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تتساجاإ اعا اينتساإا اةتااتيا ل اط 2018  

إنجازات

اعا اينتساإا اةتااتيا ل اط 2018
تقديم  إلى  تهدف   2018 لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  كانت 
مليون   11.2 مليون شخص ومساعدة   10.5 إلى  المباشرة  المساعدة 
شخص من خالل تحسين إمكانية الحصول على الخدمات األساسية.1 
المجال  الشركاء في  اإلنسانية، قدم  االحتياجات  لتلبية  وفي محاولة 
اإلنساني أنواعًا مختلفة من المساعدات والخدمات اإلنسانية المنقذة 
للحياة والمحافظة عليها إلى 5.5 مليون شخص شهريًا في المتوسط 
خالل عام 2018. ومن بين 5.5 مليون شخص تم الوصول إليهم شهريًا 
في المتوسط، يعيش 2.1 مليون في مناطق تشتد بها الحاجة، حسبما 
تم قياسها من خالل مقياس شدة االحتياجات المشترك بين القطاعات. 

الدولي  الدعم  خالل  من  الجهود  هذه  تمويل  تم   ،2018 عام  وفي 
المئة من متطلبات  لسورية، حيث تم جمع 2.19 مليار دوالر )65 في 
خطة االستجابة اإلنسانية( بحلول نهاية العام، وهي  نسبة أعلى من 
المنظمات  السخي، واصلت  الدعم  )2(. وبفضل هذا  أي سنة سابقة 
اإلنسانية العاملة في سورية تقديم استجابة إنسانية كبيرة لألشخاص 
المحتاجين للمساعدة بينما كانت أزمات إنسانية متعددة تتكشف في 

جميع أنحاء البالد.2

١٠٠,٠٠١ +
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٥,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
١٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠
٣,٠٠١ - ١٠,٠٠٠

١ - ٣,٠٠٠

 االمعدل الشهري للوصول
للقطاعات المتداخلة ٢٠١٨

١٫٤مليون

٢٫٩مليون

١٫٥مليون

١٫٢مليون
١٫٤مليون

إناث

٢٫٦مليون ذكور

نساء

فتيات

رجال

فتيان

 شخص تم الوصول إليهم شهريًا في المتوسط في
المناطق التي تشتد بها الحاجة في عام ٢٠١٨

٥٫٥ مليون

٢٫١ مليون

 شخص تم الوصول إليهم شهريًا في
المتوسط في عام ٢٠١٨

 الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبوًال رسميًا من جانب األمم المتحدة
المصدر: قطاعات المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا

حمص

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا

دمشق

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية

إدلب

السويداء
القنيطرة

 منطقة تديرها قوة
 األمم المتحدة
 لمراقبة فض

 االشتباك

األشخاص الذين تم الوصول إليهم لتقديم المساعدة اإلنسانية في 2018

4

1. في إطار اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2018، وبناًء على تقييمات متعددة القطاعات وتقييم شامل الحتياجات متعددة القطاعات، حوالي 13.1 مليون شخص كانوا محتاجين في 
سورية. بعد تحديث منتصف العام لتحليل االحتياجات، تم تعديل عدد األشخاص المحتاجين إلى 13.0 مليون اعتبارًا من حزيران/يونيو 2018�

 ،)FTS( نظام التتبع المالي )2. بحسب نظام التتبع المالي التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2019. حيث يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا
الذي يسجل جميع المساهمات اإلنسانية الواردة )النقدية، والعينية، والمتعددة األطراف، والثنائية( لحاالت الطوارئ. يقوم نظام التتبع المالي بإظهار تدفقات التمويل المتلقاة لتمويل خطة 
االستجابة اإلنسانية كما أبلغت عنها الجهات المانحة و/ أو الشركاء. وفي بعض الحاالت، ال يحظى التمويل الوارد باإلفصاح الكافي. يرجى إبالغ نظام التتبع المالي عن مساهماتكم، إما عن طريق 

http://fts.unocha.org :أو من خالل تقرير المساهمة عبر شبكة اإلنترنت على الموقع التالي fts@un.org البريد اإللكتروني إلى
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 الرايايا اليارجا اةتساجاإ 

اإلنجازات

الرايايا اليارجا 

https://hno-syria.org/#severity-of-needs :3.  وفقًا لمقياس شدة االحتياجات المشترك بين  القطاعات
4.  تقرير منظمة الصحة العالمية / تقرير قطاع الصحة

الوصول إلى 5.5 مليون شخص شهريًا في المتوسط 
إلنقاذ  اإلنسانية  المساعدة  أشكال  أحد  لتقديم 
امرأة  1.4 مليون  بينهم  العيش، من  األرواح وسبل 
و1.5 مليون فتاة. تم تقديم 89 في المئة من هذه 
احتياجاتها  اعتبرت  التي  المجتمعات  في  اإلنسانية  المساعدات 
كبيرة أو شديدة، حسب تصنيف شدة االحتياجات عبر القطاعات.3  

الصحية  الخدمات  إلى  المنصف  الوصول  زيادة 
من قبل السكان المتضررين من خالل توفير 22.8 
الطبية  اإلجراءات  تشمل   – صحي  تدخل  مليون 
والدورات العالجية – للمحتاجين للمساعدة. تم 
من  المئة  في  و28  الطبية  اإلجراءات  من  المئة  في   48 تنفيذ 
)درجة  الحاجة  بها  تشتد  التي  المناطق  في  العالجية  الدورات 

شدة الحاجة الصحية 3 وما فوق(.

 8.8 حوالي  توفير  خالل  من  وقائية  بيئة  تعزيز 
مليون تدخل حماية من قبل أعضاء القطاع - بما 
العامة  بالحماية  المتعلقة  التدخالت  ذلك  في 
النوع  على  القائم  والعنف  الطفل  وحماية 
االجتماعي وإجراءات نزع األلغام  للتخفيف من احتياجات الحماية 
القطاع  يبذل  لها.  واالستجابة  المطولة  األزمة  آثار  عن  الناتجة 
ومناهضة  االجتماعي  والنوع  الحماية  مبادئ  لتعميم  جهودًا 
واستثمار  اإلنسانية  االستجابة  في  الجنس  على  القائم  العنف 

جهود المناصرة مباشرةا أو بدعم القيادة اإلنسانية.

توسيع نطاق الجهود اإلنسانية لمكافحة   
األلغام في جميع أنحاء سورية في إطار األنشطة 
وزيادة  اإلنسانية،  االستجابة  خطة  في  المدرجة 
فيهم  بمن  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  المقدمة  المساعدة 
الناجون من المتفجرات الخطرة، من خالل خدمات متخصصة. 

المقدمة  المساعدات  في  تدريجية  زيادة 
الجهات  تغيرت  التي  المناطق  في  لألشخاص 
المسيطرة عليها، بما في ذلك في المناطق التي 
كان يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية سابقًا.

سورية  في  األطفال  شلل  فيروس  تفشي  وقف   
بعد حمالت تطعيم مكثفة استمرت 18 شهرًا. 4

السكان  بين  الغذائي  األمن  تدهور  منع 
آثار  وتخفيف  للمساعدة  المحتاجين 
الغذائي  األمن  على  أثرت  التي  الجفاف 

في البالد في النصف الثاني من عام 2018�

الحاد  التغذية  على معدالت سوء  اإلبقاء 
العام )GAM( وسوء التغذية الحاد الوخيم 
)SAM( بعيدًا عن المستويات الحرجة ومنع 
الوخيم  الحاد  التغذية  9.631 حالة وفاة محتملة جراء سوء 

ووقاية 33,000 طفل من سوء التغذية الوخيم

المحتاجين  األطفال  وصول  جودة  تحسين 
للمساعدة إلى خدمات التعليم. حصل أكثر من 3.2 
مليون طفل على دعم في التعليم العام الرسمي، 
البديل  التعليم  على فرص  الحصول  امكانية  زيادة  توفير  مع 

من خالل برنامج التعلم الذاتي.

إمكانية  وزيادة  المياه  شبكات  تدهور  منع 
توفير  أمانًا عن طريق  أكثر  مياه  الحصول على 
ُتظهر  المعالجة.  لمرافق  المياه  مطهرات 
زيادة طفيفة  هناك  أن  عام  بشكل  التقييمات 
بالمئة في عام  )من 65  الشبكات  في تغطية 
2017 إلى 71 بالمئة في عام 2018( وحصة المياه المستلمة من 
المعالجة  آثار  ظهرت  بالمئة(.   45 إلى  بالمئة   43 )من  الشبكات 

بالكلور على ثالثة أرباع المياه المتلقاة من الشبكات.
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 لمحا عاما عن اينتساإا  

بذل الشركاء في المجال اإلنساني جهودًا منسقة واسعة النطاق للوصول إلى المحتاجين للمساعدة في قطاعاتهم بما يتماشى مع األهداف 
االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية في سورية لعام 2108�

لمحة عامة 

عن اينتساإا

يوضح الرسم البياني التالي مدى وصول القطاعات بشكل عام مقابل األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين . كما هو موضح أدناه، تمكنت 
بعض القطاعات، مثل التعليم واإلنعاش المبكر والصحة، من تحقيق أهدافها بنسبة 100 في المئة. ويمكن تفسير ذلك من خالل المنهجيات المستخدمة 

لحساب مدى الوصول والتمويل، الذي من الممكن أنه لم يتم إبالغه عبر  نظام التتبع المالي.

تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية  في سوريا لعام 2018 بنسبة 65 في المائة مع تلقي 2.19 مليار دوالر مقابل 3.36 مليار دوالر المطلوبة. ويرد أدناه 
التوزيع القطاعي للتمويل الوارد. تم اإلبالغ عن حوالي 758 مليون دوالر من التمويل عبر نظام التتبع المالي على أنها متعددة القطاعات أو غير محددة. 

يرجى الرجوع إلى قسم نظرة عامة على التمويل في الصفحة 13 للحصول على تفاصيل التمويل الذي تم استالمه.

األهداف االستراتيجية لعام ٢٠١٨

المساعدة  تقديم 
للحياة  المنقذة  اإلنسانية 

األكثر  األشخاص  إلى 
على  التركيز  مع  ضعفًا 
في  المقيمين  أولئك 
تتسم  التي  المناطق 

الحماية  مخاطر  من  الوقاية  تعزيز 
واالستجابة  آثارها،  من  والتخفيف 
من  الحماية  توفير  إلى  لالحتياجات 

الحماية في  بيئة  خالل دعم 
تطبيق  تعزيز  طريق  عن  سورية 

المتضررة  المجتمعات  قدرة  زيادة 
تحسين  الصمود من خالل  على 

فرص  على  الحصول  إمكانية  الدولي  اإلنساني  والقانون  الدولي  القانون 
المساعدة  اإلنسان ومن خالل  وقانون حقوق 
االنسانية المبادئ  على  والقائمة  الجودة  ذات 

ال  األساسية،  والخدمات  العيش  كسب 
ضعفًا األكثر  والمجتمعات  األسر  بين  سيما 

الحاجة شدة  بارتفاع 

زيادة القدرة على تعزيز الحمايةإنقاذ األرواح
الصمود وإمكانية 

الحصول على الخدمات

المحتاجون للمساعدة
(تقرير رصد خطة االستجابة اإلنسانية، 

منتصف عام ٢٠١٨)
االرقام بالمليون

من تم الوصول إليهم / مقابل 
هدف خطة االستجابة اإلنسانية 

(كانون الثاني – كانون األول ٢٠١٨)
االرقام بالمليون

مستهدفون 
(خطة االستجابة 

اإلنسانية لعام ٢٠١٨)

نسبة الوصول 
مقابل المستهدف

نسبة الوصول مقابل 
المحتاجين للمساعدة

تنسيق المخيمات وإدارتها

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

التعليم

األمن الغذائي: المساعدات 
الغذائية

األمن الغذائي: سبل العيش / 
الزراعة

التغذية 

المواد غير الغذائية

المأوى

المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحة: التدخالت الصحية

تدخالت الحماية

القطاع

٦٫٢

١٠٫٣

٦٫٤

 ٠٫٥٤٧

 ٣٫٧

 ٤٫٢

 ٤٫٦

 ٣٫٣

٢٫٥

 ٢٫٤

١٫١

 ٥٫٧

 ٢٢٫٨**

٨٫٨

 ٠٫٧

 ١٫٧ 

 ٤٫٠ 

٦٫٥ 

 ٥٫١

 ٢٫٩

٢٫٨

   ١٫٥

٦٫٧* 

 ١١٫٣

٩٫٤

٪٧٨

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٧١

٪٦٥

٪٨٦

٪٨٦

٪٧٣

٪٨٥

٪١٠٠

٪٩٤

٪٩

٪٣٦

٪٦٦

٪٤٤

٪٣١

٪٥٢

٪٤٤

٪٢٦

٪٨٥

غير متاح

غير متاح

١٠٫٥

٤٫٨

٥٫٤

٤٫٣

*٦٫٧

١٢٫٢

١٣٫٥

٪٢٩

٪٢٩

٪٤٨

٪٥٦

٪٥٥

٪٤٠

٪٣١

٪٤٨

٪٣٢

* ُيستخدم عدد المحتاجين للمساعدة في قطاع المياه واإلصحاح والنظافة الصحية )6.7 مليون( كمرجع لألشخاص  الذين يحتاجون إلى مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي في حاالت الطوارئ. تعكس 
نسبة الوصول إلى مرافق المياه واإلصحاح الواردة في هذا الرسم البياني )5.7 مليون( إلى عدد األشخاص الذين لديهم إمكانية وصول محسنة إلى مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي المنقذة للحياة 

في حاالت الطوارئ.
** يشير هذا الرقم إلى اإلجراءات الطبية وفقًا لمنهجية قطاع الصحة.
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الرايايا   ايتساجاإ 

االنجازات  

الرايايا
ال يزال السوريون أنفسهم هم المستجيبون الرئيسيون لألزمة اإلنسانية في سورية، من خالل مؤسسات الدعم العائلي والمجتمعي، 
المنظمات غير الحكومية اإلنسانية، ومؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.. واستكماال لجهودهم، اضطلع أعضاء 
النظام اإلنساني التابع لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات اإلنسانية غير الحكومية الدولية بواحدة من أكبر عمليات االستجابة 
اإلنسانية في العالم. ومع استمرار األزمة، تظل سعة الحيلة التي يتحلى بها المتضررون، والجهود الوطنية وحدها غير كافية لتلبية 
االحتياجات لماليين األشخاص، والتي ال يمكن تخفيف آثارها إال من خالل المساعدات اإلنسانية. ما زالت االستثمارات الكافية في 
حلول أكثر كرامًة واستدامًة لتقليل التبعية وزيادة القدرة على الصمود تشكل فجوًة رئيسيًة في االستجابة بسبب عدم كفاية الموارد. 

ما  جمع  تم  حيث  كبيرًا،   2018 عام  خالل  لسورية  الدولي  الدعم  كان 
يقرب من 2.19 مليار دوالر )65 في المئة( من متطلبات خطة االستجابة 
نسبة  حيث  من  نداء  أكبر  ثاني  وهو  العام،  نهاية  بحلول  اإلنسانية 
الكريم،  الدعم  هذا  وبفضل  اليمن.5   نداء  بعد  العالم  في  التمويل 
واصلت المنظمات اإلنسانية في سورية تقديم استجابة إنسانية هائلة 
لألشخاص المحتاجين للمساعدة.6  وأمكن تحقيق هذا فقط من خالل 
المرونة في االستفادة من طرق االستجابة المختلفة. ومع ذلك، ظل 
الوصول إلى األشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة على 
نحو منتظم ومتواصل يمثل تحديًا في بعض المناطق، بما في ذلك 
بعض  وكذلك  النشطة  العدائية  باألعمال  تتأثر  تزال  ال  التي  المناطق 

المناطق التي شهدت تغير جهات السيطرة خالل عام 2108�

وقد كان لهذه الجهود وحجم االستجابة تأثيرًا ملحوظًا. على الرغم من 
التحديات التي تواجه قياس التأثير الجماعي للتدخالت اإلنسانية، تشير 

المتعلقة  الرئيسية  اإلنسانية  المؤشرات  أن  إلى  الحديثة  البيانات 
باالعتالل وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي الحاد ال تزال مستقرة، 
وإن كانت كبيرة، في معظم المجتمعات السورية. بشكل عام، تشير 
التقديرات إلى أن جهود االستجابة اإلنسانية المستمرة قد خففت من 
معدالت االعتالل والوفيات المفرطة وساعدت في التخفيف من آثار 
احتياجات بعض أكثر الفئات ضعفًا. ويوحي هذا بأن الجهود اإلنسانية 
تشكل ضرورة للكثيرين وساهمت حتى اآلن في التخفيف من أسوأ آثار 
األزمة. سيتطلب التقليل المستمر لعدد المحتاجين للمساعدة ومنع 
المزيد من تدهور الحالة اإلنسانية في البالد استمرار تقديم المساعدة 
الجذرية  األسباب  لمعالجة  منسقة  جهود  بذل  عن  فضاًل  اإلنسانية، 
وضمان  األساسية  الخدمات  واستئناف  للحاجة،  المنهجية  والدوافع 

بيئة وقائية.

الوصول الشهري للمحتاجين في 2018 )بالماليين(

١٣٫١٥١٣٫١٧١٣٫٠٤المحتاجين

الوصول

كانون 
الثاني

تشرين أيلولآبتموزحزيراننيسانآذارشباط
األول

تشرين أيار
الثاني

كانون 
األول

٤٫٧
٥٫٤٥٫٥٥٫٥٥٫٩

٥٫٢
٥٫٩

٤٫٧
٥٫٥٥٫٦٥٫٧

٦٫٥

5. بحسب نظام أوتشا للتتبع المالي، بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2019. يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية نظام التتبع المالي، الذي يسجل جميع المساهمات اإلنسانية الواردة 
)النقدية، والعينية، والمتعددة األطراف، والثنائية( لحاالت الطوارئ. يقوم نظام التتبع المالي بإظهار تدفقات التمويل المتلقاة لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية كما أبلغت عنها الجهات المانحة 
و/ أو الشركاء. وفي بعض الحاالت، ال يحظى التمويل الوارد باإلفصاح الكافي. يرجى إبالغ نظام التتبع المالي عن مساهماتكم، إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى fts@un.org أو من خالل تقرير 

http://fts.unocha.org :المساهمة عبر شبكة اإلنترنت على الموقع التالي
https://hno-syria.org/#severity-of-needs :6. وفقًا لمقياس شدة االحتياجات المشترك بين القطاعات
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يوضح الرسم البياني التالي مدى وصول القطاعات( بما في ذلك التدخالت واإلجراءات الطبية( حسب مقياس الشدة:يوضح الرسم البياني التالي 
مدى وصول القطاعات )بما في ذلك التدخالت واإلجراءات الطبية( حسب مقياس الشدة: 

مدى الوصول/التدخل حسب شدة الحاجة )بالمليون(

األمن الغذائيالحماية

٪٧٪١١٪٩٪٥٪١١ ٪٩ ٪٤٪٦

٪٢٨

٪٧ ٪٧ ٪١١٪٧

٪٤٧

٪١٢٪٩٪٢١

٪٧٢

٪١٣
٪٢٦٪٣١

٪٢٥

٪٤٠
٪٣٦

٪٣٩

٪١

٪٤٥

٪١١

٪٤٢

٪٧٤
٪٧٨٪٧٧٪٨٢

٪٦٣
٪٧٠

٪٤٧ ٪٥٣
٪٦٤

٪٥٤

٪٩٩

٪٤٨

٪٧٨

٪٢١

درجة الشدة (٤-٥-٦)درجة الشدة (٣)درجة الشدة (١-٢)

اإلنعاش 
المبكر وسبل 

العيش

التعليم المساعدة 
الغذائية

المواد 
غير 

الغذائية

المأوىالتغذية المياه 
واإلصحاح 
والنظافة 

الصحية

إجراءات صحية 
وطبية

سبل العيش الحماية
والزراعة

الجهات 
المسؤولة 
عن العنف 
القائم على 

النوع 
االجتماعي

الجهات 
المسؤولة 
عن حماية 

الطفل

مشترك بين 
القطاعات

الجهات 
اإلنسانية 

المسؤولة عن 
اإلجراءات 
المتعلقة 
باأللغام

تنسيق 
المخيمات 

وإدارتها
(مساعدة 
النازحين)

الصحة

الحماية

االستعداد

اإلنعاش المبكر وسبل 
العيش

التعليم

المأوى/ المواد غير 
الغذائية

التغذية

األمن الغذائي

المياه والصرف الصحي 
والنظافة

حصل ٥٫٣ مليون شخص 
مستضعف في المتوسط على 
مساعدات غذائية شهرية في 

جميع أنحاء سورية. 

واستفاد ٢٫٧ مليون شخص 
آخر من المساعدات الزراعية 

خالل عام ٢٠١٨ �

تم الوصول إلى ٢٫٤ مليون طفل 
وامرأة حامل ومرضعة بحاجة 

للمساعدة لتقديم خدمات التغذية 
العالجية والوقائية.

استفادت ٨٣٨٫٤٠٠ فتاة وفتى من برامج منظمة ومستدامة في مجال حماية 
الطفل، بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي.

حصل ٣١٦٫٦٠٠ شخص على المساعدة القانونية، بما في ذلك في قضايا وثائق 
األحوال المدنية والمساكن واألراضي والممتلكات

٤٢٦ مجتمعًا لديهم نوع واحد على األقل من الخدمات المتخصصة في مواجهة 
العنف القائم على النوع االجتماعي

استفاد ٢٫٥ مليون شخص من التوعية بمخاطر المتفجرات

استفاد ٣٫٧ مليون شخص من تدخالت 
اإلنعاش المبكر وسبل العيش، بما في ذلك 

من خالل استعادة إمكانية الوصول إلى 
الخدمات االجتماعية األساسية ومبادرات 

التماسك االجتماعي.

التخزين المسبق ألكثر من ٢٣٫١٠١ مترًا 
مكعبًا من المواد اإلنسانية المشتركة بين 

الوكاالت في مواقع مختلفة داخل سورية 
بهدف االستجابة لالحتياجات الحرجة.

تلبية االحتياجات األساسية والالزمة لنحو ٢٫٤ 
مليون شخص من المواد غير الغذائية، 

وحصل ١٫١ مليون شخص على المساعدة 
في مجال المأوى

استفاد ٤٫٣ مليون طفل وشاب ومعلم 
وموظف تربوي من برامج تعليمية جيدة.

حصل ٦ ماليين شخص على مساعدات مباشرة 
طارئة في مجال المياه واإلصحاح والنظافة. 

واستفاد ما يقرب من ١٣٫٨ مليون شخص من 
دعم شبكات المياه والصرف الصحي والتخلص 

من النفايات الصلبة.

دعمت الجهات الفاعلة اإلنسانية ٢٢٫٨ مليون 
إجراء طبي خالل العام. وتم توفير ١١٫٧ مليون 

جرعة عالج. تم إجراء أكثر من ٥١٧٫٠٠٠ استشارة 
عالجية. وساعدت قابالت ماهرات في ١٥٨٫٠٠٠ 

حالة والدة. وتم إجراء ٨١٫٠٠٠ عملية والدة 
قيصرية على مدار العام.
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الععاعيا   ايتساجاإ 

قطاع الحماية

العمل  ومجموعات  الحماية  قطاع  قدم   ،2018 عام  في 
التابعة له )الجهات المسؤولة عن حماية الطفل وإجراءات نزع األلغام 
خدمة   / تدخل  مليون   8.85 االجتماعي(  النوع  على  القائم  والعنف 
في   ،14 ال  المحافظات  جميع  في  للمساعدة  المحتاجين  لألشخاص 
261 ناحية )96 في المئة(، في 2,471 مجتمعًا، بما يتماشى مع األهداف 
في   94 إلى  الوصول  )تم  اإلنسانية  االستجابة  خطة  في  المحددة 
التدخالت  من  المئة  في   32 ُخصصت  االستهداف،  حيث  من  المئة(. 
للفتيات، و29 في المئة للفتيان، و28 في المئة للنساء، و11 في المئة 
للرجال. ُنفذ حوالي 80 في المئة من التدخالت في النواحي التي يبلغ 
المئة من  مستوى شدة االحتياج فيها 4 و5 و6. وتم تقديم 40 في 
حماية  مرافق  مجتمعية،  )مراكز  ثابتة  منشآت  خالل  من  التدخالت 
العيادات  المدارس،  والفتيات،  للنساء  اآلمنة  المساحات  الطفل، 

الصحية(، و32 في المئة من خالل التوعية واألنشطة المتنقلة.

في عام اتسم بظهور حاالت طوارئ متعددة، استجاب أعضاء قطاع 
التواجد  خالل  من  النازحين  للسكان  إلحاحًا  األكثر  لالحتياجات  الحماية 
آثار  األولي على األرض لتحديد االحتياجات، وإحالة الحاالت، وتخفيف 
االنفصال العائلي غير الطوعي، وتوفير أشكال مبدئية من اإلسعافات 

األولية النفسية، وإبالغ السكان بالخدمات المتاحة. 

واحتفظ القطاع أيضًا بعدد كبير من المرافق وقام بتوسيعها )335 من 
للطفل  المالئمة  والمساحات  االجتماعي  والرفاه  المجتمعية  المراكز 
الحماية  خدمات  توفر  التي  والفتيات(  للنساء  اآلمنة  والمساحات 
المتكاملة في جميع أنحاء البالد، ال سيما في مناطق النزوح الممتد 
المراكز  زاد عدد  المجتمعية.  الحماية  آليات  التركيز على  والعودة، مع 
المناطق  تابعًا في  مركزًا   27 إنشاء  وتم   ،108 إلى   99 المجتمعية من 
وعدد   ،84 إلى   58 من  المتنقلة  الحماية  وحدات  عدد  وزاد  النائية. 
المتطوعين في مجال التوعية من 2.190 إلى 2.810. وقد سمح ذلك 
االحتياجات،  بها  تشتد  التي  المناطق  في  الخدمات  نطاق  بتوسيع 
الحركة  على  المحدودة  القدرة  ذوي  األشخاص  إلى  الوصول  وكذلك 

)كبار السن وذوي اإلعاقة(. 

لتلبية  تدخل  مليون   1.2 من  أكثر  تنفيذ  تم  تحديدًا،  أكثر  وبشكل 
الدعم  ذلك  في  )بما  الحماية  مخرجات  ودعم  المحددة  االحتياجات 
التدريب  صغير/  نطاق  على  المادي  والدعم  واالجتماعي،  النفسي 
المستضعفين،  من  وغيرهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  دعم  المهني/ 
بمن فيهم كبار السن والنساء غير المتزوجات واألسر التي تعيلها نساء، 
المجتمعية(.  المراكز  المتكاملة في سياق  الحماية  أنشطة  من  كجزء 
قانونية  ومساعدة  استشارة   316.600 حوالي  تقديم  تم  وبالمثل، 
بشأن  مشورة  أو  شخصية  مستندات  إلى  يحتاجون  الذين  لألشخاص 
قضايا المساكن واألراضي والممتلكات. ونتيجة لذلك، تمكن األشخاص 

االنجازات  

الععاعيا
والسالمة  التنقل  وحرية  الخدمات،  إلى  أفضل  نحو  على  الوصول  من 

القانونية، وتقلص خطر عدم قدرة المرأة على التمتع بحقوق معينة. 

المناصرة   جهود  الحماية  قطاع  دعم  الحماية،  مركزية  مع  تمشيًا 
األوسع التي تبذلها القيادة اإلنسانية على جميع المستويات من خالل 
 ، السياسات   / التحليل  مذكرات  ذلك  في  بما  المختلفة،  التدخالت 
المحددة،  الطارئة  اإلنسانية  الحاالت  بشأن  المناصرة   ونقاط 
والمساهمات في بيانات األمم المتحدة، والمالحظات العامة للقطاع، 

والتفاعل المباشر مع النظراء.

يمكن االطالع على خريطة الوصول ومجموعات العمل التابعة لقطاع 
http://bit.ly/2VDZObg :الحماية من خالل الرابط التالي

استثمر القطاع / القطاعات الفرعية على نحو متزايد في تعزيز الحماية 
النوع  على  القائم  والعنف  الجنسين  بين  المساواة  منظور  وتعميم 

االجتماعي في االستجابة اإلنسانية في جميع المراكز. 

نزع األلغام

أركان اإلجراءات اإلنسانية  الموافقة على جميع  في عام 2018، تمت 
المتعلقة بنزع األلغام، بما في ذلك إزالة المتفجرات الخطرة، في خطة 
العمل  مجموعة  تمكنت  ذلك،  من  وبتيسير  اإلنسانية.  االستجابة 
اإلنسانية  األنشطة  نطاق  توسيع  األلغام من  نزع  بإجراءات  المختصة 
التحديات المستمرة المتعلقة  الرغم من  المتعلقة بنزع األلغام، على 
بالوصول والعمليات . واستفاد 2.1 مليون شخص من أنشطة التوعية 
احتمال  من  الحد  بقصد  اإلنسانية  المنظمات  نفذتها  التي  بالمخاطر، 
إلى 435.000 شخص  الوصول  تم  الخطرة، كما  التفجير  وقوع حوادث 
آخرين من قبل مقدمي الخدمات العامة، مثل وزارة التعليم، بالشراكة 
أن  الرغم من  البالد. وعلى  أنحاء  اإلنسانية في جميع  المنظمات  مع 
تنفيذ مسح وإزالة المتفجرات ال يزال في المراحل األولى في مناطق 
مختلفة من البالد، فإن مجموعة العمل المختصة بإجراءات نزع األلغام 
المجتمعات  جميع  إلى  الوصول  على  قدرتها  توسيع  إلى  تتطلع 
إنسانية  معايير  ترسيخ  خالل  من  ذلك  في  بما  للمساعدة،  المحتاجة 
من  للناجين  المقدمة  المساعدة  في  كبيرة  زيادة  طرأت  وإرشادات. 
مثل  المتخصصة،  الخدمات  خالل  من  وأسرهم  المتفجرات  حوادث 
إعادة التأهيل والصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي، وكذلك 
ذوي  األشخاص  ومساعدة  اإلعاقة  مسألة  على  المتزايد  التركيز 

اإلعاقة.

حماية الطفل

قامت مجموعة العمل الخاصة بحماية الطفل بتوسيع نطاق التغطية 
الجغرافية ليشمل الوصول إلى أكثر من 80 بالمئة من النواحي لتقديم 
ومن  المتخصصة.  الطفل  وحماية  المجتمعية  الطفل  حماية  خدمات 
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بين اإلنجازات التي تحققت في عام 2018، زودت الجهات الفاعلة في 
الدعم  بخدمات  وفتاة  فتى   840.000 حوالي  الطفل  حماية  مجال 
بخدمات  وفتاة  فتى   55.000 ونحو  المنظمة،  االجتماعي  النفسي 
متخصصة في حماية الطفل. وال تزال هذه البرامج، التي يتم تقديمها 
الضعف  نقاط  للحد من  الثابتة والمتنقلة، أساسية   الطرق  من خالل 
ودعم  والمجتمعات  األشخاص  لدى  الصمود  على  القدرة  وتعزيز 
واإلهمال  المعاملة  سوء  من  والناجين  للخطر  المعرضين  األطفال 
تعزيز   2018 عام  شهد  الخصوص،  وجه  على  والعنف.  واالستغالل 
للقدرة على االستجابة لحاالت  الطفل  المسؤولة عن حماية  الجهات 
االستجابات  على  التركيز  وزيادة  المتعددة  المتزامنة  الطوارئ 
األعمال  تجنيدهم واستخدامهم في  يتم  الذين  المتخصصة لألطفال 
العدائية واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بما في 

ذلك نظم الرعاية البديلة وتعقب األسر ولم شملها.

العنف القائم على النوع االجتماعي

إلى  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  وتدخالت  خدمات  وصلت 
جميع محافظات سورية )197 ناحية و842 قرية( مع زيادة عدد الجهات 
الفاعلة إلى ما يقرب من ضعف العدد المسجل في عام 2017. قامت 
119 جهة فاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي )مقارنة 
النوع  على  القائم  العنف  من  الناجيات  بدعم   )2017 عام  في   73 ب 
الخدمات  خالل  من  للخطر  المعرضات  الفتيات  والنساء  االجتماعي 
وأنشطة  واالجتماعي(،  النفسي  والدعم  الحاالت  )إدارة  المتخصصة 
التوعية والتمكين. استمر بناء قدرات الجهات الفاعلة في مجال العنف 
خدمات  توقيت  وحسن  جودة  لضمان  االجتماعي  النوع  على  القائم 
االستجابة، وكذلك فعالية تدخالت الوقاية. وقد وضعت استراتيجيات 
الصحة  مجاالت  في  المراهقات  الفتيات  احتياجات  لتلبية  محددة 
الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي. وعالوًة على 
ذلك، أقامت مجموعة العمل الخاصة بالحماية من العنف القائم على 
الصحية  الرعاية  لزيادة  الصحة  قطاع  مع  شراكًة  االجتماعي  النوع 
الرجال  فيهم  )بمن  الجنسي  العنف  من  الناجين  لجميع  المتخصصة 
القائم على  العنف  المتخصصة في مجال  الخدمات  بدمج  والفتيان(  
الصحية. قدمت مجموعة  المرافق  العديد من  االجتماعي في  النوع 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  بالحماية  الخاصة  العمل 
الطارئة خالل  النوع االجتماعي  القائم على  العنف  استجابات لحاالت 
النزوح المفاجئ ودعمت الجهات الفاعلة اإلنسانية بخدمات التخفيف 

من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي.

قطاع الصحة

على مدار عام 2018، أظهرت تقارير أسبوعية واردة من أكثر 
من 1.700 موقع رصد أنه في أعقاب تفشي مرض الحصبة في شهري 
نيسان/أبريل وأيار/مايو، دعمت منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم 
وطنية تم تنفيذها على مرحلتين. تم تطعيم أكثر من 2.6 مليون طفل 
أعلى  من  الحاالت  عدد  وانخفض  الحملة،  هذه  خالل  الحصبة  ضد 
مستوى بلغ 1.176 حالة مشتبه بها أسبوعيًا إلى 80 حالة مشتبه بها 

على  وعالوة   .2108 عام  من  األخيرة  العشرة  األسابيع  في  أسبوعيًا 
أعلنت  شهرًا،   18 استمرت  مكثفة  تطعيم  حملة  أعقاب  في  ذلك، 
منظمة الصحة العالمية في 2 كانون األول/ديسمبر عن إيقاف تفشي 

فيروس شلل األطفال في سورية بنجاح.

في  الوفيات  إجمالي  من   ٪45 في  المعدية  غير  األمراض  تتسبب 
الشركاء في  العالمية  الصحة  سورية. في عام 2018، دعمت منظمة 
مجال الصحة من خالل 174 مجموعة مستلزمات األمراض غير المعدية 
هذه  تحتوي  المتاحة.7  الطرق  وبجميع  المحافظات  جميع  في 
المعدية  غير  األمراض  لعالج  طبية  وأجهزة  أدوية  على  المجموعات 
األكثر شيوعًا، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري 
المزمنة والصحة  التنفسي  الجهاز  الصماء وأمراض  الغدد  واضطرابات 
المجموعات كميات  إجمااًل، وفرت هذه  العصبية.  النفسية والحاالت 
مصاب  مريض   435.000 لعالج  الطبية  واألجهزة  األدوية  من  كافية 
بأمراض غير معدية لمدة تصل إلى سنة واحدة. وعالوة على ذلك، قام 
الشركاء في قطاع الصحة في تركيا بدعم 837 مصابًا بالفشل الكلوي 
ممن يتلقون خدمات غسيل الكلى من خالل 20 منشأة )6.575 جلسة 
موظف   14.400 تدريب  الصحة  قطاع  دعم   ،2018 عام  خالل  شهريًا(. 
أنحاء  جميع  في  المجتمعيين  الصحيين  العاملين  من  و3.000  صحي، 
االستجابة  على  قدرتهم  لبناء  مختلفة  صحية  مواضيع  على  سورية 
لجميع أنواع الطوارئ الصحية واألمراض المحتمل انتشارها. وباإلضافة 
إلى ذلك، استمرت مجموعات قطاع الصحة الفرعية المتخصصة، مثل 
الصحة اإلنجابية والصدمات النفسية وإعادة التأهيل البدني واألمراض 
لتلبية  الالزمين  والدعوة  التقني  الدعم  توفير  في  المعدية،  غير 
جهودهم  دعمت   ،2018 عام  وطوال  المستضعفة.  الفئات  احتياجات 
وعملية  والدة  حالة  و239.520  بدني  تأهيل  إعادة  جلسة   128.274
قيصرية. يمكن االطالع على خريطة وصول قطاع الصحة لعام 2018 
http://bit. التالي:  الرابط  خالل   من  المعلومات  من  والمزيد 

ly/2UJ3P17

قطاع األمن الغذائي

تدخالت  والزراعة  الغذائي  األمن  قطاع  شركاء  نفذ 
األمن  تدهور  دون  حالت  عليها  ومحافظة  للحياة  منقذة  متعددة 
الغذائي للسكان المحتاجين للمساعدة، وفي الوقت نفسه، ساعدت 
في  الغذائي  األمن  على  أثرت  التي  الجفاف  آثار  من  التخفيف  في 

النصف الثاني من عام 2108�

الطارئة  الغذائية  االستجابة  ُقدمت  للقطاع،  األول  الهدف  إطار  في 
من  مفاجئة،  نزوح  عمليات  حدوث  عند  شخص  مليون   1.7 من  ألكثر 
بينهم 1.4 مليون شخص في مواقع يصعب الوصول إليها. وحصل 4.6 
مليون شخص في المتوسط على مساعدات غذائية شهرية؛ وُقدمت 
ذلك  في  بما  شخص،   700.000 لنحو  تكميلية  غذائية  مساعدات 
مساعدة مصممة للتنوع الغذائي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 
مثل النساء الحوامل والمرضعات في أجزاء عديدة من البالد، وكذلك 

سكان المخيمات في شمال شرق سورية.

7. تقرير منظمة الصحة العالمية السنوي لعام 2018
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في إطار هدفي القطاع الثاني والثالث، اللذين يسهمان في اإلنعاش 
حيث  من  حاسمًا  دعمًا  القطاع  قدم  الصمود،  على  والقدرة  المبكر 
الوقت، مثل المدخالت الزراعية والماشية وإصالح الهياكل األساسية 
المتعلقة  تلك  وخاصة  الدخل،  إدرار  وفرص  الحجم  الصغيرة  اإلنتاجية 
 3.3 إلى  القطاع  وصل  التدخالت،  هذه  خالل  ومن  األغذية.  بتصنيع 
مليون شخص. وعالوة على ذلك، عكف القطاع على إعداد استراتيجية 
تكامل تم بموجبها تزويد األسر األكثر ضعفًا التي تلقت مدخالت زراعية 
بحصص غذائية لحمايتها خالل موسم الجفاف. وقد كفل ذلك عدم 
البيع  عمليات  من  كجزء  المقدمة  الزراعية  المدخالت  لبيع  االضطرار 
الستعادة  بنجاح  استخدامها  ويمكن  المالية،  الضائقة  خالل  األخرى 
في  الجفاف  مواجهة  في  مهمًا  مكونًا  تشكل  التي  عيشهم  سبل 
شمال شرق سورية. وُبذلت جهود لجعل األشخاص هم محور استجابة 
القطاع  أصدر  اسفير.  بمعايير  تفي  االستجابة  هذه  وجعل  القطاع 
أرجاء  عم  األسرة  مستوى  على  وتقييم  لالستجابة  توجيهية  مبادئ 
البالد بهدف إعداد اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، ومراقبة 
أسعار كل من المواد الغذائية والزراعية، وتعزيز التنسيق على المستوى 
دون الوطني وتنفيذ مبادرة مؤشرات النتائج التي تعد نافذة مشتركة 
مستوى  وتحليل  القطاع  مستوى  على  التوزيع  بعد  ما  مرحلة  لرصد 
النتائج. ويمكن االطالع على خريطة وصول قطاع األمن الغذائي في 

عام 2018 والمزيد من المعلومات من خالل الرابط التالي: 

http://bit.ly/2GgX6Dy

قطاع االنعاش المبكر وسبل العيش

اإلنعاش  تدخالت  من  شخص  مليون   3.7 حوالي  استفاد 
المبكر وسبل العيش في عام 2018، بما في ذلك من خالل استعادة 
الترابط.  ومبادرات  األساسية  االجتماعية  الخدمات  إلى  الوصول 
البنية  إلى  الوصول  إمكانية  استعادة  من  أسرة   364.834 واستفادت 
بينما استفاد 33.441 شخصًا مستضعفًا  للخدمات األساسية،  التحتية 
من دعم سبل العيش. وفي الوقت نفسه، ساعد شركاء القطاع في 
خلق 55.262 فرصة عمل قصيرة األجل، ودعموا التخلص من 720.324 
في  شخصًا   649.756 إلى  ووصلوا  الصلبة،  النفايات  من  مكعبًا  مترًا 
المجتمعات المحلية للتوعية بالتماسك االجتماعي واألمن المجتمعي. 
والحصول  المبكر  اإلنعاش  قطاع  خريطة وصول  على  االطالع  يمكن 

على المزيد من المعلومات من خالل الرابط التالي:  

http://bit.ly/2Uuu3EZ

قطاع التغذية

التي  التغذوية  والمراقبة  االستقصائية  الدراسات  ُتظهر 
سوء  أن  عام  بشكل   2018 عام  في  سورية  أنحاء  جميع  في  ُأجريت 
التغذية الحاد العام قد ظل بعيدًا عن المستويات الحرجة. وانخفضت 
نسبة األشخاص الذين تم تقييمهم على أنهم يعانون من انعدام األمن 
الغذائي بنسبة 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن 
من  الحد  )مثل  السلبية  التكيف  استراتيجيات  تستخدم  تزال  ال  األسر 
كمية وتنوع الطعام(. ومع ذلك، ازداد سوء التغذية الحاد بين األطفال 

الصورة: اليونيسف
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الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا بشكل سريع في بعض 
المناطق التي تستضيف نازحين جدد وكذلك في بعض المناطق التي 
التي  الفحوصات  أكدت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  إليها.  الوصول  يصعب 
بين  الحاد والمعتدل  التغذية  ُأجريت في عام 2018 أن معدالت سوء 
النساء الحوامل والمرضعات قد زادت إلى أكثر من الضعف في غضون 
عام واحد في العديد من المناطق. يمكن االطالع على خريطة وصول 
http://  :قطاع التغذية والمزيد من المعلومات من خالل الرابط التالي

bit.ly/2Z4dwXd

قطاع التعليم

إلى  للمساعدة  المحتاجين  األطفال  وصول  جودة  تحسنت 
الخدمات التعليمية نتيجة لتدخالت قطاع التعليم في عام 2108. تم 
دعم أكثر من 3.2 مليون طفل في التعليم العام الرسمي، ومن خالل 
دعم المدارس والمعلمين الرسميين، ازداد توفير الخدمات التعليمية، 
ومنع انقطاع األطفال عن الدراسة وفقدان االستثمارات في التعليم 
حتى اآلن، والمساهمة في نتائج الحماية. كما تم تيسير إجراء امتحانات 
حصول  لضمان  المناطق  بعض  في  عشر  والثاني  التاسع  الصفين 
التعليم.8 في  األطفال على شهادات معتمدة واالستمرار في نظام 
متزايدة  بفرص  مستضعف  طفل   520.000 تزويد  وتم   ،2018 عام 
األطفال  ولوقاية  التعلم  استمرارية  لضمان  البديل  بالتعليم  لاللتحاق 
الدراسة والتعرض لخطر متزايد يتمثل في مخاوف  من االنقطاع عن 
الحماية. تم تسجيل أكثر من 100.000 طفل غير ملتحق بالمدارس في 
التعليم  في  االندماج  إلعادة  أعدهم  الذي  الذاتي،  التعلم  برنامج 
المناهج  أساس  على  قائم  الذاتي  التعلم  برنامج  أن  حيث  الرسمي، 
الوطنية السورية ومستويات الصفوف الدراسية. يمكن االطالع على 
خريطة وصول قطاع التعليم والمعلومات ذات الصلة من خالل الرابط 

http://bit.ly/2IgnG1I :التالي

قطاع المياه والصرف الصحي

المياه  شبكات  تدعم  التي  التدخالت  من  مجموعة  أدت 
في جميع أنحاء سورية، والتي تتراوح بين توفير منتجات معالجة المياه 
شبكات  تأهيل  وإعادة  الخفيف  واإلصالح  والصيانة  التشغيل  ودعم 
إمكانية  وزيادة  الشبكات  تدهور  من  مزيد  دون  الحيلولة  إلى  المياه، 
وتظهر  أمانًا.  أكثر  مياه  على  للمساعدة  المحتاجين  األشخاص  حصول 
نتائج تقييمات قطاع المياه واإلصحاح )26.500 أسرة شملتها الدراسة 
االستقصائية في منتصف عام 2018( زيادة طفيفة في إجمالي تغطية 
2018( وحصة  بالمئة في   71 إلى   2017 بالمئة في   65 )من  الشبكات 
المياه المستلمة من الشبكات )من 43 بالمئة عام 2017 إلى 45 بالمئة 
في 2018(. وصل قطاع المياه واإلصحاح إلى 13.8 مليون شخص في 
الشبكات.  مياه  لمعالجة  بمطهرات  تزويدهم  خالل  من   2018 عام 
ويمكن ربط هذا الرقم بمؤشر نتائج تقييمات قطاع المياه واإلصحاح 
لدى 76٪ من  الحر  المتبقي  الكلور  إلى وجود  تشير  التي  لعام 2018، 

األسر التي شملتها الدراسة والتي تلقت المياه من الشبكة، مما يدل 
على أن المياه قد عولجت. يمكن االطالع على مصفوفة نتائج قطاع 
http://bit. التالي:   الرابط  خالل  من  والنظافة  واإلصحاح  المياه 

ly/2Ksy1tu

قطاع المأوى والمواد غير الغذائية

بقيمة  الغذائية تموياًل  المأوى والمواد غير  تلقى قطاع 
 519 البالغة  اإلجمالية  المالية  المتطلبات  مقابل  دوالر  مليون   322
خالل  ومن   .2018 لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  في  دوالر  مليون 
التمويل المتاح، قدم القطاع المساعدة بالمواد غير الغذائية إلى 2.4 
خطة  في  المستهدفين  من   89.4٪ يعادل  ما  وهو  شخص،  مليون 
ساعد  وبالمثل،  الغذائية.  غير  المواد  مجال  في  اإلنسانية  االستجابة 
خطة  في  المستهدفين  من   ٪76.6 أو  شخص،  مليون   1.1 القطاع 
القطاع  قدم  المأوى.  تدخالت  خالل  من  اإلنسانية،  االستجابة 
غير  األساسية  احتياجاتهم  لتلبية  شخص  مليون   2.4 إلى  المساعدة 
الغذائية  غير  بالمواد  شخص  مليون   1.8 تزويد  تم  بينما  الغذائية، 
ومساعدات موسمية وتكميلية في مجال المأوى من أجل حمايتهم 
من الظروف الموسمية القاسية. من بين هؤالء، حصل 390.000 شخص 
في  الخيام  نصب  خالل  من  الطوارئ  حاالت  في  المأوى  دعم  على 
المخيمات ومراكز العبور وأماكن التجمعات التلقائية مع البنية التحتية 
حاالت  في  المأوى  لوازم  ومجموعات  مواد  وتوزيع  بها،  المرتبطة 
قدم  نفسه،  الوقت  وفي  اإليجارات.  دفع  في  والمساعدة  الطوارئ 
القطاع خدمات إعادة تأهيل ورفع مستوى المساعدة المنقذة للحياة 
والمحافظة عليها لتوفير المأوى إلى 204.000 شخص في مراكز اإليواء 
التلقائية وغيرها  التجمعات  المكتملة وأماكن  الجماعية والمباني غير 
من أماكن الطوارئ. وأخيرًا، تم تقديم المساعدة إلى 383.000 شخص 
من خالل الحلول الدائمة في مجال المأوى، بما في ذلك المساعدة 
تقديم  تم  بينما  العامة،  المجتمعية/  والمرافق  التحتية  البنية  في 
المعلومات  خالل  من  شخص   33.000 إلى  اإلحالة  ودعم  المشورة 
المتعلقة بالمساكن واألراضي والممتلكات، وغيرها من التدخالت في 
المأوى  قطاع  وصول  خريطة  على  االطالع  يمكن  المأوى.  مجال 
http://bit.ly/2X2bKUw  :والمواد غير الغذائية من خالل الرابط التالي

 

8. تشمل النتائج عدد األطفال الذين حصلوا على التعليم الرسمي )بما في ذلك المنح الدراسية لدعم امتحانات الصف التاسع والثاني عشر(؛ واألطفال الذين يتلقون الكتب المدرسية أو اللوازم 
المدرسية )بما في ذلك الحقائب المدرسية أو المدرسة في علبة / صندوق أو مجموعات لوازم ترفيهية أو قرطاسية أو مجموعات تنمية الطفولة المبكرة أو لوازم أخرى مماثلة(؛ واألطفال 

الذين يستفيدون من إعادة تأهيل الفصول الدراسية ومساحات التعلم المؤقتة )خيام الفصول الدراسية أو المباني الجاهزة أو الغرف المستأجرة(.
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عن التم نعع لمحا عاما 

لمحة عامة

ع عن التم نع

9. يقوم نظام التتبع المالي بإظهار تدفقات التمويل المتلقاة لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية كما أبلغت عنها الجهات المانحة و/ أو الشركاء. وفي بعض الحاالت، ال يحظى التمويل الوارد 
باإلفصاح الكافي.

10. قطاع الحمايه يشمل: نزع األلغام، حماية الطفل، العنف القائم على النوع االجتماعي

٦٣١٫٩         

٢٦٠٫٨    

٣٥٣٫٢          

 ١١٧٫٥              

 ١٢٤٫٥             

٢١٩٫٢                 

  ١٣١٫٥         

٣٢٫٩    

٢٧٫٦  

 ٢٩٫٩ 

٣٫٧

٠٫٦

٪٦٥
نسبة التمويل

متطلبات التمويل

٣٫٣٦ مليار دوالر
التمويل المتلقى

٢٫١٩ مليار دوالر
المتطلبات غير الملباة

١٫١٧ مليار دوالر

غير ملبى تمويل تم إبالغه لنظام التتبع المالي حتى ١٦ حزيران/ يونيو ٢٠١٩

٥٨٤٫٩

١٧٥٫٨

١٦٦٫٤

١٤٤٫١

١١٥٫٨

٩٦٫٨

٥٤٫٦

٤١٫٢

٣٠٫٤

١٢٫٣

٨٫٦

٠٫٢

٦٥١٫٢

١٠٧٫٢

التمويل الوارد

األمن الغذائي

الصحة

المأوى والمواد غير الغذائية

المياه والصرف الصحي والنظافة

التعليم

الحماية ١٠

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

التغذية

التنسيق

تنسيق المخيمات وإدارتها

الخدمات اللوجستية

االتصاالت في حاالت الطوارئ

قطاع لم يتم تحديده بعد

قطاعات متعدده
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  ايتساجاإ الععاعيا  
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18  �������������������������������������������������������������������������������������� تنسيق المخيمات وإدارتها
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الععاعيا   ايتساجاإ 

الهدف االستراتيجي ١: 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.

ائج  ت ن ال
المشتركة 

ين  ب
القطاعات

مؤشر 
ائج ت ن ال

المحتاجون 
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

القطاع

النازحون 
المستضعفون 

في مواقع 
المالذ األخير 

يحصلون على 
مساعدات 

متعددة 
القطاعات

نسبة 
النازحين في 

مواقع 
المالذ 

األخير الذين 
يحصلون 

على 
مساعدات 

متعددة 
القطاعات

مصفوفة شهريًا٪100٪48٪90٪81
المراقبة 

المتكاملة 
لمواقع النازحين 

وتقييــم 
االحتياجات 

المتعــدد 
القطاعــات 

تنسيق 
المخيمات 

وإدارتها

تلبية االحتياجات 
المنقذة للحياة 

ذات األولية التي 
حددها المجتمع 

المحلي

نسبة 
المجتمعات 

المحلية 
الراضية عن 
المساعدات

تقييــم سنويًا٪83 **٪36٪50-
االحتياجات 

المتعــدد 
القطاعــات

مشترك بين 
القطاعــات

الهدف االستراتيجي ٢: 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.

ائج  ت ن ال
المشتركة 

ين  ب
القطاعات

ائج ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

زمناإلنجازالمستهدفخط األساس ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

القطاع

الحد من تأثير 
المتفجرات 

الخطرة

نسبة 
المجتمعات 

المتضررة التي 
ُأجري بها مسح 

والمتفجرات 
الخطرة التي 

وضعت عليها 
عالمات أو ُأزيلت 
أو تبين أنها خالية 

من المتفجرات 
الخطرة

من يفعل ماذا شهريًا100٪17٪9٪1,1 مليون
أين ومتى، 

وتقارير 
القطاعات

الحماية )الجهات 
المسؤولة 

إجراءات نزع 
األلغام(

نسبة السكان 
المتضررين الذين 

يستفيدون من 
التوعية بالمخاطر

من يفعل ماذا شهريًا81٪38٪24٪8.2 مليون
أين ومتى

الحماية )الجهات 
المسؤولة عن 

إجراءات نزع 
األلغام(

األهداف والمؤشرات واالستهداف  في خطة االستجابة اإلنسانية لعام ٢٠١٨* 

* يرجى مالحظة أنه يتم  الحصول على المعلومات باالعتماد على مؤشرات محددة للقطاعات وتلك المشتركة بين القطاعات.
** يرجى مالحظة أن هذا مزيج من فئات اإلجابات "راضية إلى حد ما، 60 في المئة" و "راضية للغاية، 23 في المئة" كما هو مبين في اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية في سورية لعام 

�2019
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  ايتساجاإ الععاعيا  

هدف الحماية األول: تحسين حماية السكان المتضررين من األزمة من خالل تدخالت الحماية المجتمعية والموجهة بشكل فردي ومن خالل 
جهود الدعوة مع الجهات المسؤولة - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(
1-1 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.

1-1-2 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(

13.3 مليون 
)إجمالي 

المحتاجين إلى 
الحماية(

من يفعل شهريًا79٪1.6 مليون1.2 مليون
ماذا أين 

ومتى

تقديم المشورة / 
المساعدة القانونية 

والتمثيل القانوني في 
المسائل المتعلقة 

بتوثيق / تسجيل الحالة 
المدنية والمسائل 

المتعلقة بالمساكن 
واألراضي والممتلكات 

وفقًا للتشريعات 
الوطنية.

1-2-1 عدد األشخاص 
الذين تلقوا المشورة 

أو المساعدة 
القانونية، بما في 
ذلك توثيق الحالة 
المدنية والمسائل 

المتعلقة بالمساكن 
واألراضي 

والممتلكات 
)تدخالت تراكمية(

من يفعل شهريًا104231٪100-
ماذا أين 

ومتى 

هدف الحماية الثاني: تعزيز الوقاية وتخفيف مخاطر الحماية، واالستجابة لالحتياجات المتعلقة بالحماية من خالل دعم البيئة الوقائية في 
سورية، عن طريق تعزيز تنفيذ القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي ومن خالل المساعدة ذات الجودة والقائمة على المبادئ االنسانية

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(
2-1 أنشطة بناء 

القدرات التي تستهدف 
الجهات الفاعلة في 

المجال اإلنساني 
والسلطات الوطنية / 

المحلية لتحسين تقديم 
خدمات الحماية ذات 

الجودة.

2-1-1 عدد األشخاص 
)العاملين في المجال 
اإلنساني والسلطات 

الوطنية / المحلية( 
الذين يحصلون على 

تدريب )تدخالت 
تراكمية(.

من يفعل شهريًا9,0007,000٪100-
ماذا أين 

ومتى

األهداف والمؤشرات والمستهدفات القطاعية 

قطاع الحماية
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الععاعيا   ايتساجاإ 

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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(
3-1 تقديم خدمات 

متخصصة منقذة 
للحياة وذات جودة في 

مجال الوقاية من 
العنف القائم على 

النوع االجتماعي، بما 
في ذلك إدارة الحاالت، 

والدعم النفسي 
واالجتماعي، وإرساء 

مسارات اإلحالة

3-1-1 عدد 
المجتمعات التي 

لديها نوع واحد على 
األقل من الخدمات 

المتخصصة في 
الوقاية من العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي. 

جميع 
المجتمعات 

المحتاجة 
للمساعدة

من يفعل شهريًا117250٪100
ماذا أين 

ومتى

3-1-2 عدد الخدمات 
المقدمة المتخصصة 
في مكافحة العنف 

القائم على النوع 
االجتماعي.

من يفعل شهريًا85,000163٪100
ماذا أين 

ومتى

3-2 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.

3-2-1 عدد النساء 
والرجال الذين وصلت 

إليهم أنشطة 
التمكين والوقاية من 

العنف القائم على 
النوع االجتماعي 

13.3 مليون 
)إجمالي 

المحتاجين إلى 
الحماية(

من يفعل شهريًا100٪مليون797,000
ماذا أين 

ومتى 

هدف الحماية الرابع: الحد من تأثير مخاطر المتفجرات - يتعلق بالهدف االستراتيجي 2

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(
4-1 الحد من تأثير 

المتفجرات الخطرة
نسبة المجتمعات 

المتضررة التي ُأجري 
بها مسح التلوث 

ووضع عالمات على 
المتفجرات أو إزالتها، 
أو تبين أنها خالية من 

المتفجرات الخطرة

من يفعل شهريًا100٪17٪9٪1.1 مليون
ماذا أين 

ومتى 

نسبة السكان 
المتضررين الذين 

حصلوا على توعية 
بخطر المتفجرات 

شهريًا81٪38٪24٪8.2 مليون

4-2 توفير خدمات 
مساعدة الضحايا لذوي 

اإلعاقة، بمن فيهم 
الناجون من الحوادث 

الناجمة عن المتفجرات.

عدد الناجين من خطر 
المتفجرات الذين 

حصلوا على خدمات 
متخصصة

من يفعل ربع سنويًا18519٪36-
ماذا أين 

ومتى 
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  ايتساجاإ الععاعيا  

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 

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

5-1 حماية الطفل 
المجتمعية متوفرة 

للفتيات والفتيان في 
المواقع المستهدفة

5-1-1 عدد الفتيات 
والفتيان المنخرطين 

في برامج منظمة 
ومستدامة لحماية 

الطفل، بما في ذلك 
الدعم النفسي 

واالجتماعي.

من يفعل شهريًا100٪5.5550,000800,000 مليون
ماذا أين 

ومتى

5-2 توفر خدمات حماية 
الطفل المتخصصة 

)إدارة الحاالت( للفتيات 
والفتيان في المواقع 

المستهدفة.

5-2-1 عدد الفتيات 
والفتيان الذين 

يتلقون خدمات 
متخصصة في حماية 

الطفل من خالل 
إدارة الحاالت

من يفعل شهريًا275,00022,00044,000٪100 )**(
ماذا أين 

ومتى 

5-3 تعزيز قدرة الموارد 
البشرية على االستجابة 
لشواغل حماية الطفل 

في سورية.

5-3-1 عدد الرجال 
والنساء المدربين 

على حماية الطفل 
بما يتماشى مع 

المعايير الدنيا لحماية 
الطفل

من يفعل شهريًا812٪87-
ماذا أين 

ومتى

)*( ما يقدر بنحو 20٪ من آباء األطفال دون سن 18 عامًا بحاجة إلى برامج تربية األطفال
)**( 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

تائج ن خط مؤشر ال
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة التحقق
)المصدر(

عدد النازحين في 
المخيمات والمواقع 
غير الرسمية ومراكز 

اإليواء الجماعية 
الذين يحصلون على 

مساعدة متعددة 
القطاعات

مصفوفة المراقبة المتكاملة شهريًا363,000672,000٪81
لمواقع النازحين وتقييــم 

االحتياجات المتعــدد 
القطاعــات

هدف تنسيق المخيمات وإدارتها الرابع: تعزيز آليات التكيف األسرية والمجتمعية في مواقع النازحين وتطوير استراتيجيات الخروج - يتعلق 
بالهدف االستراتيجي 3

تائج ن خط مؤشر ال
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة التحقق
)المصدر(

التحديد السريع 
للنازحين الذين 
يحتاجون إلى 

مساعدات إنسانية 
منقذة للحياة.

اللمحة العامة عن االحتياجات أسبوعيًا46٪3,1 مليون3,1 مليون
اإلنسانية / خطة االستجابة 

اإلنسانية، مكتب السكان 
والالجئين والهجرة، مصفوفة 

تتبع النازحين التابعة لقطاع 
تنسيق المخيمات وإدارتها



19

الععاعيا   ايتساجاإ 

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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

1-1 توفير المواد غير الغذائية 
األساسية والضرورية )مثل المرتبة / 

الحصيرة، واألغطية البالستيكية، 
البطانيات، البيدونات، أدوات 

المطبخ، المصابيح الشمسية، 
الوقود؛ بما في ذلك النقود / 

القسائم لشراء هذه المواد(.

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

من يفعل شهريًا89٪2.7 مليون1.7 مليون5.4 مليون
ماذا أين 

ومتى

1-2 توفير المواد غير الغذائية 
الموسمية والتكميلية والمساعدة 

في مجال المأوى )مثل المالبس 
الشتوية والوقود وتحسين المأوى 

المخصص لمواجهة فصل الشتاء، 
بما في ذلك النقود / القسائم 

لشراء هذه اللوازم(

عدد األشخاص الذين تلبى 
احتياجاتهم للمساعدة 

الموسمية

من يفعل شهريًا53٪3.3 مليون3.1 مليون5.4 مليون
ماذا أين 

ومتى

1-3 توفير المأوى المنقذ للحياة 
والمحافظ عليها )مثل نصب الخيام 

في المخيمات ومراكز العبور ومراكز 
التجمع العشوائية مع البنية التحتية 

ذات الصلة وتوزيع مواد 
ومستلزمات المأوى في حاالت 

الطوارئ، والمساعدة إليجار المنازل، 
بما في ذلك النقود / القسائم 

لشراء هذه المواد(.

عدد األشخاص الذين تلبى 
احتياجاتهم من المأوى من خالل 

دعم المأوى المنقذ للحياة 
والمحافظ عليها )المؤقت / 

متوسط المدى(

من يفعل شهريًا83٪4.3411467 مليون
ماذا أين 

ومتى

1-4 إعادة تأهيل/تحسين أماكن 
اإليواء المنقذة للحياة والمحافظة 

عليها في مراكز اإليواء الجماعية 
والمباني غير المكتملة ومراكز 
التجمع العشوائية وغيرها من 
األماكن الطارئة )بما في ذلك 

مساعدات عينية، نقدية، قسائم، 
إصالح مادي، إلخ(.

عدد األشخاص الذين تلبى 
احتياجاتهم المؤقتة / متوسطة 

المدى إلى المأوى من خالل 
أنشطة إعادة التأهيل والتحسين

من يفعل شهريًا100٪4.3126167 مليون
ماذا أين 

ومتى

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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

2-1 دعم اإلصالح / إعادة التأهيل 
المستدامة المساكن والبنى التحتية 

والمرافق العامة / العامة ذات 
الصلة للمالكين / المستأجرين / 

األسر المضيفة )يمكن أن يشمل 
المواد، والنقود، والقسائم، والنقد 

مقابل العمل، والعمالة، الخ.(

عدد األشخاص الذين تلقوا 
المساعدة في حلول المأوى 

الدائم، بما في ذلك المساعدة 
في البنى التحتية والمرافق 

المجتمعية / العامة.

من يفعل شهريًا51٪4.390753 مليون
ماذا أين 

ومتى

2-2 توفير المعلومات أو المشورة 
أو دعم اإلحالة المطلوبة بشأن 

قضايا المساكن واألراضي 
والممتلكات المتعلقة ببرامج 

المأوى.

نسبة برامج المأوى التي تتضمن 
المكونات أو التحليل أو 

األنشطة المطلوبة لقضايا 
المساكن واألراضي 

والممتلكات.

من يفعل شهريًا100٪100٪100٪4.3 مليون
ماذا أين 

ومتى
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قطاع األمن الغذائي والزراعة

هدف األمن الغذائي والزراعة األول: تحسين حالة األمن الغذائي لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي حسب تقييمهم من خالل 
توفير المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة للحياة والمساعدة الغذائية المنتظمة المحافظة على الحياة - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 

و3

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

1-1 االستجابة الطارئة لألشخاص 
المستضعفين المتضررين من األزمة 
بتقديم المساعدات الغذائية قصيرة 

األجل من خالل الطرق المناسبة.

عدد األشخاص المتضررين حديثًا 
الذين تلقوا مساعدة في وقت 
االستجابة الموصى به من خالل 
االستجابة في حاالت الطوارئ 

حسب الطريقة.

شهريًا 52٪1.5 مليون 2 مليون 1.5 مليون 
ولكن 

تراكميًا

تقارير من 
يفعل ماذا 
أين ومتى 

من 
الشركاء

1-2 المساعدة الغذائية الشهرية 
للمجموعات السكانية التي تعاني 
من انعدام األمن الغذائي حسب 

تقييمهم من خالل الطرق المناسبة.

عدد األشخاص المستهدفين 
الذين يحصلون على مساعدات 

غذائية منتظمة حسب الطريقة 
)الحد األدنى للتغطية 8 أشهر(

تقارير من شهريًا71٪5.1 مليون 7 مليون 6.5 مليون 
يفعل ماذا 
أين ومتى 

من 
الشركاء

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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

2-1 توزيع المدخالت الزراعية مثل 
البذور واألسمدة والمبيدات 

والمعدات

عدد األسر المستهدفة التي 
تلقت لوازم زراعية ودورات 

تدريبية كنسبة مئوية من 
المخطط له حسب الطريقة

10.5 مليون 
شخص

 350.000
أسرة

350.000 أسرة 
)2.1 مليون(

شهريًا ٪34
ولكن 

تراكميًا

تقارير من 
يفعل ماذا 
أين ومتى 

من 
الشركاء

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

عدد المستفيدين من 
المساعدة الغذائية الذين 

يحصلون على مساعدة زراعية 
سريعة األثر وقصيرة األجل

2-4 عالج المواشي في حاالت 
الطوارئ، والتدريب على الخدمات 
البيطرية )بما في ذلك عامل صحة 

الحيوان المجتمعي(

عدد الرعاة المستهدفين الذين 
تلقوا مساعدة

عدد الحيوانات التي تلقت عالج 
/ لقاحات حسب الطريقة.

 200.000
أسرة

200.000 أسرة 
)1.2 مليون(

شهريًا ٪55
ولكن 

تراكميًا

تقارير من 
يفعل ماذا 
أين ومتى 

من 
الشركاء

2-5 دعم األنشطة المدرة للدخل 
بما في ذلك التدريب المهني

عدد األسر المستهدفة 
المدعومة بأنشطة توليد الدخل 

والتدريب حسب الطريقة 
المناسبة.

 100.000
أسرة

شهريًا 93٪100.000 أسرة
ولكن 

تراكميًا

تقارير من 
يفعل ماذا 
أين ومتى 

من 
الشركاء
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هدف األمن الغذائي والزراعة الثالث: تحسين القدرة على تقديم الخدمات األساسية لتحسين الصالت بسلسلة القيمة من خالل إصالح / بناء 
البنية األساسية اإلنتاجية، فضاًل عن دعم الخدمات - يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

3-1 إنشاء / تعزيز القدرة على توفير 
الخدمات األساسية للمجتمعات 

المحلية بما في ذلك اإلنذار المبكر 
ونظم الحد من مخاطر الكوارث

عدد الفنيين المدربين 

عدد الخدمات األساسية 
المدعومة 

10.5 مليون 
شخص

 200.000
أسرة

شهريًا 21٪200.000 أسرة
ولكن 

تراكميًا

تقارير من 
يفعل ماذا 
أين ومتى 

من 
الشركاء

3-2 دعم إعادة تأهيل البنى التحتية 
االقتصادية / اإلنتاجية ذات الصلة 

من خالل الطرق المناسبة.

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

ذلك(

عدد البنى التحتية االقتصادية 
المستهدفة التي تم إصالحها

شهريًا 61٪1.2 مليون--
ولكن 

تراكميًا

تقارير من 
يفعل ماذا 
أين ومتى 

من 
الشركاء
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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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

1-1 دعم تقديم المشورة في 
المرافق والمجتمعات وتسهيل 

التوعية بشأن تغذية الرضع 
واألطفال الصغار في حاالت 

الطوارئ والتغذية المثلى لألمهات

عدد مقدمي الرعاية )بمن 
فيهم النساء الحوامل 

والمرضعات( الذين تلقوا 
المشورة بشأن تغذية الرضع 
واألطفال الصغار في حاالت 

الطوارئ

من يفعل شهريًا 80٪1,6638,000822,000 مليون
ماذا أين 

ومتى 

1-2 تنفيذ إجراءات التشغيل 
القياسية لبدائل لبن األم 

المستهدفة بهدف منع التوزيع غير 
المناسب

نسبة الشركاء الحاصلين على 
توجيهات بشأن إجراءات 

التشغيل الموحدة.

تقارير ربع سنويًا81850٪6
القطاعات 

والمراكز

1-3 تطوير استراتيجية تغذية الرضع 
واألطفال الصغار في سورية

تطوير استراتيجية تغذية الرضع 
واألطفال الصغار وتأييدها 

بخطة تنفيذ

استراتيجية 
واحدة في إطار 

المنهج 
المتكامل 

لالستجابة 
اإلنسانية في 

سورية

نهاية 01٪100
 2018

قطاع 
المنهج 

المتكامل 
لالستجابة 
اإلنسانية 

في سورية

1-4 توفير مكمالت المغذيات 
الدقيقة للنساء واألطفال للوقاية 

من نقص المغذيات الدقيقة.

عدد الفتيان والفتيات )59-6 
شهرًا( الذين تلقوا مكمالت 
غذائية )مسحوق المغذيات 
الدقيقة، وغيره( لمدة أربعة 

أشهر.

من يفعل شهريًا 41٪1,6 مليون3,1343,000 مليون
ماذا أين 

ومتى 

عدد النساء الحوامل 
والمرضعات الالتي تلقين 

المغذيات الدقيقة، بما في 
ذلك حمض الفوليك وأقراص 

المغذيات الدقيقة لمدة 6 
أشهر.

من يفعل شهريًا30٪1,6132,000791 مليون
ماذا أين 

ومتى

1-5 توفير مكمالت فيتامين أ 
لألطفال من 6 إلى 59 شهرًا 

والنساء المرضعات من خالل 
المرافق الصحية )بشكل روتيني( 

وأثناء الحملة

عدد الفتيان والفتيات )6 - 59 
شهرًا( الذين تلقوا مكمالت 

فيتامين أ مرتين في السنة

من يفعل شهريًا 60٪2,1 مليون1,3 مليون3.1 مليون
ماذا أين 

ومتى 

1-6 الوقاية من سوء التغذية الحاد 
من خالل توفير األغذية المغذية 

المتخصصة لألطفال )6-59 شهرًا( 
من خالل المرافق الصحية 

والمجتمعات المحلية، جنبًا إلى 
جنب مع المساعدات الغذائية 

العامة للنازحين واألشخاص الذين 
يعانون من انعدام األمن الغذائي 

الوخيم.

عدد الفتيان والفتيات الذين 
تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا 
الذين تم الوصول إليهم لتقديم 
المغذيات القائمة على الدهون 

لمدة أربعة أشهر.

من يفعل شهريًا 74٪831,000460مليون
ماذا أين 

ومتى

1-7 الترويج للتنوع الغذائي للنساء 
الحوامل والمرضعات المعرضات 

للخطر من خالل التحويالت النقدية 
والدعم العيني.

عدد النساء الحوامل 
والمرضعات المسجالت في 
برامج التحويالت النقدية أو 
الدعم العيني وفي الوقت 
نفسه، تعزيز التنوع الغذائي

من يفعل شهريًا 13560,000٪100-
ماذا أين 

ومتى
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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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

2-1 دعم الفحص في المرافق 
والمجتمعات المحلية للكشف عن 

سوء التغذية الحاد

عدد الفتيان والفتيات )59-6 
شهرًا( والنساء الحوامل 

والمرضعات الذين تم فحصهم 
للكشف عن سوء التغذية

من يفعل ربع سنويًا68٪1.6 مليون
ماذا أين 

ومتى 

عدد لنساء الحوامل والمرضعات 
الذين تم فحصهم للكشف عن 

سوء التغذية

من يفعل ربع سنويًا30٪1,1788 مليون4,6 مليون
ماذا أين 

ومتى

2-2 دعم عالج األطفال والنساء 
الحوامل المرضعات الذين يعانون 

من سوء التغذية الحاد

عدد الفتيان والفتيات )59-6 
شهرًا( الذين تم عالجهم من 
سوء التغذية الحاد المعتدل

من يفعل شهريًا6615,00030٪81
ماذا أين 

ومتى 

عدد الفتيان والفتيات )59-6 
شهرًا( الذين تم عالجهم من 

سوء التغذية الحاد الوخيم

من يفعل شهريًا1958,000٪100
ماذا أين 

ومتى

عدد الفتيان والفتيات )59-6 
شهرًا( الذين تم عالجهم من 

سوء التغذية الحاد الوخيم 
والمضاعفات الطبية

من يفعل شهريًا26832,000٪41
ماذا أين 

ومتى

عدد النساء الحوامل 
والمرضعات الالتي تم عالجهن 
من سوء التغذية الحاد المعتدل

 من يفعل شهريًا123549,000٪38
ماذا أين 

ومتى

قطاع المياه واإلصحاح

هدف المياه واإلصحاح األول: دعم شبكات المياه والصرف الصحي لضمان استمرار الخدمات لألشخاص المتضررين في سورية - يتعلق بالهدف 
االستراتيجي 3

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

1-1 إصالح وإعادة تأهيل ودعم 
شبكات المياه

العدد التقديري لألشخاص الذين 
يستفيدون من إصالح وإعادة 

تأهيل ودعم شبكات المياه

من يفعل ربع سنويًا56٪8 مليون2,7 مليون14,6 مليون
ماذا أين 

ومتى

1-2 دعم تشغيل وصيانة مرافق 
المياه

العدد التقديري لألشخاص الذين 
يستفيدون من دعم تشغيل 

وصيانة مرافق المياه

من يفعل ربع سنويًا95٪14,6 مليون13,8 مليون14,6 مليون
ماذا أين 

ومتى

1-3 دعم نظم إدارة الصرف الصحي 
والنفايات الصلبة

العدد التقديري لألشخاص الذين 
يستفيدون من دعم نظم إدارة 

الصرف الصحي والنفايات 
الصلبة

من يفعل ربع سنويًا38٪5,5 مليون2,1 مليون-
ماذا أين 

ومتى
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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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

2-1 توزيع المواد غير الغذائية 
األساسية في مجال المياه 

واإلصحاح 

تعزيز النظافة الصحية

عدد األشخاص الذين حصلوا 
على المواد غير الغذائية 

األساسية في مجال المياه 
واإلصحاح 

تعزيز النظافة الصحية

من يفعل شهريًا45٪7,6 مليون1,8 مليون7,6 مليون
ماذا أين 

ومتى

2-2 تحسين إمكانية الوصول إلى 
مرافق وخدمات المياه واإلصحاح 

المنقذة للحياة / الطارئة

عدد األشخاص الذين تحسن 
وصولهم إلى مرافق وخدمات 

المياه واإلصحاح المنقذة للحياة 
في حاالت الطوارئ

من يفعل شهريًا100٪5 مليون5,7 مليون-
ماذا أين 

ومتى

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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

عدد فرص العمل القصيرة األجل 1-1 خلق فرص العمل قصيرة األجل
التي تم خلقها )مثل النقد 

مقابل العمل(؛

تقارير مستمر1325٪81-
مرحلية عن 

تنفيذ 
المشروع

1-7 المساعدة النقدية لألسر 
المستضعفة

عدد األسر المستضعفة )األسر 
التي تعيلها نساء، وكبار السن، 

إلخ( التي حصلت على مساعدة 
نقدية

تقارير عن مستمر1021٪95-
تنفيذ 

المشروع

هدف اإلنعاش المبكر وسبل العيش الثاني: تحسين الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية األساسية واالجتماعية - يتعلق  بالهدف االستراتيجي 3

تائج ن زمناإلنجازالمستهدفخط األساسمؤشر ال ال
ر( توات )ال

وسيلة التحقق
)المصدر(

مبادرات إعادة تأهيل البنية 
التحتية االجتماعية األساسية

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروعشهريًا70375٪87

عدد األسر القادرة على الوصول 
إلى المرافق األساسية

تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروعشهريًا65150٪100

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة التحقق
)المصدر(

2-2 إعادة تأهيل المرافق 
التعليمية

تقارير مرحلية عن مستمر100٪2550-عدد المدارس التي أعيد تأهيلها
تنفيذ المشروع

الدراسات  استقصائية 
والتقييمات

2-7 دعم قدرات ومعدات 
مقدمي الخدمات العامة 

المحليين

عدد المنظمات التي تقدم 
الخدمات المحلية )مقدمي 
الخدمات اإلدارية المحلية؛ 

خدمات اإلرشاد( المدعومة 
)إعادة التأهيل؛ المعدات؛ الدعم 

التشغيلي(

تقارير عن تنفيذ مستمر100٪150-9.9 مليون
المشروع

مقابالت مع 
المستفيدين

2-8 دعم مبادرات توصيل 
الخدمات المحلية )العامة(

عدد المشاريع والمبادرات التي 
تنفذها مؤسسات تقديم 
الخدمات المحلية، والتي 
تستهدف تحسين تقديم 

الخدمات للمواطنين، والتي 
تلقت مساعدة

تقارير عن تنفيذ مستمر30٪100-
المشروع

مقابالت مع 
المستفيدين
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هدف اإلنعاش المبكر وسبل العيش الثالث: دعم التماسك االجتماعي من خالل العمل مع المجتمعات المحلية ومن أجلها - يتعلق  بالهدف 
االستراتيجي 3

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

عدد المبادرات المجتمعية 3-1 دعم المبادرات المجتمعية
المدعومة

تقارير مستمر6٪100--
مرحلية عن 

تنفيذ 
المشروع

عدد مبادرات تعزيز التماسك 
بين النازحين والمجتمعات 

المضيفة

مقابالت 
مع 

المجتمع 
المحلي

قطاع التعليم *

هدف التعليم األول: زيادة الوصول اآلمن والمنصف إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي من قبل األطفال والشباب المتضررين من األزمة )الذين 
تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا( - يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

1-1 تزويد األطفال والشباب ببرامج 
التعليم غير الرسمي )فصول 

المتابعة، وبرامج التعلم الذاتي، 
والتعليم التعويضي، وفصول محو 

األمية والحساب، والمنهج ب(

عدد األطفال )5-17 سنة، فتيات 
وفتيان( المسجلين في التعليم 

غير الرسمي

من يفعل شهريًا96٪1.7200543 مليون
ماذا أين 

ومتى 

1-2 إنشاء وتوسيع وإعادة تأهيل 
)على نطاق صغير( الفصول الدراسية

عدد الفصول الدراسية التي تم 
إنشاؤها أو توسيعها أو إعادة 

تأهيلها

من يفعل شهريًا515٪100-
ماذا أين 

ومتى 

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

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

2-1 تدريب المعلمين وموظفي 
التعليم على التربية الوقائية التي 

تركز على الطفل

عدد المعلمين وموظفي 
التعليم المدربين )نساء ورجال(

على األقل 
180.000

من يفعل شهريًا1257٪100
ماذا أين 

ومتى

2-2 تقديم الحوافز للمعلمين 
وموظفي التعليم

عدد المعلمين وموظفي 
التعليم الذين يحصلون على 

حوافز )نساء ورجال(

على األقل 
180.000

من يفعل شهريًا1014٪100
ماذا أين 

ومتى 
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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

تائج ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

زمناإلنجازالمستهدفخط األساس ال
ر( توات )ال

وسيلة التحقق
)المصدر(

عدد االستشارات الطبية لكل شخص 
محتاج للمساعدة في السنة

سنويًا مع إصدار 100٪1.4 مليون1.8 مليون1.4 مليون
تقارير ربع سنوية 

مؤقتة

من يفعل ماذا أين 
ومتى

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

1-1 تعزيز توفير خدمات الرعاية 
الصحية األولية والثانوية األساسية

من يفعل ربع سنويًا100٪16.5 مليون20.6 مليون11.3 مليونعدد اإلجراءات الطبية
ماذا أين 

ومتى

1-2 تعزيز توفير األدوية األساسية 
واللوازم والمعدات الطبية

من يفعل ربع سنويًا100٪9 مليون11.5 مليونغير متاحعدد جرعات العالج الموزعة
ماذا أين 

ومتى

1-3 زيادة قدرات مقدمي الرعاية 
الصحية وموظفي الرعاية الصحية 

المجتمعية من خالل التدريب )إعادة 
التدريب( على مراقبة األوبئة مع 

التركيز على األمراض المنقولة عن 
طريق المياه

عدد موظفي الرعاية الصحية 
الذين تلقوا التدريب وإعادة 

التدريب

من يفعل سنويًا100٪2016غير متاح
ماذا أين 

ومتى

قطاع التنسيق والخدمات المشتركة 

هدف التنسيق والخدمات المشتركة األول: تقديم دعم فعال للتنسيق على مستوى المراكز ومستوى النهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية 
في سورية وتعزيز قدرة المنظمات اإلنسانية المحلية على االستجابة - يتعلق باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

ائج )األنشطة( ت ن ائجال ت ن المحتاجون مؤشر ال
للمساعدة

خط 
األساس

زمناإلنجازالمستهدف ال
ر( توات )ال

وسيلة 
التحقق

)المصدر(

1-1 تسهيل التنسيق بين 
القطاعات 

عدد المجموعات المشتركة بين 
القطاعات النشطة

محاضر -44٪100-
االجتماعات

1-3 توفير أدوات وموارد لتعزيز 
الوعي المشتركة باألوضاع 

واالحتياجات اإلنسانية وتمكين 
اتخاذ قرارات أكثر استنارة

عدد تقارير االستجابة اإلنسانية 
الشهرية المنتجة في إطار النهج 

المتكامل لالستجابة اإلنسانية 
في سورية

التقرير شهريًا1212٪100-
الشهري 

عدد تقارير الحالة اإلنسانية 
للنازحين التي تم نشرها

التقرير شهريًا1212٪100-
الشهري
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