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حول هذا التقرير

إن األرقام والنتائج الواردة يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 تمثل التحليل المستقل الذي 
نفذته األمم المتحدة وشركائها يف المجال اإلنساين بناًء على المعلومات المتاحة لهم. بينما تهدف 
العمليات اإلنسانية بصورة  بيانات  العامة عن االحتياجات اإلنسانية إىل توفير وتحليل  اللمحة 
متكاملة للمساعدة يف توجيه التخطيط االستراتيجي المشترك، كما أن العديد من األرقام الواردة 
يف ُمجمل الوثيقة ُتعد كلها تقديرات تستند يف بعض األحيان إىل مجموعات من البيانات الجزئية 
وغير المكتملة باستخدام نهج جمع البيانات الذي كان ُمتاًحا يف ذلك الوقت. أعربت الحكومة 
اللمحة  لتوجيه  المستخدمة  التقييم  وطرائق  البيانات  مصادر  بشأن  تحفظاتها  عن  السورية 
العامة عن االحتياجات اإلنسانية وكذلك أيًضا على عدد من هذه النتائج التي انعكست يف خطة 

االستجابة اإلنسانية، وينطبق ذلك على جميع محتويات هذه الوثيقة. 

ال ُتشير التسميات الُمستخدمة يف هذا الدليل وطريقة عرض المواد إىل التعبير عن أي رأي من 
جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو 

لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.

صورة الغالف
© سورية، منظمة غير حكومية وطنية

اطلع على أحدث المستجدات

تنسيق  بمهمة  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  يضطلع 
األزمات  من  المتضررين  حصول  لضمان  اإلنساين  العمل 
إليها،  يحتاجون  التي  والحماية  الضرورية  المساعدات  على 
ُتعرقل وصول  التي  العقبات  التغلب على  كما تعمل على 
وُتمكّن  األزمات،  من  المتضررين  إىل  اإلنسانية  المساعدات 
القيادات أيًضا من إدارة وحشد المساعدات والموارد باعتبارها 

ممثلة للنظام اإلنساين. 

www.unocha.org/syria
twitter.com/ochasyria

اإللكتروين  الموقع  تكون  أن  إىل  اإلنسانية  االستجابة  تهدف 
بهدف  المعلومات،  إدارة  وخدمات  أدوات  لجميع  المركزي 
اللجنة  وأعضاء  المجموعات  بين  المعلومات  تبادل  إتاحة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت التي تعمل يف ظروف األزمات 

المطولة أو المفاجئة.

www.humanitarianresponse.info/syria

القرار من خالل  ُصّناع  األفق"  "اإلنسانية يف  تدعم مجموعة 
األساسية،  اإلنسانية  البيانات  إىل  الوصول  إمكانية  تسهيل 
االحتياجات  حول  المنقحة  المعلومات  أحدث  توفر  حيث 
ذلك  يف  بما  اإلنسانية،  االستجابة  مساعدات  وتسليم 

المساهمات المالية.

https://hum-insight.info

يضطلع مسؤولو خدمة التتبع المايل بمهمة تقديم البيانات 
الجهود  تمويل  عن  مستمرة  بصورة  الُمحدثة  األساسية 
بشكل  تساهم  والتي  العالمي،  الصعيد  على  اإلنسانية 
التركيز  خالل  من  االستراتيجية  القرارات  اتخاذ  يف  أساسي 
على الفجوات واألولويات، مما يساهم يف تقديم المساعدات 

اإلنسانية بصورة فعالة وُمنظمة وبكفاءة كبيرة. 

fts.unocha.org/ * صدر تقرير الرصد الدوري هذا لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 يف 30 ديسمبر/ كانون األول 2020.

لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب 
OCHA الشؤون اإلنسانية

 االستجابــــة اإلنسانيـــــة
"Humanitarian Response"

 نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساني
"Humanitarian Insight"

 خدمة
   التتبع المالي

FTS    

http://fts.unocha.org/
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خريطة سورية المرجعية

- إن الحدود واألسماء الواردة يف هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا لها من طرف األمم المتحدة.
- ال تعترف الحكومة السورية بالحدود أو الخرائط الواردة يف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية أو خطة االستجابة اإلنسانية، كما أنها ال تعترف بمقاييس الخطورة التي حددتها األمم المتحدة وشركائها.
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1,1
مقدمة

تحدد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 اإلطار الذي سوف يستجيب من 
خالله المجتمع اإلنساين لالحتياجات اإلنسانية والحماية يف سورية على نطاق 

واسع طوال عام 2020، وذلك على أساس األولويات التي أمكن تحديدها 
عبر القطاعات وداخلها. تقدم خطة االستجابة اإلنسانية، بناًء على تقييمات 

وتحليالت األمم المتحدة، متطلبات التمويل العاجلة للعمل على تلبية هذه 
االحتياجات. ترتكز خطة االستجابة اإلنسانية على ثالثة أهداف إستراتيجية: 

إنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة وتعزيز الحماية والعمل على زيادة القدرة على 
الصمود. بما أن هذه األهداف متداخلة وغالًبا ما تكون مترابطة، فهي تحقق 

نتائج إيجابية بالنسبة للمتضررين، كما تستلزم تنفيذ إجراءات ُمتضافرة 
من خالل هذه األهداف الثالثة. يعمل الشركاء على تعميم الحماية والتعايف 

المبكر من خالل إطار خطة االستجابة اإلنسانية، بحيث تتسق جهود االستجابة 
اإلنسانية. غالًبا ما يعتمد التقدم الُمحرز نحو تحقيق أحد األهداف على خطوات 

تدريجية تقود لتحقيق هدف آخر. إن تحقيق هذه األهداف مرهون بتوافر 
عاملين هامين وهما؛ إتاحة الموارد الكافية ووجود بيئة عمل مواتية ُتمكِّن 

الشركاء من القيام بأعمالهم. ُتنسق األنشطة اإلنسانية يف إطار خطة االستجابة 
اإلنسانية على المستوى الميداين مع اإلفادة من الجهود الشاملة لتنسيق 

المساعدات عبر مجاالت االستجابة.1

بدأ ورود البالغات عن حاالت اإلصابة بكوفيد19- يف سورية بالتزامن مع وضع 
صياغة مسودة هذا التقرير، مما دفع إىل إنشاء خطط استعداد واستجابة 
متعددة القطاعات لمواجهة وباء كوفيد19-، حيث أمكن تلخيص أولويات 

االستجابة والفجوات والمتطلبات المالية المحورية يف هذه الخطط وأُرفقت 
بخطة االستجابة اإلنسانية هذه.

وضعت األمم المتحدة خطة االستجابة اإلنسانية نيابة عن الشركاء2 2اإلنسانيين 
العاملين يف سورية، وذلك تحت إشراف منسق الشؤون اإلنسانية لسورية 

والمنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية وبدعم من مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

أعد جميع الشركاء خطة االستجابة اإلنسانية بشكل جماعي وبالتشاور مع 
حكومة الجمهورية العربية السورية، وقد َصادق عليها منسق اإلغاثة يف حاالت 

 )182/46/A/RES( 182/46 الطوارئ، بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة رقم
كما تم استشارة األفراد المتضررين خالل عمليات تحديد االحتياجات اإلنسانية 

والتخطيط لتلبيتها.

1 . تدعم األمم المتحدة الجهود المبذولة لضمان استجابة إنسانية منسقة لجميع األشخاص المحتاجين يف سورية، وذلك باستخدام جميع طرق االستجابة ذات الصلة وذلك وفًقا لقرارات مجلس األمن ذات 
الصلة بشأن سورية.

2 . ُتستخدم مصطلحات "المنظمات اإلنسانية" و "الشركاء يف المجال اإلنساين" يف سياق خطة االستجابة اإلنسانية، لإلشارة إىل المنظمات المشاركة يف عمليات االستجابة اإلنسانية بما يتوافق مع اإلطار 
المنصوص عليه يف القرار رقم 182/46 والقرارات الالحقة له للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات اإلنسانية الطارئة لألمم المتحدة. يشمل هذا اإلطار منظمات األمم المتحدة والحركة الدولية 

.)OP9 ,139/73/A/RES ;OP38 ,OP36 ,OP5 ,182/46/A/RES( ،للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات اإلنسانية غير الحكومية ذات الصلة )انظر، على سبيل المثال
3. تعترف الحكومة السورية فقط بالجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية والوطنية بصفتها منظمات غير حكومية بتلك التي قامت بتسجيلها ووافقت عليها، وبالتايل أبلغت األمم المتحدة بذلك. ومع ذلك، وبالتوافًق 

مع قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة، تقر األمم المتحدة بأن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل بحيادية تامة ودوافع إنسانية بحتة يجب أن 
تستمر يف تقديم مساهماتها الكبيرة يف االستجابة اإلنسانية يف سورية، الستكمال تلك الجهود على المستوى الوطني والدويل. )op5 ,182/46/A/RES )1991(,بما يف ذلك يف إطار قرارات مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة 2139 )2014(، 2165 )2014(، 2258 )2015(،2332 )2016(، 2393 )2017(، 2449 )2018( و2504 )2020(.وينطبق هذا على جميع اإلشارات المرجعية إىل هذه المنظمات يف جميع وثائق خطة 
االستجابة اإلنسانية

تقر كل من الحكومة السورية واألمم المتحدة بأن هذه الوثيقة تتعلق 
بالعمليات اإلنسانية والتقنية وال ينبغي تفسيرها على أنها وثيقة سياسية. بينما 
توجد بعض االختالفات بين األمم المتحدة والحكومة السورية يف تفسير بعض 

القضايا، فإن الهدف األساسي لهذه الوثيقة لكال الطرفين يظل ماثاًل يف تقديم 
المساعدات اإلنسانية يف الوقت المناسب وبالشكل المناسب للمحتاجين 

A/( وفًقا للقانون الدويل، بما يف ذلك قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
RES/182/46( وميثاق األمم المتحدة.

تجدد األمم المتحدة التزاماتها بتقديم المساعدات اإلنسانية للمتضررين من 
األزمة يف سورية وفقا للقانون الدويل، كما تضطلع بتنفيذ خطة االستجابة مع 

االحترام الكامل لسيادة وسالمة أراضي واستقالل الجمهورية العربية السورية 
وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 182/46. وتلتزم األمم المتحدة بتنفيذ قرارات 

مجلس األمن أرقام 2139 )2014(، 2165 )2014(، 2191 )2014(، 2258 )2015( 
و2332 )2016( و2393 )2017( و2401 )2018( و2449 )2018( و2504 )2020(. 
سوف تواصل األمم المتحدة وشركاؤها الدعوة إىل المزيد من االحترام للقانون 
الدويل، والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين مع األطراف 

المعنية. 

تعمل بعض المنظمات اإلنسانية يف إطار هذه الخطة بحيث تلبي االحتياجات 
األساسية للسكان المتضررين يف المقام األول، وهي:  وكاالت األمم المتحدة 

وصناديقها وبرامجها،  والهالل األحمر العريب السوري والمنظمات اإلنسانية 
الدولية والمنظمات الوطنية غير الحكومية3 والتي ال تزال ملتزمة بتقديم 

المساعدة اإلنسانية القائمة على االحتياجات وفقاً للمبادئ اإلنسانية 
لالستقاللية واإلنسانية والحياد والنزاهة وتقديم المساعدة دون تمييز بين 

المحتاجين. وبالتايل فُهم يتمتعون بالحماية بهذه الصفة بموجب القانون الدويل.

تقر المنظمات المشاركة يف خطة االستجابة اإلنسانية بأنه يجب عليها أوالً تلبية 
االحتياجات األساسية للسكان المتضررين من خالل جهود الشعب السوري 

ومن خالل مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي والمنظمات 
الوطنية غير الحكومية. يدرك الشركاء أيًضا أنه بموجب القانون الدويل اإلنساين، 

فإن الدولة تتوىل الدور والمسؤولية األساسية يف تقديم المساعدة والحماية 
للمتضررين من األزمة.

تحدد خطة االستجابة اإلنسانية هذه استراتيجية ومبادئ االستجابة اإلنسانية 
والقائمة على االحتياجات يف سورية، بما يتوافق مع قرار األمين العام رقم(( 
A/RES/182/46 ومبادئ القانون الدويل اإلنساين.  سوف ُتنفذ هذه األنشطة 

بالتشاور مع مؤسسات الدولة السورية وفًقا لميثاق األمم المتحدة وقرار 
الجمعية العامة رقم 182/46 وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وسوف 

تخضع إلطار االتفاقيات بين الدولة السورية ووكاالت األمم المتحدة وبرامجها 
والصناديق الخاصة بها.
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4.  فريق عمل األمم المتحدة المعني بالنازحين داخلًيا، اعتباًرا من يوليو / تموز 2019.
5.  فريق عمل األمم المتحدة المعني بالنازحين داخلًيا، اعتباًرا من يوليو/ تموز 2019.

6.مسح لشركاء األمم المتحدة، اعتباًرا من ديسمبر/ كانون األول 2019.
7.  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، اعتباًرا من ديسمبر / كانون األول 2019.

8.  مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، اعتباًرا من ديسمبر/ كانون األول 2019.
9. األونروا اعتباراً من يناير / كانون الثاين 2020.

10.  تحدد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ من خالل التقييمات األسرية المتعمقة التي أجراها برنامج األغذية العالمي وقطاع األغذية والزراعة يف عام 2019 باستخدام منهجية معيارية 
مقبولة عالمًيا لتقييم انعدام األمن الغذايئ.

11.  بينما يحتاج 10.7 مليون شخص إىل المساعدة يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة بشكل عام، إال أنه توجد أيًضا احتياجات خاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة تتعلق بجودة المياه وكميتها )5 
ماليين شخص(، والصرف الصحي )4.7 مليون شخص(، وإدارة النفايات الصلبة )4.7 مليون شخص( فضاًل عن األعباء المالية المرتبطة بشراء إمدادات المياه أو النظافة )7.9 مليون شخص(. يعتمد جميع 

سكان سورية على كيماويات معالجة مياه الشرب التي يوفرها المجتمع اإلنساين. يحتاج 1.4 مليون نازح يعيشون يف مواقع المالذ األخير إىل مساعدة شاملة ومستمرة يف مجال المياه والصرف الصحي 
والنظافة من أجل البقاء )لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية يف سورية 2020(.

٦٫١ مليون 
األشخاص النازحون داخلًيا 
والذين طال أمد نزوحهم ٥ 

٢٩١,٠٠٠
عائدون تلقائياً من النازحين 

داخلياً يف عام ٢٠١٩  ٦ 

٩٦,٢٥٣
الجئ عائد بتنظيم ذايت 

 ٧٢٠١٩

١٫٢ مليون 
النازحون يف مواقع المالذ 

األخير٨ 

٠٫٤ مليون 
الالجئون الفلسطينيون٩ 

٧٫٩ مليــون يعانــون من 
انعدام األمن الغذايئ ١٠

األمن الغذائي

٥٣٪ من المستشفيات و
٥١٪ من المرافق الصحية ال 

تعمل بكامل طاقتها

المرافق الصحية

١٠,٧ مليون شــخص بحاجة إىل المســاعدة 
يف مجــال الميــاه واإلصحــاح والنظافــة، ٣ مليون 

منهم بحاجة ماسة إليها١٠

الميــاه والصرف الصحي والنظافة 

٩٫٨ مليون مســاعدة مباشــرة

١١,٤ مليــون تقديــم خدمات

األشخاص المستهدفون

١١٫٠٦مليون 
أشخاص بحاجة للمساعدة

٣٫٤ مليار 

التمويــل المطلوب (دوالر أمريكي) 

الهدف االســتراتيجي ١

انقاذ األرواح
تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة إىل األشخاص األكثر ضعفاً، مع التركيز على أولئك الموجودين يف المناطق التي تشتد بها االحتياجات

الهدف االســتراتيجي ٢

تعزيز الحماية
تعزيز الوقاية من مخاطر الحماية والتخفيف من آثارها، واالستجابة لالحتياجات المتعلقة بالحماية من خالل دعم بيئة الحماية يف سورية عن طريق تعزيز تطبيق القانون الدويل 

والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ومن خالل المساعدة عالية الجودة والقائمة على المبادئ

الهدف االســتراتيجي ٣

زيــادة القــدرة علــى الصمود وإمكانية الحصول على الخدمات
زيادة قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود عن طريق تحسين إمكانية الحصول على فرص سبل العيش والخدمات األساسية، وخاصة بين األسر والمجتمعات المحلية 

األكثر ضعفاً المساعدة عالية الجودة والقائمة على المبادئ

األشــخاص المحتاجون للمساعدة

خطة االستجابة اإلنسانية
لمحة سريعة 4
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1.2
االحتياجات اإلنسانية

تعرض السياق اإلنساين للمزيد من التحديات بسبب االنكماش االقتصادي غير 
المسبوق يف سورية خالل عام 2020 والذي كان له آثاًرا عميقة على المستوى 
االقتصادي على نسبة كبيرة من السكان. لقد أدت هذه المصاعب االقتصادية 

إىل الكشف عن الهشاشة الموجودة ُمسبًقا وبشكل أساسي يف االقتصاد 
السوري والتي تفاقمت بسبب الصدمات المتعددة على مدى االثني عشر 

شهًرا الماضية، ويشمل ذلك األزمة المالية اإلقليمية – وقد كان أهمها األزمة 
المصرفية يف دولة لبنان المجاورة، فضاًل عن تطبيق اإلجراءات االحترازية لوباء 
كوفيد19-، وفرض اإلجراءات القسرية الجديدة بصورة واسعة من جانب واحد، 

مما أدى إىل زيادة تعقيد عمليات الشراء وفرض القيود أمام تحويل األموال إىل 
الشركاء العاملين داخل سورية. يحتاج نحو 11.1 مليون شخص بشكل عام 

إىل الوصول إىل أحد أشكال المساعدات اإلنسانية خالل عام 2020، ويشمل هذا 
الرقم 4.7 مليون شخص ُيقدر أنهم يف حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية12.  ال 
يزال نحو 6.1 مليون شخص نازحين داخلًيا مع دخول األزمة عامها العاشر13.  

كما اضطر 5.6 مليون شخص للفرار من ديارهم، حيث وصل معظمهم إىل 
كثر من 1.8 مليون حالة نزوح سكاين  البلدان المجاورة، وقد رصدت التقارير أ
داخل سورية 14.   كما تعرضت البنية التحتية المدنية مثل المدارس وأنظمة 

إمدادات المياه والمرافق الصحية والبنية التحتية لإلسكان ألضرار جسيمة 
أو تلوث من مخاطر المتفجرات، وال يزال الكثير منها يف حالة سيئة أو لم 

يخضع لعمليات اإلصالح والترميم. بالنسبة للمناطق التي هدأت فيها وتيرة 
األعمال العدائية 15 ، ال تزال الحياة تمثل صراًعا يومًيا بسبب الفرص المحدودة 

للوصول إىل الخدمات األساسية وفرص كسب العيش، وزيادة الصعوبات 
المالية وضعف القدرة على التكيف مع هذه الصعوبات. تشير التقديرات إىل 
كثر من 80 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر16.  من المتوقع  أن أ

أن تؤدي الصدمات االقتصادية األخيرة إىل المزيد من االنتكاسات أمام إمكانية 
كثر ُعرضة للمخاطر. ال  تعايف الشعب السوري مما يجعل الكثيرين منهم أ

يزال الماليين من النساء واألطفال والرجال يعتمدون على المساعدة اإلنسانية 
كشريان الحياة الحيوي ولتلبية احتياجاتهم األساسية17. 

العواقب اإلنسانية المتعلقة بالسالمة الجسدية والنفسية

ال يزال العديد من السوريين يعانون من وقوع األعمال العدائية المحلية بصورة 
متزايدة ومكثفة والتي ُتسفر عن نزوح العائالت من منازلها وُتودي بحياة 

المدنيين وتضر بالبنية التحتية األساسية وتدمرها وُتحد من حرية الحركة. نزح 
كثر من ثالث مرات، حيث  ما يقرب من 40 بالمائة من العائالت النازحة داخلًيا أ

أدت كل مرة من مرات النزوح إىل تضاؤل قدرة النازحين على التكيف والصمود. 
ارتفعت أعداد النزوح المتكرر بشكل خاص بالنسبة للنازحين داخلًيا يف الشمال 
الغريب وشمال شرق سورية، بينما ُسِجَلت أغلب حركات النزوح التي تبلغ 1.8 

كثر من 400 ألف شخص يف الشمال الغريب  مليون يف عام 182019،   حيث نزح أ
بين مايو/ أيار وأغسطس/ آب 2019، والعديد منها حاالت نزوح متكررة. اضطر 
بعض هؤالء النازحين للنزوح مرة أخرى بعد بضعة أشهر، وقد شكلوا جزًءا من 

كثر من 950 ألف شخص فّروا من األعمال العدائية الُمتصاعدة يف جنوب  أ
إدلب وتحركوا يف الغالب شمااًل على الحدود التركية السورية خالل الفترة من 
كثر  1 ديسمبر/ كانون األول 2019 حتى نهاية فبراير/ شباط 192020.  اضطر أ

من 250 ألف شخص إىل الفرار من منازلهم يف الشمال الشريق، خالل فترة 
كثر من 75 ألف شخص  كتوبر/ تشرين األول 2019، مع بقاء أ أسبوعين يف أ

من النازحين بعد انتهاء فترة األسبوعين، كما سعى 15,750 سوري إضايف إىل 
الحصول على المأوى والحماية الدولية يف العراق20.  

لجأ العديد من هؤالء النازحين إىل مواقع المالذ األخير وذلك باإلضافة إىل العدد 
الكبير بالفعل من النازحين الذين يعيشون يف هذه المواقع، أي التي ُتعد بشكل 

كز الجماعية التي يكون فيها المأوى  أساسي من التجمعات العشوائية والمرا
ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة دون المستوى، حيث ترتفع يف 

المقابل المخاطر الصحية ومخاطر الحماية. ارتفع عدد النازحين يف مواقع المالذ 
األخير والمخيمات بصورة إجمالية تبلغ 42 بالمائة يف عام 2019 مقارنة بعام 

كثر من 1.4 مليون نازح21.   2018، واعتباًرا من فبراير/ شباط 2020 بلغ العدد أ

على الرغم من أن معدالت الحاالت المرضية بالنسبة إىل األمراض المنقولة عن 
طريق المياه ظلت مستقرة نسبًيا خالل عام 2019، فقد زادت معدالت اإلسهال 

الحاد الكلي بنسبة ثمانية بالمائة عن العام السابق22.   كما ارتفعت حاالت 
اإلصابة بداء الليشمانيا  حيث بلغت نسبة الحاالت المرضيةيف العدد المطلق( 

16,310)وبزيادة بنسبة 14 بالمائة مقارنة بعام 2018(23.  

12.  يرجى مراجعة القسم 1.4 والملحق للتعرف على طرق حساب األشخاص المحتاجين بين القطاعات.
13.  فريق عمل األمم المتحدة للسكان، يوليو/ تموز 2019

14.  فريق عمل األمم المتحدة المعني بالنازحين، ديسمبر/ كانون األول 2019.
15.  تؤكد الحكومة السورية أن كلمة "نزاع" ال تنطبق بدقة على الوضع يف البالد وأن الوصف الموضوعي له هو "أزمة ناشئة عن الحرب على اإلرهاب". ومع ذلك، فإن العديد من قرارات مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة، مثل القرار )S/RES/2449 بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون األول 2018و القرار S/RES/2401(( بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2018 وقرارات الجمعية العامة مثل القرار) )A/RES/182/73بتاريخ يناير/ كانون 

الثاين 2019( والذي استخدم هذا المصطلح فيما يتعلق بالوضع يف سورية.
16.  تختلف تقديرات األرقام المتعلقة بالفقر يف سورية. يف عام 2016، قدرت "إسكوا" أن 83.4 بالمائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. راجع اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة: سورية يف حالة حرب: بعد 

خمس سنوات 2016، قدر المركز السوري لبحوث السياسات. يف عام 2019هذا الرقم بنسبة 93.7 يف المائة. راجع المركز السوري لبحوث السياسات: األمن الغذايئ والنزاع يف سورية، يونيو / حزيران 2019.
17.  قدمت القطاعات اإلنسانية العاملة البيانات الواردة يف هذا القسم. وقد أعربت الحكومة السورية عن تحفظاتها على هذه النتائج. ينطبق هذا على جميع أجزاء الوثيقة.

كثر من 67 يف المائة من  18.  مسح لشركاء األمم المتحدة، نوايا النازحين داخلًيا السابقة والحالية والمستقبلية، ديسمبر/ كانون األول 2019؛ فريق عمل النازحين داخلًيا، ديسمبر/ كانون األول 2019. أفاد أ
النازحين داخلًيا يف الشمال الشريق و 71 يف المائة من النازحين داخلًيا يف الشمال الغريب بحدوث حاالت نزوح متعددة.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-  :19.  التطورات األخيرة يف شمال غرب سورية، تقرير الحالة رقم 9، 26 فبراير/ شباط 2020. متوفر على الرابط التايل
.recentdevelopments-northwestern-syria-situation-11

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ochasyria-:20.  األثر اإلنساين للعملية العسكرية يف شمال شرق سورية، تقرير حالة رقم 12، 1-19 نوفمبر/ تشرين الثاين 2019، متاح على الرابط التايل
situation-report-12-humanitarian-impact-military-operation

21.  قطاع تنسيق وإدارة المخيمات، مارس/ آذار 2020.
22.  نظام اإلنذار المبكر واالستجابة )EWARS( - شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة )EWARN( لسورية بأكملها 2018-2019.

23. المرجع نفسه.

 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-recentdevelopments-northwest
 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-recentdevelopments-northwest
 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-recentdevelopments-northwest
 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-recentdevelopments-northwest
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ochasyria-situation-report-12-humanitarian-impact-
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ochasyria-situation-report-12-humanitarian-impact-
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ochasyria-situation-report-12-humanitarian-impact-
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يعيش نحو 11.5 مليون شخص يف مناطق ملوثة بمخاطر المتفجرات، مما 
يعرضهم لمخاطر كبيرة وذلك استناًدا إىل البيانات المتاحة. 24  حيث عاىن 57 
بالمائة من أولئك الذين نجوا من التعرض لمخاطر المتفجرات يف عام 2019 

من إصابتهم باإلعاقة مدى الحياة. 25  ُيقدر أن نحو 3.1 مليون شخص يعيشون 
بإعاقات دائمة. 26  تستمر األزمة يف التأثير على الصحة النفسية للمتضررين 

من النزوح الجديد والمطول والتعرض للعنف وفقدان الدخل وتعذر الوصول 
إىل الخدمات األساسية، والتي تمس صغار السن من النازحين على وجه 

الخصوص: أفادت نسبة 42 بالمائة من األسر التي شملتها الدراسة عن تواتر 
ظهور عالمات الضيق النفسي واالجتماعي لدى األطفال – مثل الكوابيس 

والحزن الدائم والقلق، من بين عدة أمور أخرى خالل الثالثين يوًما الماضية، 
مما ُيشير إىل أن العديد من الفتيات والفتيان يف هذه المناطق يعانون من حالة 

معاناة مطولة. 27  

يعاين نصف مليون طفل من سوء التغذية المزمن، كما يعاين 137 ألف طفل 
آخر دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، مما يزيد من تعرضهم لألمراض 
والوفيات التي يمكن الوقاية منها. 28  زادت معدالت سوء التغذية لدى األمهات 

بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بعام 2019، وبصفة خاصة يف شمال غرب 
سورية حيث كان سوء التغذية الحاد سائًدا يف 21 بالمائة من النساء الحوامل 
والمرضعات النازحات بالتزامن مع كتابة هذا التقرير، 29 كما تتجه معدالت فقر 

الدم نحو االرتفاع. واحدة من كل ثالث نساء من الحوامل والمرضعات مصابة 
بفقر الدم، مما يؤدي إىل ضعف نمو الجنين داخل الرحم، وارتفاع حاالت الحمل 

عالية الخطورة ومضاعفات الوالدة. يعاين واحد من كل أربعة أطفال من عمر 
6-59 شهًرا من فقر الدم، واألصغر سًنا منهم األكثر تضرًرا، حيث يعاين 42 ٪ من 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهًرا من فقر الدم. 30  ارتفعت نسبة 

األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ 22 بالمائة، حيث ارتفع من 
6.5 مليون يف عام 2019 إىل 7.9 مليون شخص يف عام 2020. 31 

العواقب اإلنسانية المتعلقة بالحماية

ال زالت توجد مخاطر حماية جسيمة وعديدة ومتداخلة يف كثير من األحيان، 
وتشمل هذه المخاطر اإلجراءات التي تؤدي إىل وقوع إصابات يف صفوف 

المدنيين )قتلى وجرحى( والتي تشير إىل انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، 
كما تشير بالتحديد لتجاهل مبادئ التكافؤ واالختالف والتدابير الوقائية، حيث 
تتواصل الهجمات بال هوادة على البنية التحتية المدنية مثل المرافق الصحية 

وإمدادات المياه ومنشآت التعليم وعلى العاملين مما ُيحد من قدرات السكان 
على الوصول إىل الخدمات الحيوية. وقع 85 هجوًما خالل عام 2019 على مرافق 

الرعاية الصحية والعاملين فيها، كما ُسجلت 157 حالة اعتداء على المدارس.

ُيقدَّر أن نحو 2.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة عشر ال 
ينتظمون يف الدراسة يف المدارس32  ويواجهون مخاطر حماية عالية تتعلق بزواج 

األطفال والمشاركة يف عمالة األطفال، بما يف ذلك أسوأ أشكال المخاطر مثل 
التجنيد من بين عدة أمور أخرى. 33 يعاين واحد من كل ثالثة أطفال من النازحين 

من اآلثار الجسدية والنفسية للنزوح التي  تؤثر على نمو الفرد وتعليمه بصورة 
سلبية.  يف عام 2019،  كان 23 بالمائة من ضحايا حوادث التعرض لمخاطر 

المتفجرات من األطفال، منهم 42 بالمائة أصيبوا أو ُقتلوا أثناء اللعب. 34

إن فقدان الوثائق المدنية أو عدم وجودها غالًبا ما يمثل حاجًزا أمام ممارسة 
الحقوق يف اإلسكان واألرض والممتلكات وحرية التنقل، والتي يشير إليها 

السكان المتضررون على أنها مبعث قلق كبير يعرقل الحصول على المساعدة 
والخدمات. إن عدم حيازة المأوى أو السكن غير اآلمن بسبب االفتقار إىل الوثائق 

المدنية يؤدي إىل المزيد من العواقب الجسدية والنفسية اإلضافية على 
المجتمعات، مما يتركهم يف كثير من األحيان دون خيارات ُمتاحة سوى اإلقامة 

يف أماكن غير آمنة أو مباٍن دون المستوى المقبول أو يف مواقع المالذ األخير. 
تتفاقم أيًضا الصعوبات االقتصادية والخسارة الكبيرة يف القوة الشرائية بسبب 

انخفاض قيمة الليرة السورية بحيث لم يعد أمام السكان المتضررين خيار 
كبر  سوى اللجوء بصورة متزايدة إىل آليات التكيف السلبية، والتي تؤثر بشكل أ

على النساء والفتيات، ويشمل ذلك زواج األطفال/ الزواج القسري وأشكال 
أخرى مختلفة من صور العنف القائم على النوع االجتماعي.

ويف الوقت نفسه، ال يزال نحو 95 بالمائة من 438 ألف الجئ فلسطيني يف 
سورية يتأثرون بصور مختلفة بالعوامل المذكورة أعاله وسوف يستمرون يف 

المعاناة من  الضعف الشديد خالل عام 2020.

التبعات اإلنسانية المتعلقة بمستويات العيش

أدت سنوات األزمة إىل تفاقم سوء الظروف المعيشية  لمعظم السوريين 
بسبب االنخفاض الكبير يف توافر الخدمات األساسية والوصول إليها وتدمير 

البنية التحتية لإلسكان وفقدان ُسُبل العيش وانخفاض القوة الشرائية نتيجة 
كز الرعاية  للتدهور االقتصادي. تعمل 53 ٪ من المستشفيات و51 ٪ من مرا

كثر من  الصحية األولية فقط يف جميع أنحاء سورية بكامل طاقتها. 35  يضطر أ
ثمانية مليون شخص إىل االعتماد على مصادر مياه بديلة وغير آمنة يف كثير 
من األحيان لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، مما يزيد من مخاطر 

الصحة العامة، حيث تؤكد المؤشرات الخاصة بتوافر المياه وجودتها للنازحين 
داخلياً أنها األسوأ وبصفة خاصة يف شمال غرب وشمال شرق سورية. 36 ارتفع 
عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل المساعدة يف الوصول إىل المأوى بنسبة 20 

كثر من 5.5 مليون يف عام 2020،  بالمائة، أي من 4.7 مليون يف عام 2019 إىل أ
إذ ُيعزى هذا االرتفاع إىل فقدان رأس المال وتدمير البنية التحتية لإلسكان 

وتدهور ظروف المأوى يف 238 موقًعا من إجمايل 272 ناحية.  والتي تفاقمت 
بسبب حجم النزوح الجديد خالل عام 2019، والنزوح المطول وحركات العودة 

واالستجابة المحدودة للغاية للمأوى .37

24. منطقة مسؤولية األعمال المتعلقة باأللغام، نوفمبر/ تشرين الثاين 2019.
25.  المرجع نفسه. 

26. مسح شركاء األمم المتحدة: اإلعاقة، االنتشار والتأثير، 2019
27.  مسح لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات لألسر، 2019. توزيع السكان: 34 يف المائة نساء و27 يف المائة رجال و11 يف المائة من الفتيات و9 يف المائة من الفتيان.

28.  قطاع التغذية، نوفمبر/ تشرين الثاين 2019
.)MUAC( 29.  مجموعة التغذية تركيا، فبراير/ شباط /2020. فحص 2005 امرأة حامل ومرضع، واستند المسح إىل محيط منتصف العضد

)SMART( 30.  مسح الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والتحوالت
31.  األمن الغذايئ وقطاع الزراعة الموحد، ديسمبر/ كانون األول 2019.

32.  تشير دراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم إىل أن 1.1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6-14 سنة خارج المدرسة.
https://www.unicef.org/mena/reports/syria-crisis-fast-facts  :33.  اليونيسف، حقائق سريعة عن األزمة السورية. متوفر على الرابط التايل

34.  منطقة مسؤولية األعمال المتعلقة باأللغام، ديسمبر/ كانون األول 2019
35.  منظمة الصحة العالمية، نظام مراقبة توفر الموارد والخدمات الصحية يف سورية بأكملها، الربع الرابع من عام 2019

36. مسح المياه والصرف الصحي والنظافة )على مستوى الدولة(، 2019؛ مسح المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للنازحين داخلياً يف مواقع النازحين يف الشمال الغريب والشمال الشريق، 2019.
37.  قطاع المأوى / المواد غير الغذائية، نوفمبر / تشرين الثاين 2019.

 https://www.unicef.org/mena/reports/syria-crisis-fast-facts 
 https://www.unicef.org/mena/reports/syria-crisis-fast-facts 
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األشخاص المحتاجون طبًقا للسنوات
2020 - 2012

كثر من نصف عدد النازحين داخلًيا ألكثر من خمس  استمرت فترة نزوح أ
سنوات، 38  حيث يحتاج الكثير منهم إىل الوصول إىل الخدمات األساسية بصورة 

ُمستدامة ودعم ُسُبل العيش. إن تدهور الوضع االقتصادي الناجم بشكل 
رئيسي عن األزمة الممتدة والخسارة الناجمة عن الصراعات المسلحة والتي 
أثرت سلًبا على األصول االقتصادية وأدت لنقص االستثمار وخلق المزيد من 
الضغوط الناجمة عن التدابير القسرية األحادية الجانب، وتفاقم الوضع بسبب 

األزمة المالية يف لبنان المجاورة، جميعها ساهمت يف استمرار فقدان ُسُبل 
العيش وانخفاض القوة الشرائية لألسر. 39 إن االنخفاض المستمر لقيمة 

كثر من نصف قيمته يف السوق غير الرسمي منذ  الليرة السورية، والذي فقد أ

كتوبر/ تشرين االول 2019، ووصل إىل مستوى منخفض ُيقدر بنحو 1250 ليرة  أ
سورية لكل دوالر أمريكي يف يناير/ كانون الثاين 2020، مما أدى إىل انخفاض 
القوة الشرائية. ساهمت هذه العوامل مجتمعة، من بين أمور أخرى، يف زيادة 

عدد المتضررين الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ، ومن المرجح أن يؤدي 
ذلك إىل تفاقم الفقر والتضخم ومستويات أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية 

األساسية خالل عام 2020. 40

38.  استطالع شركاء األمم المتحدة، النازحين: نوايا الماضي والحاضر والمستقبل، ديسمبر/ كانون األول 2019.

39.  استطالع شركاء األمم المتحدة، النازحين: نوايا الماضي والحاضر والمستقبل، ديسمبر/ كانون األول 2019.
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-country-office- : 40.  برنامج الغذاء العالمي، نشرة مراقبة أسعار السوق يف سورية، العدد 60، نوفمبر / تشرين الثاين 2019. متوفرة على الرابط التايل

كتوبر / تشرين األول وحده، ارتفع متوسط السعر الوطني للخبز العام بنسبة  marketprice- watch-bulletin-issue -60--november-2019 يف عام 2019، تعرضت العائالت الرتفاع كبير يف أسعار الخبز والوقود. يف أ
14 يف المائة، ليصل إىل 67 ليرة سورية للقطعة. بين وأبريل / نيسان 2018 ونفس الفترة من عام 2019، ارتفع سعر الوقود يف السوق غير الرسمي من 225 ليرة سورية للتر إىل 600 ليرة سورية للتر.

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠١٩

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠٢٠

خطة االستجابة اإلنسانية يف سورية
لعام ٢٠١٢

خطة االستجابة اإلنسانية
يف سورية لعام ٢٠١٣

خطة االستجابة
اإلنسانية يف
سورية لعام

٢٠١٤

خطة االستجابة
االستراتيجية
لعام ٢٠١٤

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠١٨

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠١٧

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠١٦

كانون االول  ٢٠١٩كانون االول  ٢٠١٨أيلول ٢٠١٧أيلول ٢٠١٦أيلول ٢٠١٥كانون األولأيار أيلولنيسانكانون األولأيلولحزيران

بالماليينبحاجة ماسة للمساعدةمحتاجون للمساعدة بالماليين

٢.٥ ١

٨.٧٥.٧٥.٦

٤.٦٥
٥

٤
٦.٨

٩.٣١٠.٨
١٢.٢

١٣.٥١٣.٥١٣.١
١١.٧١١.٠٦

http://: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-country-office-marketprice- watch-bulletin
http://: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-country-office-marketprice- watch-bulletin
http://: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-country-office-marketprice- watch-bulletin
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1,3
إنجازات وفجوات االستجابة 

اإلنسانية خالل 2019
 ال يزال السوريون أنفسهم ُيعتبرون هم المستجيبون الرئيسيون لألزمة 

اإلنسانية يف سورية، وذلك من خالل تنظيمات دعم األسرة والمجتمع 
والمنظمات غير الحكومية اإلنسانية المحلية ومؤسسات الدولة على 

المستويين المركزي والمحلي، واستكماال لهذه الجهود، نفذت المنظمات 
كبر عمليات االستجابة اإلنسانية يف العالم. مع استمرار  اإلنسانية الدولية إحدى أ
األزمة، تظل قدرة الناس على العمل اإلنساين والجهود الوطنية وحدها غير كافية 

لتلبية االحتياجات التي ال يمكن الحد منها إال من خالل تقديم المساعدات  
كثر كرامة  اإلنسانية. يظل توفير االستثمارات الكافية من خالل حلول أ

واستدامة، بهدف الحد من االعتماد على المساعدة اإلنسانية وزيادة القدرة على 
الصمود يمثل فجوة رئيسية يف االستجابة بسبب عدم كفاية الموارد.

جاء الدعم الدويل لسورية خالل عام 2019 كبيًرا، حيث أمكن جمع 2.1 مليار 
دوالر( 64.1 بالمائة)41  من متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية بحلول نهاية 
العام .بفضل هذا الدعم تمكنت المنظمات اإلنسانية يف سورية من مواصلة 

تقديم استجابة إنسانية ضخمة يف سورية للمحتاجين. أمكن الوصول يف 
المتوسط إىل 6 ماليين شخص من خالل تقديم شكل من أشكال المساعدات  

كثر من عام 2018، حيث مثلت  بصورة شهرية – أي ما يقرب من 10 بالمائة أ
النساء والفتيات 50 بالمائة ممن أمكن الوصول إليهم بهذه المساعدات. ُقدمت 

نحو 55 بالمائة من االستجابة يف المجتمعات التي ُوِجَد أن احتياجاتها كبيرة أو 
شديدة طبًقا لتصنيف الشدة بين القطاعات. 42 لم يكن هذا ممكًنا إال من خالل 

اإلفادة من مرونة طرق االستجابة المختلفة. إن الوصول إىل األشخاص األكثر 
احتياًجا اعتماًدا على االحتياجات المستدامة يظل مع ذلك يمثل تحديًا لبعض 

الجهات الفاعلة اإلنسانية، بما يف ذلك المناطق التي أعادت الدولة سيطرتها 
عليها خالل العام.  43

ال تزال الجهود اإلنسانية تمثل ضرورة بالنسبة للكثيرين وقد ساهمت حتى 
اآلن يف الحد من اآلثار الخطيرة لألزمة. يقترن حجم وشدة االحتياجات بالموارد 
والوصول، ومع ذلك، فقد أدت قيود الوصول إىل استمرار وجود فجوات كبيرة 

يف االستجابة. على سبيل المثال، يف حين أظهرت الدراسات االستقصائية ورصد 
مستويات التغذية التي أجريت يف جميع أنحاء سورية يف عام 2019 بشكل عام 

أن سوء التغذية الحاد الشامل ظل دون المستويات الحرجة، بينما زاد معدل 
سوء التغذية للنساء الحوامل والمرضعات وكذلك بين األطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 6-59 شهًرا بشكل ملحوظ، كما هو الحال يف محافظة إدلب. 
45 باإلضافة إىل ذلك، زادت نسبة األشخاص الذين أمكن تقييمهم على أنهم 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بعام 2019، مع 
اضطرار األسر يف نهاية المطاف إىل اللجوء إىل آليات التكيف الضارة، مثل تقليل 

كمية وتنوع الغذاء .46

سوف يتطلب العمل على تقليص عدد األشخاص المحتاجين بصورة 
مستدامة ومنع حدوث المزيد من التدهور يف الوضع اإلنساين يف البالد إىل 

المساعدة اإلنسانية المستمرة باإلضافة إىل تنسيق الجهود المبذولة لمعالجة 
األسباب الكامنة والدوافع المنهجية للحاجة، واستعادة الخدمات األساسية 

وضمان بيئة آمنة.

41.  نظام التتبع المايل التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اعتباًرا من 3 مارس / آذار 2020. يدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية نظام التتبع المايل الذي يسجل جميع المساهمات اإلنسانية )النقدية 
والعينية والمتعددة األطراف والثنائية( لحاالت الطوارئ. يعكس نظام التتبع المايل تدفقات التمويل الواردة لدعم خطة االستجابة اإلنسانية كما ذكرت الجهات المانحة و/ أو الشركاء. يف بعض الحاالت، ال ترد 

http://fts.unocha.org :أو من خالل نموذج تقرير المساهمة عبر اإلنترنت على هذا الرابط fts@un.org :البالغات عن التمويل المستلم. يرجى اإلبالغ عن مساهماتك على الرابط التايل
https://hno-syria.org/data/severity-scale/en/categorization.pdf :42.  حسب مقياس الشدة بين القطاعات، على الرابط التايل

كثر (األمن الغذايئ، المأوى والمواد غير الغذائية، المياه والصرف الصحي (المستفيدون  43.  األشخاص الذين أمكن الوصول إليهم تشير إىل عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدة اإلنسانية من قطاع واحد أو أ
المباشرون)، قطاع التعايف  المبكر وسبل العيش (المستفيدون المباشرون)، (التعليم والتغذية) خالل الشهر بالنسبة ألعلى قطاع يف المجتمع. ال يعني "األشخاص الذين أمكن الوصول إليهم بالضرورة أن جميع 

احتياجاتهم اإلنسانية مغطاة بالكامل، وال تسفر عن نوع ونوعية المساعدة التي تلقاها هؤالء األشخاص.
كتوبر/ تشرين األول 2019؛ ومجموعة التغذية يف تركيا، مسح التغذية، فبراير/ شباط  44.  مسح الرصد القياسي وتقييم اإلغاثة والنقل )SMART( 2019؛ قطاع التغذية، تقييم االحتياجات السريعة للتغذية، أ

.2020
45.  قطاع األمن الغذايئ والزراعة، ديسمبر/ كانون األول 2019.

46.  مسح ألحد شركاء األمم المتحدة، 2019. المساعدة المقدمة للبنية التحتية وأنظمة الخدمة - مثل إمدادات المياه أو الصرف الصحي أو الشبكات الكهربائية - قد ال يجري التنويه عنها، حيث تم إجراء المسح 
على مستوى األسرة. نُِفذ المسح بناًء على تقييم االحتياجات متعدد القطاعات الذي أمكن إجراؤه على مستوى األسرة للحصول على العينات العشوائية.

٢٠١٨

٢٠١٩

٥٫٥مليون

٦مليون

وصول القطاعات )2018 - 2019(
الوصول إىل األشخاص بالماليين

الرضا عن المساعدة المقدمة 44
أغسطس/ آب 2019

٨١٪ طعام

٤٥٪ الصحة

٢٥٪ المواد غير الغذائية

مستوى الرضامساعده تم استالمها 

من األسر التي تلقت بعض 
المساعدة يف األشهر الثالثة 

الماضية
٪٤١

راٍض جًدا

راٍض جزئًيا

غير راضى

٪٤٦

٪٤٤

٪١٠

٢٧,٩٥٢
أسرة تم تقييمها 

http://fts.unocha.org
mailto:fts@un.org
https://hno-syria.org/data/severity-scale/en/categorization.pdf
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47

إنجازات عام 2019 

األمن الغذائي والزراعة
حصل 4.5 مليون شخص من الفئات الضعيفة يف المتوسط على مساعدات غذائية على أساس شهري يف جميع أنحاء 	 

سورية.

 استفاد 1.8 مليون شخص آخر من المساعدات الزراعية خالل عام 2019	 

المياه والصرف الصحي والنظافة
تلقى ما يقرب من 7.6 مليون شخص مساعدات طارئة مباشرة للمياه والصرف الصحي والنظافة. استفاد ما يصل إىل 15.3

مليون شخص من المياه والصرف الصحي ودعم أنظمة إدارة المخلفات الصلبة

الصحة
كثر من مليون استشارة يف عالج  ُقِدَم الدعم لنحو 25.7 مليون إجراء طبي من الجهات اإلنسانية خالل العام - بما يف ذلك أ

الصدمات؛ 257 ألف حالة والدة أُجريت على أيدي متخصصين مهرة، باإلضافة إىل 86 ألف والدة قيصرية على مدار العام. 
كثر من 498 ألف طفل  باإلضافة إىل ذلك، وصلت تغطية التطعيم الثاليث 48  إىل 91 ٪ يف جميع أنحاء سورية حيث أمكن تطعيم أ

وتقديم 15.2 مليون دورة عالجية.

التعليم
أفادت برامج جودة التعليم نحو4.7 مليون طفل وشاب ومعلم وموظف يف مجال التعليم

.

التعافي المبكر وسبل العيش
استفاد 2 مليون شخص من تدخالت التعايف المبكر وُسُبل العيش، ويشمل ذلك استعادة الوصول إىل الخدمات االجتماعية األساسية 

ومن خالل دعم المبادرات المجتمعية.

التغذية
أمكن الوصول إىل 1.9 مليون طفل وامرأة حامل ومرضع من المحتاجين بخدمات التغذية العالجية والوقائية.

كمي خالل الفترة من يناير/ كانون الثاين إىل نوفمبر/ ديسمبر - تشرين الثاين/ كانون األول 2019. 47.  هذه تعكس مدى وصول القطاع الترا
)DTP3( 48.  التحصين الثاليث ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي
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المأوى والمواد غير الغذائية
أمكن تلبية احتياجات 2.9 مليون شخص من المواد غير الغذائية األساسية والضرورية، وتلقى 900,000 شخص مساعدات 

المأوى.

الحماية
	   استفاد 648 ألف فتى وفتاة من برامج حماية الطفل المنظمة والمستدامة، بما يف ذلك الدعم النفسي واالجتماعي

	   تلقى 416,557 شخًصا المساعدة القانونية، بما يف ذلك التوثيق المدين وقضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات

	   يوجد يف 600 مجتمع نوع واحد على األقل من الخدمات المتخصصة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

	   استفاد 3.3 مليون شخص من التوعية بمخاطر المتفجرات

الخدمات اللوجستية
كثر من 16,500 متًرا مكعًبا من السلع اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت يف 	  تلقت المخازن يف مواقع مختلفة داخل سورية أ

استجابة لالحتياجات الماسة

نقلت 8,070 شاحنة مساعدات إنسانية من األمم المتحدة إىل شمال غرب سورية من يناير/ كانون الثاين إىل ديسمبر/ كانون األول 	 

2019، وهو أعلى رقم منذ بدء العملية عبر الحدود. 49 

 

 https://app.powerbi.com/ :49. لوحة القيادة التفاعلية للعمليات عبر الحدود لألمم المتحدة على الرابط التايل
view?r=eyJrIjoiN2UxNmJkYjUtODU0Zi00Mzk2LThmODYtMmJmZmJiMWExZjNhIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9  )أمكن الوصول إليه يف 2 

إبريل/ نيسان 2020(.

 https://app.powerbi.com/ view?r=eyJrIjoiN2UxNmJkYjUtODU0Zi00Mzk2LThmODYtMmJmZmJiMWExZjNhIiwidCI6IjB
 https://app.powerbi.com/ view?r=eyJrIjoiN2UxNmJkYjUtODU0Zi00Mzk2LThmODYtMmJmZmJiMWExZjNhIiwidCI6IjB
 https://app.powerbi.com/ view?r=eyJrIjoiN2UxNmJkYjUtODU0Zi00Mzk2LThmODYtMmJmZmJiMWExZjNhIiwidCI6IjB
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الحماية (التدخالت)

حماية الطفل 

العنف القائم على النوع اإلجتماعي

األعمال المتعلقة باأللغام

تنسيق المخيمات وإدارتها: النازحين المستفيدين

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

التعليم

األمن الغذايئ

سبل العيش/الزراعة

الصحة: اإلجراءات الطبية

التغذية

المأوى

المواد غير الغذائية

المياه والصرف الصحي والنظافة

٢٠١٨٢٠١٩القطاع

٨,٨

٠,٩

١

٢,٥

٠,٥

٣,٧

٤,٢

٤,٦

٣,٣

٢٢,٨

٢,٥

١,١

٢,٤

٥,٧

٩,٦

٠,٧

١,٤

٣,٣

١,٢

٢,١

٤,٧

٤,٥

١,٩

٢٥,٧

١,٩

٠,٩٦

٢,٩

٧,٦

وصول القطاعات )2018 - 2019(
الوصول إىل األشخاص بالماليين
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1,4
أهداف واستراتيجية االستجابة

 

سوف يسعى المجتمع اإلنساين جاهًدا للمساهمة يف تحقيق ثالثة أهداف رئيسية يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 وهي: 1( إنقاذ األرواح وتخفيف معاناة 
األشخاص األكثر ضعًفا؛ 2( تعزيز الوقاية والحد من واالستجابة الحتياجات الحماية؛ و3( زيادة القدرة على الصمود وُسُبل العيش والوصول إىل الخدمات األساسية. 

يًا لتحقيق نتائج إيجابية لكل من ألهداف األخرى. ُتعد هذه األهداف متداخلة ومترابطة، مع اعتبار التقدم يف أي منها ضرور

تجدد األمم المتحدة التزامها بتقديم المساعدات اإلنسانية وتنفيذ خطة االستجابة وفقا للقانون الدويل، كما تضطلع بتنفيذ خطة االستجابة مع االحترام الكامل 

لسيادة الجمهورية العربية السورية وسالمة أراضيها واستقاللها ووفًقا لقرار 
الجمعية العامة رقم 182/46.

تلتزم األمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس األمن أرقام 2139 )2014(، 2165 
)2014(، 2191 )2014(، 2258 )2015( و2332 )2016( و2393 )2017( و2401 

)2018( و2449 )2018( و2504 )2020(. سوف تواصل األمم المتحدة وشركاؤها 
الدعوة إىل المزيد من االحترام للقانون الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والقانون الدويل اإلنساين مع األطراف المعنية. 

ُتكمل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 االستجابة اإلنسانية التي تقوم بها 
الحكومة السورية، فضالً عن جهود الهالل األحمر العريب السوري والجهات 

الفاعلة اإلنسانية األخرى. ُتساهم منظمات دولية أخرى مثل اللجنة الدولية 
للصليب األحمر واالتحاد الدويل للصليب األحمر يف تلبية احتياجات المتضررين.

تستند األهداف االستراتيجية الموضحة يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 
إىل جهود المجتمع اإلنساين خالل عام 2019 والسنوات السابقة، والتي تعكس 
التعقيدات الحالية للوضع اإلنساين يف سورية. يهدف المجتمع اإلنساين يف إطار 

خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020، إىل توفير المساعدة اإلنسانية المنقذة 
للحياة والحفاظ على حياة األشخاص من المحتاجين يف جميع أنحاء البالد 

مع السعي إىل تعزيز طرق الوصول لزيادة القدرة على الصمود. سوف يكون 

التنسيق القطاعي والمشترك بين القطاعات أساسًيا لضمان وصول المساعدة 
اإلنسانية إىل من هم يف أمس الحاجة إليها مع التركيز على المجتمعات واألسر 

والمجموعات األكثر ضعًفا يف جميع أنحاء البالد - ومع التركيز بشكل خاص 
على األطفال والنساء والشباب والمراهقين وكبار السن، فضاًل عن األشخاص 

الذين يعانون من إعاقة أو اإلصابة باألمراض المزمنة أو الجرحى.

تعريف الحماية في العمل اإلنساني50 
حماية  عن  األساسية  المسؤولية  تتحمل  أنها  السورية  الحكومة  تدرك 
الدويل  القانون  مع  يتوافق  بما  سلطتها  تحت  هم  من  وجميع  مواطنيها 
لحقوق اإلنسان وبالتايل، سوف تعمل األمم المتحدة مع الحكومة لتنفيذ 
المشتركة  الدائمة  اللجنة  سياسة  ُتستخدم  المستهدفة.  الحماية  أنشطة 
مرجعي.  كإطار   )2016( اإلنساين  العمل  يف  الحماية  بشأن  الوكاالت  بين 
"جميع  أنها  على  الحماية  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  ُتعرّف 
الفرد  لحقوق  الكامل  االحترام  على  الحصول  إىل  تهدف  التي  األنشطة 
وفًقا لنص وروح القوانين ذات الصلة )أي القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئين(. 51 

50.  ال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو تتعلق بسلطتها بأي شكل من األشكال.
51.  سياسة حماية النازحين داخليا الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 1999.

األهداف االستراتيجية
2020

الهدف االســتراتيجي (١)
انقاذ األرواح

تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة إىل 
األشخاص األكثر ضعفاً، مع التركيز على 

أولئك الموجودين يف المناطق التي تشتد بها 
االحتياجات

الهدف االســتراتيجي (٢)
تعزيز الحماية

تعزيز الوقاية من مخاطر الحماية والتخفيف 
من آثارها، واالستجابة لالحتياجات المتعلقة 

بالحماية من خالل دعم بيئة الحماية يف 
سورية عن طريق تعزيز تطبيق القانون الدويل 

والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق 
اإلنسان ومن خالل المساعدة عالية الجودة 

والقائمة على المبادئ

الهدف االســتراتيجي (٣)
زيــادة القــدرة على الصمود وإمكانية 

الحصــول على الخدمات
زيادة قدرة المجتمعات المتضررة على 

الصمود عن طريق تحسين إمكانية الحصول 
على فرص كسب العيش والخدمات 

األساسية، وخاصة بين األسر والمجتمعات 
المحلية األكثر ضعفاً المساعدة عالية الجودة 

والقائمة على المبادئ
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استراتيجية االستجابة

ال يزال العمل اإلنساين يركز على إنقاذ األرواح والحفاظ على الكرامة وجلب 
األمل للناس يف سورية. 

ُطِوَراإتسترتتيايةإتالستاجبةإلعجنإ2020إبنجًءإالىإتلتحليلإتلقطجايإوتلتحليلإ
تلمشتركإبينإتلقطجاجاإلالحتيجججاإتإلمسجميةإتلمتنواةإتلتيإيوتجههجإ

تألشخجصإحجلًيجإيفإأجزتءإمختلفةإمنإتلبالدإوتألولويجاإتلتيإيحددهجإتألشخجصإ
تلمحتججونإ،وبصفةإخجصةإتلنسجءإوتلفتيجاإوتلمامواجاإتلضعيفةإتألخرى.إ

تضعإتسترتتيايةإتالستاجبةإيفإتاتبجرهجإمرومةإتلسيجق،إوتألامجلإتلعدتئيةإ
تلمستمرةإيفإشمجلإغربإسوريةإوأجزتءإمنإشمجلإشرقإسورية؛إوتاتبجرتاإ

تالستقرترإتلنسبي،إو نإكجمتإالإتزتلإتتسمإبجحتيجججاإكبيرةإتتعلقإبنقصإ
تلوصولإ ىلإتلخدمجاإتألسجسيةإوُسُبلإإتلعيشإيفإمنجطقإأخرىإمنإتلبالد،إ
بمجإيفإذلكإمنجطقإتلعودةإتلتلقجئيةإللنج حينإوتلالجئيين؛إبجلتزتمنإمعإظهورإ

تحتيجججاإجديدةإتتعلقإبجلتحركجاإتلسكجمية،إفضالًإانإفرصإتلوصولإ
وتلتيإقدإيستطيعإإمعهجإتلعجملونإيفإتلماجلإتإلمسجينإإتلوصولإ ىلإتألسرإ
وتلماتمعجاإتلتيإتعجينإمنإتلحججةإتلمجسةإللمسجادة.إإتؤكدإتسترتتيايةإ

تالستاجبةإأيًضجإالىإضرورةإتتبجعإمهجإتلعمليجاإتلمرمة،إوتعزيزإتلتنسيقإبينإ
تلاهجاإتلفجالةإتإلمسجميةإدتخلإوابرإتلقطجاجاإوماجالاإتالستاجبة،إ52إوتلداوةإ

تلمستمرةإللوصولإ ىلإأولئكإتلذينإهمإيفإأمسإتلحججةإ ليهج.

يسود االعتقاد بأنه من المرجح أن يظل هذا السياق معقًدا وديناميكًيا خالل 
عام 2020. يف حالة وقوع المزيد من األعمال العدائية، سوف تظهر تهديدات 

إضافية لسالمة السكان المدنيين، بما يف ذلك احتمال النزوح القسري وتزايد 
االحتياجات اإلنسانية الملحة. تجدر اإلشارة إىل أن االستعدادات اإلنسانية قائمة 

وخطط االستجابة على أهبة االستعداد وسوف يستمر تحديثها لالستجابة 
الحتياجات ما يصل إىل 1.2 مليون نازح حديًثا خالل عام 2019، وبصفة خاصة 
يف مناطق شمال غرب وشمال شرق سورية، حيث اندلعت األعمال العدائية 

مؤخًرا. تضمنت خطط االستجابة اإلنسانية للمنطقة أولويات العمليات 
الضرورية والمتطلبات المالية بما يف ذلك تلك الواردة يف خطة االستعداد 

واالستجابة لشمال غرب سورية الصادرة يف أوائل فبراير/ شباط 2020. باإلضافة 
إىل ذلك، تتعمق االحتياجات اإلنسانية الناتجة عن الوصول المحدود إىل 

الخدمات األساسية ومدى توافرها بسبب تضرر البنية التحتية والتلوث بمخاطر 
المتفجرات وانخفاض قوى العمل الفنية المتخصصة، فضالً عن المستويات 

المتزايدة من الهشاشة  الناجمة عن فقدان سبل العيش وانخفاض القوة 
الشرائية، والتي سوف تحتاج أيًضا إىل 

العمل على الحد منها للتخفيف من أي تدهور إضايف يف الوضع اإلنساين، 
ويشمل ذلك المجتمعات المثقلة باألعباء   مع نسبة عالية من النزوح المطول 

و/ أو العودة التلقائية. تعكس خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020، بالمقارنة 
بعام 2019،  الجهود المتزايدة لتعزيز برامج االستجابة المتعلقة بتقديم خدمات 

كثر استدامة وتدخالت لُسُبل  العيش، فضالً عن تطبيق طرائق ُمجدية  أ
اقتصادياً من حيث التكلفة.

بدأ اإلبالغ عن حاالت إصابة بفيروس كورونا )كوفيد19-( يف سورية بالتزامن مع 
وضع هذا التقرير، مما دفع إىل إنشاء خطط تأهب واستجابة متعددة القطاعات 

لمكافحة وباء كوفيد19- يف مختلف المناطق. تلخصت أولويات االستجابة 
والفجوات والمتطلبات المالية الواردة يف هذه الخطط على مستوى المناطق 

المختلفة وأُرفقت بخطة االستجابة اإلنسانية هذه.

افتراضات التخطيط خالل 2020

ُيعتقد أنه من المرجح أن يظل الوضع يف بعض المناطق يف سورية ُمعقًدا وال 
يمكن التنبؤ به طوال عام 2020، مع وجود احتياجات إنسانية شديدة بالتزامن 

مع وضع هذا التقرير. تستضيف إدلب والمناطق المحيطة بها حالًيا 2.8 
مليون محتاج، حيث ُيشكل القرب من الخطوط األمامية احتماالت الستمرار 
انتشار التلوث بمخاطر المتفجرات وتدمير البنية التحتية والخدمات وانقطاع 

المساعدات والخدمات اإلنسانية مما ُيشكل مخاطر كبيرة على سالمة السكان 
المتضررين. يف الفترة من األول من ديسمبر/ كانون األول و23 فبراير/ شباط، 

نزح ما يقدر بنحو 950 ألف شخص يف شمال غرب سورية؛ كما يتعرض 
مئات اآلالف من األشخاص يف مدينة إدلب والمناطق األخرى شمال الطريقين 
السريعين )م 4( و )م 5( للمزيد من مخاطر النزوح. من المتوقع أيًضا أن يظل 
الوضع متغيًرا يف شمال شرق سورية، حيث توجد زيادة ملحوظة يف الهجمات 
باستخدام العبوات الناسفة، بصفة خاصة يف ممر رأس العين - تل أبيض ويف 
محافظة دير الزور. كما أنه من المرجح أن تظل أعداد النازحين حديثاً مرتفعة 

طوال عام 2020. بناًء على االتجاهات الحالية والتطورات السياقية على األرض، 
ُتقدر األمم المتحدة أن ما يصل إىل 1.2 مليون حركة سكانية قد تحدث يف 
سورية خالل عام 2020 وسوف يجري العمل على تغطيتها بموجب خطة 

االستجابة اإلنسانية لعام 2020.

من المرجح أن تشهد المناطق الوسطى والجنوبية احتياجات أقل حدة تتعلق 
بالبقاء على قيد الحياة، على الرغم من وجود فجوات كبيرة يف الوصول إىل 
الخدمات األساسية، بما يف ذلك المياه والصحة والكهرباء، خاصة يف بعض 

المناطق الجنوبية. من الممكن أن يؤدي هذا الوضع إىل زيادة يف نسبة العودة 
التلقائية للنازحين والالجئين. ُتعتبر االستجابات المشتركة داخل القطاعات 

وبين القطاعات، والتي يرتكز العديد منها على المجتمع المحلي، أحد العوامل 
الهامة يف طرائق االستجابة الحتياجات ما يصل إىل 900 ألف حالة عودة تلقائية 

محتملة )من بين السكان النازحين داخلًيا( يف عام 2020. سوف تظل عودة 
الالجئين المنظمة ذاتًيا من البلدان المجاورة المضيفة لهم منخفضة نسبًيا 

مقارنة بالعدد اإلجمايل لالجئين، ولكن من المتوقع أن تتجاوز السنوات السابقة، 
مع ما يقدر بنحو 250 ألف من الالجئين المتوقع عودتهم من مصر والعراق 

واألردن ولبنان وتركيا. يواصل المجتمع اإلنساين يف الوقت الحايل دعم النازحين 
والالجئين التخاذ القرار الطوعي والمستنير للعودة يف الوقت الذي يختارونه، 
بما يف ذلك من خالل المساهمة يف الجهود المبذولة للتغلب على العراقيل 

التي تحول دون عودة أولئك الذين يرغبون يف ذلك، ودعم حق النازحين داخلًيا 
والالجئين يف اختيار الحل الدائم المفضل لهم. ومع ذلك، فإن االستدامة 

النهائية لعمليات العودة هذه ال تزال تمثل تحديًا كبيًرا، لكنها من ناحية أخرى 
تقدم معلومات وفيرة وتحدد الفجوات يف الموارد. من المتوقع أن يظل حجم 

االحتياجات اإلنسانية كبيًرا، بصفة خاصة يف مناطق النزوح وكذلك يف المناطق 
التي تحدث فيها عودة النازحين والالجئين بصورة تلقائية وكبيرة. يف المناطق 

التي يسودها االستقرار النسبي، توجد فرص للحد من مستوى االحتياجات 
كثر استدامة وأنشطة لُسُبل العيش التي  اإلنسانية من خالل تقديم خدمات أ

ُيتوقع ظهورها الحًقا.

بالنظر إىل تحديات التمويل المتزايدة التي تواجهها وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )األونروا(**، ال يزال 
وضع 438 ألف الجئ فلسطيني يعيشون يف سورية مصدر قلق بالغ، حيث 

ُتدرج القطاعات الالجئين الفلسطينيين يف استراتيجياتها القطاعية مع جهود 
المساعدة بالتعاون والتنسيق مع وكالة األونروا.

52. اإلشارة إىل األنشطة العابرة للحدود من الجهات الفاعلة اإلنسانية يف خطة االستجابة اإلنسانية ال تعني تغييًرا يف الموقف الرسمي للحكومة السورية بشأن قضية عبور الحدود.
كثر من 30 يف المائة من السكان فيها من النازحين أو العائدين 53.   المجتمعات المثقلة باألعباء هي المواقع التي يكون أ
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 ** أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة األونروا يف عام 1949 )القرار 
رقم IV( 302(( بهدف توفير الحماية والمساعدة لالجئين الفلسطينيين 
واألردن وسورية  لبنان   - وهي  الخمسة  عملياتها  أقاليم  المسجلين يف 
"الجئو  ُيعرّف  الشرقية.  القدس  ذلك  يف  بما  الغربية،  والضفة  وغزة 
إقامتهم  محل  فلسطين  كانت  الذين  "األشخاص  بأنهم  فلسطين" 
إىل 15 مايو  يونيو/ حزيران 1946  األول من  الفترة من  الطبيعي خالل 
للنزاع  نتيجة  رزقهم  كَسْب  وُسُبل  وطنهم  فقدوا  والذين   ،1948 أيار   /
العريب اإلسرائيلي عام 1948". يف ظل عدم وجود حل لمشكلة الالجئين 
الفلسطينيين، جددت الجمعية العامة والية األونروا مراًرا وتكراًرا، ومددت 
 GA/RES( بالقرار رقم يونيو / حزيران2020  تفويضها مؤخًرا حتى 30 
عمل  استمرار  ضرورة  على  "نؤكد  على:  ينص  والذي   ,)3.O.P  ,91/71
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق 
األدىن، وأهمية عملها وتقديمها للخدمات دون عوائق، بحيث يشمل ذلك 
المساعدة الطارئة، من أجل السالمة والحماية والتنمية البشرية لالجئين 
الفلسطينيين ومن أجل استقرار المنطقة، يف انتظار الحل العادل لقضية 

الالجئين الفلسطينيين".

فلسطين  الجئي  إىل  لإلشارة  تفضيلها  عن  السورية  الحكومة  أعربت 
الذين يعيشون يف أراضيها كالجئين فلسطينيين. ال تزال األمم المتحدة 

تسترشد بقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.

نطاق وأولويات االستجابة اإلنسانية

بناء على واقع هذه الخلفيات، تحدد خطة االستجابة اإلنسانية يف سورية لعام 
2020 استراتيجية تلبية االحتياجات اإلنسانية المحددة يف جميع أنحاء البالد 
على مستوى القطاعات والمستويات المشتركة بين القطاعات. وفًقا ألحد 

التحليالت اإلنسانية القطاعية والمشتركة بين القطاعات والذي أجري مؤخًرا، 
ال تزال االحتياجات اإلنسانية يف سورية متشابهة من حيث الحجم والشدة 

لتلك الخاصة بعام 2019، مع وجود بعض االختالفات القطاعية. وبالتايل، فإن 
استراتيجية االستجابة لعام 2020 تعتمد على جهود االستجابة لعام 2019 

وتهدف إىل زيادة القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية وتعزيز طرق 
تقديم المساعدات المتعددة القطاعات وتحديد أولويات االستجابة، وتحسين 

جودة البرامج المختلفة الجوانب، واالستفادة من الفرص لتعزيز كرامة السكان 
كثر  المتضررين والحد من المستوى العام الحتياجاتهم من خالل طرائق برمجة أ

استدامة.

أهداف االستجابة
تضع البرامج المعنية بموجب خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 يف اعتبارها 

أن حجم ونطاق وشدة جميع االحتياجات اإلنسانية يف سورية ال تزال تتجاوز 
قدرة االستجابة للمجتمع اإلنساين.

تأخذ البرامج المعنية بموجب خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 يف االعتبار 
أيًضا تقييم االحتياجات المشتركة بين القطاعات واحتياجات القطاعات 

المحددة يف جميع أنحاء البالد وكذلك قدرات العمليات والقيود التي تعرقل 
األداء، حيث يهدف الشركاء يف المجال اإلنساين يف عام 2020 إىل مساعدة 9.8 

مليون شخص من المحتاجين بالمساعدة اإلنسانية المباشرة )الهدف( وتنفيذ 

نحو11.4 مليون تدخل لتقديم الخدمات لهؤالء المحتاجين من خالل االستفادة 
من جميع طرائق االستجابة واألصول المتوفرة. وهذا يعادل حوايل 88.6 بالمائة 

من المحتاجين ويمثل زيادة بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بعام 2019.

قد تمثل بيئة العمليات المتغيرة تحدياً أمام قدرة الجهات اإلنسانية الفاعلة 
على تحقيق هذه األهداف بالكامل، فضالً عن أهداف البرامج عالية الجودة. قد 
تشمل العوامل التي تعرقل العمل بعًضا مما يلي: انعدام األمن بسبب وقوع 
األعمال العدائية، وبصفة خاصة يف الشمال الشريق والشمال الغريب والتلوث 

بمخاطر المتفجرات والوصول اإلنساين المحدود أو الذي ال يمكن التنبؤ به 
،باإلضافة إىل التمويل غير الكايف واللوائح اإلدارية الصادرة من جميع األطراف 
و محدودية القدرات ونقص الشركاء على األرض، جنًبا إىل جنب مع التدخل 
المحتمل يف العمليات اإلنسانية واألثار السلبية لإلجراءات القسرية االنفرادية 

المفروضة على سورية فيما يتعلق باستيراد البضائع - بواسطة الجهات 
الفاعلة اإلنسانية – والتي يحتاج إليها األمر لتقديم الخدمات األساسية، فضال 

عن تأثير األزمة االقتصادية، بما يف ذلك انخفاض القوة الشرائية والقضايا 
المتعلقة بالمشتريات المحلية واحتمال انخفاض جدوى البرامج القائمة على 

السوق.

 الهدف االستراتيجي األول: إنقاذ األرواح
سوف تركز الجهود يف إطار هذا الهدف على األشخاص الذين يعيشون 

يف المناطق التي تشتد فيها الحاجة وحيث يكون الوصول إىل السلع والخدمات 
األساسية محدوًدا للغاية، وكذلك بالنسبة لألشخاص المعرضين للخطر بشكل 

خاص الذين يعيشون يف مناطق ذات احتياجات أقل شدة. سوف تشمل 
المناطق ذات األولوية المناطق المتضررة من األعمال العدائية، والمناطق التي 

تستضيف أعداًدا كبيرة من النازحين، وبصفة خاصة النازحين المستضعفين 
يف مواقع "المالذ األخير" واألماكن المفتوحة. 54 سوف ُتعطى األولوية أيًضا 

للمجتمعات المثقلة باألعباء - أي المجتمعات التي بها نسبة كبيرة من 
النازحين أو العائدين تلقائًيا مقارنة بالسكان المضيفين. 55

بينما تتحدد الخصائص واالحتياجات المميزة لهذه المجموعات، من المحتمل 
أن توجد حاجة عامة شاملة للتدخالت متعددة القطاعات المنقذة للحياة يف 

هذه المجاالت، بما يف ذلك التدخالت للحد من مخاطر المتفجرات وتوفير 
الخدمات األساسية بصورة ُمستدامة. سوف ُتوجه األولوية لمواجهة االحتياجات 

اإلنسانية التي تهدد الحياة األشخاص، بما يف ذلك األطفال الذين يعانون 
من سوء التغذية الحاد والمزمن، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات الذين 

يعانون من سوء التغذية الحاد، فضاًل عن أولئك الذين يتعرضون لحاالت نقص 
المغذيات الدقيقة، باإلضافة إىل األشخاص الذين أمكن تحديد معاناتهم من 
انعدام األمن الغذايئ الشديد، وكذلك األشخاص الذين يعانون من اإلصابات 

الناتجة عن األعمال العدائية والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي 
واألمراض المعدية التي تتفاقم بسبب االكتظاظ يف أماكن النزوح، جنًبا إىل 

جنب مع سوء المياه والظروف الصحية وإمكانية الوصول المحدودة إىل الرعاية 
الصحية. تتجه نسبة األشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه االحتياجات إىل أن 

تكون أعلى يف المناطق التي تعاين من األعمال العدائية والنزوح الكبير، وتحديداً 
يف مخيمات النازحين المزدحمة يف مواقع المالذ األخير وكذلك يف المناطق 

المكتظة بالسكان والمجتمعات المضيفة المثقلة باألعباء، حيث غالًبا ال يتاح 
الوصول إىل الخدمات األساسية إىل حد كبير. تتجه الظروف يف هذه المناطق 

كز الجماعية إىل تلك المواقع المستخدمة فقط كمالذ أخير، بعد أن يكون النازحون قد استنفدوا جميع األصول المالية واالجتماعية  كز العبور والمرا 54.  ُتشير مخيمات المالذ األخير والتجمعات العشوائية ومرا
األخرى. تشير األماكن المفتوحة إىل النازحين الذين يعيشون بدون مأوى.

55.  يحدد تصنيف الشدة بين القطاعات يف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية عتبة الشدة عند 31 يف المائة فأعلى، للنسبة المئوية للنازحين والعائدين مقابل السكان المضيفين، لفئات الشدة 4 و 5 و 6
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أيًضا إىل تفاقم احتياجات الفئات السكانية الضعيفة بشكل عام، بما يف ذلك 
األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة، واألشخاص المصابين بأمراض غير معدية 
وكذلك الالجئين الفلسطينيين. وبالتايل، سوف تركز األولوية على هذه المناطق 

والفئات السكانية يف إطار الهدف االستراتيجي األول.

يبذل الشركاء يف المجال اإلنساين جهوًدا كبيرة لتنسيق أنشطتهم بشكل وثيق 
لتحقيق األهداف المحددة التالية:

• الوصول إىل الخدمات والمساعدات الجيدة المنقذة للحياة والمستدامة، 
بما يف ذلك الصحًةً والمياه واألمن الغذايئ.

مؤشرات النتائج:

 نسبة العاملين الصحيين األساسيين )أطباء، قابالت، ممرضات( لكل 10 	 
آالف نسمة.

 نسبة المرافق الصحية العاملة بكامل طاقتها والتي تقدم خدمات الرعاية 	 
الصحية األولية لكل10 آالف نسمة. 

 نسبة األسر المستهدفة التي توفرت لديها معدالت استهالك األغذية 	 
المحسنة 

 عدد اإلجراءات الطبية لكل شخص محتاج يف السنة.	 

 النسبة المئوية لإلخطارات المرضية التي أمكن التحقيق فيها خالل 72 	 
ساعة من تحديدها. 

مؤشرات المخرجات: 

 متوسط عدد األشخاص الذين أمكن الوصول إليهم بصورة شهرية يف 	 
المجتمعات ذات الحاجة الماسة )الُمصنفة من درجة الشدة الرابعة وما 

فوق ِطبَقا لتصنيف الشدة المشترك بين القطاعات(.

 تقدير عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية الوصول إىل خدمات 	 
المياه والصرف الصحي والنظافة نتيجة لإلصالحات وإعادة التأهيل ودعم 

عمليات أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة، ووضع خطط سالمة 
المياه.

عدد األشخاص الذين حصلوا على المياه الصالحة للشرب نتيجة لتوفير 	 
مطهرات المياه.

 تزويد األسر المستهدفة التي تضررت من األزمة بدعم المأوى المنقذ 	 
للحياة والذي يحافظ على الحياة ويف الوقت المناسب )مأوى متوسط 

المدى/ مؤقت(، بما يف ذلك من هم يف حالة نزوح مطول والعائدين 
والالجئين الفلسطينيين.

 النازحون يف كل من المخيمات ومواقع المالذ األخير واألماكن المفتوحة 	 
الذين يحصلون بصورة منتظمة على الخدمات األساسية والمساعدات 

اإلنسانية 

مؤشرات المخرجات: 

 عدد النازحين الذين يعيشون يف مواقع النازحين الذين أمكن الوصول إليهم 	 
وتزويدهم بالمساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة ومتعددة القطاعات.

	 تحسين حالة الصحة والتغذية واألمن الغذايئ للنساء الحوامل 
والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة.

مؤشرات النتائج:

متوسط عدد زيارات رعاية ما قبل الوالدة لكل امرأة حامل.	 

مؤشرات المخرجات:

عدد األطفال من البنين والبنات دون سن الخامسة والنساء الحوامل 	 
والمرضعات الذين يتلقون خدمات دعم تغذية األم والطفل الوقائية 

والمنقذة للحياة.

عدد األطفال من البنين والبنات من )6-59 شهًرا( الذين خضعوا لفحص 	 
سوء التغذية.

عدد النساء الحوامل والمرضعات الاليئ خضعن لفحص سوء التغذية.	 

 الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز الحماية
تهدف الجهود المبذولة يف إطار تحقيق هذا الهدف إىل تعزيز الوقاية من مخاطر 

الحماية والعمل على التخفيف من حدتها واالستجابة الحتياجات الحماية 
المتعلقة بالطبيعة المطولة لألزمة، بما يف ذلك تعزيز احترام القانون الدويل 
والقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، وتوفير المساعدة 
القائمة على الجودة وعلى أولويات االحتياجات. يدرك واضعو هذه األهداف 

أن بعض األفراد واألسر من المتضررين بشدة من األزمة قد يلجؤون إىل آليات 
التكيف الضارة التي تؤثر بشكل خاص على النساء والمراهقات واألطفال 

وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. إن الصعوبات االقتصادية التي تتحملها 
المجتمعات المتضررة من األزمات واالعتماد الشديد على المساعدة اإلنسانية 

ُتفاقم من تعرض هؤالء السكان الضعفاء لمخاطر الحماية، بما يف ذلك 
االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي.

سوف يوجه هذا الهدف الجهود المبذولة لتحسين تحليل الحماية وذلك من 
خالل تقييم احتياجات الحماية، واستمرار تعميم الحماية يف جميع القطاعات - 
بما يف ذلك العمل على الحد من مخاطر الحماية ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتلبية احتياجات الحماية المحددة من خالل تقديم خدمات الحماية المجتمعية 

عالية الجودة والمتكاملة عبر الخدمات، باإلضافة إىل العمل على الحد من 
تأثير مخاطر المتفجًرات على المدنيين ووصول المساعدات اإلنسانية ومنع 

االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي وتحسين بيئة الحماية الشاملة، بما يف 
ذلك من خالل الدعوة مع المكلفين بهذه المسؤوليات وغيرهم من المحاورين 
االجتماعيين. تهدف جميع هذه الجهود إىل التخفيف من عدد من الموضوعات 
الرئيسية المثيرة للقلق مثل عمالة األطفال وتجنيدهم وزواج األطفال وفقدان 

أو عدم وجود وثائق الحالة المدنية.

سوف ُتعالج الجهود المبذولة يف مجال الحماية االحتياجات المتزايدة المتعلقة 
بتوثيق الحالة المدنية واإلسكان واألراضي والممتلكات من خالل الدعم الفني 
الذي تقدمه وكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة اإلنسانية. من المخطط أن 
ُتنفذ هذه األنشطة بالتشاور مع مؤسسات الدولة السورية وفًقا لميثاق األمم 

المتحدة ووفًقا لقرار الجمعية العامة رقم 182/46، ويحكمها إطار االتفاقات بين 
الدولة السورية ووكاالت األمم المتحدة والصناديق والبرامج الخاصة بها، وكذلك 

قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

بذل الشركاء يف المجال اإلنساين قصارى جهودهم لتنسيق أنشطتهم بشكل 
وثيق لتحقيق األهداف المحددة التالية:

التخفيف من احتياجات الحماية المحددة من خالل توفير خدمات 	 
حماية متكاملة وعالية الجودة.

مؤشرات المخرجات:

عدد خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي المقدمة 	 
للناجين و/ أو النساء والفتيات المعرضات للخطر.

عدد الفتيات والفتيان المشمولين يف برامج منظمة ومستدامة لحماية 	 
الطفل، بما يف ذلك الدعم النفسي واالجتماعي.

عدد النساء والرجال المشاركون يف برامج األبوة واألمومة.	 
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الحد من تأثير مخاطر المتفجرات على المدنيين وعلى وصول 	 
المساعدات اإلنسانية.

المؤشرات:

عدد الرجال والنساء والفتيان والفتيات الذين أمكن الوصول إليهم من 	 
خالل تقديم الخدمات المتخصصة، بما يف ذلك الرعاية الطبية الطارئة 

والمستمرة، وإعادة التأهيل الجسدي، والصحة النفسية والدعم النفسي 
االجتماعي.

 عدد المجتمعات التي أُجري فيها مسح للتلوث الناتج عن المتفجرات .	 

عدد الرجال والنساء والفتيان والفتيات الذين يتلقون برامج التوعية 	 
بالمخاطر من الجهات الفاعلة اإلنسانية يف مجال التوعية بالمخاطر 

عدد الرجال والنساء والفتيان والفتيات الذين يتلقون التوعية بالمخاطر من 	 
مقدمي الخدمات العامة.

تحقيق نتائج الحماية: االستجابات الشاملة 

إن تسع سنوات من تفجر األزمة أدت إىل استمرار وتعذر الوصول بصورة 
منتظمة وفعالة إىل الخدمات األساسية، كما كان لها تأثيًرا سلبًيا هائاًل 
على الفرص االقتصادية وُسُبل العيش مما أدى لعواقب وأضرار إنسانية 
معقدة بصورة متزايدة. إن مخاطر اللجوء إىل آليات التأقلم الضارة مثل 
الميل نحو تقليل استهالك الغذاء أو التأجيل أو التأخير يف طلب الرعاية 
الطبية وتقليل ممارسات النظافة المكلفة، فضاًل عن انخراط األطفال يف 
أعمال ضارة بهم والزواج المبكر/ القسري، وجميعها تتطلب الحاجة إىل 

التدخل اإلنساين إىل حد كبير. 

إن عدم توفر التعليم الجيد وإمكانية الوصول إليه، واالفتقار إىل الرعاية 
الطبية المنتظمة بشكل كاف، باإلضافة إىل حجم العاطلين عن العمل 
بعض  تتأثر  األمد.  طويل  تحديًا  اإلنسانية  األزمة  هذه  حل  من  يجعل 
الممتدة،  األزمة  من  خاصة  بصورة  هشاشًة  األكثر  السكانية  الفئات 
وكبار  والمراهقات  واألطفال  النساء  تعيلها  التي  األسر  ذلك  ويشمل 
مع  العاجلة  االحتياجات  تلبية  إن  اإلعاقة.  ذوي  من  واألشخاص  السن 
المتوسط  المديين  على  للديناميكيات  الكايف  االهتمام  توجيه  عدم 
والطويل من هذا النوع سوف تؤدي لتقويض النتائج اإلنسانية والحماية 
لألشخاص المتضررين وسوف يزيد من تفاقم التحديات القائمة التي 
تعرقل جهود االستجابة بفعالية لالحتياجات مع الحد من مخاطر وقوع 
لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تعكس  واالستغالل.  األذى  من  المزيد 
كثر شموالً، حيث ُتقدم المساعدة المنقذة  2020 األهمية المتزايدة لنهج أ
الخدمات  لتوسيع  بعناية  المستهدف  الدعم  مع  إىل جنب  جنًبا  للحياة 
الفئات األكثر ضعفاً  التركيز على  األساسية وفرص كسب العيش، مع 
على المدى القصير إىل الطويل. بغض النظر عن المساهمة يف تحسين 
من  أيًضا  فعالية  كثر  أ التدخالت  هذه  مثل  فإن  الشاملة،  الحماية  بيئة 
حيث التكلفة على المدى الطويل والتي سوف تؤدي للحد من االعتماد 

على المساعدة بمرور الوقت.

والمناقشة  القطاعات  بين  للتنسيق  يكون  قد  المثال،  سبيل  على 
على  إيجابية  آثاًرا  والعيش  الغذائية  المساعدات  الستهداف  نهج  حول 
وتقليص  السكان  من  الضعيفة  الشرائح  إىل  الوصول  على  القدرة 
المبكر/ القسري وعمالة األطفال  الزواج  المواجهة السلبية مثل  آليات 

والتسرب من المدرسة.

تحليل مخاطر الحماية 65  

بناًء على الممارسات المتبعة منذ عام 2018 وبعد المراجعات اإليجابية لهذه 
الممارسات واالمتثال والتأثير وفرص الرصد يف جميع القطاعات، ال يزال تحليل 

مخاطر الحماية جزًءا إلزامًيا وال يتجزأ من عملية التطوير والمراجعة الستراتيجية 
لكل قطاعات ومشاريع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية التي تمثل 
جزًءا من خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020. يظل تحليل مخاطر الحماية جزًءا 

من إستراتيجية أوسع لتعزيز معايير الحماية وتعميم الحماية عبر االستجابة 
اإلنسانية وللعمل على التخفيف من مخاطر تعريض الناس لألضرار التي قد 

تنشأ نتيجة لجهود االستجابة اإلنسانية يف سورية.

  الهدف االستراتيجي الثالث : تعزيز القدرة على الصمود 
والوصول إلى الخدمات

تعكس خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 بالمقارنة بعام 2019، زيادة الجهود 
التي تهدف لتحسين مستويات العيش وتعزيز القدرة على الصمود من خالل 

تحسين ُسُبل العيش والبرامج الخاصة بتيسير الدخل لألشخاص األكثر ضعفاً، 
فضالً عن تحسين الوصول بصورة مستدامة وعادلة إىل الخدمات األساسية 

والبنية التحتية - مثل جودة التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي وإدارة 
النفايات وما شابه ذلك - خاصة يف المناطق التي تتزايد فيها شدة االحتياجات. 

كما سوف يوجه هذا الهدف الجهود المبذولة إىل ضمان وصول الالجئين 
الفلسطينيين أيًضا إىل الخدمات األساسية وفرص كسب العيش.

يعكس هذا الهدف أيًضا ضرورة توسيع نطاق اإلجراءات التي تهدف إىل منع 
المزيد من التدهور يف الظروف المعيشية وتقليل االعتماد على المساعدات 
بين األفراد والمجتمعات األكثر ضعًفا. تسعى األنشطة المحددة يف إطار هذا 
الهدف أيًضا إىل تعزيز آليات الوقاية المبكرة والمساهمة يف تعزيز التماسك 
االجتماعي وبيئة الحماية الشاملة، فضاًل عن العمل على استعادة الظروف 

المعيشية الكريمة للمتضررين.

لقد بذل الشركاء يف مجال العمل اإلنساين جهوًدا كبيرة لتنسيق أنشطتهم 
بشكل وثيق لتحقيق األهداف المحددة التالية:

يعيش الناس يف مساكن محّسنة ويتمتعون بالفرص الجيدة للوصول 	 
إىل الخدمات األساسية ذات الجودة العالية، ويشمل ذلك أيُضا إعادة 

تأهيل خفيفة للبنية التحتية األساسية.

مؤشرات المخرجات:

عدد األطفال )3-17 سنة، بنات/ بنين( المستفيدين من الفصول التي 	 
أمكن تشييدها أو إنشائها أو إعادة تأهيلها.

عدد األشخاص الذين تلقوا مساعدات من خالل إعادة تأهيل المنازل 	 
المتضررة.

عدد األشخاص الذين أمكن مساعدتهم من خالل البنية التحتية والمرافق 	 
المجتمعية / العامة التي أمكن إصالحها / إعادة تأهيلها.

عدد المرافق الصحية التي تجددت أو أعيد تأهيلها.	 

عدد األشخاص الذين حصلوا على إمكانية أفضل للحصول على المياه 	 
نتيجة إلصالح وإعادة تأهيل أنظمة المياه.

56.  يرتبط هذا القسم تماًما بالعمليات الداخلية لألمم المتحدة وشركائها يف المجال اإلنساين.
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تحسنت ُسُبل َكسْب عيش األسر والتي تدر دخالً بناًء على األصول 	 
اإلنتاجية وإتاحة فرص العمل قصيرة األجل أو العمالة المنتظمة.

مؤشرات النتائج:

النسبة المئوية لألسر المستهدفة بتحسين استراتيجية التكيف السلبية	 

نسبة األسر المستهدفة ذات اإلنفاق المنخفض على الغذاء.	 

نسبة األسر المستهدفة ذات إستراتيجية التكيف مع ُسُبل العيش 	 
السلبية

مؤشرات المخرجات:

عدد فرص العمل قصيرة األجل التي أمكن إيجادها بما يف ذلك من خالل 	 
األساليب القائمة على السوق.

عدد األشخاص الذين يحصلون على عمل منتظم أو يحصلون عليه نتيجة 	 
للدعم الذي قدمه القطاع.

عدد األشخاص الذين تلقوا الدعم إلعادة التأهيل أو تطوير أو بدء مبادرة 	 
ريادة أعمال اجتماعية أو تجارية

برامج القدرة على الصمود يف خطة االستجابة اإلنسانية

تتضمن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 برامج لتعزيز القدرة على 
الصمود والتعايف المبكر. 57  سوف توجه البرامج الخاصة بتعزيز الصمود 

والتعايف المبكر نهج البرامج عالية الجودة من جميع الشركاء، والتي سوف 
تعمل على الحد من درجة وتكرار اعتماد المجتمعات على المساعدة 

اإلنسانية لتغطية احتياجاتهم األساسية، حيثما أمكن ذلك. أُدرِج خيار "عالمة 
الصمود" للتقييم الذايت لكل مشروع من مشروعات االستجابة التي ترتبط 

بخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 لتحديد مدى مساهمة التدخالت يف إطار 
خطة االستجابة اإلنسانية يف تعزيز القدرة على الصمود. يتطلب هذا النهج من 

الشركاء تحديد مدى نجاح تدخالت الخطة المقترحة الحتياجات المجتمعات 
المتضررة، ومدى دعم االعتماد على الذات و/ أو جهود اإلنعاش المبكر لألسر 

والمجتمعات المحلية، )على سبيل المثال، عن طريق تحسين الوصول إىل 
ُسُبل العيش والبنية التحتية المجتمعية والخدمات االجتماعية األساسية( 

مما يساهم يف تحسين جودة السلع والخدمات اإلنسانية المقدمة.

إن الخبرات الحالية والممارسات الجيدة يف البرامج الموجهة لتعزيز القدرة 
على الصمود يف سورية سوف توجه خطط االستجابة خالل عام 2020. سوف 
تلتزم جميع أنشطة تعزيز القدرة على الصمود بالمبادئ اإلنسانية واعتبارات 

العمر والنوع. تظل تدخالت التنمية وإعادة اإلعمار مكملة لخطة االستجابة 
اإلنسانية ولكنها خارج نطاقها.

بالنسبة لما يتعلق بأهداف إعادة اإلعمار والتنمية يف سورية، يجب تناول 
هذه الجهود من خالل برامج كبرى وأطر التنمية بالتكامل مع خطة االستجابة 

اإلنسانية، بما يف ذلك تلك األجزاء من اإلطار االستراتيجي لسورية

57. تشير البرامج الموجهة نحو تعزيز القدرة على الصمود إىل البرامج التي تهدف إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية مع تقليل االعتماد على المساعدة الخارجية وتعزيز القدرة على االعتماد على الذات لدى 
السكان المتضررين. التعايف المبكر هو نهج يعالج احتياجات التعايف التي تنشأ خالل المرحلة اإلنسانية يف حالة الطوارئ واستخدام اآلليات اإلنسانية التي تتوافق مع مبادئ التنمية. تهدف هذه البرامج لتمكين 

المتضررين من اإلفادة من العمل اإلنساين الغتنام فرص النمو والتنمية، وبناء القدرة على الصمود، وإنشاء عملية مستدامة للتعايف من األزمات. يشير التعايف المبكر لنهج لالستجابة اإلنسانية الذي يركز، من 
خالل التنسيق المعزز، على تعزيز القدرة على الصمود، وإعادة بناء القدرات أو تعزيزها والمساهمة يف حل المشكالت طويلة األمد التي ساهمت يف حدوث األزمة بدالً من تفاقمها، وتشير كذلك إىل مجموعة من 

البرامج المحددة التي تهدف لمساعدة الناس على االنتقال من االعتماد على اإلغاثة اإلنسانية إىل التنمية )المجموعة العالمية للتعايف المبكر(.
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دعم عودة الالجئين في عام 2020
كثر من 5.6 مليون الجئ سوري إىل البلدان المجاورة. بناًء على قاعدة بيانات المفوضية السامية  أدت األزمة السورية إىل نزوح أ
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أمكن التحقق من عودة ما يقدر بنحو 230 ألف الجئ سوري منذ عام 2016، بما يف ذلك 
كثر من 494  كثر من 96 ألف يف عام 2019 – بزيادة قدرها 74 بالمائة مقارنة بعام 2018. باإلضافة إىل ذلك، ُسِجَلت أ عودة أ
ألف حركة لعودة النازحين داخلًيا يف عام 2019. تشير االتجاهات الحالية الواردة يف التقارير ذات الصلة إىل أن حوايل 250 ألف 
الجئ قد يعودون يف مرحلة العودة المنظمة ذاتًيا خالل عام 2020. من المرجح أن يستمر العدد الكبير الحايل من النازحين 
داخلًيا العائدين جنًبا إىل جنب مع أعداد متزايدة من الالجئين العائدين بصورة ذاتية مقارنة بالسنوات السابقة. وهذا يجعل من 
الضروري االستجابة الحتياجات أولئك الذين عادوا أو قرروا العودة. كما هو الحال يف السنوات السابقة،  سوف ُتطبق سياسة 

قائمة على االحتياجات بدالً من سياسة قائمة على األوضاع القائمة يف االستجابة الحتياجات العائدين.

من األهمية بمكان أن تواصل الحكومة السورية، التي تتحمل المسؤولية األساسية عن حماية وسالمة جميع السوريين، 
مع الشركاء يف المجال اإلنساين، العمل مًعا لتلبية احتياجات العائدين. سوف يحتاجون للعمل مًعا أيًضا لالستعداد لعودة 
الدولية  واالتفاقيات  والمعايير  اإلنسان  حقوق  وقانون  لالجئين  الدويل  القانون  مع  يتوافق  بما  أوسع،  نطاق  على  الالجئين 

الُمتفق عليها ذات الصلة.

يف غضون ذلك، ويف إطار خطة االستجابة اإلنسانية وبالتعاون مع الحكومة، سوف تستمر برامج االستجابة يف االلتزام بالهدف 
الذات، والتأكد من أن عودتهم  االعتماد على  للعائدين وتعزيز  اإلنسانية  الفورية واالحتياجات  الحماية  المتمثل يف معالجة 
كبر يف نهاية المطاف يف نطاق العودة الطوعية. لتحقيق هذه الغاية  مستدامة، مع االستعداد يف نفس الوقت لعودة عدد أ
،سوف تشمل االستجابة مجموعة من األنشطة الرئيسية  متضمنة اإلجراءات الخاصة لتلبية االحتياجات الفورية للعائدين 
وتعزيز آليات التأقلم الخاصة بهم. وهذا يشمل ضمان تمتع العائدين على قدم المساواة يف الوصول إىل الخدمات، فضالً عن 
المساعدات  اإلنسانية وتعزيز اعتماد العائدين على الذات، وأنشطة ُسُبل  العيش وخدمات الحماية المجتمعية، والعمل 
على توسيع برامج المساعدة يف مناطق العودة ودعم جهود الحكومة لتعزيز القدرة االستيعابية يف مناطق العودة الفعلية 
رسمية  وثائق  على  للحصول  للعائدين  الفني  الدعم  وتقديم  والممتلكات  واألراضي  اإلسكان  قضايا  ومعالجة  والمحتملة 

لألحوال المدنية، وجهود مؤسسات الدولة يف هذا الصدد.

أخيًرا، سوف ُيقَدم الدعم لتعزيز بناء القدرات جنًبا إىل جنب مع الشركاء والتنسيق لدعم عودة الالجئين. لتحقيق هذه الغاية، 
أمكن إنشاء بنية تنسيق مالئمة سوف تؤدي فيها مفوضية شؤون الالجئين الدور الذي ينبغي عليها القيام به.

 58. األرقام المبلغ عنها هي فقط تلك التي تم التحقق منها أو مراقبتها من جانب المفوضية وال تعكس العدد الكامل للعائدين، والذي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
  59. تشير االستجابة اإلنسانية القائمة على الحالة إىل االستجابة التي ُتعتبر تلقائًيا مؤهلة للحصول على المساعدة، وذلك بحكم أوضاع معينة – بمعنى ما إذا كان الشخص نازًحا أو عائًدا أو الجًئا، بغض النظر 

عما إذا كان تقييم ذلك على أنه بحاجة إىل المساعدة. على النقيض من ذلك، فإن االستجابة القائمة على االحتياجات هي االستجابة التي ُيقيم فيها الشخص على أنه محتاج بسبب ظروفه المعيشية أو عدم 
قدرته على تلبية احتياجاته األساسية، مما يعني أن مجرد كونه نازًحا أو الجًئا أو عائًدا ال يؤهله بالضرورة لتلقي المساعدة.
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نهج تحديد األولويات

حددت خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 استجابة شاملة تعكس تعقيد 
الوضع اإلنساين يف سورية حيث تكون احتياجات الناس متعددة ومتداخلة 

وتشمل مجاالت متعددة مثل إنقاذ الحياة اإلنسانية والحماية وُسُبل العيش 
والخدمات األساسية. لذلك، يتطلب األمر تموياًل كامالً لضمان قدرة الجهات 

الفاعلة اإلنسانية على تقديم االستجابات القطاعية والمتعددة القطاعات 
بالصورة الكاملة التي سبق التخطيط لها. يف الوقت نفسه، تتضمن خطة 

االستجابة اإلنسانية لعام 2020 نهًجا معزًزا لتحديد األولويات يهدف إىل ضمان 
تلبية احتياجات األشخاص األكثر شدة أوال، أو يف مراحل رئيسية معينة 

أثناء تنفيذ الخطة. يسترشد نهج تحديد األولويات هذا بإثنين من االعتبارات 
الرئيسية:

1( شدة االحتياجات، على المستوى القطاعي والمستوى المشترك بين 
القطاعات، و2( الفئات الضعيفة المحددة.

شدة الحاجة
سوف تسترشد خطة االستجابة اإلنسانية بالتحليل الجغرايف لشدة الحاجة، على 

المستويين القطاعي والمشترك بين القطاعات )انظر الخريطة أدناه لمعرفة 
الشدة المشتركة بين القطاعات والرجوع إىل اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية لعام 2020 لمقاييس الشدة الخاصة بالقطاع(. 60 ييحدد التحليل 

مستويات الخطورة التي تتراوح بين المناطق األكثر تضرًرا حيث يواجه الناس 
عموًما االحتياجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة بصورة فورية، إىل المناطق 

التي توجد فيها احتياجات كبيرة لتقديم الخدمات وُسُبل  العيش وتدخالت 
دعم القدرة على الصمود. تستند هذه التصنيفات إىل مؤشرات عدة قطاعات 

والمؤشرات المتعددة القطاعات والتي تعتبر انعكاساً خاصا للظروف المعيشية 
واالحتياجات اإلنسانية، بما يف ذلك شدة األعمال العدائية وعدد النازحين الجدد، 
باإلضافة إىل نسبة النازحين والعائدين من وإىل المجتمعات المضيفة، والوصول 
إىل الخدمات األساسية، وكذلك مستوى ارتفاع أسعار السلع األساسية. ُطوَِّرت 

مؤشرات للخطورة بصورة مشتركة بين القطاعات من خالل عملية تعاونية 
وتشاورية مشتركة بين الوكاالت.

عادًة ما تشير المناطق ذات المستويات األكثر خطورة إىل المواقف التي يكون 
كبر شدة. ومع ذلك، فإن تصنيف  كثر عمًقا وأ فيها نطاق االحتياجات اإلنسانية أ

الخطورة بين القطاعات ال يهدف إىل استبعاد المناطق من تلقي المساعدة 
،حيث يحتاج األشخاص يف المناطق األقل خطورة أيًضا إىل المساعدة اإلنسانية 

والتي تتعلق بشكل رئيسي بالخدمات األساسية وُسُبل  العيش بهدف منع 
كثر خطورة. يحتاج  هذه المناطق من االنزالق إىل مستوى من شدة الحاجة أ

تفسير شدة الحاجة أيًضا إىل اقترانها بالحجم، أي قد تتصف بعض المناطق 
بمستوى شدة أقل قليالً ولكن بها نسبة عالية من األشخاص المحتاجين 
وبالتايل تحتاج هذه المنطقة إىل المساعدات  اإلنسانية. تقع بعض البَنى 
التحتية األساسية التي تقدم الخدمات مثل المستشفيات وأنظمة المياه 

والصرف الصحي أو المرافق التي تقدم خدمات الحماية يف مناطق ذات 
مستوى أقل خطورة وتوفر خدمات حيوية للمجموعات السكانية التي قد 

تعيش يف مناطق شديدة الخطورة نسبًيا. تشير تحليالت شدة القطاع إىل شدة 
االحتياجات يف جميع أنحاء البالد وفًقا للمؤشرات الخاصة بالقطاع، مثل سوء 

التغذية وانعدام األمن الغذايئ والوصول إىل الخدمات الصحية والمياه والصرف 
الصحي وإدارة النفايات والحصول على التعليم وقضايا الحماية ذات الصلة. 

تسلط نماذج شدة القطاع الضوء على المجاالت التي تتطلب تدخالت خاصة 
بالقطاع؛ هذه المواقع ليست دائًما تلك التي تتصف بأعلى درجة من الخطورة 

بين القطاعات وال تزال تتطلب استجابة مركزة خاصة بقطاع معين. 61

تسترشد جهود االستجابة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020، وتحديداً 
لدى تطوير االستراتيجيات القطاعية ومشاريع االستجابة المتوافقة، بمدى 

خطورة االحتياجات وأنواعها، وسوف تستخدم أساليب االستجابة األكثر مالءمة 
والتي تعتمد على فرص الوصول. كما هو موضح أدناه، ُتظهر االستجابة 

المستهدفة عبر القطاعات يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 ارتباًطا كبيًرا 
بالمجاالت التي أمكن فيها تقييم شدة الحاجة من الدرجة العالية عبر القطاعات 

يف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية. نظًرا إىل الوضع السريع التغير 
بصورة مستمرة يف سورية، فسوف يستمر الشركاء يف حاجتهم العتماد المرونة 

وتعديل استجاباتهم وفًقا للتغييرات التي قد تطرأ على السياق واالحتياجات 
والوصول.

60. ال تعترف الحكومة السورية بحدود الخرائط المدرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية واللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية  وال تعترف بتحديد مقاييس الخطورة التي وضعتها األمم المتحدة وشركائها.
 61.  تتوفر تفاصيل تحليل خطورة القطاع يف الفصول القطاعية المدرجة يف هذه الوثيقة وكذلك يف واللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2020يمكن الوصول إىل اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 

https://hno-syria.org:من خالل الموقع التايل

https://hno-syria.org/ 
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2020 تصنيف درجة الخطورة بين القطاعات
على مستوى المجتمع

ال تعترف الحكومة السورية بحدود الخرائط المدرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية أو اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، وال تعترف بتحديد مقاييس الخطورة 
التي وضعتها األمم المتحدة وشركائها.

تلحدودإوتألسمجءإتلموضحةإوتلتسميجاإتلمستخدمةإيفإهذهإتلخريطةإالإتعنيإتلموتفقةإأوإتلقبولإتلرسميإمنإتألممإتلمتحدة.
https://hno-syria.org/#severity-of-needs ..تلمصدر:إمكتبإتنسيقإتلشؤونإتإلمسجميةإ–إبنجءإالىإبيجمجاإتلخطورةإتلمشتركةإبينإتلقطجاجا

التصنيف المشترك بين القطاعات

(١) حاجة طفيفة

(٢) حاجة معتدلة

(٣) حاجة كبيرة

(٤) حاجة ماسة

(٥) حالة حرجة

١ - ٥٠٠

٥٠١ - ٥٠٠٠

٥٠٠١ - ١٠٠٠٠

١٠٠٠١ - ٢٥٠٠٠

٢٥٠٠١ - ٥٠٠٠٠

٥٠٠٠١ - اكثر من مليون

مناطق غير مأهولة أو ذات عدد 
محدود من السكان

عدد األشخاص المحتاجين

حالة حرجة حاجة ماسة حاجة كبيرة حاجة معتدلة حاجة طفيفة المحتاجون للمساعدة

%7 %35 %32 %20 %6 11.06مليون
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ال تعترف الحكومة السورية بحدود الخرائط المدرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية أو اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، وال تعترف بتحديد مقاييس الخطورة التي وضعتها األمم المتحدة 
وشركائها.

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تعني الموافقة أو القبول الرسمي من األمم المتحدة.

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – بناء على بيانات الخطورة المشتركة بين القطاعات.

ملحوظة: المناطق التي من المحتمل ان تشهد مستويات مرتفعة من األعمال العدائية وحاالت نزوح جديدة و/أو حاالت طوارئ إنسانية أخرى، سوف 
ُتحدد لها األولوية تلقائًيا إلتاحة المساعدات  اإلنسانية على مستوى القطاع أو القطاعات المتعددة. يف حين أن هذه الديناميكيات سوف تنعكس يف 

النهاية يف التحديثات الالحقة لمقياس الخطورة، فمن المتوقع أن تحدث تأخيرات محتملة يف ضبط المواقف المتغيرة بسبب تواتر تحديثات مقياس 
الخطورة بين القطاعات (والذي ينفذ حالًيا مرتين سنوياً )ُتشجع الجهات المانحة على منح  الجهات الفاعلة التنفيذية المرونة لالستجابة للظروف 

واألحوال المتغيرة بصورة سريعة، حيث أن تحديث تصنيف الخطورة ُينفذ بصورة دورية فقط، ونظًرا للوضع المتقلب يف سورية، يجب تفسير ذلك جنًبا 
إىل جنب مع تحليل السياقات الراهنة.

  

شدة االحتياجات عبر القطاعات
على مستوى المنطقة الفرعية 62

عدد مشروعات خطة االستجابة اإلنسانية
حسب المنطقة 63

١٢٣٤٥< ١٠١٢٠٠ - ٥١٢٠٠ - ١٠٠> ٥٠

62.  ُتشير هذه الخريطة إىل عدد مشاريع االستجابة )البرمجة المقصودة( يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 حسب المنطقة الفرعية.
63.  تشير هذه الخريطة إىل تقارب تصنيفات شدة القطاع حسب المنطقة الفرعية عبر جميع القطاعات.
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المجموعات الضعيفة

نظًرا لحقيقة أنه يوجد العديد من األشخاص يف حاجة إىل المساعدة اإلنسانية يف 
جميع أنحاء سورية - ومع مراعاة االعتبارات الخاصة بالقطاع - حددت الجهات 
الفاعلة اإلنسانية يف سورية عدة خصائص لتحديد مدى الضعف واالحتياجات 
الملحة الراهنة والتي يضاعف كل منها اآلخر يف المجموعات الضعيفة الست 

التالية. باإلضافة إىل تحليل الشدة الموضح أعاله، سوف ُيستخدم تحليل 
االحتياجات ومكامن الضعف المتعلقة بكل مجموعة من هذه المجموعات 

لتعزيز ترتيب أولويات المساعدة:

األشخاص الذين يعيشون يف مناطق ذات وصول محدود،  أو يف   	
المناطق التي تغيرت فيها السيطرة بين األطراف المتنازعة، حيث 

ُتعرَقل حرية التنقل وإمكانية الوصول إىل الخدمات بشكل كبير أوقد 
تظل محدودة للغاية وعسيرة، ويرجع ذلك لتضاؤل وجود المنظمات 

اإلنسانية والجهات الفاعلة أو اإلجراءات  اإلدارية المحددة للجهات 
الفاعلة اإلنسانية.

األشخاص الذين يعيشون حالًيا يف مناطق شهدت أعمال عدائية   	
شديدة الكثافة أو بها مستويات عالية من التلوث بمخاطر 

المتفجرات

كز الجماعية،  النازحون الذين يعيشون يف مواقع المالذ األخير، والمرا  	
و/أو الذين يعيشون يف مناطق مفتوحة، والذين ال يتوفر لهم 

الوصول مطلًقا أو بنسبة محدودة إىل الخدمات األساسية، نظًرا 
لحرية الحركة المحدودة – "المناطق المفتوحة" ُتشير إىل المواقع 

يقيم فيها النازحون بدون مأوى ُمغطى لمدة تزيد عن أسبوع.

السكان الذين نزحوا حديًثا بسبب األعمال العدائية أو األخطار   	
الطبيعية، وبالتايل من المحتمل أن يواجهوا احتياجات فورية وحادة 

خالل المراحل األوىل من نزوحهم.

العائدون تلقائًيا / المنظمون ذاتًيا، الذين يحتاجون إىل مساعدة   	
ُمحددة وُمخصصة لتجنب النزوح مرة أخرى أو اللجوء إىل 

استراتيجيات التأقلم الضارة كأساس لعودتهم إىل بلدانهم، ويشمل 
ذلك يف المناطق التي يمكن الوصول إليها حديًثا.

المجتمعات المثقلة باألعباء، حيث أنه بسبب العدد الكبير من   	
النازحين و/أو العائدين تلقائًيا و/أو االنقطاع المطول للخدمات 
األساسية، يتعرض السكان جميعهم )بما يف ذلك المجتمعات 

المضيفة والنازحين داخلًيا( لتحديات متزايدة تعرقل الوصول إىل 
الخدمات وُسُبل العيش والفرص االقتصادية. 

يواجهون  الذين  واألشخاص  الفلسطينيون  الالجئون  ملحوظة: 
صعوبات اقتصادية شديدة والذين يقعون يف جميع فئات الضعف 
المساعدات    جهود  يف  خاًصا  اهتماًما  يستحقون  أعاله  المذكورة 
األشخاص  يستحق  الملحة.  الحتياجاتهم  نظًرا  القطاعات  متعددة 
من  أي  يف  ُيدرجون  والذين  الشخصية  الوثائق  إىل  يفتقرون  الذين 
جهود  يف  أيًضا  خاًصا  اهتماًما  أعاله  المذكورة  الضعف  مجموعات 
إىل  للوصول  قدرتهم  لتدين  نظًرا  القطاعات،  متعددة  المساعدة 

الخدمات والمساعدة.

تمثل المجموعات الست ذات األولوية الموضحة أعاله فئات واسعة من 
األشخاص الذين تتضح احتياجاتهم يف جميع القطاعات. على مستوى 

القطاعات، قام كل قطاع أيًضا بتطوير المعايير التي تستهدف األسر، حيث تضع 
هذه المعايير يف اعتبارها مؤشرات قطاعية محددة لتقييم مدى الضعف طبًقا 

كثر  لألنشطة التي تتوافق مع أهداف القطاع. تتميز هذه التحليالت بمستويات أ
تفصيالً، حيث أنه من المرجح أن تتباين مستويات الضعف الفردية/ األسرية 
ضمن هذه المجموعات السكانية ذات األولوية، خاصة بين األطفال والشباب 

وكبار السن والنساء والفتيات، باإلضافة إىل المصابين بأمراض مزمنة وإعاقات 
وإصابات أو الجرحى، أو ذوي المستويات المتفاوتة من االعتماد على الذات 

والتي تتطلب اعتباًرات محددة عند التخطيط لالستجابة وتحديد أولوياتها.

االستجابات المنسقة متعددة القطاعات

Iُوِضَعت سلسلة موسعة من طرائق االستجابة المشتركة المتعددة القطاعات 
يف ضوء العمل من أجل تعزيز االستجابة المنسقة المتعددة القطاعات 

لألشخاص من ذوي الحاجات الشديدة أو المعرضين للخطر يف المناطق ذات 
االحتياجات "العالية" أو "األساسية )انظر أدناه(، وقد ال تقدم صورة كاملة 

لالستجابة المتوقعة، ولكنها تسلط الضوء على المجاالت التي سوف يكون 
فيها التنفيذ المنسق عبر القطاعات مهم بشكل خاص للحد من احتياجات 

الحماية العاجلة واحتياجات إنقاذ الحياة والحفاظ عليها. يجب أن يكون التشاور 
مع مؤسسات الدولة السورية وفًقا لميثاق األمم المتحدة ووفًقا لقرار الجمعية 
العامة رقم 182/46 وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وتخضع إلطار االتفاقات 

بين الدولة السورية ووكاالت األمم المتحدة وبرامجها والصناديق الخاصة بها. 

ملخص نهج االستجابة متعددة القطاعات:

•  االستجابة اإلنسانية لألشخاص الذين يعيشون يف مناطق ذات وصول 
محدود، أو يف مناطق تيسر الوصول إليها حديًثا، بما يف ذلك بسبب ضرورة 

)إعادة( تأسيس وجود الجهات الفاعلة اإلنسانية:

يف حالة السماح بالوصول لهذه المناطق، سوف تركز جهود االستجابة على 
توفير اإلمدادات اإلنسانية المنقذة للحياة بما يف ذلك المساعدات الغذائية 
وإمدادات التغذية الصحية الضرورية، فضالً عن مواد اإلغاثة األساسية من 

المأوى والطهي والنظافة والمالبس، باإلضافة إىل دعم الصدمات ومتطلبات 
الرعاية الصحية الطارئة وإعادة إنشاء سلسلة أجهزة التبريد وأنشطة التطعيم. 
فضاًل عن ذلك، أمكن التخطيط لدعم وإصالح عمليات األنظمة القائمة لزيادة 

توافر المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، فضالً 
عن توزيع المواد التعليمية الالزمة الستمرار خدمات التعليم. سوف ُتستكمل 

هذه الجهود من خالل توفير خدمات الحماية بما يتوافق مع استراتيجية 
قطاع الحماية، بما يف ذلك توفير االستجابة الطارئة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي، وتدخالت حماية الطفل، واألعمال اإلنسانية المتعلقة باأللغام، 
ودعم النازحين للحصول على وثائق الحالة المدنية وفًقا للتشريعات الوطنية 

يف المناطق التي تتاح فيها الخدمات الحكومية ولكنها غير كافية لتغطية 
االحتياجات.64  من المخطط أيًضا تنفيذ أنشطة ُسُبل العيش والمستلزمات 

المناسبة للماشية، لتعزيز االكتفاء الذايت للسكان المتضررين.

االستجابة اإلنسانية للنازحين يف مخيمات المالذ األخير والتجمعات   •
كز الجماعية: 65  كز العبور والمرا العشوائية ومرا

تعتمد جهود االستجابة للنازحين الذين يعيشون يف مواقع المالذ األخير على ما 
إذا كان النازحين سوف يمرون عبر هذه المواقع أو قد يضطرون إىل البقاء فيها 

لفترات طويلة من الوقت وذلك استناًدا على الموقع والوضع.

 64. ما لم يذكر خالف ذلك، تشمل "الحماية" جميع التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، وحماية الطفل  و مخاطر المتفجرات.
كز الجماعية إىل تلك المواقع المستخدمة فقط كمالذ أخير، بعد أن يكون النازحون قد استنفدوا جميع األصول المالية واالجتماعية  كز العبور والمرا  65. تشير مخيمات المالذ األخير والتجمعات غير الرسمية ومرا

األخرى.
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سوف تظل جهود االستجابة اإلنسانية محدودة بالنسبة لمن هم يف طريقهم 
إىل العبور إىل مناطق أخرى، مع التركيز على األنشطة اإلنسانية المنقذة للحياة 

مثل توزيع السلع األساسية على مستوى األسرة، بما يف ذلك الحصص 
الغذائية الجاهزة لألكل، والمغذيات الدقيقة، والمأوى يف حاالت الطوارئ ومواد 

اإلغاثة األساسية، بما يف ذلك مستلزمات النظافة الخفيفة وحقائب النظافة 
الشخصية  باإلضافة إىل تقديم اإلسعافات األولية النفسية واالجتماعية يف حالة 

الطوارئ، واإلجراءات الالزمة لتعزيز بيئة آمنة لألطفال (مثل تجنب االنفصال 
األسري)، وإجراءات لتعميم الحماية من مخاطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي أثناء إنشاء الموقع، كما سوف تتوفر أولويات الخدمات األساسية 
من خالل نقل المياه يف حاالت الطوارئ بالشاحنات وخدمات الصرف الصحي 
وإدارة المخلفات الصلبة والرصد الصحي والدعم الصحي يف حاالت الطوارئ 

من خالل العيادات المتنقلة ،باإلضافة إىل ذلك، سوف تشمل جهود االستجابة 
أيًضا التحقق من تحركات السكان واإلبالغ عنها وكذلك الظروف الراهنة يف 

المواقع. سوف تستكمل جهود االستجابة الشاملة بوجود الحماية واألنشطة 
المتنقلة إىل حد كبير، مع تدخالت مصممة حسب الحالة وسيولة حركات 

التنقل. يف حاالت اإلقامة المطولة، سوف تتوسع هذه الجهود لتشمل التوزيع 
المتكرر للسالل الغذائية وتدخالت ُسُبل  العيش للفئات األكثر ضعفاً، باإلضافة 

كثر شموالً من  كثر استدامة ،بما يف ذلك خدمات حماية أ إىل تقديم خدمات أ
خالل المرافق الثابتة لجميع السكان النازحين المقيمين يف هذه المواقع مع 

الخدمات المتكاملة للحماية والتعليم.

االستجابة اإلنسانية للسكان النازحين حديًثا )بخالف الموجودين   	
بالمواقع(:

كثر ُعرضة للخطر خالل المراحل األوىل من  يعتبر السكان النازحين حديًثا أ
النزوح .ب مثل النازحين المقيمين يف مواقع المالذ األخير، سوف تركز جهود 
االستجابة على توفير اإلمدادات اإلنسانية عالية الجودة والمنقذة للحياة على 

الفور، بما يف ذلك الحصص الغذائية الجاهزة لألكل وسالل الغذاء ومواد اإلغاثة 
األساسية لألسر األكثر ضعفاً، ويشمل ذلك مستلزمات النظافة الشخصية 
وحقائب النظافة الشخصية ، باإلضافة إىل سلسلة من التدخالت األولية - 

المتنقلة إىل حد كبير - يف حاالت الطوارئ.

فضالً عن ذلك، سوف ُيعزز تقديم الخدمات األساسية من خالل دعم مقدمي 
الخدمات المتاحين وذلك فيما يتعلق بالقطاعات، ويشمل ذلك خدمات 

الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية والتعليم يف المناطق التي 
تستضيف النازحين حديًثا..

االستجابة اإلنسانية للعائدين تلقائًيا / المنظمين ذاتًيا:  •

تؤدي حركات العودة المنظمة أو التلقائية إىل خلق مجموعة متنوعة من 
االحتياجات )بما يف ذلك الحاجة إىل المأوى والوصول إىل الخدمات األساسية 

وفرص االعتماد على الذات، فضاًل عن الحاجة لخدمات التوثيق المدين 
واإلسكان واألراضي والمسائل األخرى المتعلقة بالممتلكات( والتي غالًبا ما 

تتجاوز قدرة االستجابة للمسؤولين. كما هو الحال بالنسبة لآلخرين المحتاجين 
الذين ال يزالون نازحين أو متأثرين باألزمة بطريقة أو بأخرى، سوف تستمر 
الجهات الفاعلة اإلنسانية يف تلبية احتياجات أولئك الذين يختارون العودة 

تلقائًيا والمجتمعات التي يحاولون إعادة االندماج فيها، والتي غالًبا ما تكون 
مدمرة وفقيرة.

سوف يسترشد الشركاء العاملون يف المجال اإلنساين الذين يعملون على دعم 

عودة النازحين والالجئين المنظمين ذاتًيا بمعايير االتفاقيات الدولية ذات الصلة 
وبالظروف الراهنة على األرض.66  تتضمن هذه المعايير تقديم الدعم للعائدين 
)لكل من النازحين العائدين والالجئين المنظمين ذاتًيا على حد سواء(، والتي 

ترتكز يف الغالب على نهج قائم على المجتمع لتسهيل استعادة الخدمات 
االجتماعية واألساسية الحرجة، وعند الضرورة - تلبية االحتياجات المحددة 

على أساس الملفات الشخصية ومدى الضعف المحدد على مستوى الفرد/
األسرة.67  

سوف ُيقدم الدعم من خالل األنشطة التي تهدف إىل ترميم المساكن، وتوفير 
المياه والخدمات األساسية )خاصة الصحة والتعليم(، وإعادة تأسيس ُسُبل 

العيش، وتوفير الدعم المتخصص )بما يف ذلك العنف القائم على النوع 
االجتماعي، وحماية الطفل، والدعم النفسي واالجتماعي لذوي االحتياجات 

الخاصة(، ودعم إعادة تنشيط الخدمات االجتماعية الهامة )مع اإلشارة بشكل 
خاص إىل أولئك القائمين على إصدار وثائق الحالة المدنية( لدعم السلطات 

الوطنية وتقديم الخدمات القانونية والمشورة بشأن قضايا اإلسكان واألراضي 
والممتلكات بما يتوافق مع اإلطار القانوين الوطني والمعايير الدولية. كما سوف 

توفر التوعية بالمخاطر وإزالة مخاطر المتفجرات، ومساعدة الضحايا حيثما 
أمكن ذلك. إن االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة وتحديد مكامن الضعف 

سوف يساعد الشركاء على تقديم المساعدة بناًء على مستوى األسرة، عندما 
تستدعي الضرورة ذلك.

تتضمن خطة االستجابة اإلنسانية أيًضا معايير دعم الالجئين العائدين، حيث 
تهدف األنشطة إىل دعم الجهود الوطنية لتلبية االحتياجات المحددة لالجئين 
العائدين المنظمين ذاتًيا واالستعدادات لالستجابة، يف حالة تطور الظروف يف 

سورية، بحيث يمكن العودة الطوعية إىل الوطن بأمان وكرامة وبما يتوافق 
مع القانون الدويل لالجئين وحقوق اإلنسان والمعايير المنظمة لها، وكذلك 

االتفاقيات الدولية المتفق عليها ذات الصلة، تحدد األنشطة الرئيسية الخاصة 
بعودة الالجئين ضمان عدة أمور منها على سبيل المثال، ضمان تمتع الالجئين 
العائدين بالمساواة يف الوصول إىل الخدمات، مع تقديم الدعم الخاص لالجئين 

العائدين األكثر ضعًفا، وأي أنشطة أخرى مطلوبة بسبب أحوال الالجئين 
العائدين. سوف تستكمل هذه األنشطة تقديم الدعم المستمر للعائدين 

)للنازحين والالجئين العائدين على حد سواء(، مع التركيز على نهج مجتمعي 
لتسهيل استعادة الخدمات االجتماعية واألساسية الهامة وكذلك تلبية 

االحتياجات الفردية / المنزلية األخرى المحددة.

االستجابة اإلنسانية يف المجتمعات المثقلة باألعباء:  •

بالنسبة لما يتعلق بالسكان المضيفين يف المناطق التي تستضيف عدًدا 
كبيًرا من النازحين أو العائدين، سوف يحتاج األمر إىل ضمان الدعم المجتمعي 
لتسهيل الوصول إىل الخدمات األساسية وفرص كسب العيش والتي قد تكون 

ضاغطة ومرهقة. تشمل األنشطة المتوقعة إنشاء وتوسيع خدمات الحماية، بما 
كز المجتمعية والمساحات اآلمنة  يف ذلك من خالل المرافق الثابتة )مثل المرا

للنساء والفتيات ومرافق خدمات حماية الطفل(، فضالً عن الجهود المبذولة 
لبناء وتوسيع القدرات القائمة يف مجاالت الصحة والمياه والصرف الصحي 

وخدمات إدارة المخلفات الصلبة والتعليم. من المحتمل أيًضا تقديم بعض 
المساعدة إلصالح المأوى للفئات األكثر ضعًفا. سوف ُتستكمل التدخالت على 

مستوى المجتمع المحلي من خالل تقديم المساعدة على مستوى األسرة 
- لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة - بناًء على االحتياجات الفردية 

الخاصة.

66.  تشمل هذه المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي. بالنسبة لعودة الالجئين، سوف يسترشد الشركاء يف المجال اإلنساين باتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع الالجئين. الحكومة السورية 
ليست طرفاً يف اتفاقية عام 1951. تعتبر مواد االتفاقية المتعددة بمثابة قانون عريف.

67.  فيما يتعلق بالالجئين العائدين، يشمل ذلك المساعدات القطاعية غير مخصصة لالحتياجات الناشئة عن وقت تواجدهم يف أماكن اللجوء.
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األكثر  من  أنها  على  تحديدها  أمكن  التي  الفئات  بين  من  ملحوظة: 
احتياًجا، من المحتمل أن يندرج األشخاص المعرضون ألعمال عدائية 
شديدة الكثافة والذين يعيشون يف مناطق ملوثة بمخاطر المتفجرات 
ضمن إحدى الفئات الضعيفة المذكورة أعاله، وسوف تكون لهم األولوية 

يف االستجابة، حسب الضرورة.

تعكس استراتيجيات االستجابة القطاعية مساهمات القطاع يف نهج االستجابة 
المشتركة وأرقام التخطيط المرتبطة بها، باإلضافة إىل االحتياجات الخاصة 

بالقطاع المحددة يف تحليالت القطاع. تشمل استراتيجيات القطاع المرفقة 
المزيد من التفاصيل حول جهود االستجابة.

سوف ُتعزز تفاصيل العمليات وترتيبات التنسيق يف مناطق التركيز من خالل 
مجاالت االستجابة المختلفة لمناطق العمليات على مدار العام.

االستجابة اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين المتضررين
ال يزال الالجئون الفلسطينيون يشكلون المجتمعات األكثر تضرراً من األزمة يف سورية. سوف تواصل األونروا يف عام 2020 
األكثر ضعفا.  الفلسطينيين  الالجئين  احتياجات  تلبية  التركيز على  للحياة، مع  المنقذة  المساعدات  لتقديم  األولوية  إعطاء 
سوف تظل المساعدات النقدية أحد أهم األولويات، وسوف تستخدم الوكالة نهج هادف لتقديم المساعدة، بناء على تحديد 
األكثر  الفلسطينيين  الالجئين  الغذائية على  المساعدات  األولوية، كما سوف تقتصر  للغاية وذات  ُتعد ضعيفة  التي  األسر 

ضعفاً. 

تظل منظمة األونروا - بالتنسيق مع الحكومة السورية - المزود الرئيسي للمساعدة للفلسطينيين الالجئين. سوف يستمر 
الرعاية  خدمات  إىل  اإلحالة  تدعم  بينما سوف  متنقلة،  ووحدات  طبية  منشأة   25 من خالل  األولية  الصحية  الرعاية  تقديم 
الصحية األكثر تخصًصا. سوف تواصل األونروا تقديم التعليم الجيد لحوايل 51 ألف طالب وطالبة يدرسون يف 103 مدرسة 
تديرها األونروا يف جميع أنحاء البالد، باإلضافة إىل تقديم الدعم النفسي واالجتماعي. سوف يعزز التركيز على ُسُبل العيش، 
بما يف ذلك دعم التدريب المهني والتمويل الصغير، اعتماًدا على مدى توافر التمويل. سوف تواصل األونروا تعزيز خدمات 
العديد من  أصبحت  مؤخًرا.  إليها  الوصول  يمكن  التي  المخيمات  على  بشكل خاص  التركيز  مع  الصحي،  والصرف  المياه 
منشآت األونروا غير صالحة لالستخدام حالًيا بسبب التلف أو الدمار، بما يف ذلك 40 بالمائة من المدارس و29 بالمائة من 
توفير  إليها لضمان  الوصول  التي يمكن  المناطق  لمنشآتها يف  الحيوية  الطارئة  اإلصالحات  األونروا إلجراء  العيادات. تخطط 

مستمر للخدمات، بما يف ذلك للعائدين.

سوف تتوىل األونروا مهمة التنسيق مع قطاع الحماية لضمان دمج الالجئين الفلسطينيين بشكل كامل يف مجموعة من 
استجابات الحماية. وهذا يشمل: ضمان إدراج الوضع المتفرد لالجئين الفلسطينيين يف مبادرات الدعوة للدمج وتوفير الدعم 
النفسي واالجتماعي وأنشطة التوعية مع التركيز على النساء والفتيان والفتيات وذوي اإلعاقة وكبار السن، فضاًل عن إدارة 
حاالت األشخاص الذين يعانون من العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل والقضايا العامة المتعلقة بالحماية، 

مع دعم المبادرات المجتمعية التي تشجع التماسك وخاصة داخل مخيمات وتجمعات الالجئين الفلسطينيين.

تخطط األونروا حالًيا لخدمة 438 ألف الجئ فلسطيني يف سورية يف عام 2020، حيث يأخذ هذا الرقم يف االعتبار الزيادة الطفيفة 
المحتملة يف عدد السكان بسبب إمكانية العودة من خارج سورية )بشكل اساسي من األردن ولبنان(. ُيعتبر 418 ألف من 
بين هؤالء من المعرضين للخطر، حيث تحدد حوايل 126 ألف منهم على أنهم يعانون من الضعف الشديد. ُيقدر أن نحو ثلثي 
الالجئين الفلسطينيين قد نزحوا من مناطقهم األصلية مرة واحدة على األقل منذ بداية اندالع األزمة. ال يزال حوايل 40 بالمائة 
من هؤالء الالجئين نازحين داخل سورية اعتباًرا من نهاية عام 2019، يف مخيمات الالجئين الفلسطينيين الثالثة وهي اليرموك 

ودرعا وعين التل )حلب( والتي تدمرت إىل حد كبير بسبب األعمال العدائية. 

تلبية  لضمان  األونروا  مع  وثيق  بشكل  االستجابة  عبر  القطاعات  تتعاون  سوف  لألونروا،  الصعب  المايل  الوضع  إىل  نظًرا 
احتياجات الالجئين الفلسطينيين من خالل نهج تعاوين مشترك بين الوكاالت، حسبما تقتضي الضرورة.
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تعزيز االستجابة

المبادئ الرئيسية
يتوافق التعامل مع مؤسسات الدولة السورية مع ميثاق األمم المتحدة ووفًقا 
للقرار ))A/RES/182/46 ويحكمه إطار االتفاقيات بين الدولة السورية واألمم 

S/( المتحدة ووكاالتها والبرامج والصناديق الخاصة بها، وكذلك القرار رقم
.)2393/RES

تعطي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت األولوية للمبادئ األساسية  
التالية يف جميع األنشطة اإلنسانية:

  "مبدأ عدم إلحاق الضرر":69  وتعني منع أو الحد من أي آثار سلبية غير 
مقصودة لألنشطة التي يمكن أن تفاقم من تعرض الناس للمخاطر الجسدية 

والنفسية االجتماعية.

  َمباِدُئ الَعْدِل واإلنْصاف: ضمان حصول المدنيين المتضررين على 
مساعدة وخدمات محايدة بما يتناسب مع الحاجة وبدون أي عراقيل أو تمييز 
،مع إيالء اهتمام خاص لألفراد والجماعات الذين قد يكونون معرضين بشكل 
خاص أو يجدون صعوبة يف الوصول إىل المساعدة والخدمات. المساءلة تجاه 
السكان المتضررين: أي ضمان حصول السكان المتضررين على المعلومات 

الضرورية بشأن المساعدات التي سوف تقدم لهم،  كما يمكنهم مشاركة 
التعليقات حول المساعدة التي يتلقونها، بما يف ذلك من خالل آليات 

التعليقات والشكاوى، كما يمكنهم المشاركة يف تقديم المساعدات  المالئمة، 
بطريقة تتوافق مع إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  أمكن 
استشارة المتضررين خالل عملية تحديد االحتياجات والتخطيط لعام 2020 

من خالل االستشارات الفردية واألسرية وكذلك المناقشات الجماعية المركزة. 
نُِفَذت هذه االستشارات يف جميع أنحاء البالد يف سياق العديد من التقييمات 

المشتركة بين القطاعات والقطاعات، وكذلك من خالل البعثات الميدانية 
الروتينية وعمليات رصد ما بعد التوزيع. أمكن تفعيل آليات التعليقات ورفع 

الشكاوى على مستوى كل من الوكاالت والمستوى المشترك بين القطاعات 
للسكان المتضررين لتقديم مالحظاتهم حول مدى جودة المساعدات اإلنسانية 

التي يتلقونها.

تكشف التعليقات التي أمكن الحصول عليها من خالل هذه المشاورات 
واآلليات عن وجهات نظر متنوعة حول االحتياجات اإلنسانية ونتائج االستجابة 

المتوقعة للسكان المستهدفين الذين يعيشون يف أجزاء مختلفة من البالد، 
كما توفر مصدًرا ال يقدر بثمن للمعلومات لشركاء اإلغاثة تهدف لتطوير طرائق 

كثر فعالية وكفاءة وخاضعة للمساءلة. أمكن تعميم آليات  وبرامج استجابة أ
للحصول على التعليقات والمالحظات المنتظمة من األشخاص والمجتمعات 

المتضررة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية حسب الضرورة وذلك بالتنسيق مع 

الحكومة السورية مع الحفاظ على االحترام الكامل للمبدئ اإلنساين المتعلق 
باالستقالل خالل تنفيذ مختلف المشاريع واألنشطة المخطط لها يف خطة 

االستجابة اإلنسانية وسوف تستمر يف متابعتها وتعزيزها.

 منع االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي من الجهات الفاعلة 
اإلنسانية: 71 للتوافق مع نشرة األمين العام "إجراءات خاصة للحماية من 

كتوبر/ تشرين األول 2003(، يظل  االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي" )أ
الشركاء يف المجال اإلنساين ملتزمين بمتابعة الجهود الرامية إىل تحسين طرق 

منع االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي واالستجابة لهما. 72 

يمكن أن يؤدي تفاوت القوة غير المتكافئة بين العاملين يف مجال تقديم 
المساعدات اإلنسانية والسكان المتضررين إىل مخاطر االستغالل واإلساءة 

للسكان المتضررين، بما يف ذلك االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، مع 
تعرض النساء والفتيات للخطر بشكل خاص. ال يزال االستغالل الجنسي 

واالعتداء الجنسي، مثل جميع أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي، ال 
ُيبلغ عنه بشكل كبير يف جميع األزمات.

تشير نتائج إحدى الدراسات االستقصائية التي أجريت يف سورية يف عام 2019 
إىل أن االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي يمثالن مصدر قلق للمجتمعات، 

حيث أشار المستجيبون إىل أنهم تعرضوا لالستغالل وسوء المعاملة عند 
الوصول إىل المساعدة اإلنسانية. تشير البيانات التي أمكن جمعها إىل أن بعض 

المجموعات مثل األسر التي تعيلها النساء وبصفة خاصة كبار السن وذوي 
اإلعاقة والنساء المطلقات أو األرامل معرضات للتمييز الذي قد يؤدي إىل 

االستغالل وسوء المعاملة، مع احتمال أن يتفاقم الوضع مع استمرار األزمة 
بحيث يلجأ المتضررون بشكل متزايد إىل آليات التأقلم السلبية.

سوف يواصل المجتمع اإلنساين العامل يف سورية الحوار والتنسيق والعمل 
المشترك مع الحكومة السورية لتحديد أفضل الممارسات لمعالجة مصادر 

القلق المتعلقة باالستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي ولتعزيز الوقاية 
واالستجابة يف جميع مجاالت االستجابة، ويشمل ذلك آليات اإلبالغ ومسارات 

كز المتخصصة ومقدمي الرعاية، مما  اإلحالة ورفع الوعي ودعم قدرة المرا
يسمح للمستفيدين منها اإلبالغ عن مخاوف االستغالل الجنسي واالعتداء 

الجنسي مع الشعور باألمان والسرية، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من 
القنوات. أفاد 32 بالمائة من المشاركين يف االستطالع من المجتمع يف سورية 

بأنهم على دراية بآليات الشكوى المتاحة يف المجتمع لإلبالغ عن طلبات 
الحصول على خدمات جنسية مقابل الوصول للمساعدات اإلنسانية. 73 لذلك 

جاء تركيز اهتمام المستجيبين اإلنسانيين على طلب تعزيز إجراءات الوقاية 
واالستجابة على المستوى المحلي من خالل تعزيز الوعي، بما يف ذلك من 

خالل توزيع مواد التوعية، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي والتلفزيون 
لنشر المعلومات، ومن خالل بناء القدرات بين المنظمات اإلنسانية يف الخطوط 

األمامية.

 68.  ُتعد هذه مبادئ توجيهية داخلية للعمل اإلنساين لألمم المتحدة وشركائها يف المجال اإلنساين. ال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ التوجيهية ملزمة أو امتداًدا لسلطاتها بأي شكل من األشكال.
 69. ألغراض هذه الوثيقة، ويف سياق عمل الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة يف سورية، فإنها بموجب هذه الخطة التي تسترشد بها، تتفهم مبدأ "ال ضرر وال ضرار" كمبدأ للعمليات الداخلية والتي تهدف إىل منع 
أو تقليل أي تأثير سلبي لألنشطة اإلنسانية من أجل تجنب أي نتيجة غير مقصودة تزيد من تعرض الناس للمخاطر الجسدية والنفسية االجتماعية وغيرها من المخاطر المباشرة التي تواجه سبل كسب العيش 
والحماية. هذا التعريف مستمد من الميثاق اإلنساين )معايير اسفير(. بالنسبة للشركاء العاملين يف المجال اإلنساين الذين يعملون يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية يف سورية، ُيطبق مبدأ "عدم اإلضرار" حصريًا 

على تسيير العمل اإلنساين وتنفيذ األنشطة اإلنسانية، ِوفًقا للمبادئ اإلنسانية المتمثلة يف عدم التحيز والحياد واإلنسانية واالستقالل. يستثني مفهوم "عدم اإلضرار" كأحد اإلرشادات الملزمة للجهات الفاعلة 
اإلنسانية العاملة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية يف سورية أي تفسير آخر غير إنساين بطبيعته، بغض النظر عن استخدامه المحتمل من الهيئات أو الكيانات األخرى.

70. يرتبط هذا القسم تماًما بالعمليات الداخلية لألمم المتحدة وشركائها يف المجال اإلنساين. يف هذه الوثيقة، ُيشار إىل مفهوم "المساءلة تجاه السكان المتضررين" وفًقا إلرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت. ال تعتبر الحكومة السورية هذه المبادئ التوجيهية ُملزمة لها أو امتداًدا لسلطتها بأي شكل من األشكال.

71. يرتبط هذا القسم تماًما بالعمليات الداخلية لألمم المتحدة وشركائها يف المجال اإلنساين
كتوبر/ تشرين األول 2003، متاحة على الرابط التايل: 72. نشرة األمين العام، إجراءات خاصة للحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، 9 / أ

https://www.un.org/preventingsexual-exploitation-and-abuse/content/documents 
 73.  استطالع أحد شركاء األمم المتحدة، 2019، بتغطية جغرافية محدودة )1509 مجتمًعا( مع 60 ٪ من المستجيبين من اإلناث.

 https://www.un.org/preventingsexual-exploitation-and-abuse/content/documents 
 https://www.un.org/preventingsexual-exploitation-and-abuse/content/documents 
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	    استمر تخطيط االستجابة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 يف 
البناء على تحليالت االحتياجات ومكامن الضعف المتعلقة بما يلي:

  النوع والعمر: تدهورت ظروف النساء والفتيات بشكل ملحوظ 
يف العديد من المناطق يف سورية منذ بداية األزمة، حيث ارتفعت وتيرة 

العوامل السلبية مثل التعرض الشديد للعنف، بما يف ذلك العنف القائم 
على النوع االجتماعي والنزوح وعراقيل الوصول إىل الرعاية الصحية؛ بما يف 
ذلك الوصول إىل الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية، مع تزايد الفقر، فضال 

عن تزايد البطالة، بما يف ذلك التي تنتج عن تأثير اإلجراءات القسرية األحادية 
كثر عرضة للخطر وبصورة متزايدة.  الجانب، مما يجعل النساء والفتيات أ

تتحمل النساء الكثير من األعباء االقتصادية وتكافح الكثيرات منهن لضمان 
ُسُبل العيش لهن وألسرهن.

ُيعد ضمان المساعدات اإلنسانية استجابة لالحتياجات والمخاوف الخاصة 
بالنساء والفتيات والفتيان والرجال من مختلف األعمار والقدرات، وأمًرا 

حيويًا لضمان الوصول إىل المساعدة والخدمات، فضالً عن تأثيرها اإليجايب 
على حياتهم إىل حد كبير، ويشمل ذلك تعزيز تمكين النساء والفتيات حيثما 

ُوِجَدت الفرصة لذلك. يجب أن تتوافق البرامج مع نقاط الضعف الخاصة 
وفرص الوصول لألفراد والمجتمعات، بما يف ذلك الوصول لذوي اإلعاقة، للحد 

من التعرض للعنف وتعزيز القدرة على الصمود.

تلتزم الجهات الفاعلة اإلنسانية كمسألة مبدأ، بإدماج النوع االجتماعي يف 
جميع التقييمات والعمليات والتخطيط االستراتيجي باإلضافة إىل جهود 

االستجابة والرصد. تم مراجعة جميع المشاريع المدرجة يف خطة االستجابة 
اإلنسانية وفًقا للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وفًقا لمؤشر النوع مع 
العمر ومع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول 

العنف القائم على النوع االجتماعي. بناًء على التقدم المحرز يف تصنيف 
البيانات حسب النوع والعمر منذ عام 2015، سوف ُتبذل قصارى الجهود 

لجمع هذه البيانات واستخدامها وتحليلها ودمجها يف التخطيط وبرامج 
االستجابة خالل عام 2020. حظيت االحتياجات الخاصة بكبار السن باهتماٍم 

متزايد يف المشاريع الواردة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020.

  اإلعاقة: يعتبر األشخاص ذوو اإلعاقة متأثرين بشكل غير متكائف 
باألزمة74  حيث أنهم يواجهون العقبات الجسدية والسلوكية والمؤسسية عند 
الحصول على الدعم والخدمات المنقذة للحياة، باإلضافة إىل أشكال متعددة 

ومتداخلة من التمييز والتهميش المرتبط بالسن والجنس والعرق والموقع 
والعرق، 75 وهذا يؤدي إىل زيادة مستويات الصعوبة الوظيفية والضيق 
النفسي وتدهور النتائج الصحية. بينما لم يتم بعد إجراء مسح شامل 

على مستوى األزمة يف سورية، حيث أشار أحد التقييمات الذي أُجري بين 
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاًما إىل أن ما يصل إىل نحو 27 بالمائة 

من األشخاص قد يعانون من شكل من أشكال اإلعاقة. 76

ال تؤثر اإلعاقة على الفرد فحسب، بل إنها تعيق بشكل كبير السالمة 
االجتماعية واالقتصادية لوحدة األسرة. أفادت األسر يف سورية، بما يف ذلك 

األشخاص من ذوي اإلعاقة، بقدراتهم المحدودة على الحصول على الدخل 
الكاف لتلبية احتياجاتهم وذلك مقارنة مع األسر التي ال يوجد لديها أفراد 

من ذوي اإلعاقة. يعتبر الوضع أسوأ بشكل ملحوظ بالنسبة لألسر النازحة 
التي لديها أفراد يتعايشون مع اإلعاقة. 77 كما تتعرض النساء والفتيات ذوات 
اإلعاقة بشكل خاص للتمييز واالستغالل والعنف، بما يف ذلك العنف القائم 
كثر ُعرضة لمواجهة الصعوبات يف سبيل  على النوع االجتماعي، حيث أنهم أ
الحصول على الدعم والخدمات التي ُيمكن أن ُتحد من المخاطر والضعف. 

78 ويف الوقت نفسه، يواجه كبار السن من ذوي اإلعاقة يف سورية عقبات 

متزايدة يف الوصول إىل المعلومات والخدمات، ومن المحتمل أن يتأثرون 
نفسيا باألزمة. 79

للتوافق مع إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وكمسألة مبدأ، 
تلتزم الجهات الفاعلة اإلنسانية بإدماج اعتبارات العمر واإلعاقة بشكل كامل 

يف التقييم والتخطيط والعمليات االستراتيجية وكذلك جهود االستجابة 
والرصد. سوف ُتبذل الجهود لضمان التشاور مع األشخاص الذين يعانون من 
نقاط ضعف ُمحددة تتعلق بالعمر واإلعاقة، بحيث تشمل االستجابة ما يعبر 

عن احتياجاتهم ودواعي قلقهم وكيفية معالجتها.

•   أخيًرا، سوف تستمر االستجابة بموجب خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
2020 من أجل:

دمج إجراءات االستعداد: نظًرا للطبيعة الخاصة لبعض المناطق الجغرافية 
المختلفة ولدعم سالسة الموقف، سوف يستمر استكمال خطة االستجابة 

اإلنسانية لعام 2020 - عند الحاجة - بخطط االستعداد واالستجابة على 
أساس المنطقة، والتي سوف تركز على المجاالت ذات المخاطر العالية /

كبر وتخطيط  االحتياجات األساسية والتي تتطلب نهًجا ُمحدًدا بصورة أ
ُمفصل وُمخصص. سوف يستمر وضع إطار لخطط االستعداد واالستجابة 

على أساس المنطقة من خالل األهداف االستراتيجية الشاملة لخطة 
االستجابة اإلنسانية. تتوفر حالًيا خطط استعداد لتغطية التطورات المحتملة 
يف شمال شرق وشمال غرب سورية. كما هو ُموضح سابًقا يف هذا القسم، 
سوف ُتلخص أولويات االستجابة وُتحدد الفجوات والمتطلبات المالية فيما 
يتعلق بانتشار كوفيد19- يف سورية يف خطة االستجابة اإلنسانية هذه خالل 
شهر إبريل/نيسان 2020. سوف يستمر تحديث ملحق كوفيد19- يف خطة 

االستجابة اإلنسانية بصورة مستمرة إلدراج أي تطورات أخرى يف الوضع.

74.  ُتعرِّف المبادئ التوجيهية السؤال الموجه لمجموعة واشنطن حول إحصاءات اإلعاقة لألشخاص ذوي اإلعاقة على أنهم أشخاص أبلغوا عن "صعوبات كبيرة" أو "ال يمكنهم فعل ذلك على اإلطالق" بسبب 
مشكلة صحية يف أي من مجاالت القدرات التالية: الرؤية أو السمع أو التنقل أو المعالجة المعرفية أو القدرة على العناية بالنفس أو الواصل.

75.  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. إرشادات، إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين، 2019.
.)https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusionpersons-disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines( 

76.  مسح أجراه أحد شركاء األمم المتحدة، 2019.
77.  المرجع السابق.

78.  لجنة النساء الالجئات. اإلعاقة والعنف القائم على النوع االجتماعي، 2019.
79.  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006.

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusionpersons-disabilities-humanitarian-a
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بناء القدرات: تعتبر المنظمات اإلنسانية الوطنية من مجموعة مقدمي 
الخدمات األساسيين يف سورية، وقد تطورت قدراتها إىل حد كبير خالل 
السنوات الماضية. تؤكد خطة االستجابة اإلنسانية على التزام المجتمع 

اإلنساين بصورة مستمرة بإضفاء الطابع المحلي على المساعدات، بما يف ذلك 
تطوير القدرات المؤسسية وقدرات المنظمات غير الحكومية من خالل تقديم 

التدريب والتوجيه والدعم المايل من خالل الصناديق الُقطرية المشتركة 
والمبادرات األخرى يف هذا الصدد. سوف يعمل الشركاء الدوليون أيًضا 

بصورة متزايدة على التعلم من الخبرات "على أرض الواقع" ومعرفة الشركاء 
الوطنيين من خالل تطبيق المعايير الدولية يف السياق السوري.

العمل على معالجة عقبات الوصول: ال تزال تحديات الوصول يف بعض 
المناطق تمثل عقبة كبيرة أمام تقديم المساعدة اإلنسانية الجيدة بصورة 

مستدامة. لمواجهة تحديات الوصول، سوف يشارك الشركاء يف المجال 
كبر يف الدعوة إليجاد األطر التنظيمية والمبادئ اإلنسانية،  اإلنساين بشكل أ

وإجراء تحليل إلمكانيات الوصول وإدارة المخاطر من خالل جهود االستجابة، 
فضاًل عن ضمان االستخدام االستراتيجي للتمويل اإلنساين واعتماد إجراءات 
لتعزيز استجابة ورصد قدرات الشركاء الوطنيين، الذين يعملون عادة بصورة 

كثر مرونة يف المناطق التي يصعب الوصول إليها. سوف تتطلب الجهود  أ
المبذولة للحفاظ على وصول المساعدات اإلنسانية وتوسيعها قبواًل متزايًدا 

للعمل اإلنساين، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة ومع قرار الجمعية العامة 
رقم )182/46(، فضالً عن المشاركة الفعالة مع السلطات السورية والكيانات 

األخرى ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.

سورية
© - إبريل/نيسان 2020، مخيم الطاح للنازحين، محافظة إدلب
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مبادرة ال لضياع جيل80 
من خالل العمل على ثالثة محاور – التعليم وحماية الطفل 

،والبالغين والشباب،  فإن مبادرة "ال لضياع جيل"  تشمل 
برامج مشتركة على المستوى الُقطري ومناصرة  مشتركة على 

المستويين اإلقليمي والعالمي، وتجمع شركاء العمل اإلنساين 
بهدف تعزيز دعم األطفال والشباب المتضررين يف أزمات سورية  

والعراق، مع وضع سالمتهم ورفاههم وتعليمهم كأولويات جوهرية 
لضمان مستقبل سورية والمنطقة.

ُيقدر عدد األطفال الذين تسربوا من التعليم يف سورية بنحو 2.5 
مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 5 – 17 عاًما، مما يمثل 

ثلث األشخاص ممن هم يف سن الدراسة.

خالل عام 2020، سوف تستمر المجهودات المبذولة تحت محور 
التعليم يف التركيز على ضمان وصول كافة األطفال السوريين إىل 

فرص تعليم ذات جودة. سيظل وجود نظاٍم تعليمي وطني شامل، 
إىل جانب مسارات تعلم مرنة ومتعددة، أمًرا ذو أهمية جوهرية 

كثر من أي وقت مضى. لضمان وصول جميع األشخاص للتعليم،  أ
تتوفر مسارات متعددة للتعلم، مثل التعلم السريع والتعلم الذايت 

وبرامج تنمية المهارات، المرتبطة بالبرامج ضمن محور الشباب. 
تم تسهيل وصول العائدين )النازحين والالجئين( من خالل اختبار 

تحديد المستوى لالعتراف األكاديمي بالتعلم المسبق، وسيتم 
بذل المزيد من الجهود لضمان االعتراف األكاديمي بالشهادات. 

لتحسين نتائج التعلم، تم إطالق برامج تطوير المعلمين لالستجابة 
لالحتياجات التدريبية العاجلة للمعلمين. يف ظل ارتفاع معدالت 
اإلعاقة واحتياجات الصحة النفسية بين األطفال نتيجة لألعمال 

العدائية القائمة، تحتل برامج إمكانية الوصول إىل التعليم أهمية 
خاصة لضمان وصول جميع األطفال إىل التعلم.

عام 2020، سوف تتناول الجهود المبذولة تحت محور الطفل 
احتياجات 5.7 مليون طفل يف حاجة للحماية عبر سورية، بما يف 
ذلك االستجابة لالنتهاكات الجسيمة الُمبلغ عنها من خالل آلية 
الرصد واإلبالغ الخاصة بقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

رقم 1612. استناًدا إىل استثمارات األعوام السابقة، أحد أهم 
األهداف األساسية هو توسيع نطاق الوصول وتحسين جودة 

خدمات حماية الطفل المتخصصة، لألطفال األكثر عرضة للخطر 
والناجين من ضحايا العنف واالستغالل واالعتداء. سوف يشمل 
ذلك األطفال غير المصحوبين بذويهم والذين يحتاجون لتعقب 

ذويهم ولم شملهم بهم، وإعادة إدماج الخدمات المقدمة لألطفال 
ممن تم تجنيدهم واستخدامهم بواسطة الجماعات المسلحة 

ودعم تعايف ورفاع األطفال من خالل البرامج المجتمعية للدعم 
النفسي االجتماعي.

80 . تمثل مبادرة "ال لضياع جيل" جهوًدا مشتركة بين عدد من أصحاب المصلحة 
بهدف ضمان أن تكون االحتياجات الضرورية التي تؤثر على األطفال والشباب موضع 

اهتمام ومسعى االستجابة اإلنسانية يف سورية.
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1,5

رصد االستجابة
 

سيواصل المجتمع اإلنساين تعزيز المساءلة بشأن المساعدات المقدمة من 
خالل رصد أثر ونطاق وصول االستجابة واإلبالغ به. 

يواصل المجتمع اإلنساين عبر سورية العمل نحو تعميق فهم مشترك 
لالحتياجات بهدف توجيه جهود االستجابة والحد من الفجوات بشكل مستمر 

يف سورية. طوال العام السابقـ، ومن خالل تواجد ميداين على األرض، تمت 
مراجعة وتنقيح تحليل االحتياجات واألولويات والجهود المبذولة يف عمليات 

التقييم والرصد بشكل مستمر، بدعم عملية صنع القرار على المستويين 
العمليايت واالستراتيجي. تم إجراء المزيد من التحليالت حول جودة دينامّيات 
الوصول واالستجابة عام 2019، وسوف تخضع لمزيد من التنقيح عام 2020.

ستستمر القطاعات أيًضا يف ضبط أنشطة الرصد وأنشطة إدارة المعلومات 
لضمان وصول المساعدات إىل األشخاص األكثر حاجة إليها وعند نشأة هذه 
االحتياجات وتحديد الفجوات الحرجة يف أسرع وقت ممكن. تتابع منتديات 

قيادات العمل اإلنساين يف كافة مناطق االستجابة تنفيذ مكون المسائلة 
لمراقبة االلتزام بالمبادئ المتفق عليها والتي تشكل أساس خطة االستجابة 

اإلنسانية.

إطار الرصد

إطار النتائج بين القطاعات 

سيتم رصد مدى التقدم المحقق يف مقابل األهداف والنتائج المرجوة لخطة 

االستجابة اإلنسانية، وذلك باستخدام إطار النتائج بين القطاعات وكذلك أطر 
الرصد الخاصة بكل قطاع (أنظر الملحق). ترتبط األهداف القطاعية والنتائج 
األساسية على مستوى القطاعات باألهداف االستراتيجية لخطة االستجابة 

اإلنسانية، بما يف ذلك عدد األهداف الخاصة التي تندرج تحت  كل هدٍف 
استراتيجي .الرصد الدوري والمستمر لتنفيذ االستجابة والموارد المخصصة 
لتنفيذها، وكذلك مراقبة التطورات  يف  االحتياجات، وتغير المخاطر وسياق 
االستجابة هو أمر ضروري لتحسين الشفافية والمساءلة أمام كافة أصحاب 

المصلحة، ويساعد على تحديد الفجوات وتعديل االستجابة وفًقا لذلك.

الرصد القطاعي 

رصد التقدم المحقق يف مقابل مؤشرات المخرجات القطاعية سوف يجمع 
المساهمات من كافة أعضاء القطاع وتوجيهها نحو األنشطة األساسية، ليشير 

إىل ما إذا كان أداء القطاع يسير يف اتجاه تحقيق األهداف المرجوة وضمان 
وصول المساعدات إىل ُمختلف المناطق الجغرافية من عدمه. سيتم استخدام 
المؤشرات من أطر الرصد القطاعية لمراقبة ورصد مدى وصول القطاعات إىل 

على أساس شهري. )من، يفعل ماذا، وأين ومتى(.

إعداد ورفع التقارير

سيتم مشاركة بيانات الرصد على موقع االستجابة اإلنسانية81 بشكل شهري، 
ليكون متمًما للمنتجات القطاعية )الخرائط ولوحات المتابعة وغيرها(. سيتم 
إصدار تقرير رصد مرحلي، يشمل البيانات والتحليالت المنقحة، بهدف تحديد 

الفجوات يف االستجابة والمواضع التي فد تخضع للتعديل يف االستجابة. سوف 
تناقش األمم المتحدة نتائج تقرير الرصد المرحلي مع الحكومة السورية 

واستعراض التقدم المحقق بشكل ربع سنوي. سيتم إصدار تقرير نهاية العام 
يف مارس/ آذار 2021 لرفع تقرير بإنجازات االستجابة عام 2020.

برنامج العمل اإلنساني
النطاق الزمني

الحد من الخطر والرصد

يمثل كٌل من الحد من الخطر وعمليات الرصد – على كامل مستوى منظومة 
األمم المتحدة وعلى المستوى الفردي لكل منظمة - أهمية جوهرية يف 

حماية المبادئ اإلنسانية وضمان تنفيذ المساءلة عن العمل اإلنساين أمام كافة 
أصحاب المصلحة.

بناًء عليه، فإن الجهات الفاعلة يف العمل اإلنساين ضمن خطة االستجابة 
اإلنسانية يف سورية قد وضعوا "خط أساس" لعمليات الرصد، ومعايير العناية 
الواجبة والحد من المخاطر على مستوى كامل برامج العمل اإلنساين ونماذج 
االستجابة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. الحد من الخطر يعود يف أساسه 
إىل المبادئ اإلنسانية حول اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل، وُيطبق 

يف كافة المكاتب وعلى كامل دورة برنامج العمل اإلنساين.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria  .81
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حقائق أساسية: دليل مشروع خطة االستجابة اإلنسانية عام 20202020
ُيظهر ملخص تحليل المشاريع   يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 ما يلي:

100 بالمائة من المشاريع تتضمن تحليل مخاطر الحماية وتدابير الحد منها. 	 

كثر من 77 بالمائة من المشاريع تساهم بشكٍل جوهري يف تحقيق المساواة بين الجنسين.	  أ

تقريًبا 53 بالمائة من المشاريع المقدمة تعزز من الصمود بشكل كبير. 	 

كثر من نصف المستفيدين يف 31 بالمائة من هذه المشاريع.	  تستهدف 86 بالمائة من المشاريع الشباب، ويمثل الشباب أ

تشمل 22 بالمائة من المشاريع تدخالت قائمة على الحالة السوقية، ومن ضمن هذه المشاريع، سيتم استهالك ما يقرب من 43 بالمائة من متطلبات 	 
التمويل يف التدخالت القائمة على السوق. 

38 بالمائة من المشاريع مقدمة بواسطة منظمات غير حكومية سورية، و43 بالمائة منها من منظمات غير حكومية دولية.	 
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1,6

ماذا لو عجزنا عن االستجابة 
 

 نإتحقيقإأهدتفإتالستاجبةإتلموضحةإيفإخطةإتالستاجبةإتإلمسجميةإتلمجثلةإ
سوفإتستلزنإتموياًلإمنجسًبج،إوزيجدةإوصولإتلماتمعإتإلمسجميةإوتلقدرةإالىإ

رفعإكفجءةإممجذجإتالستاجبةإتإلمسجميةإبشكٍلإمرنإيتيحإتلوصولإ ىلإكجفةإ
تألشخجصإتلمحتججين.إ نإمقصإأوإخفضإتمويلإخطةإتالستاجبةإتإلمسجميةإمنإ

شأمهإأنإيوقفإأمشطةإتلعملإتإلمسجميةإتلمنقذةإوتلمسجادةإللحيجة،إوتقوضإ
منإتالستثمجرتاإيفإتلتوجهجاإتألكثرإتستدتمةإوتلتيإتحفظإكرتمةإتإلمسجنإاندإ
تلبيةإتالحتيجججا،إوذلكإمنإشجمهإزيجدةإمستويجاإخصجئصإتلضعفإوخطرإ

كثرإشدةإلبعضإفئجاإتلسكجن. مشأةإتحتيجججاإأ

يف ظل سخاء المانحين وتقديمهم للدعم يف أزمة سورية عاًما بعد عام، بإجمايل 
تمويل بلغ رقًما قياسياً 2.1 مليار دوالر عام 2019 82، وعلى الرغم من ذلك 

تظل االحتياجات القائمة تعاين من عجز التمويل. تمكنت الجهات المانحة من 
تمويل 64.1 بالمائة من احتياجات تمويل خطة االستجابة اإلنسانية عام 2019. 

عادة ما يؤدي عجز التمويل إىل إعادة ترتيب أولويات االستجابة وتوجيهها إىل 
الفئات األكثر حاجة يف المناطق لتي تعاين االحتياجات األشد وطأة. ساهم ذلك 

بشكل جزيئ يف إحداث مستويات مرتفعة من خصائص الضعف بين كافة 
فئات السكان المحتاجين، وعلى األخص إذا كانت التدخالت الطارئة قد تم 

تنفيذها على حسب برامج المساعدة األخرى األكثر استدامة والمتعلقة بتقديم 
الخدمات األساسية وسبل العيش.

إن االنخفاض يف استهالك الغذاء الناشئ عن انخفاض معدالت وصول 
المساعدات سوف تكون له عواقب وخيمة على الفئات األكثر ضعًفا، بمن 
فيهم السيدات الحوامل والمرضعات واألطفال وِكبار السن وغيرهم ممن 

يعيشون تحت خط الفقر.

سيعاين 500,000 طفل ُمصاب بالتقزم من عدم وصولهم إىل كامل إمكاناتهم 
اإلنتاجية ولمعرفية نتيجة النخفاض التنوع الغذايئ وعدم كفاية الغذاء، مما 
سيجعل من إعاقاتهم عاماًل مؤثًرا عليهم لبقية حياتهم، وسيواجه 137,000 
طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد تدهوًرا يف صحتهم وقد يواجهون 

الموت، نظًرا ألن الطفل المصاب بسوء التغذية الحاد يكون عرضة للوفاة بنسبة 
تتراوح بين 4 و11 مرة مقارنة بالطفل الحاصل على تغذية جيدة.

كتشافها. تم التحقيق يف  قد يؤدي تفشي األمراض إىل خطر اإلصابة بها دون ا
2,030 حالة أو 87 بالمائة من اإلنذارات المبكرة لألمراض المحتمل تفشيها 
كأوبئة وذلك خالل 72 ساعة 83 عبر كافة أنحاء البالد عام 2019. كانت هذه 
االستجابة واسعة النطاق قابلة للتحقيق نتيجة للدعم الذي قدمته برامج 

العمل اإلنساين. 575,000 طفل الذين تقل أعمارهم عن عاٍم واحد لن يحصلوا 
على التحصينات الدورية التي يحتاجونها، وتعد برامج التطعيم أحد التدخالت 

الصحية العامة الضرورية يف سورية، وعلى األخص يف ظل ارتفاع معدالت 
حراك السكان واحتمالية انتشار األمراض. 630 عملية والدة  تقدمها الجهات 

كثر من 230 عملية والدة  اإلنسانية الفاعلة بشكٍل يومي، والتي تشمل أ
قيصرية، سوف تكون عرضة للخطر. إضافة لما سبق، سوف تكون الخدمات 

المنقذة والمساعدة للحياة التي تقدمها المرافق الصحية - والتي تحتاج بدورها 
إلعادة التأهيل لضمان تشغيل الخدمات األساسية – عرضة للخطر.

عجز تمويل استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة من شأنه أن يؤدي إىل 

انخفاض عدد نظم المياه والصرف وإدارة المخلفات الصلبة التي تتلقى الدعم 
والمساعدة. دعم هذه األنشطة ضروري للغاية لتجنب زيادة االعتماد على  

القطاع الخاص غير النظامي، والذي من شأنه أن يقود إىل مخاطر صحية عامة 
شديدة وكذلك زيادة النفقات على حساب الضروريات األساسية. سيؤدي 

تضافر اإلفقار وسوء نوعية المياه وانخفاض الوصول إىل لوازم النظافة إىل زيادة 
انتشار األمراض المنقولة بالمياه وسوء تغذية األطفال.

سيؤدي نقص تمويل األنشطة التي تستهدف زيادة توافر المالجئ المالئمة 
إىل نشأة آثار خطير على صحة لناس وحمايتهم، وكذلك وضعهم االجتماعي 

واالقتصادي وسالمتهم الشخصية، وهي من ضمن اآلثار التي شوهدت يف 
شمال غرب سورية عام 2019، نتيجة لنقص التمويل الكايف للمأوى. سيؤدي 
غياب المتطلبات األساسية، بما يف ذلك المياه والغذاء والمأوى، إىل عمليات 

كثر  نزوح جديدة، ومنع النازحين من العودة إىل منازلهم أو االنتقال إىل مناطق أ
أمانًا. قد يؤدي تقلص الخدمات يف مواقع النازحين التي تعتمد بشكٍل كلي 

على المساعدات اإلنسانية يف مجاالت مثل المياه والصرف الصحي والنظافة 
والخدمات الصحية إىل زيادة األمراض المنقولة بالمياه والتي قد تقود بدورها 

إىل تفٍش وبايئ.

سيؤدي نقص تمويل البرامج اإلنسانية أيًضا إىل زيادة االعتماد على آليات 
التكيف السلبية، بما فيها بيع األصول اإلنتاجية واللجوء لالستغالل أو األعمال 

عالية المخاطر. سيتأثر بشكل خاص هؤالء الذين يعيشون يف المناطق التي 
استعادت الدولة السيطرة عليها أو يف المناطق التي تعاين من حاالت طوارئ 
كبة برامجها اإلنسانية  جديدة، وذلك نتيجة لعدم كفاية قدرة الشركاء على موا

لسرعة تطور االحتياجات. كان لفجوات التمويل آثر بالغ الشدة بالفعل على 
توسيع  نطاق االستجابة التعليمية يف سورية، وعلى األخص يف المناطق التي 
استعادت الدولة السيطرة عليها. سوف يؤثر العجز عن ضمان توفر التمويل  
سلبياً على التعليم، مما يعرض مستقبل األطفال السوريين للخطر، ويهدد 

بتقويض االستثمارات السابقة يف مجال التعليم، مما سيؤثر بدوره على قدرة 
المجتمع السوري على التعايف من األزمة. األطفال المتسربين من الدراسة هم 
كثر ضعًفا وعرضة تجاه مخاطر الحماية، بما يف ذلك العنف القائم على النوع  أ

االجتماعي والزواج المبكر والحمل المبكر وعمالة األطفال والتجنيد القسري.

دون االستجابة لألعمال المتعلقة بإزالة أللغام، ستواصل مخاطر المتفجرات يف 
تهديد سالمة المدنيين والحول دون االستخدام األمثل للبنية التحتية واألراضي. 

ُيعد رفع الوعي باألخطار التي ُتشكلها مخاطر المتفجرات، وإزالتها ومساعدة 
الضحايا أمًرا بالغ األهمية لحماية المدنيين من التهديد الذي تشكله مخاطر 

المتفجرات.  من شأن عجز تمويل األعمال اإلنسانية المتعلقة بإزالة 

األلغام أن يعرض ماليين األشخاص للخطر، وتحديًدا األكثر عرضه له، ومنهم 
األطفال والعاملون يف الزراعة/ الرعي، والنازحون العائدون، والعاملون يف 
المجال اإلنساين والنازحون داخلًيا والعاملون يف إزالة األنقاض. لن يحصل 
الناجون من األطفال على الدعم الفردي الذي يحتاجونه للتكيف والتعايف 

من تجاربهم، وقد تؤثر هذه التجارب يف فترة الطفولة بالسلب على صحتهم 
وسالمتهم  على المدى الطويل، كما لن يتوفر الدعم النفسي الذي يحتاجه 
األشخاص ممن تعرضوا للعنف الشديد أو هؤالء الذي يعانون من األزمات 

المستمرة، مما سيقلل من قدرة األشخاص على التكيف والتعايف. سيؤدي 
نقص التمويل إىل الحد من صيانة أو توسيع مرافق الحماية، والتي تشمل 

أنشطة حماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي وأنشطة 
التوعية، مما سيترك السكان  محرومين وغير قادرين على الوصول إىل 

التدخالت   اإلنسانية التي تحد من المخاطر التي يتعرضون لها وتعالج مواطن 
الضعف لديهم وتحول بينهم وبين آليات التكيف السلبية. قد يؤدي انخفاض 
الدعم يف تقديم المساعدات القانونية أو انخفاض عدد الشركاء القادرين على 

82.  خدمة التتبع المايل لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، منذ 3 مارس/ آذار 2020. ُيدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية خدمة التتبع المايل من خالل تسجيل كافة المساعدات 
اإلنسانية )النقدية والعينية والثنائية ومتعددة األطراف(، لتمويل الحاالت الطارئة. تعكس خدمة التتبع المايل تدفقات التمويل الممنوحة لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية، كما أبلغ بها المانحون أو الشركاء. يف 

 .http://fts.unocha.org أو من خالل تقرير المساهما اإللكتروين على الموقع fts@un.org بعض الحاالت فإن مبالغ التمويل المتلقاة ال يتم اإلبالغ عنها. ُيرجى اإلبالغ عن مساهماتكم إىل البريد اإللكتروين
83.  برنامج االستجابة المتكاملة لسورية  – النسخة الموحدة من نظام اإلنذار المبكر واالستجابة-شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة، 2019.

http://fts.unocha.org.
http://fts.unocha.org.
http://fts@un.org
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تقديم هذا النوع من المساعدات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية إىل ترك 
األشخاص المحتاجين بدون وثائق تعريفية، مما سيؤثر سلًبا على حريتهم يف 

التنقل والوصل إىل الخدمات وفرص العمل ولم شملهم باسرهم وإهدار حقوق 
ملكيتهم، مما من شأنه أن يؤدي أيًضا إىل زيادة عدد حالت األشخاص الذين ال 

يمتلكون وثائق، وعلى األخص ألطفال.

إن عجز تمويل األنشطة التي تستهدف زيادة قدرة المجتمعات على الصمود 
من خالل تحسين الوصول إىل فرص سبل العيش والخدمات األساسية من 

شأنه أن يمنع التحول التدريجي نحو االعتماد على الذات بالنسبة لألشخاص 
المحتاجين يف جميع أنحاء سورية. سوف تصبح المجتمعات المثقلة باألعباء 

كبر نحو آليات التكيف السلبية  كثر اعتماًدا على المساعدات وستلجأ بشكل أ أ
للبقاء. عالوة  على ذلك، قد ال يستطيع النازحون القادرون على العودة أن 

يعودوا إىل ديارهم نتيجة لتضرر البنية التحتية وعدم إعادة تأهيل أماكن المأوى، 
مما من شأنه أن يزيد من خصائص الضعف العامة إزاء الصدمات المستقبلية 

الناجمة عن األعمال العدائية أو النزوح أو عدم االستقرار االقتصادي. تعتمد 

االستثمارات يف جميع القطاعات بشكل كبير على بعضها البعض، وعجز 
التمويل يف قطاٍع منها سيكون له سلسلة من اآلثار التي سوف تحد من األثر 
اإليجايب الذي تحققه االستثمارات الحالية يف القطاعات األخرى. على سبيل 
المثال، سيؤدي عجز تمويل استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة إىل 
زيادة الطلب على خدمات الصحة والتغذية، بينما ستؤدي الظروف السيئة 

ألماكن المأوى على زيادة الطلب على الخدمات الصحية والحماية. يف سورية، 
أدى انخفاض معدالت الوصول إىل الخدمات األساسية وسبل العيش للنازحين 

الجدد إىل خلق بيئة تعرضهم بشكل كبير لإلصابة بداء الليشمانيا، وقد زادت 
الحاالت المشتبه إصابتها بشكل كبير من حيث العدد المطلق ونسبة المرضى  

مقارنة بعام  2018. 84 

84. برنامج االستجابة المتكاملة لسورية  – النسخة الموحدة من نظام اإلنذار المبكر واالستجابة-شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة، 2018-2019، ومنظمة ريتش، لمحة عامة عن األمراض الجلدية: إدلب والمناطق 
https://reliefweb. int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_syr_situation_overview_hsos_leishmaniasis_february_2019.pdf :2019 المحيطة يف شمال غرب سورية، فبراير/ شباط

 https://reliefweb. int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_syr_situation_overview_hsos_leishm
 https://reliefweb. int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_syr_situation_overview_hsos_leishm
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المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

37788111مليون12مليون13.6مليون

2,1

الحماية

مليون  ٢
مليون  ١

مليون  ٤

مليون  ٠٫٥
مليون  ٠٫١

٣٫٤٣مليون

٤٫٢٤مليون
٠٫٢١مليون

٠٫٠٩مليون

٠٫٥١مليون

٠٫٤٣مليون

٠٫٠٧مليون

٠٫٧٦مليون

٠٫٠٣مليون

٠٫٢٦مليون

٠٫٣١مليون
٠٫٢٤مليون

٠٫٤١مليون

١٫٠٢مليون

تدخالت الحماية
حسب المحافظة

تحليل االحتياجات
تنتشر احتياجات الحماية المتنوعة والمتداخلة يف جميع أنحاء سورية، 85 حيث تتفاقم هذه االحتياجات 
كمة على المدى الطويل لألعمال العدائية النشطة، وعمليات النزوح المتعددة  بسبب العواقب المترا

كل الموارد والديناميكيات المرتبطة بحركات العودة التلقائية للنازحين والالجئين، مما يزيد  والمستمرة وتآ
الضغط على المجتمعات المثقلة بالفعل باألعباء.

تساهم الظروف المعيشية غير المالئمة يف التجمعات العشوائية المؤقتة أو المواقع المزدحمة، بصفة 
خاصة يف شمال غرب وشمال شرق سورية، فضالً عن فقدان ُسُبل العيش والممتلكات واألصول يف 

مضاعفة مخاطر الحماية، بما يف ذلك مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ومخاوف حماية األطفال86 

أدت األزمة التي طال أمدها إىل تعطيل الخدمات 
االجتماعية وتعطل تقديم الخدمات العامة، مما 
أدى إىل إرهاق آليات التكيف األسري وشبكات 

األمان المجتمعية، مما أدى بالتايل إىل العديد من 
حاالت الضيق النفسي لدى السكان.  شهد عام 

2019 العديد من االضطرابات يف عمليات الجهات 
الفاعلة يف مجال الحماية على وجه الخصوص 

يف الشمال الشريق والشمال الغريب بسبب زيادة 
األعمال العدائية وتغيير القوى المسيطرة على 

األرض.  ال تزال الجهات الفاعلة يف مجال الحماية 
يف العديد من هذه المناطق تواجه تحديات يف 

العودة إىل المناطق القريبة من األعمال العدائية 
المستمرة.

ال تزال الحاجة الماسة إىل وثائق الحالة المدنية 
مستمرة،  كما يجب  تصنيفها كأحد الضرورات 

الرئيسية لضمان وتسهيل التنقل وضمان الوصول 
إىل الخدمات والحقوق.

ال يزال األطفال يتعرضون لمخاطر حماية متعددة 
وانتهاكات جسيمة لحقوقهم. تمثل عمالة األطفال 

كثر األشكال خطورة بما يف ذلك تجنيد األطفال  أ
واستخدامهم يف األعمال القتالية والدعم، مما يمثل 

مصدًرا للقلق المستمر يف بعض المناطق.87 إن 
انفصال األطفال عن مقدمي الرعاية يعكس أنماط 

الفصل الطوعي وغير الطوعي،88 ويؤكد الحاجة إىل 
منع انفصال األطفال عن ذويهم،  وتعزيز البحث 

عن األسرة والعمل على لم الشمل. يواجه الفتيان 
والفتيات،  بمن فيهم المراهقون واألطفال ذوو 

اإلعاقة، أشكال أخرى من مخاطر العنف واإلساءة 

85.  يف حالة عدم وجود تقييم خاص بقطاع معين ، اعتمد قطاع الحماية على مبادرات متعددة للكشف عن االحتياجات وتحليلها ، بما يف ذلك 
التقييم الجماعي متعدد القطاعات لالحتياجات )MSNA( ، والمبادرات المخصصة لرصد الحماية ، واألساليب النوعية )مناقشات مجموعة 

التركيز( ، أدلة تجريبية تستند إىل المشاورات مع السكان المتضررين خالل البعثات الميدانية ، وآلية الرصد واإلبالغ المفوضة من مجلس األمن 
الدويل بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال. يف 48 يف المائة من المجتمعات التي تم تقييمها ، تم الكشف عن حدوث متزامن ألربع 

مشكالت تتعلق بالحماية )MSNA( ؛ كما تم إبراز ذلك بشكل روتيني أثناء التفاعل مع السكان المتضررين خالل البعثات الميدانية. 

كز جماعية ، تجمعات  86. يقدر قطاع تنسيق وإدارة المخيمات أنه يوجد يف جميع أنحاء سورية حوايل 960 موقًعا للنازحين داخلًيا )مرا
عشوائية، مخيمات مخططة ، مواقع عبور / استقبال( ، مع تركز كبير يف المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية.

87.  أوضح 81 بالمائة من المجتمعات التي خضعت للتقييم 
ممارسة عمالة األطفال.

88. االنفصال العرضي )غير الطوعي( لم يتم التخطيط له 
أو توقعه، وعادة ما يحدث ضد إرادة اآلباء/ متعهدي الرعاية 

واألطفال. عادة ما يحدث هذا االنفصال عند تعرض المجتمعات 
للهجوم أو عند اضطرار السكان للرحيل هروبًا من الخطر. أما 

االنفصال المتعمد )الطوعي( يحدث عندما يقوم اآلباء او 
متعهدي الرعاية أو األطفال أنفسهم باتخاذ قرارٍ عقالين نابع منهم 
باالنفصال، سواًء أثناء أو بعد وقوع الحالة الطارئة، ومن أمثلة ذلك 

عندما يعهد أحد اآلباء بطفله إىل شخص آخر بهدف حمله إىل 
كثر أمًنا. المعايير الدنيا لحماية األطفال يف العمل اإلنساين  مكان أ

)المعيار 13(. 

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون
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واإلهمال واالستغالل.  لم ُيمكن تلبية االحتياجات النفسية واالجتماعية للعديد 
من الفتيات والفتيان حتى اآلن.

ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي يمثل خطًرا رئيسًيا يواجه جهود 
الحماية ويتغلغل يف حياة النساء والفتيات، بصفة خاصة مما يؤدي باستمرار 

الرتفاع وتيرة العنف المنزيل والعائلي والعنف القائم على النوع االجتماعي، 
وزواج األطفال/ الزواج القسري والعنف والتحرش الجنسي. ال تزال توجد حاجة 

ماسة إىل تقديم المزيد من خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي، بما 
يف ذلك زيادة دعم الخدمات المتخصصة القائمة يف مجال العنف القائم على 

النوع االجتماعي، وتعزيز الوعي به، ورعاية األطفال الناجين من صور العنف 
هذه، مع العمل على تحسين مسارات اإلحالة والتوسع يف نشر أنشطة التوعية 
والوقاية. إن تعطل شبكات األمان التقليدية وفرص كسب العيش، باإلضافة إىل 
النزوح المفاجئ، جميعها يفاقم من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 

بالنسبة للنساء والفتيات، كما يؤدي إىل زيادة الضغوط النفسية واالجتماعية 
والحد من القدرة على التنقل، فضاًل عن زيادة التعرض آلليات المواجهة الضارة 

مثل الزواج المبكر/ القسري واالستغالل.

أدت سنوات من األعمال العدائية إىل زيادة مخاطر المتفجرات والتلوث 89. 
يعيش ما يقدر بنحو 11.5 مليون مدين يف 2,562 مجتمًعا وقد أبلغوا عن 
تعرضهم للتلوث بمخاطر المتفجرات 90 وقد أدى إىل التصعيد يف األعمال 

العدائية، بما يف ذلك المناطق المحيطة بإدلب، إىل إضافة المزيد من طبقات 
التلوث اإلضافية يف أعقاب األعمال العدائية يف أواخر عام 2019. ال يزال من 
الصعب الوصول إىل بعض المناطق يف الشمال الشريق، وبصفة خاصة يف 
محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بسبب التلوث وتكرار حدوث حاالت 

التلوث يف المناطق التي عمل على تطهيرها العاملون يف مجال إزالة األلغام 
لألغراض اإلنسانية. ُيعد التلوث بمخاطر المتفجرات من المخاطر الرئيسية التي 

تهدد سالمة المدنيين، مما يؤدي إىل تفاقم مواطن الضعف ويعرقل الوصول 
اآلمن إىل الدعم اإلنساين والخدمات األساسية وُسُبل كسب العيش ويمنع 

العودة اآلمنة.

استراتيجية االستجابة
يضطلع قطاع الحماية ومجاالت اختصاصه بالمحافظة على النهج القائم على 

المجتمع 91خالل عام 2020، بحيث يواصل التكيف مع األوضاع المتغيرة مع 
الحفاظ على القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ، والتي ُتنَفذ إىل حد كبير 
من خالل النشر السريع للفرق المتنقلة 92 لتلبية احتياجات الحماية العاجلة 

الناشئة عن تجدد األعمال العدائية أو النزوح المفاجئ، وإتاحة اإلجراءات األولية 
لضمان الحماية األساسية وتخفيف المخاطر، مع التركيز على النساء والفتيات 

المراهقات واالطفال.

يتوىل القطاع مسؤولية التوسع يف التغطية المنتظمة لتشمل المناطق ذات 
االحتياجات الشديدة التي تتميز بحاالت النزوح الجديدة والمطولة واستقبال 

حركات العودة التلقائية، خاصة األعداد الكبيرة من النازحين أو العائدين وفيما 
يتعلق بالسكان المضيفين، والتعرض لألعمال العدائية. سوف يواصل القطاع 

كز  تقديم خدمات الحماية المتكاملة من خالل المرافق المجتمعية 93 والمرا
المتخصصة. سوف تشمل أنواع الخدمات الُمقدمة يف هذه المرافق ما يلي: 1( 
الدعم النفسي .2) إدارة الحاالت الفردية؛ 3) اإلحاالت إىل الخدمات المتخصصة؛ 

4) المساعدة العينية أو التي تعتمد على السوق المستهدفة لتلبية االحتياجات 
الُمحددة، ومنع المزيد من التعرض لمخاطر الحماية؛ 5) تقديم أنشطة 

المساعدة القانونية، التي ُيمكن أن تقترن بالدعم الفني المستهدف إلعادة 
تشغيل مديرية الشؤون المدنية ومحاكم الشؤون المدنية ومؤسسات الدولة 

األخرى ذات الصلة؛ 6) المبادرات المجتمعية لتعزيز التماسك االجتماعي 
والمشاركة المجتمعية واالندماج .7) دعم األطفال الضعفاء.

سيدمج القطاع إمكانيات التوعية )على سبيل المثال، من خالل الفرق 
المتنقلة والمتطوعين المجتمعيين(، من أجل زيادة التغطية والتوسع يف 

التواجد يف المجتمعات الريفية مع توفير المعلومات حول الخدمات المتاحة 
وذلك بهدف الحد من التعرض للمخاطر وتعزيز اإلحاالت للخدمات المتخصصة، 

والعمل على بناء عالقات أقوى مع المستفيدين لتحديد نوعية االحتياجات. 
سوف يضمن القطاع إدراج الالجئين الفلسطينيين يف االستجابة. 

يعمل القطاع على متابعة التقييم ورصد احتياجات الحماية لتحديد االحتياجات 
بشكل أفضل وتوجيه االستجابة االستراتيجية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة. 

سوف يستمر بناء القدرات التقنية للجهات الفاعلة يف مجال الحماية، بما يف 
ذلك الجهات المسؤولة لتحسين جودة التدخالت التي تتعلق بالحماية والنوع 
االجتماعي وحماية الطفل واألعمال المتعلقة باأللغام وتعميم مكافحة العنف 

القائم على النوع االجتماعي. سوف يعمل القطاع على تعزيز التعاضد بين 
كثر شمواًل لمعالجة اآلثار المتعددة لألزمة المطولة  القطاعات، بهدف اتباع نهج أ

وبصفة خاصة للمجموعات ذات االحتياجات الخاصة. نظًرا إىل انتشار التلوث 
بمخاطر المتفجرات على نطاق واسع، سوف ُتدمج األنشطة اإلنسانية لألعمال 

كبر يف القطاعات األخرى. المتعلقة باأللغام بصورة أ

من المقرر أن يواصل القطاع الدعوة مع جميع األطراف المعنية، وبصفة خاصة 
السلطات الوطنية للعمل مُعا على لفت االنتباه إىل قضايا الحماية، والحاجة إىل 

الوصول المنتظم والهادف إىل جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية يف جميع أنحاء 
سورية، باإلضافة إىل توجيه جهود االستجابة، وتعزيز البيئة الوقائية اآلمنة. سوف 

يكون الوصول المنتظم للجهات الفاعلة يف مجال الحماية إىل المجتمعات أمًرا 
هاًما وحيويًا لتقييم االحتياجات وتوجيه جهود االستجابة، باإلضافة إىل توفير 

الدعوة القائمة على األدلة، فضاًل عن االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ، 
وتوسيع األنشطة لتشمل المناطق ذات المستويات العالية من االحتياجات، بما 

كز المتخصصة والمرافق ذات الصلة. يف ذلك من خالل المرا

   

89.  ترتبط مخاطر المتفجرات أو الذخائر وفًقا للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام IMAS 04.10( ،2014 صفحة 14( بجميع الذخائر التي تحتوي على مكونات متفجرة أو تتضمنها، بما يف ذلك الذخائر غير 
المنفجرة أو المتروكة وذخائر األسلحة الصغيرة وجميع األلغام واألجهزة المتفجرة المرتجلة وكل ما شابه ذلك أو ما يتصل به أو العناصر أو المكونات المتفجرة يف الطبيعة. يشكل كل من هذه األخطار محاذيره 

الخاصة ويتطلب إجراءات مختلفة للحد من عواقبها.
 90. اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2019، فصل الحماية.

 91. باإلشارة إىل قطاع الحماية، يشير مصطلح "مجال التخصص" إىل مجاالت مواضيعية محددة من الخبرة والتنسيق ضمن األنشطة العامة للقطاع.
 92. التدخالت أو الخدمات المتنقلة / نشر الخدمات: تشير إىل التدخالت التي ينفذها المتطوعون يف مجال التوعية أو الفرق المتنقلة التي تدمج الموظفين ذوي الخبرات المتنوعة يف مجال الحماية لتوسيع 

نطاق التغطية لتشمل الفئات السكانية األكثر ضعفاً، الذين ال ُيتاح لهم الوصول بسهولة إىل خدمات الحماية، للتفاعل المرن مع حركات النزوح أو العودة الجديدة، ولزيادة العمل على تحديد االحتياجات 
ومسارات اإلحالة وتقديم خدمات الحماية.

كز  كز المجتمعية، والمساحات اآلمنة للنساء واألطفال، تهدف إىل االستجابة الحتياجات الحماية، وتعزيز اإلدماج والمشاركة المجتمعية، وتوفير مساحة آمنة للتفاعل المجتمعي. المرا  93. على غرار المرا
كز السالمة المجتمعية هي أماكن عامة آمنة حيث ُيمكن للنساء والرجال والفتيان والفتيات االلتقاء ألغراض اجتماعية وترفيهية والحصول على خدمات حماية متكاملة تتراوح من المساعدة  المجتمعية / مرا
القانونية وفرص التعلم غير الرسمية والدعم النفسي واالجتماعي والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له، تدخالت حماية الطفل، خدمات الرعاية الطبية األولية، التدريب المهني وفًقا 

كز السالمة المجتمعية إىل السكان من خالل الوحدات المتنقلة والمتطوعين يف مجال التوعية لتنفيذ التوعية بالمخاطر ومسارات اإلحالة. مشاركة أفراد المجتمع يف  كز المجتمعية / مرا الحتياجاتهم. تصل المرا
تصميم وتنفيذ األنشطة اإلنسانية والتعليقات عليها.
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 االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي     
تعمل جهود االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي على ضمان أن 

الناجين من أحد صور هذا العنف ُيمكنهم الوصول إىل الخدمات المتخصصة 
/ خدمات االستجابة ومنع مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 

والتخفيف من حدته من خالل: 1( توفير الدعم النفسي واالجتماعي وإدارة 
الحاالت؛ 2( تعزيز مسارات اإلحالة. 3( إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات 

كز السالمة المجتمعية ومساحات آمنة  كز مجتمعية / مرا والحفاظ عليها، ومرا
داخل المرافق الصحية؛ 4( تعزيز الخدمات المتكاملة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي/ الصحة اإلنجابية وإمكانية وصول الناجين من العنف القائم على 
النوع االجتماعي إىل الخدمات الصحية؛ 5( توزيع حقائب النظافة الشخصية. 

كبر للمساهمة يف منع العنف القائم على  سوف ُتَطَور االستراتيجيات بشكل أ
النوع االجتماعي مع التركيز على تغيير الممارسات االجتماعية الضارة من 

خالل مشاركة المجتمع94، بما يف ذلك الرجال والفتيان. سوف ُتعزز االستجابات 
المتنقلة للمساعدة يف التغلب على قيود التنقل المفروضة على النساء 

والفتيات حيثما يحدث ذلك، وتقديم الخدمات يف المناطق النائية واالستجابة 
لحاالت الطوارئ أثناء عمليات النزوح أو حيثما يتعطل تقديم الخدمات. سوف 
تتسم هذه الخدمات بالشمول وسوف تضع يف اعتبارها االحتياجات واألولويات 

المحددة ومواطن الضعف لألشخاص من ذوي اإلعاقة وكبار السن والنساء 
والمراهقات والفتيات واألطفال اإلناث واألطفال العاملين واألطفال الناجين 

من العنف والنشء من الفتيان واألسر التي تعولها النساء والعائدين الضعفاء 
والنساء من المطلقات أو األرامل. 

  االستجابة لألعمال المتعلقة باأللغام  
طبًقا إلطار االتفاقات الُمبرمة بين الدولة السورية ووكاالت األمم المتحدة 

 2504S/) وبرامجها والصناديق الخاصة بها،  وكذلك قرار مجلس األمن
RES/2504،2020)، فإن استجابة المختصين بمجال المسؤولية عن األعمال 

المتعلقة باأللغام تشمل جميع ركائز األعمال اإلنسانية المتعلقة باأللغام، 
والتي ُصممت حسب العمر والنوع والتهديدات المحلية وأنماط األنشطة 

المحددة، 95التي سوف تظل ضرورية لتزويد المدنيين، بمن فيهم العاملين يف 
المجال اإلنساين، بالمعرفة والوعي للحد من التعرض لمخاطر الحوادث . 

من المقرر أن يكون مسح مخاطر المتفجرات من أهم األولويات إلبالغ 
المجتمعات المعرضة للخطر بالتهديدات المحلية المحتملة، وللتمكن من 
تصميم الرسائل المخصصة للتوعية بالمخاطر، والمساعدة يف الوصول إىل 

كثر دقة لنطاق التلوث  المساعدات اإلنسانية. سوف توفر المسوحات رؤية أ
وحجمه وتضع األساس لعمليات إزالة األلغام. ُتعد االزالة الشاملة لمخاطر 

المتفجرات أحد األمور األكثر أهمية أيًضا للعمل على الحد من تأثير مخاطر 
المتفجرات، مما يجعل المناطق آمنة للسكان المدنيين، وُتّمكن من تقديم 

الخدمات اإلنسانية.

سوف يسعى المختصون بمجال المسؤولية إىل التوسع يف توفير الخدمات 
المتخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بما يف ذلك الناجين من مخاطر 

المتفجرات وأسرهم؛ وتعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف جهود االستجابة 
والخدمات األخرى ذات الصلة، مثل التعليم والمساعدة االجتماعية 

واالقتصادية.

  االستجابة لحماية الطفل 
سيعمل مجال حماية الطفل - بما يتوافق مع إطار عمل مبادرة "ال لضياع 
جيل"96 – على تعزيز الوصول إىل خدمات حماية الطفل الجيدة على قدم 
المساواة ، بما يف ذلك لألطفال ذوي اإلعاقة، من خالل أولويتين رئيسيتين: 
1) تحسين جودة حماية الطفل المجتمعية من خالل تغيير أنماط السلوك 
ورفع مستوى الوعي حول مخاطر محددة وتقديم خدمات الدعم النفسي 
واالجتماعي، و 2) تحسين وصول الخدمات الجيدة والمتخصصة لألطفال 

الناجين من العنف واالستغالل واإلهمال وسوء المعاملة )بما يف ذلك األطفال 
المجندين والعاملين والناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي 

واألطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم(.

تتوجه جهود العمل لتحسين نتائج حماية الطفل من خالل االستجابات 
متعددة القطاعات، وتعزيز قدرات الفرق العاملة يف مجال حماية الطفل، 

وتحسين قواعد األدلة لقضايا حماية الطفل لتوجيه البرامج ومجاالت الدعوة، 
وتعزيز استخدام الحد األدىن من معايير حماية الطفل يف العمل اإلنساين عبر 
االستجابة وجميعها ُتعتبر من االستراتيجيات األساسية. سوف يعمل مجال 
حماية الطفل أيًضا على زيادة المشاركة مع قطاعات التعايف المبكر وُسُبل 

كسب العيش والتعليم بشأن االستجابات المتعددة القطاعات والشاملة 
الحتياجات األطفال المعرضين للخطر، وبصفة خاصة فيما يتعلق بعمالة 

األطفال.
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يجب على الجهات الفاعلة يف مجال تقديم خدمات الحماية المجتمعية 
التخلي عن مفاهيم التمييز فيما يتعلق باختيار المواقع واستهداف 

المستفيدين، حيث يجب أن يسترشد الشركاء بتحليل الشدة الخاص 
بالقطاع،100وتحليل الخدمات الحالية من خالل أدوات رسم الخرائط والتواصل 
والمشاركة الشفافة والشاملة مع المجتمعات حول الخدمات المتاحة، جنًبا 
إىل جنب مع التشاور مع أفراد من المجتمعات المستهدفة ومع المكلفين 

بتنفيذ الواجبات يف مراحل التخطيط والتنفيذ وإضافة التعليقات على تقديم 
الخدمات. سوف يتوىل قطاع الحماية تقديم اإلرشادات للشركاء لتحديد 

أولويات الخدمات للفئات التي تعتبر ُمعرضة للخطر بصفة خاصة.

كز الثابتة والمتنقلة بهدف تحسين الوصول  يتعين استمرار استخدام نهج المرا
إىل األنشطة الجماعية اآلمنة لألطفال، وتعزيز سالمتهم ولالستجابة لحماية 

الطفل المتكاملة والمتعددة القطاعات، وكذلك لتحديد ودعم األطفال الذين 
يحتاجون إىل المزيد من استجابات حماية الطفل المتخصصة.

ربما تحتاج الجهات الفاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي إىل 
التغلب على المقاومة من بعض قطاعات المجتمع كي تقبل بالمشاركة 

المباشرة يف توفير الخدمات للنساء والفتيات والفتيان، وبصفة خاصة لهؤالء 

94.  المشاركة المجتمعية تعني إشراك أفراد المجتمع يف تصميم وتنفيذ األنشطة ذات الصلة
95.  التوعية بالمخاطر، مسح مخاطر المتفجرات والتطهير، ومساعدة الضحايا.

96.  مبادرة "ال لضياع الجيل" هي جهد من األطراف المعنية المتعددين لضمان أن تكون االحتياجات الضرورية التي تؤثر على األطفال والشباب يف قلب االستجابة اإلنسانية يف سورية.
97.  بناًء على الممارسات التي ترسخت منذ خطة االستجابة اإلنسانية 2017 وبعد المراجعة اإليجابية لهذه الممارسات واالمتثال والتأثير وفرص الرصد يف جميع القطاعات خالل 2017 و 2018 و 2019، أصبح 

تحليل مخاطر الحماية مرة أخرى جزًءا ال يتجزأ وإلزامًيا من عملية التطوير والتدقيق يف إستراتيجيات كل القطاعات والمشروعات يف خطة االستجابة اإلنسانية 2020 تظل تحليل مخاطر الحماية جزًءا من 
إستراتيجية أوسع لتعزيز معايير الحماية عبر االستجابة اإلنسانية وتعزيز الحد من المخاطر والتعرض لألذى نتيجة لجهود االستجابة اإلنسانية يف سورية.

98.  "إجراءات التخفيف" يف سياق تحليل مخاطر الحماية هي اإلجراءات التي ُيمكن اتخاذها لتقليل احتماالت حدوث التأثيرات السلبية و/ أو الحد من شدة التأثير السلبي يف حالة حدوثه.
99.  يتعلق هذا القسم بعمليات الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية يف سورية.

100. يشير تحليل شدة قطاع الحماية إىل مستوى معين من شدة االحتياجات القطاعية عبر المناطق الفرعية للبالد وفًقا لمؤشرات القطاع المحددة. ال تعترف الحكومة السورية بحدود الخرائط المدرجة يف خطة 
االستجابة اإلنسانية واللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، وال تعترف بتحديد مقاييس الخطورة التي وضعتها األمم المتحدة وشركائها.
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ممن ليس لديهم وصول كاٍف إىل المرافق. سوف تعمل الفرق المتنقلة على 
التغلب على تحديات التنقل، كما ُيعد التوظيف المتوازن بين الجنسين أحد 
األمور ذات األهمية البالغة. يجب العمل أيًضا على إشراك الرجال والفتيان 

يف رفع مستوى الوعي حول موضوعات العنف القائم على النوع االجتماعي. 
يجب العمل أيًضا على دعم هذه الخدمات وتقديمها من خالل نهج متكامل 

لمواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي/ الصحة اإلنجابية لتوسيع نقاط 
الدخول للناجين وتحسين الوصول العام إىل خدمات العنف القائم على النوع 

االجتماعي دون الخوف من وصمة العار. سوف ُتعدَّل بروتوكوالت البيانات، 
بناًء على اإلرشادات العالمية، لضمان سرية هوية الناجين من العنف الجنسي 

والعنف القائم على النوع االجتماعي.

قد يؤدي تقييم االحتياجات إىل التظلم وانعدام الثقة إذا لم يتبعها االستجابة 
المناسبة، لذلك يجب على الفاعلين يف هذا المجال العمل على التواصل مع 

المجتمعات وبناء الثقة معهم وإدارة التوقعات والتأكد من أن مسارات اإلحالة 
تعمل بالشكل المتوقع، فضالً عن التنسيق بين الشركاء للتأكد من موضوعية 

التقييم.

قد تتأثر جودة تقديم الخدمة بسبب االفتقار إىل استمرارية الوصول الموثوق به 
وتقديم الخدمات المرتبطة بزيادة األعمال العدائية والمخاوف األمنية ودوران 

الموظفين وعدم توفر القدرات الفنية الكافية - وبصفة خاصة فيما يتعلق 
بتدخالت الحماية المتخصصة101والحفاظ على مبادرات التدريب واالرتقاء بها، 

فضاًل عن مدى مالئمة المحتوى وإشراك موارد الخبراء يف بناء القدرات التقنية 
لشركاء الحماية.

أولويات االستجابة

عند تحديد أولويات االستجابة، سوف يراعي القطاع تقييم االحتياجات 
المختلفة ومقياس شدة الحاجة ومواطن الضعف والمجموعات المحددة والتي 

تتعرض بشكل خاص لمخاطر الحماية. سوف تشمل األولويات ما يلي:

1(  التدخالت المنقذة لألرواح يف حاالت الطوارئ بالنسبة لألفراد المعرضين 
كز  لألعمال العدائية والنازحين قسراً، وبصفة خاصة يف مواقع النازحين/ مرا

اإليواء الجماعية / أماكن اإلقامة الجماعية. سوف يشمل ذلك التواجد المباشر 
لموظفي الحماية لتحديد االحتياجات، والتشاور مع السكان المتضررين، وتوفير 

االستجابة األولية للحماية واإلحاالت للمسارات المناسبة؛ 2) خدمات الحماية 
الموسعة والمتكاملة التي تركز على الدعم المتخصص بشكل متزايد، بصفة 
خاصة لألفراد والمجتمعات الذين ربما لم تتوفر لديهم سابًقا إمكانية الوصول 

إىل الخدمات، ثم ُتستكمل بمبادرات التوعية بمخاطر الحماية والمشاركة 
المجتمعية.

مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع االجتماعي

1( تقديم الخدمات المتخصصة / تنفيذ االستجابة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي )بما يف ذلك الدعم النفسي واالجتماعي وإدارة الحاالت(، و/ أو 
أنشطة تمكين المرأة على وجه التحديد من خالل توفير المساحات اآلمنة 

كز السالمة المجتمعية والمساحات  الحالية واإلضافية للنساء والفتيات ومرا
اآلمنة داخل المرافق الصحية: 2( تحسين إمكانية الوصول عبر الخدمات 

المتنقلة، 3( التعاون بين القطاعات لزيادة وتوفير الخدمات لإلدارة السريرية 
لحاالت االغتصاب واالستجابة الحتياجات الناجين من العنف القائم على النوع 

االجتماعي؛ 4( تحسين ُسُبل الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي 
خاصة من خالل المشاركة بشكل هادف مع المجتمعات 5( تعزيز جهود الحد 

من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر القطاعات، بما يف ذلك من 
خالل التدريب والدعوة للعمل على تعزيز ُسُبل الحد من مخاطر العنف القائم 

على النوع االجتماعي102 6( توفير مجموعات الكرامة المنقذة لألرواح للنساء 
والفتيات.

مجال المسؤولية عن األعمال المتعلقة باأللغام

العمل على توسيع القدرات اإلنسانية القائمة لألعمال المتعلقة باأللغام 
وتحسين جودة الخدمات، وتقديم الرسائل المخصصة للتوعية بهذه المخاطر، 

مع التوسع يف تقديم الخدمات المتخصصة لذوي اإلعاقة، بما يف ذلك الناجين 
من مخاطر المتفجرات وأسرهم، فضاًل عن التوسع يف عمليات المسح والتطهير 

من مخاطر المتفجرات بصورة عاجلة.

مجال المسؤولية عن حماية الطفل 

1( توفير الحد األدىن من مجموعة103 خدمات حماية الطفل من خالل النهج 
كز الثابتة والمتنقلة، 2( تعزيز جودة تدخالت حماية الطفل  القائم على المرا

المجتمعية والخدمات المتخصصة لحماية الطفل مثل إدارة الحاالت، 3( 
تحسين نتائج حماية الطفل من خالل المشاركة مع القطاعات األخرى بما يف 
ذلك التعليم، 4( تنظيم الجهود لبناء قوى عاملة مستدامة لحماية الطفل من 
خالل ضمان حد أدىن من األخصائيين االجتماعيين المحترفين يف جميع أنحاء 

سورية؛ 5( إنشاء أدلة على قضايا حماية الطفل األساسية لتوجيه االستجابات 
اإلنسانية والدعوة مع المسؤولين.

تظل الدعوة القائمة على األدلة أحد األولويات الهامة للمساهمة يف تحقيق 
االستجابة اإلنسانية األولية.

الرصد

يتوىل قطاع الحماية ومجال المسؤولية العمل على تحديث النموذج الشهري 
الخاص بالقطاع لتوثيق األنشطة واألهداف بشكل أفضل. يستمر تشجيع 
الشركاء وتقديم الدعم لهم إلعداد هذه التقارير بصورة منتظمة من خالل 
استخدام النموذج الشهري. سوف تعكس البيانات الشهرية لهذه النماذج 

كالً من التنفيذ المخطط ُمسبًقا والتنفيذ الفعلي الذي يغطي جميع أهداف 
القطاع وذلك يف لوحة قياس شهرية للقطاع والتي سوف ُتنتجها وُتشاركها مع 

جميع األطراف المعنية الرئيسية والتي توضح بالتفصيل اإلنجازات الشهرية 
فيما يتعلق بأهداف القطاع. 

ستمكّن هذه التقارير الصادرة بصورة شهرية وفصلية شركاء الحماية من توثيق 
اإلنجازات وتحديد الفجوات ومعالجتها وحشد الموارد بصورة فعالة. سوف 

يكون ذلك أيًضا ذو فائدة كبيرة للشركاء واألنشطة الجديدة، كما سوف يساعد 
يف توجيه أي توسع يف العمل، باإلضافة إىل توجيه جهود التأهب للطوارئ عند 

الحاجة.

يتوىل القطاع مهمة تحديث اإلحصاءات الخاصة باألشخاص المحتاجين وشدة 
االحتياج جغرافياً كل ثالثة أشهر وذلك كلما وردت بيانات جديدة.

يقدم القطاع الدعم للجهات الفاعلة يف مجال حماية الطفل والعنف القائم على 

النوع االجتماعي لتحسين وتحديث أدوات ونهج الرصد والتقييم لمنع حدوث 

حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي ودعم االستجابة وبناء القدرات من 

خالل نشر األدوات ذات الصلة وبناء القدرات على أساس احتياجات الجهات 

الفاعلة يف مجال حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي وبما 
يتوافق مع التوجيهات العالمية. 

101. .مثل إدارة الحالة، واستعادة الروابط العائلية، والمساعدة الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وبعض المجاالت /الموضوعات الخاصة بالمساعدة القانونية.
102.  على سبيل المثال من خالل مشاركة قوائم المراجعة الحالية للحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي عبر شركاء القطاع/ المجموعة، وإنشاء نقاط اتصال للعنف القائم على النوع االجتماعي 

يف كل القطاعات التي ترتبط بمجال اختصاص العنف القائم على النوع االجتماعي.
103.  تتضمن هذه الحزمة معلومات عن منع فصل أفراد األسرة واالستجابة لذلك، وتدخالت الدعم النفسي لألطفال ومقدمي الرعاية، والكشف يف الوقت المناسب عن دعم األطفال ضحايا العنف واالستغالل 

واإلهمال وسوء المعاملة.
104. مذكرة خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019 لمنسقي القطاعات وإرشادات خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019 لشركاء قطاع الحماية.

 105. االستجابة السورية: الحماية والضعف وإعطاء األولوية لمن هم يف أمس الحاجة إليها.
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نهج تحديد األولويات

تبنى القطاع مع مجاالت اختصاصه المعايير الشاملة الموضوعة على 
المستوى المشترك بين القطاعات الختيار المشاريع التي تساهم يف خطة 

االستجابة اإلنسانية،104وبصفة خاصة المعايير المتعلقة بمواطن الضعف 
الرئيسية والمجموعات الُمعرضة للخطر،105 فضالً عن سلسلة من المعايير 

األخرى الخاصة بالقطاع.

وضع القطاع يف اعتباره أيًضا أداء وإنجازات الشركاء السابقة باإلضافة إىل 
مستويات التمويل السابقة وبالتايل، طلب القطاع من الشركاء أخذها بعين 

االعتبار عند تحديد نطاق األنشطة وميزانيات المشاريع.

ُوِضَعت قدرات الشركاء أيًضا يف االعتبار عند النظر يف الميزانيات، حيث ُطلب 
من الشركاء الذين قدموا مشروعات لخطة االستجابة اإلنسانية للمرة األوىل، أو 

يرغبون يف التوسع يف مناطق أو أنشطة جديدة المحافظة على حجم المشاريع 
والميزانيات المرتبطة بها بما يتوافق مع قدراتهم الفعلية. ُطلب من الشركاء 

الذين حصلوا على أقل من 50 بالمائة من التمويل يف العام السابق ضمان أن 
تكون ميزانياتهم واقعية يف ضوء هذه الحقيقة.

أمكن استخدام تخطيط الخدمات لتوجيه الشركاء لتحليل الفجوات ومعالجة 
األمور المتداخلة. خضعت المشاريع للتقييم من حيث الصلة بأولويات القطاع 

يف استراتيجيات االحتياجات واالستجابة. ُقِدَمت لشركاء القطاع التعريفات 
الخاصة بالمعايير من خالل جلسات االتصال المباشر والتوعية.

تكلفة االستجابة

يتطلب توفير خدمات الحماية المتخصصة مثل إدارة الحاالت والدعم 
النفسي االجتماعي وغيرها من الخدمات تكاليف أعلى بسبب الحاجة لوجود 
موظفين من ذوي الخبرة بالعمل وبالطرق المناسبة لذلك. تتطلب التدخالت 

اإلنسانية المتخصصة باألعمال المتعلقة باأللغام، وبصفة خاصة عمليات 
المسح لمخاطر المتفجرات وعمليات إزالة األلغام تكاليف مالية كبيرة وموارد 
تقنية لضمان استمرار قدرات القطاع على الحد من التهديدات التي ُتشكلها 
مخاطر المتفجرات على األشخاص المحتاجين والعمل على تمكين إيصال 

المساعدات لهم بأمان.

بينما ُيعتبر تقديم الخدمات المتنقلة هو األنسب لالستجابة يف حاالت الطوارئ 
ولالستجابة لفئة معينة من االحتياجات يف المناطق التي يصعب الوصول 

إليها، فإن طرق تقديم الخدمات الثابتة ُتعتبر ضرورية أيًضا لالستمرار يف تقديم 
عدد من خدمات الحماية، والخدمات المتخصصة على وجه الخصوص. يؤدي 

االفتقار إىل المصداقية يف الوصول والتغييرات المفاجئة يف السياق إىل اضطرار 
الجهات الفاعلة إىل تغيير األساليب الحالية إىل أساليب جديدة ضمن دورات 

عمل المشاريع مما يؤدي إىل تكاليف إضافية لألنشطة الجارية.

يشجع القطاع الشركاء أيًضا على استخدام اآلليات القائمة على المجتمع 
المحلي والنهج المتكامل قدر اإلمكان، ليس فقط بهدف تحسين الكفاءة، ولكن 

أيًضا للمساعدة يف توفير تكلفة تقديم الخدمات. أمكن اختيار طرق تقديم 
الخدمات بناًء على مدى مالءمتها لالحتياجات الخاصة والسكان المستهدفين، 

وكذلك اعتماًدا على توافق التكلفة يف السياق. يتكلف شراء مجموعات الكرامة 
وتوزيعها على النساء والفتيات تكلفة عالية، وهو ما تبرره جيًدا العناصر 

المتمثلة يف إنقاذ األرواح.106ترتفع تكلفة االستجابة أيًضا بسبب الضرورات 
اإلستراتيجية يف حاالت الطوارئ وكذلك البرمجة متوسطة األجل، بدالً من 

االعتماد على آلية واحدة.

عواقب نقص التمويل

من المتوقع أن تتسبب إحدى النتائج الرئيسية لنقص التمويل يف انخفاض 
عدد وتغطية خدمات الحماية )على سبيل المثال، نقص عدد المرافق التي 
تقدم خدمات الحماية المتخصصة و/ أو المتكاملة أو عدد الفرق المتنقلة(، 

مما يؤدي لتداعيات سلبية فورية على عدد المواقع التي يجب تقديم 
الخدمات لها، كما تؤثر سلًبا على عدد التدخالت والمستفيدين الذين ُيمكن 

الوصول إليهم. من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل خاص على جهود توسيع 
التواجد وتقديم الخدمات إىل المناطق التي تغيرت فيها السيطرة على األرض 

بين القوى المتنازعة أو حيث تغيرت ديناميكيات الوصول، حيث أن ذلك 
سيؤثر سلًبا على القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ الجديدة. سوف يؤدي 

نقص التمويل ألنشطة األعمال اإلنسانية المتعلقة باأللغام إىل الحد بشكل كبير 
من القدرة على زيادة الوعي بالمخاطر التي تشكلها مخاطر المتفجرات، كما 
ُيحد من تقديم الخدمات المنقذة لألرواح، مثل مساعدة الناجين من حوادث 

التفجيرات ومسح وإزالة مخاطر المتفجرات. إذا ُتركت عواقب التلوث بالمخاطر 
المتفجرة دون التعامل معها، فإنها سوف ُتفاقم من التهديدات التي تواجه 

حياة وسالمة الناس.

يؤدي قصور التمويل إىل التخلي عن النساء والفتيات الناجيات أو المعرضات 
لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي دون تقديم الخدمات لهن، مع ما 

يترتب على ذلك من آثار مباشرة على سالمتهن النفسية واالجتماعية، وتضاؤل 
قدراتهن على التكيف والتغلب على المواقف الُمسيئة، ومن المرجح أن يلجأن 

إىل آليات التأقلم السلبية.

سوف ُيحد نقص التمويل أيًضا من القدرة على المحافظة على االستثمارات 
يف القوى العاملة يف مجال الحماية الضرورية ومن تقديم خدمات عالية الجودة. 

عندما ال يكون التمويل كافياً وتحتاج الجهات الفاعلة اإلنسانية إىل االستجابة 
لحاالت الطوارئ حيث تستدعي الضرورة إنقاذ األرواح، فقد يستلزم األمر 

تقليص التدخالت الهامة األخرى يف سياق حالة النزوح المطولة والعودة. كما 
سوف يؤدي ذلك إىل انخفاض حجم االستجابة، مما يؤثر على األنشطة األخرى 

التي ال تقل عنها أهمية، مثل بناء القدرات والوقاية واالستجابة األكثر شموالً 
على المدى الطويل.

توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع والعمر واإلعاقة

األشخاص 
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

13,561,61012,039,984اإلجمايل

حسب النوع

54.10 ٪6,780,805إناث

45.90 ٪6,780,805ذكور

حسب العمر

األطفال الصغار )أقل من 5 
0.72 ٪1,356,161سنوات(

19.24 ٪4,339,715أطفال )17-5(

37.22 ٪-المراهقون )17-12(

38.88 ٪7,323,269الكبار )59-18(

3.94 ٪429,612كبار السن )< 59(

اإلعاقة

10.47 ٪-األشخاص من ذوي اإلعاقة

106. نظًرا لكونه دعًما عينًيا ، فإن تكلفة مجموعات الكرامة مرتبطة بشكل صارم بالبضائع المدرجة فيه. يعتبر توزيع مجموعات الكرامة نشاًطا ينقذ الحياة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ، 
وبالتايل فإنه يستحق االستثمار يف توزيعات مجموعات الكرامة  كجزء من االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي
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2.2

تنسيق وإدارة المخيمات
المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

25.12121مليون دوالر0.9مليون6.15مليون

مليون  ٢
مليون  ١
مليون  ٠٫٥
مليون  ٠٫١

١٫٣٧مليون١٫٠٤مليون

٠٫٣١مليون

٠٫١٥مليون

٠٫٠٧مليون

٠٫٦١مليون

٤ألف
٠٫٠٧مليون

٠٫٢٢مليون٠٫١٨مليون

٠٫٣٢مليون

٠٫٤٥مليون

١٫١٦مليون

٠٫١٨مليون

٠٫٢٣مليون
٠٫٩٢مليون ٠٫١مليون

٠٫٠٦مليون

٠٫٠١مليون

٠٫٠١مليون

١ألف

٢ألف
٠٫٠٤مليون

٠٫٠٢مليون

٠٫٠٨مليون

األشخاص المستهدفون والمحتاجون
حسب المحافظة

تحليل االحتياجات
كز  تمتد احتياجات 6.15 مليون نازح داخلًيا يف سورية عبر جميع قطاعات المساعدة اإلنسانية. تعتبر مرا

اإليواء للنازحين الذين استنفدوا األصول المالية واالجتماعية لتلبية احتياجاتهم األساسية. ُيقدر عدد 
كز  النازحين داخليا بنحو 1.2 مليون، أو 20 بالمائة من مجموع النازحين داخليا ممن يقيمون حاليا يف مرا

كز استقبال. يعيش 920747  كز الجماعية والمخيمات ال زالت تحت التخطيط ومرا اإليواء العشوائية والمرا
نازحاً يف مناطق شمال غرب سورية واألغلبية منهم يف محافظة إدلب. ارتفع عدد النازحين الذين يبحثون 

عن مأوى يف مواقع المالذ األخير بنسبة 98 بالمائة يف شمال غرب سورية بين عامي 2018 و2019، كما زاد 
عدد النازحين يف هذه المواقع بشكل كبير يف العام الماضي بسبب تجدد األعمال العدائية. تتبعت مجموعة 

كثر من 1.44 مليون حالة نزوح عبر شمال غرب سورية بين يناير/ كانون الثاين  تنسيق وإدارة المخيمات أ
كبر حركة نزوح منذ بداية األزمة . تتوىل مجموعة تنسيق وإدارة  وديسمبر / كانون األول 2019، وهي أ

المخيمات مهمة تنسيق 1249 موقًعا على مستوى سورية بأكملها، ويشمل.ذلك 1073 موقًعا غير رسمي 
كز استقبال. تستضيف هذه المواقع 1،236،452 نازًحا،  و133 مركًزا جماعًيا و38 مخيًما ُمخطًطا وخمسة مرا

مع ما يقدر بنحو 19.5 بالمائة من الرجال و22.6 بالمائة من النساء و9.82 بالمائة من الفتيان و28.98 

بالمائة من الفتيات ،وجميعهم يعتمدون بشكل 
كبير على المساعدة اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم 
األساسية  . ليس من الممكن ضمان المساعدة 
متعددة القطاعات يف مواقع النازحين،  إذ غالًبا 

ما تواجه العائالت تحديات عديدة يف الوصول إىل 
الخدمات األساسية. تختلف التحديات التي يواجهها 
النازحون يف المواقع حسب نوع الموقع.  ومع ذلك،  

فإن تقديم الخدمات ُيمثل تحدياً يف جميع أنواع 
المواقع،  وبصفة خاصة المياه والصرف الصحي 

والطاقة )الطاقة الكهربائية واأللواح الشمسية 
ووقود المولدات والوقود ألغراض الطهي والتدفئة( 

كما وردت إفادات بشأن ظروف المأوى،  ويشمل 
ذلك االفتقار إىل التدفئة والخصوصية يف مناطق 

النوم واالستحمام،  فضالً عن سوء حالة النظافة ، 
باعتبارها جميًعا من القضايا األساسية.  تتعرض 

المواقع غير الرسمية بشكل خاص لظروف 
الطقس السيئة وبصفة خاصة أثناء هطول األمطار 
الغزيرة والعواصف الثلجية. ال تتوفر خطط طوارئ 

على مستوى المخيمات لضمان االستعدادات 
إليواء حاالت نزوح جديدة مؤقًتا لحين تحديد حلول 

للمأوى،  ولضمان االستعداد لالستجابة لحوادث 
الحريق والفيضانات وخطة اإلخالء المعمول بها يف 

حالة وجود تهديدات أمنية.

استراتيجية االستجابة
سوف تركز إستراتيجيات مجموعة تنسيق وإدارة 
المخيمات خالل عام 2020، على استهداف أربعة 

مجاالت حرجة ومتداخلة وهي: 1( رصد تقديم 
المساعدة البسيطة المنقذة لألرواح والمتعددة 
القطاعات يف مواقع النازحين، 2( تحسين جودة 
إدارة المخيمات والمساءلة تجاه المتضررين يف 

مواقع النازحين، 3( تعزيز استراتيجيات التكيف 
األسرية والمجتمعية يف مواقع النازحين وتطوير 

استراتيجيات الخروج، 4( نشر المعلومات عن 
عمليات أرقام وحركات النازحين داخلًيا يف الوقت 

المناسب.

يف إطار نطاق االستجابة األوىل، يقدم أعضاء قطاع 
تنسيق وإدارة المخيمات التدخالت اإلنسانية 

المنقذة لألرواح والتي تركز على مناطق عملياتهم 
الجغرافية أو مناطق عملهم الخاصة. ُتقدم 

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون
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الخدمات الشاملة المتعددة القطاعات والتي تتوىل تنسيقها مجموعة تنسيق 
وإدارة المخيمات للنازحين يف هذه المواقع، على سبيل المثال، يتمتع جميع 

النازحين بإمكانية الوصول إىل الخدمات داخل المخيمات، كما أمكن تحديد 
الفجوات لضمان ظروف معيشية أفضل بناًء على المعايير الدولية من خالل 

الموارد المتاحة. سوف تواصل مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات جهودها 
لتحسين جودة اإلدارة يف مواقع النازحين داخلًيا من أجل تجميع الموارد 

والتأكد من أن جهود االستجابة قد ُصِمَمت وفًقا لالحتياجات الفعلية للسكان 
المتضررين.

يف إطار النطاق الثاين االستجابة، وبناًء على أفضل الممارسات المعتمدة منذ 
عام 2018، سوف تركز مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على تطوير قدرات 
الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة يف مواقع النازحين داخلًيا، وإنشاء وتوسيع 

لجان النازحين وتعزيز طرق وتنظيم اإلدارة التشاركية األخرى. سوف تقدم فرق 
إدارة الموقع المتنقل الدعم إلنشاء لجان من النازحين يف 120 موقًعا مستقًرا 

بصورة ذاتية. سوف تتوىل لجان النازحين داخلًيا مهمة إدارة المخيمات وتعميم 
الحماية. سوف ُيقدم الدعم للجان النازحين والبنية اإلدارية يف جهودهم للوصول 

إىل جميع السكان وتسجيل النازحين حديًثا، مع تعميم الحماية وضمان 
المساواة يف الوصول إىل الخدمات من خالل إحالة السكان ذوي االحتياجات 

الخاصة إىل الخدمات المناسبة، باإلضافة إىل تطوير المشروع الشامل المصمم 
خصيًصا للنازحين حسب األولويات التي عبر عنها النازحون. سوف تؤدي 

لجان النازحين التي تضم تمثياًل متوازنًا لألعضاء من الذكور واإلناث إىل قبول 
كبر إلدارة مواقع النازحين. لذلك سوف يركز قطاع تنسيق وإدارة المخيمات  أ
على تنمية القدرات، بما يف ذلك تدريب المنظمات غير الحكومية على إدارة 

المخيمات وإنشاء وتمكين لجان النازحين داخلًيا.

يف إطار النطاق الثالث لالستجابة، سوف تستمر مجموعة تنسيق وإدارة 
المخيمات بالتنسيق مع قطاعي األمن الغذايئ والزراعة واإلنعاش المبكر 

وُسُبل كسب العيش يف توجيه أعضائها لتنفيذ أنشطة ُسُبل كسب العيش 
الُمصممة خصيًصا لتمكين أسر النازحين داخلًيا من استعادة أصولهم ومغادرة 

كثر استدامة. ويشمل ذلك توفير  مواقع النازحين للحصول على حلول أ
التدريب المهني، وحوافز لتشجيع األعمال الصغيرة، فضاًل عن مبادرات أخرى 
مثل زيارات "اذهب وشاهد" للنازحين الُمعرضين للخطر للسماح لهم باتخاذ 

القرارات المستنيرة فيما يتعلق بعودتهم إىل مناطق من اختيارهم. باإلضافة إىل 
المساهمة يف الحلول الدائمة، سوف تعمل هذه األنشطة على تقليل االعتماد 
على المساعدات وتعزيز القدرة على الصمود على مستوى األسرة والمجتمع. 

كثر  كثر قدرة على الصمود أمام الصدمات وأ سوف تكون مواقع النازحين أ
استجابة لحاالت الطوارئ نتيجة لذلك.

يف إطار النطاق الرابع لالستجابة، سوف تستمر مجموعة تنسيق وإدارة 
المخيمات يف تتبع حاالت النزوح، بما يف ذلك تتبع حاالت النزوح الجماعي 
المفاجئ وتحليل االتجاهات ونوايا النازحين، إذ سوف يسمح هذا بالتعرف 

السريع على النازحين الذين يحتاجون إىل المساعدة اإلنسانية المنقذة لألرواح. 
تجمع بيانات حركة السكان التي تم جمعها من خالل مبادرة رصد حالة 

النازحين لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات ومبادرات ومنظمات التقييم 
األخرى حسب القطاع ثم ُتنشر مع التفاصيل الدقيقة عن المواقع للجهات 

الفاعلة اإلنسانية إلطالق استجابة إنسانية سريعة منقذة لألرواح عبر القطاعات.

تضطلع مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات بمهمة تنسيق توسيع/ إنشاء 
مواقع النازحين داخليا كمالذ أخير ألكثر السكان النازحين ضعفا، كما تتوىل 

مهمة مواءمة معايير اختيار الموقع بالتوافق مع السياقات الراهنة يف شمال 
غرب سورية للحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على مسافة آمنة من 

الخطوط األمامية وضمان وصول النازحين إىل الخدمات. سوف يواصل قطاع 
إدارة وتنسيق المخيمات جهود الدعوة من أجل االستجابات الفعالة، مع الحفاظ 

على الطبيعة المؤقتة للمساعدة يف مواقع النازحين داخلًيا حيث يستمر 
اعتبارها كحل المالذ األخير، كما يجب العمل على تجنب النزوح المطول يف هذه 

المناطق.

تحليل مخاطر الحماية

سوف يظل مبدأ "عدم إلحاق الضرر" مبدأً ال يتجزأ ال يتجزأ من مبادئ مجموعة 
تنسيق وإدارة المخيمات يف سورية. تسعى مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات 

جاهدة لتحقيق التوازن بين ضمان تقديم المساعدة الكريمة المنقذة لألرواح 
للنازحين يف جميع المواقع، مع ضمان عدم مساهمة المواقع يف أي عامل دفع 
أو جذب ُيمكن أن ُيعرض النازحين لمخاطر السالمة الجسدية إذا كانت المواقع 
موجودة يف مناطق غير آمنة. يجب أن تكون المواقع بعيدة عن مناطق الخطر، 

مثل المناطق المعرضة للفيضانات والزالزل أو المناطق القريبة من األعمال 
العدائية أو الملوثة بمخاطر المتفجرات. سوف ُيطبق قطاع تنسيق وإدارة 

المخيمات معايير اختيار الموقع كمعيار لتحديد المواقع اآلمنة حيث ال تساهم 
المساعدة المقدمة يف االعتماد على المساعدات بحيث تظل مواقع النازحين 

داخلًيا بمثابة حلول المالذ األخير.

سوف تعمل المجموعة على الحد من مخاطر العنف القائم على النوع 
االجتماعي من خالل تنفيذ استراتيجيات الوقاية من صور هذا العنف 

والتخفيف من حدته يف مرحلة التخطيط للموقع، وتنفيذ اإلجراءات إلدماج 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة فيما يتعلق بإمكانية الوصول والمشاركة 

يف اللجان الُمقيمة يف المخيم.

لتجنب مخاطر اإلخالء القسري والدعاوى القضائية ضد الجهات الفاعلة يف 
قطاع تنسيق وإدارة المخيمات، سوف ُتطبق اإلجراءات الواجبة بشأن قضايا 

اإلسكان واألرض والملكية لتوضيح الملكية وحقوق استخدام األراضي ألنشطة 
المشاريع، من خالل الحصول على تصريح من المالك الشرعيين. سوف 

تستمر مخيمات النازحين يف تلقي المساعدة اإلنسانية المنقذة لألرواح والدعم 
اإلداري، وبالتزامن مع ذلك، سوف تستمر الجهود لضمان منح النازحين فرصة 
مغادرة المخيمات عندما يتوصلون إىل حلول أفضل. سوف يضع إنشاء ودعم 

مخيمات النازحين داخلًيا يف االعتبار حرية تنقل النازحين.

أولويات االستجابة

ُيقدر أن نحو تسعة بالمائة من النازحين الذين يعيشون يف المواقع ال يزالون 
بحاجة لتلقي الحد األدىن من المساعدات الغذائية على أساس شهري. ما 

زال ما يقرب من 17 و26 بالمائة من السكان يف المواقع يبحثون عن مأوى 
مناسب والوصول إىل المساعدة من المواد غير الغذائية على التوايل. كما 

تستمر التحديات يف مجال الصرف الصحي وإزالة المخلفات الصلبة وتوفير 
مياه الشرب التي تؤثر على تسعة بالمائة من سكان الموقع. سوف يبقى رصد 

األنشطة المنقذة لألرواح من أولويات االستجابة اإلنسانية بالتنسيق مع إدارة 
المخيمات.

تتمثل إحدى األولويات األخرى للمجموعة يف تعزيز إنشاء نظام إلدارة للموقع يف 
جميع مواقع النازحين داخلًيا بما يضمن أن جميع فئات النازحين يف المجتمع 
تتمتع بفرص متساوية للوصول إىل الخدمات وتمثيلها يف عمليات صنع القرار.

أخيًرا، سوف يعطى القطاع األولوية أيًضا لمساعدة النازحين على إعادة بناء 
أصولهم المادية والمالية من خالل دعم ُسُبل العيش وتعزيز القدرة على 
الصمود. سوف يواصل قطاع تنسيق وإدارة المخيمات بناء القدرات على 
مستوى إدارة المخيمات للفرق المسؤولة عن إدارة المخيمات للحد من 

اعتمادها على المساعدات اإلنسانية.

الرصد

يتوىل قطاع إدارة وتنسيق المخيمات رصد الخدمات التي ُتقدم يف المواقع (
كز اإليواء الجماعية) من خالل نماذج تقارير الرصد الشهرية  المخيمات/ مرا

ومصفوفة المراقبة المتكاملة لمواقع النازحين، باإلضافة إىل المصفوفة 
الموسعة للمراقبة المتكاملة لمواقع النازحين يف 50 بالمائة من المخيمات 

الُمدرجة يف قاعدة بيانات تنسيق وإدارة المخيمات. يعمل أعضاء القطاع على 
إدراج نسبة 50 بالمائة األخرى من المخيمات، مع مالحظة أنها جميًعا مواقع 

أمكن إنشاؤها حديًثا.
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نهج تحديد األولويات

سوف تعمل مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على ضمان بقاء مواقع 
النازحين ُمتاحة كمالذ أخير. تعتمد المجموعة استخدام نماذج الرصد الشهرية 

المقدمة وفًقا للمؤشرات الموضوعة، سوف تضمن المجموعة تلبية الحدود 
الدنيا للمساعدة المنقذة لألرواح وتحديد الفجوات وإبالغ المعلومات إىل 

المجموعات المعنية.

سوف يواصل قطاع تنسيق وإدارة المخيمات تعزيز القدرة على إدارة 
المخيمات بهدف امكانية تطبيق عملية االستبعاد التدريجي.

باإلضافة إىل تويل مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات مسؤولية توفير مواقع 
النازحين التي تحتوي على خيام منزلية فردية، سوف تواصل المجموعة دعم 

كز االستقبال بالخيام الجماعية بهدف توفير المأوى يف حاالت الطوارئ  مرا
لفترات قصيرة من الوقت خالل عمليات النزوح المفاجئة. ُوِضَعت تصميمات 

كز االستقبال هذه بحيث توفر المأوى والمساعدة للنازحين داخلًيا فقط  مرا
لفترات قصيرة وتشجيعهم على المغادرة بمجرد تحديد حلول دائمة أخرى.

ستتوىل مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات بالتنسيق مع المجموعات األخرى 
مهمة التأكد من أن طرائقها تتوافق مع أنشطتها يف المنطقة الحضرية. على 
سبيل المثال، العمل على قدم المساواة خالل االستجابة اإلنسانية سواء كان 

ذلك يف المخيمات أو المناطق الحضرية.

تكلفة االستجابة

تتطلب أنشطة تنسيق وإدارة المخيمات تمويالً لتغطية ثمان أنشطة رئيسية:

	 الدعم الفني يف اختيار الموقع وخطة الموقع.

	 التنسيق ومراقبة الخدمة.

	 إعداد آليات الحوكمة والمشاركة المجتمعية.

	 الرعاية والصيانة يف المواقع، بما يف ذلك التدريب أثناء العمل.

	 إنشاء إدارة للمخيم، بحيث يشمل ذلك توفير المرافق، مثل مكتب إدارة 
المخيم.

	 بناء قدرات إدارة المخيمات.

	 إدارة المعلومات

	 تتبع حاالت النزوح

عواقب نقص التمويل

كثر النازحين ضعفا كمالذ أخير. تتلقى هذه  تستضيف مواقع النازحين داخليا أ
المواقع الحد األدىن من المساعدة، كما ُتعتبر جميع مواردها مستهلكة يف أغلب 

األحوال. من المحتمل أن يؤدي أي تعطيل للخدمات، حتى ولو لفترة قصيرة، 
إىل عواقب إنسانية وخيمة.

غالًبا ما تكون المتطلبات المالية لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات من أصغر 
المتطلبات حجًما يف خطة االستجابة اإلنسانية، ولكن أنشطتها ضرورية للحفاظ 

على الحد األدىن من المساعدة المنقذة لألرواح. ُصِمَمت أنشطة تنسيق 
وإدارة المخيمات بحيث ُيمكن تجنب حدوث المزيد من األضرار مع ضمان 

السيطرة على تفشي األمراض و/ أو استراتيجيات التأقلم الضارة. لذلك، فإن 
أي انقطاع يف التمويل قد يكون له تأثيًرا سلبًيا على حياة وسالمة النازحين يف 
هذه المواقع. على سبيل المثال، سوف يؤدي تناقص خدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة إىل زيادة األمراض المنقولة عن طريق المياه، كما ُيمكن أن 

يؤدي إىل تفشي األمراض الخطيرة.

توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة

األشخاص 
المحتاجون

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان

1,463,933النازحون

حسب النوع والعمر

إناث )>5(
737,639

172,796

165,058ذكور )>5(

إناث )17-5(
1,967,038

279,156

250,374ذكور )17-5(

إناث )59-18(
3,134,967

290,847

246,685ذكور )59-18(

إناث )< 59(
537,015

32,551

26,466ذكور )< 59(

اإلعاقة

12.691األشخاص ذوي اإلعاقة
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2,3

 التعافي المبكر وُسُبل كسب العيش      

المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

174.46447مليون1.9مليون9.9مليون

شدة االحتياجات
حسب المنطقة

(٦) كارثية(٥) حرجة(٤) ماسة(٣) كبيرة(٢) معتدلة(١) حاجة طفيفة

تحليل االحتياجات
على الرغم من التحسن يف الوضع األمني بحيث أصبح الوصول إىل معظم المناطق متاًحا اآلن، إال أنه 

يف العديد من المناطق المكتظة بالسكان يف البالد ال يزال ماليين السوريين يواجهون تحديات اجتماعية 
كل األصول اإلنتاجية والنزوح  واقتصادية ضخمة بسبب األضرار الواسعة النطاق وتدمير البنية التحتية وتآ
المطول. تضرر النسيج االجتماعي يف البالد بشدة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 64-84 بالمائة107 من الناس 

تحت خط الفقر.  108كما أدى تدهور الظروف المعيشية إىل تضاؤل شديد يف قدرات المتضررين على 
كمية  التعامل مع عواقب األزمة. من المرجح أن تستمر هذه اآلثار لسنوات الحقة عديدة بسبب األثار الترا

لألزمة.

يجب أن تكون االستجابة اإلنسانية مرنة بحيث 
تلبي الحاجات الناجمة عن األسباب طويلة المدى 

لضعف المتضررين، مع االستمرار يف التركيز 
على االحتياجات المنقذة لألرواح. سوف تضاعف 

العودة المتوقعة للنازحين والالجئين يف المستقبل 
القريب خالل عام 2020 من االحتياجات االجتماعية 

واالقتصادية. سوف يعتمد ضمان العودة اآلمنة 
والكريمة والطوعية وإعادة اإلدماج المستدام 

للنازحين على مدى توافر البنية التحتية والخدمات 
األساسية واالجتماعية والبيئة اآلمنة وإتاحة فرص 

كسب العيش الدائمة.

استراتيجية االستجابة
تعتمد استراتيجية االستجابة لقطاع التعايف 

المبكر وُسُبل كسب العيش على هدفين شاملين 
وهما: تحسين آليات التأقلم اإليجابية لألشخاص 
والمجتمعات المتضررة؛ والحد من االعتماد على 

إمدادات وخدمات الطوارئ. سوف يتبنى قطاع 
التعايف المبكر وُسُبل العيش أيًضا نهًجا موجًها 
نحو تعزيز التعايف والقدرة على الصمود، حيث 

سوف ينصب التركيز على دعم جهود المجتمعات 
المحلية لتعزيز التعايف الذايت وتغطية فجوات 

االحتياجات الحرجة.

سوف يخضع تخطيط االستجابة وتحليلها إىل نهج 
متعدد القطاعات شامل ومرن ومتكامل، مدفوًعا 
باألولويات الخاصة بالمجتمعات المحلية. تتكون 

االستجابة من ثالثة مجاالت مواضيعية:

الوصول إىل ُسُبل العيش

خلق فرص عمل ُمدرة للدخل:

سيدعم قطاع التعايف المبكر وُسُبل كسب 
كة مع  العيش جميع المبادرات المحلية109، بالشرا

المجتمعات والجهات الفاعلة يف قطاع التعايف 
المبكر وُسُبل كسب العيش والمسؤولين الذين 

يوفرون الوسائل والفرص ألفراد المجتمع لكسب 
حد أدىن مستدام من الدخل والوصول إىل الخدمات 

 107. حكومة سورية. تقرير أهداف التنمية الُمستدامة )2019( يقدر أنه يف نهاية عام 2017، وصل عدد السكان الذين يعيشون تحت خط 
الفقر العام إىل 68 بالمائة؛ اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اسكوا(. سورية يف الحرب - بعد خمس سنوات )2015(، المركز 

السوري لبحوث السياسات. تأثير األزمة السورية )مسودة( )2018(.
 108. صنف البنك الدويل سورية كدولة منخفضة الدخل، حيث انخفض الدخل القومي اإلجمايل للفرد إىل ما دون عتبة 996 دوالًرا أمريكًيا: 

.2019-2018-https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level.

109. ستتم معظم اإلجراءات المدرجة تحت هذه الفئة على 
مستوى المجتمع ، على أساس االحتياجات المقدرة محلًيا ، بهدف 

دعم جهود التعايف التلقايئ من قبل السكان المتضررين.

https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2018-2019.
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2018-2019.
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االجتماعية وغيرها، بهدف بناء القدرات للتعامل مع األزمة بشكل إيجايب. يتوقع 
القطاع من األنشطة المتعددة يف هذا المجال أن تعمل على خلق وظائف 
قصيرة األجل مع دعم الشركات الصغيرة وريادة األعمال، وتوفير التدريب 

المهني ومجموعات أدوات بدء التشغيل التي تتناسب مع احتياجات سوق 
العمل. وسوف ُتبذل الجهود لربط المستفيدين من األنشطة الُمدرة للدخل 
بمقدمي خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لضمان التعايف بصورة شاملة.

تحسين الوصول إىل البنية التحتية اإلنتاجية والسوقية الستعادة االنتعاش 
االقتصادي: سوف يعمل هذا القطاع على عمليات إعادة التأهيل الخاصة 

باحتياجات البنية التحتية األساسية، وهو أمر بالغ األهمية لدعم النشاط 
االقتصادي المحلي وبالتايل إتاحة فرص كسب العيش. يشمل ذلك إعادة 

تأهيل األصول الجماعية مثل األسواق المحلية والبنية التحتية الحيوية للوصول 
إىل األسواق واإلضاءة يف األماكن العامة وموارد اإلنتاج المشتركة )األصول 
التعاونية( فضاًل عن المشاريع القائمة على الزراعة وقنوات الري ومرافق 

المطاحن.

الوصول إىل الخدمات االجتماعية األساسية

ُيعد توافر الخدمات الرئيسية أمًرا حاسًما لتعزيز القدرة على الصمود لكل من 
األصول المادية للمجتمع والقدرة على تقديم الخدمات وبصفة خاصة بالنسبة 
لبنية الحوكمة المحلية التي تدير الخدمات األساسية مع تسهيل الوصول إىل 
المرافق ودعم إصدار الوثائق األساسية وتقديم الدعم المباشر للفئات األكثر 

ضعفاً. سوف تهدف خطة دعم وتعزيز القدرات إىل توسيع نطاق الوصول 
إىل الخدمات وجودتها. سوف ُتبذل أقصى الجهود لالرتقاء بجهود مقدمي 

الخدمات لتعزيز كفاءتهم )من حيث مدى التغطية والجودة( مع ضمان تقديم 
االستشارات والشفافية والمساءلة تجاه السكان قدر اإلمكان.

دعم التماسك االجتماعي110
من المخطط أن يدعم القطاع التماسك االجتماعي من خالل تنفيذ المبادرات 

المستهدفة مع تعميم مراعاة حساسية السياق يف جميع األنشطة. سوف 
يدعم القطاع المجتمعات المتضررة وبنية الحوكمة المحلية يف وضع آليات 

لتسوية الشكاوى والنزاعات من خالل تطوير قدرات نشطاء المجتمع 
والمساعدين القانونيين والمجتمع المدين والجهات الفاعلة يف الحوكمة المحلية 
والتي تشمل (الرجال والنساء)، باإلضافة إىل إنشاء خدمات المساعدة القانونية 

المجتمعية مع التركيز على قضايا التوثيق واإلسكان واألراضي والممتلكات 
والمسائل العائلية والعنف القائم على النوع االجتماعي، والعمل على 

إنشاء منصات حوار شاملة لمناقشة المسائل والحلول المتعلقة بالتماسك 
االجتماعي.

تعميم القدرة على الصمود والتعايف المبكر يف القطاعات األخرى

يخطط قطاع التعايف المبكر وُسُبل كسب العيش على التنسيق بشكل وثيق 
مع القطاعات األخرى لتعزيز التضافر والتعاون فيما بينها ولتجنب التداخل 

واالزدواجية خالل تنفيذ االستراتيجية المتعددة األوجه التي تركز على المجتمع. 
سوف ُتوضع خطة التنسيق الستعادة الخدمات األساسية بشكل وثيق مع 

قطاعات المأوى والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة لتعزيز 
التقارب والتكامل الجغرايف. بالتوازي مع ذلك، سوف ُينسق قطاع التعايف 
المبكر وُسُبل كسب العيش بشكل وثيق مع قطاع األمن الغذايئ والزراعة 
لتعزيز العمل على دعم الجهود إلعادة تأهيل األصول اإلنتاجية، وخاصة يف 

المناطق الريفية، على أن يكون ُمكمالً مع بعضه البعض مع تجنب االزدواجية.

تحليل مخاطر الحماية

يهدف القطاع إىل عدم تجاوز مفهوم "عدم إلحاق الضرر"111" خالل تنفيذ 
جهوده لتعميم وتفعيل الحماية بصورة فعالة يف أنشطته. سوف يضمن 

القطاع إجراء تحليل مناسب لسياقات المناطق المستهدفة كأحد المدخالت 
الضرورية يف تخطيط وبرمجة األنشطة لتحديد وتخفيف اآلثار السلبية من 

المنظور االجتماعي والحماية والنوع. هذا من شأنه توجيه البرامج بهدف 
تجنب أي حاالت عدم إنصاف أو خالفات محتملة – وهما الخطران الرئيسيان 

المتوقعان - ولدعم المبادرات المستهدفة التي تعزز العمل الجماعي من 
جانب أفراد المجتمع. سوف ُيساعد هذا يف تحديد أولويات األنشطة لتلبية 
احتياجات المجتمعات على أساس النوع والعمر بشكل مناسب وتحديد 

خيارات االستجابة الواعية بالمخاطر، وإجراءات الحد من المخاطر، يف حالة تغير 
بيئة العمل.

أولويات االستجابة

تتلخص استراتيجية قطاع التعايف المبكر وُسُبل كسب العيش يف سبع مجاالت 
ذات أولوية يف عمليات االستجابة وهي: )توفير ظروف معيشية أفضل وإتاحة 
الوصول إىل المرافق وزيادة فرص كسب العيش، وتحسين الوصول إىل البنية 

التحتية االجتماعية، وتعزيز الوصول إىل البنية التحتية اإلنتاجية األساسية، 
وتوفير الحماية للفئات األكثر ضعًفا اجتماعًيا واقتصاديًا، وتعزيز القدرات 

المحلية على تقديم الخدمات الضرورية، فضاًل عن تعزيز إشراك المجتمع 
ومشاركته(. حدد القطاع تسعة عشر هدًفا ومؤشًرا قابلين للقياس الكمي 

لمجاالت االستجابة، وسوف تخضع جميع مقترحات المشاريع للتقييم على 
أساس مدى مساهمتها المخطط لها يف تحقيق هذه األهداف الخاصة بالقطاع. 
سوف تساهم هذه األهداف بشكل إيجايب ومباشر على نتائج العمل اإلنساين 

وعلى مستوى العيش وبشكل غير مباشر على النتائج األخرى.

الرصد

سوف يرصد القطاع مدى التقدم الُمحرز يف األنشطة من خالل جمع وتحليل 
بيانات نماذج األداء على أساس شهري، مقابل المؤشرات التسعة عشر 

الُمدرجة يف اإلطار المنطقي للقطاع. سوف ُتقدم المعلومات للشركاء باستمرار 
بشأن االتجاهات الناشئة والفجوات من خالل االجتماعات واالتصاالت. سوف 

ُتستخدم مراجعات منتصف العام للمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 
والدراسات الموضوعية يف تصحيح المسارات والبرامج ُمستقباًل.

نهج تحديد األولويات

يعامل القطاع المجتمعات على أنها الوحدة األساسية للتحليل والعمل. 
إن المنظور األساسي لقطاع قطاع التعايف المبكر وُسُبل كسب العيش إىل 

المجتمعات يتمحور حول نهج خطة االستجابة اإلنسانية الشاملة لعام 2020 
للمجموعات الست ذات األولوية المستهدفة لالستجابة المتقاربة المشتركة 
بين القطاعات طبًقا إلطار الفئات التسع للضعف. باإلضافة إىل ذلك، تساعد 

بعض مؤشرات الخطورة الخاصة بالقطاع الشركاء على زيادة التمحور والتركيز 
حول الخطة. إن معايير تحديد األولويات الجغرافية التي يتبناها القطاع هي 

تلك الخاصة بالمجتمعات األكثر ضعفاً والتي توجه المسارات الُملحة يف بداية 
االستجابة متعددة األوجه لإلنعاش المبكر واحتياجات ُسُبل كسب العيش.

  110. يشير مصطلح "التماسك االجتماعي" إىل العالقات القوية بين األفراد والجماعات يف المجتمع، والتي ُيمكن تقويتها من خالل تعزيز ثقافة االنتماء واإلدماج والتنوع الثقايف الذي يتميز بالمشاركة المدنية 
للشعب السوري، والمشاركة واالحترام والثقة. تهدف األنشطة يف إطار مسار العمل هذا إىل مساعدة األشخاص بشكل جماعي على حل الخالفات بطريقة سلمية.

  111. يشير مبدأ "عدم الحاق الضرر" إىل األنشطة التي تقوم بها الجهات الفاعلة اإلنسانية. وقد أبدت الحكومة السورية تحفظاتها على استخدام المصطلح.
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عواقب نقص التمويل
سيؤثر نقص التمويل )ونقص الميزانية( يف المقام األول بصورة سلبية على 

االستجابة للتعايف المبكر وعلى قدرة القطاع على تحسين القدرة على الصمود 
واالعتماد على الذات لدى المتضررين يف سورية باإلضافة إىل قدرتهم على 

كثر من ثماين سنوات من  التعامل مع الصدمات والضغوط الناتجة عن أ
األزمة المطولة. ثانًيا، تضاؤل معدالت االستثمار يف مخاطر قطاع التعايف المبكر 
وُسُبل كسب العيش يؤدي إلطالة وتعميق اعتماد الناس على عمليات اإلغاثة 

اإلنسانية، والتي قد تسفر عن آثاًرا اجتماعية ونفسية وأخالقية سلبية على 
سالمتهم. ثالًثا، قد يؤدي العيش يف ظروف بائسة، واالفتقار إىل فرص العمل 

المربحة والحوافز األخرى، إىل دفع الشباب بصفة خاصة نحو آليات التأقلم 
الضارة وغير المرغوب فيها، مثل االنخراط يف التطرف والعنف.

توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع والعمر واإلعاقة

األشخاص 
المحتاجون 

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان 

267,621-النازحون

المضيفة 328,529-المجتمعات 

187,093-العائدون

الفلسطينيون 573-الالجئون 

حسب النوع والعمر

إناث )>5(
9,900,299

35,886

30,617ذكور )>5(

إناث )17-5(
31,977,966

711,857

60,044ذكور )17-5(

إناث )59-18(
52,372,582

110,786

88,243ذكور )59-18(

إناث )< 59(
3,861,117

21,113

16,492ذكور )< 59(

اإلعاقة

11,985األشخاص من ذوي اإلعاقة
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2,4

التعليم
المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

6.8
6.6مليونإطفل

4.2264.46572

مليون  ٢
مليون  ١
مليون  ٠٫٥
مليون  ٠٫١

١٫٤٩مليون

٠٫٩٥مليون

٠٫٣٣مليون

٠٫٢٨مليون

٠٫١١مليون

٠٫٦٢مليون

٠٫٣٧مليون

٠٫٢٦مليون
٠٫٤٤مليون

٠٫٤٥مليون

٠٫٢٦مليون

٠٫٩٩مليون

١٫١٣مليون

٠٫٨٣مليون
٠٫٢مليون

٠٫٢٢مليون

٠٫٢مليون

٠٫١٩مليون

٠٫٠٦مليون
٠٫٠٤مليون

٠٫١٦مليون

٠٫٢٣مليون
٠٫٢٢مليون

٠٫٢٣مليون

٠٫٣٦مليون

األشخاص المستهدفون والمحتاجون 
حسب المحافظة

تحليل االحتياجات
بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات من األزمة، ال يزال عدم توافر ُسُبل التعليم اآلمن والجيد وإمكانية 

الوصول إليه من الحاجات الماسة يف سورية. يقدر أن نحو 6.8 مليون طفل وموظف يف المدرسة بحاجة 
إىل المساعدة التعليمية اإلنسانية. يعيش ما ُيقدر بـ 86 بالمائة من األطفال السوريين يف سن الدراسة يف 
مناطق ذات حاجة ماسة وفورية للمساعدة التعليمية اإلنسانية. وهذا يمثل زيادة قدرها 800 ألف مقارنة 

بالعام الماضي112، كما يحتاج ما يقرب من 6.6 مليون طفل )50 بالمائة من اإلناث( إىل المساعدة التعليمية. 
تشير التقديرات إىل أن 2.45 مليون طفل ال يدرسون بالمدارس )1.5 مليون منهم بنين(، كما أن نحو1.6 

مليون طالب معرضون لخطر التسرب من الدراسة، بزيادة تقدر بنحو 16 بالمائة و23 بالمائة عن العام 
الماضي. 113 زاد عدد الهجمات التي وردت إفادات بشأنها على التعليم بصورة حادة، والتي تركزت يف مناطق 

الشمال الغريب مع معدالت الهجمات التي تصل إىل ضعف معدالت الهجمات المبلغ عنها تقريبا على 
كثر من مدرسة واحدة من كل ثالث مدارس ألضرار جزئية أو تدمرت تماًما. المرافق الصحية. تعرضت أ

 

تشير التقديرات أيًضا إىل أن مليوين طفل يف 
سن الدراسة قد اضطروا للنزوح داخلًيا، كما أدت 

عمليات النزوح المطولة والجديدة يف مناطق 
الشمال الغريب والشمال الشريق إىل زيادة الضغط 
على نظام التعليم الذي يعاين بالفعل من التدهور 

الشديد. ال يزال نظام التعليم مثقالً بالمناهج 
المتعددة التي يدرسها الطالب يف بعض المجاالت، 
مما يؤدي لخلق تداعيات كبيرة على توفير التعليم 

وإصدار الشهادات .ال تزال قدرات التدريس وإدارة 
المدارس مثقلة باألعباء أيًضا،  فضالً عن تضاؤل 

رواتب المعلمين مما ُيحد من الحفاظ على نوعية 
تعليم جيدة أو توفيرها لألطفال. تتوفر بعض 
الخدمات التعليمية المحدودة يف المجتمعات 

المحرومة والنازحين داخليا يف المخيمات 
كز  اإليواء الجماعية  والتجمعات غير الرسمية ومرا

أو قد ال توجد على اإلطالق. ال يزال األطفال ذوو 
اإلعاقة والمراهقون والشباب يعانون من نقص 

الخدمات بصورة غير متكافئة.

يتعرض السكان األكثر احتياًجا للدعم اإلنساين 
يف سورية لمجموعة واسعة من الضغوط 

وشدة  االحتياج الطويلة والحادة التي نجم عنها 
كمي سلبي عليهم وعلى قدرتهم على  تأثير ترا

التكيف والصمود. ُيعتبر األطفال الذين ال يدرسون 
بالمدارس الفئة األكثر عرضة لمخاطر الحماية، 

حيث غالًبا ما ترتبط هذه المخاطر بلجوء العائالت 
الستراتيجيات التكيف الضارة مثل عمالة األطفال 

والزواج المبكر. عالوة على ذلك، من غير المرجح أن 
يعطي األطفال وأسرهم األولوية للتعليم إذا شعروا 

أن جودة الخدمات المقدمة لن تؤدي إىل فرص 
اقتصادية و/ أو إذا شعروا أن السفر/ االنتقال إىل 

المدرسة أو البقاء يف المدرسة قد يشكل خطًرا 
على حياتهم يف بعض المناطق. قد تتمثل هذه 

المخاطر يف هجمات على التعليم أو مرافق التعلم 
غير اآلمنة أو حاالت التنمر والتحرش.

مليونمليونمليون

112.  ترجع هذه الزيادة جزئًيا إىل الزيادة يف األرقام التقديرية للسكان يف سن المدرسة، وإدراج األطفال يف سن الثالثة والرابعة من العمر 
هذا العام وانخفاض نسبة التالميذ إىل المعلمين هذا العام.

 113. طبًقا لدراسة أخرى أجرتها وزارة التربية والتعليم – ُيقدر أن العدد تقديري لألطفال المتسربين من الدراسة هو 1.1 مليون لعمر 
)6-14( سنة.

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون
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استراتيجية االستجابة
وضع القطاع استراتيجية االستجابة للتعليم طبًقا للمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية والتي ُتشير إىل تحسين الوصول إىل خدمات التعليم مع وجودة 
الخدمات واألنظمة التي تقدم وتدعم هذه الخدمات. تشير استراتيجية 

االستجابة إىل ضرورة إعطاء األولوية للفئات السكانية األكثر حرمانًا، وبصفة 
خاصة الفئات الموجودة يف المناطق التي تتسم باالحتياجات الشديدة واألطفال 

الذين يعانون من نقص الخدمات بشكل غير متكائف. تهدف االستجابة إىل 
استكمال األنظمة الحالية بدالً من إنشاء أنظمة موازية، مع االلتزام باستدامتها. 
تركز االستجابة على عودة األطفال المتسربين من الدراسة إىل التعلم وضمان 

استمرار الطالب المسجلين يف التعلم وتحسين جودة التعليم المقدم لهم. 
تعتمد االستجابة يف هذا القطاع على أساليب التنفيذ المنقذة لألرواح والموجهة 

نحو الحماية التي يهدف القطاع من خاللها إىل معالجة اهتمامات وأولويات 
السكان.

بينما توجد بعض االختالفات الجغرافية، فإن األسباب الرئيسية التي تجعل 
المقيمين والنازحين والعائدين يرسلون أطفالهم إىل المدرسة هو التزامهم 
بالتعلم، وذلك الفتراضهم أن التعلم سوف يؤدي إىل التمكين االقتصادي 

مما يعزز رغبة األطفال يف االلتحاق بالمدرسة. يشير واقع الحال إىل العكس 
من ذلك، فإن األسباب االقتصادية ُتعد الدافع الرئيسي لعدم ذهاب األطفال 
إىل المدرسة، باإلضافة إىل عدم رغبة األطفال يف المرحلة الثانوية يف االلتحاق 

بالمدرسة. توظف تحسينات التعليم ذات األولوية على تحسين التدريس من 
خالل مشاركة المجتمع وتوفير مستلزمات التعليم المطلوبة.  114

سجلت خدمات التعليم الرسمي الغالبية العظمى من األطفال115وكذلك 
التعليم غير الرسمي، حيث يجب أن توجد مسارات واضحة للعودة/ الدخول 
يف نظام التعليم الرسمي الذي ُيمكن أن يستوعب أعدادهم بصورة مناسبة. ال 
زالت توجد حاجة ماسة إلتاحة فرص ومسارات التعلم الشامل على مختلف 
المستويات المناسبة للعمر لتلبية احتياجات التعلم المعقدة لألطفال الذين 
يعانون لعدة سنوات بسبب تعطل التعلم. معظم األطفال الذين ال يدرسون 
بانتظام بالمدارس من النازحين داخلًيا، والذين تعرض البعض منهم للنزوح 

كثر من مرة، و/ أو األطفال الذين يعيشون يف مجتمعات أو مواقع  يف الغالب أ
النزوح حيث ال تتوفر بها سوى خدمات تعليمية بسيطة. سوف تستمر خدمات 

التعليم غير النظامي باعتبارها أحد أهم التدخالت الرئيسية وبصفة خاصة يف 
المناطق التي يكون فيها توافر التعليم الرسمي والوصول إليه محدوًدا. ُيعد 

االستثمار يف التعليم الرسمي أمًرا بالغ األهمية كما يجب العمل على التوسع 
فيه إذا كان من المتوقع أن تلبي خدمات التعليم احتياجات األطفال خارج 
المدرسة واألطفال المسجلين على نطاق واسع وبصورة مستمرة مع مرور 

الوقت.

ُيعد التركيز على استمرار تقديم خدمات التعلم عبر الفئات العمرية 
ومستويات التعلم المختلفة خالل نزوح األطفال أمًرا بالغ األهمية. يهدف 
القطاع إىل العمل على توسيع وتحسين خدمات التعليم يف جميع أنحاء 

الجمهورية العربية السورية لتمكين األطفال غير الملتحقين بالمدارس من 
العودة للمدارس أو/البدء يف التعلم ودعم األطفال المتخلفين عن التعلم 

لتعويض ما فاتهم ولضمان استمرار األطفال المسجلين يف التعلم. ُيعتبر تعزيز 
الخدمات التعليمية للمراهقين والشباب من أهم محاور التركيز الخاصة أيًضا. 
سوف ُتبذل ُقصارى الجهود لزيادة فرص التدريب التقني والمهني للمراهقين 

والشباب الذين قد ال يرغبون يف العودة إىل المدرسة بهدف تلبية احتياجات 
سوق العمل وكذلك لتلبية احتياجات التعلم األساسية. إن قدرة خدمات 

التعليم على تلبية احتياجات األطفال ذوي االحتياجات الجسدية والنفسية 
الخاصة بشكل مناسب يعتبر أحد محاور التركيز الهامة ايًضا.

يجب أن تكون المرافق التعليمية ُمتاحة وآمنة وُيمكن الوصول إليها بسهولة. 
يتجاوز عدد الهجمات على مرافق التعليم اآلن عدد الهجمات على المرافق 
الصحية. ُتستخدم يف الوقت الراهن المباين غير اآلمنة للتعلم، نظًرا لنقص 

المباين اآلمنة وبسبب عدم كفاية الدعم، إذ غالًبا ما تفتقر أماكن التعلم إىل 
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة والطاقة، كما تفتقر عادة إىل التدفئة 

يف فصل الشتاء، فضاًل عن ذلك، ُيمكن أن تحدث أعمال البلطجة والعنف 
كتظاظ المكان. سوف  الجسدي بسبب اإلكراه االجتماعي والعاطفي وا

يستهدف القطاع االستثمار يف الحد من تأثير الهجمات على التعليم من خالل 
تحسين السالمة، وتمكين اإلصالحات السريعة وإعادة اإلمداد بالمستلزمات 
المدرسية الضرورية والتأكد من حصول الطالب ومقدمي الرعاية والعاملين 

يف المرافق التعليمية على الدعم النفسي واالجتماعي المطلوب وحتى ُيمكن 
تحسين المباين المدرسية بحيث تكون سليمة من الناحية الهندسية وتزويدها 
بالعزل ووصول أشعة الشمس بصورة مناسبة، ووجود سياج يحيط بالمدرسة 

بشكل جيد بحيث ال توجد أي تهديدات. سوف يهدف القطاع إىل ضمان أن 
تتوفر يف المزيد من المدارس مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة المالئمة 
للنوع االجتماعي واإلعاقة وربطها برسائل الصحة والنظافة والمواد االستهالكية 

ذات الصلة. من المزمع أيًضا توفير الكميات الكافية من األثاث المدرسي 
يف المدارس، والعمل على استمرار توفير تكاليف تشغيلها بصورة كافية، 

بحيث تتمكن من الحفاظ على المرافق واألصول والمحافظة على نظافتها 
وإتاحة التدفئة والمياه. سوف يهدف القطاع إىل حصول المزيد من األطفال 

على المستلزمات المدرسية، مع التركيز على تحسين جودة خدمات التعليم 
المقدمة واالهتمام بالبيئة المدرسية ومبانيها بحيث ُيمكن المحافظة على 
استمرار األطفال يف التعلم وتشجيع األطفال المتسربين من الدراسة على 

العودة للمدارس.

سوف ُتبذل الجهود لتعزيز جودة التعليم الرسمي وغير الرسمي لضمان إعطاء 
كبر وحصول األطفال على مهارات القراءة والكتابة  األولوية للتعليم بشكل أ

والحساب األساسية، فضالً عن المهارات ذات الصلة بالتمكين االجتماعي 
واالقتصادي والمعريف. يواجه المعلمون احتياجات تعليمية متنوعة ومعقدة 

داخل الفصول الدراسية المكتظة بأطفال من مختلف األعمار ومستويات 
مختلفة من التحصيل العلمي. سوف يضمن ضخ المزيد من االستثمارات 
وجود أعداد مناسبة من موظفي التعليم األكفاء بصورة أفضل. سوف يركز 

االستثمار على تطوير القوى العاملة يف التدريس وإدارة المدارس من خالل بناء 
القدرات أثناء الخدمة، حيث ستؤدي جهود تطوير مهارات وقدرات المعلمين 

والمساعدين والموظفين اإلداريين الجدد إىل التطوير المهني ودعم هذه العملية 
باستمرار، مع التركيز بشكل خاص على نهج التربية الذي يتمحور حول الطفل 

والتعليم يف حاالت الطوارئ والدعم النفسي واالجتماعي واإلدارة الصفية 
اإليجابية وإدارة المدرسة. سوف ُتساعد الموارد الكافية التي من المتوقع 

الحصول عليها على ضمان االحتفاظ بالعاملين يف مجال التعليم. باإلضافة إىل 
ذلك، سوف تبذل ُقصارى الجهود لزيادة مشاركة الوالدين أو مقدمي الرعاية يف 
تعليم أطفالهم. أخيًرا، من المقرر توفير مواد التدريس والتعلم، بما يف ذلك أدلة 

التدريس والكتب المدرسية والمواد التعليمية األخرى.

ُيعد ضمان سالمة وأمن الطالب من أهم األمور األساسية كي يتمكن الطالب 
من تحقيق نتائج التعلم ولضمان توفير بيئة تعليمية صديقة للطالب. يعاين 

موظفو التعليم والطالب من الضغوط واإلكراه النفسي بسبب األزمة، كما 
يحتاج المعلمون إىل الدعم لتلبية احتياجاتهم واحتياجات الطالب النفسية 

114.  مسح نفذه شركاء األمم المتحدة 2019
115.  يف سياق االستجابة اإلنسانية، تشير كلمة "رسمي" إىل "رسمي" و "رسمي غير معتمد".
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واالجتماعية والعاطفية. سوف يعمل القطاع على تقديم الدعم النفسي 
واالجتماعي للطالب والعاملين يف المدرسة كي ُيمكن دمجهم بشكٍل كاٍف يف 

الخدمات التعليمية مع مسارات اإلحالة إىل خدمات الحماية المتخصصة.

يهتم القطاع بأولوية تعزيز قدرة نظام التعليم على تقديم استثمارات التعليم 
والحفاظ عليها. تتوىل الجهات الفاعلة الوطنية دوًرا مهًما يف ضمان فعالية 
وكفاءة ومالءمة واستدامة النتائج اإلنسانية، كما كانت موجودة قبل اندالع 

األزمات وخاللها وبعدها، وعادة ما تكون أول من يستجيب يف حالة الطوارئ. 
من ُمنطلق هذا الدور الحاسم، التزمت الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية بأن 

تجعل من العمل اإلنساين القائم على المبادئ ذو ِصبغة محلية قدر اإلمكان. 
سوف يستمر قطاع التعليم يف تحسين قدرة الجهات الفاعلة يف مجال التعليم 

وسوف ينفذ برامج تنمية القدرات التي توفر فرًصا مستهدفة وموجهة 
باالحتياجات للجهات الفاعلة على المستوى المحلي من أجل التطوير الفني 

المهني والتعلم الموجه نحو العمل من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، 
وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الالزمة لتخطيط وتنفيذ وتنسيق استجابات 

التعليم يف حاالت الطوارئ بجودة عالية. من المخطط تقديم الدعم للسياسات 
والممارسات ضمن هذا النهج بحيث يدعم االعتراف وتوثيق التعلم السابق )أي 

االعتماد والشهادات واالمتحانات والتوثيق(.

تحليل مخاطر الحماية

توجد اثنتان من الفئات األساسية من مخاطر الحماية تتعلق بالتعليم، وهما 
التهديدات التي تتعرض لها منشآت التعلم والتهديدات األخرى داخل المنشأة 

التعليمية. ال يتوفر لألفراد العاملين يف مجال التعليم القدرة الكافية لمنع 
الهجمات على التعليم، حيث تنحصر جهودهم يف التخفيف من تأثير الهجمات. 
قد تشمل هذه الجهود ضمان تعزيز المدارس الموجودة يف المواقع غير اآلمنة، 

ووضع بروتوكوالت السالمة، وممارسة تدريبات االستعداد لحاالت الطوارئ 
بانتظام، وتقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي. قد تكون مرافق التعليم 
أو المناطق المحيطة بها غير آمنة من الناحية الهندسية أو غير صحية أو قد ال 
توفر بها الحماية الكافية من أحوال الطقس. يهدف القطاع إىل تحسين مرافق 

التعليم لضمان أن المباين واألراضي آمنة ومحمية مع توفر مرافق المياه 
والصرف الصحي والنظافة بصورة كافية والمالئمة للنوع ولذوي اإلعاقة. قد 

يتعرض األطفال داخل المنشأة التعليمية لألذى أو التنمر. يجب أن تتوفر يف 
مرافق التعلم سياسات فعالة وأنظمة حماية الطفل والحماية من االستغالل 

الجنسي واالنتهاك الجنسي، مع آليات التعليقات المعمول بها والتي يجب أن 
تخضع للرصد بانتظام مع اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة لذلك.

أولويات االستجابة

كز التعلم التي توفر  يتمثل النهج العام يف إلحاق األطفال بالمدارس ومرا
التعليم الجيد يف بيئة آمنة وصديقة والتأكد من استمرار هؤالء الطالب يف 

المدرسة وذلك بالتزامن مع وجود مليون ونصف المليون فتى ومليون فتاة 
خارج المدرسة، كما أن نحو 86 بالمائة من األطفال يف سن المدرسة يعيشون 
يف مناطق ذات حاجة ماسة وفورية للمساعدة التعليمية اإلنسانية. يستخدم 
القطاع نهًجا ذي شقين للتعامل مع احتياجات الطوارئ الحادة واحتياجات 

الطوارئ يف الحاالت المطولة. تتمثل أهم األولويات يف زيادة مساحات التعلم 
المناسبة واآلمنة، وتتلخص األولوية الثانية يف زيادة وتمكين الوصول إىل 

مساحات التعلم هذه، وتحدد األولوية الثالثة ضرورة ضمان تلبية الخدمات 
بالجودة المطلوبة للحصول على تعليم جيد مقابل أولويات أخرى متعددة 

لألطفال ومقدمي الرعاية.

الرصد

يوجد ما يقدر بنحو 185 عضًوا يف القطاع، منهم 65 من العاملين يف خطة 
االستجابة اإلنسانية والذين يعملون مع أعضاء من الشركاء الفرعيين اإلضافيين 

الذين يساهمون يف تحقيق أهداف خطة االستجابة اإلنسانية. يلتزم األعضاء 
بحضور اجتماعات التنسيق وتقديم النماذج الشهرية الشاملة والمساهمة يف 
عمليات القطاع وتبادل التقييمات والدراسات. تساهم هذه العناصر يف جهود 

الرصد واالستعداد واالستجابة. يعمل القطاع على ضمان أن التحليل يعزز 
التخطيط واالستجابة المستنيرة. ُتبذل جهود محددة للتمكن من تتبع الوصول 

إىل الفئات المحرومة مثل األطفال الصغار والمراهقين والشباب واألطفال 
كبر فجوة من  النازحين داخلًيا واألطفال ذوي اإلعاقة والمناطق التي توجد فيها أ
شدة الحاجة وعدد األشخاص المحتاجين واالستجابة. سوف يقوم القطاع برصد 

مؤشر النتائج وعدد المدارس المناسبة لسن األطفال الذين ُيمكنهم الوصول 
إىل التعليم الرسمي وغير الرسمي، وسوف يقوم برصد 29 مؤشًرا تتعلق 

بالوصول والجودة واألنظمة الموجودة يف إطار استجابة القطاع. يتوىل القطاع 
أيًضا التنسيق بصورة استباقية مع االستجابة التعليمية التي تنفذها الجهات 

الفاعلة لتحقيق االستقرار بهدف تعزيز التكامل فيما بينها مع المحافظة على 
المساحات اإلنسانية.

نهج تحديد األولويات

يسترشد نهج تحديد األولويات يف قطاع التعليم بتحليل شدة التعليم وفًقا 
لتحليل شدة القطاع وتصنيفه مقابل مؤشرات الوصول الرئيسية والجودة 
واألنظمة ذات الصلة. تتمثل أولوية قطاع التعليم يف االستجابة لالحتياجات 

التعليمية لألطفال والمراهقين والشباب يف المناطق ذات االحتياجات التعليمية 
الشديدة إىل الكارثية )مناطق الشدة 4-6(. ُتوجه إحدى األولويات األخرى 
كبر فجوة بين االحتياجات واالستجابة. ُيويل  للمناطق الجغرافية التي بها أ

القطاع اهتماًما خاًصا للمجموعات التي تحتاج إىل خدمات التعليم يف حاالت 
الطوارئ يف هذه المناطق وهذا يشمل األطفال غير المنتظمين يف الدراسة 

بالمدارس واألطفال الذين يعيشون يف حالة نزوح حاد وطويل األمد، فضالً عن 
األطفال الذين يعيشون يف مناطق ال تتوفر فيها خدمات تعليمية ُيمكن الوصول 

إليها واألطفال الصغار والمراهقين والشباب واألطفال من ذوي االحتياجات 
الجسدية والنفسية الخاصة.

تخضع المشاريع للفحص بناًء على مجموعة محددة من 14 معياًرا محدًدا، 
ويشمل ذلك جودة البرامج واالستهداف القائم على االحتياجات والقيمة مقابل 

المال. وضع القطاع سقًفا محدًدا لميزانية تكاليف الدعم والتعايف. يجب أن 
تكون المشاريع معقولة وقابلة للتنفيذ بناًء على القدرة المالية المحددة وقدرة 

البرامج. يتوىل منسقو القطاعات وأعضاء القطاع إجراء عملية المراجعة وفًقا 
إلرشادات القطاع.

تكلفة االستجابة

تبلغ تكلفة االستجابة 264.4 مليون دوالر.

عواقب نقص التمويل

يف حالة الفشل يف توفير التمويل الكايف للتعليم سوف ينعكس ذلك بصورة 
سلبية على مستقبل أطفال سورية بسبب خسارة االستثمارات التعليمية 

وعدم مراعاة إمكانات أطفال سورية، حيث تلوح يف األفق عواقب عدم كفاية 
تمويل التعليم، كما أن الخدمات ال تلبي الطلب المستهدف. عانت خطة 
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االستجابة اإلنسانية للتعليم لعام 2019 من نقص كبير يف التمويل بنسبة 31 
بالمائة على الرغم من جهود حشد الموارد والتزامات الحكومات المانحة.

ال تزال فجوة التمويل اإلجمالية واالفتقار إىل التمويل طويل األجل الالزم 
للخدمات التي من المتوقع أن تنشأ قريًبا، والصعوبات يف الحصول على تمويل 

للتعليم االبتدايئ والثانوي، تؤثر بشدة على القدرة على توسيع نطاق خدمات 
التعليم واستدامتها يف جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، كما سوف ُتحد 
من االستجابة لحاالت الطوارئ بصورة كافية ويف الوقت المناسب. يتطلب األمر 
موارد لسد االحتياجات الضخمة لتحسين جودة خدمات التعليم، كما أن بعض 

مرافق التعلم غير آمنة والوصول إليها غير آمن أيًضا، فضاًل عن ذلك، يشعر 
مقدمو الرعاية بالقلق على أطفالهم لدى ذهابهم للمدرسة يف األجواء الباردة 
وحيث الفصول الدراسية مكتظة بشدة، وموظفو المدرسة مثقلين باألعباء 
كثر صعوبة. ال توجد  والمدارس تعاين من نقص الموارد مما يجعل التعلم أ

مرافق تعليمية متاحة كي يذهب إليها األطفال يف العديد من المواقع، أو قد 
تتعطل الخدمات بسبب تضاؤل التمويل بشكل غير متوقع. تساهم كل هذه 
العوامل يف صعوبة األمر على األطفال الذين يرغبون يف التعلم وكذلك على 

المعلمين الذين يرغبون يف التدريس.

توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع والعمر واإلعاقة

األشخاص 
المحتاجون 

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان 

2,020,6651,256,079النازحون

المضيفة 4,719,1752,823,218المجتمعات 

70,26543,350العائدون

الفلسطينيون 51,000-الالجئون 

حسب النوع والعمر

126,13277,301إناث )3 - 4(

127,04077,858ذكور )3 – 4(

3,156,9911,934,796إناث )17-5(

3,180,2611,949,058ذكور )17-5(

109,43767,070إناث )59-18(

110,24367,564ذكور )59-18(

اإلعاقة

197,713121,170األشخاص من ذوي اإلعاقة
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المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

9.89.81.177124
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مليون  ١
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١٫٦٩مليون

٠٫٤٦مليون

٠٫٤٢مليون
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٠٫٥١مليون
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١٫٥٦مليون

٠٫٢٦مليون

مساعدات الغذاء يف حاالت الطوارئ
الِسالل الغذائية الموزعة حسب المحافظة

2,5

األمن الغذائي والزراعة

تحليل االحتياجات
استناًدا إىل نتائج تقييم األسر على مستوى الدولة، يعاين ما يقدر بنحو 7.9 مليون شخص يف سورية من 

انعدام األمن الغذايئ كما أن نحو 1.9 مليون شخص إضايف معرضون لخطر انعدام األمن الغذايئ، بزيادة تقدر 
بنسبة 8 بالمائة عن العام الماضي. 116

ال تزال الدوافع الرئيسية النعدام الغذاء تتلخص يف الصراع والنزوح المطول وفقدان أو تضاؤل ُسُبل 
كسب العيش وانخفاض القدرات اإلنتاجية، باإلضافة إىل العقوبات االقتصادية على البالد. كان للعقوبات 
االقتصادية تأثيًرا كبيًرا على استيراد مستلزمات اإلنتاج الزراعي واإلمدادات الضرورية، مما أدى إىل تفاقم 
الضغوط على توافر المستلزمات الزراعية عالية الجودة يف السوق، فضالً عن ضعف القدرة على تحمل 

التكاليف. كما أدى نقص الوقود أيًضا إىل ارتفاع تكاليف النقل والمنتجات الزراعية بما يف ذلك آالت الحرث 
لألراضي وُيعد أمًرا بالغ األهمية لرفع مستوى إنتاج الغذاء الوطني إىل مستويات ما قبل األزمة.

أدت جميع هذه العوامل إىل تناقص إمكانيات 
الوصول المادي والمايل للغذاء وارتفاع األسعار 

والتضخم، مما ساهم يف انخفاض القوة الشرائية 
واستنزاف ُسُبل كسب العيش للفئات األكثر 

ضعفاً. عالوة على ذلك، كانت استجابات 
مستلزمات الزراعة وُسُبل كسب العيش خالل 

عام 2019 تعاين من نقص شديد يف التمويل مما 
أدى إىل تدهور آفاق االنتعاش االقتصادي والتأثير 

السلبي على استقرار النظم الغذائية الوطنية 
وعلى تحسين األمن الغذايئ لألسر كذلك.

أفاد 82 بالمائة من بين أسر النازحين أو العائدين 
الذين شملهم االستطالع بأنهم نزحوا ألكثر من 12 
شهًرا. ُيقدر أن 761 ألف شخص من بين السكان 
النازحين يعيشون يف مخيمات المالذ األخير117مما 
أدي تناقص القدرة على الوصول إىل نظام غذايئ 
متنوع وفرص كسب الدخل. مع وجود ما ال يقل 

عن 69 بالمائة من األشخاص الذين يعيشون على 
كمية  أقل من 1.90 دوالر يف اليوم 118مع خسارة ترا
يف الناتج المحلي اإلجمايل تقدر بـ 226 مليار دوالر 

بين عامي 2011 و2016 )منها 16 مليار دوالر ُتعزى 
إىل قطاع الزراعة119وحده( وهكذا، فإن العالقة بين 
الفقر واألمن الغذايئ ال تزال قائمة وقوية بشكل 

خاص.

تكلف الحصة الغذائية الشهرية مع المواد 
األساسية 90 بالمائة على األقل من متوسط 

الراتب الشهري للعامل غير الماهر وما بين 50 
و80 بالمائة من متوسط الراتب الشهري لموظف 

الخدمة العامة، مما يدل على وجود "العمالة 
الفقيرة" يف سورية. ال يزال معدل إنتاج القمح أقل 

من مستوى ما قبل األزمة ومستوى المتطلبات 
المحلية )للغذاء المحلي( بسبب عدد من 

الصدمات. لن يؤدي استمرار الصراع يف شمال 
شرق وشمال غرب سورية إال إىل تفاقم انعدام 

األمن الغذايئ الوطني مع استمرار تأثر اإلنتاج 
بصورة سلبية.

مليار دوالرمليونمليون

116.  أمكن تحديد عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ من خالل التقييمات األسرية التي أجراها برنامج األغذية 
العالمي وقطاع األغذية والزراعة باستخدام منهجية قياسية مقبولة عالمًيا لتقييم انعدام األمن الغذايئ.

117.  تنسيق وإدارة المخيمات ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية، سبتمبر/ أيلول 2019

118.  اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2020.
119.  البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة تقييم 

.)2017,ADNA( ،احتياجات األضرار والخسائر الزراعية

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون
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سبل العيش – األشخاص المستهدفون والمحتاجون
حسب المحافظة

ُتعتبر االستجابة الطارئة خالل البداية المبكرة ألي حركة سكانية مفاجئة باإلضافة إىل المساعدة الغذائية 
المستهدفة والمساعدة الزراعية الطارئة المنقذة للحياة لمواجهة العجز الغذايئ ونقص السعرات الحرارية  

للفئات السكانية األكثر ضعًفا ِوفًقا لمؤشرات األمن الغذايئ أمًرا بالغ األهمية يف جميع أنحاء سورية. يشمل 
ذلك تقديم المساعدة الُمستدامة، والتي من شأنها تعزيز استثمار الموارد المتاحة من أجل االدخار وإعادة 

التأهيل والحماية المرتبطة بالزراعة وُسُبل كسب العيش وسالسل القيمة وإعادة تأهيل البنية التحتية 
المتضررة، بصفة خاصة يف المناطق الريفية بما يف ذلك تقديم الدعم المباشر للعائدين. سوف يمثل هذا 

أمًرا بالغ األهمية لتحقيق االستقرار يف إنتاج الغذاء والوصول إىل الغذاء وتعزيز اعتماد السوريين على 
أنفسهم وقدرتهم على الصمود.

استراتيجية االستجابة
يعتزم القطاع العمل على تلبية االحتياجات التي تحددت من خالل عملية تقييم وتحليل األسرة مع ضمان 

تنفيذ نهج مستدام لمعالجة انعدام األمن الغذايئ، سوف يركز القطاع على إعادة تأهيل وحماية البنية 
التحتية المتضررة وتوفير الخدمات المعيشية الحيوية من أجل تعزيز اإلنتاج الزراعي واستعادة وخلق 

فرص العمل ضمن نظام سلسلة القيمة الزراعية، مع ضمان تلبية االحتياجات الغذائية الفورية لألسر التي 
تواجه انعدام األمن الغذايئ الحاد على المدى القصير، ودعم األسر التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ 

لتصبح مكتفية ذاتًيا من الغذاء يف أقرب فرصة.

االستجابة يف حاالت الطوارئ للدعم قصير األجل مثل الحصص الجاهزة لألكل والوجبات المطبوخة و/ أو 
الخبز المقدم باستخدام الطرق المناسبة )العينية أو التدخالت القائمة على السوق( يف بداية األزمة لتوفير 

2100 سعرة حرارية لكل شخص/ يف اليوم، بما يتوافق مع )معايير اسفير( لتحسين جودة المساعدة 
اإلنسانية. ُيعد الهدف التقديري لهذه األنشطة هو العدد المتوقع لنحو مليون حالة متأثرة باألزمة مؤخًرا و1.5 

مليون من النازحين العائدين. بناًء على التجارب السابقة حتى اآلن، ُيمكن توقع أن ما يقرب من نصف 
عدد هذه الحاالت قد يحتاج إىل االنتقال بعد االستجابة لحاالت الطوارئ، إىل الوصول إىل المساعدة الغذائية 

الشهرية بناًء على االحتياجات. سوف يتخذ القطاع اإلجراءات المناسبة لضمان دمج العائدين والنازحين 
داخلًيا يف برامج ُسُبل كسب العيش الُمستدامة لضمان انتقالهم من المساعدة الغذائية إىل االعتماد على 

الذات.

تهدف االستجابة الغذائية المنتظمة إىل الوصول 
إىل األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 

الغذايئ والذين أمكن تقييمهم شهريًا بناًء على 
معايير االختيار المنسقة التي تأخذ يف االعتبار 

مؤشرات الضعف وانعدام األمن الغذايئ لتلبية 
االحتياجات الغذائية الشهرية من خالل الطرق 

األكثر جدوى ومالءمة للسياق، بما يف ذلك سالل 
األغذية العينية أو ما يعادلها من التدخالت القائمة 

على السوق حيثما أمكن ذلك. سوف يعمل 
القطاع على الوصول إىل نفس األسرة ما ال يقل 

عن ثمانية أشهر من أصل اثني عشر شهًرا، وذلك 
اعتماًدا على قيود الوصول والموارد. سوف تضمن 

هذه االستجابة ما ال يقل عن 1545 سعرة حرارية 
للفرد / يومًيا، مما يشكل ما يزيد قليالً عن 70 

بالمائة من احتياجات السعرات الحرارية اليومية 
لألسر التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ، مع 

تغطية المتطلبات المتبقية من خالل جهود األفراد 
الخاصة بهم أو من خالل أي مساهمات أخرى. ومع 

ذلك، سوف يقوم القطاع أيًضا بتعديل السعرات 
الحرارية المستهدفة لتصل إىل 2100 كيلو كالوري/ 

للفرد/ اليوم عند الحاجة طبًقا للبيانات التقديرية 
وحدود معايير انعدام األمن الغذايئ. سوف يعمل 

القطاع على استهداف 5.2 مليون شخص يعانون 
من انعدام األمن الغذايئ من خالل االستجابة 

الشهرية المنتظمة، أي ما يقرب من 50 بالمائة من 
عدد حاالت النازحين والعائدين المتضررين مؤخًرا. 

يهدف القطاع أيًضا إىل تقديم مساعدات غذائية 
تكميلية ضمن االستجابة المنتظمة، بهدف تعزيز 
التنوع الغذايئ لما يقدر بنحو مليون شخص بما 

يف ذلك السكان الذين يعيشون يف مخيمات المالذ 
األخير والمواقع غير الرسمية يف مناطق شمال 
شرق وشمال غرب سورية ممن ال تتوفر لهم 

أو تنعدم إمكانية الوصول لُسُبل كسب العيش، 
وكذلك األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة 

مثل النساء الحوامل والمرضعات من المعرضات 
للخطر وذوي اإلعاقة وكبار السن. سوف يتوىل 

قطاع األمن الغذايئ والزراعة بالتنسيق مع قطاع 
التغذية مهمة معالجة التقزم والتنوع الغذايئ لألسر، 

وذلك بهدف الوصول إىل األطفال دون سن الثانية 
من العمر بحيث ُيمكن استخدام قنوات توزيع 
الغذاء يف تقديم التغذية التكميلية الشاملة إىل 

جانب التعليم / التدريب لألسر المستهدفة والذي 
يقدمه شركاء قطاع التغذية. نظًرا ألن المساعدة 
الغذائية تلبي االحتياجات الفورية لألمن الغذايئ 

لألسر، فإن القطاع من خالل نهج التكامل الخاص 
به سوف يضمن استهداف األسر التي تتلقى 
المساعدة الغذائية بشكل متزامن مع أشكال 

أخرى من دعم ُسُبل كسب العيش لضمان االنتقال 
السريع من االعتماد على المساعدة الغذائية إىل 

االعتماد على الذات. من الضروري أيًضا للقطاع أن 
ترتبط إجراءات اإلغاثة قصيرة المدى باستجابات 

كثر استدامة للمساعدات الغذائية لألزمة السورية  أ
التي طال أمدها.

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون
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يهدف القطاع إىل استعادة األصول اإلنتاجية وتعزيزها وخلق فرص للسكان 
المستهدفين لكسب العيش، وبالتايل المساهمة يف إنتاج الغذاء بصورة عامة 
وتوافر الغذاء يف سورية. يهدف القطاع إىل الوصول إىل مليون أسرة )5 ماليين 
شخص( من إجمايل عدد األشخاص المحتاجين )9.8 مليون( وذلك من خالل 

تقديم المساعدة يف مجايل الزراعة وُسُبل كسب العيش. من المزمع توفير 
المستلزمات الزراعية المناسبة باإلضافة إىل بناء القدرات الفنية التي تستهدف 

70 ألف أسرة لضمان حصول األسر األكثر ضعفاً على المستلزمات المطلوبة 
يف الوقت المناسب، أي وفًقا للتقويم الموسمي والمساهمة يف متطلبات 
اإلنتاج المحلي، ومن بين هؤالء، سوف يحصل ما يقدر بنحو 300 ألف من 

األسر العاملة يف المجاالت الزراعية األكثر ضعفاً على حصص غذائية لحماية 
أصولهم حتى وقت الحصاد. َسُيَقَدم الدعم أيًضا لنحو 200 ألف أسرة أخرى 

إلنتاج الغذاء على نطاق صغير مثل البستنة والدواجن البياضة وحدائق السوق. 
سوف ُيمكن استهداف 500 ألف أسرة ببناء األصول وحمايتها وذلك بالتحديد 
لمريب الماشية. من بين هؤالء، سوف ُيمكن استهداف 200 ألف أسرة بالعالج 

الطارئ للمواشي والتدريب على الخدمات البيطرية، ويشمل ذلك العاملين يف 
صحة الحيوان يف المجتمع. من المقرر كذلك استهداف 200 ألف أسرة أخرى 

ببرامج دعم ُسُبل كسب العيش بما يف ذلك تقديم الدورات التدريبية المهنية 
وإمكانيات الحصول على الدخل من األعمال التجارية والمؤسسات الصغيرة. 

سوف ُتشجع المشتريات المحلية لخلق الطلب عليها حيثما ُوِجَدت قدرة 
كافية باألسواق. مع وجود نحو 1.9 مليون فرد من المعرضين لخطر انعدام 

األمن الغذايئ، من الضروري استعادة وخلق فرص كسب العيش لألسر للحد 
من اعتماد آليات التكيف الضارة من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية. إن نهج 
االستهداف القائم على المجتمع الذي يأخذ يف االعتبار نتائج اللمحة العامة 

عن االحتياجات اإلنسانية التقييمات األخرى التي ُتسلط الضوء على الفجوات 
يف اإلنتاج الزراعي، وبصفة خاصة على مهمة تقييم المحاصيل واألمن الغذايئ، 

بحيث تقدم التوجيهات للمجموعات السكانية والمجتمعات المحلية كي ُيمكن 
دعمها من خالل عملية تشاور تشمل السلطات المحلية وقادة المجتمع.

يعمل القطاع أيًضا على تحسين قدرة المجتمعات على الحفاظ على ُسُبل 
كسب العيش والعمل على استدامتها من خالل تدريب الفنيين وهيئات 

المجتمع المحلي للحفاظ على األصول المجتمعية، ووسائل اإلنذار المبكر عن 
األنماط الموسمية والحد من مخاطر الكوارث، على سبيل المثال للتخفيف من 

حدة الجفاف، وكذلك بهدف استعادة وإعادة تأهيل الوحدات اإلنتاجية ونُظم 
الري والتخزين لدعم الروابط مع األسواق، والتي تستهدف حوايل 350 ألف 

أسرة.

سوف يركز القطاع خالل عام 2020 على مراجعة االحتياجات وتحديثها بشكل 
دوري ومواصلة التنسيق مع جميع الجوانب المتعلقة باالستجابة مثل التقييم 

والتحليل واالستهداف الجغرايف ومعايير االختيار والرصد. سوف ُيركز العمل 
المشترك بين القطاعات على مجموعة متنوعة من المجاالت بما يف ذلك: )1( 

الروابط مع قطاعات المواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة. 
)2( تعزيز التعاون بصورة مستمرة مع قطاع التغذية على المستوى الميداين؛ 

)3( التركيز بصورة أعمق على تحليل الحماية مع إدراج مصفوفة الحماية على 
مستوى القطاع والمشاريع مع التركيز بشكل خاص على العنف القائم على 
النوع االجتماعي وحماية الطفل؛ )4( اعتماد استراتيجية التكامل التي تهدف 

إىل ربط األشخاص الذين يتلقون المساعدة الغذائية مع دعم ُسُبل كسب 
العيش من القطاعات األخرى وذلك عند انتقال عدد من الحاالت، عند الضرورة؛ 

)5( تحليل ودعم االحتياجات المشتركة بما يف ذلك تحديد سمات المناطق 
ذات االحتياجات األعلى؛ )6( تحسين الروابط والتنسيق مع البرامج الحالية 

القائمة على السوق.

تحليل مخاطر الحماية

من المحتمل أن ترتبط مخاطر الحماية الرئيسية بعمليات توزيع مستلزمات 
الغذاء والزراعة وُسُبل كسب العيش - سواء كانت منتظمة أو طارئة - 

والتأثيرات السلبية التي قد تحدث بسبب مثل هذه التوزيعات على المدنيين 
بناًء على الموقع الذي تحدث فيه، وبشكل أساسي يف المناطق التي تشهد 

حدوث األعمال العدائية النشطة؛ ولكن أيًضا يف المناطق ذات االستقرار 
النسبي، مع وجود مخاطر متعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسي للفتيات 

والنساء أثناء العملية. باإلضافة إىل ذلك، ألقي القطاع الضوء على التوترات بين 
النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة باعتبارها أحد األمور التي قد تنطوي 

على الخطر، وينطبق ذلك أيًضا على الديناميكيات والتفاعل بين المتضررين 
والجهات المسلحة. للتخفيف من هذه المخاطر، ُيوصى بتطبيق العديد من 
اإلجراءات الخاصة بالقطاع على الشركاء لضمان أن تتضمن البرامج تعميم 

الحماية طوال دورة العمل، مثل ضمان المواءمة مع مجموعة االستجابة 
الموصى بها من القطاع بهدف تنسيق االستجابة، وضمان الفهم والرصد لبيئة 

العمليات السياقية بصورة واضحة وجيدة ومحدثة ومتكاملة يف عمليات توزيع 
وتطبيق معايير االستهداف/ االختيار القائمة على االحتياجات. عالوة على ذلك، 

يوصي القطاع بتعزيز الجهود لدعم الشركاء لتدريب موظفيهم على أرض 
الواقع مع تزويدهم باألدوات المناسبة للحد من احتمال حدوث هذه المخاطر 

ورصد تأثيرها يف حالة حدوثها.

أولويات االستجابة

يخطط قطاع األمن الغذايئ والزراعة لضمان وصول الغذاء بصورة فورية 
وُمتسقة ألكثر األشخاص معاناة من انعدام األمن الغذايئ يف سورية باإلضافة 

إىل دمج الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. سوف تعتمد 
االستجابة على االستهداف بناًء على المستويين الجغرايف واألسري والمساعدة 

على أساس االحتياجات القائمة.

يعتزم القطاع أيًضا بذل الجهود لضمان توافر الغذاء من خالل تعزيز القدرة 
اإلنتاجية لألسر/ القدرة المحلية من خالل توفير المستلزمات وتقديم الدورات 

التدريبية باإلضافة إىل تعزيز قدرة المجتمعات على الحفاظ على أصولها 
اإلنتاجية. من المخطط أيًضا توفير الدعم إلعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية 

الحيوية لتعزيز إنتاج الغذاء منزلًيا والذي سوف ُيمثل أحد أهم االستجابات 
األساسية يف إطار الزراعة وُسُبل كسب العيش. تشمل الجوانب الرئيسية التي 
تعتمدها االستجابة األمور المتعلقة بأهمية المواسم الزراعية وكذلك التدخالت 

حول التخفيف من حدة الجفاف واإلنذار المبكر.

الرصد

يعتمد القطاع استخدام مجموعة من نماذج جمع البيانات الشهرية ورصد 
النتائج، باإلضافة إىل بعثات الرصد الدوري بين الوكاالت. سوف ُتجمع بيانات 

نماذج التقارير الشهرية ويشمل ذلك التنفيذ الُمخطط ُمسبًقا مقابل اإلنجازات 
الفعلية، حيث تغطي هذه التقارير جميع أهداف القطاع والتي تتلخص يف 

لوحة القياس الشهرية للقطاع، والتي سُيمكن إنتاجها ومشاركتها مع جميع 
األطراف المعنية الرئيسية، والتي توضح بالتفصيل اإلنجازات المحققة خالل 

الشهر والتي تتعلق بأهداف القطاع. سوف يتوىل القطاع أيًضا مهمة إجراء 
التقييم لنتائج الرصد. يجري تنفيذ هذه الممارسات من خالل المسوحات 

األسرية ويعتمد على عينة عشوائية من المستفيدين من مساعدات ُسُبل 
كسب العيش الغذائية والزراعية لقياس تأثير تدخالت القطاع بين المجتمعات 

المستهدفة باستخدام مؤشرات األمن الغذايئ والمؤشرات االجتماعية 
واالقتصادية الرئيسية. كما يعتزم القطاع إصدار رسائل إخبارية ربع سنوية 

تهدف لتسليط الضوء على اإلنجازات والتحديات والتحديثات القطاعية، كما 
يعتزم القطاع أيًضا تنفيذ مهام دورية مشتركة بين الوكاالت بهدف التحقق من 

تنفيذ برامج المساعدة وأيًضا لرصد وتقييم الوضع الحايل لألمن الغذايئ.
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نهج تحديد األولويات

يعتزم القطاع العمل على نهج ذي شقين لتحديد األولويات )أ( الجغرافية و 
)ب( األسرية. 

يعتمد االستهداف الجغرايف على تصنيف الشدة الخاص بالمناطق، حيث تتركز 
األولوية يف إنقاذ األرواح وخلق ُسُبل كسب العيش يف المناطق ذات المستويات 

األعلى من الخطورة )الشديدة والخطيرة(.

بالنسبة للمناطق ذات المستويات المتوسطة / الطفيفة من الخطورة 
)متوسطة وطفيفة)، ستكون األولوية لحماية ُسُبل العيش، إىل جانب تقديم 

المساعدة الغذائية المنقذة لألرواح والحفاظ على الحياة يف المناطق التي 
كبر طبًقا لمعايير الضعف الخاصة باألمن  يتعرض فيها السكان لضغوط أ

الغذايئ، بالتايل، سوف يتوىل القطاع مهمة تخصيص الموارد وفًقا لشدة 
االحتياجات. باإلضافة إىل ذلك، يعتزم القطاع اتخاذ إجراءات ُمحددة لتلبية 

مطالب السكان يف األماكن التي يصعب الوصول إليها، ويف النهاية سوف يتخذ 
القطاع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مشاريع لتمكين السكان والحفاظ على اإلنتاج 

الزراعي والغذايئ.

يركز نهج االستهداف على مستوى األسرة إىل تحديد الفئات األكثر ضعفاً 
بالنسبة لكل نشاط قطاعي من خالل منظور مشترك لتحليل أنماط الضعف. 

يوصي القطاع بتطبيق معايير االستهداف األسرية لجميع أنشطة القطاع 
األخرى بما يف ذلك برامج ُسُبل كسب العيش. وبالتايل، سوف يوفر القطاع 

منصة لجميع الشركاء لتحليل وتكييف نهٌج ُمنسق الستهداف األسر والتحقق 
منها. من الُمخطط أيًضا أن ُتطبق معايير استهداف القطاع نهج الضعف من 

خالل منظور األمن الغذايئ والوضع االجتماعي واالقتصادي.

تكلفة االستجابة

تتحدد التكاليف المتعلقة بتقديم المساعدة الغذائية والزراعية ومساعدة ُسُبل 
كسب العيش بعمليات شراء الحصص الغذائية والمستلزمات من السوق 

الدولية باإلضافة إىل التكاليف المتعلقة بالنقل والتخزين والتوزيع والرصد. يف 
حين أن المشتريات المحلية من شأنها تقليل التكاليف، غالًبا ما تكون األسواق 

المحلية غير قادرة على تلبية الطلبات على نطاق واسع خاصة يف سورية 
بسبب العقوبات االقتصادية الحالية والقيود التجارية.

يضمن القطاع إعطاء األولوية لالستجابة القائمة على السوق يف المواقع التي 
تعمل فيها األسواق بصورة جيدة لزيادة فعالية التكلفة والكفاءة. ومع ذلك، 

نظًرا لألزمة االقتصادية يف البالد وانخفاض قيمة العملة المحلية واستمرار 
ارتفاع األسعار، فمن المرجح أن تزداد تكلفة التدخالت القائمة على السوق 

أيًضا، وبصفة خاصة يف المناطق الحضرية حيث يعتمد السكان بشكل أساسي 
على األسواق كمصدر للغذاء.

من الممكن أن يؤدي انعدام األمن وإمكانية الوصول وضعف البنية التحتية 
يف بعض المناطق إىل زيادة تكلفة تقديم المساعدة باستخدام الطرق العينية 

والقائمة على السوق. بينما َسُيشجع القطاع على استخدام االستجابة القائمة 
على السوق، إال أنه سوف يشجع كذلك على إجراء تحليل الجدوى المناسب 

وتحليل كفاءة التكاليف ومدى الفعالية، وذلك بهدف تقليل التكاليف وتحسين 
الفعالية وكذلك الكفاءة وتوصيل الغذاء والمساعدة يف ُسُبل كسب العيش 

الزراعية يف الوقت المناسب.

عواقب نقص التمويل

حدد القطاع العواقب الرئيسية التالية لعدم كفاية التمويل ومنها: تناقص 
وتدهور استهالك الغذاء، وزيادة اللجوء إىل استراتيجيات التكيف السلبية وعدم 

االعتماد على الذات.

ُيمكن أن يكون لنقص الغذاء والمغذيات الدقيقة والتنوع الغذايئ عواقب 
وخيمة على حياة الفئات السكانية األكثر ضعفاً بما يف ذلك النساء الحوامل و/ 

أو المرضعات واألطفال األكبر سًنا وتفاقم خط الفقر مع عواقب طويلة األجل 
من تقزم األطفال.

من المرجح أن تلجأ األسر الستراتيجيات التكيف السلبية لتلبية احتياجاتها 
الغذائية اليومية، بما يف ذلك استهالك المواد الغذائية األقل تفضيالً والرخيصة 
الثمن والتي ال تساهم سوى بصورة محدودة يف التغذية واالحتياجات الصحية 

لألسر.

إن التمويل الكايف والُمتاح يف الوقت المناسب لُسُبل كسب العيش واألنشطة 
الزراعية - حسب األهمية الموسمية – سوف ُيعزز اعتماد السكان المتضررين 

من األزمة على أنفسهم. يف حالة عدم تمويل قطاع الزراعة بشكل كاٍف 
وتوسيع نطاق فرص كسب العيش، فلن ُيمكن تعايف هذا القطاع. وبالتايل، 

كة فنية وروابط أوثق مع ُسُبل االنتعاش واالستثمار  توجد حاجة ماسة إىل شرا
الكايف الستعادة القطاع الزراعي، بما يف ذلك ضمان إتاحة فرص كسب العيش 

المناسبة لمختلف المجموعات السكانية. ال تزال استراتيجية تكامل القطاع 
تعتمد على التمويل المناسب يف الوقت المناسب لُسُبل كسب العيش 

واألنشطة الزراعية. ُيعد تكامل جهود المساعدة الغذائية ودعم ُسُبل كسب 
العيش أمًرا أساسًيا يف ضمان الحفاظ على آليات التكيف الخاصة باألسر، 

بحيث ُيمكنهم الحصول على دخل كاف ألنفسهم لتحسين معايير انعدام األمن 
الغذايئ لديهم، وبالتايل عدم الحاجة إىل الوصول إىل المساعدة.

توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة

األشخاص 
المحتاجون 

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان

1,500,6991,500,699النازحون

المضيفة 7,591,7687,591,768المجتمعات 

716,020716,020العائدون

الفلسطينيون 438,000-الالجئون 

حسب النوع

4,925,8024,925,802إناث 

4,882,6854,882,685ذكور 

حسب العمر

صغار األطفال )أقل من 5 
1,043,9031,043,903سنوات(

3,202,6213,202,621أطفال )17-5(

5,198,2725,198,272الكبار )59-18(

363,691363,691كبار السن )< 59(

اإلعاقة

2,516,4722,516,472األشخاص من ذوي اإلعاقة
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المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

1211.4443.25894

مليون  ٢
مليون  ١
مليون  ٠٫٥
مليون  ٠٫١

٤٫٥٢مليون

٣٫٣٣مليون
١٫١٥مليون

٠٫٧٨مليون

٠٫٨٢مليون

١٫٢٧مليون

٠٫٣٧مليون

١٫٩٢مليون

٠٫١١مليون

١٫٠٦مليون

١٫٢٧مليون
٠٫٩٨مليون

١٫٣٩مليون

٣٫٨٥مليون

التدخالت الطبية
حسب المحافظة

2,6

الصحة

تحليل االحتياجات
تسببت األزمة التي طال أمدها ألكثر من ثماين سنوات يف تعطيل النظام الصحي يف سورية بشكل كبير 
مما أثر سلًبا على أمكانية الوصول إىل الخدمات وترك ماليين األشخاص يعيشون دون معايير الطوارئ 

للرعاية الصحية. بينما أحرزت الجهات الفاعلة يف مجال الصحة تقدًما يف معالجة األمراض الُمعدية، 120 إال أن 
شبكات المياه المعطلة وإدارة النفايات، جنًبا إىل جنب مع انعدام األمن الغذايئ واستمرار ارتفاع مستويات 

النزوح، تترك الماليين ُعرضة لإلصابة باألمراض واألوبئة وتفرض متطلبات كبيرة على شبكات الرصد 
وأنشطة التحصين. يمنع النقص المزمن يف العاملين يف مجال الرعاية الصحية، وبصفة خاصة يف شمال 

شرق سورية التشغيل الكامل للمرافق الصحية والخدمات األساسية مع تأثر خدمات الصحة اإلنجابية 
وصحة األم بصورة سلبية إىل حد كبير. ُيعد نقص األدوية األساسية من العوائق الرئيسية التي تحول دون 

الوصول إىل الخدمات الصحية، خاصة بالنسبة لألمراض غير المعدية التي تشير التقديرات إىل أنها مسؤولة 
عن 45 بالمائة من جميع الوفيات 121 تستمر األعمال العدائية الجارية يف شمال غرب سورية يف تسبب 

حاالت نزوح واسعة النطاق ُتقدر بنحو 950 ألف 
شخص بين األول من ديسمبر/  كانون األول 2019 
و23 فبراير/  شباط 2020  122وتسببت يف إغالق أو 

تعليق الخدمات الصحية ومواقع التحصينات.

مع اعتماد قرار مجلس األمن رقم 2504 (2020)، 
الذي قرر تمديد العمليات عبر الحدود من تركيا 

لمدة 6 أشهر فقط وأوقف معبًرا حدودياً حرًجا من 
العراق،  تواجه الجهات الفاعلة يف مجال الصحة 
تحديات جمة للتغلب على اضطرابات سلسلة 

التوريدات والتهديدات التي تعرقل استمرار تقديم 
الخدمات.  وجه القطاع الدعوة للجهات الصحية 

العاملة من دمشق لتعزيز قدراتها ودعم سلسلة 
التوريدات يف الشمال الشريق ويف المناطق التي 

تغيرت القوى المسيطرة عليها مؤخًرا.  أضاف 
وضع الوباء العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-91) 

ضغوًطا أخرى على النظام الصحي والجهات 
الفاعلة الصحية للتنسيق واالستعداد واالستجابة 

لتفشي المرض (سوف ُترفق المزيد من التفاصيل 
يف خطة االستجابة اإلنسانية هذه). تتطلب الجهات 

الفاعلة يف مجال الصحة وصول المساعدات 
اإلنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق من أجل 

ضمان الرعاية الصحية األساسية المنقذة لألرواح 
لألشخاص المحتاجين بغض النظر عن الطرق 

الالزمة لتحقيق ذلك.

استراتيجية االستجابة
ال يزال القطاع الصحي، خالل عام 2020، ُيركز 

على الحفاظ على الخدمات الصحية األساسية 
عالية الجودة وتوسيع نطاقها على مستوى 

المجتمع وعلى اختالف مستويات الرعاية )األولية 
والثانوية والمتقدمة( - مما يضمن توفير إمكانية 
الوصول إىل الخدمات الصحية الروتينية والطارئة 
والُمتخصصة الضرورية لتلبية احتياجات الفئات 

مليونمليونمليون

 120. نظام وشبكة اإلنذار المبكر واإلنذار واالستجابة لجميع أنحاء سورية، 2018 - 2019.
 121. منظمة الصحة العالمية، 2016.

122.  التطورات األخيرة يف شمال غرب سورية، تقرير الحالة رقم 
9، 26 فبراير/ شباط 2020. متاح على:

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ 
stima/document/situation-report-9-recent-

developmentsnorthwest-syria-26-february-2020
.https://news.un.org/en/story/2020/01/1055181   .123

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/situation-report-9-recent-devel
  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/situation-report-9-recent-devel
  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/situation-report-9-recent-devel
  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/situation-report-9-recent-devel
  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/situation-report-9-recent-devel
  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/situation-report-9-recent-devel
 https://news.un.org/en/story/2020/01/1055181. 
 https://news.un.org/en/story/2020/01/1055181. 
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األكثر ضعفا. ُيمكن النهج الشامل للمساعدة الصحية اإلنسانية النظام الصحي 
من أداء وظائفه األساسية واالستجابة لحاالت الطوارئ وضمان الحماية الصحية 

للسكان المعرضين للخطر - بما يف ذلك النازحين والالجئين العائدين إىل 
مجتمعاتهم األصلية وكذلك الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي، 

والوقاية والكشف واالستجابة لتفشي األمراض المحتملة الوبائية

يواصل قطاع الصحة استثمار جهوده يف التدخالت الحاسمة لتنشيط وظائف 
النظام الصحي، بما يف ذلك:

تحسين الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية والمتقدمة.  	

توسيع نطاق توافر حزمة الخدمات الصحية األولية األساسية، مع التركيز   	
بشكل خاص على الفجوات مثل توافر األدوية األساسية وخدمات 

التشخيص، فضالً عن عالج األمراض غير المعدية، بما يف ذلك السرطان.

تحسين نظام اإلحالة يف حاالت الطوارئ، باإلضافة إىل خدمات الرضوض   	
والفرز والطوارئ.

إنشاء وتوسيع الخدمات المتخصصة، مثل إعادة التأهيل الجسدي   	
والسل وغسيل الكلى وسوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات 

والحروق بين السكان المتضررين.

تعزيز الروابط بين مستويات الرعاية، وكذلك بين مقدمي الرعاية العامة   	
والمتخصصة من خالل رسم خرائط شاملة للخدمات، وتحسين تتبع 

المرضى وتدريب العاملين يف مجال الرعاية الصحية.

ضمان اإلمدادات الموثوق بها لألدوية والمستلزمات الطبية اآلمنة   	
والجيدة.

نشر الفرق/ الوحدات الطبية المتنقلة، بصفة خاصة بين السكان   	
النازحين حديًثا والمناطق المحرومة من الخدمات ذات المرافق المعطلة 

أو التي تعمل جزئًيا.

توفير خدمات الصحة اإلنجابية الشاملة، بما يف ذلك الحد األدىن من حزمة   	
الخدمات األولية، ورعاية الخط األول للناجين من العنف القائم على 

النوع االجتماعي والخدمات الُمصممة خصيًصا للمراهقين.

توسيع قدرات خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي   	
وتغطيتها، بما يف ذلك تدريب العاملين يف مجال الرعاية الصحية وتوفير 

األدوية النفسية للمهنيين المعتمدين.

تعزيز خدمات صحة الطفل - بما يف ذلك اإلدارة المتكاملة ألمراض   	
الطفولة وضمان التطعيم الروتيني لألطفال، بما يف ذلك حمالت 

التحصين وكذلك األنشطة المماثلة يف مناطق التغطية المنخفضة. 

الوقاية من األمراض المعرضة لالنتشار الوبايئ والكشف عنها واالستجابة   	
لها، ويشمل ذلك دعم فرق االستجابة السريعة مع التخزين المسبق 

لإلمدادات الالزمة لمكافحة تفشي المرض.

تعزيز نظام المراقبة الوبائية والمخبرية على جميع المستويات.  	

تحسين إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل المجتمعات   	
والمرافق الصحية.

تجديد وإعادة تجهيز المعدات األساسية لمرافق الصحة العامة.  	

تدريب العاملين يف مجال الرعاية الصحية والعاملين يف صحة المجتمع.  	

توسيع برامج صحة المجتمع، وبصفة خاصة للفئات السكانية الضعيفة   	
والمعرضة للخطر.

باإلضافة إىل ذلك، ُتعد الخدمات الصحية شاملة بطبيعتها، وتتقاطع مع 
قطاعات الحماية والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة. حيثما كان ذلك 
ممكًنا، تسعى الجهات الفاعلة يف مجال الصحة إىل تعميم الخدمات الرئيسية 

مثل مكمالت المغذيات الدقيقة لألطفال والنساء يف سن اإلنجاب - وخاصة 
النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك اإلحاالت إىل الخدمات المتخصصة مثل 

إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. ُيعد التنسيق مع الجهات 
الفاعلة يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة أمًرا ضروريًا إلجراءات الوقاية 

من العدوى ومكافحتها داخل المرافق الصحية، ويشمل ذلك إدارة النفايات 
الطبية. دمج وتعزيز النظافة كجزء من المناهج الدراسية األساسية للعاملين يف 

مجال الصحة المجتمعية للمساعدة على الحد من حدوث األمراض الُمعرضة 
لالنتشار الوبايئ وتشجيع سلوكيات البحث عن التداوي يف الوقت المناسب. 
ُيعد إجراء اختبارات المياه بالتنسيق بين السكان المعرضين للخطر - بصفة 

خاصة يف المخيمات ومواقع المالذ األخير التي تعتمد على نقل المياه 
يًا للوقاية من األمراض المنقولة عن طريق المياه. بالشاحنات - أمًرا ضرور

أخيًرا، مع استمرار تطور الديناميكيات السياسية والمتعلقة بنزاعات األزمة 
السورية على األرض، يظل تنسيق االستجابة الصحية والتخطيط المناسب 

للطوارئ واالنتقال أمًرا بالغ األهمية. تتركز الوظائف األساسية إلدارة المعلومات 
والرصد – باستخدام طرق وأدوات الرصد مثل تحليل نموذج الرصد الشهري 
والرصد المستمر ألنظمة اإلنذار المبكر لحاالت المرض المشتبه بها، والتتبع 

الصحي الربع سنوي لوظائف النظام من خالل نظام رصد مدى توافر الخدمات 
والموارد الصحية الضرورية بهدف ضمان استجابة سريعة ومرنة وفًقا 

لالحتياجات ودرجات الشدة، باإلضافة إىل معالجة التهديدات الناشئة. عالوة 
على ذلك، تظل حماية مرافق الرعاية الصحية مصدر قلق بالغ للقطاع – حيث 

يعمل على ضمان إجراءات الحد من المخاطر، واإلبالغ عن الهجمات على 
مرافق الرعاية الصحية، والمشاركة يف الدعوة على جميع المستويات ضمن 

أولويات عام 2020.

تحليل مخاطر الحماية

كثر المخاطر اُلملحة المتعلقة  تحدد وثيقة تحليل حماية القطاع الصحي أ
بالصحة والتي تواجه مقدمي الرعاية الصحية والسكان المتضررين. يطلب 

القطاع من الجهات الفاعلة يف مجال الصحة النظر يف استراتيجيات الحد 
من مخاطر الحماية المحتملة التي قد تظهر أثناء تقديم المساعدة الصحية 

اإلنسانية بما يف ذلك العنف ضد مرافق الرعاية الصحية؛ العنف القائم على 
النوع االجتماعي؛ االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي؛ التمييز ضد الفئات 

الضعيفة؛ والوصول غير العادل إىل الخدمات الصحية - خاصة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة. ال ُيقدم القطاع اإلرشادات الخاصة بقطاع الصحة لمواجهة هذه المخاطر 
طوال دورة البرنامج اإلنساين فقط، ولكن أيًضا لضمان تنفيذ الشركاء الصحيين 

لواجبات الرعاية المناسبة للموظفين واإلغالق اآلمن للمرافق والبرامج 
الحساسة للنزاع. كما ُيشجع القطاع المشاريع الصحية يف خطة االستجابة 

اإلنسانية على تضمين بند ميزانية ُمخصص ألنشطة الحد من مخاطر الحماية.

أولويات االستجابة

يف حين أن جميع األشخاص قد تأثروا باألزمة يف سورية ويحق لهم تلقي 
الرعاية الصحية، فإن بعض المجموعات والمواقع لديها احتياجات عالية بشكل 

خاص. ُيدرك قطاع الصحة بأن خمس مجموعات سكانية ُتعد األكثر ضعفا: 
األطفال دون سن الخامسة، والنساء يف سن اإلنجاب )15-49 سنة(، وكبار السن 

)59 سنة وما فوق(، والنازحين والعائدين تلقائًيا وذوي اإلعاقة.

باإلضافة إىل ذلك، ال زالت مناطق األعمال العدائية النشطة ومخيمات النازحين 
داخلًيا ومواقع المالذ األخير، باإلضافة إىل المجتمعات المضيفة المثقلة باألعباء 

والمواقع التي تفتقر إىل موارد المياه والصرف الصحي والمأوى، جميعها 
معرضة بشدة لإلصابة باألوبئة.
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الرصد

باإلضافة إىل آلية الرصد المطلوبة لكل مشروع صحي على مستوى البرامج، 
سوف يرصد قطاع الصحة االستجابة طوال عام 2020 مقابل مجموعة من 

المؤشرات االستراتيجية واألنشطة باستخدام أدوات الرصد مثل النموذج 
الشهري ونظام مراقبة توفر الموارد والخدمات الصحية وشبكة ونظام اإلنذار 

المبكر واالستجابة ونظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية. يجب 
أن ُتفيد التقارير الشهرية والفصلية الناتجة عن االستجابة وتقدم تحديًثا للوضع 

الصحي يف جميع أنحاء سورية بطريقة ُتمكن الشركاء الصحيين من التعامل 
مع الفجوات القائمة وحشد الموارد بفعالية. عالوة على ذلك، سوف يعمل 

القطاع على تحديث األرقام المتعلقة باألشخاص المحتاجين والشدة الجغرافية 
كل ثالثة أشهر عند تلقي بيانات جديدة.

نهج تحديد األولويات

يعتمد ضمان االستجابة الصحية اإلنسانية األولية على مقياس شدة قطاع 
الصحة الذي يتكون من مدخالت تتعلق باالتجاهات السكانية والفئات الضعيفة 
ومدى شدة النزاع والوصول إىل الخدمات الصحية وفًقا للمعايير الدولية لتحديد 

المجاالت األكثر احتياًجا. سوف يعطي القطاع األولوية للبرامج التي تعالج 
االحتياجات المحددة للفئات الضعيفة يف القطاع الصحي - المذكورة أعاله - 

وتستهدف المناطق األكثر خطورة، كما حدث خالل السنوات السابقة.

يطالب القطاع مشروعات الصحة اإلنسانية بتحديد ميزانية موثوقة بصورة 
تعكس القدرة الفعلية للشريك الذي يقدم المساعدة باإلضافة إىل توقعات 

التمويل الفعلية على أساس التوقعات المالية وبيانات العمليات لعام 2020. 
ُتعطى األولوية للنهج المتكامل بالتعاون مع قطاعات الحماية والتغذية والمياه 

والصرف الصحي والنظافة حيثما كان ذلك ممكًنا، باإلضافة إىل المشاريع 
التي ُتعزز القدرة على الصمود والتعايف المبكر من خالل البرامج الصحية مثل 

االستثمارات على المدى الطويل يف تدريب العاملين يف المجاالت الصحية 
أثناء الخدمة وتصميم البنية التحتية بشكل شامل أثناء إعادة تأهيل المرافق 

الصحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية والوعي، فضاًل عن تعزيز قدرة الشركاء 
المحليين على االستجابة للصدمات التي قد تحدث مستقباًل. أخيًرا، يجب أن 

تتعامل المشاريع الصحية مع مخاطر الحماية وتضمن المساءلة تجاه السكان 
المتضررين، جنًبا إىل جنب مع صياغة مناهج قوية للرصد والتقييم.

تكلفة االستجابة

من بين مبلغ 443.1 مليون دوالر الالزم لالستجابة الصحية لعام 2020 يف 
سورية، فإن 52 بالمائة منها سوف ُيخصص لدعم استجابة تركيا عبر الحدود، 

تليها 42 بالمائة لالستجابة داخل سورية، وأخيراً 6 بالمائة لمشاريع العراق 
عبر الحدود. ال يعكس توزيع الميزانية شدة الحاجة فقط، بل يعكس أيًضا 
االختالفات يف طريقة التسليم: حيث تعمل الجهات الفاعلة العابرة للحدود 

من خالل توفير الخدمات المباشرة ويعمل الشركاء يف المجال على تشغيل 
المرافق الصحية، بينما تعمل البرامج من داخل سورية من خالل تقديم 

الخدمة المباشرة مع نهج متكامل لدعم األنظمة الصحية العامة القائمة التي 
تديرها وزارتا الصحة والتعليم العايل. بالنسبة للتكلفة اإلجمالية لالستجابة، 
ُيقسم ما يقدر بنحو 87 بالمائة من الميزانية بالتساوي تقريًبا بين عناصر 

األجهزة، مثل المعدات واألدوية واإلمدادات الطبية وإعادة التأهيل والتجديد؛ 
وبين برامج تقديم الخدمات، مثل التوظيف والحوافز وتكاليف تشغيل المرافق 

كة مع المنظمات غير الحكومية. سوف ُتوزع التكاليف  واتفاقيات الشرا
المتبقية بين التدريب وبناء القدرات والتكاليف المباشرة األخرى والرصد 

والتقييم وأخيراً، تكاليف دعم البرامج التي يتحدد سقفها عالمًيا بنسبة 7 
بالمائة لجميع مشروعات قطاع الصحة.

عواقب نقص التمويل

سيؤدي الفشل يف االستثمار يف الخدمات الصحية األساسية - بما يف ذلك إعادة 
تأهيل أو تجديد المرافق الصحية - إىل زيادة حاالت الوفيات واإلصابة بالمرض 

بين السكان المعرضين للخطر بالفعل. قد يؤدي نقص التمويل إىل إغالق 
المرافق الصحية العاملة أو تقليص حجم الخدمات، كما قد يؤدي إىل نقص 

حاد يف األدوية أو اإلمدادات أو المعدات أو دعم العمليات، ومن المحتمل أيًضا 
أن يحرم العاملين يف المجاالت الصحية يف جميع أنحاء سورية من التدريب 
األساسي، وقد يتلقى الشركاء الصحيون أيًضا دعًما غير كاٍف مما يؤدي إىل 
الحد من األنشطة وإمكانية الوصول. تؤثر االنقطاعات يف دورات التمويل يف 

تفاقم تحديات البقاء يف بيئة تهدد الموارد اإلنسانية الصحية - مما يهدد بفقدان 
االستثمارات يف بناء القدرات مع تعطل الخدمات األساسية.

توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة

األشخاص 
المحتاجون 

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان

3,604,2473,426,523النازحون

المضيفة 8,289,7687,824,524المجتمعات 

120,141146,209العائدون

حسب النوع 

5,983,0505,675,833إناث 

6,031,1075,721,423ذكور 

حسب العمر

صغار األطفال )أقل من 5 
1,429,6851,356,273سنوات(

3,820,5023,624,327أطفال )17-5(

6,175,2775,858,190 الكبار )59-18(

588,694558,466كبار السن )< 59(

اإلعاقة

1,802,1231,708,588األشخاص من ذوي اإلعاقة
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المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

4.6379.32829

مليون  ٢
مليون  ١
مليون  ٠٫٥
مليون  ٠٫١

٠٫٨٢مليون

٠٫٧٦مليون

٠٫٢٩مليون

٠٫٢مليون

٠٫٠٥مليون

٠٫٢١مليون

٠٫٠٢مليون

٠٫٣١مليون

٠٫٢١مليون
٠٫٣٥مليون

٠٫٣٤مليون

٠٫٢٦مليون

٠٫٦٣مليون

٠٫١٧مليون

٠٫٥٣مليون

٠٫٤٩مليون
٠٫١٧مليون

٠٫١٢مليون

٠٫١٣مليون

٠٫١٩مليون

٠٫٠٣مليون

٠٫١٤مليون

٠٫٢مليون

٠٫٠٢مليون

٠٫٢٢مليون ٠٫١٤مليون

٠٫٢٢مليون

٠٫٤١مليون

األشخاص الُمستهدفون والمحتاجون
حسب المحافظة

2,7

التغذية

تحليل االحتياجات
يظهر سوء التغذية المزمن بوضوح يف معظم المناطق الفرعية يف جميع أنحاء سورية - بصفة خاصة يف 

شمال غرب سورية )حلب وإدلب( وشمال شرق سورية )دير الزور والرقة والحسكة(. كما أن سوء التغذية 
المزمن يتجه للصعود مع ما يقرب من نصف مليون طفل يعانون من التقزم )قصر القامة بالنسبة للعمر( 

خالل عام 2020 كما يواجهون فقدان مستقبلهم بسبب عرقلة التعلم والنمو الجسدي وكذلك الموت 
المبكر . 124 بينما يوجد واحد على األقل من كل ثمانية أطفال يف سورية يعاين من سوء التغذية المزمن، 
وترتفع هذه النسبة بشكل أسوأ يف المناطق المتأثرة بالنزوح والعودة والمجتمعات المثقلة باألعباء مثل 

شمال شرق سورية وريف دمشق وإدلب )1 من كل 5 أطفال( وحلب )1 من كل 4 أطفال( . 125 يرجع 
سبب التقزم يف سورية إىل حد كبير إىل ممارسات تغذية الرضع السيئة وصعوبة الوصول إىل نظام غذايئ 

متنوع عايل الجودة، فضاًل عن األمراض المتكررة. ُيعد تعزيز ممارسات تغذية الرضع المثلى وتغذية األمهات 
طوال األلف يوم األوىل من الحياة أمًرا بالغ األهمية ليس فقط لبقاء األطفال يف سورية على قيد الحياة، 

ولكن للوقاية من سوء التغذية المزمن وللحفاظ 
على مستقبلهم.

ال يزال سوء التغذية الحاد مرتفًعا نسبًيا بين 
األطفال واألمهات النازحين داخلًيا وكذلك بين 

السكان المتضررين من النزاعات126يوجد يف جميع 
أنحاء سورية حوايل 240 ألف طفل دون سن 

كثر من 50 ألف من األمهات الحوامل  الخامسة وأ
والمرضعات بحاجة إىل الوصول إىل خدمات 

التغذية العالجية العاجلة المنقذة للحياة.127 يعاين 
ما ال يقل عن 36 ألف من الفتيان و35 ألف من 

الفتيات من سوء التغذية الحاد، حيث تزداد مخاطر 
حدوث المضاعفات الصحية، بما يف ذلك الوفاة. 128 
باإلضافة إىل ذلك، فإن األطفال األصغر سناً واألكثر 
ضعفاً معرضين لألضرار الصحيًة، مع وجود أعداد 
كبر من حاالت سوء التغذية الحادة بين األطفال  أ

دون سن ستة أشهر.

ال زال فقر الدم ُيمثل تحديًا يف سورية حيث تعاين 
واحدة على األقل من كل ثالث أمهات أو أطفال من 

فقر الدم.129  ُيعد فقر الدم بين األمهات واألطفال 
مشكلة متعددة األوجه ناجمة عن فرص الوصول 

المحدودة إىل الرعاية الصحية، والوجبات منخفضة 
الجودة )نظام غذايئ متنوع(، فضالً عن اللجوء إىل 

آليات التكيف السلبية، مثل زواج األطفال مما قد 
يؤدي إىل نتائج سلبية مثل زيادة معدل الوفيات 

وأمراض النفاس بصفة خاصة يف المناطق المتأثرة 
بالنزاع والمثقلة باألعباء والمحرومة من الوصول 
كثر من مليون  للخدمات الصحية. يحتاج حالًيا أ

كثر من ثالثة ماليين أم يف سورية إىل دعم  طفل وأ

مليونمليونمليون

124.  استطالعات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والتحوالت، وتقييم التغذية يف مخيمات النازحين، سورية 2019.
125.  استطالعات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والتحوالت، سورية 2019.

126.  تقييم التغذية السريع يف 33 مخيم للنازحين يف شمال 
غرب سورية.

127.  اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لقطاع التغذية 
2020

128.  منظمة الصحة العالمية، مبادئ توجيهية إلدارة سوء التغذية 
الحاد.

https://www.who.int/nutrition/publications/guide_inpatient_
text.pdf

129.  استطالعات الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والتحوالت، 
سورية، 2019.

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

https://www.who.int/nutrition/publications/guide_inpatient_text.pdf 
https://www.who.int/nutrition/publications/guide_inpatient_text.pdf 
https://www.who.int/nutrition/publications/guide_inpatient_text.pdf 
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متعدد القطاعات لعالج فقر الدم والوقاية منه.130 يف حالة عدم الحصول على 
هذا الدعم، سوف تستمر دورة سوء التغذية المزمن يف سورية يف التفاقم، 

كثر من 90 بالمائة من األمهات بمضاعفات، ومن المحتمل  وسوف تصاب أ
تعرض خمسة بالمائة منهم للوفاة. 131 

استراتيجية االستجابة
سوف تنفذ استجابة التغذية نهًجا ُمتعدد القطاعات للوقاية من سوء التغذية 

وعالجه. سوف ُينظر يف التعاون بين القطاعات أثناء وضع التقييم لجميع 
عمليات التغذية وحشد الموارد والتنفيذ والتنسيق والرصد والتقييم. سوف 

تستهدف االستجابة الفئات السكانية الضعيفة مع التركيز على حماية وتعزيز 
ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال التي أوصت بها منظمة الصحة 

العالمية، وإدراج المغذيات الدقيقة المناسبة للعمر وتدخالت الوقاية من 
فقر الدم، وتغذية األمهات من خالل تقديم الخدمات المباشرة والتكامل مع 

قطاعي الصحة واألمن الغذايئ على الصعيدين الوطني ودون الوطني. سوف 
يشمل هذا النهج عناصر الحماية االجتماعية مثل البرامج القائمة على النقد 

والقسائم الشرائية جنًبا إىل جنب مع تقديم المشورة الخاصة بالتغذية لتعزيز 
التنوع الغذايئ أثناء فترة الحمل وتحسين ممارسات التغذية التكميلية لألطفال 

من سن ستة أشهر إىل 24 شهًرا. سوف يتعاون قطاع التغذية أيًضا مع مجال 
اختصاص حماية الطفل لتقوية الروابط بين إدارة الحاالت والتغذية لدعم 

ممارسات التغذية والرعاية الصحيحة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية 
/ اليونيسف والتي تتأثر سلًبا باإلهمال والضغوط على مقدمي الرعاية وبحاالت 
العنف القائم على النوع االجتماعي ومخاطر الحماية األخرى ذات الصلة. سوف 

يوجه القطاع جهوده لتوسيع نطاق خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 
يف االستجابة للتغذية من خالل تركيب مرافق لغسل اليدين يف اإلدارات 

كز سوء التغذية الحاد لتعزيز ممارسات النظافة ومعالجة  المجتمعية لمرا
ارتباط اإلسهال بسوء التغذية، وسوف تتعاون قطاعات الصحة والتغذية يف 

معالجة فقر الدم لدى النساء الحوامل والمرضعات واألطفال.

من المقرر توفير تدخالت لتغذية الرضع واألطفال الصغار داخل المجتمعات 
أو إلحاقها بها وبالمرافق الصحية ومناطق األمهات واألطفال واألماكن الصديقة 

لألطفال وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع قطاع الصحة والمجموعة 
الفرعية للصحة اإلنجابية واألمن الغذايئ وقطاعات حماية الطفل. سوف تتركز 

خدمات تغذية الرضع وصغار األطفال على تحسين ممارسات التغذية والرعاية 
خالل األلف يوم األوىل من حياة الطفل )من الحمل إىل 24 شهًرا(، للمحافظة 
على حياة األطفال ونموهم يف المراحل المبكرة مع دعم تغذية األمهات أثناء 

الحمل والرضاعة. سوف يعمل القطاع أيًضا على تعزيز قدرة األطراف المعنية 
بما يف ذلك الممارسين الصحيين وموظفي التغذية والعاملين يف المجتمع 
وتزويدهم بالمهارات المتخصصة بهدف نشر الوعي بتغذية الرضع وصغار 
األطفال وتيسير دعم تغذية األمهات – وبصفة خاصة التركيز الفعال على 

مهارات االستشارات الفردية لتغذية األطفال الرضع وصغار األطفال والتي ُتعد 
كثر التدخالت فعالية132.  - من الُمزمع أيًضا تعزيز مبادرات الوقاية  واحدة من أ

من نقص المغذيات الدقيقة ومكافحته من خالل منصات الخدمات مثل 
مكمالت المغذيات الدقيقة داخل المرافق الصحية وأثناء الحمالت السريعة، 

وتحسين تغطية فيتامين أ لألطفال من سن ستة شهور إىل 59 شهًرا باستخدام 

حمالت التحصين. سوف ُيزود األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة شهور 
و59 شهًرا من السكان يف المناطق التي يصعب الوصول إليها أو مواقع اللجوء 

األخير للنازحين أو المجتمعات المثقلة باألعباء أو المناطق المتأثرة بكثافة 
األعمال العدائية، وكذلك األطفال النازحين داخلًيا أو العائدين، بمواد غذائية 

ُمتخصصة لمنع سوء التغذية. من المقرر أن تستهدف إجراءات التغذية هذه 
0.7 مليون امرأة يف سن اإلنجاب ومقدمي الرعاية باإلضافة إىل 1.12 مليون 

طفل دون سن ثالث سنوات ويشمل ذلك 168 ألف طفل معاق.

تهدف استجابة التغذية على العمل لتحسين الوصول العادل إىل خدمات 
التغذية العالجية عالية الجودة والمنقذة لألرواح من خالل التشخيص المبكر 

واإلحالة والعالج للفتيان والفتيات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ومن 
هم دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات. خطط القطاع إلدارة سوء 

التغذية الحاد على مستوى المرافق الصحية والمجتمع المحلي وبالتكامل 
مع خدمات تغذية الرضع وصغار األطفال وخدمات الرعاية الصحية األولية. 
سوف يعمل قطاع التغذية على توفير الدعم الفني وبناء قدرات العاملين 

يف المجاالت الصحية يف شمال شرق سورية لتعزيز عالج المرضى الداخليين 
لسوء التغذية الحاد، وبصفة خاصة الرضع دون سن ستة أشهر بشكل حاسم. 

سوف تستهدف أنشطة التغذية العالجية 21880 طفالً يعانون من سوء التغذية 
الحاد باإلضافة إىل 67542 طفالً آخرين يعانون من سوء التغذية المتوسط، 

ويشمل ذلك 13413 طفالً من األطفال ذوي اإلعاقة.

يواصل قطاع التغذية أيًضا البرمجة القائمة على األدلة من خالل االستثمار يف 
أنظمة معلومات التغذية الموثوق بها ويف الوقت الحقيقي والُمصنفة حسب 

النوع والعمر بما يف ذلك تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية.

تحليل مخاطر الحماية

ُتعتبر التغذية السليمة حق من حقوق اإلنسان، كما ُتعد أساس النجاح يف 
التعليم والتخفيف من حدة الفقر وتمكين النساء والفتيات. من األهمية بمكان 
أن تتوىل برامج التغذية يف سورية تقييم وتخطيط وتنفيذ تدخالت التغذية من 

منظور الحماية مع اعتماد نهج عدم اإلضرار باآلخرين لضمان حماية السكان 
المتضررين من المخاطر المتعلقة بالنزاع يف سورية وكذلك لتجنب اآلثار 

السلبية غير المقصودة لمساعدات التغذية. لذلك، سوف ُيجري قطاع التغذية 
تحليالت لمخاطر الحماية على مستوى القطاع والمشاريع لتوضيح إجراءات 
التخفيف المدروسة واآلمنة يف جميع تدخالت التغذية الُمخطط لها ُمستقباًل. 

تشمل مخاطر الحماية ما يلي:

العنف ضد مرافق الصحة والتغذية ومقدمي الخدمات الصحية والتغذية  	

العنف القائم على النوع االجتماعي  	

حماية الطفل  	

الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي  	

توفير خدمات التغذية والوصول العادل إليها للفئات الضعيفة  	

حساسية الصراع  	

حماية العاملين يف المجال اإلنساين والمتطوعين واألفراد المرتبطين بهم  	

130. اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لقطاع التغذية، 2020
/https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30185-2/fulltext, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928413  .131

132.  بوتا، ز. أ، أحمد، ت.، بالك، آر إي، كوزينز، س، ديوي، ك، جيوجلياين، إي، ... شيكار، إم )2008(. ما هي األعمال؟ التدخالت المتعلقة بنقص تغذية األم والطفل والبقاء على قيد الحياة. الالنسيت، 371 ، 
.440-417

 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30185-2/fulltext, https://www.nc
 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30185-2/fulltext, https://www.nc
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حماية بيانات التغذية  	

اعتبارات مخاطر المتفجرات  	

ُيرجى الرجوع إىل تحليل مخاطر الحماية لقطاع التغذية للحصول على إرشادات 
مفصلة حول النقاط المذكورة أعاله.

أولويات االستجابة

من الُمخطط أن يقدم قطاع التغذية خدمات التغذية المنقذة لألرواح للنساء 
الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة، مع التركيز بشكل 

خاص على األيام األلف األوىل من حياة الطفل. من المقرر أن تركز األولوية 
على السكان المتضررين المقيمين يف المناطق التي يصعب الوصول إليها 

ومواقع النازحين والعائدين والمجتمعات المثقلة باألعباء والمناطق المتأثرة 
بكثافة األعمال العدائية، وكذلك المناطق الشديدة الخطورة والُمصنفة من 

الدرجة الثالثة حتى الخامسة. سوف تعمل االستجابة للتغذية على التوسع 
يف التدخالت يف قطاعات متعددة لمعالجة األسباب المباشرة والكامنة لسوء 
التغذية والحد من اإلصابة بالتقزم والُهزال ونقص المغذيات الدقيقة لوقف 

دورة سوء التغذية بين األجيال يف سورية.

الرصد

رصد أوضاع تغذية النساء الحوامل والمرضعات واألطفال: من الُمخطط أن 
يتوىل القطاع رصد حالة التغذية بين السكان المستهدفين من خالل تنفيذ 
مسوحات التغذية الرئيسية مثل الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة واالنتقاالت 

وتقييم التغذية السريعة يف مناطق الطوارئ والنزاعات. من المقرر أيًضا أن 
تشمل هذه المسوحات والتقييمات األخرى كاُلً من مؤشرات التغذية الُمحددة 
ومؤشرات حساسة التغذية حيثما /عندما يكون ذلك ممكناً. سوف يستخدم 

القطاع طرق متخصصة أخرى لرصد مجاالت برامجية محددة مثل استطالعات 
التغطية. سوف يخطط القطاع كذلك للعمل على توسيع نطاق أنظمة رصد 

التغذية للسيطرة على الوضع الغذايئ يف سورية يف الوقت الحقيقي. من المقرر 
أن يعتمد تواتر تنفيذ تقييم التغذية على السياق )مثل: المالءمة وإمكانية 

الوصول وما إىل ذلك(، ولكنها تهدف إىل إجراء المسوحات مرة واحدة على األقل 
سنويًا ومرة واحدة شهريًا للرصد وسوف تتضمن جميع التقييمات وعمليات 

الرصد مؤشرات وعوامل تغذية الرضع واألطفال الصغار يف القياسات المناسبة 
لألطفال دون سن ستة أشهر.

رصد نتائج تدخالت التغذية: سيعمل القطاع على قياس وتحليل نماذج 
التقاريرالشهرية باإلضافة إىل خرائط تغطية البرنامج وإمكانية الوصول مقابل 

الشدة واألهداف وعدد األشخاص المحتاجين. سوف تخضع جودة البرامج 
للرصد وفًقا لمعايير التغذية العالمية ومعايير )إسفير(، وإجراءات العمليات 

القياسية الخاصة بالتغذية يف سورية بأكملها، مع الرصد من أطراف ثالثة، 
وسوف تتضمن تقارير منتظمة عن القضايا الشاملة من الشركاء. كما سوف 

ُتسجل خرائط تغطية البرنامج التي توضح مدى الوصول مقابل الخطورة 
ونشرها على أساس ربع سنوي.

نهج تحديد األولويات

النهج القائم على السياق والشدة: من المقرر أن يعطي القطاع أولوية تقديم 
خدمات التغذية للمناطق شديدة الخطورة والتي تتكون من 118 منطقة 

ُمصنفة يف درجة الشدة الرابعة و48 منها يف الدرجة الخامسة، بصفة خاصة 
يف محافظات حلب وريف دمشق وإدلب وحماة وشمال شرق سورية. سوف 

تتضمن استجابة التغذية االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ المستمرة 
والممتدة والجديدة والمناطق التي تظهر فيها زيادة يف حاالت سوء التغذية 

الحادة والمزمنة بين األطفال واألمهات. يف حين أن الخطورة ليست حالة 
مستقرة، سوف يعمل قطاع التغذية على رصد حالة التغذية وتعديل األولويات 

وفًقا لذلك بالتنسيق مع األطراف المعنية.

نهج يتمحور حول على األم والطفل: من المخطط أن يعطي القطاع األولوية 
استجابة التغذية لتقديم تدخالت شاملة لألم والطفل بناًء على االحتياجات 
الفعلية الناتجة عن تقييمات التغذية الموثوق بها والمتكاملة مع قطاعات 
أخرى مثل الصحة والمياه والصرف الصحي واألمن الغذايئ وحماية الطفل. 

سوف ُتوضع القضايا الشاملة مثل العنف القائم على النوع االجتماعي 
واإلعاقة والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي يف االعتبار عند تصميم 

وتنفيذ ورصد تدخالت التغذية.

نهج العمليات: سوف يعطي القطاع أولوية استجابة التغذية لتوفير تدخالت 
التغذية المنقذة لألرواح ضمن نهج بناء القدرة على الصمود وبناء النظام. سوف 
يعطي قطاع التغذية األولوية أيًضا للتدخالت على أساس شدة الحاجة وإمكانية 

الوصول والموارد الُمتاحة وقدرات الشركاء المنفذين. سوف يعمل القطاع 
على تعظيم كفاءة تكلفة برامج التغذية من خالل تكامل الجودة مع القطاعات 

األخرى.

تكلفة االستجابة

تختلف تكاليف تقديم التدخالت يف مجال التغذية اختالًفا كبيًرا بين المناطق 
الفرعية اعتماًدا على عدة عوامل، مثل انعدام األمن والحاجة إىل استخدام طرق 

بديلة لفرق االستجابة السريعة والمتنقلة وارتفاع أسعار الوقود واالقتصاد 
المحلي وانخفاض قيمة العملة المحلية، بما يف ذلك االقتصاد التركي. بشكل 
كثر فعالية  عام، ُيعتبر تقديم دعم التغذية من خالل المرافق الصحية الثابتة أ
من حيث التكلفة من خدمات التغذية المتنقلة، ولكن تقديم الخدمات التي 

ترتكز على المرافق وحدها ال تكفي حالًيا للوصول إىل السكان المتضررين 
على نطاق واسع وبصفة خاصة التدخالت مثل تغذية الرضع وصغار األطفال 

والمغذيات الدقيقة. تستهدف الغارات الجوية أحياًن المرافق الصحية يف 
بعض المناطق، وبالتايل فإن استخدام خدمات الهاتف المحمول سيكون 

خياًرا آمًنا للوصول إىل األمهات واألطفال. خصص القطاع ما يقرب من 60 
بالمائة من تكاليف التغذية لشراء اإلمدادات وتكاليف النقل، حيث يستورد 
القطاع معظم اإلمدادات الغذائية للعالج من خارج سورية، وخاصة األغذية 

العالجية والمغذيات الدقيقة واألدوية. تمثل الموارد اإلنسانية غالبية تكاليف 
برامج تغذية األطفال الرضع وصغار السن. لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة 
من حيث التكلفة، سوف ينفذ القطاع برامج متكاملة وجيدة التنظيم، كما 

سوف يستكشف المشتريات المحلية كلما كان ذلك ممكًنا والتي تحدد أنها 
منخفضة المخاطر. سوف يستثمر قطاع التغذية أيًضا يف قدرة مقدمي الرعاية 

يف المجتمعات المستهدفة على القيادة والمشاركة يف أنشطة التغذية الرئيسية 
مثل تحديد سوء التغذية الحاد ونشر رسائل التغذية وقيادة مجموعات تعليم 

تغذية األطفال الصغار. لن يؤدي تنفيذ هذه األنشطة إىل زيادة فعالية تكلفة 
تدخالت التغذية فقط، بل سوف تعزز وتحافظ على قدرات األمهات وثقتهن يف 

رعاية أطفالهن.
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عواقب نقص التمويل

سيؤدي نقص تمويل استجابة التغذية يف سورية إىل عواقب وخيمة. إن الفشل 
يف معالجة الوضع الغذايئ يعني أن ما بين 10 آالف و17 ألف طفل سوف 
يعانون من سوء التغذية الحاد وقد يتعرضون للموت بسبب المضاعفات 

المتعلقة بسوء التغذية الحاد. كما سوف تتأثر النساء الحوامل والمرضعات 
كثر من خمسين ألف من النساء  بشدة، حيث إنه من المتوقع أن تعاين أ

كثر  الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد. عالوة على ذلك، سوف يفقد أ
من نصف مليون طفل دون سن الخامسة قدرات النمو الجسدية والمعرفية 

بسبب سوء التغذية المزمن، ومن المحتمل أن يوجد انخفاض بنسبة 3 بالمائة 
كثر من 15 نقطة يف معدل الذكاء  تقريًبا يف الناتج المحلي اإلجمايل وفقدان أ

بسبب نقص فيتامين أ وحده. يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لتأثيرات 
عميقة وطويلة األمد على نمو األطفال وتطورهم. يعاين ما ال يقل عن مليون 

طفل من فقر الدم يف سورية وهم معرضين لخطر فقدان 9 نقاط ذكاء باإلضافة 
كثر من نصف  إىل آثار جسدية دائمة يف حالة عدم عالجهم، كما ُيمكن أن تموت أ

مليون امرأة يف سن اإلنجاب من المصابات بفقر الدم دون الوصول إىل الدعم 
المناسب. ُتعتبر هذه العواقب أسوأ بالنسبة للنساء واألطفال الذين يعانون 

من عدة صور من سوء التغذية. لن تستمر دورة سوء التغذية بين األجيال يف 
سورية فحسب، بل سوف تعرض حياة ماليين األشخاص للخطر يف حالة عدم 

توفير التمويل المناسب.

توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة

األشخاص 
المحتاجون 

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان

391,900-النازحون

المضيفة 2,577,600-المجتمعات 

30,600-العائدون

حسب النوع 

2,914,8931,959,600إناث 

1,708,7301,040,400ذكور 

حسب العمر

صغار األطفال )أقل من 5 
3,417,7602,040,000سنوات(

1,206,163960,000الكبار )59-18(

اإلعاقة

306,000األشخاص من ذوي اإلعاقة
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المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

5.652.54225.35355

المشاريع الشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

4.333.42344.64750

مليون  ٢
مليون  ١
مليون  ٠٫٥
مليون  ٠٫١

٠٫٤٨مليون
٠٫٨٤مليون

٣ ألف

٠٫١٦مليون

٠٫١٦مليون

٢ ألف

٣ ألف

٠٫٢١مليون

٠٫١٣مليون

٠٫٠٢مليون

٠٫١٤مليون

٠٫٣٩مليون

٠٫٩٣مليون١٫٢٩مليون

٠٫٢٢مليون

٠٫١٤مليون

٠٫١٩مليون

٠٫٤١مليون

٠٫٠٩مليون

٠٫٣٧مليون

٠٫٠٣مليون

٠٫٢٩مليون

٠٫٢٣مليون

٠٫٢مليون

٠٫٢٦مليون

٠٫٤مليون

مليون  ٢
مليون  ١
مليون  ٠٫٥
مليون  ٠٫١

٠٫٥٥مليون

٠٫٨مليون

٠٫٣٨مليون

٠٫١٧مليون

٠٫٠٣مليون

٠٫١٨مليون

٠٫٠١مليون

٠٫١٣مليون

٠٫١٣مليون
٠٫١٣مليون

٠٫١٣مليون

٠٫١مليون

٠٫٥٩مليون

٠٫٠٧مليون

١٫١٩مليون

١٫١٣مليون

٠٫٤٧مليون

٠٫٣٣مليون

٠٫٠١مليون

٠٫٠٣مليون

٠٫٠١مليون

٠٫١٥مليون

٠٫٠٧مليون٠٫٢٥مليون

٠٫١١مليون

٠٫١٦مليون

٠٫٣٨مليون

٠٫٠٥مليون

األشخاص المستهدفين واألشخاص المحتاجين
حسب المحافظة

2,8

المأوى والمواد غير الغذائية 

المأوى

المأوى

المواد غير الغذائية

المواد غير الغذائية

تستند هذه األرقام إىل تحليالت القطاع غير المتفق عليها مع وزارة اإلدارة المحلية والبيئة

تحليل االحتياجات
المأوى: يحتاج ما يقدر بنحو 5.65 مليون شخص، بما يف ذلك النازحون 

والعائدون والمجتمعات المضيفة والالجئون الفلسطينيون إىل دعم المأوى، 
وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 بالمائة عن عام 2019. يشمل هذا الرقم أولئك 

الذين يحتاجون إىل مساعدة طارئة بسبب النزوح المفاجئ للماليين منهم 
إىل أماكن ترتيبات استضافة النازحين المؤقتة واألشخاص الذين يعيشون يف 

مالجئ متضررة أو مزدحمة أو غير مكتملة أو غير مناسبة، وبمعنى آخر الذين 

كثر استدامة. تسببت خسارة رؤوس األموال  يحتاجون بشكل عاجل إىل مأوى أ
وتدمير البنية التحتية يف تفاقم األعداد التي تضاعفت بسبب النزوح الجديد 
والنزوح المطول وحركات العودة مع وجود استجابة محدودة للغاية للمأوى، 

كما ُيمكن أن يؤدي النزوح المحتمل يف الشمال الغريب أو زيادة العودة إىل زيادة 
عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل كل من المأوى الطارئ والمأوى الدائم. ُيقدر 

أن الحاجة إىل إعادة تأهيل المنازل والبنية التحتية المتضررة يف جميع أنحاء 
البالد ُيمثل حدوًدا تتجاوز تركيز العمل اإلنساين للقطاع أو قدراته.

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون
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المواد غير الغذائية: ُيقدر أن نحو 4.33 مليون شخص بما يف ذلك النازحين 
والعائدين والمجتمعات المضيفة والالجئين الفلسطينيين يحتاجون إىل المواد 

غير الغذائية. ارتفع هذا الرقم بنحو مليون تقريًبا يف منتصف العام بسبب 
حاالت النزوح يف شمال غرب سورية يف أوائل عام 2020 وبسبب تفاقم حالة 

الضعف بعد بداية تفشي وباء كوفيد19-، وقد يعكس هذا بعض التحسينات 
يف وظائف السوق يف بعض المجاالت، فضالً عن المساعدة الُمكثفة يف 

السنوات السابقة. ومع ذلك، فقد تضاءلت هذه التحسينات بسبب الضعف 
االقتصادي السائد على نطاق واسع حيث تعاين العديد من المجتمعات من 

تضخم ال ُيمكن التنبؤ به وانخفاض األجور ونقص اإلمدادات. يف حين ترد 
التعليقات بصورة مستمرة عن تفضيالت المتضررين لبعض العناصر خارج 
حزم المواد غير الغذائية األساسية. سوف تظل الحاجة إىل مساعدات المواد 
غير الغذائية األساسية والموسمية / التكميلية المنقذة لألرواح والمحافظة 
على الحياة أمًرا بالغ األهمية، خاصة ألولئك الذين يعانون من حاالت النزوح 

المفاجئ، وأولئك الذين ال ُيمكنهم الوصول إىل األسواق والذين يواجهون 
التعرض للطقس السيء خالل فصول الشتاء والصيف بسبب عدم كفاية 

المأوى.

استراتيجية االستجابة
من المقرر أن يعمل قطاع المأوى والمواد غير الغذائية خالل عام 2020، على 

استهداف 2.6 مليون شخص و3.4 مليون شخص على التوايل من خالل 
استمرار تقديم المساعدة الطارئة باإلضافة إىل إتاحة الدعم المتكامل والُمستدام 
الذي يتقرر بناًء على االحتياجات الُمحددة للسكان فيما يتعلق بالنزوح ومواطن 

الضعف المحتملة وإمكانية الوصول والسياق المحلي وكذلك االعتبارات 
الموسمية.

يتمثل الهدف األول الستجابة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية يف إنقاذ 
األرواح والحفاظ عليها من خالل توفير المساعدة يف الوقت المناسب والموجهة 
للمستهدفين وتوفير المأوى المناسب ومواد اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. يشمل 

ذلك توفير أو توزيع أو تركيب أو استبدال الخيام وأطقم مجموعات المأوى 
يف حاالت الطوارئ للنازحين يف المواقع المؤقتة ومواقع المالذ األخير مثل 
كز اإليواء الجماعية  كز العبور ومرا المخيمات الرسمية وغير الرسمية ومرا

والتجمعات العشوائية. يشمل ذلك أيًضا إعادة تأهيل وإصالح المالجئ 
الجماعية والمباين غير المكتملة أو غيرها من مالجئ الطوارئ التي تقل عن 

الحد األدىن من المعايير. يستهدف القطاع 1.1 مليون شخص، ومع ذلك، فإن 
هذا سوف يعتمد على سياق النزوح وحاالت الطوارئ المحتملة. سوف يستمر 
القطاع يف توزيع مواد اإلغاثة األساسية إىل المجموعات التي عانت من حاالت 

النزوح المفاجئ أو انقطعت عن األسواق. سوف يحاول القطاع الوصول إىل 
4.3 مليون شخص بالمواد غير الغذائية خالل عام 2020، كما سوف يعمل على 

توزيع العناصر الموسمية مثل المالبس الدافئة والبطانيات الحرارية لفصل 
الشتاء، للحد من تأثير التعرض للظروف القاسية. من الُمقرر أيًضا أن يستمر 

دعم اآلليات القائمة للتخزين واإلعداد المسبق لمخزون االستجابة لحاالت 
الطوارئ، لضمان االستجابة للطوارئ يف التوقيت المناسب.

يتمثل الهدف الثاين الستجابة المأوى والمواد غير الغذائية يف االستمرار 
يف تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود والتماسك من خالل 

تحسين اإلسكان والمجتمعات ذات الصلة أو البنية التحتية العامة. تشمل 
األنشطة إصالح المساكن وإعادة تأهيلها، بما يف ذلك خدمات البنية التحتية 

ذات الصلة المحدودة والتي تشكل جزًءا من االستجابة المتكاملة والمنسقة، 
مثل اإلصالحات األساسية للمياه والصرف الصحي والطرق والبنية التحتية 

الكهربائية. تعد قضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات جزًءا ال يتجزأ من المأوى، 
حيث ال تزال قضايا عدم توافر الوثائق تمثل مشكلة يجب العمل على حلها 

بالتنسيق مع الحكومة السورية، كما أن البنية التحتية التي تتيح استعادة 
الوثائق ليست فعالة يف جميع أنحاء البالد. سوف تشمل أنشطة المأوى عناصر 

اإلسكان واألرض والملكية ذات الصلة والمناسبة، بناًء على االستراتيجية 
والمبادئ التوجيهية التي صاغها القطاع وبالتنسيق مع الحكومة، مما يضمن 

أن التدخالت مبنية على أدلة وثائقية / تكميلية للملكية القانونية والعرفية 
واالستئجار. سوف يهدف القطاع إىل االستجابة لنحو 1.5 مليون شخص استناًدا 

إىل خبرة السنوات السابقة وقدرة الشركاء والتمويل المتوقع.

ستشمل طرائق االستجابة المستخدمة المساعدة العينية والمباشرة وبرامج 
النقد مقابل العمل وتوفير فرص العمل مع استمرار استخدام المساعدة 

القائمة على السوق حيث ُيمكن لألسواق دعم هذا النوع من التدخل، حيث 
لن يوجد أي تأثير سلبي على الناس و/ أو األسواق وبالتوافق عند الضرورة 

مع الحكومة السورية. من المتوقع أن تكون غالبية االستجابة، نحو 83 بالمائة 
عينية، حيثما كان ذلك ممكناً، كما سوف يواصل القطاع الدعوة لتبني طرائق 

بديلة.

تشمل الفئات الضعيفة المستهدفة النازحين الجدد واألشخاص الذين 
يعيشون يف حالة نزوح مطول وأولئك الذين يعيشون يف مجتمعات محرومة 
أو ُيمكن الوصول إليها حديًثا، باإلضافة إىل العائدين والالجئين الفلسطينيين، 

ويشمل هذا المساعدة حسب السياق لألطفال وذوي اإلعاقة وكبار السن، 
وخاصة أولئك الذين يعتمدون على اآلخرين ومن ليس لديهم فرصة وصول 

مباشر إىل كسب الدخل. سوف يواصل القطاع أيًضا دعم المساءلة بصورة 
متزايدة تجاه السكان المتضررين.

ُيدرك القطاع أن المأوى والمواد غير الغذائية ُيمكن أن ُيمثال حجر الزاوية يف 
فرص الوصول إىل الخدمات وتعزيز القدرة على الصمود من خالل عدة أبعاد. 
ُيعتبر التكامل والدمج مع القطاعات األخرى أمًرا بالغ األهمية؛ سوف يواصل 

القطاع العمل عن كثب مع الشركاء اإلنسانيين لدعم االستجابة المتكاملة التي 
ُتساهم يف تحسين شامل للوضع اإلنساين مع تعميم قضايا النوع االجتماعي 

والعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل جهود االستجابة.

تحليل مخاطر الحماية

ُيمكن التخفيف من مخاطر التوتر بين المجتمع وداخله من خالل ضمان 
مشاركة السكان يف تصميم البرنامج، ومعايير اختيار المستفيدين بشفافية 

ووضوح وآليات الشكاوى المعتمدة، حيث يشجع القطاع على المشاركة مع 
المجتمعات. ُيعد تحويل المساعدات والفساد من المخاطر الكبيرة التي سوف 

يجري التعامل معها من خالل الرصد والتدقيق المايل وسياسات تنفيذ عمليات 
الشراء.

للحد من التناقضات يف تقديم المساعدة، سوف يواصل القطاع العمل على 
تنسيق وتوافق حزم المساعدة، بما يف ذلك مراعاة جودة المواد من خالل 

تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية التقنية. بالنسبة للمأوى، لن ُيشجع القطاع 
إنشاء مستوطنات عشوائية ال توجد لديها إمكانية الوصول إىل الخدمات أو يف 

مواقع غير آمنة، بينما سوف ُتقدم التوجيهات للشركاء للحد من مخاطر العنف 
كز اإليواء الجماعية والمالجئ  القائم على النوع االجتماعي يف إعادة تأهيل مرا
الفردية .بالنسبة للمواد غير الغذائية على وجه التحديد، يجب االلتزام بتوقيت 
التوزيعات وأنظمتها وتنفيذها مع االسترشاد بالتوجيهات القطاعية والدولية 
لضمان السالمة الجسدية وإمكانية الوصول لجميع المجموعات المتضررة..

أولويات االستجابة

تهدف أولويات استجابة القطاع إىل التوافق مع احتياجات السكان وتقليل 
العواقب اإلنسانية المرتبطة بمستويات العيش غير المالئمة والسالمة 
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الجسدية والنفسية. عند تحديد شدة الحاجة لكل من المساعدة المتعلقة 
بالمأوى والمواد غير الغذائية، يضع القطاع يف االعتبار: نسبة عدد النازحين 

والعائدين إىل حجم المجتمع المضيف، وانتشار ترتيبات مواقع المأوى المؤقتة 
كز الجماعية والمخيمات والمباين غير المكتملة ومواقع االنتقال  مثل المرا

ومدى التعرض لألزمة. باإلضافة إىل ذلك، يضع القطاع يف اعتباره ما يتعلق 
بالمأوى، وترتيبات االستضافة ومدى توافر المأوى وتكامل الخدمات األساسية 
والقدرة على تحمل تكاليف اإليجار و/ أو إصالح األضرار التي لحقت بالمأوى. 
بالنسبة للمواد غير الغذائية، يتوىل القطاع أيًضا النظر يف إمكانية الوصول إىل 

األسواق ومدى توافر العناصر والقدرة على تحمل تكلفتها.

الرصد

يتوفر لدى شركاء قطاع المأوى والمواد غير الغذائية أطر عمل داخلية 
وتنظيمية وأدوات الرصد ونماذج إعداد التقارير، ولكن على مستوى القطاع 

سوف تستخدم ثالث أدوات رئيسية طوال دورة عمل البرنامج:

تقارير الرصد الشهرية، والتي يقدمها الشركاء عن األنشطة والمستفيدين 
مصنفة حسب العمر والجنس، والمواد/ اإلمدادات الموزعة وكذلك إجراءات 
الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي، وهذا ُيمكن القطاع من تحليل 

البيانات ورفع التقارير دوريًا بصورة شهرية عن مدى التقدم الُمحرز نحو تحقيق 
األهداف، ومقارنة األهداف على مستوى النتائج. سوف يتتبع القطاع فجوات 

التمويل على أساس ربع سنوي.

سوف ُيطلق القطاع نموذًجا لرصد ما بعد التوزيع للشركاء يف مطلع عام 2020 
للمساعدة يف تقييم مدى رضي المستفيدين، وأيًضا لقياس مدى تأثير ذلك 

للتمكن من إجراء المقارنة عبر القطاع. سوف تساعد النتائج يف توجيه البرامج 
يف المستقبل وإدخال التعديالت على المشاريع. سوف يهدف هذا أيًضا إىل 

كتمال المشروع وإعادة تأهيل المأوى بعد ستة  استكمال نماذج الرصد بعد ا
أشهر. 

تقارير الرصد/ التقارير الميدانية، حيثما أمكن ذلك، سوف يهدف القطاع إىل 
إجراء عمليات رصد إضافية خالل عام 2020 يف مواقع المشاريع والتوزيعات أو 

طلب تقارير وصور على المستوى الميداين.

نهج تحديد األولويات

تعتمد قدرة القطاع على تحديد األولويات بشكل فعال على االفتراض بأن 
الشركاء ُيمكنهم االعتماد على الوصول المستمر وعلى قواعد األدلة السليمة 

والتمويل المستمر. على المستوى االستراتيجي، سوف يعطي القطاع األولوية 
لألنشطة اإلنسانية العاجلة المنقذة لألرواح والحفاظ على الحياة، وبصفة خاصة 

يف المناطق التي تشهد نزوًحا جديًدا أو مناطق تفتقر إىل الخدمات.

تسترشد عملية تحديد أولويات القطاع أيًضا بالتوزيع الجغرايف للسكان 
باإلضافة إىل شدة االحتياجات. سوف يعمل القطاع على توجيه االستجابة نحو 
المناطق الجغرافية التي يواجه فيها عدد كبير من الناس االحتياجات الشديدة. 
يف عام 2020، ُصنفت درجة خطورة المأوى يف عدد 201 منطقة فرعية بالدرجة 

الثالثة من الشدة أو أعلى حيث بلغ إجمايل عدد األشخاص المتضررين 5.5 
مليون شخص – يف جميع المحافظات. بالتزامن مع ذلك، توجد 74 منطقة 

فرعية ُتصنف درجة الخطورة لديها من الدرجة الثالثة بالنسبة للمواد غير 
الغذائية أو أعلى، إذ يبلغ عدد المحتاجين إجمالًيا 2.25نحو مليون شخص، 

ومع ذلك، تتركز االحتياجات يف أربعة مجاالت رئيسية. تستهدف مشاريع 
خطة االستجابة اإلنسانية المعتمدة لعام 2020 جميع المحافظات، حيث تتركز 

75 بالمائة من المشاريع إما على كل الموارد أو معظمها يف مناطق ُصنفت 
فيها الشدة من الدرجة الرابعة أو أعلى وسوف تخضع للتنسيق مع النظراء 

الحكوميين.

تخضع المشاريع يف خطة االستجابة اإلنسانية عادة للفحص الدقيق لدى 
إدراجها وفًقا لمجموعة محددة من المعايير بما يف ذلك استهداف المجموعات 

والمجتمعات الضعيفة الُمحددة والتي ُصنفت ضمن التوزيع العام للشدة. 
يجب التأكد من توافق المشاريع مع أولويات القطاع وأن المجموعات 

المستهدفة قد أمكن اختيارها بناًء على االحتياجات التي تؤكدها بيانات التقييم. 
باإلضافة إىل ذلك، ُيطلب من الشركاء شرح كيفية إجراء المزيد من تحديد 

األولويات يف حالة وجود نقص يف التمويل.

تكلفة االستجابة

تنتشر االحتياجات يف سورية وتتفاقم بسبب الضعف االقتصادي المتزايد 
مما يتطلب تدخالت من أجل توفير المأوى والمواد غير الغذائية وما إىل ذلك 
وبالتايل تتكبد تكاليف الشراء والنقل والتوزيع/ البناء والتي من المحتمل أن 
تزداد نتيجة للسياسات االقتصادية القسرية وتقلبات األسعار غير المتوقعة. 

وُيمكن أن يؤدي انعدام األمن يف بعض أجزاء البالد أيًضا إىل زيادة تكاليف 
المشاريع، خاصًة تكاليف التسليم والتخزين.

ُيمكن أن تساعد التقييمات الشاملة الشركاء على تصميم طرائق ُمصممة 
خصيًصا للمواد غير الغذائية خارج مجموعة المساعدة القياسية المعتادة 

،وبالتايل تنويع المدخالت المطلوبة. يأمل القطاع أن يتمكن المزيد من الشركاء 
من تقديم المساعدة خاصة مع زيادة إمكانية الوصول إىل المناطق المستهدفة 

،ولكن ال زالت توجد حاجة ماسة إىل زيادة تمويل التكاليف وتوسيع النطاق 
واالستثمار يف بناء القدرات. ُيعتبر المأوى من الموارد اإلنسانية المكثفة 

ويتطلب عمليات رصد ُمركزة مع المحافظة على مخزون الطوارئ للتأهب 
لحاالت الطوارئ مما يتطلب استثمارات كبيرة.

عواقب نقص التمويل

من الُمرجح أن يعرقل قصور التمويل القطاع من القيام باألنشطة التي تهدف 
كثر استدامة، مثل إصالح المنازل والبنية التحتية المتضررة  إىل توفير حلول أ

والتي تلبي الدوافع األساسية لالحتياجات. وبالتايل، فإن عدم القدرة على تنفيذ 
مثل هذا النوع من المساعدات من شأنه أن يعرقل عودة النازحين وسوف 

تبقي مئات األسر الضعيفة يف مالجئ غير مالئمة ومكتظة يف كثير من األحيان، 
مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على صحتهم وحمايتهم وأوضاعهم 

االجتماعية واالقتصادية وأمانهم الشخصي - خاصة األطفال وكبار السن وذوي 
اإلعاقة والنساء والفتيات. يف حالة الفشل يف التغلب على الدوافع الرئيسية 

للحاجة يف العديد من المجتمعات، من المحتمل أن يؤدي ذلك إىل زيادة عدد 
األسر الضعيفة، وزيادة المخاطر واآلثار المحتملة ألولئك الذين ُيعتبرون بالفعل 

ُعرضة للخطر.
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توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة

المأوى

األشخاص 
المحتاجون 

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان

2,235,145-النازحون

المضيفة 177,796-المجتمعات 

101,598-العائدون

-25,399

حسب النوع 

3,164,0001,422,365إناث 

2,486,0001,117,573ذكور 

حسب العمر

صغار األطفال )أقل من 5 
678,000304,793سنوات(

1,808,000812,780األطفال )17-5(

2,881,5001,295,368الكبار )59-18(

282,500126,997كبار السن )<59(

اإلعاقة

380,991-األشخاص من ذوي اإلعاقة

المواد غير الغذائية

األشخاص 
المحتاجون 

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان

3,115,966-النازحون

المضيفة 302,941-المجتمعات 

865,546-العائدون

الفلسطينيون 43,277-الالجئون 

حسب النوع 

1,909,6002,423,529إناث 

1,500,4001,904,202ذكور 

حسب العمر

صغار األطفال )أقل من 5 
409,200519,328سنوات(

1,091,2001,384,874األطفال )17-5(

1,739,1002,207,143الكبار )59-18(

170,500216,387كبار السن )<59(

اإلعاقة

649,160-األشخاص من ذوي اإلعاقة
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المشاريعالشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

10.710.7314.47187

مليون  ٢
مليون  ١
مليون  ٠٫٥
مليون  ٠٫١

٢٫٥٧مليون

٢٫٣٢مليون

٠٫٩٥مليون

٠٫٦١مليون

٠٫١٢مليون

٠٫٩مليون

٠٫٠٧مليون

٠٫٦مليون

٠٫٦٦مليون

٠٫١١مليون

٠٫١٩مليون

٠٫١٦مليون

١٫٤٦مليون

٠٫٠١مليون

األشخاص المحتاجون
حسب المحافظة

2,9

المياه والصرف الصحي والنظافة

تحليل االحتياجات
على الرغم من التحسن الطفيف ألوضاع المياه والصرف الصحي والنظافة يف سورية بصورة عامة، إال أن 

االحتياجات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة ال تزال هائلة وقائمة يف أجزاء كثيرة من سورية.133ال 
يزال الوصول إىل مياه الشرب النظيفة والكافية والوصول إىل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

األساسية وإدارة المخلفات الصلبة و/أو المستلزمات الصحية تمثل تحديًا كبيًرا للنازحين حديًثا والنازحين 

داخلًيا134ولألسر الضعيفة األخرى ذات فرص كسب 
العيش المحدودة، وقصور الوصول إىل خدمات 

المياه والصرف الصحي والنظافة األساسية. يحتاج 
السكان النازحون حديًثا إىل الوصول إىل االستجابة 
يف الوقت المناسب خاصة يف شمال غرب سورية 

حيث ال زالت حاالت النزوح مستمرة على نطاق 
واسع. بعد تسع سنوات من األزمة، تتطلب 

البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة 
وتقديم الخدمات استثمارات كبيرة وإصالح ودعم 

العمليات. تعاين أنظمة المياه والصرف الصحي 
والنظافة من األضرار بسبب سنوات طوال من 
العمل بقدرات عالية، وتضاؤل الصيانة أو عدم 

وجودها وتدميرها، ونزوح الموظفين التقنيين وسوء 
إدارة الموارد المائية. تؤثر التدابير القسرية أحادية 

الجانب التي تعرقل استيراد معدات إمدادات 
المياه الحيوية بما يف ذلك معالجة المياه ومنتجات 

التطهير بشكل كبير على كفاءة وموثوقية أنظمة 
المياه يف العديد من المناطق على مستوى البالد، 

حيث يعتمد 42 بالمائة من الناس على مصادر 
مياه بديلة وغير آمنة يف كثير من األحيان لتلبية 
أو استكمال االحتياجات اليومية من المياه، ويف 
الحاالت القصوى كما هو الحال يف إدلب ترتفع 
إىل 85 بالمائة 135يف المجتمعات التي ال تتوفر 
فيها خدمات شبكات المياه العامة وتتعرض 

بشكل عام لمخاطر االستهالك غير اآلمن للمياه، 
وتستخدم كميات أقل من المياه مقارنة باألشخاص 

الذين تتوفر لهم خدمات جيدة عبر شبكات المياه 
المجانية / منخفضة التكلفة، حيث تضطر لإلنفاق 

بشكل كبير عند شراء المزيد من الماء. 

ُيصرف ما ال يقل عن 70 بالمائة من مياه الصرف 
الصحي دون معالجة، يف حين أن نصف شبكات 
الصرف الصحي على األقل ال تعمل و26 بالمائة 

من القمامة يتم التخلص منها بشكل بصورة غير 
مناسبة داخل المجتمعات. 136 تشكل كل هذه 

العوامل مخاطر صحية عامة كبيرة ولها آثار سلبية 
متتالية على المجتمعات من حيث الصحة العامة 

وعدم المساواة والفقر.

مليونمليونمليون

133.  ليتضح فهم حجم وتنوع احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة بشكل كاٍف، يبلغ العدد اإلجمايل لألشخاص الذين يحتاجون إىل 
مساعدة المياه والصرف الصحي والنظافة 10.7 مليون شخص، ويستكمل ذلك األرقام التي تمثل احتياجات المياه والصرف الصحي 

والنظافة المحددة والمتعلقة بنوعية المياه وكميتها )5 ماليين شخص(، والصرف الصحي )4.7( مليون شخص(، وإدارة النفايات 
الصلبة )4.7 مليون شخص(، والعبء المايل الثقيل المرتبط بشراء المياه و/ أو إمدادات النظافة )7.9 مليون شخص(. باإلضافة إىل 

ذلك، يعتمد جميع سكان سورية )20.5 مليون( شخًصا على المواد الكيميائية لمعالجة مياه الشرب التي يوفرها المجتمع اإلنساين، 
ويحتاج األشخاص الذين يعيشون يف مواقع المالذ األخير للنازحين داخلًيا )1.2 مليون( إىل مساعدة المياه والصرف الصحي والنظافة 

الشاملة والمستمرة للبقاء على قيد الحياة )اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، المياه والصرف الصحي والنظافة 2020(.
كز/ المالجئ الجماعية، يف جميع أنحاء فصل  134.  يشير مصطلح "مواقع النازحين" إىل مخيمات النازحين والتجمعات العشوائية والمرا

المياه والصرف الصحي والنظافة، وبما يتوافق مع المصطلح العام للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الُمستخدم لوصف العديد 
من أنواع التجمعات العشوائية للنازحين داخلًيا.

135  مسح المياه والصرف الصحي والنظافة لألسر 2019 )على 
مستوى الدولة(.
136  المرجع السابق

األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون
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استراتيجية االستجابة
تركز استراتيجية استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة لعام 2020 على 

أربع ركائز استراتيجية 1( أنظمة إدارة المياه والصرف الصحي والمخلفات 
الصلبة؛ 2( تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة يف حاالت الطوارئ 

المنقذة لألرواح؛ 3( التنسيق والبيئة التمكينية )بما يف ذلك تحليل مخاطر 
الحماية والتخفيف من حدتها(؛ و4( خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 
يف المؤسسات. سوف يعمل القطاع على تحديث إجراءات التأهب والتخطيط 

للطوارئ لتمكين االستجابة يف الوقت المناسب لالحتياجات الناشئة. سوف 
ُتقَدم االستجابة من خالل استخدام مجموعة من الطرق المتاحة )تقديم الخدمة 

والبرامج النوعية القائمة على السوق( بناًء على السياق ومواطن الضعف 
وتفضيالت األشخاص المتضررين ومدى جدوى العمليات. من الُمخطط أن 

يخلق القطاع فرًصا لجميع األشخاص لتقديم مدخالت للمشرعات حيث 
سيضمن الشركاء مشاركة النساء والرجال والمراهقين )الفتيان والفتيات( يف 

صنع القرار وقيادة اللجان وآليات التعليقات وحصر األعداد.

البنى التحتية للمياه وضمان جودة المياه 137 

 بينما يوجد ما ال يقل عن 5 ماليين شخص يف حاجة ماسة إىل تحسين جودة 
المياه وكميتها، 138فإن االحتياجات المطلوبة للحفاظ على تشغيل األنظمة يف 
الحدود الدنيا أوسع من مستويات التشغيل. باإلضافة إىل ذلك، يعتمد جميع 
السكان يف سورية على المواد الكيميائية لمعالجة مياه الشرب التي توفرها 

الجهات الفاعلة اإلنسانية.

سوف يستمر القطاع يف دعم أنظمة المياه الحالية للتمكن من المحافظة 
على وضعها الراهن لمنع المزيد من التدهور، واستعادة إمدادات المياه عبر 
األنابيب يف المناطق التي تعتمد حالًيا على نقل المياه بالشاحنات. تشمل 

األنشطة الضرورية إعادة التأهيل الخفيفة للبنية التحتية139 إلنقاذ األرواح و/ أو 
لتعزيز قدرة المتضررين على الصمود، والعمل على توزيع اإلمدادات والمواد 

االستهالكية ومنتجات معالجة المياه وتطهيرها، باإلضافة إىل إدخال الحد 
األدىن السترداد التكلفة لدعم التشغيل والصيانة وبناء القدرات والدعم المايل 

للموظفين وإدخال التحسينات على إمدادات المياه يف المدارس واألماكن 
المناسبة لألطفال ومرافق الرعاية الصحية.

ال زالت الحاجة الستخدام المولدات االحتياطية والوقود مستمرة يف المناطق 
التي ال تتوفر بها إمدادات الطاقة أو التي تتوفر يف الحدود الدنيا. إن استخدام 
مصادر الطاقة المتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( سوف تقدم حلوالً 

ُمستدامة ألنظمة إمدادات المياه على نطاق صغير. سوف يتوىل القطاع مهمة 
توسيع نطاق الجهود الخاصة بضمان جودة المياه وفًقا للمعايير القياسية 
السورية حيثما كان ذلك ممكًنا، بسبب عدم تنظيم سوق إمدادات المياه 

الخاصة إىل حد كبير. لقد أثبتت خطط سالمة المياه والرصد المنتظم لنوعية 
المياه نجاحها يف عدة مجاالت من خالل الحشد المجتمعي المكثف لكل من 

المستهلكين ومقدمي الخدمات، كما يجب العمل على توسيع نطاق هذه 
الخطط. سوف ينظر القطاع أيًضا يف تدخالت دعم السوق مثل اختبار جودة 
المياه ومعالجتها على مستوى موردي المياه من القطاع الخاص خالل عام 

.2020

الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة

ُتشير البيانات الُمتاحة إىل أن نحو 4.7 مليون شخص على األقل يواجهون 
مشكالت تتعلق بالصرف الصحي، بينما يحتاج 4.7 مليون شخص آخر إىل 

الدعم إلدارة المخلفات الصلبة. 140 تتطلب محطات معالجة مياه الصرف 
الصحي الحالية تحسينات عاجلة / إعادة تأهيل خفيفة لمنع تصريف مياه 

الصرف الصحي غير المعالجة بالشكل الذي قد يتسبب يف تلوث مصادر المياه 
والتربة. نظًرا إىل القدرات المحدودة للغاية لمعالجة مياه الصرف الصحي يف 

جميع أنحاء البالد، يجب النظر يف حلول الصرف الصحي البديلة )أنظمة معالجة 
مياه الصرف الصحي الالمركزية، وإدارة حمأة الصرف الصحي(. باإلضافة إىل 

ذلك، من المقرر دعم بناء قدرات العاملين والعمليات، وصيانة البنية التحتية 
لمياه الصرف الصحي وأنظمة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والطبية للحد من 

مخاطر الصحة العامة والتلوث البيئي بصورة شاملة. ال زالت توجد ضرورة ُملحة 
ألنشطة مكافحة ناقالت األمراض بما يف ذلك إدارة المخلفات الصلبة وبصفة 
خاصة يف المناطق التي ينتشر فيها داء الليشمانيات، كما يجب أيًضا تحسين 
مستوى الوعي بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة يف المدارس 

ومرافق الرعاية الصحية من خالل اإلنترنت لتعزيز وعي المستفيدين.

النظافة

تشير البيانات الُمتاحة141 إىل أن ما يصل إىل 4.9 مليون شخص يواجهون 
تحديات يف الوصول إىل إمدادات النظافة األساسية بشكل منتظم. يدرس 

شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة البرامج/ المساعدات القائمة على 
السوق كخيار ُيمكن تطبيقه للحد من انخفاض القدرة الشرائية لدى األسر 

األكثر حرمانًا. لذلك، سوف تتقلص المساعدة العينية تدريجياً يف هذه المناطق 
التي يعمل فيها السوق لصالح برامج المساعدة القائمة على السوق. باإلضافة 

إىل توزيع المواد غير الغذائية التي تهدف إىل تحسين وتشجيع المستفيدين 
على تعزيز الممارسات الصحية والسلوك الراسخ بالفعل، سوف ُتعزز تدخالت 

التواصل االجتماعي وتغيير السلوك الشاملة بهدف تحسين المعرفة والمواقف 
والممارسات الصحية الشاملة.

تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة يف حاالت الطوارئ

من المقرر أن يستمر تقديم المساعدة لمواقع النازحين، حيث يعتمد 
األشخاص بشكل كبير على الدعم اإلنساين المستمر، مع التركيز على الحلول 

الُمستدامة مثل ربط المخيمات والمواقع الرئيسية بشبكات المياه القائمة و/ 
أو إنشاء شبكات مياه وصرف صحي مبسطة قدر اإلمكان. سوف يعمل القطاع 

أيًضا على تعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة مرافق الصرف الصحي 
من حيث جودة الخدمات واعتبارات النوع االجتماعي/ الحماية، حيث تهتم 

النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن بشكل خاص بالظروف 
المتدنية لمرافق الصرف الصحي بسبب تفاقم مخاطر اإلذالل والعنف الجسدي 

والتحرش الجنسي واالعتداء الجنسي. سوف ُيقدم شركاء القطاع الدعم 
للبرامج القائمة على السوق يف المناطق ذات األسواق التي تعمل بشكل جيد 

لدعم األسر غير القادرة على تحمل تكاليف مواد النظافة أو المياه الكافية، 
بحيث يشمل ذلك األسر التي ُتعيلها النساء.

من الُمزمع تزويد النازحين حديًثا بموارد المياه والصرف الصحي والنظافة 
المنقذة لألرواح بناًء على المخزون الموجود ُمسبًقا. سوف يستمر تحديث 

كز. سوف ُينسق القطاع  خطط التأهب والطوارئ بين القطاعات من خالل المرا
جهود التعاون مع قطاع الصحة أيًضا لتحديث التخطيط للطوارئ لمكافحة 

137.  اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2020: الجمهورية العربية السورية.
138.  المرجع السابق.

139.  "يجب إجراء أنشطة إعادة التأهيل الخفيفة )ذات األهداف اإلنسانية( على مستوى األسرة و/ أو المجتمع )أي إفادة األشخاص المتضررين(، وأن تكون محدودة النطاق، وأن تركز على استعادة القدرات 
الموجودة ُمسبًقا يف تقديم الخدمات و/ أو تعزيز القدرات لتلبية االحتياجات المتزايدة، حيث كانت هذه غير كافية يف السابق - )من حيث الموقف والتصميم(. ال تستلزم أنشطة إعادة التأهيل "الخفيفة" 
تطوير أو تحديث أو توسيع نطاق البنية التحتية أو األنظمة القائمة، مثل بناء مباٍن عامة جديدة أو تركيب أنظمة مياه جديدة. ستبقى هذه األنشطة خارج نطاق خطة االستجابة اإلنسانية". توجيهات خطة 

االستجابة اإلنسانية يف سورية لعام 2020.
140.  اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية: الجمهورية العربية السورية.

141.  المرجع السابق.
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األمراض المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة، وخاصة اإلسهال الدموي 
الحاد واإلسهال المايئ.

تحليل مخاطر الحماية

يضمن قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة تطبيق مبدأ "عدم إلحاق 
الضرر"142  وضمان مخاطر الحماية المحتملة والمتعلقة بتطبيق أنشطة المياه 
والصرف الصحي والنظافة، باإلضافة إىل وصف إلجراءات التخفيف ذات الصلة 

والموارد الالزمة المحددة لرصد تلك المخاطر. 143 سوف يتوىل الشركاء يف مجال 
المياه والصرف الصحي والنظافة اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من تعرض 

الفئات األكثر ضعًفا، بما يف ذلك النساء والفتيات المراهقات واألطفال وذوي 
كبر، وبصفة خاصة العنف  اإلعاقة واألسر التي تعيلها النساء إىل مخاطر حماية أ
القائم على النوع االجتماعي. من المقرر أيًضا تدريب موظفي المياه والصرف 

الصحي والنظافة على مفاهيم العنف المبني على النوع االجتماعي ومسارات 
اإلحالة. سوف يتضمن األمر استشارة النساء والمراهقات وذوي اإلعاقة خالل 
خطوات دورة المشروع لتسهيل تقديم تعليقاتهم. إن المستويات العاليٍة من 

التلوث بخطر المتفجرات بالقرب من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، أو 
كمة، يجب أن توضع قيد النظر، حيث أنه من  التلوث بالقمامة / األنقاض المترا

المحتمل أن يتعرض العاملين يف المجال اإلنساين للخطر أثناء تنفيذ مهامهم 
يف تقييم المياه والصرف الصحي والنظافة وأعمال إعادة التأهيل والتشغيل/ 
الصيانة ذات الصلة. سوف يتدرب موظفي المياه والصرف الصحي والنظافة 

على التخفيف من مخاطر المتفجرات، بينما سيدمج القطاع جلسات التوعية 
بالمخاطر ومواد التوعية للمستفيدين يف برامج المياه والصرف الصحي 

والنظافة، حيثما كان ذلك مناسًبا.

أولويات االستجابة

من الُمخطط أن يعطي القطاع األولوية لكل من األنشطة التي تدعم بشكل 
مباشر تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة المنقذة لألرواح وكذلك 

األنشطة التي تركز على صيانة و/ أو إعادة التأهيل الخفيفة ألنظمة المياه 
يًا  والصرف الصحي والنظافة الحالية. ُيعتبر التركيز على هذه المجاالت ضرور

وسوف يؤدي إلنقاذ األرواح وتحسين الوصول إىل الخدمات األساسية من 
المياه والصرف الصحي والنظافة، فضاًل عن الحد من اللجوء إىل استراتيجيات 

التكيف الضارة ذات اآلثار السلبية المتتالية على المجتمعات من حيث 
الصحة العامة والبيئة، وحالة التغذية وعدم المساواة والفقر. سوف يعطي 

القطاع األولوية للنازحين الجدد واألشخاص الذين يعيشون يف مواقع النازحين 
داخلًيا، حيث يكون هؤالء األشخاص من بين الفئات األكثر ضعفاً يف الغالب 

والذين يعتمدون على المساعدات اإلنسانية بشكل حصري. يجب تسليم 
حزمة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الكاملة دون قيد أو شرط 

كثر استدامة  إىل النازحين يف مواقع المالذ األخير والعمل على إيجاد حلول أ
مثل االتصال بشبكات المياه الحالية و/ أو إنشاء شبكات مياه وصرف صحي 
بسيطة، حيثما أمكن ذلك. سوف يويل شركاء القطاع االهتمام بمرافق الصرف 
الصحي المناسبة، حيث تزيد المرافق المتدنية المستوى من مخاطر الحماية. 
سوف يعطي القطاع األولوية لألنشطة التي تدعم أنظمة إدارة المياه والصرف 

الصحي والمخلفات الصلبة الحالية، بما يف ذلك ضمان جودة المياه وإعادة 
التأهيل الخفيفة للبنية التحتية. سوف يعمل الشركاء أيًضا على توفير حلول 

دائمة لمعالجة األسباب األساسية للحرمان ومواطن الضعف. يف المناطق ذات 
األسواق التي تعمل بشكل جيد، ُيمكن النظر يف البرامج القائمة على السوق 

كثر  المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة وتحديد أولوياتها باعتبارها أ
طرق االستجابة مالءمة.

الرصد

يتوىل القطاع رصد االستجابة بناًء على إطار النتائج ومؤشرات وأنشطة القطاع 
القياسية، من خالل نماذج الرصد الشهرية والُمصنفة حسب النوع االجتماعي 

والعمر واإلعاقة. سوف يستخدم القطاع أربعة أهداف إستراتيجية مع تسعة 
عشر مؤشًرا للمخرجات ذات الصلة144التي تستجمع جهود شركاء القطاع 
من أجل: 1( استعادة أو الحفاظ على أنظمة إدارة المياه والصرف الصحي 

والمخلفات الصلبة يف الحد األدىن من مستويات التشغيل؛ 2( توفير تدخالت 
المياه والصرف الصحي والنظافة يف حاالت الطوارئ؛ 3( تنسيق الجهود بما يف 

ذلك الوقاية والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالحماية؛ و4( المياه والصرف 
الصحي والنظافة يف المؤسسات. أجرى قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
مسوحات منتظمة وشاملة على مستوى األسرة وعلى مستوى الدولة منذ عام 

2016، مما يوفر نظرة عامة على ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة يف 
جميع أنحاء سورية، وُيتيح مقارنة النتائج وُيمكن اعتباره مرجًعا لقطاع المياه 
والصرف الصحي والنظافة واالستجابة اإلنسانية لشركاء القطاع نحو تحسين 

أوضاع المياه والصرف الصحي يف سورية. سوف يستمر القطاع يف دعم جهود 
الرصد على المستوى الميداين يف شمال غرب سورية بهدف ضمان الجودة من 
خالل المساعدين يف الميدان، وبصفة خاصة يف المناطق التي تحدد أنها معرضة 

لألمراض المنقولة بالمياه والمعنية بالنزوح الجماعي.

نهج تحديد األولويات

يعتمد تحديد أولويات استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة على 
التحليالت المفصلة لالحتياجات على مستوى األسرة مجمعة يف التوزيع 

الجغرايف لالحتياجات طبًقا لتحليل شدة القطاع. عادة ما ُينظر يف ستة معايير 
رئيسية للمياه والصرف الصحي والنظافة على مستوى األسرة: 1( جودة المياه 

2( كفاية المياه 3( توافر مستلزمات النظافة والقدرة على تحمل تكاليفها 
4( التخلص من المخلفات الصلبة 5( القضايا المتعلقة بالصرف الصحي 6( 
والقدرة على تحمل تكاليف المياه. باإلضافة إىل ذلك، ُوِضَعت ثالثة مؤشرات 

خارجية يف االعتبار يف حسابات مدى الشدة: 7( نسبة انتشار األمراض المنقولة 
بالمياه 8( نسبة النازحين والعائدين مقارنة بعدد السكان 9( شدة األعمال 

العدائية. 

تخطط أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة للتركيز على المناطق 
الُمصنفة ذات خطورة عالية، على النحو الُمحدد من خالل تحليل احتياجات 

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة ومواطن الضعف. بفضل النهج 
الجديد الذي ُقِدَم يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020، ُيمكن للقطاع 

أيًضا إعطاء األولوية للمشاريع الفردية بناًء على الدرجة العالية من الشدة 
الحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة المحددة حتى لو جاء تحديد 

خطورة المنطقة الفرعية منخفًضا، على سبيل المثال، تدخالت الصرف 
الصحي يف إحدى المناطق الفرعية ذات الخطورة المنخفضة بشكل عام، 

حيث ُيمكن إعطاء األولوية لها إذا كانت شدة مؤشر الصرف الصحي عالية، 
مما يشير إىل الحاجة الماسة لهذا الفرع من أنشطة المياه والصرف الصحي 
والنظافة. سوف ُيويل القطاع اهتماًما خاًصا للفئات األكثر ضعًفا )األشخاص 
الذين يعيشون يف المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المعرضين ألعمال 

عدائية شديدة، والمناطق الملوثة بمخاطر المتفجرات والنازحين الذين 
يعيشون يف مواقع المالذ األخير والنازحين حديًثا والعائدين من تلقاء أنفسهم، 

والمجتمعات الُمضيفة المثقلة باألعباء واألسر التي تعولها نساء و/ أو الالجئين 
الفلسطينيين. على سبيل المثال، تواجه األسر التي تعولها نساء بشكل عام 

المزيد من التحديات يف الوصول إىل مستلزمات وخدمات المياه والصرف 
كبر  الصحي والنظافة، ويرجع ذلك جزئًيا إىل مواجهتهن صعوبات اقتصادية أ

142.  يشير مبدأ "عدم إلحاق الضرر" إىل األنشطة التي تقوم بها الجهات الفاعلة اإلنسانية.
143.  أنظر: خطة االستجابة اإلنسانية 2020 - مصفوفة تحليل وتقييم مخاطر حماية قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.

144.  أنظر: إطار نتائج قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.
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من األسر التي يعولها الرجال ومن المجموعات السكانية األخرى. يركز القطاع 
على المناطق التي تعتمد إىل حد كبير على نقل المياه بالشاحنات بهدف إعادة 
تأهيل أنظمة المياه التي تعاين من نقص الخدمات مع خدمات المياه والصرف 

الصحي والنظافة العامة األخرى.

تكلفة االستجابة

تتطلب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة يف المجتمعات التي ال تتوفر 
كثر بكثير من المناطق  بها أو تنعدم البنية التحتية العامة لهذه الخدمات تكلفة أ

األخرى. يف كثير من الحاالت، ُيمكن دعم المناطق التي تعتمد إىل حد كبير 
على خدمات نقل المياه بالشاحنات بإعادة تأهيل أنظمة المياه. على الرغم من 

التكلفة األولية العالية لمثل هذه التدخالت، لكن ُيمكن تبريرها على المدى 
المتوسط، وذلك بمقارنتها بالتكلفة اإلجمالية لنقل المياه بالشاحنات ومخاطر 

الصحة العامة المرتبطة بها. إن تقديم مساعدات خدمات المياه والصرف 
كثر تعقيًدا  كثر تكلفة وأ الصحي والنظافة خالل إعداد مواقع النازحين داخلًيا أ

كثر  من االستجابة يف المجتمعات المضيفة، لذلك، سوف يدعم القطاع بدائل أ
استدامة من نقل المياه بالشاحنات، مثل التوصيالت بشبكات المياه القائمة 

و/ أو إنشاء شبكات مياه وصرف صحي مبسطة، متى وأينما ُيمكن ذلك. 
ُيمكن اعتبار البرامج القائمة على السوق يف المناطق التي تعمل فيها األسواق 

بصورة جيدة، من أهم طرق االستجابة األكثر جدوى من المساعدة العينية. 
أثرت تقلبات وانخفاض قيمة العملة السورية تأثيًرا سلبًيا كبيًرا على السكان 
الفقراء وقدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية على العمل يف سورية، وبصفة خاصة 
يف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، حيث ال ُيمكن إبرام العقود 
بالدوالر األمريكي. يؤدي عدم اليقين بشأن وظائف السوق وسلوك الموردين 

إىل صعوبة التخطيط الفعال للمشروعات، وهذا ما يبرر الحاجة الماسة إىل 
كبر من الجهات المانحة. مرونة أ

عواقب نقص التمويل

انخفضت نسبة التمويل المقررة لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
بشكل حاٍد خالل عام 2019 بنسبة تقل عن 25 بالمائة من المبلغ المطلوب 
بداية العام. من الممكن أن يؤدي عدم توفر األموال إىل تقلص القدرة على 

مساعدة النازحين حديًثا والذين يعيشون يف مواقع المالذ األخير ويف المناطق 
التي يصعب الوصول إليها. سوف ينجم عن انخفاض الجودة وتعطيل الخدمات 

تأثيًرا سلبًيا مباشًرا على السالمة الجسدية والنفسية لألفراد والتعرض 
لمخاطر الحماية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. قد يؤثر عدم القدرة على 

تلبية هذه االحتياجات على قطاعات أخرى، مثل الصحة أو التغذية. ُيمكن أن 
يؤدي االنخفاض يف التمويل إىل الحد من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي 

يًا لتجنب زيادة االعتماد على  والمخلفات الصلبة. يظل هذا الدعم ضرور
إمدادات المياه غير المنتظمة للقطاع الخاص، مما قد يزيد من مخاطر الصحة 

العامة والنفقات. من الممكن أيًضا أن تؤدي العوامل المختلفة من إفقار األسر 
وسوء نوعية المياه وقلة فرص الحصول على مستلزمات النظافة إىل زيادة 

مخاطر األمراض المنقولة عن طريق المياه وسوء التغذية.

توزيع األشخاص المستهدفين
حسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة

األشخاص 
المحتاجون 

األشخاص 
المستهدفون

حسب مجموعة السكان

5,220,6015,220,601النازحون

المضيفة 5,371,0805,371,080المجتمعات 

148,627148,627العائدون

حسب النوع 

5,380,6905,380,690إناث 

5,359,6185,359,618ذكور 

حسب العمر

صغار األطفال )أقل من 5 
1,097,6591,097,659سنوات(

3,460,5273,460,527األطفال )5 – 17(

5,758,9535,758,953الكبار )59-18(

423,168423,168كبار السن )59>(

اإلعاقة

2,807,5172,807,517األشخاص ذوي اإلعاقة
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2,10

الخدمات اللوجستية

المشاريعالشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

11.811دامإماتمعإتلعملإتإلمسجيندامإماتمعإتلعملإتإلمسجين

تحليل االحتياجات
بينما تستمر عراقيل الوصول واألمن بسبب النزاعات المسلحة، فإن 

االحتياجات اللوجستية الرئيسية التي أمكن تحديدها لدعم االستجابة اإلنسانية 
لسورية هي الحاجة إىل خدمات التخزين والنقل المشتركة، بما يف ذلك النقل 

إىل المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق التي استعادت الدولة 
السورية السيطرة عليها، والتنسيق عبر الحدود وخدمات إعادة الشحن. نظًرا 
كثر الطرق أمانًا وفعالية بالنسبة  للمسافات الشاسعة، يعتبر الوصول جًوا أ

للعاملين يف المجال اإلنساين للتنقل بين دمشق والمناطق النائية. يضاف إىل 
ذلك إمكانية الوصول المحدودة إىل شركات الطيران التجارية، مما يتطلب 

خدمات جوية فعالة للركاب والبضائع.

يستلزم األمر التنسيق وإدارة المعلومات وتعزيز القدرات من خالل التدريب 
وشراء المعدات المطلوبة لمواصلة تقديم اإلمدادات اإلنسانية، وتخفيف 

االنقطاعات يف سلسلة التوريدات وزيادة القدرات الحالية.

يحافظ القطاع على نهج مرن يسمح له بتكييف خدماته، مع مراعاة 
االحتياجات اآلنية وزيادة أو تقليص القدرات حسب الضرورة، مما يضمن توفير 

سلسلة توريد لوجستية آمنة وُيمكن التنبؤ بها.

استراتيجية االستجابة
ال تزال استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية تركز على سد فجوات الخدمات 

اللوجستية القطاعية التي تواجهها قطاعات البرامج يف االستجابة السورية، 
والتمكين من تنفيذ خطط االستجابة والوصول إىل المحتاجين يف جميع أنحاء 

البالد.

من الُمخطط أن يستمر قطاع الخدمات اللوجستية يف تزويد الشركاء يف المجال 
اإلنساين بالتنسيق اللوجستي الضروري ودعم إدارة المعلومات والخدمات، بما 

يف ذلك التخزين والنقل البري وخدمات الشحن العابرة للحدود.

يعمل القطاع بصورة مستمرة يف توفير حوايل 11500 متر مربع من 
المستودعات العامة المجانية للمستخدمين يف حلب وريف دمشق وحمص 

والحسكة للمجتمع اإلنساين بأسره. سوف يزيد قطاع الخدمات اللوجستية من 
سعة التخزين المشتركة أو قد يوسع مساحة المستودعات إىل مواقع إضافية 

إذا لزم األمر.

يظل تنسيق عمليات تسليم المساعدة اإلنسانية الحرجة المشتركة بين 
الوكاالت إىل المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق التي استعادت فيها 

الدولة السيطرة على األرض، أحد أهم محاور التركيز الرئيسية خالل عام 2020 
من أجل تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة لألرواح. ُتنظم عمليات تسليم 

المساعدة على المستوى المشترك بين الوكاالت، مع تحديد أولويات العناصر/ 
المواقع من خالل آليات التنسيق بين القطاعات يف سورية. عالوة على ذلك، 

سوف يعمل قطاع الخدمات اللوجستية على استكشاف إمكانية إنشاء 
خدمات النقل والتخزين يف المناطق التي استعادت الدولة سيطرتها عليها 

لدعم التمركز الُمسبق وتمكين المجتمع اإلنساين بأكمله من إجراء عمليات 
استجابة سريعة.

يعمل القطاع على المحافظة على تنسيق الخدمات اللوجستية والمنصة 
القوية للمعلومات خالل عام 2020، مع تنظيم االجتماعات يف مناطق العمليات. 

سوف يستمر إنتاج منتجات المعلومات، ومنها على سبيل المثال الخرائط 
واللقطات المصورة وتحديثات الوضع ومحاضر االجتماعات وتقييم القدرات 

ومشاركتها مع المجتمع اإلنساين.

من الُمزمع أيًضا إنشاء دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة 
اإلنسانية يف سورية لضمان الوصول الجوي بصورة آمنة وموثوقة وُمستدامة 

إىل المستفيدين من خدمات المجتمع اإلنساين بشكل رئيسي يف المناطق التي 
ال ُيمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق البر يف سورية. باإلضافة إىل ذلك، 

سيوفر القطاع القدرات المطلوبة لإلخالء الطبي والطارئ بحيث ُتفيد جميع 
الجهات الفاعلة اإلنسانية مثل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

والمنظمات الدولية - وكذلك البعثات الدبلوماسية - العاملة يف سورية. 
ستعمل كل هذه األنشطة على تغيير المشهد اإلنساين من خالل تيسير إيصال 

كثر كفاءة ويف الوقت المناسب إىل السكان  المساعدات اإلنسانية بشكل أ
المحتاجين.

للتوافق مع احتياجات الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين لتعزيز قدرة 
الخدمات اللوجستية، سينظم القطاع دورات تدريبية لوجستية ُمخصصة خالل 
كثر تنوًعا يف مجاالت الخدمات اللوجستية،  عام 2020، مع التركيز على مجاالت أ

بما يف ذلك إدارة المستودعات وإدارة األسطول والمشتريات الُمسبقة 
وعمليات الشحن والموائن. سيعمل القطاع على تنفيذ عمليات شراء المعدات 

اللوجستية المطلوبة لتعزيز قدرة استجابة الشركاء اإلنسانيين.

تحليل مخاطر الحماية

يعمل قطاع الخدمات اللوجستية على تيسير الوصول إىل الخدمات التي 
يقدمها يف النهاية مقدمي الخدمات التجارية. وبالتايل، يضمن قطاع الخدمات 

اللوجستية التزام مزودي الخدمة المتعاقدين بقواعد وأنظمة العمل داخل 
الدولة.

يهدف القطاع إىل المحافظة على تنفيذ آليات اإلبالغ المطبقة بالفعل يف 
حاالت التحرش يف مستودعات قطاع الخدمات اللوجستية، عالوة على ذلك، 

يشجع القطاع المنظمات على تسمية بعض المرشحات لحضور الدورات 
التدريبية التي ينظمها القطاع. كما ستتوفر المرافق التي تراعي اعتبارات النوع 

االجتماعي خالل انعقاد التدريبات.

كز االتصال الخاصة بالعنف القائم  أخيًرا، سوف يوجه القطاع الدعوة لمرا

مليون
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على النوع االجتماعي إىل االجتماع مع مقدمي الخدمات المتعاقدين معهم 
والمنظمات اإلنسانية لتقديم اإلرشادات بشأن القضايا المتعلقة بالتحرش 

وسوء المعاملة والعنف القائم على النوع االجتماعي.

أولويات االستجابة

يقدم قطاع الخدمات اللوجستية خدمات مشتركة لجميع القطاعات المشاركة 
يف االستجابة السورية لسد الفجوات يف الخدمات اللوجستية القطاعية التي 

تواجهها قطاعات البرامج، وتمكينها من تنفيذ خطط االستجابة القطاعية 
والوصول إىل المحتاجين يف جميع أنحاء البالد.

الرصد

تخضع جميع الخدمات اللوجستية التي يجري تنفيذها للرصد، مثل عمليات 
التخزين والنقل المجاين للمستخدم، من خالل نظام تتبع عناصر اإلغاثة يف 
الوقت الفعلي تقريًبا. باإلضافة إىل ذلك، سوف يوزع القطاع على الشركاء 

إثنين من االستبيانات حول مدى رضى المستخدمين، مرة يف منتصف دورة 
العمل والمرة الثانية يف نهاية الدورة السنوية لضمان رضى المستخدمين عن 
األداء الكلي للقطاع. أخيًرا، يضمن مسؤول إدارة المعلومات المختص بالرصد 

الشهري ألنشطة القطاع، رصد ما يلي على سبيل المثال: عدد الشاحنات 
المنقولة وأعداد المتدربين، فضالً عن رصد األنشطة األخرى الموضحة يف 
جداول اإلطار المنطقي. سوف يدمج القطاع جميع المؤشرات يف التقارير 

الشهرية مثل تقارير المواقع واللمحات العامة عن العمليات والرسوم البيانية.

من المقرر أيًضا أن يوظف القطاع اجتماعات التنسيق كمنصة للمنظمات 
لمناقشة المخاوف وتقديم المالحظات المتعلقة بالخدمات اللوجستية. 
ستخضع الفجوات واالحتياجات إلجراء تحليل شامل لتقديم التوجيهات 

الخاصة بكيفية وضع االستراتيجيات لألنشطة المستقبلية.

نهج تحديد األولويات

يعتمد تحديد أولويات أنشطة قطاع الخدمات اللوجستية على متطلبات 
االحتياجات اللوجستية للمنظمات الشريكة. نظًرا ألن السياق ال يزال ديناميكًيا 

ومتقلًبا، سيعطى القطاع الفرصة للمنظمات للتعبير عن متطلباتها ذات 
األولوية من خالل اجتماعات التنسيق المنتظمة والمشاورات الثنائية. باإلضافة 

إىل ذلك، سوف يجري القطاع تحليالت مختصة للفجوات واالحتياجات كي 
ُيمكن استمرار رصد أهم الفجوات واالختناقات التي تواجهها المنظمات عند 

تنفيذ برامجها اإلنسانية.

أنشأت دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية لجنة 
توجيهية لتقديم التوجيهات العامة وإلدارة العمليات بصورة سلسة، كما 

ستنشئ الدائرة مجموعة من المستخدمين لتمكينهم من تصميم خدماتها 
بشكل أفضل وفًقا الحتياجات الشركاء. 

من خالل هذه اآلليات وبالتنسيق مع الفريق الُقطري للعمل اإلنساين سوف 
ُيمكن تحديد أولويات األنشطة بالطريقة األنسب بناًء على المناقشات 

الشفافة مع الشركاء، مما يضمن استمرار المنظمات يف االستفادة من سلسلة 
التوريدات المنتظمة قدر اإلمكان.

تكلفة االستجابة

تتحّمل خدمات النقل الجوي التابعة لألمم المتحدة الجزء األكبر من التكلفة 
اإلجمالية، مع اعتبار الوقود واستئجار الطائرات هما المحركان الرئيسيان 

للتكلفة.

تعتمد وكاالت األمم المتحدة التي تستجيب الحتياجات األشخاص الذين 
يعيشون يف شمال غرب سورية على تنسيق مهام قطاع الخدمات اللوجستي 
إلعادة الشحن. تؤدي هذه الخدمات إىل زيادة تكاليف القطاع اإلجمالية بسبب 

كز التأجير حيثما تجري عمليات إعادة الشحن. ال ُيمكن  رسوم المناولة ومرا
تنفيذ برامج النقل المنتظمة يف المناطق التي يصعب الوصول إليها داخل 
سورية، حيث يجب االعتماد على تنسيق القوافل المشتركة بين الوكاالت، 

مما يؤدي أيًضا إىل زيادة التكاليف. ُتعتبر المالمح الخاصة لبيئة العمليات يف 
سورية باإلضافة إىل االحتياجات الديناميكية للمنظمات الشريكة من األسباب 

الرئيسية لتكلفة االستجابة. كما أن برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة، 
بصفته إحدى الوكاالت الرائدة لديه قواعد وبروتوكوالت تعاقدية لتحديد أفضل 

كثرها فعالية من حيث التكلفة المتاحة يف السوق والتي تشمل  الحلول وأ
الرصد المنتظم لتكاليف الخدمات والرسوم.

عواقب نقص التمويل

يف حالة نقص التمويل، يجب الحد من الخدمات المجانية للمستخدمين أو 
حتى تعليقها، مما قد يؤثر سلُبا على قدرة المنظمات اإلنسانية على تقديم 

المساعدة المنقذة لألرواح لألشخاص األكثر احتياًجا.  باإلضافة إىل ذلك،  من 
المحتمل أن يؤدي نقص التمويل إىل اضطرار المنظمات إلنشاء سالسل 

التوريدات المستقلة الخاصة بها، مما قد يتسبب يف ازدواجية الجهود وبالتايل 
زيادة تكلفة الخدمات اللوجستية.

ال ُيصرح لبعض المنظمات غير الحكومية باستخدام شركات الطيران المحلية. 
لذلك إذا لم تتلق خدمات النقل الجوي الدويل التابعة لألمم المتحدة التمويل 

المطلوب للتشغيل، فلن يكون لدى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية 
أي وسيلة للوصول إىل شمال شرق سورية عن طريق الجو وسوف تضطر 

إىل السفر بًرا، مما ُيِحد بشكل كبير من مرونة وكفاءة توزيع الموارد ويف بعض 
الحاالت قد تعرقل قدراتها على الوصول إىل المستفيدين يف المناطق النائية.
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2,11
االتصاالت في حاالت الطوارئ 

المشاريعالشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

0.911دامإماتمعإتلعملإتإلمسجيندامإماتمعإتلعملإتإلمسجين

تحليل االحتياجات
بعد تسع سنوات من األزمة المطولة يف جميع أنحاء سورية تعرضت البنية 

التحتية لالتصاالت ألضرار جسيمة. بينما تحتفظ دمشق بتغطية شبكية جيدة، 
فإن مناطق أخرى مثل حلب ودير الزور وحماة وحمص والقامشلي وطرطوس 

والالذقية ال توجد بها سوى تغطية محدودة، كما ُيمثل نقص الكهرباء تحديًا 
يف جميع أنحاء البالد، حيث يؤثر انقطاع التيار الكهربايئ باستمرار على شبكة 

االتصاالت بأكملها يف سورية.

بينما تحسنت الظروف يف بعض أجزاء من البالد خالل عام 2019، لكنها 
تدهورت يف الشمال الغريب والشمال الشريق. على الرغم من أن االتصاالت التي 

ُيمكن االعتماد عليها ال تزال تمثل تحديًا كبيًرا يف جميع أنحاء سورية، إال أن 
البنية التحتية لخدمات االتصاالت تتحسن بصورة ُمطردة، إذ ُتعد االتصاالت أمًرا 

بالغ األهمية للمجتمع اإلنساين ليتمكن من أداء عمله يف الميدان.

خططت مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ لتوسيع نطاق خدماتها خالل 
عام 2020، حيث تعمل وكاالت األمم المتحدة على االستجابة للزيادات الكبيرة 

يف حاالت النزوح داخلًيا وعودة النازحين والالجئين. تتضمن الخطة إنشاء العديد 
كز األمم المتحدة اإلضافية – ال زالت بانتظار موافقة الحكومة السورية -  من مرا

والتي سوف تتطلب خدمات التواصل واالتصاالت السلكية والالسلكية.

يحتاج األمر لالستمرار يف توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية 
المشتركة مع البلدان المجاورة حيثما ُيقدم الدعم لألنشطة اإلنسانية داخل 

سورية.

سيحتاج األمر أيًضا إىل المزيد من موارد الطوارئ، بما يف ذلك الموارد البشرية 
والمالية الستمرار تشغيل المشاريع الُمخصصة )إنشاء محاور جديدة أو أماكن 
عمل مشتركة، وتوسيع نطاق الخدمات المشتركة( بناًء على التقييمات التي 

تجري بشكل دوري على مدار العام.

استراتيجية االستجابة
يتمثل الهدف األسمى لفريق االتصال يف حاالت الطوارئ يف ضمان وصول 

الجهات الفاعلة اإلنسانية إىل خدمات االتصاالت الضرورية التي ُتمكنهم من أداء 
عملهم يف مناطق عمليات األمم المتحدة المشتركة. ُتعتبر أنظمة االتصاالت 

الفعالة ضرورية أيًضا لدعم وتعزيز سالمة المجتمع اإلنساين.

ُيعد التنسيق القوي أمًرا ضروريًا يف سياق األزمة السورية، حيث تمتد 
االستجابة اإلنسانية إىل البلدان المجاورة. يساهم التنسيق الذي ُيقدمه فريق 
االتصال يف حاالت الطوارئ يف تجنب االزدواجية من خالل تشجيع الشركاء يف 
المجال اإلنساين على مشاركة البنية التحتية التقنية يف مناطق عمليات األمم 

المتحدة المشتركة، حيثما أمكن ذلك. يف المناطق التي ال يتوفر بها سوى 
وصول محدود إىل البنية التحتية لالتصاالت، يكون التنسيق ُمهًما بصفة خاصة 

لضمان توافر الخدمات لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية غير 
الحكومية )الوطنية والدولية(.

انطالًقا من إدراك أهمية الدور المتكامل للجهات اإلنسانية الوطنية الفاعلة يف 
االستجابة يف سورية، ستقدم المجموعة الدعم من خالل مساعدة الموظفين 

المحليين يف توفير احتياجات تكنولوجيا االتصاالت من خالل التوجيه ومشاركة 
المعلومات وبناء القدرات. تتمحور استراتيجية استجابة قطاع االتصال يف 

حاالت الطوارئ خالل عام 2020 يف المجاالت المحددة التالية وذلك بناًء على 
المشاورات مع مجتمع االستجابة اإلنسانية: 

كز عمليات  كز عمليات أمنية مشتركة لألمم المتحدة يف مرا إقامة مرا  	
جديدة.

االستمرار يف تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت   	
الطوارئ والخدمات الصوتية يف حلب ودير الزور وحماة وحمص 

والقامشلي.

تقديم دورات تدريبة تقنية يف مجال االتصاالت للموظفين المحليين   	
لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية غير الحكومية.

تقديم دورات تدريبية لبناء القدرات الفنية والتقنية يف مجال تكنولوجيا   	
المعلومات للموظفين المحليين لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات 

اإلنسانية غير الحكومية.

تقديم خدمات الدعم للوكاالت األخرى والهالل األحمر العريب السوري،   	
وبالتحديد من مكتب المساعدة الراديوي والمساعدة الفنية والتركيبات 

والتدريب والبرمجة واستكشاف المشكالت الالسلكية.

الحفاظ على وتوسيع شبكة الراديو )نطاق التردد فوق العايل / نطاق   	
التردد العايل( )VHF )UHF/يف مناطق التشغيل المشتركة.

دعم التوسع يف نطاق االستجابة اإلنسانية يف مجاالت العمليات   	
المشتركة الجديدة من خالل توفير خدمات االتصال يف حاالت الطوارئ 

أولويات االستجابة

ستركز المجموعة على المجاالت الرئيسية التالية خالل عام 2020:

تعزيز سالمة العاملين يف المجال اإلنساين من خالل توافر خدمات   	
االتصاالت الالسلكية وأدائها الفعال يف جميع محاور العمليات المشتركة.

دعم العاملين يف المجال اإلنساين من خالل توفير حلول اتصال مشتركة   	
بشكل فعال تلبي احتياجات المستخدمين.

بناء القدرات الفنية للموظفين المحليين من وكاالت األمم المتحدة   	
والمنظمات اإلنسانية غير الحكومية من خالل تقديم الدورات التدريبية 

التقنية والبرمجية.
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الرصد

يتوىل الفريق الدويل لالتصال يف حاالت الطوارئ وشركائه يف جميع أنحاء العالم 
مهمة الرصد المستمر ألنشطة االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف سورية بانتظام 

وذلك من خالل مؤتمرات االتصاالت عبر تقنية الفيديو يف حاالت الطوارئ 
الشهرية المجدولة يف سورية. يتوىل الفريق الدويل مهمة إدارة معلومات 

االتصاالت يف حاالت الطوارئ، باإلضافة إىل توزيع وثائق التقارير الدورية على 
الفريق الُقطري للعمل اإلنساين يف سورية وشركاء فريق االتصاالت يف حاالت 
الطوارئ من خالل ستة تقارير تتعلق بحالة االتصال يف حاالت الطوارئ وهي: 
لوحات المعلومات والرسوم البيانية التي توزع دوريًا كل شهرين، مع التركيز 
على أنشطة االتصال الرئيسية يف حاالت الطوارئ يف سورية واإلنجازات خالل 
الفترة التي يغطيها التقرير. من المقرر أيًضا أن ُتقدم التقارير داخل سورية، 

كما ستخضع هذه التقارير للتحديث بصورة شهرية من خالل مجموعات 
العمل المشتركة بين الوكاالت، والتي تشمل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 

اإلنسانية الدولية غير الحكومية.

كتوبر/ تشرين األول وديسمبر/   من المقرر تنفيذ دراسة استقصائية بين أ
كانون األول2020، تهدف لتقييم النسبة المئوية للمستخدمين الذين أفادوا 

برضاهم عن خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ. ُيخطط الفريق لتقييم 
اإلنجازات مقابل مؤشرات األداء الرئيسية الُمدرجة يف اإلطار المنطقي 

للمجموعة ومن ثم، رفع التقارير بشأن مدى توفير خدمات االتصاالت السلكية 
والالسلكية لما ال يقل عن 12 منطقة عمليات مشتركة وخدمات اإلنترنت لستة 

مناطق عمليات مشتركة أخرى على األقل، وبشأن تقديم التدريب يف مجاالت 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لما ال يقل عن 20 موظًفا محلًيا من موظفي 
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية غير الحكومية يف سورية خالل عام 

.2020

نهج تحديد األولويات

من المقرر إعطاء األولوية لألنشطة التالية يف سورية لدعم األنشطة المنقذة 
لألرواح يف المجال اإلنساين على األرض:

كز العمليات األمنية المزودة  تركيب أجهزة إعادة اإلرسال الالسلكية ومرا  	
بطاقم كامل لدعم خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف جميع مناطق 
عمليات األمم المتحدة وتعزيز سالمة وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 

اإلنسانية غير الحكومية والهالل األحمر العريب السوري.

نشر خدمات األقمار الصناعية المشتركة لألمم المتحدة يف مناطق   	
عمليات األمم المتحدة لتمكين ربط البيانات بين وكاالت األمم المتحدة.

توفير أنشطة الصيانة الدورية لضمان بقاء خدمات االتصال يف حاالت   	
الطوارئ تعمل بكامل طاقتها.

كز عمليات األمم  يعتبر تقديم خدمات االتصاالت المشتركة يف مرا  	
المتحدة يف سورية أمًرا حيويًا لضمان قدرة المجتمع اإلنساين على تقديم 

المساعدة للسكان المتضررين.

توفير الدورات التدريبية المبسطة والتقنية لبناء القدرات يف مجال   	
االتصال يف حاالت الطوارئ لموظفي األمم المتحدة المحليين والمنظمات 

غير الحكومية يف سورية.

االستعداد لتوسيع نطاق خدمات االتصال يف حاالت الطوارئ يف مجاالت   	
العمليات المشتركة حيث يلزم تقديم الدعم الستجابة المجتمع اإلنساين 

لألعداد المتزايدة من المتضررين من األزمات يف عام 2020.

تكلفة االستجابة

تقدر التكلفة اإلجمالية ألنشطة االتصال يف حاالت الطوارئ يف سورية لعام 2020 
بمبلغ مليون دوالر أمريكي. سيغطي هذا المبلغ بشكل أساسي ما يلي:

صيانة وتحديث البنية التحتية لالتصاالت الالسلكية، بما يف ذلك نقل   	
جميع المعدات الالسلكية يف البلد إىل إحدى العالمات التجارية المعتمدة 

يًا لتمكين الوصول إىل  من الحكومة السورية. ُيعد هذا النشاط ضرور
خدمات اتصاالت فعالة للعاملين يف المجال اإلنساين، ودعم سالمتهم يف 

الميدان.

كز األمم  إدخال التحسينات يف مجال االتصال باإلنترنت عبر جميع مرا  	
المتحدة، على النحو الذي حدده مستخدمو خدمة االتصاالت يف حاالت 
الطوارئ يف تقرير المسح الخاص بمدى رضى مستخدمي االتصاالت 

يف حاالت الطوارئ لعام 2019. تتضمن األنشطة نشر روابط من األلياف 
السريعة حيثما كان ذلك ُمتاًحا لتحسين كفاءة وضمان االعتماد على 

خدمات االتصال باإلنترنت.

تنفيذ دورة تدريبية واحدة على ربط البيانات ودورة أخرى على إدارة   	
الخدمات لتعزيز المهارات األساسية لموظفي األمم المتحدة والمنظمات 

غير الحكومية يف سورية لدعم المجتمعات المستهدفة باالستجابة.

دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديم التوجيهات الفنية للهيئات   	
المحلية، مثل الهالل األحمر العريب السوري.

كز األمم المتحدة الجديدة المقترحة  نشر البنية التحتية لالتصاالت يف مرا  	
يف مناطق مدينة الرقة والطبقة وحماة ودرعا.

عواقب نقص التمويل

ُيعد توفير خدمات االتصال الجيدة والتي ُيمكن االعتماد عليها بين الوكاالت يف 
سياق سورية، أمًرا أساسًيا لتقديم المساعدة اإلنسانية. يف حالة نقص التمويل، 
لن يتمكن قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ من تنفيذ مهامه يف تزويد جميع 

مناطق العمليات بخدمات االتصاالت الضرورية، مما سيعرقل العمليات 
اإلنسانية يف سورية بشكل خطير، كما سوف تؤثر على سالمة العاملين يف 

الميدان. ُيعتبر بناء القدرات المحلية عنصًرا حاسًما يف سورية، حيث يصعب 
يف بعض المناطق نشر عاملين دوليين وبالتايل يعتمد األمر تماًما على 

العاملين المحليين المهرة. سوف يؤدي نقص التمويل أيًضا إىل عرقلة قدرات 
قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ على تنظيم الدورات التدريبية للموظفين 

المحليين خالل عام 2020.
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2,12
التنسيق

المشاريعالشركاءمتطلبات التمويل )بالدوالر األمريكي(األشخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

55.61215دامإماتمعإتلعملإتإلمسجيندامإماتمعإتلعملإتإلمسجين

تحليل االحتياجات
تظل االستجابة اإلنسانية يف سورية عملية ُمعقدة يجري تنفيذها من مواقع 

داخل سورية والدول المجاورة. يتطلب الحجم الكبير لالحتياجات وأنماط النزوح 
الُمعقدة وبيئة العمليات السريعة التغير دعًما ديناميكًيا ومرنًا وأنظمة لتنسيق 

وتسهيل جهود االستجابة اإلنسانية بصورة فعالة. ُتقدم العديد من المنظمات 
غير الحكومية السورية والدولية والصليب األحمر/ الهالل األحمر ووكاالت 

األمم المتحدة المساعدة اإلنسانية يف جميع أنحاء سورية باستخدام جميع 
طرق االستجابة مثل: البرنامج اإلنساين القائم يف سورية والقوافل المشتركة 
بين الوكاالت واالستجابة عبر الحدود. تتوىل قيادة جهود االستجابة أنظمة كل 
من المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة. للتوافق مع 
التفويض العالمي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ُيقدم المكتب الدعم 

للقيادات اإلنسانية بهدف ضمان التنسيق الجيد والفعال لالستجابة اإلنسانية 
الشاملة يف سورية. تعمل العديد من شبكات تنسيق المنظمات غير الحكومية 

أيًضا على دعم جهود التنسيق، وذلك من خالل وجودها يف مواقع متعددة. 
تقدم األونروا خدمات تنسيق متخصصة يف المناطق التي يتواجد فيها الالجئون 

الفلسطينيون، حيث توفر خدمات إدارة مخاطر الحماية للشركاء وكذلك بناء 
قدرات العاملين يف المجال اإلنساين.

استراتيجية االستجابة
من الُمقرر أن تعتمد جهود التنسيق والخدمات المشتركة خالل عام 2020 على 

استراتيجية عام 2019، بما يف ذلك العناصر التالية:

دعم جهود التنسيق األفضل والفعال يف القطاعات وبين القطاعات لجميع 
طرق االستجابة من خالل استراتيجية استجابة عالية التنسيق والتأييد الفعال، 

مع مشاركة المعلومات بكفاءة وتحليل مشترك لالحتياجات واالستجابة. سوف 
يستمر تعزيز إدارة المعلومات وتنسيق العمليات بناًء على نمط التقدم المحرز 

خالل عام 2019، بما يف ذلك ما يتعلق بضمان المشاركة الُمثلى بين شركاء 
األمم المتحدة والشركاء غير التابعين لها، مثل الهالل األحمر العريب السوري. 
ستظل مشاركة منتديات المنظمات غير الحكومية أساسية لصياغة وتنفيذ 
االستجابة من خالل جميع الطرق ومنها على سبيل المثال، تسهيل تنسيق 

وتمثيل ومشاركة مجتمع المنظمات غير الحكومية. يظل تدريب الشركاء 
العاملين يف المجال اإلنساين على مجموعة من القضايا مجااًل مهًما لدعم 

مجتمع العمل اإلنساين.

ال تزال الحاجة للحفاظ على فهم مشترك ومتعمق لالحتياجات يف جميع أنحاء 
البالد أمًرا بالغ األهمية. سوف يقوم شركاء التنسيق بتسهيل إجراء التقييمات 

المشتركة والمتعددة القطاعات والتحليالت الخاصة باالحتياجات اإلنسانية، 
ودعم تتبع تحركات السكان وضمان توفر المعلومات الُمحدثة والدقيقة والتي 

ُيمكن االعتماد عليها بشأن االحتياجات اإلنسانية للمنظمات اإلنسانية المشاركة 
يف االستجابة. باإلضافة للجهود المبذولة لتعزيز التقييم المحلي لالحتياجات 

كز الحضرية، سوف ُتبذل ُقصارى الجهود لتحسين جودة  وتحليلها يف المرا
المعلومات المفصلة المتعلقة باالحتياجات اإلنسانية يف المناطق الحضرية 

ومواقع النازحين داخلًيا. من الُمخطط ايًضا بذل المزيد من الجهد لتعزيز 
وتحسين عملية تحليل البيانات التي تتعلق بجهود االستجابة اإلنسانية، لضمان 

الحفاظ على النهج القائم على االحتياجات وضمان إمكانية إجراء التعديالت 
على االستجابة يف حالة الضرورة. سوف يستمر تعزيز النظم القائمة لدعم جمع 

وتحليل ونشر البيانات اإلنسانية التي يعمل القطاع على تفصيلها وتنسيقها 
بصورة شاملة ومتبادلة.

ستظل الصناديق الُقطرية المشتركة ذات قيمة كبيرة كأحد أدوات التمويل 
المرنة لتمكين المنظمات اإلنسانية )خاصة المنظمات الوطنية غير الحكومية( 

من تقديم المساعدة اإلنسانية يف الوقت المناسب وبالطرق التي تتوافق مع 
األولويات. سوف يواصل كل من صندوق سورية اإلنساين والصندوق اإلنساين 

عبر الحدود لسورية صرف األموال بما يتوافق مع إطار برنامج خطة االستجابة 
اإلنسانية خالل عام 2020.

يظل دعم التنفيذ اآلمن للعمل اإلنساين أحد الضروريات الهامة، إذ أنه مع 
استمرار الوضع المعقد والمخاطر ذات الصلة التي قد يتعرض لها موظفي 

األمم المتحدة وأصولها، يحتاج األمر لدعم الحماية بشكٍل كاٍف لمكاتب األمم 
المتحدة والمكاتب الفرعية داخل سورية. تتوىل إدارة األمم المتحدة لشؤون 

السالمة واألمن المسؤولية عن توفير اإلشراف ودعم عمليات نظام إدارة 
السالمة يف سورية، كما تلعب دوًرا حاسًما يف دعم عمليات األمم المتحدة. 

باإلضافة إىل ذلك، من األهمية بمكان أن تحتفظ إدارة األمم المتحدة لشؤون 
السالمة واألمن بمركز عمليات المعلومات األمنية لتوفير الدعم للعمليات 

والتحليالت المتعلقة بالسالمة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لوكاالت 
األمم المتحدة والشركاء المنفذين وتعزيز إيصال المساعدات اإلنسانية القائمة 
على تجنب المخاطر إىل الفئات األكثر ضعفاً يف سورية مع الحفاظ على سالمة 

العاملين يف مجال المساعدة اإلنسانية. باإلضافة إىل ذلك، سوف تواصل إدارة 
األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن عقد دورات للتوعية والتدريب يف )نُهج 

األمن والسالمة يف البيئات الميدانية، اإلسعافات األولية، القيادة الدفاعية، 

مليون
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حقيبة الطوارئ، وما شابه ذلك( لموظفي وكاالت األمم المتحدة والشركاء يف 
المجال اإلنساين. ستحتفظ إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن أيًضا 
وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بفريق االستجابة الطبية للطوارئ يف 

مكاتب األمم المتحدة من أجل تعزيز الطوارئ الطبية ويف حالة الصدمات 
وكذلك تعزيز خطط التعامل مع حوادث اإلصابات الجماعية.

ال يزال دعم عمليات األونروا ُيَعد من األمور األساسية. تتضمن الشروط 
األساسية لألونروا لمواصلة العمل يف سورية توظيف العاملين واإلصالح الطارئ 

لمنشآت األونروا، فضالً عن االستثمارات يف سالمة العاملين واألصول وتقديم 
المساعدة الضرورية لالجئين الفلسطينيين المتضررين من األزمة. تظل سالمة 

العاملين أحد أهم األولويات بالنسبة لألونروا، بينما من المتوقع أن تستمر 
قيود السالمة يف استمرار طلب المزيد من االستثمارات يف المعدات والتدريب 
للتخفيف من مخاطر الحماية لموظفي األونروا والالجئين الفلسطينيين خالل 

عام 2020. ُيعد توافر الموظفين المتخصصين العاملين يف جميع مواقع األونروا، 
سواء على المستوى المركزي أو اإلقليمي، أو يف مجاالت اإلصالحات المنتظمة 

لمرافق األونروا، من الضروريات الهامة لتمكين األونروا من تقديم المساعدة 
اإلنسانية الفعالة يف الوقت المناسب، وكذلك لضمان التنسيق الكفء والفعال 

بين جميع األطراف المعنية.

من المقرر أن يستمر العمل على تعزيز الوقاية من االستغالل الجنسي 
واالنتهاك الجنسي واالستجابة لهما من الجهات الفاعلة اإلنسانية يف جميع 

مجاالت االستجابة السورية.145 تتضمن الجهود خالل عام 2020 الحفاظ على 
شبكات الحماية من االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي والتدريب وزيادة 
الوعي بين العاملين يف المجال اإلنساين، وتنفيذ آليات الشكاوى المجتمعية 

المشتركة بين الوكاالت، والتي سوف تسمح للمستفيدين باإلبالغ بأمان وسرية 
عن مخاوفهم من حاالت االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي باستخدام 

مجموعة واسعة من القنوات.

تحليل مخاطر الحماية

يواصل شركاء المنظمات اإلنسانية الداعمة للتنسيق اإلنساين إدراك المخاطر 
الكامنة عند تقديم المساعدة يف السياق السوري واآلثار المحتملة التي قد 

تؤثر على حماية األشخاص المستضعفين. سوف يستمر الشركاء يف المجال 
اإلنساين يف السعي للحد من أي آثار سلبية محتملة من خالل تعزيز العمل 

اإلنساين المنظم من خالل جميع طرق االستجابة، وذلك باالعتماد على مشورة 
وتوجيهات قطاع الحماية. سوف يستمر التشاور مع الحكومة السورية يف هذا 

الصدد، كما يشجع الشركاء أيًضا اتباع نهج جماعي للمشاركة مع المجتمعات 
المتضررة، مع التركيز على مشاركة المجتمع والتعليقات والشكاوى 

المجتمعية، جنًبا إىل جنب مع توفير المعلومات والتأكد من أن االستجابة تهتم 
بمراعاة مخاوف المحتاجين إىل المساعدة ودواعي قلقهم.

أولويات االستجابة

من المقرر أن يواصل قطاع التنسيق والخدمات المشتركة إعطاء األولوية 
لتحسين ُسُبل التعاون بين الجهات الفاعلة اإلنسانية طوال دورة البرنامج 
اإلنساين، مثل )تقييم االحتياجات والتخطيط االستراتيجي والتنفيذ وتعبئة 

الموارد والرصد والمساءلة( وكذلك يف إدارة المعلومات.

للتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، يجري 
العمل على تبسيط آليات التنسيق لتعزيز العمليات وتعزيز التأييد وتسهيل 

الوصول بأمن وسالمة ويف الوقت المناسب إىل األشخاص المحتاجين من 
كثر الطرق فعالية. سوف يعمل األعضاء يف مجموعة التنسيق المكلفة  خالل أ

من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشكل وثيق مع منصات تنسيق 
المنظمات غير الحكومية وسوف تساعد يف تعزيز قدرة جميع الشركاء يف 

المجال اإلنساين.

يظل بناء القدرات أمًرا بالغ األهمية لالستجابة ألولويات المنظمات غير 
الحكومية الوطنية خالل عام 2020، حيث ال تزال المنظمات الوطنية تعمل 

يف الخطوط األمامية لالستجابة. سوف تستمر الجهود المبذولة لتعزيز قدرة 
استجابة الجهات اإلنسانية الوطنية الفاعلة وتحسين التنسيق يف جميع جوانب 
االستجابة خالل عام 2020، كما سوف تظل سالمة وحماية العاملين يف المجال 

اإلنساين داخل سورية حاسمة وإحدى األولويات الهامة للقطاع.

145.   يرتبط هذا القسم تماًما بالعمليات الداخلية لألمم المتحدة وشركائها يف مجال العمل اإلنساين.
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الجزء 3
المالحق

سورية
© المفوضية السامية ألمم المتحدة للشؤون الالجئين/ أنطوان تشاندي
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3,1
التخفيف من حدة المخاطر

 
تتبع األمم المتحدة وشركاؤها يف مجال العمل اإلنساين نهًجا صارًما لعدم 

التسامح تجاه تحويل مسار المساعدات اإلنسانية عم مسارها يف سورية يقوم 
المجتمع اإلنساين على المستوى المشترك بين الوكاالت وعلى مستوى كل 

وكالة بتنفيذ مجموعة من " الضوابط والتوازنات" لضمان وصول المساعدات 
اإلنسانية إىل األشخاص األكثر احتياًجا، ورصد تقديم الخدمات مما ُيزيد من 
تعزيز الشفافية والمسؤولية أمام الجهات المعنية ذات الصلة، وهذا يشمل 

التوجيه والرصد وجمع البيانات حول الحوادث المتعلقة بالتدخل على مستوى 
المنظومة، والوصول إىل األطراف التي من المحتمل أن تتدخل يف األنشطة 
اإلنسانية، وتعزيز بذل الجهود الالزمة مع الشركاء. تلتزم الجهات اإلنسانية 
العاملة يف االستجابة اإلنسانية باتباع خط أساس لمعايير الرصد يف جميع 

البرامج اإلنسانية وطرق االستجابة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وينبع 
أساس إجراءات التحقق المطلوبة من المبادئ اإلنسانية المتمثلة يف اإلنسانية 

وعدم التحيز والحياد واالستقالل ويتم تنفيذها يف جميع  المواقع الجغرافية 
طوال دورة البرامج اإلنسانية.

كثر البيئات التشغيلية تحدياً يف العالم بالنسبة لتقديم  ُتعد سورية واحدة من أ
المساعدات اإلنسانية وتوفير الخدمات، على سبيل المثال اإلمكانية المحدودة 

لوصول األمم المتحدة و/أو الشركاء من المنظمات غير الحكومية لبعض 
المناطق، وكذلك الضغط الواقع على الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين 
من جانب األطراف المعنية والمجموعات المسلحة بشأن إجراء عملياتهم، كما 
يتطلب ذلك االمتثال الصارم لمعايير التحقق الواجبة والرصد. ويتطلب وجود 

مجموعات صنفها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة كمنظمات إرهابية مزيًدا 
من التدقيق يف عمليات إيصال المساعدات اإلنسانية.

بينما يلتزم المجتمع اإلنساين باتباع خط أساس لمعايير الرصد، يجري تطبيق 
ضوابط وتوازنات إضافية يف المناطق التي ال ُيمكن الوصول إليها بصورة 

منتظمة لضمان وصول المساعدات اإلنسانية للمستفيدين المستهدفين، 
وُتعد إجراءات التحقق المطلوبة بالغة األهمية لضمان الثقة يف أن عمليات 

إيصال المساعدات من جانب المجتمع اإلنساين تجري على نحٍو يتسم 
بالشفافية ويستند للمبادئ ويخضع لللمساءلة،ولتحقيق ذلك، يجري اتخاذ 

تدابير للسيطرة على المخاطر أو تخفيفها. وهذا ُيتيح االستخدام األمثل للموارد 
وحماية األصول لتقليل األثر السلبي على األشخاص المتلقين للمساعدات 

والعاملين يف المجال اإلنساين إىل أدىن حد.

الة للموارد،  يلتزم المجتمع اإلنساين بإيالء إجراءات التحقق المطلوبة واإلدارة الفعَّ
ويجري الرصد من خالل آليات رصد مستقلة مختلفة لزيادة دقة المعلومات 

،مثل الرصد بواسطة طرف ثالث، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي إلظهار 

تقديم المساعدة يف الوقت الفعلي، وأنظمة تتبع السلع146 ، ومشاركة السكان 
المتضررين إلدارة األزمة. ُتمكن آليات الرصدمتلقي المساعدات من إبالغ 

منظمات العمل اإلنساين مباشرة بأي مشكالت أو مخاوف، والتي أثبتت أنها 
الة أخرى يف منع تحويل المساعدات عم مسارها. أداة فعَّ

يؤدي وضع المعايير والتحقق منها، مثل تلك الواردة يف المعيار اإلنساين 
األساسي للجودة والمساءلة، إىل إنشاء معايير تتسم بالشفافية للشركاء يف 
العمل اإلنساين ،كما يجري ضمان بذل إجراءات التحقق المطلوبة من خالل 

عمليات التدقيق التي يخضع لها الشركاء يف العمل اإلنساين والموردين 

والجهات المختصة بالمشتريات. على سبيل المثال، يخضع الشركاء 
التنفيذيين147 لألمم المتحدة للتدقيق، وذلك لضمان امتثالهم للمبادئ 

كة واإلدارة الجيدة، بما يشمل  األساسية للعمل اإلنساين، وكذلك مبادئ الشرا
المسائلة واإلدارة المالية السليمة. لدى األمم المتحدة وشركائها يف مجال 

العمل اإلنساين أيًضا أنظمة قوية قائمة لضمان االمتثال ألخالقيات العمل 
وتجنب تضارب المصالح واالحتيال والفساد يف إجراءات الشراء.

يتم اتخاذ اإلجراءات داخل سورية أثناء التسليم لضمانإجراءات التحقق 
كثر من 6,000 بعثة وذلك  المطلوبة .يف عام 2018 ،أوفدت األمم المتحدة أ

لتقدير أو رصد أو تقييم البرامج، ويقوم موظفي األمم المتحدة يف المناطق 
التي ُتجري فيها األمم المتحدة أنشطتها برصد المخزون وعملية التغليف. ويف 
المناطق التي ال تصل إليها األمم المتحدة أو ُتجري فيها أي أنشطة؛ ُيستخدم 
فيها مجموعة من الُطرق لضمان عملية رصد وإشراف منتظمة للمساعدات 

اإلنسانية وللتقليل إىل الحد األدىن من تحويل مسار المساعدات واالحتيال.

تعمل وكاالت األمم المتحدة من خالل شركاء تنفيذيين يخضعون للتدقيق 
بشكل شامل )المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية و منظمات المجتمع 

المدين (  والُمطالَبة بتقديم تقارير دورية بشأن المشاريع وتخضع لكٍل من 
عمليات التحقق الدورية والمخصصة لضمان االمتثال، بما يشمل عمليات 

الرصد التي يقوم بها طرف ثالث. تجري عملية الرصد يف جميع مراحل العملية، 
بدًءا من نقاط التخزين وحتى نقاط التوزيع.

يجري تنفيذ أنشطة التدريب والتوعية يف شمال غرب سورية لضمان أن جميع 
األطراف على دراية بالمبادئ التي ُتشكلِّ أساس العمل اإلنساين، واآلثار الناجمة 
عن عدم اتباع تلك المبادئ، ويجري تقديم التدريب بواسطة مئات من موظفي 

المنظمات غير الحكومية.

ُيساعد التعامل مع الهيئات الوطنية والمدنية والجهات المسلحة يف إدارة 
األزمة، وُيوَصى شركاء العمل اإلنساين بضمان وجود روابط وتنسيق قوي بين 
النظراء. يتم وضع المبادئ التشغيلية المشتركة بحيث ُتحدد ما هو مطلوب 

لكي يتمكن العاملون يف مجال العمل اإلنساين من العمل. وقََّعت العديد من 
المجموعات المسلحة يف 2015/2014 إعالن االلتزام الذي وقعت عليه مرة 

أخرى يف أواخر 2018 والذي ُيحدد مسؤوليات الجهات الفاعلة المسلحة طبًقا 
للقانون الدويل اإلنساين.  تجري أنشطة الدعوى مع األطراف بشأن المسائل 

الشاملة وكذلك لحل الحوادث الفردية. يف الحاالت الخطيرة، أوقفت منظمات 
العمل اإلنساين مساعداتها عندما لم تتمكن من تقديمها طبُقا للمبادئ 
اإلنسانية ،عالوة على ذلك، وضعت األمم المتحدة مجموعة شاملة من 

اإلرشادات لجميع الكيانات يف جميع أنحاء سورية بشأن تسليم المساعدات 
اإلنسانية.

يتبع مجتمع العمل اإلنساين نهًجا صارًما لعدم التسامح إزاء تحويل مسار 
المساعدات اإلنسانية، وعندما يجري اإلبالغ عن أي حالة؛ يكون هناك شفافية 

تامة يف تقديم التقارير ُتبذل جهود فورية السترداد أي مساعدات. يجرى بذل 
جهود فورية لمعالجة القضايا التي أدت إىل الحادث حتى يجري تصحيحها 

وعدم تكرارها. 

146.  الرصد بواسطة طرف ثالث هو إحدى طرق جمع بيانات رصد المشروعات والتحقق منها الستكمال عمليات الرصد التي تقوم بها منظمات العمل اإلنساين. 
147.  يف سياق خطة االستجابة اإلنسانية، ُتستخدم مصطلحات "منظمات العمل اإلنساين" و"شركاء العمل اإلنساين" لإلشارة إىل المنظمات التنفيذية المشاركة يف االستجابة اإلنسانية بما يتماشى مع إطار العمل 

المنصوص عليه يف القرار رقم 46/ 182 والقرارات القرارات الالحقة للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة يف حاالت الطوارئ. يشكل هذا اإلطار منظمات األمم 
المتحدة ,الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ومنظمات العمل اإلنساين غير الحكومية ذات الصلة )انظر على سبيل المثال قرار الجمعية العامة رقم 182/46 وفًقا للمعايير التشغيلية OP5 و

 .)OP9 و قرار الجمعية العامة رقم 139/73 وفًقا للمعيار التشغيلي ،OP38و OP36
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3,2
متطلبات تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 بحسب نوع المنظمة

التمويل المطلوب
حسب نوع المنظمة )مليون دوالر امريكي(

المتطلبات القطاعات 
وكاالت األمــم المتحــدة

الحماية 

تنسيق وإدارة المخيمات 

التعايف المبكر وُسبل المعيشة

التعليم 

األمن الغذايئ والزراعة 

الصحة 

التغذية 

المأوى والمواد غير الغذائية 

المياه والصرف الصحي والنظافة 

اللوجستيات 

االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ 

التنسيق 

٢٥٤,٣

٦,١

١١٧,٦

١٤٩,١

٨٨١,٨

٢٣١,٣

٦٤,١

٤١٣,٤

١١٣,٤

١١,٨

٠,٩

٤٥,٥

المتطلبات
المنظمــات غيــر الحكوميــة

١٢٢,٧

١٨,٩

٥٦,٨

١١٥,٣

٢٣٠,٧

٢١١,٩

١٥,٢

١٥٦,٥

٢٠١

٠

٠

١٠,٠

٪ ٦٧

٪ ٢٤

٪ ٦٧

٪ ٥٦

٪ ٧٩

٪ ٥٢

٪ ٨١

٪ ٧٣

٪ ٣٦

٪ ١٠٠

٪ ١٠٠

٪ ٨٢

٪ ٣٣

٪ ٧٦

٪ ٣٣

٪ ٤٤

٪ ٢١

٪ ٤٨

٪ ١٩

٪ ٢٧

٪ ٦٤

٪ ٠

٪ ٠

٪ ١٨
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الهدف االستراتيجي 1 - إنقاذ األرواح: تقديمإتلمسجادتاإتإلمسجميةإتلمنقذةإللحيجةإوتلال مةإللبقجءإالىإقيدإتلحيجةإللفئجاإتلسكجميةإتألكثرإضعفجً،إ
معإتلتركيزإالىإتلمنجطقإتلتيإتشتدإفيهجإتالحتيجججا.

المحتاجون المؤشراألهداف
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
الزمن )التواتر()المصدر(

الهدف الخاص 1.1: الوصول إىل 
الخدمات والمساعدات عالية 
الجودة والمستدامة والمنقذ 

للحياة، بما يشمل الصحة 
والمياه واألمن الغذايئ.

مؤشر النتائج: نسبة العاملين األساسيين يف 
المجال الصحي )األطباء والممرضين والقابالت( 

لكل 10،000 نسمة من السكان.

12 مليون 
شخًصا

10،000/24 األشخاص 
المستهدفون ذو 

االحتياجات الماسة: 
10،000/24

نظام توافر 
الموارد المتاحة 

والخدمات الطبية 
)هيرامس - 
)HeRAMS

ربع سنوي

مؤشر النتائج: نسبة المنشآت الصحية التي 
تعمل بكامل طاقتها وتقدم خدمات الرعاية 

الصحية األولية لكل 10،000 نسمة من السكان.

12 مليون 
شخًصا

0.5/ 10،000 األشخاص 
المستهدفون ذو 

االحتياجات الماسة: 
10،000 /0.5

نظام توافر 
الموارد المتاحة 

والخدمات الطبية 
)هيرامس - 
)HeRAMS

ربع سنوي

مؤشر النتائج: نسبة ) ٪( األسر المستهدفة التي 
حققت نتائج أفضل لمعدل استهالك الغذاء

5.2 مليون 
شخًصا

رصد مؤشرات 100 ٪
النتائج

نصف سنوي

مؤشر النتائج: # اإلجراءات الطبية لكل شخص 
من األشخاص المحتاجين يف السنة )اإلجمايل 

لجميع المؤشرات الرئيسية للنشاط 1.1(

12 مليون 
شخًصا

 إجراء األشخاص 
المستهدفون ذو 

االحتياجات الماسة: 1.9

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

سنويًا

مؤشر النتائج:  ٪ اإلخطارات المتعلقة باألمراض 
والتي جرى التحقق منها يف غضون 72 ساعة 

من تحديدها.

12 مليون 
شخًصا

95 ٪ األشخاص 
المستهدفون ذو 

االحتياجات الماسة: 
٪ 95

الشبكة الموحدة 
لإلنذار المبكر 
واالستجابة/ 
بيانات شبكة 
اإلنذار المبكر 

واالستجابة

ربع سنوي

مؤشر المخرجات: األشخاص الذين يتم الوصول 
إليهم يف المتوسط شهريًا يف المجتمعات ذات 

االحتياجات األكثر إلحاًحا )مقياس الشدة الرابعة 
وما فوق يف تصنيف الخطورة بين القطاعات(.

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

3.3

األهداف والمؤشرات واالستهداف في 
خطة االستجابة اإلنسانية المشتركة بين 

القطاعات لعام 2020
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مؤشر المخرجات: العدد التقديري لألشخاص 
الذي تحسنت لديهم إمكانية الوصول إىل خدمات 
المياه والصرف الصحي والنظافة كنتيجًة لإلصالح 

وإعادة تأهيل والدعم التشغيلي الُمقدم ألنظمة 
المياه والصرف الصحي والنظافة ووضع خطط 

سالمة المياه.

10.7 مليون 
شخًصا

جدول األسئلة 10.7 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

مؤشر المخرجات: العدد التقديري لألشخاص 
الذي تحسنت لديهم إمكانية الوصول إىل المياه 

الصالحة للشرب كنتيجًة لتوفير مواد تطهير 
المياه.

20.4 مليون 
شخًصا

جدول األسئلة 15.5 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

مؤشر المخرجات: يجري تقديم الدعم من حيث 
المأوى المنقذ للحياة والالزم للبقاء على قيد 

الحياة )المأوى المؤقت أو متوسط المدى( يف 
الوقت المناسب لألَُسر المتضررة من األزمة، بما 
يشمل هؤالء ممن هم يف حالة نزوح طويلة األمد 

والعائدين والالجئين الفلسطينيين.

1.14 مليون 
أسرة

جدول األسئلة 0.16 مليون أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

الهدف الخاص 2.1 : يحصل 
النازحون داخلًيا يف المخيمات 
ومواقع المالذ االخير واألماكن 

المفتوحة بصورة منتظمة 
على الخدمات األساسية 

والمساعدات اإلنسانية المنقذة 
للحياة والالزمة للبقاء على قيد 

الحياة. 

مؤشر المخرجات: يجري تزويد عدد النازحين 
داخلًيا الذي يعيشون يف مواقع النازحين داخلًيا 

بالمساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات المنقذة 
للحياة.

1.5 مليون نازح 
1.2 مليون نازح داخلًياداخلًيا

مصفوفة المراقبة 
المتكاملة 
لتجمعات 

النازحين تقييم 
االحتياجات 

متعددة 
القطاعات

شهريًا

الهدف الخاص 3.1 : تحسين 
الحالة الصحية والغذائية وحالة 
األمن الغذايئ للنساء الحوامل 

والمرضعات واألطفال دون سن 
الخامسة.

مؤشر النتائج: متوسط عدد الزيارات المتعلقة 
بالرعاية المسبقة للوالدة لكل امرأة حامل

483،00 امرأة 
حامل

4.00 زيارة متعلقة 
بالرعاية السابقة للوالدة 

األشخاص المستهدفون 
ذو االحتياجات الماسة: 

4.0

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

سنويًا

مؤشر المخرجات: عدد الفتيات والفتيان دون 
سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات 

الذين يحصلون على الخدمات الوقائية المنقذة 
للحياة والمتعلقة بتغذية األم والطفل.

3.0 مليون طفل4.6 مليون طفل

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )قطاع 

التغذية(

ربع سنوي

مؤشر المخرجات: ـ #  عدد الفتيان والفتيان )6 - 
59 شهراً( الذين تم اجراء فحص سوء تغذية لهم

2،238،422 طفل 
)6 – 59 شهًرا(

1،566،895 طفل )6 – 
59 شهر(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى(

شهريًا

مؤشر المخرجات # عدد النساء الحوامل 
والمرضعات التي تم اجراء فحص سوء تغذية 

لهن

766،923 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

536،846 من النساء 
الحوامل والمرضعات

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

الهدف االستراتيجي 2 - تعزيز الحماية:إتعزيزإتلوقجيةإمنإتلمخجطرإتلمتعلقةإبجلحمجيةإوتلتخفيفإمنإحدتهجإوتالستاجبةإالحتيجججاإتلحمجيةإمنإ
خاللإدامإتلبيئةإتلتيإتوفرإتلحمجيةإيفإسورية،إانإطريقإتعزيزإتلقجمونإتلدويلإوتلقجمونإتلدويلإتإلمسجينإوتلقجمونإتلدويلإلحقوقإتإلمسجن،إومنإخاللإتقديمإ

تلمسجادتاإذتاإتلاودةإتلقجئمةإالىإتلمبجدئ.إ

المحتاجون المؤشراألهداف
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

الهدف الخاص 1.2 : يتم 
التخفيف من احتياجات الحماية 

المحددة من خالل تقديم خدمات 
حماية متكاملة وتتسم بالجودة 

مؤشر المخرجات: # خدمات االستجابة للعنف 
المبني على النوع االجتماعي المقدمة للناجيات و / 

أو النساء والفتيات المعرضات للخطر

جدول األسئلة 368،500 خدمةغير متاح
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

الهدف الخاص 2.2: تخفيف 
مخاطر المتفجرات على المدنيين 

وعلى العمل 

مؤشر المخرجات: عدد الفتيات والفتيان المشاركين 
يف برامج منظمة ومستدامة لحماية الطفل، بما يف 

ذلك الدعم النفسي واالجتماعي

5.7 مليون 
طفل***

جدول األسئلة 690،000 طفل 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

مؤشر المخرجات: عدد النساء والرجال المشاركين يف 
برامج األبوة واألمومة

 456،000
شخص****

جدول األسئلة 105،000 شخص
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

 شهريًا 
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مؤشر المخرجات: عدد الرجال والنساء والفتيان 
والفتيات الذين تم الوصول إليهم من خالل الخدمات 

المتخصصة، بما يف ذلك الرعاية الطبية الطارئة 
والمستمرة، وإعادة التأهيل الجسدي، والصحة 

النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

جدول األسئلة 21،065 شخص غير متاح
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

مؤشر المخرجات: عدد المجتمعات التي تم إجراء 
مسح للتلوث فيها

2،562 مجتمع 
محلي*

724 مجتمع 
محلي 

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟( ومصادر 
أخرى 

شهريًا

مؤشر المخرجات: عدد الرجال والنساء والفتيان 
والفتيات الذين يتلقون توعية بالمخاطر من الجهات 

الفاعلة يف العمل اإلنساين يف مجال التوعية بالمخاطر 

11.5 مليون 
شخص 

2.58 مليون 
شخص 

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

مؤشر المخرجات: عدد الرجال والنساء والفتيان 
والفتيات الذين يتلقون توعية عامة بالمخاطر

مقدمي الخدمات العامة

11.5 مليون 
شخص 

1.72 مليون 
شخص 

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

الهدف االستراتيجي 3 - زيادة القدرة على الصمود وإمكانية الوصول إلى الخدمات:إزيجدةإقدرةإتلماتمعجاإتلمتضررةإالىإ
ً تلصمودإمنإخاللإتحسينإ مكجميةإتلوصولإ ىلإفرصإُسبلإتلعيشإوتلخدمجاإتألسجسية،إخجصًةإبينإتألسرإوتلماتمعجاإتألكثرإضعفج

المحتاجون المؤشراألهداف
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

الهدف الخاص 1.3 : يعيش الناس يف 
مساكن محّسنة ويتمتعون بفرص 

محّسنة للحصول على خدمات 
أساسية عالية الجودة ، بما يف ذلك 

من خالل إعادة التأهيل الخفيفة 
للبنية التحتية الرئيسية

مؤشر المخرجات: عدد األطفال )3-17 سنة ، فتيات 
/ فتيان( المستفيدين من الفصول التي تم بنائها أو 

تأسيسها او إصالحها

جدول األسئلة 987،818 طفل غير متاح 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

مؤشر المخرجات: عدد األشخاص الذين تمت 
مساعدتهم من خالل إعادة تأهيل منازلهم المتضررة

5.7 مليون 
شخًصا 

جدول األسئلة 281،620 شخص 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

مؤشر المخرجات: عدد األشخاص الذين تمت 
مساعدتهم من خالل البنية التحتية والمرافق 
المجتمعية / العامة التي تم إصالحها / إعادة 

تأهيلها

5.7 مليون 
شخًصا 

جدول األسئلة 14،200 شخص 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

مؤشر المخرجات: عدد المنشآت الصحية التي تم 
تجديدها أو إعادة التأهيلها

473 مرفق 
صحي 

نظام توافر الموارد 235 مرفق صحي 
المتاحة والخدمات 
الطبية )هيرامس - 

)HeRAMS

ربع سنوي

مؤشر المخرجات: العدد التقديري لألشخاص الذين 
حصلوا على إمكانية أفضل للحصول على المياه 

نتيجة إلصالح وإعادة تأهيل شبكات المياه

8.6 مليون 
شخًصا 

6.0 مليون 
شخص 

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

ربع سنوي

الهدف الخاص 2.3 : تحسين سبل 
العيش وتوليد الدخل على أساس 
األصول اإلنتاجية ، وفرص العمل 
قصيرة األجل أو الوظائف الدائمة

مؤشر النتائج: النسبة المئوية لألسر المستهدفة 
ذات مؤشر محسن/ منخفض الستراتيجيات 

التكيف

5.2 مليون 
شخًصا 

رصد مؤشرات 100 ٪ 
النتائج 

نصف سنوي

مؤشر النتائج: النسبة المئوية لألسر المستهدفة 
التي لديهامعدل منخفض لإلنفاق على الغذاء

5.2 مليون 
شخًصا 

رصد مؤشرات 100 ٪ 
النتائج

نصف سنوي

مؤشر النتائج: النسبة المئوية لألسر المستهدفة 
التي لديها استراتيجية تكيف سلبية لتحقيق سبل 

العيش 

رصد مؤشرات 100 ٪ 1 مليون أسرة 
النتائج 

نصف سنوي

مؤشر المخرجات: عدد فرص العمل قصيرة األجل 
التي تم إنشاؤها بما يف ذلك من خالل األساليب 

القائمة على السوق

2.4 مليون 
أسرة

تقارير مرحلية 56،454 شخص 
لتنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

مؤشر المخرجات: عدد األشخاص الذين يحصلون 
على وظائف دائمة بصورة مستمرة كنتيجة لدعم 

القطاع

2.4 مليون 
أسرة 

تقارير مرحلية 9،267 ضد 
لتنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

مؤشر المخرجات: عدد األشخاص االذين تم دعمهم 
إلصالح أو وضع أو بدء مبادرة اجتماعية أو تنفيذ 

مشروع لريادة األعمال

5.5 مليون 
شخًصا 

تقارير مرحلية 34،136 شخص 
لتنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 
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3,4

أهداف ومؤشرات واستهداف القطاعات
لعام 2020

قطاع الحماية 

هدف الحماية 1:إتحسنإمستوىإحمجيةإتلسكجنإتلمتضررينإمنإتأل مةإمنإخاللإتلتدخالاإتلفرديةإوتلقجئمةإالىإتلماتمعإتلمتعلقةإبجلحمجية،إومنإخاللإ
تلداوةإ ىلإججمبإتلاهجاإتلمسئولةإ]فيمجإيتعلقإبجألغرتضإتالسترتتيايةإ1إو2إو3[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

النشاط: تقديم توفير خدمات حماية 
متكاملة عالية ذات الجودة ومتكاملة، 

مع التركيز على النهج المجتمعية 
بما يالتي تشمل زيادة الوعيالتوعية 
والمساعدة النفسيةوالدعم النفسي 

واالجتماعية، والمساعدة الموجهة
لذوي احتياجات الحماية الخاصة

والمبادرات المجتمعية األخرى من 
كز المجتمعية وآليات  خالل المرا

التوعية.لألشخاص الذين هم بحاجة 
إىل حماية خاصة، وغيرها من 

المبادرات المجتمعية من خالل 
كز المجتمعية وآليات التوعية. المرا

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم عن طريق 
كمية( وليس التوعية  جلسات التوعية )التدخالت الترا

القانونية 

13.6 مليون 
)إجمايل

المحتاجين إىل 
الحماية(

جدول األسئلة 732،00 شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل 
خدمات الحماية المجتمعية، التي تشمل المساعدة 

الموجهة لذوي احتياجات الحماية الخاصة (بما يف 
ذلك الدعم النفسي واالجتماعي

13.6 مليون 
)إجمايل

المحتاجين إىل 
الحماية(

جدول األسئلة 2.1 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 

عدد المبادرات المجتمعية وهياكل الحماية 
المجتمعية التي تم دعمها. 

13.6 مليون 
)إجمايل

المحتاجين إىل 
الحماية(

جدول األسئلة 8،589 شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 

النشاط: تقديم االستشارات القانونية/ 
االستشارة والتمثيل القانوين فيما 

يتعلق بوثائق األحوال المدنية وقضايا 
اإلسكان واألراضي والممتلكات طبًقا 

للتشريعات الوطنية 

عدد األشخاص الذين تلقوا المشورة أو المساعدة 
القانونية، بما يف ذلك توثيق الحالة المدنية

والمسائل المتعلقة بالمساكن واألراضي والممتلكات 
كمية( )تدخالت ترا

13.6 مليون 
)إجمايل

المحتاجين إىل 
الحماية(

جدول األسئلة 417،000 شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 

النشاط: الدعوة إىل جانب الجهات 
المسئولة وأصحاب المصلحة 

الرئيسيين إلرشاد وتعزيز االستجابة 
للمخاطر المتعلقة بالحماية.

جدول األسئلة 1،566 تدخلغير متاح عدد تدخالت المناصرة
األربعة 

)من؟ ماذا؟ 
أين؟ متى؟( 
واجتماعات 

القطاع 

ربع سنوي 

هدف الحماية 2: تحسينإحمجيةإتلسكجنإتلمتضررينإمنإتأل مةإمنإخاللإتدخالاإتلحمجيةإتلماتمعيةإوتلفرديةإومنإخاللإجهودإتلمنجصرةإمعإتلاهجاإ
تلمسؤولةإ-إيتعلقإبجألهدتفإتالسترتتيايةإ1إ،إ2إ،إ3 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

أنشطة بناء القدرات التي تستهدف 
الجهات الفاعلة يف المجال اإلنساين 

والجهات المحلية /الوطنية، لتحسين 
تقديم خدمات الحماية ذات الجودة .

عدد األشخاص، بما يشمل العاملين يف المجال 
اإلنساين والجهات المحلية/ الوطنية الذين يحصلون 

كمية(  على تدريب )التدخالت الترا

جدول األسئلة 14،600 شخصغير متاح 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا 
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النشاط:رصد الحماية وتحديد 
احتياجات / مخاطر الحماية بواسطة 

أعضاء القطاع

عدد من المجتمعات التي تم الوصول إليها عن طريق 
الرصد المتعلق بالحماية.

جميع 
المجتمعات 

1،00 مجتمع 
محلي 

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا 

عدد من المجتمعات التي يجري فيها تقييم 
االحتياجات بواسطة أعضاء القطاع. 

جميع 
المجتمعات 

2،900 مجتمع 
محلي 

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

هدف الحماية 3: حصولإتلنججينإمنإتلعنفإتلقجئمإالىإتلنوعإتالجتمجايإالىإخدمجاإمتخصصةإذتاإجودةإيفإهذتإتلماجلإوتتخجذإتدتبيرإلمنعإمخجطرإ
تلعنفإتلقجئمإالىإتلنوعإتالجتمجايإوتلحدإمنهجإ-إيتعلقإبجألهدتفإتالسترتتيايةإ1إ،إ2إ،إ3

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

تقديم خدمات متخصصة منقذة للحياة
وذات جودة يف مجال العنف القائم على النوع 
االجتماعي، بما يف ذلك إدارة الحاالت، والدعم 
النفسي واالجتماعي، وتعزيز إمكانية وصول 
الفئات الضعيفة من السكان لهذه الخدمات، 

مع التركيز على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة 
والمراهقات، وإرساء مسارات اإلحالة.

عدد المجتمعات التي لديها نوع
واحد على األقل من الخدمات

المتخصصة يف العنف القائم على
النوع االجتماعي المقدمة للناجين و/ أو 

النساء والفتيات المعرضات للخطر 

جميع 
المجتمعات 

864 مجتمع 
محلي

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا

عدد الخدمات المقدمة المتخصصة يف 
العنف القائم على النوع االجتماعي. 

المقدمة للناجين و/ أو النساء والفتيات 
المعرضات للخطر.

جدول األسئلة368،500 خدمةغير متاح 
األربعة: من؟ماذا؟

أين؟متى؟

 شهريًا 

عدد الجهات الفاعلة يف مجال العنف 
القائم على النوع االجتماعي المدربين على 

العنف القائم على النوع )نساء / رجال(

 2,990 جهة غير متاح 
فاعلة 

جدول األسئلة
األربعة: من؟ماذا؟

أين؟متى؟

 شهريًا 

النشاط: تعزيز االستراتيجيات لتمكين النساء 
والفتيات ومنع العنف القائم على النوع 

االجتماعي، والتركيز بصورة خاصة على الفئات 
األكثر عرضة للخطر، مثل الفتيات المراهقات، 
وألسر التي تعولها النساء والنساء المطلقات 

واألرامل والفتيات.

عدد النساء والرجال والفتيات والفتيان 
الذين تم الوصول إليهم عن طريق أنشطة 

التمكين و الوقايةمن العنف القائم على 
النوع االجتماعي 

13.6 مليون 
)األشخاص 
المحتاجون 

للحماية(

 1،582،000
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

شهريًا 

النشاط: زيادة التدابير الرامية إىل تخفيف 
المخاطر المتعلقة بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي يف جميع جوانب االستجابة 
اإلنسانية. 

عدد الجهات الفاعلة يف المجال اإلنساين 
التي تم تدريبها أو توعيتها 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(

جدول األسئلة 1،180 جهة فاعلةغير متاح 
األربعة )من؟ ماذا؟ 

أين؟ متى؟(

ربع سنوي

هدف الحماية 4:إتلحدإمنإتأثيرإمخجطرإتلمتفارتاإ]فيمجإيتعلقإبجألغرتضإتالسترتتيايةإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
الزمن )التواتر()المصدر(

النشاط: إجراء التوعية بالمخاطر 
للفئات المعرضة للخطر

عدد الرجال والنساء والفتيان والفتيات 
الذين يتلقون التوعية بالمخاطر من الجهات 
الفاعلة يف العمل اإلنساين المعنية بالتوعية 

بالمخاطر.

11.5 مليون 
شخص

2.58 مليون 
شخص

جدول األسئلة األربعة 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

عدد  الرجال والنساء والفتيان والفتيات 
الذين يتلقون توعية بالمخاطر من مقدمي 

الخدمات العامة

11.5 مليون 
شخص

1.72 مليون 
شخص

جدول األسئلة األربعة 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين تم تدريبهم على إجراء 
التوعية بالمخاطر

جدول األسئلة األربعة 6814 شخصغير متاح
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا
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النشاط: إجراء المسح ووضع 
العالمات والتخلص من / إزالة 

المتفجرات الخطرة

عدد المجتمعات التي أُجري بها مسح 
التلوث

2،562 مجتمع 
محلي**

724 مجتمع 
محلي

جدول األسئلة األربعة 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟( 

ومصادر أخرى

شهريًا

3،710 مخاطر غير متاح**عدد المتفجرات الخطرة التي تمت إزالتها
المتفجرات

جدول األسئلة األربعة 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟( 

ومصادر أخرى

شهريًا

النشاط: توفير خدمات مساعدة 
الضحايا يف المناطق المتضررة من 

مخاطر المتفجرات

عدد الرجال والنساء والفتيان والفتيات الذين 
حصلوا على الخدمات المتخصصة، بما يف 

ذلك الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة، 
وإعادة التأهيل الجسدي، والصحة النفسية 

والدعم النفسي االجتماعي

جدول األسئلة األربعة 21،062 خدمة غير متاح
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

الخدمات المتخصصة التي تم تقديمها 
لمساعدة الضحايا، بما يشمل الرعاية 

الطبية الطارئة والمستمرة وإعادة التأهيل 
الجسدي والصحة النفسية والدعم النفسي 

االجتماعي.

جدول األسئلة األربعة 19،748 خدمةغير متاح 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

كبرإمنإتإلمصجف،إبمجإ هدف الحماية 5:إزيجدةإفرصإتلفتيجنإوتلفتيجاإيفإتلوصولإ ىلإتلتدخالاإاجليةإتلاودةإتلمتعلقةإبحمجيةإتلطفلإالىإمحٍوإيتسمإبقدرإأ
يتمجشىإمعإتلحدإتألدىنإمنإمعجييرإحمجيةإتلطفلإيفإماجلإتلعملإتإلمسجينإ]فيمجإيتعلقإبجألغرتضإتالسترتتيايةإ1إو2إو3[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

حماية الطفل المجتمعية 
متوفرة  لفتيات والفتيان يف 

المواقع المستهدفة

عدد الفتيات والفتيان المشاركين يف برامج 
منظمة ومستدامة لحماية الطفل، بما يشمل 

الدعم النفسي واالجتماعي

جدول األسئلة األربعة 690,000 شخص 5.7 مليون طفل***
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

عدد النساء والرجال المشاركين يف برامج 
األبوة واألمومة. 

 456،000
شخص****

جدول األسئلة األربعة 105،000 شخص 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

عدد األفراد المستفيدين من فعاليات نشر 
التوعية والفعاليات المجتمعية، التي تهدف 

لمنع الحوادث المتعلقة بحماية الطفل 
واالستجابة لها. 

1.5 مليون 13.6 مليون شخص 
شخص 

جدول األسئلة األربعة 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

عدد المجموعات / اللجان  المعنية بالبالغين 
واألطفال لضمان المشاركة المجتمعية 
الفعالة لمنع الحوادث المتعلقة بحماية 

الطفل واالستجابة لها 

410 مجتمع غير متاح 
محلي 

جدول األسئلة األربعة 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

تقديم الخدمات حماية الطفل 
المتخصصة المتعلقة بحماية 

الطفل مثل إدارة الحاالت 
للفتيات والفتيان يف المواقع 

المستهدفة

عدد الفتيات ةالفتيان الذين يتلقون خدمات 
متخصصة يف حماية الطفل من خالل إدارة 

الحاالت 

 285،000
شخص*****

جدول األسئلة األربعة 56,000 شخص 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

تعزيز قدرات التقنية لالستجابة 
لشواغل المتعلقة بحماية 

الطفل يف سورية

عدد الفتيات ةالفتيان الذين يتلقون خدمات 
متخصصة يف حماية الطفل من خالل إدارة 

الحاالت 

جدول األسئلة األربعة 9،900 شخصغير متاح 
)من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

* استناًدا إىل حسابات تقييم االحتياجات متعددة القطاعات/ وأعداد المحتاجون. 
**نظًرا ألن نطاق التلوث بمخاطر المتفجرات غير معروف )لم يتم إجراء تقييم مناسب لإلجراءات المتعلقة باأللغام(؛ لذا من المستحيل عملًيا تحديد عدد "المحتاجين". 

***عدد السكان من األطفال الذين بحاجة للحماية )المحتاجون(. 
**** يقدر أن 20 ٪ من مقدمي الرعاية لألطفال دون سن 18 عاًما بحاجة إىل برامج األبوة واألمومة. 

***** يقدر أن 5 ٪ من األطفال المحتاجين للحماية بحاجة إىل خدمات متخصصة لحماية الطفل. 
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قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها

الهدف 1 لتنسيق وإدارة المخيمات:إرتقديمإمسجادةإمتعددةإتلقطجاجاإمنسقةإومنقذةإيفإإموتقعإتلنج حينإ-إيتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ1

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1: اددإتلنج حينإيفإتلمخيمجاإتلمخططإلهج،إمخيمجاإ
كزإتيوتءإجمجايةإإتلذينإيتلقونإمسجادةإمتعددةإ كزإتستقبجل،إومرت ذتتية،إمرت

تلقطجاجاإ

1.5 مليون نازح 
داخلي

1.2 مليون نازح 
داخلي

مصفوفة المراقبة 
المتكاملة لمواقع  

النازحين

شهريًا ربع 
سنويًا 

النشاط: االستجابات متعددة 
القطاعات يف مواقع النازحين داخلًيا.

عدد  النازحين داخلًيا الذين يعيشون يف مواقع 
النازحين داخلًيا التي تتلقى المساعدات متعددة 

القطاعات المنقذة للحياة. 

1.5 مليون نازح 
داخلي

1.2 مليون نازح 
داخلي

تقييم االحتياجات 
متعددة القطاعات

شهريًا 

النشاط: تقييمات االحتياجات 
الشهرية يف مواقع المالذ األخير. 

 عدد تحاليل الثغرات متعددة القطاعات 
المنشورة يف مواقع المالذ األخير للنازحين

مصفوفة المراقبة 12 تحليل غير متاح 
المتكاملة لمواقع  

النازحين

شهريًا 

النشاط: تحسين أدوات رصد 
الخدمات وضمان قدرة األعضاء على 

الرصد. 

مصفوفة المراقبة 90  ٪100  ٪ نسبة المواقع التي تم رصدها .
المتكاملة لمواقع  

النازحين

شهريًا 

عدد األعضاء  الذين قدموا تقاريًرا عن الخدمات 
المقدمة يف مواقع النازحين

أداة متابعة 54 تقريرغير متاح 
العضوية 

شهريًا 

الهدف 2 لتنسيق وإدارة المخيمات:إتحسينإجودةإتإلدترةإوتلمسجءلةإيفإموتقعإتلنج حينإدتخلًيجإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفينإتالسترتتيايينإ1إو2[

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 2,1 :إيستفيدإاددإتلنج حينإدتخلًيجإمنإتإلدترةإتلمحسنةإ
مبادرات دعم إدارة 200 موقع 1،367 موقع للموتقع.إ

ربع سنويًاالمواقع 

النشاط: تعزيز هياكل اإلدارة القائمة 
على المشاركة. 

عدد النازحين يف مواقع فيها لجان إدارة 
تشاركية )بما يف ذلك المشاركة النشطة 

للمرأة(.

1.5 مليون نازح 
داخلي

300،000 نازح 
داخلي 

مصفوفة المراقبة 
المتكاملة لمواقع 
النازحين وتقييم 

االحتياجات المتعددة 
القطاعات الصندوق 

اإلنساين المشترك

ربع سنويًا

النشاط: التدريب على إدارة 
المخيمات و/ أو تعميم منظور 

الحماية للجهات الفاعلة يف مجال 
العمل اإلنساين. 

نسبة األعضاء من القطاعات من المنظمات 
غير الحكومية الذين تلقوا تدريًبا على عناصر 

إدارة المخيمات والقضايا الشاملة 

تدريبات معترف 50 ٪ 80 ٪ 
بها لتنسيق وإدارة 

المخيمات

ربع سنويًا

تعزيز المساواة يف الحصول على 
السلع والخدمات يف مواقع المالذ 

األخير لجميع المقيمين

نسبة النازحين  الذين يعيشون يف مواقع تتيح 
الوصول المتساوي إىل الفئات المستضعفة 

)بما يف ذلك أخذ الرجال والنساء والفتيان 
والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقةبعين 

االعتبار( .

مصفوفة المراقبة 90 ٪ 100 ٪ 
المتكاملة لمواقع 
النازحين وتقييم 

االحتياجات المتعددة 
القطاعات الصندوق 

اإلنساين المشترك

ربع سنويًا
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الهدف 3 لتنسيق وإدارة المخيمات:إتحسينإجودةإتإلدترةإوتلمسجءلةإيفإموتقعإتلنج حينإدتخلًيجإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفينإتالسترتتيايينإ1إو2[

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1 تلفئجاإتلسكجميةإتلضعيفةإتلمحددةإ)كبجرإتلسن،إ
وتألشخجصإذويإتإلاجقة،إوتألسرإذتاإتلعجئلإتلوحيد،إومجإ ىلإذلك(إتلتيإ

تستفيدإمنإبنجءإتلقدرةإالىإتلصمودإودامإسبلإتلعيش.إ

1.5 مليون نازح 
داخلي

300،000 نازح 
داخلي 

مصفوفة المراقبة 
المتكاملة لمواقع 
النازحين وتقييم 

االحتياجات المتعددة 
القطاعات الصندوق 

اإلنساين المشترك

ربع سنويًا

النشاط: تجهيز وتدريب المستجيبين 
لحاالت الطوارئ ولجان النازحين 
داخلًيا يف مواقع النازحين داخلًيا. 

عدد النازحين الذين يعيشون يف مواقع بها 
قدرات استجابة طارئة تدار ذاتياً )بما يف ذلك 

اإلسعافات األولية ومكافحة الحريق(

1.5 مليون نازح 
داخلي

300،000 نازح 
داخلي

مصفوفة المراقبة 
المتكاملة لمواقع 
النازحين وتقييم 

االحتياجات المتعددة 
القطاعات الصندوق 

اإلنساين المشترك

ربع سنويًا

النشاط: تنفيذ أنشطة مخصصة 
لسبل كسب العيش مصممة 

لتمكين األسر من استرداد ممتلكاتها 
ومغادرة مواقع النازحين داخلًيا 

للحصول على حلول أفضل. 

عدد النازحين داخلًيا المستفيدين من 
مشروعات القدرة على الصمود.

1.5 مليون نازح 
داخلي

300،000 نازح 
داخلي 

خدمة التتبع المايل /
الصندوق

اإلنساين المشترك

ربع سنويًا

النشاط: أنشطة تعزيز االعتماد على 
الذات التي تجري يف مواقع النازحين 

داخلًيا. 

عدد مواقع النازحين داخلًيا القادرة على 
إدارة خدمات الرعاية واإلدارة الذاتية. 

مصفوفة المراقبة 200 موقع 1،367 موقع 
المتكاملة لتجمعات 

النازحين 

شهريًا

الهدف 4 لتنسيق وإدارة المخيمات: مشرإتلمعلومجاإتلتشييليةإانإتحركجاإتلنج حينإدتخلًيجإيفإتلوقتإتلمنجسبإ]فيمجإيتعلقإبجألهدتفإ
تلتشييليةإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 4,1: إاددإتلتقجرير/إتلمنتاجاإتلصجدرةإبشأنإتلحركجاإ
24 تقرير غير متاح وتألرقجن.إ

لمحات موجزة 
تقارير خرائط 

رسوم بيانية
غير متاح 

النشاط: تتبع حركة النازحين 
ومشاركتها وتحليل اتجاهات النزوح. 

عدد التحديثات المقدمة إىل أعضاء قطاع تنسيق 
وإدارة المخيمات، والقطاعات، والقطاعات 

العملياتية األخرى بشأن عمليات النزوح المفاجئة. 

مصفوفة 24 تحديثغير متاح 
تتبع النازحين 

داخلًيا 

شهريًا 

عدد عمليات النزوح التي تم تتبعها وتقديم تقارير 
بشأنها إىل أعضاء القطاع والقطاعات والجهات 

الفاعلة التشغيلية األخرى المعنية بعمليات النزوح 
المفاجئة. 

6.1 مليون نازح 
داخلي 

2 مليون نازح 
داخلي 

مصفوفة 
تتبع النازحين 

داخلًيا 

شهريًا 
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قطاع االنعاش المبكر وُسبل العيش 

الهدف 1 للتعافي المبكر وُسبل العيش:إتعزيزإتلوصولإ ىلإُسبلإتلعيشإمنإخاللإخلقإفرصإمدرةإللدخلإوتحسينإتلوصولإ ىلإاوتملإتإلمتججإ
وتلهيجكلإتألسجسيةإللسوقإالستعجدةإتلتعجيفإتالقتصجديإتلمحليإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ3[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1:إاددإتألشخجصإتلمستفيدينإمنإدامإُسبلإ
تلعيش. 

تقارير مرحلية عن 9.9186,750 مليون شخص 
شهريًا تنفيذ المشروع

النشاط: خلق فرص عمل قصيرة 
المدى. 

عدد فرص العمل قصيرة األجل التي تم 
خلقها، بما يشمل الوسائل المستندة إىل 

السوق 

تقارير مرحلية عن 56،454 شخص 2.4 مليون شخص 
تنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

النشاط: تعزيز فرص الحصول على 
عمل منتظم. 

عدد األشخاص الذين حصلوا على وظائف 
دائمة أو يمكنهم الوصول إليها نتيجًة لدعم 

القطاع. 

تقارير مرحلية عن 9،267 شخص 2.4 مليون شخص 
تنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

النشاط: توفير فرص التدريب 
المهني والتدريب على المهارات. 

عدد األشخاص الذين تم تذويدهم 
بالتدريب المهني والتدريب على المهارات

تقارير مرحلية عن 44،525 شخص 3 مليون شخص
تنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

عدد األشخاص الذين تم دعمهم إلعادة النشاط: دعم ريادة األعمال. 
تأهيل او إصالح أو تطوير أو اطالق مبادرات 

اجتماعية أو تجارية لريادة األعمال

تقارير مرحلية عن 34،136 شخص5.5 مليون شخص
تنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

النشاط: تقديم الدعم للمؤسسات 
الريفية وأصحاب المشروعات. 

عدد المؤسسات الريفية التي تم تزويدها 
باألصول اإلنتاجية. 

تقارير مرحلية عن 6،266 شخص 4.5 مليون شخص
تنفيذ المشروع

عندما تكون 
متاحة

النشاط: إعادة تأهيل أو إصالح 
الهياكل االقتصادية المحلية 

األساسية. 

عدد البنى التحتية االقتصادية المحلية 
التي تم إصالحها، بما يشمل األسواق، 
والمستودعات والمخازن والتجهيزات

143 هيكل أساسي 4.5 مليون شخص
اقتصادي 

تقارير مرحلية عن 
تنفيذ المشروع

بصورة مستمرة

النشاط: تقديم وسائل المساعدة 
التي تستند إىل السوق إىل األسر 

المستضعفة.

عدد األسر المستضعفة، بما يشمل األسر 
التي تعيلها النساء والمسنين وما إىل ذلك، 

الذي تلقوا وسائل المساعدة التي تستند 
إىل السوق

تقارير مرحلية عن 36،102 شخص4.5 مليون شخص
تنفيذ المشروع

بصورة مستمرة
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الهدف 2 للتعافي المبكر وُسبل العيش:إتحسينإ مكجميةإتلوصولإ ىلإتلخدمجاإتألسجسيجاإتالجتمجايةإوتلبنيةإتلتحتيةإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإ
تالسترتتيايإ3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 2,1: اددإتألشخجصإتلمستفيدينإمنإتحسينإ مكجميةإ
تلوصولإ ىلإتلخدمجاإتألسجسيجاإتالجتمجايةإوتلبنيةإتلتحتية.إ

التقارير المرحلية 5.6184،575 مليون شخص 
شهريًا لتنفيذ المشروع

# متر المكعب من األنقاض والنفاياتالتي تمت النشاط: إزالة األنقاض والنفايات
إزالتها

التقارير المرحلية 287،589 م5.33 مليون شخص 
لتنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

النشاط: إعادة تأهيل المرافق 
التعليمية

التقارير المرحلية 104 مدرسة5.6 مليون شخص عدد المدارس التي تمت إعادة تأهيليها 
لتنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

النشاط: إعادة تأهيل المرافق  
الصحية 

التقارير المرحلية 36 عيادة 5.6 مليون شخص عدد العيادات التي تمت إعادة تأهيليها. 
لتنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

النشاط: إعادة تأهيل المرافق  
االجتماعية األخرى. 

التقارير المرحلية 645 بنية تحتية 5.6 مليون شخص عدد الُبنى التحتية التي تمت إعادة تأهيليها. 
لتنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

النشاط: تحسين إمكانية الوصول 
إىل المرافق األساسية مثل الكهرباء 

والغاز والمياه والصرف الصحي. 

عدد األسر التي أتيحت أمامها إمكانية الوصول 
كثر من المرافق األساسية، مثل  إىل واحد أو أ

الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي.

التقارير المرحلية 184،575 أسرة 5.6 مليون شخص 
لتنفيذ المشروع

عندما تكون 
متاحة 

النشاط: تقديم دعم القدرات 
والمعدات للمقدمين المحليين 

للخدمات العامة 

من المنظمات المقدمة للخدمات مثل 
للمقدمين المحليين لخدمات اإلدارة المحلية، 

والخدمات اإلرشادية المدعومة باإلصالح 
والمعدات والدعم التشغيلي. 

التقارير المرحلية 934 منظمة 5.6 مليون شخص 
لتنفيذ المشروع

بصورة مستمرة 

الهدف الموضوعي 3 لقطاع التعافي المبكر وُسبل العيش:إدامإتلتمجسكإتالجتمجايإمنإخاللإتلعملإمنإأجلإتلماتمعجاإومعهجإ]فيمجإ
يتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1: اددإتألشخجصإتلمستفيدينإمنإدامإتلتمجسكإ
تالجتمجاي.إ

9.2 مليون 321،353
شخص

التقارير المرحلية 
شهريًا لتنفيذ المشروع

9.2 مليون 2،313 مبادرة عدد المبادرات المجتمعية المدعومة.النشاط: دعم المبادرات االجتماعية 
شخص

التقارير المرحلية 
لتنفيذ المشروع

شهريًا 

النشاط: دعم مبادرات المشاركة 
المدنية 

9.2 مليون 321،353 شخص عدد المشاركين يف مبادرات المشاركة المدنية.
شخص

التقارير المرحلية 
لتنفيذ المشروع

شهريًا 

النشاط: تعزيز االندماج بين النازحين 
داخلًيا والالجئين-العائدين. 

عدد المبادرات التي تدعم التماسك 
االجتماعي بين النازحين داخلًيا/ الالجئين-

العائدين وبين المجتمعات المضيفة.

9.2 مليون 5،151 مبادرة 
شخص

التقارير المرحلية 
لتنفيذ المشروع

شهريًا 
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الهدف الموضوعي 4 لقطاع التعافي المبكر وُسبل العيش:إتلتنسيقإلدامإتلتعجيفإتلمبكرإوتالستاجبةإلُسبلإتلعيشإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإ
تلموضوايإ3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 4,1: اددإخططإتلتعجيفإتلمبكرإوسبلإتلعيشإتلتيإتمإتاميعهجإ
وتحديثهجإوتقديمإتقجريرإبشأمهج. 

ربع سنويًاوثائق الخطة 12 خطة غير متاح

النشاط: وضع خطط االنعاش المبكر 
وسبل العيش استناًدا إىل المنطقة. 

عندما تكون وثائق الخطة 7 خططغير متاحعدد خطط االنعاش المبكر وسبل العيش
الخطط 

المنشورة 
متاحة

النشاط: جمع ومقارنة التقدم المحرز 
يف مبادرات االنعاش المبكر وسبل 

العيش. 

من الشركاء الذين قدموا معلومات تستند إىل جدول 
األسئلة األربعة )من؟ ماذا؟ أين؟ متى(

جدول األسئلة 90 شريكغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 

النشاط: استراتيجيات موضوعية 
قائمة على األدلة. 

دراسات دراستينغير متاحعدد الدراسات 
منشورة 

مخصص

قطاع التعليم 

الهدف 1 للتعليم:إزيجدةإفرصإحصولإتألطفجلإوتلشبجبإ)تلذينإتترتوحإأامجرهمإبينإ3-17اجًمج(إتلمتضررينإمنإتأل مةإالىإتلتعليمإتلرسميإوغيرإ
تلرسميإالىإمحٍوإآمنإومتكجئفإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفينإتالسترتتيايينإ1إو2[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1: اددإتألطفجلإيفإسنإتلدرتسةإتلذينإيحصلونإالىإ
تلتعليمإتلرسميإوغيرإتلرسمي.

xxxx

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد األطفال بالرعاية 
والتعليم للطفولة المبكرة. 

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 3-5 أعوام( المسجلين يف مرحلة التعليم قبل 
كز الرعاية والتعليم للطفولة المبكرة. االبتدايئ أو مرا

جدول األسئلة 31،915 طفل202،546
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: دعم توفير التعليم النظامي  
لألطفال والشباب.

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5-17 عاما( الذين تلقوا الدعم للتسجيل يف 

التعليم العام الرسمي.

جدول األسئلة 2،506،467 طفل5،069،793
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير برامج التعليم 
الرسمي لألطفال والشباب ،بما 
يشمل المتابعة وبرامج التعلم 

الذايت والتعليم التعويضي وفصول 
تعليم القراءة والكتابة والحساب

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5-17 عاما( المسجلين يف التعليم غير الرسمي 

غير المعتمد.

جدول األسئلة 793،835 طفل1،267،448
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

الهدف المحدد: تنظيم حمالت 
العودة للتعليم

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5-17عاما(.

جدول األسئلة 796،746 طفلغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا
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الهدف المحدد: توسيع وإعادة تأهيل 
الفصول الدراسية وإنشاء أخرى 
جديدة وتوسيعها وإعادة تأهيلها 

)الدائمة والمؤقتة.(

عدد الفصول الدراسية التي تم إنشاؤها أو تأسيسها 
أو إعادة تأهيلها.

18،111 فصل غير متاح
دراسي

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 3-17عاما( المستفيدين من الفصول الدراسية 

التي تم إنشائها أو تأسيسها أو إعادة تأهيلها.

جدول األسئلة 987،818 طفلغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد المدارس باألثاث 
المدرسي، بما يشمل المكاتب 

والمقاعد والسبورات المدرسية 
وأماكن األنشطة الترفيهية.

عدد المدارس أو أماكن التعلم التي تم تزويدها باألثاث 
المدرسي.

جدول األسئلة 2،464 مدرسةغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: إعادة تأهيل أو تحسين 
أو إنشاء مرافق المياه والصرف 

الصحي والنظافة التي تراعي 
الفوارق بين الجنسين واإلعاقة.

عدد المدارس أو أماكن التعلم التي تستفيد من 
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة التي تراعي 

الفوارق بين الجنسين واإلعاقة.

جدول األسئلة 3،580 مدرسةغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد المدارس بمعدات 
األمن والسالمة.

عدد المدارس أو أماكن التعلم التي تم تزويدها 
بمعدات األمن والسالمة.

جدول األسئلة 12،220 مدرسةغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد المدارس ألنظمة 
الطاقة الشمسية.

عدد المدارس أو أماكن التعلم التي تم تزويدها 
بأنظمة الطاقة الشمسية.

جدول األسئلة 269 مدرسةغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد الطالب باللوازم 
المدرسية يف أماكن التعليم الرسمية 

وغير الرسمية.

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 3-17عاما( الذين يتلقون باللوازم المدرسية.

جدول األسئلة 1،231،915 طفل4،436،069 طفل
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير الصيانة و تكاليف 
التشغيل، بما يشمل مواد التنظيف 

واألدوات المكتبية لموظفي 
المدرسة، أو الوقود للتدفئة يف أماكن 

التعلم والمدارس

عدد المدارس أو أماكن التعلم التي تستفيد من 
تكاليف الصيانة والتشغيل.

جدول األسئلة 11،753 مدرسةغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير الرسوم األقساط 
المدرسية والمنح الدراسية لألطفال.

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5-17عاما(الذين تلقوالرسوم األقساط المدرسية 

والمنح الدراسية

جدول األسئلة 61،269 طفلغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير وسائل النقل 
لألطفال ايل المدارس

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5-17عاما( الذين حصلوا على دعم النقل 

المدرسي.

جدول األسئلة 64،283 طفل633،724 طفل
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير برامج التغذية 
المدرسية لألطفال.

عدد األطفال )الفتيات/ الفتيان الذين تتراوح أعمارهم 
بين 3-17عاما( المستفيدين من برامج التغذية 

المدرسية.

جدول األسئلة 1،231،976 طفل1،901،172 طفل
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير التدريب والتعليم 
التقني والمهني للشباب يف أماكن 

التعليم الرسمية او غير الرسمية

عدد الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17عاما( 
المسجلين يف البرامج الرسمية او غير الرسمية 

للتدريب والتعليم التقني والمهني.

جدول األسئلة 132،228 شابغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى(

شهريًا
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الهدف 2 للتعليم:إتحسينإجودةإتلتعليمإتلرسميإوغيرإتلرسميإلألطفجلإوتلشبجبإ)تلذينإتترتوحإأامجرهمإبينإ3-17اجمج(إيفإبيئةإتتوفرإفيهجإتلحمجيةإ
]فيمجإيتعلقإبجلهدفينإتالسترتتيايينإ1إو2[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

النشاط: توفير التطوير المهني 
ألعضاء هيئة التدريس والعاملين 

يف مجال التعليم، بما يشمل التربية 
الوقائية والتي تركز على الطفل، 

والتعلم النشط والتعلم الذايت 
والمهارات الحياتية والمنهج الدراسي 

)ب( والرعاية والتعليم للطفولة 
المبكرة ومناهج دراسية جديدة 

والدعم النفسي االجتماعي وآليات 
اإلحالة والتعليم يف حاالت الطوارئ 

والحد األدىن من معايير الشبكة 
المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت 

الطوارئ/ المعايير الوطنية. 

 عدد المعلمين والعاملين يف مجال التعليم الذين 
تلقوا التدريب )اإلناث /الذكور(.

جدول األسئلة 100،691 موظف153،777
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تقديم الحوافر للمدرسين
وموظفي التعليم.

عدد المدرسين و موظفي التعليم )اإلناث /الذكور( 
الذين تلقوا الحوافز.

جدول األسئلة 23،513 موظف54،920
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد المدرسين ومقدمي 
الخدمات التعليمية غير الرسمية 
بوسائل التعليم يف أماكن التعلم 

الرسمية وغير الرسمية 

عدد المعلمين ومقدمي الخدمات التعليمية غير 
الرسمية الذين تلقوا وسائل التعليم يف أماكن 

التعلم الرسمية وغير الرسمية.

جدول األسئلة 20،069موظف65،904
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد المعلمين والعاملين 
يف مجال التعليم بالموارد التعليمية 
ومجموعات األدوات والتوجيهات يف 

أماكن التعلم الرسمية وغير الرسمية. 

عدد المعلمين ومقدمي الخدمات التعليمية 
)اإلناث/ الذكور( الذين تلقوا الموارد التعليمية 

ومجموعات األدوات والتوجيهات يف أماكن التعلم 
الرسمية وغير الرسمية.

جدول األسئلة 72،171 موظف87،872
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تقديم بالبرامج المدرسية 
للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال 

ببرامج الدعم النفسي واالجتماعي 
المدرسية. 

عدد األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين 
5-17عاما( المستفيدين من البرامج المدرسية 

للدعم النفسي واالجتماعي.

جدول األسئلة 1،128،548 طفل4،436،069
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تقديم بالبرامج المدرسية 
للدعم النفسي واالجتماعي 

للمعلمين ومقدمي الخدمات 
التعليمية ببرامج الدعم النفسي 

واالجتماعي المدرسية.

عدد البالغين )اإلناث/ الذكور( الذين تلقوا بالبرامج 
المدرسية للدعم النفسي واالجتماعي.

29،387 شخص 153،777
بالغ

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تقديم برامج تعليم المهارات 
الحياتية والمواطنة لألطفال يف أماكن 

التعلم الرسمية وغير الرسمية. 

عدد األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين 
5-17عاما( المستفيدين من برامج تعليم المهارات 

الحياتية والمواطنة.

جدول األسئلة 551،120 طفلغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير الكتب المدرسية 
لألطفال. 

عدد األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين 
5-17عاما( الذين حصلوا على الكتب المدرسية.

جدول األسئلة 2،238،758 طفل3،548،855
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير مواد تعليمية تكميلية 
لألطفال الملتحقين بالتعليم 

الرسمي وغير الرسمي.

عدد األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين 
3-17عاما( الذين حصلوا على الكتب المدرسية 

مواد تعليمية تكميلية أماكن التعلم الرسمية وغير 
الرسمية/ المؤقتة(.

جدول األسئلة 778،580 طفل1،584،310
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير مجموعات أو مواد 
تنمية الطفولة المبكرة لألطفال يف 

أماكن التعلم الرسمية وغير الرسمية.

عدد األطفال الذين حصلوا على مجموعات أو مواد 
تنمية الطفولة المبكرة لألطفال يف أماكن التعلم 

الرسمية وغير الرسمية.

جدول األسئلة 74،358 طفل202،546
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا
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النشاط: توفير المواد الترفيهية 
لألطفال يف أماكن التعلم الرسمية 

وغير الرسمية. 

عدد األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين 3-17عاما( 
المستفيدين من المواد الترفيهية.

جدول األسئلة 950،687 طفل2،534،896
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

الهدف التعليمي 3:إتعزيزإقدرتاإتلنظجنإوتألوسجطإتلتعليمية؛إلتوفيرإامليجاإتعليميةإيفإتلوقتإتلمنجسبإومنسقةإوقجئمةإالىإتألدلةإ)فيمجإيتعلقإ
بجلهدفإتالسترتتيايإ1[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

النشاط: بناء القدرات الفنية للجهات 
العاملة يف مجال العمل اإلنساين 

من حيث جمع البيانات الحساسة 
المتعلقة باألزمة وتحليلها ونشرها، 

والمعايير ذات الصلة، والتعليم 
يف حاالت الطوارئ، والشبكة 

المشتركة بين الوكاالت للتعليم يف 
حاالت الطوارئ، والحد األدىن من 

المعايير، و/ أو مناصرة احتياجات 
و/ أو احتياجات وحقوق األطفال يف 

سياقات األزمات. 

عدد الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين )األفراد 
الذكور و/أو اإلناث( الذين جرى تدريبهم بشأن 

السياسة العامة والتخطيط وجمع البيانات وتنسيق 
القطاعات أو الحد األدىن من معايير التعليم يف حاالت 

الطوارئ. 

جدول األسئلة 528 جهةغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: دعم أو وضع آليات لإلدارة 
والمسائلة على مستوى المدارس 

لدعم العلميات المدرسية. 

عدد روابط اآلباء والمعلمين التي تم دعمها أو 
تأسيسها. 

جدول األسئلة 2,020 رابطةغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: بناء القدريات الفنية 
للهيئات التعليمية لقيادة وتنسيق 

وإدارة ورصد قطاع التعليم. 

جدول األسئلة ××××عدد األشخاص المدربين. 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

قطاع األمن الغذائي والزراعة 

الهدف 1 لألمن الغذائي والزراعة:إتحسينإحجلةإتألمنإتليذتذإللسكجنإتلذينإتمإتقييمهمإممنإيفتقرونإ ىلإتألمنإتليذتذ،إوذلكإمنإخاللإ
تلمسجادتاإتليذتئيةإتلمنقذةإللحيجةإوتلتيإتحجفظإاليهجإ]فيمجإيتعلقإبجألهدتفإتالسترتتيايةإ1إو2[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1,1: نسبة )٪( األسر المستهدفة ذات معدل استهالك لألغذية 
100٪5.2 مليون شخصمحسن

رصد مؤشرات 
النتائج )تقرير 
مؤشرات رصد 

النتائج(

نصف سنوي

المؤشر الموضوعي  1,2 : نسبة )%( األسر المستهدفة استراتيجية محسنة 
رصد مؤشرات 100٪5.2 مليون شخصللتكيف المنخفض.

نصف سنويالنتائج

المؤشر الموضوعي 1,3 : نسبة )٪( األسر المستهدفة ذات معدل منخفض 
)تقرير مؤشرات 100٪5.2 مليون شخصللنفقات الغذائية.

نصف سنويرصد النتائج(
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األنشطة: تقديم االستجابة الطارئة لألشخاص 
المستضعفين المتضررين من األزمة، عن 
طريق مساعدات غذائية قصيرة األجل من 

خالل الطرق المناسبة.

عدد النازحين داخلًيا/ العائدين الذين 
تمت مساعدتهم يف كل جولة مقابل عدد 

النازحين داخلًيا/ العائدين.

2.7 مليون 2.7 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

جدول األسئلة غير متاحغير متاحطن متري من / قيمة األغذية الُمقدمة.
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد األشخاص الذين تم تقييمهم 
ممن يفتقرون إىل األمن الغذايئ بمساعدات 

غذائية شهرية من خالل الطرق المناسبة.

عدد األشخاص المستهدفين الذين 
يتلقون المساعدات الغذائية المنتظمة 

حسب طريقة المساعدة )الحد األدىن 
للتغطية 8 أشهر(

5.2 مليون 5.2 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

جدول األسئلة غير متاحغير متاحطن متري من / قيمة األغذية الُمقدمة.
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة بالمساعدات الغذائية التكميلية 

من خالل الطرق المناسبة )التكميلية لـ 1.2 
والمترابطة(.

عدد األشخاص المستهدفين الذين 
يتلقون األغذية التكميلية.

1.2 مليون غير متاح
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

جدول األسئلة غير متاحغير متاحطن متري من / قيمة األغذية الُمقدمة.
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير الدقيق أو الخبز مباشرًة لألَُسر 
أو المخابز.

من األشخاص المستهدفين الذين يتلقون 
الدقيق أو الخبز.

1.5 مليون غير متاح
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

طن متري من / قيمة الدقيق أو الخبز 
الُمقدم.

جدول األسئلة غير متاحغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا

طن متري من / قيمة الدقيق أو الخبز 
الُمقدم.

جدول األسئلة غير متاحغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى؟(

شهريًا
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الهدف 2 لألمن الغذائي والزراعة:إدامإتالاتمجدإتلذتيتإلألسرإتلمتضررةإمنإخاللإحمجيةإوبنجءإتألصولإتإلمتججيةإوتستعجدةإأوإ ياجدإفرصإتوليدإ
تلدخل،إإلمقجذإتلحيجةإوتلحفجظإاليهج.إ]فيمجإيتعلقإبجألهدتفإتالسترتتيايةإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 2,1 : مسبةإ)إ%(إتألسرإتلمستهدفةإذتاإتالسترتتيايةإتلسلبيةإ
للتكيفإمعإُسبلإتلعيش.

1 مليون أسرة1 مليون أسرة

رصد مؤشرات 
النتائج )تقرير 
مؤشرات رصد 

النتائج(

نصف سنوي

النشاط: توزيع المدخالت الزراعية 
مثل البذور واألسمدة والمبيدات 
والمعدات، وتقديم التدريب ذي 

الصلة.

عدد األَُسر المستهدفة التي تلقت المدخالت الزراعية 
والتدريبات كنسبة  ٪ من المُخطط حسب المنهجية.

جدول األسئلة 700 ألف أسرة700 ألف أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

كمية )كج( من البذور الموزعة حسب المحاصيل 
)الحبوب والدرنات والبقول والخضروات(.

جدول األسئلة غير متاحغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

النشاط: توفير الحصص الغذائية 
المتعلقة بالحماية لألسر األشد 
ضعًفا العاملة يف مجال الزراعة.

عدد األَُسر التي تلقت الحصص الغذائية المتعلقة 
بالحماية إىل جانب المدخالت الزراعية.

جدول األسئلة 150 ألف أسرة150 ألف أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

األنشطة: دعم اإلنتاج الغذايئ 
صغير النطاق )زراعة البساتين، 

إنتاج البيض واللحوم من الدجاج، 
والبساتين التجارية(.

عدد األُسر المستهدفة التي تلقت  مجموعة صغيرة 
النطاق من مواد اإلنتاج الغذايئ حسب المنهجية 

والكمية موزعة حسب النوع.

جدول األسئلة 200 ألف أسرة200 ألف أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

النشاط: توفير الحصص الغذائية 
المتعلقة بالحماية لألسر األشد 

ضعًفا العاملة يف الزراعة.

عدد األَُسر التي تتلقى الحصص الغذائية المتعلقة 
بالحماية إىل جانب اإلنتاج الغذايئ محدود النطاق.

جدول األسئلة 150 ألف أسرة150 ألف أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

النشاط: دعم بناء وحماية األصول 
)الثروة الحيوانية الصغيرة وتوزيع 

العلف الحيواين(، بما يشمل أنشطة 
االستعداد لفصل الشتاء، وتوفير 

التدريب ذي الصلة.

عدد األَُسر المستهدفة التي حصلت على رؤوس 
الماشية حسب طريقة المساعدة.

جدول األسئلة 500 ألف أسرة500 ألف أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

جدول األسئلة غير متاحغير متاحعدد الحيوانات الموزعة حسب طريقة المساعدة.
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

جدول األسئلة غير متاحغير متاحكمية )كج( العلف الحيواين الُمَوزَّع.
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

النشاط: توفير العالج الطارئ 
للماشية والتدريب بشأن الخدمات 

البيطرية، بما يشمل االخصائيين 
المحليين يف مجال صحة الحيوان.

عدد مريبِّ الماشية المستهدفين الذين تمت 
مساعدتهم.

جدول األسئلة 200 ألف أسرة200 ألف أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

عدد الحيوانات التي تلقت عالج /لقاحات حسب 
طريقة المساعدة.

جدول األسئلة غير متاحغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

النشاط: دعم األنشطة المولدة 
للدخل، بما يشمل التدريب المهني.

عدد األسر المستهدفة المدعومة باألنشطة 
والتدريبات المولدة للدخل، حسب طريقة المساعدة.

جدول األسئلة 200 ألف أسرة200 ألف أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا
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الهدف 3 لألمن الغذائي والزراعة:إتحسينإقدرةإتلماتمعجاإتلمحليةإالىإتلحفجظإالىإُسبلإمعيشةإتألسرإمنإخاللإتحسينإتلروتبطإمعإسلسلةإ
تلقيمةإانإطريقإ صالح/إبنجءإتلهيجكلإتألسجسيةإتإلمتججية،إوكذلكإخدمجاإتلدام،إوتإلمذترإتلمبكر،إوأمظمةإتلحدإمنإمخجطرإتلكوترثإ]فيمجإيتعلقإبجألغرتضإ

تالسترتتيايةإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1 : مسبةإ)إ%(إتألسرإتلمستهدفةإذتاإتالسترتتيايةإتلسلبيةإ
للتكيفإمعإُسبلإتلعيش.

300 ألف أسرة300 ألف أسرة

رصد مؤشرات 
النتائج )تقرير 
مؤشرات رصد 

النتائج(

نصف سنوي

النشاط: دعم إعادة تأهيل الهياكل 
األساسية االقتصادية/ اإلنتاجية من 

خالل الطرق المناسبة، بما يشمل 
قنوات المياه وأنظمة الري واألسواق 

ومرافق التخزين والمخابز.

عدد األشخاص المستفيدين من البنى التحتية 
االقتصادية / اإلنتاجية  التي جرى إصالحها.

شهريًا غير متاحغير متاحغير متاح
كمي( )ترا

عدد األشخاص المستفيدين من الهياكل األساسية 
االقتصادية التي جرى إصالحها.

جدول األسئلة 200 ألف أسرة200 ألف أسرة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

النشاط: إنشاء/ تعزيز القدرات 
لتوفير الخدمات األساسية 

للمجتمعات المحلية، بما يشمل 
اإلنذار المبكر وأنظمة الحد من 

مخاطر الكوارث.

شهريًا غير متاحغير متاحغير متاحعدد الفنيين المدربين.
كمي( )ترا

شهريًا غير متاحغير متاحغير متاحعدد الخدمات األساسية المدعومة.
كمي( )ترا

جدول األسئلة 100 ألف أسرة100 ألف أسرةعدد األشخاص المستفيدين من الخدمات األساسية.
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا 
كمي( )ترا

قطاع الصحة 

الهدف 1 للصحة:إزيجدةإفرصإحصولإتلفئجاإتلسكجميةإتألكثرإضعًفجإوتلمحتججينإالىإخدمجاإصحيةإ مسجميةإمنسقةإومنقذةإللحيجةإوتلحفجظإاليهجإ]فيمجإ
يتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ1[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1: اددإتإلجرتءتاإتلطبيةإلكلإشخصإمحتججإللمسجادةإيفإ
تلسنةإ)تإلجمجيلإلاميعإتلمؤشرتاإتلرئيسيةإللنشجطإ1.1(.

12.0 مليون شخص

1.9 إجراء 
األشخاص 

المستهدفون 
ذو االحتياجات 

الماسة: 1.9

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى(

سنوي

المؤشر الموضوعي 1,2:إمتوسطإاددإزيجرتاإتلراجيةإتلمسبقةإإللوالدةإ)ANC(إ
483،000 امرأة حامللكلإتمرأةإحجمل

4.00 زيارة 
متعلقة بالرعاية 
المسبقة للوالدة 

األشخاص 
المستهدفون 

ذو االحتياجات 
الماسة: 4.0

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

سنوي
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النشاط: تقديم خدمات الرعاية 
الصحية األساسية األولية والثانوية، 

بما يشمل رعاية المصابين 
بصدمات، والرعاية التوليدية الطارئة 

ورعاية المواليد، واإلحالة.

عدد االستشارات يف العيادات الخارجية )باستثناء 
استشارات الصحة النفسية والصدمات وإعادة 

التأهيل الجسدي(.

21 مليون 12.0 مليون شخص
استشارة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

925،000 غير متاحعدد االستشارات المدعومة للمصابين بالصدمات.
استشارة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

االستشارات المدعومة للمصابين بالصدمات 
المتعلقة باألعمال العدائية.

جدول األسئلة غير متاحغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

3.1 مليون )15 ٪ عدد االستشارات المدعومة الخاصة بالصحة النفسية.
من السكان(

 300،000
استشارة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد الجلسات المدعومة المتعلقة بإعادة التأهيل 
الجسدي.

3.1 مليون* )15 ٪ 
من السكان(

جدول األسئلة 300،000 جلسة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد عمليات الوالدة الطبيعية التي أجراها قابالت 
ذوي خبرة.

145،000 والدة 483،000 امرأة حامل
طبيعية

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

121،250 )25 ٪ من عدد عمليات الوالدة القيصرية المدعومة.
النساء الحوامل(

85،000 والدة 
قيصرية

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد الحاالت التي تمت إحالتها للعالج التخصصي 
)بين مستويات الرعاية داخل سورية، وعبر خطوط 

القتال وعبر الحدود(.

جدول األسئلة 200،000 حالةغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تقديم خدمات التحصين 
الروتينية لجميع األطفال دون سن 

عام واحد.

عدد األطفال دون سن عام واحد الذين تلقوا جرعات 
اللقاح الثاليث البكتيري أو اللقاح الخماسي التكافؤ 

)البرنامج الوطني(.

546،250 طفل 575،000 طفل
)95 ٪ من 

األطفال(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األطفال دون سن العامين الذين تلقوا لقاح 
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية.

546،250 طفل 575،000 طفل
)95 ٪ من 

األطفال(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: توفير الرعاية المسبقة  
للوالدة.

483،000 امرأة حامل عدد زيارات الرعاية السابقة للوالدة.
)النساء يف سن 

اإلنجاب(

جدول األسئلة 966،000 زيارة
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تزويد المرافق الصحية 
باألدوية األساسية والمستلزمات 

الطبية.

عدد الدورات العالجية التي قدمتها الجهات الفاعلة 
يف األمم المتحدة للمرافق الصحية )العالج الدوايئ 

لمرض واحد، وإجراء طبي واحد مثل الغسيل 
الكلوي(.

13.5 مليون دورة 12 مليون شخص
عالجية

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: رصد العنف الموجه ضد 
مرافق الرعاية الصحية وتقديم 

تقرير بشأن ذلك.

جدول األسئلة غير متاحغير متاحعدد الهجمات المعلنة ضد مرافق الرعاية الصحي.
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا
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النشاط: تنسيق االستجابة الصحية 
اإلنسانية.

عدد اجتماعات تنسيق قطاع الصحة المنعقدة عبر 
كز االستجابة. مرا

جدول األسئلة 40 اجتماعغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد التقييمات المكتملة للقطاع الصحي التي تم 
إجراؤها وتحليلها.

جدول األسئلة 25 تقييمغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

الهدف 2 للصحة:إتعزيزإقدرةإقطجعإتلصحةإالىإتالستعدتدإلتفشيإتألمرتضإوتلكشفإانهجإوتالستاجبةإلهجإيفإتلوقتإتلمنجسبإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإ
تالسترتتيايإ1[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 2,1 : إ%إمنإتلتنبيهجاإتلمتعلقةإبجألمرتضإتلتيإتمإتحققإمنهجإ
يفإغضونإ72إسجاةإمنإتحديدهج.

12.0 مليون شخص

95 ٪ األشخاص 
المستهدفون 

ذو االحتياجات 
الماسة: 95 ٪

الشبكة 
الموحدة 

لإلنذار المبكر 
واالستجابة/ 
بيانات شبكة 
اإلنذار المبكر 

واالستجابة

ربع سنوي

النشاط: توسيع نطاق القدرة على 
تقديم التقارير بالنسبة بأنظمة 

اإلنذار المبكر.

الشبكة 95 ٪ مواقع رصد12.0 مليون شخص ٪ من مواقع الرصد التي تقدم تقارير رصد أسبوعية.
الموحدة 

لإلنذار المبكر 
واالستجابة/ 
بيانات شبكة 
اإلنذار المبكر 

واالستجابة

شهريًا

النشاط: تعزيز القدرة على عزيز 
القدرة على التحقيق يف تفشي 

األمراض والكشف عنها. التحقيق 
يف حاالت تفشي األمراض والكشف 

عنها.

عدد المختبرات المرجعية المدعومة للكشف عن 
واألمراض التي يمكن أن تتحّول إىل أوبئة.

الشبكة 5 معامل12.0 مليون شخص
الموحدة 

لإلنذار المبكر 
واالستجابة/ 
بيانات شبكة 
اإلنذار المبكر 

واالستجابة

ربع سنوي

النشاط: دعم الهيئات الصحية 
للقيام باالستجابة لتفشي األمراض 

يف الوقت المناسب.

تمت االستجابة لنسبة  ٪ من حاالت تفشي األمراض 
يف غضون 96 ساعة من تحديدها.

95 ٪ حاالت 12.0 مليون شخص
تفشي

الشبكة 
الموحدة 

لإلنذار المبكر 
واالستجابة/ 
بيانات شبكة 
اإلنذار المبكر 

واالستجابة

ربع سنوي
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الهدف 3 للصحة:إتعزيزإقدرةإتلنظجنإتلصحيإلدامإتستمرتريةإتلراجية،إودامإقدرةإتلماتمعجاإتلمحليةإالىإتلصمود،إوتالستاجبةإلتحركجاإتلنج حينإ
دتخلًيجإوتلتييرتاإيفإتلسيجقإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1 : مسبةإتلعجملينإتألسجسيينإيفإماجلإتلصحةإ)تألطبجءإ
وتلقجبالاإوتلممرضجا(إبجلنسبةإلكلإ10،000إمسمة.

12.0 مليون شخص

 10،000 /24
األشخاص 

المستهدفون 
ذو االحتياجات 

الماسة: 24/ 
10،000

نظام توافر 
الموارد 
المتاحة 

والخدمات 
الطبية 

)هيرامس - 
)HeRAMS

ربع سنوي

المؤشر الموضوعي3,2 : مسبةإتلمرتفقإتلصحيةإتلعجملةإبكجملإطجقتهجإوتلتيإ
تقدنإخدمجاإتلراجيةإتلصحيةإتألوليةإلكلإ10000إمسمة.

12.0 مليون شخص

 10،000 /0.5
األشخاص 

المستهدفون 
ذو االحتياجات 
الماسة: 0.5/ 

10،000

نظام توافر 
الموارد 
المتاحة 

والخدمات 
الطبية 

)هيرامس - 
)HeRAMS

ربع سنوي

النشاط: تعزيز قدرة مقدمي 
الرعاية الصحية والعاملين يف 

مجال الرعاية الصحية المجتمعية 
لتقديم الخدمات الصحية 

األساسية.

عدد موظفي الرعاية الصحية المدربين/ الذين تم 
إعادة تدريبهم على الموضوعات الصحية المختلفة.

14،500 عامل غير متاح
يف مجال الرعاية 

الصحية

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى(

شهريًا

عدد والعاملين يف مجال الرعاية الصحية المجتمعية 
المدربين/ الذين تم إعادة تدريبهم على الموضوعات 

الصحية المختلفة.

3،500 عامل غير متاح
يف مجال 

الرعاية الصحية 
المجتمعية

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: زيادة إمكانية الوصول إىل 
الخدمات الصحية من خالل إنشاء 

مرافق صحية وظيفية ووحدات 
طبية متنقلة ودعم اإلحالة.

نظام توافر 235 مرفق صحي473 مرفق صحيعدد المرافق الصحية التي تم تجديدها أو إصالحها.
الموارد 
المتاحة 

والخدمات 
الطبية 

)هيرامس - 
)HeRAMS

ربع سنوي

عدد الوحدات الطبية المتنقلة التشغيلية، بما يشمل 
الفرق الطبية.

230 وحدة طبية 11.4 مليون شخص
متنقلة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

250 سيارة 11.4 مليون شخصعدد سيارات اإلسعاف قيد العمل.
إسعاف

/ أداة تتبع 
سيارات 
اإلسعاف

شهريًا

*يستخدم قطاع الصحة معدل انتشار عالمي لحاالت اإلعاقة ُيقدَّر بنسبة 15 ٪ مع اإلقرار بأن التقييمات التي أُجريت مؤخرا ُتشير إىل معدالت مرتفعة تصل إىل 27 ٪. 
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قطاع التغذية 

الهدف 1 للتغذية:إحمجيةإوتعزيزإخدمجاإتلتيذيةإتلمنقذةإللحيجةإلألنإوتلطفلإتلمقدمةإللنسجءإتلحوتملإوتلمرضعجاإوتألطفجلإتلصيجرإتلذينإيحصلونإ
الىإخدمجاإتلتيذيةإتلخجصةإبجلرضعإوتألطفجلإيفإحجالاإتلطوترئ،إوتدخالاإتلتيذيةإبجلميذيجاإتلدقيقة،إودامإتيذيةإتألمهجا.إ]فيمجإيتعلقإبجألغرتضإ

تالسترتتيايةإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1: يحصلإاددإتلفتيجاإوتلفتيجنإدونإسنإتلخجمسةإ
وتلنسجءإتلحوتملإوتلمرضعجاإالىإتلخدمجاإتلوقجئيةإتلمنقذةإللحيجةإلدامإتيذيةإ

تألنإوتلطفل.
3.0 مليون طفل4.6 مليون طفل

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )قطاع 

التغذية(

ربع سنوي

النشاط: توفير تسهيالت 
واستشارات فردية مجتمعية بشأن 
ممارسات تغذية األمهات واألطفال 

والرّضع التي أوصت بها منظمة 
الصحة العالمية.

عدد النساء الحوامل ومقدمو الرعية لألطفال دون 
سن العامين يتلقون االستشارة الفردية بشأن التغذية 
المناسبة لألطفال والرّضع يف حاالت الطوارئ وتغذية 
األمهات. مصنفين حسب )حامل/ من عمر يوم واحد 
حتى ستة أشهر/ من عمر ستة إىل اثني عشر شهًرا/ 
من عمر اثني عشر شهًرا حتى أربعة وعشرين شهًرا، 

وحسب النوع االجتماعي(.

766،932 مقدم 
رعاية

825،927 مقدم 
رعاية

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

النشاط: فحص النساء الحوامل 
والمرضعات ومقدمي الرعاية 

لألطفال من سن يوم واحد وحتى 
24 شهًرا للكشف عن الصعوبات 

التي تواجه تغذية الرّضع.

عدد مقدمي الرعاية األولية والثانوية الذين شملهم 
فحص تغذية األطفال والرّضع يف حاالت الطوارئ.

1،179،896 مقدم 
رعاية

568،865 مقدم 
رعاية

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

النشاط: دعم االلتزام باإلجراءات 
التشغيلية الموحدة لتوفير بدائل 

لبن األم الخاصة بمنظمة كامل 
سورية.

عدد الجهات الشريكة التي تلقت توجيها بشأن 
باإلجراءات التشغيلية الموحدة.

جدول األسئلة 32 شريك32 شريك
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

النشاط: تقديم مكمالت المغذيات 
الدقيقة للنساء الحوامل واألطفال.

عدد الفتيان والفتيات )يف الفئة العمرية 6 – 59 
شهًرا( ممن تلقوا مكمالت المغذيات الدقيقة )مثل 
مسحوق المغذيات الدقيقة المتعدَّدة وما إىل ذلك( 

لمدة أربعة أشهر من جانب القطاع.

1،119،211 طفل )6 
– 59 شهًرا(

783،447 طفل 
)6 – 59 شهًرا(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

عدد النساء الحوامل والمرضعات الاليت تلقين 
المغذيات الدقيقة، بما يشمل أقراص الحديد 

وحامض الفوليك والمغذيات الدقيقة لمدة ستة 
أشهر من جانب القطاع.

766،932 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

536،582 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

النشاط: توفير مواد غذائية 
متخصصة )المكمالت الغذائية 

 ،)LNS المبنية على الدهون
لألطفال من سن 6 إىل 36 شهًرا 
للوقاية من حاالت سوء التغذية 

الحاد.

عدد الفتيان والفتيات من سن 6 إىل 36 شهًرا ممن 
حصلوا على المكمالت الغذائية المبنية على الدهون 

لمدة ثالثة أشهر.

1،119،211 طفل )6 
– 59 شهًرا(

579،862 طفل 
)6 – 59 شهًرا(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

النشاط: تقديم البسكويت عايل 
الطاقة لألطفال النازحين مؤخًرا من 
عمر 6 إىل 59 شهًرا للوقاية من سوء 

التغذية الحاد.

عدد الفتيان والفتيات النازحين مؤخًرا من عمر 6 إىل 
59 شهًرا الذين حصلوا على البسكويت عايل الطاقة 

لمدة أسبوعين.

682،354 طفل )6 – 
59 شهًرا(

339،386 طفل 
)6 – 59 شهًرا(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا
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النشاط: تقديم البسكويت عايل 
الطاقة لألمهات النازحات مؤخًرا 
للوقاية من سوء التغذية الحاد.

عدد النساء الحوامل والمرضعات النازحات مؤخًرا 
الاليت حصلن على البسكويت عايل الطاقة لمدة 

أسبوعين.

321،108 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

117،149 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

النشاط: دعم تحسين التنوع الغذايئ 
للنساء الحوامل ولألطفال من سن 
6 – 24 شهًرا من خالل والتدخالت 

القائمة على السوق والدعم العيني.

عدد النساء الحوامل والمرضعات المسجالت يف 
التدخالت القائمة على السوق أو الدعم العيني أثناء 

تعزيز التنوع الغذايئ.

766،932 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

60،000 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى( )كامل 

سورية(

شهريًا

عدد األمهات الاليت حصلن على خدمات التغذية 
المتكاملة/ األمن الغذايئ وًسبل العيش لدعم التنوع 

الغذايئ.

جدول األسئلة 1،000 أم214،7410 أم
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

الهدف 2 للتغذية:إتحسينإ مكجميةإتلوصولإبشكلإمتسجوإ ىلإخدمجاإتلتيذيةإتلعالجيةإمنإخاللإتحديدإحجالاإسوءإتلتيذيةإتلحجدةإللنسجءإتلحوتملإ
وتلمرضعجاإوتلفتيجنإوتلفتيجاإدونإسنإ59إشهًرتإو حجلتهجإومعجلاتهجإبصورةإمنهايةإويفإتلوقتإتلمنجسبإ]فيمجإيتعلقإبجألغرتضإتالسترتتيايةإ1إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 2,1 : اددإتلنسجءإتلحوتملإوتلمرضعجاإوتلفتيجاإوتلفتيجنإ
دونإسنإ59إشهًرتإتمتإمعجلاتهمإمنإسوءإتلتيذيةإتلحجدإيفإخدمجاإتإلدترةإ

.)CMAM(تلماتمعيةإلسوءإتلتيذيةإتلحجدإ

129،537 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

129،537 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

ربع سنوي

كتشاف وإحالة  النشاط: ضمان ا
حاالت سوء التغذية الحاد يف وقت 

مبكر.

عدد الفتيان والفتيات )6 – 59 شهًرا( جرى 
فحصهم الكتشاف مستويات سوء التغذية لديهم.

2،238،422 طفل )6 
– 59 شهًرا(

1566895 طفل 
)6 – 59 شهًرا(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ متى( 
)كامل سورية(

شهريًا

عدد النساء الحوامل والمرضعات الاليت جرى 
فحصهن الكتشاف مستويات سوء التغذية لديهن.

766،923 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

635،846 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

النشاط: ضمان التغطية الكافية 
لعالج سوء التغذية الحاد لألطفال 

والحوامل والمرضعات.

حصول عدد الفتيان والفتيات )6 – 59 شهًرا( 
المصابين بسوء التغذية الحاد متوسط الشدة على 

العالج.

66،213 طفل )6 – 
59 شهًرا(

66،213 طفل )6 
– 59 شهًرا(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

حصول عدد الفتيان والفتيات )6 – 59 شهًرا( 
المصابين بسوء التغذية الحاد غير المعّقد على 

العالج.

21،449 طفل )6 – 
59 شهًرا(

21،449 طفل )6 
– 59 شهًرا(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

حصول عدد الفتيان والفتيات )6 – 59 شهًرا( 
المصابين بسوء التغذية الحاد الشديد والمشاكل 

الصحية على العالج.

4،290 طفل )6 – 
59 شهًرا(

4،290 طفل )6 – 
59 شهًرا(

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

حصول عدد النساء الحوامل والمرضعات 
المصابين بسوء التغذية الحاد متوسط الشدة على 

العالج.

50،998 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

37،585 من 
النساء الحوامل 

والمرضعات

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا
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النشاط: تقديم خدمات ذات نوعية 
كز اإلدارة المجتمعية  جيدة يف مرا

لسوء التغذية الحاد.

 ٪ من المرافق التي تقدم خدمات اإلدارة 
المجتمعية لسوء التغذية الحاد التي تلبي معايير 

مشروع أسفير.

جدول األسئلة 95 95٪ ٪
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

النشاط: تقديم الخدمات األساسية 
الميا والصرف الصحي والنظافة يف 
المواقع الخاصة باإلدارة المجتمعية 

لسوء التغذية الحاد.

 ٪ من مرافق التغذية المزودة بخدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة )مرافق التغذية هي 

مرافق صحية تقدم خدمات التغذية(.

جدول األسئلة 60 60٪ ٪
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟( )كامل 

سورية(

شهريًا

الهدف 3 للتغذية:إتحسينإ مكجميةإتلوصولإبشكلإمتسجوإ ىلإخدمجاإتلتيذيةإتلعالجيةإمنإخاللإتحديدإحجالاإسوءإتلتيذيةإتلحجدةإللنسجءإتلحوتملإ
وتلمرضعجاإوتلفتيجنإوتلفتيجاإدونإسنإ59إشهًرتإو حجلتهجإومعجلاتهجإبصورةإمنهايةإويفإتلوقتإتلمنجسبإ]فيمجإيتعلقإبجألغرتضإتالسترتتيايةإ1إو3[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1 : اددإتلفتيجاإوتلفتيجنإدونإسنإتلخجمسةإوتلنسجءإ
تلحوتملإوتلمرضعجاإممنإيحصلنإالىإخدمجاإدامإتيذيةإتألنإوتلطفلإ

تلمنقذةإللحيجة.
3.0 مليون طفل4.6 مليون طفل

جدول األسئلة األربعة 
)من؟ ماذا؟ أين؟ 

متى؟( )كامل سورية(
ربع سنوي

األنشطة: ضمان التنسيق الفعال 
على المستويين الوطني ودون 

الوطني.

عدد اجتماعات التنسيق بين المجموعات 
على المستويين الوطني ودون الوطني.

ربع سنويمحاضر االجتماعات72 اجتماعغير متاح

عدد الدراسات االستقصائية المكتملة لرصد 
أداء التنسيق بين المجموعات.

2 دراسة غير متاح
استقصائية

ربع سنويمحاضر االجتماعات

عدد الفرق االستشارية االستراتيجية الوظيفية 
على المستويين الوطني والمركزي.

2 فرق عمل غير متاح
استشارية

تقرير رصد أداء 
التنسيق بين 
المجموعات.

سنوي

النشاط: ضمان وجود قدرة كافية 
على التنفيذ على المستويين 

الوطني ودون الوطني.

عدد فرق العمل التقنية الوظيفية على 
المستوى الوطني.

اإلطار المرجعي 8 فرق عمل فنيةغير متاح
لمحاضر اجتماعات 

فرق العمل 
االستشارية 

االستراتيجية.

ربع سنوي

عدد موظفي الصحة والتغذية المدربين على 
تغذية األطفال والرّضع.

اإلطار المرجعي 2،326 موظف3،600 موظف
لمحاضر اجتماعات 
فرق العمل الفنية 

االستراتيجية.

ربع سنوي

عدد موظفي الصحة والتغذية المدربين على 
اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد، بما 
يشمل إرشادات رعاية المرضى الداخليين.

جدول األسئلة األربعة 1،00 موظف2،700 موظف
)من؟ ماذا؟ أين؟ 

متى؟( )كامل سورية(

شهري

عدد موظفي الصحة والتغذية المدربين على 
الدراسات االستقصائية/ المراقبة.

جدول األسئلة األربعة 65 موظف100 موظف
)من؟ ماذا؟ أين؟ 

متى؟( )كامل سورية(

شهري

عدد موظفي الصحة والتغذية المدربين على 
تنسيق مجموعة التغذية.

جدول األسئلة األربعة 10 موظفين10 موظفين
)من؟ ماذا؟ أين؟ 

متى؟( )كامل سورية(

شهري

النشاط: توفير معلومات غذائية 
موثوقة وعالية الجودة يف الوقت 

الفعلي متاحة لدعم اتخاذ قرارات 
البرنامج.

عدد النواحي التي تشملها عملية مراقبة 
التغذية.

جدول األسئلة األربعة 270 ناحيةغير متاح
)من؟ ماذا؟ أين؟ 

متى؟( )كامل سورية(

شهري

عدد الدراسات االستقصائية والتقييمات 
والدراسات التي أُجريَت.

ربع سنويتقارير الدراسة4 دراساتغير متاح

النشاط: ضمان خطوط إمدادات 
غذائية مستدامة وعالية الجودة 

ومضمونة.

عدد النواحي التي تتزود من اإلمدادات 
الغذائية ألكثر من أسبوع.

جدول األسئلة األربعة 0 ناحيةغير متاح
)من؟ ماذا؟ أين؟ 

متى؟( )كامل سورية(

شهري
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قطاع المأوى والمواد غير الغذائية 

الهدف 1 للمأوى والمواد غير الغذائية:إتوفيرإتلدامإتلمنقذإللحيجةإوتلذيإيحجفظإاليهجإللمأوىإوتلموتدإغيرإتليذتئيةإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإ
تالسترتتيايإ1[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1: :إتألسرإتلمستهدفةإتلمتضررةإمنإتأل مة،إبمجإيفإذلكإ
تلكإتلموجودةإيفإتلماتمعجاإتلتيإتفتقرإتىلإتلخدمجا،إتلبيإتحتيجججتهجإتألسجسيةإ

وتلضروريةإمنإتلموتدإغيرإتليذتئية
4.3 مليون أسرة3.4 مليون أسرة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

المؤشر الموضوعي 1,2 : تألشخجصإتلمستهدفونإمحميونإمنإتلظروفإتلاويةإ
تلموسمية.

2.7 مليون 3.4 مليون شخص
شخص

مستجدات 
االستعداد 

لفصل الشتاء

شهريًا )خالل 
الشتاء(

المؤشر الموضوعي 1,3 : يتمإتزويدإتألسرإتلمستهدفةإتلمتضررةإمنإتأل مةإبدامإ
تلمأوىإتلمنقذإللحيجةإوتلمستدتنإيفإتلوقتإتلمنجسبإ)مأوىإمتوسطإتألجلإ/إ

مؤقت(إ،إبمجإيفإذلكإأولئكإتلذينإهمإيفإحجلةإمزوحإمطولإوتلعجئدينإوتلالجئينإ
تلفلسطينيينإ

0.16 مليون أسرة1.14 مليون أسرة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تقديم المأوى والمواد 
غير الغذائية األساسية والضرورية، 
مثل المراتب واألغطية البالستيكية 

والبطانيات والصفائح وأدوات 
المطبخ ومصابيح تعمل بالطاقة 
الشمسية، بما يشمل التدخالت 
القائمة على السوق لهذه المواد.

عدد األشخاص الذين جرى تلبية احتياجاتهم 
األساسية والضرورية.

4.3 مليون 3.4 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تقديم المساعدة من حيث 
المأوة المواد غير الغذائية التكميلية 
والموسمية، مثل المالبس الشتوية 
والوقود وتحسينات المأوى الخاصة 

بالشتاء والمساعدات الخاصة 
بالفيضانات/ فصل الصيف، بما 

يشمل التدخالت القائمة على 
السوق لهذه المواد.

عدد األشخاص الذين جرى تلبية احتياجاتهم من 
المواد غير الغذائية التكميلية والموسمية.

2.6 مليون 3.4 مليون شخص
شخص

مستجدات 
موسمية

شهريًا )خالل 
الموسم(

عدد األشخاص الذين جرى تلبية احتياجاتهم 
الموسمية المتعلقة بالمأوى يف حاالت الطوارئ.

مستجدات 167،150 شخص5.7 مليون شخص
موسمية

شهريًا )خالل 
الموسم(

النشاط: توفير المأوى يف حاالت 
الطوارئ، على سبيل المثال تركيب 
الخيام يف المخيمات ومواقع العبور 

والتجمعات العشوائية إىل جانب 
البنية التحتية الخاصة بها وتوزيع 

مواد وأدوات المأوى يف حاالت 
الطوارئ وتقديم مساعدات لدفع 

اإليجار، بما يشمل التدخالت القائمة 
على السوق لهذه المواد.

عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدات المتمثلة يف 
الخيام.

جدول األسئلة 72،945 شخص5.7 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدات المتمثلة يف 
الخيام إىل جانب البنية التحتية ذات الصلة.

جدول األسئلة 533،000 شخص5.7 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى(

شهريًا

عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدات المتمثلة يف 
توزيع/ تركيب المواد/ المجموعات الخاصة بالمأوى 

يف حاالت الطوارئ.

جدول األسئلة 810،028 شخص5.7 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين تلقوا مساعدات لدفع اإليجار 
)سواء إيجار مجاين أو إيجار نقدي أو إعانة(.

جدول األسئلة 23،000 شخص5.7 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا
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كز الجماعية  النشاط: إصالح المرا
والمالجئ المؤقتة، بما يشمل 
التدخالت العينية القائمة على 

السوق واإلصالحات الهيكلية وما 
إىل ذلك.

عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدات المتمثلة يف 
كز الجماعية. إصالح المرا

جدول األسئلة 107،870 شخص5.7 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدات المتمثلة يف 
تجهيز المباين غير المكتملة.

جدول األسئلة 37،690 شخص5.7 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

الهدف 2 للمأوى والمواد غير الغذائية:إدامإتلبيئةإتلتمكينيةإيفإماجلإتلحمجيةإوتلتمجسكإتالجتمجايإانإطريقإتحسينإظروفإتلسكنإوتلُبنىإ
تلتحتيةإتلماتمعية/إتلعجمةإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ3[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 2,1 : زيجدةإتلمخزونإتلسكنيإتلمالئمإتلمتجحإلألسر
0.32 مليون 1.14 مليون أسرةوتلماتمعجاإتلمحليةإتلمستهدفةإ

أسرة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

المؤشر الموضوعي 2.2: زيجدةإقدرتاإأصحجبإتلمصلحةإوتلشركجءإتلمعنيينإ
بجلمأوى/إتلموتدإغيرإتليذتئية.

غير متاح
4،686 من 

أصحاب 
المصلحة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: دعم اإلصالح/ التأهيل 
المستدام للمساكن والمرافق 

والبنية التحتية المجتمعية/العامة 
للمالكين/ المستأجرين/ العائدين/ 

العائالت المضيفة )ُيمكن أن يشمل: 
المواد والتدخالت القائمة على 

السوق واألجر مقابل العمل والعمالة 
وما إىل ذلك(.

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم عن طريق 
إصالح المنازل المتضررة.

281،620 5.7 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم عن طريق 
توفير المأوى شبه الدائم.

1.3 مليون 5.7 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم عن طريق 
إصالح/ تأهيل المرافق والبنى التحتية المجتمعية/ 

العامة.

جدول األسئلة 14،200 شخص5.7 مليون شخص
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: تدريب أصحاب الصلة  
بشأن القدرة على الصمود والمهارات 
والقدرات المتعلقة بالمأوى/ المواد 
غير الغذائية التي تركز على الجودة.

عدد الجهات الفاعلة المدربة المعنية بالمأوى/ المواد 
غير الغذائية.

4،686 من غير متاح
الجهات الفاعلة

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا
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قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 

الهدف 1 المياه والصرف الصحي والنظافة:إتقديمإتلدامإألمظمةإ دترةإتلميجهإومرتفقإتلصرفإتلصحي/إميجهإتلصرفإتلصحيإوتلمخلفجاإ
تلصلبة؛إلضمجنإخدمجاإمنتظمةإلألشخجصإتلمتضررينإيفإسوريةإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1: تلعددإتلتقديريإلألشخجصإتلذينإتحسنإوصولهمإ ىلإ
خدمجاإتلميجهإوتلصرفإتلصحيإوإتلنهوضإبجلنظجفةإمتياةإلإلصالحإو اجدةإتلتأهيلإ

وتلدامإتلتشييليإلشبكجاإتلميجهإوتلصرفإتلصحيإوإوضعإخططإسالمةإتلميجهإ
10.7 مليون 10.7 مليون شخص

شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

المؤشر الموضوعي1,2 : اددإتألشخجصإتلذينإحصلوتإالىإميجهإصجلحةإللشربإ
متياةإتوفيرإمطهرتاإتلميجهإ

15.5 مليون 20.4 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

النشاط: إصالح وتأهيل شبكات  
المياه.

عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية 
الوصول إىل المياه نتيجًة إلصالح تأهيل أنظمة 

المياه.

6.0 مليون 8.6 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

النشاط: دعم ضمان جودة المياه 
وتشغيل وصيانة أنظمة إمدادات 

المياه.

عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية 
الوصول إىل المياه بسبب توفير المواد المطهرة 

للمياه.

15.5 مليون 20.4 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية 
الوصول إىل المياه من خالل دعم تشغيل وصيانة 

أنظمة المياه.

2.0 مليون 2.5 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية 
الوصول إىل المياه من خالل وضع خطط لسالمة 

المياه.

1.0 مليون 955،187 شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

النشاط: إصالح وتأهيل أنظمة إدارة 
المياه ومرافق الصرف الصحي/ مياه 
الصرف الصحي والمخلفات الصلبة 

وتوفير الدعم التشغيلي لها.

عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية 
الوصول إىل خدمات الصرف الصحي من خالل 

الدعم الُمقدم ألنظمة الصرف الصحي، بما يشمل 
شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه 

الصرف الصحي.

2.0 مليون 4.7 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية 
الوصول إىل خدمات إدارة المخلفات الصلبة من 

خالل الدعم الُمقدَّم ألنظمة إدارة المخلفات الصلبة.

2.0 مليون 4.7 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

الهدف 2 المياه والصرف الصحي والنظافة:إتقديمإتإلمدتدتاإوتلخدمجاإتإلمسجميةإتلمتعلقةإبجلميجهإوتلصرفإتلصحيإوتلنظجفة،إوتحسينإ
تلسلوكيجاإوتلممجرسجاإتلصحيةإلمعظمإتلفئجاإتلسكجميةإلضعيفة.إ

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.2: اددإتألشخجصإتلذينإتحسنتإلديهمإ مكجميةإتلوصولإ
 ىلإتلمرتفقإوتلخدمجاإتإلمسجميةإتلمنقذةإللحيجةإتلخجصةإبجلميجهإوتلصرفإتلصحيإ

وتلنظجفةإيفإحجالاإتلطوترئ،إوتلذينإتحسنإلديهمإتلسلوكيجاإوتلممجرسجاإتلصحية.
6.8 مليون 6.8 مليون شخص

شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي
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النشاط: توزيع المواد األساسية غير 
الغذائية يف مجال المياه والصرف 
الصحي والنظافة، وتعزيز النظافة.

عدد األشخاص الذين تلقوا المواد األساسية غير 
الغذائية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

3.0 مليون 4.9 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين شملتهم األنشطة والحمالت 
الترويجية للنظافة الصحية.

1.5 مليون 6.1 مليون شخص
شخص

1.5 مليون 
شخص جدول 
األسئلة األربعة 

)من؟ ماذا؟ 
أين؟ متى(

شهريًا

النشاط: تحسين إمكانية الوصول 
إىل المرافق والخدمات اإلنسانية 
المنقذة للحياة يف مجال المياه 

والصرف الصحي والنظافة يف حاالت 
الطوارئ

عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية الوصول 
إىل المياه من خالل المرافق والخدمات اإلنسانية 

المنقذة للحياة يف مجال بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة يف حاالت الطوارئ.

4.0 مليون 6.1 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين تحسنت لديهم إمكانية الوصول 
إىل الصرف الصحي من خالل المرافق والخدمات 
اإلنسانية المنقذة للحياة الخاصة مرافق الصرف 

الصحي/ مياه الصرف الصحي يف حاالت الطوارئ.

4.0 مليون 6.1 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص الذين حصلوا على المرافق والخدمات 
اإلنسانية المنقذة للحياة الخاصة إلدارة المخلفات 

الصلبة ولمكافحة ناقالت األمراض يف حاالت الطوارئ.

3.0 مليون 6.1 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: المساعدة القائمة على 
األسواق بالنسبة لخدمات المياه 

والصرف الصحي والنظافة.

عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدة القائمة على 
األسواق بالنسبة لخدمات المياه والصرف الصحي 

والنظافة.

1.0 مليون 4.6 مليون شخص
شخص

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

الهدف 3 المياه والصرف الصحي والنظافة:إتعزيزإوتيسيرإهيجكلإتلتنسيقإتلخجصةإبجلميجهإوتلصرفإتلصحيإوتلنظجفةإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإ
تالسترتتيايإ1[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1: اددإامليجاإتحليلإتالحتيجججاإتلمشتركةإوتخطيطإ
كزإتالستاجبة. تالستاجبةإتلتيإتمإوضعهجإابرإمرت

3 تحليالتغير متاح
محاضر 

االجتماعات/ 
تقارير التقييم

سنوي

النشاط: تيسير تنسيق قطاع المياه 
والصرف الصحي والنظافة.

عدد اجتماعات تنسيق قطاع المياه والصرف 
كز االستجابة. الصحي والنظافة المنعقدة عبر مرا

محاضر 60 اجتماعغير متاح
االجتماعات

سنوي

عدد تقييمات االحتياجات الخاصة بقطاعات 
محددة التي إجرائها وتحليلها.

سنويتقارير التقييم3 تقييماتغير متاح

النشاط: تعزيز الوقاية من المخاطر 
المتعلقة بمجال الحماية فيما يتعلق 

بالمياه والصرف الصحي والنظافة 
والتخفيف من أثرها.

عدد مشروعات/ مبادرات المياه والصرف الصحي 
والنظافة التي تتضمن يف القائمة و/ أو هدًفا و/ 

أو نشاًطا أو مؤشًرا و/ أو ميزانية مخصصة واحدة 
لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي.

مبادرات مشروع 10 مشروعات87
خطة االستجابة 

اإلنسانية/ جدول 
األسئلة األربعة 

)من؟ ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

نصف سنوي

عدد المشروعات/ المبادرات التي تتضمن هدًفا 
و/ أو نشاًطا أو مؤشًرا و/ أو ميزانية مخصصة 

للتخفيف من مخاطر المتفجرات.

مبادرات مشروع مشروع واحد87
خطة االستجابة 

اإلنسانية/ جدول 
األسئلة األربعة 

)من؟ ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

نصف سنوي
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الهدف 4 المياه والصرف الصحي والنظافة:إتحسينإمرتفقإوخدمجاإتلميجهإوتلصرفإتلصحيإوتلنظجفةإيفإتلمؤسسجاإلتقليلإتلظروفإ
تلمتعلقةإبجلميجهإوتلصرفإتلصحيإوتلنظجفةإتلمستوفيةإللمعجييرإ ىلإأدىنإحدإبجلنسبةإلمعظمإتلفئجاإتلسكجميةإتلضعيفةإيفإسوريةإ]فيمجإيتعلقإبجألغرتضإ

تالسترتتيايةإ1إو2إو3[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي4,1 : اددإتألشخجصإتلذينإتحسنتإلديهمإ مكجميةإتلوصولإ ىلإ
خدمجاإومرتفقإتلميجهإوتلصرفإتلصحيإوتلنظجفةإتلمرتايةإللانسينإوتألشخجصإ

ذويإتإلاجقةإيفإتلمدترسإوتألمجكنإتلمخصصةإلألطفجلإومرتفقإتلراجيةإتلصحية.
750،000 شخصغير متاح

جدول األسئلة 
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

ربع سنوي

النشاط: دعم خدمات ومرافق 
المياه والصرف الصحي والنظافة 
يف المدارس واألماكن المخصصة 

لألطفال بالتنسيق الوثيق مع 
قطاعي التعليم والحماية.

عدد األطفال دون سن الدراسة وطالب المدارس 
الذين يحصلون على خدمات ومرافق المياه والصرف 

الصحي والنظافة المراعية للجنسين واألشخاص ذوي 
اإلعاقة.

جدول األسئلة 500،000 شخصغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

النشاط: دعم مرافق المياه والصرف 
الصحي والنظافة يف مرافق الرعاية 
الصحية بالتنسيق الوثيق مع قطاع 

الصحة.

عدد األشخاص الذين يحصلون على خدمات ومرافق 
المياه والصرف الصحي والنظافة المراعية للجنسين 

واألشخاص ذوي اإلعاقة يف مرافق الرعاية الصحية.

جدول األسئلة 250،000 شخصغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

عدد األشخاص المستفيدين من األنظمة المحسنة 
إلدارة المخلفات الطبية.

جدول األسئلة 100،000 شخصغير متاح
األربعة )من؟ 

ماذا؟ أين؟ 
متى؟(

شهريًا

قطاع اللوجستيات

الهدف 1 للوجستيات:إتقديمإتلخدمجاإتللوجستية،إبمجإيشملإتلنقلإتلبريإوتلشحنإتلعجبرإوتلتخزين،إلمنظمجاإتلعملإتإلمسجينإتلمستايبةإلال مةإيفإ
سوريةإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ1[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1: #إشركجءإتلعملإتإلمسجينإتلمستفيدينإابرإأمحجءإسوريةإ
تلمستفيدينإمنإتلقدرتاإتللوجستيةإتلمعز ة.

سجالت 10 شركاءغير متاح
شهريًاالقطاع

النشاط: الحفاظ على الخدمات 
اللوجستية المشتركة لألمم المتحدة، 

بما يشمل دعم النقل المشترك 
وتنسيق حركة القوافل والتخوين 

والشحن العابر والنقل الجوي.

مخصصتقارير القطاع11،500 م2غير متاح# م2 للسعة التخزينية داخل سورية.

عدد القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت يف 
العام الواحد.

تقارير القطاع 8 قافالتغير متاح
)نظام تتبع 

مواد اإلغاثة(

مخصص

كز العمليات المستخدمة لعمليات الشحن  عدد مرا
العابر عبر الحدود.

شهريًاتقارير القطاعمركزينغير متاح

 ٪ من الطلبات التي جرى تلبيتها لنقل الركاب 
والبضائع الخفيفة.

تقارير الخدمة 100 ٪غير متاح
الجوية 

اإلنسانية لألمم 
المتحدة

مخصص



خطة االستجابة اإلنسانية 2020

109

الهدف 2 للوجستيات:إتلحفجظإالىإتلتنسيقإتللوجستيإتإلقليميإلكجملإسوريةإو دترةإتلمعلومجاإمنإأجلإدامإتلاهجاإتلفجالةإيفإماجلإتلعملإ
تإلمسجينإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ1[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 2,1: إ%إمنإمعدلإرضجإتلشركجءإانإأدتءإقطجعإتلخدمجاإ
تللوجستية.

90 ٪غير متاح

دراسة 
استقصائية 
لقياس رضا 

القطاع

مرتين سنويًا

النشاط: تنظيم اجتماعات تنسيق 
منتظمة ومخصصة يف سورية وتركيا.

محاضر 30 اجتماعغير متاحعدد االجتماعات المنعقدة عبر سورية وتركيا.
االجتماعات

مرحلية

النشاط: تقديم معلومات محدثة 
بصورة منتظمة بشأن اتخاذ القرارات 

التنفيذية والتخطيط إىل الشركاء.

شهريًاتقارير القطاع54 منتجغير متاحعدد منتجات إدارة المعلومات التي تمت مشاركتها.

النشاط: تنظيم اجتماعات ربع 
سنوية للجنة التوجيهية بشأن 

التوجيهات العامة إلدارة الخدمة 
الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة.

محاضر 3 اجتماعاتغير متاحعدد االجتماعات المنعقدة.
اجتماعات 

إدارة الخدمة 
الجوية 

اإلنسانية لألمم 
المتحدة

ربع سنوي

النشاط: تنظيم اجتماعات شهرية 
لمجوعة المستخدمين لضمان توفير 

منصة يعبر من خاللها الشركاء عن 
احتياجاتهم.

محاضر 8 اجتماعاتغير متاحعدد االجتماعات المنعقدة.
اجتماعات 

إدارة الخدمة 
الجوية 

اإلنسانية لألمم 
المتحدة

شهريًا

جلإ]فيمجإيتعلقإ الهدف 3 للوجستيات:إتعزيزإقدرةإمنظمجاإتلعملإتإلمسجينإإلدترةإتللوجستيجاإتلخجصةإبجلعمليجاإتإلمسجميةإيفإسوريةإالىإمحٍوإفعَّ
بجلهدفإتالسترتتيايإ1[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1:  ادتدإلمحةإاجمةإانإتلفاوتاإوتالحتيجججاإيفإماجلإ
تللوجستيجا،إبمجإيشملإتلتدريبإيفإكجملإسورية.

لمحة عامة غير متاح
واحدة

تحليل 
الفجوات 

واالحتياجات
سنوي

المؤشر الموضوعي 3,2: تعزيزإقدرةإمنظمجاإتلعملإتإلمسجينإإلدترةإتللوجستيجاإ
جلإ)بمجإيتمجشىإمعإامليةإتقييمإتلفاوتاإوتالحتيجججاإلعجنإ2020(. الىإمحٍوإفعَّ

معدل رضا غير متاح
بنسبة 90 ٪

دراسة 
استقصائية 
لقياس رضا 

القطاع

سنوي

النشاط: الرجوع إىل تقييم الفجوات 
واالحتياجات الذي ُيحدد الفجوات 

ف والتحديات ي اللوجستيات التي 
تواجه المنظمات المستجيبة.

تقييم واحد غير متاحعدد تقييمات الفجوات واالحتياجات التي تم إجراؤها.
للفجوات 

واالحتياجات

تحليل 
الفجوات 

واالحتياجات

سنوي

النشاط: إجراء تدريبات تعزز من 
القدرة الفنية للجهات الفاعلة 

يف مجال العمل اإلنساين وُتلبي 
االحتياجات الُمحددة يف عمليات 

تقييم الفجوات واالحتياجات(.

 ٪ من التدريبات التي أوصت بها تقييمات الفجوات 
واالحتياجات لعام 2020 لمجموعة اللوجستيات 

)ضمن اختصاص قطاع اللوجستيات(.

شهريًاتقارير القطاع100 ٪غير متاح
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قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ

الهدف 1 لالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ:إتقديمإخدمجاإأمنيةإمشتركةإلالتصجالاإتلسلكيةإوتلالسلكيةإوتالتصجالاإ
تلصوتيةإومقلإتلبيجمجاإللشركجءإيفإماجلإتلعملإتإلمسجينإ]فيمجإيتعلقإبجألهدتفإتالسترتتيايةإ1إو2إو3[.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 1.1: #إاددإتلوكجالاإتإلمسجميةإتلمزودةإبخدمجاإأمنيةإ
لالتصجالاإتلسلكيةإوتلالسلكيةإوخدمجاإمقلإتلبيجمجا.

تقارير 15 وكالةغير متاح
سنويالمجموعة

المؤشر الموضوعي 1,2: اددإتلموظفينإتلذينإتمإدامهمإبصورةإفعجلةإبخدمجاإ
أمنيةإلالتصجالاإتلسلكيةإوتلالسلكيةإومقلإتلبيجمجا.

تقارير 600 موظفغير متاح
سنويالمجموعة

النشاط: دعم االستجابة الفعالة 
من خالل تقديم خدمات االتصاالت 
السلكية والالسلكية ونقل البيانات 

يف حاالت الطوارئ للشركاء يف مجال 
العمل اإلنساين عبر سورية والدول 

المجاورة يف 15 منطقة عمليات 
مشتركة.

عدد مناطق العمليات التابعة لألمم المتحدة حيث 
يجري تحديث شبكات االتصاالت األمنية المشتركة 

)الراديو(.

تقارير 15 منطقةغير متاح
المجموعة

سنوي

النشاط: نشر خدمات االتصال يف 
كز العمليات الجديدة. مرا

كز  عدد خدمات االتصال التي جرى نشرها يف مرا
العمليات الجديدة.

تقارير 4 خدماتغير متاح
المجموعة

سنوي

النشاط: توسيع شبكة الراديو ذات 
التردد العايل جًدا/ التردد فوق العايل 

يف مناطق العمليات المشتركة.

عدد شبكات الراديو ذات التردد العايل جًدا/ التردد 
فوق العايل التي تم إنشائها يف مناطق العمليات 

المشتركة.

تقارير 4 شبكاتغير متاح
المجموعة

سنوي

الهدف 2 لالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ: قيجدةإتنسيقإتالتصجالاإتلسلكيةإوتلالسلكيةإيفإحجالاإتلطوترئإبينإتلوكجالاإ
ومشجركةإتلمعلومجا؛إلدامإتالحتيجججاإتلتشييليةإللشركجءإيفإماجلإتلعملإتإلمسجينإ]فيمجإيتعلقإبجلهدفإتالسترتتيايإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

النشاط: توفير منصة إلكترونية 
لتنسيق ومشاركة المعلومات.

تشغيل البوابة اإللكترونية لالتصاالت السلكية 
والالسلكية يف حاالت الطوارئ مع الوصول اآلمن 

لألعضاء ونشر تحديثات منتظمة.

موقع إلكتروين غير متاح
واحد

الموقع اإللكتروين 
لالتصاالت السلكية 

والالسلكية يف 
حاالت الطوارئ

سنوي

النشاط: إعداد منتجات إدارة 
المعلومات وعقد اجتماعات تنسيق 

على مستوى استجابة سورية 
بأكملها.

عدد منتجات إدارة المعلومات، بما يشمل لوحات 
المتابعة وتقارير الحالة التي يجري إرسالها 

ومشاركتها عبر البريد اإللكتروين وفرق العمل 
والبوابة االلكترونية )OPweb( وموقع اإلغاثة 

)Relief web( وعلى منصة لالتصاالت السلكية 
)ETC Platform( والالسلكية

30 منتج إلدارة غير متاح
المعلومات

تحديثات الموقع 
اإللكتروين 

لالتصاالت السلكية 
والالسلكية يف 

حاالت الطوارئ/ 
موقع اإلغاثة

كل شهرين

قيادة التنسيق بين الشركاء العمل 
اإلنساين لضمان توصيل البيانات 

والخدمات األمنية لالتصاالت 
السلكية والالسلكية.

عدد االجتماعات الدولية والمحلية لتنسيق 
االتصاالت السلكية والالسلكية التي تم إجرائها.

محاضر 18 اجتماعغير متاح
االجتماعات/ 

تقارير المجموعة

سنوي
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تلهدف 3 لالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ:إبنجءإتلقدرتاإتلفنيةإللشركجءإيفإماجلإتلعملإتإلمسجينإوتعزيزإقدرتهمإالىإ
ضمجنإسالمةإتلموظفينإوتألصولإيفإتلميدتن.إ

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1 : اددإتلموظفينإتلمدربينإتلعجملينإيفإتلماجلإ
تإلمسجين.

سنويسجالت التدريب25 موظفغير متاح

المؤشر الموضوعي 3,2 : اددإتلموظفينإتلعجملينإيفإتلماجلإتإلمسجينإتلذينإ
تلقوتإداًمجإفعجاًل.

200 موظفغير متاح

قائمة موظفي 
إدارة األمم المتحدة 

لشؤون السالمة 
واألمن

سنوي

المؤشر الموضوعي 3.3: إ%إمنإتلموظفينإتلعجملينإيفإتلماجلإتإلمسجينإ
تلرتضيـنإانإخدمجاإتالتصجالاإتلسلكيةإوتلالسلكيةإيفإحجالاإتلطوترئ.

80 ٪غير متاح
دراسة استقصائية 

بشأن رضا 
المستخدم

سنوي

النشاط: تركيب أجهزة إعادة إرسال 
السلكية وغرف لالتصال الالسلكي 

تعمل بكامل طاقتها لزيادة خدمات 
االتصاالت السلكية والالسلكية يف 
حاالت الطوارئ يف جميع مناطق 
عمليات األمم المتحدة، ولتعزيز 

سالمة وأمن الموظفين العاملين يف 
المجال اإلنساين.

عدد أجهزة إعادة اإلرسال الالسلكية لدعم 
عمليات األمم المتحدة والموظفين العاملين يف 

المجال اإلنساين.

7 أجهزة إعادة غير متاح
اإلرسال السلكية

سنويتقارير المجموعات

كز العمليات األمنية التي تعمل بكامل  عدد مرا
طاقتها دعًما لعمليات األمم المتحدة والموظفين 

العاملين يف المجال اإلنساين.

كز عمليات غير متاح 6 مرا
أمنية

سنويتقارير المجموعات

النشاط: تقديم التدريبات الفنية 
بشأن االتصاالت األمنية يف مجال 
االتصاالت السلكية والالسلكية يف 

حاالت الطوارئ خالل 2020.

اٍل. سنويسجالت التدريبتدريبينغير متاحعدد التدريبات التي تم تقديمها على نحٍو فعَّ

النشاط: توفير موظفي الدعم الفني 
يف مجال تكنولوجيا المعلومات 

كز العاملة لصالح  واالتصاالت يف المرا
االستجابة يف سورية، بما يشمل 

سورية وتركيا ولبنان واألردن.

عدد المواقع التي يتوفر فيها موظفي الدعم 
الفني يف مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.

سنويتقارير المجموعات5 مواقعغير متاح

النشاط: تقديم صيانة/ تدريبات 
منتظمة للحفاظ على لتستمر 

خدمات االتصاالت السلكية 
والالسلكية يف حالة الطوارئ تعمل 

بكامل طاقتها.

عدد األوقات التي تم الحفاظ خاللها على 
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية يف حالة 

الطوارئ.

سنويتقارير المجموعات15 عملية صيانةغير متاح

عدد مرات تدريب الموظفين على خدمة صيانة 
االتصاالت السلكية والالسلكية يف حالة الطوارئ.

سنويسجالت التدريب15 عملية صيانةغير متاح

النشاط: تقديم تدريب بناء القدرات 
الفنية لالتصاالت السلكية والالسلكية 
يف حالة الطوارئ للموظفين الفنيين 

على المستوى الوطني.

عدد الموظفين الفنيين المدربين بشأن بناء 
القدرات الفنية.

سنويسجالت التدريب25 تدريبغير متاح
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الهدف 4 لالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ:إتقديمإتلمسجادةإتلمستهدفةإللمنظمجاإغيرإتلحكوميةإالىإتلمستوىإ
تلوطنيإممنإتتضحإحججتهمإللمسجادةإيفإماجلإتالتصجالاإتلسلكيةإوتلالسلكيةإبمجإيتاجو إقدرتتهمإتلتنظيمية.

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

النشاط: تقديم خدمات الدعم 
للوكاالت األخرى والهالل األحمر 

العريب السوري، مثل مكتب الدعم/ 
الدعم الفني، والتركيبات الالسلكية، 
كتشاف الخلل  والبرامج اإلذاعية، وا

يف اإلرسال وإصالحه.

تقارير وكالتينغير متاحعدد الوكاالت الوطنية التي تلقت الدعم.
المجموعات

سنوي

قطاع التنسيق والخدمات المشتركة 

الهدف 1 للتنسيق والخدمات المشتركة:إتقديمإتلدامإتلمتمثلإيفإتلتنسيقإتلفعجلإابرإطرقإتالستاجبةإوتالستاجبةإتلمعز ةإ]فيمجإيتعلقإ
بجألهدتفإتالسترتتيايةإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

النشاط: تسهيل التنسيق بين 
القطاعات/المجموعات.

عدد المجموعات المشتركة بين القطاعات /
مجموعات العمل النشطة 

نصف شهريًا عروض االجتماعات3 مجموعاتغير متاح
)بالنسبة 

لسورية( شهريًا 
كز  )عبر مرا
االستجابة(

عدد التدريبات التي يشرف عليها مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

المقدمة للشركاء يف المجال اإلنساين

سجالت وعروض 6 تدريباتغير متاح
التدريب

ربع سنوي

عدد عمليات التقييم )تقييم االحتياجات 
متعددة القطاعات والدراسات االستقصائية( 

التي يسترشد بها تحليل االحتياجات 
وتخطيط االستجابة.

عملية تقييم غير متاح
واحدة

سجالت تقييم 
االحتياجات متعددة 

القطاعات/ الدراسات 
االستقصائية 

المشابهة

سنوي

 ٪ من الشركاء الراضيـن عن تنسيق دورة 
البرامج اإلنسانية التابعة لمكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

الدراسات 50 ٪غير متاح
االستقصائية للشركاء

سنوي

النشاط: زيادة الوصول إىل الصناديق 
الُقطرية المشتركة وصرفها إىل 

الشركاء الوطنيين.

 ٪ من التمويل نسبة األموال المدفوع من 
الصناديق الُقطرية المشتركة الُمجمعة 

إىل المقدمة اىل الشركاء التنفيذيين على 
المستوى الوطنيين )متوسط األموال 
المجمعة المشتركة بالنسبة لصندويق 

سورية والصندوق اإلنساين السوري عبر 
الحدود للعمليات يف سورية(

التقرير السنوي 10 ٪غير متاح
للصندوق الُقطري

المشترك

سنوي
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النشاط: توفير األدوات والمزارد 
لتعزيز وعي مشترك باألحوال 

السائدة فيما يتعلق باالحتياجات، 
كثر استنارة. وتمكين اتخاذ قرارات أ

عدد التقارير التي تسترشد بها القيادة يف 
مجال العمل اإلنساين يف اتخاذ القرارات.

شهريًاالتقرير الشهري12 تقريرغير متاح

عدد التحديثات المرجعية عن السكان التي 
يسترشد بها تحليل االحتياجات وتخطيط 

االستجابة.

3 تحديثات غير متاح
مرجعية عن 

السكان

نصف سنويتقارير نصف سنوية

عدد التقييمات المخصصة وتقارير الحالة 
التي أُصِدَرت يف غضون الـ 72 ساعة األوىل 

بعد بدء حالة الطوارئ.

3 تقييمات غير متاح
وتقارير حالة

تقارير/ مجموعات 
البيانات

مرحلية

عدد لوحات متابعة النازحين داخلًيا التي تم 
نشرها.

4 لوحات متايعة غير متاح
للنازحين داخلًيا

ربع سنويتقارير ربع سنوية

عدد االستفسارات حول الخدمات اإلنسانية 
الواردة عبر الخطوط الساخنة وتطبيقات 

تقديم الخدمات عبر اإلنترنت واألدوات 
األخرى التي تيسر عملية المساءلة أمام 

السكان المتضررين.

إحصائيات األدوات 3،600 استفسارغير متاح
المختلفة للمساءلة 

أمام السكان 
المتضررين

ربع سنوي

النشاط: دعم تعزيز وإنشاء آليات 
لمنع االستغالل الجنسي واالعتداء 
الجنسي من جانب الجهات الفاعلة 

يف مجال العمل اإلنساين.

 ٪ من المنظمات الممولة من الصناديق 
الُقطرية الُمجمعة التي تكاملت مع منع 

مبادرة االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي 
من حيث مدونة قواعد السلوك الخاصة بها 

الموقعة بواسطة األعضاء.

التقرير السنوي 100 ٪غير متاح
للصناديق الُقطرية 

الُمجمعة

سنويًا

عدد الدراسات االستقصائية متعددة 
القطاعات لألسر المعيشية التي أجريت 

باألسئلة المتعلقة منع االستغالل الجنسي 
واالعتداء الجنسي.

3 الدراسات غير متاح
االستقصائية 

لألسر المعيشية

الدراسات 
االستقصائية لألسر 

المعيشية

مرحلية

عدد منظمات العمل اإلنساين األعضاء يف 
شبكة منع االستغالل الجنسي واالعتداء 

الجنسي التي تشارك بفعالية يف آليات منع 
االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي.

130x xx x عضًواغير متاح

النشاط: تقديم أنشطة شاملة لتنمية 
القدرات للجهات الفاعلة يف مجال 
العمل اإلنساين لتعزيز االستجابة.

عدد أنشطة بناء القدرات التي تلقاها شركاء 
العمل اإلنساين.

تقارير الوكاالت 56 نشاطغير متاح
وقاعدة بيانات فرق 

العمل المعنية 
كات بالشرا

ربع سنوي

عدد الدورات والجلسات التدريبية لبناء 
القدرات التي تم إجراؤها.

تقارير الوكاالت 120 تدريبغير متاح
وقاعدة بيانات فرق 

العمل المعنية 
كات بالشرا

ربع سنوي

عدد اإلجراءات والسياسات العامة التنظيمية 
الداخلية التي تمت مراجعتها و/ او وضعها 

من جانب شركاء العمل اإلنساين.

تقارير الوكاالت 30 سياسة عامةغير متاح
وقاعدة بيانات فرق 

العمل المعنية 
كات بالشرا

ربع سنوي

النشاط: تعزيز القدرة المؤسسية 
والتنسيق للمنظمات غير الحكومية 

نحو دور يتسم بالكفــاءة والفعالية يف 
خدمة ومناصرة الفائزات السكانية 

األكثر ضعًفا يف سورية.

عدد المنظمات غير الحكومية السورية 
لتعزيز برامج المساواة بين الجنسين، بما 

يشمل تصميم وتنفيذ ورصد البرامج التي 
تراعي النوع االجتماعي.

125 منظمة غير غير متاح
حكومية

نصف سنويتقرير حالة

عدد المنظمات غير الحكومية وشبكاتها التي 
تعزز إجراءاتها الجماعية والبرامج والتنفيذ 

المشترك، ومشاركة الموارد، لتحسين الحوار 
والتعاون لخدمة ومناصرة السكان األكثر 

ضعفاً يف سورية.

125 منظمة غير غير متاح
حكومية

نصف سنويتقرير حالة
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الهدف 2 للتنسيق والخدمات المشتركة:إتلحفجظإالىإتلتنسيقإوتلقدرةإتلتشييليةإللبرتمجإتلتيإتقودهجإوكجلةإتألممإتلمتحدةإإلغجثةإوتشييلإ
تلالجئينإتلفلسطينيينإ)تألومروت(إوتلتيإتستهدفإتلالجئينإتلفلسطينيينإ]فيمجإيتعلقإبجألهدتفإتالسترتتيايةإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 2,1 :  ا النسبة المئوية لعملياتتقييم المخاطر األمنية المنجزة 
قائمة التحقق 100 ٪غير متاحبالنسبة لبرامج والمشاريع على المستوى الميداين

سنويمن االمتثال

النشاط: تدريب موظفي األونروا على 
السالمة واألمن.

ربع سنويتقارير التدريب381 موظفغير متاحعدد موظفي األونروا المدربين على األمن والسالمة

النشاط: تقديم الدعم التشغيلي 
المعزز لتحقيق استجابة فعالة 

لالجئين الفلسطينيين.

نسبة مرافق األونروا التي تحظى بقدر كاف من 
األمن والمعدات و األفراد والخدمات.

قائمة التحقق 100 ٪غير متاح
من االمتثال

ربع سنوي

النشاط: ضمان وجود العدد الكايف 
من الموظفين لشغل وظائف العمل 

اإلنساين؛ لتقديم الخدمات لالجئين 
الفلسطينيين على نحٍو عايل الجودة 

ويف الوقت المناسب.

تقارير 100 ٪غير متاحنسبة الوظائف المطلوبة التي تم شغلها
التوظيف

ربع سنوي

الهدف 3 للتنسيق والخدمات المشتركة:إتعزيزإتدتبيرإ دترةإتلمخجطرإتألمنيةإلضمجنإسالمةإوأمنإموظفيإتألممإتلمتحدةإوتستمرتريةإتسليمإ
تلبرتمجإتإلمسجميةإ]فيمجإيتعلقإبجألهدتفإتالسترتتيايةإ1إو2إو3[. 

المحتاجون المؤشرالنشاط
للمساعدة

األشخاص 
المستهدفون

وسيلة 
التحقق 
)المصدر(

الزمن 
)التواتر(

المؤشر الموضوعي 3,1 :  ٪ من مناطق العمليات التي تم الوصول إليها بصورة 
xxغير متاحآمنة.

تقارير إدارة 
األمم المتحدة 

لشؤون 
السالمة 

واألمن

شهريًا

النشاط: تقديم حزمة شاملة إلدارة 
المخاطر األمنية لألمم المتحدة 

المنظمات الدولية غير الحكومية. 

عدد تقارير الحوادث الصادرة، والتقارير الدورية 
واإلرشادات.

تقارير إدارة xxغير متاح
األمم المتحدة 

لشؤون 
السالمة 

واألمن

شهريًا

تقارير إدارة 900 بعثةغير متاحعدد البعث التي تم إيفادها.
األمم المتحدة 

لشؤون 
السالمة 

واألمن

شهريًا

عدد معلومات التهديد األمني والتنبيهات األمنية، 
واإلرشادات األمنية.

2،100من غير متاح
معلومات 

التهديد األمني

تقارير إدارة 
األمم المتحدة 

لشؤون 
السالمة 

واألمن

شهريًا

عدد تدريبات السالمة واألمن لموظفي األمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما يشمل نُهج 

األمن والسالمة يف البيئات الميدانية، واستعمال 
حقيبة اإلسعافات الطبية يف حاالت الطوارئ، والدعم 
األساسي للحياة، والمتفجرات من مخلفات الحروب، 

والقيادة الدفاعية وما إىل ذلك.

تقارير إدارة 24 تدريبغير متاح
األمم المتحدة 

لشؤون 
السالمة 

واألمن

شهريًا
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3,5
كيفية المساهمة

المساهمة يف خطة االستجابة اإلنسانية لسورية لعام 2020

لمعرفة المزيد عن اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف سورية لعام 2020 والتبرع مباشرة لتمويل خطة االستجابة، ُيرجى زيارة 
 www.unocha.org/syria :موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لسورية

التبرع من خالل الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

يقدم الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ التمويال األويل السريع  لإلجراءات المنقذة للحياة يف مستهل حاالت الطوارئ و 
للعمليات اإلنسانية األساسية التي تعاين من ضعف التمويل يف حاالت األزمات الطويلة األمد. يتلقى الصندوق المركزي لالستجابة 

لحاالت الطوارئ الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مساهمات من مختلف الجهات المانحة، - الحكومات باألساس- ولكن 
أيضاً الشركات القطاع  الخاصةو الجمعيات الخيرية واألفراد – التي يتم جمعهايف صندوق واحد. وتستخدم هذه المساهمات يف تمويل 

االستجابة لألزمات  يف أي مكان يف العالم.  يمكنكم معرفة المزيد من المعلومات عن الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 
www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate :وكيفية التبرع، عن طريق زيارة الموقع اإللكتروين للصندوق

التبرع من خالل الصناديق القطرية المشتركة لألزمة السورية 

إن الصناديق القطرية المشتركة هي أدوات لمويل إنساين من جهات مانحة متعددة، يؤسسها  منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، 
وتدار من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإشراف منسق الشؤون اإلنسانية. تتلقى الصناديق القطرية المشتركة تمويالً غير 

مخصص من الجهات المانحة وتخصصه لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية ذات األولوية التي يتم تحديدها    يف عمليات تخطيط 
االستجابة المشتركة على مستوى الميداين. وقد تم إنشاء  أربعة صناديق قطرية مشتركة  منفصلة يف سورية واألردن ولبنان والعراق 

لدعم اتخاذ القرارات االستراتيجية على المستوى القطري. و باإلضافة  إىل ذلك، فإن الصندوق القطري المشترك يف تركيا مخصص 
لتمويل مشاريع عبر الحدود. وقد تم تصميم الصناديق القطرية المشتركة يف المنطقة لدعم استجابة شاملة ألزمة سورية من خالل 

كات مع المنظمات غير  توسيع نطاق تسليم المساعدات اإلنسانية، وزيادة الوصول المساعدات اإلنسانية إىل المحتاجين وتعزيز الشرا
الحكومية. المحلية والدوليةز لمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة موقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لسورية على الموقع اإللكتروين: 

www.unocha.org/syria

……………………………………

مساعدات اإلغاثة العينية 

تحث األمم المتحدة الجهات المانحة على تقديم مساعدات نقدية بدالً المساعدات العينية، لتحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة، ، ولضمان أن مواد 
المساعدة األكثر احتياًجا هي المواد المقدمة لمن يحتاجونها. لكن إذا لم يكن بمقدوركم سوى تقديم مساهمات عينية استجابة للكوارث وحاالت الطوارئ، 

logik@un.org :يرجى االتصالبالبريد اإللكتروين

تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها

يدير مكتب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( خدمة التتبع المايل، والتي تقوم بتسجيل جميع المساهمات اإلنسانية الواردة )النقدية 
والعينية والثنائية والمتعددة األطراف( لحاالت الطوارئ. والهدف منها هو اإلشارة بمساهمة  الجهات المانحة وإبراز ها تقديراً لكرمها، وإظهار المبلغ اإلجمايل 

للتمويل وكشف الثغرات يف خطط االستجابة اإلنسانية. يرجى إبالغ خدمة التتبع المايل عن مساهماتكم،إما عن طريق البريد اإللكتروين إىل fts@un.org أو من 
http://fts.unocha.org :خالل نموذج تقرير المساهمة عبر شبكة اإلنترنت على الموقع التايل

http://www.unocha.org/syria
http://www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate 
http://www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate 
http://www.unocha.org/syria
http://logik@un.org 
http://logik@un.org 
http://fts@un.org
 http://fts.unocha.org 
 http://fts.unocha.org 
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