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آذار/مارس 2017
الصورة :أنقذوا األطفال/عامر الشامي

الجمهورية العربية
الســـــورية

خطة االستجابة اإلنسانية

في لمحة*

* تم تطوير اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية ( )HNOمن قبل وكاالت األمم المتحدة والشركاء وهي تدعم خطة االستجابة اإلنسانية لعام  .2017وقد عبرت الحكومة السورية عن تحفظاتها بشأن
بعض النتائج التي توصلت إليها اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية .وينطبق هذا على جميع أجزاء الوثيقة.

الهدف االستراتيجي 1

األكثر ضعفاً

أشخاص بحاجة للمساعدة

تقديم المساعدة
اإلنسانية المنقذة
للحياة إلى األشخاص

الهدف االستراتيجي 2
تعزيز الوقاية من مخاطر
الحماية والتخفيف من
آثارها ،واالستجابة
الحتياجات الحماية من خالل دعم
بيئة الحماية في سوريا عن طريق
تعزيز تطبيق القانون الدولي والقانون
اإلنساني الدولي وقانون حقوق
اإلنسان ومن خالل المساعدة ذات
الجودة العالية والقائمة على مبادئ
العمل اإلنساني

الهدف االستراتيجي 3
زيادة القدرة على
الصمود وسبل كسب
العيش وإمكانية حصول
المتضررين على الخدمات األساسية

االستجابة التشغيلية :متوسط وصول القطاعات

13.5

مليون

اﻟﺮﻗﺔ

أشخاص مستهدفون

9

٠

مليون

٣-١
٦-٤
٩-٧

مساعدة مباشرة

١

ﻃﺮﻃﻮس

12.8

مليون

اﻟﺴﻮﻳﺪا

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في الخرائط الموجودة في خطة االستجابة
قبوال رسمياً من قبل األمم المتحدة.
اإلنسانية ال تعني تأييداً أو
ً

مليار

عدد النازحين داخلياً

6.3

644,000

عدد النازحين في المخيمات/
مرافق المأوى

1

مليون

األشخاص الذين يعانون
من إعاقة دائمة

١

٥

أﺷﺨﺎص
ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ

مدى صالحية مرافق الرعاية الصحية للعمل في

نهاية الربع الثاني من عام ( 2016المنهج المتكامل
لالستجابة اإلنسانية في سوريا)

( (٤٣٩ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎً

٪٢٦
٪٢٦

درﻋﺎ

ال تعترف الحكومة السورية بالحدود الموجودة في الخرائط المدرجة في خطة االستجابة
اإلنسانية لعام .2017

المتطلبات (دوالر أمريكي)

( (٤٤٦ﻻ ﺗﻌﻤﻞ***

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن أو ﺑﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

تقديم خدمات

3.4

دﻣﺸﻖ

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

** "تستخدم األمم المتحدة مصطلح "محاصرة" وفقاً لعدد من قرارات مجلس األمن الدولي بشأن
الوضع في الجمهورية العربية السورية (أنظر :قرارات مجلس األمن الدولي أرقام ،2165 ،2139 ،1624
 .)2258 ،2254 ،2191ال تؤيد الحكومة السورية استخدام كلمتي حصار/محاصرة".

٣

ﺣﻤﺎه

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

شخص في المناطق المصنفة من
من بينهم
قبل األمم المتحدة على أنها محاصرة **

أﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

إدﻟﺐ

ﺣﻤﺺ

مليون شخص محتاج للمساعدة في المناطق التي يصعب
الوصول إليها

انعدام األمن الغذائي

ﺣﻠﺐ

دﻳﺮ اﻟﺰور

المحتاجون للمساعدة في المناطق المصنفة من قبل األمم
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها

4.72

اﻟﺤﺴﻜﺔ

٪٤٨

( (٨٣٣ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

*** ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

مليون

الالجئون الفلسطينيون

95

 %من الالجئين الفلسطينيين

( 430,000شخص) الذين ال يزالون
في سوريا بحاجة إلى مساعدة
إنسانية

العالقة بين استهالك وتكلفة المياه
٥٠
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

 ٪ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه

ﻟﺘﺮ ﻣﻴﺎه ﻟﻠﻔﺮد ﻳﻮﻣﻴﺎً

)ﻟﺘﺮ ﻣﻴﺎه ﻟﻠﻔﺮد ﻳﻮﻣﻴﺎً (

األهداف

االستراتيجية
دعماً للجهود الوطنية والمحلية ،سوف يسعى المجتمع اإلنساني إلى المساهمة في تحقيق ثالثة
أهداف رئيسية في خطة االستجابة اإلنسانية لعام  )1 :2017إنقاذ األرواح والتخفيف من معاناة
األشخاص األكثر ضعفاً ؛  )2تعزيز الوقاية من احتياجات الحماية والتخفيف من آثارها واالستجابة لها؛
 )3زيادة القدرة على الصمود وسبل العيش والحصول على الخدمات األساسية.
تُ جدد األمم المتحدة التزامها ،وفقاً للقانون الدولي ،بتقديم المساعدة
اإلنسانية وتنفيذ خطة االستجابة ،مع االحترام الكامل لسيادة الجمهورية
العربية السورية ووحدة أراضيها واستقاللها ،وتماشياً مع قرار الجمعية
العامة رقم .182/46

1

انقاذ األرواح

تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة
للحياة إلى األشخاص األكثر ضعفاً  ،مع
التركيز على أولئك الموجودين في المناطق
ذات االحتياجات الشديدة ،بما في ذلك
المواقع التي تصنفها األمم المتحدة على أنها
محاصرة ويصعب الوصول إليها

2

ضمان الحماية

وتلتزم األمم المتحدة أيضاً بتنفيذ قرارات مجلس األمن ،)2014( 2139
 ،)2014( 2191 ،)2014( 2165و .)2015( 2258وسوف تواصل األمم المتحدة
وشركاؤها دعوة األطراف المعنية إلى إظهار احترام أكبر للقانون الدولي،
والقانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

تعزيز الوقاية من مخاطر الحماية
والتخفيف من آثارها ،واالستجابة
الحتياجات الحماية من خالل دعم بيئة
الحماية في سوريا عن طريق تعزيز تطبيق
القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي
وقانون حقوق اإلنسان ومن خالل المساعدة
ذات الجودة العالية والقائمة على مبادئ
العمل اإلنساني

خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2017مكملة لالستجابة اإلنسانية التي
تقدمها الحكومة السورية ( )GoSوغيرها من المنظمات الدولية ،مثل
اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر.

3

زيادة القدرة على الصمود
والوصول

زيادة القدرة على الصمود وسبل
كسب العيش وإمكانية حصول المتضررين على
الخدمات األساسية ،وخاصة األسر
والمجتمعات المحلية األكثر ضعفاً.

تبني األهداف االستراتيجية لعام  2017على أساس الجهود التي بذلها
المجتمع اإلنساني في عام  ،2016وتعكس تعقيد الوضع اإلنساني في
سوريا اليوم .وفي إطار خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،2017يهدف
المجتمع اإلنساني إلى تقديم المساعدة المباشرة إلى ما يقرب من
تسعة ماليين شخص بحاجة إلى المساعدة ،وتحسين فرص حصول 12.8
مليون شخص محتاج للمساعدة على الخدمات االجتماعية األساسية.

شدة

االحتياجات

تأخذ خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2017بعين االعتبار أن االحتياجات
اإلنسانية في سوريا قد تضخمت بشكل كبير يفوق قدرة المجتمع
اإلنساني على التصدي لها بشكل شامل .وتساهم عدة عوامل في هذا
العجز :القتال المسلح المتواصل ،وكذلك القيود المفروضة على إيصال
المساعدات اإلنسانية والعقبات ذات الصلة ،والقدرات المقيدة
والتمويل المحدود .وقد ُأخذت هذه العوامل بعين االعتبار خالل
التخطيط لعام .2017
في عام  ،2017سوف تواصل الجهات الفاعلة اإلنسانية التركيز على
التدابير الضرورية لمنع الخسائر في األرواح ،والوقاية من المخاطر وتلبية
فضال عن تعزيز فرص الحصول على الخدمات
احتياجات الحماية،
ً
االجتماعية األساسية وفرص كسب العيش من أجل التخفيف من وطأة
االحتياجات األكثر انتشاراً وحدة.

وسوف تسترشد الشدة الجغرافية بتصنيف الشدة المشترك بين
القطاعات وتحليل شدة االحتياجات في قطاعات معينة .يبين التصنيف
المشترك بين القطاعات (انظر الخريطة أدناه) درجات الشدة التي غالباً ما
تشير إلى احتمال الحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدة  -من المناطق
المصابة باألضرار األكثر كارثية التي تتطلب مساعدة إنسانية منقذة للحياة،
إلى المناطق التي تشتد بها الحاجة إلى الخدمات األساسية وسبل كسب
العيش ،وتوجد بها ظروف مالئمة لتنفيذ استجابة مستدامة ،مثل
االستقرار النسبي .ويستند التصنيف إلى عوامل من المتوقع أن يكون لها
تأثير مباشر على السكان الذين يعيشون في تلك المناطق ،بما في ذلك:
حدة األعمال العدائية ،ونسبة النازحين إلى المجتمعات المضيفة ،وأسعار
السوق ،وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية ،وآليات التكيف .وتشير
المناطق ذات الشدة األكبر إلى مدى أهمية االحتياجات .وسوف تسترشد
جهود االستجابة بشدة وأنواع االحتياجات ،وستنفذ طرائق االستجابة األكثر
مالئمة ،اعتماداً على فرص الوصول.

شدة االحتياجات المشتركة بين القطاعات

^
^

^

^

^
^

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^^
^^
^

اﻟﺸﺪة
-

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻗﻮة
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ
اﻻﺷﺘﺒﺎك

+

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

^

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﺻﺮة

مالحظة :تصنيف الشدة المشترك بين القطاعات ال يستثني مناطق من تلقي المساعدة ،ولكنه
يعترف بأن المناطق المختلفة تتطلب استجابات مختلفة ،وأن ضعف الوصول هو المحدد الرئيسي
للحاجة الشديدة .وهو يستند إلى أفضل التقديرات المستخلصة من المعلومات المتاحة .وبالنظر

إلى الوضع المتغير باستمرار في سوريا ،سيتم تحديث تصنيف الشدة المشترك بين القطاعات
بانتظام لكي تسترشد به البرامج .ونشجع الجهات المانحة على منح الجهات التنفيذية المرونة
الالزمة لالستجابة لهذه الظروف المتغيرة.

الحماية والضعف وإعطاء األولوية
لذوي االحتياجات األكثر شدة
في جميع المناطق ،سوف تهدف البرامج إلى الوصول إلى السكان والمجتمعات المحلية األكثر عرضة للخطر .ويسلط الدليل المذكور أدناه الضوء على بعض العوامل والمخاطر
والمجموعات الرئيسية التي ستعتبر من تدابير الضعف المشتركة عند التخطيط وتحديد أولويات التدخالت المتوقعة في خطة االستجابة اإلنسانية:

األطفال

•غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

•المنخرطون في عمالة األطفال أو الذين يتم
تجنيدهم من قبل الجهات المسلحة.

•المقيمون مع مقدمي رعاية من كبار السن أو
المعوقين.

الشباب

•المراهقات الالتي تواجهن خطر الزواج المبكر أو
القسري.
•الشباب الذكور الذين يحتاجون إلى فرص كسب
عيش آمنة ومناسبة.

كبار السن

•ذوو االحتياجات المحددة فيما يتعلق باألمن
والمأوى ،والحصول على الخدمات ،والصحة
والمواد غير الغذائية ،ومرافق المياه والصرف
الصحي ،الخ.

•المقيمون في أماكن مزدحمة (المراكز الجماعية ،أو
مع عائالت مضيفة) قد يكونون أكثر عرضة لخطر
العنف المنزلي.

النساء والفتيات

•قد تواجهن مخاطر معينة بسبب جنسهن ووضعهن ،بما في ذلك آليات نجاة ضارة (مثل الزواج المبكر)،
واالتجار ،واالستغالل واالنتهاك الجنسيان.
•الفتيات غير المصحوبات بذويهن والناجيات من العنف تتطلبن اهتماما محدداً وخاصاً.
•احتياجات محددة تتعلق باألمن؛ قد تكون النساء أكثر عرضة للعنف في األماكن المزدحمة ،مثل المراكز
الجماعية ومواقع توزيع المساعدات.
•احتياجات محددة للوصول إلى الخدمات ومرافق الصحة والمياه والصرف الصحي ،بما في ذلك للنساء
الحوامل والمرضعات.
•األسر التي تعيلها نساء ،بما في ذلك أرامل الحرب والنساء الالتي بحاجة إلى دعم قانوني في قضايا الميراث
وحضانة األطفال والقضايا المتعلقة بقانون األسرة.

النازحون

•ضعف شبكات الدعم.
•نزوح قصير األجل ،ونزوح طويل األجل.
•العرضة للتمييز ،بما في ذلك على أساس المكان
الذي يعيشون فيه :المخيمات والمراكز الجماعية
والحضر والريف أو تتم استضافتهم من قبل اآلخرين.
•الالجئون ،بما في ذلك الالجئون الفلسطينيون،
الذين يعانون من ضعف شبكات الدعم ومحدودية
الفرص االقتصادية.
•يتعرض العائدون والنازحون إلى نزاعات بسبب
المشاكل المحتملة المتعلقة بالمساكن واألراضي
والممتلكات.

األشخاص الذين يعيشون
في مناطق ملوثة
بأخطار المتفجرات

•الرجال والفتيان المراهقون المشاركون في إزالة
األنقاض وأعمال إعادة اإلعمار.
•األطفال المعرضون ألخطار المتفجرات واألعمال
العدائية والخالفات بسبب المشاكل المحتملة حول
المساكن واألراضي والممتلكات.

األشخاص الذين يعانون من
مرض مزمن أو إعاقة
أو إصابات

•احتياجات محددة تتعلق باألمن والمأوى ،والحصول
على الخدمات والرعاية الصحية والمواد غير
الغذائية ومرافق المياه والصرف الصحي ،الخ.
•صعوبة الحصول على األدوية الضرورية والرعاية
الصحية والغذاء  /التغذية.

المجموعات السكانية التي
تستضيف النازحين

سكان المناطق التي يحظر
الدخول إليها

األشخاص الذين ال يملكون
أي وثائق

األشخاص الذين يعانون من
ضائقة اقتصادية اجتماعية

•التوترات مع مجتمعات النازحين.
•انخفاض مساحة المعيشة.
•المصاعب االجتماعية واالقتصادية.

•قلة فرص الوصول إلى المساعدة.
•الحرمان من الحقوق األساسية ،بما في ذلك حرية
التنقل والوصول إلى الخدمات وفرص العمل.
•المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية والميراث
وحضانة األطفال.

•الحرمان من الحقوق األساسية ،بما في ذلك تقييد
حرية التنقل والحصول على ما يكفي من الغذاء
والماء والرعاية الصحية.
•المساعدة اإلنسانية النادرة أو غير الموجودة ،بما
في ذلك منع اإلجالء الطبي العاجل.

•انعدام سبل تلبية االحتياجات األساسية.
•أكثر قابلية لتعريض أفراد األسرة لمخاطر الحماية
من أجل تغطية النفقات (مثل عمالة األطفال
واالستغالل الجنسي).

موجز

االحتياجات واألهداف
والمتطلبات
أشخاص بحاجة للمساعدة

13.5

مليون

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ/اﻟﻘﻄﺎع
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

أشخاص مستهدفون

9
 12.8مليون تقديم خدمات
مليون مساعدة مباشرة

متطلبات (دوالر أمريكي)

3.4

مليار

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
١,٣٤٤,٦٦٤,٠٣٧

اﻟﻤﺄوى  /اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

٤٧٥,٥٣٩,٤٩٢

اﻟﺼﺤﺔ

٤٥٩,٢٤٨,١٢١

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

٢٩٤,٥٧٨,٠٧٩

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٢٦٥,٤٥٣,٠٢١

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

٢١٩,٩٤٤,٠٠٩

اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ

١٧٣,٤٧٦,٧١٥

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

٧٠,٠٨٩,٦٧٦

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

٥٦,٨١٠,٦٦١

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت وإدارﺗﻬﺎ

٣٠,٦١٩,٥٤٨

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

١٦,٤٩٨,٧٤٠

اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

٨٧٠,١٧٠

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد

-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 ٣٫٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ماذا لو؟
فشلنا في االستجابة...
نقص الدعم
سيدفع الناس
إلى سبل ضارة
إلعالة أنفسهم

نقص الخدمات
الصحية المالئمة
سيعرض حياة
ّ
الماليين للخطر

ستتعرض حياة
األطفال لخطر
فوري ،وآفاق
مستقبلهم ستتضاءل

من دون مساعدات غذائية ،سيعاني 7
مليون شخص من الجوع ،وفي أسوأ
الحاالت سيتعرضون لخطر الموت
جوعاً .ومن دون الحصول على الدعم
في مجال المياه والصرف الصحي،
يمكن أن تزداد األمراض المنقولة عن
طريق المياه ويرتفع اإلنفاق على
المياه النظيفة .تنفق األسر السورية
بالفعل  7في المئة من دخلها لشراء
المياه ،وترتفع التكلفة بصورة مذهلة
إلى ما بين  20و 35في المئة في
المناطق التي تعاني من سوء حالة
البنية التحتية العامة .وفي حال عدم
الحصول على المساعدة في مجال
المأوى و المواد غير الغذائية ،يمكن أن
يتعرض الناس لظروف جوية خطيرة.
وسيضطر كل هؤالء الناس إلى إيجاد
طرق أخرى لتلبية احتياجاتهم ،األمر
الذي سيدفع المزيد من الناس إلى
الجريمة ،واالستغالل الجنسي ،والزواج
المبكر ،وتشغيل وتجنيد األطفال.

يمكن أن ُيحرم خمسة ماليين شخص
من الرعاية في حاالت الطوارئ .ويمكن
أن ُيحرم  300,000شخص من العمليات
الجراحية التي يحتاجون إليها ،بما في
ذلك  3.2مليون استشارة طبية طارئة،
و 67,000من جرحى الحرب .لن يحصل
 12.8مليون شخص على مساعدة
صحية للوقاية من األمراض العادية
والخطيرة .وستتعرض حياة الماليين
من األطفال للخطر من دون تغطية
التحصين ،في حين أن األمراض المزمنة
ستصبح مشكلة أكبر ،وخاصة بالنسبة
لكبار السن.

من دون طعام وماء كافيين ،يمكن أن
يكون لسوء التغذية آثار طويلة المدى
على صحة  73,000طفل على األقل،
من بينهم  17,000ستتعرض حياتهم
لخطر فوري .ونظراً لعدم التحاق 1.75
مليون طفل بالمدارس ،ومعاناة
ماليين آخرين من الفقر ،سيكون عدد
أكبر من األطفال عرضة لالستغالل
الجنسي والتجنيد في الجماعات
المسلحة ،وعمالة األطفال ،وزواج
األطفال ،والتعرض ألخطار المتفجرات.

سيصبح عدد أكبر
من الناس عرضة
لمخاطر الحماية
من دون دعم ،سوف تستمر مخاطر
المتفجرات في تشكيل تهديد
للمدنيين ،وإعاقة االستفادة من البنية
التحتية الرئيسية ،ومنع إعادة استخدام
األرض بطرق منتجة .ومن دون
استثمارات مستدامة في مجال
الخدمات المتخصصة ،لن تكون أعمال
الحماية ،مثل إدارة حاالت األطفال أو
العنف القائم على نوع الجنس فعالة
بنفس القدر.

سيعتمد عدد
أكبر من الناس
على المعونة
القليلة المتاحة
من دون دعم استدامة سبل المعيشة
أو سد الفجوة بين المساعدة الطارئة
والمساعدة طويلة المدى ،ستنتج
زيادة في معدالت البطالة والمصاعب
االقتصادية واالعتماد على
المساعدات ،ال سيما بين الرجال
والنساء األكثر عرضة للخطر.

سيخلق نقص
المساعدة حوافز
إضافية للنزوح
نقص الغذاء والمأوى والمياه النظيفة،
وفرص التعليم ،أو الخدمات الصحية
يمكن أن تسهم جميعها في جعل
الناس يقررون النزوح إلى موقع جديد،
مما سيعرضهم لمزيد من الخطر.

دليل العطاء
HRP
المساهمة في
خطة االستجابة
اإلنسانية في
سوريا لعام 2017

لمعرفة المزيد عن اللمحة العامة عن
االحتياجات اإلنسانية في سوريا لعام 2017
والتبرع مباشرة لخطة االستجابة اإلنسانية
في سوريا لعام  ،2017تفضل بزيارة صفحة
سوريا على موقع مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية:

http://www.unocha.
org/syria

التبرع من خالل
الصندوق
المركزي لمواجهة
الطوارئ ()CERF

يوفر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
التمويل األولي السريع لإلجراءات المنقذة
للحياة في مستهل حالة الطوارئ
وللعمليات اإلنسانية األساسية التي تعاني
من ضعف التمويل في حاالت األزمات
الطويلة األمد .يتلقى الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ الذي يديره مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية مساهمات من
مختلف الجهات المانحة – الحكومات
باألساس ،ولكن أيضاً من شركات القطاع
الخاص والمؤسسات والجمعيات الخيرية
واألفراد – التي يتم جمعها في صندوق
واحد .وتُ ستخدم هذه المساهمات في
تمويل االستجابة لألزمات في أي مكان في
العالم .يمكنكم معرفة المزيد من
المعلومات عن الصندوق المركزي لمواجهة
الطوارئ وكيفية التبرع عن طريق زيارة
الموقع اإللكتروني للصندوق:

www.unocha.org/
cerf/our-donors/
how-donate

التبرع من خالل
الصناديق
القطرية
ُ
المشتركة لألزمة السورية

القطرية المشتركة ( )CBPFsهي
الصناديق ُ
أدوات تمويل إنساني متعددة المانحين
يؤسسها منسق اإلغاثة في حاالت
الطوارئ ( )ERCوتدار من قبل مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية تحت قيادة
منسق الشؤون اإلنسانية .تتلقى الصناديق
تمويال غير مخصص من
القطرية المشتركة
ُ
ً
الجهات المانحة وتخصصه لالستجابة
لالحتياجات اإلنسانية ذات األولوية التي يتم
تحديدها في عمليات تخطيط االستجابة
المشتركة على المستوى الميداني .وقد تم
إنشاء أربعة صناديق ُقطرية مشتركة
منفصلة في سوريا واألردن ولبنان والعراق
لدعم اتخاذ القرارات االستراتيجية على
القطري .وباإلضافة إلى ذلك،
المستوى ُ
القطري المشترك في تركيا
فإن الصندوق ُ
مخصص لتمويل المشاريع عبر الحدود ،كما
أن صندوق التمويل اإلنساني في األردن
يمكنه تمويل األنشطة العابرة للحدود.
القطرية
وقد تم تصميم الصناديق ُ
المشتركة في المنطقة لدعم وتنسيق
استجابة شاملة لألزمة السورية من خالل
توسيع نطاق تسليم المساعدات اإلنسانية،
وزيادة وصول المساعدات اإلنسانية إلى
المحتاجين ،وتعزيز الشراكات مع المنظمات
غير الحكومية المحلية والدولية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

http://www.unocha.
org/syria

مساعدات اإلغاثة العينية

بدال من التبرعات العينية ،لتحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة ،والتأكد من
تحث األمم المتحدة الجهات المانحة على تقديم أموال نقدية ً
أن المواد اإلغاثية التي تشتد الحاجة إليها هي التي يتم تسليمها .لكن إذا لم يكن بمقدوركم سوى تقديم مساهمات عينية استجابة للكوارث وحاالت الطوارئ،
يرجى االتصال بالبريد اإللكتروني التالي:

logik@un.org
تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها
يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية خدمة التتبع المالي ( ،)FTSالتي تقوم بتسجيل جميع المساهمات اإلنسانية
الواردة (النقدية ،والعينية ،والمتعددة األطراف ،والثنائية) لحاالت الطوارئ .والهدف من وراءها هو اإلشادة بمساهمة الجهات
المانحة وإبرازها تقديراً لكرمها ،وإظهار المبلغ اإلجمالي للتمويل وكشف الثغرات في الخطط اإلنسانية .يرجى إبالغ خدمة التتبع
المالي عن مساهماتكم ،إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى  fts@un.orgأو من خالل نموذج تقرير المساهمة عبر شبكة اإلنترنت
على الموقع التاليhttp://fts.unocha.org :

