كانون األول/ديسمرب 2015

الجمهورية العربية
الســورية
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العدد املقدر لألشخاص املحتاجني

13,5

األشخاص املستهدفني

13,5

مليون

املتطلبات بالدوالر األمرييك

 3,18مليار

مليون

ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺤﺴﻜﺔ
ﺣﻠﺐ
اﻟﺮﻗﺔ

إدﻟﺐ

دﻳﺮ اﻟﺰور

ﺣامه
ﻃﺮﻃﻮس

11. 2

ﺣﻤﺺ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﻟﻌﺮاق

املحافظة

مجموع األشخاص املحتاجني 2015

ﻟﺒﻨﺎن

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

دﻣﺸﻖ

اﻟﺴﻮﻳﺪا

مجموع النازحني 2015

حلب

2,804,853

1,246,968

الحسكة

755,254

301,618

الرقة

541,272

201,350

السويداء

244,131

61,696

دمشق

1,066,261

436,170

درعا

615,603

320,773

دير الزور

745,024

318,684

حامة

1,052,578

500,801

حمص

1,023,033

526,510

إدلب

1,224,773

704,511

الالذقية

708,062

377,974

القنيطرة

65,266

38,700

ريف دمشق

2,147,167

1,269,202

طرطوس

553,790

258,505

درﻋﺎ

اﻷردن

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺎﺟني )ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺎرﻃﺔ(
١,٠٦٦,٠٠٠ - ٢٤١,٠٠١
٢٤١,٠٠٠ - ١٠٩,٠٠١
١٠٩,٠٠٠ - ٥٢,٠٠١
٥٢,٠٠٠ - ٢٣,٠٠١
٢٣,٠٠٠ - ٧٠٧
ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ال تعرتف الحكومة السورية بالحدود يف الخرائط التي تحتويها خطة االستجابة اإلنسانية لعام .2016
تعبالتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذه الخارطة عن أي رأي من جانب سكرتاريا لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو منطقة ،أو سلطات أي منها ،أو بشأن ترسيم تخومها أو حدودها.
ال ّ

اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ
ﻗوة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓض اﻻﺷﺗﺑﺎك
)ﯾوﻧدوف(

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

اﻟﺒــﺤــــــﺮ اﻟـﻤـــﺘـﻮﺳـــــــﻂ

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

جدول املحتويات
القسم األول :اسرتاتيجية القُطر
ملحة رسيعة عن خطة االستجابة اإلنسانية

5

ملخص االحتياجات واألهداف واملتطلبات

6

استعراض األزمة

7

األهداف االسرتاتيجية

١٠

اسرتاتيجية االستجابة

١٢

القدرة التشغيلية

17

الوصول اإلنساين

18

رصد االستجابة

19

3

القسم الثاين :خطط االستجابة التشغيلية
الحامية

20

تنسيق املخيامت وإدارتها

22

التنسيق والخدمات املشرتكة

25

التعايف املبكر وسبل العيش

28

التعليم

١٢

االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ

17

األمن الغذايئ والزراعة

18

الصحة

19

اللوجستيات

52

التغذية

55

املأوى واملواد غري الغذائية

60

املياه والرصف الصحي والنظافة

19

القسم األول :ملحة رسيعة عن خطة االستجابة اإلنسانية

ملحة رسيعة عن

خطة االستجابة اإلنسانية
األشخاص املحتاجني

13.5

8.7

ماسة إىل مساعدة متعددة
مليون بحاجة ّ
اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻠﻴﻮن

٣٫٧

٪٢٨

٣٫٨

مليون

العدد املقدر لألشخاص املحتاجني
للمساعدات اإلنسانية

٪٢٨

اﻟﺮﺟﺎل

األشخاص املستهدفني

ﻣﻠﻴﻮن

 ١٣٫٥ﻣﻠﻴﻮن

٪٢٢

اﻟﻔﺘﻴﺎن

11. 4

٣

اﻟﻔﺘﻴﺎت

٣

ﻣﻠﻴﻮن

6.5 M
ﻧﺎزﺣني

1.5 M
أﺷﺨﺎص
ذوي إﻋﺎﻗﺔ

املتطلبات بالدوالر االمرييك

 3.18مليار

الهدف االسرتاتيجي األول

دعم إنقاذ األرواح ،وتخفيف املعاناة ،وزيادة قدرة االستجابة اإلنسانية
عىل الوصول إىل األشخاص املهددين وذوي االحتياجات املحددة.

٪٢٢

إﺟامﱄ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﳌﺤﺘﺎﺟني إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة

 13.5مليون

0.45 M
ﻻﺟﺌني
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴني

1.3 M

أﺷﺨﺎص ﻣﺤﺘﺎﺟني
وﻣﺴﺘﻀﻴﻔني ﻟﻨﺎزﺣني

ﻣﻠﻴﻮن

5.4 M

أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺤﺘﺎﺟني

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ إﱃ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة )ﺣﺘﻰ  ١٣ﺗﴩﻳﻦ أول/أﻛﺘﻮﺑﺮ (٢٠١٥
 ٢ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

 ٠٫٦٣ﻣﻠﻴﻮن ﰲ اﻷردن

 ٠٫١٣ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ﻣﴫ

 ١٫١ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

 ٠٫٢٥ﻣﻠﻴﻮن ﰲ اﻟﻌﺮاق

 ٠٫٠٢ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ﺷامل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 ٠٫٢٩ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮري وﺻﻠﻮا إﱃ أوروﺑﺎ ﺑﺤﺮا ً ﰲ ٢٠١٥
* تغطي خطة االستجابة الثالثة االستجابة لالجئني

MULTI-SECTORIAL CONVERGENCE OF SEVERE NEEDS

الهدف االسرتاتيجي الثاين
تعزيز الحامية من خالل زيادة احرتام القانون الدويل ،والقانون
الدويل اإلنساين ،وقانون حقوق اإلنسان من خالل املساعدة،
والخدمات ،والتوعية ذات الجودة والقامئة عىل املبادئ.

الهدف االسرتاتيجي الثالث
دعم صمود املجتمعات املحلية ،واألرس املعيشية ،واألفراد
املترضرين ،من خالل االستجابة اإلنسانية ،عن طريق حامية سبل
العيش واستعادتها ،وتسهيل الحصول عىل الخدمات األساسية،
وإعادة تأهيل البنية التحتية االجتامعية واالقتصادية.

اسرتاتيجة االستجابة لعام 2016
• تحديد األولويات وفقاً لشدة االحتياجات
• تحسني إيصال املساعدات اإلنسانية
• املرونة يف الربامج اإلنسانية
• الرتكيز عىل الفئات األضعف يف الربامج متعددة القطاعات
• التأهب لالستجابة يف الحاالت الطارئة
• تعميم الحامية
• االستخدام االسرتاتيجي للصناديق القُطرية امل ُو ّحدة

املبادئ األساسية

ﺷﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

باإلضافة إىل هذه األهداف االسرتاتيجية ،ستقوم خطة االستجابة اإلنسانية
برفع قدرة أطراف العمل اإلنساين الوطنية 1عىل االستجابة ،وضامن االستجابة
اإلنسانية املناسبة ،من خالل الحصول عىل التغذية املعلوماتية الراجعة من
األشخاص املترضرين ،ومعالجة بواعث قلقهم بشأنها ،وتطبيق مبادئ «عدم
إلحاق الرضر» خالل االستجابة بأكملها.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن أو ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ

تعرتف الحكومة السورية فقط بأطراف العمل اإلنساين الوطنية بوصفها منظامت غري حكومية قامت بتسجيلها واملوافقة عليها وقامت بإبالغ األمم املتحدة طبقا لذلك .وهذا الوصف ينطبق عىل جميع أطراف العمل اإلنساين عىل املستوى الوطني املشار إليها يف خطة االستجابة اإلنسانية بأكملها.

القسم األول :ملحة رسيعة عن خطة االستجابة اإلنسانية

ويتم قياس شدة االحتياجات  (subdistrict).تستخدم أطراف العمل اإلنساين مقاييس الحدّة كأداة عىل مستوى القطاعات ،وبينها ،لتقدير شدة االحتياجات عىل مستوى الناحية
من خالل املعايري الثالثة التالية )1 :حجم االحتياجات  )2آليات التأقلم  )3الوصول إىل املساعدات وتوفرها.

الحامية

األمن الغذايئ

الصحة

تنسيق املخيامت وإدارتها

التعليم

املياه والرصف الصحي والنظافة

التعايف املبكر وسبل العيش

املواد غري الغذائية

التغذية

5

املأوى

ﺷﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
+

—

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن أو ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ

تعبالتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذه الخارطة عن أي رأي من جانب سكرتاريا لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو منطقة ،أو
ال ّ
سلطات أي منها ،أو بشأن ترسيم تخومها أو حدودها.

القسم األول :ملخص االحتياجات واألهداف واملتطلبات

ملخص االحتياجات

واألهداف واملتطلبات
القطاع

إجاميل األشخاص
املحتاجني

األشخاص
املستهدفني

تقسيم األشخاص
املحتاجني
مجتمعات
مضيفة

11. 6

الحامية

 13.5مليون

 7.2مليون

تنسيق املخيامت
وإدارتها

 6.5مليون

 3.2مليون

نازحني

حسب نوع الجنس والسن

 %إناث

%أطفال
وبالغني وكبار السن
*

املتطلبات

أطفال

موظفي
التعليم
ال ينطبق

ال ينطبق

 235.9مليون

ال ينطبق

 25.4مليون

ال ينطبق

 58.6مليون

ال ينطبق

 148.4مليون

ال ينطبق

 200.2مليون

ال ينطبق

 1.3مليون

ال ينطبق

 1.2مليار

 1.5مليون
 1٫٤مليون

ال ينطبق

 437.2مليون

ال ينطبق

ال ينطبق

 15مليون

 0.٩مليون 0.٩ ,مليون

0.3M

 51.1مليون

 3٫٧مليون

%50

%6 | 53| 41

ال ينطبق

 523.1مليون

 4٫٣مليون

%50

48| 44 %

ال ينطبق

 250مليون

 6.5مليون

%52

%8 | 52| 40

ال ينطبق

 3.18مليار

6.5M

%49.3

59.6| 40.6

تحليل التنسيق
والخدمات املشرتكة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

التعايف املبكر وسبل
العيش

 9.2مليون

 3.6مليون

 6.5مليون

 3.٦مليون

%49.39

%5.9 | 53.5| 40.6

 1.46مليون

التعليم

 5.7مليون

 4.6مليون

مجموعة اتصاالت
الطوارئ

ال ينطبق

ال ينطبق

5.4M

0.3M

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%50

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 7.5مليون

 4.7مليون

 ٤مليون

ال ينطبق

%4 | 60| 36

 2.7مليون

الصحة

 11.5مليون

 11.5مليون

 7.0مليون

 4٫٥مليون

%51

اللوجستيات

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%63.8

التغذية

 3.1مليون

 1.9مليون

املأوى واملواد غري
الغذائية

 2.4مليون
 5.3مليون

 1.2مليون
 5.3مليون *

املياه والرصف
الصحي والنظافة

 12.1مليون

 14مليون
 7.3مليون

املجموع

 13.5مليون

 13.5مليون

األمن الغذايئ والزراعة  8.7مليون

 4٫٥مليون
ال ينطبق

ال ينطبق
 2.6مليون

 7مليون

الفتيان والفتيات
( 59-6شهر)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

النساء الحوامل
واملرضعات

املجموع

ال ينطبق

ال ينطبق

القسم األول :استعراض األزمة

استعراض

األزمة

ازداد الوضع اإلنساين سوءا ً ،بكل املقاييس ،منذ بداية عام  .2015ومع اقرتاب العام
من نهايته ،فقد بلغت االحتياجات اإلنسانية ،وتلك الخاصة بالحامية ،معدالت
قياسية ،وما زالت تنمو برسعة مذهلة.
يحتاج قرابة  13.5مليون شخص ،منهم  6مليون طفل ،ألحد أشكال املساعدة
اإلنسانية والحامية .وقد نزح  6.5مليون شخص ،منهم  2.8مليون طفل ،داخل
سوريا ،وهناك  4.2مليون ُمس ّجلني كالجئني يف الدول املجاورة ويف شامل إفريقيا.
كمعدل عام ،تنزح  50عائلة سورية يف كل ساعة من كل يوم منذ عام  .2011وما
تزال عملية النزوح مستمرة بوترية عالية .وحتى هذه اللحظة ،نزح ما يزيد عن
 1.2مليون شخص هذه السنة .وبالنسبة للعديد منهم ،فهذا النزوح هو الثاين أو
الثالث .وقد استمرت أعداد متزايدة من املدنيني بالهرب ،وهم عىل استعداد
للمخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إىل أوروبا.
منذ بداية األزمة يف عام  ،2011شهدت سوريا ،وما زالت تشهد ،تحديات كبرية
ناشئة عن الوضع اإلنساين واألمني يف جميع أنحاء البلد ،وزياد ًة يف استهداف
البنية التحتية املدنية ،وارتفاعاً ملحوظاً يف النزوح الداخيل ،حيث تحدث
انتهاكات لحقوق اإلنسان يف سياق انعدام األمن عىل نطاق واسع ،وتجاهل
معايري القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين .وتتّصف األزمة بالغياب الحايل
للحامية الف ّعالة لعدد كبري من املدنيني.
كام أ ّن االعتداءات عىل املدارس ،واملستشفيات ،وشبكات املياه ،ومحطات
الكهرباء ،ودور العبادة ،واملرافق االقتصادية ،ومنشآت أخرى للبنية التحتية
املدنية ،ما زالت مستمرة بال هوادة .وقد ساهم عدد من العوامل ،مبا فيها
انعدام األمن ،واإلجراءات االقتصادية واملالية األحادية املفروضة عىل سوريا،
والرتدّي الكبري يف األوضاع االقتصادية ،وانخفاض توفر الخدمات األساسية ،يف
تدهور الوضع اإلنساين خالل السنة املاضية.
تعاظمت الويالت االقتصادية بسبب االرتفاع الكبري يف أسعار املواد الغذائية
مم ساهم يف الضعف الشديد
والوقود ،واضطراب األسواق ،ونفاد املدّخراتّ ،
للناس من جميع الفئات ،وشمل هذا االعتامد املتزايد عىل آليات التأقلم السلبية.
ومن املحتمل أن يفاقم فصل الشتاء من صعوبة الوضع اإلنساين يف جميع أنحاء
البلد .وهناك أيضاً احتامل بأن يفاقم فصل الصيف القادم من الضعف ،وخاصة
وربا حاالت التفيش .ومع نفاد
بالنسبة لألمراض املنقولة عن طريق املياهّ ،
مدّخراتها ومواردها  ،باتت األرس مضطرة لرهن مستقبلها من أجل البقاء.
ما تزال املخاطر املرتبطة بالحامية قامئة ،وخاصة تلك التي تواجه بعض الرشائح
السكانية املعرضة للخطر .فهناك أكرث من  2مليون طفل ومراهق خارج املدرسة،
رسبون منها ليعيلوا
ومن هم يف املدرسة حالياً يتم سحبهم بشكل متزايد أو يت ّ
أرسهم ،مام يُع ّرض عددا ً متزايدا ً من الفتيات لخطر الزواج املبكر أو القرسي،
وأشكال أخرى من االستغالل ،ويجعل الفتيان ُعرضة لعمل األطفال والتجنيد
مم ضاعف من خطر
واالستغالل .وقد هيمن انعدام األمن عىل مناطق كثريةّ ،
وخاصة بالنسبة للنساء  (gender)،العنف القائم عىل النوع االجتامعي/الجنساين
والفتيات .وما يزال مئات اآلالف من الالجئني الفلسطينيني يعيشون يف حالة
ضعف شديد يف جميع أنحاء البلد .وهناك أحياء بأكملها يف خطر بسبب بقايا
املواد املتف ّجرة.

باألرقام استعراض االحتياجات اإلنسانية * 2016
• يحتاج قرابة  13.5مليون شخص يف سوريا ،مبا فيهم  6مليون طفل ،إىل املساعدة
اإلنسانية والحامية.
• هناك  8.7مليون شخص لديهم احتياجات شديدة يف عدة قطاعات.
• هناك  4.5مليون شخص بحاجة إىل املساعدة يف مناطق ومواقع يصعب الوصول إليها،
وهي ُمدرجة يف قرارات مجلس األمن رقم  2139و 2165و 2191كام تم تحديثها من
قبل األمم املتحدة.
• تشري التقديرات إىل مقتل ما يزيد عن  250,000إنسان ،مبا فيهم عرشات اآلالف من
األطفال والشباب.
• يفتقر حوايل  70باملائة إىل مياه رشب كافية وسط انقطاعات متكررة للمياه .
• ال يستطيع واحد من كل ثالثة أشخاص أن يلبي احتياجاته الغذائية األساسية ،وتشري
التقديرات إىل أن  8.7مليون شخص يحتاجون إىل تشكيلة من املساعدات املتعلقة
باألمن الغذايئ.
• يفتقر  2.4مليون شخص إىل املأوى املالئم.
• يحتاج أكرث من  11مليون شخص إىل املساعدة الصحية ،ويشمل هذا الرقم 25,000
إصابة بحالة صدمة شهرياً.
• يعيش  1.7مليون نازح يف املخيامت واملراكز الجامعية.
• تشري التقديرات إىل أن  86,000طفل ترتاوح أعامرهم بني  6إىل  59شهرا ً يعانون من
سوء التغذية الحاد ،كام أن  3.16مليون طفل تحت سن الخامسة ونساء حوامل
ومرضعات معرضني للخطر.
• هناك أكرث من  2مليون طفل ومراهق خارج املدرسة .وواحدة من كل أربع مدارس
أصيبت بأرضار أو ُد ّمرت أو تم احتاللها.
• يعيش أربعة من كل خمسة سوريني يف فقر .وقد ينشأ توت ّر يف مناطق النزوح بسبب
التنافس عىل املوارد املحدودة.
• انخفض متوسط األعامر  20سنة منذ بداية األزمة.
• أصبحت تقريباً واحدة من كل ثالث أرس سورية مدينة ،ويرجع هذا بشكل أسايس إىل
كلفة الغذاء.
• هناك قلق كبري بشأن عدم وجود أو ضياع الوثائق املدنية والشخصية.
• حوايل  %95من الالجئني الفلسطينيني الذين بقوا يف سوريا بحاجة مستمرة إىل
املساعدات اإلنسانية.
• يواجه واحد من كل أربعة أطفال خطر اإلصابة باضطرابات يف الصحة النفسية.
• يوجد عمل أطفال يف ثالثة من كل خمسة مواقع ،ويشمل هذا أسوأ أشكال عمل األطفال.
• يوجد  1.5مليون شخص يعانون من إعاقات.
• تشري التقديرات إىل وجود  300,000امرأة حامل بحاجة إىل دعم متخصص.

عبت الحكومة السورية عن تحفظاتها عىل بعض النتائج الواردة يف استعراض االحتياجات اإلنسانية .وهذا ينطبق عىل الوثيقة بأكملها.
* قامت وكاالت األمم املتحدة والرشكاء بصياغة استعراض االحتياجات اإلنسانية  ،2016وهو األساس الذي بنيت عليه خطة االستجابة اإلنسانية  .2016وقد ّ
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تحتاج األزمة إىل حل سيايس عاجل؛ ويف انتظار مثل هذا الحل ،ستستمر أطراف العمل
اإلنساين بالعمل معاً ملد حبل النجاة لألشخاص األكرث ضعفاً يف سوريا ،بينام تسعى إىل
زيادة الحامية وتعزيز الصمود عىل مستوى الفرد واملجتمع يف جميع أنحاء البلد.
وسيبذل املجتمع اإلنساين قصارى جهده الستخدام كل وسائل اإليصال اإلنسانية للوصول
إىل الفئات األضعف واملناطق األكرث تأثرا ً من خالل الطرق األكرث مبارشة.

يف غياب الحل السيايس ،ستتطلب هذه الجهود دعامً أكرب يف عام  ،2016مبا يشمل
التزامات مالية أطول أجالً ،وتتمتع باملرونة ،ليتمكن املجتمع اإلنساين من االستمرار يف
إنقاذ األرواح ،وتخفيف املعاناة ،وتعزيز الحامية ،وخاصة للفئات املهددة ،وتوفري
.الفرص لصمود أكرب

تقوم أطراف العمل اإلنساين ،وخاصة السوريون أنفسهم ،بجهود استثنائية لتقديم
املساعدة والوصول إىل ماليني األشخاص شهرياً عىل الرغم من القيود الهائلة عىل
العمليات ،والنقص الكبري يف التمويل .وبالرغم من سخاء املانحني ،فقد استلمت خطة
االستجابة السورية لعام  2015فقط  1.17مليار دوالر ( )%41من إجاميل احتياجاتها
التمويلية حتى تاريخ  6كانون األول/ديسمرب.
)زيادة يف عدد األشخاص املحتاجني (2015-2011

١

ﻣﻠﻴﻮن

ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ

٢٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ

ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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٤

ﻣﻠﻴﻮن

2012

٦٫٨

ﻣﻠﻴﻮن

ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ

٩٫٣

ﻣﻠﻴﻮن

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ

ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

2013

١٠٫٨

ﻣﻠﻴﻮن

١٢٫٢

ﻣﻠﻴﻮن

١٣٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ

ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ

اﺳﺘﻌﺮاض
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

2014

2015
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اإلنجازات الرئيسية لالستجابة

بالقطاعات (كانون الثاين/يناير-ترشين األول/أكتوبر )2015
• يتم إيصال املساعدات الغذائية لـ  6مليون شخص شهرياً (كمتوسط) وتشمل املساعدات
العينية والنقدية/القسائم ،ويتم تقديم الدعم الزراعي واملعييش لـ  880,000شخص.ذ
• تم توفري مياه رشب كافية ملا يزيد عن  8.1مليون شخص.
• تلقى ما يزيد عن  4.8مليون شخص مواد غري غذائية ). (NFI
• تم تقديم استجابات تخص الحامية ملا يزيد عن  2.6مليون شخص.ر
• قدّم القطاع الصحي الدعم ملا يزيد عن  550,000حالة صدمة.و

• تم تقديم تدخالت غذائية ملا يزيد عن  1.6مليون شخص.ذ
• تم تقديم تدخالت تعليمية ملا يزيد عن  1.5مليون طفل ومراهق.ذ
• تم تقديم الدعم ملا يزيد عن  157,971حالة والدة بواسطة قابالت ماهرات.ذ
• تم تطعيم  2.9مليون طفل تحت سن الخامسة ضد شلل األطفال.ذ
• تم تقديم املساعدة اإلنسانية لـ  450,000الجئ فلسطيني.ذ

• تم استهداف  1.9مليون شخص بنشاطات التعايف املبكر وسبل العيش )، (ERLو
وشملت إدارة النفايات الصلبة .و
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األهداف

االسرتاتيجية
ت ُجدّد األمم املتحدة التزامها ،وفقاً للقانون الدويل ،بتقديم املساعدة اإلنسانية وتنفيذ خطة
االستجابة ،مع االحرتام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية ،ومتاشياً مع قرار
الجمعية العامة رقم .46/182
وتلتزم األمم املتحدة أيضاً بتنفيذ قرارات مجلس األمن رقم  2139و 2165و.2191
وستستمر األمم املتحدة ورشكاؤها بدعوة األطراف املعنية إىل إظهار احرتام أكرب للقانون
الدويل ،والقانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.
متت بلورة خطة االستجابة اإلنسانية الخاصة بسوريا لعام  2016بالتشاور مع الحكومة
السورية ،وهي تضع اإلطار الذي سيسعى املجتمع اإلنساين من خالله إىل االستجابة إىل
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1

دعم إنقاذ األرواح ،وتخفيف املعاناة،
وزيادة قدرة االستجابة اإلنسانية عىل
الوصول إىل األشخاص الضعفاء وذوي
االحتياجات املحددة.

تأثر املدنيون بشكل متزايد من طول األزمة .وما
يزال حجم االحتياجات إلنقاذ األرواح ونطاقها يف
زيادة مستمرة .كام يظل عدم القدرة عىل الوصول
إىل العديد من األشخاص املترضرين واملحتاجني
أحد العوائق الرئيسة للتعامل مع االحتياجات ،مام
يتطلب املزيد من االبتكار واملرونة للوصول إىل
األشخاص املترضرين يف عام .2016

2

االحتياجات اإلنسانية الواسعة ،وتلك املتعلقة بالحامية ،يف سوريا يف عام  2016بناء عىل
األولويات املحددة داخل القطاعات وبينها .كام تعرض خطة االستجابة اإلنسانية متطلبات
التمويل العاجل لتلبية االحتياجات اآلخذة باالزدياد .والخطة مبنية عىل بيانات وافية عن
االحتياجات .وترتكز عىل ثالثة أهداف اسرتاتيجية تتمحور حول إنقاذ األرواح ،وتخفيف
املعاناة ،وتعزيز الحامية والقدرة عىل الصمود .وهذه األهداف مرتبطة ببعضها البعض؛
فالحامية تتخلّلها كلها وتوفر دعامً متبادالً لألهداف األخرى .وغالباً ما يعتمد التقدم يف
تحقيق أحد هذه األهداف عىل خطوات تراكمية لتحقيق هدف آخر ،إذ يعتمد تحقيق
هذه األهداف من خالل النشاطات اإلنسانية امل ُدرجة يف هذه الخطة عىل توفر املوارد
الكافية ووجود بيئة عمليات مالمئة.

تعزيز الحامية من خالل زيادة احرتام القانون الدويل،
والقانون الدويل اإلنساين ،وقانون حقوق اإلنسان ،من
خالل املساعدة ،والخدمات ،والتوعية ذات الجودة
والقامئة عىل املبادئ.

يستمر املدنيون يف تحمل وطأة األزمة .وأل ّن الخطة تقر بأن واجب
حامية الناس هو يف صلب العمل اإلنساين يف البلد ،فقد تم تضمني
الحامية يف جميع القطاعات مبا يتوافق مع بيان مدراء اللجنة
حول مركزية الحامية .وبينام ) (IASCالدامئة املشرتكة بني الوكاالت
تتحمل الحكومة السورية املسؤولية األساسية عن حامية مواطنيها،
سيكّز املجتمع اإلنساين يف عام  2016بشكل أكربعىل تضمني
ُ
الحامية بشكل أكرث اتساقاً يف جميع تصاميم االستجابة وتنفيذها
من قبل جميع القطاعات ،مبا يف ذلك رصد االستجابة.
وستشمل األولويات تخفيف املخاطر ،وزيادة قدرة أطراف العمل
اإلنساين عىل االستجابة ،باإلضافة إىل جهود التوعية املنضبطة مع
كل األطراف املعنية والجهات املسؤولة.

3

دعم صمود املجتمعات املحلية ،واألرس
املعيشية ،واألفراد املترضرين من خالل
االستجابة اإلنسانية عن طريق حامية
واستعادة سبل العيش ،وتسهيل الحصول عىل
الخدمات األساسية ،وإعادة تأهيل البنية التحتية
االجتامعية واالقتصادية.
ستحرص أطراف العمل اإلنساين عىل شمل
الصمود يف الربامج اإلنسانية لرفع قدرة الناس
عىل مواجهة وتحمل الصدمات املستمرة ،ودعم
سبل العيش متى وحيثام كان ذلك ممكناً.
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باإلضافة إىل هذه األهداف االسرتاتيجية ،تؤكد خطة االستجابة اإلنسانية عىل االلتزام
املشرتك للمجتمع اإلنساين بدعم ورفع قدرة األطراف الوطنية اإلنسانية عىل االستجابة،
وتعزيز االستجابة اإلنسانية املناسبة ،من خالل الحصول عىل التغذية الراجعة من
األشخاص املترضرين ،ومعالجة بواعث القلق الخاصة باالستجابة ،وتطبيق مبادئ «عدم
إلحاق الرضر» خالل االستجابة بأكملها .وس ُتستخدم املؤرشات التي وضعت يف ضوء
أهداف خطط االستجابة القطاعية لقياس مدى تنفيذ هذه املبادئ.

يتوىل منسق األمم املتحدة اإلنساين املقيم الخاص بسوريا مهمة اإلرشاف عىل العمل
اإلنساين ويقوم بتنسيقه داخل سوريا .ويساعده يف هذه املهمة املنسق اإلنساين اإلقليمي
ونائبه لألزمة السورية ،واملنسقني اإلنسانيني يف الدول املجاورة ،لتنفيذ النهج املتكامل
وهو إطار العمل اإلنساين .ويقوم  (Whole of Syria)،لالستجابة االنسانية يف سوريا
وفقاً لتفويضه العاملي ،بدعم  (OCHA)،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
القيادة اإلنسانية لضامن التنسيق الف ّعال لالستجابة داخل سوريا.

تبقى األطراف اإلنسانية العاملة مبوجب هذه الخطة (األمم املتحدة ،واملنظمة الدولية
للهجرة ،واملنظامت الدولية غري الحكومية ،واملنظامت غري الحكومية) ملتزمة بتقديم
املساعدة املبنية عىل االحتياجات وفقاً للمبادئ اإلنسانية ،والتي تشمل الحياد والنزاهة
واالستقاللية .وهي ملتزمة كذلك بتقديم املساعدة بدون متييز لألشخاص املحتاجني.

ويستفيد النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا من التنسيق بني القطاعات/
ويف كامل سوريا ،مدعوماً بآليات التنسيق الخاصة) (hubsاملجموعات عىل مستوى املراكز
باملنظامت غري الحكومية.
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اسرتاتيجية

االستجابة
تقوم خطة االستجابة اإلنسانية بدور ُمك ّمل لالستجابة اإلنسانية التي تقدمها الحكومة
واالﺘﺤﺎﺩ ) (ICRCالسورية ومنظامت دولية أخرى ،مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر
ُجسد الرؤية الجامعية (IFRC).ﺍﻟﺩﻭﻲﻟ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ
وهي ت ّ
للمجتمع اإلنساين الدويل ورشكاءه املحليني لالستجابة إىل االحتياجات اإلنسانية التي تم
تقييمها يف سوريا لعام  .2016وكجزء من هذه الخطة ،يهدف املجتمع اإلنساين إىل
مساعدة  13.5مليون شخص بحاجة إىل أحد أشكال املساعدة اإلنسانية ،حسبام تشري
التقديرات .وستُعطى األولوية األوىل لألشخاص األكرث ضعفاً يف املناطق التي تكون
االحتياجات بها هي األعىل ،مبا فيها املناطق واملواقع التي يصعب الوصول إليها والواردة
يف قرارات مجلس األمن رقم  2139و 2165و ،2191وفقاً آلخر تحديثات األمم املتحدة،
والتي تتطلب املساعدة يف عدة قطاعات .وسيتم وضع أهداف محددة لكل قطاع.
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يتميز الوضع اإلنساين يف سوريا بالتقلبات الكبرية وبتعدد املفاصل ،مام يتطلب املزج بني
أساليب االستجابة الرسيعة وتلك امل ُصممة حسب السياق باستخدام الطرق املبارشة
واألكرث ف ّعالية لتقديم املساعدة .ولتحديد أولويات االستجابة بشكل أفضل يف عام
 ،2016قامت كل القطاعات بوضع مقاييس لشدة االحتياجات لالسرتشاد بها عند
تصميم االستجابة وتحديد الرتكيز الجغرايف .كام تساعد مقاييس الحدّة القطاعية
واملتعددة القطاعات يف تحديد ما إذا كانت االحتياجات القطاعية هي من األولويات
وأين تتالقى لوضع الربامج متعددة القطاعات.
ماسة إىل استجابة إنسانية متّسقة تُقلّص من الفجوات ،وتتج ّنب
هناك حاجة ّ
االزدواجية ،وت ُعظّم من قدرة املجتمع اإلنساين عىل االستجابة من خالل استخدام
اإلمكانيات املتاحة بناء عىل أوجه التكامل ،مع احرتام التفويض املمنوح لكل منظمة
مم سيضمن مركزية حامية املدنيني يف االستجابة اإلنسانية.ل
واملنهجية الخاصة بهاّ ،
وسيتطلب األمر بالرضورة التعاون بني الرشكاء العاملني يف املجالني اإلنساين والتنموي.
ولتحقيق هذه الغاية ،س ُيوفّر قطاع الحامية التوجيه الفني للقطاعات أثناء اضطالعه
مبسؤولياته األخرى.
وقد كانت مجاالت العمل التالية ذات أولوية يف عام  ،2015وسيتم تعزيزها يف عام :2016

تحسني الوصول
التحديات املرتبطة بالوصول هي العائق األسايس أمام تقديم املساعدة اإلنسانية .وسيتم
التصدي لها من خالل التوعية ،والتي تشمل التحليل الدقيق للوصول عرب املراكز
املتعددة ،وإدارة معززة للمخاطر األمنية؛ وجهود التوعية املنضبطة بخصوص األطر
التنظيمية واملبادئ اإلنسانية؛ واالستخدام االسرتاتيجي للموارد املالية امل ُو ّحدة؛ ومن
خالل تعزيز االستجابة ،ورصد قدرات الرشكاء املحليني ،والذين يتمتعون عادة مبرونة
أعىل يف العمل يف املناطق التي يصعب الوصول إليها.
يف ضوء هذا الواقع ،سيتطلب الحفاظ عىل الوصول اإلنساين ،وتوسيعه حيثام أمكن،
زيادة القبول للعمل اإلنساين ،متاشياً مع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار الجمعية
العامة  ،46/182باإلضافة إىل التعاون الف ّعال مع املنظامت الدولية والوطنية غري
الحكومية .وتبقى أطراف العمل اإلنساين ملتزمة بتوفري املساعدة اإلنسانية القامئة عىل
املبادئ من خالل اتّباع املبادئ اإلنسانية األساسية ،والتي تشمل الحياد والنزاهة

واالستقاللية ،وهي رشوط الزمة لزيادة قبول جميع األطراف ذات العالقة( .أنظر الفصل
امل ُعنون «الوصول» للمزيد من التفاصيل)

تحسني الوصول من خالل تحليل أكرث دقة ،وإدارة املخاطر،
والتوعية ،والتمويل االسرتاتيجي ،وبناء القدرات.
املرونة يف الربامج ويف طرق اإليصال
أشارت عدة مراجعات إىل الحاجة إىل تحسني مرونة الربامج .وسيتطلب هذا يف عام
 2016استغالل وجود مراكز العمليات ضمن إطار النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف
سوريا ،لتحديد القنوات األكرث مالمئة يف أية لحظة لضامن الوصول األكرث ف ّعالية
لألشخاص املحتاجني إىل املساعدة ،وخاصة األكرث ضعفاً .وهذا يشمل الربنامج املعتاد،
وعرب الخطوط من داخل سوريا ،واملساعدة عرب الحدود* من الدول املجاورة.

برامج مصممة حسب القدرة عىل الوصول ،وشدة
االحتياجات ،وتحسني رسعة االستجابة.
ستعتمد الربامج عىل شدة االحتياجات ،وستكون ُمصمم ًة حسب سياقات االستجابة
املختلفة يف سوريا ،وستف ّرق بني املناطق التي يصعب الوصول إليها أو املناطق شديدة
االضطراب حيث تكون التدخالت غري منتظمة وغالباً محددة بعدد قليل من الرشكاء يف
قطاعات معينة وتُركّز عىل إيصال املواد التموينية ،وبني املناطق التي ميكن الوصول
إليها بانتظام أكرب واملناطق اآلمنة حيث يوجد بشكل عام نطاق أوسع للدعم املستمر
الذي يُركّز عىل الصمود .وستضمن هياكل التنسيق القطاعي ،واملتعدد القطاعات،
إدماج منهجيات الصمود يف العمليات بطريقة ممنهجة يف املناطق التي ميكن الوصول
إليها بشكل أكرب؛ أي زيادة قدرة الناس عىل مواجهة وتحمل الصدمات الخارجية،
كفقدان العمل ،واستعادة األصول اإلنتاجية ،واألرضار يف البنية التحتية .وهناك
احتياجات إنسانية مرتفعة يف الكثري من السياقات الحرضية نظرا ً للكثافة السكانية
املرتفعة واالعتامد عىل البنى التحتية العامة .ولذلك ستَعتمد القرارات الخاصة بالربامج
من قبل أطراف العمل اإلنساين عىل التحديات املحددة بالنسبة للوصول ،وتقييم
االحتياجات ،واستهداف البيئات الحرضية والريفية ،وإيصال املساعدات إليها.

التأهب لالستجابة
عىل الرغم من القيود عىل املوارد والوصول واألمن ،تسعى أطراف العمل اإلنساين
لتعزيز التأهب واالستجابة الرسيعة لعمليات النزوح املفاجئة والكبرية ،والتي كانت
السمة البارزة يف معظم الفرتات يف عام  .2015وتشمل اإلجراءات املتعلقة بالتأهب
لالستجابة لحاالت الطوارئ يف السياق السوري تحديد أطراف العمل اإلنساين الوطنية يف
مجال التقييامت الرسيعة لالحتياجات ،ومن ضمنها تلك يف املناطق التي يصعب
الوصول إليها ،وتدريبها عىل التوزيع الطارئ ،واملتابعة؛ وخزن املواد أو املشرتيات
املحلية يف أماكن محددة مسبقاً؛ ووضع إجراءات معيارية للعمل لنرش فرق إغاثة

إن اإلشارة إىل عرب الحدود والنشاطات عرب الحدود من قبل أطراف العمل اإلنساين يف خطة االستجابة اإلنسانية ال تدل ضمنياً عىل أي تغيري يف املوقف الرسمي للحكومة السورية بشأن مسألة عرب الحدود.ه *
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رسيعة؛ واستخدام الربامج املتنقلة يف املناطق غري املستقرة؛ وتحديد طرق وصول بديلة،
والتفاوض بشأنها .أما فيام يخص املوارد املالية ،فسيستمر استخدام مخصصات الطوارئ
من التمويل امل ُو ّحد كطريقة ف ّعالة لرصف األموال برسعة للحاالت الطارئة الجديدة.
ولكن هناك حاجة لدعم إضايف ألن التمويل الخاص بإجراءات التأهب لالستجابة لحاالت
الطوارئ مل يكن كافياً بشكل عام يف .2015

تعزيز قدرات أطراف العمل اإلنساين الوطنية
ستقوم أطراف العمل اإلنساين بتعزيز قدرة أطراف العمل اإلنساين الوطنية عىل
االستجابة ،والعمل معها عن كثب لبلورة وتنفيذ اسرتاتيجيات االستجابة القامئة عىل
املبادئ بهدف تحسني أساليب إيصال املساعدات وتحديد املستفيدين .وستقوم هذه
األطراف ،يف الوقت نفسه ،بتعزيز ف ّعالية الخطوات واملالمئة الكلية لالستجابة اإلنسانية
من خالل الحصول عىل التغذية الراجعة من األشخاص املترضرين والتعامل مع بواعث
قلقهم بشأن االستجابة .ولدى الهالل األحمر العريب السوري ،واملنظامت الوطنية غري
الحكومية ،وأطراف العمل اإلنساين الوطنية األخرى ،واملنظامت الدولية غري الحكومية،
والتي لها موظفني يف سوريا ،تغطية أوسع .كام تعمل بشكل أقرب مع األشخاص
املترضرين وبطريقة أرسع وأكرث حرية يف املناطق التي يصعب الوصول إليها .ولذلك ال
ميكن االستغناء عن هذه األطراف لتحسني جودة الربامج وتوسيع نطاق التغطية
اإلنسانية والتواصل املجتمعي.؛
إ ّن تعزيز قدرات أطراف العمل اإلنساين الوطنية هو من أولويات املجتمع اإلنساين
األوسع .وسريكّز تطوير القدرات عىل زيادة قدرة االستجابة التشغيلية والجودة (أي
تقييم املخاطر واالحتياجات ومنهجيات الربامج واملتابعة)؛ واملبادئ اإلنسانية ،والوصول
مم فاق القدرات
اإلنساين؛ ومناطق بعينها حيث تصاعدت االحتياجات بشكل كبريّ ،
التي كانت موجودة قبل األزمة ،مثل العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،والتغذية،
والصحة .وستُعطى الرشاكات نفس أهمية التدريب الستثامر نقاط القوة لكل وكالة،
وللتعلّم من بعضها البعض .وزيادة التواصل باللغة العربية هو أمر يف غاية األهمية
لضامن العمل الف ّعال مع الرشكاء الوطنيني .كام سيتم إعطاء األولوية لألطراف التي
تقوم بتطوير القدرات حيثام كان ذلك ممكناً .وسيقرتن التدريب بالتوجيه وتوفري
نسق بشكل أفضل بني املراكز وداخلها لضامن تبادل املواد
املعدات ،وسيكون ُم َّ
واملامرسات الفضىل .وسيكون تعزيز القدرات إما من خالل قنوات إيصال عن بُعد أو يف
املوقع نفسه .وتبقى أطراف العمل اإلنساين الدولية ملتزمة مببدأ واجب العناية تجاه
رشكائهم الوطنيني.

الصناديق القُطرية املوحدة التي تستجيب لألزمة السورية (حتى 25
ترشين الثاين/نوفمرب)
هناك ثالثة صناديق قُطرية تدعم االستجابة يف سوريا ويف املنطقة :صندوق االستجابة
للطوارئ يف سوريا ،وهو يهدف إىل وضع أولويات متويل املنظامت غري الحكومية
واملناطق التي يصعب الوصول إليها يف سوريا .وتتطابق الحصة التمويلية لصندوق
املخصص للنشاطات عرب الحدود يف سوريا.
االستجابة للطوارئ يف األردن مع التمويل
ّ
ويدعم الصندوق املو ّحد لألنشطة اإلنسانية يف تركيا االستجابة عرب الحدود مع الرتكيز
عىل تعزيز قدرة الرشكاء الوطنيني ،وخاصة يف األماكن التي يصعب الوصول إليها.
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تالقي االحتياجات ودمج الربامج
تشري التقديرات إىل أن  8.7مليون شخص من أصل  13.5مليون شخص بحاجة إىل
املساعدة؛ أي إثنني من كل ثالثة ،هم بحاجة إىل مساعدة إنسانية يف أكرث من قطاع.
وسيتم إعطاء األولوية لبعض املجموعات كنقاط دخول للربامج املنسقة يف :2016
 .1النازحني الذين يعيشون يف مباين مهدّمة وغري مكتملة البناء ،ويف مخيامت منظّمة
ومؤقتة ،ومراكز جامعية ،ومخيامت عشوائية وذاتية اإلنشاء
 .2األطفال واملراهقني الذين يذهبون إىل املدارس وأماكن التعلم املؤقتة ،باإلضافة إىل
األطفال خارج املدرسة ،والذين هم ُعرضة السرتاتيجيات التأقلم السلبية

املسائل الشاملة

 .3األشخاص الذين يعيشون يف املناطق املوضحة يف تصنيف الحدّة القطاعي ،والذين
تتالقى احتياجاتهم بشكل كبري أو حاد يف عدة قطاعات أو أكرث من قطاعني ،وخاصة
أولئك الذين يعيشون يف مناطق يصعب الوصول إليها ،واملناطق الواردة يف قرارات
مجلس األمن رقم  2139و 2165و ،2191كام حدّثتها األمم املتحدة ،واملناطق الحرضية

الحامية

 .4األشخاص الذين يعيشون يف مناطق تواجه خطر تفيش األمراض و/أو سوء التغذية
 .5الالجئني الفلسطينيني
ما زالت آليات التنسيق القطاعية (يف القطاع الواحد وبني القطاعات) يف جميع املراكز
تسعى نحو تحقيق استجابات متعددة القطاعات ،بطريقة ممنهجة ،بناء عىل معايري
تدخّل وإجراءات عمل متّفق عليها.
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وتربز تعقيدات خاصة يف السياق السوري عند استخدام الربامج التي تعتمد عىل
النقد .لذلك ،سيكون تبادل املعلومات والتنسيق بني الرشكاء والقطاعات يف عام
 ،2016عىل مستوى املراكز ويف كامل سوريا ،أساسياً لتطبيق استجابات واسعة تعتمد
عىل النقد وتكون ُمصممة بشكل جيد وتستهدف فئات محددة .وسيكون تحسني
التأهب والرصد والتقييم ،عىل مستوى املراكز ويف كامل سوريا ،رضورياً لضامن جمع
وتحليل البيانات الالزمة ،واستقاء الدروس ،مبا يف ذلك تقليل املخاطر.

االستخدام االسرتاتيجي للصناديق املوحدة داخل البلد
وفقاً السرتاتيجية االستجابة هذه ،سيتم وضع أولويات إضافية للمخصصات للصناديق
امل ُو ّحدة داخل البلد يف املنطقة:ر
أ .لزيادة دعم االستجابة اإلنسانية من قبل أطراف العمل اإلنساين الوطنية .ب .لتمويل
االستجابات يف املناطق التي تواجه قيودا ً كبرية عىل الوصول وحاالت ضعف شديدة.
ت .لتوفري الدعم للربامج املشرتكة واملتعددة القطاعات .ث .لتسهيل االستجابة
الرسيعة للحاالت الطارئة.

الربامج النقدية
تسبّبت األزمة بآثار مدمرة عىل اقتصاد البلد ،مام قلّل من القدرة الرشائية لألرس ،وأث ّر
يف األسواق املحلية .وتواجه األرس تحديات معقّدة يف ضوء الفرص املحدودة املتاحة لها
لتوليد الدخل ،باإلضافة إىل محدودية الوصول الجسدي واملايل لألسواق ،وآليات التحويل
املايل واالدّخار.
تتج ّنب الربامج التي تعتمد عىل النقد وعىل األسواق إلحاق الرضر باألنظمة املحلية
التي تدعم سبل العيش ،وتحفظ الكرامة واالستمرارية لطريقة عيش املجتمعات من
خالل منح املرونة لألشخاص املترضرين ليختاروا طريقة تلبية إحتياجاتهم .فاألسواق
جزء ال يتجزأ من نوا ٍح كثرية يف الحياة السورية ،وال بد أن ت ُؤخذ يف عني االعتبار عند
تطبيق استجابة إنسانية ذات جودة ومتعددة القطاعات .وميكن أيضاً للربامج التي
تعتمد عىل النقد أن تسهم بشكل كبري يف تحقيق أهداف إنسانية أخرى ،مثل زيادة
حامية األطفال والشباب املترضرين من االستغالل االقتصادي.
يستخدم الرشكاء يف سوريا الربامج التي تعتمد عىل النقد ،مبا يف ذلك التحويالت النقدية
والقسائم ،كأسلوب لدعم املجتمعات التي تستطيع الوصول إىل الغذاء ،والخدمات،
وسبل العيش ،واملواد غري الغذائية ،والرعاية الطارئة للوالدة ،مبا فيها الوالدات اآلمنة.
وتتنوع اآلليات ،بدءا ً من تقديم النقد بشكل مبارش ،وتوزيع القسائم الورقية ،وانتهاء
بالرشاكات مع املؤسسات التجارية املحلية ،وأنظمة القسائم اإللكرتونية.

ألغراض هذه الخطة ،تشري كلمة «حامية» إىل حامية جميع املدنيني املترضرين،
مبا يف ذلك الرجال والنساء واألطفال ،واملجموعات األخرى التي لها احتياجات
خاصة ،من العنف ،واالستغالل ،والتمييز ،واإلساءة ،واإلهامل.
تتحمل الحكومة بالدرجة األوىل املسؤولية عن حامية مواطنيها .وخالل القيام
بالنشاطات املتعلقة بالحامية ،ستعمل األمم املتحدة مع الحكومة عىل تطوير
القدرة املؤسسية الوطنية للدفاع عن األعراف واملبادئ اإلنسانية.
وسيكّز املجتمع اإلنساين بشكل أقوى عىل ضامن إدماج املسائل الخاصة بالحامية
ُ
بشكل أكرث ات ّساقاً يف تصميم االستجابة وتنفيذها من قبل جميع القطاعات ،مبا
يف ذلك الرتويج ملبدأ «عدم إلحاق الرضر» والرصد ،ووضع الربامج .وستكون
عملية التوعية مع جميع الجهات املعنية حول املسائل الخاصة بالحامية واحدة
من الركائز األساسية لالستجابة.
وسيتم بذل جهود أكرب إلدماج التدابري الالزمة لتخفيف مخاطر العنف القائم
عىل النوع االجتامعي ،1واالستغالل واالعتداء الجنسيني ،بشكل ممنهج يف جميع
قطاعات االستجابة اإلنسانية.
أ .ضامن االستجابة اإلنسانية املناسبة من خالل الحصول عىل التغذية الراجعة من
األشخاص املترضرين والتعامل مع بواعث قلقهم بخصوص االستجابة
هناك عدة مبادرات قيد التنفيذ لزيادة مشاركة األشخاص املترضرين يف تحديد
االحتياجات وتصميم وتنفيذ الربامج من خالل آليات ف ّعالة للتغذية الراجعة
والشكاوي .فمثالً ،يقوم بعض الرشكاء بتوزيع إستبيانات بعد عملية التوزيع عىل
املستفيدين للتأكد من مستوى رضاهم عن املساعدات التي يتلقونها ،وملراقبة
أداء املتطوعني ،ومنع تحويل املساعدات .وهناك من الرشكاء من أنشأ خطوطاً
ساخنة لتسهيل عملية تلقي التغذية الراجعة من املستفيدين .وقد أنشأت
املنظامت أيضاً عدة حسابات باللغة العربية عىل مواقع التواصل االجتامعي
لضامن تلقي املجتمعات املعلومات يف الوقت الفعيل بشأن ما يقوم به املجتمع
اإلنساين الدويل.
يهتم املجتمع اإلنساين بأية نظرة من جانب األشخاص املترضرين بخصوص
التمييز عند الحصول عىل املساعدات اإلنسانية أل ّن هذا األمر هو غالباً أحد
التحديات التي تواجهها العمليات يف جميع أنحاء العامل .وقد ذكرت النساء
والفتيات أنّهن يخشني عىل أنفسهن من العنف واإلساءة يف املخيامت ويف نقاط
التوزيع والخدمة عند استخدام مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة .إن منع
العنف الجنيس واالستغالل خالل تقديم املساعدات اإلنسانية يبقى إلتزاماً عىل
جميع الرشكاء العاملني مبوجب هذه الخطة .وملعالجة هذه املخاوف وبواعث
القلق األخرى ،يتم تشجيع أطراف العمل اإلنساين عىل إنشاء ُمد ّونة سلوك
ملوظفيهم ورشكائهم يف امليدان أو رفع الوعي بشأنها ،وتقديم التدريب حول
إجراءات الوقاية والحامية ،ووضع آليات لتقديم التقارير والشكاوي.

 1بالنسبة للحكومة السورية «يعني العنف القائم عىل النوع االجتامعي الطرق الوقائية واالستجابة للعنف ضد النساء والعنف ضد الفتيات والعنف ضد الفتيان».
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النوع االجتامعي
هناك تباينات بني املرأة والرجل نظرا ً لعوامل ضعف اجتامعية واقتصادية ،واالفتقار
للقدرة عىل اتخاذ القرارات ،وعدم الوصول إىل املوارد والتحكم بها .ففي بعض املناطق،
تواجه النساء والفتيات قيودا ً متزايدة عىل حركتهن نظرا ً النعدام األمن وعدم وجود
ذكور من ضمن أفراد العائلة ملرافقتهن إىل األماكن الخدمية .ويؤث ّر الوضع اإلنساين
أيضاً يف األدوار القامئة للنوع االجتامعي ،وهذا بدوره يؤث ّر يف قدرة املجموعات
الضعيفة (مثل ذوي اإلعاقات وكبار السن واملصابني بأمراض مزمنة) عىل الحصول عىل
املساعدة بسبب العوائق املادية واإلجتامعية والثقافية .لذلك ،يجب عىل املساعدة
اإلنسانية أن تحدد االحتياجات واملخاوف الخاصة بالنساء والفتيات والرجال والفتيان
ليكون لها أثر أكرث كفاءة يف حياتهم .ويجب عىل الربامج أن تتك ّيف مع مواطن
الضعف الخاصة باألفراد واملجتمعات لتقليل خطر التع ّرض للعنف وتعزيز الصمود.
وكمبدأ عام ،تلتزم أطراف العمل اإلنساين يف املراكز املختلفة بشكل تام بإدماج
النوع االجتامعي يف عملية التخطيط واالستجابة .وقم ت ّم إنشاء نقاط اتصال تابعة
للقطاعات وملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية للنوع االجتامعي ،كام
تم تدريبهم عىل املسائل الخاصة بالنوع االجتامعي من قبل اللجنة االستشارية
املشرتكة بني الوكاالت لبناء القدرات حول النوع االجتامعي لدعم إدماج النوع
االجتامعي يف كل مركز .وسيقدموا املساعدة للقطاعات والرشكاء لضامن االلتزام
الكامل بالنوع االجتامعي يف االستجابة اإلنسانية بالطرق التالية:
• التخطيط االسرتاتيجي :سيتم النظر يف مسألة غياب املساواة يف النوع االجتامعي يف
الوصول إىل الخدمات ،وستُؤخذ االحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات ،وكذلك تلك الخاصة
بالرجال والفتيان ،يف عني االعتبار يف دورة التخطيط اإلنساين بأكملها يف كل قسم قطاعي.
• التقييامت :عادة ما يكون هناك عدد غري متناسب يف التقييامت من املق ّيمني
مم يؤث ّر يف جودتها .سيتم بلورة اسرتاتيجيات لضامن
الذكور ،مقارنة بعدد اإلناثّ ،
التشاور الف ّعال مع النساء والفتيات ليك يتم التعبري عن إحتياجاتهن ومخاوفهن
ووضع الحلول الخاصة بها يف االستجابة .وسيتم بذل املزيد من الجهود بغرض رفع
الوعي لزيادة عدد امل ُق ّيامت واملستجيبات والخبريات.
• التخطيط العمليايت :ستحرص عملية مراجعة املشاريع ووضع األولويات عىل النظر
يف االعتبارات الخاصة بالنوع االجتامعي ،ويشمل هذا استخدام مؤرش النوع
االجتامعي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت .وسيكون هناك تركيز أكرب عىل
النشاطات للوصول إىل املجموعات األضعف يف جميع القطاعات ،مبا يف ذلك ضامن
الوصول املتساوي للرجال والنساء إىل املساعدات والتوظيف وبناء القدرات والربامج
القامئة عىل النقد مقابل العمل.
• جمع البيانات واستخدامها وتحليلها :يتم تصنيف البيانات القطاعية وفقاً لنوع
الجنس والسن .وبالبناء عىل التقدم الذي تحقق يف عام  2015يف تصنيف البيانات
حسب نوع الجنس والسن ،سيتم بذل املزيد من الجهود من قبل قادة التقييم
ومنسقي القطاعات والرشكاء بشكل ممنهج لجمع البيانات واستخدامها وتحليلها
بعد تصنيفها وفقاً للجنس والسن ودمجها يف عملية التخطيط والتنفيذ.

الصمود
بعد مرور خمس سنوات عىل األزمة ،ما يزال السوريون يطالبون بحلول أكرث
استدامة لدعم سبل عيشهم وتوليد الدخل .فاألشخاص املترضرون استنفدوا
مواردهم ومل يبق لهم إال القليل من الفرص إلعادة بناء سبل العيش .واملجتمعات
املضيفة هي أيضاً يف حالة إعياء ،مام يضع عبئاً كبريا ً عىل الخدمات نتيجة لزيادة
املتطلبات .وقد وصلت البطالة إىل معدالت مرتفعة جدا ً بينام هجر الناس املدن
بسبب محدودية توفر البضائع وارتفاع أسعارها ،واالرتفاع الكبري يف أسعار
املحروقات ،وخراب البنية التحتية ،وانعدام األمن ،وإغالق األسواق .وتشري

التقديرات إىل أن واحد من كل ثالثة من سكان املناطق الحرضية هو نازح .وهناك
قلق خاص بشأن وضع األطفال والشباب وقدرتهم عىل التأقلم بعد أن فقد الكثري
منهم فرص التعليم والحامية واملشاركة ومنظور الحياة الكرمية.
للتعامل مع هذه التحديات يف عام  ،2016هناك حاجة ملنهج متعدد القطاعات
لبناء الصمود .والهدف من بناء الصمود هو تقليل االعتامد عىل املساعدات ،وتج ّنب
املامرسات االقتصادية التي تنطوي عىل االستغالل ،وتخفيف نقاط الضعف وحاالت
الالمساواة ،وتخفيض أثر النزوح .وسيتم بناء الصمود عىل مستوى املجتمع واألرسة
والفرد ،وسيتم دمجه يف كل القطاعات .وعىل الرغم من تركيز الربامج عىل الجانب
اإلنساين ،فإنها ستؤكد عىل استعادة سبل العيش ،والحفاظ عىل الخدمات العامة
واالجتامعية (مثل الصحة والتعليم) ،والتعايف االقتصادي ،وتعزيز التكافل
االجتامعي ،والحامية ،وتوفري السكن الدائم .وستضمن إعادة تأهيل الخدمات
والبنية التحتية ،وخاصة يف املواقع التي ترزح تحت الضغط بسبب تدفق النازحني،
الحصول عىل فرص للتعايف لألرس املعيشية واملجتمعات.
إ ّن املساعدة الغذائية لتكوين أصول مجتمعية ،واستعادة األصول املنتجة والزراعة،
ستحسن سبل العيش .وتشمل التدابري األخرى
هي من ضمن العنارص الرئيسة التي
ّ
لتعزيز الصمود ،وتخفيض الضعف ،رفع قدرات املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية
التي تقدم الخدمات ،وتعزيز النشاطات االقتصادية عىل املستوى الشعبي ،والذي
سيتم أيضاً من خالل الحصول عىل املواد التموينية الطارئة من مصادر محلية.
وتشمل هذه التدابري أيضاً تعزيز استدامة أنظمة الخدمات وتوفري بناء القدرات
والفرص ملستقبل األطفال والشباب ،متاشياً مع مبادرة «جيل غري ضائع ».إ ّن
استغالل املوارد السورية ،وإنعاش االقتصاديات املحلية ،والتشارك مع القطاع
الخاص ،واالعتامد عىل املعرفة السورية ،هي أمور محورية لتنفيذ هذه الربامج
بشكل ناجح.

جيل غري ضائع
يف عام  ،2013قام ائتالف من الرشكاء بإطالق مبادرة «جيل غري ضائع» لتسليط
الضوء عىل محنة األطفال املترضرين من األزمة يف سوريا .ومن خالل التعبري عن
املخاوف الحقيقية بشأن «الضياع» املحتمل لجيل كامل من األطفال واملراهقني
والشباب ،بسبب آثار العنف والنزوح ،وضعت املبادرة التعليم وحامية األطفال يف
ُصلب عملية االستجابة يف سوريا ويف البلدان الخمسة املستضيفة لالجئني (تركيا
ولبنان واألردن والعراق ومرص).
وتشري التقديرات إىل أن حوايل  6مليون طفل يف سوريا بحاجة إىل املساعدة .أما
بالنسبة ملن يعيشون يف الخارج فهم أكرث ضعفاً .وتهدف املرحلة التالية من املبادرة إىل
تجديد الرتكيز والجهود لضامن البيئة الحامية ،والتي يستطيع األطفال والشباب فيها أن
يُض ّمدوا جراحهم ويتعلموا ويسعوا من جديد لتحقيق كامل إمكانياتهم .وهذه
االستثامرات رضورية إن أردنا أن نعتمد عىل جيل من األطفال يف سوريا يستطيعون
إعادة بناء بلدهم ولعب دور إيجايب يف املجتمع واملساهمة يف مستقبل مزدهر للبلد.
سرتكّز املرحلة الثانية من املبادرة عىل ثالث ركائز متداخلة :التعليم ،وحامية
األطفال ،واملراهقني والشباب .وستُو ّجه الركائز الثالث بواسطة أربع اسرتاتيجيات
تعتمد عىل بعضها البعض:
 .1زيادة توفري الخدمات والوصول إليها.
 .2تعزيز جودة هذه الخدمات.
 .3.زيادة الطلب عىل الخدمات والتصدي للعقبات التي تعرتض طريق الوصول إىل الخدمات
 .4املناداة باإلصالح القانوين وإصالح السياسات ودعم هذه العملية لتعزيز األنظمة
الوطنية القامئة للتعليم وحامية األطفال.
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القسم األول :القدرة التشغيلية

القدرة

التشغيلية
إن االستجابة اإلنسانية يف سوريا هي عملية معقدة تنطوي عىل تقديم املساعدة
اإلنسانية وخدمات الحامية للماليني من األشخاص املترضرين بشكل أسايس من مراكز
األمم املتحدة املتعددة من داخل سوريا ومن تركيا واألردن ولبنان والعراق .ومنذ إطالق
النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا تم تحقيق تقدم كبري بالنسبة لتبادل
املعلومات ،والتنسيق العمليايت ،وتقليل التداخل يف التغطية ،وتسهيل االستجابة بواسطة
طرق املساعدة األكرث مبارشة وفعالية.

ﺷﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

والتحسن امللحوظ يف
عىل الرغم من االحتفاظ بتواجد قوي يف جميع أنحاء البلد،
ّ
التنسيق وتبادل املعلومات ،ما تزال هناك فجوات كبرية يف التغطية يف جميع أنحاء
البلد ،وخاصة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها واملواقع املذكورة يف قرارات مجلس
األمن رقم  2139و 2165و ،2191كام حدّثتها األمم املتحدة .فباإلضافة إىل القيود األمنية
عىل الوصول ،تؤثر اإلجراءات اإلدارية ،والقدرة املؤسسية املختلفة لألطراف اإلنسانية
الوطنية ،يف نطاق العمليات وف ّعالية األطراف التي تقوم بإيصال املساعدات اإلنسانية
للناس يف جميع أنحاء سوريا.
اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎيت ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ (٢٠١٥
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ﺷﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ُﺳﻜﺎن أو ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ

ﻋﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ُﺳﻜﺎن أو ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ

تعبالتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذه الخارطة عن أي رأي من جانب سكرتاريا لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو منطقة ،أو سلطات أي منها ،أو بشأن ترسيم تخومها أو حدودها.
ال ّ

تشري الخرائط أعاله إىل شدة االحتياجات يف جميع القطاعات والتواجد العمليايت للقطاعات حتى أيلول/سبتمرب  .2015وهي تُظهر أن الكثري من املناطق ،والتي تم تقييمها عىل أنها من األكرث احتياجاً ،هي
أيضاً من ضمن األصعب وصوالً ،واملناطق حيث تحظى االحتياجات املرتفعة بتغطية ج ّيدة تُظهر درجة حدّة كلية أقل.

القسم األول :الوصول اإلنساين

الوصول

اإلنساين
يف عام  ،2015تم تحقيق بعض التقدم يف معالجة بعض القيود اإلدارية بشأن االستجابة
اإلنسانية الف ّعالة .وكان هناك زيادة ملحوظة يف عدد املوافقات عىل التأشريات لألمم
املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية ،ويف عدد املنظامت السورية غري الحكومية
التي سمحت لها الحكومة السورية بتكوين الرشاكات مع وكاالت األمم املتحدة .كام
سمحت الحكومة السورية ملنظمة دولية غري حكومية إضافية بالعمل داخل سوريا،
وذكرت بعض الوكاالت بأ ّن هناك تحسناً يف إجراءات التخليص الجمريك .وتم التفاوض
عىل تصاريح عرب الحدود والنواحي اإلدارية األخرى مع الدول املضيفة ،وبُذلت جهود
للمنارصة مع الجهات صاحبة املصلحة حول مبادئ العمل اإلنساين وعالقتها بأطراف
العمل اإلنساين.
ظل الوصول اإلنساين اآلمن واملستمر بال إعاقة يف سوريا تحدياً
ولكن طوال عام ّ ،2015
كبريا ً لألطراف اإلنسانية نظرا ً لتالقي عدد من العوامل ،مبا فيها انعدام األمن عىل نطاق
واسع ،واإلجراءات البريوقراطية ،وإغالق العديد من النقاط الحدودية الرئيسة وطرق
الدخول ،والرشاكات املحدودة .ومبوازاة ذلك ،تقلّصت املساحة اإلنسانية يف املناطق
التي تتواجد فيها الجامعات اإلرهابية امل ُدرجة يف قراري األمم املتحدة رقم 2170
و.2178و
ما يزال الوضع يف املحافظات األكرث تأثّرا ً ،والزيادة الناتجة يف ُمخلفات املتف ّجرات،
مم تسبب
يؤثّران يف املدنيني ويف العمل اإلنساين ويف سالمة أطراف العمل اإلنساينّ ،
بانخفاض يف التواجد اإلنساين يف املناطق األعىل احتياجاً .وما تزال املرافق املدنية ،والبنى
التحتية العامة األخرىُ ،عرضة لالستهداف ،ويشمل هذا بشكل خاص املرافق الصحية
واملدارس ودور العبادة واألسواق.
ومن املتوقّع ،نظرا ً الرتفاع انعدام األمن ،أن يكون هناك زيادة يف االعتامد عىل اإلدارة
مم سيتطلب تحسيناً يف تحليل املخاطر ،وإجراءات املشاركة واإلدارة ،وأساليب
عن بُعدّ ،
عملياتية مرنة ،مبا فيها تعزيز قدرات أطراف العمل اإلنساين الوطنية.
بينام تستمر أطراف العمل اإلنساين يف الوصول إىل ماليني األشخاص يف جميع القطاعات
يف جميع أنحاء البلد من خالل أساليب مساعدة مرنة ،هناك قلق خاص بشأن وضع 4.5
مليون شخص بحاجة إىل املساعدة اإلنسانية والحامية يف املناطق التي يصعب الوصول
إليها ،مبا فيهم  393,700شخص يف خمسة عرش موقعاً ُمدرجة يف قرارات األمم املتحدة
رقم  2139و 2165و ،2191كام حدّثتها األمم املتحدة .وعىل الرغم من أفضل الجهود
املبذولة ،مل تستطع أطراف العمل اإلنساين أن تصل ّإل إىل جزء ضئيل من األشخاص
الذين يحتاجون إىل املساعدة يف هذه املناطق يف األشهر الثامنية األوىل من عام .2015
يف ضوء هذا الواقع ،ستتطلب املحافظة عىل الوصول اإلنساين ،وتوسيعه حيثام أمكن،
قبوالً متزايدا ً للعمل اإلنساين ،متاشياً مع البنود ذات الصلة يف قرار الجمعية العامة رقم
 ،46/182باإلضافة إىل التعاون الف ّعال مع املنظامت الدولية والوطنية غري الحكومية.
وسيتطلب هذا األمر زيادة معرفة الجهات املعنية ذات املصلحة لزيادة حيّز العمليات
للوكاالت اإلنسانية ،وبشكل خاص للمنظامت الدولية والوطنية غري الحكومية.

األعامل املشرتكة لألطراف اإلنسانية العاملة مبوجب خطة االستجابة اإلنسانية:
دعوة كل الجهات ذات املصلحة عىل جميع املستويات لتسهيل الوصول اإلنساين وحامية •
املدنيني املترضرين وفقاً اللتزاماتهم مبوجب القانون الدويل ،والقانون الدويل اإلنساين،
وقانون حقوق اإلنسان ،ونصوص قرارات مجلس األمن رقم  2139و 2165و.2191
• التزام أطراف العمل اإلنساين بتقديم املساعدة اإلنسانية القامئة عىل املبادئ وذات
الجودة من خالل مراعاة املبادئ اإلنسانية األساسية ،والتي تشمل اإلنسانية ،والحياد،
والنزاهة ،واالستقاللية ،وهي متطلبات رضورية لزيادة القبول من قبل جميع الجهات
ذات املصلحة .ويشمل هذا بذل املزيد من الجهود لرفع الوعي باملبادئ اإلنسانية مع
جميع الجهات ذات املصلحة.
• تعظيم الفرص لزيادة الوصول ،مثالً من خالل دعم أكرب للنواحي اإلنسانية لالتفاقيات
مم سيزيد من آفاق املصالحة الوطنية ،ومن خالل
املحلية مع الجهات ذات املصلحةّ ،
التعزيز املستمر للجهود يف مراكز العمليات وعىل مستوى كامل سوريا لضامن استخدام
األسلوب األكرث مالمئة وأماناً واألحسن توقيتاً عندما تتغري فرص الوصول.ر
• تعزيز أطر املساءلة لألطراف اإلنسانية بهدف شمل مبادئ العناية الواجبة ،وتقييم
األداء والقدرات يف دورة املرشوع بأكمله.
• تعزيز التواصل مع أطراف العمل اإلنساين الوطنية وبناء قدراتها نظرا ً المتالكها ملعظم
الفرص للوصول إىل األشخاص املحتاجني.
• زيادة ح ّيز العمل وتحسني اإلطار القانوين للرشكاء يف العمل اإلنساين من خالل رفع
التمثيالت القانونية للحكومة السورية ،وحكومات الدول املجاورة ،والجهات األخرى
ذات املصلحة.
• الدعوة إىل تحليل احتياجات ُمع ّزز لضامن تكييف االستجابة اإلنسانية وفقاً للسياقات املحلية.د
• تعزيز إجراءات إدارة املخاطر من خالل منهجيات مرتبطة بالسياق لتخفيض املخاطر
مع الرتكيز عىل «البقاء والتقديم».
• الدعوة ،حيثام كان ذلك مناسباً ،إىل إنشاء برامج متنقلة ومرنة ،مبا فيها برامج نقدية
ُمصممة بعناية وفرق استجابة رسيعة ،ليك يكون هناك مساعدة إنسانية متنوعة ويف
الوقت املناسب.
• توعية الجهات املانحة.
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القسم األول :رصد االستجابة

رصد

االستجابة
خالل عام  ،2015أتاح النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا املجال للرشكاء يف
العمل اإلنساين لتكوين فهم مشرتك وأكرث عمقاً عن االحتياجات واالستجابة يف جميع أنحاء
البلد .وقد تم تعزيز إدارة املعلومات ،والتحليل ،والرصد ،بشكل كبري داخل القطاعات
وبينها عىل الرغم من القيود التي فرضتها بيئة العمليات .وسيستمر تعزيز األنظمة التي تم
إنشاؤها يف عام  2015لتحسني رصد االحتياجات بطريقة منتظمة ومتكاملة وبتوقيت
مناسب .وسيشمل هذا أيضاً تحسني إيصال الربامج من أجل تخطيط عمليايت أكرث استهدافاً
وتحليل أعمق للسياق يف عام .2016

11. 18

عقب االستثامرات التي متت لتعزيز التنسيق وقدرات إدارة املعلومات خالل عام ،2015
أدرك املجتمع اإلنساين الحاجة لالستثامر يف تحسني رصد االستجابة .ولتحقيق ذلك،
أظهر الرشكاء يف العمليات التزاماً متزايدا ً باستخدام أنظمة اإلبالغ ،التي تقوم بتتبّع
البيانات يف أدىن مستوى إداري ممكن ،مبا فيها البيانات امل ُص ّنفة حسب نوع الجنس
مم سيسمح بوضع األولويات بناء عىل األدلة .وس ُيس ّهل تحديد الفجوات
والسنّ ،
الناشئة يف الربامج والتداخل بينها يف التوقيت املناسب القيام بإعادة التوجيه
االسرتاتيجي .وستسمح املؤرشات امل ُنقّحة بإمكانية اإلبالغ عن القطاع ،والقيام بالتحليل
املتعدد القطاعات ،بطريقة أكرث داللة عىل مستوى امل ُخرجات والنتائج يف آن واحد.
وخالل عام  ،2016ستستمر أطراف العمل اإلنساين يف الرتكيز عىل .1 :زيادة حجم
تغطية وجودة املعلومات من خالل زيادة التآزر بني املبادرات الخاصة باملعلومات من
املراكز املختلفة ،مبا فيها تقييم االحتياجات يف املراكز الحرضية .2 .إنتاج تحديثات أكرث
انتظاماً لالحتياجات عىل مستوى القطاعات وبينها .3 .استمرار الجهود لتعزيز تتبّع
نزوح السكان.

أ ّما يف املناطق التي يوجد فيها قيود عىل الوصول ،فمن الصعب القيام بالتقييم والرصد
بالطرق التقليدية .لذلك ،ستُستخدم أساليب مبتكرة لرصد االستجابة .وقد تم إدخال
أسلوب الرصد عن طريق طرف ثالث ،والرصد بواسطة األقران ،بشكل متزايد يف أنظمة
الرصد لتعزيز املعلومات املتوفرة والتحليل .وسيتم شمل التغذية الراجعة من املجتمع
بطريقة أكرث منهجية يف عمليات رصد االستجابة.
وانسجاماً مع معايري اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف رصد خطة االستجابة االنسانية،
ستسعى أطراف العمل اإلنساين لتحليل وجمع املعلومات بشكل منتظم يف «تقارير رصد
دورية» تقدم استعراضاً لالتجاهات ،وسيتم استخدام هذه التقارير لغايات تعديل
االحتياجات واألهداف والتمويل املطلوب .وستقوم القطاعات كذلك بإنتاج مواد وتقارير
خاصة برصد االستجابة لكل قطاع عىل حدة .وسيكون هناك تحليل لحركة السكان
واحتياجاتهم ،وإعادة تقييم ِ
للشدة ،قبل إصدار تقارير الرصد الدورية لتسهم يف عملية
صناعة القرار والتعديالت عىل االستجابة .وسرتاجع القيادة اإلنسانية اتجاه االستجابة الكلية
بناء عىل رصد املعلومات .وستناقش األمم املتحدة نتائج تقارير الرصد الدورية مع
الحكومة السورية.

تقويم إليضاح دورة الربنامج اإلنساين لعام 2016

ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺤﺘﺎﺟني
ﻗﻄﺎﻋﻴﺎً/ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

٢٠١٦

٢٠١٧

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺻﺪ
اﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜّﺎين

ﺷﺒﺎط

آذار

ﻧﻴﺴﺎن

أﻳﺎر

ﺣﺰﻳﺮان

متّﻮز

آب

أﻳﻠﻮل

ﺗﴩﻳﻦ
اﻷول

ﺗﴩﻳﻦ
اﻟﺜﺎين

ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول

ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜّﺎين

القسم الثاين:
خطط االستجابة التشغيلية
الحامية
تنسيق املخيامت وإدارتها
التنسيق والخدمات املشرتكة
التعايف املبكر وسبل العيش
التعليم
اتصاالت الطوارئ
األمن الغذايئ والزراعة
الصحة
اللوجستيات
التغذية
املأوى واملواد غري الغذائية
املياه والرصف الصحي والنظافة
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القسم الثاين :قطاع الحامية

األشخاص املحتاجني

 13.5مليون
األشخاص املستهدفني

 7.2مليون
املتطلبات بالدوالر االمرييك

 23٦مليار
عدد الرشكاء

49
هدف الحامية األول

11. 20

1

زيادة حامية األشخاص املترضرين واملعرضني
للخطر بسبب تبعات األزمة من خالل التوعية املستمرة،
وتخفيض املخاطر ،وتعزيز استجابات الحامية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

هدف الحامية الثاين

٢

تعزيز قدرات األطراف املجتمعية الوطنية عىل
تقييم احتياجات الحامية وتحليلها واالستجابة لها.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

هدف الحامية الثالث

3

تقديم استجابات ف ّعالة وذات جودة خاصة
بحامية األطفال لألوالد والفتيات املترضرين من
األزمة ،مع الرتكيز عىل الفئة األكرث عرضة للخطر يف
املواقع ذات األولوية ،متاشياً مع «املعايري الدنيا
لحامية األطفال يف العمل اإلنساين».
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

هدف الحامية الرابع

٤

حصول الناجني من العنف القائم عىل النوع
االجتامعي عىل خدمات شاملة وذات جودة ،ووضع
إجراءات للوقاية من املخاطر املتعلقة بالعنف القائم
عىل النوع االجتامعي وتخفيفها.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الحامية
تحليل قطاع الحامية
الحامية والخدمات املجتمعية يف سوريا تكمالن بعضهام البعض.
فاألشخاص املترضرين يواجهون مخاطر مرتبطة بالحامية يف حياتهم
اليومية ،بينام تتناقص قدراتهم عىل تخفيف هذه املخاطر .استمر
استهداف املناطق واملنشآت املدنية ،وانتهاكات حقوق اإلنسان،
والقيود عىل الوصول ،وخروقات القانون الدويل بدون انقطاع .ومع
استمرار األزمة ،تشتد حاالت الضعف التي تُنسب إىل النوع
االجتامعي والسن وعوامل أخرى ،كاإلعاقات .وميثل هذا اختبارا ً
لصمود املجتمع ،نظرا ً لتعطّل سبل العيش والكرب النفيس الذي
يتسبب يف اسرتاتيجيات تأقلم ضارة .وهذا يشمل أسوأ أنواع عمل
األطفال ،والزواج املبكر والقرسي ،وخطر االستغالل الجنيس.
يشعر األشخاص الذين يعيشون داخل سوريا باحتياجات معقدة
للحامية .فاالفتقار إىل الوثائق املدنية أو فقدانها هو تحد يف 91
باملائة من النواحي التي تم استطالعها يف سوريا .ويعد تجنيد
األطفال مبعث قلق كبري يف  42باملائة من  262ناحية ،نظرا ً
لتجنيد األطفال يف سن مبكّر تنخفض برسعة .أما ُمخلفات
املتف ّجرات فهي مبعث قلق يف  39باملائة من  262ناحية تم
استطالعها ،حيث يعيش عدد كبري من األطفال يف املناطق
املترضرة .وقالت  11محافظة من أصل  14إ ّن العنف القائم عىل
النوع االجتامعي هو مبعث قلق .بينام تم التطرق إىل الكرب
النفيس نتيجة لألزمة عىل نطاق واسع .وما يزال الالجئون
الفلسطينيون يواجهون مخاطر حامية حادة مع اعتامد أكرث من
 95باملائة منهم عىل املساعدات اإلنسانية.
ال ميكن إيجاد حلول لألزمة السورية فقط من خالل تنفيذ
التفويض املمنوح لألطراف اإلنسانية .فإنهاء األزمة هو السبيل
الوحيد للحفاظ عىل حياة األشخاص ،وصون سالمة وكرامة املدنيني
املترضرين .لذلك ،من الرضوري أن يكون هناك تنسيق أفضل
لتقديم الخدمات واملساعدة ،وإدارة املعلومات ،والتحليل ،ورسائل
التوعية املنتظمة وحسنة التوقيت وفقاً السرتاتيجية القطاع.

اسرتاتيجية االستجابة لقطاع الحامية

إىل السكان الذين ال يتلقون خدمات كافية .وسيقوم قطاع
الحامية بدعم الرشكاء بشكل اسرتاتيجي لتوسيع نطاق الربامج
وتحسني جودة الخدمات.
إ ّن التوعية املستمرة الخاصة باحتياجات الحامية ،والقانون
الدويل ،وزيادة الوصول والخدمات ،هي القاعدة التي تنطلق
منها عمليات قطاع الحامية ،باإلضافة إىل الرتويج ملبدأ «عدم
إلحاق الرضر» يف جميع نواحي العمل اإلنساين .ويلزم يف هذا
املقام زيادة التنسيق بني مراكز االستجابة واألطراف ذات
املصلحة ليك يستطيع قطاع الحامية أن يتأكد من فهم
االحتياجات والفجوات ،وتقديم االستجابة املتناسقة .ويهدف
القطاع يف عام  2016إىل البناء عىل اإلنجازات املتعلقة بجمع
املعلومات وتبادلها ،والتحليل ،والتوعية ،بشكل جامعي.

الوقاية والحد من املخاطر
خالل عام  ،2016سيكون هناك تركيز أكرب عىل األعامل امل ُصممة
للوقاية من مخاطر الحامية والتخفيف منها لدعم صمود
املجتمعات .وسيتم هذا من خالل إدارة الحاالت داخل املجتمع،
ومبادرات التواصل التي تقوم بتمكني الجامعات املُعرضّ ة للخطر
وتعزز آليات التأقلم اإليجابية .ويوفر التفاعل مع املكلّفني
باملسؤولية فرصة للمنارصة من أجل الحد من املخاطر وتحقيق
الوصول اآلمن ملسارات اإلحالة .كام ستقوم السلطات الوطنية
بتقديم الدعم لزيادة القدرة عىل توفري الوثائق املدنية.
ستُمكّن االستجابة من قبل أطراف العمل اإلنساين العاملة عىل
العنف القائم عىل النوع االجتامعي والصحة الناجني من الوصول
اآلمن إىل الخدمات .وسيتم رفع الوعي املجتمعي حول املسائل
املتعلقة بالعنف األرسي واملجتمعي ،كام سيتم إدماج العنف
القائم عىل النوع االجتامعي يف جميع القطاعات للحد من
املخاطر التي تواجهها النساء والفتيات .وستستمر الجهات
العاملة عىل حامية األطفال بتوسيع الربامج وتنويعها لتج ّنب
نقاط ضعف معينة واالستجابة لها ،مبا يف ذلك تجنيد األطفال،
وعمل األطفال ،وانفصال األرسة.

سيسعى قطاع الحامية يف عام  2016إىل توسيع التواجد من أجل وسيتم تحقيق هذا من خالل نشاطات حامية األطفال املستمرة
عىل مستوى املجتمع ،والتي تشمل الدعم النفيس .إ ّن من شأن
الحامية والتغطيه من خالل النشاطات املجتمعية ،وقدرة
الربامج املناسبة للسن والنوع االجتامعي ،والتواصل من أجل
االستجابة املتنقلة ،وحيثام أمكن ،تعزيز قدرة املكلّفني
مبادرات التنمية ،تحسني أثر الربامج عىل األشخاص املترضرين.
باملسؤولية عىل االستجابة الحتياجات الحامية كذلك من خالل
التوعية املجتمعية .ويهدف القطاع ،من خالل الرتكيز عىل خمسة فمبادرة «جيل غري ضائع» توفر اإلطار االسرتاتيجي الكيل لبلورة
أهداف ،إىل زيادة الحامية لألشخاص املترضرين الذين يتعرضون االستجابة الخاصة بحامية الطفل .وستلعب النشاطات التثقيفية
بخصوص ُمخلفات املتف ّجرات ،والتي تستهدف الذكور واإلناث
ملخاطر بسبب تبعات العنف ،وذلك أيضاً من خالل تقديم
استجابات حامية ذات جودة لألطفال ،وخدمات خاصة بالعنف من جميع األعامر حيثام وجدت املخاطر ،مبا فيها املناطق التي
يصعب الوصول إليها ،دورا ً يف تقليل اإلصابات والوفيات.و
القائم عىل النوع االجتامعي ،وتقليل أثر امل ُخلفات املتف ّجرة.
سيتعي عىل أطراف العمل اإلنساين العاملة يف القطاع يف عام
ّ
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هدف الحامية الخامس

توسيع الخدمات واالستجابة املتنقلة

تقليل أثر ُمخلّفات املتف ّجرات من خالل نشاطات
تثقيفية حول املخاطر.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1

يف عام  ،2015ذكرت  158ناحية يف سوريا من أصل  217تم
استطالعها أ ّن عدم توفر الخدمات األساسية ،أو عدم موثوقيتها ،هو
واحد من العوائق أمام الوصول إىل الخدمات املجتمعية .ولدعم
مراكز الخدمة املجتمعية ،والتعلّم املجتمعي ،واملساحات اآلمنة،
ونرش املعلومات ،سيسعى قطاع الحامية إىل زيادة حجم االستثامر
يف النشاطات املتنقلة ونشاطات التواصل لتحسني إدارة الحاالت
والقدرة عىل رفع الوعي .وستُ َو ّجه هذه النشاطات نحو املجموعات
الضعيفة ،مثل املراهقني واملراهقات املترضرين ،وستتضمن العمل
مع املتطوعني والعاملني يف مجال التواصل املجتمعي .وسيتم نرش
فرق متنقلة لتقييم مخاطر الحامية ومواطن الضعف للنازحني
الجدد و/أو توفري املعلومات والخدمات االستشارية ،مبا يف ذلك
ما يزال الوصول ميثل تحدياً لتقديم استجابات الحامية .يف عام
الخدمات املقدمة للنساء والفتيات اللوايت انخفضت حركتهن بسبب
 ،2016هناك حاجة للتعرف عىل رشكاء جدد والعمل معهم لضامن
الجامعات املتطرفة.
تغطية موسعة وتنويع يف الربامج .وبالنسبة للمنظامت العاملة يف
داخل دمشق ،ميكن لألنظمة التي تسمح بالرشاكات والتقييامت أن
أما يف املناطق أو املواقع التي يصعب الوصول إليها ،والواردة يف
قرارات مجلس األمن رقم  2139و 2165و ،2191كام حدّثتها األمم تزيد من حجم القدرة عىل االستجابة خارج املناطق الحرضية
بشكل كبري.
املتحدة ،فستستغل أطراف العمل اإلنساين العاملة يف القطاع كل
فرصة لتقديم الخدمات ورصد االحتياجات ،مبا فيها تلك التي تقدم
بناء عىل اتفاقيات محلية أو بعثات عابرة للخطوط .وستكون إدارة الروابط بقطاعات أخرى
حاالت الناجني من العنف ،مبا فيها حاالت حامية األطفال (مثال
يتم دمج الحامية ،وحامية الطفل ،والعنف القائم عىل النوع
األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ،واألطفال املعرضني
االجتامعي ،بشكل متزايد يف االستجابة االنسانية ،مع تطوير أدوات
للخطر و/أو الناجني من العنف) والناجني من العنف الجنيس،
واحدة من الركائز األساسية الستجابة الحامية .يف عام  ،2016سيتم خاصة بسوريا وبدء تنفيذ مبادئ توجيهية جديدة .وسيستمر قطاع
الحامية بالعمل عن كثب مع تنسيق املخيامت وإدارتها ومع
زيادة املبادرات ،كتلك الخاصة بدعم سبل العيش ،وبرامج إعادة
القطاعات التعليمية لدعم التثقيف حول املخاطر واستجابة الحامية
الدمج املجتمعية لألطفال املرتبطني بالجامعات املسلحة سابقاً،
يف املدارس ،باإلضافة إىل قطاع التعايف املبكّر وسبل العيش فيام
واألطفال العاملني ،باإلضافة اىل املحتاجني إىل الدعم النفيس.
يخص َمواطن الضعف.

٥

والهدف االس رتاتيجي رقم 2

فجوات القطاع وتحدياته
يف عام  ،2016سيستمر وجود الفجوات يف القطاع ،والتي سيحاول
القطاع أن يعالجها .حتى اليوم ،كانت قدرة الرشكاء عىل القيام
بتقييامت الحامية محدودة ،مع أنه يوجد بعض التقدم .ونظرا ً
للرتكيز عىل التوثيق املدين ،والسكن ،واألرض ،واملمتلكات ،تربز
الحاجة إىل املزيد من الرشكاء الذين ميتلكون الخربة القانونية
والفنية .وما تزال هناك فجوة واضحة يف الرشكاء العاملني عىل
مسائل متعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،مبا يف ذلك
الدعم من الرشكاء الدوليني للعمل مع أطراف العمل اإلنساين
واملجتمعي الوطنية ،وبشكل خاص يف مجال مبادرات بناء القدرات
طويلة األمد من أجل تطوير الخربات.

دعم أطراف العمل اإلنساين الوطنية
ستستمر اسرتاتيجية االستجابة الخاصة بالحامية بالتأكيد عىل
التعاون مع أطراف العمل اإلنساين الوطنية ،وتعزيز القدرة
املجتمعية واملؤسسية يف املهارات التنظيمية والفنية عىل حد سواء.
فاألطراف السورية ،مدعومة من قبل جميع املراكز ،ومبادرات
الرشاكة ،واإلدارة عن بُعد ،هي امل ُقدّم األول الستجابة الحامية.
ونظرا ً للحدود التي تفرضها اإلدارة عن بُعد ،وبناء القدرات عن بُعد،
ستقوم اسرتاتيجية االستجابة باستكشاف أساليب مبتكرة لوضع
الربامج وبناء القدرات يف سياق العمل عن بُعد .وسيشمل هذا
استخدام االتصاالت السلكية والالسلكية وبرامج التوجيه .وستكون
الرشاكات بني املنظامت الدولية الفنية غري الحكومية واملنظامت
الوطنية أمرا ً يف غاية األهمية لتوسيع التثقيف حول املخاطر.

وسيستمر التعاون بني األطراف العاملة يف مجال خدمات العنف
القائم عىل النوع االجتامعي والصحة والغذاء وسبل العيش،
باإلضافة إىل دعم منارصة الصحة-الحامية .وسيستمر القطاع بالعمل
مع األمن الغذايئ وسبل العيش لتعزيز سبل العيش ،ومع حامية
الطفل لدعم التثقيف حول املخاطر.

21

القسم الثاين :قطاع الحامية
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األشخاص املحتاجني

 6.5مليون
األشخاص املستهدفني

 ٣٫٢مليون
املتطلبات بالدوالر االمرييك

 ٢٥مليون
عدد الرشكاء

١٣
الهدف األول الخاص بتنسيق
املخيامت وإدارتها

1

تعزيز القدرة عىل تقديم مساعدة متعددة القطاعات
و ُمن ِقذة للحياة للنازحني القاطنني يف مواقع النزوح.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الهدف الثاين الخاص بتنسيق
املخيامت وإدارتها

٢

نرش املعلومات يف الوقت املناسب بشأن عمليات
النزوح الجامعية املفاجئة.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

الهدف الثالث الخاص بتنسيق
املخيامت وإدارتها

3

تشجيع اإلدارة التشاركية ملواقع النازحني وتحسني
جودة الخدمات األساسية يف مواقع النازحني.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الهدف الرابع الخاص بتنسيق
املخيامت وإدارتها

٤

زيادة مرونة آليات التأقلم لدى األرس واملجتمع يف
مواقع النزوح.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها
سيسعى أعضاء مجموعة تنسيق املخيامت وإدارتها جاهدين
تحليل قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها
ِ
لتقديم خدمات متّسقة متعددة القطاعات و ُمنقذة للحياة
هناك حوايل  6.5مليون نازح داخل سوريا .ويعيش  37باملائة من
للنازحني الذين يعيشون يف املراكز الجامعية ،واملخيامت
النازحني يف مخيامت أو مراكز جامعية .وغالباً ما يتعرض
امل ُخطّطة واملؤقّتة ،واملخيامت التلقائية/املقامة ذاتياً ،ومخيامت
النازحون للتهجري عدة مرات .ففي خالل فرتة ستة أشهر (من
الرتانزيت .وتنادي املجموعة/القطاع باإلدارة الشاملة والتشاركية
نيسان/أبريل إىل ترشين الثاين/نوفمرب) ،تَتَبّع قطاع تنسيق
لهذه املواقع لضامن االستجابة اإلنسانية املناسبة من خالل طلب
املخيامت وإدارتها حوايل  700,000سوري إما كنازحني جدد أو
التغذية الراجعة من األشخاص املترضرين ومعالجة بواعث القلق
نازحني للمرة الثانية .وت َتبّ ْع النازحني هو خطوة أساسية لتقديم
بشأن االستجابة .كام ستسعى املجموعة لتت ّبع عمليات النزوح
مساعدة تنقذ حياة النازحني الجدد.
مم سيمكن القطاعات األخرى من تقديم مساعدات
الكبرية ّ
واستمرارا ً لالتجاه السائد يف السنوات األربع املاضية ،يبحث
ُمن ِقذة للحياة يف الوقت املناسب.
النازحون عن امللجأ يف املخيامت واملراكز الجامعية فقط كمالذ
يستخدم النازحون املخيامت واملراكز الجامعية فقط عند نفاد
أخري بعد أن يكونوا قد استنفذوا كل الخيارات املفضلة األخرى،
كل موجوداتهم املنزلية .ولذلك ،فإ ّن بقاء هذه املخيامت واملراكز
كاإلقامة مع أصدقائهم أو أرسهم أو يف منازل مستأجرة .وينتقل
الجامعية كنقطة مركزية لالستجابة االنسانية هو أمر حيوي
النازحون أيضاً إىل املخيامت يف بداية تهجريهم ،ومن ثم يغادرون
لجميع القطاعات ،مع اهتامم خاص باملياه والرصف الصحي
عندما يجدون بديالً آخر .ولهذا السبب ،تعمل املخيامت كمراكز
واملواد غري الغذائية واملأوى ،واألمن الغذايئ (WASH)، .والنظافة
استقبال/ترانزيت عندما تحصل حاالت نزوح مفاجئة ،وكمالذ
ولحشد هذه املوارد بشكل ف ّعال ،وجعل االستجابة خاضعة أكرث
أخري للنازحني األكرث ضعفاً .يوجد حالياً  1.74مليون نازح يف
للمساءلة ،سيستمر قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها يف جهوده
املخيامت واملراكز الجامعية ( 516,000امرأة و 519,000رجل
إلنشاء لجان للنازحني إلدارة مواقع النازحني واإلرشاف عىل تقديم
و 344,000فتاة و 363,000فتى) .من بني هؤالء ،يعيش
الخدمات األساسية .وقد وضع قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها
 197,762نازح يف  145مخيامً غري رسمي أقاموها بأنفسهم،
هدفني لخطة االستجابة اإلنسانية .الهدف األول هو مضاعفة
ويتلقون بعض املساعدات اإلنسانية املنتظمة .وهؤالء موجودون
عدد النازحني املتلقني للدعم متعدد القطاعات وامل ُن ِقذ للحياة يف
بشكل أسايس يف منطقة حارم يف إدلب ،ويف منطقة أعزاز يف
مواقع النازحني (الهدف االسرتاتيجي  .)2.1.1أما الهدف الثاين
محافظة حلب .أما باقي النازحني فهم موزعون عىل حوايل 3030
فهو مضاعفة حجم النازحني الذين يعيشون يف املخيامت بهياكل
مركزا ً جامعياً .وقد تلقى فقط  935مركزا ً منها مساعدات متّسقة
إدارة تشاركية (الهدف االسرتاتيجي .)1.3
متعددة القطاعات يف عام .2015
ولتحقيق هذه الغاية ،ستكون أولوية القطاع هي إيصال دعم
وبسبب عدم القدرة عىل الوصول ،واملساحة اإلنسانية اآلخذة يف
متعدد القطاعات إىل عدد أكرب من املراكز الجامعية يف جميع أنحاء
التقلص يف شامل سوريا ،يستطيع عدد قليل جدا ً من املنظامت غري
سوريا ،آخذين يف عني االعتبار أن  925مركزا ً فقط من أصل حوايل
الحكومية تقديم خدمات متعلقة بإدارة املخيامت .فمعظم مواقع
 3030مركزا ً جامعياً تلقوا املساعدة يف عام  .2015ومن املهم أيضاً
النازحني تُدار من قبل النازحني أنفسهم أو األشخاص الذين ميلكون
التأكد من توجيه االستجابة االنسانية يف مواقع النازحني عرب هياكل
األرض التي يقيم النازحون عليها .وتبقى البنية التحتية األساسية يف
إدارية تشاركية ُممثّلة (مثل لجان النازحني) لضامن تقديم االستجابة
هذه املواقع ضعيفة نظرا ً لطبيعتها غري الرسمية.
لخدمة قامئة عىل املبادئ وذات جودة تكون ُمصممة وفقاً
الحتياجات املستفيدين .وتُ ثّل النساء واألطفال غالبية قاطني
اسرتاتيجية استجابة قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها
املخيامت واملراكز الجامعية ( %70من القاطنني) ،ولكن غالباً ما يتم
شمل االحتياجات املحددة للفتيات والفتيان والنساء مع احتياجات
يف سياق االستجابة السورية ،تُركّز اسرتاتيجية االستجابة لتنسيق
األرسة .وهناك قلق تحديدا ً من أن املراهقات والبالغات ال يشعرن
املخيامت وإدارتها لعام 2016عىل ثالثة مجاالت يف غاية األهمية:
باألمان ،وهو وضع سيسعى قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها
 )1تعزيز اإلدارة الجيدة ملواقع النازحني ،مبا فيها املخيامت وما
لالستمرار يف تحسينه يف عام  .2016كام أظهرت نقاشات مجموعات
شابهها من هياكل ،والتأكد من أنها متوافقة مع املبادئ اإلنسانية الرتكيز أ ّن العديد من النساء يف املخيامت ذات اإلنارة الضعيفة
واملعايري واألعراف املتفق عليها دولياً  )2تنظيم تقديم
تعرضن لعدد أكرب من حاالت التحرش الجنيس ،وشعرن ،بشكل عام،
املساعدات متعددة القطاعات وامل ُن ِقذة للحياة يف مواقع النازحني بدرجة أقل من األمان يف مخيامتهن .وسيسعى قطاع تنسيق
(املراكز الجامعية ومخيامت النازحني التي أقاموها بأنفسهم
املخيامت وإدارتها ملعالجة هذه املسائل يف عام  2016بشكل أسايس
ومخيامت النازحني املخططة ومراكز الرتانزيت)  )3تنسيق جمع من خالل إرشاك النساء مبارشة يف هياكل إدارة املخيامت ،وأيضاً من
البيانات الدقيقة عن النزوح واتجاهات حركة النازحني لبلورة
خالل تخصيص املزيد من األموال للتحسينات الجوهرية يف املواقع،
االستجابة االنسانية.
وللقواطع التي توفر الخصوصية ،ولدوريات السالمة.
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الهدف الخامس الخاص بتنسيق
املخيامت وإدارتها

٥

تعزيز القدرات يف املخيامت واملراكز الجامعية
وتعميم الحامية يف مواقع النازحني لألطراف الوطنية
اإلنسانية..
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الروابط بالقطاعات األخرى
نسق قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها
نظرا ً لطبيعته الشاملة ،يُ ّ
بشكل وثيق مع قطاعات املياه والرصف الصحي والنظافة ،والصحة،
ويكّن هذا التنسيق
واملواد غري الغذائية واملأوى ،واألمن الغذايئُ .
قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها من تسليط الضوء عىل الفجوات يف
التغطية ،وتنبيه األعضاء يف املنطقة ،وحشد املوارد للتعامل مع
االحتياجات .وقد استطاع قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها ،بفضل
هذا التنسيق ،أن يلبي  80-75باملائة من االحتياجات يف مواقع
النزوح التي ميكن الوصول إليها لكل من هذه القطاعات.

يُشكّل األطفال حوايل  40باملائة من السكان القاطنني يف مخيامت
النازحني .وسيستمر قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها يف العمل مع
القطاعات األخرى للتأكد من أن الطرق التي تستخدمها (مثل تعزيز
النظافة ،والتواصل ،وجلسات املعلومات ،والبنية التحتية) ُمصممة
لتلبية احتياجات األطفال .وسيُضاعف القطاع من جهوده للعمل مع
قطاع التعليم لتصميم مبادرات تعليمية مالمئة لسكان املخيامت.

إ ّن جهود القطاع لتت ّبع حركة النازحني هي يف غاية األهمية لبلورة
جهود واستجابات القطاعات/املجموعات األخرى .وسيقوم قطاع
تنسيق املخيامت وإدارتها بتوسيع دوره لتت ّبع حركة النازحني بشكل
نسق وبلورة استجابة القطاعات واملجتمع اإلنساين بشأن أعداد
ُم ّ
ومواقع النازحني مع الرتكيز عىل حاالت النزوح املفاجئة.

تقسيم األشخاص املحتاجني واملستهدفني حسب الحالة والجنس والسن
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
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ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺴﻦ

اﻟﻨﺎزﺣني

اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺎﺟني

 ٦.٥ﻣﻠﻴﻮن

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻬﺪﻓني

 ٣.٢ﻣﻠﻴﻮن

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ

 ٢٥,٤٤٧,٣٧٥دوﻻر

للتواصل
ﻣﺴﺆول اﺗﺼﺎل اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ :ذﻳﺮ ﻫﺎﻳﻮ )(hayo@unhcr.org

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﺆول اﺗﺼﺎل اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈامت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ :ﺷﻮن ﻣﻜﺠريك )(sean.mc-girk@acted.org
ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺎ :ذﻳﺮ ﻫﺎﻳﻮ )(hayo@unhcr.org

ﺷﻮن ﻣﻜﺠريك )(sean.mc-girk@acted.org

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺎ:
اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﱰﺑني
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األشخاص املحتاجني

التنسيق والخدمات املشرتكة

الرشكاء يف العمل اإلنساين

األشخاص املستهدفني
الرشكاء يف العمل اإلنساين

املتطلبات بالدوالر االمرييك

 58مليون
عدد الرشكاء
الرشكاء يف العمل اإلنساين

هدف التنسيق األول

1

تقديم دعم ف ّعال للتنسيق عىل مستوى املراكز
ومستوى كامل سوريا لتسهيل االستجابة املبنية عىل
األدلة يف الوقت املناسب .وسيتم بلورة هذه
االستجابة عن طريق تحسني تقييم االحتياجات
وإدارة املعلومات ،مع الرتكيز عىل تعزيز قدرة
األطراف اإلنسانية الوطنية عىل االستجابة.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

هدف التنسيق الثاين

٢

الحفاظ عىل القدرة التنسيقية والتشغيلية
للربامج التي ترشف عليها األونروا والتي تستهدف
الالجئني الفلسطينيني.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

هدف التنسيق الثالث

3

تشجيع اإلدارة التشاركية ملواقع النازحني وتحسني
جودة الخدمات األساسية يف مواقع النازحني.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

تحليل قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة
تواجه االستجابة يف سوريا احتياجات متعاظمة ،وتدير عملياتها من
مراكز جغرافية متعددة .كام يقوم بها عدد كبري جدا ً من األطراف
اإلنسانية .ولضامن استجابة قامئة عىل املبادئ ،وشفّافة ،وتتميز
بالكفاءة ،من املهم للغاية دعم التنسيق ،وتبسيط طريقة تقديم
وظائف اإلسناد الجوهرية املشرتكة .ويتوىل منسق األمم املتحدة
اإلنساين املقيم الخاص بسوريا مهمة اإلرشاف عىل العمل اإلنساين،
ويقوم بتنسيقه داخل سوريا .ويساعده يف هذه املهمة املنسق
اإلنساين اإلقليمي ونائبه لألزمة السورية ،واملنسقني اإلنسانيني يف
الدول املجاورة لتنفيذ النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا،
وهو إطار العمل اإلنساين .ويقوم مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،وفقاً لتفويضه العاملي ،بدعم القيادة اإلنسانية
لضامن التنسيق الف ّعال لالستجابة يف الداخل.

اسرتاتيجية االستجابة لقطاع التنسيق والخدمات املشرتكة
سيستمر حشد القدرات يف عام  ،2016بالبناء عىل اإلنجازات التي
تحققت يف عام  ،2015لوضع نظام تنسيق إنساين أكرث استجابة،
ويضمن الرتابط والشفافية ،بينام يُس ّهل االستجابة حسنة التوقيت
واملبنية عىل االحتياجات ،لضامن التنسيق الف ّعال يف داخل القطاع
الواحد وبني القطاعات عىل مستوى املراكز ومستوى كامل سوريا.
وقد كانت منتديات املنظامت غري الحكومية مهمة يف دعم رشح
النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا وتنفيذه من خالل
تسهيل التنسيق والتمثيل ومشاركة مجتمع املنظامت غري
وتشجيع استجابة ) (HPCالحكومية يف دورة الربنامج اإلنساين
فعالة وقامئة عىل املبادئ.

إعطاء األولوية للجهود املستمرة لتت ّبع حركة النازحني ليك تكون
هناك استجابة أكرث ف ّعالية ألكرب أزمة نزوح يواجهها العامل.
واستكامالً للجهود التي بُذلت لتعزيز تقييامت االحتياجات
املحلية وتحليل االحتياجات يف املراكز الحرضية ،سيتم بذل جهود
إضافية إلعطاء وصف أكرث تفصيالً عن أوضاع املدن.
وتُ ثّل الصناديق امل ُو ّحدة داخل البلد أدوات قيّمة لتمكني
املنظامت اإلنسانية (وتحديدا ً املنظامت الوطنية غري الحكومية)
من زيادة القدرة عىل الوصول ،وتقديم املساعدة باستخدام
األساليب املناسبة واملفيدة .وهي تبقى مرنة ومناسبة تجاه
التعقيد العمليايت وحجم األزمة يف سوريا يف الوقت الحايل ويف
املستقبل املنظور .وهي متثل أداة مفيدة لتمكني املنسقني
اإلنسانيني من وضع أولويات التمويل وفق السياق املحدد
واألولويات .ويف عام  ،2016سيقوم صندوق االستجابة للطوارئ
الخاص بسوريا ،والصندوق امل ُو ّحد لألنشطة اإلنسانية ،والقسم
الخاص بصندوق االستجابة للطوارئ يف األردن املك ّرس لالستجابة
يف سوريا ،برصف األموال وفقاً إلطار الربامج لخطة االستجابة
اإلنسانية إليصال املساعدات اإلنسانية يف سوريا.
واستجابة لألولويات التي حددتها املنظامت الوطنية غري
الحكومية ،سيكون تيسري التدريب والدعم الفني امرا ً حاسامً
الستمرار وتعزيز إيصال املساعدات اإلنسانية واستجابات الحامية
لألشخاص املترضرين من األزمة .وستُعطى األولوية يف عام 2016
لتعزيز قدرة أطراف العمل اإلنساين الوطنية عىل االستجابة،
وزيادة التعاون الوثيق معهم لتحديد وتفعيل اسرتاتيجيات
االستجابة املناسبة والقامئة عىل املبادئ .وسيساعد هذا يف تحسني
أساليب إيصال املساعدات واالستهداف ،بينام يع ّزز ف ّعالية
األعامل ويضمن االستجابة اإلنسانية املناسبة من خالل طلب
التغذية الراجعة من األشخاص املترضرين ومعالجة بواعث
قلقهم بشأن االستجابة.

سيُعطي قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة األولوية لتحسني
التعاون بني األطراف اإلنسانية يف العنارص الرئيسة لالستجابة ،مبا
فيها دورة الربنامج اإلنساين (أي تقييم االحتياجات ،والتخطيط
االسرتاتيجي ،والتنفيذ ،وحشد املوارد ،والرصد ،واملساءلة) ،وإدارة
املعلومات .ومتاشياً مع املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة
بني الوكاالت ،سيتم تبسيط آليات تنسيق العمليات لتقوية
العمليات ،وتحسني التوعية ،وتسهيل الوصول اآلمن واملضمون،
ويف التوقيت املناسب ،إىل األشخاص املحتاجني من خالل
املسارات األكرث ف ّعالية .وستتعاون هياكل التنسيق املنبثقة عن
منصات
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشكل وثيق مع ّ
التنسيق التي تعيد تجميع مجموعات تأسيسية محددة
(املنظامت غري الحكومية) وتساعد يف التواصل مع الرشكاء
املنفّذين وتع ّزز من قدراتهم.

تستمر األونروا يف تقديم التنسيق املتخصص لضامن ف ّعالية دعم
الالجئني الفلسطينيني .فقد أدى تدهور الوضع األمني يف سوريا إىل
خلق مخاطر إضافية أمام موظفي األونروا والالجئني الفلسطينيني
ممن يتلقون املساعدات .وللمحافظة عىل سالمة العمليات والحد
من املخاطر التي يواجهها املوظفون واملستفيدون ،كان ال بد
لألونروا من اتخاذ إجراءات لتقليل املخاطر ،مبا يف ذلك استثامر
مبالغ ضخمة يف البنية األساسية واألفراد واملعدات الخاصة باألمن.
وتتطلب األونروا استمرار متويل الطوارئ من أجل ضامن كفاية
املوظفني العاملني يف االستجابة اإلنسانية من خالل نرش موظفي
الطوارئ املتخصصني لتنفيذ األنشطة وإدارتها ورصدها عىل
املستويات امليدانية والتنسيقية.

يف األشهر اإلثني عرش املاضية ،أتاح النهج املتكامل لالستجابة
االنسانية يف سوريا املجال للرشكاء يف العمل اإلنساين لتكوين فهم
مشرتك وأكرث عمقاً عن االحتياجات يف جميع أنحاء البلد .وقد تم
تعزيز إدارة املعلومات والتحليل والرصد بشكل كبري عىل الرغم
من القيود التي فرضتها بيئة العمليات .ويف عام  ،2016سيتم

ومع ازدياد تعقيد الوضع األمني ،والذي نتج عنه مخاطر مرتفعة
ملوظفي وأصول األمم املتحدة ،باإلضافة إىل ارتفاع كُلف
املعامالت إليصال املساعدات إىل األشخاص املترضرين ،نظرا ً
للقيود املفروضة عىل الوصول ،هناك حاجة لدعم أمني مناسب
ملراكز األمم املتحدة واملكاتب الفرعية داخل سوريا .إدارة األمم
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هي الجهة املسؤولة عن اإلرشاف والدعم ) (UNDSSاملتحدة لشؤون السالمة واألمن
العمليايت لنظام إدارة األمن يف سوريا .وتلعب هذه اإلدارة دورا حاسامً يف دعم عمليات
األمم املتحدة ،خاصة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها .وبالتوازي مع هذا األمر،
ومن خالل وظيفتها يف دعم الخدمات املشرتكة وفقاً لتطور االحتياجات لفريق األمم
املتحدة القُطري يف سوريا ،ستستمر إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن يف عقد
دورات لرفع الوعي والتدريب (نُهج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية ،القيادة
الوقائية ،إلخ) ملوظفي وكاالت األمم املتحدة وأطراف العمل اإلنساين.

للتواصل
اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ :ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﺗﺮاﻳﻔﺰ )(trives@un.org
ﺳﻮرﻳﺎ :ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﺗﺮاﻳﻔﺰ )(trives@un.org

ﺗﺮﻛﻴﺎ:

ﺑﺎرﺑﺎرا ﺷﻴﻨﺴﺘﻮن )(shenstone@un.org

اﻷردن :ﺳﺎرة ﻣﺴﻜﺮوﻓﺖ )(muscroft@un.org
ﻫﻴﻠﻴﻨﺎ ﻓﺮﻳﺰر )(fraser@un.org

إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً:
اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﱰﺑني
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الروابط بالقطاعات األخرى
يرتبط قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة مبارشة بكل قطاع ،ويقوم بخدمة الفريق
القُطري اإلنساين (سوريا) ،ومجموعة االرتباط اإلنسانية (تركيا) ،وفريق العمل العابر
للحدود (األردن) ،باإلضافة إىل املجموعة االسرتاتيجية للتوجيه ،واملجموعات العنقودية،
واملجموعات املشرتكة بني القطاعات يف املراكز وعىل مستوى كامل سوريا ،عن طريق
توفري القيادة االسرتاتيجية والتنسيق الكيل لنشاطات اإلغاثة اإلنسانية يف جميع
القطاعات التي تستهدف األشخاص يف سوريا عندما يتم إيصالها من قبل األمم املتحدة
ورشكائها يف العمليات .وسيكون تفعيل االستجابة يف مناطق جغرافية ومجاالت معينة،
حيث تتالقى االحتياجات ،أولوية سيتم متابعتها مع الرشكاء يف عام .2016
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األشخاص املحتاجني

 9.2مليون
األشخاص املستهدفني

 ٣٫6مليون
املتطلبات بالدوالر االمرييك

 148مليون
عدد الرشكاء

١7

التعايف املبكر وسبل العيش
تحليل قطاع التعايف املبكر وسبل العيش
م ّرت خمس سنوات عىل األزمة ،وما زالت سوريا تعاين من
التدمري الهائل لبنيتها التحتية االجتامعية واالقتصادية .واملشقّة
الناتجة عن ذلك هي ماثلة للعيان يف كل نواحي الحياة .إذ من
الصعب جدا ً الحفاظ عىل الخدمات االجتامعية والبلدية
األساسية .كام انخفض تزويد الكهرباء ،مام أث ّر يف االستثامرات
والخدمات واالنتاج والتصنيع .وقد ساهم تضخّم األسعار ،وتقلّب
أسعار الرصف ،واستنفاد املوارد واملدّخرات ،واالفتقار إىل فرص
توليد الدخل ،يف إضعاف القوة الرشائية لألفراد يف سوريا ،الذين
يعانون أصالً من ارتفاع معدالت البطالة وزيادة فقدان فرص
كسب املعيشة .كام حصلت زيادة كبرية يف عدد األرس املعيشية
التي تعيلها اإلناث ويف املجموعات الضعيفة األخرى ،مثل
األشخاص ذوي اإلعاقة والشباب املع ّرضني للخطر.

الهدف األول للتعايف املبكر وسبل العيش اسرتاتيجية االستجابة

1

تحسني الوصول للخدمات األساسية ،وإصالح
البنية التحتية االجتامعية واالقتصادية باستخدام خطط
كثيفة العاملة لألشخاص واملؤسسات املترضرة.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الهدف الثاين للتعايف املبكر وسبل العيش

٢

تعزيز آليات التأقلم لألشخاص املترضرين
واملجموعات الضعيفة من خالل إعادة تأهيل
واستعادة سبل العيش امل ُعطّلة وتكميلها بخطط
للحامية االجتامعية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3
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تعزيز التكافل االجتامعي واملشاركة املحلية
ملجتمعات أكرث صمودا ً.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

يهدف قطاع التعايف املبكّر وسبل العيش إىل املساهمة يف بناء
الصمود لألشخاص واملجتمعات املترضرة للتغلّب عىل اآلثار السلبية
التي خلّفتها األزمة ،والحفاظ عىل مستوى معيشة كريم .وهو
يضمن استجابة تُوفّر لألشخاص املترضرين ،مبا فيهم النازحني،
واملجتمعات املضيفة ،والالجئني الفلسطينيني ،األمور التالية:

ومحسنة مع بنية أساسية مجتمعية.
 .1تقديم خدمات مستدامة
ّ
 .2إيجاد سبل عيش أساسية مستقرة وحامية اجتامعية للتعايف
االجتامعي واالقتصادي.
 .3تعزيز التكافل االجتامعي ودور املجتمعات يف تقوية صمود
األشخاض املترضرين وتخفيف آثار األزمة املمتدّة.

:تعمل اسرتاتيجية االستجابة للقطاع عىل ثالثة محاور
وفقاً لهدف تحسني الوصول للخدمات األساسية وإصالح البنية
التحتية االجتامعية واالقتصادية باستخدام خطط كثيفة العاملة
لألشخاص واملؤسسات املترضرة ،سيستمر قطاع التعايف املبكّر
وسبل العيش يف جهوده يف إزالة النفايات الصلبة وإدارة الركام.
وسيحافظ القطاع عىل استثامره يف إعادة تأهيل وإعادة إعامر
الخدمات والبنى األساسية االجتامعية والبلدية املترضرة ،والتي
تشمل شبكات الري الزراعية ،واملياه ،وشبكات الرصف الصحي
واملجاري ،وشبكات الكهرباء ومحطات الطاقة ،واألسواق ،ومراكز
الرعاية الصحية األساسية ،ومراكز رعاية األمومة ،والحضانات،
واملدارس .وبالتوازي مع هذه الجهود ،يخطط القطاع لتنفيذ
حلول للطاقة املتجددة ،مثل اإلنارة والتسخني الشميس ،وقوالب
الوقود ،والغاز الحيوي ،لتقليل االعتامد عىل التزويد غري املستقر
مم سيعزز من صمود األشخاص املترضرين .ويف معظم
للوقودّ ،
هذه االستثامرات ،سيستخدم القطاع نُهج كثيفة العاملة لخلق
فرص العمل ،كام سيستمر يف العمل بشكل وثيق مع أطراف

العمل اإلنساين الوطنية تحت إطار وطني لتمكني القدرات
املحلية واستدامة الخدمات العامة ذات الجودة.
من أجل دعم الهدف الثاين لقطاع التعايف املبكّر وسبل العيش ،وهو
تعزيز آليات التأقلم لألشخاص املترضرين واملجموعات الضعيفة من
خالل إعادة تأهيل واستعادة سبل العيش امل ُعطّلة وخطط الحامية
االجتامعية ،تؤكد اسرتاتيجية القطاع عىل التعايف االجتامعي
واالقتصادي وتقديم الدعم لسبل العيش املستدامة لألشخاص
املترضرين .وسيكون هناك تركيز محدد عىل املجموعات الضعيفة،
مثل األرس املعيشية التي تعيلها اإلناث ،واألشخاص ذوي اإلعاقات،
والشباب ،والالجئني الفلسطينيني .وسيقوم القطاع بدعم إنعاش
األسواق املحلية واملشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم من خالل
آليات التمويل البالغ الصغرالستعادة األعامل املترضرة كقطاع
املنسوجات والخياطة ،وقطاع اإلصالحات وإعادة اإلعامر ،وتصنيع
األغذية ،والكثري من األعامل األخرى الصغرية واملتوسطة ،والنشاطات
التي تعكس االعتامد عىل الذات ،ومنها النواة املالية لرواد األعامل
الشباب يف املجال االجتامعي واألعامل التجارية .وباإلضافة إىل ذلك،
سيقوم قطاع التعايف املبكّر وسبل العيش بتعزيز قدرة العاملة
املحلية يف املناطق األكرث ترضرا ً من األزمة عىل الدخول من جديد إىل
سوق العمل عىل املستوى الشعبي من خالل التدريب املهني،
والتنسيب بالوظائف ،واستبدال األصول ،وآليات أخرى للدعم.
وهناك أولوية أخرى ،وهي تقديم الدعم لخطط الحامية االجتامعية
من خالل التحويالت النقدية ملجموعات معينة تواجه مستويات
متزايدة من املخاطر ،مثل األرس التي بها أطفال ضعفاء .والهدف هنا
هو ضامن حد أدىن من مستوى املعيشة وإدماج اجتامعي أفضل.
لتعزيز التكافل االجتامعي واملشاركة يف مجتمعات أكرث صمودا ً،
ينوي قطاع التعايف املبكّر وسبل العيش أن ُيكّن املجتمعات
املحلية واملؤسسات املترضرة من التكيّف مع تبعات األزمة
املستمرة بينام يط ّور قدرات املنظامت غري الحكومية واملنظامت
األهلية عىل االنخراط يف استجابات الطوارئ .وسيتم تصميم
مبادرات للتعايف املبكر وبناء الصمود بطريقة شمولية وتشاركية
لتعزيز التكافل االجتامعي وتشجيع املصالحة املحلية من خالل
النشاطات املشرتكة واملجتمعية التي يشرتك بها كل من النازحني
واملجتمعات املضيفة .وقد أثبت تبادل املعرفة والخربة أنّه أداة
ناجحة للرشاكة تركّز عىل التعاون بني األقران ونشاطات التوأمة،
وسيُع ّد منوذجاً يتم تبنيه لتحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس
يف مجاالت معينة للربامج يف املحافظات األكرث ترضرا ً.
إ ّن مشاركة املجتمعات املحلية املترضرة واألشخاص املترضرين لها
أهمية قصوى لضامن امل ُلكية ،ولتحديد االحتياجات بشكل أفضل،
ولتطوير وتنفيذ نشاطات التعايف املبكّر الالحقة .ومن املهم للغاية
إرشاك الشباب ومتكينهم من املشاركة يف هذه املرحلة لتعزيز صمود
املجتمعات والتخفيف من أية توتّرات محتملة .إن تم إرشاك
الشباب يف وقت مبكّر من عملية االستجابة هذه عىل املستوى
املحيل لالحتياجات واألولويات ،فإ ّن بإمكانهم لعب دور أسايس
كعوامل للتغيري تجلب معها حلوالً إيجابية للتوتّرات املرتفعة.
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الروابط بالقطاعات األخرى
لضامن تحقيق األهداف االسرتاتيجية الكلية لخطة االستجابة االنسانية ،يقوم قطاع
التعايف املبكّر وسبل العيش بتصميم استجابته بنا ًء عىل مستوى عا ٍل من التواصل
ويتجسد هذا التعاون بأفضل ُص َورِه يف ثالثة محاور:
والتعاون مع القطاعات األخرى.
ّ
تعزيز اإلنتاج املحيل ،وتشجيع املشرتيات املحلية املدعومة بنشاطات إلنعاش األعامل
بالتعاون مع قطاعات املأوى/املواد غري الغذائية وحامية الطفل؛ وصيانة واستعادة
خدمات الصحة العامة بالتعاون مع قطاع الصحة؛ وإعادة تأهيل البنية التحتية
املترضرة ،كاملدارس واملرافق الصحية ،من خالل الربامج التعاونية مع قطاع التعليم،
وقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة.

إ ّن املشاركة يف كل االجتامعات بني القطاعات والوكاالت املختلفة ويف العمليات األخرى
ذات الصلة املشرتكة بني الوكاالت هو أمر رضوري لضامن الروابط املناسبة وإلنشاء
عالقات عمل مع باقي القطاعات .ويركّز قطاع التعايف املبكّر وسبل العيش عىل تطوير
قدرات املنظامت غري الحكومية وأطراف العمل اإلنساين الوطنية لردم ال ُه ّوة بني
املساعدات اإلنسانية واألفعال األكرث استدامة للتعايف وإعادة اإلعامر.

تقسيم األشخاص املحتاجني واملستهدفني حسب الحالة والجنس والسن
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺎزﺣني

ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺴﻦ
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اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺎﺟني
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 ٦٫٥ﻣﻠﻴﻮن

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻬﺪﻓني

 ١٫٤ﻣﻠﻴﻮن

 ٢٫٢ﻣﻠﻴﻮن
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األشخاص املحتاجني

 5.6مليون
األشخاص املستهدفني

 4.6مليون
املتطلبات بالدوالر االمرييك

 200مليون
عدد الرشكاء
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الهدف األول للتعليم

1

زيادة إتاحة التعليم النظامي وغري النظامي
بشكل آمن ومتساو للفتيات والفتيان الذين هم يف
سن الدراسة ( 17-5سنة) والذين ترضروا من األزمة.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الهدف الثاين للتعليم

٢

تحسني جودة التعليم النظامي وغري النظامي
للفتيات والفتيان يف سن الدراسة ( 17-5سنة) يف بيئة
توفر الحامية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

الهدف الثالث للتعليم

3

تعزيز قدرة نظام التعليم واملجتمعات عىل تقديم
استجابة تعليمية منسقة ومبنية عىل األدلة يف الوقت
املناسب عىل املستويني الوطني واملحيل.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

التعليم
تحليل قطاع التعليم
أدّت الطبيعة املمتدّة لألزمة السورية إىل إضعاف قدرة النظام
التعليمي عىل تلبية احتياجات التعليم امل ُل ّحة يف البلد .فبعد
مرور خمس سنوات عىل اندالع األزمة ،بات  5.7مليون طفل
ومراهق (يف املدرسة وخارجها) ،باإلضافة إىل موظفي التعليم ،مبا
فيهم أكرث من  44.500الجئ فلسطيني ،بحاجة إىل مساعدة
تعليمية .وما تزال املدارس واملرافق التعليمية تتعرض لهجامت
ت ُلحق بها الرضر ،بينام يواجه الطالب مخاطر كبرية فقط ألنّهم
يرتادون املدارس .وت ُقدّر الخسائر االقتصادية بسبب ترسب
الطالب من الدراسة األساسية والثانوية بحوايل  10.67مليار
دوالر أمرييك ،أي ما يعادل حوايل  17.6باملائة من إجاميل الناتج
املحيل يف سوريا لسنة .2010

اسرتاتيجية االستجابة لقطاع التعليم
خالل حاالت الطوارئ ،يُ ّوفر التعليم ج ّوا من االستقرار
والتنظيم ،ويساعد األطفال واملراهقني عىل أن يعيشوا حياتهم
بشكل طبيعي .ويعمل التعليم عىل إنقاذ الحياة واستدامتها،
ويحمي األطفال واملراهقني من االستغالل عن طريق تزويدهم
باملهارات الالزمة ونظم التعليم املهيكلة من أجل البقاء
.والتأقلم ومواجهة املصاعب
إ ّن الهدف العام لقطاع التعليم هو ضامن إتاحة تعليم آمن
ومتسا ٍو وذو جودة لألطفال واملراهقني املترضرين من األزمة يف
سوريا ،وتعزيز قدرة نظام التعليم واملجتمعات عىل تقديم
استجابة تعليمية منسقة ومبنية عىل األدلة يف الوقت املناسب.
ومتاشياً مع مبادرة «جيل غري ضائع» ،و»املعايري الدنيا
للتعليم» التي وضعتها آيني (الشبكة املشرتكة بني الوكاالت
للتعليم يف حاالت الطوارئ) ،وهدف التنمية املستدامة الرابع،
سيقوم رشكاء القطاع التعليمي بدعم زيادة الوصول املتساوي
إىل التعليم النظامي وغري النظامي ،وبشكل خاص للفتيات
والفتيان األكرث ضعفاً يف املناطق واملواقع التي يصعب الوصول
إليها والواردة يف قرارات مجلس األمن رقم  2139و2165
و ،2191حسبام حدّثتها األمم املتحدة.
إتاحة التعليم
ستشمل اسرتاتيجيات إتاحة التعليم إعادة تأهيل املدارس
املترضرة عىل نطاق صغري وإنشاء مساحات تعلّم أخرى مؤقتة
وآمنة ،وتوفري مرافق طارئة للمياه والرصف الصحي والنظافة
تراعي اعتبارات النوع االجتامعي ،ورشاء وتوزيع أثاث مدريس
أسايس .وسيتم التوسع يف مبادرات التعليم غري النظامي ذات
رس ع ،وصفوف التعليم
الجودة ،مثل برامج التعليم امل ُ ّ
االستدرايك ،والتعليم العالجي ،ودروس تعليم القراءة والكتابة
والحساب .كام سرتكّز االستجابة عىل إتاحة التعليم قبل
االبتدايئ ،وخدمات التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكّرة،
والتدريب التقني واملهني .وسيتم دعم خدمات الحامية

االجتامعية من خالل برامج التغذية املدرسية ،وتسهيل النقل
املدريس من وإىل املناطق التي يصعب الوصول إليها وغري
اآلمنة .وسيقوم القطاع التعليمي بالرتويج لحمالت العودة إىل
التعلّم ورفع الوعي ،وكسب تأييد وإرشاك اآلباء واألمهات
واألُرس واملجتمعات ،لتعليم أطفالهم .وسيتم تطوير اسرتاتيجة
تواصل الستعادة الطابع املدين للمدارس وتقليص استخدامها
كمالجئ جامعية وألغراض أخرى غري التعليم.
جودة التعليم
سوف يقوم رشكاء قطاع التعليم بتكثيف جهودهم لتحسني
جودة ومالمئة التعليم من خالل إيالء عناية خاصة للطاقم
وامليسين
التعليمي .وستتم إتاحة التطور املهني للمعلمني
ّ
واملتطوعني والعاملني يف املدرسة يف املنهجيات املتمحورة حول
الطفل واملنهجيات الحامئية والتفاعلية ،وإدارة الصف ،والدعم
النفيس .كام سيتم تدريب املعلمني ودعمهم الستخدام املنهاج
رسعة،
النظامي ،ومواد التعلم الذايت ،وال ُنهج العالجية وامل ّ
واملهارات الحياتية .وسيتم تنظيم دعم املعلمني من خالل
حوافز/عالوات طارئة ومصادر كافية .وكوسيلة لضامن التعليم
ذو الجودة ،سيستمر توزيع الكتب املدرسية واملواد التدريسية
والتعليمية (مثالً مدرسة يف علبة) .ولن يقترص بدء تنفيذ برامج
التعلّم الذايت عىل األطفال الذين يصعب الوصول إليهم والذين
هم خارج املدرسة ،وإمنا سيمثّل استثامرا ً أساسياً يف دعم
التعلم ذو الجودة.
تعزيز النظام التعليمي
سيتم تعزيز قدرة القطاع عىل التنسيق عىل املستويني الوطني
واملحيل .كام سيتم تحسني أنظمة الرصد والتقييم ليك يكون
االستهداف ووضع الربامج أفضل مام هو عليه حالياً ،وسيتم
تطوير أطر السياسات للتأكد من أن تعليم األطفال واملراهقني
يحظى باالعتامد واملصادقة .وسيتم تحسني عملية جمع البيانات
وتحليلها واإلبالغ عنها بخصوص التعليم النظامي وغري النظامي.
ويشمل هذا تت ّبع األطفال خارج املدرسة ،والتقييامت املدرسية
(مبا فيها التعلم) ،والتقييامت الرسيعة.
وسيتم بذل الجهود لتوحيد وموامئة ُحزم تدريب التعلم
األسايس وأدوات التعليم األخرى ذات الصلة .وسيتجاوز
االستعداد والتخطيط للطوارئ عملية التمركز املسبق التقليدي
الطارئ للتجهيزات من خالل تطوير قدرات الرشكاء عىل
االستجابة لحاجات التعليم الفورية يف السياق السوري
املتقلّب .كام سيتم تطوير اسرتاتيجية للمنارصة واالتصاالت
ملعالجة الثغرات املؤث ّرة يف السياسة ،ورسم الخطوط العريضة
ألهم التحديات والتوصيات.
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الروابط بالقطاعات األخرى
سريكّز قطاع التعليم عىل التعاون بني القطاعات وبني الوكاالت لتعزيز التكاملية،
وتعظيم استخدام املوارد املحدودة ،وتحسني ف ّعالية وجودة االستجابة .وسيستمر
الرشكاء الوطنيون وأطراف العمل اإلنساين يف لعب دور حاسم يف تلبية احتياجات

األطفال واملراهقني املترضرين من األزمة يف سوريا .كام ستُستخدم املدارس كنقطة
دخول لتقديم استجابات إنسانية أخرى .وسيتم تعزيز التعاون القائم واستكشاف فرص
للتعاون بني التعليم واملجموعات/القطاعات األخرى وتشجيعها .ويشمل هذا القضايا
.الشاملة مثل النوع االجتامعي والتعليم الشامل للجميع

تقسيم األشخاص املحتاجني واملستهدفني حسب الحالة والجنس والسن
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺴﻦ

ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺎزﺣني

اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺎﺟني

 ٥٫٤ﻣﻠﻴﻮن

 ٠٫٣ﻣﻠﻴﻮن

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻬﺪﻓني

 ٤٫٥ﻣﻠﻴﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﻠﻴﻮن

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺒﺎﻟﻐني

 ٢٠٠,٢٣٩,٥٥٧دوﻻر

للتواصل
ﻣﺴﺆوﻻ اﺗﺼﺎل اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ :دﻳﻨﺎ ﻛﺮﻳﺴﺎيت ) ،(dcraissati@unicef.orgﻟﻮﻛﺎ ﻓﺮاﺷﻴﻨﻲ )(l.fraschini@savethechildren.org

ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮرﻳﺎ :أﻣﺴﻮن ﺳﻴﻤﺒﻮﻟﻮن )(asimbolon@unicef.org
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ﻣﻨﺴﻘﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺎ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﻟﻮك ) ،(Elizabeth.Lock@savethechildren.orgأﻓﻨﺎن اﻟﺤﺪﻳﺪي )(aalhadidi@unicef.org

ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷردن :ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻛﺎﻟﻜﺎﻧﻮ )(fcalcagno@unicef.org

اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ
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األشخاص املحتاجني

االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ

الرشكاء يف العمل اإلنساين

األشخاص املستهدفني
الرشكاء يف العمل اإلنساين

املتطلبات بالدوالر االمرييك

 1.4مليون
عدد الرشكاء
الرشكاء يف العمل اإلنساين

الهدف األول لالتصاالت السلكية
والالسلكية يف حاالت الطوارئ

1

توفري خدمات اتصاالت سلكية والسلكية أمنية
مشرتكة ،وخدمات االتصال الصويت ،وخدمات االتصال
عرب البيانات لألطراف اإلنسانية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الهدف الثاين لالتصاالت السلكية
والالسلكية يف حاالت الطوارئ

٢

قيادة التنسيق وتبادل املعلومات بني الوكاالت يف
مجال االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ
لدعم االحتياجات التشغيلية لألطراف اإلنسانية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

الهدف الثالث لالتصاالت السلكية
والالسلكية يف حاالت الطوارئ

3

بناء قدرات أطراف العمل اإلنساين وتعزيز القدرة
عىل ضامن سالمة املوظفني واألصول يف امليدان.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الهدف الرابع لالتصاالت السلكية
والالسلكية يف حاالت الطوارئ

4

تقديم املساعدة املستهدفة للمنظامت الوطنية غري
الحكومية التي تثبت حاجتها للمساعدة يف مجال االتصاالت
السلكية والالسلكية بشكل يتجاوز قدراتها التنظيمية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

تحليل مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف
حاالت الطوارئ
تعرضت البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية يف جميع
أنحاء سوريا ألرضار بالغة بسبب األزمة املستمرة والتدمري
العشوايئ .وباإلضافة إىل البنية التحتية املترضرة ،تساهم
االنقطاعات املستمرة للكهرباء يف تعطّل أنظمة االتصاالت يف
سوريا .ويعيق االفتقار إىل خدمات االتصاالت السلكية
والالسلكية املوثوقة من قدرة املجتمع اإلنساين عىل القيام بعمله
يف امليدان .والتنسيق ،وتقديم خدمات اتصاالت سلكية والسلكية
مشرتكة يف املراكز يف سوريا واألردن وتركيا ،هو أمر حيوي لضامن
قدرة املجتمع اإلنساين عىل القيام بالعمل الرضوري إلنقاذ
الحياة ،بينام يحافظ عىل سالمة املوظفني واألصول يف امليدان.

اسرتاتيجية االستجابة ملجموعة قطاع االتصاالت السلكية
والالسلكية يف حاالت الطوارئ
إ ّن الهدف العام ملجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف
حاالت الطوارئ هو التأكد من حصول أطراف العمل اإلنساين
عىل خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية التي تسمح لها بأداء
عملها يف مناطق العمليات املشرتكة ،بينام تتوفر لهم أيضاً أنظمة
اتصال لتعزيز سالمة وأمن املجتمع اإلنساين.
التنسيق القوي هو أمر يف غاية األهمية يف سياق األزمة السورية،
حيث متتد االستجابة اإلنسانية إىل البلدان املجاورة .ويساعد
التنسيق الذي توفره االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت
الطوارئ يف إزالة االزدواجية من خالل تشجيع الرشكاء يف العمل
اإلنساين عىل التشارك يف البنية األساسية الفنية يف مناطق
العمليات املشرتكة حيثام كان ذلك ممكناً .عىل سبيل املثال،
ميكن لعدة وكاالت إنسانية أن تتشارك يف نظام املقسم الفرعي
يف أحد املراكز بدالً من استخدام كل ) (PBXالخصويص الهاتفي
واحدة من الوكاالت لنظام خاص بها .وتربز أهمية هذا التنسيق
بشكل خاص يف املناطق التي يكون فيها الوصول إىل البنية
األساسية لالتصاالت السلكية والالسلكية محدودا ً ،وذلك من أجل
زيادة توفري الخدمات للرشكاء يف العمل اإلنساين.
وإدراكاً منها ألهمية الدور املتكامل لألطراف الوطنية اإلنسانية
يف االستجابة اإلنسانية ،ستقدم املجموعة الدعم من خالل
مساعدتهم يف تلبية احتياجاتهم املتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت
عن طريق املشورة ،وتبادل املعلومات ،والتدريب بواسطة

) (onlineاإلنرتنت ،وفقاً ملا تحدده أطراف العمل اإلنساين.
وبالتشاور مع الرشكاء يف العمل اإلنساين ،تم تحديد املجاالت التالية
كمحاور يجب الرتكيز عليها يف اسرتاتيجية االستجابة الخاصة
باالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ لعام :2016

النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا )(WoS

• الحفاظ عىل الخدمات املشرتكة لالتصاالت السلكية والالسلكية يف
حاالت الطوارئ وتوسيعها يف مراكز العمليات
• التدريب ،والتنسيق ،والتشارك يف املعلومات بني الرشكاء يف العمل
اإلنساين

سوريا

• توسيع نطاق التغطية لشبكة الالسليك ذو الرتدد العايل جدا ً
يف مناطق العمليات املشرتكة (حلب والقامشيل )(VHF
وطرطوس وحمص) ،ويعتمد هذا عىل إدخال معدات االتصاالت
السلكية والالسلكية إىل سوريا
• نرش مشغيل الالسليك يف غرف الالسليك املشرتكة بني الوكاالت يف
مناطق العمليات املشرتكة (دمشق وحلب والقامشيل وطرطوس وحمص)
• إطالق مبادرة نواة مالية ملساعدة أطراف العمل اإلنساين الوطنية
يف احتياجاتهم املتعلقة باالتصاالت

تركيا

• توفري مكتب مساعدة لتقديم الدعم املتخصص يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املركز املشرتك بني الوكاالت يف غازي عنتاب

• تقوية تغطية شبكة الالسليك ذات الرتدد فوق العايل
ملساعدة البعثات اإلنسانية يف جنوب رشق تركيا )(UHF

الروابط بالقطاعات األخرى
كمجموعة داعمة ،تستخدم مجموعة االتصاالت السلكية
والالسلكية يف حاالت الطوارئ التكنولوجيا لتمكني الرشكاء يف
العمل اإلنساين من البقاء يف حالة اتصال ،وهي توفر األنظمة
التي من شأنها تحسني سالمة وأمن املوظفني واألصول يف امليدان.
وبهذه الطريقة ،فإن مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف
حاالت الطوارئ مرتبطة بشكل غري مبارش بجميع القطاعات.

للتواصل
ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ )اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ( :ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
)(samer.abdeljaber@wfp.org/Syria.etc@wfp.org

ﻣﺴﺆول إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ( :ﺳﻠﻤﻰ ﻓﺎروق )(salma.farouque@wfp.org

اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﱰﺑني
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األشخاص املحتاجني

 8.7مليون
األشخاص املستهدفني

 7.5مليون
املتطلبات بالدوالر االمرييك

 1235مليون
عدد الرشكاء

40
الهدف الغذايئ األول

11. 32

1

توفري القدرة عىل االستجابة للطوارئ ،وتقديم
املساعدة إلنقاذ الحياة وإدامتها لألشخاص األكرث
ضعفاً واألكرث ترضرا ً من األزمة ،مبا فيهم ذوي
االحتياجات املحددة.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الهدف الغذايئ الثاين

٢

دعم سبل العيش للمجتمعات واألرس املترضرة
من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي ،وحامية األصول
املنتجة ،واستعادة أو إيجاد نشاطات ُمد ّرة للدخل
لتج ّنب آليات التأقلم السلبية والتي ال ميكن
الرجوع عنها.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

الهدف الغذايئ الثالث

3

تحسني القدرة عىل إيصال الخدمات الرضورية إىل
املجتمعات املحلية املترضرة ،ودعم إعادة تأهيل البنى
التحتية املنتجة.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

األمن الغذايئ والزراعة
تحليل قطاع األمن الغذايئ والزراعة
يشري مصطلح األمن الغذايئ إىل توفر الغذاء ،والوصول إليه،
واستخدامه .أما انعدام األمن الغذايئ فيتّضح ،من بني عدة
مؤرشات ،من خالل الفجوات يف استهالك الغذاء ،وانخفاض
التنوع الغذايئ ،واسرتاتيجيات التأقلم السلبية .وتُظهر
التقييامت القطاعية التي متت يف عام  2015بأن انعدام األمن
الغذايئ قد وصل إىل معدالت ُمفزعة يف سوريا .وتشمل
العوامل األساسية التي تساهم يف انعدام األمن الغذايئ يف
سوريا ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،ما ييل :األزمة؛ والنزوح؛
واستنزاف األصول املنتجة؛ واالفتقار إىل ُمدخالت الزراعة؛
وانخفاض القوة الرشائية؛ وتفتّت األسواق والبنى التحتية؛ وقلّة
فرص التوظيف؛ وارتفاع أسعار الغذاء ،والوقود ،وامل ُدخالت
الزراعية؛ واالرتفاع الشديد يف التضخم.
تشري التقديرات إىل أن  8.7مليون شخص بحاجة إىل تشكيلة من
املساعدات املتعلقة باألمن الغذايئ .وتشمل املجموعات األكرث
ضعفاً النازحني داخلياً ،والعائدين ،واألرس التي تعتمد عىل الهبات
واملساعدات والعاملة غري املاهرة ،واملزارعني والرعاة الصغار ،واألرس
املعيشية التي تعيلها اإلناث ،واألشخاص ذوي اإلعاقات ،والالجئني
الفلسطينيني .ويَظهر انعدام األمن الغذايئ بشكل جيل لدى األرس
الريفية ،مقارنة باألرس الحرضية .كام يعاين واحد من كل ثالثة
سوريني من الديون نتيجة لعدم القدرة عىل رشاء الغذاء .هناك
عىل األقل  6.3مليون شخص (الفئة األوىل) ،من ضمن الـ 8.7
مليون شخص الذين يحتاجون إىل املساعدة ،لديهم فجوات يف
استهالك الغذاء ،ويعانون من فقدان كبري لألصول املعيشية،
ويلجأون إىل اسرتاتيجيات تأقلم سلبية وأحيانا ال رجعة عنها (مثل
بيع األصول) .أما الـ  2.4مليون املتبقني (الفئة الثانية) ،فهم قادرون
عىل املحافظة عىل استهالك الغذاء الكايف بالحد األدىن فقط من
خالل االعتامد عىل اسرتاتيجيات تأقلم سلبية .وإن مل يتم
مساعدتهم ،فإنهم سينزلقون برسعة باتجاه الفئة األوىل .وقد كان
للمساعدة التي قدمها رشكاء القطاع خالل عام  2015مساهمة
كبرية يف التخفيف من احتياجات األشخاص .ولوال هذه املساعدة،
لكان عدد األشخاص املحتاجني أعىل بكثري.

اسرتاتيجية االستجابة لقطاع األمن الغذايئ والزراعة
يستهدف القطاع ،بشكل إجاميل 7.5 ،مليون شخص (يُقدّر أن 3
مليون شخص يتلقون الدعم من جميع أهداف القطاع) .ويهدف
القطاع إىل ضامن استهالك الغذاء بشكل ٍ
كاف لألشخاص األكرث
مم يقلل من عدد األشخاص الذين يعتمدون عىل آليات
ترضرا ًّ ،
تأقلم سلبية .ويف هذه األثناء ،سيتم تقديم الدعم للتعايف املبكّر
واملتوسط املدى لألصول الزراعية واملعيشية املهمة ،والخدمات
الرضورية املتعلقة باألمن الغذايئ .ومن خالل هذا العمل ،يسعى
القطاع إىل املساهمة يف الهدف الكيل لألمن الغذايئ بحيث يكون
الغذاء متوفرا ً بكميات كافية عىل مستوى األرسة واملجتمع ،ويكون
بإمكان األشخاص املترضرين الوصول إىل الغذاء من خالل

املساعدات املنتظمة أو الرشاء أو اإلنتاج ،ويكون للغذاء املستهلَك
أثر غذايئ إيجايب عىل السكان املستهدفني.
هدف القطاع األول :توفري القدرة عىل االستجابة للطوارئ،
وتقديم املساعدة إلنقاذ الحياة وإدامتها لألشخاص األكرث ضعفاً
واألكرث ترضرا ً من األزمة ،مبا فيهم ذوي االحتياجات املحددة.
يتعلق بالهدف االسرتاتيجي رقم 1
يستهدف هذا الهدف ما مجموعه  7.5مليون شخص ،وسيتم
متابعته بطريقتني :أوالً ،سيهدف القطاع إىل سد االحتياجات
الغذائية اآلنية لـ  1.2مليون شخص ضعيف خالل عمليات
النزوح الدورية أو واسعة النطاق من خالل توفري املساعدات
الغذائية املنقذة للحياة يف حاالت الطوارئ (ألسبوعني كحد
أقىص) و/أو القصرية املدى (تصل إىل ثالثة أشهر) ،مع وجود
القدرة الكافية لالستجابة الطارئة (التخطيط لحاالت الطوارئ).
ثانياً ،يهدف القطاع إىل توفري مساعدات غذائية إلدامة الحياة
عىل مدى أطول لـ  6.3مليون شخص (مبا فيهم الالجئني
الفلسطينيني) من خالل دورات التوزيع املنتظمة .وستحدد
طريقة هذه املساعدات ،سواء كانت عينية ،أو نقدية ،أو بواسطة
القسائم ،أو خليط منها ،وفقاً للسياقات املختلفة.
وتشمل االستجابة ثالثة أنواع من الرزم :األول ،مساعدات غذائية
طارئة ( 4-2أسابيع) تشمل  2100سعرة حرارية للشخص يومياً كحد
أعىل .الثاين ،مساعدات غذائية قصرية املدى (تصل إىل ثالثة أشهر
حسب االحتياجات) .حالياً ،القيمة املوىص بها للمساعدة الغذائية
هي يف حدود  70باملائة إىل  77باملائة من الـ  2100سعرة حرارية،
ولكن ميكن أن تصل إىل  100باملائة بناء عىل االحتياجات يف منطقة
محددة وسياق العمليات .الثالث ،مساعدات غذائية أطول مدى
(أكرث من ثالثة أشهر) أيضاً ستسعى إىل تلبية  70باملائة إىل  77باملائة
عىل األقل من الـ  2100سعرة حرارية الرضورية يومياً ،ولكن يجب
أخذ االحتياجات املحددة يف مناطق محددة يف عني االعتبار لتحديد
القيمة املثىل لهذا ،مع إمكانية الوصول إىل الحد األعىل وهو 100
باملائة من احتياجات السعرات الحرارية لألشخاص األكرث ضعفاً أو ملن
لديهم احتياجات غذائية محددة كدعم تكمييل .ولضامن التناغم،
سيعمل القطاع مع الرشكاء لتحديد سالل الغذاء األكرث مالمئة
والسالل املرجعية للقيمة النقدية/القسائم بناء عىل االحتياجات
الناشئة واألدلة الجديدة يف السياقات املختلفة للعمليات.
سيكّز االستهداف الجغرايف (إذا ما افرتضنا أن أمناط الوصول وانعدام
ُ
األمن ستبقى كام هي) عىل تصنيف الحدّة الحايل عىل مستوى
النواحي (بناء عىل النسبة املئوية النتشار األشخاص املحتاجني يف
املناطق الحرضية وشبه الحرضية والريفية) .ولكن ،نظرا ً لعدم ثبات
الوضع عىل حال واحد ،من املتوقع أن تتغري أمناط الحدّة مع مرور
الوقت .لذلك ،سيستمر الرشكاء يف تكييف استهدافهم الجغرايف وفقاً
لالحتياجات الناشئة والوصول .أما عىل مستوى األرس املعيشية،
فسيكون االستهداف عىل ثالثة محاور :أوالً ،سيستهدف القطاع النازحني
الجدد عىل أساس قصري املدى (أسبوعني إىل ثالثة أشهر حسب
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االحتياجات) ،ومن ثم ،بناء عىل التقييامت لتحديد األشخاص األكرث حاجة إىل املساعدات
الغذائية ،سيتم تقديم املساعدات الغذائية إىل النازحني الذين تنطبق عليهم معايري الضعف.
ثانياً ،بالنسبة لألشخاص املقيمني ،واملضيفني ،وغري النازحني ،سيتم القيام بتحليل متّسق للضعف،
يشتمل عىل املعايري األرسية واملعايري االجتامعية واالقتصادية ،لتحديد األشخاص األكرث احتياجاً
للمساعدات الغذائية .ثالثاً ،سيتم استهداف كل الالجئني الفلسطينيني.
هدف القطاع الثاين :دعم سبل العيش للمجتمعات واألرس املترضرة من خالل زيادة
اإلنتاج الزراعي ،وحامية األصول املنتجة ،واستعادة أو إيجاد نشاطات ُمد ّرة للدخل لتج ّنب
آليات التأقلم السلبية والتي ال ميكن الرجوع عنها .يتعلق بالهدف االسرتاتيجي رقم 3
يستهدف هذا الهدف ما مجموعه  4.3مليون شخص ويسعى إىل زيادة إنتاج الغذاء،
وزيادة األصول املنتجة ،وإيجاد فرص لكسب املعيشة لألشخاص املستهدفني .وسيتم
تحقيق الهدف من خالل توفري املدخالت املناسبة للزراعة ،واإلنتاج الغذايئ املنزيل ،وبناء
األصول املنتجة ،والدعم البيطري ،والنشاطات امل ُد ّرة للدخل والتي تركّز عىل تصنيع وإنتاج
الغذاء (مثل مطاحن الدقيق) .وستعتمد طريقة املساعدة ،سواء كانت عينية ،أو نقدية ،أو
بواسطة القسائم ،أو مزيج من هذه الطرق ،عىل السياق .فبالنسبة إىل دعم الزراعة ،سيتم
توفري البذور إلنتاج الحبوب ،والبقوليات ،والدرنات ،والخرضوات ،باإلضافة إىل املدخالت
األخرى (املعدات واألسمدة واملبيدات الحرشية) كرزمة واحدة للشتاء والصيف .أما
املساعدات املتعلقة باملوايش (مثالً ،توفري حيوانات حيّة لبناء األصول ،والعلف الحيواين
والدعم البيطري لحامية األصول) ،فستتبع أيضاً التوجيهات اإلرشادية للقطاع حول «الحزم»
التي يُنصح بتوزيعها .وسيتم استكشاف طرق للتآزر مع قطاع التغذية لدعم اإلنتاج الغذايئ
املنزيل وتعزيز الزراعة املُراعية للتغذية بطرق تس ّهل تنويع الغذاء.
وسيعتمد االستهداف الجغرايف (إذا ما افرتضنا أن أمناط الوصول وانعدام األمن ستبقى كام
هي) عىل املناطق اإليكولوجية الزراعية ومناطق هطول األمطار ،ووفقاً لتصنيف الحدّة عىل
مستوى النواحي بناء عىل النسبة املئوية النتشار األشخاص املحتاجني يف القطاع .وسيكون
هناك تركيز خاص عىل املجتمعات الريفية لنشاطات معينة .أما االستهداف عىل مستوى األرس
املعيشية فسيشمل مجموعتني :املجتمعات املضيفة (التي تنطبق عليها معايري االختيار
للنشاطات املختلفة) والنازحني (لنشاطات مختارة) .وبالنسبة للمقيمني/املجتمعات املضيفة،
ستكون املعايري مبنية عىل عوامل مثل ملكية األرض ،والوصول إىل األرض ،وديناميات كسب
املعيشة ،وملكية األصول .ولتج ّنب خلق أي «عامل جذب» ،سيتم توفري مساعدة يسهل نقلها
(مثالً ماشية صغرية) للنازحني .إن استعداد األشخاص املستهدفني للقيام باالستثامر (مبا يف ذلك
حضور التدريبات) ،وتوفر العمل ،والوصول إليه ،سيكون له دور كبري يف تلقي املساعدة.
هدف القطاع الثالث :تحسني القدرة عىل إيصال الخدمات الرضورية إىل املجتمعات
املحلية املترضرة ،ودعم إعادة تأهيل البنى التحتية املنتجة.
يستهدف هذا الهدف ما مجموعه  2.4مليون شخص ويسعى إىل إيجاد/استعادة األصول
املجتمعية والبنية التحتية املنتجة .ويع ّد هذا األمر حاسامً إليصال الخدمات الرضورية املتعلقة
باألمن الغذايئ ،مثل املخابز (الخبز هو مادة غذائية أساسية يف سوريا) ،والري ،والقنوات،
والتخزين ،لضامن الخدمات للقطاع الزراعي .وسيكون بناء قدرات املجتمعات املحلية املترضرة
مكوناً أساسياً أيضاً إلنشاء/استعادة هياكلهم املجتمعية .كام سيكون تنظيم البنية التحتية الالزمة
وإدارتها إليصال هذه الخدمات مكوناً محورياً من مكونات هذا الهدف .وسيؤكّد االستهداف
الجغرايف تشجيع املناطق لهذا التدخل ألن اإلصالحات يف البنية التحتية تكون ممكنة فقط إن
بقيت املناطق اآلمنة هادئة ليك ال يؤثر أي تدمري إضايف يف االستثامرات يف اإلصالحات وبناء
قدرات املستلمني .فاملستفيدين املستهدفني هم عبارة عن مجتمعات ضعيفة تعتمد عىل البنية
التحتية الزراعية وغري الزراعية التي ميلكها املجتمع من أجل كسب معيشتهم.
هدف القطاع الرابع :تحسني جودة االستجابة بناء عىل األدلة ،وبناء القدرات،
والتنسيق القوي داخل قطاع األمن الغذايئ والزراعة ،وبني القطاعات.

يتمحور النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا يف قطاع األمن الغذايئ والزراعة حول التزام
الرشكاء يف العمل اإلنساين بتوفري استجابة منسقة من خالل نهج قطاع/مجموعة اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت ،وهو رضوري لتحقيق أول ثالثة أهداف للقطاع بشكل ف ّعال وكفؤ.
ويسعى هدف القطاع هذا إىل زيادة كفاءة وفعالية االستجابة من خالل )1 :تطوير عملية
تخطيط منهجية للعمليات ،قامئة عىل املبادئ ،وقابلة للتنبؤ؛  )2الحرص عىل الرتابط الوثيق بني
الطرق املختلفة املستخدمة إليصال املساعدات (أي برامج عرب الخطوط ،أوعرب الحدود ،أو
الربامج املعتادة) من خالل تحسني التنسيق داخل القطاعات وبينها؛  )3تعزيز التشارك يف
املعلومات والرصد املشرتك لالستجابة بني أعضاء القطاع ،بالتعاون مع النظراء املحليني.
وتشمل املحطات البارزة التي تم الوصول إليها يف عام  ،2015يف منهجية قطاع النهج
املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا ،تحليل االستجابة بشكل منتظم ،والجهود للتقليل
من االزدواجية ،ومعالجة الفجوات الجغرافية ،وتعزيز التعاون املحيل ،ووضع خطط
للطوارئ ،وإكامل وضع األولويات النصف سنوية .ويف عام  ،2016سيقوم القطاع بالبناء
عىل عمله وسيسعى ملعالجة بعض الفجوات والتحديات الجوهرية التي تم تحديدها يف
عام  ،2015مبا فيها :الرصد املنتظم؛ والتحليالت الخاصة بوضع األمن الغذايئ؛ وتحسني
االستهداف عن طريق تحديث االرقام الخاصة باألشخاص املحتاجني وبتصنيفات الحدّة
بشكل منتظم؛ وتعزيز اإلنذار املبكّر وخطط/استعدادات الطوارئ؛ وتعزيز العمل بشأن
تناغم رزم االستجابة واالستهداف/االختيار املبني عىل االحتياجات.
مؤشات ُمخرجات القطاع الرئيسة ،والتي كان
كام سيكون هناك تركيز إضايف عىل رصد ّ
ومؤش
لها دور كبري يف وضع خطوط األساس امله ّمة ،مثل مقياس درجة استهالك الغذاءّ ،
اسرتاتيجية التكيّف ،ودرجة تن ّوع الغذاء .وسيتم تعزيزها من خالل تقييامت القطاع
املستمرة ،مثل تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش .وسيحقق القطاع هذه األهداف من
خالل تحديد أدوار ومسؤوليات املراكز والنهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا
بشكل واضح ،مام سيضمن التكامل واألداء املبني عىل النتائج.

النوع االجتامعي ،والسن ،والحامية ،وضامن االستجابة اإلنسانية املناسبة من
خالل الحصول عىل التغذية الراجعة من األشخاص املترضرين منها ومعالجة
بواعث قلقهم بشأنها
إ ّن الديناميات الخاصة بالنوع االجتامعي والسن هي من العوامل الحاسمة يف مفاقمة
مكامن ضعف األشخاص وقدرتهم عىل الوصول إىل الخدمات .عىل سبيل املثال ،ووفقاً
لتقييامت القطاع ،تضم املجموعات األكرث ضعفاً األرس املعيشية التي تعيلها اإلناث،
واألطفال ،وكبار السن ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والذين يفتقرون إىل مصدر دخل ثابت
ومستقر .وتلجأ هذه األرس املعيشية إىل اسرتاتيجيات تأقلم سلبية تنطوي عىل مخاوف
متعلقة بالنوع االجتامعي وبالحامية ،مثل عمل األطفال ،والزواج املبكّر ،واالنخراط يف
الجامعات املسلحة .ويف السياق السوري املعقّد ،كانت املصادر الرئيسة لألدلة أو
التغذية الراجعة من املجتمعات املترضرة هي التقييامت والرصد بعد التوزيع من قبل
الرشكاء .ففي عام  ،2015وبناء عىل مشاورات واسعة ،قام القطاع بوضع قوائم مرجعية
لدمج النوع االجتامعي ،والسن ،والحامية ،ولضامن االستجابة اإلنسانية )(checklists
املناسبة من خالل الحصول عىل التغذية الراجعة من األشخاص املترضرين يف برامج
الرشكاء ،ومعالجة بواعث القلق بشأن االستجابة .أما يف عام  ،2016فسيتم متابعة دمج
هذه املواضيع يف دورة الربنامج بأكملها ليك تكون التقييامت والتحليالت ،وتصميم
الربنامج ،والتنفيذ والرصد ،مراعية لهذه القضايا ومستجيبة لها .مثالً ،وحيثام كان ذلك
ممكناً ،سيتم الرتويج ملعايري الضعف املُراعية للنوع االجتامعي والسن ،وإجراءات
التوزيع اآلمنة ،وآليات التغذية الراجعة املوقعية بشكل أكرب .كام سيتم توثيق األدلّة
الخاصة باملامرسات الج ّيدة/الدروس املستقاة .وباإلضافة إىل ذلك ،سيبذل القطاع جهودا ً
مع السكان املترضرين )» (cluster listeningللقيام بتامرين «إصغاء للمجموعات
(حسب إمكانية الوصول) ،لتغذية الربامج املبنية عىل األدلة ،وتعزيز االستجابة اإلنسانية
املناسبة من خالل الحصول عىل التغذية الراجعة من األشخاص املترضرين ،ومعالجة
بواعث القلق بشأن االستجابة.
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الروابط بالقطاعات األخرى
بالبناء عىل التعاون املستمر مع قطاع التغذية ،سيتم بذل الجهود ليك يتزامن توزيع
املك ّمالت الغذائية مع التدخّالت الخاصة باألمن الغذايئ كمبادرة برامجية مشرتكة.
ومبا أ ّن املاء هو عنرص أسايس لالنتفاع بالغذاء وللربامج املتعلقة بالزراعة ،سيتم
متابعة التنسيق والتخطيط املشرتك مع قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة.
وبالتعاون مع قطاع الحامية ،سيتم متابعة العمل حول تعميم الحامية ،وسيشمل
هذا بناء األدلّة بخصوص برامج األمن الغذايئ التي تراعي الحامية (والعنف القائم
عىل النوع االجتامعي).

وسيستمر قطاع األمن الغذايئ والزراعة يف العمل مع قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها
لتحديد احتياجات األمن الغذايئ للنازحني الذين تقوم برامج تنسيق املخيامت وإدارتها
بتت ّبعهم .أما احتياجات التعايف املبكّر وسبل العيش واملبادرات الربامجية ،فقد تم دمجها
بالكامل يف خطة االستجابة الخاصة بقطاع األمن الغذايئ والزراعة .وسيتم القيام
بالتنسيق العمليايت بني القطاعني لضامن التكامل واالستفادة من أوجه التآزر .كام سيتم
متابعة املبادرات الخاصة باالستعداد لفصل الشتاء كأحد عنارص الربامج املشرتكة .وقد
حقق قطاع األمن الغذايئ والزراعة بالفعل بعض التقدم يف إيجاد التناغم يف معايري
الضعف ورزم االستجابة ،وستستمر الجهود الستكشافها مع القطاعات األخرى حسبام
هو مالئم وممكن.

تقسيم األشخاص املحتاجني واملستهدفني حسب الحالة والجنس والسن
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺎزﺣني

اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺎﺟني

 ٤ﻣﻠﻴﻮن

 ٤٫٧ﻣﻠﻴﻮن

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻬﺪﻓني

 ٣٫٥ﻣﻠﻴﻮن

 ٤ﻣﻠﻴﻮن

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

11. 34

ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺴﻦ
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺒﺎﻟﻐني

 ١,٢٣٥,٦٠٣,٠٩٥دوﻻر

للتواصل
ﻣﻨﺴﻘﺘﺎ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ :ﺳﺎﻣﺎﻧﺜﺎ ﺗﺸﺎﺗﺎراج ) ،(Samantha.Chattaraj@wfp.orgدﻳﻨﺎ ﻣﺮاد )(dmorad@ﬁeld.mercycorps.org

ﻣﻨﺴﻘﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮرﻳﺎ :ﺑريﺳﻴﻔريﻧﺲ ﻏﺎﻧﻐﺎ ) ،(Perseverence.Ganga@wfp.orgﺟﺎﻛﻮﺑﻮ داﻣﻴﻠﻴﻮ)(Jacopo.Damelio@fao.org
ﻣﻨﺴﻘﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺎ :ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﺎﻟﺪو ) ،(Francesco.Baldo@fao.orgداﻓﻴﺪ روﳼ )(drossi@sy.goal.ie

ﻣﻨﺴﻘﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻷردن :ﺳﺎﻣﺎﻧﺜﺎ ﺗﺸﺎﺗﺎراج ) ،(Samantha.Chattaraj@wfp.orgﺑﻮل ﻧﻴﻐﲇ )(pnegley@irdglobal.org

اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ،وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ
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األشخاص املحتاجني

 11.5مليون
األشخاص املستهدفني

 11.5مليون
املتطلبات بالدوالر االمرييك

 437مليون
عدد الرشكاء
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قطاع الصحة /الهدف األول

1

توفري مساعدات صحية إنسانية إلنقاذ األرواح
والحفاظ عليها لألشخاص املترضرين.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

قطاع الصحة  /الهدف الثاين

٢

تعزيز نظم التنسيق للقطاع الصحي ونظم
املعلومات الصحية لتحسني االستجابة الصحية
إلنقاذ األرواح لألشخاص املحتاجني ،مع الرتكيز عىل
تعزيز الحامية وزيادة فرص الحصول عىل الخدمات
الصحية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

قطاع الصحة  /الهدف الثالث

3

دعم صمود املجتمع وبناء القدرات املؤسسية
والقدرات املتعلقة باالستجابة من خالل متكني
املجتمعات وأطراف العمل الوطنية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الصحة
تحليل قطاع الصحة
شهد عام  2015اشتداد حدّة األزمة ،وزيادة االحتياجات الصحية
لألشخاص الذين يعيشون يف سوريا ،إذ أدى نقص الكوادر الطبية
املتخصصة وسيارات اإلسعاف واملعدات واإلمدادات الطبية إىل
زيادة عدد الوفيات التي كان ميكن تجنبها .وتربز الحاجة إىل
التدخالت املناسبة يف الوقت املناسب للحد من مخاطر برت
األطراف التي ميكن تجنبها ،والحفاظ عىل النتائج الصحية عىل
املدى الطويل للمرىض من حيث قدرتهم عىل التنقل واعتامدهم
عىل أفراد األرسة واملجتمعات املحلية من أجل البقاء .وقد أدى
عدم وجود خدمات املرافق األساسية ،مبا يف ذلك الكهرباء،
والوقود ،واملياه الصالحة للرشب ،وخدمات الرصف الصحي
األساسية ،إىل زيادة احتامل تفيش األمراض مثل اإلسهال
والتيفوئيد والتهاب الكبد (أ) ،فضالً عن األمراض التي ميكن
الوقاية منها باللقاحات.

تظل األولوية يف القطاع الصحي هي لتوفري مساعدات صحية
تهدف إلنقاذ األرواح والحفاظ عليها لألشخاص املترضرين،
حيث سيتم تحقيق هذه الغاية من خالل إطالق تدخالت
محددة تركز عىل التايل :توفري خدمات الرعاية الصحية (مبا يف
ذلك الخدمات املتعلقة مبعالجة الصدمات والصحة اإلنجابية،
تشمل صحة األم والطفل ،والخدمات الخاصة بقضية العنف
القائم عىل أساس النوع االجتامعي وإدارة سوء التغذية ،وإدارة
األمراض غري السارية ،والصحة النفسية والدعم النفيس وتقديم
الدعم لألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة ،وخدمات اإلحالة)
والعمل عىل توفري األدوية األساسية واملستلزمات الطبية
واملعدات وتوفري خدمات التوعية ،وتوسيع وتعزيز نظام رصد
األمراض املعدية والكشف عنها والتصدي لها ،واالستمرار يف
املوسع بهدف تحسني تغطية
تقديم الدعم لربنامج التحصني ّ
عمليات التحصني لتصل إىل املستويات املطلوبة.

يسعى قطاع الصحة إىل تعزيز التنسيق ونظم املعلومات
كام اختلّت الخدمات الصحية األساسية بشكل أكرب ج ّراء هجرة
الصحية بهدف تحسني االستجابة التي تهدف إىل إإنقاذ األرواح
الكوادر الصحية املؤهلة ،إذ انخفض اإلنتاج املحيل لألدوية بنسبة
لألشخاص املحتاجني ،مع الرتكيز عىل تعزيز الحامية وزيادة
 60باملائة ،وارتفعت أسعار األدوية املصنعة محلياً بنسبة 50
فرص الحصول عىل الخدمات الصحية .وسيتم تحقيق هذه
باملائة .كام قُتل أكرث من  640شخصاً من العاملني يف مجال
الغايات من خالل تنسيق الجهود لزيادة املساعدات للمناطق
الرعاية الصحية منذ بدء األزمة ،ناهيك عن استمرار الهجامت
التي يصعب الوصول إليها واملواقع املذكورة يف قرارات مجلس
عىل املرافق الطبية.
األمن رقم  2139و 2165و 2191والتي تم تحديثها من قبل األمم
تشري التقديرات إىل أن  58باملائة من املستشفيات العامة و49
املتحدة ،باإلضافة إىل تضافر وتنسيق االستجابة بني املراكز
أنها
باملائة من املراكز الصحية العامة إما تعمل بشكل جزيئ أو
لتحديد الثغرات بشكل أفضل والحد من التداخل .كام سيستمر
مغلقة متاماً .يف األجزاء الشاملية من سوريا ،ما تزال  36باملائة
الرتكيز عىل جهود الحامية وتعميم مراعاة املنظور الجنساين عند
تعمل
فقط من املرافق الصحية تعمل يف ذات املباين التي كانت
وضع جميع الربامج الصحية من خالل منتديات التنسيق
بها قبل اندالع األزمة ،األمر الذي اضطر العديد من مقدمي
والتدريب/ورش العمل مع الرشكاء يف مجال الصحة .وسيتم
الرعاية الصحية للعمل يف مباين غري مصممة باألصل لتقديم
تعزيز نظم املعلومات الصحية عىل مستوى القطاع/مجموعة
الخدمات الصحية.
العمل لزيادة تعقب البيانات املتعلقة باملعدالت األساسية
يتهدد األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ،وتشكل خطرا ً لإلصابة باألمراض والوفيات والعمل عىل خلق قاعدة أدلة لدفع
عملية وضع الربامج الصحية إىل األمام .ونظرا ً للطبيعة الدينامية
عىل الحياة ،مثل السكري والفشل الكلوي والربو والرصع
لألزمة وارتفاع مخاطر تفيش األمراض ،سرتكز هياكل التنسيق عىل
والرسطان وأمراض القلب واألوعية الدموية ،خطر متزايد
التخطيط املشرتك للطوارئ واالستعداد لالستجابة لتفيش األمراض
للتعرض للوفاة أو اإلصابة مبضاعفات نتيجة عدم الحصول عىل
مثل الكولريا يف جميع املراكز الخمسة .وسوف يشتمل هذا األمر
األدوية التي تهدف إىل إإنقاذ األرواح ،وبات الحصول عىل
أيضاً عىل التقييم الصحي الرسيع للحاالت الطارئة وتصميم
الرعاية الصحية أكرث صعوبة .ويعني النقص الحاد يف عدد
آليات االستجابة يف الوقت املناسب.
القابالت املاهرات وأطباء التوليد ،أن هناك عقبات كبرية أمام
توفري رعاية صحية إىل ما يقدر بـ  300,000امرأة حامل بحاجة
أخريا ً ،نظرا ً للطبيعة املطولة لهذه األزمة ،سيسعى القطاع
إىل دعم مستهدف .ويقوم  10باملائة فقط من مراكز الرعاية
الصحي يف عام  2016إىل دعم قدرة صمود املجتمع ودعم
الصحية األولية بتقديم خدمات الصحة النفسية األساسية .إن
القدرات املؤسسية واالستجابة من خالل متكني األطراف الوطنية
عدد األشخاص الذين يسعون للحصول عىل خدمات الرعاية
الفاعلة واملجتمعات املحلية .كام سرتكز األنشطة عىل زيادة
من
يعانون
الصحية النفسية آخذ يف االزدياد ،خاصة أولئك الذين
حجم وقدرات الكوادر الصحية وتعزيز الرشاكات مع املنظامت
االكتئاب والقلق والذهان والتوتر واألعراض املرتبطة به .وتشري
غري الحكومية الوطنية وإعادة تأهيل و/أو تعزيز املرافق الصحية
التقديرات الحالية إىل وجود  600,000شخص مصاب بأمراض
املترضرة (مبا يف ذلك الهياكل املادية واملوارد البرشية واملعدات/
نفسية حادة يف سوريا.
اللوازم) لتقديم الخدمات الصحية ،مبا يف ذلك الوحدات الطبية
املتنقلة لالستجابة لحاالت الطوارئ وتحسني الخدمات واملبادرات
الصحية املجتمعية.
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الروابط مع القطاعات األخرى

توزيع األشخاص املحتاجني واملستهدفني حسب الحالة والجنس والعمر

يشارك القطاع الصحي بف ّعالية يف مجموعات التنسيق بني القطاعات عىل مستوى
املراكز ومستوى النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا .وباإلضافة إىل ذلك ،ركزت
مجموعات العمل الفرعية عىل توفري التوعية ورفع الكفاءات ،وإعادة التأهيل املادي،
والصحة النفسية ،والدعم النفيس ،والخدمات املتعلقة بالعنف القائم عىل أساس النوع
االجتامعي ،والصحة الجنسية واإلنجابية ،بدرجات مختلفة عىل مستوى املراكز.
وسيستمر القطاع الصحي بالعمل بشكل وثيق مع قطاعات املياه والرصف الصحي
والنظافة ،والتغذية ،واألمن الغذايئ وسبل العيش ،والحامية ،وقطاع تنسيق املخيامت
وإدارتها ،لتعزيز نهج متعدد القطاعات عن طريق تقييم االحتياجات املشرتكة .كام
يتعاون كل من قطاع الصحة وقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة بشكل قوي حول
التخطيط املشرتك للطوارئ لتعزيز الرسائل التوعوية املتعلقة بالصحة/النظافة ومنع
ومكافحة األمراض املنقولة عن طريق املياه .ويف اثنني من املراكز الخمسة العاملة،
يعمل كل من قطاع الصحة وقطاع التغذية معاً يف إطار مشرتك .كام يعمل قطاع الصحة
بشكل وثيق مع قطاع الحامية لتشجيع استخدام القوائم املرجعية املتعلقة بتعميم
الحامية يف املراكز وتفعيل اسرتاتيجيات تهدف إىل حامية العاملني يف مجال الرعاية
الصحية واملرافق وسيارات اإلسعاف.

نظرا ً لحجم الرضر الشديد الذي تعرض له النظام الصحي بسبب األزمة يف البالد ،فقد
ترضرت جميع فئات السكان يف سوريا ،ولها الحق يف الحصول عىل خدمات الرعاية
الصحية .إن األطفال دون سن الخامسة ،والنساء يف سن اإلنجاب ،واألشخاص الذين
يعانون من اإلعاقة ،واألشخاص األكرث عرضة لخطر الصدمات واألكرث عرضة للمعاناة من
مضاعفات األمراض املزمنة ،مبا يف ذلك كبار السن ،هم املجموعات السكانية األكرث
ضعفاً يف قطاع الصحة .عىل سبيل املثال ،تحتاج النساء الحوامل بشكل ُملح إىل خدمات
الصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك يف مرحلة ما قبل الوالدة ومرحلة الوالدة ورعاية ما بعد
الوالدة .وما تزال األرس املعيشية التي تعيلها اإلناث واألطفال ،وجميع األطفال تحت
عمر  18سنة هم األكرث عرضة لخطر املعاناة من اآلثار الصحية الناجمة عن األزمة
السورية .باإلضافة إىل ذلك ،ما يزال مئات اآلالف من الالجئني وماليني من النازحني
يعيشون يف مناطق شديدة التقلب ،ويظلون ضعيفني للغاية وعرضة ملخاطر صحية.

ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺎزﺣني
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اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺘﺎﺟني

 ٤٫٥ﻣﻠﻴﻮن

اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻬﺪﻓني

٤٫٥ﻣﻠﻴﻮن

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺴﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ

 ٧ﻣﻠﻴﻮن
 ٧ﻣﻠﻴﻮن
 ٤٣٧,٢٠٨,٩٠٤دوﻻر

للتواصل
د .ﺧﻮرﺧﻲ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ) ،(Martinezj@who.intاﻟﺴﻴﺪ وﻳﻞ ﻛﺮاﻏﻦ )(will.cragin@rescue.org

ﻣﻨﺴﻖ/ﻣﻨﺴﻘﻮ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ:
ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮرﻳﺎ :أزرت ﻛﺎﳌﻴﻜﻮف )(kalmykova@who.int
ﻣﻨﺴﻖ/ﻣﻨﺴﻘﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺎ :ﻛﺎﻣﻴﻠﻮ ﻓﺎﻟﺪﻳﺮاﻣﺎ ) ،(valderramac@who.intﻧﺠﻴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ )،(nageeb.hammad.ibrahiim@savethechildren.org
ﺣﺎزم رﻳﺤﺎوي )(hazemr@sams-usa.net
ﻣﻨﺴﻖ /ﻣﻨﺴﻘﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻷردن :ﺟﻴﻨﻴﻔﺮ دوﻟﻴﻜﺲ ) ، (dulyx@who.intرﻳﻢ اﻟﺸﺎﻣﻲ )(reem.alshami@rescue.org
اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :وزارة اﻟﺼﺤﺔ
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األشخاص املحتاجني

اللوجستيات

الرشكاء يف العمل اإلنساين

األشخاص املستهدفني
الرشكاء يف العمل اإلنساين

املتطلبات بالدوالر االمرييك

 15مليون
عدد الرشكاء
الرشكاء يف العمل اإلنساين

الخدمات اللوجستية /الهدف األول

1

توفري خدمات لوجستية (تشمل النقل الربي
وإعادة الشحن وتخزين الوقود للطوارئ والنقل
الجوي والتخزين) للمنظامت اإلنسانية املستجيبة
لألزمة السورية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

الخدمات اللوجستية /الهدف الثاين

٢

مواصلة تنسيق الخدمات اللوجستية املشرتكة بني
الوكاالت اإلقليمية وإدارة املعلومات بهدف دعم
أطراف العمل اإلنساين.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

الخدمات اللوجستية /الهدف الثالث

3

تعزيز قدرات أطراف العمل اإلنساين من خالل
التدريب املخصص عىل الخدمات اللوجستية ورشاء
املعدات الرضورية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

سيستمر تقديم الدعم املتعلق بإيصال املساعدات اإلنسانية عرب
تحليل قطاع الخدمات اللوجستية
الحدود خالل عام  ،2016مبا يف ذلك التنسيق اللوجستي و/أو
تشمل االحتياجات الرئيسة التي تم تحديدها بالتشاور مع
إعادة الشحن .وقد شهد معرب باب الهوى يف تركيا زيادة كبرية يف
الرشكاء ،وسائل النقل العام والتخزين املشرتك يف مختلف أنحاء
عدد الشاحنات التي أرسلت إىل سوريا من قبل وكاالت األمم
سوريا ،وذلك بهدف تقديم سلسلة توريد خدمات لوجستية آمنة
املتحدة .وبهدف معالجة موضوع زيادة عدد الحاالت ،سيعمل
وميكن التنبؤ بها ،يف ظل وجود صعوبة شديدة يف القدرة عىل
القطاع عىل توسيع منطقة الرتانزيت يف هذا املعرب عىل النحو
الوصول ،ووجود قيود أمنية .وميكن أن يعمل قطاع الخدمات
املسية من قبل
اللوجستية عىل تكييف أنشطته يف البلدان املجاورة ،بحيث يأخذ املطلوب ،لتحميل عدد أكرب من الشاحنات ّ
وكاالت األمم املتحدة .ستكون فرق املراقبة التابعة آللية األمم
بعني االعتبار االحتياجات الظرفية ،ويزيد أو يقلل من القدرات
املتحدة للرصد جاهزة ومتواجدة عىل الحدود لتسهيل عملية
عىل النحو املطلوب .وتتطلب ندرة الوقود ،وارتفاع تكاليفه،
تحميل الشحنات والتحقق من الطابع اإلنساين لهذه الشحنات
اإلبقاء عىل احتياطي وقود للطوارئ ،حيث تزداد أهميته بشكل
عىل النحو املنصوص عليه من قبل مجلس األمن الدويل.
خاص خالل أشهر الشتاء ألغراض الطهي والتدفئة يف حاالت
الطوارئ .وسيظل النقل الجوي يف حاالت الطوارئ خيارا ً للوصول يتامىش الهدف الثاين لقطاع الخدمات اللوجستية واملتعلق بـ
(مواصلة تنسيق الخدمات اللوجستية املشرتكة بني الوكاالت
إىل املواقع األكرث عزلة يف البالد .ومتاشياً مع احتياجات الرشكاء
اإلقليمية وإدارة املعلومات ضمن النهج املتكامل لالستجابة
لتعزيز القدرات اللوجستية ،سيتم االستمرار يف توفري تدريب
االنسانية يف سوريا ،من أجل دعم أطراف العمل اإلنساين) مع
مخصص حول الخدمات اللوجستية يف عام  ،2016مع الرتكيز
النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا ،حيث سيكون هذا
عىل مجاالت أكرث تنوعاً ضمن الخدمات اللوجستية.
الهدف مهامً جدا ً خالل عام  2016للحفاظ عىل انسيابية سلسلة
توريد خدمات لوجستية معقدة ،من العديد من الدول املجاورة
اسرتاتيجية استجابة قطاع الخدمات اللوجستية
إىل سوريا (مبا يف ذلك املراكز يف األردن وتركيا ويف سوريا) ،بالتعاون
تتامىش أنشطة قطاع الخدمات اللوجستية مع جميع األهداف
مع منسق قطاع النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا
االسرتاتيجية الثالثة لالستجابة .ووفقاً للهدف األول ،سيستمر
املوجود يف دمشق .وسيتم عقد اجتامعات تنسيقية بانتظام يف
القطاع بتزويد الرشكاء يف مجال العمل اإلنساين بالخدمات
عامن ودمشق وغازي عنتاب ،وغريها من املواقع عىل النحو
الوقود
اللوجستية املهمة ،مبا يف ذلك النقل الربي وتوفري وتخزين
املطلوب ،لتمكني الرشكاء من مناقشة العقبات اللوجستية والوصول
للطوارئ ،وخدمات إعادة الشحن عرب الحدود والنقل الجوي يف إىل حلول مشرتكة .كام سيستمر القطاع أيضاً يف تبادل عنارص
حاالت الطوارئ ،والتخزين.
املعلومات املتعلقة بالخدمات اللوجستية ،مبا يف ذلك الخرائط،
وتقييامت القدرات ،وملخصات عن اللوجستيات ،والرسوم البيانية،
تم إنشاء مرافق تخزين مشرتكة مبساحة تصل إىل أكرث من
والتقارير املرحلية ،ومحارض االجتامعات ،واملستجدات يف الوقت
 14,000مرت مربع للرشكاء يف خمسة مواقع هي :ريف دمشق
الحقيقي عرب صفحة القطاع عىل االنرتنت.
والالذقية وطرطوس وحمص والقامشيل .كام يخطط قطاع
الخدمات اللوجستية أيضاً لزيادة مساحة التخزين يف مواقع
إضافية عىل النحو املطلوب .سيستمر تقديم خدمات النقل
املشرتكة بالنيابة عن الرشكاء خالل عام  2016ووفقاً لطريقة
اسرتداد التكاليف التي ادخلت عام .2015

سيستمر قطاع الخدمات اللوجستية بتسيري القوافل اإلنسانية
املشرتكة خالل عام  ،2016من أجل الوصول إىل املناطق واألماكن
التي يصعب الوصول إليها وامل ُدرجة يف قرارات مجلس األمن رقم
 2139و 2165و 2191واملحدّثة من قبل األمم املتحدة .يتم
تنظيم هذه القوافل عىل املستوى املشرتك بني الوكاالت ،مع
تحديد املواد/املواقع ذات األولوية من خالل آليات ف ّعالة
للتنسيق املشرتك بني القطاعات يف دمشق .أما بالنسبة للمناطق
األكرث عزلة ،سيظل تنظيم عمليات نقل جوي طارئة للمواد ذات
األهمية القصوى الخيار األخري .كام سيظل قطاع الخدمات
اللوجستية عىل أهبة االستعداد لالستجابة إىل سيناريوهات
محددة ،مثل العمليات املتعلقة باالتفاقات املحلية وتقديم
الدعم اللوجستي عىل النحو املطلوب.

أما بالنسبة للهدف الثالث للقطاع ،فيقيض بتعزيز قدرات أطراف
العمل اإلنساين من خالل التدريب املخصص عىل الخدمات
اللوجستية ورشاء املعدات الرضورية ،حيث تم التخطيط لسلسلة
من الدورات التدريبية املتنوعة لعام  ،2016مبا يف ذلك مختلف
جوانب الخدمات اللوجستية مثل الشحن والتخزين والنقل
والجامرك وإدارة األسطول /الوقود .وسيساعد هذا األمر يف تعزيز
القدرة الحالية ملوظفي الخدمات اللوجستية داخل سوريا والدول
املجاورة .تم تخطيط هذه الدورات التدريبية لتغطية مجموعة
واسعة من الوسائل اللوجستية واملواقع ،وذلك ليستفيد أكرب عدد
ممكن من العاملني يف املجال اإلنساين .وسيقوم قطاع الخدمات
اللوجستية أيضً ا بتوفري املعدات اللوجستية لتعزيز قدرات
أطراف العمل اإلنساين الوطنية.
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الروابط مع القطاعات األخرى
يقدم قطاع الخدمات اللوجستية خدمات مشرتكة لجميع القطاعات املعنية بخطة
االستجابة لألزمة يف سوريا .وهذا يشمل النقل والتخزين والتعامل مع مواد اإلغاثة يف
سوريا ،مبا يف ذلك املستلزمات الطبية والبطانيات واألغطية واملالبس الشتوية واألدوية
ومستلزمات تنقية املياه والكتب املدرسية ومستلزمات النظافة ومواد الحامية ،وغريها
الكثري .ومن خالل هذه الطريقة ،يعمل قطاع الخدمات اللوجستية عىل سد الفجوات
اللوجستية القطاعية التي تواجهها القطاعات الربامجية يف خطة االستجابة لألزمة يف سوريا،

ومتكينها من تنفيذ خطط االستجابة القطاعية والوصول إىل املحتاجني يف جميع أنحاء البالد.
ومتكّن القوافل اإلنسانية املشرتكة املحملة مبواد إغاثية هادفة إلنقاذ أرواح الناس والتي
ينظمها القطاع عىل وجه الخصوص ،القطاعات من الوصول إىل املواقع املدرجة يف قرارات
مجلس األمن رقم  2139و 2165و 2191واملحدّثة من قبل األمم املتحدة ،واملناطق التي
يصعب الوصول إليها .وتُستخدم هذه القوافل عىل نحو متزايد كآلية لزيادة الثقة وبناء
الزخم لزيادة فرص الوصول يف نهاية املطاف إىل املواقع املعزولة.

للتواصل
ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ(Finne.Lucey@wfp.org) :

ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮرﻳﺎ(Finne.Lucey@wfp.org) :

ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻛﻴﺎ :رﺿﻮان ﻋﲇ )(rizwan.ali@wfp.org

ﻣﻨﺴﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻷردن :ﻋامد ﺑﻴﻄﺎر )(emad.beitar@wfp.org

إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ :ﺣﻤﺰة ﻣﺤﻤﺪ )(hamza.mohmand@wfp.org

اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﱰﺑني
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األشخاص املحتاجني

 3.1مليون
األشخاص املستهدفني

 1.9مليون
املتطلبات بالدوالر االمرييك

 51مليون
عدد الرشكاء

18
التغذية /الهدف األول

1

توفري مساعدات صحية إنسانية إلنقاذ األرواح
والحفاظ عليها لألشخاص املترضرين.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

التغذية  /الهدف الثاين

٢

تحسني فرص الحصول عىل خدمات تغذية
عالجية ذات جودة من خالل التحديد املنهجي
واإلحالة وعالج حاالت سوء التغذية الحاد وفقاً
للمعايري الدولية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

التغذية  /الهدف الثالث

3

تعزيز تحليل الوضع التغذوي باستخدام أدوات
قياسية ومنهجيات الفحص لألطفال والنساء.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

التغذية  /الهدف الرابع

4

تعزيز وتقوية استجابة تغذوية مناسبة ومتكاملة تقدم
يف الوقت املناسب من خالل نهج متعدد القطاعات لتحقيق
أقىص قدر من النتائج لخدمات التغذية.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

قطاع التغذية
تحليل قطاع التغذية
يعاين السكان يف جميع أنحاء سوريا من سوء التغذية حيث
ينترش سوء التغذية الحاد (الهزال) بنسبة  7.2باملائة ،وسوء
التغذية املزمن (التقزم) بنسبة  22.3باملائة بني األطفال الذين
ترتاوح أعامرهم بني  6و  59شهرا ً ( .)2014ويوجد يف بعض
األماكن مستويات مقبولة من سوء التغذية عند مستوى (<5
باملائة) .كام ينترش نقص امل ُغذّيات زهيدة املقدار عىل نطاق
واسع وضمن مستويات خطرية إىل حرجة ،كام يدلل عىل ذلك
ارتفاع معدل انتشار فقر الدم بنسبة أكرث من  30باملائة من
األطفال والنساء يف سن اإلنجاب.
استنادا ً إىل تحليل متعمق لبيانات متأتية من مصادر متعددة،
تم وضع تصنيف لقياس مستوى شدة أزمة قطاع التغذية عىل
مستوى املحافظة ،إذ يشكل هذا األمر األساس إلطار استجابة
القطاع .يق ّدر قطاع التغذية أن ما مجموعه  3,160,000من
الفتيان والفتيات الذين ترتاوح أعامرهم بني  6و 59شهرا ً،
والنساء الحوامل واملرضعات بحاجة إىل خدمات تغذية وقائية
وعالجية يف عام  .2016ومن بني هؤالء ،ما يقدر بـ 86,000
طفل ترتاوح أعامرهم بني  6و  59شهرا ً يعانون من سوء تغذية
حاد ،و 670,000طفل ترتاوح أعامرهم بني  6و  59شهرا ً
يعانون من نقص امل ُغذّيات زهيدة املقدار .كام يحتاج مليون
طفل ممن تقل أعامرهم عن عامني إىل تغذية مثىل لضامن
الحصول عىل حالة تغذوية كافية .وتحتاج  1,300,000امرأة
حامل ومرضعة إىل خدمات تغذية وقائية ضد نقص التغذية
ومن أجل حالة تغذوية مثىل.

سريكز قطاع التغذية جهوده عىل الفتيان والفتيات ممن تقل
أعامرهم عن  5سنوات والنساء الحوامل واملرضعات.
تم تحديد أربعة أهداف اسرتاتيجية للقطاع تركز عىل خدمات
التغذية الوقائية ،وخدمات التغذية العالجية ،وتحليل الوضع ورصد
حالة التغذية وتكامل استجابة التغذية مع القطاعات األخرى.
ستبذل جهود متواصلة لضامن تقديم خدمات تغذية وقائية
قوية تتعلق بتغذية الرضع وصغار األطفال والتدخالت الخاصة
باملغذيات زهيدة املقدار والتي يتم توفريها من خالل املجتمع،
واملرافق الصحية .وسيتم تعزيز التغذية املناسبة للرضع وصغار
األطفال ،مع الرتكيز عىل حامية الرضاعة الطبيعية والرتويج لها
باإلضافة إىل األغذية التكميلية .وسيتم العمل عىل حامية الفرتة
الحرجة لنمو الطفل وهي األلف يوم األوىل من عمره ،وتعزيزها
من خالل الدعم الغذايئ لألم خالل فرتة الحمل والرضاعة،
والتشجيع عىل اإلرضاع الطبيعي لألطفال حديثي الوالدة يف
غضون الساعة األوىل من الوالدة ،والتشجيع عىل الرضاعة
الطبيعية الحرصية للطفل طيلة األشهر الستة األوىل بعد الوالدة،
وإدخال األغذية التكميلية للرضع بعد مرور ستة أشهر عىل
الوالدة .كام سيتم منع االنتشار الواسع وغري املنضبط الستخدام
حليب األطفال ،إذ أنه يستخدم غالباً يف حاالت الطوارئ ويف
ظروف تكون فيها املياه غري صحية وتنعدم فيها النظافة ،وبالتايل
يجعل األطفال عرض ًة لخطر اإلصابة باإلسهال أو حتى الوفاة.
وسيتم تعزيز قدرات العاملني يف مجال الصحة العامة لتسهيل
جلسات اإلرشاد.

سيتم الرتكيز عىل الوقاية ضد نقص املغذيات زهيدة املقدار
هنالك العديد من العوامل التي تزيد من حدّة األزمة يف الوقت ومبادرات التحكم من خالل املكمالت الغذائية زهيدة املقدار
الحارض ،مبا يف ذلك مامرسات التغذية دون املثىل للرضّ ع وصغار داخل املرافق الصحية ،وخالل حمالت رسيعة وأيضاً من خالل
األطفال ،وال سيام يف ظل املستويات املنخفضة ملامرسات الرضاعة توزيع مساحيق متعددة ملغذيات زهيدة املقدار داخل املرافق
الصحية وبشكل مبارش يف املجتمع (إىل جانب توزيع املواد
الطبيعية ،واالستخدام املتزايد لحليب األطفال يف حاالت سوء
أوضاع النظافة ،والتنوع الغذايئ املحدود ،وانعدام األمن الغذايئ ،الغذائية) وتعزيز التنوع الغذايئ والتغذية املثىل لألم ملنع مزيد
من التدهور يف الوضع.
وانخفاض خيارات سبل العيش ،ونزوح السكان وما يرتبط بها
ذات
من تفكك أرسي وضعف الوصول إىل خدمات ماء ونظافة
سيتم العمل عىل تدعيم الجهود الوقائية بأنشطة عالجية من
جودة ،وتدهور الرعاية الصحية .وتزيد هذه العوامل من تعقيد خالل الكشف عن سوء التغذية ،وإحالة حاالت سوء التغذية
مخاطر سوء التغذية واألمراض والوفيات بني األطفال ممن تقل
الحاد للعالج كإجراء إلنقاذ األرواح .كام سيتم إطالق مناهج
أعامرهم عن  5سنوات والنساء الحوامل واملرضعات .ويفرض
مجتمعية للكشف عن حاالت سوء التغذية وعالجها لتحسني
بالقدرة
انعدام األمن وحركة النزوح املتواصلة تحديات تتعلق
التغطية والكشف املبكر عن الحاالت .وسيتم أيضاً توفري
عىل الوصول وتقديم خدمات التغذية الكافية للنساء واألطفال
اإلمدادات الغذائية املناسبة.
يف بعض املناطق.
سيستمر القطاع أيضاً يف رصد وضع التغذية من خالل التوعية
املجتمعية والكشف املستمر عن سوء التغذية وجمع البيانات
اسرتاتيجية استجابة قطاع التغذية
وتنفيذ عمليات رسيعة لتقييم وضع التغذية ودعم خدمات
يستدعي سوء التغذية ،واملرتافق مع عوامل تفاقم من حدة
مراقبة التغذية .وسيتم توحيد أدوات جمع البيانات وتعزيز
األزمة ،اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع نطاق خدمات التغذية
القدرات إلجراء تقييامت وفق منهجية سامرت (مسح الرقابة
الوقائية الحالية ،والحفاظ عىل الخدمات العالجية وتوسيع نهج والتقييم القيايس لإلغاثة والظروف االنتقالية) حول حالة التغذية
متعدد القطاعات لضامن أقىص قدر من تقديم خدمات التغذية .وجمع بيانات شاملة جيدة.
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وأخريا ً وبهدف تعظيم نتائج االستجابة من تقديم الخدمات والتغذية ،سيتواصل السعي
نحو تنسيق أفضل لضامن توفري حزمة استجابة تغذية شاملة بغرض تعزيز التحليل املنتظم
لتغطية االستجابة ،وفجواتها ،لبذل جهود التوعية املناسبة ،وتسهيل دمج استجابة تغذية
مناسبة مع القطاعات األخرى.
استنادا ً إىل األساليب املذكورة أعاله ،فيام ييل بعض من األنشطة التي ستعطى لها
األولوية ضمن قطاع التغذية يف عام  )1( :2016توزيع املكمالت الغذائية التي تعتمد
عىل الدهون من خالل املرافق الصحية وعند توزيع األغذية والدعوة إىل /تعزيز التنويع
الغذايئ؛ ( )2تقديم اإلرشاد وزيادة التوعية حول الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية
يف املرافق الصحية واملجتمع؛ ( )3توفري املغذيات التكميلية زهيدة املقدار للنساء
واألطفال؛ ( )4الكشف عن سوء التغذية الحاد يف املرافق الصحية واملجتمع لتحديد
األطفال والنساء الذي يحتاجون إىل خدمات التغذية يف مرحلة مبكرة وإحالتهم
للخدمات املناسبة؛ ( )5معالجة األطفال املصابني بسوء التغذية الحاد والنساء الحوامل
واألمهات املرضعات؛ ( )6تعزيز قدرات العاملني يف مجال الصحة حول تغذية الرضع
وصغار األطفال واإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد لتقديم خدمات فعالة .سيتم
النظر يف آليات أخرى ملنع نقص املغذيات زهيدة املقدار مثل توزيع البسكويت عايل
الطاقة عىل النساء الحوامل واملرضعات وتوفري املال /القسائم لتشجيع استهالك األغذية
الطازجة .سيتم النظر يف موضوع كبار السن ،لكن يتعني الحصول عىل مزيد من
املعلومات لتكوين فهم أفضل لحالة واحتياجات هذه الفئة املستهدفة.

الروابط مع القطاعات األخرى
يتم إيصال جزء كبري من االستجابات املتعلقة بالتغذية من خالل نظام الرعاية الصحية.
وعالوة عىل ذلك ،يتأثر وضع التغذية إىل حد كبري بعوامل تفاقم من األزمة مثل انعدام
األمن الغذايئ عىل مستوى األرسة ،وعدم القدرة عىل الوصول إىل خدمات ماء ورصف
صحي ذات جودة ،وعدم كفاية الرعاية الصحية .وبهدف منع املزيد من التدهور يف
وضع التغذية وضامن تقديم خدمات فعالة ،سيسعى قطاع التغذية جاهدا ً لتحسني
التنسيق مع القطاعات األخرى ،وخاصة الصحة ،واألمن الغذايئ ،والحامية ،وخدمات
املياه والرصف الصحي والنظافة للحد من مخاطر تدهور التغذية وتعزيز وجود منصات
ورشكاء مشرتكني لتقديم الخدمات وتسهيل التغطية الجغرافية واستهداف املستفيدين
بشكل أفضل .كام سيتم إطالق أنشطة مشرتكة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها
للحد من تعرض املستفيدين وطواقم العمل للخطر عندما وأينام يكون ذلك ممكناً.
ومن شأن هذا األمر تعزيز الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.

لتقديم التدخل أعاله ،يحتاج أصحاب املصلحة الـ  17النشطني يف قطاع التغذية
ورشكاؤهم إىل دعم مايل يقدر مببلغ  51,174,627دوالر امرييك لسنة .2016
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األشخاص املحتاجني

2.4

مليون شخص
بحاجة ملأوى

5.3

مليون شخص
بحاجة ملواد غري غذائية

األشخاص املستهدفني

6.5

مليون شخص

(منهم  1.2مليون

شخص بحاجة ملأوى
و 5.3مليون بحاجة ملواد غري
غذائية*)

ملحوظة :ميكن دعم الناس من خالل تكرار منح
مساعدات املواد غري الغذائية نظرا ً ألن عملية التزويد
الواحدة من السلع /القسائم /النقد قد ال تفي
باحتياجات الشخص /األرسة غري الغذائية السنوية
بنسبة  100باملائة

املتطلبات بالدوالر االمرييك

 523مليون
عدد الرشكاء

52
املأوى واملواد غري الغذائية /الهدف األول

1

توفري دعم مأوى ومواد غري غذائية إلنقاذ
ارواح الناس.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1

املأوى واملواد غري الغذائية /الهدف الثاين

٢

تعزيز أمن املسكن.
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

املأوى واملواد غري الغذائية /الهدف الثالث

3

 3املساهمة يف صمود ومتاسك املجتمعات
واألرس من خالل تحسني السكن واملجتمع /البنى
التحتية العامة.
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

قطاع املأوى واملواد غري الغذائية
تحليل قطاع املأوى واملواد غري الغذائية
يظل توفري الدعم الخاص بالحصول عىل املأوى واملواد غري
الغذائية من أولويات احتياجات السكان املترضرين من األزمة.
ويقدّر أن  2.4مليون شخص بحاجة إىل دعم للحصول عىل مأوى
و 5.3مليون شخص بحاجة إىل دعم عىل شكل مواد غري غذائية.
وال يزال السوريون املصدر الرئيس لتوفري املأوى يف حاالت
الطوارئ للنازحني ،حيث يظل املخزون املتوفر من املأوى املالئم
غري ٍ
كاف .ويف الوقت نفسه ،ال يزال موضوع طرد الناس من
مساكنهم والسكن غري اآلمن والنزوح املتكرر مشكلة مزمنة .كام
تستمر مشكلة محدودية القدرة عىل الوصول إىل املواد غري
الغذائية وتوفرها.
حالياً ،يوجد ما يقدر بنحو  6.5مليون نازح ،منهم  1.7مليون
يعيشون يف مراكز جامعية ،بينام يعاين  7.8مليون شخص من
عدم القدرة عىل الوصول إىل األسواق .وحتى تاريخه ،ترضرت
 1.2مليون وحدة سكنية بينام تدمرت  400,000وحدة سكنية.
يعترب األشخاص  -السكان والنازحون واملضيفون  -الذين يعيشون
دون مأوى أو يف املباين املترضرة أو التي مل يكتمل بناؤها ،أكرث
عرضة لخطر التهديدات املرتبطة بعدم القدرة عىل تأمني سبل
العيش والحصول عىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة
والتعليم وغريها من االحتياجات.
يف بعض األرس ،قام الشباب والنساء بتويل املسؤولية ،وظل كبار
السن هم األكرث تأثرا ً بعجز األرسة عىل تلبية املأوى الخاص بها
واحتياجاتها من املواد غري الغذائية .ونظرا ً للطبيعة الدورية
لحركة النزوح وفقدان املواد غري الغذائية واألرضار التي لحقت
باملآوي ،يتعني يف الغالب تكرار تقديم املساعدة للنازحني
واملستضيفني واملترضرين من األزمة.
إن القيود الرئيسة التي تعرقل تقديم استجابة فعالة ويف الوقت
املناسب ،هي القيود األمنية عىل الوصول إىل املناطق
واملستفيدين واللوازم والخدمات ،وبالنسبة للربامج العابرة
للحدود ،تربز القيود املتعلقة بقضايا الحدود .وتق ّوض محدودية
الوصول إىل بعض الفئات املستهدفة أو املواقع املحددة ،املناهج
التي تستند عىل االحتياجات عند وضع الربامج ،األمر الذي يدفع
نحو املزيد من االستجابات القامئة عىل توفر الفرص يف املناطق
مع وصول كاف وآمن.

اسرتاتيجية استجابة قطاع املأوى واملواد غري الغذائية
سيتناول القطاع االحتياجات املتعلقة باملأوى واملواد غري الغذائية
من خالل نهج ذي شقني ،يعالج االحتياجات الطارئة ويف نفس
الوقت يعمل عىل تعزيز قدرة األرس واملجتمعات املحلية عىل
الصمود .وسيدعم القطاع الفئات املحتاجة ضمن النازحني
واملضيفني وغري النازحني .ويف الوقت الذي سيتم فيه بذل جهود
لزيادة الوصول إىل األشخاص املحتاجني ،يدرك القطاع أن ضامن
وجود وصول آمن ومستدام قد يكون أمرا ً صعباً ،األمر الذي من

شأنه أن يؤثر عىل وضع الربامج القامئة عىل أساس االحتياجات،
وبخاصة الربامج التي تهدف إىل زيادة القدرة عىل الصمود.
ستعالج التدخالت عىل مستوى األرسة موضوع تلبية االحتياجات
الخاصة لألرس التي تعاين من حركة نزوح قصرية وطويلة
ومتعددة ،وكذلك االحتياجات املحددة للسكان والنازحني
واملضيفني ،ودراسة هذه االحتياجات بشكل مختلف .وسوف
تأخذ االستجابة بعني االعتبار تكوين األرسة ،وتعمل عىل تلبية
االحتياجات املحددة ملختلف أفراد األرسة (األطفال والبالغني
وكبار السن والذكور واإلناث وذوي االحتياجات الخاصة  ،وما إىل
ذلك) .وباإلضافة إىل ذلك ،تهدف االستجابة إىل معالجة األخطار
التي تتهدد توفري الحامية ،وذلك عن طريق النظر إىل الربامج
املوضوعة وكيف يتم وضعها .وينبغي إجراء تقييم مع ّمق للقطاع
لضامن قدرته عىل معالجة التعقيدات املذكورة آنفاً.

استجابة الطوارئ
سرتكز عملية وضع برامج الطوارئ عىل إنقاذ األرواح والحفاظ
عليها .كام سيتم من خالل استجابة قطاع املأوى واملواد غري
الغذائية توفري مجموعات املواد غري الغذائية/املأوى ومواد/
أدوات البناء ومالجئ الطوارئ (عىل سبيل املثال الخيام) داخل
وخارج املواقع/املخيامت وتحسني املراكز الجامعية واملواقع
العشوائية ،باإلضافة إىل الوحدات السكنية االنتقالية ،وفقاً
للمواصفات املحددة ومن خالل تضمني املدخالت التي قدمها
املستفيدون .كام سيأخذ القطاع بعني االعتبار تلبية االحتياجات
املوسمية .نظرا ً للظروف املناخية القاسية يف سوريا يف فصل
الشتاء الذي يستمر ملدة  6أشهر ،يشكل توفري الربامج الخاصة
مبؤن ومستلزمات الشتاء أحد أهم جوانب االستجابة .وقد متت
دراسة مجموعة واسعة من الحلول منها (مجموعات املواد غري
الغذائية الشتوية والبطانيات الحرارية واملالبس الشتوية والوقود
واملواقد) .سيتم تحديد طرق تقديم هذه التدخالت استنادا ً إىل
الطريقة األكرث فعالية من حيث التكلفة والوقت املناسب ومدى
واقعيتها ،حيث ستشمل هذه الطرق التوزيعات والنقد غري
املرشوط /املرشوط والقسائم أو اإلصالح املادي.
ويتوقع أن تستمر فيها حركة النزوح املفاجئة والدورية .وتتوقف
عملية وضع برامج فعالة يف حاالت الطوارئ عىل إيصال املواد
الصحيحة يف املكان والوقت املناسبني .ومن أجل تحقيق هذه
الغاية ،يجب أن يكون هناك خطط طوارئ ومخزونات جاهزة.
كام إنه من الرضوري أن يتم اإلبقاء عىل مخزونات كافية يف
مواقع رئيسة لتلبية االحتياجات الحادة واملزمنة والسامح بوجود
استجابة مرنة ومصممة خصيصاً .ونظرا ً المتداد األزمة ،قد نحتاج
إىل التعويض عن املواد املوزعة الحتامل فقدانها أو تلفها أو
لتجاوزها فرتة صالحيتها ،أو تركها أثناء عملية النزوح.
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القدرة عىل الصمود

الروابط مع القطاعات األخرى

سيعمل القطاع عىل دعم بناء القدرة عىل الصمود من خالل تعزيز تالحم وتعايف
املجتمعات املحلية ،حيث سيتم تحقيق هذه الغاية من خالل إعادة تأهيل املساكن
العائلية وإصالح وتحسني البنى التحتية العامة واملجتمعية .كام سيتم زيادة فرص
الحصول عىل الكهرباء من خالل دعم النظم البديلة (الطاقة الشمسية) .ويهدف هذا
القطاع إىل دعم املالّك واملستأجرين إلعادة بناء حياتهم داخل أحيائهم ومجتمعاتهم.
وستساهم هذه التدخالت يف تعزيز تالحم املجتمع وقدرته عىل الصمود باإلضافة إىل
مساعدة األرس بشكل فردي .كام ستفيض عملية تحسني البنى التحتية مثل (املدارس
واملراكز الصحية وأنظمة املرافق ،الخ) إىل تعزيز تعايف املجتمع بشكل عام والبيئة
الحامية .وستساهم هذه التحسينات يف هذه املجاالت عىل متكني املجتمعات املحلية
وتعزيز مبادرات املساعدة الذاتية داخل هذه املجتمعات.

يدرك القطاع أهمية الحامية عند وضع الربامج ،وبالتايل يلتزم بتعميم الحامية .باإلضافة إىل
ذلك ،ترتبط أنشطة القطاع بطبيعتها مع القطاعات األخرى .وسريكّز هذا القطاع بشكل
خاص عىل التفاعل النشط مع القطاعات التالية )1 :قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها ،وذلك
نظرا ً للعدد الكبري من النازحني الذين يعيشون يف املواقع الرسمية وغري الرسمية واملآوي
الجامعية؛  )2قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة لضامن توفري خدمات ماء ورصف
صحي مالمئة للآموي ،وخاصة يف املراكز الجامعية؛  )3قطاع سبل العيش والتعايف املبكر
لضامن اتباع نهج شامل يعمل عىل تعزيز القدرة عىل الصمود؛  )4قطاع التعليم :نظرا ً
لالستخدام الواسع للمدارس كآموي جامعية ،بات التنسيق الوثيق رضورياً للتخفيف من
اآلثار السلبية لعمليات الطرد وإعادة تأسيس املدارس الستعاملها األصيل.

ونظرا ً للمحدودية املتزايدة لتوفر مآوي آمنة وأعداد النازحني املتزايدة ،بات اكتظاظ
املباين واملواقع ،واالفتقار للخصوصية الكافية ،وعدم القدرة عىل الحصول عىل الخدمات
العامة والتهديدات املتعلقة بالحامية ،من األمور ذات األهمية القصوى والتي يهدف
القطاع إىل معالجتها من خالل تحسني توافر مخزون املأوى املالئم .وسيتم العمل عىل
دمج املعلومات واالستشارة حول األرايض السكنية واملمتلكات ضمن التدخالت الخاصة
بتوفري املأوى كلام كان ذلك ممكناً ،من أجل التخفيف من املخاطر املرتبطة بالسكن غري
اآلمن وعمليات الطرد من املساكن .ويعتمد مدى وفعالية األنشطة املتعلقة باألرايض
السكنية واملباين عىل قدرة أطراف العمل اإلنساين عىل العمل ضمن تعقيدات اإلدارات
املحلية املختلفة.
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ﻣﻨﺴﻘﺎ ﻣﺮﻛﺰ دﻣﺸﻖ :ﺟﻮﻳﻞ اﻧﺪرﺳﻮن ) ،(anderssj@unhcr.orgﻫرني ﺳﺘﺎدﻟﺮ )(stalder@unhcr.org
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اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :وزارة اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ
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األشخاص املحتاجني

 12.1مليون
األشخاص املستهدفني

دعم األنظمة

 14.7مليون

الخدمات اإلنسانية
املتعلقة باملياه والرصف الصحي
والنظافة مليون

7.3

املتطلبات بالدوالر االمرييك

 250مليون
عدد الرشكاء

51
املياه والرصف الصحي والنظافة /
الهدف األول

1

املحافظة عىل إدامة شبكات املياه والرصف
الصحي و/أو إصالحها لتحسني الصحة العامة.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

املياه والرصف الصحي والنظافة /
الهدف الثاين

٢

تتلقى معظم الفئات األكرث ضعفاً مساعدات
هادفة إلنقاذ األرواح لخفض معدالت اإلصابة
باألمراض املرتبطة باملياه والرصف الصحي والنظافة.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 3

املياه والرصف الصحي والنظافة /
الهدف الثالث

3

تحسني هياكل التنسيق لقطاع املياه والرصف
الصحي والنظافة يف النهج املتكامل لالستجابة
االنسانية يف سوريا.
يتعلق بالهدف االس رتاتيجي رقم 1
والهدف االس رتاتيجي رقم 2

املياه والرصف الصحي والنظافة
تحليل قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة
زاد عدم وجود اتساق يف عملية توفري خدمات مياه ورصف
صحي آمنة من خطر األمراض املنقولة عن طريق املياه مبا يف
ذلك الكولريا .كام نجم انهيار البنية التحتية إىل حد كبري عن
انعدام األمن عىل نطاق واسع ،وعمليات النهب ،وعدم توفر
قطع الغيار ،واإلهامل العام ،وأيضاً نتيجة التدابري املالية
واالقتصادية األحادية املفروضة عىل سوريا ،والتي أث ّرت يف توافر
الخدمات الفنية (قطع الغيار  -األدوات املعقمة  ...الخ  ،).حيث
تساهم كل هذه األمور يف انعدام توفر مياه الرشب.
ترزح البنية التحتية لشبكة املياه تحت ضغط متزايد ،ويرجع
ذلك أساساً إىل محدودية الكهرباء وعدم الحصول عىل املواد
الالزمة للتشغيل والصيانة .ونتيجة لذلك ،يلجأ الناس إىل الحصول
عىل خدمات غري منظمة ،مثل الحصول عىل املياه عن طريق
الصهاريج من القطاع الخاص ،وغريها من مصادر املياه غري
اآلمنة .كام يضع ارتفاع تكلفة املياه املنقولة بالصهاريج مزيدا ً
من القيود عىل األفراد األكرث ضعفاً .أما فيام يتعلق بالرصف
الصحي ،فتقوم محطات معالجة املياه العادمة يف املدن بالتخلص
من مياه الرصف الصحي املمزوجة بامللوثات الكيميائية يف
األرايض املفتوحة واملسطحات املائية العذبة ،مام يؤدي إىل تلوث
مصادر املياه والتسبب يف أرضار ال ميكن إصالحها تجاه البيئة
والتسبب يف خلق ظروف معيشية غري صحية .وباإلضافة إىل
ذلك ،هناك نقص حاد يف املرافق الصحية للنازحني الجدد،
وخاصة أولئك الذين يعيشون يف مواقع غري رسمية .كام أن هناك
مخاوف مامثلة ناجمة عن عدم وجود خدمات إدارة النفايات،
حيث بات تراكم النفايات يشكل خطرا ً عىل الصحة العامة.
تتوفر مواد النظافة بأسعار مستقرة عموماً ،إال أنها ليست دامئاً
يف متناول النازحني والفئات األكرث ضعفاً التي تعتمد عىل التوزيع
من أطراف العمل اإلنساين.
يحدد قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الفئات األكرث ضعفاً
بالنازحني (القدميني والجدد) والعائدين واملجتمعات املضيفة يف
املواقع الرئيسة ،مبا يف ذلك املخيامت ،واملواقع غري الرسمية،
واملباين غري املكتملة ،واملجتمعات املكتظة بالسكان .وميثل الناس
يف املواقع امل ُدرجة يف قرارات مجلس األمن رقم  2139و2165
و 2191والتي تم تحديثها من قبل األمم املتحدة ،مجموعة
ضعيفة للغاية ،يف حني يُستخدم قطع إمدادات املياه يف بعض
املناطق كسالح يف الحرب من قبل الجامعات املسلحة.

اسرتاتيجية استجابة قطاع املياه والرصف الصحي
والنظافة
يسعى قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة إىل تحقيق هدفني
اسرتاتيجيني؛ األول هو إصالح أنظمة املياه والرصف الصحي،
والنفايات الصلبة ،الحالية والحفاظ عليها ،ووقف التدهور
الحاصل يف هذا الجانب كلام كان ذلك ممكناً .وميثل هذا األمر

أفضل فرصة واسعة النطاق لتقديم خدمات نوعية موثوقة
وجيدة تعد أساسية لتعزيز صمود الشعب السوري .وتشمل
األنشطة املل ّحة الواجب القيام بها تأهيل البنية التحتية ،وتوفري
املستلزمات واملواد االستهالكية ،ودعم التوظيف والتشغيل
والصيانة املستمرة .ونظرا ً النعدام مصادر الطاقة البديلة يف
املناطق النائية ،تربز الحاجة إىل شبكة الكهرباء الوطنية
واملولدات االحتياطية لتوفري الطاقة ،ولكن يف كثري من األحيان،
يظل تحقيق هذه الغاية عند مستويات جزئية .ويف حاالت
أخرى ،قد تكون التعديالت أو التمديدات ممكن ًة إذا كانت
شبكات املياه الحالية غري قادرة عىل تلبية الطلب املتزايد.
وسيستمر القطاع يف إعطاء األولوية لضامن جودة املياه ،حيث
سيتم توفري إمدادات كافية من نظم معالجة املياه وتجهيز
املختربات لرصد نوعية املياه .وقد كان هذا التدخل حساساً عىل
مدى السنوات املاضية ،إذ تخضع املواد الكيميائية املطلوبة
لتدابري اقتصادية ومالية أحادية الجانب مفروضة عىل سوريا.
وسيتم العمل عىل خلق تكامل بني عملية استرياد اإلمدادات من
الخارج ،والجهود املبذولة لدعم اإلنتاج املحيل من هذه املواد
الكيميائية يف البالد.
يبدو الرتكيز عىل إصالح النظم القامئة مقنعاً من ناحية التكلفة
والعائد ،وبالتايل يقلل أو يلغي اعتامد املجتمع عىل الحصول عىل
املياه من خالل الصهاريج يف حاالت الطوارئ .كام تربز الحاجة
لالستمرار يف تطوير مصادر مائية بديلة من أجل توزيع آمن عىل
األشخاص األكرث ضعفاً .وباإلضافة إىل ذلك ،سوف يتم استهداف
شبكات الرصف الصحي ،ونظم إدارة النفايات الصلبة ،والبنية
التحتية ،بعمليات اإلصالح وتوفري املواد املطلوبة ،وذلك للحد من
املخاطر التي تتهدد الصحة العامة والناجمة عن تدهور النظم.
كام سيتم إيالء اهتامم خاص لضامن استدامة التدخالت ،يف ظل
انعدام األمن ووجود مناطق تستقطب الفقراء إليها .وبسبب
عدم وجود جهة تشغيلية واضحة متتلك املوارد الالزمة الستمرار
التشغيل والصيانة ،سيتم تجربة اسرتاتيجيات السرتداد التكاليف،
وتوفري الدعم الالزم يف الجزء األول من التدخل .وضمن االستعداد
للطوارئ ،سيتم توفري دعم اسرتاتيجي لشبكات املياه املتاخمة
للمناطق التي تتسم بعدم االستقرار الكبري وذلك الستقبال
النازحني املحتملني .كام سيتم إدخال اسرتاتيجيات إدارة املخاطر
عىل مستوى املجتمع ،مبا يف ذلك معالجة املياه املنزلية وتخزينها،
وإجراء الدراسات االستقصائية الصحية ،وتقديم التدريب يف
مجال املعالجة املناسبة للمياه .كام ستتواصل األطراف الفاعلة يف
قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة ،إىل أقىص حد ممكن ،مع
باعة املياه إلطالق خطط ضامن سالمة املياه والدعوة إىل اتّباع
إجراءات آمنة عند تعبئة ونقل وتوزيع املياه ،مبا يف ذلك توفري
املواد الكيميائية الالزمة ملعالجة خزانات املياه بالكلور .كام
سيقوم القطاع أيضاً بدعم السلطات الصحية ملراقبة نوعية املياه
عىل النحو املطلوب .وستحقّق هذه الغاية من خالل دعم
املختربات القامئة ونرش مختربات ميدانية للتحقق من جودة
.املياه ،باإلضافة إىل تقديم التدريب الكايف
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القسم الثاين :املياه والرصف الصحي والنظافة

أما هدف القطاع الثاين ،فهو خفض معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات املفرطة من
خالل توفري مساعدات طارئة تتعلق باملياه والرصف الصحي والنظافة .وستعطى
األولوية للفئات األكرث ضعفاً ،وخاصة النازحني يف املناطق املحرومة ،واألشخاص
املترضرين يف املواقع امل ُدرجة يف قرارات مجلس األمن رقم  2139و 2165و 2191والتي
تم تحديثها من قبل األمم املتحدة .وسيتم توفري املياه من خالل الصهاريج وتركيب
مراحيض طارئة ،وتوزيع مستلزمات النظافة خالل االستجابة الرسيعة .كام سيتم
استبدال هذه الحلول بحلول أكرث موثوقية كلام كان ممكناً ،مثل متديد خطوط الرصف
الصحي واملياه من الشبكة الحالية للمراكز الجامعية واملباين غري املكتملة.
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يف كثري من الحاالت ،هناك حاجة لالستمرار يف االعتامد عىل التدابري الطارئة فيام يخص
خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة طاملا استمرت األزمة .وعالوة عىل ذلك ،يتسم
الوصول إىل العديد من املجتمعات مبحدوديته بسبب انعدام األمن ونقص املوارد.
ولغايات تحديد األولويات ،تساعد عملية االستعانة مبسؤويل التعبئة املجتمعية يف
تحديد الفئات األكرث ضعفاً ،ناهيك عن دورهم يف تسهيل عملية تعزيز النظافة وجمع
معلومات ق ّيمة عن عوامل الخطر األساسية املرتبطة باإلصابات املرتفعة باألمراض.
وسيتم تحسني ضعف إدارة النفايات والظروف غري الصحية من خالل حمالت التنظيف
وأنشطة مكافحة ناقالت األمراض مثل رش الغرف الداخلية باملبيدات وتوزيع
الناموسيات .أما بالنسبة للنازحني األكرث ضعفاً الذين يعيشون يف مباين غري مكتملة
ومواقع غري رسمية غالباً ما تكون فيها خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة ،وخاصة
الرصف الصحي ،أقل بكثري من الحد األدىن من املعايري ،فسيتم بذل الجهود للوصول إىل
هؤالء الناس وتحسني الخدمات .ورغم أن الفئة األكرث ضعفاً تشكّل نسبة صغرية من
إجاميل عدد السكان ،إال أنه من املعروف أن التدخالت املتعلقة باملياه والرصف الصحي
والنظافة داخل هذه املجتمعات تعمل عىل إنقاذ أرواح الناس.
سيتم منح الفرصة لجميع قطاعات السكان لتقديم مدخالتهم فيام يخص أنشطة
الربنامج ،وسيقوم الرشكاء بضامن مشاركة النساء والرجال واملراهقني (فتيان وفتيات) يف
صنع القرار والقيادة يف اللجان ويف آليات رصد ردود الفعل (الرصد) .كام سيتم تعزيز

مشاركة النساء كموظفات/مأمورات إحصاء لدى الربنامج من أجل تسهيل التفاعل مع
أفراد املجتمع اإلناث واملستفيدات .وبهدف دعم الرشكاء الذين يعملون عىل تطبيق
مناهج تراعي الفوارق بني الجنسني وترتكز عىل توفري الحامية ،ستعمل األطراف الفاعلة
يف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة عىل توفري التدريب والتوجيه ذو الصلة
لرشكائها وموظفيها يف سوريا.
سيستمر القطاع يف تعزيز نهج اسرتاتيجي تكاميل قادر عىل الوصول إىل جميع األشخاص
املستهدفني باملرونة الالزمة .ولضامن االستمرار يف التخطيط املبني عىل األدلة ،سيستمر
هذا القطاع يف تعزيز إجراء تقييامت وتحليالت مشرتكة بني املراكز بكل اتساق ،فضالً
للنهج املتكامل لالستجابة Wعن إجراء رصد قوي لالستجابة من خالل قاعدة بيانات 3
االنسانية يف سوريا  .وسيواصل النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا ،بالتعاون
مع الوكاالت املتخصصة ،مراقبة سوق املياه ومواد النظافة األساسية .كام سيعمل هذا
القطاع عىل توفري الفرص لبناء القدرات يف كل املجاالت الفنية الرئيسة ،واملزيد من تلك
الخاصة بالربامج ،مبا يف ذلك الرصد من قبل طرف ثالث.

الروابط مع القطاعات األخرى
يساهم قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف معظم جوانب العمل اإلنساين ،ويدرك
القطاع متاماً رضورة التنسيق بشكل وثيق مع القطاعات األخرى لضامن الفاعلية .كام
يوىل هذا القطاع اهتامماً خاصاً للتنسيق مع القطاع الصحي لضامن جودة املياه،
ومراقبة ورصد األمراض املنقولة عن طريق املياه .ويعمل قطاع املياه والرصف الصحي
والنظافة عىل التنسيق مع قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها ،وقطاع املأوى واملواد غري
الغذائية ،إليصال الخدمات والسلع إىل النازحني واملجتمعات املضيفة .ويعمل مع قطاع
التعليم لتحديد أولويات خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة يف املدارس .كام يجري
قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة اتصاالت متكررة مع قطاعات التغذية والحامية
والتعايف املبكر.

توزيع األشخاص املحتاجني واملستهدفني حسب الحالة والجنس والعمر
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺴﻦ

ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﳌﺠﻤﻮع

اﻟﻨﺎزﺣني

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻬﺪﻓني ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

 ٧٫٣ﻣﻠﻴﻮن

 ٤٫٣ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻬﺪﻓني ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﻢ

 ١٤٫٧ﻣﻠﻴﻮن

-

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺒﺎﻟﻐني ،ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ

 ٢٥٠,٠٤٨,٠١٠دوﻻر

للتواصل
ﻣﻨﺴﻘﺎ /ﻣﺴﺆوﻻ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ :روﺑريﺗﻮ ﺳﺎﻟﺘﻮري ) ،(rsaltori@unicef.orgﺗﺸﺎرﱄ ﻓﻠﻮﻳﺮ-اﻛﻼﻧﺪ )(charlie.ﬂoyeracland@acted.org
ﻣﻨﺴﻘﻮ اﳌﺮاﻛﺰ/اﳌﺪراء اﳌﺴﺎﻋﺪون دﻣﺸﻖ :ﺑﻴﻐﻨﺎ ادو )(bedo@unicef.org

ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب  /اﻧﻄﺎﻛﻴﺎ) :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏري ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ) ،(wash.coordination.turkey@gmail.comزﻳﺪ ﺟﺮﺟﻲ )(zjurji@unicef.org

ﻋامن :اﻟﻴﻜﺴﺎ رﻳﻨﻮﻟﺪز ) ،(Alexa.Reynolds@care.orgروﺑريﺗﻮ ﺳﺎﻟﺘﻮري )(rsaltori@unicef.org

اﻟﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﻘﺮا ً ﻟﻬﺎ( :وزارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ

القسم الثالث :املالحق
األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

45

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة
الهدف االسرتاتيجي  :1دعم إنقاذ األرواح والتخفيف من املعاناة وزيادة فرص الحصول عىل االستجابة اإلنسانية للفئات الضعيفة وذوي االحتياجات املحددة.
املؤرش

خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

مجموع نسبة االستهدافات التي تم تلبيتها من خالل التدخالت التي تهدف إىل إإنقاذ األرواح
 عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدة تهدف إلنقاذ األرواح تتعلق باملياه والرصف الصحي والنظافة يف الوقت املناسب عدد اإلجراءات الطبية عدد العالجات املوزعة عدد الفتيان والفتيات ممن ترتاوح أعامرهم بني  6و 59شهرا ً الذي خضعوا لفحص سوء التغذية عدد األشخاص الذين حصلوا عىل خدمات طارئة تتعلق باملأوى واملواد غري الغذائية عدد األشخاص الذين يتلقون املساعدة كنسبة مئوية من الكمية املقررة من خالل مختلف الطرق ،مبا يف ذلك :العينية مثل الساللالغذائية ودقيق القمح/الخبز ،والنقد ،والقسائم ،وبرامج املساعدات الغذائية التكميلية
 -عدد األطفال ممن تقل أعامرهم عن سنة واحدة املغطيني بلقاح الدفترييا  -الكزاز  -السعال الدييك 3 DTP

 13.5مليون

ال ينطبق

نسبة األشخاص يف املناطق املترضرة بشدة الذين تم تزويدهم مبساعدة إنسانية متعددة القطاعات إلنقاذ األرواح

 8.7مليون

سيتم تأكيده الحقاً مع القطاعات زيادة بنسبة 50
باملائة
يف الربع األوىل عام 2016

نسبة األشخاص يف املواقع املدرجة يف قرارات مجلس األمن رقم  ،2191 ،2165 ،2139والتي تم تحديثها من قبل األمم املتحدة ويف
املواقع التي يصعب الوصول إليها والتي تم تزويدها مبساعدة إنسانية متعددة القطاعات

سيتم تأكيده الحقاً مع القطاعات سيتم تأكيده الحقاً مع القطاعات زيادة بنسبة 100
باملائة
يف الربع األوىل عام 2016
يف الربع األوىل عام 2016

مجموع نسبة املدفوعات النقدية القُطرية املخصصة للجهات اإلنسانية الوطنية الفاعلة

ال ينطبق

 32باملائة

 70باملائة (سيتم
تأكيده الحقاً)

 50باملائة

الهدف االسرتاتيجي  :2تحسني الحامية من خالل تعزيز احرتام القانون الدويل ،والقانون الدويل اإلنساين ،وقانون حقوق اإلنسان ،من خالل مساعدات وخدمات
ومنارصة نوعية وقامئة عىل املبادئ.

11. 46

املؤرش
نسبة األشخاص املحتاجني الذين وصلوا إىل خدمات إحالة قضايا الحامية وخدمات تخفيف املخاطر أو منعها ،مبا يف ذلك
االستجابات املجتمعية املتعلقة باملساعدة النفسية واالجتامعية والعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي وحقوق األرايض
السكنية واملمتلكات وحامية األطفال
نسبة األطراف الوطنية الفاعلة التي وصلت إليها مبادرات بناء القدرات لتنفيذ تدابري الحامية ،مبا يف ذلك تعميم الحامية
والتخفيف من املخاطر واالستجابة األوىل يف جميع القطاعات

خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

 13.5مليون

197,477

سيتم تأكيده الحقاً

ال ينطبق

سيتم تأكيده الحقاً مع القطاعات
يف الربع األوىل عام 2016

زيادة بنسبة  100باملائة

الهدف االسرتاتيجي  : 3دعم صمود املجتمعات املحلية املترضرة واألرس واألفراد من خالل االستجابة اإلنسانية عرب حامية واستعادة سبل كسب املعيشة ،مام
يتيح الوصول إىل الخدمات األساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية االجتامعية واالقتصادية.
املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

نسبة األشخاص املحتاجني الذين تلقوا دعم من خالل التدخالت الخاصة بسبل العيش
 عدد األشخاص املترضرين الذين تلقوا دعم يتعلق بسبل العيش (القروض واملنح واألصول والتدريب املهني ،وغريها) -مؤرش/درجة اسرتاتيجية التأقلم املحسن

 10مليون

نسبة األشخاص املحتاجني الذين تزيد فرص حصولهم عىل الخدمات االجتامعية األساسية
 عدد الفتيان والفتيات ممن ترتاوح أعامرهم بني  6و 59شهرا ً والذين يتلقون مكمالت غذائية زهيدة املقدار متعددة نسبة الفتيان والفتيات ممن ترتاوح أعامرهم بني  5و 17عاماً والذين التحقوا بتعليم نظامي وغري رسمي -نسبة مواقع تواجد النازحني والتي يصل فيها النساء والفتيات والفتيان والرجال إىل الخدمات األساسية عىل قدم املساواة

 10مليون

عدد البنى التحتية االقتصادية واالجتامعية التي حصلت عىل الدعم و  /أو تم إصالحها
 عدد نظم املياه والرصف الصحي والنظافة التي أعيد تأهليها و /أو تم دعمها عدد املنشآت الصحية التي أعيد تأهليها و /أو تم تعزيزها عدد الغرف الصفية التي تم إنشاؤها أو توسيعها أو أعيد تأهيلها -إعادة تأهيل البنية التحتية ذات الصلة كام تم تسليمها من قبل القطاعات األخرى

 8.7مليون

اشتق املؤرش املركب باعتباره مجموع مؤرشات مستوى االنتاج من القطاعات .يشار إىل االستهدافات املحددة وخطوط األساس لكل قطاع يف املؤرشات القطاعية أدناه.
تم توزيع دقيق القمح  /الخبز خارج سالل الغذاء كامدة مستقلة.ر
اشتق املؤرش املركب كمجموع استهدافات املستفيدين من قطاع الحامية يف جميع القطاعات.
اشتق املؤرش املركب باعتباره مجموع مؤرشات مستوى االنتاج من القطاعات .يشار إىل األرقام املستهدفة املحددة وخطوط األساس لكل قطاع يف املؤرشات القطاعية أدناه.

خط األساس
 17باملائة

 17باملائة

الرقم املستهدف
 32باملائة

 32باملائة

سيتم تأكيده الحقاً مع
سيتم تأكيده الحقاً مع القطاعات
القطاعات يف الربع
يف الربع األوىل عام 2016
األوىل عام 2016

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع الحامية
هدف القطاع  :1زيادة حامية األشخاص املترضرين والذين هم يف خطر من تبعات األزمة من خالل جهود التوعية املستمرة وتخفيف املخاطر
واستجابات الحامية املعززة ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
املؤرش

النشاط
نشاط  :1.1وضع وتقديم تحليل للحامية لغايات
التوعية مع املجتمع الدويل وأطراف العمل اإلنساين

نشاط  :2.1تعزيز التدخالت املجتمعية املتواصلة
لتحديد ومنع واالستجابة الحتياجات الحامية الحرجة

عدد األشخاص املحتاجني

 )1.1.1عدد املبادرات التي أدرجت تحليل الحامية والتوعية

خط األساس

الرقم املستهدف

13,500,000

6

19

 )1.2.1عدد الفتيات والفتيان والنساء والرجال املستفيدين من تدخالت الحامية (مبا
)يف ذلك تدابري الحامية املجتمعية وإدارة الحالة وآليات اإلحالة

13,500,000

0

1,425,700

 )2.2.1عدد الالجئني الفلسطينيني املترضرين من األزمة والذي يستطيعون الوصول
إىل خدمات الحامية املتخصصة

460,000

0

460,000

 )3.2.1عدد الفتيات والفتيان والنساء والرجال الذين تم الوصول إليهم من خالل
)برامج تخفيف املخاطر (مبا يف ذلك سالمة وحامية املجتمع والتوعية ،وغريها

13,500,000

0

2,074,650

هدف القطاع  :2تعزيز قدرة األطراف املجتمعية الوطنية عىل تقييم وتحليل االحتياجات املتعلقة بالحامية واالستجابة لها ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية
 1و .3
املؤرش

النشاط
نشاط  :1.2توفري التدريب واإلرشاد والدعم للجهات
الوطنية واملجتمعية الفاعلة لتنفيذ استجابات الحامية
النشاط  :2.2دعم األطراف الوطنية  /املجتمعية
الفاعلة إلعداد تقارير حامية

خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

 )1.1.2نسبة زيادة األطراف الوطنية الفاعلة التي تم الوصول إليها من خالل
مبادرات بناء القدرات لتنفيذ االستجابات املتعلقة بالحامية (مبا يف ذلك تعميم
).الحامية والتخفيف من املخاطر وأول املستجيبني

ال ينطبق

6

 100باملائة

 )1.2.2عدد منتجات التحليل/املعلومات التي تم تطويرها أو التقييامت التي أجريت
.والتي تتبادلها األطراف الوطنية واملجتمعية الفاعلة

ال ينطبق

0

15

هدف القطاع  : 3ينبغي أن يتمكن كل من الفتيات والفتيان املترضرين من األزمة ،مع الرتكيز عىل الفئات األكرث عرضة للخطر يف املواقع ذات األولوية ،من
الوصول إىل استجابات فعالة ونوعية لحامية الطفل مبا يتامىش مع املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
املؤرش

النشاط
نشاط  :1.3تعزيز حامية الطفل املجتمعية ،مبا يف ذلك الدعم
النفيس واالجتامعي ،من أجل تحسني حامية األطفال من العنف
واإلساءة واالستغالل يف املواقع املستهدفة
نشاط  :2.3تقديم خدمات حامية الطفل متخصصة (إدارة
الحاالت) للفتيات والفتيان الناجني أو املعرضني لخطر العنف
واإلساءة واإلهامل واالستغالل يف املواقع املستهدفة

 )1.1.3عدد الفتيات والفتيان والنساء والرجال املشاركني يف برامج منظمة
ومستدامة لحامية طفل ،باإلضافة إىل برامج الدعم النفيس واالجتامعي ،مبا يف
ذلك برامج األبوة واألمومة
 )2.1.3عدد األفراد الذين تم الوصول إليه من خالل مبادرات التوعية حول قضايا
)حامية الطفل (املصنفة حسب العمر والنوع االجتامعي ،إىل أقىص حد ممكن
 )1.2.3عدد الفتيات والفتيان الناجني أو املعرضني لخطر والذين يتلقون خدمات
)حامية طفل متخصصة (إدارة الحاالت

 )1.3.3عدد املستجيبني األوائل لحامية الطفل يف الخطوط األمامية واملتطوعني
نشاط  :3.3تعزيز التنسيق املتعلق بحامية الطفل وتعزيز قدرة
الرشكاء عىل االستجابة للمخاوف املتعلقة بحامية األطفال يف سوريا )املدربني مبا يتامىش مع املعايري الدنيا لحامية الطفل (النساء  /الرجال

عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

الرقم املستهدف

5,900,000

508,689

910,374

(*) 5,900,000

1,089,419

1,933,855

(**)300,000

(***)0

22,196

ال ينطبق

5,327

6,425

هدف القطاع  :٤يستطيع الناجون من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي الحصول عىل خدمات نوعية شاملة تتعلق بالعنف القائم عىل أساس النوع
االجتامعي ويوجد تدابري ملنع والحد من مخاطر هذا النوع من العنف ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط
نشاط  :1.4توفري خدمات متخصصة نوعية ومتعددة
القطاعات تتعلق بالعنف القائم عىل أساس النوع
االجتامعي ،مبا يف ذلك إدارة الحاالت والدعم النفيس
والخدمات القانونية للناجني من هذا النوع من العنف

املؤرش
 )1.1.4عدد النساء والفتيات والفتيان والرجال الناجني الذين يحصلون عىل خدمات متخصصة
تتعلق بالعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي

عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

الرقم املستهدف

ال ينطبق

0

15,740

نشاط  :2.4زيادة االسرتاتيجيات ملنع مخاطر العنف
القائم عىل أساس النوع االجتامعي والحد منها
بالتعاون مع املجتمعات وأطراف العمل اإلنساين

 )1.2.4عدد النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين تم الوصول إليهم من قبل أنشطة الوقاية
املتعلقة بالعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي

13,547,067

0

1,542,590

نشاط  :3.4بناء قدرات الرشكاء حول موضوع العنف
القائم عىل أساس الجنس ملعالجة هذا النوع من
العنف

 )1.3.4عدد أطراف العمل اإلنساين التي حصلت عىل تدريب خاص بالعنف القائم عىل أساس
النوع االجتامعي (مبا يف ذلك التدريب التايل :التدابري العالجية الرسيرية للناجني/الناجيات من
العنف املبني عىل النوع االجتامعي ،الحد األدىن من حزمة الخدمات األولية ،إجراءات التشغيل
)املوحدة ،العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،الخ

ال ينطبق

)*( يشكل الرقم  ٪44.1من عدد األشخاص املحتاجني املشرتكني بني عدة قطاعات
)**( يقدر أن  %5من األطفال املدرجني ضمن األشخاص املحتاجني بحاجة إىل خدمات حامية طفل متخصصة
)***( انخفاض مستوى الثقة يف قاعدة بيانات  4Wsالحالية مقارنة بهذا املؤرش

-

3,860

47

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

هدف القطاع :5تقليل تأثري مخلفات املتفجرات من خالل أنشطة التوعية باملخاطر ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

خط األساس

نشاط  :1.5عقد جلسة للتوعية باملخاطر للمدنيني املعرضني للخطر

 )1.5عدد املستفيدين الذي حصلوا عىل توعية باملخاطر

5,100,000

0

2,952,452

نشاط  :2.5تدريب القدرات الوطنية عىل التوعية باملخاطر

 )2.5عدد األشخاص الذي تم تدريبهم عىل التوعية باملخاطر

5,100,000

0

2544

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع تنسيق املخيامت وإدارتها
هدف القطاع  :1تعزيز القدرة عىل توفري املساعدات إلنقاذ األرواح ومتعددة القطاعات يف الوقت املناسب لألشخاص الذين يعيشون يف املواقع املخصصة
للنازحني ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

 )1.1تحليل وتقييم الفجوات يف املواقع الخاصة بالنازحني

عدد تحليالت الفجوات متعددة القطاعات للنازحني والتي نرشت عام 2016

0

0

١٢

عدد النازحني الذين يعيشون يف املواقع الخاصة بالنازحني والذين تم
تزويدهم مبساعدات هدفها إنقاذ األرواح

1,744,0000

209,775

500,000
) 280,000امرأة وفتاة(

عدد النازحني الذين يعيشون يف املراكز الجامعية والذين تم تزويدهم
مبساعدات إلنقاذ األرواح

1,540,000

20,000

200,000
) 110,000امرأة وفتاة(

150,000

50,000

 )3.1أعامل التجديد والتحسينات املهمة الرضورية إلنقاذ االرواح

خط األساس

عدد النازحني الذين يعيشون يف املواقع الخاصة بالنازحني والتي تم تحسني
نشاط  :3.3تعزيز التنسيق املتعلق بحامية الطفل وتعزيز قدرة
الرشكاء عىل االستجابة للمخاوف املتعلقة بحامية األطفال يف سوريا البنية التحتية األساسية فيها

الرقم املستهدف

هدف القطاع  : ٢نرش املعلومات عن عمليات النزوح الجامعية املفاجئة يف الوقت املناسب ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .3

11. 48

النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

الرقم املستهدف

 )1.2الرصد الدوري التجاهات عمليات النزوح

عدد النازحني الذي تم تحديدهم من خالل قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها

 6.5مليون

 3.2مليون

 3.2مليون

 )2.2التقييامت املتعلقة باملواقع املحتملة للنازحني من
قبل أعضاء قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها

عدد النازحني الذي تم تحديدهم من خالل قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها خالل
عمليات النزوح الجامعية املفاجئة

ال ينطبق

415,000

ال ينطبق

هدف القطاع  :٣يستطيع كل من الفتيات والفتيان املترضرين من األزمة ،مع الرتكيز عىل الفئات األكرث عرضة للخطر يف املواقع ذات األولوية ،الحصول عىل
استجابات ف ّعالة ونوعية تتعلق بحامية الطفل مبا يتامىش مع املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

 )1.3تعزيز هياكل اإلدارة التشاركية

عدد النازحني الذين يعيشون يف املواقع تكون فيها لجان اإلدارة تشاركية (مبا يف ذلك
املشاركة الفعالة من قبل النساء) ونسبة مواقع النازحني التي أبلغ عن تحسني البنية
التحتية فيها من خالل القامئة املرجعية للبنية التحتية الخاصة بتنسيق املخيامت وإدارتها

خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

 )3.3إدخال تحسينات عىل سالمة أماكن استقرار النازحني نسبة أماكن استقرار النازحني التي يتساوى فيها النساء والفتيات والفتيان والرجال
من ناحية الحصول عىل الخدمات األساسية
والجودة األساسية للحياة

الرقم املستهدف

18,000

50,000

ال ينطبق

 %55عىل األقل

نشاط  :3.3تعزيز التنسيق املتعلق بحامية الطفل وتعزيز  )1.3.3عدد املستجيبني األوائل لحامية الطفل يف الخطوط األمامية واملتطوعني
)املدربني مبا يتامىش مع املعايري الدنيا لحامية الطفل (النساء  /الرجال
قدرة الرشكاء عىل االستجابة للمخاوف املتعلقة بحامية
األطفال يف سوريا

 %75عىل األقل

هدف القطاع  :٤يستطيع الناجون من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي الحصول عىل خدمات نوعية شاملة تتعلق بالعنف القائم عىل أساس النوع
االجتامعي ويوجد تدابري ملنع مخاطر هذا النوع من العنف والحد منها ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط
 )1.4تعزيز الصمود املجتمعي يف مواقع الخاصة بالنازحني
 )2.4دعم صمود األرس واسرتاتيجيات الخروج

املؤرش
نسبة مواقع تواجد النازحني التي يوجد فيها قدرات استجابة طوارئ
ذاتية التشغيل (اإلسعاف األويل ،استجابة خدمات اإلطفاء)....
زيادة املبادرات املكرسة لدعم صمود األرس

عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

الرقم املستهدف
 %30عىل األقل

209,000

أقل من %10

220,000

أقل من  220,000ألف دوالر امرييك زيادة بنسبة %300

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

هدف القطاع  :٥تعزيز القدرات حول إدارة املخيامت /املراكز الجامعية وتعميم الحامية يف مواقع النازحني للجهات اإلنسانية الوطنية الفاعلة ،يتعلق
باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

 )1.5تدريب األطراف اإلنسانية السورية عىل إدارة
املخيامت و /أو تعميم الحامية

عدد النازحني املستفيدين من املنظامت غري الحكومية السورية التي متتلك
قدرات معززة حول إدارة املخيامت واملراكز الجامعية

50,000

الرقم املستهدف

خط األساس

ال ينطبق

10,000

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع التنسيق والخدمات املشرتكة
هدف القطاع  :1تقديم دعم فعال للتنسيق عىل مستوى املراكز ومستوى النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا وتسهيل توفري التمويل يف الوقت
املناسب ،وخلق استجابة قامئة عىل األدلة تستقي املعلومات من خالل تقييم االحتياجات املعزز وإدارة املعلومات باإلضافة إىل تعزيز القدرة عىل االستجابة
لدى األطراف اإلنسانية الوطنية الفاعلة ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية رقم 1و .2
النشاط
 :)1.1تقديم الدعم لتعزيز التنسيق والقيادة وآليات
التمويل اإلنسانية عىل الصعيد الوطني وصعيد النهج
املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا
 :)2.1توفري األدوات واملوارد الالزمة لتعزيز الوعي الظريف
املشرتك لالحتياجات اإلنسانية وتسهيل عملية صنع قرارات
أكرث استنارة
 )3.1تقديم الدعم لتعزيز القدرة عىل االستجابة للجهات
اإلنسانية الوطنية الفاعلة عىل الصعيد الوطني وصعيد
النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا

الرقم املستهدف

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

نسبة الرشكاء الراضني عن الدعم املقدم من املكاتب القُطرية التابعة ملكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية والذي يهدف إىل تعزيز فعالية آليات التنسيق

ال ينطبق

سيتم تأكيده الحقاً

%80

خط األساس

نسبة املوارد املجمعة لألموال واملرصوفة للرشكاء الوطنيني مقارنة باألولويات
املبينة يف خطة االستجابة لألزمة السورية لعام 2016

ال ينطبق

%41

%100

نسبة الرشكاء الذي أعربوا عن رضاهم عن املواد املتعلقة بإدارة املعلومات

ال ينطبق

سيتم تأكيده الحقاً

%80

عدد املدن ومواقع النازحني التي اكتملت فيها عملية التوصيف ويتم العمل
حالياً عىل تأسيس آلية منتظمة لتتبع ورصد حركات النزوح

200,000

سيتم تأكيده الحقاً

تم توصيف  20حياً
سكنياً يف  6مدن

عدد التحليالت املتعلقة باحتياجات التعلم وتخطيطات الكفاءات املنفذة

ال ينطبق

سيتم تأكيده الحقاً

سيتم تأكيده الحقاً

عدد الربامج التعليمية والتدريبية التي تم تطويرها

ال ينطبق

سيتم تأكيده الحقاً

سيتم تأكيده الحقاً

عدد املدربني الناطقني باللغة العربية الذي تم إدماجهم يف شبكة املدربني

ال ينطبق

سيتم تأكيده الحقاً

200

لغاية شهر ترشين الثاين /نوفمرب ،تحقق رشكاء قطاع تنسيق املخيامت وإدارتها من  450,000موقعاً للنازحني الذين فروا خالل خمس موجات نزوح جامعي متالحقة يف شامل سوريا خالل الفرتة الواقعة بني نيسان /أبريل وترشين الثاين/نوفمرب عام  .2015مل يتم تحديد غاية لهذا الرقم ،ألنه ال ميكن التنبؤ
مبوجات النزوح الجامعية املفاجئة عىل املدى الطويل.

هدف القطاع  : ٢نرش املعلومات عن عمليات النزوح الجامعية املفاجئة يف الوقت املناسب ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .3
عدد األشخاص املحتاجني خط األساس الرقم املستهدف

النشاط

املؤرش

 )1.2توفري دعم عمليايت معزز الستجابة فعالة خاصة بالالجئني
الفلسطينيني

عدد ونسبة املرافق التابعة لألونروا التي تتوفر لديها معدات أمنية كافية وطواقم
وخدمات

ال ينطبق

%60

%60

هدف القطاع  :٣تعزيز تدابري إدارة املخاطر األمنية لضامن سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة واالستمرار يف تنفيذ الربنامج اإلنساين ،يتعلق باألهداف
االسرتاتيجية رقم 1و .2
النشاط

 )1.3توفري مجموعة إدارة املخاطر
األمنية الشاملة لألمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية الدولية

خط األساس

الرقم املستهدف

جميع مناطق عمليات األمم املتحدة

جميع مناطق عمليات األمم املتحدة

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

الوصول اآلمن إىل مناطق العمليات

ال ينطبق

200

 365تقرير

عدد البعثات التي تم توفري التسهيالت لها

ال ينطبق

20

 80بعثة

عدد موظفي األمم املتحدة/املنظامت غري الحكومية الدولية الذين تم
تدريبهم أو حصلوا عىل دورات التوعية

ال ينطبق

100

 200شخص

عدد تقارير الحوادث التي تم إعدادها والتقارير املنتظمة والنرشات اإلرشادية ال ينطبق

49

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع التعايف املبكر وسبل العيش
هدف القطاع  :1تحسني فرص الحصول عىل الخدمات األساسية واستعادة البنية التحتية االجتامعية واالقتصادية باستخدام الربامج كثيفة العاملة للناس
واملؤسسات املترضرة ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

وضع وتنفيذ برامج النقد لقاء العمل والربامج التي تنطوي عىل
عاملة كثيفة إلدارة معالجة النفايات الصلبة واألنقاض وإعادة
التأهيل يف املالجئ واألحياء املترضرة واملجتمعات املضيفة

عدد األشخاص املترضرين القادرين عىل الوصول إىل بنية تحتية أساسية
واجتامعية وخدمات أفضل

9,474,277

خط األساس
1,670,237

عدد األشخاص الذين تم توظيفهم يف إعادة تأهيل البنية التحتية
وضع وتنفيذ برامج النقد لقاء العمل والربامج التي تنطوي عىل
عاملة كثيفة لرتميم وإعادة تأهيل البنية التحتية املدمرة يف
املناطق املستقرة نسبياً ومناطق العودة واملجتمعات املضيفة
دعم التعايف االجتامعي واالقتصادي للمشاريع متناهية الصغر
والصغرية من خالل املنح والقروض واستبدال األصول مع الرتكيز
بشكل خاص عىل الفئات األكرث ضعفاً

الرقم املستهدف
1,850,000
12,390

عدد األشخاص املترضرين القادرين عىل الوصول إىل بنية تحتية أساسية
واجتامعية وخدمات أفضل

9,474,277

120,000

1,143,500

عدد األشخاص الذين تم توظيفهم يف إعادة تأهيل البنية التحتية

10,029,193

3,650

6,300

عدد األشخاص املترضرين القادرين عىل الوصول إىل بنية تحتية أساسية
واجتامعية وخدمات أفضل

9,937,142

182,000

تعرتف الحكومة السورية فقط بأطراف العمل اإلنساين الوطنية بوصفها منظامت غري حكومية قامت بتسجيلها واملوافقة عليها وقامت بإبالغ األمم املتحدة طبقا لذلك .وهذا الوصف ينطبق عىل جميع أطراف العمل اإلنساين عىل املستوى الوطني املشار إليها يف خطة االستجابة اإلنسانية بأكملها.

هدف القطاع  : ٢تعزيز آليات التأقلم للمترضرين والفئات األكرث ضعفاً من خالل إعادة تأهيل واستعادة سبل العيش املتوقفة من خالل استكامل خطط
الحامية االجتامعية ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .3

11. 50

النشاط

املؤرش

دعم التعايف االجتامعي واالقتصادي للمشاريع متناهية
الصغر والصغرية من خالل املنح والقروض واستبدال
األصول مع الرتكيز بشكل خاص عىل الفئات األكرث ضعفاً

عدد األشخاص املترضرين املتلقني لدعم يتعلق بسبل العيش (القروض واملنح واألصول
والتدريب املهني  )...واملجمعني حسب الجنس والعمر

9,937,142

283,945

عدد األشخاص الذين يعملون يف أنشطة استعادة سبل العيش

10,029,193

4,308

14,275

عدد األرس األكرث ضعفاً املتلقية مساعدات نقدية أو عينية

9,937,142

10,044

15,000

2,102

39,628

وضع وتنفيذ خدمات تطوير األعامل مبا يف ذلك التدريب
املهني

عدد األشخاص املترضرين املتلقني لدعم يتعلق بسبل العيش (القروض واملنح واألصول
والتدريب املهني  )...واملجمعني حسب الجنس والعمر

وضع وتنفيذ برنامج متكامل إلعادة التأهيل لألشخاص
ذوي اإلعاقة وتقديم خدمات مختلفة مثل املساعدات
الخاصة باإلعاقة والعالج الطبيعي ودعم سبل العيش

عدد األشخاص املترضرين املتلقني لدعم يتعلق بسبل العيش (القروض واملنح واألصول
والتدريب املهني  )...واملجمعني حسب الجنس والعمر

وضع وتنفيذ برامج النقد لقاء العمل ودعم األصول واملنح
وتوفري األدوات وتقديم التدريب املهني للنساء املعيالت
ألرسهن

عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

الرقم املستهدف

500

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املستفيدين من خدمات إعادة التأهيل ودعم سبل
العيش

3,333

16,500

عدد األشخاص املترضرين املتلقني لدعم يتعلق بسبل العيش (القروض واملنح واألصول
والتدريب املهني  )...واملجمعني حسب الجنس والعمر

9,010

10,004

عدد األرس األكرث ضعفاً املتلقية مساعدات نقدية أو عينية

950

هدف القطاع  :٣تعزيز التكافل االجتامعي واملشاركة املحلية ملجتمعات أكرث صموداً ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد أفراد املجتمع والشباب املدربني عىل خدمات التعايف وضع وتنفيذ األنشطة املجتمعية التشاركية التي يقودها شبان لتعزيز التامسك
االجتامعي
املبكر وسبل العيش والنهوج القامئة عىل الصمود وذلك
لتعزيز التامسك االجتامعي

عدد األشخاص املحتاجني
17,400

خط األساس
10,996

الرقم املستهدف
5,023,398

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع التعليم
هدف القطاع  :1زيادة مستوى الوصول اآلمن والعادل للتعليم النظامي وغري النظامي بالنسبة للبنات والبنني يف سن املدرسة املتأثرين باألزمة ( 17-5عاماً)،
يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

 1.1تقديم خدمات رعاية الطفولة والتعليم املبكر

عدد األطفال (الذكور واإلناث حتى سن  5سنوات) املسجلني يف خدمات
رعاية الطفولة والتعليم املبكر

الرقم املستهدف

خط األساس

1,400,000

30,000

69,205

2,757,244

90,000

626,810

 1.3تقديم خدمات التعليم والتدريب التقني واملهني للشباب

عدد الشباب (الذكور واإلناث بني  20-15عاماً) املستفيدين من خدمات
التعليم والتدريب التقني واملهني

2,200,000

4,000

104,265

 1.4تقديم برامج التغذية يف املدارس

عدد األطفال (الذكور واإلناث بني  17-5عاماً) املستفيدين من برامج التغذية
يف املدارس

ال ينطبق

280,000

548,000

 108,000غرفة صفية

81,765

 16,000غرفة صفية (مبا
يف ذلك إنشاء مساحات
)تعليمية مؤقتة

عدد األطفال (الذكور واإلناث بني  17-5عاماً) املسجلني يف التعليم غري
النظامي

رسع،
 1.2تنفيذ برامج تعليم غري النظامي (برامج التعليم امل ّ
وصفوف التعليم االستدرايك ،والتعليم العالجي ،وحصص محو
)األمية وتعليم الحساب ،إلخ

 1.5تأسيس وتوسعة وإعادة تأهيل غرف صفية (ضيقة النطاق)
وفقاً للمعايري الدنيا للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت
الطوارئ ،مزودة باألثاث األسايس

عدد الغرف الصفية التي تم إنشاؤها أو توسعتها أو إعادة تأهيلها

هدف القطاع  : ٢االرتقاء بجودة التعليم النظامي وغري النظامي للذكور واإلناث يف سن املدرسة ( 17-5عاماً) يف بيئة توفر الحامية ،يتعلق باألهداف
االسرتاتيجية  1و .3
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

 1.2توفري برامج تطوير مهني للمعلمني (مبا يف ذلك
امليسين وموظفي املدارس) بخصوص مناهج التدريس
ّ
وإدارة الغرف الصفية التي تركز عىل األطفال والتي توفر
.الحامية والتفاعلية

وامليسين موظفي املدارس الذين يتلقون التدريب (ذكور وإناث
)عدد املعلمني
ّ

الرقم املستهدف

خط األساس

272,000

5,000

34,722

 2.2تقديم حوافز/عالوات للمدرسني

)عدد املدرسني الذين يحصلون عىل حوافز/عالوات (ذكور وإناث

30,000

4,000

6160

 3.2تنفيذ برامج تعليم ذايت ومهارات الحياة

عدد األطفال (ذكور وإناث  17-5عاماً) املستفيدين من برامج التعليم الذايت ومهارات
الحياة

2,757,244

 2.4رشاء وتوزيع الكتب واملواد التعليمية واللوازم
املدرسية (الحقائب املدرسية ،املدرسة يف صندوق،
املجموعات الرتفيهية ،ومجموعات تنمية الطفولة املبكرة،
.إلخ) وذلك من خالل حمالت العودة إىل التعلم

عدد األطفال (الذكور واإلناث) الذين يحصلون عىل الكتب ،واملواد التعليمية واللوازم
.املدرسية

5,400,000

532,187

52,700

3,837,091

2,100,000

هدف القطاع  :٣تعزيز قدرة النظام التعليمي واملجتمعات لتوفري استجابة يف الوقت املناسب ومنسقة وقامئة عىل األدلة عىل املستويني الوطني واملحيل،
يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

 3.1توفري التدريب للجهات الفاعلة يف القطاع التعليمي ،مبا يف ذلك
مجالس اآلباء واملعلمني واملجالس املحلية ،حول تطوير السياسات،
والتخطيط وجمع البيانات والتنسيق القطاعي وحول املعايري الدنيا
)آليني (الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ

عدد الجهات الفاعلة يف القطاع التعليمي (الذكور واإلناث) الذين تلقوا
تدريباً حول السياسات ،والتخطيط وجمع البيانات والتنسيق القطاعي
وحول املعايري الدنيا آليني (الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف
)حاالت الطوارئ

4,500

 3.2تطوير وتحديث تحليل القطاع من خالل التقييم املستند عىل
املدارس والتقييامت الرسيعة واملراقبة يف الوقت الحقيقي وتخطيط
.التحليل ،إلخ

خط األساس
1,300

عدد أدوات التقييم/املراقبة التي جرى تطويرها أو تحديثها
ال ينطبق

ال ينطبق

الرقم املستهدف
2,090
التحليل السنوي التعليمي
الخاص بالنهج املتكامل
لالستجابة االنسانية يف سوريا
 12 ،أداة تحليل التعليم
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أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع اتصاالت الطوارئ
هدف القطاع  :1توفري خدمات اتصاالت سلكية والسلكية أمنية مشرتكة ،وخدمات االتصال الصويت ،وخدمات االتصال عرب البيانات ألطراف العمل اإلنساين،
يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
الرقم املستهدف

النشاط

املؤرش

دعم التعايف االجتامعي واالقتصادي للمشاريع متناهية الصغر والصغرية من خالل
املنح والقروض واستبدال األصول مع الرتكيز بشكل خاص عىل الفئات األكرث ضعفاً

عدد األشخاص املترضرين القادرين عىل الوصول إىل بنية تحتية أساسية واجتامعية وخدمات أفضل

5

تعرتف الحكومة السورية فقط بأطراف العمل اإلنساين الوطنية بوصفها منظامت غري حكومية قامت بتسجيلها واملوافقة عليها وقامت بإبالغ األمم املتحدة طبقا لذلك .وهذا الوصف ينطبق عىل جميع أطراف العمل اإلنساين عىل املستوى الوطني املشار إليها يف خطة االستجابة اإلنسانية بأكملها.

هدف القطاع  : ٢قيادة التنسيق وتبادل املعلومات بني الوكاالت يف مجال االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ لدعم االحتياجات التشغيلية
لألطراف اإلنسانية ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .3
النشاط

الرقم املستهدف

املؤرش

 1.2توفري منصة عرب اإلنرتنت لتبادل املعلومات والتنسيق

موقع إلكرتوين خاص بقطاع اتصاالت الطوارئ مع مرور آمن لألعضاء وبتحديثات منتظمة

موقع إلكرتوين متخصص

 2.2إعداد منتجات إدارة املعلومات وعقد اجتامعات تنسيقية يف مختلف
مناطق كامل سوريا

عدد منتجات إدارة املعلومات (خرائط ،تقارير أوضاع ،إلخ) التي يتم إنتاجها ومشاركتها عرب الربيد االلكرتوين،
وفرق املهام وعىل املوقع اإللكرتوين

24

 2.3قيادة عمليات التنسيق بني أطراف العمل االنساين لضامن تقديم خدمات
البيانات واالتصاالت األمنية

عدد االجتامعات التنسيقية العاملية واملحلية الخاصة بتنسيق قطاع اتصاالت الطوارئ التي يتم تنظيمها

20

هدف القطاع  :٣بناء قدرات أطراف العمل اإلنساين وتعزيز القدرة عىل ضامن سالمة املوظفني واألصول يف امليدان ،يتعلق باألهداف
االسرتاتيجية  1و .2
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النشاط

املؤرش

1.3توفري التدريب التقني األسايس واملتقدم للعاملني يف املجال اإلنساين ،عىل سبيل املثال
التدريب عىل االتصاالت الالسلكية

عدد العاملني يف املجال اإلنساين الذين تلقوا التدريب

 2.3تطوير طرق جديدة لتقديم التدريب التقني للعاملني يف امليدان

عدد الدورات التدريبية عىل اإلنرتنت املتاحة حسب الطلب من خالل موقع قطاع اتصاالت الطوارئ 1

 3.3نرش عاملني يف مجال الالسليك يف غرف الالسليك التابعة لعدد من الوكاالت لتعزيز سالمة
العاملني واألصول يف امليدان

الرقم املستهدف
150

سوريا – 31
األردن – 8

عدد عاميل الراديو الذين يتم نرشهم يف مناطق العمليات العامة

هدف القطاع  :٤تقديم املساعدة املستهدفة للمنظامت الوطنية غري الحكومية التي تثبت حاجتها للمساعدة يف مجال االتصاالت السلكية والالسلكية
بشكل يتجاوز قدراتها التنظيمية ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
الرقم املستهدف

النشاط

املؤرش

1.4إطالق مبادرة متويل رأس املال األويل ملساعدة أطراف العمل اإلنساين يف تعزيز قدراتهم
من خالل استخدام التكنولوجيا

عدد العاملني يف املجال اإلنساين الذين متت مساعدتهم لتعزيز قدراتهم من خالل استخدام
التكنولوجيا

٢

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع األمن الغذايئ والزراعة
هدف القطاع  :1تقديم قدرات االستجابة للطوارئ ،واملساعدة التي من شأنها إنقاذ الحياة وضامن استدامتها لألشخاص األكرث تأثراً باألزمة ،مبا يف ذلك
األشخاص ذوي االحتياجات املحددة ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

 1.1توفري استجابة طوارئ من خالل تقديم
مساعدات غذائية من خالل الطرق املناسبة
للوفاء باملتطلبات الغذائية الفورية لألشخاص
عدد األرس التي متت مساعدتها من خالل خطط االستجابة للطوارئ
املعرضني للخطر أثناء األزمات الحادة
عدد املنظامت التي خططت الستجابة طوارئ

 2.1ضامن استدامة املساعدات الغذائية
من خالل الطرق املناسبة لألشخاص األكرث
ضعفاً

عدد األشخاص الذين يحصلون عىل مساعدة كنسبة مئوية من العدد املخطط عن طريق
مختلف الطرق ،مبا يف ذلك املساعدات العينية ،مثل السالل الغذائية ،الطحني والخبز ،األموال
النقدية ،القسائم الرشائية ،وبرامج املساعدات الغذائية التكميلية
عدد األشخاص الذين يحصلون عىل الخبز املدعوم (دعم املخابز – الهدف االسرتاتيجي رقم 3
كمية الغذاء/قيمة األموال والقسائم التي يحصل عليه املستفيدون/األرس (والنسبة مقارنة
)بالسلة الغذائية
التحسن يف مؤرش معدل استهالك الغذاء عىل مدى فرتة املساعدة بالنسبة لألرس املستهدفة/
التي متت مساعدتها ،نتيجة/مؤرش اسرتاتيجية التكيف املحسن

عدد األشخاص املحتاجني
 1.2مليون شخص (سنوياً)

 6.3مليون شخص

خط األساس
ال ينطبق
 %40من األرس نتيجتها
متدنية عىل مؤرش
معدل استهالك الغذاء
يف 2015
مؤرش اسرتاتيجية
التكيف  36يف 2015

الرقم املستهدف
 1.2مليون شخص
(التوقع املقدر لعام
)2016
) 6.3مليون شخص (شهريا
تقليل نسبة األرس التي تتم
مساعدتها والتي كانت
نتيجتها عىل مؤرش معدل
استهالك الغذاء إىل %30
تخفيض مؤرش اسرتاتيجية
التكيف إىل 25
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هدف القطاع  :٢دعم سبل العيش يف املجتمعات واألرس املتأثرة من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي ،وحامية املعدات اإلنتاجية ،وإعادة تشغيل أو إنشاء أنشطة
مدرة للدخل للحد من آليات التأقلم السلبية أو التي ال ميكن الرجوع عنها ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .٣
عدد األشخاص املحتاجني

النشاط

املؤرش

 1.2توزيع املواد الزراعية ،مثل البذور
واألسمدة واملبيدات الحرشية واملعدات

عدد األرس التي تم تزويدها مبواد زراعية كنسبة من الطرق املخططة (عينية،
نقدية أو قسائم)
كمية البذور املوزعة حصب املحصول (الحبوب ،درنة ،البقوليات ،الخضار)
عدد الهكتارات/الدومنات املزروعة باملحاصيل
نتيجة مؤرش اسرتاتيجية التكيف املحسن

 2.2دعم إنتاج الغذاء منزلياً مثل (البستنة،
الدجاج الب ّياض ،وحدائق السوق)

عدد األرس التي تم تزويدها مبجموعات دعم اإلنتاج املنزيل كنسبة من الطرق
املخططة (عينية ،نقدية أو قسائم)
نسبة األرس التي متت مساعدتها والتي حققت نتيجة أفضل يف التنوع الغذايئ

عدد األرس التي تم تزويدها بأصول كنسبة من الطرق املخططة (عينية ،نقدية أو
قسائم)
 3.2دعم بناء األصول وحاميتها (الرثوة
)الحيوانية الصغرية وتوزيع أعالف الحيوانات عدد الحيوانات املوزعة كنسبة من العدد املخطط
كمية األعالف املوزعة للعائالت املستفيدة بالطن املرتي

الرقم املستهدف

خط األساس

 230,000أرسة
مؤرش اسرتاتيجية التأقلم
 36يف 2015
 %33من األرس سجلت
نتيجة متدنية أو
متوسطة عىل مؤرش
تنوع الغذاء يف 2015

ال ينطبق

تخفيض مؤرش اسرتاتيجية التكيف
إىل 25
 100,000أرسة
تخفيض عدد األرس التي سجلت
نتيجة متدنية أو متوسطة عىل مؤرش
تنوع الغذاء كنسبة من عدد األرس
التي متت مساعدتها إىل 25

ال ينطبق

ال ينطبق

 90,000أرسة

 4.2الدعم البيطري ،مثل توفري خدمات
الصحة الحيوانية مثل أدوية الحيوانات،
والتدريب عىل خدمات الطب البيطري

عدد مريب الحيوانات الذين متت مساعدتهم والحيوانات التي تم تلقيحها ومعالجتها
كنسبة من املخطط
عدد األمراض املتفشية التي تم تسجيلها يف املناطق التي تغطيها العالجات

ال ينطبق

ال ينطبق

 200,000أرسة

 5.2األنشطة املدرة للدخل (إنتاج املوارد/
معالجة الغذاء أو املوارد)

عدد األرس التي تم دعمها من خالل أنشطة مدرة للدخل كنسبة من الطرق
املخططة (عينية ،نقدية أو قسائم)
عدد الدورات التدريبية املهنية التي تم توفريها كنسبة من املخطط
عدد الرشكات الصغرية التي تم تأسيسها كنسبة من املخطط
تحسني النتيجة عىل مؤرش استهالك الغذاء عىل مدى فرتة املساعدة لألرس
املستهدفة/التي متت مساعدتها

ال ينطبق

 %40من األرس سجلت  100,000أرسة
تقليل نسبة األرس التي تتم
نتيجة متدنية عىل
مؤرش استهالك الغذاء يف مساعدتها ذات النتيجة املتدنية
عىل مؤرش استهالك الغذاء إىل %30
2015
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دقيق القمح/الخبز الذي يوزع خارج سالل الطعام يعترب مواد منفصلة

هدف القطاع  :٣تعزيز القدرات لتقديم الخدمات األساسية للمجتمعات املحلية املتأثرة ودعم إعادة تأهيل البنى التحتية اإلنتاجية ،يتعلق باألهداف
االسرتاتيجية  1و .٢
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

 1.3تأسيس/تطوير/تعزيز الهياكل
والقدرات لتقديم الخدمات األساسية
للمجتمعات املحلية املتأثرة (األمن
الغذايئ ،والزراعة والرثوة الحيوانية)

عدد الفنيني الذين يتلقون التدريب كنسبة من املخطط
عدد الخدمات األساسية املدعومة كنسبة من املخطط
عدد املجتمعات التي تتم خدمتها كنسبة من املخطط
عدد األرس املستفيدة من الخدمة

ال ينطبق

 2.3دعم إعادة تأهيل البنى التحتية
االقتصادية ذات الصلة (القنوات ،وأنظمة
الري ،واألسواق ،ومنشآت التخزين،
واملخابز ،إلخ) من خالل مختلف الطرق

عدد األرس/املجتمعات التي تتم خدمتها عن طريق البنى التحتية التي متت إعادة تأهيلها
عدد األرس املنخرطة يف إعادة التأهيل من خالل مختلف الطرق كنسبة من املخطط
عدد األرس املدعومة من خالل املال مقابل العمل أو املال مقابل املساعدة كنسبة من املخطط
عدد املخابز املدعومة كنسبة من املخطط
كمية الخبز املدعوم املنتج بالطن املرتي

ال ينطبق

خط األساس
ال ينطبق

ال ينطبق

الرقم املستهدف
 200,000أرسة

 200,000أرسة

هدف القطاع  :٤تحسني نوعية االستجابة القامئة عىل األدلة ،وبناء القدرات والتنسيق القوي مع قطاع األمن الغذايئ والزراعة وبني مختلف القطاعات ،يتعلق
باألهداف االسرتاتيجية  1و  ٢و .٣
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

عدد اجتامعات لجان التقييم الفرعية يف مختلف املراكز
واملنظامت الدولية غري الحكومية واملنظامت الجنوبية غري
الحكومية
 1.4يتمتع رشكاء األمن الغذايئ بنهج
موحد تجاه التقييامت ،وتحليل البيانات
واملراقبة لتطوير قاعدة أدلة قوية
لتخطيط االستجابات

تحديث أدوات التقييم ونرش املعلومات بشكل متكرر
مؤرشات موحدة لتحليل البيانات املقارنة يف مختلف
التقييامت
مجموعة عمل قطاع األمن الغذايئ حول تحليل كامل سوريا
وتنسيقه

الرقم املستهدف
تحديثات ربعية حول وضع األمن الغذايئ ،وتحديد
األرقام وشدتها

ال ينطبق

 8تقييامت أمن غذايئ
فردية يف  2015وفقاً
لسجل التقييامت

إجراء تقييمني عىل مستوى الدولة خالل 2016
 12تحديثاً عىل مستوى الدولة ملراقبة األسعار يف
2016
تعزيز قدرات تحليل البيانات ضمن النطاق/القطاع
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النشاط

عدد األشخاص املحتاجني

املؤرش
مشاركة جميع الرشكاء للمعلومات من كافة املراكز

عىل  2.4Wsتحديث قاعدة بيانات 4
النهج املتكامل لالستجابة اإلنسانية يف
سوريا بشكل دوري من خالل الرشكاء،
وتوقع الخطط عىل أساس ربعي

تحليل شهري لالستجابة/الفجوة يف مختلف املراكز وعىل نطاق
كامل سوريا

ال ينطبق

الرقم املستهدف

خط األساس
 37رشيكاً يسهمون يف قاعدة
عىل النهج Wsبيانات 4
املتكامل لالستجابة اإلنسانية
يف سوريا شهرياً
توقعات لشهر قادم من مركز
واحد فقط

عدد تصنيفات  /توصيفات الشدة التي تدعم وضع خطط
الطوارئ املشرتكة ذات الرتكيز الجغرايف

تبليغ  %100من الرشكاء مبا يف ذلك التبليغ بعدم
وجود أنشطة
توقعات لألشهر الثالثة املقبلة ومن جميع املراكز
عدد الرشكاء الجدد الذين يستخدمون املعايري املوحدة

 3.4االستهداف عىل أساس معايري التعرض
للخطر املوحدة

منهجية استهداف عامة لقطاع األمن الغذايئ

ال ينطبق

 4.4بناء القدرات

تدريب الرشكاء عىل مهارات مثل تصميم مقرتحات مشاريع،
وإدارة دورة املشاريع
عدد الرشكاء الوطنيني الذين يتم تدريبهم يف أقل الظروف
تحضريا ً وإجراءات االستجابة/املراقبة

ال ينطبق

 5.4التنسيق متعدد القطاعات حول
القضايا الرئيسية ،مبا يف ذلك التقييامت،
واملراقبة واالستهداف

عدد املبادرات متعددة القطاعات التي تم تنفيذها

ال ينطبق

 6.4منصة لجميع مبادرات التعلم
املتعددة ،مثل املراقبة ونقل الطرق ،مثل
االستجابة القامئة عىل األموال النقدية،
وتعميم الحامية ،وضامن استجابة
إنسانية مالمئة من خالل طلب ردود
األفعال من األشخاص املتأثرين ومعالجة
املخاوف حول االستجابة

عدد أوراق املوقف االستشارية واملشورة املقدمة
عدد املنظامت التي تتبنى مبادرات التعلم املتعددة
عدد متارين اإلصغاء للقطاعات التي يتم تنفيذها

ال ينطبق

زيادة عدد األشخاص األكرث عرضة للخطر الذين
يحصلون عىل املساعدة
عدد الرشكاء الذين يتم تدريبهم

 5خطط طوارئ للقطاعات
نوع الرشكاء الذين يتم تدريبهم
يف 2015
عدد خطط الطوارئ واملناطق/األرس التي تم تغطيتها

ال ينطبق

خطة االستعداد لفصل الشتاء متعددة القطاعات لعام
2016

ال ينطبق

( 2تعميم الحامية وضامن
استجابة إنسانية مالمئة من
خالل طلب ردود األفعال
من األشخاص املتأثرين
ومعالجة املخاوف حول
االستجابة)

إجراء دراستني عىل األقل حول مواقف كامل سوريا
والجدوى إلرشاد الرشكاء
دمج  %80عىل األقل من الرشكاء يف قوائم تعميم
الحامية وضامن استجابة إنسانية مالمئة من خالل
طلب ردود األفعال من األشخاص املتأثرين ومعالجة
املخاوف حول االستجابة
إجراء مترين إصغاء للقطاعات عىل األقل

11. 54
أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع الصحة

هدف القطاع  :1تقديم مساعدات إلنقاذ الحياة وضامن استدامتها لألشخاص املترضرين ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

الرقم املستهدف

تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية ،مبا يف ذلك صحة األطفال والصحة النفسية
تعزيز رعاية املصابني بالصدمات والجروح
تقديم األدوية واملستلزمات األساسية
تعزيز تقديم خدمات إعادة التأهيل عىل مستوى املنشأة
دعم خدمات التطعيم
تعزيز وتوسيع نطاق نظام مراقبة األمراض املعدية
تقديم خدمات التوليد يف الحاالت الطارئة ورعاية األطفال حديثي الوالدة يف املنشآت الصحية
دعم خدمات الصحة النفسية عىل مستوى املنشأة
تعزيز إدارة عالج األمراض غري املعدية والوقاية منها

 10,981,587 )1مليون )( 13,000,000 )1إجراء طبي

 )1عدد اإلجراءات الطبية*
 )2عدد العالجات املوزعة

21,351,787 )2

21,000,000)2

 )3عدد األطفال الذين تقل أعامرهم
عن سنة الذين يغطيهم اللقاح الثاليث
«الدفترييا والكزاز والسعال الدييك»

190,000 )3

%80 )3

%80 )4

%90 )4

150 )5

250 )5

 )4نسبة مواقع الرصد التي تقدم
تقارير مراقبة أسبوعية
 )5عدد املنشآت الصحية التي توفر
خدمات التوليد يف الحاالت الطارئة
ورعاية األطفال حديثي الوالدة يف
املنشآت الصحية

)( 11,350,000شخص

تعزيز نظام اإلحالة
العدد اإلجاميل قائم عىل أساس )1 :االستشارات (استشارات العيادات الخارجية حول الرعاية الصحية األولية واملستشفيات ،مبا يف ذلك خدمات الوصول واستشارات الصحة النفسية وحاالت اإلحالة)  )2عدد حاالت الصدمة املدعومة  )3عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املدعومني  )4حاالت الوالدة
التي تتم عن طريق قابالت ماهرات.

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

هدف القطاع  :٢تعزيز التنسيق يف القطاع الصحي وأنظمة املعلومات الصحية لتعزيز االستجابات التي من شأنها إنقاذ الحياة لألشخاص املحتاجني ،مع
الرتكيز عىل تعزيز الحامية وزيادة الوصول إىل الخدمات الصحية ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و  ٢و .٣
النشاط

عدد األشخاص املحتاجني

املؤرش

الرقم املستهدف

خط األساس

 2.1عقد االجتامعات التنسيقية بشكل دوري عىل مستوى املركز وكامل سوريا للحد من تضارب املناطق املتداخلة،
وتحديد الفجوات والجهود التعاونية بني املراكز الخمسة لتعزيز الوصول إىل املناطق التي يصعب الوصول إليها واملواقع
املدرجة يف قرار مجلس األمن الدويل رقم  ،2191 ،2165 ،2139كام يتم تحديثها عن طريق األمم املتحدة
 2.2جهود الحامية الرئيسية خالل وضع الربامج الصحية من خالل املنتديات التنسيقية والتدريب/ورش العمل مع
الرشكاء يف القطاع الصحي
 3.2إطالق أنظمة املعلومات الصحية عىل مستوى القطاع/مجموعة العمل

عدد االجتامعات بني املراكز
املتعددة التي يتم عقدها

8

12

 4.2تخطيط الطوارئ واالستعداد املشرتك بني املراكز الخمسة
 5.2التقييم الرسيع ألوضاع الطوارئ وتصميم استجابات رسيعة

هدف القطاع  :٣دعم صمود املجتمع والقدرات املؤسسية واالستجابة من خالل متكني املجتمعات واألطراف الوطنية ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .٢
املؤرش

النشاط

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

خط األساس

 1.3تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية وإعادة تدريبهم وتعزيز قدراتهم
 2.3تدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف املجتمع

300

 )1عدد املنشآت التي تم إعادة تأهيلها أو تعزيزها

 3.3إعادة تأهيل وتعزيز املنشآت الصحية ،مبا يف ذلك األبنية ،واملعدات/
املستلزمات ،لتوفري بيئات سليمة وآمنة لتقديم الخدمات الصحية

26,236

 4.3بناء قدرات املنظامت الوطنية غري الحكومية واملؤسسات الصحية لدعم
القيادات السورية للقطاع السوري

 )2عدد العاملني يف مجال الرعاية الصحة الذين تم تدريبهم

30,000

 3.5نرش الوحدات الطبية املتنقلة لالستجابة الطارئة

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع الخدمات اللوجستية
هدف القطاع  :1تقديم قدرات االستجابة للطوارئ ،واملساعدة التي من شأنها إنقاذ الحياة وضامن استدامتها لألشخاص األكرث تأثراً باألزمة ،مبا يف ذلك
األشخاص ذوي االحتياجات املحددة ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

 )1.1الخدمات اللوجستية االعتيادية (مثل النقل االعتيادي ،تخزين الوقود للطوارئ،
)والقوافل اإلنسانية ،والتخزين ،والنقل الجوي الطارئ ،ودعم التنسيق/الشحن العابر

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

خط األساس

عدد املنظامت التي تتم مساعدتها

ال ينطبق

ال ينطبق

20

نسبة طلبات الخدمات اللوجستية التي يتم تنفيذها

ال ينطبق

ال ينطبق

%95

عدد القوافل لكل شهر (املتوسط الشهري)

ال ينطبق

ال ينطبق

4

عدد حاالت النقل الجوي الطارئ التي يتم تنفيذها

ال ينطبق

ال ينطبق

5

عدد مراكز التنسيق العابر للحدود/والشحن العابر العاملة

ال ينطبق

ال ينطبق

3

هدف القطاع  :٢املحافظة عىل التنسيق اللوجستي وإدارة املعلومات عىل املستوى اإلقليمي بني الوكاالت والخاص مببادرة «كامل سوريا» لدعم العاملني يف
املجال اإلنساين ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .٣
عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

الرقم املستهدف

النشاط

املؤرش

 1.2إنشاء منصة لتبادل املعلومات اللوجستية والتنسيق

عدد االجتامعات التنسيقية التي تعقد

40

عدد منتجات إدارة املعلومات التي يتم إنتاجها وتبادلها

عدد منتجات إدارة املعلومات التي يتم إنتاجها وتبادلها

50

55

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

هدف القطاع  :٣تعزيز قدرات العاملني يف مجال الخدمات اإلنسانية من خالل دورات تدريبية خاصة بالقطاع اللوجستي ورشاء املعدات الرضورية ،يتعلق
باألهداف االسرتاتيجية  1و .٢
النشاط

املؤرش

1.3عقد دورات تدريبية خاصة بالقطاع اللوجستي

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

خط األساس

عدد الدورات التدريبية الخاصة بالقطاع اللوجستي التي يتم تنفيذها

5

عدد العاملني يف قطاع الخدمات اإلنسانية الذين يتم تدريبهم

100

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع التغذية
هدف القطاع  :1تعزيز خدمات التغذية الوقائية للفئات األكرث ضعفاً التي تحتاج الستجابة إنسانية ،مع الرتكيز عىل مامرسات التغذية املثالية املناسبة للرضع
وصغار األطفال ومبادرات املغذيات زهيدة املقدار والتغذية املثالية لألم ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

خط األساس

 .1تعزيز مامرسات التغذية املناسبة للرضع وصغار األطفال
 1.1تقديم اإلرشاد يف املرافق الصحية واملجتمع للتوعية
بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية
 2.1بناء قدرات العاملني يف مجال الصحة عىل املامرسات
املتعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال املناسبة لتقديم الدعم
واالستشارة

11. 56

عدد النساء الحوامل واملرضعات الاليت تلقني استشارات حول التغذية
املناسبة للرضع وصغار األطفال
عدد جلسات التوعية املتعلقة بالتغذية املناسبة للرضع وصغار األطفال
التي أجريت
عدد العاملني يف مجال الصحة (ذكور /إناث) املدربني عىل تغذية الرضع
وصغار األطفال والذين يقومون بتقديم الدعم واإلرشاد

1,331,841

1008

86,814

266,368

9,842

19,200

1,000

301

 2.1توفري مكمالت املغذيات زهيدة املقدار من خالل شبكة
الرعاية الصحية والحمالت واألنشطة املجتمعية املتعلقة بالغذاء
والتغذية
عدد الفتيان والفتيات ممن ترتاوح أعامرهم بني ( 59-6شهرا ً) الذين
حصلوا عىل مغذيات زهيدة املقدار متعددة
 2.1توفري مكمالت املغذيات زهيدة املقدار للنساء واألطفال

 2.2.1توفري مكمالت فيتامني (أ) من خالل املرافق الصحية
(بشكل روتيني) ومن وخالل الحملة
 )3.2.1توزيع /توفري املكمالت الغذائية التي تعتمد عىل
الدهون للنساء واألطفال ملدة  4أشهر من خالل املرافق
الصحية ،إىل جانب توزيع املواد الغذائية ومنارصة/تعزيز
الجهود الداعية للتنويع الغذايئ

عدد النساء الحوامل واملرضعات الاليت حصلن عىل مغذيات زهيدة
املقدار مبا يف ذلك حمض الفوليك والحديد ملدة  6أشهر ومغذيات
زهيدة املقدار متعددة
)عدد املرضعات الاليت حصلن عىل مكمالت فيتامني (أ

1,830,499

437,823

1,331,841

15,914

665,921

282

عدد الفتيان والفتيات ممن ترتاوح أعامرهم بني ( 59-6شهرا ً) الذين
)حصلوا عىل مكمالت فيتامني (أ

1,830,499

عدد الفتيان والفتيات ممن ترتاوح أعامرهم بني ( 59-6شهرا ً) الذين
حصلوا عىل مكمالت غذائية تعتمد عىل الدهون ملدة  4أشهر مبا يف ذلك
البسكويت عايل الطاقة

1,830,499

إنقاذ األرواح وتخفيف املعاناة وزيادة فرص الحصول عىل االستجابة اإلنسانية للفئات األكرث ضعفاً وذوي االحتياجات الخاصة .
تعزيز الحامية من خالل تعزيز احرتام القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان من خالل توفري مساعدات نوعية منضبطة وخدمات وجهود منارصة
يستند خط األساس عىل أداء قطاع التغذية لغاية  30أيلول/سبتمرب 2015
يندرج ما نسبته  ٪20من مجموع النساء الحوامل واملرضعات ضمن األشخاص املحتاجني
يقوم كل واحد من املرافق الداعمة لعمليات الرصد ذات األولوية والبالغ عددها  200مرفق بعقد  4جلسات يف الشهر لألطفال ممن تقل أعامرهم عن  12شهرا ً
 70عامالً يف مجال الصحة لكل محافظة
تغطية ما نسبته  ٪50من األطفال ممن ترتاوح أعامرهم من  59-6شهرا ً .ميثل األطفال ممن ترتاوح أعامرهم  59-6شهرا ً ما نسبته  ٪90من األطفال دون سن الـ  5سنوات
تغطية  %10من إجاميل النساء الحوامل واملرضعات املحتاجات
متثل النساء املرضعات  ٪50من عدد النساء الحوامل واملرضعات ،حيث يتعني استهدافهن بنسبة تغطية تصل إىل 10٪
تغطية ما نسبته  ٪90من األطفال ممن ترتاوح أعامرهم من  59-6شهرا ً .ميثل األطفال ممن ترتاوح أعامرهم  59-6شهرا ً ما نسبته  ٪90من األطفال دون سن الـ  5سنوات
تغطية  ٪50من األطفال  6ممن ترتاوح أعامرهم  59-6شهرا ً
دعم صمود املجتمعات املحلية املترضرة واألرس من خالل االستجابة اإلنسانية عرب حامية واستعادة سبل كسب املعيشة ،مام يتيح الوصول إىل الخدمات األساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية االجتامعية واالقتصادية
العاملون يف املجال الصحي لكل منطقة
تغطية  %10إلجاميل النساء الحوامل واملرضعات املحتاجات
تغطية  %40لألطفال بأعامر  59-6شهرا ً .ميثل األطفال ممن ترتاوح أعامرهم  59-6شهرا ً ميثلون  %90من جميع األطفال دون سن ال 5سنوات
 %30من إجاميل  26,000حالة سوء تغذية حاد (أي مبضاعفات أو بدون مضاعفات)

1,600,000

915,249

915,249
133,184
66,592
1,647,449

556,427

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

هدف القطاع  :٢تحسني فرص الحصول عىل خدمات تغذية عالجية نوعية من خالل عملية تحديد منهجية وإحالة وعالج حاالت سوء التغذية الحاد وفقاً
للمعايري الدولية ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .٣
النشاط

املؤرش

 1.2تدريب /توجيه أصحاب املصلحة
حول املبادئ التوجيهية الخاصة بإدارة
املجتمع لسوء التغذية الحاد

عدد العاملني الصحيني (ذكور  /إناث) املدربني عىل املبادئ التوجيهية الخاصة بإدارة املجتمع لسوء
التغذية الحاد

 2.2الفحص الخاص بسوء التغذية يف
املرافق الصحية واملجتمع

 3.2عالج األطفال املصابني بسوء
التغذية الحاد

خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

1,000

741

عدد النساء الحوامل واملرضعات الاليت خضعن لفحص سوء التغذية

1,331,841

651,625

732,200

عدد الفتيان والفتيان ممن ترتاوح أعامرهم بني  59-6شهرا ً الذين خضعوا لفحص سوء التغذية

1,830,499

44,762

133,184

عدد الفتيان والفتيان ممن ترتاوح أعامرهم بني  59-6شهرا ً والذين عولجوا من سوء تغذية حاد جدا ً

26,090

3,196

7,827

عدد الفتيان والفتيات ممن ترتاوح أعامرهم بني  59-0شهرا الذين كانوا يعانون من سوء تغذية شديد
مرتافق مبضاعفات صحية وتم معالجتهم

2,609

220

783

عدد الفتيان والفتيان ممن ترتاوح أعامرهم بني  59-6شهرا ً والذين عولجوا من سوء تغذية حاد متوسط

60,599

9,356

18,180

عدد النساء الحوامل واملرضعات الاليت عولجن من سوء تغذية حاد متوسط

79,910

982

7,991

جميع حاالت سوء التغذية املعتدل التي تعاين من مضاعفات طبية والتي تقدر نسبتها بحوايل  %10من حاالت سوء التغذية الحاد
 %30من إجاميل حاالت سوء التغذية املعتدل من بني  60,000طفل
 %10 .36من إجاميل حاالت سوء التغذية املعتدل للنساء الحوامل واملرضعات ()80,000ن

هدف القطاع  :٣تعزيز تحليل الوضع التغذوي باستخدام أدوات قياسية لالستجابة ومنهجيات الفحص لألطفال والنساء ،يتعلق باألهداف
االسرتاتيجية  1و .٢
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

خط األساس

الرقم املستهدف

 1.3تيسري جمع وتوحيد البيانات املصنفة حسب السن والجنس (حيثام أمكن
ذلك) للفحوص الخاصة بالتغذية والتي أجريت يف املرافق الصحية

عدد املرافق الصحية املجهزة والتي تعمل بشكل منتظم عىل
تقديم البيانات املتعلقة بفحوصات التغذية

200

120

200

 2.3إجراء تقييامت رسيعة/وفق
منهجية سامرت لوضع التغذية عىل مستوى املحافظة

عدد التقييامت الرسيعة لوضع التغذية والتي أجريت عىل
مستوى املحافظة

14

11

13

 3.3تعزيز قدرات العاملني يف املجال الصحي حول التقييامت الرسيعة لوضع
التغذية

عدد العاملني (ذكور /إناث) الذين تدربوا عىل أجراء التقييامت
الرسيعة لوضع التغذية

140

50

130

هدف القطاع  :٤تشجيع وتعزيز استجابة تغذية متكاملة ومناسبة ومنسقة يف الوقت املالئم من خالل نهج متعدد القطاعات لتحقيق أقىص قدر من
النتائج املرجوة من تقديم خدمات التغذية ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .٢
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

 1.4الحفاظ عىل القدرات الوطنية وما دون الوطنية للتنسيق قطاع/مجموعة
التغذية وإدارة املعلومات من أجل االستجابة املتكاملة
حول استجابة التغذية ألغراض  2.4Wالتعزيز املنتظم ملصفوفة قاعدة بيانات 4
تحليل التغطية/الفجوات حول االستجابة واملنارصة مع القطاعات األخرى

خط األساس

الرقم املستهدف

عدد منصات التنسيق التابعة للقطاعات  /املجموعات التي
تعمل

4

3

4

الشهرية الخاصة بالنهج Wتعزيز مصفوفة قاعدة بيانات 4
املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا حول استجابة التغذية

)( 12شهرياً

)( 12شهرياً

)( 12شهرياً

 70عامل يف مجال الصحة لكل محافظة
تغطية  %10من إجاميل النساء الحوامل واملرضعات املحتاجات
.تغطية ما نسبته  ٪90من األطفال ممن ترتاوح أعامرهم من  59-6شهرا ً .ميثل األطفال ممن ترتاوح أعامرهم  59-6شهرا ً ما نسبته  ٪90من األطفال دون سن الـ  5سنوات
) ٪30من حاالت سوء التغذية الحاد جدا ً البالغة ( 26,000مع مضاعفات صحية أو بدونها
جميع حالة سوء التغذية الحاد جدا ً املرتافقة مع مضاعفات صحية والتي تقدر بـ  ٪10من هدف حاالت سوء التغذية الحاد جدا ً
 ٪30من مجمل حاالت سوء التغذية الحاد املتوسط البالغة  60,000طفل
 ٪10من مجموع حاالت النساء الحوامل واملرضعات املصابات بسوء التغذية الحاد املتوسط والبالغ عددهن ()80,000
 10عاملني لكل محافظة
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أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع املأوى واملواد غري الغذائية
هدف القطاع  :1توفري املأوى الرامي إلنقاذ أرواح الناس ودعم املواد غري الغذائية ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية .1
املؤرش

النشاط
 1.1توفري مستلزمات املأوى يف حاالت الطوارئ و /أو مواد  /أدوات البناء للأموي
الخاصة أو املشرتكة (عينية ،نقدية ،قسائم ،الخ)
 2.1تقديم مأوى يف حاالت الطوارئ  /مؤقت (مثل الخيام)
 3.1إعادة تأهيل مساحات املأوي يف حاالت الطوارئ يف املراكز جامعية ،املواقع
العشوائية وما إىل ذلك (العينية ،النقدية ،القسائم ،اإلصالح املادي ،الخ)

خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف
5,800,000

عدد األشخاص الذين تلقوا مساعدة تتعلق
بتأمني مأوى يف حاالت الطوارئ

ذكور2,900,000 :
إناث2,900,000 :

 4.1تقديم مساعدات املواد غري الغذائية (العينية ،النقدية ،القسائم  ،الخ)

هدف القطاع  : ٢تعزيز زيادة أمن السكن ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية .2
النشاط

املؤرش

 1.2عدد األشخاص الذين قدمت لهم مساعدة/معلومات تتعلق بحقوق
السكن واألرايض واملمتلكات

 1.1.2توفري املعلومات و/أو االرشاد املتعلق بحقوق
السكن واألرايض واملمتلكات

خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف
120,000
ذكور60،000 :
إناث60,000 :

هدف القطاع :٣املساهمة يف تعزيز صمود ومتاسك املجتمعات واألرس من خالل تحسني البنى التحتية العامة الخاصة بالسكن واملجتمع،
يتعلق باألهداف االسرتاتيجية .3
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النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

 1.3دعم مالك العقار /املستأجرين إلصالح /إعادة تأهيل مساكنهم بشكل
مستدام من خالل توفري (املواد ،النقد ،القسائم ،النقد لقاء العمل ،التوظيف
املحيل ،الخ)

 )1.3عدد الناس الذين تم مساعدتهم من ناحية توفري
حلول مأوى دائم

150

 2.3إعادة تأهيل الهياكل املجتمعية والبنية التحتية العامة من خالل توفري
(املواد ،النقد ،القسائم ،النقد لقاء العمل ،التوظيف املحيل ،الخ)

 )2.3عدد األشخاص املستفيدين من عملية تحسني املجتمع
 /البنية التحتية العامة

 3.3تدريب أصحاب املصلحة عىل املهارات والقدرات الهادفة لتعزيز الصمود  )3.3عدد األشخاص الذين تم تدريبهم عىل املهارات
املتعلقة باملأوى/املواد غري الغذائية
من ناحية املأوى/املواد غري الغذائية

خط األساس

الرقم املستهدف
580,000
ذكور290,000 :
إناث290,000 :

1
سوريا – 31
األردن – 8

أهداف ومؤرشات واألرقام املستهدفة لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة
هدف القطاع  :1املحافظة عىل أنظمة املياه والرصف الصحي املستدامة و  /أو إصالحها لتحسني الصحة العامة ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .2
خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

النشاط

املؤرش

 1.1إصالح  /إعادة تأهيل /تعزيز شبكات
املياه

العدد املقدر لألشخاص املستفيدين من إصالح /إعادة تأهيل /توسعة شبكات املياه

 2.1توفري الدعم لعمليات التشغيل
والصيانة

العدد املقدر لألشخاص املستفيدين من توفري الدعم لعمليات التشغيل والصيانة

14,754,693

 3.1توفري الدعم ألنظمة معالجة مياه
الرصف الصحي

العدد املقدر لألشخاص املخدومني بأنظمة معالجة مياه الرصف الصحي

6,220,498

 4.1توفري الدعم إلدارة النفايات الصلبة

العدد املقدر لألشخاص املخدومني بأنظمة إدارة النفايات الصلبة

3,179,122

6,500,000

الرقم املستهدف
13,203,506

هدف القطاع  :٢تتلقى معظم الفئات األكرث ضعفاً مساعدات إلنقاذ األرواح تهدف إىل خفض معدالت اإلصابة باألمراض املتعلقة باملياه والرصف الصحي
والنظافة ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .٣
النشاط

املؤرش

خط األساس

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

 1.2توفري فرص الحصول عىل املواد غري
الغذائية األساسية املتعلقة بخدمات املياه
والرصف والنظافة

العدد املقدر لألشخاص القادرين عىل الحصول عىل املواد غري الغذائية أساسية متعلقة
بخدمات املياه والرصف والنظافة

9,660,000

0

4,460,553

 2.2توفري فرص الحصول عىل مرافق
وخدمات تهدف إلنقاذ األرواح/طارئة
متعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة

العدد املقدر لألشخاص املستفيدين من فرص الحصول عىل مرافق وخدمات هدفها إنقاذ
األرواح /طارئة متعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة

12,130,341

0

5,828,288

القسم الثالث :املالحق  /األهداف واملؤرشات واألرقام املستهدفة

عدد األشخاص املحتاجني

النشاط

املؤرش

 3.2وضع خطط لسالمة املياه وتحسني
النظافة من خالل أنشطة التعبئة
املجتمعية

العدد املقدر لألشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل أنشطة التعبئة املجتمعية تهدف إىل
وضع خطط لسالمة املياه وتحسني النظافة

 4.2مكافحة ناقالت األمراض

العدد املقدر لألشخاص املستفيدين من الجهود املتعلقة مبكافحة ناقالت األمراض

 5.2بناء القدرات وتوفري التدريب الفني
املتعلق بخدمات املياه والرصف الصحي
والنظافة

العدد املقدر ألطراف العمل اإلنساين الوطنية والسلطات املتلقية لخدمات بناء القدرات
وتوفري التدريب الفني املتعلق بخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة

12,130,341

الرقم املستهدف

خط األساس
0

7,320,691

0

3,416,440
2091

0

هدف القطاع  :٣تحسني هياكل التنسيق يف النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا ،يتعلق باألهداف االسرتاتيجية  1و .٢
النشاط

املؤرش

عدد األشخاص املحتاجني

الرقم املستهدف

خط األساس

 1.3إنتاج خرائط تحليلية شهرية

عدد مجموعات الخرائط التحليلية الشهرية الخاصة بالنهج
املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا

0

12

 2.3إجراء وتحليل تقييامت تحدد االحتياجات محددة القطاع

عدد تقييامت تحديد االحتياجات محددة القطاع التي تم
إجراؤها وتحليلها

0

2

 3.3تشغيل مجموعات عمل قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة
ضمن النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا

عدد مجموعات العمل العاملة الخاصة بالقطاعات الرشيكة
لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة ضمن النهج املتكامل
لالستجابة االنسانية يف سوريا

3

3

59
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لقد تم إعداد هذه الوثيقة نيابة عن فريق العمل اإلنساين القطري والرشكاء.
تقدم هذه الوثيقة الفهم املشرتك للفريق القطري اإلنساين لألزمة ،مبا يف ذلك االحتياجات اإلنسانية امللحة ،وتعكس تخطيط الفريق املشرتك لالستجابة اإلنسانية.
إن التوصيف املستخدم وعرض املادة يف هذا التقرير ال يعربان عن أي رأي مهام كان لفريق العمل اإلنساين القطري والرشكاء فيام يخص الوضع القانوين ألي بلد أو أراض أو مدينة
أو منطقة أو لسلطاتها ،كام ال يتعلق بأي تعيني لحدودها.

www.unocha.org/syria
www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria
@OCHASyria

