخاطر اآلثار السلبية المحتملة غوير المقصودة للتدخالت 

http://www�( معايير اسفير "الحماية المبدأ 1: تجنب تعريض الناس لمزيد من األذى نتيجة ألفعالك )المخطط لها، وإجراء تعديالت للتخفيف من هذه المخاطر أومنعها� يعتبر هذا التحليل عنصرًا أساسيًا في المبدأ اإلنساني المتمثل في "عدم إلحاق الضرر"� تم إجراء تحليل مخاطر الحماية بناًء على اإلرشادات التالية: 1

avoid-exposing-people-to-further-harm-as-aresult-of-your-actions-1-spherehandbook�org/en/protection-principle/( 2: دليل حماية النازحين، الجزء الرابع "مخاطر الحماية: الوقاية والتخفيف واالستجابة"�

المصدر: األونروا، أيلول/سبتمبر 201٧
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مبادرة ال جيل ضائع 

4٦  سيتم تنفيذ هذين النهجين من خالل إطار التعليم ومنهجيته�

4٧  مساحة للشباب والمراهقين لكي يصبحوا شركاء نشطين في تحديد التحديات المجتمعية وفي تصميم وتطوير وتنفيذ التدخالت الالزمة لمواجهة هذه التحديات�

تستند مبادرة ال جيل ضائع على ثالثة ركائز أساسية - التعليم وحماية الطفل 
وبرنامج المراهقين والشباب - وتشمل برامج ُقطرية مشتركة ودعوة 

مشتركة على المستويين اإلقليمي والعالمي من قبل الشركاء في المجال 
اإلنساني بهدف تعزيز الدعم المقدم لألطفال والشباب المتضررين من أزمتي 

سورية والعراق، مدركة ضرورة سالمتهم ورفاههم وتعليمهم كأساس 
لمستقبل سورية والمنطقة�

في عام 2018، سوف تبني الجهود المبذولة في إطار ركيزة التعليم على 
أساس برامج العام الماضي وسوف تواصل تعزيز توفير التعليم الرسمي وغير 

الرسمي من خالل النظم القائمة� سيكون هناك تركيز مزدوج على زيادة 
فرص الحصول على التعلم لألطفال غير الملتحقين حاليًا بالمدارس من خالل 

التعلم السريع، وتحسين االعتماد، وتوسيع نطاق خدمات التعليم والتعلم 
الذاتي، وتحسين جودة التعليم ونتائج التعلم� من المسلم به أنه، بالنظر إلى 
عبء إصابات األطفال الناجمة عن األعمال العدائية، يجب إيالء اهتمام خاص 

إلمكانية وصول األطفال المتأثرين إلى البرامج التعليمية  �

في عام 2018، سوف تلبي ركيزة حماية الطفل احتياجات 5.5 مليون طفل 
يحتاجون إلى الحماية في جميع أنحاء سورية� وبناًء على استثمار السنوات 

السابقة، سيكون الهدف الرئيسي هو توسيع مدى الوصول وتحسين جودة 
خدمات حماية الطفل المتخصصة لألطفال األكثر عرضة للخطر والناجين من 

العنف واالستغالل وسوء المعاملة� وسيشمل ذلك األطفال غير 
المصحوبين بذويهم الذين يحتاجون إلى خدمات تعقب وإعادة توحيد األسرة، 

فضاًل عن خدمات إعادة إدماج األطفال الذين جندتهم واستخدمتهم 
الجماعات المسلحة�

في إطار ركيزة المراهقين والشباب، سيعمل شركاء مبادرة "ال جيل ضائع" 
على تعزيز التدخالت الخاصة بالفتيان والفتيات الذين ينتقلون إلى مرحلة 

البلوغ ويحتاجون إلى فرص لتعزيز مهارات قابلية التوظيف، والتفكير النقدي، 
والقدرة على الصمود، والرفاه العاطفي والجسدي، والمشاركة اإليجابية مع 

العالم من حولهم� وستشمل ُنُهج البرامج الرئيسية التدريب على المهارات 
الحياتية، والتدريب المهني المجتمعي، 4٦ والتدريب على إنشاء المشاريع، 

وشبكات دعم األقران ، ومختبرات االبتكار، والرياضة من أجل التنمية، 
وتدخالت الفنون االجتماعية،4٧ والتوجيه، وتمويل التدخالت االجتماعية 

وبرامج ريادة األعمال، والبحوث التشاركية�

تصوير: اليونيسف
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تدهورت أحوال النساء بشكل كبير في بعض المناطق في سورية منذ بدء 
األزمة جراء عوامل مثل التعرض للعنف والنزوح والفقر والبطالة المتزايدة 

بسبب التدابير القسرية االفرادية، مما يعرضهن للخطر على نحو متزايد� 
وتشير التقديرات إلى أن نسبة اإلناث إلى إجمالي السكان قد ارتفعت من 49 

في المئة إلى 51 في المئة، ووصلت إلى 5٧ في المئة بين النازحين� وقد 
أجبرت األزمة الكثير من الشباب على الفرار من البالد للبحث عن فرص 

اقتصادية في أماكن أخرى� وتتحمل المرأة الكثير من األعباء االقتصادية 
وتكافح لضمان سبل العيش لنفسها وألسرتها� ولذلك، فإنه من الضروري 

التأكد من أن المساعدة اإلنسانية  تراعي االحتياجات والمخاوف الخاصة 
بالنساء والفتيات والفتيان والرجال لتحقيق تأثير أكثر أهمية على حياتهم� 

ويجب أن تتكيف البرامج مع مواطن الضعف الخاصة وفرص وصول األفراد 
والمجتمعات من أجل تقليل خطر التعرض للعنف وتعزيز القدرة على الصمود� 

 

وكمبدأ عام، تلتزم أطراف العمل اإلنساني تمامًا بإدماج النوع االجتماعي 
في التقييمات والتخطيط التشغيلي واالستراتيجي، وكذلك في جهود 
االستجابة والرصد� تم استعراض جميع المشروعات المدرجة في خطة 

االستجابة اإلنسانية وفقًا لمؤشر النوع االجتماعي المحدد من لجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت )IASC( والمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة 

بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي�48 وبناًء على التقدم المحرز في 
أعوام 2015 و201٦ و201٧ في تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر، 

وسوف ُتبذل جهود متزايدة لجمع واستخدام وتحليل مثل هذه البيانات 
ودمجها في التخطيط والتنفيذ�

سيبذل الشركاء في المجال اإلنساني المزيد من الجهود في عام 2018 من 
أجل تحسين آلية منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين واالستجابة لهما، ال 

سيما من خالل تدريب وتوعية العاملين في المجال اإلنساني والمجتمعات 
المحلية المتضررة، وكذلك إنشاء آليات للكشف ولتقديم الشكوى� 50

يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة باألزمة بشكل كبير؛ فهم يواجهون عقبات خاصة 
تعيق الوصول إلى الدعم والخدمات المنقذة للحياة ويواجهون أشكااًل 

متعددة ومتشابكة من التمييز والتهميش� ويؤدي هذا إلى زيادة مستويات 
العجز الطويل المدى، والضيق النفسي واالجتماعي، وتدهور الصحة�

ومن حيث المبدأ، تلتزم الجهات االعاملة في المجال اإلنساني بالدمج الكامل 
العتبارات العمر واإلعاقة في التقييم والتخطيط االستراتيجي والتشغيلي، 

فضاًل عن جهود االستجابة والرصد� وسوف ُتبذل جهود لضمان التشاور مع 
األشخاص الذين يعانون من نقاط ضعف ذات صلة بالعمر والعجز بهدف إدراج 
احتياجاتهم وشواغلهم في االستجابة� وسوف يكون االنخراط مع مؤسسات 
الدولة السورية متماشيًا مع ميثاق األمم المتحدة، ووفقًا لما ورد في القرار 

A/RES/182/4٦، وسيحكمه إطار االتفاقات المبرمة بين الدولة السورية 
S/ ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، باإلضافة إلى القرار

�2393/RES

منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل الجهات االعاملةالعاملة النوع االجتماعي
49 :)PSEA( في المجال اإلنساني

العمر واإلعاقة:

48  دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول العنف القائم على النوع االجتماعي )2015(�

49  يرتبط هذا القسم بالكامل بالعمليات الداخلية لألمم المتحدة وشركائها في المجال اإلنساني�

�)13/2003/ST/SGB( "50  سُتبذل هذه الجهود وفقًا لنشرة األمين العام "التدابير الخاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
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تمت استشارة السكان المتضررين أثناء عمليات تحديد االحتياجات والتخطيط 
من خالل سلسلة من المشاورات الفردية ومناقشات مجموعات التركيز التي 
ُأجريت في جميع أنحاء البالد: وبالتنسيق، عند اإلمكان، مع مؤسسات الدولة 

السورية� وتكشف التغذية الراجعة التي تم الحصول عليها من خالل هذه 
المشاورات عن وجهات نظر متنوعة بشأن النتائج اإلنسانية للسكان 

المستهدفين الذين يعيشون في مناطق مختلفة من البالد، ويقدم مصدرًا 
قيمًا للمعلومات  للشركاء في مجال اإلغاثة الستخدامه عند تطوير آليات 

وبرامج استجابة أكثر فعالية وكفاءة ومسؤولية في جميع أنحاء البالد� وتم 
تعميم آليات لتوليد تغذية راجعة منتظمة من األشخاص والمجتمعات 

المحلية المتضررة واتخاذ تدابير تصحيحي بمقتضاها، بالتعاون مع الحكومة 
السورية عند اإلمكان   في مختلف المشاريع واألنشطة المخطط لها في 

خطة االستجابة اإلنسانية�

تعتبر المنظمات اإلنسانية الوطنية من مقدمي الخدمات األساسيين في 
سورية، وقد تطورت قدراتها بشكل كبير خالل السنوات الست الماضية� 

وبينما تتركز جهودها اليوم على االستجابة لحاالت الطوارئ، سيكون لهذه 
المنظمات في المستقبل دور في إعادة إعمار سورية  التي تقودها 

الحكومة� ومن ثم، تؤكد خطة االستجابة اإلنسانية على التزام المجتمع 
اإلنساني المستمر بتطوير قدرات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية 

الوطنية عن طريق التدريب والتوجيه والدعم المالي من خالل صندوق 
االستجابة القطري اإلنساني ومبادرات أخرى� كما سيعمل الشركاء الدوليون 
بشكل متزايد على التعلم من الخبرة "على أرض الواقع" والمعرفة السياقية 

للشركاء الوطنيين بهدف تطبيق المعايير الدولية على السياق السوري�

ُأدرجت البرامج الموجهة نحو القدرة على الصمود واإلنعاش المبكر في خطة 
االستجابة اإلنسانية لعام 2018� 52 وسيسترشد بها نهج البرامج ذات الجودة 
الذي ينفذه جميع الشركاء، سعيًا للحد من درجة وتكرار اعتماد المجتمعات 
المحلية على المساعدات اإلنسانية الخارجية لتغطية احتياجاتها األساسية، 

كلما أمكن ذلك� ولتحديد مدى مساهمة التدخالت المدرجة في خطة 
االستجابة اإلنسانية في تحقيق القدرة على الصمود، تم إضافة  تقييم ذاتي  

ل"مؤشر الصمود"  ًا في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018� حيث يطلب 
من الشركاء تحديد مدى تلبية التدخل الحتياجات المجتمعات المتضررة؛ 

ودعمه لالعتماد على الذات و   جهود اإلنعاش المبكر لألسر والمجتمعات 
المحلية )على سبيل المثال، من خالل تحسين الوصول إلى سبل العيش 

والبنية التحتية المجتمعية والخدمات االجتماعية األساسية(؛ ويسهم في 
تعزيز جودة السلع والخدمات اإلنسانية المقدمة�

لقد استرشدت االستجابة اإلنسانية الحالية بالتجربة القائمة والممارسة 
الجيدة في البرامج الموجهة نحو القدرة على الصمود في سورية� وسوف 
تلتزم جميع أنشطة الصمود بالمبادئ اإلنسانية واعتبارات الحماية� وال تزال 

تدخالت التنمية وإعادة اإلعمار مكملة لخطة االستجابة اإلنسانية�

االتغذية الراجعة ومشاركة السكان المتضررين 51

تنمية القدرات

القدرة على الصمود في خطة االستجابة اإلنسانية:

51  في هذه الوثيقة، تشير اللغة المذكورة أعاله إلى مفهوم "المسؤولية أمام السكان المتضررين" وفقًا لتوجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت� الحكومة السورية ال تعتبر هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو تؤثر على سلطتها بأي شكل من األشكال� 

52   يشير مصطلح البرامج الموجهة نحو القدرة على الصمود إلى البرامج التي تهدف إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية وفي الوقت نفسه، الحد من االعتماد على المساعدة الخارجية وتقوية اعتماد السكان المتضررين على أنفسهم� اإلنعاش المبكر هو نهج يلبي احتياجات التعافي التي تنشأ خالل المرحلة اإلنسانية من حالة 

الطوارئ باستخدام آليات إنسانية تتماشى مع مبادئ التنمية� ويمّكن الناس من استخدام فوائد العمل اإلنساني الغتنام فرص النمو والتنمية، وبناء القدرة على الصمود، وإنشاء عملية مستدامة للتعافي من األزمة� ُيعد اإلنعاش المبكر نهجًا لالستجابة اإلنسانية يركز، من خالل التنسيق المحّسن، على تعزيز القدرة على 

الصمود وإعادة بناء القدرات أو تعزيزها، واإلسهام في حل، وليس تعقيد، المشاكل القائمة منذ زمن طويل والتي ساهمت في ظهور األزمة، وأيضًا مجموعة من البرامج المحددة لمساعدة الناس على االنتقال من االعتماد على اإلغاثة اإلنسانية إلى مرحلة التنمية� )مجموعة العمل العالمية لإلنعاش المبكر(�
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رصد 

سوف يواصل المجتمع اإلنساني تعزيز المسؤولية عن المساعدات المقدمة من خالل الرصد واإلبالغ عن تأثير 
ومدى وصول االستجابة�

االستجابة

طوال عام 201٧، مّكن المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية من 
تحقيق فهم أكثر عمقًا لالحتياجات واالستجابة والثغرات في جميع أنحاء 

سورية� وتم تعزيز إدارة المعلومات والتحليل والرصد بشكل كبير داخل 
القطاعات وفيما بينها  على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية� وسوف 

يستمر تطوير هذا النظام في عام 2018� وسوف تستمر القطاعات أيضًا في 
تحسين أنشطة الرصد وإدارة المعلومات الخاصة بها لضمان إيصال 

المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها عند الحاجة إليها� 
وسوف يحتفظ الفريق التوجيهي االستراتيجي بالمسؤولية عن رصد المبادئ 

المتفق عليها والتي تقوم عليها خطة االستجابة�

إطار رصد االستجابة

سيتم رصد التقدم المحرز مقابل أهداف ونتائج خطة االستجابة اإلنسانية 
باستخدام اإلطار المدرج في خطة االستجابة اإلنسانية للنتائج المشتركة بين 

القطاعات   ونتائج وأهداف وأنشطة ومؤشرات كل قطاع على حدة )انظر 
المرفق 4(� إن الرصد المنتظم للنتائج المحققة مقابل الموارد المخصصة 

ضروري لتحسين الشفافية والمسؤولية تجاه جميع الجهات المعنية� وسوف 
يساعد على توفير قاعدة أدلة التخاذ القرارات وسد الثغرات وتعديل خطط 

االستجابة�

رصد القطاعات

تستند أهداف ومخرجات ومستهدفات ومؤشرات القطاعات على األهداف 
االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية والنتائج المشتركة بين القطاعات 

ذات الصلة� تعكس مؤشرات النتائج مجموع مساهمات مشاريع أعضاء 
القطاعات، وذلك لتلخيص األنشطة األساسية وتسليط الضوء على 

اإلنجازات الرئيسية للقطاع� ويوفر هذا مؤشرًا عما إذا كان القطاع يسير على 
الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه والوصول إلى مناطق جغرافية مختلفة� 

وسيتم استخدام مؤشرات من الخطط القطاعية لرصد مدى الوصول إلى 
�)4Ws( المحتاجين على أساس شهري

اإلبالغ

سوف تكون بيانات الرصد متاحة للجمهور على موقع االستجابة اإلنسانية 
شهريًا� وسوف يصدر تقرير الرصد الدوري )PMR( في شهر تموز/يوليو 

وسيصدر تقرير نهاية العام في شباط/فبراير 2019 لتسليط الضوء على التقدم 
المحقق مقابل األهداف المحددة� وسوف تشمل هذه التقارير بيانات 

منقحة وتحاليل لتعديل التخطيط لالستجابة ولكي تسترشد بها القرارات 
االستراتيجية� وسوف تناقش األمم المتحدة النتائج التي توصلت إليها تقارير 

الرصد الدورية مع الحكومة السورية وتستعرض التقدم المحرز على أساس 

ربع سنوي�

إجراءات التحقق والرصد المطلوبة

ال تزال إجراءات التحقق الواجبة والرصد، على مستوى المنظومة وعلى 
مستوى المنظمات الفردية، أمرًا أساسيًا لصون المبادئ اإلنسانية وضمان 

المسؤوليةعن العمل اإلنساني تجاه جميع الجهات المعنية�

وعلى هذا النحو، التزمت الجهات  اإلنسانيةاالعاملة في االستجابة اإلنسانية 
لسورية باتباع خط أساس لمعايير الرصد في جميع البرامج اإلنسانية وطرق 

االستجابة، بما يتماشى مع المعايير الدولية أو يتجاوزها� وينبع أساس 
إجراءات التحقق المطلوبة من المبادئ اإلنسانية المتمثلة في اإلنسانية 
والحياد وعدم التحيز واالستقالل، ويتم تنفيذها في جميع المراكز طوال 

دورة البرامج اإلنسانية�

تم تطوير مجموعة متنوعة من آليات الرصد لتحقيق هذه الغاية:

1. رصد شحنات اإلغاثة اإلنسانية إلى سورية - آلية الرصد التابعة لألمم 
المتحدة

تخضع المساعدات اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة عبر الحدود إلى 
الضوابط والتوازنات اإلضافية التي توفرها آلية الرصد التابعة لألمم المتحدة 

)UNMM(� تم إنشاء آلية الرصد التابعة لألمم المتحدة تحت سلطة األمين 
العام لألمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس األمن الدولي رقم 21٦5� مشيرًا إلى 

مبادئ ميثاق األمم المتحدة - بما في ذلك االلتزام بسيادة الجمهورية 
العربية السورية واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها - يتطلب القرار ]���[ أن 
"آلية الرصد تقوم، بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسورية، بمراقبة تحميل 

جميع شحنات اإلغاثة اإلنسانية التي ترسلها الوكاالت اإلنسانية التابعة 
لألمم المتحدة وشركاؤها المنفذون ]���[ من أجل المرور إلى سورية عبر 

المعابر الحدودية المأذون بها مع إخطار األمم المتحدة إ للسلطات السورية، 
من أجل تأكيد الطابع اإلنساني لشحنات اإلغاثة هذه"� ويتم إدخال بيانات 
الرصد ذات الصلة في قاعدة بيانات آلية الرصد التابعة لألمم المتحدة من 

أجل تسهيل اإلبالغ اإلضافي، على سبيل المثال مدخالت إلى تقارير األمين 
العام�

ويطلب قرار مجلس األمن رقم 2393 )201٧( إلى األمين العام مراجعًة خطيًة 
مستقلًة للعمليات اإلنسانية التي تضطلع بها األمم المتحدة عبر الحدود في 

غضون ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويتضمن ذلك تقديم توصيات 
بشأن سبل زيادة تعزيز آلية الرصد التابعة لألمم المتحدة، مع األخذ بعين 
االعتبار آراء األطراف المعنية، بما في ذلك السلطات السورية والبلدان 
المعنية المجاورة لسورية والوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة 

وشركاؤها المنفذون�
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2. معلومات عن تقديم المساعدة اإلنسانية في سورية - من يقوم 
بماذا وأين ومتى

يجمع كل قطاع على مستوى المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في 
سورية معلومات حول من يقوم بماذا وأين شهريًا ويقوم مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية بتحليلها إلنتاج تحليل شهري لنطاق الوصول المشترك بين 
القطاعات� تم تصميم قواعد البيانات الخاصة بمن يقوم بماذا وأين ومتى، 

التي تحتفظ بها القطاعات ويجمعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 
لتوفير معلومات أساسية بشأن المنظمات )من( التي تقوم بتنفيذ األنشطة 

)ماذا( في أي مكان )أين( وفي أي فترة )متى(� وتعتبر هذه المعلومات 
ضرورية لمنسقي القطاعات والمنظمات من أجل تنسيق أنشطتهم بفعالية، 

بغية تحقيق أهدافها في الوقت المناسب والحد من الثغرات واالزدواجية� 
يتضمن نهج من يقوم بماذا وأين ومتى أنشطة تضطلع بها وكاالت األمم 

المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والسورية� ويتم تقسيمها حسب 
الطريقة والموقع على مستوى المجتمع المحلي، ونوع المساعدة أو 

الخدمة، وعدد المستفيدين � وتشمل المساعدات المقدمة في سورية من 
خالل جميع وسائل االستجابة� وُتنشر تحليالت القطاعات والتحليالت 

المشتركة بين القطاعات لهذه البيانات لكي تصبح متاحة للعامة كل شهر�

3. إجراءات التحقق المطلوبة:

مدونة قواعد السلوك

ُيطلب من المنظمات غير الحكومية المشاركة في خطة االستجابة اإلنسانية 
أن ُتظهر، ضمن أمور أخرى، التزامها بالمبادئ اإلنسانية، وفق مبادئ 

العمليات المشتركة ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالحركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء االستجابة لألزمات، 

فضاًل عن الجودة والمسؤولية في العمل اإلنساني، بما في ذلك استخدام 
ميثاق اسفير اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة للكوارث�

رصد األموال

ُيعد رصد البرامج اإلنسانية في سورية، في جميع طرق االستجابة، ملزمًا 
تعاقديًا وفقًا التفاقيات صارمة بين المانحين والشركاء والمنظمات الشريكة، 

كما هو الحال مع كل البرامج اإلنسانية في العالم� وتساعد هذه اإلجراءات 
على ضمان المساءلة أمام جميع الجهات المعنية�

وتتطلب تحديات العمل في السياق السوري من الجهات االعاملة اإلنسانية 
تبني معايير معززة إلجراءات التحقق الواجبة والرصد، مع التركيز على ثالثة 

مجاالت:

تقييم القدرات: كثيرًا ما يجري المانحون تقييمات لقدرات الشركاء � 1
الماليين المحتملين لتحديد ما إذا كان الشريك يمتلك مستوى كافيًا 

من القدرات من حيث الخبرات المؤسسية واإلدارية والمالية والتقنية� 
يحدد التقييم جدول اإلنفاق األكثر مالءمة، واستراتيجية الرصد، 

ومتطلبات إعداد التقارير المالية والبرنامجية، باإلضافة إلى خطة 
التدقيق المالي� بناًء على تقييم القدرات، ُيعطى الشركاء مستويات 

مخاطر تحدد الحد األدنى من آليات الرقابة المطبقة في جميع مراحل 
دورة إدارة المنحة� كما يتم التحقق من الشركاء المحتملين من خالل 

فحوص األهلية واالمتثال ، باإلضافة إلى ضمان توافق مبادئ الشركاء 
وطرق عملهم مع المبادئ اإلنسانية� وباإلضافة إلى ذلك، يتم تدقيق 
حسابات المشاريع بشكل منتظم من قبل مراجعي حسابات مستقلين 

لضمان االستقالل ومكافحة الفساد�

آليات الرقابة: طورت العديد من المنظمات اإلنسانية آليات رقابة قوية � 2
لضمان االمتثال وحماية الموظفين والشركاء والمستفيدين� وتشمل 

األمثلة على ذلك استخدام الرموز لحجب هوية المستفيدين والتغذية 
الراجعة من الشركاء المحليين وتأسيس آليات تمكن المستفيدين من 

اإلبالغ بشكل مغفل عن األمور المتعلقة بتوزيع المساعدات اإلنسانية� 
وباإلضافة إلى ذلك، سيتم الرصد في مراحل مختلفة من تنفيذ 

المشروع باإلضافة إلى تبني عمليات الشراء التي تستخدم مصادر 
متعددة� كما يتم توفير الدعم للشركاء إلجراء الرصد في مرحلة ما بعد 

التوزيع وما بعد الخدمة�

تعزيز قدرة الشركاء: يعتبر دور الشركاء من المنظمات غير الحكومية � 3
السورية 53 عاماًل حاسمًا في العمل اإلنساني داخل سورية، حيث أن 

الكثير من البرامج أو الرصد أو تقييم االحتياجات يتم من خالل 
المنظمات المحلية الموجودة في بعض المناطق التي يتعذر الوصول 

إليها في سورية� أعطت هذه المنظمات الدولية األولوية لدعم 
الشركاء، مع التركيز على بناء القدرات كاستثمار، ال يهدف فقط إلى 

زيادة الفعالية في تقديم المساعدة والخدمات، ولكن اعتراًفا بأهمية 
إجراءات التحقق الواجبة والرصد الذي يقوم به الشركاء� ويشتمل هذا 

الدعم على حلقات التغذية الراجعة لضمان اتخاذ تدابير تصحيحية 
وإضفاء الطابع المؤسسي على األدوات المالئمة للسياق ودعم تحليل 

البيانات والتدريب على الرصد والتقييم، باإلضافة إلى التوجيه�

منتج االستجابة اإلنسانية يف إطار املنهج املتكامل االستجابة 

اإلنسانية يف سورية

تقرير الرصد

ملحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية

خطة االستجابة اإلنسانية

٢٠١٨٢٠١٩

كانون
الثا�

كانون
الثا�

ترشين�ّوزحزيرانأيّارنيسان
األول

ترشين
الثا�

كانون
األول

أيلولآبآذارشباط

53  تعترف الحكومة السورية فقط بالجهات االعاملة اإلنسانية الدولية والوطنية والمنظمات غير الحكومية التي قامت بتسجيلها والموافقة عليها وإخطار األمم المتحدة بذلك� ومع ذلك، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة التابعين لألمم المتحدة، فإن األمم المتحدة تدرك أن 

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي تعمل دون تحيز وبدوافع إنسانية بحتة، يجب أن تستمر في تقديم مساهمة هامة في االستجابة اإلنسانية في سورية، واستكمال الجهود الوطنية والدولية األخرى )A/RES/182/4٦، فقرة 5 ) )1991، بما في ذلك في إطار قرارات مجلس األمن 2139 )2014(، 

و21٦5 )2014(، و2258 )2015(، و2322 )201٦(، و2393 )201٧(� وينطبق هذا على جميع اإلشارات إلى مثل هذه المنظمات في جميع أجزاء خطة االستجابة اإلنسانية�
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موجز عن

االحتياجات واألهداف والمتطلبات
أشخاص بحاجة للمساعدة 

13.1 مليون   

أشخاص مستهدفون

10.5 مليون
مساعدة مباشرة

11.2 مليون تقديم خدمات

متطلبات )دوالر أمريكي(

3.5 مليار

٣٫٤ مليار دوالراملجموع

 ١,٣٤٤,٦٦٤,٠٣٧ 

 ٤٧٥,٥٣٩,٤٩٢ 

 ٤٥٩,٢٤٨,١٢١ 

 ٢٩٤,٥٧٨,٠٧٩ 

 ٢٦٥,٤٥٣,٠٢١ 

 ٢١٩,٩٤٤,٠٠٩ 

 ١٧٣,٤٧٦,٧١٥ 

 ٧٠,٠٨٩,٦٧٦ 

 ٥٦,٨١٠,٦٦١ 

 ٣٠,٦١٩,٥٤٨ 

 ١٦,٤٩٨,٧٤٠ 

 ٨٧٠,١٧٠ 

   -  

األمن الغذا�

املأوى / املواد غ� الغذائية 

الصحة 

الح�ية 

التعليم 

املياه واإلصحاح 

اإلنعاش املبكر وسبل العيش

التغذية 

التنسيق 

تنسيق وإدارة املخي�ت  

الخدمات اللوجستية

االتصاالت يف حاالت الطوارئ 

غ� محدد

املتطلبات (دوالر أمري�) املجموعة القطاعية/القطاع

ملحوظة: تقتصر المشروعات المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 على إطار زمني للتنفيذ مدته عام واحد، أو تعكس 

القسم الممتد على 12 شهر من المشاريع المتعددة السنوات  � وال ُتظهر المتطلبات المالية المذكورة أعاله سوى التكاليف 

المرتبطة بالتنفيذ في عام 2018� ويتم تشجيع الجهات المانحة على االستمرار في دعم التمويل المرن والمتعدد السنوات للمشاريع 

اإلنسانية في سورية�

القضايا الشاملة:

أدرجت مشاريع خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 عددًا من السمات 
لتسهيل تحليل مدى اهتمام المشروعات باألولويات الشاملة المتفق عليها� 

وفقًا لهذا التحليل:

تشمل 100 % من المشاريع تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف�

يسهم أكثر من ٦8 % من المشاريع بشكل كبير في تحقيق المساواة بين 

الجنسين، بما في ذلك ما يقرب من 9 % تعزز المساواة بين الجنسين 
باعتبارها الهدف الرئيسي للمشروع�

ما يقرب من 95 % من المشاريع المقّدمة موجهة لدعم القدرة على 
الصمود، ونحو 55 % تدعمها بقوة�

تستهدف 93 % من المشاريع الشباب، منها 4٦ %   تستهدف أكثر من 50 % 
من الشباب كمستفيدين�

تشمل 20 % من المشروعات المقدمة تدخالت نقدية� ومن بين هذه 
المشاريع، سُيستخدم 50 % في المتوسط من المتطلبات للمساعدات 

المالية المشروطة والمحددة�
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عواقب 

من المرجح أن يؤدي المزيد من تخفيض التمويل في عام 2018 وما يتبعه من ترتيب أولويات االستجابة إلى 
تعطيل األنشطة اإلنسانية المنقذة للحياة بنطاقها الحالي� كما سيحد من قدرة الجهات االعاملة في المجال 

اإلنساني على االستثمار في حلول أكثر كرامة واستدامة تحد من االعتماد على المساعدات اإلنسانية� كما 
ستتأثر البرامج ذات الجودة، ال سيما في القطاعات التي تتطلب مستويات عالية من الموارد البشرية 

المتخصصة� ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مواطن الضعف وتدهور الحالة اإلنسانية العامة، فضاًل عن تدهور 
جودة التدخالت� ويمكن أن يكون لمثل هذا السيناريو تأثير على استقرار البلد والمنطقة األكبر على المدى 

الطويل�

نقص التمويل

ستتعرض حياة ورفاهية الناس في المناطق التي تصنفها األمم 
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها لخطر فوري. ستتعرض 

صحة آالف األطفال المتأثرين بسوء التغذية الحاد للمخاطر، وقد تصبح 
حياتهم في خطر أو قد يعانون من إعاقات إدراكية طويلة المدى� كما ستؤثر 
اإلمدادات الغذائية غير الكافية على السكان بشكل عام في هذه المناطق، 

مثل النساء الحوامل والمسنين واألشخاص الذين يعانون بالفعل من فقر 
مدقع� قد ال يتيسر تقديم رعاية صحية عاجلة، بما في ذلك عالج الحاالت 

األكثر خطورة أو إجالؤها�

سيعاني النازحون الجدد من نقص الخدمات األساسية وقلة الفرص 
المتاحة لدعم أنفسهم. قد ال يحصل أكثر من 1.3 مليون طفل دون سن 

الخامسة على لقاحات، خاصة في ضوء كثرة تنقل الناس واحتمال انتشار 
األمراض� كما ستزداد مخاطر األمراض المنقولة عن طريق المياه في 

مخيمات ومستوطنات النازحين� وسوف تتناقص المساعدات المنقذة للحياة 
في مجال المأوى والمواد غير الغذائية�

سوف تتقلص الفرص المتاحة للناس إليجاد حل دائم للنزوح الطويل 
األجل. قد يقلل اآلالف من النازحين الذين ال يملكون خيارًا آخر من استهالك 
الطعام أو يستهلكون الطعام الذي ال يمنحهم فوائد غذائية كافية� وقد ال 
يتمكن ماليين النازحين من الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية المنقذة 

للحياة� وسيتم تخفيض التدخالت األكثر تكلفة وتعقيدًا، مثل دعم المأوى� 
وقد ال يحصل حوالي 200.000 شخص ممن يعانون من إصابات أو إعاقات 
و٦50.000 شخص مسّن في سورية على الرعاية الضرورية المحافظة على 

الحياة�

سوف تصبح المجتمعات المثقلة باألعباء أكثر اعتمادًا على المساعدات 
وتنخرط في أساليب ضارة للبقاء على قيد الحياة. ستزداد نسبة األسر 

التي تبيع األصول اإلنتاجية أو تضطلع بأعمال استغاللية بهدف البقاء على 
قيد الحياة� وقد تضطر األسر المعرضة لخطر انعدام األمن الغذائي إلى 

االعتماد على المعونة، وسيصبح شراء السلع من خالل القطاع الخاص باهظ 
التكلفة بالنسبة للكثير من الناس الذين يعيشون في سورية� قد ال تحصل 
حوالي 3 ماليين امرأة على الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية األساسية� 

ومن شأن نقص التمويل الطويل األجل للتعليم أن يقلص فرص األطفال في 
المستقبل وفرص المجتمع السوري ككل في التعافي من األزمة�

سيصبح األشخاص العائدون إلى ديارهم أكثر ضعفًا. وقد ال تكون 
الخدمات األساسية، مثل شبكات المياه، متوفرة، مما سيجعل العيش على 
الكفاف أكثر صعوبة على العائدين، وسيتضاءل اعتمادهم على أنفسهم في 

غياب سبل العيش والفرص االقتصادية، واألشخاص الذين ربما يكونون 
قادرين على العودة إلى ديارهم قد ال يتمكنون من العودة بسبب األضرار 

التي لحقت بالمأوى والبنية التحتية�

قد يواجه األشخاص الذين يتعرضون ألعمال عدائية مكثفة أو الذين 
يعيشون في مناطق ملوثة بالمتفجرات  تهديدات لسالمتهم الجسدية 

والنفسية. ستنخفض التوعية بكيفية تحديد والتعامل مع مخاطر المتفجرات  
، مما سيعرض آالف األشخاص للخطر، ال سيما األطفال والعائدون� ولن 

يكون الدعم النفسي متوفرًا لألشخاص الذين يتعرضون للعنف الشديد، مما 
سيحد من قدرة الناس على التأقلم والتعافي�
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الحماية  المحتاجون للمساعدة

13.3مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

28٧مليون

المستهدفون

54

9.٧مليون

عدد الشركاء

٦٦

تحليل 55

على الرغم من الزيادة الكبيرة التي طرأت على استجابات 
وخدمات ووجود قطاع الحماية5٦ في عام 201٧، يواجه 

الناس في سورية العديد من احتياجات الحماية 
المنتشرة، والحادة في بعض المناطق، والتي ال تزال 
تفوق قدرات االستجابة� وال يزال المدنيون معرضين 

لمخاطر الحماية المتعلقة بتأثير األعمال العدائية 
والعواقب الطويلة األجل لألزمة� في 9٧ في المئة من 

المجتمعات التي تم تقييمها، تم اإلبالغ عن حدوث 
مشكلة واحدة على األقل5٧ تتعلق بالحماية�58 لقد 

أسفرت األعمال العدائية المستمرة منذ عدة سنوات 
عن زيادة التلوث بمخاطر المتفجرات التي ستظل تهدد 

حياة المدنيين والعودة اآلمنة للنازحين والالجئين� وأدت 
األعمال العدائية الممتدة إلى تعطيل الخدمات 
وشبكات األمان المجتمعية العادية، وفي بعض 

المواقع، إلى تعطل مؤسسات سيادة القانون� وما زالت 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألزمة تؤدي إلى بعض 

المواقف التي تضطر فيها األسر واألفراد إلى اللجوء إلى 
استراتيجيات التكيف الضارة�59 وال تزال الصدمة والضائقة 

النفسية تؤثر بشكل كبير على السكان� وال تزال خدمات 
الحماية المتعددة والمتخصصة ضرورية ومطلوبة�٦0 

وفي هذا السياق، يظل االعتماد على المساعدة 
اإلنسانية مالذًا رئيسيًا لجميع السكان المتضررين� ومع 

ذلك، ال يزال تقديم المساعدة يواجه تحديات مثل 
االفتقار إلى الوثائق المدنية مما يؤثر على إمكانية 

الحصول على المساعدة؛ وعدم كفايةالمساعدات   
لتلبية االحتياجات؛ وبدرجة أقل، حاالت التمييز 

واالستبعاد واالستغالل الجنسي والمضايقات� وتنتشر 
العودة على نحو متزايد ، ال سيما بين النازحين ، رغم أن 

الظروف ال تعتبر دائمًا مالئمة وفقًا للمعايير الدولية 
ذات الصلة�

يسبب االفتقار إلى الوثائق المدنية وفقدانها شواغل 
فورية وطويلة األجل� ويشمل هذا تقييد إمكانية 

الحصول على المساعدة اإلنسانية والخدمات األساسية، 
مثل التعليم والصحة، وحرية الحركة، وتسجيل الوقائع 

المدنية، والقدرة على تسجيل معامالت األراضي وإثبات 
الملكية� ومن المتوقع أن تظل قضايا المساكن 

واألراضي والممتلكات، بما في ذلك تلك المتعلقة برد 
الممتلكات والتعويض، تشكل تحديًا متعلقًا بالنزوح 

والعودة�

54   تم تطوير اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية )HNO( لعام 2018 من قبل وكاالت األمم المتحدة والشركاء، 

وهي تدعم خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018� في حين تهدف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية إلى 

توفير التحليل والبيانات اإلنسانية الموحدة التي تساعد على إرشاد التخطيط االستراتيجي المشترك، فإن العديد من 

األرقام المقدمة في هذه الوثيقة ُتعد تقديرات تعتمد على منهجيات غير مكتملة وجزئية في بعض األحيان� وقد 

أبدت الحكومة السورية تحفظاتها بشأن بعض النتائج التي توصلت إليها اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية� 

وينطبق هذا على جميع أجزاء هذه الوثيقة�

55  تم توفير البيانات المذكورة في هذا القسم من قبل القطاعات اإلنسانية� وقد أبدت الحكومة السورية 

تحفظاتها على هذه النتائج، وينطبق هذا على جميع أقسام الوثيقة�

5٦  مع إدراك أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية األساسية عن حماية المدنيين� تعرف اللجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت الحماية بأنها "جميع األنشطة التي تستهدف تحقيق االحترام الكامل لحقوق الفرد، وفقًا 

لنص وروح القوانين ذات الصلة )أي القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي 

لالجئين(" )سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لحماية النازحين 1999(�

5٧  تستند بيانات قطاع الحماية إلى مفهوم الحدوث وتكرار الحدوث�  سئل األشخاص الذين تم مسحهم في 

المجتمعات المحلية التي تم تقييمها عن 13 من مخاطر الحماية وعما إذا لم تحدث, حدثت أحيانًا، في بعض األحيان، 

أو بكثرة  لألشخاص الذين ينتمون للفئات السبعة للسكان� يشير مفهوم الحدوث إلى قضايا وقعت أحيانًا، في 

بعض األحيان، أو بكثرة  لفءة أو أكثر من فئات السكان�  

58  ، اللمحة العامة عن احتياجات الحماية بحسب  المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية لعام 2018، 

الفصل الثاني، 1� ملخص معلومات الخط العلوي، ب� لمحة عامة عن قضايا الحماية، ص 9-8� 

59 اللمحة العامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية لعام 2018، الفصل 

الثاني، 2� تحليل مفصل للمؤشرات، 2-2 آليات التكيف، ص 35�

٦0  تم تحديد الحاجة إلى مجموعة متنوعة من خدمات الحماية في المجتمعات المحلية التي أبلغت أن الخدمات 

إما غائبة أو غير كافية� واعُتبرت خدمات حماية الطفل والمراكز المجتمعية والخدمات الخاصة باألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن والتوعية بمخاطر المتفجرات من بين التدخالت األكثر إلحاحًا )اللمحة العامة عن احتياجات 

الحماية لعام 2018، الفصل الثاني، 2-4 خدمات الحماية، ص 41(�

-خريطة شدة اإلحتياجات +
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ال يزال األطفال يتحملون مخاطر حماية متعددة 
وانتهاكات خطيرة لحقوقهم من جراء األزمة� ويؤثر 

النزوح المستمر والتعرض للعنف والفقر المتزايد 
واستمرار عدم القدرة على الحصول على الخدمات وحتى 

على الضروريات األساسية، ال سيما في المناطق التي 
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة، بشدة على 
رفاه األطفال� وال تزال االنتهاكات الجسيمة٦1 لحقوق 

الطفل مصدر قلق بالغ� تؤدي هذه البيئة التي ال تلبي 
االحتياجات النفسية واالجتماعية للعديد من الفتيات 
والفتيان  إلى تجارب تنطوي على كرب نفسي عميق� 

ازداد تجنيد األطفال واستخدامهم بحدة في بعض 
المناطق؛ حيث ُيستخدم األطفال، وال سيما األوالد 

المراهقون، في األدوار القتالية وكذلك في أدوار الدعم� 
وتمثل عمالة األطفال٦2 خطرًا كبيرًا في مجال الحماية، 

خاصة عندما تكون في أسوأ أشكالها، مثل التجنيد 
والتسول والبحث عن الخردة المعدنية�٦3 كما يعكس 

االنفصال عن مقدمي الرعاية نموذجًا من االنفصال 
الطوعي والقسري٦4 المؤدي إلى ترك بعض األطفال 
دون ترتيبات رعاية آمنة ويؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات 

تعقب وجمع شمل األسرة� وفي بعض الحاالت، تتعرض 
الفتيات والفتيان، بمن فيهم المراهقون واألطفال ذوو 

اإلعاقة لخطر أشكال أخرى من العنف واإليذاء واإلهمال 
واالستغالل في منازلهم ومدارسهم وأماكن عملهم 

وفي المجتمعات المحلية�، نظرًا لضعفهم بشكل خاصة، 

يعّرض التهديد الذي تمثله المتفجرات في المناطق 
الملوثة حياة الماليين من الناس للخطر� وتتسبب 

المتفجرات في تلك المناطق في إصابات ووفيات، وفي 
الحد من الوصول اآلمن إلى الخدمات، وإعاقة توصيل 

المساعدات اإلنسانية� وبينما يتعرض جميع السكان في 
المناطق الملوثة للخطر، فإن األطفال، وال سيما الفتيان 

والعمال الزراعيون واألشخاص المتنقلون، معرضون 
للخطر بشكل خاص�   ال يزال استخدام البنية التحتية 

الرئيسية في هذه المناطق ، مثل الطرق والمساكن 
والمدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه/الصرف 

الصحي واألراضي المنتجة المخصصة لإلسكان 
والمستوطنات، غير آمن بسبب التلوث الذي يعمق اآلثار 

االجتماعية واالقتصادية لألزمة ويضعف بشدة فرص 
التعافي� 

استراتيجية استجابة القطاع

يلزم الوصول المنتظم والهادف إلى األشخاص 
المتضررين، باإلضافة إلى قوة عاملة إنسانية تتمتع 

بمهارات متزايدة ودعم وإشراف، لتنفيذ تدخالت حماية 
فعالة وجيدة� في عام 201٧، واصل القطاع توسيع 

نطاق التدخالت المجتمعية وزيادة قدرته على 
االستجابة لحاالت الطوارئ واالستجابة المتنقلة� ٦5 ومع 

ذلك، فإن بعض المناطق في البلد التي تشتد فيها 
االحتياجات، بما في ذلك المناطق التي تصنفها األمم 
المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها، ال 

يمكن الوصول إليها إال بشكل متقطع، مما يحد من 
إمكانية التفاعل الهادف مع المجتمعات المحلية من 

أجل تنفيذ استجابة فعالة في مجال الحماية� في 
المناطق األخرى التي يمكن الوصول إليها على نحو أكثر 
استدامة، يتطلب مستوى احتياجات الحماية وتعقيدها 
زيادة تدخالت الحماية الجيدة لكي تتم االستجابة على 

نطاق واسع�

في عام 2018، سيواصل القطاع تعزيز نهج مجتمعي 
والبناء على جهود السنوات السابقة، من أجل توحيد 

الخدمات وتوسيع نطاقها من حيث التغطية والجودة� 
وسيشمل ذلك: 1( توسيع شبكة المرافق المجتمعية 

القائمة، مثل المراكز المجتمعية،٦٦  التي تقدم مجموعة 
واسعة من خدمات الحماية، ودعم االعتماد على الذات، 
وتهدف إلى الحد من مواطن الضعف ومخاطر الحماية، 

وتعزيز اإلدماج، واألنشطة التشاركية، وتوفر مساحة 
آمنة لتقديم الخدمات والتفاعل المجتمعي� وتمشيًا مع 
االحتياجات المحددة،٦٧ ينبغي تعزيز االستجابات ألوضاع 

المراهقات واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
السن، بما في ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة� 

ويشكل التوسع في المناطق التي تيسر الوصول إليها 
حديثًا ومواقع النزوح/العودة المتزايدة جزءًا من هذه 

االستراتيجية� 2( زيادة االستجابة من خالل الوحدات 
الخدمية المتنقلة ومتطوعي التوعية، من أجل تحديد 
احتياجات الحماية بسرعة، ويصاحبها إنشاء/تعزيز آليات 
اإلحالة، من خالل الجهود المشتركة التي تبذلها جميع 

الجهات الفاعلة في مجال الحماية� وسوف يكون 
االنخراط مع مؤسسات الدولة  السورية بما يتماشى مع 

 182/A/RES ميثاق األمم المتحدة وحسب القرار
ويحكمه إطار االتفاقيات المبرمة بين الدولة السورية 

S/ ٦1  تشمل االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل: مقتل أو تشويه األطفال؛ تجنيد األطفال أو استخدامهم في القوات والجماعات المسلحة؛ والهجمات على المدارس أو المستشفيات؛ واالغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد األطفال؛ واختطاف األطفال؛ ومنع وصول المساعدات اإلنسانية إلى األطفال� القرار

�)2012( 20٦8/S/RES ،)2011( 20٦8/S/RES ،)2009( 1882/S/RES الذي تم تعزيزه بالقرارات ،)1٦12 )2005/RES

٦2  المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، اللمحة العامة عن احتياجات الحماية لعام 2018، الفصل الثاني، 1� ملخص معلومات الخط العلوي، ب� لمحة عامة عن قضايا الحماية�

٦3  قطاع الحماية، مناقشات مجموعات التركيز�

٦4   المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني )المعيار 13(

يمكن انفصال األطفال عن ذويهم بشكل غير طوعي )عن طريق الخطأ( أثناء الهروب إلى بر األمان، على سبيل المثال، أو أثناء هجوم ما، أو أثناء التحركات السكانية، أو ربما كانوا مختطفين أو متيتمين� وقد ينفصل األطفال عن ذويهم طواعية )بشكل مقصود( إذا أوكل أحد الوالدين بهم إلى شخص آخر، مثل إرسالهم إلى 

مكان أكثر أمانًا�

٦5  التدخالت أو الخدمات المتنقلة / التوعية: التدخالت التي تتم من خالل متطوعي التوعية أو الفرق المتنقلة التي تدمج الموظفين ذوي الخبرة المتنوعة في مجال الحماية لتوسيع نطاق التغطية ليشمل السكان األكثر ضعفًا، الذين ال يستطيعون الوصول بسهولة إلى خدمات الحماية، وللتفاعل بمرونة مع حركات النزوح 

أو العودة الجديدة، وزيادة تحديد االحتياجات واإلحالة وتقديم خدمات الحماية�

٦٦  المراكز المجتمعية هي أماكن عامة آمنة حيث يمكن للنساء والرجال والفتيان والفتيات من خلفيات متنوعة االلتقاء على األنشطة االجتماعية والترفيهية والحصول على خدمات الحماية المتكاملة التي تتراوح بين المساعدة القانونية والتعليم ودعم سبل العيش والدعم النفسي واالجتماعي والوقاية واالستجابة للعنف 

الجنسي والقائم على النوع االجتماعي والطفل تدخالت الحماية، وفقا الحتياجاتهم اإلنسانية� باإلضافة إلى ذلك، فإن المراكز المجتمعية تصل إلى السكان موضع االهتمام وتقوم بأنشطة زيادة الوعي�

٦٧   انظر المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، اللمحة العامة عن احتياجات الحماية لعام 2018، الفصل الثاني )آليات التكيف( والفصل الرابع )خدمات الحماية(�

هدف الحماية الثاني

تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في 2
المجال اإلنساني والجهات 

المسؤولة والشبكات المجتمعية 
لتقييم احتياجات ومخاطر الحماية 

وتحليلها والوقاية منها�

هدف الحماية األول

تحسين دعم حماية األشخاص 1
المتضررين من األزمة من خالل 

تدخالت الحماية المجتمعية 
والفردية المستهدفة التي تستند إلى 

االحتياجات الفردية ومن خالل المناصرة 
مع الجهات المسؤولة�

هدف الحماية الثالث

حصول الناجين من العنف القائم 3
على النوع االجتماعي على خدمات 

متخصصة ذات جودة في هذا 
المجال واتخاذ تدابير لمنع مخاطر العنف 
القائم على النوع االجتماعي والحد منها�

هدف الحماية الرابع

الحد من تأثير المتفجرات الخطرة� 4

هدف الحماية الخامس

ضمان فرص متزايدة وأكثر إنصافًا 5
لحصول الفتيان والفتيات على 

تدخالت جيدة لحماية الطفل في 
المواقع المستهدفة، بما يتماشى مع 

المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل 
اإلنساني�
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S/ ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، باإلضافة إلى القرار
RES/2393؛ 3( زيادة الوعي القانوني والمشورة القانونية بشأن الوثائق 

المدنية وقضايا المساكن واألراضي والممتلكات، بما في ذلك الدعم الفني 
المستمر لمؤسسات الدولة؛٦8 4( تمديد وتحسين الدعم النفسي 

واالجتماعي وإدارة الحاالت�

وسيكون االنخراط مع القطاعات األخرى عنصرًا أساسيًا في التصدي 
للتحديات المتعلقة بالحصول على المساعدة اإلنسانية )على سبيل 
المثال، فيما يتعلق بنقص/فقدان وثائق الحالة المدنية والنظر في 

االحتياجات المحددة للفئات المستضعفة(�

الوقاية وتخفيف المخاطر

ستظل الوقاية من مخاطر الحماية جزءًا هامًا من استجابة القطاع، من 
خالل: 1( توسيع نطاق رصد تقييم الحماية، لتحديد االحتياجات وإرشاد 

البرامج؛ 2( االستمرار في مبادرات بناء قدرات الجهات المعنية، بمن فيهم 
المكلفون بالمسؤولية والجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية المجتمع 

المحلي، لتحديد/تخفيف المخاطر وتحسين جودة الخدمات؛ 3( تعزيز الُنُهج 
والخدمات المجتمعية من خالل التوعية والمبادرات المجتمعية؛ 4( توفير 

الدعم االجتماعي واالقتصادي األساسي لألفراد الذين اعتمدو أشكال 
من التكيف الضارة؛ 5( دعم القطاعات / الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى 

من خالل التوجيه والتحليل العملي؛ ٦( المناصرة مع الجهات المعنية 
إلرشاد وتعزيز االستجابة لمخاطر الحماية المحددة� يجب أن يكون 

االنخراط مع مؤسسات الدولة السورية بما يتماشى مع ميثاق األمم 
المتحدة وحسب القرار A/RES/182 ويحكمه إطار االتفاقيات المبرمة بين 

الدولة السورية ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، باإلضافة 
�2393/S/RES إلى القرار

خدمات الحماية واالستجابة

سوف تستمر تدخالت الحماية على أساس نهج متكامل ذي جودة� ال 
تزال المراكز المجتمعية وآليات التوعية أداة أساسية لمد يد العون من 

خالل نهج تشاركي شامل� وتشمل أنواع الخدمات ما يلي: 1( المساعدة 
المستهدفة ألشخاص ذوي احتياجات محددة؛ 2( الدعم النفسي 

االجتماعي، بما في ذلك التدخالت األساسية )مثل األنشطة الترفيهية 
والمبادرات المجتمعية( واإلسعافات األولية النفسية في حاالت 

الطوارئ واالستجابات المنظمة والمتخصصة )مثل إدارة الحاالت(؛ 3( 
األنشطة التي تتصدى للتحديات المتزايدة المتعلقة بوثائق األحوال 

المدنية وقضايا المساكن واألراضي والممتلكات، مثل: التوعية والمشورة 
القانونية والمساعدة في تسجيل الوقائع المدنية؛ والمساعدة في 

الحصول على وثائق األحوال المدنية والمساكن واألراضي والممتلكات، 
وتقديم المشورة القانونية من خالل شبكة من المحامين المرخصين 

ووفقًا لإلجراءات الوطنية� وسوف يستمر تقديم الدعم التقني الستعادة 
قدرة مديرية األحوال المدنية ومحاكم األحوال المدنية وغيرها من 

مؤسسات الدولة ذات الصلة�

استجابة حماية الطفل

في عام 2018، ستعتمد استجابة حماية الطفل، بما يتماشى مع إطار 
مبادرة "ال جيل ضائع"، ٦9على استثمار السنوات السابقة لتحسين الوصول 

المنصف إلى خدمات حماية الطفل ذات الجودة من خالل أولويتين 
رئيسيتين للتدخل: 1( تحسين جودة حماية الطفل المجتمعية ٧0من خالل 
دعم الهياكل المجتمعية وتدخالت الدعم النفسي واالجتماعي )الوقاية 

وتخفيف المخاطر(؛ 2( توسيع نطاق وصول الخدمات المتخصصة في 
حماية الطفل وتحسين جودتها لألطفال األكثر تعرضًا للخطر والناجين من 

العنف واالستغالل وسوء المعاملة )ويشمل ذلك األطفال المجندين، 
األطفال العاملين، والناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي، 

واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وغيرهم من الفئات 
المستضعفة(� إن تحسين نتائج حماية الطفل من خالل استجابات متعددة 

القطاعات، وتعزيز قوة العمل المعنية بحماية الطفل، وتوليد أدلة على 
قضايا حماية الطفل لكي تسترشد بها البرامج والمناصرة، وتشجيع 

استخدام المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني في جميع 
مراحل االستجابة هي بعض الُنُهج الرئيسية التي سيتم استخدامها من 

قبل نطاق مسؤولية حماية الطفل٧1 لدعم أولويات التدخل�

االستجابة المتكاملة للناجين من العنف القائم على النوع 
االجتماعي

في عام 2018، تهدف االستجابة لقضايا العنف القائم على النوع 
االجتماعي إلى ضمان حصول الناجين من هذا العنف على الخدمات 

المتخصصة، والوقاية منه وتخفيف آثاره� توّسع نطاق تدخالت العنف 
القائم على النوع االجتماعي وزاد توفير خدمات نوعية جيدة في هذه 

القضايا، مع التركيز على الدعم النفسي االجتماعي وإدارة الحاالت وتعزيز 
مسارات اإلحالة وتأمين المساحات اآلمنة للنساء والفتيات والتزال 

مواصلة تقديم خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل 
المراكز المجتمعية إحدى األولويات� وسيعمل نطاق مسؤولية العنف 

القائم على النوع االجتماعي على تمكين الناجين من الحصول على 
الخدمات الصحية المناسبة لهذا النوع من العنف� وسيستمر تحسين 

قدرة مقدمي الخدمات من أجل تعزيز قدرة الشركاء على توفير اإلشراف 
ومراقبة الجودة� وسيستمر تطوير استراتيجيات الوقاية للمساهمة في 

منع العنف القائم على النوع االجتماعي، مع التركيز على المشاركة 
المجتمعية� ويلزم تعزيز االستجابات المتنقلة للمساعدة في التغلب على 

القيود المفروضة على حركة النساء والفتيات حيثما كانت، وتوفير 
الخدمات في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتقديم الدعم من 

خالل االستجابة الفورية الطارئة أثناء حاالت النزوح والطوارئ، أو عندما 
يتيسر الوصول إلى المناطق� يجب أن تكون الخدمات شاملة وأن تأخذ 

بعين االعتبار االحتياجات الخاصة ونقاط ضعف األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وكبار السن، والنساء والفتيات، واألسر التي تعيلها نساء، والنساء 

المطلقات أو األرامل�

٦8   المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، اللمحة العامة عن احتياجات الحماية لعام 2018، الفصل السادس، )٦أ، ٦ب، ٦ج(، ص ٦٦�

٦9 انظر ص 1٧ من خطة االستجابة اإلنسانية

٧0  تهدف برامج الطفل المجتمعية إلى الحد من مواطن الضعف والمخاطر التي يتعرض لها األطفال من خالل بناء بيئة وقائية على مستوى األسرة والمجتمع� وينطوي ذلك على المشاركة الفعالة مع المجتمعات وبواسطتها بشأن الشواغل المتعلقة بحماية الطفل، وذلك لتعزيز الممارسات الوقائية وتشجيع التغيرات 

االجتماعية والسلوكية للتصدي للممارسات السلبية أو الضارة�

٧1   فيما يتعلق بقطاع الحماية، يشير مصطلح "الجهات المسؤولة" إلى مجاالت مواضيعية محددة من الخبرة والتنسيق ضمن األنشطة العامة للقطاع�
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استجابة اإلجراءات المتعلقة باأللغام 72

تتضمن استجابة اإلجراءات المتعلقة باأللغام لعام 2018 أنشطة مثل التوعية 
بالمخاطر ومساعدة الضحايا بالتعاون مع الحكومة السورية� يعد توسيع 

نطاق التوعية بالمخاطر المصممة خصيصًا حسب العمر والجنس أمرًا ضروريًا 
لتزويد المدنيين المعرضين لخطر المتفجرات بالمعرفة الالزمة لتجنب المواد 

الخطرة والحد من خطر وقوع حوادث�٧3 كما ستتضمن استجابة اإلجراءات 
المتعلقة باأللغام لعام 2018 تقديم الدعم المادي والنفسي واالجتماعي 

واالقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فيهم األفراد المتضررون من 
حوادث المتفجرات الخطرة� وُيعد توسيع أنشطة المسح إحدى األولويات 

لتمكين القطاع الفرعي المعني باإلجراءات المتعلقة باأللغام من تحديد 
نطاق خطر التهديد الذي تشكله المتفجرات الخطرة وتحديد أولويات أنشطة 
إزالة األلغام على نحو أفضل� كما سيتم استخدام المعلومات المستقاة من 

أعمال المسح لتصميم التوعية بالمخاطر وفقًا للتهديدات المحلية� إن إزالة 
المتفجرات الخطرة هي الطريقة الوحيدة إلزالة التهديد الذي تمثله مخاطر 

المتفجرات� وتعتبر إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب إحدى األولويات 
اإلنسانية المنقذة للحياة ألنها تساهم في حماية المدنيين، وتحسن إمكانية 

الوصول إلى الخدمات األساسية، وتمّكن من استئناف أنشطة كسب العيش 
وجهود إعادة اإلعمار، وتوفر للجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى إمكانية 

الوصول اآلمن، وتحد من مخاطر المتفجرات التي يتم جمعها واستخدامها 
في تصنيع العبوات الناسفة�

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها  74 75 76   

استنادًا إلى الخبرة المكتسبة في عام 201٧، قام قطاع الحماية ونطاق 
المسؤولية بتحليل مخاطر الحماية المرتبطة باستراتيجية االستجابة الخاصة 

به في عام 2018� وفيما يلي مجموعة من المخاطر الرئيسية وتدابير 
التخفيف من آثارها:

قد ُينظر إلى خدمات الحماية المجتمعية والمساعدات الهادفة على 	 
أنها ُتقدم بطريقة تمييزية - أي بطريقة تفضل مجموعة من 

المستفيدين على مجموعة أخرى� ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى 
خالفات بين المستفيدين المحتملين�

من الضروري رسم خرائط شاملة للخدمة وتوفير معلومات منتظمة 	 
عن المساعدة والتواصل االستباقي مع المجتمعات المحلية، بما في 
ذلك بشأن نوعية الخدمات المتاحة ومتاحة لمن، بهدف التخفيف من 

هذه المخاطر� وهناك حاجة أيضًا إلى تقييم المواقع التي يتم فيها 
التخطيط لتقديم خدمات ثابتة ومتنقلة، والنظر في اآلثار المحتملة 

وضمان تغطية متوازنة لالحتياجات، وذلك للحيلولة دون سوء الفهم�

تعتبر االستجابة المستنيرة والمتكاملة للحماية ضرورية أيضًا لمنع اآلثار 	 
السلبية غير المقصودة للحماية� كما أن مقاومة المجتمعات المحلية 

للحديث عن موضوعات حساسة، مثل العنف القائم على النوع 
االجتماعي، قد تجعل من الصعب تقديم خدمات للنساء والفتيات، 

الالتي تعانين من محدودية الحركة في بعض المناطق، حتى تستطعن 

الحصول على المساعدة المطلوبة� وسيستمر تنفيذ خدمات التوعية 
والخدمات المتنقلة للتخفيف من صعوبات الوصول وضمان مشاركة 

المحتاجين للمساعدة�

تم تحديد محدودية توافر آليات االنتصاف أو عدم وجودها كمخاطر 	 
تتعلق بأنشطة رصد الحماية وتقييمها� وقد تنشأ مظالم بين 

المستفيدين والعاملين في المجال اإلنساني في حالة عدم االستجابة 
لقضايا الحماية بمجرد تحديد االحتياجات� ولمنع هذا وتخفيف 

التوقعات، يوصى بالتواصل الواضح مع المجتمعات المحلية، إلى جانب 
التدريب المناسب للموظفين الذين يضطلعون بهذه األنشطة 

وتنسيقها لالستفادة المثلى�  يعد تعزيز مسارات اإلحالة من قبل 
المنظمات أحد التدابير الرئيسية الواجب اتخاذها� يجب أن يكون 

االنخراط مع مؤسسات الدولة السورية بما يتماشى مع ميثاق األمم 
المتحدة وحسب القرار A/RES/182 ويحكمه إطار االتفاقيات المبرمة 

بين الدولة السورية ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، 
�2393/S/RES باإلضافة إلى القرار

وأخيرًا، قد يكون تأثير أنشطة بناء القدرات محدودًا بسبب م عدم 	 
القدرة على اإلبقاء على المتدربين  والخيارات المحدودة لتوفير 

اإلشراف الجيد� ويؤثر هذا على جودة الخدمات المقدمة، ال سيما 
التدخالت المتخصصة وإدارة الحاالت� وينطوي هذا على عواقب 

وخيمة على المستفيدين في حالة عدم احترام المبادئ األساسية، وال 
سيما تلك المتعلقة بالسالمة والسرية� وتم تحديد تعزيز مبادرات 

التدريب، وضمان تقييم أثر تلك المبادرات، مع تحديد المنهجية 
واألسس المناسبة ومواءمة المحتوى كتدابير مرغوبة�

أولويات االستجابة

يعطي قطاع الحماية األولوية للتدخالت التي تأخذ بعين االعتبار تقييم 
االحتياجات وشدتها كما هو موضح في مقياس شدة االحتياجات في 

القطاع،٧٧  والمجموعات السكانية التي تعتبر األكثر احتياجًا للمساعدة بسبب 
خصائصها، مثل العمر والنوع االجتماعي واإلعاقة والنزوح والتعرض للخطر� 

وبحسب تعريفها، تهدف تدخالت الحماية إلى الوصول إلى السكان األكثر 
ضعفًا وفهم كيفية تأثير مخاطر الحماية واحتياجاتها على المجموعات 

السكانية بأشكال مختلفة� ومع ذلك، فبالنظر إلى التنوع الواسع للفئات 
المستضعفة التي قد تتعرض لمخاطر حماية متعددة، وبالتالي تتطلب 

مجموعة من التدخالت، وبالنظر إلى النهج المجتمعي المتكامل الذي يعتمد 
على الموارد البشرية بكثافة، فإن عمليات تحديد األولويات الواضحة بين 

المجموعات المحددة المعرضة للخطر لن تكون دائمًا ممكنة، وسوف تكون 
هناك حاجة إلى المرونة في تحديد األولويات� وباإلضافة إلى ذلك، يجب 

الموازنة بين األولويات والحقائق التشغيلية المرتبطة بتحديات الوصول 
والقدرة المحدودة على االستجابة� وبالتالي، فإن االستجابة تدمج المكونات 

ذات األولوية التالية: 1( توفير استجابة وخدمات طارئة / منقذة للحياة  
للنازحين حديثًا والمناطق التي تيسر الوصول إليها مؤخرًا )على سبيل المثال، 

المناطق التي تعرضت ألعمال عنف مكثفة وشهدت وجودًا محدودًا لقطاع 

٧2   يتم تشجيع الجهات الفاعلة اإلنسانية على استكشاف سبل التعاون مع الحكومة السورية في جميع مكونات االستجابة اإلنسانية المتعلقة باأللغام، بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة رقم 182/4٦�

٧3  في سياق اإلجراءات اإلنسانية المتعلقة باأللغام، يشير الحادث إلى الحدث الذي يؤدي إلى وقوع حادث أو لديه القدرة على أن يؤدي إلى وقوع حادث� يشير الحادث إلى حدث غير مرغوب فيه ويترتب عليه ضرر� انظر المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام 4-10، معجم مصطلحات وتعاريف واختصارات اإلجراءات 

Glossary_of_mine_action_terms__definitions_and_abbreviations�pdf_04.10_IMAS/04-HTTP://www�mineactionstandards�org/fileadmin/MAS/documents/imas-international-standards/english/series :المتعلقة باأللغام

٧4   بناًء على الممارسة المرسخة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 201٧، وبعد استعراض إيجابي للممارسة واالمتثال والتأثير وفرص الرصد في جميع القطاعات، أصبح تحليل مخاطر الحماية مرة أخرى جزءًا أساسيًا وإلزاميًا من عملية تطوير وتدقيق استراتيجية ومشاريع كل قطاع والمشاريع في خطة االستجابة اإلنسانية 

لعام 20118� وال يزال تحليل مخاطر الحماية جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز معايير الحماية في جميع مراحل االستجابة اإلنسانية وتشجيع التخفيف من مخاطر تعريض الناس لألذى نتيجة لجهود االستجابة اإلنسانية في سورية�

٧5  تدابير التخفيف" في سياق تحليل المخاطر المتعلقة بالحماية هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من احتمال حدوث تأثير سلبي و/ أو التقليل من حدة التأثير السلبي إذا حدث�  

٧٦  هذا القسم ذو صلة تامة بالعمليات الداخلية التي تنفذها األمم المتحدة وشركاؤها في المجال اإلنساني�

٧٧ ال تعترف الحكومة السورية بتحديد مستويات شدة االحتياجات التي تستخدمها األمم المتحدة وشركاؤها�
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الحماية؛ 2( توسيع نطاق خدمات الحماية )التغطية والجودة( التي تركز على 
زيادة االستجابات المتخصصة القائمة على الدعم النفسي واالجتماعي 
والمساعدة/المشورة القانونية، بما يتماشى مع اإلطار الوطني، وفي 

مواقع المالذ األخير والمناطق التي تيسر الوصول إليها حديثًا، والمجتمعات 
المثقلة باألعباء، التي تتعرض الخدمات فيها للضغط؛ 3( التنسيق وبناء 

القدرات مع الجهات الفاعلة اإلنسانية لدعم تعميم قضايا الحماية، ونهج 
عدم إلحاق الضرر بالمستفيدين،٧8  واالستجابة القائمة على المبادئ، ال سيما 
في سياق العودة؛ 4( المناصرة القائمة على األدلة تجاه القائمين بالواجبات٧9 

والجهات المعنية ذات الصلة بشأن الوقاية من المخاطر وتخفيف آثارها�

ستدمج استجابة نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي 
األنشطة التالية ذات األولوية: 1( تقديم خدمات متخصصة في مجال العنف 
القائم على النوع االجتماعي )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي وإدارة 

الحاالت(، من خالل المراكز المجتمعية وتأسيس مساحات آمنة للنساء 
والفتيات؛ 2( تحسين قدرة الشركاء على االستجابة عبر خدمات الهاتف 

المحمول للوصول إلى األشخاص األكثر عرضة لخطر العنف القائم على النوع 
االجتماعي؛ 3( تحسين جودة تقديم الخدمات ورصد التأثير من خالل بناء 

قدرات مقدمي الخدمات، والتأكيد على نهج عدم إلحاق الضرر بالمستفيدين، 
والتأكد من وجود أنظمة إحالة آمنة، ورسم خرائط للخدمات المتاحة، وتعزيز 

إجراءات التشغيل القياسية؛ 4( تطوير وتوسيع نطاق التعاون المالئم بين 
القطاعات لزيادة توافر اإلدارة السريرية لخدمات ضحايا االغتصاب واالستجابة 

الحتياجات المراهقات والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي؛ 5( 
تحسين استراتيجيات منع العنف القائم على النوع االجتماعي، ال سيما من 
خالل العمل مع المجتمعات؛ ٦( توفير التدريب على الحد من مخاطر العنف 

القائم على النوع االجتماعي والدعوة إلى منح أولوية أكبر لهذا النوع من 
العنف واالستراتيجيات التي تقلل من مخاطره في االستجابة�

ونظرًا النتشار المتفجرات الخطرة بشكل مكثف، ستواصل االستجابة 
لإلجراءات المتعلقة باأللغام، بالتوازي، إعطاء األولوية إليصال التوعية 
بالمخاطر المنقذة للحياة لتزويد المدنيين والجهات الفاعلة في المجال 

اإلنساني بالمعلومات التي يحتاجونها للحد من خطر الوفاة واإلصابة إلى أن 
يصبح من الممكن إزالة هذه المخاطر� يجب أن تكون الرسائل مناسبة للعمر 

والنوع االجتماعي، وحيثما أمكن، يجب أن تؤخذ أنماط التهديد واألنشطة 

المحلية للمجموعات المختلفة المعرضة للخطر بعين االعتبار� وسيواصل 
القطاع الفرعي لإلجراءات المتعلقة باأللغام تقديم الدعم إلى األشخاص 

ذوي اإلعاقة، بمن فيهم المتضررون من حوادث ناجمة عن المتفجرات 
الخطرة )الناجون وأسر الضحايا(�

تحديد األولويات / التدقيق

تماشيًا مع ما ورد أعاله، تستند أولويات استجابة الحماية إلى فهم جغرافي 
لشدة االحتياجات )مثل مقياس شدة االحتياجات(، 80 والدراسة الواجبة 
للعوامل والمخاطر والمجموعات الرئيسية التي تم إبرازها في الوثيقة 

التوجيهية "استجابة سورية: الحماية، واالستضعاف ، وتحديد األولويات 
األشخاص األكثر احتياجًا" � يتم التدقيق في المشاريع إلدراجها في خطة 

االستجابة اإلنسانية استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحددة، من بينها 
استهداف المجموعات المستضعفة المحددة والمواقع المغطاة مقابل 

مقياس شدة االحتياجات في القطاع� يجب أن تثبت المشاريع توافقها مع 
االستراتيجية واألهداف واألنشطة العامة للقطاع التي تم اختيارها من قبل 
القطاع باعتبارها األكثر أهمية� يجب اقتراح ميزانيات وجداول زمنية واقعية 

لتنفيذ األنشطة في ضوء قدرات الشركاء� يتولى منسقو القطاع تنفيذ هذه 
العملية على مستوى المراكز والمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في 

سورية بالتشاور مع الشركاء، ونتيجة لذلك، ُأعطيت األولوية بالفعل 
للمشاريع المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية�

عواقب نقص التمويل

تعتمد تدخالت الحماية ذات الجودة على الوصول المنتظم إلى المجتمعات 
المتأثرة والتواصل معها� وستكون النتيجة الرئيسية لنقص التمويل هي الحد 

من تغطية خدمات الحماية، من حيث المناطق الجغرافية والمستفيدين على 
حد سواء� سوف تتقلص القدرة على توسيع نطاق الخدمات في المناطق 

التي تيسر الوصول إليها حديثًا ألن األولوية سُتعطى لدعم الخدمات في 
المناطق التي ُتنفذ بها بالفعل� كما قد يتأثر سلبًا إنشاء خدمات حماية 
جديدة، خاصة تلك التي تتطلب درجة أعلى من الخبرة وموارد إضافية�

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

419,9201,882,999٧,٦0٧,280----%51%41%54%5

٧8  ألغراض هذه الوثيقة، وفي سياق عملها في سورية، تفهم الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تعمل في إطار هذه الخطة وتسترشد بها مبدأ عدم إلحاق الضرر على أنه مبدأ توجيهي تشغيلي داخلي يهدف إلى منع أو الحد من أي تأثير سلبي لألنشطة اإلنسانية، وذلك لتجنب أي نتيجة غير مقصودة تزيد تعرض الناس 

للمخاطر الجسدية والنفسية واالجتماعية، وغيرها من المخاطر المباشرة على سبل كسب الرزق والحماية� هذا التعريف مستمد من الميثاق اإلنساني )معايير اسفير(� وبالنسبة للشركاء في مجال العمل اإلنساني الذين يعملون في إطار خطة االستجابة اإلنسانية في سورية، يتم تطبيق مبدأ عدم إلحاق الضرر حصرًا لتسيير 

العمل اإلنساني وتنفيذ األنشطة اإلنسانية، وفقًا للمبادئ اإلنسانية، وهي الحياد وعدم التحيز واإلنسانية واالستقالل� ويستبعد مفهوم مبدأ عدم إلحاق الضرر كتوجيه للجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة في إطار خطة االستجابة اإلنسانية في سورية أي تفسير آخر غير إنساني بطبيعته، بغض النظر عن احتمال استخدامه 

من قبل الهيئات أو الكيانات األخرى�

٧9  المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، وثيقة األمم المتحدة Add/53/1998/4�E/CN�2، بتاريخ 11 شباط/فبراير 1998، المبدأ 3 )1( )"يقع على عاتق السلطات الوطنية، في المقام األول وفي نطاق واليتها، واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدة اإلنسانية للنازحين في نطاق واليتها القانونية�"(؛ و25 )1( )"يقع 

على عاتق السلطات الوطنية، في المقام األول، واجب ومسؤولية تقديم المساعدة اإلنسانية للنازحين"( 

80 يشير تحليل شدة االحتياجات في قطاع الحماية إلى مستويات حاجة خاصة بقطاعات محددة في جميع أنحاء البالد وفقًا لمؤشرات قطاعية محددة� )المرجع: ص  - فصل العمل المشترك بين القطاعات(� ال تعترف الحكومة السورية بتحديد مستويات شدة االحتياجات التي تستخدمها األمم المتحدة وشركاؤها�

81  انظر المرفق األول من خطة االستجابة اإلنسانية�
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دعم عودة الالجئين في عام 2018

أدت األزمة السورية إلى نزوح أكثر من 5.1 مليون الجئ سوري إلى الدول 
المجاورة� واستنادًا إلى جهود الرصد التي تبذلها مفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين، عاد ما يقدر بنحو ٧0.000 الجئ سوري وأكثر من 
٧20.000 عادوا إلى أماكنهم األصلية في عام 201٧� وتشير االتجاهات الحالية 

التي تم اإلبالغ عنها إلى أن حوالي 200.000 الجئ قد يعودون طوعيا في 
عام 2018� ومن المرجح أن تستمر العودة الحالية بأعداد كبيرة، إلى جانب 

العدد المتزايد من الالجئين العائدين طوعا مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا 
يجعل من الضروري االستجابة الحتياجات العائدين، مع إعداد وبدء التخطيط 

لتقديم تسهيالت محتملة للعودة الطوعية�

من الضروري أن تواصل الحكومة السورية، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية 
عن حماية وخدمة جميع السوريين، والشركاء في المجال اإلنساني، العمل 
معًا لتلبية احتياجات العائدين� وسوف ينبغي عليهم أيضًا االستعداد معًا 

لعودة الالجئين على نطاق أوسع، إذا تطورت األوضاع على نحو يسمح 
بتسهيل العودة الطوعية إلى الوطن في أمان وكرامة، بما يتماشى مع 

القوانين والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الالجئين وحقوق اإلنسان 
واالتفاقيات الدولية المتفق عليها�

وفي غضون ذلك، وفي إطار خطة االستجابة اإلنسانية، وبالتعاون مع 
الحكومة في مرحلة العودة الطوعية، تسعى االستجابة إلى تلبية احتياجات 

الحماية الفورية واالحتياجات اإلنسانية للعائدين وتعزيز اعتمادهم على 
الذات، والتأكد من أن عودتهم مستدامة، وفي الوقت نفسه، االستعداد 

للعودة الطوعية على نطاق أوسع في نهاية المطاف� ولهذه الغاية، 
ستتضمن االستجابة مجموعة من األنشطة الرئيسية التي تشمل تدابير 

لتلبية االحتياجات الفورية للعائدين وتعزيز آليات التكيف الخاصة بهم� ويشمل 
ذلك ضمان تمتع جميع العائدين على قدم المساواة بإمكانية الحصول على 
الخدمات والمساعدات اإلنسانية، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وأنشطة 
سبل العيش وخدمات الحماية المجتمعية، وتوسيع نطاق البرامج اإلنسانية 

في مناطق العودة، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز القدرة 
االستيعابية في مناطق العودة الفعلية والمحتملة، وحل قضايا المساكن 

واألراضي والممتلكات، وتقديم الدعم الفني للعائدين بهدف الحصول على 
وثائق الحالة المدنية الرسمية، وجهود مؤسسات الدولة في هذا الصدد�

وأخيرا، سيتم تعزيز بناء القدرات والشراكات والتنسيق لدعم عودة الالجئين� 
وتحقيقًا لهذه الغاية، سيتم إنشاء هياكل تنسيق مناسبة يتضمن دور 

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بناء على المهام 
المنصوص عليها�

المصدر: مفوضية األمم 
المتحدة السامية لشؤون 

الالجئين/أ� مكونيل
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تنسيق المخيمات وإدارتها  المحتاجون للمساعدة

٦,1مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

32,٦ مليون

المستهدفون

٦٧2 الف

عدد الشركاء

18

تحليل

تغطي احتياجات ٦.1 مليون نازح داخل سورية82 جميع 
قطاعات االستجابة اإلنسانية� وتمثل مواقع النازحين 

المالذ األخير للنازحين األكثر ضعفًا الذين استنفدوا جميع 
األصول المالية واالجتماعية لتلبية احتياجاتهم األساسية� 

وعلى هذا النحو، عادة ما يكون ال ٧50.000 نازح83 )12 
في المئة من إجمالي عدد النازحين( الذين يعيشون اآلن 

في مواقع غير رسمية ومراكز إيواء جماعية ومخيمات 
رسمية ومراكز استقبال من بين النازحين األكثر ضعفًا� 

ال يمكن ضمان المساعدة متعددة القطاعات في 
مواقع النازحين، وكثيرًا ما تواجه األسر تحديات تعرقل 

تقديم الخدمات األساسية� من بين أكثر من ٦.100 موقع 
في سورية، يوجد حوالي 2.900 موقع غير رسمي بدون 

إدارة رسمية من خالل المنظمات اإلنسانية� غالبًا ما 
تلعب مراكز اإليواء الجماعية، التي يبلغ عددها أكثر من 

2.٦00 مركز، دورًا مهمًا في استقبال الوافدين الجدد 
داخل المجتمع المحلي، وبذلك تعوض عن الموارد 

المحدودة داخل المجتمع المحلي نفسه� وتعتبر مراكز 
االستقبال البالغ عددها 285 مركزًا في سورية حيوية 

ألنها تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين خالل التدفقات 
الهائلة� ويبلغ عدد المخيمات الرسمية التي تديرها 

منظمات إنسانية 315 فقط�84 تختلف التحديات التي 
يواجهها النازحون الذين يعيشون في المخيمات تبعًا 
للسياق المحدد، على الرغم من أن معظم التحديات 

تتعلق بتقديم الخدمات، وخاصة المياه والصرف الصحي 
والكهرباء� كما تم اإلبالغ عن الظروف السائدة في مراكز 

اإليواء، بما في ذلك عدم وجود تدفئة، وسوء النظافة 
واالفتقار إلى الخصوصية في مناطق النوم واالستحمام 

باعتبارها شواغل رئيسية�85 

في مناطق عمل مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها،8٦ 
تقوم المجموعة بتنسيق االستجابة في 34٦ موقعًا، من 

بينها 245 موقعًا غير رسمي، و81 مركز إيواء جماعي، 
و1٦ مخيمًا رسميًا وأربعة مراكز استقبال� وتستضيف 

هذه المواقع 3٦2.52٧ نازحًا )21 في المئة رجال، و24 في 
المئة نساء، و28 في المئة فتيان، و2٧ في المئة فتيات(، 
ويعتمدون بدرجة كبيرة على المساعدة اإلنسانية لتلبية 

احتياجاتهم األساسية�8٧ ارتفع عدد النازحين في هذه 
المواقع بشكل كبير في العام الماضي� منذ أيلول/

سبتمبر 201٦، قامت مجموعة تنسيق المخيمات 
وإدارتها بتتبع أكثر من مليون حالة نزوح في شمال 

سورية�88 ونظرًا لألعداد الهائلة واالنتشار الجغرافي 
للسكان المحتاجين للمساعدة، ال يمكن ضمان تقديم 

المساعدة متعددة القطاعات في جميع مواقع النازحين 
التي تنسقها المجموعة� وتواجه جهود توفير المأوى 

والمواد غير الغذائية واألغذية بشكل خاص تحديات 
كبيرة وال يمكن أن تغطي في الوقت الحاضر ثلث عدد 
النازحين� ومع استمرار تراجع قدرة المجتمعات المحلية 

على استضافة النازحين الجدد، من المتوقع أن يلجأ 
المزيد من النازحين إلى مواقع النازحين في العام القادم�

82  فرقة العمل المعنية بالنازحين، 201٧�

 83 فرقة العمل المعنية بالنازحين، 201٧�

84  فرقة العمل المعنية بالنازحين� من بين مراكز اإليواء الجماعية، تعتبر تشكل المدارس )33 في المئة( والمباني 

السكنية )15 في المئة( والمستودعات )8 في المئة( هي أنواع المباني األكثر شيوعًا�

85  اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2018� بينما ُيقال أن توصيل المياه يمثل تحديًا أعلى في مواقع 

النازحين األخرى بخالف مراكز اإليواء الجماعية، فإن تلك المراكز عادة ما تواجه عددا أكبر من المشكالت المتعلقة 

باالكتظاظ وعدم توفر التدفئة�

8٦ يدعم أعضاء مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها مواقع النازحين في النواحي التالية بمحافظات حلب وإدلب 

وحماة والرقة ودير الزور: عفرين، األتارب، أعزاز، بداما، الدانا، دركوش، حارم، الجانودية، جرابلس، المنصورة� الربيعة، 

سلقين، سنجر، تل رفعت�

8٧  مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها: مصفوفة المراقبة المتكاملة لمواقع النازحين�

88  مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها: آلية تتبع النازحين ومبادرة رصد حالة النازحين�

-خريطة شدة اإلحتياجات +
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هدف تنسيق المخيمات 
وإدارتها الثاني

تحسين اإلدارة والمحاسبة في 2
مواقع النازحين

هدف تنسيق المخيمات 
وإدارتها األول

تقديم مساعدات إنسانية فعالة 1
متعددة القطاعات إلنقاذ الحياة 

وتعزيز دعم البنية التحتية األساسية 
في مواقع النازحين

هدف تنسيق المخيمات 
وإدارتها الثالث

تعزيز آليات التكيف األسرية 3
والمجتمعية في مواقع النازحين 

وتطوير استراتيجيات الخروج

هدف تنسيق المخيمات 
وإدارتها الرابع

نشر المعلومات التشغيلية حول 4 
تحركات النازحين والعائدين في 

الوقت المناسب

استراتيجية االستجابة:

في عام 2018، ستركز مجموعة تنسيق المخيمات 
وإدارتها على أربعة مجاالت أساسية ومترابطة: 1( تقديم 

المساعدات اإلنسانية المتعددة القطاعات المنقذة 
للحياة، وتحسين البنية التحتية األساسية في مواقع 

النازحين؛ )2( تحسين جودة اإلدارة الخاضعة للمساءلة 
في مواقع النازحين وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية 
على إدارة هذه المواقع على نحو مالئم؛ )3( تعزيز قدرة 

األسر وآليات التكيف المجتمعية في مواقع النازحين 
وتطوير / تعزيز استراتيجيات وُنُهج إغالق المخيمات 

والخروج منها؛ 4( نشر معلومات تشغيلية حول تحركات 
النازحين والعائدين في الوقت المناسب�

1( تقديم مساعدات إنسانية فعالة متعددة 
القطاعات إلنقاذ الحياة وتعزيز دعم البنية التحتية 

األساسية في مواقع النازحين

بما أن المخيمات ومراكز اإليواء الجماعية ُتستخدم فقط 
عندما يكون النازحون قد استنفدوا جميع الخيارات 

األخرى، فمن األهمية بمكان أن تظل هذه المواقع 
محورًا مركزيًا لالستجابة اإلنسانية في جميع القطاعات، 

مع إيالء اهتمام خاص للمياه واإلصحاح والمواد غير 
الغذائية / المأوى واألمن الغذائي كحد أدنى من 

المساعدة الكريمة� سيواصل أعضاء مجموعة تنسيق 
المخيمات وإدارتها )األمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية( تقديم المساعدات اإلنسانية متعددة 
القطاعات المنقذة للحياة مع التركيز على مناطق عملها 

الجغرافية أو المناطق الخاصة بكل قطاع�

وقد أدى تحسين البنى التحتية األساسية )مثل شبكة 
الصرف الصحي والتحصين ورفع مستوى الخيام وعزل 

الخيام( في مواقع النازحين إلى زيادة القدرة على 
مواجهة الظروف المناخية، وبالتالي تجنب األضرار 
المادية والمشاكل الصحية بين السكان المقيمين� 

وهكذا، أظهرت هذه األنشطة الوقائية األساسية قيمة 
كبيرة وفعالية من حيث التكلفة�

2( تحسين اإلدارة الرسمية وجودة مواقع النازحين

سيظل تطوير قدرات الجهات الفاعلة العاملة في 
مواقع النازحين وتوسيع نطاق لجان النازحين وهياكل 

اإلدارة التشاركية األخرى من بين الموضوعات الرئيسية 
التي تركز عليها المجموعة� وخالل العام الماضي، زاد 

عدد المخيمات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع 
إلدارة رسمية بمقدار خمسة أضعاف� وقد ساهمت 

لجان النازحين في المخيمات والتجمعات الشبيهة 
بالمخيمات في تحسين حالة الحماية العامة والظروف 

اإلنسانية في هذه المواقع من خالل زيادة الوعي 
بالمساءلة الجماعية والملكية بين السكان� كما تقوم 

لجان النازحين بدور نشط في التواصل مع الجهات 
الفاعلة في المجال اإلنساني بشأن االحتياجات 

واالستجابة ومناقشة مخاطر الحماية والتصدي لها 
واستراتيجيات الخروج / الحلول المستدامة�

تهدف التحسينات التي أدخلتها لجان النازحين حتى اآلن 
إلى زيادة قبول أسلوب اإلدارة هذا في مواقع النازحين 

األخرى� وتخطط مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها 
لمضاعفة عدد المقيمين الذين يمكنهم الوصول إلى 

إدارة رسمية بحلول عام 2018 من خالل التركيز على 
تطوير القدرات، بما في ذلك تدريب المنظمات غير 

الحكومية على إدارة المخيمات� وسيتم دعم جهود لجان 
النازحين والهياكل اإلدارية للوصول إلى جميع المقيمين، 

وتسجيل النازحين الجدد، وإحالة المقيمين ذوي 
االحتياجات الخاصة إلى الخدمات المناسبة وتحديد 

المشاريع بطريقة شاملة تستند إلى أولويات النازحين�

3( تعزيز آليات التكيف األسرية والمجتمعية في 
مواقع النازحين وتطوير استراتيجيات الخروج

وفقًا لتحاليل اتجاهات مواقع النازحين الشهرية التي 
تجريها مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها منذ عام 

2013 واستقصاءات النوايا األخرى، فإن النازحين لديهم 
الرغبة واالستعداد لمغادرة المواقع على أساس 

التحسينات األمنية في مناطقهم األصلية و/ أو فرص 
الوصول إلى سبل عيش أفضل� وفي إطار الهدف 

النهائي المتمثل في تمكين النازحين من مغادرة مواقع 
المالذ األخير بأمان، ستشجع المجموعة أعضاءها على 
توفير التدريب المهني، ومنح صغيرة لألعمال التجارية 

ومبادرات أخرى مثل ترتيب زيارات "االستكشاف" 
للنازحين المستضعفين لتمكينهم من اتخاذ قرارات 

مستنيرة بشأن االنتقال من مواقع النازحين إلى مواقع 
أخرى أو العودة إلى مناطقهم األصلية� وباإلضافة إلى 
المساهمة في تحسين الظروف، ستحد األنشطة في 

إطار هذا الهدف من االعتماد على المعونات وتزيد من 
القدرة على الصمود على مستوى األسرة والمجتمع� 
وسوف تكون لجان النازحين مجهزة لمواجهة الحرائق، 

وتقديم اإلسعافات األولية، واإلبالغ عن تفشي 
األمراض، وإحالة الحاالت الخاصة إلى الخدمات المناسبة� 

وسيجعل ذلك مواقع النازحين ككل أكثر قدرة على 
الصمود وأكثر استجابة لحاالت الطوارئ�

إن توجيهات مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها بشأن 
تقديم المساعدة في المخيمات المنشأة حديثًا، 

وتقييمات السالمة، والتأكد من أن أي مخيم جديد يقوم 
على االحتياجات وآمنة قدر المستطاع، تقود تصنيف 

ونهج إنشاء مواقع جديدة للنازحين� توجد غالبية 
المخيمات الرسمية وغير الرسمية في مناطق يسهل 

وصول العاملين في المجال اإلنساني إليها� وإذا تدهور 
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الوضع األمني بالقرب من هذه المواقع، فإن مجموعة تنسيق المخيمات 
وإدارتها سوف تشجع على االنتقال إلى مواقع أكثر أمانًا� وستحافظ 

المجموعة على نهج مناصرة مزدوج لضمان استجابة فعالة والتأكيد على 
الطبيعة المؤقتة لتقديم المساعدة للمخيمات كخيار أخير�

4( رصد النزوح والعودة

لقد كان الحصول على بيانات تشغيلية موحدة حول الحركات من خالل نهج 
مشترك ومنسق أمرًا حاسمًا في إرشاد االستجابة اإلنسانية وجهود المناصرة 

في سورية� عندما يحدث نزوح واسع النطاق، يبلغ أعضاء المجموعة عن 
الوافدين الجدد إلى مناطق عملياتهم، ويتم تجميع هذه المعلومات وتثليثها 

ونشرها مع تفاصيل عن المواقع لكي تعمل الجهات الفاعلة في المجال 
اإلنساني استجابة إنسانية سريعة ومنقذة للحياة في جميع القطاعات� يجب 
أن تستمر مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها في تنسيق الجهود المشتركة 

للفاعلين التشغيليين في الميدان لتتبع حركات النزوح والعودة التلقائية 
واإلبالغ عنها، بما في ذلك النزوح الجماعي المفاجئ، وتحليل االتجاهات 

والنوايا�

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها

سوف يظل مبدأ عدم إلحاق الضرر بالمستفيدين أساسيًا بالنسبة لمجموعة 
تنسيق المخيمات وإدارتها في سورية� وتسعى المجموعة جاهدة إلى 

تحقيق التوازن الصحيح بين ضمان تقديم مساعدات إنسانية كريمة ومنقذة 
للحياة إلى النازحين في جميع المواقع، مع التأكد أيضًا من أن هذه المواقع، 
التي تظل خيار المالذ األخير، ال تساهم في أي عامل دفع / جذب أو ترسخ 

االعتماد على المساعدات�

ستواصل المخيمات والمواقع / التجمعات الشبيهة بالمخيمات في تلقي 
خدمات اإلدارة والدعم اإلنساني المنقذ للحياة، لكن األنشطة نفسها ستتم 
بطريقة تعطي النازحين نطاق وفرصة مغادرة المخيمات بمجرد تمكنهم من 

تحديد حلول أفضل� يجب أن تأخذ عملية إنشاء المخيم ودعمه السالمة 
واألمن وحرية تنقل النازحين بعين االعتبار قبل الشروع في أي استجابة� 

وضعت مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها عدة مبادئ توجيهية لتعزيز 
ذلك عند إنشاء ودعم أي مخيم، وستظل هذه اإلرشادات قابلة للتطبيق 

وسيتم تحديثها حسب الحاجة في عام 2018� يتم تعميم مبدأ "عدم إلحاق 
الضرر بالمستفيدين" في األدوات والمبادرات القطاعية، وسيتم الترويج لها 

على أساس منتظم في أنشطة التوعية وحلقات العمل مع أعضاء 
المجموعة�

لقد كانت هذه القضايا الحاسمة جزءًا من أنشطة التنسيق اليومية التي 
تضطلع بها مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، وهي مكون أساسي في 

جميع تدريبات وسياسات المجموعة� سوف تتأكد المجموعة من مراعاة 
شواغل الحماية والتصدي لها في المراحل المبكرة من إعداد مقترح خطة 

االستجابة اإلنسانية� وسيتم إطالع األعضاء بشكل كامل على القضايا وتدابير 
التخفيف، وسيتم تطوير أدوات لتغطية مخاطر الحماية في عملية المراجعة 

بطريقة متماسكة ومتسقة�

أولويات االستجابة

ُيعد األشخاص الذين يعيشون في مخيمات رسمية وغير رسمية ومراكز إيواء 
جماعية من بين األشخاص األكثر ضعفًا في سورية، ويعتمد ما ال يقل عن 85 

في المئة من السكان بشكل كامل على المساعدات اإلنسانية لتلبية 
احتياجاتهم األساسية المحافظة على الحياة )الوصول إلى مياه الشرب والحد 
األدنى من االحتياجات الغذائية(� وستظل أولوية مجموعة تنسيق المخيمات 

وإدارتها هي ضمان استمرار األنشطة المحافظة على الحياة، فضاًل عن 
التدخالت الرامية إلى تحسين البنية التحتية المادية لمواقع النازحين بطريقة 

منسقة، بحيث تخدم أكبر عدد ممكن من السكان� وسيتم تطبيق مبدأ عدم 
إلحاق الضرر بالمستفيدين في جميع خطوات تنسيق االستجابة، بما في 

ذلك تقييم سالمة المواقع التي يتم فيها إنشاء المواقع ودعمها� ستعطي 
هذه األنشطة األولوية للمخيمات والمواقع ومراكز اإليواء الجماعية استنادًا 

إلى الحاجة�

وتتمثل األولوية الثانية للقطاع في تعزيز هياكل إدارة أكثر خضوعًا للمساءلة 
داخل مواقع النازحين، وكذلك إشراك قطاعات مختلفة من المجتمع في 
عمليات صنع القرار، وبذلك يشجع على االستخدام األكثر فعالية للموارد 
الشحيحة ويحسن الظروف المعيشية في مراكز إيواء المالذ األخير� وتركز 

األولوية الثالثة على مساعدة النازحين في إعادة بناء أصولهم المادية 
والمالية من خالل دعم سبل العيش والقدرة على الصمود لتمكينهم من 

إيجاد حلول أخرى أفضل� تسعى مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها بقوة 
إلى بناء القدرات المحلية للتواصل مع سكان المخيمات وتعزيز قدراتهم على 

المشاركة بشكل أكبر في عملية صنع القرار، ودعم الُنُهج المشتركة 
والتشاركية في كل من اإلدارة واالستجابة�

تحديد األولويات / التدقيق

يسترشد ترتيب أولويات استجابة مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها بفهم 
شدة االحتياجات وفقًا لتحليل / تصنيف شدة االحتياجات في القطاع� 

وسيضمن هذا توجيه المساعدات بشكل أساسي إلى المناطق الجغرافية 
التي يواجه فيها الناس االحتياجات األكثر حدة� وستولي المجموعة االهتمام 
الواجب للعوامل الرئيسية والمجموعات المعرضة للخطر في هذه المناطق، 

مع التركيز على النازحين المستضعفين الذين يعيشون في مواقع المالذ 
األخير في المناطق التي تستطيع المجموعة الوصول إليها�

ُتفحص المشاريع إلدراجها في خطة االستجابة اإلنسانية استنادًا إلى 
مجموعة من المعايير المحددة، من بينها استهداف هذه المجموعات 
المعرضة للخطر وتغطية المواقع مقابل مقياس شدة االحتياجات في 

القطاع� وباإلضافة إلى ذلك، يجب تتماشى المشاريع بشكل عام مع 
االستراتيجية الشاملة للمجموعة، مع تركيزها بشكل خاص على توفير 

مساعدة إنسانية فعالة متعددة القطاعات ومنقذة لألرواح وتعزيز دعم 
البنية التحتية األساسية في مواقع النازحين� وأخيرًا، يجب أن تحدد المشاريع 
ميزانية تتسم بالمصداقية تعكس كاًل من قدرة الشريك الذي قّدم الطلب 
وتوقعات التمويل الواقعية التي تستند إلى التوقعات المالية لعام 2018� 

قام منسقو القطاع بتنفيذ هذه العملية بالتشاور مع الشركاء، ونتج عن ذلك 
إعطاء األولوية بالفعل للمشاريع المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية�
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عواقب نقص التمويل

سيؤثر نقص التمويل على أنشطة المجموعة وعلى النازحين األكثر ضعفًا في 
سورية بشكل غير متناسب� وسيؤدي نقص التمويل حتمًا إلى تخفيض 

المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة المقدمة إلى النازحين األكثر ضعفًا 
الذين يعيشون في مواقع المالذ األخير، مثل المخيمات ومراكز اإليواء 
الجماعية� وقد يؤدي عدم تقديم المساعدات اإلنسانية األساسية إلى 

تعريض األشخاص الذين يعيشون في هذه المواقع لخطر تفشي األمراض 
وسوء التغذية، وقد يؤدي إلى المزيد من النزوح، حيث سيبحث الناس عن 

ظروف معيشية أفضل� وباإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي تخفيض 
حجم وجودة المساعدة التي يستطيع شركاء المجموعة تقديمها إلى زيادة 

عدد األشخاص الذين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة في محاولة لتلبية 
احتياجاتهم األساسية� ومع وصول العديد من مواقع النازحين إلى نقطة 

التشبع، وخاصة في محافظات مثل إدلب، يصبح نقص التمويل مصدر قلق 
خطير من المرجح أن يؤثر سلبًا على فرص التوصل إلى حلول أكثر استدامة 

لقضايا النازحين الذين يعيشون في هذه المواقع�

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

-118,84٧553,5٧٦٦٧2,423---%54%55%45%9
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المأوى / المواد غير الغذائية  المحتاجون للمساعدة

4,2 مليون )المأوى(
4,٦ مليون ) المواد 

غير الغذائية(

المتطلبات )دوالر أمريكي(

484,٦ مليون

المستهدفون

1,4 مليون )المأوى(
2,٧ مليون ) المواد 

غير الغذائية(

عدد الشركاء

٦0

تحليل

ال تزال الحاجة إلى الدعم للوصول إلى لوازم المأوى 
والمواد غير الغذائية األساسية والضرورية منتشرة على 

نطاق واسع، على الرغم من الجهود التي بذلتها الجهات 
الفاعلة في المجال اإلنساني خالل السنوات الماضية�

المأوى:

ال يزال 4.2 مليون شخص في حاجة إلى دعم المأوى في 
سورية�89 وقد لحقت بأماكن اإليواء والبنى التحتية أضرار 

واسعة النطاق� إن استجابة المأوى المطلوبة هائلة 
وتتجاوز حدود االستجابة اإلنسانية ولن يكون القطاع 
قادرًا على تلبية جميع احتياجات المأوى بسبب نقص 

القدرة والتمويل� توجد احتياجات طارئة مستمرة بسبب 
عمليات النزوح الجديدة، ال سيما من حيث عدد النازحين 

في / من مناطق مثل شمال شرق سورية والمناطق 
التي تغيرت فيها جهات السيطرة� ومن ناحية أخرى، كان 
عدد كبير من النازحين قادرين أو راغبين في العودة إلى 

مجتمعاتهم األصلية، مما زاد من الحاجة إلى إصالح 
وإعادة تأهيل أماكن اإليواء والبنى التحتية المتضررة 
إليجاد حلول ألولئك القادرين على العودة� وتزايدت 
التحديات المتعلقة بالمأوى واإلسكان بسبب قضايا 

المساكن واألراضي والممتلكات )HLP(� ال يبدأ السعي 
إلى إصالح وإعادة تأهيل المساكن إال بعد التأكيد على 

مكونات قضايا المساكن واألراضي والممتلكات، بما في 
ذلك ضمان الحيازة في الحاالت التي تتطلب إصالح 

وإعادة تأهيل المنازل المتضررة جزئيًا واستكمال المباني 
الخاصة غير المكتملة� ومع ذلك، فإن توافر الوثائق 

قضية منتشرة، والعمليات والبنية التحتية الالزمة 
إلضفاء الطابع الرسمي على الوثائق أو استردادها ال 

تعمل بشكل موحد وال يمكن الوصول إليها أو االعتراف 
بها�

ويدرك القطاع وشركاؤه أيضًا أن الزيادة المحتملة في 
أعداد العائدين ستتطلب توسيع نطاق واحتمال تطوير 

تدخالت المأوى الموجهة نحو العائدين لتلبية االحتياجات 
الفريدة للنازحين السابقين والالجئين العائدين إلى 

ديارهم بعد فترات نزوح مطولة�

المواد غير الغذائية:

يحتاج 4.٧ مليون شخص إلى مساعدات في صورة 
مواد غير غذائية، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 20 في 

المئة عن عام 201٧� وعلى الرغم من حدوث عدة 
موجات نزوح جديدة خالل العام الماضي، من المرجح 

أن يعكس عدد المحتاجين إلى المساعدة تحسينات 

في وظائف السوق في بعض المناطق التي شهدت 
انخفاضًا في مستوى األعمال العدائية وزيادة في 
االستقرار� وتعتبر إمكانية الحصول على المواد غير 

الغذائية أكثر استقرارًا من العام السابق، حيث أبلغ 24 
في المئة من المجتمعات عن تدهور األوضاع، مقارنة 

بنسبة ٧2 في المئة في عام 201٦� ومع ذلك، تظل 
الحاجة كبيرة، من حيث االحتياجات المنقذة للحياة، ال 

سيما تلك التي تندرج ضمن األعداد الكبيرة من 
النازحين الجدد الذين يحتاجون إلى مساعدات أساسية 

وتكميلية وموسمية؛ وكذلك االحتياجات طويلة 
األجل، ال سيما بين المجتمعات ذات االحتياجات 

الشديدة التي تتطلب دعمًا موجهًا نحو بناء القدرة 
على الصمود للمساعدة في تقليل االعتماد على 
استراتيجيات التكيف الضارة� كما تشير النتائج إلى 

انخفاض الحاجة إلى المواد غير الغذائية القياسية / 
األساسية وزيادة ملحوظة في الطلبات الخاصة 

باللوازم "التكميلية" )أي غير الجوهرية / األساسية( 
المخصصة للوضع الذي تواجهه بعض المجتمعات أو 
المجموعات السكانية� وفي عام 2018، سيفرض هذا 
ضغطًا متزايدًا على شركاء القطاع لتصميم تدخالت 

المواد غير الغذائية التي تتسم بالمرونة خصيصًا 
للسياقات المحددة�

استراتيجية االستجابة

في عام 2018، سوف يواصل قطاع المأوى والمواد 
غير الغذائية االستجابة لحاالت الطوارئ وتقديم دعم 

أكثر استدامة ومصمم حسب االحتياجات المحددة 
للسكان المستهدفين، آخذًا بعين االعتبار حالة النزوح، 
ونقاط الضعف المحتملة، وفرص توفير أفضل قيمة 

مقابل المال، والوصول المنتظم والسياق المحلي�

وسيكون الهدف الرئيسي األول )واألولوية القصوى( 
لالستجابة في قطاع المأوى والمواد غير الغذائية هو 

إنقاذ األرواح والحفاظ عليها من خالل توفير 
المساعدة ولوازم اإلغاثة المالئمة في مجال المأوى 
في الوقت المناسب� وسيشمل ذلك توفير أو توزيع 

أو تركيب الخيام ولوازم أو مواد اإليواء في حاالت 
الطوارئ لخدمة النازحين في المواقع المؤقتة 

ومواقع المالذ األخير، مثل المخيمات الرسمية وغير 
الرسمية ومراكز العبور والمستوطنات المقامة تلقائيًا 
)بما في ذلك، تأسيس البنية التحتية األساسية لهذه 

المواقع حيثما كان ذلك مناسبًا ومطلوبًا(� وسيشمل 
أيضًا إعادة تأهيل أو إصالح أو تطوير مراكز اإليواء 

الموجودة التي ال تلبي الحد األدنى من المعايير في 
مراكز اإليواء الجماعية أو المباني غير المكتملة أو أي 

89  استنادًا إلى حسابات القطاع لعدد المحتاجين للمساعدة� وقد أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه النتائج�

هدف المأوى والمواد غير 
الغذائية الثانية

المساهمة في صمود المجتمعات 2
واألسر وتماسكها االجتماعي من 

خالل تحسين اإلسكان والبنية 
التحتية المجتمعية / العامة ذات الصلة 

هدف المأوى والمواد غير 
الغذائية األول

تقديم الدعم المنقذ للحياة 1
والمحافظ عليها في مجال المأوى 

والمواد غير الغذائية
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نوع آخر من المأوى الطارئ� وسيضمن ذلك تلبية مراكز اإليواء هذه 
لمعيار الحد األدنى وتوفير ظروف معيشة أكثر جودة وحماية أفضل 

ألولئك الذين من المتوقع أن يظلوا في مركز إيواء مؤقت أو طارئ لفترة 
طويلة�

وسيستمر توزيع مواد اإلغاثة األساسية في صورة مجموعات لوازم على 
األشخاص الذين عانوا من النزوح المفاجئ، أو الذين انقطعت عنهم 
إمكانية الوصول إلى األسواق، مع اتباع ُنهج وطرق أكثر مرونة على 

أساس اللوازم، حيثما يكون ذلك مجديًا وفعااًل من حيث التكلفة لتلبية 
االحتياجات المحددة والسياقية� كما سيتم توزيع اللوازم الموسمية 

للحفاظ على األرواح والحد من تأثير التعرض لظروف قاسية� وسيستمر 
دعم آليات تخزين لوازم االستجابة الطارئة من أجل تحسين توقيت 

المساعدة وتأثيرها�

كما سيساهم هذا القطاع في تعزيز القدرة على التكيف والتالحم 
االجتماعي للمجتمعات واألسر المستضعفة )وفقًا للمعايير المذكورة 
أدناه( من خالل تحسين اإلسكان والبنية التحتية المجتمعية أو العامة� 
ويلبي هذا الهدف احتياجات السوريين المتضررين من خالل التركيز على 

الدعم الطويل األجل لمرافق المأوى� وستشمل األنشطة إصالح 
المساكن وإعادة التأهيل الخفيف، بما في ذلك البنية التحتية الصغيرة 

ذات الصلة ومرافق مثل المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء� 
وسيتم تقديم المساعدة إلى المالكين والمستأجرين والمجتمعات 

المضيفة� كما سيساهم في تحقيق هذا الهدف الشروع في أنشطة 
تكميلية لبناء القدرات التقنية للشركاء والمجتمعات المحلية واألسر 

المعيشية�

وستدمج جميع أنشطة المأوى مكونات المساكن واألراضي والممتلكات 
المالئمة ذات الصلة على أساس االستراتيجية والمبادئ التوجيهية 

الصادرة عن هذا القطاع، مع ضمان أن تستند التدخالت إلى أدلة 
مستندية / تكميلية للملكية القانونية والعرفية واإليجار�

وستشمل طرق االستجابة المستخدمة تقديم مساعدة عينية ومباشرة، 
وتوفير برامج النقد مقابل العمل وتوفير العمالة، مع االستمرار في دمج 

السيولة والقسائم النقدية ومنحها األولوية حيثما أمكن لألسواق أن 
تدعم هذا النوع من التدخل� على وجه الخصوص، عندما يكون ذلك مجديًا 

ومالئمًا، سيسعى القطاع إلى توسيع نطاق الطرق القائمة على 
المعامالت التجارية في األنشطة التي يمكن أن يؤدي فيها إدخالها إلى 

تحسين توقيت االستجابة ومدى مالءمتها )على سبيل المثال، عن طريق 

تمكين الناس من تلبية احتياجاتهم وأولوياتهم الخاصة(، وحيث يمكن أن 
تدعم صمود المجتمعات المحلية وتماسكها االجتماعي، على سبيل 

المثال، من خالل تسهيل شراء اللوازم والخدمات في األسواق المحلية، 
وبذلك يمكن التصدي بشكل غير مباشر للدوافع المالية واالقتصادية 
للحاجة� وسُيناقش استخدام النقود أو القسائم النقدية مع الحكومة 

مسبقًا عندما يكون ذلك ممكنًا�

وتشمل الفئات المستضعفة المستهدفة في االستجابة النازحين 
واألشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة 

على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها، وأولئك الذين عادوا مؤخرًا إلى 
مجتمعاتهم األصلية� ترتبط احتياجات المأوى للنازحين ارتباطًا مباشرًا 

بظروف نزوحهم، وسيستمر القطاع في إدراك االحتياجات المميزة 
المرتبطة بالنازحين حديثًا أو لفترات قصيرة أو لفترات ممتدة أو لعدة 

مرات� ويحتاج األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم 
المتحدة على أنها محاصرة والمنقطعة عن األسواق إلى أسبقية الدعم� 

يمكن تسهيل الدعم الطويل األجدل للمأوى من خالل الدعم الموجه 
بعناية للعائدين حديثًا، بما في ذلك أعمال إعادة تأهيل طفيفة وإصالح 

المساكن المتضررة جزئيًا� وتشمل المجموعات المستضعفة األخرى 
النساء واألطفال والمعاقين والمسنين، ال سيما أولئك الذين يعتمدون 

على اآلخرين وليس لديهم دخل مباشر� وهذه المجموعات لديها 
احتياجات محددة من المواد غير الغذائية وسوف تتم تلبيتها من خالل 
االستجابة� وُتعد المجتمعات التي تفتقر إلى إمكانية الوصول الموثوق 
إلى األسواق، إما من خالل العوائق المادية، أو نقص وسائل النقل أو 

المخاوف األمنية، مستضعفة أيضًا، وفي داخل المجتمعات المحلية، قد 
تواجه مجموعات أخرى، مثل المعوقين والشباب والمسنين، عوائق خاصة 

تحول دون حصولهم على المواد غير الغذائية�

يقر القطاع بأن المأوى والمواد غير الغذائية يمكن أن تكون حجر الزاوية 
للوصول إلى الخدمات وتحسين القدرة على الصمود في العديد من أبعاد 

الحاجة، ويعتبر التكامل مع القطاعات األخرى واستكمال أنشطتها ذا 
أهمية خاصة� على وجه الخصوص، سيعمل هذا القطاع بشكل وثيق مع 

قطاع األمن الغذائي وسبل العيش لتنسيق توزيع وقود الطهي وأدوات 
المطبخ مع توزيع المواد الغذائية؛ ومع قطاع الحماية فيما يتعلق بالنهج 

المتبع في تعزيز قضايا المساكن واألراضي والممتلكات، بما في ذلك 
ضمان الحيازة؛ ومع مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها لتلبية احتياجات 

محددة في المخيمات ومراكز اإليواء الجماعية وغيرها من مواقع المالذ 

-خريطة شدة اإلحتياجات/ المواد غير الغذائية + -خريطة شدة اإلحتياجات/المأوى +
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األخير؛ ومع قطاع اإلنعاش المبكر عند الضرورة لمواءمة أنشطة قطاع 
المأوى مع إصالح البنية التحتية المستمر؛ ومع قطاع التعليم فيما يتعلق 

بالحاجة إلى إعادة تأهيل طفيفة للمدارس؛ ومع قطاع المياه واإلصحاح 
لتوزيع مواد النظافة المستهلكة والمستدامة وتوفير خدمات المياه 

والصرف الصحي في حاالت الطوارئ في مواقع المالذ األخير� وعالوة 
على ذلك، سيعمل هذا القطاع عن كثب مع قطاعي المياه واإلصحاح 

واإلنعاش المبكر لضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي، وإزالة 
األنقاض، والبنية التحتية األساسية في المجتمعات التي يتم فيها إصالح 

/ إعادة تأهيل طفيفة لمرافق المأوى المتضررة جزئيًا� 

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها

حلل قطاع المأوى / المواد غير الغذائية مخاطر الحماية وحدد تدابير 
التخفيف من آثارها في جهد جماعي قام به منسقو القطاعات 

وأعضاؤها� وتشمل مخاطر التنفيذ إمكانية تحويل المساعدات عن 
مسارها، والفساد، والتمكين من قبل الجماعات المسلحة، وينبغي أن 

يتصدى لها جميع الشركاء من خالل نظم تصميم وإدارة ورصد تدخالتهم� 
في بعض المناطق، يمكن أيضًا تقويض العالقات بين المجتمعات 

وداخلها بسبب عدم المساواة في الحصول على المساعدات اإلنسانية، 
والتفاوت في نوع / جودة المساعدة، و/ أو عدم المشاركة في اختيار 

المستفيدين� يجب أن تتسم الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني 
بالشفافية وتشارك مع المجتمعات المحلية والقادة لرفع مستوى 

الوعي، وضمان معايير اختيار واضحة تستند إلى مستوى التعرض للخطر / 
الحاجة، ونقلها بشكل فعال إلى المجتمع، وتنسيق المساعدة عند 

االقتضاء، وتوفير الرصد المنتظم، والتشاور، وتعديل البرامج� ويمكن 
التخفيف من آثار احتمال االستغالل واالعتداء و/ أو التمييز في عملية 

اختيار المستفيدين من خالل زيادة المشاركة والتشاور مع السلطات 
المعنية ومؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية، والتدريب على مخاطر 

الحماية المرتبطة بالمساعدة اإلنسانية� يمكن أن يؤدي التدريب على 
الحماية من االستغالل و االنتهاك الجنسيين إلى زيادة الوعي حول 

إمكانية حدوث االستغالل واالعتداء� ومع ذلك، ينبغي النظر في آليات 
الشكاوى فقط عندما تكون هناك قدرة على االستجابة الفعلية 

للشكوى�

يمكن أن يشكل توزيع المواد غير الغذائية والمساعدة في مجال المأوى 
مخاطر على السالمة البدنية لكل من العاملين في المجال اإلنساني 

واألشخاص المحتاجين، خاصة في حاالت الطوارئ التي تشمل عمليات 
نزوح جديدة وانتقال المحتاجين للمساعدة� وللتصدي لهذه المخاطر، ال 

بد من اتخاذ تدابير محددة، خاصة في شمال وجنوب سورية، مثل عمليات 
تدقيق السالمة في مواقع التوزيع، وإنشاء نقاط توزيع متعددة، وضمان 

إجراء التوزيعات خالل النهار فقط، والتوزيع بشكل منفصل على أساس 
النوع االجتماعي، والتوزيع على مستوى األسر، وتوفير التدريب المناسب 

للموظفين� 

يمكن أن يؤثر توفير السيولة والقسائم النقدية كطريقة لتقديم 
المساعدة في مجال المأوى والمواد غير الغذائية على ديناميكية السوق 

وسبل العيش، ومن المحتمل أن يزيد أيضًا من خطر الفساد ويدعم 
استخدام "األسواق السوداء"� إن مفتاح التخفيف من المخاطر هو 

المراقبة المنتظمة للسوق واالستعداد لالبتعاد عن السيولة النقدية 
)واستبدالها بالقسائم أو المساعدة العينية(، والتواصل مع المجتمعات 

المحلية حول المشاريع، ومعايير االستهداف الواضحة، وإدارة البيانات 

القوية واإلجراءات األمنية�

وستراعي برامج المأوى السالمة واألمن وإمكانية الحصول على 
الخدمات في موقع التنفيذ وستشمل تفهمًا لقضايا المساكن واألراضي 

والممتلكات المحلية وتكفل تقديم دعم تقني كاٍف إلى متلقي 
المساعدة�

أولويات االستجابة

تتماشى أولويات استجابة القطاع مع احتياجات السكان� ويأخذ القطاع 
بعين االعتبار عددًا من العوامل الرئيسية التي تشير بشكل عام إلى زيادة 

حدة الحاجة إلى المساعدة في مجال المأوى والمواد غير الغذائية، بما 
في ذلك ما إذا كان الشخص قد نزح من منزله وال يستطيع الحصول على 
مأوى مالئم أو مواد غير غذائية نتيجة لذلك� ويتعلق عامل آخر بالتعرض 

لظروف قاسية، مع التركيز على إعطاء األولوية لمساعدة األشخاص 
المعرضين ألعمال عدائية مكثفة في المناطق التي تصنفها األمم 

المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها، وكذلك السكان الذين 
يعيشون في ظروف جوية قاسية تتطلب لوازم موسمية خاصة�

كما يتم قياس االحتياجات من المواد غير الغذائية المتعلقة بالدعم 
اإلنساني مقابل إمكانية الوصول إلى األسواق وشراء اللوازم� وبما أن 98 

في المئة من الناس في سورية يستفيدون من األسواق، فإن تقييد 
الوصول إلى األسواق يمكن أن يجعل سكان هذه المناطق مستضعفين 

بشكل خاص وبحاجة محددة إلى المساعدة بالمواد غير الغذائية� 
وباإلضافة إلى ذلك، حتى لو كانت األسواق موجودة، فإن هناك أعدادًا 

كبيرة من السكان ال يستطيعون تحمل تكاليف المواد غير الغذائية و/ أو 
عندما تكون بعض المواد غير الغذائية غير متاحة أو يتعذر الوصول إليها� 

كما أن المساعدة اإلنسانية تستهدف األشخاص الذين يعيشون في هذه 
المناطق ويحتلون مرتبة عالية على مقياس االحتياجات�

وفيما يتعلق بالمأوى على وجه التحديد، يمثل احتمال أن يكون شخص ما 
يعيش في مأوى مؤقت )مراكز إيواء جماعية، مخيمات، مباني غير 

مكتملة، مواقع عبور، إلخ( - يشمل ترتيبات االستضافة - اعتبارًا رئيسيًا 
في إرشاد أولويات استجابة القطاع� وأخذ القطاع في اعتباره ما إذا كانت 

المنازل قد تضررت وما إذا كان إصالحها من قبل السكان المتضررين 
ممكنًا� وأخيرًا، ُأخذت القدرة على تحمل اإليجار أيضًا في االعتبار كمؤشر 

على الحاجة�

واستنادًا إلى ما سبق، يوجد تقارب واضح بين أولويات االستجابة في 
القطاع والمعايير التي تؤثر على االستضعاف وتدل على االحتياجات 

األكثر حدة في جميع القطاعات� تسترشد عملية تحديد أولويات القطاع 
بهذه المعايير الستة، وفي داخلها، يستطيع القطاع استخدام تحليل 
احتياجاته لتوطين المجتمعات المحلية وكذلك االحتياجات المحددة؛ 

سواًء كان دعمًا موسميًا أو أساسيًا للمواد غير الغذائية، أو دعمًا 
مستدامًا للمأوى، أو دعمًا للمأوى في حاالت الطوارئ، أو مزيجًا من كل 

ذلك�
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تحديد األولويات / التدقيق

تسترشد عملية تحديد أولويات القطاع بفهم شدة االحتياجات وفقًا 
لتحليل / تصنيف شدة االحتياجات في القطاع، الذي يستند إلى نتائج 

التقييم والمؤشرات الرئيسية� وتضمن عملية تحديد األولويات هذه أن 
تستهدف استجابة القطاع تلك المناطق الجغرافية التي يواجه فيها 

الناس بشكل عام أشد االحتياجات�

تنعكس هذه االعتبارات أثناء التدقيق في المشاريع إلدراجها في خطة 
االستجابة اإلنسانية، حيث يتم تطبيق مجموعة من المعايير المحددة من 

بينها استهداف المجموعات والمواقع المحددة والمعرضة للخطر، مع 
التركيز بشكل خاص على المعايير الستة التي تؤثر على االستضعاف 

والمشار إليها أعاله، الذين يعتبرون بشكل عام من بين األكثر احتياجًا إلى 
المساعدة المنقذة للحياة والمحافظة عليها� يجب أن تثبت المشاريع 

توافقها مع األهداف واألنشطة التي اختارها القطاع باعتبارها أكثر أنواع 
التدخل أهمية� ويقوم منسقو القطاع بإجراء هذا التدقيق واختيار 

المشاريع على مستوى المركز ومستوى المنهج المتكامل لالستجابة 
اإلنسانية في سورية على حد سواء بالتشاور مع الشركاء وتماشيًا مع 

األولويات الوطنية، وبالتالي، فإن المشروعات المدرجة في خطة 
االستجابة اإلنسانية قد ُأعطيت األولوية بالفعل�

في حين ستظل نوعية المجموعات ذات األولوية ثابتة، فمن المتوقع أن 
يتغير توزيع وشدة االحتياجات خالل عام 2018، وبالتالي سيجري القطاع 

تقييمات من أجل تحديث الصورة الجغرافية لشدة االحتياجات ويواصل 

تحديد المواقع وأنواع التدخالت ذات األولوية على نطاق واسع� وعند 
الضرورة، سُتجرى تقييمات متعمقة لالحتياجات من أجل تحديد الفئات 

ذات األولوية واالستجابة لها على نطاق محلي� وسيؤدي تنسيق 
التقييمات إلى تخفيف مخاطر االزدواجية أو اإلفراط في التقييم، 

وسيسهل القطاع تبادل نتائج التقييمات حيثما أمكن ذلك�

عواقب نقص التمويل

من المرجح أن يؤثر النقص في التمويل على نطاق استجابة قطاع المأوى 
/ المواد غير الغذائية، وسوف تستهدف المساعدة في المقام األول 

اإلبقاء على األنشطة اإلنسانية المنقذة للحياة والمحافظة عليها 
لمساعدة األشخاص الذين يواجهون أشد االحتياجات حدة� وسيحول 
نطاق االستجابة المحدود دون اضطالع القطاع بأنشطة تهدف إلى 

توفير حلول أكثر استدامة في مجال المأوى تعالج الدوافع األساسية 
لالحتياجات� وتشمل هذه األنشطة تدخالت أكثر كلفة وتعقيدًا، مثل 

إصالح مراكز اإليواء المدمرة والبنى التحتية المرتبطة بها، والتي قد تمّكن 
النازحين من العودة إلى ديارهم أو إلى مناطق أكثر أمنًا� كما يمكن أن 

تؤثر مستويات كبيرة من نقص التمويل على قدرة القطاع على الحفاظ 
على األنشطة الطارئة، مما سيحرم بعض األشخاص من الحصول على 

المساعدة�

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر - المأوى

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر - المواد غير الغذائية

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

44.400281.2001.154.400----%52%55%45%9

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

82.500522.5002.145.000----%52%55%45%9
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األمن الغذائي والزراعة  المحتاجون للمساعدة

10,5مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

1,3مليار

المستهدفون

9,5مليون90

عدد الشركاء

80

تحليل

بعد مضي سبعة أعوام على بدء األزمة، ال تزال الدوافع 
الرئيسية النعدام األمن الغذائي في سورية هي تحديات 

األمن و األمان ، والوصول المادي والمالي إلى الغذاء، 
ونضوب مصادر الرزق� ووفقًا للتقديرات الحالية، يعاني 

٦.5 مليون شخص في سورية من انعدام األمن الغذائي، 
بينما يواجه 4 ماليين شخص آخر خطر انعدام األمن 
الغذائي الحاد� وعلى هذا النحو، ُيعتبر 10.5 مليون 
شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة منقذة للحياة 

ومحافظة عليها في مجاالت الغذاء والزراعة وسبل 
العيش� مقارنة بالعام الماضي، انخفض عدد األشخاص 

الذين يواجهون خطر انعدام األمن الغذائي الحاد في 
سورية من 3٧ في المئة إلى 33 في المئة من السكان� 

ومع ذلك، تضاعف عدد األشخاص المعرضين لخطر 
انعدام األمن الغذائي، مما يدل بوضوح على استنزاف 
مزيد من أصول وفرص كسب العيش في جميع أنحاء 

البالد�

وفقًا لبعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي 
)CFSAM( لعام 201٧، ُقّدر إجمالي إنتاج القمح في 
سورية في 201٦-201٧ بنحو 1.8 مليون طن متري، 

بزيادة قدرها 12 في المئة عن 2015-201٦، ولكنه ال 
يزال أقل من نصف متوسط اإلنتاج السنوي في فترة 

ما قبل األزمة البالغ 4.1 مليون طن متري )2002-
2011(�91 ووفقًا لتقرير تقييم األضرار الزراعية الذي 

أجرته منظمة األغذية والزراعة، تقّدر التكلفة المالية 
لألضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي خالل 

الفترة من عام 2011 إلى عام 201٦ بنحو 1٦ مليار 
دوالر�92 ويشير رصد األسعار إلى انخفاض متوسط 

التكلفة الوطنية لسلة الغذاء القياسية بنسبة 0.3 في 
المئة بين آب/أغسطس 201٦ وآب/أغسطس 201٧� 

ومع ذلك، ال تزال تكاليف سلة الغذاء أعلى من 
المتوسط الوطني بنسبة 218 في المئة و23 في 

المئة مقارنة بشهر آب/أغسطس 2014 وآب/
أغسطس 2015 على التوالي� وتشير المقارنة مع فترة 
ما قبل األزمة إلى أن أسعار سلة الغذاء الحالية أعلى 

بنسبة 800 في المئة�93

من المتوقع أن يستمر اعتماد نسبة كبيرة من سكان 
سورية على المساعدات الغذائية طوال العام القادم 

وسيظل الوصول إلى نظام غذائي متنوع حاجة 
أساسية لتحسين الحالة التغذوية لألشخاص الذين 
يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد� وستكون 

تدخالت الزراعة وسبل العيش بالغة األهمية لزيادة 
االعتماد على الذات، وتعزيز القدرة على الصمود 
والتعافي المبكر، ال سيما - ولكن ليس على وجه 

الحصر - في المناطق التي تشهد استقرارًا متزايدًا، 
سواًء بالنسبة للمجموعات التي تعاني من انعدام 

األمن الغذائي أو المعرضة للخطر� وينبغي بذل جهود 
متضافرة، حيثما أمكن ذلك، لتحسين الروابط بين 

األشخاص الذين يتلقون مساعدة غذائية ودعم سبل 
العيش إلعانة األسر على الحد من اعتمادها على 

المساعدة وضمان قدرتها على االعتماد على الذات 
بمرور الوقت�

90   يحدد القطاع عدد المستهدفين حسب القدرات الموضحة في عام 201٧�

http://www�fao�org/3/a-i7578e�pdf  91

http://www�fao�org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAO_SYRIA-counting-the-  92

cost�pdf

93  أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه النتائج�

-خريطة شدة اإلحتياجات +
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هدف األمن الغذائي 
الثاني

دعم سبل العيش المنقذة للحياة 2
لألسر المتضررة من خالل زيادة 

اإلنتاج الزراعي، وحماية وبناء 
األصول اإلنتاجية واستعادة أو خلق فرص 

مدرة للدخل

هدف األمن الغذائي األول

تحسين حالة األمن الغذائي 1
لألشخاص الذين يعانون من انعدام 

األمن الغذائي من خالل توفير 
المساعدات الغذائية المنقذة للحياة في 

حاالت الطوارئ والمساعدات الغذائية 
المنتظمة المحافظة على الحياة�

هدف األمن الغذائي 
الثالث

تحسين القدرة على توفير الخدمات 3
األساسية لتحسين الروابط مع 
سلسلة القيمة من خالل إعادة 

تأهيل / بناء البنية التحتية اإلنتاجية 
باإلضافة إلى دعم الخدمات واإلنذار 

المبكر ونظم الحد من مخاطر الكوارث�

هدف األمن الغذائي الرابع

تعزيز فعالية وجودة االستجابة 4
القائمة على األدلة وبناء القدرات 

والتنسيق القوي داخل قطاع 
األمن الغذائي والزراعة وفي جميع 

القطاعات�

في إطار الهدف االستراتيجي األول:

في إطار هدفه األول المتمثل في توفير المساعدات 
الغذائية المنقذة لألرواح والمحافظة عليها، سيهدف 

هذا القطاع إلى تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة 
لحوالي 1.5 مليون شخص متضرر حديثًا من األزمات 

)نازح( من خالل استجابة طارئة قصيرة األجل، 
وسيستهدف ما يقدر بنحو ٦.5 مليون شخص يعانون من 
انعدام األمن الغذائي عن طريق تقديم مساعدة غذائية 

شهرية منتظمة� ومن الجدير بالذكر أن من بين 5.٦ 
مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي 

ويحتاجون إلى مساعدات غذائية، يوجد ما يقدر بنحو 
418.000 الجئ فلسطيني�94  ووفقًا للقدرات الموضحة 
في عام 201٧، سيستهدف القطاع 5.5 مليون شخص 

لدعمهم بالمساعدة الغذائية، ومن المتوقع أن يتلقى 4 
ماليين سوري و418.000 الجئ فلسطيني مساعدات 
غذائية شهرية منتظمة، وأن يحصل 1.1 مليون شخص 

على مساعدات غذائية لمواجهة موسم الجفاف / 
قصيرة األجل، حيث سيتم استهدافهم بمساعدة 

متكاملة من خالل مدخالت سبل العيش / الزراعة� يعتبر 
ال٦.5 مليون شخص الذين يعانون من انعدام األمن 
الغذائي من بين الفئات األكثر ضعفًا وبحاجة ماسة 

للمساعدة� فيما يلي بعض التفاصيل حول االستجابة 
المخطط لها:

تهدف االستجابة لحاالت الطوارئ إلى الوصول إلى 
األشخاص المتأثرين باألزمة في غضون ٧2 ساعة من 

بداية األزمة لتغطية احتياجاتهم الغذائية الفورية 
لمدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد عن أربعة أسابيع من 

خالل دعم قصير األجل، مثل الحصص الغذائية الجاهزة 
لألكل والوجبات المطبوخة و/ أو الخبز المقدمة 

بالطرق المناسبة )المساعدات العينية أو التحويالت 
النقدية(� ستوفر هذه االستجابة 2.100 سعر حراري 

لكل شخص يوميًا، وفقًا لمعايير اسفير� يستهدف هذا 
النشاط عدد حاالت متوقع يقدر بنحو 1.5 مليون 
شخص متضرر حديثًا من األزمة95 وتغطيهم خطة 

االستجابة هذه لضمان التأهب الكافي� ومن المتوقع 
أن نصف عدد الحاالت قد يتطلب مساعدة تتجاوز 

استجابة ال٧2 ساعة األولى، من خالل مساعدة 
غذائية شهرية منتظمة على أساس االحتياجات� وعلى 
هذا النحو، سيحتفظ القطاع بإمدادات إضافية إما عن 

طريق شركاء خطة االستجابة اإلنسانية أو غيرهم 
لتلبية حاجة هذه الحاالت اإلضافية للمساعدات 

الغذائية الطويلة األجل�

االستجابة المنتظمة تهدف إلى الوصول إلى 
األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من 
خالل معايير اختيار منسقة لتلبية احتياجاتهم الغذائية 
الشهرية على األقل ثماني مرات في السنة الواحدة 
من خالل الطريقة األكثر جدوى )المساعدات العينية 

أو سالل الغذاء أو التحويالت النقدية المعادلة(� 
سيغطي هذا ما ال يقل عن 1.٦00 سعرة حرارية يوميًا، 
ومن المتوقع يغطي األشخاص المستهدفون ال500 
سعرة حرارية المتبقية من خالل وسائلهم الخاصة أو 

المساهمات األخرى )مثل الخبز من المخابز(� يستهدف 
القطاع ما يقدر بنحو 5.5 مليون شخص يعانون من 

انعدام األمن الغذائي، بمن فيهم 418.000 الجئ 
فلسطيني و٧50.000 شخص إضافي متوقع9٦ )نصف 

المليون ونصف( من حاالت االستجابة للطوارئ )على 
أساس االحتياجات( وذلك لضمان التحول من الدعم 

القصير األجل إلى المساعدة المنتظمة الطويلة األجل 
إلى حين الحاجة إليها�

وفي إطار االستجابة المنتظمة، يهدف القطاع أيضًا 
إلى توفير مساعدة غذائية تكميلية )لتعزيز التنوع 

الغذائي( لما يقدر بنحو 20 في المئة من األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة، المستهدفين في إطار خطة 

االستجابة المنتظمة� وبهدف تقديم المساعدات 
الغذائية التكميلية لألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة، سيستمر التنسيق الوثيق مع قطاع التغذية 
للوصول إلى األطفال دون الثانية من العمر بحيث 

يمكن استخدام قناة توزيع الغذاء كآلية تسليم تحقق 
الوصول إليهم وتوفير تغذية تكميلية شاملة� 

وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل هذا القطاع مع قطاع 
التغذية لنشر الرسائل األساسية المتعلقة بتغذية 

الرضع واألطفال الصغار� وسيتم تعزيز ذلك من خالل 
الجهود المشتركة بين القطاعات التي تم تطويرها 

خالل عام 201٧ بين القطاعين لضمان المزيد من 
البرامج المتكاملة والتعاون على المستوى الميداني� 
وفيما يخص االستفادة من الغذاء، سيستمر التنسيق 
الوثيق مع قطاع المأوى / المواد غير الغذائية بشأن 

وقود الطهي ومواقد الطهي ذات الكفاءة في 
استهالك الغاز و/ أو الوقود�

94 تم إجراء تحليل للوضع أخذ في االعتبار اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 201٧ كخط أساس، ثم إضافة معلومات حول اإلنتاج )من بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي وتقييم األضرار(، واألرقام المتعلقة بالنزوح، واألسعار، والسكان )من فرقة العمل المعنية بالسكان(، والرصد / التقييم البرنامجي المستمر 

لتوقع احتياجات / هدف عام 2018� وقد أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه التوقعات�

95  حسب توقعات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية� أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه التوقعات�

9٦ تم إجراء تحليل للوضع أخذ في االعتبار اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 201٧ كخط أساس، ثم إضافة معلومات حول اإلنتاج )من بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي وتقييم األضرار(، واألرقام المتعلقة بالنزوح، واألسعار، والسكان )من فرقة العمل المعنية بالسكان(، والرصد / التقييم البرنامجي المستمر 

لتوقع احتياجات / هدف عام 2018� وقد أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه التوقعات�
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في إطار الهدفين االستراتيجيين الثاني والثالث: 

في إطار الهدفين الثاني والثالث للقطاع المتعلقين بالزراعة وسبل 
العيش، سيعمل القطاع على مستويين - األسرة والمجتمع - مستهدفًا 

850.000 أسرة )5.1 مليون شخص( من المجموعات السكانية التي 
تعاني من انعدام األمن الغذائي الحاد )1.1 مليون( وتواجه خطر انعدام 

األمن الغذائي )4( مليون(.9٧ سيتم توفير المدخالت الزراعية المالئمة 
على مستوى األسرة، وتعزيز أو استعادة الخدمات ذات الهياكل التكميلية 

للمجتمعات بشكل عام حتى يتحقق تعزيز سلسلة القيمة بين اإلنتاج 
والمعالجة واألسواق� ومن المتوقع أنه على الرغم من القيود المفروضة 

على طرق اإلمداد، فإن المدخالت في المناطق الريفية سوف تسهل 
زيادة توافر األغذية في األسواق في المناطق الحضرية وشبه الحضرية 

بهدف تحقيق الهدف العام المتمثل في استقرار أسعار المواد الغذائية� 
وسيتم تشجيع المشتريات المحلية لخلق الطلب، خاصة عندما تمتلك 

األسواق القدرة على استيعاب مثل هذا الطلب� ومن الجدير بالمالحظة 
أن أنشطة سبل العيش والزراعة تعتبر جزءًا من المساعدة اإلنسانية 

المنقذة للحياة، خاصة عندما يمكن تنفيذها في المناطق التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء 

سورية، حيث غالبًا ما تضطر األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 
إلى االعتماد على اإلنتاج صغير النطاق للحصول على الغذاء� يهدف هذان 

الهدفان إلى استعادة وتعزيز األصول اإلنتاجية وخلق فرص كسب الرزق 
للسكان المستهدفين، مما يسهم في إنتاج الغذاء الشامل، وبالتالي إلى 

توافر الغذاء في سورية�

يشمل الدعم األسري المساعدة إلنتاج الحبوب والبقوليات والخضر 
والدواجن على نطاق صغير؛ وتوفير األعالف الحيوانية والدعم البيطري؛ 

واألنشطة المدرة للدخل جنبًا إلى جنب مع ما يصاحب ذلك من بناء 
المهارات / التدريب المهني� وسيتم تحديد طريقة المساعدة - سواًء 
كانت عينية أو تحويالت نقدية - أو مزيج من الوسائل - وفقًا للسياق 

والجدوى الالحقة� ويستهدف القطاع 850.000 أسرة منتشرة في 14 
محافظة، مع حصول ما يقرب من 184.000 أسرة )1.1 مليون شخص( 
على مساعدات غذائية منتظمة متداخلة�98 وسيتم استهداف هذه ال 

184.000 أسرة من خالل استراتيجية الدمج لضمان قدرتهم على التوقف 
عن االعتماد على المساعدات الغذائية والسعي لتحقيق االكتفاء الذاتي 

بمجرد تلقي المساعدة في مجال كسب العيش / الزراعة� 99

كما سيشمل ما سبق استجابات زراعية سريعة التأثير وقصيرة األجل. 
وتهدف هذه االستجابات على وجه التحديد إلى الوصول إلى 

المستفيدين من المساعدات الغذائية بما يتماشى مع استراتيجية الدمج 
التي يتبعها القطاع� وستشمل االستجابات سريعة التأثير بشكل عام 
توزيع المدخالت الزراعية الالزمة إلنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، 

باإلضافة إلى الزراعة المنزلية المتكاملة وحمالت تلقيح الحيوانات، في 
حين ستتضمن االستجابات قصيرة األجل، على سبيل المثال ال الحصر، 
إعادة تأهيل شبكات تجميع المياه والري، وتحضير األغذية وتسويقها 

على المستوى المجتمعي في المناطق التي يسهل الوصول إليها� سيتم 
استهداف السكان المذكورين أعاله ومنحهم مساعدات غذائية فقط 
حتى يتحقق لهم االكتفاء الذاتي وال يحتاجون إلى مساعدة في مجال 
سبل العيش الزراعية� وبالتالي، سيتم تقديم مساعدات غذائية قصيرة 

األجل أو موسمية خالل موسم الجفاف لهؤالء األشخاص�

وسيهدف الدعم المجتمعي إلى تدريب الفنيين وهيئات المجتمع 
المحلي على الحفاظ على األصول المجتمعية واإلنذار المبكر والحد من 

مخاطر الكوارث، فضاًل عن إصالح وإعادة تأهيل الهياكل المجتمعية 
الرئيسية، مثل وحدات اإلنتاج والمعالجة، ومنشآت الري والتخزين لدعم 
الروابط مع األسواق� إجمااًل، سيستهدف هذا الهدف 400.000 أسرة، 
أي ما يقرب من 45 في المئة من األسر التي تساعدها المدخالت على 

مستوى األسرة�

ويتمثل الهدف الرابع واألخير المتعلق بالتنسيق القطاعي في جميع 
المحاور، والذي يقوم على مبدأ الشراكة ويرتكز على االلتزام بتنفيذ 

استجابة منسقة من خالل نهج القطاع / المجموعة القطاعية التابع 
للجنة الدائمة المشتركة بين المنظمات� وُيعد هذا الهدف ضروريًا لتحقيق 

أهداف القطاع الثالثة األولى بفعالية وكفاءة� في عام 2018، سيبني 
القطاع على أساس عمله في السنوات السابقة وسيركز على استعراض 

االحتياجات وتحديثها بشكل دوري، بما يدعم تحليل االحتياجات 
واالستجاب ات والثغرات لكي يسترشد به التخطيط التشغيلي ووضع 

خطط الطوارئ / التأهب� وسيواصل القطاع تنسيق جميع جوانب 
االستجابة، مثل التقييمات والتحليل واالستهداف الجغرافي ومعايير 

االختيار )بما في ذلك استهداف الشباب في برامج سبل العيش( والرصد� 
وسوف يقود مبادرات التعلم المشترك بشأن رصد مؤشرات النتائج 

وطرق االستجابة والقضايا الشاملة� كما سيحقق القطاع النواتج الرئيسية 
لدورة البرنامج اإلنساني، ويدعم المناقشات والقرارات االستراتيجية� 

سيركز العمل المشترك بين القطاعات على مجموعة متنوعة من 
المجاالت من بينها )1( الروابط مع قطاعي المواد غير الغذائية والمياه 
واإلصحاح لتوفير وقود الطهي / الغاز / المياه واإلصحاح؛ )2( مواصلة 

وتعزيز التعاون مع قطاع التغذية على المستوى الميداني؛ )3( تركيز 
أعمق على تحليل الحماية مع إدراج مصفوفة الحماية على مستوى 

القطاعات والمشاريع والتعاون المستمر مع قطاع الحماية؛ )4( 
استراتيجية تكامل تهدف إلى ربط الناس بالمساعدة الغذائية ودعم سبل 

العيش التي تقدمها قطاعات أخرى، مثل قطاع اإلنعاش المبكر وُسبل 
العيش؛ )5( تحليل االحتياجات المشتركة والمناصرة، بما في ذلك إعداد 

لمحات عامة عن المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة، 
والرسائل المشتركة إلى المجتمعات المحلية، وتقييم التقارب على 
مستوى األسرة مع قطاع التغذية وغيره من القطاعات المرتبطة 

ببعضها ارتباطًا وثيقًا؛ )٦( تحسين الروابط والتنسيق مع أنشطة 
التحويالت النقدية، والمساعدة على توجيه األنشطة الجديدة وكذلك 

التعلم من األنشطة الجارية والسابقة�

9٧  تم إجراء تحليل للوضع أخذ في االعتبار اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 201٧ كخط أساس، ثم إضافة معلومات حول اإلنتاج )من بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي وتقييم األضرار(، واألرقام المتعلقة بالنزوح، واألسعار، والسكان )من فرقة العمل المعنية بالسكان(، والرصد / التقييم البرنامجي المستمر 

لتوقع احتياجات / هدف عام 2018� وقد أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه التوقعات�

98  مطابق لحاشية رقم 8�

99  طور القطاع استراتيجية الدمج في عام 201٧ من أجل خلق روابط محسنة بين الناس بشأن المساعدات الغذائية وتدخالت سبل العيش، بحيث يتمكن األشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية من الحصول على مدخالت سبل العيش وتحسين استراتيجيات التكيف الخاصة بهم لكي يتحقق لهم االعتماد على الذات 

ويتوقفوا عن الحاجة إلى المساعدات الغذائية�
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تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها  

قام القطاع بتقييم العديد من المخاطر والتهديدات المحتملة المرتبطة 
بتنفيذ استراتيجيته من خالل أنشطته المختلفة� وبشكل عام، ترتبط 

المخاطر الرئيسية المتوقعة بعمليات توزيع مدخالت األغذية والزراعة 
وسبل العيش - سواًء كانت منتظمة أو طارئة - والتأثيرات السلبية التي 

قد تحدثها هذه التوزيعات على المدنيين بناًء على المواقع والبيئات 
األمنية التي تحدث فيها، مع تفاقم المخاطر بالنسبة للفتيات والنساء 

اللواتي يتعرضن ألخطار جسيمة تتمثل في االستغالل و االنتهاك 
الجنسيين، وبالتالي سيتم احترام الحماية من االستغالل و االنتهاك 

الجنسيين في مثل هذه السياقات�

وباإلضافة إلى ذلك، يعتبر التوتر بين النازحين والمجتمعات المضيفة بشأن 
إمكانية الوصول إلى الخدمات و/ أو مع الجماعات المسلحة خطرًا أيضًا 

ألن درجة تفاعلهم مع هؤالء السكان المتضررين قد تؤدي إلى تفاقم 
وضعهم الوخيم بالفعل�

ولتخفيف آثار هذه المخاطر، يوصى الشركاء باتخاذ عدة تدابير خاصة 
بقطاعات معينة لضمان تعميم الحماية في جميع مراحل دورة البرنامج 

اإلنساني� وتشمل هذه التدابير: المواءمة مع حزم االستجابة التي يوصي 
بها القطاع من أجل تنفيذ استجابة منسقة؛ والتأكد من أن فهم ومراقبة 

البيئة السياقية معروفًا ومحّدثًا ومدمجًا في عمليات التوزيع؛ وتطبيق 
معايير االستهداف / االختيار القائمة على االحتياجات� وعالوة على ذلك، 
يوصي القطاع ببذل جهود معززة لدعم الشركاء لتدريب موظفيهم على 

أرض الواقع مع تزويدهم باألدوات الكافية للحد من مسؤولية وتأثير هذه 
المخاطر ومراقبتها�

أولويات االستجابة

ينظر القطاع إلى كل من المساعدات الغذائية والزراعية / سبل العيش 
على أنها تساهم في تحقيق جميع األهداف االستراتيجية الثالثة لخطة 

االستجابة اإلنسانية لعام 2018 ألنها تنقذ الحياة وتحافظ عليها، مما 
يقلل اللجوء إلى استراتيجيات التكيف الضارة ويساهم في الحماية، كما 

يشمل أيضًا عنصر الصمود القوي من خالل المساهمة في الحد من 
التبعية� كما تعمل استراتيجية الدمج المقترحة في هذا القطاع على 

تحسين الروابط بين القطاعات وتعزز التعافي المبكر�

المساعدة الغذائية: سيعطي هذا النشاط األولوية للمناطق التي 
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها 

والنواحي التي تعاني مستوى شدة االحتياجات الرابع أو الخامس، 
باإلضافة إلى النواحي المتضررة من الجفاف أو التي لديها احتياجات 

سياقية أخرى ذات صلة بمؤشرات األمن الغذائي� ولضمان إيالء المزيد 
من االهتمام لالستفادة من سالل الغذاء، ستشمل أولويات االستجابة 

أيضًا التعاون الوثيق مع قطاع المواد غير الغذائية والشركاء لتوفير وقود 
الطهي وغاز البوتان أو مواقد الطهي ذات الكفاءة في استهالك 

الوقود، إلى جانب أواني الطهي لضمان تنفيذ التوزيعات في نفس وقت 
توفير الغذاء في المناطق ذات الصلة�

سبل العيش / الزراعة: ال تزال الصعوبات الموسمية الحرجة إحدى 
األولويات األساسية للتدخل في الوقت المناسب� وما لم تتماشى 
االستجابة مع التقويم الموسمي، لن تكون التدخالت فعالة بالقدر 

المقصود� وعالوة على ذلك، على الرغم من أن سورية ال تزال إلى حد 
كبير دولة متأثرة باألزمات، فإن بيانات االستجابة لعام 201٧ توضح أن 

تدخالت سبل العيش / الزراعة ُنفذت في 185 ناحية في جميع أنحاء 
البالد� ولذلك فمن األهمية بمكان أن يستمر استهداف مناطق في 
جميع أنحاء سورية خالل عام 2018 ومنحها األولوية عند تنفيذ هذه 

األنشطة� لقد تعطلت القدرات اإلنتاجية إلى حد كبير في المواقع التي 
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة، ومع ذلك، عندما كانت 

المدخالت اإلنتاجية متوفرة أو تم توفيرها )مثل حدائق الخضروات(، كان 
اإلنتاج المنزلي أحد المصادر الرئيسية للغذاء التي تلبي احتياجات الناس 
في هذه المناطق، وبالتالي تعتبر جزءًا أساسيًا من االستجابة اإلنسانية 
المنقذة للحياة� وعلى هذا النحو، سيتم أيضًا تشجيع توفير المدخالت 

الالزمة لإلنتاج على نطاق صغير في المناطق التي تصنفها األمم 
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول� وأخيرًا، نظرًا لتركيز شركاء 

قطاع األمن الغذائي المتزايد على توفير المساعدة في مجال سبل 
العيش / الزراعة، فإن اتباع نهج منسق في هذا القطاع أمر أكثر أهمية، 

بما في ذلك تنسيق حزم االستجابة في جميع أنحاء البالد�

ارتباطات أقوى بين االستراتيجيات / استراتيجية الدمج: سيعمل القطاع 
عن كثب بين الشركاء إلقامة روابط بين المستفيدين الذين يتلقون 

مساعدة في مجاالت الغذاء وسبل العيش / الزراعة� ومن خالل ذلك، 
سيضع القطاع خريطة للمواقع المشتركة، ويحدد معايير االستهداف 

ويضع آلية يمكن رصدها عن كثب لتحديد ما إذا كان التحول التدريجي من 
المساعدة المباشرة إلى االعتماد على الذات يمكن تحقيقه )بما في ذلك 

تحليل كيفية ربط عملية سلسلة القيمة من خالل توفير مدخالت سبل 
العيش / الزراعة( دون المساس باألمن الغذائي لألسر� ويتواءم هذا مع 

البرامج الموجهة نحو القدرة على الصمود وأهداف التعافي المبكر لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية والحد من االعتماد على المساعدة�

تعميم البيئة: ستساهم استراتيجية القطاع في الحفاظ على البيئة 
كمقياس لالستدامة من خالل االستخدام المسؤول للموارد الطبيعية 

والترويج الستخدام الطاقة المتجددة� وتشمل التدابير التي سيتم 
تشجيعها، على سبيل المثال، استخدام المطابخ الجماعية عند االقتضاء، 
واستخدام مصادر الطاقة البديلة )الغاز الحيوي والطاقة الشمسية بداًل 

من غاز البوتان(، وحفظ الطاقة من خالل أنظمة أكثر كفاءة )الري 
بالتنقيط بداًل من الطرق األخرى المهدرة للماء( واستخدام التكنولوجيا 

المالئمة للحد من استغالل الموارد الطبيعية�

تحديد األولويات / التدقيق

تسترشد استجابة قطاع األمن الغذائي والزراعة عند تحديد األولويات 
بفهم شامل لشدة االحتياجات على النحو الذي يقدمه تحليل / تصنيف 
شدة االحتياجات في القطاع� وسيضمن هذا أن تكون المساعدة، سواًء 

كانت في مجال الغذاء أو الزراعة وسبل العيش، موجهة باألساس إلى 
المناطق الجغرافية التي يواجه فيها الناس االحتياجات األكثر حدة� وفي 
الوقت نفسه، سيأخذ القطاع في اعتباره مجموعة متنوعة من العوامل 
الرئيسية والمجموعات المعرضة للخطر في المناطق التي تضم ما يقدر 

بنحو ٦.5 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد و4 ماليين 
شخص آخرين من المرجح أن يتعرضوا لخطر انعدام األمن الغذائي وتدهور 
حاد في أوضاعهم إذا لم تتوفر المساعدات الغذائية و/ أو الزراعة / سبل 

العيش� 
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يتم أواًل فحص المشاريع المقدمة في إطار خطة االستجابة اإلنسانية 
لضمان التغطية المناسبة للمناطق التي تواجه االحتياجات األكثر حدة، 

وفقًا لتصنيف شدة االحتياجات في القطاع فضاًل عن استهداف الفئات 
المستضعفة، بما في ذلك الفئات المعرضة لخطر انعدام األمن الغذائي� 

وفي سياق متصل، يجب أن ُتظهر المشاريع المقدمة في إطار خطة 
االستجابة اإلنسانية اتساقها مع استراتيجية القطاع الشاملة لكل هدف 

من أهداف القطاع، مثل دعم االستجابة الطارئة لألفراد المتأثرين باألزمة 
في غضون ٧2 ساعة من بداية األزمة )الهدف االستراتيجي 1 / 1-1(� 

وأخيرًا، يجب أن تحدد المشاريع ميزانية تتسم بالمصداقية تعكس - عند 
اإلمكان - كال من القدرة المالية والتشغيلية للشريك مقدم الطلب في 

العام الماضي، باإلضافة إلى توقعات التمويل على أساس التوقعات 
المالية لعام 2018� قام منسقو القطاع بتنفيذ هذه العملية بالتشاور مع 

الشركاء، ونتج عن ذلك إعطاء األولوية بالفعل للمشاريع المدرجة في 
خطة االستجابة اإلنسانية�

عواقب نقص التمويل

من المرجح أن يؤثر نقص تمويل استجابة األمن الغذائي والزراعة بشدة 
على ٦.5 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد، فضاًل عن 

4 ماليين شخص معرضين لخطر انعدام األمن الغذائي� ومن المرجح أن 
تنخفض قدرة القطاع على دعم أنشطة كسب العيش والزراعة التي 

تهدف إلى زيادة االعتماد على الذات لدى األشخاص المحتاجين 
للمساعدة في سورية من خالل السعي لتحقيق حلول أكثر استدامة، إذ 

أن المساعدات الغذائية تستهدف تلبية االحتياجات قصيرة األجل 

لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد في سورية�

وقد يؤثر نقص التمويل الكبير أيضًا على حجم وجودة المساعدات 
المقدمة إلى األسر األكثر ضعفًا، مما سيؤثر على كمية اإلمدادات 

الغذائية المقدمة وعدد المستفيدين الذين يتم الوصول إليهم، والتنوع 
الغذائي، وقدرة الشركاء على توفير المغذيات الدقيقة� ومن المحتمل أن 

يؤثر ذلك على األسر التي تعاني من ضعف استهالك الغذاء، بما في 
ذلك الفئات المعرضة للخطر بشكل خاص، مثل النساء الحوامل و/ أو 

المرضعات واألطفال دون سن الخامسة والمسنين والناس الذين يعانون 
بالفعل من فقر مدقع�

على خلفية عدم كفاية التمويل، من المرجح أن تلجأ األسر بشكل متزايد 
إلى استراتيجيات التكيف مع الضغوط واألزمات وحاالت الطوارئ� 

ويشمل ذلك استراتيجيات التكيف القائمة على استهالك الغذاء، مثل 
تقليل حجم الوجبة أو اختيار األطعمة األقل ثمنًا وفائدة غذائية� 

وباإلضافة إلى ذلك، قد تلجأ األسر إلى استراتيجيات تكيف ضارة أخرى 
تؤثر سلبًا على اإلنتاجية في المستقبل من خالل استنفاد األصول 

اإلنتاجية أو تعريض الناس لالستغالل ومخاطر الحماية عند إقدامهم على 
مجازفة كبيرة أو عمل استغاللي� وسوف تخاطر استراتيجيات التكيف 

هذه بإلحاق أضرار ال رجعة فيها وطويلة األجل بالناس في سورية، وضرر 
ال يمكن إصالحه باألطفال واألسر، وفي الوقت نفسه، ستقوض 

االستقرار االجتماعي أيضًا�

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

419,9202,5٦1,241٧,49٦,3٧33,352,811314,32٦٦,٦00,84٦209,551%51%3٦%٧3-
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قطاع التغذية  المحتاجون للمساعدة

4,٦مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

٦5,5مليون

المستهدفون

2,9مليون

عدد الشركاء

20

تحليل

على الرغم من أن مستوى سوء التغذية الحاد العام 
)GAM( بين الفتيان والفتيات دون سن الخامسة في 

غالبية المواقع التي تم تقييمها كان في حدود 
المستويات المقبولة،100 إال أن هناك جيوبًا - خاصًة في 

المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة 
- اكتشفت فها الدراسات التي ُأجريت بمنهجية الرقابة 
والتقييم القياسية لإلغاثة والتحوالت )سمارت( مؤخرًا 

المستويات سيئة من سوء التغذية الحاد101 باإلضافة إلى 
مستويات سوء تغذية مزمن تتراوح بين سيئة وخطيرة� 

وتتفاقم أحوال هذه الجيوب التي نشأ فيها سوء التغذية 
الحاد والمزمن بسبب االفتقار إلى التعاون المتكامل 

والمتعدد القطاعات الذي يمكن أن يعالج الدوافع 
المتعددة لنقص التغذية� وال تزال ممارسات تغذية 
الرّضع واألطفال الصغار في المواقع التي شملتها 

الدراسة دون المستوى األمثل وكلها دون مستويات ما 
قبل األزمة�

إن النساء واألطفال الذين يعيشون في المناطق التي 
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب 

الوصول إليها، وفي المناطق المنعدمة من الخدمات 
االجتماعية األساسية، والذين في حالة تنقل، بحاجة 
ماسة إلى تدخالت التغذية لضمان استقرار حالتهم 
التغذوية وتحسنها� وفي ضوء العوامل المشددة، 
مثل النزوح المستمر والعودة المتوقعة وصعوبة 
الحصول على التغذية والخدمات الصحية والغذاء، 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتناقص فرص العمل، 

وانخفاض تغطية الخدمات، يتوقع شركاء قطاع 
التغذية زيادة حاالت نقص التغذية، ال سيما في 
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها 

محاصرة ويصعب الوصول إليها، حيث تعتبر شدة 
االحتياجات "حرجة"�

يتعرض 4.٦ مليون فتاة وفتى دون سن الخامسة 
وامرأة حامل ومرضعة لخطر نقص التغذية ويحتاجون 

إلى خدمات التغذية الوقائية والعالجية في عام 
2018� ويعاني 84.200 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 
٦ و59 شهرًا من نقص التغذية الحاد، من بينهم حوالي 
18.٧00 يندرجون تحت فئة سوء التغذية الحاد الوخيم 

ومعدل وفياتهم أكبر 11 مرة من األطفال الذين 
يتمتعون بتغذية جيدة� يعاني 8٦5.295 فتاة وفتى 

دون سن الخامسة من نقص المغذيات الدقيقة، 
ويحتاج 3.05 مليون فتاة وفتى دون سن الخامسة إلى 

التغذية المثلى للوصول إلى وضع التغذية المالئم، 
في حين تحتاج 1.55 مليون امرأة حامل ومرضعة إلى 
خدمات التغذية المثلى لألمهات، بما في ذلك دعم 

التغذية الوقائية والعالجية� 102

استراتيجية االستجابة

تشمل أولويات استجابة قطاع التغذية لعام 2018 
تعزيز خدمات التغذية الوقائية المنقذة للحياة للفئات 

السكانية المعرضة للخطر مع التركيز على ممارسات 
تغذية الرضع واألطفال الصغار المناسبة في سياقات 
الطوارئ وتوفير المغذيات الدقيقة والتغذية المثلى 

لألمهات� وفي الوقت نفسه، سُتبذل الجهود أيضًا 
لتحسين الوصول المنصف إلى خدمات التغذية 
العالجية المنقذة للحياة ذات الجودة من خالل 

التحديد المنهجي واإلحالة وتوفير العالج للحاالت 
للفتيان والفتيات دون سن الخامسة الذين يعانون من 

سوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات� 
وسيتم إرشاد طريقة االستجابة وفقًا للسياق 

وستكون قابلة للتعديل ومرنة لتلبية احتياجات الفئات 
المستهدفة� وتركز األولويتان األولى والثانية بشكل 
كبير على توفير التدخالت المنقذة للحياة التي تدعم 

التدخالت المحافظة على الحياة حيثما أمكن ذلك�

وسيكفل القطاع تنفيذ برامج ذات جودة موجهة نحو 
القدرة على الصمود عن طريق االستثمار في نظم 

معلومات التغذية القائمة على األدلة وتطوير قدرات 
المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي� 

100   الغوطة الشرقية وإدلب )دراسة بمنهجية الرقابة والتقييم القياسية لإلغاثة والتحوالت )سمارت( 201٧(

101   اللجاة )دراسة بمنهجية الرقابة والتقييم القياسية لإلغاثة والتحوالت )سمارت( 201٧(

102 حسابات قطاع التغذية لعدد األشخاص المحتاجين للمساعدة وقاعدة بيانات 2018�

أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه النتائج�

-خريطة شدة اإلحتياجات +
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هدف التغذية الثاني

تحسين الوصول المنصف إلى 2
خدمات التغذية العالجية الجيدة 

والمنقذة للحياة من خالل التحديد 
المنهجي لحاالت سوء التغذية الحاد 

وإحالة وعالج الفتيان والفتيات دون سن 
الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات�

هدف التغذية األول

تعزيز خدمات التغذية الوقائية 1
والمنقذة للحياة للمجموعات 

السكانية المستضعفة مع التركيز 
على الممارسات المالئمة لتغذية الرضع 

واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ، 
وتوفير المغذيات الدقيقة والتغذية 

المثلى لألمهات�

هدف التغذية الثالث

تعزيز نظام تغذية قوي قائم على 3
األدلة مع القدرة على اتخاذ 

القرارات إلرشاد البرامج القائمة 
على االحتياجات�

هدف التغذية الرابع

إنشاء برامج تغذية منسقة 4 
ومتكاملة بين القطاعات ذات 
الصلة من خالل تعزيز التنسيق 

والبرامج المشتركة� 

وسوف تسترشد البرامج القائمة على االحتياجات 
بالبيانات والتحليالت المتوفرة من خالل هذه 

األنظمة، وسيتبنى شركاء قطاع التغذية هذه البرامج 
لضمان االستدامة� ستسعى أنظمة معلومات 

التغذية إلى تحقيق التكامل مع قطاعي الصحة 
واألمن الغذائي ومبادراتهما لكي تصبح جزءًا من 

تحليل متعدد القطاعات، توفيرًا للموارد والوقت� 
ويهدف هذا النهج المتعدد القطاعات إلى الوقاية 

من اتجاهات سوء التغذية المزمن الناشئة في بعض 
أجزاء البالد أو التصدي لها� وباإلضافة إلى ذلك، 
ستشمل األولويات إنشاء برامج تغذية منسقة 

ومتكاملة بين القطاعات ذات الصلة من خالل تعزيز 
التنسيق والبرامج المشتركة� وسينظر قطاع التغذية 

في استخدام السيولة النقدية كطريقة يمكن من 
خاللها تقديم تدخالت تغذوية على نطاق صغير 

وسيراقب هذا التنفيذ تحسبًا للتوسع المستقبلي 
المحتمل� ويركز الهدفان الثالث والرابع على القدرة 

على الصمود�

سيتم الترويج لممارسات تغذية الرّضع واألطفال 
الصغار المناسبة مع التركيز على حماية وتشجيع 

الرضاعة الطبيعية وتوسيع نطاقها بطريقة متكاملة، 
وفي الوقت نفسه، البناء على اإلنجازات التي تحققت 

في األعوام السابقة� سيتم تطوير قدرات العاملين 
في المرافق الصحية والمجتمعية من الشركاء في 

المجال اإلنساني ونظام الصحة العامة لتسهيل 
جلسات االستشارات الخاصة بتغذية الرضع واألطفال 

الصغار ورفع مستوى الوعي� سيتم تطوير وإقرار 
استراتيجية تغذية الرضع واألطفال الصغار، وفي 

الوقت نفسه، سيتم تعديل إجراءات التشغيل 
 )BMS( القياسية لبدائل حليب األم المستهدفة

وتعزيز مسارات اإلبالغ عن انتهاكات القواعد الدولية 
المتعلقة بتسويق بدائل حليب األم� ستتم حماية 
وتعزيز البرامج الحيوية لنمو الطفل وتطوره خالل 

األيام األلف األولى من خالل دعم تغذية األم أثناء 
الحمل والرضاعة� وسيتم تعزيز مبادرات الوقاية من 

نقص المغذيات الدقيقة ومكافحته، بما في ذلك عن 
طريق المغذيات الدقيقة التكميلية في المرافق 

الصحية وخالل الحمالت المعجلة وتحسين تغطية 
فيتامين )أ( لألطفال دون سن الخامسة� كما سيعطي 

قطاع التغذية األولوية لتوفير األطعمة المغذية 
المتخصصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و59 
شهرًا في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على 
أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها، أو مواقع المالذ 

األخير للنازحين، أو المجتمعات المثقلة باألعباء أو 
المناطق المتأثرة بكثافة القتال، فضاًل عن األطفال 

النازحين أو العائدين�

سُتستكمل الجهود الوقائية المنقذة للحياة باألنشطة 
العالجية المنقذة للحياة ذات الجودة من خالل 

الفحص في المجتمعات المحلية والمرافق لتحديد 
حاالت سوء التغذية الحاد بين الفتيات والفتيان األقل 

من خمس سنوات والنساء الحوامل والمرضعات، 
وسيلي ذلك اإلحالة لعالج حاالت سوء التغذية الحاد 

مع التركيز على جودة البرامج ومؤشرات األداء� كما 
سيراقب القطاع بانتظام الوضع التغذوي لألطفال 

والنساء من خالل تقييمات التغذية التي تعطي 
األولوية للمناطق التي تيسر الوصول إليها حديثًا أو 

التي تعتبر مدعاة للقلق، وكذلك المناطق التي تعاني 
من ثغرات في المعلومات التغذوية و/ أو تدفق 

موجات النزوح أو العودة في األونة األخيرة� 
وستعطى األولوية لتنمية قدرات الموظفين الصحيين 

في مجال اإلبالغ الروتيني وتقييمات التغذية لضمان 
التأهب الكافي واالستجابة الفعالة أينما يحدث تحول 
في خطوط المواجهة أو إمكانية الوصول� سيتم تعزيز 

نظام مراقبة التغذية وتنسيقه في جميع أنحاء 
سورية� يجب أن يكون االنخراط مع مؤسسات الدولة 

السورية بما يتماشى مع ميثاق األمم المتحدة 
وحسب القرار A/RES/182 ويحكمه إطار االتفاقيات 
المبرمة بين الدولة السورية ووكاالت األمم المتحدة 

S/ وصناديقها وبرامجها، باإلضافة إلى القرار
RES/2393� وعالوة على ذلك، ستستمر التحليالت 
المشتركة المنتظمة التي تستند إلى تثليث البيانات 

الواردة من قطاعات مختلفة مع قطاعات أخرى مثل 
األمن الغذائي�

وأخيرًا، سيتعزز التنسيق المحسن والبرامج المتكاملة 
مع القطاعات األخرى من خالل االستفادة من 

اإلنجازات التي تحققت في عام 201٧� وسيستمر تعزيز 
ودعم التكامل في قطاعي األمن الغذائي والصحة 

باستخدام نظم التسليم المشترك )مثل تنفيذ 
األنشطة التكميلية الشاملة عبر قنوات المساعدة 

 )MUAC( الغذائية ودمج فحص محيط منتصف العضد
وتوفير فيتامين )أ( مع أنشطة التطعيم الروتينية� 

وسيعمل قطاع التغذية على مضاعفة الجهود مع 
قطاع األمن الغذائي من خالل تنفيذ األنشطة 

المشتركة لتنمية القدرات، مثل التدريب الزراعي 
المراعي للتغذية� ويخطط قطاع التغذية لتنشيط 

التنسيق مع القطاعات الفرعية المعنية بالمياه 
واإلصحاح وحماية الطفل في عام 2018 ومراعاة 

الدروس المستفادة من النهج المتكامل مع قطاعي 
األمن الغذائي والصحة خالل العامين الماضيين� 

وسيعظم هذا التنسيق والتعاون التغطية، ويوفر 
الموارد، ويعزز القيمة مقابل المال، ويضمن الكفاءة�
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وستضمن األهداف األربعة ذات األولوية المذكورة أعاله عنصر التأهب، 
وسوف تتحقق من خالل شبكة من الشركاء، بمن فيهم النظراء 

الحكوميون والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكاالت األمم 
المتحدة� 103

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها

نفذ القطاع تنبؤًا شاماًل بالمخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء تنفيذ 
استراتيجيته، وذلك بهدف الحد من اآلثار السلبية المحتملة على 

المجتمعات المستهدفة والعاملين في المجال اإلنساني أثناء تنفيذ 
تدخالت التغذية، ووضع إطار عمل يتضمن تدابير التخفيف من تلك اآلثار� 
ومن المتوقع أن ترتبط المخاطر المتعلقة باألنشطة التي ينفذها قطاع 

التغذية بشكل أساسي بالعاملين في مجال الصحة الذين ينتقلون بين 
المخيمات، والنهب المحتمل لإلمدادات الغذائية، والهجمات على 

العاملين في المجاالت والمرافق الصحية وكذلك المستفيدين من 
الوصول إلى المرافق، باإلضافة إلى تعطيل متابعة المستفيدين�

ومن أجل تخفيف هذه المخاطر وضمان االلتزام بالمبادئ اإلنسانية، 
اعتمد القطاع استراتيجية "عدم إلحاق الضرر بالمستفيدين" مع توفير 
خدمات التغذية للفئات المستضعفة في جميع أنحاء سورية� وتشمل 
تدابير التخفيف هذه تطوير واستخدام مناهج موحدة، وحزم وأدوات 

الخدمات عند تقديم الخدمات في جميع أنحاء سورية، وإشراك المجتمع 
المحلي والتوعية بشأن االستهداف، واعتماد أسلوب تسليم مرن 

وجداول توزيع قابلة للتعديل� سيهدف شركاء قطاع التغذية إلى إنشاء 
مراكز في مواقع آمنة يسهل الوصول إليها بسهولة من قبل 

المستفيدين، مع احتمال نقل مراكز التغذية إلى مناطق آمنة نسبيًا، و/ أو 
تأهب الفرق المتنقلة� وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تدريب المزيد من 

العاملين في مجال الصحة المجتمعية على توفير الخدمات على 
المستوى المجتمعي، في حالة تقييد وصول المستفيدين على مستوى 

المرافق الصحية� سيواصل شركاء القطاع التخزين المسبق في مواقع 
متعددة وآمنة وقريبة لمواقع التسليم، فضاًل عن التحليل السياقي 

الجيد� وسيقوم القطاع بمراجعة المخاطر وتدابير التخفيف من آثارها 
بانتظام وإجراء التعديالت الالزمة للبرامج وطرق التنفيذ حسب 

الديناميكيات الموجودة على أرض الواقع�

أولويات االستجابة

إن المجموعات ذات األولوية في قطاع التغذية هي األطفال دون سن 
الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، بغض النظر عن وضعهم أو 

موقعهم الجغرافي، بسبب تعرضهم لمخاطر نقص التغذية وأو عدم نضج 
أجهزتهم المناعية أو ضعفها� ومع ذلك، فإن األطفال دون سن الخامسة 
والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها 

األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها، ومواقع 
النازحين، والمجتمعات المثقلة باألعباء، والمناطق المتضررة من كثافة 

العمليات القتالية وكذلك النساء واألطفال المتنقلين من المرجح أن 
يصبحوا عرضة للخطر بشكل خاص، وسوف يمنحهم قطاع التغذية أولوية 

أعلى بهدف توفير الحد األدنى من خدمات التغذية المنقذة للحياة بشكل 
مشترك كجزء من استجابة متعددة القطاعات ومتكاملة، حيثما أمكن 
ذلك� وسينصب التركيز بالنسبة لألطفال والنساء الذين يعيشون في 

مواقع أكثر استقرارًا على أنشطة التغذية الوقائية على النحو المفصل 
أعاله� وباإلضافة إلى ذلك، سينتقل قطاع التغذية في هذه المواقع 

المستقرة من التدخالت القائمة على السلع إلى البرامج الموجهة نحو 
القدرة على الصمود بالتنسيق مع القطاعات األخرى، كلما أمكن ذلك�

وسيركز هذا القطاع على تحسين البرامج والمراقبة عن بعد لضمان 
وصول خدمات التغذية إلى األطفال والنساء ذوي األولوية� وسُتقدم 
خدمات التغذية قدر اإلمكان عن طريق الشركاء المحليين في المجال 

اإلنساني ونظرائهم في الحكومة الوطنية لضمان الكفاءة والقدرة على 
الوصول�

تحديد األولويات / التدقيق

سوف تسترشد األولويات الجغرافية بتصنيف شدة االحتياجات في 
القطاع104 الذي يعكس االحتياجات في جميع أنحاء البالد، ويكمله تطبيق 

شدة االحتياجات بين القطاعات كلما أمكن ذلك لتعزيز استجابة أكثر 
شمواًل� وسينفذ كل مركز التخطيط التفصيلي الدقيق من خالل جهود 

التخطيط التشغيلي الخاصة به�

يأخذ تصنيف شدة االحتياجات في القطاع لعام 2018 في اعتباره 1٧ 
مؤشرًا خاصًا بالتغذية ومراعيًا لها105 من قطاعات أخرى، مثل األمن 

الغذائي والمياه واإلصحاح والصحة، باإلضافة إلى ثالثة مؤشرات شاملة 
تتعلق بإمكانية الوصول واألعمال العدائية، وحركة السكان لتحديد 

المناطق الجغرافية ذات األولوية وإرشاد االستجابة الالحقة� تبدو خطورة 
الوضع في شمال شرق سورية أكبر مما هي عليه في باقي البالد، 

وتتطلب اهتمامًا خاصًا� في جميع أنحاء سورية، وجد أن ٦٦ من أصل 2٧0 
ناحية تعاني من مشاكل حرجة وبحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية )تقع 

هذه النواحي في محافظات حلب والحسكة والرقة ودرعا ودير الزور 
وحماة وحمص والالذقية وريف دمشق� وباإلضافة إلى ذلك، ُتصنف 121 

من 2٧0 ناحية على أنها تعاني من مشاكل حادة )تقع هذه النواحي في 
جميع أنحاء البالد، باستثناء السويداء والقنيطرة( وتتطلب مساعدة 
إنسانية عاجلة� وُتصنف النواحي ال 83 المتبقية على أنها تعاني من 

مشاكل كبيرة، وبالمثل، تتطلب مساعدة إنسانية� وفي المناطق 
المذكورة أعاله، سيعطي القطاع أولوية تقديم المساعدة إلى الفئات 

األكثر ضعفًا، أي األطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل 
والمرضعات، بغض النظر عن وضعهم� وقد تم فحص المشاريع إلدراجها 

في خطة االستجابة اإلنسانية على أساس تغطيتها للمناطق ذات 
األولوية استنادًا إلى تحليل شدة االحتياجات وكذلك مدى تركيزها على 

األطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات� وبالمثل، يجب 
أن تكون المشاريع متوائمة بشكل عام مع االستراتيجية العامة للقطاع، 

ال سيما فيما يتعلق بتعزيز خدمات التغذية الوقائية المنقذة لألرواح 
المخصصة للمجموعات السكانية المعرضة للخطر� وأخيرًا، يجب أن تحدد 

المشروعات التي يتم تقديمها في إطار خطة االستجابة اإلنسانية لقطاع 

103  تعترف الحكومة السورية فقط بالجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية والوطنية والمنظمات غير الحكومية التي قامت بتسجيلها والموافقة عليها وإخطار األمم المتحدة بذلك� ومع ذلك، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة التابعين 

لألمم المتحدة، فإن األمم المتحدة تدرك أن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي تعمل دون تحيز وبدوافع إنسانية بحتة، يجب أن تستمر في تقديم مساهمة هامة في االستجابة اإلنسانية في سورية، واستكمال الجهود الوطنية والدولية 

األخرى )182/A/RES/4٦، فقرة 5 )1991(، بما في ذلك ضمن إطار قرارات مجلس األمن 2139 )2014(، و21٦5 )2014(، و2191 )2014(، و2258 )2015(، و2393 )201٧(� وينطبق هذا على جميع اإلشارات إلى مثل هذه المنظمات في جميع أجزاء خطة االستجابة اإلنسانية�

104 ال تعترف الحكومة السورية بتحديد مستويات شدة االحتياجات التي تستخدمها األمم المتحدة وشركاؤها�

105  تشمل مؤشرات التغذية المستخدمة لتحديد مستوى شدة االحتياجات: حالة سوء التغذية الحاد بين النساء واألطفال، وحالة سوء التغذية المزمن بين األطفال، ومؤشرات تغذية الرضع واألطفال الصغار، وحالة المغذيات الدقيقة للنساء واألطفال، ودرجة 

استهالك الغذاء، وانتشار غسل اليدين، وانتشار اإلسهال، والنسبة المئوية لسكان المواقع المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، ونسبة النازحين في الناحية، وكثافة األعمال العدائية، ومؤشر التغطية�
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التغذية ميزانية تتسم بالمصداقية وتعكس كاًل من قدرة الشريك مقدم 
الطلب وكذلك توقعات التمويل الواقعية التي تستند إلى التوقعات 

المالية لعام 2018� قام منسقو القطاع بتنفيذ هذه العملية بالتشاور مع 
الشركاء، ونتج عن ذلك إعطاء األولوية بالفعل للمشاريع المدرجة في 

خطة االستجابة اإلنسانية�

عواقب نقص التمويل

يعاني 38.200 فتى وفتاة من سوء التغذية الحاد وتستهدفهم برامج 
العالج، من بينهم 3.88٦ يندرجون تحت فئة سوء التغذية الحاد الوخيم 

ومعدل وفياتهم أكبر 11 مرة من األطفال الذين يتمتعون بتغذية جيدة، 
ونقص التمويل الحالي سيعرض حياتهم للخطر� وإذا نجوا، فقد يعانون من 
ضعف إدراكي طويل المدى إذا لم تتح لهم أي تدخالت عاجلة على الفور�

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

1٧% )دون سن %51-082.٦251.90٦.81293٦.٧9394.٧112.5٦٦.٦8.9٧٧301
الخامسة(

--
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المياه والصرف الصحي والنظافة  المحتاجون للمساعدة

14,٦مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

218,٧مليون

المستهدفون

14مليون

عدد الشركاء

٦5

تحليل

ُأجريت أربعة تقييمات كبيرة مخصصة في مجال المياه 
واإلصحاح في جميع أنحاء سورية في عام 201٧ من 
خالل دراسات استقصائية عن األسر الفردية وتقييم 
شبكات المياه القائمة� وعلى الرغم من إدخال بعض 
التحسينات بالمقارنة مع العام الماضي، فقد أظهرت 

النتائج أن العديد من هذه الشبكات كانت قادرة فقط 
على العمل بجزء بسيط من قدرتها التصميمية األصلية، 

وأن عدة شبكات أخرى ال تزال متعطلة )جزئيًا(� في 
العديد من المناطق، وخاصة في المناطق التي تشتد 

بها الحاجة، تضطر األسر إلى اللجوء إلى مصادر مياه 
بديلة مكلفة لتلبية احتياجاتها الدنيا من إمدادات المياه� 
وعلى هذا النحو، غالبًا ما يتم اإلمداد بالمياه من خالل 
نقل المياه بشاحنات خاصة أو من اآلبار الخاصة� تضمن 
هذه الطريقة المختلطة في المتوسط 50-٦0 لترًا لكل 

شخص في اليوم الواحد� ومع ذلك، توجد مؤشرات تدل 
على أن جودة المياه قد انخفضت وأن تكلفة المياه، 
التي تتفاوت مع تقلبات السوق المحلية، تفرض عبئًا 

ماليًا كبيرًا على السكان في بعض المناطق� يلزم زيادة 
جهود ضمان الجودة لضمان حصول السكان على المياه 

اآلمنة والكافية وخدمات المياه واإلصحاح� كما تشير 
نتائج مسح المياه واإلصحاح إلى أن أنظمة الصرف 
الصحي تتطلب دعمًا متزايدًا لالستمرار في توفير 

المستوى األدنى من الخدمات� وباإلضافة إلى ذلك، 
وبسبب التحديات التشغيلية المتعلقة باألعمال العدائية 

الجارية وقضايا القدرات، ينبغي بذل جهود خاصة في 
بعض المجتمعات الريفية والحضرية المحددة لتعزيز 

وتحسين جودة وانتظام جمع النفايات الصلبة والتخلص 
منها�

على الرغم من توافر خدمات المياه واإلصحاح باإلضافة 
إلى مستلزمات النظافة، فإنها تظل مكلفة نسبيًا وتمثل 

ضغطًا إضافيًا على الموارد المالية المحدودة لألسر 
السورية� وبالتالي فإن العائق الرئيسي أمام الحصول 
على مستلزمات النظافة هو انخفاض القوة الشرائية 

للعائالت في سورية، وخاصة األسر النازحة� وعالوة على 
ذلك، وبسبب تعطل األسواق المحلية، ال تزال 

مستلزمات النظافة الحيوية غير متوفرة في المناطق 
التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة� وبشكل 

عام، يحتاج النازحون في المستوطنات غير الرسمية 
والمرافق الصحية والمدارس بشكل خاص إلى دعم 

لتحسين خدمات وإمدادات المياه واإلصحاح والنظافة، 
خاصة الصرف الصحي�

وباإلضافة إلى القضايا العامة المتعلقة باالكتظاظ 
ونظافة مرافق الصرف الصحي، أكدت التقييمات10٦ أن 

قضايا الحماية، مثل االفتقار إلى أقفال األبواب 
واألضواء، وعدم وجود منشآت منفصلة للجنسين، 

والمسافات الطويلة، وانعدام الخصوصية والمضايقة 
على الطريق إلى تلك المرافق، تشكل مصدر قلق كبير 

للنساء والفتيات في مخيمات النازحين ومراكز اإليواء 
الجماعية والمستوطنات غير الرسمية�

وتشمل التحديات التشغيلية الرئيسية التي تواجهها 
سورية نقص المدخالت التشغيلية المطلوبة، بما في 
ذلك الطاقة )الكهرباء / الوقود(، والقيود المفروضة 

على الوصول، والقيود المفروضة على استيراد المعدات 
الحيوية إلمدادات المياه الالزمة إلعادة تأهيل وتشغيل 
شبكات المياه التي لحقت بها أضرار، بما في ذلك نتيجة 

للتدابير القسرية االنفرادية وسرعة تنقل النازحين 
والعودة ذاتية التنظيم والموارد المالية المحدودة�

استراتيجية االستجابة

تواصل استراتيجية قطاع المياه واإلصحاح التركيز على 
هدفين استراتيجيين� الهدف االستراتيجي األول- 

"دعم شبكات المياه والصرف الصحي لضمان استمرار 
تقديم الخدمات لألشخاص المتضررين في سورية" 
يجسد جهود القطاع إلصالح أو الحفاظ على البنية 

التحتية عند الحد األدنى من التشغيل� الهدف 
االستراتيجي الثاني - "تقديم إمدادات وخدمات المياه 
واإلصحاح اإلنسانية إلى األشخاص األكثر ضعفًا" يصف 

10٦   تقييم المياه واإلصحاح على مستوى األسرة حزيران/يونيو-تموز/يوليو 201٧� أبدت الحكومة السورية 

تحفظاتها على هذه النتائج� 

-خريطة شدة اإلحتياجات +
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هدف المياه واإلصحاح 
الثاني

تقديم إمدادات وخدمات المياه 2
واإلصحاح اإلنسانية إلى األشخاص 

األكثر ضعفًا� 

هدف المياه واإلصحاح 
األول

عم شبكات المياه والصرف الصحي 1
لضمان استمرار تقديم الخدمات 
لألشخاص المتضررين في سورية�

تدخالت المياه واإلصحاح المنقذة للحياة، مثل نقل 
المياه بالشاحنات في حاالت الطوارئ، وتوفير مرافق 

وخدمات الصرف الصحي والنفايات الصلبة الطارئة 
وتوزيع مستلزمات المياه واإلصحاح والمواد غير 

الغذائية�

التدخالت الصحية المنقذة للحياة

سيستمر تقديم المساعدة إلى مواقع النازحين، بما 
في ذلك المخيمات الرسمية و غير الرسمية، مع توفير 

سلع وخدمات المياه واإلصحاح المنقذة للحياة في 
الوقت المناسب للنازحين الجدد� وسُتبذل الجهود 

لتحسين جودة مرافق الصرف الصحي في مراكز 
اإليواء الجماعية وفي مخيمات العبور المؤقتة، 

ويهدف القطاع إلى الوصول إلى معايير اسفير، سواًء 
من حيث جودة الخدمات أو االعتبارات المتعلقة 
بالنوع االجتماعي / الحماية� وسيستمر تحديث 

التخطيط للطوارئ المشترك بين القطاعات في 
المراكز، ويجري إعداد تدخالت محددة لكل سيناريو� 

كما سيتم تحديث خطط الطوارئ لألمراض المنقولة 
عن طريق المياه، وخاصة اإلسهال المائي الحاد، 

بالتعاون مع قطاع الصحة� وسيستمر تخزين 
مستلزمات المياه واإلصحاح الطارئة بمستويات 

كافية� وسيبذل القطاع المزيد من الجهود الرامية إلى 
توسيع نطاق المساعدات في المناطق التي تشتد 

بها الحاجة، بما في ذلك المناطق التي تصنفها األمم 
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها، من 

خالل المساعدات العينية بشكل رئيسي، كجزء من 
الجهود متعددة القطاعات�

البنى التحتية للمياه

سيواصل قطاع المياه واإلصحاح دعم شبكات المياه 
القائمة في إطار سعيه لتحقيق استقرارها والحد من 

تدهورها� وتشمل األنشطة الحيوية إعادة التأهيل 
األساسية للبنية التحتية ألغراض إنقاذ الحياة؛ وتوزيع 

اإلمدادات والمواد المستهلكة ومنتجات معالجة 
المياه؛ وتحقيق الحد األدنى من استرداد التكاليف من 
أجل تقديم دعم أفضل لتشغيل وصيانة شبكات المياه 

في المدارس والمستشفيات؛ وبناء قدرات وتقديم 
الدعم المالي لتعيين موظفين؛ واستمرار تشغيل 

وصيانة شبكات المياه واإلصحاح� وفي غياب إمدادات 
الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية، ستستمر 
الحاجة إلى المولدات االحتياطية والوقود لتوفير 

طاقة بديلة، ولكنها عادة ما تكون قادرة فقط على 
تلبية جزء من متطلبات الطاقة� وسيتم التوسع في 

إدخال مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، في شبكات المياه الصغيرة 

كمحاولة لتحقيق التقدم التكنولوجي وتوفير حلول 
مجدية اقتصاديًا وتقنيًا� وسُتبذل جهود، قدر 

المستطاع، لضمان استمرار الحصول على منتجات 
تطهير المياه، كما حدث في األعوام السابقة، لضمان 

توفير المياه اآلمنة من خالل شبكة المياه العامة�

ضمان جودة المياه

سيبذل القطاع مزيدًا من الجهود لضمان جودة 
شبكات وخدمات المياه� في حين أن القطاع الخاص 

يكّمل بنجاح إمدادات المياه في العديد من المناطق، 
يوجد نقص في اآلليات التشغيلية لضمان جودة 

المياه� وقد أدى ذلك إلى إنشاء أسواق مياه غير 
منظمة إلى حد كبير وتنطوي على مخاطر مرتبطة 

بتوزيع المياه غير اآلمنة على عدد كبير من السكان� 
وقد ثبت نجاح إدخال تخطيط سالمة المياه ورصد 

جودة المياه، من خالل التعبئة المجتمعية المكثفة 
لكل من المستهلكين ومقدمي الخدمات في 

المناطق الرائدة، وسيتم توسيع نطاقه� سوف ينخرط 
مقدمو خدمات المياه والسلطات الخاصة بها عندما 

يكون ذلك ممكنًا، مع بذل الجهود لدعم وبناء 
قدراتهم للعمل كمسؤولي تنظيم� وباإلضافة إلى 

ذلك، سُيدعم اختبار جودة المياه لضمان الرصد 
المنهجي والمنتظم لجودة المياه�

الصرف الصحي

تشير البيانات المتاحة إلى أن محطات معالجة مياه 
الصرف الحالية تحتاج إلى تحسين / إعادة تأهيل 

طفيفة لمنع تصريف مياه المجارير الخام وتلويث 
المسطحات المائية والتربة� ويلزم أيضًا إصالح البنى 

التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس 
والمرافق الصحية، بالتعاون مع قطاعي التعليم 

والصحة، وينبغي التأكيد على إضافة التثقيف الصحي 
إلى المناهج الدراسية� وباإلضافة إلى ذلك، سيتم 

دعم تشغيل وصيانة البنية التحتية لمياه الصرف 
الصحي وإدارة النفايات الصلبة )البلدية والطبية( إلى 

جانب توفير المواد والتقنيات الالزمة للحد من 
المخاطر الشاملة على الصحة العامة والتلوث البيئي 

الناجم عن تدهور تلك الشبكات�

النظافة الصحية

إلى جانب توزيع المواد غير الغذائية التي تهدف إلى 
تشجيع المستفيدين من أجل تحسين وتعزيز سلوك 

وممارسات النظافة الصحية الجيدة الراسخة بالفعل، 
سيدرس شركاء قطاع المياه واإلصحاح والنظافة 
تنفيذ البرامج / المساعدة المستندة إلى السوق 
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والتي تشمل النقد و/ أو القسائم كخيار قابل للتطبيق للتخفيف من آثار 
انخفاض القدرة الشرائية لألسر األكثر حرمانًا� وقد حققت المبادرات 

الرائدة نتائج واعدة، ومن المتوقع أن تتقلص المساعدات العينية، وخاصة 
مستلزمات النظافة الصحية، تدريجيًا في المناطق التي أثبتت األسواق 

فيها أنها نشطة، ومنح األولية للمساعدة النقدية�

الرصد والتقييم

سيستمر القطاع في رصد االستجابة على أساس إطار النتائج المتفق 
عليه ومجموعة المؤشرات القطاعية المعيارية، من خالل أسلوب من 

يفعل ماذا أين ومتى التابع للمنهج المتكامل لتقديم المساعدة اإلنسانية 
في سورية، وسيشجع المراقبة الميدانية القوية والتخطيط المشترك في 
جميع التدخالت� وسُيستخدم لقياس أثر التدخالت التي تهدف إلى إصالح 

وإعادة تأهيل طفيف للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وإرشاد 
التخطيط ألنشطة االستجابة المستمرة� وسيتم تشجيع جميع شركاء 

القطاع على إجراء التقييمات والدراسات االستقصائية لقياس األثر وتعزيز 
عمليات التخطيط المستنيرة لتلبية احتياجات وتوقعات المجتمعات / 

شرائح السكان األكثر ضعفًا في مناطق وجود ومسؤوليات كل منهم� 
وبناء على النموذج الناجح في العام الماضي، سوف ينظم قطاع المياه 
واإلصحاح تقييمًا جديدًا واحدًا )أو اثنين إن أمكن( مخصصًا لهذا القطاع�

وسُتخلق الفرص لجميع الشرائح السكانية لتقديم مدخالت في أنشطة 
البرامج، وسيضمن الشركاء انخراط النساء والرجال والمراهقين )الفتيان 

والفتيات( في صنع القرار، وقيادة اللجان وآليات التعليقات )الرصد(� 
وسيتم تشجيع مشاركة النساء كموظفات / مندوبات تعداد في البرامج 
لتسهيل التفاعل مع أعضاء المجتمع المحلي من اإلناث والمستفيدات� 
ولدعم الشركاء المنفذين المحليين لتطبيق الُنُهج المراعية للفروق بين 
الجنسين والحماية، ستقدم الجهات الفاعلة في مجال المياه واإلصحاح 

دعمًا وتدريبًا محددين لشركائهم وموظفيهم داخل سورية�

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها

سيضمن قطاع المياه واإلصحاح تبني نهج "عدم إلحاق الضرر 
بالمستفيدين" من خالل إجراء تحليل مخاطر الحماية كجزء من تطوير 

استراتيجية القطاع� تم تحديد مخاطر الحماية المحتملة التي قد تنشأ عن 
تنفيذ استراتيجية قطاع المياه واإلصحاح واألنشطة ذات الصلة، إلى 
جانب وصف لتدابير التخفيف والموارد ذات الصلة الالزمة لرصد تلك 

المخاطر� وكمثال على ذلك، يشكل الدعم المقدم لشبكات المياه خطر 
التوزيع غير المتكافئ للخدمات� وللحد من هذه المخاطر، سيقيم القطاع 

روابط قوية مع مجالس المياه والمشغلين للتخطيط المشترك وسيشمل 
المجتمعات في المراحل األولى من تنفيذ المشروع� فيما يتعلق بالعنصر 

اإلنساني في تقديم الخدمات، سيضمن القطاع اتباع معايير اسفير بشكل 
صارم وتكييفها مع السياق خالل كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، 

خاصة خالل حاالت الطوارئ في مجال الصرف الصحي حيث تكون مخاطر 
العنف القائم على النوع االجتماعي أكبر� ينبغي استشارة النساء 

والمراهقات خالل مراحل تصميم وتنفيذ ورصد كل مشروع، مع ضرورة 
إنشاء اآلليات الالزمة لتسهيل تلقي تعليقات المستخدمين�

أولويات االستجابة

سيعطي قطاع المياه واإلصحاح األولوية لكل من األنشطة التي تدعم 
تدخالت المياه واإلصحاح المنقذة للحياة بشكل مباشر واألنشطة التي 

تركز على صيانة و/ أو اإلصالح الطفيف للشبكات / البنية التحتية القائمة� 
ُيعد جانبا استراتيجية القطاع منقذين للحياة ومحافظين عليها ويمكنهما 
المساعدة في الحد من اللجوء إلى استراتيجيات التكيف الضارة التي تزيد 
من تفاقم االحتياجات القائمة� ويعتبر التركيز على هذه المجاالت مكماًل 
وسيساعد على تحسين الروابط بين القطاعات من خالل تشجيع التعافي 

/ الوصول المبكر، إذا سمحت الظروف األمنية بذلك�

ولتحديد أولويات االستجابة، يأخذ قطاع المياه واإلصحاح بعين االعتبار 
عددًا من العوامل الرئيسية التي تشير بشكل عام إلى حدة االحتياجات� 

وتشمل هذه العوامل النزوح، مع توفير سلع وخدمات المياه واإلصحاح 
األساسية المنقذة للحياة في الوقت المناسب والضرورية لتلبية 

احتياجات النازحين الجدد الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم بعد إنذار 
قصير المدة، تاركين وراءهم ممتلكاتهم� كما سيعطي قطاع المياه 

واإلصحاح األولوية لألنشطة في مواقع النازحين، بما في ذلك المخيمات 
ومراكز اإليواء الجماعية ومراكز العبور والمستوطنات غير الرسمية، حيث 

تزيد الكثافة العالية لألشخاص واألحوال البدائية من خطر تعرضهم 
لألمراض المنقولة عن طريق المياه، مثل اإلسهال المائي الحاد� ويأخذ 

قطاع المياه واإلصحاح في اعتباره أيضًا عوامل مثل إمكانية الوصول، مع 
بذل الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المساعدة المقدمة إلى سكان 

المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول 
إليها والضرورية لتلبية االحتياجات المتزايدة الشدة التي تراكمت على مدار 

فترة ممتدة� وباإلضافة إلى ذلك، أخذ القطاع بعين االعتبار العديد من 
العوامل المتعلقة بالمياه لترتيب شدة االحتياجات، مثل إمكانية الوصول 

إلى المياه المأمونة المنقولة باألنابيب، وأسعار المياه والقدرة على 
تحمل تكاليفها، وتوافر المياه، وجودة المياه أو آليات التكيف لمواجهة 

نقص المياه�

واعتمادًا على المستوى العام للحاجة إلى جانب القدرة على االستجابة 
في كل منطقة )تتعلق بكل من القدرات التقنية للشركاء وإمكانية 

الوصول واألمن(، سيعطي القطاع األولوية لألنشطة التي تهدف إلى 
دعم شبكات المياه والصرف الصحي القائمة، بما في ذلك من خالل 

إعادة تأهيل البنية التحتية� غالبًا ما تثبت هذه التدخالت أنها أكثر فعالية 
في تلبية االحتياجات الحادة من برامج المياه واإلصحاح المنقذة للحياة 

من خالل توفير حلول أكثر مالءمة لقطاع المياه واإلصحاح تتصدى 
للدوافع الكامنة وراء الحاجة� ومن المرجح منح األولوية لهذه التدخالت 
في المناطق التي تشهد المزيد من االستقرار واألمن، بما في ذلك في 
المجتمعات المثقلة باألعباء وفي المناطق التي تشهد درجة عالية من 
العودة التلقائية المنظمة ذاتيًا� إن األنشطة التي تدعم شبكات المياه 

واإلصحاح القائمة ستفيد جميع السكان الذين يعيشون في أي منطقة 
مستهدفة، بغض النظر عن وضعهم�
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تحديد األولويات / التدقيق

يستند تحديد أولويات استجابة قطاع المياه واإلصحاح إلى تحليل التوزيع 
الجغرافي لالحتياجات حسب شدتها، وفقًا لتحليل / تصنيف شدة 

االحتياجات في القطاع� ستركز األنشطة اإلنسانية في مجال المياه 
واإلصحاح على النواحي ذات التصنيف المرتفع، على النحو المحدد في 

تحليل احتياجات قطاع المياه واإلصحاح، مع إيالء اهتمام خاص 
للمجموعات السكانية التي تعتبر األكثر عرضة للخطر )األشخاص الذين 
يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة 
ويصعب الوصول إليها، والناس المعرضون للقتال المكثف، والمناطق 
الملوثة بالمتفجرات الخطرة، والنازحون الذين يعيشون في مخيمات / 

مواقع / مراكز جماعية بمثابة المالذ األخير، والنازحون حديثًا، والنازحون 
العائدون من تلقاء أنفسهم )خالل األشهر األربعة األولى من العودة( 

والمجتمعات المضيفة المثقلة باألعباء(� ُتفحص المشاريع إلدراجها كجزء 
من خطة استجابة قطاع المياه واإلصحاح في إطار خطة االستجابة 
اإلنسانية استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحددة التي تؤثر في 

تغطية النواحي / المجتمعات المعرضة للخطر، وكذلك المجموعات 
المحددة التي تعتبر األكثر ضعفًا� وبشكل عام، يجب أن تكون المشاريع 

متوائمة مع االستراتيجية العامة للقطاع، مع التركيز على دعم برامج 
المياه واإلصحاح المنقذة للحياة، وحيثما يكون الوضع مواتيًا لتنفيذ مثل 

هذه األنشطة، دعم شبكات المياه واإلصحاح القائمة التي تعالج 
احتياجات الفئات األكثر ضعفًا� وأخيرًا، يجب أن تحدد المشروعات ميزانية 

تتسم بالمصداقية وتعكس كاًل من قدرة الشريك مقدم الطلب 

وتوقعات التمويل الواقعية التي تستند إلى التوقعات المالية لعام 2018� 
قام منسقو القطاع بتنفيذ هذه العملية بالتشاور مع الشركاء، ونتج عن 

ذلك إعطاء األولوية بالفعل للمشاريع المدرجة في خطة االستجابة 
اإلنسانية�

عواقب نقص التمويل

يؤدي انخفاض اتجاهات التمويل إلى انخفاض عدد شبكات المياه 
المدعومة� ويبقى الدعم المقدم إلى شبكات المياه أمرًا حاسمًا لتفادي 
زيادة اعتماد السكان على القطاع الخاص، مما سيزيد من نفقات األسرة 

بشكل كبير ويجعل شراء سلع أخرى، مثل مستلزمات النظافة الصحية، 
أكثر كلفة� وسيؤدي مزيج من فقر األسرة المتزايد، وتدني نوعية المياه، 

وانخفاض إمكانية الحصول على مستلزمات النظافة إلى زيادة خطر 
اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق المياه، وسوء التغذية بين األطفال، 
الذين يشكلون الشريحة األكثر ضعفًا في السكان� سيعّرض ذلك متطلبات 

الحياة األساسية للخطر ويمكن أن يؤدي إلى عمليات نزوح إضافية� كما 
أن عدم توفر التمويل من شأنه أن يقلل من قدرة القطاع على تقديم 

المساعدة بطريقة صحيحة للنازحين حديثًا واألشخاص الذين يعيشون في 
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول 

إليها� ويؤدي عدم وجود حل طويل األجل، مثل الحد األدنى السترداد 
التكاليف من أجل تحقيق االستدامة، إلى تدخالت أكثر تواترًا إلصالح 

البنية التحتية وتعطل الوصول إلى الخدمات وزيادة خطر االعتالل�

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

419,9201,٦13,51٧11,9٦٦,5٦3٦,150,005٦٧4,3٦4٦,٧5٧,٦31418,000%51%38%5٧%5
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اإلنعاش المبكر وسبل العيش  المحتاجون للمساعدة

9,8مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

1٦1,9مليون

المستهدفون

1,٧مليون

عدد الشركاء

5٧

تحليل

ساهم تدهور الخدمات األساسية واالجتماعية، وتعطل 
سبل العيش، ونضوب األصول اإلنتاجية، ومحدودية 

الفرص االقتصادية في زيادة نقاط الضعف االجتماعية 
واالقتصادية في العديد من المحافظات السورية، مما 
أدى إلى إضعاف قدرة السوريين ومجتمعاتهم المحلية 

على االستجابة لألثر االجتماعي واالقتصادي لألزمة، بما 
في ذلك التأثير المستمر للتدابير القسرية األحادية 

الجانب� إن تعزيز االعتماد على الذات بين هذه 
المجتمعات واألفراد أمر يمثل الزمن عنصرًا حاسمًا فيه 

وهو ضروري لوضع األسس لعملية تعافي متوسطة 
وطويلة األجل في القرى المتضررة، التي ستقلل بدورها 

من االعتماد على المساعدات اإلنسانية�

لقد تآكلت قدرة الشعب السوري ومجتمعاته على 
مواجهة تأثير األزمة المستمرة منذ سبع سنوات� ويقدر 

تحليل شدة االحتياجات في قطاع اإلنعاش المبكر 
وسبل العيش، الذي ُأجري في آب/أغسطس 201٧، أن 

ما يقرب من نصف السكان يحتاجون اآلن إلى تحسين 
إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية 

وسبل العيش وفرص توليد الدخل� لحق الدمار بأكثر من 
نصف البنية التحتية االجتماعية األساسية و/ أو أصبحت 

غير صالحة للعمل، وأصبحت نسبة عالية من السوريين، ال 
سيما الشباب، بال عمل يمكن االعتماد عليه� 10٧

ويلجأ المزيد من الناس إلى آليات التكيف الضارة، في 
غياب فرص العمل وسبل العيش الالئقة� وينخرط اآلن 

عدد متزايد من الناس في القطاع غير القانوني واقتصاد 

العنف، مثل التهريب واالتجار بالبشر، من أجل لقمة 
العيش� 

كما لحقت أضرار هائلة بالمساكن وفرص الوصول إلى 
المرافق األساسية� وتشير التقديرات إلى أنه في بعض 

المناطق، تعرض ما يقرب من 25 في المئة من المخزون 
السكني في فترة ما قبل األزمة للتدمير )الثلث( أو 

لحقت به أضرار بالغة )الثلثين(� وتشير الدراسات 
االستقصائية في المتوسط إلى أن مستويات المعيشة 

قد تدهورت بنسبة 40 في المئة مقارنة بالوضع في 
فترة ما قبل األزمة، وشهد ما يقرب من نصف 

المحافظات تدهورًا أكبر بلغ نسبة ٧0 في المئة في 
بعض الحاالت� 

كما ساهمت سنوات األزمة في حدوث انخفاض كبير 
في رأس المال االجتماعي، ال سيما في المجتمعات 

التي شهدت كثافة حادة في األعمال القتالية، ونزوح 
واسع النطاق، وتلك التي تستضيف عددًا كبيرًا من 

النازحين� إن مستوى الحماية والدعم الذي كانت 
المجتمعات قادرة على توفيره في السابق يحتاج إلى 

إعادة تأسيس تدريجية من أجل استعادة إمكانية الوصول 
إلى الخدمات األساسية واالجتماعية ودعم التالحم 

االجتماعي�

استراتيجية االستجابة

وبالتالي، فإن التركيز الرئيسي لقطاع اإلنعاش المبكر 
وسبل العيش ينصب على تعزيز االعتماد على الذات 
بين المجتمعات السورية، حتى تتمكن من االستجابة 

بشكل أفضل للصدمات الحالية والمستقبلية، بما في 
ذلك من خالل دعم خطط توفير سبل العيش الالئقة 

واستعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية 
ودعم التالحم االجتماعي على مستوى المجتمع 
المحلي، وبالتالي الحد من االعتماد المتزايد على 

المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة والمحافظة 
عليها�

ولذلك سيطبق قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش 
نهجًا موجهًا لبناء القدرة على الصمود في جميع 

البرامج� في الواقع، تشمل األولويات مساهمة جميع 
األنشطة في تعزيز قدرة الناس والمجتمعات على 

التكيف مع األزمة والتعافي منها على نحو مستدام، 
من أجل الحد من تعرضهم للمخاطر� 

-خريطة شدة اإلحتياجات +

10٧  تشمل مصادر معظم اإلحصاءات الواردة في هذا الفصل التقارير السنوية المركز السوري لبحوث السياسات 

عن تأثير األزمة السورية، وتحليل شدة االحتياجات لعام 2018 )آب/أغسطس 201٧(، والمركز السوري لبحوث 

السياسات، ودراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن ظروف المعيشة لعام 2015�
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هدف اإلنعاش المبكر 
الثاني

تحسين الوصول إلى الخدمات 2
والبنية التحتية األساسية 

واالجتماعية�

هدف اإلنعاش المبكر 
الثالث

دعم التالحم االجتماعي من خالل 3
العمل مع المجتمعات المحلية 

ومن أجلها�

هدف اإلنعاش المبكر 
األول

تعزيز الوصول إلى سبل العيش من 1
خالل خلق فرص مدرة للدخل 

وتحسين الوصول إلى البنى التحتية 
لإلنتاج واألسواق بهدف استعادة 

التعافي االقتصادي المحلي�

ومن أجل مواءمة استجابة القطاع مع األولويات 
الوطنية الشاملة لخطة االستجابة اإلنسانية، سيقوم 

قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش في عام 2018 
بتنفيذ استجابة متعددة األوجه ومتعددة القطاعات 

تعتمد نهجًا قائمًا على االحتياجات وموجهًا نحو 
المجتمعات المحلية في كل موقع من المواقع ذات 

األولوية� وسوف تتكون األعمدة الرئيسية لهذه 
االستجابة من ثالثة عناصر:

إمكانية الوصول إلى سبل العيش

خلق فرص مدرة للدخل:

بعد مضي سبع سنوات على بدء األزمة، ال يستطيع 
العديد من أفراد المجتمع، وخاصة األشخاص األكثر 

ضعفًا، )ذوي  االحتياجات الخاصة، والمجتمعات 
المضيفة، واألسر التي تعيلها نساء، والنازحين، 
والعائدين )النازحين والالجئين على حد سواء((، 

الحصول على الحد األدنى من الدخل لتلبية احتياجاتهم 
األساسية واحتياجات أسرهم، أو الوصول إلى 

الخدمات االجتماعية على نحو متساو� سوف يدعم 
قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش المبادرات 

المحلية108، بالشراكة مع المجتمعات المحلية، التي 
توفر ألعضاء هذه المجتمعات الوسائل والفرص 

الالزمة لكسب العيش على نحو مستدام، والحصول 
على الحد األدنى من الدخل والقدرة على الوصول إلى 

الخدمات االجتماعية وغيرها� وسوف يكون االنخراط 
مع مؤسسات الدولة السورية متماشيًا مع ميثاق 

األمم المتحدة وحسب القرار A/RES/182 ويحكمه 
إطار االتفاقيات المبرمة بين الدولة السورية ووكاالت 

األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، باإلضافة إلى 
القرار S/RES/2393� وُتعد مساعدة أفراد المجتمع 

على كسب العيش ركيزة أساسية في هذه 
االستراتيجية لبناء القدرات على التأقلم اإليجابي مع 

األزمة� ومن المتوقع أن يضطلع القطاع في هذا 
المجال بأنشطة متعددة، من خلق وظائف قصيرة 

األجل من خالل أنشطة النقد مقابل العمل، إلى دعم 
األعمال التجارية الصغيرة وريادة األعمال وتوفير 

التدريب المهني ومجموعات لوازم تأسيس 
المشروعات�

تحسين الوصول إلى البنية التحتية لإلنتاج واألسواق 
بهدف استعادة التعافي االقتصادي المحلي. بما أن 
هذا شرط ضروري لتحقيق االستدامة في دعم سبل 

العيش الذي يركز على الفرد، فإن القطاع سيركز على 
إعادة تأهيل البنية التحتية األساسية التي تعتبر بالغة 

األهمية لدعم النشاط االقتصادي المحلي وبالتالي 
فرص كسب العيش� ويغطي إعادة تأهيل األصول 

الجماعية مثل األسواق العامة )حيث يمكن للمنتجين 
بيع منتجاتهم(، والبنية التحتية الحيوية للوصول إلى 

األسواق، وإضاءة األماكن العامة، وموارد اإلنتاج 
المشتركة، بما في ذلك األصول التعاونية؛ وقنوات 

الري والمطاحن�

الوصول إلى الخدمات األساسية واالجتماعية

تحتاج القدرة على تقديم الخدمات العامة المحلية إلى 
دعم� تقدم وحدات اإلدارة الخدمات األساسية 
للمواطنين المحليين، من إمكانية الوصول إلى 

المرافق وإصدار الوثائق األساسية، إلى تقديم الدعم 
المباشر للفئات األكثر ضعفًا� هذا أحد المكونات 

الرئيسية لتعزيز قدرة المجتمع المحلي� وباإلضافة إلى 
القيام بإعادة تأهيل البنى التحتية االجتماعية 

األساسية، سيقدم القطاع أيضًا الدعم لإلدارات لتعزيز 
قدرتها على توفير "الخدمات العامة" األكثر أهمية، 
وتوسيع نطاق هذه الخدمات وجودتها� وباإلضافة 

إلى ذلك، سيتم تقديم الدعم لجعل مقدمي 
الخدمات يحققون أقصى قدر من الفعالية في تقديم 

هذه الخدمات )من حيث التغطية ونوعية الخدمات 
المقدمة( والشفافية والنصح واإلرشاد والخضوع 

للمساءلة�

التالحم االجتماعي من خالل العمل مع 
المجتمعات المحلية ومن أجلها

سيركز قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش بشكل 
خاص على مساعدة المجتمعات المحلية في تنفيذ 

مبادرات "الخير العام"، وبالتالي تسهيل المشاركة 
القصوى ألفراد المجتمع� ويمكن أن يشمل ذلك 

مجموعة واسعة من األنشطة المحلية )مثل إنشاء 
وإدارة مركز مجتمعي؛ وإنشاء صندوق صغير لإلقراض 

متناهي الصغر ومبادرات مجتمعية أخرى مماثلة(، 
التي يختارها ويرتب أولوياتها المجتمع المحلي، ولكن 
مع إضافة هدف المساهمة في التالحم االجتماعي 

المجتمعي�

وقد ُترجمت ركائز استراتيجية قطاع اإلنعاش المبكر 
وسبل العيش الثالث المذكورة أعاله إلى سبعة 

مجاالت ذات أولوية في استجابة قطاع اإلنعاش 
المبكر وسبل العيش )ظروف معيشية أفضل 

وإمكانية الوصول إلى المرافق العامة، وزيادة فرص 
العيش، وتحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية 
االجتماعية، وتعزيز فرص الوصول إلى البنية التحتية 
اإلنتاجية األساسية، وحماية الفئات األكثر هشاشة 

اجتماعيًا واقتصاديًا، وتعزيز القدرة على تقديم 
الخدمات المحلية، وتقوية المجتمع ومشاركته(� وقد 
تم تحديد 19 هدفًا ومؤشرًا قابلة للقياس الكمي من 
أجل مجاالت االستجابة هذه، وتقييم جميع مقترحات 

المشاريع في إطار هذا القطاع على أساس 
مساهمتها المخططة في تحقيق األهداف الخاصة 

بالقطاع�

108  ستحدث معظم التدابير المدرجة في هذه الفئة على مستوى المجتمع المحلي، على أساس االحتياجات المقيمة محليًا، بهدف دعم جهود التعافي التلقائي التي يبذلها السكان المتضررون�
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تعميم القدرة على الصمود في القطاعات األخرى

ُأدمجت البرامج الموجهة نحو بناء القدرة على الصمود ونهج التعافي 
المبكر في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018� ولتحقيق هذه الغاية، 

اسُتحدثت عالمة القدرة على الصمود لتحديد مدى دعم التدخالت 
لجهود االعتماد على الذات والتعافي المبكر بين األسر والمجتمعات 

المستفيدة�

وبالتالي، سوف يعمل قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش، أثناء تنفيذ 
استراتيجيته متعددة األوجه التي تركز على المجتمع، على التنسيق عن 
كثب مع القطاعات األخرى، كما هو مفصل أدناه، لضمان التآزر والتأكد 

من تجنب التداخل واالزدواجية:

قطاع اإليواء: نظرًا لتدمير أو إتالف ما يقرب من 25 في المئة من 
المساكن، في بعض المناطق، وعدم توافر المياه والتدفئة والكهرباء 

والصرف الصحي أو نقصها بشدة في المجتمعات األكثر حرمانًا، سيقدم 
القطاع الدعم لتحسين مستوى الوصول إلى هذه الخدمات� وبالتشاور 

مع المجتمعات، سيتم توفير دعم إعادة تأهيل المساكن )مثل إصالح 
األبواب والنوافذ، والبناء الخفيف لألجزاء المدمرة( لمصلحة أفراد 

المجتمع األكثر ضعفًا والعائدين من النازحين / الالجئين الذين يحددهم 
المجتمع�

قطاعي التعليم والصحة: في المجتمعات التي ال يتوفر بها الحد األدنى 
من الخدمات االجتماعية، سيساهم القطاع في تحسين إمكانية الوصول، 
من خالل برامج إعادة التأهيل� كما سيدرس قطاع اإلنعاش المبكر وسبل 
العيش تقديم الدعم ذي الطبيعة غير المادية إلعادة إنشاء أو تعزيز هذه 

الخدمات كجزء من ركيزة لتقوية المجتمع وتعزيز القدرة على تقديم 
الخدمات المحلية�

قطاع األمن الغذائي والزراعة وسبل العيش: نظرًا ألهمية أنشطة الثروة 
الحيوانية والزراعة في العديد من المجتمعات الريفية، سيقدم القطاع 

دعمًا مخصصًا لهذه األنشطة، كجزء من دعم سبل العيش المتعدد 
األوجه الذي يركز على المجتمع المحلي�

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف 109 110 111

ال تنطوي استراتيجية القطاع على تصميم البرامج بهدف تفادي تفاقم 
مظاهر عدم المساواة والخالفات والتوترات القائمة حول الوصول إلى 
الخدمات أو الموارد فحسب، بل أيضًا لدعم التالحم االجتماعي ورأس 

المال المجتمعي والثقة المتبادلة من خالل تشجيع العمل الجماعي على 
المستوى الشعبي� ومن الناحية العملية، يعني هذا ضمان أن يستند 

تحديد أولويات االستجابة بقوة إلى االحتياجات والتدابير ذات األولوية 
التي تكون مقبولة - إلى أقصى حد ممكن - لدى أكبر عدد ممكن وجميع 

شرائح المجتمعات المستفيدة المعنية� وهذا بدوره يتطلب من جميع 
أعضاء القطاع الوصول بصورة مرضية إلى جميع مصادر المعلومات 

والبيانات الرئيسية لضمان اتخاذ القرارات وترتيب األولويات على نحو 
مستنير تمامًا، والمراقبة الفعالة، والعمليات االستشارية مع المجتمعات 
المستفيدة لتحديد خيارات وأولويات االستجابة والحلول البديلة / البدائل 
في حالة إعادة توجيه البرامج و/ أو تغيير البيئة التشغيلية� سيشجع هذا 

القطاع على تحليل السياق الصحيح للمناطق المستهدفة كمدخل 
ضروري في تخطيط وتصميم األنشطة لتحديد أي نتائج سلبية وتخفيف 

آثارها من منظور الحماية والمنظور االجتماعي�

تحديد األولويات / التدقيق

يعامل القطاع المجتمعات باعتبارها الوحدة األساسية للتحليل واتخاذ 
التدابير� وُيعد النهج الشامل لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 القائم 

على "المجموعات الست ذات األولوية التي تستهدفها االستجابة 
المتقاربة بين القطاعات" بمثابة العدسة األساسية التي ينظر قطاع 

اإلنعاش المبكر وسبل العيش من خاللها إلى المجتمعات المحلية� 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض مؤشرات شدة االحتياجات المحددة في 

هذا القطاع112 تساعد أعضاء القطاع على زيادة التركيز� وتتمثل معايير 
تحديد األولويات الجغرافية التي يعتمدها القطاع في معايير 

"المجتمعات األكثر ضعفًا" التي توجه إلى المكان المناسب الحداث 
االستجابة المتعددة األوجه الحتياجات اإلنعاش المبكر وسبل العيش�

تبلغ التقديرات اإلجمالية "لعدد األشخاص الذين في أمس الحاجة 
للمساعدة" في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2018 حوالي 5.٦ مليون، 

واستنادًا إلى تدفقات التمويل المتوقعة والقدرات، فإن القطاع - 
كأولوية أولى - سيستهدف فقط 15 في المئة من القرى، أي ٧٦0 قرية 

يبلغ مجموع سكانها 1.٧ مليون نسمة�

وبافتراض أن مثل هذا االستثمار يمكن أن يسد بشكل فعال نصف العجز 
الذي تعاني منه جهود التعافي وسبل العيش في تلك ال ٧٦0 قرية، فقد 

يؤدي ذلك إلى انخفاض عن مستويات الشدة اإلجمالية الحتياجات 
اإلنعاش المبكر وسبل العيش المسجلة في جميع أنحاء سورية في عام 

2018 من 5٧ في المئة إلى 52 في المئة� ومن شأن ذلك أن يدل على 
التأثير الكبير للدعم المقدم من قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش، وأن 
يحقق تحسنًا كبيرًا في قدرة المجتمعات المحلية على الصمود ويساهم 

في خفض كبير بنفس القدر في اعتماد هذه المجتمعات على المعونة 
اإلنسانية� 

عواقب نقص التمويل

سيؤثر نقص تمويل استجابة قطاع اإلنعاش المبكر على قدرة القطاع 
على تحسين القدرة على الصمود واالعتماد على الذات لدى الناس في 

سورية، وقدرتهم على التكيف مع الصدمات والضغوط الناجمة عن ما 
يقرب من سبع سنوات من عمر األزمة� وفي الوقت نفسه، سيؤدي 

نقص االستثمار في اإلنعاش المبكر وسبل العيش إلى إطالة وتعميق 
اعتماد الناس على المساعدات اإلنسانية، مما سيترتب عليه آثار اجتماعية 

ونفسية وأخالقية سلبية على رفاههم والنسيج االجتماعي األوسع 
لمجتمعاتهم� وباإلضافة إلى ذلك، قد تدفع الظروف المعيشية الصعبة 
المقترنة بالفرص المحدودة الشباب إلى التطرف وتبني آليات تكيف غير 

مرغوب فيها�

109  بناًء على أساس الممارسة الموضوعة لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 201٧، وبعد المراجعة اإليجابية لهذه الممارسة، واالمتثال، واألثر وفرص الرصد في جميع القطاعات، كان تحليل مخاطر الحماية مرة أخرى جزءًا أساسيًا وإلزاميًا من عملية التطوير والتدقيق في استراتيجية كل قطاع ومشاريعه في إطار خطة 

االستجابة اإلنسانية لعام 2018� وال يزال تحليل مخاطر الحماية جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز معايير الحماية في جميع مراحل االستجابة اإلنسانية وتشجيع تخفيف مخاطر تعريض الناس لألذى نتيجة لجهود االستجابة اإلنسانية في سورية�

110  "تدابير التخفيف" في سياق تحليل مخاطر الحماية هي إجراءات يمكن اتخاذها لتقليل احتمال حدوث تأثير سلبي و / أو الحد من شدة التأثير السلبي حال حدوثه�

111  يرتبط هذا القسم بالكامل بالعمليات الداخلية لألمم المتحدة وشركائها في المجال اإلنساني�

112  ال تعترف الحكومة السورية بتحديد مستويات شدة االحتياجات التي تستخدمها األمم المتحدة وشركاؤها�
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خالل عام 201٧، أمكن الوصول إلى 25 في المئة فقط من  900,000 
مستهدف لدعم سبل كسب العيش من خالل استجابة القطاع، ويرجع 

ذلك إلى حد كبير إلى نقص تمويل استراتيجية القطاع� واستلزم األمر 
تقليص شديد للدعم المخطط للشركات الصغيرة والتدريب المهني 

وتوفير مجموعات لوازم تأسيس المشاريع وخلق الوظائف قصيرة األجل 
من خالل أنشطة النقد مقابل العمل، نتيجة لهذا النقص في تمويل سبل 

العيش�

ط يركز قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش على المجتمعات ويشمل هذا النازحين والالجئين

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

-901,00018٧,0001,513,000-1,٧00,000ط--5٦1,0001,139,000-
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التعليم المحتاجون للمساعدة

٦مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

249,9مليون

المستهدفون

4,3مليون

عدد الشركاء

٦8

تحليل

مع دخول األزمة عامها السابع، اآلن 5.8 مليون طفل 
وشاب في سن ما قبل المدرسة إلى سن التعليم 
الثانوي )بمن فيهم أكثر من 100.000 طفل الجئ 

فلسطيني( وأكثر من 300.000 موظف في المنشآت 
التعليمية، يحتاجون إلى مساعدة في مجال التعليم 

داخل سورية� في حين ال تزال البيانات الجديدة الصادرة 
عن نظام إدارة معلومات التعليم )EMIS( للعام 

الدراسي 201٧/201٦ تخضع للمراجعة حاليًا، تشير 
التقديرات إلى أن 1.٧5 مليون طفل، أو ما يقرب من ثلث 

األطفال في سن الدراسة )من سن 5 إلى 1٧ عامًا( 
المسجلين في العام الدراسي 201٦/2015 غير ملتحقين 
بالمدارس و1.35 مليون آخرين معرضين لخطر االنقطاع 
عن الدراسة� غادر حوالي 150.000 من موظفي التعليم 

في جميع المحافظات، بمن فيهم المدرسون، نظام 
التعليم، مما أثر سلبًا على جودة التعليم لجميع األطفال� 

ومنذ بداية األزمة، تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 
مدرسة واحدة من كل ثالث مدارس، أو لم يعد من 

الممكن الوصول إليها، أو اسُتخدمت كمراكز إيواء 
جماعية� تشكل المدارس حوالي 33 في المئة من مراكز 

اإليواء الجماعية، وتشير التقارير الواردة إلى أنها أكثر 
أنواع المباني المستخدمة كمراكز إليواء النازحين شيوعًا 
في سورية�113 وقد أدى تزايد النزوح الداخلي إلى تعرض 

البنية التحتية الحالية لضغوط هائلة وأبرز الحاجة إلى 
إعادة تأهيل طفيفة للمدارس�

وقد أتاح تزايد عدد االتفاقات المحلية وتوسيع نطاق 
الوصول إلى المناطق التي تصنفها األمم المتحدة 

على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها فرصًا 
تعليمية معتمدة لألطفال في سن الدراسة الذين 

فاتتهم بعض سنوات الدراسة� ومع ذلك، فإن عدد 
الطالب غير الملتحقين بالمدارس ألكثر من خمس 

سنوات آخذ في االرتفاع أيضًا، حيث تشير 2.114 قرية 
إلى أن عمالة األطفال تلعب دورًا أساسيًا في استمرار 

عدم التحاق األطفال بالمدارس�114 إن نظام التعليم 
مثقل باألعباء ويواجه ضغوطًا تفوق قدرته ومجزأ 

بشكل متزايد نظرًا لتدريس مناهج دراسية مختلفة، 
وهذا له تداعيات خطيرة على اعتماد الشهادات 

التعليمية� وقد لوحظت مخاطر الحماية خالل فترات 
االمتحانات الرسمية للطالب الذين يجتازون الخطوط 

األمامية النشطة بهدف أداء االمتحانات الرسمية� وال 
يزال التعليم في مواقع النازحين يفتقر إلى الخدمات، 
فقد وجد تقييم حديث شمل 1٧1 موقعًا للنازحين أن 

٧4 في المئة من المواقع والمستوطنات ليست لديها 
خدمات تعليمية على اإلطالق�115

استراتيجية االستجابة

تتبع استراتيجية التعليم نهجًا يعتمد على االحتياجات 
في تصميم البرامج من خالل تحديد السكان 

المحتاجين للمساعدة في إطار اللمحة العامة عن 
االحتياجات اإلنسانية واالعتماد على مقياس شدة 

االحتياجات التعليمية لضمان الوصول إلى الفئات 
السكانية األكثر حرمانًا، بمن فيهم أولئك المقيمون 

في المناطق التي تشتد بها الحاجة ووصواًل إلى 
مستويات النواحي والمجتمعات المحلية واألحياء� 

استنادًا إلى مبادرة ال لضياع جيل )NLG( وتماشيًا مع 
صندوق "التعليم ال يمكن أن ينتظر" )ECW( االستثمار 

من أجل سورية، سيركز قطاع التعليم على تحقيق 
ثالثة أهداف محددة: 1( زيادة فرص حصول األطفال 

المتأثرين باألزمة على التعليم؛ 2( تحسين جودة 
التعليم الرسمي وغير الرسمي في بيئة وقائية؛ 3( 

تعزيز قدرة نظام التعليم على تقديم استجابة منسقة 
وقائمة على األدلة في الوقت المناسب�

على الرغم من االستثمار الكبير في التعليم، ال تزال 
إمكانية الحصول على فرص تعليم آمنة تشكل تحديًا 

لألطفال والشباب في سورية� دفعت األزمة ٧5.1 
مليون طفل إلى عدم االلتحاق بالمدارس بسبب 

التحديات المنهجية واسعة االنتشار التي تؤثر على 

-خريطة شدة اإلحتياجات +

113 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية� 201٧، تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات� أبدت الحكومة السورية 

تحفظاتها على نتائج اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية� وينطبق هذا على جميع أجزاء هذه الوثيقة�

114  المرجع نفسه� تمثل 2.114 قرية نسبة 40% من إجمالي المجتمعات التي ُأجريت معها مقابالت�

115  وحدة تنسيق المساعدة )ACU(، 201٧، المدارس في مخيمات شمال سورية� تقرير مواضيعي العدد رقم: 1�
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هدف التعليم الثاني

تحسين جودة التعليم الرسمي 2
وغير الرسمي لألطفال والشباب 
)الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و1٧ 

عامًا( في بيئة وقائية

هدف التعليم الثالث

تعزيز قدرة نظام التعليم 3
والمجتمعات المحلية على تقديم 

استجابة تعليمية منسقة ومستندة 
إلى األدلة في الوقت المناسب

هدف التعليم األول

زيادة وصول األطفال والشباب 1
المتضررين من األزمة )الذين تتراوح 

أعمارهم بين 5 و1٧ عامًا( بشكل 
آمن ومنصف إلى التعليم الرسمي وغير 

الرسمي�

نظام التعليم� سيعطي القطاع األولوية للوصول إلى 
األطفال غير الملتحقين بالمدارس في جميع 

المحافظات األربع عشرة باستخدام أساليب تنفيذ 
مختلفة� وستشمل استراتيجيات الوصول إعادة تأهيل 

على نطاق ضيق للمدارس المتضررة وإنشاء أماكن 
تعلم أخرى آمنة مؤقتة / بديلة من خالل نهج يراعي 

الفوارق بين الجنسين� كما سيسعى القطاع إلى 
توسيع نطاق الوصول إلى الدعم النفسي 

واالجتماعي واألنشطة الترفيهية لألطفال 
المستضعفين، ال سيما في المناطق التي تشتد بها 

الحاجة� معظم األطفال غير الملتحقين بالمدارس هم 
أطفال نازحون داخل سورية ويواجهون عمليات نزوح 
متعددة من مكان إلى آخر� ُيعد برنامج التعلم الذاتي 

)SLP(11٦ مبادرة التعليم الرائدة في المنهج المتكامل 
لالستجابة اإلنسانية في سورية التي تهدف إلى 
معالجة الثغرات الموجودة في إمكانية الوصول 

المنصف إلى فرص التعلم الجيدة من قبل أولئك 
الذين فاتتهم فرص التعلم بسبب األزمة، بمن فيهم 

أولئك الذين يعيشون في المخيمات، وكذلك في 
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها 

محاصرة ويصعب الوصول إليها� يمنح هذا البرنامج 
المبتكر األطفال الذين ال تتاح لهم فرص التعليم 

الرسمي تعليمًا بدياًل يتماشى مع المناهج الدراسية 
الوطنية�

ال يتمتع األطفال والشباب الذين يحصلون على 
التعليم الرسمي وغير الرسمي بتدريس ذي جودة، 

وهناك مخاوف متزايدة من أن آثار األزمة في أشكالها 
العديدة تمنع األطفال من اكتساب المهارات 

األساسية لمحو األمية والحساب، فضاًل عن المهارات 
ذات الصلة باإلدراك والتمكين االجتماعي 

واالقتصادي� تعاني البالد من نقص في المعلمين، 
حيث لم يعد 150.000 معلمًا في الخدمة، مما أدى 
إلى ارتفاع نسبة الطالب إلى المدرسين� وباإلضافة 

إلى ذلك، فإن مرتبات/ حوافز المعلمين ال تكفي في 
كثير من األحيان لتلبية االحتياجات األساسية لألسر، 
ويواصل آالف المعلمين العمل طواعية، وال سيما 

في المناطق المتنازع عليها� وكثيرًا ما يتعلم األطفال 
من دون كتب مدرسية و/ أو مواد تعليمية، في 

أماكن تعّلم سيئة للغاية، خاصة في المناطق التي 
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أومناطق 

يصعب الوصول إليها، ولساعات قليلة يوميًا� ويدفع 
التحرش والتنمر والعنف األطفال إلى االنقطاع عن 
الدراسة� ويعاني المدرسون والطالب من اإلجهاد 

واالضطرابات النفسية واالجتماعية بسبب الطبيعة 
الطويلة األمد لهذه األزمة� وال تزال منهجيات التعليم 

والتعلم تستند إلى تعلم األدوار، وفي بعض الحاالت، 
التطرف في المناطق التي تسيطر عليها كيانات 

يصنفها مجلس األمن على أنها إرهابية�

تماشيًا مع صندوق "التعليم ال يمكن أن ينتظر" 
)ECW(11٧ استثمار من أجل سورية، يعطي قطاع 

التعليم األولوية أيضًا لتعزيز قدرة نظام التعليم على 
تنفيذ واستدامة استثمارات التعليم� وتلعب الجهات 
الفاعلة الوطنية دورًا فعااًل في ضمان فعالية النتائج 

اإلنسانية وكفاءتها وأهميتها واستدامتها، ألنها كانت 
موجودة قبل األزمة وأثناءها وبعدها، وعادة ما تكون 

أول من يستجيب بعد ظهور حالة طوارئ� واعترافًا 
بهذا الدور الحيوي، التزمت الجهات الفاعلة اإلنسانية 
الدولية118 بجعل العمل اإلنساني القائم على المبادئ 

محليًا قدر اإلمكان� سيواصل قطاع التعليم تحسين 
قدرات الجهات الفاعلة في مجال التعليم وسيقوم 

بتنفيذ برامج تنمية القدرات التي ستوفر لمؤسسات 
التعليم في حاالت الطوارئ )EiE(، وعلى وجه التحديد 

على المستوى الوطني، فرصة للتطوير المهني 
والتعلم العملي التنفيذي، وسوف يزودهم بالمعرفة 

والمهارات المطلوبة لتخطيط وتنفيذ وتنسيق 
استجابات عالية الجودة في مجال التعليم في حاالت 

الطوارئ واألزمات المعقدة�

تحليل مخاطر الحماية

يشكل االفتقار إلى السالمة واألمن أكبر عائق أمام 
الحصول على التعليم، حيث تتعرض المدارس 

والمرافق التعليمية للهجوم وتحتلها الجماعات 
المسلحة� أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

تفويضًا بإنشاء آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات 
الجسيمة ضد األطفال )قرار مجلس األمن رقم 1٦12 

لعام 2005( التي رصدت 8٧ هجومًا على مرافق 
التعليم في عام 201٦، بما في ذلك ٧٦ هجومًا على 
مدارس و11 هجومًا على معلمين وموظفي التعليم 

في سورية� وال تزال جميع أشكال الهجمات على 
المدارس أو أماكن التعلم في بعض المواقع تشكل 

خطرًا كبيرًا على الحماية� وقد تؤدي التغيرات في 
الوضع األمني أيضًا إلى زيادة المخاطر، بما في ذلك 
النزوح وتقييد حركة السكان والشركاء المحليين� إن 

استضعاف األطفال غير الملتحقين بالمدارس في مثل 
هذه الظروف يعّرض األطفال لخطر أكبر بكثير من 

التعرض لالستغالل وسوء المعاملة وانتهاك الحقوق�

11٦  برنامج التعلم الذاتي )SLP( هو برنامج شامل يتوافق مع المناهج الدراسية الوطنية المصممة لألطفال غير الملتحقين بالمدارس� والهدف الرئيسي من البرنامج هو مساعدة األطفال على االستعداد المتحاناتهم الوطنية والحصول على الشهادات التعليمية المطلوبة�

11٧  صندوق "التعليم ال يمكن أن ينتظر" هو صندوق عالمي جديد لتغيير طريقة توفير التعليم في حاالت الطوارئ - وهو ينضم إلى الحكومات والفاعلين في المجال اإلنساني وجهود التنمية لتقديم استجابة أكثر تعاونًا وسرعة لالحتياجات التعليمية لألطفال والشباب المتأثرين باألزمات� ويهدف الصندوق إلى الوصول إلى 

جميع األطفال والشباب المتأثرين باألزمات لتوفير التعليم اآلمن والمجاني والجيد بحلول عام 2030�

118  وفقًا لاللتزامات التي تم التعهد بها خالل القمة العالمية للعمل اإلنساني والصفقة الكبرى� تتعلق هذه االلتزامات بالعمليات الداخلية لألمم المتحدة وشركائها في المجال اإلنساني� وال تعتبر الحكومة السورية هذه االتفاقيات ملزمة أو مؤثرة على سلطتها بأي شكل من األشكال�
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تدابير التخفيف

بالتشاور مع السلطات الوطنية والمحلية السورية وكذلك 	 
المجتمعات المحلية، سيأخذ الشركاء بعين االعتبار المخاطر التي 

يتعرض لها الطالب والمعلمون وموظفو التعليم عند تصميم 
مشروعاتهم والعمل على الحد من المخاطر�

سوف تأخذ الرسائل الرئيسية لحمالت العودة إلى التعلم )BTL( في 	 
االعتبار اهتمامات اآلباء وأفراد المجتمع اآلخرين�

التأكد من وجود خطط أمنية للمشاريع التي تقام في مواقع غير 	 
آمنة لحماية الموظفين، وامتالك المستفيدين من المشاريع لموارد 

كافية لتنفيذ تلك الخطط� الزم الشركاء بضمان الحد األدنى من 
واجب الرعاية لموظفيهم، بما في ذلك حق الرفض� 

التأكد من تدريب الموظفين والمعلمين وموظفي التعليم على 	 
السالمة واألمن، بما في ذلك التوعية بمخاطر األلغام�

التأكد من أن السلطات / المجموعات ذات الصلة على دراية 	 
بالمشروع أو مشاركة فيه وتلتزم بضمان السالمة / الوصول 

األساسيين من أجل تنفيذه�

التأكد من اتباع نهج وآليات مرنة تسترشد بالسياق لتحقيق مخرجات 	 
/ نتائج المشروع، حتى تظل أنشطة المشاريع ذات صلة ويمكن 

تنفيذها في سياق متغير�

أولويات االستجابة

نظرًا لوجود 1.٧5 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، سيتم التركيز على 
إعادة األطفال إلى مسارات التعليم النظامي من خالل مجموعة متنوعة 

من التدخالت لضمان حصولهم على التعلم مدى الحياة� وتعطي 
االستجابة األولوية لألطفال المستضعفين بمن فيهم المراهقون / 
الشباب والفتيات واألطفال الذين يعانون من إعاقات، ال سيما في 

المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول 
إليها� سيتم تزويد األطفال والشباب بمحتوى غير رسمي وبديل )التعليم 
التعويضي والمعجل والتعليم القائم على المهارات الحياتية(� كما سيتم 

التركيز على توفير التعليم المهني الرسمي وغير الرسمي للمراهقين 
والمراهقات� ولزيادة إمكانية الوصول، ستتم إعادة تأهيل المدارس 

وإنشاء مساحات للتعلم تضم األثاث األساسي ومرافق المياه والصرف 
اإلصحاح التي تراعي الفوارق بين الجنسين حسب المعايير الدنيا للشبكة 

المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ )INEE(� يمثل بناء 
القدرات أولوية لقطاع التعليم، ويجري اآلن وضع خطط التدريب لتعزيز 

وتمكين الشركاء من االستجابة بفعالية� وسيتم أيضًا تطوير خطة مناصرة 
تتماشى مع مبادرة ال لجيل ضائع بهدف ضمان رفع مستوى الوعي 

ودعم المانحين ولدعم شركاء قطاع التعليم، خاصة في المناطق التي 
تشتد بها الحاجة�

تحديد األولويات / التدقيق

يسترشد نهج تحديد أولويات قطاع التعليم بتحليل شدة االحتياجات وفقًا 
لتحليل / تصنيف شدة االحتياجات في القطاع، استنادًا إلى نتائج التقييم 
والمؤشرات الرئيسية� وعلى هذا النحو، ستكون األولوية بالنسبة لقطاع 
التعليم هي االستجابة لألطفال والشباب في المناطق التي تواجه أشد 

االحتياجات، أي في المناطق المصنفة على أنها شديدة إلى كارثية 
)مناطق الشدة 4-٦(� في هذه المناطق، سيولي قطاع التعليم اهتمامًا 
خاصًا للعوامل الرئيسية والمجموعات المعرضة للخطر، مع التركيز بشكل 

خاص على األطفال الذين يعيشون في مخيمات ومجتمعات النازحين، وال 
سيما في المناطق التي تخضع رسميًا لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية 

والمجموعات التابعة له أو التي يتعذر الوصول إليها وال يمكن الوصول 
إليها� ُتفحص المشاريع إلدراجها في خطة االستجابة اإلنسانية استنادًا 

إلى مجموعة من المعايير المحددة، بما في ذلك استهداف هذه 
المجموعات المعرضة للخطر وتغطية المواقع مقابل مقياس شدة 

االحتياجات في القطاع� إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المشاريع 
متوافقة بشكل عام مع االستراتيجية العامة للقطاع� وأخيرًا، يجب أن 

تحدد المشاريع ميزانية تتسم بالمصداقية وتعكس كاًل من قدرة الشريك 
مقدم الطلب وتوقعات التمويل الواقعية التي تستند إلى التوقعات 

المالية لعام 2018� وقد قام منسقو القطاع بتنفيذ هذه العملية 
بالتشاور مع الشركاء، ونتج عن ذلك إعطاء األولوية بالفعل للمشاريع 

المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية�

عواقب نقص التمويل

على الرغم من أن مبادرة "ال لضياع جيل" قد رفعت الوعي وحشدت 
الموارد للتعليم، فإن استجابة التعليم ال تزال تعاني من نقص كبير في 
التمويل فيما يتعلق بالمتطلبات العامة� وبحلول تشرين األول/ أكتوبر 

201٧، لم تتجاوز نسبة تمويل قطاع التعليم في خطة االستجابة اإلنسانية 
51 في المئة� وقد أثرت ثغرات التمويل بشدة على قدرة القطاع على 

توسيع نطاق استجابة التعليم على المستوى الوطني، ال سيما في 
المناطق التي تغيرت فيها جهات السيطرة� ال يزال هناك عدد قليل من 

الجهات المانحة التي تقدم التمويل التنموي الطويل األجل المطلوب 
لتغطية التكاليف المتكررة لتوسيع نطاق الخدمات التعليمية� إن زيادة 
التمويل طويل األجل والمرن الذي يمكن التنبؤ به أمر ضروري للحفاظ 
على األهداف والتدخالت الطموحة الالزمة لضمان تحقيق الحق في 
التعليم، والفشل في توفير التمويل الكافي للتعليم سيكون له تأثير 

سلبي على مستقبل أطفال سورية�

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

12٧,٦٧5٧52,1083,4٧1,4091,321,023139,44٧2,814,492٧٦,230%52%98%2-
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الصحة المحتاجون للمساعدة

11,3مليون119

المتطلبات )دوالر أمريكي(

4٦4,9مليون

المستهدفون

11,2مليون120

عدد الشركاء

52

تحليل

استمر تدهور الحالة الصحية في سورية طوال عام 201٧� 
ويشمل األشخاص األكثر عرضة للخطر األفراد الذين 

يعانون من أمراض مزمنة، واألطفال الذين لم يتم 
تطعيمهم، والنساء الحوامل واألطفال حديثي الوالدة 

الذين ال يستطيعون الحصول على رعاية التوليد 
والمواليد المنقذة للحياة، والفتيات والنساء الالتي 

تعانين من ضعف القدرة على الوصول إلى رعاية الصحة 
اإلنجابية، واألشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الصحة 
النفسية والدعم النفسي واالجتماعي، والناجين من 

الصدمة، بمن فيهم جرحى الحرب�

ال يزال اإلبالغ عن أعداد كبيرة من إصابات الحرب الناجمة 
عن األعمال العدائية مستمرًا� وتفيد التقارير بأن حوالي 
30 في المئة من إصابات الصدمات تؤدي إلى عجز دائم 

وأن بقية الناجين من الصدمات يعانون من إعاقات 
جسدية مؤقتة، وهذا أمر مثير للقلق ألن القتال المكثف 

في محافظتي دير الزور والرقة خالل النصف الثاني من 
عام 201٧ أدى إلى زيادة عدد حاالت الصدمة، ومن 

المتوقع تصعيد األعمال القتالية في عدة مناطق طوال 
عام 2018� وقد يؤدي استمرار األعمال العدائية في 

األشهر المقبلة وما ينتج عنه من تحوالت في جهات 
السيطرة إلى مزيد من إصابات الحرب التي تتطلب رعاية 

صدمات حادة�

يتعرض واحد من كل خمسة سوريين لخطر تطوير 
مشاكل نفسية معتدلة، ويواجه واحد من كل 30 سوري 
خطر اإلصابة بمشاكل نفسية شديدة أو حادة� وال تزال 

الخدمات الصحية متفرقة للغاية وبال مسارات إحالة 
واضحة ألولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية 

متخصصة�

إن أنظمة اإلحالة الخاصة بالصدمات والرعاية التوليدية 
الطارئة والخدمات الجراحية غير كافية، على الرغم من أن 

العيادات المتنقلة ال تزال لديها قدرة محدودة على 
الوصول إلى مراكز االقامة المؤقتة والمجتمعات 

المضيفة� كما أن صيانة المعدات الطبية تمثل تحديًا 
جوهريًا، وتزيد من تفاقمه القيود المتعلقة بالتدابير 

القسرية األحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي 
تمنع الشركاء من استيراد قطع الغيار واألدوية التي 

تحتاج إليها المرافق الصحية�

ويؤدي االفتقار إلى الخدمات األساسية، بما فيها 
الكهرباء والوقود والمياه الصالحة للشرب وخدمات 

الصرف الصحي األساسية، في مناطق معينة، إلى زيادة 
التعرض لخطر تفشي أمراض مثل أمراض اإلسهال 

والتيفوئيد والتهاب الكبد� وقد أثرت طبيعة األزمة 
الممتدة سلبًا على معدالت التغطية باللقاحات، مما 
أدى إلى مزيد من إضعاف المناعة المجتمعية وزيادة 

خطر تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات�

في عام 201٧، واصل العنف الذي يستهدف مرافق 
الصحة إلحاق الضرر بالبنية التحتية الصحية وتدميرها 

ووفاة وإصابة العاملين في المجال الصحي، مما تسبب 
في انقطاع وإغالق الخدمات، وحد من قدرة 

المستضعفين على الحصول على المساعدات الطبية 
األساسية المنقذة للحياة وكان له تأثير خطير على كفاية 

الخدمات في المرافق المتبقية وتوافر الموظفين 
لتقديم الخدمات� 

وُيعد استمرار التحديات التي تعوق الوصول بشكل 
منتظم إلى المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على 

أنها محاصرة أويصعب الوصول إليها لتقديم المساعدات 
الصحية أمرًا مرجحًا للغاية، نظرًا الحتمال استمرار إزالة 

اإلمدادات الطبية األساسية من القوافل المرسلة 
عبرخطوط النزاع ومنع اإلجالء الطبي� كما ُتفرض قيود 

خطيرة ومتزايدة على وصول الجهات الفاعلة عبر 
الحدود، ويواجه الشركاء صعوبات تعرقل عمليات اإلجالء 

الطبي ونقل اإلمدادات والموظفين عبر الحدود�

-خريطة شدة اإلحتياجات +

119  حسابات قطاع الصحة لعدد األشخاص المحتاجين للمساعدة في 2018�

وقد أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه النتائج

120  يحدد القطاع هدفه حسب القدرات الموضحة في عام 201٧�

وقد أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على هذه النتائج
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هدف الصحة الثاني

تعزيز تنسيق قطاع الصحة ونظم 2
المعلومات الصحية لتحسين 

فعالية االستجابة الصحية المنقذة 
للحياة لألشخاص المحتاجين للمساعدة، 

مع التركيز على تعزيز الحماية وزيادة 
فرص الحصول على الخدمات الصحية�

هدف الصحة الثالث

تحسين قدرة النظام الصحي على 3
دعم استمرارية الرعاية وتعزيز قدرة 
المجتمع على الصمود واالستجابة 

لتحركات النازحين وتفشي األمراض�

هدف الصحة األول

توفير مساعدات صحية إنسانية 1
إلنقاذ األرواح والحفاظ عليها مع 

التركيز على الفئات األكثر عرضة 
للخطر واحتياجًا للمساعدة�

استراتيجية االستجابة

ال يزال توفير المساعدة اإلنسانية الصحية المنقذة 
للحياة والمحافظة عليها، مع التركيز على األشخاص 

األكثر عرضة للخطر، يمثل األولوية األولى للقطاع 
الصحي� وسيتم ذلك من خالل تدخالت محددة تركز 

على:

زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية 	 
األولية من خالل توفير حزمة من الخدمات 

الصحية األولية لتغطية احتياجات الرعاية الصحية 
األساسية لدى السكان المستضعفين ، بما في 

ذلك خدمات الصحة اإلنجابية ورعاية صحة 
الطفل )اللقاح واإلدارة المتكاملة لألمراض(، 

وكذلك استمرارية عالج األشخاص الذين يعانون 
من األمراض غير المعدية�

تعزيز اإلدارة والوقاية األولية / الثانوية من 	 
األمراض غير المعدية، بما في ذلك زيادة قدرة 

موظفي الصحة المجتمعيين على دعم 
استمرارية الرعاية�

تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية 	 
الثانوية، بما في ذلك الرعاية الشاملة للصدمات 

خالل مرحلتي اإلدارة الحادة وما بعد الحادة، 
ودعمها بإنشاء مسارات اإلحالة لحاالت الصدمة 

والحفاظ عليها، فضاًل عن نظام اإلحالة الطبي 
لألشخاص الذين يعانون من مرض مزمن والذين 
تظهر عليهم مضاعفات، وخدمات رعاية التوليد 

�)EmONC( وحديثي الوالدة في الحاالت الطارئة

تحسين التواصل بين الجهات الفاعلة في مجال 	 
الصحة لتعزيز شمولية واستمرارية الرعاية، 

وتمكين التنسيق بين شبكات الرعاية الصحية�

تحسين حرية تنقل الخدمات للتكيف مع تدفقات 	 
النازحين وتغير الخطوط األمامية�

إعطاء األولوية لرعاية حاالت اإلعاقة والصحة 	 
النفسية المرتبطة بالصدمات؛ بما في ذلك زيادة 

توفير خدمات إعادة التأهيل البدني على 
مستوى المجتمع والمرفق� 

تقوية وتدعيم سالسل توريد األدوية والمعدات 	 
الطبية لعالج الصدمات والرعاية التوليدية 

واألمراض المعدية والحاالت المزمنة� التنبؤ 
باالحتياجات على أساس سيناريوهات الطوارئ 

والتخزين المسبق إلمدادات الطوارئ على 
مستويات المستودعات والمرافق الصحية 

تحسبًا لتقلص إمكانية الوصول عبر الحدود في 

مواجهة زيادة الطلب على مجموعات عالج 
الصدمة واألدوات الجراحية في حاالت الطوارئ�

تدريب الموظفين على الخدمات األساسية، مثل 	 
الجراحة األساسية والرعاية التوليدية، مع نقل 

الخدمات األساسية إلى الموظفين لتوفير 
الرعاية في مجتمعاتهم المحلية عند حدوث 
قيود على التنقل أو تدمير المرافق الصحية� 

صيانة وتحسين المراقبة الوبائية والقدرة على 	 
اكتشاف األمراض والتحقيق في أسبابها، 

باإلضافة إلى اإلبالغ عن التهديدات التي تواجه 
أمن الصحة العامة واحتوائها من خالل أنظمة 

اإلنذار المبكر التي تديرها مؤسسات الدولة 
والشبكات التقنية الصحية المجتمعية� تهدف 

أنظمة اإلنذار المبكر هذه إلى الحد من تأثير 
األوبئة المتعلقة بالمياه غير اآلمنة وضعف 

مستوى الصرف الصحي والنظافة العامة 
واالكتظاظ الشديد وانخفاض التغطية باللقاحات 

والعوامل األخرى ذات الصلة�

تنفيذ البرنامج الموسع للتحصين الروتيني لجميع 	 
األطفال دون سن الخامسة وأنشطة التحصين 

التكميلية في المناطق التي يصعب الوصول 
إليها�

توسيع نطاق وتحسين الوصول إلى خدمات 	 
الصحة النفسية على مستوى المجتمع المحلي 

والمرافق الصحية�

مواصلة دعم تعميم القضايا الشاملة في 	 
الخدمات الصحية، مثل العمر والنوع االجتماعي 

والتنوع واإلعاقة والبيئة والحد من مخاطر 
الكوارث�

توفير الرعاية الصحية ذات األولوية لألشخاص 	 
الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم 

المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول 
إليها، والنازحين حديثًا والنازحين الذين يعيشون 

في مخيمات / مواقع / مراكز إيواء جماعية 
بمثابة المالذ األخير، حيث تظل حرية الحركة و/ 

أو الوصول إلى الخدمات محدودة والظروف 
المعيشية أقل من المستوى القياسي، 

واألشخاص الذين تعرضوا ألعمال عدائية مكثفة، 
والمناطق الملوثة بمخاطر المتفجرات، والنازحين 
العائدين بشكل تلقائي خالل األشهر األولى من 

العودة، والمجتمعات المثقلة باألعباء التي 
تستضيف تجمعات كبيرة من النازحين و/ أو 

العائدين من تلقاء أنفسهم�
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وسيسعى قطاع الصحة إلى مواصلة تعزيز تنسيق أعماله ونظم 
معلومات الصحة من أجل تحسين فعالية االستجابة الصحية المنقذة 
للحياة لألشخاص المحتاجين للمساعدة، مع التركيز على تعزيز الحماية 

وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية� وتشمل األنشطة ما يلي:

استمرار نشر نظم المعلومات الصحية )HIS( على مستوى المجموعات 
القطاعية / مجموعات العمل؛ ودعم شركاء قطاع الصحة لتحسين 

اإلبالغ الذي يصب في قاعدة بيانات من يفعل ماذا أين ومتى� في عام 
2018، سيتم تعزيز نظم المعلومات الصحية )HIS( على مستوى 

مجموعات العمل في القطاع لتتبع بيانات االعتالل والوفيات األساسية، 
وخلق قاعدة أدلة لتطوير البرامج الصحية�

وباإلضافة إلى ذلك، سيستمر العمل من أجل تعزيز التنسيق داخل المراكز 
وفيما بينها مع التخطيط المشترك للطوارئ والتأهب لتفشي األمراض، 

وكذلك استجابة للديناميات المتغيرة� وسُتعقد اجتماعات تنسيقية 
منتظمة على مستوى المراكز ومستوى المنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية في سورية لتمكين التقييم المستمر، وتخفيف أثر التداخالت 
المحتملة، وتمكين تحديد الثغرات، ودعم استجابة منسقة بين الشركاء 

وفي كافة المراكز�

كما سيواصل قطاع الصحة الدعوة لحماية موظفي الرعاية الصحية 
والمرضى في المرافق الصحية، وتعميم جهود الحماية في جميع مراحل 

البرامج الصحية من خالل منتديات التنسيق والتدريب /ورش العمل مع 
شركاء الصحة، مع التركيز على زيادة الوصول إلى المناطق التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها محاصرة أويصعب الوصول إليها، باإلضافة إلى 

تسجيل الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التي تم التحقق منها 
واإلبالغ عنها وبذل جهود المناصرة بشأنها� وستستمر جهود تعميم 

منظور المساواة بين الجنسين في جميع مراحل البرامج الصحية 
وستشمل تقديم الدعم لتوفير الرعاية للناجين من العنف القائم على 

النوع االجتماعي�

سيواصل قطاع الصحة العمل لتحسين الوصول إلى الخدمات األساسية 
من خالل التدريب واالحتفاظ بقدرة مقدمي الرعاية الصحية والعاملين 
في مجال الرعاية الصحية المجتمعية وزيادتها، وإعادة تأهيل المرافق 

والمراكز الصحية وتعزيزها، بما في ذلك الهيكل المادي والمعدات /
اإلمدادات، إلى جانب تعزيز وتوحيد سالسل توريد األدوية والمعدات 

الطبية، وتوفير بيئات آمنة ومأمونة لتقديم الخدمات الصحية� وسيشمل 
ذلك أنشطة بناء قدرات المنظمات غير الحكومية السورية والمؤسسات 

الصحية الوطنية لتعزيز استجابة قطاع الصحة حسب االحتياجات المحددة، 
وتعزيز الوحدات الطبية المتنقلة لالستجابة لحاالت الطوارئ، واستمرار 

التأكيد على إجراء التقييمات الصحية السريعة في حاالت الطوارئ�

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من آثارها

إن األنشطة اإلنسانية المنقذة للحياة التي يتوقعها القطاع تحمل مخاطر 
الحماية التالية المرتبطة بها: استهداف المرافق الصحية والعاملين في 

مجال الرعاية الصحية، والوصول غير المنصف إلى الرعاية الصحية التي 
يمكن أن تفاقم التوترات داخل المجتمعات المحلية بشأن إمكانية 

الحصول على هذه الخدمات، والمعضالت األخالقية الصعبة 

وسيناريوهات الفرز التي يواجهها مقدمو الرعاية الصحية بسبب محدودية 
الموارد� وسُتخفف هذه المخاطر من خالل تنفيذ حزمة الخدمات 

األساسية القياسية في كافة تدخالت القطاع، وزيادة تعزيز قدرات 
مقدمي الرعاية الصحية مع التركيز بشكل خاص على مقدمات الخدمة، 

وزيادة توافر الرعاية المجتمعية، وتوفير موظفي الرعاية الصحية�

وتنطوي األنشطة المتعلقة بتعزيز تنسيق قطاع الصحة ونظم الصحة 
على مخاطر الحماية التالية: الكشف عن مواقع مرافق الرعاية الصحية 

في حالة مشاركة إحداثياتها حسب نظام تحديد المواقع العالمي، بينما 
في الوقت نفسه، إن عدم تبادل تحديد المواقع بشكل واضح قد يؤدي 
إلى زيادة مخاطر قصف الجماعات المسلحة للمرافق دون قصد� يمكن 

التخفيف من هذه المخاطر من خالل استعراض بروتوكول تبادل 
المعلومات ذات الصلة مع الشركاء، مواصلة الحوار مع مرافق الرعاية 
الصحية حول مخاوفها بشأن تبادل المعلومات عن الهوية والموقع، 
ومتابعة جهود الدعوة النخراط الجهات الفاعلة المسلحة في قضايا 

حماية الصحة�

فيما يتعلق باألنشطة التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات 
األساسية وسبل العيش من خالل دعم القدرة على الصمود المجتمعي 

باإلضافة إلى القدرة المؤسسية والقدرة على االستجابة، ويشتمل 
مشهد مخاطر الحماية على خطر تعريض المرضى لألذى عندما تزيد 

مسؤوليات موظفي الصحة من دون بناء القدرات بشكل صحيح، وعدم 
كفاية تعزيز المرافق الصحية لتوفير الحماية الكافية للمرضى، مما 

يعرضهم لألذى البدني� ويمكن التخفيف من هذه المخاطر عن طريق 
تأسيس مبادئ توجيهية لتغيير المهام كجزء من بروتوكوالت الرعاية، 

وتوفير التدريب والمتابعة الكافية للكفاءة، وإلغاء مركزية الخدمات في 
مراكز الرعاية الصحية األولية )PHC( وعلى المستويات المجتمعية، 
وتقديم رسائل واضحة للمجتمعات المحلية حول المخاطر المرتبطة 

بمرافق الرعاية الصحية�

أولويات االستجابة

تسعى استجابة قطاع الصحة إلعطاء األولوية لمساعدة األشخاص الذين 
في أمس الحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة والمحافظة عليها وفقًا 

للمعايير المبينة في استراتيجية االستجابة المذكورة أعاله� على وجه 
التحديد، سيعطي قطاع الصحة األولوية لمساعدة األشخاص الذين 

لديهم احتياجات صحية إنسانية حادة وفورية،121 بمن فيهم المقيمون في 
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أويصعب 

الوصول إليها، وقد عانى العديدون منهم من إصابات ناتجة عن الصدمة 
أو يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية األساسية المنقذة 
للحياة لكل من الحاالت الحادة والمزمنة، التي تجعلهم معرضين للخطر 

بشكل خاص�

كما سيعطي القطاع األولوية ألنشطة تقديم الخدمات المتكاملة على 
أساس االحتياجات المحددة من خالل حزمة من الخدمات األساسية التي 

تركز على أنشطة الرعاية الصحية المتكاملة في إطار نهج الشبكات 
الصحية� ستوسع مثل هذه األنشطة نطاق تغطية الرعاية الصحية األولية 

داخل المجتمعات المتضررة، وبالتالي ستساعد على ضمان استمرار عالج 
األشخاص الذين يعانون من األمراض غير المعدية� كما سيعطي قطاع 

121  ال تعترف الحكومة السورية بتحديد مستويات شدة االحتياجات التي تستخدمها األمم المتحدة وشركاؤها�
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الصحة األولوية لألنشطة التي تقدم الرعاية الصحية لألشخاص الذين 
يواجهون نقاط ضعف خاصة مرتبطة باإلعاقة أو قضايا الصحة النفسية� 

وكثيرًا ما تحتاج هذه المجموعات إلى دعم إضافي مصمم وفقًا 
الحتياجاتها الخاصة، ومن المرجح أن تكون قد تأثرت باألعمال العدائية 

والنزوح على وجه الخصوص�

تحديد األولويات / التدقيق

يسترشد تحديد أولويات استجابة قطاع الصحة بفهم شدة االحتياجات 
وفقًا لتحليل / تصنيف شدة االحتياجات في القطاع� وسيضمن هذا أن 
تكون المساعدات موجهة بشكل أساسي إلى المناطق الجغرافية التي 
يواجه بها الناس االحتياجات األشد قسوة� وفي الوقت نفسه، سيولي 

القطاع االعتبار الواجب للعوامل الرئيسية والمجموعات المعرضة للخطر 
التي لديها احتياجات صحية إنسانية حادة وفورية داخل هذه المناطق، 
بمن فيهم األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم 

المتحدة على أنها محاصرة أويصعب الوصول إليها، فضاًل عن األشخاص 
الذين تعرضوا لألعمال العدائية و/ أو مخاطر المتفجرات� يتم فحص 

المشاريع إلدراجها في استراتيجية قطاع الصحة في إطار خطة االستجابة 
اإلنسانية استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي تأخذ في الحسبان 

تغطية المناطق التي تشتد بها االحتياجات، باإلضافة إلى مدى تلبية 
االحتياجات المحددة للمجموعات المعرضة للخطر� وفي السياق نفسه، 

يجب أن تتماشى المشاريع بشكل عام مع االستراتيجية العامة للقطاع� 
وأخيرًا، يجب أن تحدد المشاريع ميزانية تتسم بالمصداقية وتعكس كاًل 
من قدرة الشريك الذي قّدم الطلب وتوقعات التمويل الواقعية التي 

تستند إلى التوقعات المالية لعام 2018� قام منسقو القطاع بتنفيذ هذه 
العملية بالتشاور مع الشركاء، ونتج عن ذلك إعطاء األولوية بالفعل 

للمشاريع المدرجة في خطة االستجابة�

عواقب نقص التمويل

سيؤدي نقص تمويل استجابة قطاع الصحة في سورية إلى زيادة 
الوفيات والمعاناة في سورية� إذا لم يتم تمويل متطلبات تمويل قطاع 

الصحة بالكامل خالل عام 2018،  فإن حوالي 193.٧٧0 شخصًا مصابًا بجروح 
وإعاقات لن يحصلوا على الرعاية األساسية المرحلية للصدمة ورعاية 

إعادة التأهيل، ولن يحصل ٦4٦.٦٦0 مسنًا على عالج األمراض غير المعدية 
والرعاية المحافظة على الحياة، ولن يتمكن ٦ مليون نازح من الحصول 

على الرعاية الصحية األساسية المنقذة للحياة، ولن يستفيد 1.35 مليون 
طفل دون سن الخامسة من برامج اللقاح المنقذة للحياة، ولن تتلقى 2.9 

مليون امرأة في سن اإلنجاب الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية 
األساسية�

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب حالة الوصول والفئة والنوع االجتماعي والعمر

نوع االجتماعي والعمرحسب الفئةحسب حالة الوصول حسب ال

مستهدفون 
في مناطق 

محاصرة

مستهدفون 
في مناطق 

يصعب 
يها الوصول إل

مستهدفون 
في مناطق 

أخرى

ازحون مجتمعات عائدونن
مضيفة

نسبة األطفال نسبة اإلناثالجئون
]أقل من 18[

الغين ب ار سننسبة ال نسبة كب

419,9202,50٧,٧38٧,0٧5,1٦45,4٧8,93٦151,13٦5,٦55,002-%50.٦0%4٦.٦0%53.40%3.80
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الخدمات اللوجستية المحتاجون للمساعدة

دعم المجتمع اإلنساني

المتطلبات )دوالر أمريكي(

1٦,5مليون

المستهدفون

دعم المجتمع اإلنساني

عدد الشركاء

2

تحليل

نظرًا الستمرار القيود الشديدة على الوصول واألمن، 
تتمثل االحتياجات اللوجستية الرئيسية المحددة لدعم 

االستجابة اإلنسانية في سورية في خدمات التخزين 
والنقل المشتركة، التي تشمل استمرار وإمكانية تعزيز 

القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت إلى المناطق 
التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أويصعب 
الوصول إليها، وخدمات إعادة الشحن وتنسيق القوافل 

عبر الحدود، وعمليات النقل الجوي في حاالت الطوارئ� 
باإلضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى توقع زيادة الطلب على 

الوقود خالل فصل الشتاء القادم، يلزم االحتفاظ 
بكميات احتياطية من الوقود في حمص ودمشق 

لمواجهة الطوارئ� 

وتوجد حاجة إلى التنسيق وإدارة المعلومات والدورات 
التدريبية لتعزيز القدرات وشراء المعدات لدعم تسليم 

المساعدات اإلنسانية في الوقت المناسب، والتخفيف 
من آثار انقطاع سلسلة التوريد ودعم القدرة الحالية�

يحتفظ قطاع الخدمات اللوجستية بنهج مرن يسمح له 
بتكييف خدماته، مع مراعاة االحتياجات الحالية باإلضافة 
إلى ضمان توفير سلسلة إمدادات لوجستية يمكن التنبؤ 

بها وآمنة�

استراتيجية االستجابة

تركز استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية على تحديد 
وربما سد الثغرات اللوجستية التي تواجهها القطاعات 

البرامجية عند االستجابة في سورية، وتمكينها من تنفيذ 
خطط االستجابة القطاعية والوصول إلى المحتاجين 

للمساعدة في جميع أنحاء البالد�

وتماشيًا مع الهدف األول، سيواصل قطاع الخدمات 
اللوجستية تزويد المنظمات اإلنسانية بالدعم األساسي 
لتنسيق الخدمات اللوجستية وإدارة المعلومات، فضاًل 

عن الوصول إلى الخدمات المشتركة، بما في ذلك 
التخزين والنقل البري وتوفير الوقود في حاالت الطوارئ 

وخدمات إعادة الشحن والشحن عبر الحدود والنقل 
الجوي في حاالت الطوارئ� 

يتم توفير مساحة تخزين مشترك مجانية تبلغ حوالي 
1٦.400 متر مربع للعاملين في المجال اإلنساني في 

حلب وطرطوس والالذقية والقامشلي وريف دمشق 
وحمص� وسيعمل قطاع الخدمات اللوجستية على زيادة 

مساحة التخزين المشترك في مواقع إضافية إذا لزم 
األمر�

سيظل تنظيم القوافل اإلنسانية الحيوية إلى المناطق 
التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أويصعب 
الوصول إليها أحد محاور التركيز الرئيسية في عام 2018، 

من أجل دعم تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة 
للحياة� ويتم تنظيم هذه القوافل على المستوى 

المشترك بين الوكاالت، مع تحديد أولويات المواد /
المواقع من خالل آليات التنسيق بين القطاعات في 

سورية� وسوف يستمر تيسير خدمات النقل المشتركة 
من وإلى المواقع اآلمنة والتي يمكن الوصول إليها في 

جميع أنحاء البالد على أساس استرداد التكاليف طوال 
عام 2018� وعالوة على ذلك، سوف يستكشف قطاع 

الخدمات اللوجستية إمكانية إنشاء خدمات النقل 
والتخزين في المناطق التي تيسر الوصول إليها مؤخرًا، 

للسماح بالتخزين المسبق وتمكين كافة العاملين 
االنسانيين من تنفيذ عمليات االستجابة السريعة�

تتطلب الزيادة المتوقعة في الطلب على الوقود خالل 
فصل الشتاء االحتفاظ بكمية احتياطية من الوقود� 
وسيقوم قطاع الخدمات اللوجستية أيضًا بتنسيق 

وتيسير النقل الجوي في حاالت الطوارئ إذا أصبح ذلك 
ضروريًا للوصول إلى المناطق التي قد يتعذر الوصول 
إليها بوسائل نقل أخرى، حسب حالة األمن والوصول 

السائدة�

سيتم الحفاظ على منصة قوية لتنسيق الخدمات 
اللوجستية وتبادل المعلومات في عام 2018، مع تنظيم 

اجتماعات في جميع أنحاء المنطقة )تركيا واألردن 
وسورية(� وسيتم توفير منتجات إدارة المعلومات بما 

في ذلك الخرائط واللمحات السريعة عن االستجابة 
وتقارير عن أخر المستجدات ومحاضر االجتماعات وتقييم 

القدرات على الصفحة المخصصة لقطاع الخدمات 
اللوجستية على اإلنترنت� 

وتماشيًا مع احتياجات المنظمات اإلنسانية لتعزيز 
القدرات اللوجستية، سيتم تنظيم تدريبات لوجستية 

متخصصة في عام 2018 في سورية والبلدان المجاورة، 
مع التركيز على مجاالت أكثر تنوعًا في الخدمات 

اللوجستية، مثل إدارة المستودعات والقوافل 
والمشتريات األساسية والشحن� وسيتم شراء المعدات 
اللوجستية المطلوبة لتعزيز قدرة المنظمات اإلنسانية 

على االستجابة�
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هدف الخدمات اللوجستية  
الثاني

استمرار تنسيق الخدمات 2
اللوجستية اإلقليمية المشتركة بين 

الوكاالت وإدارة المعلومات في 
إطار المنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية في سورية من أجل دعم 
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني�

هدف الخدمات اللوجستية  
الثالث

تعزيز قدرة الجهات الفاعلة 3
اإلنسانية من خالل التدريب 

المتخصص على الخدمات 
اللوجستية وشراء المعدات الضرورية�

هدف الخدمات اللوجستية  
األول

توفير خدمات لوجستية )تشمل 1
النقل البري وإعادة الشحن وتخزين 

الوقود تحسبًا للطوارئ والنقل 
الجوي في حاالت الطوارئ والتخزين( 

للمنظمات اإلنسانية التي تقوم 
باالستجابة لألزمة السورية�

أولويات االستجابة

يسهل قطاع الخدمات اللوجستية وصول جميع 
المنظمات المشاركة في االستجابة السورية إلى 

الخدمات المشتركة بهدف سد الثغرات اللوجستية 
التي تواجه القطاعات البرامجية، وتمكينها من تنفيذ 
خطط االستجابة القطاعية والوصول إلى األشخاص 

المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء البالد�

ترتيب األولويات

يستند تحديد أولويات أنشطة قطاع الخدمات 
اللوجستية إلى احتياجات المجتمع اإلنساني ككل�

عواقب نقص التمويل

في حالة نقص التمويل، ستتعرقل العمليات اإلنسانية 
في سورية� وسيؤثر نقص التمويل على الخدمات 
المجانية للمستخدم، والتي سيتعين تخفيضها أو 

تعليقها، بما في ذلك خدمات الشحن عبر الحدود من 
األردن وتركيا، فضاًل عن خدمات النقل البري المجانية 
من خالل القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت 
إلى المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها 

محاصرة أويصعب الوصول إليها�
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االتصاالت في حاالت الطوارئ المحتاجون للمساعدة

دعم المجتمع اإلنساني

المتطلبات )دوالر أمريكي(

8٧0,2الف

المستهدفون

دعم المجتمع اإلنساني

عدد الشركاء

1

تحليل

تعرضت البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية 
في سورية ألضرار بالغة بسبب األزمة المستمرة 

والتدمير العشوائي� وبينما تتمتع دمشق بتغطية جيدة، 
فإن بعض المناطق في حلب والقامشلي وحمص تعاني 

من تغطية محدودة� ويمثل نقص الكهرباء تحديًا للبلد 
بأسره�

وباإلضافة إلى البنية التحتية المتضررة، تؤثر انقطاعات 
الكهرباء المستمرة على شبكة االتصاالت السورية 

بأسرها� ويعيق االفتقار إلى خدمات االتصاالت السلكية 
والالسلكية الموثوقة قدرة المجتمع اإلنساني على 

القيام بعمله في الميدان� 

إن التنسيق وتقديم خدمات اتصاالت سلكية والسلكية 
مشتركة في سورية والدول المجاورة أمر حيوي لضمان 

قدرة المجتمع اإلنساني على القيام بالعمل اإلنساني 
األساسي المنقذ للحياة، مع الحفاظ على سالمة 

الموظفين واألصول في الميدان� ويلزم توفير موارد 
بشرية ومالية طارئة لتنفيذ مشاريع مخصصة استنادًا 

إلى التقييمات الجارية، بما يتماشى مع استراتيجية 
االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ 

لعام 2020�

استراتيجية االستجابة

يتمثل الهدف الرئيسي لقطاع االتصاالت السلكية 
والالسلكية في حاالت الطوارئ في التأكد من حصول 

الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على خدمات 
االتصاالت الحيوية التي تتيح لها أداء عملها في مناطق 

العمليات المشتركة لألمم المتحدة� ومن المهم أيضًا 
وجود أنظمة اتصاالت لتعزيز سالمة وأمن المجتمع 

اإلنساني�

كما أن التنسيق القوي أمر ضروري في سياق األزمة 
السورية، حيث تمتد االستجابة اإلنسانية إلى البلدان 

المجاورة� ويساعد التنسيق الذي يوفره قطاع 
االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ 
على إزالة االزدواجية عن طريق تشجيع الشركاء في 

المجال اإلنساني على تقاسم البنية التحتية التقنية في 
مناطق العمليات المشتركة لألمم المتحدة حيثما أمكن 

ذلك� وتبرز أهمية هذا التنسيق بشكل خاص في

المناطق التي يكون فيها الوصول إلى البنية التحتية 
لالتصاالت السلكية والالسلكية محدودًا لضمان توافر 

الخدمات لألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية والهالل 
األحمر العربي السوري�

وإدراكًا منها ألهمية الدور المتكامل للجهات الفاعلة 
اإلنسانية الوطنية في االستجابة اإلنسانية، ستقدم 

مجموعة العمل الدعم من خالل مساعدتهم في تلبية 
احتياجاتهم المتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت عن طريق 

تقديم المشورة، وتبادل المعلومات، والتدريب عبر 
اإلنترنت على النحو الذي تحدده الجهات الفاعلة في 

المجال اإلنساني� وبالتشاور مع مجتمع االستجابة، تم 
تحديد المجاالت التالية كمجاالت تركيز في استراتيجية 

االستجابة الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية في 
حاالت الطوارئ لعام 2018:

تنفيذ مراكز االتصاالت المشتركة )COMCEN( في 	 
مراكز األمم المتحدة التشغيلية الجديدة

مواصلة تقديم خدمات االتصاالت السلكية 	 
والالسلكية في حاالت الطوارئ وخدمات االتصال 
الصوتي في حلب وطرطوس وحمص والقامشلي

تنفيذ دورة لتدريب المدربين على االتصاالت 	 
السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ خالل 

عام 2018، ودورات تدريبية على االتصاالت 
السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ بعنوان 

)Let’s Net( و)Let's Comm( خالل 2018

مواصلة تقديم خدمات الدعم لوكاالت األمم 	 
المتحدة األخرى والهالل األحمر العربي السوري، 
وتحديدًا برامج اإلذاعة وتحديد أعطال الالسلكي 

وإصالحها�

توسيع نطاق التغطية لشبكة الالسلكي ذو التردد 	 
العالي جدًا / فوق العالي في مناطق العمليات 

المشتركة�

تحديد األولويات / التدقيق

سيتم إعطاء األولوية لألنشطة التالية في سورية بهدف 
دعم األنشطة اإلنسانية المنقذة للحياة على أرض 

الواقع:

تركيب محطات تقوية اإلرسال الالسلكي وغرف 	 
الالسلكي المأهولة بالكامل لزيادة خدمات 
االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت 

الطوارئ في جميع مناطق عمليات األمم المتحدة 
وتعزيز سالمة وأمن األمم المتحدة والمنظمات 

اإلنسانية والهالل األحمر العربي السوري�

تركيب ألواح الطاقة الشمسية لضمان استمرار 	 
عمليات مراكز االتصاالت المشتركة�

نشر خدمات األقمار الصناعية المشتركة لألمم 	 
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الهدف الثاني لالتصاالت 
السلكية والالسلكية في 

حاالت الطوارئ

قيادة التنسيق وتبادل المعلومات 2
بين الوكاالت في مجال االتصاالت 

السلكية والالسلكية في حاالت 
الطوارئ لدعم االحتياجات التشغيلية 

للشركاء في المجال اإلنساني�

الهدف الثالث لالتصاالت 
السلكية والالسلكية في 

حاالت الطوارئ

بناء قدرات الشركاء في المجال 3
اإلنساني وتعزيز القدرة على ضمان 

سالمة الموظفين واألصول في 
الميدان�

الهدف األول لالتصاالت 
السلكية والالسلكية في 

حاالت الطوارئ 

توفير خدمات اتصاالت سلكية 1
والسلكية أمنية مشتركة، وخدمات 

االتصال الصوتي وتوصيل البيانات 
للشركاء في المجال اإلنساني�

المتحدة في مناطق العمليات المشتركة لألمم 
المتحدة من أجل توفير خدمة توصيل البيانات 

لوكاالت األمم المتحدة فقط، وذلك ألن البنية 
التحتية لالتصاالت في سورية قد تعرضت ألضرار 
بالغة، بما في ذلك خطوط الكهرباء التالفة، مما 

أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر�

توفير الصيانة /التدريبات الدورية من أجل استمرار 	 
عمل الخدمة بكامل طاقتها� 

إن تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية 
المشتركة في مراكز األمم المتحدة التشغيلية في 

سورية أمر حيوي لضمان قدرة المجتمع اإلنساني على 
أداء أعماله المنقذة للحياة�

عواقب نقص التمويل

في البيئات المتقلبة، يعد توفير خدمات اتصاالت 
موثوقة مشتركة بين الوكاالت عاماًل أساسيًا في 

توصيل المساعدات� وفي حاالت نقص التمويل، لن 
يتمكن قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت 
الطوارئ من الوفاء بمسؤولياته في تزويد جميع مناطق 

العمليات بخدمات االتصاالت الحيوية، مما سيعرقل 
الخدمات اإلنسانية في سورية بشكل خطير ويؤثر على 

أمن الموظفين في الميدان�
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التنسيق المحتاجون للمساعدة

دعم المجتمع اإلنساني

المتطلبات )دوالر أمريكي(

5٦,٧مليون

المستهدفون

دعم المجتمع اإلنساني

عدد الشركاء

8

تحليل

ال تزال االستجابة اإلنسانية في سورية عملية معقدة 
ُتدار من مراكز جغرافية متعددة، داخل سورية ومن تركيا 

واألردن ولبنان والعراق في إطار المنهج المتكامل 
لالستجابة االنسانية في سورية� ويتولى المنسق 

المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في 
سورية قيادة وتنسيق العمل اإلنساني في سورية� 
ويشمل المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية في 

سورية تقديم المساعدة االنسانية عبر الحدود بتنسيق 
من المنسق اإلقليمي للشؤون

اإلنسانية� ويتم تنسيق المنهج المتكامل لالستجابة 
االنسانية في سورية بشكل مشترك من قبل منسق 
الشؤون اإلنسانية في سورية المتواجد في دمشق 

والمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية المتواجد في 
عمان� وبشكل عام، تقدم العديد من المنظمات غير 

الحكومية السورية والمنظمات غير الحكومية الدولية 
وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر ووكاالت األمم 
المتحدة المساعدة في جميع أنحاء سورية باستخدام 

طرق منتظمة عبر خطوط النزاع وعبر الحدود� ويتم 
تنسيق هذه الجهود من خالل أليات التنسيق داخل 
مختلف المراكز ومن خالل اآلليات الموضوعة على 

مستوى المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية في 
سورية� وتماشيًا مع تفويضه العالمي، يدعم مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية القيادة اإلنسانية لضمان 
التنسيق الفعال لالستجابة اإلنسانية الشاملة داخل 

سورية� وتعمل مجموعة متنوعة من شبكات التنسيق 
التابعة للمنظمات غير الحكومية في كل مركز وعلى 
مستوى المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية في 

سورية على دعم جهود التنسيق� وفي مناطق تواجد 
الالجئين الفلسطينيين، تقدم األونروا الدعم في مجال 

التنسيق� ويتم توفير إدارة المخاطر األمنية للشركاء في 
المجال اإلنساني� كما تعد تدريبات الشركاء في المجال 
اإلنساني على النظام اإلنساني والمسائل ذات الصلة 

إحدى األولويات الرئيسية�

استراتيجية االستجابة

سوف تستند جهود التنسيق / الخدمات المشتركة في 
عام 2018 على استراتيجية عام 201٧، بما في ذلك 

المكونات التالية:

دعم التنسيق األكثر فعالية في القطاعات وبين 
القطاعات على مستوى المراكز ومستوى المنهج 

المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية: من خالل 
استراتيجية استجابة أكثر تنسيقًا، ودعوة أكثر فعالية، 

وتبسيط تبادل المعلومات وتحليل االحتياجات 

واالستجابة� وعلى مدار األشهر االثني عشر الماضية، تم 
إحراز المزيد من التقدم في مجال إدارة المعلومات 

وتنسيق العمليات� وسيستمر بذل هذه الجهود� 
وستظل اجتماعات المنظمات غير الحكومية ذات أهمية 

في دعم صياغة وتنفيذ المنهج المتكامل لالستجابة 
االنسانية في سورية، من خالل تيسير تنسيق وتمثيل 

ومشاركة مجتمع المنظمات غير الحكومية في هياكل 
التنسيق� ويعد تدريب الشركاء في المجال اإلنساني 

على نظام التنسيق والقضايا المماثلة جانبًا رئيسيًا آخر 
من جوانب دعم التنسيق المقدم إلى المجتمع 

اإلنساني�

الحفاظ على فهم مشترك ومتعمق لالحتياجات في 
جميع أنحاء البالد: تسهيل إجراء التقييمات المشتركة 
وعبر القطاعية بين القطاعات، والمساهمة في جهود 

تتبع النازحين وتحليل البيانات؛ وستظل إدارة المعلومات 
)جمع وتحليل وتبادل( بالنيابة عن المجتمع اإلنساني 
بأكمله إحدى األنشطة الرئيسية� وعالوة على ذلك، 

سُتبذل جهود إضافية لتوفير وصف أكثر تفصياًل للمدن 
استنادًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز تقييمات االحتياجات 

المحلية وتحليل االحتياجات في المراكز الحضرية� 
وسُتبذل جهود إضافية لتحليل الصالت بين تحليالت 

االحتياجات واالستجابة لها� وسُتبذل جهود أيضًا 
لمواصلة دعم الفرق الميدانية والمنظمات بأدوات 

فعالة لتبسيط جمع البيانات وإدارة المعلومات�

سوف تظل الصناديق الُقطرية المشتركة أدوات 
قيمة كوسائل تمويل مرنة لتمكين المنظمات 
اإلنسانية )وال سيما المنظمات غير الحكومية 

المحلية( من تقديم المساعدة� وفي عام 2018، 
سيواصل صندوق التمويل اإلنساني السوري، 

وصندوق التمويل اإلنساني في تركيا، وجزء من 
صندوق التمويل اإلنساني األردني صرف األموال بما 

يتماشى مع اإلطار البرنامجي لخطة االستجابة 
اإلنسانية�

دعم متطلبات األمن للعمل اإلنساني. في ظل 
الحالة األمنية متزايدة التعقيد وتصاعد المخاطر التي 

تواجه موظفي األمم المتحدة وأصولها، يلزم توفير 
الدعم األمني الكافي لمراكز األمم المتحدة ومكاتبها 

الفرعية داخل سورية� ويتولى مكتب األمم المتحدة 
لشؤون السالمة واألمان مسؤولية توفير اإلشراف 

والدعم التشغيلي لنظام إدارة األمان في سورية، 
ويلعب دورًا حاسمًا في دعم عمليات األمم المتحدة� 
وعالوة على ذلك، من األهمية بمكان أن يتواجد لدى 
مكتب األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمان مركز 
لمعلومات األمان والسالمة لتوفير الدعم التشغيلي 

والتحليلي المتصل باألمان لوكاالت األمم المتحدة 
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هدف التنسيق والخدمات 
المشتركة الثاني

الحفاظ على القدرة التنسيقية 2
والتشغيلية للبرامج التي تشرف 
عليها األونروا والتي تستهدف 

الالجئين الفلسطينيين� 

هدف التنسيق والخدمات 
المشتركةالثالث

تعزيز تدابير إدارة المخاطر األمنية 3
لضمان سالمة وأمن موظفي 

األمم المتحدة واستمرارية تنفيذ 
البرامج اإلنسانية�

هدف التنسيق والخدمات 
المشتركة األول 

تقديم دعم فّعال للتنسيق على 1
مستوى المراكز ومستوى المنهج 
المتكامل لالستجابة اإلنسانية في 
سورية وتعزيز قدرة المنظمات اإلنسانية 

الوطنية على االستجابة�

والشركاء المنفذين على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع، وتعزيز إيصال المعونة اإلنسانية القائم على 

المخاطر إلى الفئات األكثر ضعفًا في سورية، مع 
الحفاظ على سالمة موظفي المنظمات اإلنسانية� 

وباإلضافة إلى ذلك، سيواصل مكتب شؤون السالمة 
واألمان تنظيم دورات التوعية والتدريب )ُنهج األمن 

والسالمة في البيئات الميدانية، اإلسعافات األولية، 
القيادة الدفاعية للمركبات، حقيبة الصدمات في 

حاالت الطوارئ، إلخ( لموظفي وكاالت األمم 
المتحدة والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني� 

وأخيرًا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سينشئ 
مكتب شؤون السالمة واألمان فريقًا لالستجابة 

للطوارئ الطبية في كل مركز من مراكز األمم 
المتحدة الخمسة من أجل تعزيز االستجابة للطوارئ 

الطبية والصدمات النفسية وكذلك تعزيز خطط 
مواجهة حوادث اإلصابات الجماعية�

دعم عمليات األونروا: يشكل التوظيف، واإلصالح 
الطارئ لمرافق األونروا، فضاًل عن االستثمار في 

مجال األمان والسالمة، شرطًا أساسيًا الستمرار عمل 
األونروا في سورية، وخاصة في المناطق المعرضة 

لمخاطر شديدة، وتقديم المساعدة الحيوية لنحو 
430,000 الجئ فلسطيني متضرر من األزمة� ال يزال 
األمن يشكل أولوية بالنسبة لألونروا، في حين من 
المتوقع أن تظل القيود المفروضة على السالمة 

تتطلب استثمارات مستمرة في المعدات والتدريب 
للتخفيف من آثار المخاطر األمنية على موظفي 

األونروا والالجئين الفلسطينيين في عام 2018� وُيعد 
الموظفون المتفانون المنتشرون في جميع مباني 

األونروا، سواًء على المستوى المركزي أو اإلقليمي، 
واإلصالح المنتظم لمنشآت األونروا، ضروريين لتمكين 

األونروا من تقديم مساعدات إنسانية فعالة في 
الوقت المناسب وضمان التنسيق الفعال مع جميع 

الجهات المعنية�

تحليل مخاطر الحماية وتدابير التخفيف من 
آثارها

يعترف الشركاء في المجال اإلنساني الذين يدعمون 
تنسيق العمل اإلنساني بالمخاطر الكامنة في تقديم 

المساعدة في السياق السوري وآثارها المحتملة على 
حماية المستضعفين� وسيواصل الشركاء في المجال 
اإلنساني السعي إلى التخفيف من اآلثار السلبية من 

خالل تشجيع العمل اإلنساني القائم على المبادئ من 
جميع المراكز المشاركة في االستجابة السورية� 

وسوف يفعلون ذلك من خالل المشورة والتوجيه 

المقدم من قطاع الحماية، بالتنسيق مع الحكومة 
السورية عندما يكون ذلك ممكنًا� وسيواصلون أيضًا 

التشجيع على المزيد من التعاون مع المجتمعات 
المحلية المتضررة�

أولويات االستجابة

سيواصل قطاع التنسيق والخدمات المشتركة إعطاء 
األولوية لتحسين التعاون بين الجهات الفاعلة في 

المجال اإلنساني طوال دورة البرامج

اإلنساني )تقييم االحتياجات والتخطيط االستراتيجي 
والتنفيذ وتعبئة الموارد والرصد والمساءلة( وفي 
إدارة المعلومات� وتماشيًا مع المبادئ التوجيهية 

للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، سيتم تبسيط 
آليات التنسيق التشغيلية لتعزيز العمليات وتحسين 

الدعوة وتيسير الوصول اآلمن في الوقت المناسب 
إلى المحتاجين من خالل أكثر الطرق فعالية� وستعمل 

هياكل التنسيق التي صدر بها تكليف من اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت على نحو وثيق مع 
منصات تنسيق المنظمات غير الحكومية، وتساعد 

على تعزيز قدرات جميع الشركاء في المجال اإلنساني� 

واستجابة ألولويات المنظمات غير الحكومية المحلية، 
سيظل التدريب والدعم التقني من العناصر الحاسمة 

في عام 2018، ألن هؤالء الشركاء في المجال 
اإلنساني هم المستجيبون الرئيسيون وعلى الخطوط 

األمامية� وسُتعطى األولوية أيضًا في عام 2018 
لتعزيز قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية المحلية على 

االستجابة والعمل معًا بصورة أوثق في جميع جوانب 
االستجابة�

كما أن سالمة وأمن العاملين في المجال اإلنساني 
داخل سورية ستظل أمرًا بالغ األهمية وإحدى 

األولويات الرئيسية للقطاع�
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عن ماذا يدور هذا الملحق؟ 
يتطلب مبدأ الحياد تقديم المعونة اإلنسانية والعمل اإلنساني على أساس 
الحاجة فقط دون تمييز� وال يزال عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدات 

اإلنسانية في سورية يتجاوز حجم الموارد المتاحة� وتقدم هذه الوثيقة 
إرشادات للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني حول كيفية النظر في 

الحماية وعوامل االستضعاف، وإرشاد عملية تحديد أولويات هذه الموارد 
المحدودة، بحيث ُتخصص للمجموعات السكانية األشد حاجة إليها في 

سورية�

تنقسم هذه اإلرشادات إلى جزأين: توضح الصفحتان 1 و2 التعريفات 
والعوامل والمخاطر والمجموعات األساسية التي يجب تطبيقها بشكل 
شامل من قبل الجهات الفاعلة لضمان اتخاذها تدابير لتحديد ومساعدة 

األشخاص الذين في أمس الحاجة إلى المساعدة، وأخذ المجموعة الكاملة 
من نقاط االستضعاف بعين االعتبار عند صياغة استراتيجيات االستجابة 

والمشاريع� وتوضح الصفحة الثالثة مجموعات سكانية محددة في سورية 
يمكن اعتبارها بشكل عام األشد حاجة إلى المساعدة اإلنسانية المنقذة 

للحياة والمحافظة عليها، وبالتالي يجب إعطائها األولوية في استراتيجيات 
ومشروعات االستجابة في عام 2018�

تعريف االستضعاف
إن عبارتي "المستضعفين" و "االستضعاف" من المصطلحات الشائعة في 

قطاعي المعونة اإلنسانية والتنمية، ولكن استخدامهما يمكن أن يكون غير 
واضح، وغالبًا ما ُينظر إليه على أنه بديل عن كلمتي "الفقراء" و "الفقر"� 

يجب تعريف االستضعاف على أساس تحديد نوع الخطر الذي تتعرض له 
المجموعة السكانية� ولذلك فإن تعريف االستضعاف يتطلب خصوصية 

معينة�

ال يولد الشخص مستضعفًا، ولكن ظروف الحياة )مثل التعليم والوضع 
االجتماعي واالقتصادي( و / أو التمييز قد تؤثر على القدرة على التمتع 

بحقوق اإلنسان بشكل متكافئ؛ قد يكون بعض األشخاص أكثر عرضة 
للخطر بسبب هذه الظروف و / أو التمييز� على سبيل المثال، ال تعتبر فتاة 

مراهقة فقيرة بال أسرة "مستضعفة" في حد ذاتها؛ إال أنها أكثر عرضة 
لالستغالل وسوء المعاملة وغيرها من مخاطر الحماية�

1( يكون الناس، أو يصبحون أكثر ضعفًا بسبب مجموعة من العوامل البدنية 
واالجتماعية والبيئية والسياسية، واالستضعاف ليس فئة ثابتة� وليس كل 

من لديهم نفس الخصائص سيواجهون نفس مستوى االستضعاف�

2( االستجابة لالحتياجات المحددة لكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، والنساء الحوامل والمرضعات، والنازحين للوفاء 

بحقوق اإلنسان الخاصة بهم في مجاالت المأوى والغذاء والصحة 
والتعليم غالبًا ما تتطلب من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني إجراء 

تحليل أقوى لهذه المجموعات أو األفراد مع األخذ بعين االعتبار الظروف 
التي تجعلهم أكثر عرضة النتهاكات الحقوق ومخاطر الحماية�

تحديد األشخاص األشد حاجة للمساعدة ومنحهم 
األولوية على أساس االستضعاف

ال توجد قائمة عامة تعطي األولوية لمجموعة سكانية واحدة أو 
مجموعة من المخاطر بداًل من فئة أخرى� يجب على كل جهة فاعلة 

إنسانية أن تحلل المجموعات السكانية ومخاطر وآثار االستضعاف لكل 
مشروع في مرحلة التخطيط قبل بدء االستجابة�

الجوانب الحرجة

عادة ما يتطلب تحديد "االستضعاف" و "المجموعات المستضعفة" 
تحلياًل ألبعاد متعددة استنادًا إلى العمر والجنس والتنوع واالحتياجات 

المحددة )التي قد تكون محددة بالموقع( وحالة النزوح وغيرها من 
الخصائص�

العمر: غالبًا ما يتم استبعاد األطفال والمراهقين وكبار السن من الهياكل 
الرسمية لصنع القرار، وبالتالي فإن المخاطر المحددة التي يواجهونها ال 

تؤخذ بعين االعتبار في كثير من األحيان�

النوع االجتماعي: يشير هذا إلى الخصائص واألدوار والمسؤوليات 
المهيكلة اجتماعيًا والمخصصة للمرأة والرجل�

التنوع: يمكن أن يواجه أعضاء األقليات مخاطر حماية محددة�

االحتياجات المحددة بالموقع: األشخاص الذين يعيشون في المناطق 
التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أويصعب الوصول إليها 

والمناطق المتنازع عليها، وأولئك الذين يعيشون في المخيمات ومراكز 
اإليواء الجماعية، والذين تقطعت بهم السبل على الحدود�

حالة النزوح: يتأثر النازحون داخليًا والالجئون والعائدون بشكل غير 
متناسب بسبب خلفياتهم ووضعهم وشبكات الدعم المتعثرة�

الحالة الصحية: األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وإعاقات، 
وإصابات، وأمراض نفسية لديهم احتياجات محددة مما يجعلهم أكثر 

عرضة لإلقصاء�

الجوانب الواجب مراعاتها عند السعي لمساعدة 
األشخاص األشد حاجة للمساعدة

يجب أن تضمن التقييمات والدراسات االستقصائية أن تكون البيانات 
والتفاصيل المتعلقة بالفئات المستضعفة على األقل مصنفة حسب 

النوع االجتماعي والعمر واإلحتياجات الخاصة، وأن تهدف إلى جمع 
المعلومات من عينات تمثيلية لمجموعة واسعة من الفئات السكانية من 

أجل تحديد إحتياجات كل منها على أفضل وجه�

ويجب أن تكون المشاركة المجتمعية واسعة النطاق )الرجال / النساء / 
المعوقين / المسنين / األطفال( في جميع مراحل البرنامج:

)1( مرحلة تقييم األشخاص الواجب دعمهم )2( عند تحديد نوع المساعدة

)3( متى وكيف يتم تبادل المعلومات مع المستفيدين )4( أثناء التنفيذ

الحماية وعوامل الضعف ومنح األولوية
لألشخاص األشد حاجة للمساعدة 
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المرفقات: الحماية وعوامل الضعف ومنح األولوية

األطفال
غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم�	 
المنخرطون في عمالة األطفال أو الذين يتم 	 

تجنيدهم لغايات عسكرية
المقيمون مع مقدمي رعاية من كبار السن أو ذوي 	 

الحاجات الخاصة�
المقيمون في أماكن مزدحمة )مراكز اإليواء 	 

الجماعية، أو مع أسر مضيفة( قد يكونون أكثر 
عرضة لخطر العنف المنزلي�

النساء والفتيات
قد تواجهن مخاطر معينة بسبب نوعهن االجتماعي ووضعهن، بما في ذلك آليات النجاة الضارة )مثل الزواج 	 

المبكر(، واالتجار، واالستغالل واالنتهاك الجنسيين�
الفتيات غير المصحوبات بذويهن والناجيات من العنف تتطلبن اهتمامًا محددًا وخاصًا�	 
احتياجات محددة تتعلق باألمن؛ قد تكون النساء أكثر عرضة للعنف في األماكن المزدحمة، مثل مراكز اإليواء 	 

الجماعية ومواقع توزيع المساعدات�
احتياجات محددة للوصول إلى الخدمات ومرافق الصحة والمياه والصرف الصحي، بما في ذلك للنساء 	 

الحوامل والمرضعات�
األسر التي تعيلها نساء، بما في ذلك أرامل الحرب والنساء الالتي بحاجة إلى دعم قانوني في قضايا الميراث 	 

وحضانة األطفال والقضايا المتعلقة بقانون األسرة�

األشخاص الذين يعانون من 
 مرض مزمن أو إعاقة

أو إصابات
احتياجات محددة تتعلق باألمن والمأوى، وإمكانية 	 

الحصول على الخدمات والرعاية الصحية والمواد 
غير الغذائية ومرافق المياه والصرف الصحي، الخ�

صعوبة الحصول على ما يلزمهم من أدوية ورعاية 	 
صحية وغذاء / تغذية�

الشباب
المراهقات الالتي تواجهن خطر الزواج المبكر أو 	 

القسري�
الشباب الذكور الذين يحتاجون إلى فرص كسب 	 

عيش آمنة ومناسبة�

كبار السن
احتياجات محددة فيما يتعلق باألمن والمأوى، 	 

وإمكانية الحصول على الخدمات، والصحة والمواد 
غير الغذائية، ومرافق المياه والصرف الصحي، الخ�

النازحون
تضاؤل شبكات الدعم�	 
نزوح قصير األجل، ونزوح طويل األجل�	 
عرضة لالستضعاف، بما في ذلك على أساس 	 

المكان الذي يعيشون فيه: المخيمات ومراكز 
اإليواء الجماعية والحضر والريف أو في ضيافة 

آخرين�
الالجئون، بمن فيهم الالجئون الفلسطينيون، الذين 	 

يعانون من ضعف شبكات الدعم ومحدودية 
الفرص االقتصادية�

قد يتعرض العائدون والنازحون إلى نزاعات بسبب 	 
المشاكل المحتملة المتعلقة بالمساكن واألراضي 

والممتلكات�

األشخاص الذين يعيشون 
في مناطق ملوثة 

بالمتفجرات الخطرة
األشخاص المشاركون في إزالة األنقاض وأعمال 	 

إعادة االعمار�
األطفال معرضون ألخطار المتفجرات بشكل خاص�	 
األشخاص المتنقلون�	 

أشخاص ال يملكون أي 
وثائق

قلة فرص الحصول على المساعدة�	 
الحرمان من الحقوق األساسية، بما في ذلك حرية 	 

التنقل والحصول على الخدمات وفرص العمل�
مخاطر متعلقة بحقوق الملكية والميراث وحضانة 	 

األطفال� 

األشخاص الذين يعانون من 
ضائقة اقتصادية واجتماعية 

شديدة
أشكال شديدة الحدة من الحرمان )فقر مدقع(�	 
أكثر قابلية لتعريض أفراد األسرة لمخاطر الحماية 	 

من أجل تغطية النفقات )مثل عمالة األطفال 
واالستغالل الجنسي(�

المجموعات السكانية التي 
تستضيف النازحين

التوترات مع مجتمعات النازحين المرتبطة بالوصول 	 
إلى الخدمات�

انخفاض مساحة المعيشة�	 
المصاعب االجتماعية واالقتصادية�	 

سكان المناطق التي يحظر 
الدخول إليها

الحرمان من الحقوق األساسية، بما في ذلك تقييد 	 
حرية التنقل والحصول على ما يكفي من الغذاء 

والماء والرعاية الصحية�
المساعدة اإلنسانية نادرة أو غير موجودة، بما في 	 

ذلك منع اإلجالء الطبي العاجل�

يسلط الدليل المذكور أدناه الضوء على بعض العوامل والمخاطر والمجموعات الرئيسية الواجب أخذها بعين االعتبار عند التخطيط وتحديد 
األولويات )القائمة ال تتبع ترتيبًا محددًا وليست شاملة(�
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المرفقات: الحماية وعوامل الضعف ومنح األولوية

في حين يجب أخذ جميع الفئات السكانية المذكورة أعاله بعين االعتبار في 
جميع التدخالت، وإقرارًا بأن هناك أناسًا في حاجة ماسة للمساعدات 

اإلنسانية في جميع أنحاء البالد، توجد مجموعات سكانية محددة في 
سورية يمكن اعتبارها بشكل عام األكثر احتياجًا للمساعدة اإلنسانية 

المنقذة للحياة والمحافظة عليها� وفيما يلي تفصيل لهذه المجموعات، 
التي من المفترض أن تكون شدة احتياجاتها هي األعلى بحكم األمر الواقع�

بالنظر إلى استمرار عدم قدرة التمويل المقدم من الجهات المانحة على 
تلبية الحجم اإلجمالي لالحتياجات اإلنسانية، ينبغي على القطاعات 

والمنظمات المنفذة التأكد من أن استراتيجياتها ومشاريعها، كاًل بما 
يخصه، تعطي األولوية لهؤالء السكان� ويجب أن تثبت القطاعات في 

استراتيجيات استجابتها لعام 2018، بما في ذلك مراجعة مشاريع األعضاء، 
أن هذه المجموعات قد ُأعطيت األولوية� وعلى مدار العام، ينبغي على 

القطاعات، من خالل تقارير التقدم والمتابعة المنتظمة، توضيح كيفية 
استرشاد عملية التنفيذ باعتبارات تحديد األولويات، و / أو التحديات التي 

تعوق إيصال المساعدة إلى هذه المجموعات�

من المالحظ أنه ال يمكن تطبيق معيار موحد لكل شيئ - ال سيما في 
استجابة بحجم األزمة السورية� إذا أعطى أحد القطاعات األولوية 

الستخدام منهجية مختلفة، فعليه توضيح نهج تحديد األولويات الذي 
يتبعه والسبب الذي يجعله مختلفًا، وكيف ييبقى التركيز على الناس 

المحتاجين للمساعدة، وكيف يمكنهم مراقبة التنفيذ واإلبالغ عنه في إطار 
منهجه�

المجموعات السكانية األكثر احتياجًا للحماية والمساعدة 
اإلنسانية المنقذة للحياة والمحافظة عليها بشكل عام 

في سورية:
األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة � 1

على أنها محاصرة أويصعب الوصول إليها، أو في المناطق التي تيسر 
الوصول إليها حديثًا، حيث تعطلت حرية الحركة وإمكانية الوصول إلى 

الخدمات بشكل كبير أو ظلت محدودة وصعبة للغاية�

األشخاص الذين يتعرضون حاليًا أو تعرضوا مؤخرًا ألعمال عدائية � 2
مكثفة ويعيشون في مناطق ملوثة بالمتفجرات الخطرة�

النازحون الذين يعيشون في مخيمات المالذ األخير، ومواقع ومراكز � 3
اإليواء الجماعية، الذين لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى 

الخدمات األساسية وحيث قد تكون حرية الحركة محدودة� 

ط ألغراض هذا الدليل، ُتعد "المجتمعات المضيفة المثقلة باألعباء" هي المجتمعات التي يشكل فيها النازحون و / أو العائدون أكثر من 50% من مجموع السكان في المناطق الكارثية؛ وأكثر من 40% في المناطق الحرجة، وأكثر من 30% في المناطق الشديدة� 

وألغراض حساب النسبة المئوية، ينبغي الجمع بين أعداد النازحين والعائدين، وإذا كانت النسبة المئوية الكلية لها أكبر من × %، فإن المجتمع يستوفي الحد األدنى� وألغراض الحساب، ُيحصى عدد العائدين على أساس أنهم العائدون خالل ال 12 شهرًا الماضية�

النازحون حديثًا الذين غالبًا ما يفرون من األعمال العدائية، وبالتالي، � 4
فمن المحتمل أن يواجهوا احتياجات فورية وحادة خالل مراحل النزوح 

األولية� 

العائدون تلقائيًا / بتنظيم ذاتي، الذين يحتاجون في كثير من األحيان � 5
إلى مساعدة محددة ومخصصة لتجنب النزوح الثانوي أو اللجوء إلى 

استراتيجيات التكيف الضارة كأساس لعودتهم، بما في ذلك في 
المناطق التي تيسر الوصول إليها مؤخرًا�

المجتمعات المثقلة باألعباء، بما في ذلك المناطق التي تيسر � ٦
الوصول إليها مؤخرًا، حيث يواجه جميع السكان تحديات متزايدة تعوق 
الوصول إلى الخدمات وسبل العيش والفرص االقتصادية )بمن فيهم 
المجتمعات المضيفة والنازحون( بسبب العدد الكبير من النازحين و / 
أو العائدين تلقائيًا و / أو انقطاع الخدمات األساسية لفترات طويلة�

* االفتراض الرئيسي: سوف يصبح المجتمع اإلنساني قادرًا على اإلبالغ 
عن أعداد كل مجموعة من المجموعات الست وتحديثها بانتظام، بما في 
ذلك خط األساس قبل تطوير المشروع في 2018� وسيتيح ذلك لمشاريع 

القطاعات استهداف هذه المناطق، ويتيح للقطاعات تتبع التقدم 
والتحديات على مدار العام�
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المرفقات: حزم تدخالت االستجابة المشتركة 

تعتبر حزم تدخالت االستجابة الواردة أدناه داللية� لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى فصول القطاعات�

األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة 1

حزم تدخالت االستجابة المشتركة 

1  بافتراض حرية الدخول و / أو تغيير جهة السيطرة من خالل االتفاقات المحلية

رامج المتعددة  ب نود لتحسين ال ب
القطاعات 

ارات االستهداف ب اعت 0-12 شهرا - شاملة )جميع القطاعات(

إعطاء األولوية لألشخاص األكثر 	 
احتياجًا على أساس مستوى 

االستضعاف: األطفال والشباب 
والمسنون والنساء والفتيات 
واألشخاص ذوو االحتياجات 

الخاصة واألمراض المزمنة 
واإلصابات

التغذية:

البسكويت عالي الطاقة؛ برامج 	 
معالجة سوء التغذية الحاد على 
المستوى المجتمعي وتدخالت 

المغذيات الدقيقة: بشكل مثالي، 
يجب استهداف الفتيات والفتيان 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و59 

شهرًا والنساء الحوامل 
والمرضعات�

التغذية التكميلية الشاملة التي 	 
تستهدف الفتيات والفتيان الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٦ و59 شهرًا�

األمن الغذائي: توفير الحصص الغذائية، وأنشطة كسب العيش والزراعة، ومدخالت الثروة الحيوانية المالئمة، 	 
واستراتيجية التكامل من أجل تعظيم الروابط بين الغذاء ومساعدة سبل العيش�

الصحة: إيصال األدوية، ومستلزمات الوالدة اآلمنة، والمعدات الطبية، والمولدات، وكذلك إعادة إنشاء سلسلة 	 
التبريد؛ وإعادة التأهيل الطفيفة للمرافق الصحية المتضررة واستبدال المعدات الصحية والطبية التالفة، والصحة 

النفسية والدعم النفسي، ورعاية صحة الطفل، بما في ذلك أنشطة التطعيم ومكوناتها�

التغذية: إيصال لوازم التغذية المنقذة للحياة، مثل البسكويت عالي الطاقة وزبدة الفول السوداني المغذية 	 
ومكمالت المغذيات الدقيقة، األغذية العالجية الجاهزة لالستخدام  واألغذية التكميلية الجاهزة لالستخدام من 

خالل قوافل مشتركة بين الوكاالت؛ إنشاء/الحفاظ على وتحسين جودة برامج معالجة سوء التغذية الحاد على 
المستوى المجتمعي؛ وإجراء فحص التغذية على الفور لألطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات 
وإحالة حاالت سوء التغذية الحاد لتلقي العالج في مراكز معالجة سوء التغذية الحاد على المستوى المجتمعي؛ 

والتغذية التكميلية الشاملة وتوزيع المساحيق التي تحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة على الفتيات 
والفتيان األكثر ضعفًا الذين تتراوح أعمارهم بين  ٦ و9 أشهر والذين تم تحديدهم؛ وتوزيع أقراص الحديد / حمض 

الفوليك أو عالج سوء التغذية على النساء الحوامل والمرضعات؛ وإجراء تقييمات التغذية و/ أو الحفاظ على أنظمة 
مراقبة جيدة؛ والمشورة بشأن تغذية الرضع واألطفال الصغار؛ وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية؛ ورصد ومنع 

التوزيع غير المستهدف لبدائل لبن األم�

المواد غير الغذائية: توفير مواد اإلغاثة األساسية ومستلزمات النظافة والمالبس الموسمية لألطفال�	 

الحماية: تحديد االحتياجات وتوفير خدمات الحماية بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الحماية من خالل الجهات 	 
الفاعلة اإلنسانية المحلية القادرة على العمل في هذه المناطق من خالل طرق االستجابة المختلفة� وفي حالة 

حدوث تغيير في جهات السيطرة وافتراض إمكانية الوصول من داخل سورية، من الممكن التوسع في األنشطة، 
في البداية من خالل فرق متنقلة لتنفيذ تدخالت طارئة وتحديد االحتياجات، ومن ثم من خالل تنفيذ خدمات الحماية 

الشاملة، بما في ذلك من خالل المرافق الثابتة� تنفيذ االستجابة الطارئة للعنف القائم على النوع االجتماعي، بما 
في ذلك اإلسعافات األولية النفسية واإلحاالت وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي� حالما يتم إنشاء )إعادة إنشاء( 

التواجد والهياكل، ينبغي إدارة حاالت الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي� تدخالت حماية الطفل، بما 
في ذلك خدمات الدعم النفسي واالجتماعي والتوعية بالمخاطر، فضاًل عن رصد االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال، 
بما يتماشى مع حزمة االستجابة لحاالت الطوارئ الخاصة بحماية الطفل� الوعي المبدئي بشأن وثائق الحالة المدنية 
والدعم األكثر شمواًل لتوثيق الوضع المدني حالما يسمح بذلك الوجود وإمكانية الوصول المستمرين� دمج التوعية 
بمخاطر المتفجرات من خالل الفرق المتنقلة لإلجراءات المتعلقة باأللغام و/ أو كعنصر من عناصر إيصال المساعدة 

األخرى� عندما تسمح إمكانية الوصول، نشر فرق مسح المتفجرات الخطرة ووضع العالمات�

المياه واإلصحاح: حشد مقدمي الخدمات المحليين لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في مجال المياه واإلصحاح، 	 
وال سيما الحصول على مياه الشرب المأمونة وتوفير اإلمدادات األساسية، باإلضافة إلى إجراء إصالحات سريعة 

للشبكة وخدمات إعادة تأهيل طفيفة لشبكات المياه والصرف الصحي التالفة / غير الصالحة للعمل�

التعليم: توزيع المواد التعليمية، وإجراء حمالت التوعية بشأن فرص التعلم غير النظامية / البديلة المتاحة� توسيع 	 
نطاق برنامج التعلم الذاتي الذي يوفر فرص تعلم جيدة لألطفال الذين فاتتهم فرصة االلتحاق بالتعليم المدرسي� 

توسيع نطاق الوصول إلى الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية� 
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المرفقات: حزم تدخالت االستجابة المشتركة 

النازحون في مخيمات المالذ األخير، ومراكز اإلقامة العشوائية، ومراكز العبور ومراكز اإليواء الجماعية

رامج المتعددة  ب نود لتحسين ال ب
القطاعات

ارات االستهداف ب اعت 3 أشهر شاملة )جميع القطاعات(
)مساعدة مستمرة في حالة اإلقامة الممتدة(

72 ساعة - بعض القطاعات

تفاعل منسق مع مدير مخيم 	 
النازحين بشأن االستجابة والثغرات 

)في جميع القطاعات(

إعطاء األولوية للفئات األكثر 	 
احتياجًا على أساس مستوى 

االستضعاف: األطفال والشباب 
والمسنون والنساء والفتيات 
واألشخاص ذوو االحتياجات 

الخاصة واألمراض المزمنة 
واإلصابات استنادًا إلى المعايير 

الواردة في وثيقة "استجابة 
سورية: الحماية واالستضعاف 
وإعطاء األولوية لألكثر احتياجًا"

األمن الغذائي:

التوزيع عند  الوصول ألول مرة في 	 
غضون ٧2 ساعة توزيع شامل�

لتكرار التوزيع - يجب االتفاق على 	 
توزيع شامل أو معايير اختيار

لمدة 3 أشهر، ينبغي االتفاق على 	 
توزيع شامل، جميع معايير االختيار

للربط مع البرنامج الدوري - ينبغي 	 
االتفاق على توزيع شامل أو معايير 

اختيار

لمعايير االختيار الموصى بها، يرجى 	 
الرجوع إلى المرفق 1�

استخدام توصيات معايير االختيار 	 
الخاصة بالقطاع بشأن الغذاء وسبل 

العيش

التغذية:	 

البسكويت عالي الطاقة: يستهدف 	 
بشكل مثالي الفتيات والفتيان 

الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و59 
شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات�

التغذية التكميلية الشاملة 	 
تستهدف الفتيات والفتيان الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٦ و59 شهرًا�

تدخالت المغذيات الدقيقة 	 
تستهدف الذين تتراوح أعمارهم بين 

٦ و59 شهرًا والنساء الحوامل 
والمرضعات�

الحماية، المأوى والمواد غير الغذائية، 
تنسيق المخيمات وإدارتها:

الوافدون الجدد والفئات األكثر 	 
ضعفًا من النازحين استنادًا إلى 
المعايير المذكورة في وثيقة 

مجموعة الحماية "استجابة سورية: 
الحماية واالستضعاف وإعطاء 
األولوية لألكثر احتياجًا" ووجود 

الشركاء وقدرتهم

المياه واإلصحاح: شامل	 

التعليم: سُتعطى األولوية لألطفال 	 
في سن المدرسة الذين هم نازحون 

و/ أو غير ملتحقين بالمدرسة

الصحة: شامل	 

تنسيق المخيمات وإدارتها: اإلبالغ األساسي عن تحركات السكان 	 
وحالة المواقع )بما في ذلك األعداد والمساحة وقدرة االستقبال، 

وتسليط الضوء على الثغرات لكي تتابعها الجهات الفاعلة في 
قطاعات أخرى في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها(�

األمن الغذائي: حصص غذائية طارئة لمدة 14 يومًا - إذا كانت 	 
األغراض الشخصية متوفرة )الوقود / األواني( / سالل غذاء منتظمة 

إذا أقامت األسر لفترات أطول في هذه المواقع، وأنشطة سبل 
العيش، ومدخالت الثروة الحيوانية المالئمة�

التغذية: إنشاء / تنفيذ تدخالت معالجة سوء التغذية الحاد على 	 
المستوى المجتمعي للفتيات والفتيان دون سن الخامسة والنساء 

الحوامل والمرضعات؛ تعزيز مراقبة التغذية؛ دعم برامج تغذية الرضع 
واألطفال الصغار، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية، والحماية 

من خالل تقديم المشورة والتثقيف الصحي؛ مكمالت المغذيات 
الدقيقة المتعددة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و59 

شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات وزبدة الفستق المغذية للفتيان 
والفتيات األكثر ضعفًا الذين تم تحديدهم باستخدام معايير ضعف 
األمن الغذائي لمدة 3 أشهر؛ تعزيز التنسيق مع القطاعات األخرى�

المأوى / المواد غير الغذائية: توزيع / تركيب الخيام أو مستلزمات 	 
اإليواء لتحسين المأوى، وإعادة تأهيل مراكز اإليواء الجماعية / 

المباني غير المكتملة، والمساعدة المخصصة لفصل الشتاء وتشييد / 
تحسين البنية التحتية�

الحماية: استمرار خدمات الطوارئ، وتعزيز الوجود في المواقع 	 
لتحديد االحتياجات، واإلحاالت حيثما أمكن ذلك واعتمادًا على وجود 

الشركاء وقدرتهم، إذا لم ُتمنح حرية الحركة� االستمرار في الدعوة إلى 
حرية الحركة / المخيم "كمالذ أخير"، عند الحاجة؛ المناصرة بشأن 

تحديات المساكن واألراضي والممتلكات واحترام اإلجراءات القانونية 
الواجبة والمعيار األساسي للعيش، إذا تم االنتقال من مراكز اإليواء 

الجماعية� التوعية بشأن تعميم الحماية في تدخالت القطاعات 
األخرى، ال سيما في المراحل األولية� دمج التوعية بمخاطر المتفجرات 
من خالل الفرق المتنقلة الشريكة في اإلجراءات المتعلقة باأللغام و/ 

أو كعنصر من عناصر إيصال المساعدات األخرى�

المياه واإلصحاح: نقل المياه بالشاحنات في حاالت الطوارئ؛ توفير 	 
صهاريج المياه ومواد معالجة المياه على مستوى األسرة؛ توزيع 
مستلزمات النظافة الصحية؛ إعادة تأهيل سريعة لشبكات المياه 

والصرف الصحي؛ دعم مرافق المياه والصرف الصحي؛ تشجيع 
النظافة الصحية والتعبئة المجتمعية�

الصحة: تعزيز المراقبة الصحية وتعزيز التطعيم� إرسال عيادة متنقلة 	 
إلى المخيم / المنطقة المتضررة لتقديم أدوية لألمراض المعدية وغير 

المعدية، ورعاية النساء الحوامل والمرضعات، وتطوير نظام اإلحالة 
في حاالت الطوارئ� بناء القدرات التخصصية للموظفين الطبيين�

)باإلضافة إلى ذلك( في المخيمات الدائمة التي تشهد إقامة مطولة 
للنازحين:

التعليم: توفير المواد التعليمية لألطفال كجزء من برنامج العودة إلى 	 
التعلم؛ التعلم الذاتي و/ أو التعليم التعويضي�

سبل العيش: تنفيذ أنشطة كسب العيش األساسية التي تعتمد 	 
على مخططات كثيفة العمالة�

الحماية: تعزيز الوجود وخدمات الحماية في حاالت الطوارئ )حماية 	 
الطفل، الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة 

له، الدعم النفسي واالجتماعي، التوعية بمخاطر األلغام، التوعية 
بشأن وثائق الحالة المدنية، الخ( حسب وجود الشركاء وقدرتهم� 

االستمرار في توعية القطاع بشأن اعتبارات الحماية )بما في ذلك 
المساواة بين الجنسين( في المساعدة المقدمة للمخيمات�

األمن الغذائي: تقييم الوضع 	 
وتوفير الحصص الجاهزة لألكل أو 

الحصص الغذائية في أول ٧2 
ساعة�

التغذية: إجراء فحص التغذية 	 
للفتيات والفتيان دون سن 
الخامسة والنساء الحوامل 

والمرضعات وإحالة حاالت سوء 
التغذية الحاد لتلقي العالج في 

مراكز معالجة سوء التغذية الحاد 
على المستوى المجتمعي؛ توفير 
البسكويت عالي الطاقة لمدة 15 

يومًا كغذاء تكميلي شامل للفتيان 
والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 

٦ و59 شهرًا والنساء الحوامل 
والمرضعات؛ توفير التقييم األولي 

لتغذية الرضع واألطفال الصغار 
وبدائل لبن األم لمقدمي الرعاية 

وفقًا إلجراءات التشغيل القياسية 
الخاصة ببدائل لبن األم�

تنسيق المخيمات وإدارتها: 	 
التحقق من تحركات السكان 

واإلبالغ عنها� اإلبالغ األساسي عن 
حالة المواقع )بما في ذلك األعداد 

والمساحة وقدرة االستقبال، 
وتسليط الضوء على الثغرات لكي 

تتابعها الجهات الفاعلة في 
قطاعات أخرى في جميع المناطق 

التي يمكن الوصول إليها(�

المأوى / المواد غير الغذائية: 	 
توزيع مواد اإليواء الخفيفة إلدخال 

تحسينات مؤقتة على المأوى�

الحماية: تدخالت الحماية في 	 
حاالت الطوارئ تمشيًا مع تدخالت 

استراتيجية قطاع الحماية� التأكد 
من أن المواقع بعيدة عن مخاطر 

المتفجرات� عند الحاجة )على سبيل 
المثال، في شمال شرق سورية(، 

تعزيز الدعوة إلى حرية الحركة 
لتجنب إضفاء المزيد من الشرعية 

على سياسات المخيمات التي 
تؤدي إلى تحويلها إلى مواقع 

دائمة� 

المياه واإلصحاح: نقل المياه 	 
بالشاحنات في حاالت الطوارئ، 

وتوفير صهاريج لتخزين المياه� 
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النازحون الجدد )عدا المقيمين في مواقع المالذ األخير(

رامج  ب نود لتحسين ال ب
المتعددة القطاعات

ارات االستهداف ب اعت 3 أشهر شاملة )جميع القطاعات(
)مساعدة مستمرة في حالة اإلقامة الممتدة(

72 ساعة - بعض القطاعات

إعطاء األولوية لألكثر احتياجًا 	 
على أساس مستوى 

االستضعاف: األطفال والشباب 
والمسنون والنساء والفتيات 
واألشخاص ذوو االحتياجات 

الخاصة واألمراض المزمنة 
واإلصابات�

األمن الغذائي:

التوزيع عند الوصول ألول مرة في 	 
غضون ٧2 ساعة توزيع شامل�

لتكرار التوزيع - يجب االتفاق على 	 
توزيع شامل أو معايير اختيار

لمدة 3 أشهر، ينبغي االتفاق على 	 
توزيع شامل، جميع معايير اختيار

للربط مع البرنامج العادي - ينبغي 	 
االتفاق على توزيع شامل أو 

معايير اختيار

لمعايير االختيار الموصى بها، يرجى 	 
الرجوع إلى المرفق 1�

استخدام توصيات معايير االختيار 	 
الخاصة بالقطاع بشأن الغذاء 

وسبل العيش

التغذية:

البسكويت عالي الطاقة: 	 
يستهدف بشكل مثالي الفتيات 
والفتيان الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٦ و59 شهرًا والنساء الحوامل 
والمرضعات�

التغذية التكميلية الشاملة 	 
تستهدف الفتيات والفتيان الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٦ و59 شهرًا�

تدخالت المغذيات الدقيقة 	 
تستهدف الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٦ و59 شهرًا والنساء الحوامل 
والمرضعات�

الحماية، المأوى والمواد غير الغذائية، 
تنسيق المخيمات وإدارتها: 

الوافدون الجدد والفئات األكثر 	 
ضعفًا من النازحين استنادًا إلى 
المعايير المذكورة في وثيقة 

مجموعة الحماية "استجابة 
سورية: الحماية واالستضعاف 

وإعطاء األولوية لألكثر احتياجًا" 
ووجود الشركاء وقدرتهم

المياه واإلصحاح: شامل	 

التعليم: سُتعطى األولوية 	 
لألطفال في سن المدرسة الذين 

هم نازحون و/ أو غير ملتحقين 
بالمدرسة

الصحة: شامل

األمن الغذائي: سالل غذاء منتظمة إذا كانت أدوات الطهي / 	 
الوقود متوفرة وفي حالة النازحين لفترات أطول - يلزم التنسيق 

الوثيق مع قطاع المواد غير الغذائية� 

التغذية: إنشاء / تنفيذ تدخالت معالجة سوء التغذية الحاد على 	 
المستوى المجتمعي للفتيات والفتيان دون سن الخامسة والنساء 

الحوامل والمرضعات؛ وتعزيز مراقبة التغذية؛ دعم برامج تغذية الرضع 
واألطفال الصغار، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية، والحماية 

من خالل تقديم المشورة والتثقيف الصحي؛ وتوفير مكمالت 
المغذيات الدقيقة المتعددة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٦ و59 شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات وزبدة الفستق المغذية 
للفتيان والفتيات األكثر ضعفًا الذين تم تحديدهم باستخدام معايير 
ضعف األمن الغذائي لمدة 3 أشهر؛ وتعزيز التنسيق مع القطاعات 

األخرى�

المأوى / المواد غير الغذائية: تلبية احتياجات المأوى والمواد غير 	 
الغذائية، بما في ذلك تعديل الدعم )على سبيل المثال، مجموعات 

لوازم الخيام( لمن قد يمكثون لفترة طويلة� تشييد البنية التحتية 
لمواقع النازحين� إعادة تأهيل مراكز اإليواء الجماعية / المباني غير 

المكتملة� المساعدة المخصصة بفصل الشتاء، بما في ذلك المالبس 
التي ستقدم حسب الحاجة�

الحماية: توسيع خدمات ال٧2 ساعة، وتيسير التوثيق المدني 	 
المطلوب وإدماج التوعية بمخاطر المتفجرات� تعزيز خدمات الحماية، 
مع إمكانية إنشاء أو توسيع المرافق التي توفر خدمات الحماية )أي 
المراكز المجتمعية والمساحات المالئمة للطفل والمساحات اآلمنة 
للنساء والفتيات(، حسب االقتضاء؛ بما في ذلك الخدمات المتنقلة 

والجهود المبذولة لتحسين الوعي بشأن وثائق الحالة المدنية�

تنسيق المخيمات وإدارتها: التحقق من تحركات السكان وإبالغ 	 
المجتمع اإلنساني عنها� اإلبالغ األساسي عن حالة المواقع )بما في 

ذلك األعداد والمساحة وقدرة االستقبال، وتسليط الضوء على 
الثغرات لكي تتابعها الجهات الفاعلة في قطاعات أخرى في جميع 

المناطق التي يمكن الوصول إليها(�

المياه واإلصحاح: توفير مرافق وخدمات الصرف الصحي، وإدارة 	 
النفايات الصلبة، وتوزيع مستلزمات النظافة الصحية، وتشجيع 

النظافة الصحية والتعبئة المجتمعية�

الصحة: تعزيز المراقبة الصحية والتطعيم� إرسال عيادة متنقلة إلى 	 
المخيم / المنطقة المتضررة لتقديم أدوية لألمراض المعدية وغير 

المعدية ورعاية النساء الحوامل والمرضعات وتطوير نظام اإلحالة في 
حاالت الطوارئ� بناء القدرات التقنية للموظفين الطبيين�

التعليم: توفير المواد التعليمية لألطفال كجزء من برنامج العودة إلى 	 
التعلم؛ التعلم الذاتي و/ أو التعليم التعويضي�

األمن الغذائي: استجابة  الوصول ألول 	 
مرة، تقديم حصص غذائية جاهزة لألكل 
لمدة تتراوح بين 5 و10 أيام� تكفي هذه 

الحزم ألسرة متوسطة مكونة من 5 
أفراد� الخبز كلما كان ذلك ممكنا� 

تدخالت سبل العيش / الزراعة حسب 
االقتضاء�

التغذية: إجراء فحص التغذية للفتيات 	 
والفتيان دون سن الخامسة والنساء 
الحوامل والمرضعات وإحالة حاالت 

سوء التغذية الحاد لتلقي العالج في 
مراكز معالجة سوء التغذية الحاد على 

المستوى المجتمعي؛ توفير البسكويت 
عالي الطاقة لمدة 15 يومًا كغذاء 

تكميلي شامل للفتيان والفتيات الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٦ و59 شهرًا والنساء 

الحوامل والمرضعات؛ توفير التقييم 
األولي لتغذية الرضع واألطفال الصغار 
وبدائل لبن األم لمقدمي الرعاية وفقًا 

إلجراءات التشغيل القياسية الخاصة 
ببدائل لبن األم�

المأوى / المواد غير الغذائية: توفير 	 
المأوى في حاالت الطوارئ، والمواد 
غير الغذائية، وخدمات البنية التحتية�

المياه واإلصحاح: نقل المياه في 	 
حاالت الطوارئ، وتوفير صهاريج تخزين 

المياه ونقاط التوزيع�

الصحة: إرسال فرق متنقلة، وتوزيع 	 
لوازم عالج الصدمات التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية لتقديم العالج الطبي 

الفوري واستخدامها في مرافق الرعاية 
الصحية األولية�

الحماية: في المواقع التي يمكن نشر 	 
الجهات الفاعلة في مجال الحماية بها، 
التوعية المجتمعية المتنقلة للتشاور؛ 

التحديد العام لالحتياجات والحاالت 
المعرضة للخطر واإلحاالت )في حالة 

وجود خدمات(؛ اإلسعافات األولية 
النفسية؛ توزيع لوازم النظافة النسائية / 

الفوط الصحية على النساء والفتيات 
في سن اإلنجاب؛ التوعية األولية 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
واالستجابة له )حيثما يكون ذلك ممكنًا 

اعتمادًا على وجود الشريك وقدرته(؛ 
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي 

الموجهة لألطفال وخدمات حماية 
الطفل من خالل المساحات اآلمنة )إذا 

كانت موجودة بالفعل( والمجموعات 
الترفيهية؛ التوعية بالمخاطر في بعض 
السياقات، خاصة في مواقع النازحين 
في شمال شرق سورية، سيتم توفير 
الدعم للنازحين للحفاظ على الوثائق 

المدنية الصادرة من الدولة واستردادها؛ 
المناصرة المستمرة بشأن اإلجراءات 

المتعلقة بالفحص األمني وحرية الحركة�

تنسيق المخيمات وإدارتها: التحقق 	 
من تحركات السكان وإبالغ المجتمع 
اإلنساني عنها� اإلبالغ األساسي عن 
حالة المواقع )بما في ذلك األعداد 

والمساحة وقدرة االستقبال، وتسليط 
الضوء على الثغرات لكي تتابعها الجهات 

الفاعلة في قطاعات أخرى في جميع 
المناطق التي يمكن الوصول إليها(�

الصحة: تحسين المراقبة الصحية	 
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العائدون تلقائيًا / بتنظيم ذاتي 2

رامج المتعددة القطاعات ب نود لتحسين ال ب ارات االستهداف ب اعت 4-12 شهرًا - شاملة )جميع القطاعات(

إعطاء األولوية للفئات األكثر احتياجًا على أساس مستوى 	 
الهشاشة : األطفال والشباب والمسنون والنساء والفتيات 

واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة واألمراض المزمنة 
واإلصابات

دعم منسق للبنية األساسية المجتمعية الرئيسية 	 
المستخدمة لتقديم الخدمات و/ أو توجيه  الرسائل إلى 

المجتمعات )المياه واإلصحاح والمأوى والحماية والتغذية 
والتعليم(؛

استخدام القوة العاملة الحالية لدعم إعادة التأهيل وفي 	 
الوقت نفسه، زيادة فرص كسب العيش )متوازنة بين 

مختلف المجموعات السكانية للتخفيف من حدة التوترات 
بشأن إمكانية الحصول على الخدمات والموارد(

نهج مجتمعي مع االهتمام باألفراد ذوي االحتياجات 	 
ومواطن الضعف الخاصة، كما هو مذكور في وثيقة 

"استجابة سورية: الحماية، الهشاشة وإعطاء األولوية 
لألكثر احتياجًا"

األمن الغذائي: تقييم أولي وتوفير خصص غذائية جاهزة لألكل أو 	 
حصص غذائية على أساس االحتياجات� مدخالت سبل العيش / الزراعة 

حسب االقتضاء وحسب معايير االختيار� استراتيجية الدمج حيثما كان 
ذلك مناسبًا�

الحماية: شمل  األشخاص ذوي احتياجات الحماية الخاصة مع  السكان 	 
العائدين في خدمات الحماية الموجودة بالفعل و/ أو توسيع نطاق 

خدمات الحماية الشاملة والمتخصصة في المناطق التي تشهد 
معدالت عودة مرتفعة )والمجتمعات المثقلة باألعباء(� باإلضافة إلى 
األنشطة المحددة في استراتيجية قطاع الحماية، التركيز بشكل خاص 
على زيادة الوعي والمساعدة القانونية بشأن الوثائق  المدنية وقضايا 
المساكن واألراضي والممتلكات، بما في ذلك الدعم الفني للسلطات 

المعنية في استئناف / تعزيز تسجيل األحداث المدنية والحد من 
التوترات المجتمعية حول إمكانية الحصول على الخدمات أو الموارد؛ 

ودعم أنشطة التوعية بالمخاطر واإلجراءات المتعلقة باأللغام؛ 
واستهداف فئات السكان ذات االحتياجات الخاصة بين العائدين 

والمعرضين بشكل خاص لمخاطر الحماية وآليات التكيف السلبية من 
خالل مجموعة متنوعة من خدمات الحماية والدعم االجتماعي 

والمادي الموجه )على سبيل المثال، التعليم غير النظامي والتدريب 
المهني والدعم االقتصادي الجزئي( كجزء من تدخالت الحماية 

الشاملة التي تقدمها المراكز المجتمعية، واألماكن اآلمنة للنساء 
والفتيات / منصات خدمات األطفال والشباب�

ترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية اإلنتاجية واألساسية واالجتماعية:

الصحة: إعادة تأهيل / تعزيز المرافق الصحية المتضررة وتقديم أدوية 	 
لألمراض المعدية وغير المعدية، ورعاية النساء الحوامل والمرضعات، 

وتطوير نظام اإلحالة في حاالت الطوارئ� تعزيز المراقبة الصحية 
والتطعيم� بناء القدرات التقنية للموظفين الطبيين�

المياه واإلصحاح: إصالحات سريعة لشبكات المياه والصرف الصحي 	 
وبناء القدرات التقنية�

سبل العيش: تنفيذ برامج إزالة األنقاض وإدارة النفايات الصلبة 	 
باالعتماد على خطط كثيفة العمالة، واستعادة المشاريع الصغيرة 
والمتناهية الصغر، وإنشاء برنامج لبناء القدرات والتدريب المهني، 

وتطوير أنشطة تدعم الترابط االجتماعي والمشاركة المدنية�

التغذية: إجراء عمليات التقييم لتحديد الحاجة وفي الوقت نفسه 	 
توزيع البسكويت عالي الطاقة إذا لزم األمر؛ وتعزيز تنفيذ تدخالت 

معالجة سوء التغذية الحاد على المستوى المجتمعي؛ وتحسين 
مراقبة التغذية واإلحالة؛ ودعم برامج تغذية الرضع واألطفال الصغار، 

بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية، والحماية من خالل تقديم 
المشورة والتثقيف الصحي؛ وضمان االلتزام بإجراءات التشغيل العملية  

للتوزيع المستهدف لبدائل لبن األم�

المأوى: تقديم المساعدة، مثل توزيع مجموعة لوازم اإليواء، وإعادة 	 
التأهيل الهيكلية للمنازل المتضررة جزئيًا، بما في ذلك دعم المساكن 

واألراضي والممتلكات ودعم التقييم الهيكلي و/ أو المواد غير 
الغذائية األساسية التي سيتم تقديمها إلى الفئات األكثر ضعفًا 

واحتياجًا�

التعليم: يجب إجراء تقييم احتياجات سريع بحيث يتم تصميم التدخالت 	 
على أساس السياق المحدد واحتياجات األطفال والشباب� مسح  

لألطفال غير الملتحقين بالمدارس وتوسيع نطاق المراكز غير الرسمية 
و/ أو إقامة فصول دراسية إضافية الستيعاب العدد المتزايد من 

الحاالت� تنفيذ برامج بناء القدرات لتدريب المعلمين والميسرين على 
التعليم في حاالت الطوارئ والمعايير الدنيا للشبكة المشتركة 

لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ�

سوف يسترشد الشركاء في المجال اإلنساني الذين يفكرون في دعم عودة النازحين بالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي 3 
والتوجيهات ذات الصلة التي وضعها على وجه التحديد المجتمع اإلنساني في سورية� فيما يتعلق بعودة الالجئين، سوف يسترشد الشركاء في المجال 

اإلنساني باتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع الالجئين� 4

2  يعتبر الالجئون العائدون منتمين لهذه المجموعة عندما يتعلق األمر بالمساعدة القطاعية غير المخصصة لالحتياجات الناشئة عن فترة لجوئهم� وتشمل العائدين في المناطق التي تيسر الوصول إليها مؤخرًا�

3  مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي Add2/53/1998/4�U�N� Doc� E/CN )1998(� ال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو مؤثرة على سلطتها بأي شكل من األشكال�

4  الحكومة السورية ليست طرفًا في اتفاقية 1951� تعتبر مواد متعددة في هذه االتفاقية، خاصة المواد ذات الصلة بحماية الالجئين، بمثابة القانون العرفي�



77

المرفقات: حزم تدخالت االستجابة المشتركة 

المجتمعات المثقلة باألعباء، بما في ذلك في المناطق التي تيسر الوصول إليها حديثًا

رامج المتعددة القطاعات ب نود لتحسين ال ب ارات االستهداف ب اعت 0-12 شهرًا - شاملة )جميع القطاعات(

إعطاء األولوية لألشخاص األكثر احتياجًا على أساس 	 
مستوى الهشاشة : األطفال والشباب والمسنون والنساء 

والفتيات واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة واألمراض 
المزمنة واإلصابات 

دعم منسق للبنية األساسية المجتمعية الرئيسية 	 
المستخدمة لتقديم الخدمات و/ أو توجيه  الرسائل إلى 

المجتمعات )المياه واإلصحاح والمأوى والحماية والتغذية 
والتعليم(

استخدام القوة العاملة الحالية لدعم إعادة التأهيل وفي 	 
الوقت نفسه، زيادة فرص كسب العيش )متوازنة بين 

مختلف المجموعات السكانية للتخفيف من حدة التوترات 
بشأن إمكانية الحصول على الخدمات والموارد(

نهج مجتمعي مع االهتمام باألفراد ذوي االحتياجات 
ومواطن الضعف الخاصة، كما هو مذكور في وثيقة 

"استجابة سورية: الحماية، الهشاشة وإعطاء األولوية 
لألكثر احتياجًا

األمن الغذائي: ينبغي أن تتلقى المجتمعات المضيفة مساعدات غذائية - عينية 	 
أو نقدية أو قسائم وفقًا لمعايير االختيار )دون تغيير لمدة 3 أشهر( باإلضافة إلى 

مدخالت سبل العيش / الزراعة� وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق استراتيجية 
الدمج الخاصة بالقطاع حيثما أمكن ذلك�

الحماية: إمكانية إنشاء و/ أو توسيع نطاق خدمات الحماية )األنشطة المتنقلة 	 
في بادئ األمر، وإذا سمحت الموارد والقدرات، التواجد الثابت والمرافق مثل 

المراكز المجتمعية ووحدات حماية الطفل / المساحات اآلمنة للنساء والفتيات( 
بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الحماية لتحسين إدراج األشخاص ذوي 

احتياجات الحماية الخاصة، ودعم القدرة على الصمود وتجنب استراتيجيات 
التكيف السلبية، وتقديم الخدمات المستهدفة للفئات األكثر ضعفًا�

التغذية: تعزيز تنفيذ تدخالت معالجة سوء التغذية الحاد على المستوى 	 
المجتمعي؛ وتعزيز مراقبة التغذية واإلحالة؛ ودعم برامج تغذية الرضع واألطفال 

الصغار بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية، والحماية من خالل تقديم 
المشورة والتثقيف الصحي؛ وضمان االلتزام باتخاذ إجراءات عملية  موحدة 
للتوزيع المستهدف لبدائل لبن األم؛ وتعزيز التنسيق مع القطاعات األخرى�

المأوى / المواد غير الغذائية: تقديم بعض المساعدات مثل توزيع مستلزمات 	 
اإليواء / اإلصالح الهيكلي / إعادة التأهيل إلى الفئات األكثر ضعفًا من السكان 

المستضيفين، وكذلك لتقليل التوترات المجتمعية المحتملة حول إمكانية 
الحصول على الخدمات والموارد�

المياه واإلصحاح: إعادة تأهيل سريعة لشبكات المياه والصرف الصحي وبناء 	 
القدرات التقنية�

الصحة: إعادة تأهيل / تعزيز قدرات المرافق الصحية القائمة، وتعزيز المراقبة 	 
الصحية والتحصين� إرسال عيادة متنقلة إلى المخيم / المنطقة المتضررة لتقديم 

أدوية لألمراض المعدية وغير المعدية ورعاية النساء الحوامل والمرضعات 
وتطوير نظام اإلحالة في حاالت الطوارئ� بناء القدرات التقنية للموظفين 

الطبيين�

سبل العيش: تنفيذ برامج إزالة األنقاض وإدارة النفايات الصلبة باالعتماد على 	 
خطط كثيفة العمالة، واستعادة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وإنشاء 

برنامج لبناء القدرات والتدريب المهني، وتطوير األنشطة التي تدعم الترابط 
االجتماعي والمشاركة المدنية�

التعليم: ضمان استمرار حصول أطفال المجتمع المضيف على خدمات تعليمية 	 
ذات جودة وأنشطة دعم في فترة ما بعد المدرسة� تتبع األطفال غير الملتحقين 

بالمدارس وإجراء حمالت العودة إلى التعلم المشتركة مع الجهات المعنية� 
إصالح وتحسين البنية التحتية المدرسية القائمة بمشاركة المجتمعات المحلية 

ورابطات اآلباء� ضمان حصول األطفال والشباب على المهارات األساسية لمحو 
األمية والحساب، باإلضافة إلى المهارات ذات الصلة بالتمكين المعرفي 

واالجتماعي واالقتصادي� بناء قدرات المعلمين والميسرين وأولياء األمور / 
مقدمي الرعاية على مفاهيم برامج التعليم في حاالت الطوارئ�
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المرفقات: األهداف والمؤشرات واالستهداف  في خطة االستجابة اإلنسانية

الهدف االستراتيجي 1: تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة إلى األشخاص األكثر ضعفًا، مع التركيز على 
المناطق التي تشتد بها االحتياجات، بمن فيهم األشخاص الموجودون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على 

أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها.

الهدف االستراتيجي 2: تحسين تدابير الوقاية من المخاطر المتعلقة بالحماية والتخفيف من آثارها، واالستجابة 
الحتياجات الحماية من خالل دعم بيئة الحماية في سورية عن طريق تعزيز تطبيق القانون الدولي والقانون اإلنساني 

الدولي وقانون حقوق اإلنسان ومن خالل المساعدة ذات الجودة والقائمة على المبادئ.

القطاع زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
ين  المشتركة ب

القطاعات

المياه واإلصحاح، 
الصحة، 

األمن الغذائي، 
التغذية، 

المواد غير الغذائية / 
المأوى

تنسيق المخيمات 
وإدارتها

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى، وتقارير 

القطاعات

%100 %52 5.٦ مليون نسبة المستضعفين 
الذين ُلبيت احتياجاتهم 

اإلنسانية الفورية 
المنقذة للحياة في 

المناطق التي تتسم 
بشدة االحتياجات من 

الفئات 4 إلى ٦

تلبية االحتياجات 
اإلنسانية المهددة  
للحياة في المناطق 
التي تشتد بها حدة 

االحتياجات )4 إلى ٦(، 

1-1

تنسيق المخيمات 
وإدارتها

شهريًا مصفوفة المراقبة 
المتكاملة لمواقع 

النازحين 

وتقييــم االحتياجات 
المتعــدد القطاعــات

%90 %48 %100 نسبة النازحين في 
مواقع المالذ األخير 
الذين يحصلون على 

مساعدات من  
القطاعات المتعددة

النازحون 
المستضعفون في 

مواقع المالذ األخير 
يحصلون على 

مساعدات من  
القطاعات المتعددة

2-1

سنويًا تقييــم االحتياجات 
المتعــدد القطاعــات

%50 %3٦ غير متاح نسبة المجتمعات 
المحلية الراضية عن 

المساعدات

تلبية االحتياجات 
المنقذة للحياة ذات 
األولية التي حددها 

المجتمع المحلي

3-1

القطاع زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
ين  المشتركة ب

القطاعات

الحماية شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى، وتقارير 

القطاعات

%50 %30 4,0 مليون نسبة المجتمعات 
المحلية في النواحي 
التي يتراوح مستوى 
شدة االحتياجات بها 
بين 3 و٦، والتي يتم 

الوصول إليها من خالل 
تدخالت الحماية 

المجتمعية والفردية 
)بما في ذلك تدخالت 
حماية الطفل، والعنف 

القائم على النوع 
االجتماعي، واإلجراءات 

المتعلقة باأللغام(�

تخفيف آثار احتياجات 
الحماية المحددة من 
خالل تقديم خدمات 

حماية ذات جودة 
ومتكاملة 

1-2

الحماية )اإلجراءات 
المتعلقة باأللغام  في 
المنطقة الواقة تحت 

مسؤوليتها (

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى، وتقارير 

القطاعات

%10

%42

%9

%24

1,1 مليون

8.2 مليون

نسبة المجتمعات 
المتضررة التي ُأجري 

بها مسح والتي 
والمتفجرات الخطرة 
فيها  وضعت عليها 
عالمات أو ُأزيلت أو 
تبين أنها خالية من 
المتفجرات الخطرة

نسبة السكان 
المتضررين الذين 

يستفيدون من التوعية 
بالمخاطر

الحد من تأثير 
المتفجرات الخطرة

2-2

األهداف والمؤشرات واالستهداف  في خطة االستجابة اإلنسانية
لعام 2018 
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المرفقات: األهداف والمؤشرات واالستهداف  في خطة االستجابة اإلنسانية

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

القطاع زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
ين  المشتركة ب

القطاعات

التعليم،

الصحة،

المياه واإلصحاح،

األمن الغذائي 
والزراعة،

اإلنعاش المبكر

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى، وتقارير 

القطاعات

غير متاح غير متاح غير متاح عدد البنى التحتية 
األساسية )المدارس 

والمستشفيات 
وشبكة المياه والبنى 

التحتية االقتصادية( 
التي ُأعيد تأهيلها

إعادة تأهيل البنية 
التحتية األساسية 

)المدارس 
والمستشفيات 
وشبكة المياه(

1-1

األمن الغذائي والزراعة

اإلنعاش المبكر

نصف سنوي

شهريًا

مبادرة متابعة رصد 
نتائج األمن الغذائي 

والزراعة

المتابعة التي الرصد 
الذي يتقوم به 

الشركاء في مرحلة ما 
بعد التوزيع

=<11

110,000

11

٦4,300

غير متاح 

11,٦0٦,585

مؤشر التكيف 
المنخفض 

عدد األشخاص الذين 
يمكنهم الوصول إلى 

بعض أشكال فرص 
العمل )على المدى 

القصير / المنتظم(

تعزيز فرص كسب 
العيش 

2-1
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المرفقات: أهداف ومؤشرات واستهداف القطاعات

قطاع الحماية

هدف الحماية األول: تحسين حماية السكان المتضررين من األزمة من خالل تدخالت الحماية المجتمعية والفردية  ومن خالل جهود المناصرة  مع 
الجهات المسؤولة - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ين  ائج المشتركة ب ت ن ال
القطاعات

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى 

813,200

1,٦٧9,200

1,800

٧38,400

1,11٦,300

1,٧00

13.3 مليون )إجمالي 
المحتاجين إلى الحماية(

1-1-1 عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم من خالل جلسات التوعية 

)التدخالت التراكمية(

1-1-2 عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم من خالل خدمات الحماية 

المجتمعية، التي تشمل المساعدة 
الموجهة لذوي احتياجات الحماية 

الخاصة )بما في ذلك الدعم النفسي 
واالجتماعي( )التدخالت التراكمية(

1-1-3 عدد المبادرات المجتمعية 
وهياكل الحماية المجتمعية التي تم 

دعمها�

توفير خدمات حماية متكاملة ذات 
جودة، مع التركيز على الُنُهج المجتمعية 

التي تشمل التوعية والدعم النفسي 
واالجتماعي، والمساعدة الموجهة 

لذوي احتياجات الحماية الخاصة 
والمبادرات المجتمعية األخرى من خالل 

المراكز المجتمعية وآليات التوعية�

1-1

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى 

228,200 103,500 1-2-1 عدد األشخاص الذين تلقوا 
المشورة أو المساعدة القانونية، بما 

في ذلك توثيق الحالة المدنية 
والمسائل المتعلقة بالمساكن 

واألراضي والممتلكات )تدخالت 
تراكمية(

تقديم المشورة / المساعدة القانونية 
والتمثيل القانوني في المسائل 

المتعلقة بتوثيق / تسجيل الحالة المدنية 
والمسائل المتعلقة بالمساكن واألراضي 

والممتلكات وفقًا للتشريعات الوطنية�

2-1

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين 
ومتى، واجتماعات 

القطاعات

150 ٦0 غير متاح 1-3-1 عدد تدخالت المناصرة  دعوة الجهات المسؤولة والجهات 
المعنية الرئيسية إلرشاد وتعزيز 

االستجابة لمخاطر الحماية�

3-1

هدف الحماية األول: تحسين حماية السكان المتضررين من األزمة من خالل تدخالت الحماية المجتمعية والفردية  ومن خالل جهود المناصرة  مع 
الجهات المسؤولة - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ين  ائج المشتركة ب ت ن ال
القطاعات

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى 

9,000 9,300 غير متاح 2-1-1 عدد األشخاص )العاملين في 
المجال اإلنساني والسلطات الوطنية / 

المحلية( الذين يحصلون على تدريب 
)تدخالت تراكمية(�

أنشطة بناء القدرات التي تستهدف 
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني 

والسلطات الوطنية / المحلية لتحسين 
تقديم خدمات الحماية ذات الجودة�

1-2

شهريًا

شهريًا

من يفعل ماذا أين 
ومتى 

من يفعل ماذا أين 
ومتى

٦80

1.900

280

1.800

جميع المجتمعات 
المحتاجة للمساعدة

2-2-1 عدد المجتمعات التي تم الوصول 
إليها لرصد الحماية 

2-2-2 عدد المجتمعات التي ُأجري بها 
تقييم احتياجات بواسطة أعضاء القطاع�

رصد الحماية وتحديد احتياجات / مخاطر 
الحماية بواسطة أعضاء القطاع�

2-2

أهداف ومؤشرات واستهداف القطاعات
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هدف الحماية الثالث: حصول الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي على خدمات متخصصة ذات جودة في هذا المجال واتخاذ تدابير لمنع 
مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والحد منها - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ين  ائج المشتركة ب ت ن ال
القطاعات

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

250

105,300

4,٦00

11٧

84,٧00

4,800

جميع المجتمعات 
المحتاجة للمساعدة

غير متاح

غير متاح

3-1-1 عدد المجتمعات التي لديها نوع 
واحد على األقل من الخدمات 

المتخصصة في العنف القائم على 
النوع االجتماعي� 

3-1-2 عدد الخدمات المقدمة 
المتخصصة في العنف القائم على 

النوع االجتماعي�

3-1-3 عدد الجهات الفاعلة في مجال 
العنف القائم على النوع االجتماعي 

التي تم تدريبها على مواجهته )نساء / 
رجال(�

تقديم خدمات متخصصة منقذة للحياة 
وذات جودة في مجال العنف القائم 

على النوع االجتماعي، بما في ذلك إدارة 
الحاالت، والدعم النفسي واالجتماعي، 

وإرساء مسارات اإلحالة

1-3

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

1,029,٦00 ٧9٧,400 13.3 مليون )إجمالي 
المحتاجين إلى الحماية(

3-2-1 عدد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان الذين وصلت إليهم أنشطة 

التمكين والوقاية من العنف القائم على 
النوع االجتماعي 

تعزيز االستراتيجيات الرامية إلى تمكين 
النساء والفتيات ومنع العنف القائم على 

النوع االجتماعي، مع التركيز بوجه خاص 
على المجموعات األكثر عرضة للخطر 

)على سبيل المثال، المراهقات واألسر 
التي تعيلها نساء والنساء والفتيات 

المطلقات واألرامل�

2-3

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

1.٧٧0 100 غير متاح 3-3-1 عدد الجهات الفاعلة اإلنسانية 
التي تم تدريبها على الحد من مخاطر 

العنف القائم على النوع االجتماعي )أي 
المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن 

العنف القائم على النوع االجتماعي(

زيادة التدابير الرامية إلى تخفيف مخاطر 
العنف القائم على النوع االجتماعي في 

االستجابة اإلنسانية�

3-3

هدف الحماية الرابع: الحد من تأثير مخاطر المتفجرات - يتعلق بالهدف االستراتيجي 2

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ين  ائج المشتركة ب ت ن ال
القطاعات

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

1.8٦٧.800

1.540.000

13.50

2,492,800

غير متاح )ط(

12,300

8.2 مليون

8.2 مليون

غير متاح

4-1-1 عدد األشخاص الذين تلقوا 
التوعية بالمخاطر من الجهات الفاعلة 

في مجال التوعية بالمخاطر� 

4-1-2 عدد األشخاص الذين تلقوا 
التوعية بالمخاطر من مقدمي الخدمات 

العامة�

4-1-3 عدد األشخاص الذين تم تدريبهم 
على إجراء التوعية بالمخاطر�

إجراء التوعية بالمخاطر للفئات المعرضة 
للخطر

1-4

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

92٦

1٧.000

399

2٦٦

1.140

غير متاح

4-2-1 عدد المجتمعات التي ُأجري بها 
مسح التلوث

4-2-2 عدد المتفجرات الخطرة التي 
تمت إزالتها 

إجراء المسح وإزالة المتفجرات الخطرة 2-4

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

33.800 185 غير متاح 4-3-1 عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم لتقديم خدمات مساعدة الضحايا

توفير خدمات مساعدة الضحايا لذوي 
اإلعاقة، بمن فيهم الناجون من الحوادث 

الناجمة عن المتفجرات الخطرة

3-4
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هدف الحماية الخامس: فرص متزايدة وأكثر إنصافًا لحصول الفتيان والفتيات على تدخالت حماية الطفل ذات الجودة في المواقع المستهدفة، 
بما يتماشى مع المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني - يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 1 و2 

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ين  ائج المشتركة ب ت ن ال
القطاعات

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

800,000

85,000

1.5 مليون

315

550,000

٦0,000

8٦0,000

150

5.5 مليون

3٧0.000 )ط(

13.3 مليون

غير متاح

5-1-1 عدد الفتيات والفتيان المنخرطين 
في برامج منظمة ومستدامة لحماية 
الطفل، بما في ذلك الدعم النفسي 

واالجتماعي�

5-1-2 عدد النساء والرجال المنخرطين 
في برامج تربية األطفال�

5-1-3 عدد األفراد المستفيدين من 
التوعية واألحداث المجتمعية للوقاية 

من قضايا حماية الطفل واالستجابة لها�

5-1-4 عدد مجموعات / لجان البالغين 
واألطفال المدعومة لضمان مشاركة 

المجتمع الفعالة في للوقاية من قضايا 
حماية الطفل واالستجابة لها� 

حماية الطفل المجتمعية متوفرة 
للفتيات والفتيان في المواقع 

المستهدفة

1-5

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

1,029,٦00 22,000 2٧5,000 )طط( 5-2-1 عدد الفتيات والفتيان الذين 
يتلقون خدمات متخصصة في حماية 

الطفل من خالل إدارة الحاالت

توافر خدمات حماية الطفل المتخصصة 
)إدارة الحاالت( للفتيات والفتيان في 

المواقع المستهدفة�

2-5

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

1.٧٧0 ٧.500 غير متاح 5-3-1 عدد الرجال والنساء المدربين 
على حماية الطفل بما يتماشى مع 

المعايير الدنيا لحماية الطفل

تعزيز قدرة الموارد البشرية على 
االستجابة لشؤون حماية الطفل في 

سورية�

3-5

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

وتقييــم االحتياجات المتعــدد 
القطاعــات )المحتاجون 

للمساعدة والمستهدفون(

٦٧2,423 3٦2,52٧ ٧48,3٧2 عدد النازحين الذين يعيشون في مواقع 
النازحين ويحصلون على مساعدة 

إنسانية منقذة للحياة

استجابات متعددة القطاعات في 
مواقع النازحين

1-1

شهريًا مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

12 0 غير متاح عدد تحاليل الثغرات متعددة القطاعات 
في مواقع النازحين المنشورة منذ  

تشرين األول/أكتوبر 201٧

تقييم االحتياجات الشهرية في 
المخيمات

2-1

نصف سنويًا مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

وتقييــم االحتياجات المتعــدد 
القطاعــات )المحتاجون 

للمساعدة والمستهدفون(

508,428 ٧2,445 ٧48,3٧2 عدد النازحين الذين يعيشون في مواقع 
النازحين ويستفيدون من تدخالت البنية 

التحتية

ترميم المواقع وتحسين البنى التحتية 
األساسية

3-1

)ط( ما يقدر بنحو 20% من آباء األطفال دون سن 18 عامًا بحاجة إلى برامج تربية األطفال

)طط( ما يقدر بنحو 5% من األطفال المحتاجين للمساعدة يحتاجون إلى خدمات متخصصة في حماية الطفل

قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها

هدف تنسيق المخيمات وإدارتها األول: تقديم مساعدة متعددة القطاعات منسقة ومنقذة للحياة وتعزيز دعم البنية التحتية األساسية في 
مواقع النازحين - يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس ائج ت ن مؤشر ال ائج ت ن ال

شهريًا مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

وتقييــم االحتياجات المتعــدد 
القطاعــات

٦٧2,423  ٦٧2,423 3٦2,52٧ عدد النازحين في المخيمات والمواقع غير 
الرسمية ومراكز اإليواء الجماعية الذين 

يحصلون على مساعدة متعددة القطاعات

1
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ين  ائج المشتركة ب ت ن ال
القطاعات

شهريًا مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

وتقييــم االحتياجات المتعــدد 
القطاعــات )المحتاجون 

للمساعدة والمستهدفون(

508,428 سيتم تحديده 
الحقًا

٧48,3٧2 عدد النازحين الذين يعيشون في مواقع 
بها لجان إدارة تشاركية )بما في ذلك 

المشاركة النشطة للمرأة(

تعزيز هياكل اإلدارة التشاركية 1-2

شهريًا بيانات الحضور  %٧0 0 غير متاح نسبة المنظمات غير الحكومية األعضاء 
في مجموعة العمل القطاعية التي 

تضم موظفين مدربين على مكونات 
إدارة المخيمات منذ تشرين األول/

أكتوبر 201٧

التدريب على إدارة المخيمات و / أو 
تعميم الحماية للمنظمات اإلنسانية

2-2

نصف سنويًا مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

وتقييــم االحتياجات المتعــدد 
القطاعــات )المحتاجون 

للمساعدة والمستهدفون(

508,428 سيتم تحديده 
الحقًا

٧48,3٧2 عدد النازحين الذين يعيشون في مواقع 
تتيح الوصول المتساوي للخدمات إلى 
الفئات المستضعفة )بما في ذلك أخذ 

الرجال والنساء والفتيان والفتيات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة بعين االعتبار(

تعزيز المساواة في الحصول على السلع 
والخدمات في مخيمات النازحين لجميع 

المقيمين

3-2

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ين  ائج المشتركة ب ت ن ال
القطاعات

ربع سنويًا مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

وتقييــم االحتياجات المتعــدد 
القطاعــات )المحتاجون 

للمساعدة والمستهدفون(

508,428 سيتم تحديده 
الحقًا

٧48,3٧2 عدد النازحين الذين يعيشون في مواقع 
بها قدرات استجابة طارئة تدار ذاتيًا )بما 
في ذلك اإلسعافات األولية ومكافحة 

الحريق(

تجهيز وتدريب المستجيبين لحاالت 
الطوارئ ولجان النازحين في مواقع 

النازحين

 1-3

خدمة التتبع المالي/ الصندوق 
اإلنساني المشترك 

508,428 0 غير متاح عدد النازحين في مواقع النازحين الذين 
يستفيدون من مشاريع بناء القدرة على 
الصمود في مناطق فيها شدة االحتياج 

3 أو أكثر منذ تشرين األول/أكتوبر 201٧

تنفيذ أنشطة سبل عيش مصممة 
خصيصًا لتمكين األسر من استعادة 

أصولها ومغادرة مواقع النازحين  من 
أجل حلول أفضل

2-3

نصف سنوي  مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

٦ 0 غير متاح عدد مواقع النازحين التي ُأغلقت بسبب 
إعادة التوطين الطوعية للنازحين في 

مواقع أخرى منذ تشرين األول/أكتوبر 
201٧

مساعدة سكان مواقع النازحين في 
إغالقها مع التركيز بشكل خاص على 

مراكز اإليواء الجماعية التي كانت مدارس 
رسمية

3-3

هدف تنسيق المخيمات وإدارتها الثاني: تحسين اإلدارة والمساءلة في مواقع النازحين - يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 1 و2

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس ائج ت ن مؤشر ال ائج ت ن ال

شهريًا مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين 

وتقييــم االحتياجات المتعــدد 
القطاعــات

٦٧2,423  ٦٧2,423 3٦2,52٧ عدد النازحين في المخيمات والمواقع غير 
الرسمية ومراكز اإليواء الجماعية الذين 

يحصلون على مساعدة متعددة القطاعات

1

هدف تنسيق المخيمات وإدارتها الثالث: تعزيز آليات التكيف لدى األسر والمجتمعات في مواقع النازحين وتطوير استراتيجيات الخروج - يتعلق 
بالهدف االستراتيجي 3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس ائج ت ن مؤشر ال ائج ت ن ال

شهريًا تقارير الشركاء ٦٧2,423 ٦٧2,423 عدد النازحين في مواقع النازحين الذين 
يستفيدون من بناء القدرة على الصمود 

ودعم سبل العيش

1
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ين  ائج المشتركة ب ت ن ال
القطاعات

أسبوعيًا مصفوفة تتبع النازحين التابعة 
لقطاع تنسيق المخيمات وإدارتها

52 0 غير متاح غير متاح عدد التحديثات المقدمة إلى أعضاء 
مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها 

والمجموعات القطاعية والجهات 
الفاعلة التنفيذية األخرى بشأن حاالت 

النزوح المفاجئ منذ تشرين األول/أكتوبر 
201٧

1-4

هدف تنسيق المخيمات وإدارتها الرابع: نشر معلومات تشغيلية  عن تحركات النازحين وعودتهم في الوقت المناسب - يتعلق بالهدف 
االستراتيجي 1

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس ائج ت ن مؤشر ال ائج ت ن ال

أسبوعيًا اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية / خطة االستجابة 

اإلنسانية، مكتب السكان والالجئين 
والهجرة، مصفوفة تتبع النازحين 
التابعة لقطاع تنسيق المخيمات 

وإدارتها

1,500,000  3,12٧,٧٦0 3,12٧,٧٦0 التحديد السريع للنازحين الذين يحتاجون إلى 
مساعدات إنسانية منقذة للحياة�

1

قطاع المأوى والمواد غير الغذائية

هدف المأوى والمواد غير الغذائية األول: تقديم الدعم المنقذ للحياة والمحافظ عليها في مجال المأوى والمواد غير الغذائية - يتعلق باألهداف 
االستراتيجية 1 و2 و3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

ائج القطاع ت ن

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

غير متاح غير متاح غير متاح عدد األشخاص الذين تلبى 
احتجاجاتهم من المواد غير 

الغذائية األساسية، بما في 
ذلك على سبيل المثال ال 

الحصر، أولئك الذين يعيشون 
في مناطق يصعب الوصول 

إليها، والمواقع التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها 

محاصرة

توفير المواد غير الغذائية 
األساسية والضرورية )مثل 
المرتبة / الحصيرة، وصفائح 

البالستيك، البطانيات، 
البيدونات، مجموعة أدوات 

المطبخ، المصابيح الشمسية، 
الوقود؛ بما في ذلك النقود / 

القسائم لشراء هذه المواد(�

تلبية االحتياجات األساسية من 
المواد غير الغذائية لألسر 

المستهدفة المتأثرة باألزمة، 
بمن فيهم األسر التي تعيش 
في مناطق يصعب الوصول 

إليها، والمواقع التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها 

محاصرة

1-1

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

غير متاح غير متاح غير متاح عدد األشخاص الذين تلبى 
احتياجاتهم للمساعدة 

الموسمية

توفير المواد غير الغذائية 
الموسمية والتكميلية 

والمساعدة في مجال المأوى 
)مثل المالبس الشتوية 
والوقود ومواد تحسين 

المأوى المخصصة لمواجهة 
فصل الشتاء، بما في ذلك 

النقود / القسائم لشراء هذه 
اللوازم(

حماية األشخاص المستهدفين 
من الظروف الموسمية 

القاسية

2-1

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

غير متاح غير متاح غير متاح عدد األشخاص الذين تلبى 
احتياجاتهم من المأوى من 
خالل دعم المأوى المنقذ 

للحياة والمحافظ عليها 
)المؤقت/متوسط المدى(

توفير المأوى المنقذ للحياة 
والمحافظ عليها )مثل نصب 
الخيام في المخيمات ومراكز 

العبور والمستوطنات 
العشوائية مع البنية التحتية 

ذات الصلة وتوزيع مواد 
ومستلزمات المأوى في 

حاالت الطوارئ، ومساعدة 
إليجار المنازل، بما في ذلك 

النقود / القسائم لشراء هذه 
المواد(�

تزويد األسر المستهدفة 
المتأثرة باألزمة بالدعم المنقذ 

للحياة والمحافظ عليها في 
الوقت المناسب )مأوى 
متوسط المدى/مؤقت(�

3-1

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

غير متاح غير متاح غير متاح عدد األشخاص الذين تلبى 
احتياجاتهم المؤقتة/متوسطة 

المدى إلى المأوى من خالل 
أنشطة إعادة التأهيل 

والتحسين

إعادة تأهيل/تحسين أماكن 
اإليواء المنقذة للحياة 

والمحافظة عليها في مراكز 
اإليواء الجماعية والمباني غير 

المكتملة والمستوطنات 
العشوائية وغيرها من األماكن 

الطارئة )بما في ذلك 
مساعدات عينية، نقدية، 

قسائم، إصالح مادي، إلخ(�

تزويد األسر المستهدفة 
المتضررة من األزمة بحلول 

المأوى الطارئ المنقذة للحياة 
والمحافظة عليها في الوقت 

المناسب )مأوى متوسط 
المدى / مؤقت(

4-1
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

1.5 مليون )عدد الحاالت المتوقع - 2018( 2 مليون 
شخص

1.5 مليون )عدد 
الحاالت المتوقعة( 
للمساعدة الغذائية 

القصيرة المدى

عدد األشخاص المتضررين حديثًا 
الذين تلقوا مساعدة في وقت 
االستجابة الموصى به من خالل 
االستجابة في حاالت الطوارئ 

حسب الطريقة�

االستجابة الطارئة لألشخاص 
المستضعفين المتضررين بتقديم 

المساعدات الغذائية قصيرة األجل من 
خالل الطرق المناسبة�

1-1

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

5.1 مليون من بينهم:

4 مليون شخص يحصلون على حصص 	 
غذائية شهرية منتظمة

418.000 الجئ فلسطيني	 

1.1 مليون شخص لموسم الجفاف أو 	 
مساعدات غذائية قصيرة األجل حتى 

يتمكنوا من االعتماد على أنفسهم 
من خالل مساعدة سبل العيش طط

٧ مليون 
شخص

٦.5 مليون شخص عدد األشخاص المستهدفين 
الذين يحصلون على مساعدات 

غذائية منتظمة حسب الطريقة 
)الحد األدنى للتغطية 8 أشهر(

المساعدة الغذائية الشهرية 
للمجموعات السكانية التي حسب 

التقييم تعاني من انعدام األمن 
الغذائي5  من خالل الطرق المناسبة�

2-1

طط مالحظة: باإلضافة إلى ذلك، قد ينتقل ٧50.000 شخص من االستجابة الطارئة إلى المساعدة الغذائية العادية كعدد حاالت مستقبلي محتمل

شهريًا تقارير من يفعل ماذا 
أين ومتى من 

الشركاء

1.1 مليون شخص ذو احتياجات خاصة )من 
بين 5.5 مليون(

غير متاح ٦.5 مليون شخص عدد األشخاص الذين تلقوا 
مساعدة من خالل المساعدات 

الغذائية التكميلية

المساعدة الغذائية التكميلية لألشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة من خالل طرق 
مناسبة )مكمل ل1-2، ويرتبط تبادليًا مع 

قطاع التغذية(�

3-1

شهريًا تقارير من يفعل ماذا 
أين ومتى من 

الشركاء

1.5 مليون شخص غير متاح ٦.5 مليون شخص عدد األشخاص المستفيدين من 
المخابز المدعومة

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

4-1

قطاع األمن الغذائي والزراعة

هدف األمن الغذائي والزراعة األول: تحسين حالة األمن الغذائي لألشخاص الذين حسب التقييم يعانون من انعدام األمن الغذائي  من خالل توفير 
المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة والمساعدة الغذائية المنتظمة المحافظة على الحياة - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون 
اجات  ي ذوو االحت

الحادة

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

نصف سنويًا مبادرة رصد النتائج

الرصد الذي يقوم به الشركاء في 
مرحلة ما بعد التوزيع

غير متاح %15 %19 نسبة األسر المستهدفة الحاصلة على نتيجة سيئة في استهالك 
الغذاء

أ

نصف سنويًا مبادرة رصد النتائج

الرصد الذي يقوم به الشركاء في 
مرحلة ما بعد التوزيع

غير متاح %40 %32 نسبة األسر المستهدفة الحاصلة على نتيجة )جيد( في التنوع 
)HDDS( الغذائي

ب

نصف سنويًا مبادرة رصد النتائج

الرصد الذي يقوم به الشركاء في 
مرحلة ما بعد التوزيع

غير متاح =<11 11 )rCSI( مؤشر التكيف المنخفض ج

هدف المأوى والمواد غير الغذائية الثاني: المساهمة في صمود وتماسك المجتمعات واألسر من خالل تحسين السكن وما يتعلق به من البنى 
التحتية المجتمعية/العامة. يتعلق بالهدفين االستراتيجيين 2 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

ائج القطاع ت ن

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

غير متاح غير متاح غير متاح عدد األشخاص الذين تلقوا 
المساعدة في حلول المأوى 

الدائم، بما في ذلك البنى 
التحتية والمرافق المجتمعية / 

العامة�

دعم اإلصالح / إعادة التأهيل 
المستدامة المساكن والبنى 

التحتية والمرافق المجتمعية  
/ العامة ذات الصلة للمالكين 

/ المستأجرين / األسر 
المضيفة )يمكن أن يشمل 

المواد، والنقود، والقسائم، 
والنقد مقابل العمل، 

والعمالة، الخ�(

زيادة المخزون السكني 
المالئم المتاح لألسر 

والمجتمعات المحلية 
المستهدفة

1-2

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

غير متاح غير متاح غير متاح نسبة برامج المأوى التي 
تتضمن المكونات،  التحليل، و 

/ أو األنشطة المطلوبة 
لقضايا المساكن واألراضي 

والممتلكات�

توفير المعلومات أو المشورة 
أو دعم اإلحالة  بشأن قضايا 

المساكن واألراضي 
والممتلكات المتعلقة ببرامج 

المأوى�

الحد من مخاطر قضايا 
المساكن واألراضي 

والممتلكات النابعة من 
تدخالت المأوى

2-2

5  ارجع إلى توجيهات القطاع بشأن معايير االختيار
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا ولكن تراكميًا تقارير من يفعل ماذا أين 
ومتى من الشركاء

200.000 أسرة 200.000 أسرة 10.5 مليون شخص عدد الفنيين المدربين 

عدد الخدمات األساسية 
المدعومة 

إنشاء / تعزيز القدرة على توفير الخدمات 
األساسية للمجتمعات المحلية بما في 

ذلك اإلنذار المبكر ونظم الحد من مخاطر 
الكوارث

1-3

شهريًا ولكن تراكميًا تقارير من يفعل ماذا أين 
ومتى من الشركاء

عدد البنى التحتية االقتصادية 
المستهدفة التي تم إصالحها

دعم إعادة تأهيل البنى التحتية 
االقتصادية / اإلنتاجية ذات الصلة من 

خالل الطرق المناسبة� )القنوات، وأنظمة 
الري، واألسواق، ومرافق التخزين، 

والمخابز، وما إلى ذلك(

2-3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا ولكن 
تراكميًا

تقارير من يفعل ماذا 
أين ومتى من 

الشركاء

350.000 أسرة 350.000 أسرة 10.5 مليون شخص عدد األسر المستهدفة التي 
تلقت مدخالت زراعية ودورات 

تدريبية كنسبة مئوية من 
المخطط له حسب الطريقة

الكمية )كغ( من البذور الموزعة 
حسب المحاصيل )الحبوب 
والدرنات والبقول والخضار(

عدد المستفيدين من المساعدة 
الغذائية الذين يحصلون على 
مساعدة زراعية سريعة األثر 

وقصيرة األجل

توزيع المدخالت الزراعية مثل البذور 
واألسمدة والمبيدات والمعدات

1-2

شهريًا ولكن 
تراكميًا

تقارير من يفعل ماذا 
أين ومتى من 

الشركاء

200.000 أسرة 200.000 أسرة عدد األسر المستهدفة التي 
تلقت مجموعة لوازم إنتاج غذائي 

صغير حسب الطريقة

نسبة المساعدات الغذائية لألسر 
التي تحصل على مساعدة سريعة 

األثر وقصيرة األجل

دعم إنتاج األغذية على نطاق صغير 
)البستنة، الدواجن التي تضع البيض ، 

حدائق السوق(

2-2

شهريًا ولكن 
تراكميًا

تقارير من يفعل ماذا 
أين ومتى من 

الشركاء

200.000 أسرة

10 مليون رأس غنم

200.000 أسرة عدد األسر المستهدفة التي 
تلقت مواشي حسب الطريقة

عدد الحيوانات الموزعة حسب 
الطريقة

كمية  األعالف الموزعة

دعم بناء األصول وحمايتها )توزيع 
الماشية الصغيرة واألعالف( بما في ذلك 

أنشطة فصل الشتاء

3-2

شهريًا ولكن 
تراكميًا

تقارير من يفعل ماذا 
أين ومتى من 

الشركاء

200.000 أسرة 200.000 أسرة عدد الرعاة المستهدفين الذين 
تلقوا مساعدة

عدد الحيوانات التي تلقت عالج / 
لقاحات حسب الطريقة�

عالج المواشي في حاالت الطوارئ، 
والتدريب على الخدمات البيطرية )بما في 

ذلك عامل صحة الحيوان المجتمعي(

4-2

شهريًا ولكن 
تراكميًا

تقارير من يفعل ماذا 
أين ومتى من 

الشركاء

100.000 أسرة 100.000 أسرة عدد األسر المستهدفة 
المدعومة بأنشطة توليد الدخل 

والتدريب حسب الطريقة 
المناسبة�

دعم األنشطة المدرة للدخل بما في ذلك 
التدريب المهني

5-2

هدف األمن الغذائي والزراعة الثاني: دعم سبل العيش المنقذة للحياة لألسر المتضررة من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي وحماية وبناء األصول 
اإلنتاجية واستعادة أو خلق فرص مدرة للدخل. يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

نصف سنويًا مبادرة رصد النتائج ≥%11 ≥%11 %11 نسبة األسر التي تطبق استراتجيات تكيف طارئة معتمدة على 
سبل العبش ا

1
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا  من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

821,٦40 ٦3٧,٦54 1,553,185 عدد مقدمي الرعاية )بمن فيهم النساء 
الحوامل والمرضعات( الذين تلقوا المشورة 

بشأن تغذية الرضع واألطفال الصغار في 
حاالت الطوارئ

دعم المشورة في المرافق والمجتمعات وتسهيل 
التوعية بشأن تغذية الرضع واألطفال الصغار في 

حاالت الطوارئ والتغذية المثلى لألمهات

1-1

ربع سنويًا  تقارير المجموعات 
من المراكز المختلفة

50 8 81 نسبة الشركاء الحاصلين على توجيهات بشأن 
إجراءات التشغيل الموحدة�

تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية لبدائل لبن األم 
المستهدفة بهدف منع التوزيع غير المناسب

2-1

نهاية 2018  م قطاع التغذية في  
المنهج المتكامل 

لالستجابة اإلنسانية 
في سورية

1 0 استراتيجية واحدة في 
إطار المنهج المتكامل 

لالستجابة اإلنسانية 
في سورية

تطوير استراتيجية تغذية الرضع واألطفال 
الصغار وتأييدها بخطة تنفيذ

تطوير استراتيجية تغذية الرضع واألطفال الصغار في 
سورية

3-1

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

1,580,850

٧90,894

343,15٧

131,٦11

3,051,48٧

1,553,185

عدد الفتيان والفتيات )٦-59 شهرًا( الذين 
تلقوا مكمالت غذائية )مسحوق المغذيات 

الدقيقة، وغيره( لمدة أربعة أشهر�

عدد النساء الحوامل والمرضعات الالتي 
تلقين المغذيات الدقيقة، بما في ذلك 

حمض الفوليك وأقراص المغذيات الدقيقة 
لمدة ٦ أشهر

توفير مكمالت المغذيات الدقيقة للنساء واألطفال 
للوقاية من نقص المغذيات الدقيقة�

4-1

شهريًا  من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

2,115,182 1,313,544 3,051,48٧ عدد الفتيان والفتيات )٦ - 59 شهرًا( الذين 
تلقوا مكمالت فيتامين أ مرتين في السنة

توفير مكمالت فيتامين أ لألطفال من ٦ إلى 59 
شهرًا والنساء المرضعات من خالل المرافق الصحية 

)بشكل روتيني( وأثناء الحملة

5-1

شهريًا  من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

459,943 831,118 1,01٧,1٦2 عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم 
بين ٦ و59 شهرًا الذين تم الوصول إليهم 

لتقديم المغذيات القائمة على الدهون لمدة 
أربعة أشهر�

الوقاية من سوء التغذية الحاد من خالل توفير 
األغذية المغذية المتخصصة لألطفال )٦-59 شهرًا( 

من خالل المرافق الصحية والمجتمعات المحلية، 
جنبًا إلى جنب مع المساعدات الغذائية العامة 

للنازحين والعائدين واألشخاص الذين يعانون من 
انعدام األمن الغذائي الحاد �

٦-1

شهريًا  من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

٦0,000 13.500 غير متاح عدد النساء الحوامل والمرضعات المسجالت 
في برامج التحويالت النقدية أو الدعم العيني 

وفي الوقت نفسه، تعزيز التنوع الغذائي

الترويج للتنوع الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات 
المعرضات للخطر من خالل التحويالت النقدية 

والدعم العيني�

٧-1

قطاع التغذية

هدف التغذية األول: تعزيز خدمات التغذية الوقائية المنقذة للحياة للمجموعات السكانية المستضعفة مع التركيز على الممارسات المالئمة 
لتغذية الرضع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ، والتدخالت بالمغذيات الدقيقة والتغذية المثلى لألمهات. يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 

و2 و3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون 
اجات  ي ذوو االحت

الحادة

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى من قطاع / 
مجموعة التغذية

1.8 مليون 2.9 مليون 2.4 مليون عدد الفتيات والفتيان دون سن الخامسة والنساء الحوامل 
والمرضعات الذين تلقوا خدمات التغذية الوقائية المنقذة للحياة�

أ

هدف التغذية الثاني: تحسين الوصول المنصف إلى خدمات التغذية العالجية اإلنسانية الجيدة المنقذة للحياة من خالل التحديد المنهجي لحاالت 
سوء التغذية الحاد وإحالة وعالج الفتيان والفتيات دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات المصابين بانعدام األمن الغذائي الحاد - يتعلق 

بالهدفين االستراتيجيين 1 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون 
اجات  ي ذوو االحت

الحادة

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى  5٦,015 89,٧5٧ 30,834 عدد الفتيات والفتيان دون سن الخامسة والنساء الحوامل 
والمرضعات الذين تلقوا العالج من سوء التغذية الحاد في خدمات 

اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد�

أ
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

2,349,5٦5 1,09٧,332 4,٦04,٦٧2 عدد الفتيان والفتيات )٦-59 شهرًا( والنساء 
الحوامل والمرضعات الذين تم فحصهم 

للكشف عن سوء التغذية

دعم الفحص في المرافق والمجتمعات المحلية 
للكشف عن سوء التغذية الحاد

1-2

شهريًا

شهريًا

شهريًا

شهريًا

من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

من يفعل ماذا أين 
ومتى من قطاع / 

مجموعة التغذية

29,814

8,38٦

2,222

49,335

15,121

4,٦20

٦83

4,٧94

٦5,598

18,٦80

1,8٦8

122,٧02

عدد الفتيان والفتيات )٦-59 شهرًا( الذين تم 
عالجهم من سوء التغذية الحاد المعتدل

عدد الفتيان والفتيات )٦-59 شهرًا( الذين تم 
عالجهم من سوء التغذية الحاد الوخيم

عدد الفتيان والفتيات )٦-59 شهرًا( الذين تم 
عالجهم من سوء التغذية الحاد الوخيم 

والمضاعفات الطبية

عدد النساء الحوامل والمرضعات الالتي تم 
عالجهن من سوء التغذية الحاد المعتدل

دعم عالج األطفال والنساء الحوامل المرضعات 
الذين يعانون من سوء التغذية الحاد

2-2

هدف التغذية الثالث  تعزيز نظام تغذية قوي قائم على األدلة مع القدرة على اتخاذ القرارات إلرشاد البرامج القائمة على االحتياجات - يتعلق 
باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

شهريًا غير متاح غير متاح 12 3 تقارير نظام المراقبة الشهرية متاحة أ

هدف التغذية الرابع: تنفيذ برامج تغذية منسقة ومتكاملة بين القطاعات ذات الصلة وفيما بينها من خالل تعزيز التنسيق والبرامج المشتركة - 
يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

شهريًا من يفعل ماذا أين ومتى من قطاع / 
مجموعة التغذية

غير متاح 200.000 0 عدد المستفيدين من التغذية )األطفال واألمهات( المستهدفين 
الذين تغطيهم قنوات المساعدة الغذائية العامة

أ

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

كل ٦ أشهر  قاعدة بيانات قطاع 
التغذية

9 0 9 )الرقة، دير الزور، 
حلب، حماة، حمص، 
ريف دمشق، درعا، 
الالذقية، الحسكة(

عدد تقييمات التغذية التي أجريت على 
مستوى المحافظة / الناحية )مؤشر مقاييس 

الجسم البشري و/أو تغذية الرضع وصغار 
األطفال(

إجراء تقييمات التغذية السريعة / سمارت على 
مستوى المحافظة / الناحية في المناطق التي 

تيسر الوصول إليها حديثًا والمناطق ذات االهتمام / 
ثغرات المعلومات / مناطق العودة�

1-3

كل ٦ أشهر  تقارير تدريب 
القطاعات - المنهج 
المتكامل لالستجابة 
اإلنسانية في سورية

30 12 غير متاح عدد الموظفين )ذكور وإناث( المدربين على 
اإلبالغ الروتيني وتقييمات التغذية السريعة / 

دراسات استقصائية بمنهجية سمارت

تعزيز قدرات موظفي الصحة العامة على اإلبالغ 
الروتيني إجراء تقييمات سريعة للتغذية / تقييمات 

التغذية بمنهجية سمارت

2-3

شهريًا   تقارير مراقبة التغذية ٦00 في جميع أنحاء البالد عدد المواقع التي تقوم باإلبالغ كل شهر تعزيز / إنشاء نظام مراقبة التغذية 3-3

ربع سنويًا  لمحات عن القطاع 4 4 غير متاح عدد اللمحات ربع السنوية للتغطية على 
مستوى المنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية في سورية / الثغرات

تحديث تغطية المنهج المتكامل لالستجابة 
اإلنسانية في سورية / تحليل ثغرات االستجابة�

4-3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

ربع سنويًا  قاعدة بيانات مكتب 
تنسيق الشؤون 

اإلنسانية 

٧0% من 
المجتمعات التي 
وصل إليها قطاع 

التغذية تتم 
باالشتراك مع 

القطاعات األخرى

1.098 غير متاح نسبة المجتمعات المحلية المشمولة 
باالستجابة المتعددة القطاعات )إما مع 

األمن الغذائي و/أو المياه واإلصحاح و/أو 
الصحة(

ضمان التقارب الجغرافي متعدد القطاعات في 
تقديم الخدمات

1-4

كل ٦ أشهر  قطاعات المركز 120 0 120 عدد الموظفين المدربين )ذكور وإناث( على 
الزراعة التي تراعي للتغذية

دعم تنمية القدرات المشتركة لشركاء التغذية 
واألمن الغذائي في الزراعة التي تراعي التغذية

2-4

كل ٦ أشهر  قطاع التغذية في 
المنهج المتكامل 

لالستجابة اإلنسانية 
في سورية

٦0 5٦ غير متاح عدد الموظفين المدربين )ذكور وإناث( على 
تنسيق مجموعة العمل والتغذية في حاالت 

الطوارئ

تنمية قدرات شركاء القطاع بشأن التغذية في 
حاالت الطوارئ وتنسيق مجموعة العمل

3-4
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هدف المياه واإلصحاح الثاني: تقديم إمدادات وخدمات المياه واإلصحاح اإلنسانية المنقذة للحياة إلى األشخاص األكثر ضعفًا - يتعلق  بالهدفين 
االستراتيجيين 1 و3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس             ائج ت ن ال

شهريًا من يفعل ماذا أين ومتى ٧,٦18,84٦ ٧,٦18,84٦ 5,300,0٦٦ عدد  األشخاص الذين تحسن وصولهم إلى مرافق وخدمات المياه 
واإلصحاح المنقذة للحياة في حاالت الطوارئ

أ

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

٧,٦18,84٦ 1,84٦,130 ٧,٦18,84٦ عدد األشخاص الذين حصلوا على المواد غير 
الغذائية األساسية في مجال المياه 

واإلصحاح وتعزيز النظافة الصحية

توزيع المواد غير الغذائية األساسية في مجال 
المياه واإلصحاح  وتعزيز النظافة الصحية

1-2

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

5,000,000 5,٧04,018 غير متاح عدد األشخاص الذين تحسن وصولهم إلى 
مرافق وخدمات المياه واإلصحاح المنقذة 

للحياة في حاالت الطوارئ

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

2-2

شهريًا من يفعل ماذا أين 
ومتى

1,000,000  ٦25,439 ٧,٦18,84٦ عدد األشخاص الذين حصلوا على مساعدة 
نقدية لخدمات المياه واإلصحاح )قسائم 

المياه ومجموعات المواد غير الغذائية(

المساعدة النقدية لخدمات المياه واإلصحاح 
)قسائم المياه ومجموعات المواد غير الغذائية(

3-2

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

ربع سنويًا الهدف االستراتيجي 
1 - من يفعل ماذا 

أين ومتى

8,000,000 2,٧31,200 14,٦04,528 العدد التقديري لألشخاص الذين يستفيدون 
من إصالح وإعادة تأهيل ودعم شبكات المياه

إصالح وإعادة تأهيل ودعم شبكات المياه 1-1

ربع سنويًا الهدف االستراتيجي 
1 - من يفعل ماذا 

أين ومتى

14,٦04,528 13,898,1٧5 14,٦04,528 العدد التقديري لألشخاص الذين يستفيدون 
من دعم تشغيل  وصيانة مرافق المياه

دعم تشغيل وصيانة مرافق المياه 2-1

ربع سنويًا الهدف االستراتيجي 
1 - من يفعل ماذا 

أين ومتى

5,500,000 2,123,090 غير متاح العدد التقديري لألشخاص الذين يستفيدون 
من دعم نظم إدارة الصرف الصحي والنفايات 

الصلبة

دعم نظم إدارة الصرف الصحي والنفايات الصلبة 3-1

ربع سنويًا الهدف االستراتيجي 
1 - من يفعل ماذا 

أين ومتى

2,000,000 3٧3,٦٧0 غير متاح العدد التقديري لألشخاص الذين تلقوا 
المساعدة من خالل وضع خطط سالمة 

المياه 

وضع خطط سالمة المياه 4-1

قطاع المياه واإلصحاح

هدف المياه واإلصحاح األول: دعم شبكات المياه والصرف الصحي لضمان استمرار الخدمات لألشخاص المتضررين في سورية - يتعلق بالهدف 
االستراتيجي 3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

ربع سنويًا الهدف االستراتيجي 1 - من يفعل 
ماذا أين ومتى

14,٦04,528 14,٦04,528 13,898,1٧5 العدد التقديري لألشخاص الذين تحسن وصولهم إلى خدمات 
المياه واإلصحاح

أ

قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش

هدف اإلنعاش المبكر وسبل العيش األول: تحسين الوصول اآلمن إلى الخدمات والبنية التحتية االجتماعية األساسية لألشخاص والمؤسسات 
المتضررين. يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 110,000 ٦4,300 عدد الوظائف التي ُخلقت )توظيف قصير األجل وطويل األجل( أ

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 4,٦00 ٧50 عدد مبادرات إعادة تأهيل البنية التحتية االقتصادية والسوقية 
األساسية

ب

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 28,500 9.٦00 عدد المستضعفين الذين يستفيدون من دعم سبل العيش ج
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

مستمر تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 25.000 13.000 عدد فرص العمل القصيرة األجل التي تم 
خلقها )مثل النقد مقابل العمل(؛

خلق فرص العمل قصيرة األجل 1-1

مستمر

عند توافره

عند توافره

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

الدراسات االستقصائية والتقييمات 
القطاعية

تحديثات إحصائية

10.000 8.300 عدد األشخاص الذين حصلوا على عمل 
منتظم كنتيجة لدعم القطاع

الوصول إلى التوظيف المنتظم 2-1

مستمر تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 30.000 12.400 عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بالتدريب 
المهني والتدريب على المهارات

توفير التدريب المهني والتدريب على 
المهارات 

3-1

مستمر

مستمر

عند توافره

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

تقارير البعثات

تحديثات إحصائية

30.000 20.000 عدد األشخاص الذين تم دعمهم إلعادة 
تأهيل أو تطوير أو إطالق مبادرة ريادة 

األعمال االجتماعية أو التجارية

دعم ريادة األعمال  4-1

مستمر

عند توافره

عند توافره

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

الدراسات االستقصائية والتقييمات 
القطاعية

تحديثات إحصائية

15.000 10.٦00 تزويد صغار المزارعين وصائدي األسماك 
وأصحاب الماشية بأصول منتجة )معدات، 

أدوات، بذور، إلخ(؛

تقديم الدعم لصغار المزارعين ومالكي 
الثروة الحيوانية وصيادي األسماك

5-1

مستمر

مستمر

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

تقارير البعثات

4.٦00 ٧50 عدد البنى التحتية االقتصادية المحلية التي 
تم إصالحها )األسواق؛ مشاريع الري / 

األصول؛ المخازن، التخزين والتجهيز(؛

إعادة تأهيل أو إصالح البنية التحتية 
االقتصادية األساسية المحلية

٦-1

مستمر تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 21.000 9.٦00 توفير المساعدة النقدية لألسر المستضعفة 
)األسر التي تعيلها امرأة، والمسنين، إلخ(

المساعدة النقدية لألسر المستضعفة ٧-1

مستمر تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع ٧.500 عدد األسر المستضعفة التي تحصل على 
دعم االحتياجات األساسية

دعم االحتياجات األساسية لألسر 
المستضعفة

8-1

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

مستمر

عند توافره

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

الدراسات االستقصائية والتقييمات 
القطاعية

2.100.000 1.٦00.000 كميات النفايات واألنقاض التي تمت إزالتها 
)م3(

إزالة األنقاض والنفايات 1-2

مستمر

عند توافره

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

الدراسات االستقصائية والتقييمات 
القطاعية

25 عدد المدارس التي أعيد تأهيلها إعادة تأهيل المرافق التعليمية 2-2

مستمر

عند توافره

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

الدراسات االستقصائية والتقييمات 
القطاعية

50 25 عدد العيادات التي أعيد تأهيلها إعادة تأهيل المرافق الصحية 3-2

هدف اإلنعاش المبكر وسبل العيش الثاني: تحسين الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية األساسية واالجتماعية - يتعلق  بالهدف االستراتيجي 3 

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون 
اجات  ي ذوو االحت

الحادة

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 2,100,000 1,٦00,000 األنقاض / النفايات التي تمت إزالتها )م3( أ

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 3٧5 ٧0 عدد مبادرات إعادة تأهيل البنية التحتية االجتماعية األساسية ب

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 150.000 ٦5.000 عدد األسر القادرة على الوصول إلى المرافق األساسية ج

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 180 مستهدف جديد لعام 2018 عدد المبادرات التي تدعم تقديم الخدمات العامة المحلية د
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

مستمر تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

مقابالت مع المجتمع المحلي

5.500 مستهدف 
جديد

عدد المبادرات المجتمعية المدعومة

عدد مبادرات تعزيز التالحم بين النازحين 
والمجتمعات المضيفة

دعم المبادرات المجتمعية 1-3

مستمر تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

مقابالت مع المجتمع المحلي

185.000 40.800 عدد المشاركين في هذه المبادرات المجتمعية دعم مبادرات المشاركة المدنية 2-3

مستمر تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

مقابالت مع المجتمع المحلي

مقابالت مع النازحين

340 120 عدد مبادرات تعزيز التالحم بين النازحين 
والمجتمعات المضيفة

إدماج النازحين 3-3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

مستمر

عند توافره

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

الدراسات االستقصائية والتقييمات 
القطاعية 

250 20 عدد البنى التحتية االجتماعية األخرى التي 
أعيد تأهيلها

إعادة تأهيل البنية التحتية االجتماعية 
األخرى

4-2

مستمر

عند توافره

مستمر

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

الدراسات االستقصائية والتقييمات 
القطاعية

تقارير البعثات

150.0000 ٦5.000 عدد األسر التي ُقدمت لها إمكانية الوصول 
إلى واحد أو أكثر من المرافق األساسية 
)الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي(

استعادة الوصول إلى المرافق األساسية 
)الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي(

5-2

مستمر

عند توافره

مستمر

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

الدراسات االستقصائية والتقييمات 
القطاعية

تقارير البعثات

0 مستهدف 
جديد  لعام 

2018

عدد األسر المزودة بدعم إصالح المساكن دعم إصالح المساكن األساسي ٦-2

مستمر

مستمر

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

مقابالت مع المستفيدين

150  مستهدف 
جديد لعام 

2018

9.903.1٦3 عدد منظمات تقديم الخدمات المحلية 
)مقدمي الخدمات اإلدارية المحلية؛ خدمات 

اإلرشاد( المدعومة )إعادة التأهيل؛ المعدات؛ 
الدعم التشغيلي(

دعم قدرات ومعدات مقدمي الخدمات 
العامة المحليين

٧-2

مستمر

مستمر

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع

مقابالت مع المستفيدين

 مستهدف  30
جديد لعام 

2018

عدد المشاريع والمبادرات التي تنفذها 
مؤسسات تقديم الخدمات المحلية، والتي 

تستهدف تحسين تقديم الخدمات 
للمواطنين، والتي تلقت مساعدة

دعم مبادرات توصيل الخدمات المحلية 
)العامة(

8-2

هدف اإلنعاش المبكر وسبل العيش الثالث: دعم التالحم االجتماعي من خالل العمل مع المجتمعات المحلية ومن أجلها - يتعلق  بالهدف 
االستراتيجي 3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 5.500 عدد المبادرات التي تدعم المبادرات المجتمعية أ

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 185.000 40.800 المشاركة المدنية / الشبابية في المبادرات المجتمعية ب

شهريًا تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع 340 120 عدد المبادرات المجتمعية التي تدعم النازحين ج

قطاع التعليم

هدف التعليم األول: زيادة الوصول اآلمن والمنصف إلى التعليم النظامي وغير النظامي من قبل األطفال والشباب المتضررين من األزمة )الذين 
تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا( - يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن ال

سنويًا البيانات السكانية، نظام معلومات 
اإلدارة التعليمية، وحدة تنسيق 

المساعدات، من يفعل ماذا أين ومتى 
من تقارير الشركاء

4.2 مليون 3.٧ مليون عدد  األطفال )5-1٧ سنة( المسجلين في التعليم الرسمي وغير الرسمي
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا من يفعل ماذا أين ومتى وتقارير 
الشركاء

سيتم تحديده الحقًا 200.000 1.٧ مليون عدد األطفال )5-1٧ سنة، فتيات وفتيان( المسجلين 
في التعليم غير الرسمي 

تزويد األطفال والشباب ببرامج 
التعليم غير الرسمي  )فصول 

المتابعة، وبرامج التعلم الذاتي، 
والتعليم التعويضي، وفصول محو 

األمية والحساب، والمنهج ب(

1-1

شهريًا من يفعل ماذا أين ومتى وتقارير 
الشركاء

سيتم تحديده الحقًا 4.٦00 غير متاح عدد الفصول الدراسية التي تم إنشاؤها أو توسيعها 
أو إعادة تأهيلها

إنشاء وتوسيع وإعادة تأهيل )على 
نطاق صغير( الفصول الدراسية

2-1

شهريًا من يفعل ماذا أين ومتى وتقارير 
الشركاء

سيتم تحديده الحقًا غير متاح 5.8 مليون عدد األطفال )3-1٧ سنة، فتيات وفتيان( الذين 
حصلوا على لوازم مدرسية

تزويد الطالب بمواد التعلم 3-1

هدف التعليم الثاني: تحسين جودة التعليم الرسمي  وغير الرسمي  لألطفال والشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا( في بيئة وقائية - 
يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا من يفعل ماذا أين ومتى وتقارير 
الشركاء

سيتم تحديده الحقًا 12.000 على األقل 
180.000

عدد المدرسين  وموظفي التعليم المدربين )نساء 
ورجال(

تدريب المدرسين  وموظفي 
التعليم على التربية الوقائية التي 

تركز على الطفل

1-2

شهريًا من يفعل ماذا أين ومتى وتقارير 
الشركاء

سيتم تحديده الحقًا 10.000 على األقل 
180.000

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

تقديم الحوافز للمدرسين  
وموظفي التعليم

2-2

هدف التعليم الثالث: تعزيز قدرة نظام التعليم والمجتمعات على تقديم استجابة تعليمية منسقة وقائمة على األدلة في الوقت المناسب - 
يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا من يفعل ماذا أين ومتى وتقارير 
الشركاء

سيتم تحديده الحقًا 3.٦80 غير متاح عدد الفاعلين في مجال التعليم )نساء ورجال( 
المدربين على السياسات والتخطيط وجمع البيانات 

والتنسيق القطاعي والمعايير الدنيا للشبكة 
المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ

تدريب الفاعلين في مجال التعليم 
والسلطات التعليمية على تنسيق 

القطاع، والمعايير الوطنية، 
والتعليم في حاالت الطوارئ، 

والمعايير الدنيا للشبكة المشتركة 
لوكاالت التعليم في حاالت 

الطوارئ والمناصرة� �

1-3

قطاع الصحة

هدف الصحة األول: تقديم مساعدات صحية إنسانية إلنقاذ األرواح والحفاظ عليها مع التركيز على الفئات األكثر عرضة للخطر واحتياجًا للمساعدة 
- يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن مؤشر ال

سنويًا مع إصدار تقارير ربع 
سنوية مؤقتة

من يفعل ماذا أين ومتى 1.4 1.8 1.4 عدد االستشارات الطبية لكل شخص محتاج للمساعدة 
في السنة

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى مرفق رعاية صحية أولية 
واحد لكل 10.000 شخص

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية التي تقدم خدمات
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

ربع سنويًا خطط الطوارئ والتأهب المشتركة 
الموثقة 

5 3 غير متاح عدد خطط الطوارئ والتأهب المشتركة لتفشي 
األمراض واستجابة للديناميات المتغيرة في جميع 

المراكز

التنسيق: تحسين التنسيق من 
خالل خطط لطوارئ والتأهب 

المشتركة لتفشي األمراض 
واستجابة للديناميات المتغيرة في 

جميع المراكز

1-2

شهريًا

شهريًا 

توثيق تقارير إدارة المعلومات 
المشتركة بين المراكز - تقارير من 

يفعل ماذا أين ومتى الموحدة

تقرير تنفيذ نظام معلومات المناطق 
الصحية على مستوى المراكز

12

3

12

3

غير متاح عدد تقارير إدارة المعلومات المشتركة بين المراكز 
- تقارير من يفعل ماذا أين ومتى الموحدة

خطة تنفيذ نظام معلومات المناطق الصحية على 
مستوى المراكز

إدارة المعلومات:

تبادل المعلومات وجمع البيانات 
- دعم اإلبالغ المحسن من قبل 
شركاء قطاع الصحة في قاعدة 
بيانات من يفعل ماذا أين ومتى

تنفيذ نظام معلومات المناطق 
الصحية على مستوى المراكز

2-2

ربع سنويًا اإلبالغ عن هجمات على نظام الصحة 
على مستوى المركز والتحقق منه

غير متاح 3 غير متاح عدد التقارير التي توثق الهجمات على المرافق 
الصحية واالنتهاكات ضد العاملين الصحيين

الحماية: التسجيل واإلبالغ وإجراء 
المناصرة بشأن الهجمات على 

المرافق الصحية

3-2

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى %80

1٦.45٦.118

20.5٧0.14٧ 11.321.٦32 عدد اإلجراءات الطبية تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية األولية 
والثانوية األساسية

1-1

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى %80

9.189.434

11.48٦.٧93 غير متاح عدد جرعات العالج الموزعة تعزيز توفير األدوية األساسية واللوازم 
والمعدات الطبية

2-1

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى %100 غير متاح جميع ضحايا 
الصدمة

عدد حاالت الصدمات المدعومة تعزيز الرعاية الشاملة للصدمات واإلصابات 
من خالل توفير إدارة الرعاية المرحلية 

للصدمة ورعاية اإلعاقات المصاحبة لها 
وخدمات إعادة التأهيل

3-1

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى %100 نسبة التغطية 
الحالية

جميع األطفال 
دون سن 
الخامسة

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين 
تم تحصينهم

تنفيذ برنامج التحصين الروتيني الموسع 
لجميع األطفال دون سن الخامسة

4-1

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح تعزيز خدمات الصحة النفسية على مستوى 
المجتمعات المحلية والمرافق الصحية

5-1

هدف الصحة الثاني: تعزيز تنسيق القطاع الصحي ونظم المعلومات الصحية لتحسين فعالية االستجابة الصحية المنقذة للحياة لألشخاص 
المحتاجين للمساعدة، مع التركيز على تعزيز الحماية وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية - يتعلق بالهدف االستراتيجي 2

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون 
اجات  ي ذوو االحت

الحادة

المستهدف خط األساس ائج ت ن مؤشر ال

ربع سنويًا خطط مناصرة موثقة مشتركة بين 
المراكز 

1 1 لكل قضية 
مناصرة

خطة مناصرة مشتركة بين المراكز لكل قضية 
مناصرة ذات أولوية

عدد أنشطة المناصرة حسب قضايا المناصرة 
ذات األولوية التي يحددها المركز

أ

هدف الصحة الثالث: تحسين قدرة النظام الصحي على دعم استمرارية الرعاية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود واالستجابة لتحركات النازحين 
وتفشي األمراض - يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط األساس ائج ت ن مؤشر ال

كل ٦ أشهر  خطط الطوارئ واالستجابة الموثقة 
المشتركة بين قطاعي الصحة والمياه 

واإلصحاح

2 4 2 عدد خطط الطوارئ واالستجابة الموثقة 
المشتركة بين قطاعي الصحة والمياه واإلصحاح 

التي تم تطويرها / تحديثها

أ
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

سنويًا تقارير تدريب موظفي الصحة %80

1٦.044

20.055 غير متاح عدد موظفي الرعاية الصحية الذين 
تم تدريبهم وإعادة تدريبهم 

زيادة قدرات مقدمي الرعاية الصحية وموظفي الرعاية 
الصحية المجتمعية من خالل التدريب )إعادة التدريب( 

على المراقبة واالستجابة الوبائية، مع التركيز على 
األمراض المنقولة عن طريق المياه

1-3

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى غير متاح غير متاح غير متاح عدد الوحدات المتنقلة التي تستجيب 
لحاالت الطوارئ

تعزيز الوحدات الطبية المتنقلة لالستجابة لحاالت 
الطوارئ وحركات النازحين المفاجئة

2-3

ربع سنويًا من يفعل ماذا أين ومتى غير متاح غير متاح غير متاح عدد المرافق الصحية التي أعيد 
تأهيلها / تزويدها بالمعدات واللوازم 

إعادة تأهيل المرافق الصحية، بما في ذلك توفير 
المعدات واللوازم 

3-3

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

طوال العام تقارير مجموعة العمل 18.500 1٦.429 عدد األمتار المربعة في سعة التخزين 
المحتفظ بها داخل سورية

الحفاظ على الخدمات اللوجستية المشتركة التابعة 
لألمم المتحدة )بما في ذلك النقل المشترك، 

والقوافل اإلنسانية، والتخزين، والنقل الجوي في 
حاالت الطوارئ، والتنسيق / دعم إعادة الشحن(

1-1

15 قافلة 
شهريًا

تقارير مجموعة العمل / تطبيق 
تتبع مواد اإلغاثة )ريتا(

15 4 عدد القوافل اإلنسانية المشتركة بين 
الوكاالت في الشهر الواحد

شهريًا تقارير مجموعة العمل 3 3 عدد مراكز التنسيق / إعادة الشحن 
عبر الحدود النشطة

30 عملية 
نقل جوي 

طارئة سنويًا

تقارير مجموعة العمل / تطبيق 
تتبع مواد اإلغاثة )ريتا(

30 285 عدد عمليات النقل الجوي الطارئة 
التي أجريت 

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا محاضر االجتماعات 4٦ 24 عدد االجتماعات التي عقدت في 
سورية وتركيا واألردن

تنظيم لقاءات منتظمة في سورية وتركيا واألردن 1-2

شهريًا / ربع سنويًا / 
عند الحاجة

سجالت مجموعة الخدمات 
اللوجستية

50 40 عدد منتجات إدارة المعلومات التي تم 
تبادلها

تزويد الشركاء بمعلومات مفيدة وحديثة على أساس 
منتظم

2-2

قطاع الخدمات اللوجستية

هدف الخدمات اللوجستية األول: توفير خدمات لوجستية )تشمل النقل البري وإعادة الشحن وتخزين الوقود للطوارئ والنقل الجوي والتخزين في 
حاالت الطوارئ( للمنظمات اإلنسانية المستجيبة لألزمة السورية - يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

الزمن
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

ائج ت ن مؤشر ال

خالل عام واحد  سجالت مجموعة الخدمات 
اللوجستية

20 20 عدد الشركاء في المجال اإلنساني في سورية واألردن وتركيا الذين يستفيدون من 
تعزيز القدرات اللوجستية

هدف الخدمات اللوجستية الثاني: استمرار تنسيق الخدمات اللوجستية اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت وإدارة المعلومات في إطار المنهج 
المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية من أجل دعم الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني - يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

ائج ت ن مؤشر ال

سنويًا الدراسات االستقصائية التي تجريها 
مجموعة الخدمات اللوجستية عن 

الرضا عن الخدمات

%٦5 %٦0 نسبة الشركاء الذين وجدوا أن الثغرات واالختناقات اللوجستية قد تم تحديدها 
والسعي إليجاد حلول مشتركة

أ
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زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

تدريب واحد كل 
شهر أو شهر ونصف

تقارير مجموعة العمل 10 8 عدد التدريبات التي ُأجريت في إطار 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية 

في سورية

تسهيل التدريب اللوجستي لتعزيز قدرة الجهات الفاعلة 
في المجال اإلنساني

1-3

قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ 

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

زمن ال
ر( توات )ال

لة  وسي
التحقق

)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

غير متاح غير متاح غير متاح عدد مناطق العمليات المشتركة لألمم المتحدة 
التي تم فيها تحديث شبكات االتصاالت األمنية 

)الالسلكية( المشتركة�

توفير خدمات االتصاالت في حاالت 
الطوارئ )مثل البرامج الالسلكية والتغطية 

الالسلكية وتوصيل البيانات( للشركاء في 
المجال اإلنساني في مناطق العمليات 

المشتركة لألمم المتحدة�

1-1

غير متاح غير متاح غير متاح عدد مناطق العمليات المشتركة لألمم المتحدة 
التي تم فيها نشر الخدمات المشتركة للمحطات 

 )VSAT( الطرفية

زيادة توصيل البيانات في مراكز العمليات 
التابعة لألمم المتحدة 

2-1

غير متاح غير متاح غير متاح عدد الوسائل البديلة لتوصيل البيانات / الصوت 
التي تم توفيرها في المراكز الرئيسية 

تنفيذ خطة األمم المتحدة الستمرارية 
األعمال في سورية

3-1

هدف االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ الثاني: قيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكاالت في مجال االتصاالت السلكية 
والالسلكية في حاالت الطوارئ لدعم ااحتياجات العمليات  للشركاء في المجال اإلنساني.

الزمن
ر( توات )ال

لة  وسي
التحقق

)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

بوابة إلكترونية 
مخصصة على 

اإلنترنت

غير متاح غير متاح تشغيل البوابة اإللكترونية لالتصاالت السلكية 
والالسلكية في حاالت الطوارئ مع وصول 

األعضاء اآلمن ونشر تحديثات منتظمة�

توفير منصة على االنترنت لتبادل المعلومات 
والتنسيق�

1-2

30 غير متاح غير متاح عدد منتجات إدارة المعلومات )خرائط، تقارير 
الحالة، وما إلى ذلك( المنتجة وتقاسمها عبر 

البريد اإللكتروني، فرق العمل، أوبويب، ريليفويب 
وعلى منصة االتصاالت السلكية والالسلكية في 

حاالت الطوارئ�

إعداد منتجات إدارة المعلومات وعقد 
اجتماعات تنسيقية عبر منطقة المنهج 

المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية�

2-2

18 غير متاح غير متاح عدد االجتماعات التنسيقية العالمية والمحلية 
التي ُعقدت�

قيادة التنسيق بين الشركاء في المجال 
اإلنساني لضمان توفير البيانات وخدمات 
االتصاالت السلكية والالسلكية األمنية�

3-2

هدف الخدمات اللوجستية الثالث: تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني من خالل التدريب المخصص على الخدمات اللوجستية وشراء 
المعدات الضرورية - يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدف خط 
األساس

ائج ت ن مؤشر ال

1-1 سجالت مجموعة الخدمات اللوجستية 250 200 عدد المستفيدين من التدريب اللوجستي المتخصص والمعدات الضرورية أ
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هدف االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ الثالث: بناء قدرات الشركاء في المجال اإلنساني وتعزيز القدرة على ضمان سالمة 
الموظفين واألصول في الميدان.

زمن ال
ر( توات )ال

لة  وسي
التحقق

)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

تنظيم دورتين تدريبتين 
تقنيتين سنويًا وتدريب 
واحد موجه للمستخدم

عدد موظفي المساعدة اإلنسانية 
الذين يتلقون التدريب�

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

االتصاالت الالسلكية�

1-3

مشغال السلكي في كل 
مركز الستكمال موظفي 

غرفة الالسلكي التابعة 
إلدارة السالمة واألمن

عدد مشغلي الالسلكي التابعين 
لألمم المتحدة المنتشرين في مناطق 

العمليات المشتركة�

نشر مشغلي الالسلكي في األمم المتحدة في غرف 
الالسلكي المشتركة بين الوكاالت لتحسين سالمة 

الموظفين واألصول في الميدان�

2-3

عدد االجتماعات التنسيقية العالمية 
والمحلية التي ُعقدت�

تجهيز غرف الالسلكي التابعة لألمم المتحدة وتدريب 
مشغلي الالسلكي وتطوير إجراءات تشغيلية قياسية 
لغرف الالسلكي الفاعلة التابعة لألمم المتحدة في 

سورية بما فيها القوافل وتتبع المركبات

3-3

بعثات الصيانة الربع سنوية عدد بعثات الصيانة إجراء صيانة منتظمة للبنية التحتية لالتصاالت 
الالسلكية التابعة لألمم المتحدة بما في ذلك أنظمة 

االتصاالت المتنقلة لتحسين خدمات االتصاالت في 
حاالت الطوارئ والحد من انقطاع الخدمة

4-3

قطاع التنسيق والخدمات المشتركة

هدف التنسيق والخدمات المشتركة األول: تقديم دعم فعال للتنسيق على مستوى المراكز ومستوى المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في 
سورية وتعزيز قدرة المنظمات اإلنسانية الوطنية على االستجابة - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

الزمن
ر( توات )ال

لة  وسي
التحقق

)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

4 4 غير متاح عدد المجموعات المشتركة بين القطاعات / 
مجموعات العمل النشطة

تسهيل التنسيق بين القطاعات / 
المجموعات

1-1

سنويًا التقرير السنوي 
للصندوق الُقطري 

المشترك

غير متاح غير متاح غير متاح نسبة األموال الُقطرية المشتركة المقدمة إلى 
الشركاء التنفيذيين الوطنيين

زيادة الوصول إلى األموال الُقطرية 
المشتركة وصرفها إلى الشركاء الوطنيين

2-1

شهريًا التقرير الشهري

التقرير الشهري

12

غير متاح

12

غير متاح

غير متاح عدد تقارير االستجابة اإلنسانية الشهرية المنتجة 
في إطار المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية 

في سورية

عدد لوحات الحالة اإلنسانية للنازحين التي تم 
نشرها

توفير أدوات وموارد لتعزيز الوعي المشترك 
باألوضاع واالحتياجات اإلنسانية وتمكين 

اتخاذ قرارات أكثر استنارة

3-1

سنويًا التقرير السنوي 
للصندوق الُقطري 

المشترك

غير متاح غير متاح غير متاح عدد المنظمات التي تمولها الصناديق الُقطرية 
المشتركة والتي أدرجت الحماية من االستغالل 

واالنتهاك الجنسيين في مدونة سلوكها 
الموقعة من قبل الموظفين

دعم تعزيز وإنشاء آليات الحماية من 
االستغالل واالنتهاك الجنسيين

4-1

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

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط 
األساس

ائج ت ن مؤشر ال

سنويًا قائمة التحقق من االمتثال %100 جديد النسبة المئوية لعمليات تقييم المخاطر األمنية المنجزة بالنسبة للبرامج 
والمشاريع على المستوى الميداني

أ
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زمن ال
ر( توات )ال

لة  وسي
التحقق

)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

ربع سنويًا تقارير التدريب 400 غير متاح غير متاح عدد موظفي األونروا المدربين على السالمة 
واألمن

تدريب موظفي األونروا على السالمة 
واألمن

1-2

ربع سنويًا قائمة التحقق من 
االمتثال

%100 %٦0 غير متاح نسبة مرافق األونروا التي تحظى بقدر كاف من 
األمن والمعدات واألفراد والخدمات

تقديم دعم تشغيلي معزز لالستجابة 
الفعالة للالجئين الفلسطينيين

2-2

ربع سنويًا تقارير التوظيف %100 غير متاح غير متاح نسبة الوظائف المطلوبة التي تم شغلها ضمان تعيين عدد كاف في الوظائف 
اإلنسانية من أجل تقديم خدمات ذات جودة 
في الوقت المناسب لالجئين الفلسطينيين�

3-2

الزمن
ر( توات )ال

لة  وسي
التحقق

)المصدر(

المستهدف خط األساس المحتاجون 
للمساعدة

ائج ت ن مؤشر ال ائج  ت ن ال
)األنشطة(

شهريًا غير متاح غير متاح غير متاح عدد ما تم إصداره من تقارير الحوادث والتقارير 
المنتظمة والبيانات

عدد البعثات التي تم تيسيرها

تقديم حزمة شاملة إلدارة المخاطر األمنية 
إلى األمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية الدولية

1-3

ربع سنويًا تقرير إدارة األمم 
المتحدة لشؤون 
السالمة واألمن

تقارير التدريب

غير متاح غير متاح 10

غير متاح

عدد المسعفين والممرضات في المراكز 
الخمسة الذين يقدمون خدمة صحية للموظفين 

)إجمااًل، 2 في كل موقع(

عدد دورات تدريب أول المستجيبين المقدمة 
لموظفي األمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية الدولية ومقدمي الرعاية الصحية 
المحليين

إنشاء فريق االستجابة للطوارئ الطبية في 
كل مركز من مراكز األمم المتحدة لتنفيذ 

االستجابة الطبية الطارئة والضرورية وفي 
حاالت الصدمة داخل مراكز األمم المتحدة 

الخمسة

2-3

هدف التنسيق والخدمات المشتركة الثالث: تعزيز تدابير إدارة المخاطر األمنية لضمان سالمة وأمن موظفي األمم المتحدة واستمرارية تنفيذ 
البرامج اإلنسانية - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

زمن ال
ر( توات )ال

لة التحقق وسي
)المصدر(

المستهدفون ذوو 
اجات الحادة ي االحت

المستهدف خط 
األساس

ائج ت ن مؤشر ال

شهريًا تقرير إدارة األمم المتحدة 
لشؤون السالمة واألمن

غير متاح غير متاح غير متاح نسبة مناطق العمليات التي تم الوصول إليها بأمان أ
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إنقص الدعم 
سيدفع الناس إلى 

سبل ضارة إلعالة 
أنفسهم

من دون مساعدات غذائية، سيعاني ٧ 
مليون شخص من الجوع، وفي أسوأ 

الحاالت سيتعرضون لخطر الموت 
جوعًا� ومن دون دعم في مجال المياه 

والصرف الصحي، يمكن أن تزداد 
األمراض المنقولة عن طريق المياه 

ويرتفع اإلنفاق على المياه النظيفة� 
تنفق األسر السورية بالفعل ٧ في 

المئة من دخلهم لشراء المياه، وترتفع 
التكلفة بصورة مذهلة إلى ما بين 20 

و35 في المئة في المناطق التي 
تعاني من سوء حالة البنية التحتية 

العامة� ومن دون مساعدة في مجال 
المأوى والمواد غير الغذائية، يمكن أن 

يتعرض الناس لظروف جوية خطيرة� 
وسيضطر كل هؤالء الناس إلى إيجاد 

طرق أخرى لتلبية احتياجاتهم، األمر 
الذي سيدفع المزيد من الناس إلى 

الجريمة، واالستغالل الجنسي، والزواج 
المبكر، وعمالة وتجنيد األطفال�

نقص الخدمات 
الصحية المالئمة 

سيعّرض حياة 
الماليين للخطر

يمكن أن ُيحرم خمسة مليون شخص 
من الرعاية في حاالت الطوارئ� ويمكن 
أن ُيحرم 300,000 شخص من العمليات 

الجراحية التي يحتاجون إليها، بما في 
ذلك 3.2 مليون استشارة طبية طارئة، 

و٦٧,000 من جرحى الحرب� لن يحصل 
12.8 مليون شخص على مساعدة 

صحية للوقاية من األمراض العادية 
والخطيرة� وستتعرض حياة الماليين 
من األطفال للخطر من دون تغطية 

التحصين، في حين أن األمراض المزمنة 
ستصبح مشكلة أكبر، وخاصة بالنسبة 

لكبار السن�

ستتعرض حياة 
األطفال لخطر 
فوري، وآفاق 

مستقبلهم ستتضاءل
من دون طعام وماء كافيين، يمكن أن 
تكون لسوء التغذية آثار طويلة المدى 

على صحة ٧3,000 طفل على األقل، 
من بينهم 1٧,000 ستتعرض حياتهم 

لخطر فوري� ونظرًا لعدم التحاق ٧5.1 
مليون طفل بالمدارس، ومعاناة 

ماليين آخرين من الفقر، سيكون عدد 
أكبر من األطفال عرضة لالستغالل 

الجنسي والتجنيد في الجماعات 
المسلحة، وعمالة األطفال، وزواج 

األطفال، والتعرض ألخطار المتفجرات�

سيصبح عدد أكبر من 
الناس عرضة لمخاطر 

الحماية
من دون دعم، سوف تستمر مخاطر 

المتفجرات في تشكيل تهديد 
للمدنيين، وإعاقة االستفادة من البنية 
التحتية الرئيسية، ومنع إعادة استخدام 

األرض بطرق منتجة� ومن دون 
استثمارات مستمرة في مجال 

الخدمات المتخصصة، لن تكون أعمال 
الحماية، مثل إدارة حاالت لألطفال أو 

العنف القائم على النوع االجتماعي 
فعالة بنفس القدر�

سيعتمد عدد أكبر 
من الناس على 
المعونة القليلة 

المتاحة
من دون دعم استدامة سبل المعيشة 
أو سد الفجوة بين المساعدة الطارئة 

والمساعدة طويلة المدى، ستنتج 
زيادة في معدالت البطالة والمصاعب 

االقتصادية واالعتماد على 
المساعدات، ال سيما بين الرجال 

والنساء األكثر عرضة للخطر�

سيخلق نقص 
المساعدة حوافز 

إضافية للنزوح
نقص الغذاء والمأوى والمياه النظيفة، 

وفرص التعليم، أو الخدمات الصحية 
يمكن أن تسهم جميعها في جعل 

الناس يقررون النزوح إلى موقع جديد، 
مما سيعرضهم لمزيد من الخطر�

ماذا لو؟
فشلنا في اإلستجابة...
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المساهمة في 
خطة االستجابة 

اإلنسانية في 
سورية لعام 2018

لمعرفة المزيد عن اللمحة العامة عن 
االحتياجات اإلنسانية في سورية لعام 2018 
والتبرع مباشرة لخطة االستجابة اإلنسانية 
في سورية لعام 2018، تفضل بزيارة صفحة 
سورية على موقع مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية:

http://www�unocha�
org/syria

التبرع من خالل 
الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ 

 )CERF(
يوفر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 
التمويل األولي السريع لإلجراءات المنقذة 

للحياة في مستهل حالة الطوارئ 
وللعمليات اإلنسانية األساسية التي تعاني 

من ضعف التمويل في حاالت األزمات 
الطويلة األمد� يتلقى الصندوق المركزي 

لمواجهة الطوارئ الذي يديره مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية مساهمات من 

مختلف الجهات المانحة – الحكومات 
باألساس، ولكن أيضًا من شركات القطاع 
الخاص والمؤسسات والجمعيات الخيرية 
واألفراد – التي يتم جمعها في صندوق 
واحد� وُتستخدم هذه المساهمات في 

تمويل االستجابة لألزمات في أي مكان في 
العالم� يمكنكم معرفة المزيد من 

المعلومات عن الصندوق المركزي لمواجهة 
الطوارئ وكيفية التبرع عن طريق زيارة 

الموقع اإللكتروني للصندوق:

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

HRP التبرع من خالل
الُقطرية  الصناديق 
المشتركة لألزمة 

السورية
الصناديق الُقطرية المشتركة )CBPFs( هي 

أدوات تمويل إنساني متعددة المانحين 
يؤسسها منسق اإلغاثة في حاالت 

الطوارئ )ERC( وتدار من قبل مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية تحت قيادة 

منسق الشؤون اإلنسانية� تتلقى  الصناديق 
الُقطرية المشتركة تموياًل غير مخصص من 

الجهات المانحة وتخصصه لالستجابة 
لالحتياجات اإلنسانية األولوية التي يتم 

تحديدها في عمليات تخطيط االستجابة 
المشتركة على المستوى الميداني� وقد تم 

إنشاء أربعة صناديق ُقطرية مشتركة 
منفصلة في سورية واألردن ولبنان والعراق 

لدعم اتخاذ القرارات االستراتيجية على 
المستوى الُقطري� وباإلضافة إلى ذلك، 

فإن الصندوق الُقطري المشترك في تركيا 
مخصص لتمويل مشاريع عبر الحدود، 

وصندوق مواجهة الطوارئ في األردن 
يمكنه أيضًا تمويل األنشطة العابرة للحدود� 

وقد تم تصميم الصناديق الُقطرية 
المشتركة في المنطقة لدعم وتنسيق 

استجابة شاملة لألزمة السورية من خالل 
توسيع نطاق تسليم المساعدات اإلنسانية، 

وزيادة وصول المساعدات اإلنسانية إلى 
المحتاجين، وتعزيز الشراكات مع المنظمات 

غير الحكومية المحلية والدولية�

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

http://www�unocha�
org/syria

مساعدات اإلغاثة العينية
تحث األمم المتحدة الجهات المانحة على تقديم أموال نقدية بداًل من التبرعات العينية، لتحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة، والتأكد من 
أن المواد اإلغاثية التي تشتد الحاجة إليها هي التي يتم تسليمها� لكن إذا لم يكن بمقدوركم سوى تقديم مساهمات عينية استجابة للكوارث وحاالت الطوارئ، 

يرجى االتصال بالبريد اإللكتروني التالي:

logik@un�org

تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها
يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( خدمة التتبع المالي )FTS(، التي تقوم بتسجيل جميع المساهمات 

اإلنسانية الواردة )النقدية، والعينية، والمتعددة األطراف، والثنائية( لحاالت الطوارئ� والهدف منها هو اإلشادة بمساهمة الجهات 
المانحة وإبرازها تقديرًا لكرمها، وإظهار المبلغ اإلجمالي للتمويل وكشف الثغرات في الخطط اإلنسانية� يرجى إبالغ خدمة التتبع 

المالي عن مساهماتكم، إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى fts@un�org أو من خالل نموذج تقرير المساهمة عبر شبكة اإلنترنت 
 http://fts�unocha�org :على الموقع التالي

دليل العطاء



 

تم إعداد هذه الوثيقة نيابة عن الفريق التوجيهي االستراتيجي للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا )SSG( والشركاء�

تقدم هذه الوثيقة الفهم المشترك للفريق التوجيهي االستراتيجي لألزمة، بما في ذلك اإلحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحًا، وتعكس تخطيطه المشترك 
لالستجابة اإلنسانية�

إن التوصيف المستخدم وطريقة عرض المواد في هذا التقرير ال يعبران عن أي رأي مهما كان للفريق التوجيهي االستراتيجي والشركاء بشأن الوضع 
القانوني ألي بلد أو أراض أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها�

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


