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 الوضع اإلنساني في شمال غرب البالد یزداد سوءاً 
سوریة سوءاً، وتعمل األمم المتحدة وشركاؤھا في المجال اإلنساني على تلبیة  ازدادت األوضاع اإلنسانیة للسكان في شمال غرب

نازح جدید في  ۳٥۸۰۰۰احتیاجات حوالي 
محافظة إدلب، غالبیتھم العظمى من النساء 
واألطفال، في أعقاب موجة النزوح الثانیة 

۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۱التي بدأت في  . 
رة في وتأتي األوضاع اإلنسانیة المتدھو

أعقاب تقاریر متزایدة عن وقوع أعمال عنف 
في المنطقة وتزاید المخاوف بشأن سالمة 

مالیین مدني في شمال  ٤وحمایة أكثر من 
 .غرب سوریة، أكثر من نصفھم نازحین

كانون الثاني/ینایر وحده، تأثرت  ۱۱في 
قریة في إدلب بالغارات الجویة،  ۲٦حوالي 

ومخیمات  بما فیھا المدارس والمستشفیات
النازحین واألسواق، فضالً عن المواقع التي 

 .تستضیف النازحین حدیثاً 
فر معظم النازحین من الغارات الجویة 

والقصف المدفعي في منطقة معرة النعمان 
والریف المحیط بھا في جنوب إدلب، واتجھوا 

مخیمات النازحین المكتظة في شمال غرب المحافظةشماالً إلى المناطق الحضریة، مثل مدینة إدلب وسراقب وأریحا، فضالً عن  . 
نازح جدید إلى مناطق في شمال محافظة حلب بحثاً عن األمان وإمكانیة الحصول على الخدمات، بما في  ٤٥۰۰۰وانتقل حوالي 

 .ذلك إلى عفرین وأعزاز، حسبما أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) في ۱٥ كانون الثاني/ینایر
شخص خالل الفترة  ٤۰۰۰۰۰وقد أسفرت موجة النزوح األخیرة ھذه عن تفاقم وضع إنساني خطیر بالفعل، حیث نزحر أكثر من 

من نھایة نیسان/أبریل إلى نھایة آب/أغسطس، ونزح الكثیرون منھم عدة مرات، مما أدى إلى تفاقم مستویات التعرض للخطر في 
 .إدلب

مدنیاً مصرعھم جراء أعمال العنف منذ تجدد القتال في منطقة خفض التصعید في إدلب والمناطق المحیطة  ۱٥۰٦لقي ما یقرب من 
بھا في الفترة من ۲۹ نیسان/أبریل ۲۰۱۹ إلى ۱٥ كانون الثاني/ینایر، حسبما أكد مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في ۱۷ 

كانون الثاني/ینایر، من بینھم ۲۹۳ امرأة و٤۳۳ طفالً. ومن ھؤالء، كان ۷٥ مدنیاً، من بینھم ۱۷ امرأة و۲۲ طفالً (خمسة في المئة 
 .من المجموع)، في المناطق الخاضعة لسیطرة القوات الحكومیة

وقد تفاقمت األحوال على األرض بسبب طقس الشتاء القارس، بما في ذلك الفیضانات، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 
ع أسعار الوقودالصفر، وارتفا . 

تعتمد الخدمات الحیویة على استمرار إمدادات الوقود، بما في ذلك المستشفیات وعملیات الطوارئ والنقل والزراعة والمخابز. كما 
 یُعد الوقود عنصراً ضروریاً للتدفئة اآلمنة والموثوقة في فصل الشتاء. ومع تراجع قیمة اللیرة السوریة وحقیقة أن الوقود المستورد

 .ھو الوحید المتاح اآلن في معظم أجزاء الشمال الغربي، فإن الناس یواجھون صعوبة شدیدة في التغلب على ھذه المعضلة
في المئة خالل الشھر الماضي، من  ۲۱٫٥في إدلب، ارتفع سعر اللتر الواحد من وقود الدیزل من الدرجة األولى المستورد بنسبة 

، كما تم ۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۱۳إلى  ۲۰۱۹كانون األول/دیسمبر  ۱۷ة في الفترة من لیرة سوری ۷۹۰لیرة سوریة إلى  ٦٥۰
 .اإلبالغ عن زیادات مماثلة في أسعار الوقود المستورد من الدرجة الثانیة أیضاً 

ثلة في لجوء وتشمل المخاوف الرئیسیة بشأن ارتفاع أسعار الوقود احتمال تعطل الخدمات الحیویة، والمخاطر اإلضافیة المتم
األشخاص إلى استخدام أنواع وقود أقل جودة للتدفئة، مما یزید من خطر نشوب الحرائق، ال سیما في المخیمات ومراكز اإلیواء 

 .المكتظة بالسكان

 أخر التطورات اإلنسانیة
 الجمھوریة العربیة السوریة

۲۰۲۰كانون الثاني/ینایر  ۲۸|  ۸العدد   

 في ھذا العدد
 

 البالد تزداد سوءاً األحوال اإلنسانیة في شمال غرب  ۱ص.

 األسر تتحدى قسوة الطقس الشتوي في مخیم العریشة  ۲ ص.

 رؤیة جدیدة لإلعاقة في سوریة ۳ ص.

 العمل على بناء جودة االستجابة والمساءلة ٤ ص.
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 جھود االستجابة
د غیر الغذائیة وفي الوقت نفسھ، تواصل األمم المتحدة وشركاؤھا توسیع نطاق جھود االستجابة في المنطقة، التي تشمل الموا

 .والمأوى والغذاء والمساعدات النقدیة
أسرة، بینما تلقى  ۳۸۲۷موقعاً لتوفیر أماكن إیواء لحوالي  ۱٤كانون الثاني/ینایر، تم إعداد مقترحات لتوسعة المخیمات في  ۹وحتى 

شخص،  ٥۸۰٫۰۰۰تیاجات حصة غذائیة جاھزة لألكل لتلبیة اح ۱۱٦۰۰۰شخصاً مساعدات غذائیة. وتم توفیر حوالي  ۳٤٦٦٦٦
قریة  ۸۷طفالً وأماً في  ۲۲٦۹٦باإلضافة إلى حصص غذائیة في صورة مساعدات منتظمة. وتم توفیر التغذیة المنقذة للحیاة إلى 

ناحیة في  ۱۷قریة داخل  ۳٤شخصاً في  ٥۱۳۳تدخالً في مجال الحمایة لمساعدة  ۱۰۷٤۲ناحیة. كما تم تنفیذ حوالي  ۲٥داخل 
وحلب، وتشمل ھذه التدخالت اإلسعافات األولیة النفسیة، والدعم النفسي واالجتماعي، وتوزیع مستلزمات النظافة  محافظتي إدلب

النسائیة ومجموعات لوازم فصل الشتاء لألطفال، والتوعیة بالمخاطر، ولم شمل األطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم مع 
آلن توظیف ممارسین عامین إضافیین، في حین تم إنشاء مسار إحالة لنقل المرضى بین أسرھم. ولتعزیز الخدمات الصحیة، یجري ا

مراكز إیواء النازحین في النواحي التي تضم أعداداً كبیرة جداً من السكان ومراكز الرعایة الصحیة األولیة القریبة لتقدیم خدمات 
التعلیم، بما في ذلك أنشطة التعلیم الرسمي وغیر الرسمي، طب األطفال والطب الباطني وأمراض النساء. كما تم توفیر خدمات 

طفالً في سن المدرسة ۸٥٥۲والتعلیم في المنزل، وحقائب الطالب والكتب المدرسیة، ل  . 
ملیون شخص في شمال غرب سوریة بحاجة ماسة إلى المساعدة اإلنسانیة، بما فیھا الغذاء والمأوى والمیاه  ۲٫۷إن حوالي 

والصحة والمساعدات المخصصة لفصل الشتاء. ویجري األن إعداد خطة محدثة لالستعداد واالستجابة والصرف الصحي 
 ۳٥۸۰۰۰كانون األول/دیسمبر (حوالي  ۱شخص، مع التركیز على احتیاجات النازحین حدیثاً منذ  ۸٥۰۰۰۰الحتیاجات نحو 

 ع على خط المواجھة.شخص آخر في المناطق التي تق ٥۰۰۰۰۰شخص)، باإلضافة إلى احتمال نزوح 
 

  األسر تتحدى قسوة الطقس الشتوي في مخیم العریشة  
 

ال یزال فصل الشتاء یؤثر على 
األسر النازحة التي تعیش في 

مخیم العریشة للنازحین، وكذلك 
المخیمات والمواقع غیر الرسمیة 
األخرى الكائنة في شمال شرق 

 .سوریة
تم تأسیس مخیم العریشة للنازحین 

فظة الحسكة ألول مرة في في محا
الستضافة األشخاص  ۲۰۱۷عام 

الفارین من النزاع في محافظة 
دیر الزور، وقد شھد تدفق األسر 

من جدید بعد بدء العملیات 
شخص؛ ال یزال  ۲۰۰۰۰۰، الذي أدى إلى نزوح أكثر من ۲۰۱۹العسكریة التركیة في شمال شرق سوریة في تشرین األول/أكتوبر 

ین حتى یومنا ھذا. وقد وصل مخیم العریشة اآلن إلى طاقتھ االستیعابیة القصوى، حیث یستضیف حوالي منھم نازح ۷۰۰۰۰
شخص، وقد نزحت العدید من ھذه األسر عدة مرات وتبذل جھوداً مضنیة للتأقلم ۱۳۳٦۳٦ . 

" فال وموطنھا األصلي ریف ال یمكن أن تكون الحیاة أكثر صعوبة من ھذا،" كما أشارت حنان، وھي امرأة حامل وأم لخمسة أط
دیر الزور. وأضافت قائلة: "ھنا، ال یزال أطفالي یتعرضون للمرض، حتى عند القیام بأنشطة یومیة مثل التنظیف أو جمع المیاه أو 

 ".حتى الذھاب إلى المراحیض
الخیام في مخیمات  مع ھطول األمطار الغزیرة على مدار الشھر الماضي، وردت تقاریر متزایدة عن حدوث فیضانات وتدمیر

النازحین والمواقع غیر الرسمیة عبر شمال شرق سوریة، مما یجعل بعض المناطق التي تعیش فیھا األسر غیر صالحة للسكن 
 .مؤقتاً، بینما لم یكن أمام اآلخرین خیار آخر سوى االنتقال إلى أراض مرتفعة

خیامھم في محاولة للحفاظ على جفاف ممتلكاتھم، ولكن حتى لو  ما زال البعض اآلخر یأخذ زمام المبادرة لبناء شبكات صرف حول
بما في ذلك  -حافظوا على جفاف خیمتھم، فإن األرض في الخارج تتحول إلى الوحل بشكل روتیني، مما یجعل الحركة حول المخیم 

ً  -للوصول إلى مرافق التعلیم والصحة  تمثل تحدیا . 
للمساعدة في  -وغیره من المواقع في شمال شرق البالد  -یاجات في مخیم العریشة یستجیب الشركاء في المجال اإلنساني لالحت

تخفیف الضغط على األسر النازحة. ویشمل ذلك توزیع مساعدات مخصصة لفصل الشتاء، تشمل المالبس الشتویة والبطانیات 
لتوزیع في تشرین األول/أكتوبر، بینما تم توزیع الحراریة وأكیاس النوم واألفران والمصابیح الشمسیة واألغطیة البالستیكیة. بدأ ا

لتر، في شھري كانون األول/دیسمبر وكانون الثاني/ینایر. وباإلضافة إلى صیانة  ۱٦۰۰۰۰الوقود المستمر، إجماالً أكثر من 
اإلضافیة توزیع  المأوى، توجد خطط جاھزة إلعادة تأھیل الطرق في المخیمات وبناء مراحیض جدیدة. وتشمل المساعدات اإلنسانیة

الخبز یومیاً والرعایة الصحیة. ویعمل حالیاً خمسة من شركاء قطاع الصحة في مخیم العریشة، من خالل مرافق مثل العیادات 
 .ومركز رعایة األم والطفل (یدعم ممارسات الرضاعة الطبیعیة اآلمنة) والخدمات النفسیة واالجتماعیة

تم نقل  -غالبیتھم العظمى من النساء واألطفال  -نازح  ٦٦۰۰۰ر حجماً والذي یضم أكثر من وفي الوقت نفسھ، في مخیم الھول األكب
أسرة طوعاً داخل المخیم بعد تعرض خیامھم ألضرار أو دمار من جراء الفیضانات، كما قام الشركاء في المجال  ۳٥۰أكثر من 

ینخیمة وتوفیر المواد غیر الغذائیة للمتضرر ۲۸۰۰اإلنساني باستبدال  . 
كانون الثاني/ینایر، أبلغ مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) أن الطقس العاصف قد أثر بشدة على المخیم خالل شھر  ۱۳وفي 

كانون األول/دیسمبر جراء انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وھبوب ثالث عواصف مطیرة وعاصفة رملیة واحدة، مما 
ال المأوى وتوزیع الخیام والمواد غیر الغذائیة. تم االنتھاء من توزیع المساعدات المخصصة عزز الحاجة الملحة للتدخل في مج

https://www.unocha.org/syria
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 -بما في ذلك البطانیات الحراریة وأكیاس النوم واألغطیة البالستیكیة اإلضافیة ومجموعات المالبس الشتویة العائلیة  -الشتاء  لفصل
ألطفال والمصابیح الشمسیة والمساعدات الغذائیة ومستلزمات النظافة في مطلع تشرین الثاني/نوفمبر، وتاله توزیع مالبس ا

 ۲۰والبیدونات في كانون األول/دیسمبر، وكذلك توزیع سخانات والجولة األولى من توزیع الوقود (یكفي الستھالك كل أسرة لمدة 
بدأت الجولة الثانیة من عملیات توزیع الوقود )، باإلضافة إلى ملحق المخیم. وقد ۸إلى  ۱یوماً) في أجزاء من المخیم (المراحل من 

 .في منتصف شھر كانون األول/دیسمبر وما زالت مستمرة
شخص من  ۲۰۰۰۰۰عندما فر أكثر من  - ۲۰۱۹في أعقاب موجة النزوح األخیرة في الشمال الشرقي في تشرین األول/أكتوبر 

ملیون شخص كانوا قد نزحوا  ۱٫۲سوریة، حیث انضموا إلى شخص نازحین في شمال شرق  ۷۰۰۰۰ال یزال أكثر من  -دیارھم 
 .قبل األزمة األخیرة

مركز إیواء جماعي نشط وستة مخیمات ومواقع  ۷۹وبینما تقیم معظم األسر مع أسر مضیفة، یواصل الكثیرون اللجوء إلى 
ز اإلیواء في نشوء مخاطر تتعلق بحمایة للنازحین، من بینھا العریشة والھول والمحمودلي وعین عیسى. ویتسبب االكتظاظ في مراك

السكان األكثر عرضة للخطر، مما یؤدي إلى تفاقم المخاوف الصحیة القائمة ویخلق تحدیات للجھات الفاعلة التي تعكف على تقدیم 
ل والمرضى الخدمات. وھذا بدوره یمكن أن یزید من خطر انتشار األمراض الموسمیة، التي یمكن أن تكون قاتلة بالنسبة لألطفا

 .وكبار السن
ال تزال المواد غیر الغذائیة والمساعدة في مجال المأوى طوال أشھر الشتاء ضروریة وُمنقذة للحیاة، خاصةً بالنسبة للنازحین حدیثاً 

الثة مالیین أو الذین أُجبروا على الرحیل عن دیارھم. یقدر شركاء قطاع المأوى والمواد الغذائیة أنھ في جمیع أنحاء سوریة، یحتاج ث
في الشمال الشرقي، إلى المساعدة ھذا الشتاء. وتتواصل عملیات توزیع المساعدات المخصصة لفصل  ۳۸۰۰۰۰شخص، من بینھم 

مع التركیز على استبدال الخیام التالفة أو البالیة أو توزیع لوازم الطقس األساسیة، مثل األغطیة البالستیكیة، في  -الشتاء واإلیواء 
ملیون دوالر. بحلول نھایة كانون األول/دیسمبر، كان قد تم الوصول  ۱۳البالد، ولكن ال تزال ھناك فجوة في التمویل تبلغ  جمیع أنحاء

ملیون شخص لتوزیع مساعدات إضافیة مخطط لھا وسوف تستمر طوال شھري كانون الثاني/ینایر وشباط/فبرایر  ۱٫۲إلى أكثر من 
۲۰۲۰.  

ةرؤیة جدیدة لإلعاقة في سوری  
 .یقدم تقریر جدید رؤیة أكثر تفصیالً للتحدیات التي تواجھ أكثر من ۳ مالیین سوري یعانون من إعاقة

خاص ویواجھون تحدیات في الحصول على الخدمات األساسیة، وبالتالي فإنھم یُعد األشخاص ذوو اإلعاقة مستضعفین بشكل 
عرضة لالستبعاد من االستجابة اإلنسانیة، على الرغم من احتیاجاتھم 

 .الكبیرة والمتزایدة في كثیر من األحیان
في المئة من سكان سوریة الذین تزید أعمارھم عن  ۲۷یعاني حوالي 

إلى ارتفاع معدل انتشار اإلصابة عن  عاماً من إعاقة، مما یشیر ۱۲
المعدالت العالمیة وزیادة القلق بشأن اآلثار السلبیة المحتملة بین ھذه 

المجموعة األكثر انتشاراً في البلدان النامیة والمتأثرة باألزمات، 
 .(HNAP) بحسب تأكیدات برنامج االحتیاجات اإلنسانیة

لوطنیة لألسر التي أُجریت في استناداً إلى نتائج الدراسة االستقصائیة ا
، یوفر التقریر للجھات المعنیة بالعمل اإلنساني ۲۰۱۹حزیران/یونیو 

عاماً) في  ۱۲فھماً أكبر لعدد األشخاص (الذین تزید أعمارھم عن 
جمیع أنحاء سوریة الذین یعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقة، وكذلك 

ع السكان، بما في ذلك األنماط عبر المناطق والفئات العمریة وأنوا
المجتمعات المضیفة المقیمة أو غیر النازحة، والنازحون، واألسر 

۲۰۱۹العائدة من النزوح (العائدون) خالل عام  . 
مع دخول النزاع عامھ التاسع، یتضاعف تأثیر اإلعاقة، حیث یواجھ 
األشخاص ذوو اإلعاقة تھدیدات متزایدة بالعنف ومحدودیة الحصول 

في المئة من غیر  ٤۸في المئة من األشخاص ذوي اإلعاقة من البطالة، مقارنة بنحو  ٦۲الطبیة. في الواقع، یعاني  على المساعدة
في المئة من اإلناث الالئي یعانین من إعاقات، وھي نسبة أعلى بكثیر من  ۲۰المعاقین، كما كشف التقریر. تشكل األرامل نسبة 

في المئة) ٤قات (في المئة) واإلناث غیر المعا ٥الذكور ( . 
في المئة من السكان ۲٦في المئة من العائدین و ۲٥في المئة من النازحین من إعاقة، مقارنة بنسبة  ۲۹یعاني حوالي  . 

لقد أسفرت سنوات من األعمال العدائیة عن زیادة معدالت اإلعاقة في عدد من المناطق المحددة، من بینھا محافظات ریف دمشق 
ة، نتیجة لمزیج من اإلصابات المرتبطة باألعمال العدائیة وتفاقم الصعوبات المتعلقة بفترة ما قبل الظروف والحسكة وحمص والرق

.الحالیة، من بین أسباب أخرى  
سنة فأكثر) حسب المحافظة ۱۲السكان ذوو اإلعاقة (  
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ألمان االجتماعي واالقتصادي األساسیة، بما في وفقاً للتقریر، كثیراً ما تفقد األسر التي تفر من العنف إمكانیة الوصول إلى شبكات ا
ذلك الوصول إلى المدخرات والوظائف والدعم المحلي وأفراد األسرة القادرین على كسب الدخل. تزید اإلعاقة من تعرض 

ة االستبعاد األشخاص واألسر للخطر من خالل االستبعاد في المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي یمكن أن توسع دائر
والفقر، وخاصة بالنسبة للفئات السكانیة األكثر ضعفاً مثل النازحین والعائدین. وعلى الرغم من أن التقییم لم یشمل عدداً أكبر من 

األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة إدلب مقارنةً بالمحافظات األخرى، على اعتبار أن إدلب تضم العدد األكبر من النازحین، یلزم 
المزید من المتابعةإجراء  . 

، أقرت أورسوال مولر، األمین العام المساعد للشؤون اإلنسانیة، بالحاجة إلى تلبیة االحتیاجات المحددة في ۲۰۱۹في نیسان/أبریل 
 .مجال الحمایة واالحتیاجات النفسیة واالجتماعیة لألشخاص ذوي اإلعاقة، واستبعادھم المتكرر من البرامج اإلنسانیة

"یجب أن نبذل قصارى جھدنا لدعم وحمایة األشخاص ذوي اإلعاقة،" مؤكدة على الحاجة إلى ضمان تلبیة احتیاجاتھم وقالت: 
 .المتنوعة، ال سیما من خالل ضمان الوصول إلى الخدمات وتدریب الموظفین وجمع البیانات المصنفة حسب اإلعاقة

 العمل على بناء المساءلة الجیدة
لبناء الجودة ال تزال الجھود جاریة 

والمساءلة بین المستجیبین اإلنسانیین 
 .لألزمة السوریة

یتمثل أحد المجاالت الرئیسیة لھذا 
التطور في إنشاء فھم مشترك إلدارة 

المخاطر والجودة والمساءلة، مع 
مزید من الفھم الذي یسمح للمستجیبین 

بتقدیم الخدمات للسكان المتضررین 
نصوص بما یتماشىى مع المعاییر الم

علیھا في المعاییر اإلنسانیة األساسیة 
وشراكة المعاییر اإلنسانیة، بما في 

  .ذلك معاییر اسفیر
یجري حالیا تنفیذ برنامج مشترك بین الوكاالت لبناء القدرات في مجال الجودة والمساءلة، ینفذه مكتب أوتشا في تركیا، ومكتب  

المعاییر اإلنسانیة األساسیة ومعاییر اسفیر (بدعم من الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي المنظمة الدولیة للھجرة في تركیا، واتحاد 
الدولي) بھدف إعداد مجموعة من المتخصصین في مجال الجودة والمساءلة من داخل المجتمع اإلنساني، قادرین على تدریب 

كل مستوى من مستویات االستجابة اإلنسانیة سوریین آخرین یعملون في المجال اإلنساني بنھج یعزز ھذه المعرفة على . 
باستخدام منھجیة تجریبیة مصممة لكي تصبح قابلة للتطویر وقابلة للتكیف مع السیاقات العالمیة األخرى، یوفر برنامج الجودة 

یة من خالل إدارة دورة والمساءلة لبناء القدرات للسوریین العاملین في المجال اإلنساني أدوات لتعمیم المعاییر والمبادئ اإلنسان
من خالل اعتماد نھج تصاعدي یركز على االحتیاجات المحلیة، ومدمج في أطر المساءلة  -المشروع ودورة البرنامج اإلنساني 

 .المحلیة وغیرھا من المبادئ التوجیھیة اإلنسانیة السیاقیة التي أُعدت خصیصاً لالستجابة لألزمة السوریة
، بُذل جھد لتدریب المدربین في إطار النھج المتكامل لالستجابة لألزمة السوریة بعد االنتھاء من ۱۹۲۰في تشرین األول/أكتوبر 

۲۰۱۹مرحلة تصمیم البرنامج في تموز/یولیو  . 
من المدربین والمنفذین السوریین؛ مجموعة شاملة ومتوازنة بین الجنسین مخصصة لذوي االحتیاجات الخاصة  ۲٦إجماالً، شارك 

رجالً من المنظمات غیر الحكومیة السوریة، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، ومختلف فروع حركة الصلیب  ۱٤أة وامر ۱۲تضم 
 .األحمر / الھالل األحمر، ووكاالت األمم المتحدة

مات عن على مدار سبعة أیام، تم تیسیر المشاركة من قبل مدرب دولي رئیسي، باإلضافة إلى ثالثة مدربین سوریین، لتلقي معلو
الجودة والمساءلة، إلى جانب مھارات تعلم وتیسیر تدریب البالغین، لتمكینھم من تقدیم دورات تدریبیة مدتھا ثالثة أیام حول الجودة 

 .والمساءلة في االستجابة لألزمة السوریة
دورات تدریبیة على الجودة ، تم إكمال تسع ۲۰۱۹منذ أن دخل برنامج بناء القدرات مرحلتھ الثالثة في تشرین الثاني/نوفمبر 

والمساءلة. تم تنفیذ ثالث دورات تدریبیة في تركیا في شھري تشرین الثاني/نوفمبر وكانون األول/دیسمبر، بقیادة مكتب المنظمة 
 الدولیة للھجرة في تركیا، بواسطة المشاركین في تدریب المدربین المبدئي الذي تم تنفیذه في شھر تشرین األول/أكتوبر، وقام

بالتدریب المدربون المشاركون السوریون. تم االنتھاء من ثالثة دورات تدریبیة أخرى في شمال شرق سوریة في كانون 
األول/دیسمبر بقیادة مكتب أوتشا في تركیا بالتنسیق الوثیق مع منتدى المنظمات غیر الحكومیة العاملة في شمال شرق سوریة 

ال غرب سوریة، تم االنتھاء من اثنتان من ثالث دورات تدریبیة بقیادة مكتب أوتشا في ومنظمتین غیر حكومیتین سوریتین؛ وفي شم
تركیا ونفذتھما منظمتان غیر حكومیتان سوریتان في شھر كانون الثاني/ینایر، وسیُجرى التدریب الثالث قبل نھایة الشھر. إجماالً، 

المتمركزین في تركیا وشمال غرب سوریة وشمال شرق سوریة من سوریاً من العاملین في المجال اإلنساني  ۲۲٥استفاد أكثر من 
، مع استكشاف الطرق المحتملة لتنفیذ التدریبات التمھیدیة في المناطق الخاضعة ۲۰۱۹ھذا البرنامج منذ تشرین األول/أكتوبر 

 .لسیطرة الحكومة
اء سوریة لدیھم إمكانیة الوصول إلى المعلومات إن تأثیر التدریبات ھو أن جمیع مستویات المستجیبین اإلنسانیین في جمیع أنح
 لضمان جودة ومساءلة البرامج التي یقدمونھا لألشخاص المحتاجین للمساعدة.

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب:
 swanson@un.org مكتب أوتشا اإلقلیمي لألزمة السوریة، عمان ، مسؤول اإلعالم،دیفید سوانسون

 moylan@un.org  مكتب أوتشا دمشق اإلعالم، ، مسؤولنیالوم لنیدا
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