
 1سوريا |  –أخر التطورات اإلنسانية 
 
 

 

 

https://www.unocha.org/syria | www.unocha.org 
 التنسيق ينقذ الحياة -مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

 

 

 

 

 األرقام

المحتاجون للمساعدة  مليون 11.7 
 اإلنسانية

حاجة ماسة أشخاص ب مليون 5
 للمساعدة اإلنسانية

حتى ) النازحون مليون6.2 
 (2019 غسطسأ/آب

عدد الحركات السكانية   مليون1.6  
2019 

كانون ) العائدون مليون1.4 
كانون  -الثاني/يناير 

 (2018 ديسمبر/األول

: اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام المصدر
 ، وفرقة العمل المعنية بالنازحين 2019

خطة االستجابة اإلنسانية لعام تمويل 
2019 

 

 مليار  3.32
 المبلغ المطلوب )بالدوالر األمريكي(

مليون   913.7 

)بالدوالر األمريكي( المتلقى المبلغ  

 نسبة التمويل 27.5٪
 29 التابعة ألوتشاالمصدر: خدمة التتبع المالي 

 2019 أغسطس/آب

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  في شمال غرب سورية اإلشتباكاتنساء وأطفال على خط 
 نيسان/أبريل، نهاية منذ المدنيين من اآلالف مئات نزح حيث سورية، غرب شمال في العنفأعمال ب متناسب غير بشكل واألطفال النساء تتأثر
 .مرات عدة منهم نزح كثيرونو
 في 25و أطفال المئة في 51 - المئة في 76 نسبة النساء واألطفال بنحو درتُق سورية، غرب شمال فييعيشون  مدني ماليين ثالثة بين من
 .نساء المئة
 550 من أكثروفاة  المتحدة األمم وثقت بينماو

 450 من بينهم العنف، أعمال بدء منذ ا  مدني
 لحقوق السامية المفوضية أكدتو ،وطفل امرأة

 تشير هذه الوفيات، (OHCHR) اإلنسان

 أكبر يكون قد العدد أن إلى مؤكدة غير مصادر
 .بكثير

 5 في المشروط النار إطالق وقف انهيار منذ 
 داخل شماال   المدنيين آالف فر آب/أغسطس،

. محلية مصادر حسبما أفادت إدلب، محافظة
 نزوح حركة 600.000 من أكثر وسجلت
 شهر بداية منذ سورية غرب شمال في فردية

 المخيمات تنسيق قطاع بلغأو. أيار/مايو
 يقيم به نشطا   موقعا   358 وجود نع هاإدارتو

 العديد نزح. سورية غرب شمال في نازحون
 نزح بينما مرات، خمس األشخاص هؤالء من
 وبحسب. في بعض الحاالت مرات 10 نوآخر
 بأكملها وبلدات قرى فرغتأُ  ة،رداولتقارير الا

 أقل عدد انتقل بينما إدلب، محافظة داخل الفارين غالبية نزحو. األساسية والخدمات األمان عن بحثا   مجتمعاتهم من وافر من سكانها الذين
 .حلب محافظةشمال  إلى
 والمأوى والغذاء النظيفة المياه على الحصول تشمل إمكانية محددة أساسية احتياجات واألطفال النساء تواجه النازحين، هؤالء بين من

 جميع إلى الوصول ضمنوت شخص لكل واالحترام الكرامة توفر التي الدعم طبقات هي هذه. الصحية والرعاية الصحي الصرف وخدمات
 .الضعف مستويات حد منلاو لناسممكنة ل خدمةتقديم أفضل ل ضرورية هذه الحماية عناصر عدتُ  اإلنسانية، الناحية من. أمان في الخدمات
 فضال   ،نظافة النسائيةال اتمستلزمو الكافيةالصحية  والنظافة والخصوصية المراحيض إلى االفتقار حديثا   للنازحين الملحة اإلحتياجات تشمل
 للمجتمعات الخدمات لتقديم الساعة مدار على اإلنساني المجتمع يعملو. منةاآل الشرب مياه من كافية كميات لىع صولحالإمكانية  عن

 سبيل على. السابق في المناطقتلك  في يعيشونكانوا  الذين للسكان الحالية الخدماتوتحسين  استمرار ضمان وفي الوقت نفسه، المتأثرة،
 .واإلصحاح المياه قطاععضوا  في  32 خالل اآلن من حتى نازح 263.000 حوالي إلى الوصول تم المثال،

تبين أن  إليها، توصلوا التي للنتائج ووفقا  . إدلب في النازحة األسر مع مقابالت اإلنساني المجال في الشركاء أجرى تموز/يوليو، شهر في
 وطفل رضعةم امرأة الدراسة شملتها التي النازحة األسر جميع من المئة في 51 ضمت بينما حامل، امرأة أسرة واحدة من كل ثالث أسر تضم

 التاسع، عامها اآلن الحربدخول  معو. ةشديدة األهمي تزال ال لألطفال الوالدين ورعاية ،يهعل والحفاظ ي،وغذتال الدعمإن استمرار . صغير
 مختلفة وأشكال المخاطر من عالية مستويات إلى أطفال أو إناث تعيلها التي األسر تتعرض. كبير حد إلى ينفئتال هاتين وموارد صمود نفداستُ 

 تبلغأ ،تموز/يوليو في (REACH) ريتش مبادرة هتأجر تقييم في. األطفال عمالة أو المبكر / القسري الزواج ذلك في بما االستغالل، من

 .تقييمها تم التي المجتمعات من المئة في 51 في األطفال ةلاعم عنمصادر المعلومات الرئيسية 

 أخر التطورات اإلنسانية

 الجمهورية العربية السورية

 2019آب/أغسطس  25|  05العدد 

 

 في هذا العدد
 

 سورية غرب شمال في اإلشتباكات خط على وأطفال نساء 1ص.

 العمل على مكافحة داء الليشمانيات 2ص.

 التوترات تصاعد مع شالوضع اإلنساني في الجنوب ه 3 ص.

 حلب من حالة دراسة - الخدمات نقص من تعاني التي المناطق3 ص.

 تركيز على جهود الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينال4 ص.
 

    

األمم الصورة: مفوضية 
المتحدة السامية لشؤون 

هالدرسون الالجئين /  

 الصورة: إغاثة سورية

https://www.unocha.org/syria
http://www.unocha.org/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-inter-cluster-rapid-needs-assessment-focused-recent
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-inter-cluster-rapid-needs-assessment-focused-recent
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 المحددة لالحتياجات التفهم من مزيد فضال  عن العمل، من مزيد إلى ماسة حاجة هناكفإن  لالستجابة، ا  داهج اإلنساني المجتمعسعى ي بينماو
 الفرق تعمل  والتغذية، الصحية والرعاية والغذاء الماء إلى للوصولطويلة  لمسافات السفر إلى االضطرار من فبدال  . واألطفال للنساء

 .المثال سبيل على متنقلة، عيادات توفير خالل من الخدمات ونقل تكييف على اإلنسانية
على األقل  مدرسة 58 تعرضتإذ . النازحة األسر من للعديد رئيسي قلق مصدر التعليم لىع صولحالإمكانية  لال تزا نفسه، الوقت وفي

 100 حوالي  ستخدمت حين في المنطقة،هذه  في نيسان/أبريل نهاية منذ والقصف الجوية الغاراتمن جراء  أخرى بطرق تأثرت أو ألضرار
 .للنازحينراكز إيواء كم مدرسة
 األنشطة تعليق إلى ساسباأل ذلك ويرجع إدلب، في المستمرة العدائية األعمال من درسةمال سن في طفل 250.000 حوالي يعانيكما 

إمكانية الحصول على التعليم غير التي تشمل  الفوري، التعليم خدمات إلى المدرسة سن في طفل 150.000 بنحو يقدر ما يحتاجو. التعليمية
وأفادت المجتمعات . الرسمي، مثل التعليم التعويضي والفصول التعويضية وبرنامج التعلم الذاتي، واألنشطة الترفيهية، وتوفير لوازم التعلم

 تحديا   الجديد الدراسي الفصل في المدرسة إلى العودة تشكل سوفو. القصوى من بين احتياجاتهم ولويةاأل يُعد ألطفالا تعليم نالمقيمة أ
 .الجديد واقعهم مع التكيف على األطفال مساعدة في حاسما  

 

  العمل على مكافحة داء الليشمانيات
في مناطق شديدة  ،، وهو مرض جلدي مؤلم في كثير من األحيانالليشمانياتج داء وشركاؤها على عال تعمل منظمة الصحة العالمية

 سورية. داخلالخطورة 
الناس ويتغذى على  لدغ، الذي يةذباب الرمل المصابإناث لدغات  طريقن عالشرق األوسط  في منطقةينتقل داء الليشمانيات المستوطن 

 .فقطحالة جديدة من داء الليشمانيات كل عام في إدلب وشمال حماة وريف حلب  40.000يتم اإلبالغ عن أكثر من وبيض. الدمائهم إلنتاج 
. ويشمل ذلك ةوقأكثر الحاجة إلى تعزيز التدخالت الوقائية  أصبحتمع تصاعد العنف في شمال غرب سورية منذ نهاية نيسان/أبريل، و

ثبت في األماكن المغلقة، وهو إجراء المبيدات ذات األثر الباقي بمبيدات الحشرات ورش ة األجل المعالجة توزيع الناموسيات الواقية الطويل
 لحيوانات.ا حظائرو راكز اإليواءقي على الجدران الداخلية للمنازل وماالبذات األثر فعال للغاية يتضمن رش المبيدات الحشرية و نجاحه
. ةكل خاصامشيُعد مصدرا  ل ، كان الشمال الغربي دائما  تاريخيا  " :مبادرة مينتور في غازي عنتاب، تركياالقُطري لمدير الكولن تاكر، يقول 
يد ازتلدينا اآلن أرض خصبة مثالية ل تالمزيد من األنقاض بسبب القصف، إلى جانب الظروف الصحية على األرض، أصبحتراكم مع 

الجمعية الخيرية الصحية هذه تدعم و "ذباب الرمال.أعداد 
مكافحة داء مقرا  لها المملكة المتحدة  التي تتخذ من

 .2013الليشمانيات داخل سورية منذ عام 
لجلدي، وهو الشكل األكثر يرتبط داء الليشمانيات اما غالبا  

سوء حالة السكان و نزوحشيوعا  للمرض، بسوء التغذية و
كل هذه الظروف ووضعف الجهاز المناعي.  المساكن

سورية، مما أدى إلى كثيرة من واسعة االنتشار في أنحاء 
، وخاصة القرحة، على بشرةال تقرحاتمن  ناسالمعاناة 

مدى  ا  تدومندوبترك التي تاألجزاء المكشوفة من الجسم، 
داء ا ، يُعد الحياة وإعاقة خطيرة أو وصمة عار. تاريخي

الليشمانيات الحشوي، وهو شكل من أشكال المرض 
 يمكنالموهنة، أكثر شيوعا  في الشمال الغربي. هذا النوع 

والشفاء منه، ولكن عند تركه دون عالج، يمكن أن  هعالج
 في المئة. 98صل معدل الوفيات إلى ي

على اليوم، ال يزال داء الليشمانيات مصدر قلق كبير 
لصحة العامة في جميع أنحاء شمال سورية، وخاصة بين ا

حتاج ذباب الرمال يعدية انتشارا  اليوم، حيث أكثر األمراض المُ  يُعداألطفال. إنه مرض متوطن في العديد من المناطق، وفي بعض األحيان 
  نضج بيضه.كي ييور لإلى دم اإلنسان أو الحيوان أو الط

حلب"، يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات التي تعاني  قرحةوفقا  لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذا المرض، المعروف محليا  باسم "و
 شخص في شمال 400.000أكثر من  وقد أدى نزوح النظم الصحية. حالة بالفعل من أعباء الصراع بسبب نقص البنية األساسية وسوء 

 عالية، كما يقول الخبراء. معدالت عدوىتفضي إلى والتي  تدنيةالمالصحية تفاقم معايير النظافة ، إلى غرب سورية منذ نهاية نيسان/أبريل
الناس. لدغ من  ،ملليمترات فقط أو ثلث حجم البعوض العادي 4و 2ن بي اطوله تراوحي يتال ،الرمل ةذباب لمنع عد أنشطة الوقاية أساسيةتُ 

السوريون، النازحون مشبعة بالبيروثرويدات على المخيمات التي يصل إليها ذات العيون الضيقة الفراش ال ناموسياتباإلضافة إلى توزيع 
ها ذباب الرمال في شقوق بختبئ يداخل المباني التي  اتفرق على األرض لرش مبيدات الحشر توظيف المجتمعات المضيفة، تم فضال  عن
 الجدران.

ناموسية من خالل فرق االستجابة السريعة المشتركة بين القطاعات  81.500منذ أيار/مايو، قامت منظمة الصحة العالمية بتوزيع و
لتوزيعها ناموسية  18.500 بلغيوجد اآلن مخزون إضافي يولحماية األشخاص الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة.  ةالصحء قطاع وشركا

برش منازل  ،مبادرة مينتور ،باإلضافة إلى ذلك، تقوم منظمة الصحة العالمية وشريكها المنفذوشهر المقبلة. في حالة تفشي المرض في األ
 ذبابة الرمل. لوقاية منأسرة بمبيدات حشرية ل 250.000

العالمية  لعالج. تدعم منظمة الصحةالتي تعطل احد العوائق الرئيسية أ عدم وجود موظفين متخصصين ، يصبحصابةاإلوبمجرد حدوث 
في  موقع 19موظف صحي في  400يوجد اآلن أكثر من والمحليين بالتدريب لتحسين تشخيص المرض وعالجه.  ةالصحقطاع شركاء 

حتى اآلن، دعمت منظمة الصحة العالمية أيضا   2014عام  ذمنوعالج مرضى الليشمانيات. الالزمة لمعرفة مزودين بالشمال غرب سورية 

 الصورة: مبادرة مينتور

https://www.unocha.org/syria
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الخط األول لعالج هذا  الذي يُعد، غلوكانتيمفي سورية من خالل تقديم اختبارات تشخيصية سريعة وأدوية مثل  ةالصحقطاع عمل شركاء 
 عالج.لل قابلالمرض ال

 
 

 الوضع اإلنساني في الجنوب هش مع تصاعد التوترات
القتل أعمال الهجمات المسلحة واالغتياالت ويد ازتحيث تتصاعد التوترات بعد  ،في جنوب سوريةمتغيرا  ال يزال الوضع اإلنساني معقدا  و 

محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة. فيشخصا  إلى المساعدة اإلنسانية  970.275في األشهر األخيرة. بشكل عام، يحتاج حوالي   
تسجيل مستويات عالية من ، تصاعدت الهجمات المسلحة، ال سيما في محافظة درعا، بينما ال يزال 2019في األشهر القليلة األولى من عام 

، ات. كل هذا في منطقة تعاني من مستويات عالية من التلوث بالمتفجرء أنفسهمتلقامن النازحين  ، ال سيما عودةمستمرا   السكانية اتحركتال
الكهرباء والمياه ات كبيرة في الخدمات األساسية )مثل ثغرعطل، ومو فتتوتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، ونظام صحي م

 ،أكثر من نصفهم عيشفي الجنوب، ي ة للمساعدةحاجبالتعليم والزراعة. من بين حوالي مليون شخص  يوالصرف الصحي(، وتدمير قطاع
.بها االحتياجاتد تشتفي مناطق  ،شخص 537.000أو   

أكثر من ثلث إجمالي  -محافظة درعا  إلى شخصا   50.935، عاد حوالي 2019نيسان/أبريل إلى يناير كانون الثاني/ن خالل الفترة م
ل ستة مرافق صحية. كخمسة من جزئية بر اضرأ تلحقحيث  ،أصبحت االحتياجات في درعا حادة بشكل خاصو. 2019العائدين في عام 

دمات الطبية ال تزال االحتياجات في المنطقة حرجة إلى حد كبير بسبب االفتقار إلى الخدمات والمحالت التجارية والمخابز والخو
سبل العيش. ية دعمالمدنية ونقص مياه الشرب ومحدوداألحوال وثائق  فقدانوالمدارس، فضال  عن   

في درعا هو ثاني أعلى معدل  اءمتوسط تكلفة سلة الغذ أصبحارتفاع األسعار،  ال  عنضفالموارد االجتماعية واالقتصادية،  نظرا  الستنفاد
 تكيفدوالر( عن المتوسط الوطني. وهذا بدوره يدفع السكان إلى اللجوء إلى آليات ال 4.65ليرة سورية ) 000.1 إذ يزيد بنحوفي سورية؛ 

عن  سرت معظم األبلغمحافظة القنيطرة، أبالسلبية، بما في ذلك بيع الممتلكات المنزلية والماشية أو اقتراض األموال. في بلدة خان أرنبة 
ألنها مدخرات على اإلطالق افتقارها إلى أي 

على الطعام أو إعادة بناء  ما تملكأنفقت كل 
 تم إخراجمنازل. وفي الوقت نفسه، يال

للعمل  على نحو متزايد رسااألطفال من المد
.ألسرهم في الزراعة ويصبحون معيلين  

، يستضيف 2019اعتبارا  من نيسان/أبريل 
الكثافة تُثقل نازح.  149.000جنوب سورية 

 ،كاهل المجتمعاتالعالية للنزوح والعودة 
  الخدمات المحلية في حالة سيئة.بينما 

سكانية،  اتحركتما زال جنوب سورية يشهد 
نازح  123.000ما يقرب من  استقبلحيث 

في المئة  11 ، أي2018عام مطلع  عائد منذ
مما يشكل ضغطا  إضافيا   ،من المجموع الكلي

على الخدمات األساسية المحدودة بالفعل 
جزئي.كل بشوالتي تعمل   

واستجابة لذلك، خصص الصندوق اإلنساني 
السوري 25 مليون دوالر كمخصص قياسي 

والمستمرة في المناطق  يويةلدعم األنشطة الح
المحرومة من الخدمات في درعا والقنيطرة 

لنازحين اركيز ت رتفعوريف دمشق، حيث ي
 720.000المنطقة، تم الوصول إلى حوالي في ستقرار اال حالة عدم والعائدين. في األشهر الخمسة الماضية، وعلى الرغم من تدهور

أشكال المساعدة اإلنسانية في جنوب سورية.أحد  لتقديممرة واحدة على األقل  ة للمساعدةحاجبشخص   
 

 دراسة حالة من حلب -المناطق التي تعاني من نقص الخدمات 
مناطق في جميع  ةعد ال تزالمليون شخص،  6.2بنحو إلى ما يقدر عدد النازحين  وارتفاع ،األزمة السورية اآلن عامها التاسعدخول مع 

خاص الكثير من األش ها ال تشملعلى الرغم من تحسن وصول المساعدات اإلنسانية، فإنوأنحاء البالد تعاني من نقص كبير في الخدمات. 
 .للمساعدةالمحتاجين 

 للمساعدة شهريا  في المتوسط لتقديم أحدمليون شخص محتاج  2.9، تم الوصول إلى 2019يناير إلى أيار/مايو /كانون الثاني في الفترة من
في هذه للمساعدة المحتاجين إجمالي في المئة من  33ا يمثل حوالي ذأشكال المساعدات اإلنسانية من قبل الجهات الفاعلة داخل سورية، وه

 المناطق.
كبيرة من المحافظة  . ومع ذلك، فإن أجزاء  2019من المحافظات التي من المتوقع أن تستقبل أكبر عدد من العائدين في عام  واحدةحلب وتُعد 

، تستضيف حلب حوالي 2019 االحتياجات اإلنسانية لعام اللمحة العامة عنبحسب ما ورد في ال تزال غير مستعدة الستيعاب هذا التدفق. و
 .إليها ، من بينهم مليون شخص في حاجة ماسةللمساعدة مليون شخص محتاج 2.5
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إلى بشكل عام من احتياجات غير ملباة  الناس في جنوب حلبيعاني في جنوب حلب. تقع ضمان، وهي ناحية تل ال ،ومن األمثلة على ذلك
 ومستويات عالية من الدمار. ،الوصول عن بعدإمكانية و ،البنية التحتية المادية واالجتماعية ضعفلسلع األساسية، وا

المنطقة هذه تخضع ونسمة.  88.000اليوم  همعدد ، يبلغمقارنةوبال، شخص 250.000يبلغ  سكان ريف حلب الجنوبيعدد قبل األزمة، كان 
  .2018عام  مطلعلسيطرة الحكومة منذ 

لتقديم أن الجهات الفاعلة اإلنسانية تصل إلى المنطقة من رغم وعلى الاليوم إلى نقص الخدمات والبنية التحتية.  ةدويعزى انخفاض معدل العو
اليوم  ملحوظالو ،البنية التحتية في تل الضمان بشدة خالل النزاععانت إنسانية من داخل سورية، إال أن االحتياجات ال تزال مذهلة.  اتمساعد

وتقدر  ،قرى مهجورة 8 توجدتل الضمان، ناحية في تقع قرية  44هو نقص المياه والكهرباء، وكذلك المساكن الفارغة والمهملة. من بين 
 .في المئة من المساكن 5ة بنحو هيكليلحقت أضرار في المئة، في حين  3و 2ين ما بية للمنازل المدمرة بالنسبة المئو

 في جميع أنحاءالعيش والخدمات كسب نقص عام في فرص  ، ويوجدة، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبيةفتتالبنية التحتية العامة مإن 
تشمل الغذاء قالوا أنها ، الناس عن شواغلهم الرئيسية عند سؤالودوث نزوح ثان للعائدين. ريف حلب الجنوبي، مما ينطوي على احتمال ح

 الحصول على الخدمات الصحية واألساسية.إمكانية والماء و
الغذاء والزراعة، تعتمد غالبية فيما يتعلق ب

تل الضمان على السلع ناحية في السكان 
من القرى القريبة من مدينة الواردة الغذائية 

حلب، بسبب ندرة فرص شراء المواد الغذائية. 
يتم توزيع الحصص الغذائية على عدد من و

وعدد  كمياتمن  لجأت إلى الحداألسر التي 
لألطفال  ةاألولوي إعطاءالوجبات اليومية و

ل اعمالزراعة واأل تُعدمن البالغين.  بدال  
سبل العيش الرئيسية في المنطقة، ة هي اليدوي
أبلغت معظم األسر عن فقدان أو نفاد  وقد

 فإنبالنسبة للصحة، أما ها. نزوحأصولها أثناء 
في نقص تتمثل أسباب محدودية الخدمات 

المرافق الصحية حاجة القابالت، والموظفين و
، فضال  عن نائيةقع الاإلى إعادة تأهيل، والمو

المسبقة لتشغيل مرافق  متطلباتاالفتقار إلى ال
الصحة العامة والوصول إليها، بما في ذلك 

لى وع .النقلوسائل إمدادات الطاقة واستقرار 
الرغم من أن مخاطر المتفجرات قليلة نسبيا ، 

األطفال  وال يحصلال تشكل خطرا  على المدنيين، ويعزى ذلك جزئيا  إلى الغياب النسبي لسيارات اإلسعاف وخدمات اإلحالة. إال أنها ال تز
على قرار  نقص المعلمين. يؤثر غياب المدارس حتما   نالمنطقة م انيوتع ،لى خدمات التغذيةإصول وفرص محدودة للإال على واألمهات 

 نقطاع عن الدراسةلى مناطقهم األصلية. كما تم اإلبالغ عن عدد من الشواغل المتعلقة بالحماية، بما في ذلك االلعودة إبا سرالعديد من األ
 والزواج القسري / المبكر. ،ها إناث، ونقص الوثائقعيللتي تاواألسر 

بين القطاعات أجراه مكتب  مشتركسريع  اتتستند النتائج األولية المذكورة أعاله بشأن تل الضمان والمناطق المحيطة بها إلى تقييم احتياج
 .2019حلب في أواخر تموز/يوليو  الفرعي  على مستوى محافظةتنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسقو القطاع 

 

 تركيز على جهود الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينال
في جهود االستجابة لألزمة السورية، مشيرة على وجه التحديد  الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينتكثف األمم المتحدة جهودها لتنفيذ  

موظفو األمم المتحدة الدوليون والوطنيون،  ن فيهمنية، بمإلى األفعال المرتكبة ضد السكان المتضررين من قبل الجهات الفاعلة اإلنسا
 والمنظمات غير الحكومية وجميع الموظفين المرتبطين بها.

"الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين أن ألزمة سورية، لقال بانوس مومسيس، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في هذا الصدد، و
ولهذا السبب  ،أي إساءة غير مقبولةإن . تهمومساعد تهمجد هناك لحماياوذين نتواالحترام تجاه األشخاص الواجب أخالقي يضمن الكرامة 

 ".ةأنشأنا نظاما  قويا  للوقاية واالستجابة في عملية سوري
لحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ل. يهدف البرنامج اإلقليمي ا  مشترك ا  إقليمي نهجا  ، تبنت القيادة اإلنسانية لألزمة السورية 2017في عام 

مختلف الجهات إلى العملية اإلنسانية وتقديم الدعم  في جميع مراحلإلى ضمان إعطاء األولوية للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

الصورة: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 
شندكي الالجئين / أنطوان
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ترجمة االلتزامات المؤسسية إلى إجراءات لالفاعلة 
ء شبكات دعم إنشاإنه يمن خالل القيام بذلك، فوعملية. 

الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في جميع 
التي تضم وكاالت األمم المتحدة  عملياتمراكز ال

 والمنظمات الوطنية والدولية.
الحماية من االستغالل واالنتهاك بمعرفة الدة لزياو

سورية، لألزمة الستجابة االالجنسيين ووجودها في 
برنامج الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين  وصلت

مناهج مختلفة تستهدف أعضاء إلى تصور بشأن 
المجتمعات المتضررة والعاملين في المجال اإلنساني. 

في بعض  يةوعية السياقوقد تم تطوير ونشر مواد الت
اإلنسانية، المنظمات ، وتعزيز جهود بناء قدرات اكزالمر

الخطوط  علىبما في ذلك العاملون في المجال اإلنساني 
األمامية من مختلف المراكز. كما يوفر البرنامج الدعم 

تعميم الحماية من  لمن أجالفني للمنظمات اإلنسانية 
 برامجها.االستغالل واالنتهاك الجنسيين في 

الحماية من االستغالل واالنتهاك بلتزام االلغرس و
الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين تتوافق مع موحدة بشأن الجنسيين في المنظمات اإلنسانية، تم تطوير ونشر مدونة قواعد سلوك 

وبيان األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية  ،الجنسيين حول الحماية من االستغالل واالنتهاك 2003نشرة األمين العام لألمم المتحدة لعام 
قد تم توفير هذه واالستجابة. جميع مراحل في وتنفيذه االلتزام بالقضاء على االستغالل واالعتداء الجنسيين  بشأن 2006 الصادر في عام

 .لحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينمخصصة لك احتياجات المنظمات التي ليس لديها بعد مدونة قواعد سلوتلبية الثغرات و سداألداة ل
الشكاوى المجتمعية االستغالل واالنتهاك الجنسيين في االستجابة، تم إنشاء آلية اإلبالغ عن بما في ذلك  ،من أجل تسهيل اإلبالغ اآلمنو

ات المحلية في أحد المجتمعمن مساهمة بسواء، على حد  ينالجنسبين و تاثقافالفروق بين التراعي التي ، (CBCM)مشتركة بين الوكاالت ال

وأن تحيل  ،تلقى شكاوى ضد الجهات الفاعلة من منظمات متعددة اآللية منتتمكن . يستلزم الجانب المشترك بين الوكاالت أن مراكز العمليات
شكاوى الالمركزية التي تحكم كيفية إحالة األداة واإلجراءات. اتخاذ هذه الشكاوى إلى الوحدات المناسبة في المنظمات المعنية للمتابعة و

لتي ا ،االستغالل واالنتهاك الجنسيينة المشتركة لحاالت حالاإلبشأن  ةالتشغيل القياسي اتاالستغالل واالنتهاك الجنسيين هي إجراءالمتعلقة ب
  األخرى. مراكزمن قبل الجهات الفاعلة في أحد مراكز العمليات، وسيتم تكرارها في ال تأييدهاتم تطويرها و

 
 

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 swanson@un.org مكتب أوتشا اإلقليمي لألزمة السورية، عمان ، مسؤول اإلعالم،ديفيد سوانسون
 Hedinn.halldorsson@un.org مكتب أوتشا دمشق اإلعالم، ، مسؤولهدين هالدرسون

   www.unocha.org/syria| www.reliefweb.int| www.humanitarianresponse.infoنشرات أوتشا اإلنسانية متوفر على المواقع التالية: 
 

 الصورة : البرنامج اإلقليمي لالستجابة لألزمة السورية 
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