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تقديم
في الوقت الذي يواجه فيه الشعب السوري احتمال 

دخول األزمة السورية المدمرة عامها الرابع، يغدو 
االستمرار في التوسع باالستجابة اإلنسانية في كل أنحاء 

البالد، وعلى كافة المستويات، ضرورة ملحة، وهو ما 
يلتمسه المجتمع الدولي من جميع أطراف النزاع. دفع 

األطفال السوريون تحديدا الثمن األكبر، خاصة من حيث 
تعرض حياتهم للخطر وتحملهم للصدمات وفقدانهم 
لفرص التعلي والخدمات الّصحية واألساسية للحياة. 
ويشكل هذا المأزق خطرًا حقيقًا يتمثل باحتمال ضياع 
جيل كامل من األطفال السوريين، وإضافة إلى ذلك 

عرقلت األزمة التطور البشري والمجتمعي في سورية، 
ومزقت التالحم المجتمعي الذي طالما ساهم في إثراء 

التنوع الثقافي السوري.

فقد تضاعف عدد األطفال المتأثرين باألزمة بشكل 
مباشر داخل سورية منذ كانون الثاني 2013 من 1.8 

مليون إلى ما يقدر بحوالي 4.3 مليون طفل. كما اضطر 
حوالي 6.5 مليون شخص للنزوح من ديارهم في محاولة 

للنجاة في ظروف تزداد بؤسًا باضطراد، حيث يسكن 
العديد منهم لدى مجتمعات مضيفة، بدأت هي نفسها 

تستنفذ آليات التحمل الخاصة بها. كما يعيش الكثير 
من النازحين في مراكز إيواء جماعية أو مباٍن سكنية غير 

مكتملة تتسم بظروف معيشية صعبة، حيث يتعّذر 
الحصول على الكهرباء، ومياه الشرب الكافية والنظيفة، 

وخدمات الّصرف الّصحي.

وأما بالنسبة لالحتياجات في االزمة؛ فقد تأّثر النظام 
التعليمي بشكل بالغ، حيث تقلصت فرص األطفال 

بالحصول على التعليم وتقوضت اإلنجازات التعليمية، 
وهناك اآلن أكثر من 2.3 مليون طفل خارج المدرسة أو 

معرضين لتركها.

كما تعرض األطفال لعدد من االنتهاكات الجسدية 
والنفسية، بما فيها تجنيدهم في صفوف الجماعات 

المسلحة. وتأثرت البنية التحتية الّصحية األساسية 
بأضرار جسيمة أّثرت بشكل مباشر على خدمات الرعاية 

الّصحية األساسية حيث ظهر مرض شلل األطفال 
مجددًا في سورية.

وعلى الرغم من التحديات المفروضة على بيئة العمل، 
وتصعيد النزاع المسلح الذي غّير خطوط المواجهة 

األمامية، وأدى إلى مغاالة الجميع في استخدام التكتيكات 
الحربية؛ مثل فرض الحصار وحجز الناس المستضعفين، 

تمّكنت اليونيسف وشركاؤها في عام 2013 من إيصال

المساعدات المنقذة لألرواح إلى الماليين داخل سورية، 
شمل ذلك توفير مياه الشرب اآلمنة لحوالي 10 ماليين 

شخص عن طريق تأمين مواد التعقيم، وقطع غيار 
للشبكات العامة واآلبار ومحطات الضخ.

كما وصلت حملة التلقيح ضد مرض شلل األطفال، 
التي تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة 

الصحة السورية، ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري، 
وبعض الشركاء غير الحكوميين إلى 2.3 مليون طفل 

تقريبًا، وتلقى أكثر من مليون طفل لوازم مدرسية ومواد 
الستقبال فصل الشتاء باإلضافة إلى خدمات الدعم 

النفسي واالجتماعي.

يقدم هذا التقرير تفاصيل عن هذه اإلنجازات، وكذلك 
عن حمالت وجهود كسب التأييد شركائنا الوطنيين في 

سورية، والتي قدتها بالتعاون مع المديرة ااالقليمية 
لليونيسف لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع.

كما تواصل اليونيسف توسيع نطاق عملها داخل 
سورية عن طريق برامج مكتبها الرئيسي في دمشق، 
ومكاتبها الفرعية في حمص وطرطوس والقامشلي، 
وفي المستقبل درعا وحلب والسويداء. كذلك عملت 
اليونيسف على زيادة عدد الشركاء وفرق العمل، بما 

في ذلك التعاقد مع ميسرين لدعم البرامج بالمشورة 
الفنية والقيام بتقييم االحتياجات على المستوى 

الميداني. وبالرغم من كل ذلك تبقى هذه المساعي دون 
المستوى المطلوب بسبب التحديات الكبيرة والمتكررة، 

والمتمثلة بصعوبة الوصول والحاجة إلجراء دراسات 
تقييم ملموسة للتبليغ عن انتهاكات حقوق الطفل، 
باإلضافة إلى أمن وسالمة فرق العمل واإلمدادات 
والرصد المنتظم للمساعدة اإلنسانية، بما في ذلك 

الخدمات والتمويل المستمر.

وأخيرًا وليس آخرًا فإن قدرتنا على اإللتزام بتعهداتنا 
األساسية تجاه أطفال سورية، انطالقًا من تفويض 

اليونيسف ومهمتها، تعتمد على فريق من العاملين 
والشركاء الملتزمين والمهنيين.

يوسف عبد الجليل

ممثل منظمة اليونيسف في سورية

يونيسف سورية
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في سطور
كان لألزمة السورية، مع دخولها عامها الرابع، أثر مدمر 

على ماليين األطفال والعائالت، فقد أسفر العنف 
واالنزوح، واألضرار التي لحقت بالبنى التحتية والخدمات 
األساسية عن تضرر نحو 9.3 مليون شخص، وأصبح ما 

يقارب 40 % من السكان بحاجة للمساعدات اإلنسانية 
العاجلة. إضافة إلى ذلك، ترك حوالي 2.3 مليون سوري 
بالدهم مع نهاية 2013 وُسّجلوا كالجئين في دول الجوار.

 كما أودى العنف في المناطق المأهولة بالسكان بحياة 
الكثيرين من األطفال والعائالت، حيث لقي أكثر من 

100.000 شخص حتفهم في الفترة ما بين 21 آذار 2011 
وأيلول 2013، منهم 10.000 طفل، كما أصيب مئات 
اآلالف من األطفال بإصابات مختلفة، البعض منها 

خطير وأدى إلى إعاقات أوعاهات مدى الحياة.

وإضافة لذلك تعد البنية التحتية المتوفرة لعالج هؤالء 
األطفال وإعادة تأهيلهم محدودة للغاية. وقد يكون هذا 

الجيل من األطفال السوريين معرضا للضياع بالكامل 
بسبب العنف والتهجير وغياب الفرص المالئمة، حيث 

يواجه األطفال تحديات هائلة على جميع الجبهات.

أما بالنسبة للتعليم فقد تضررت مدرسة من بين كل 
خمس مدارس تقريبا،ً أو ُدمرت، أو استخدمت كمراكز 

إيواء للنازحين. وهو ما يخّلف ضغطًا على المدارس 
المتبقية، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها أعداد 

كبيرة من العائالت واألطفال النازحين. وفي أغلب 
الحاالت تعمل المدارس بنظام الفترتين لتوفير أكبر 

فرصة ممكنة لألطفال لاللتحاق بالمدرسة ومواصلة 
تعليمهم. كما تضررت البنية التحتية للخدمات الصحية 

بشكل جسيم أيضًا؛ فقد تضررت ثلثا المشافي أو 
توقفت عن تقديم الخدمة، األمر الذي أّثر على توفر 

الرعاية الّصحية األساسية والقدرة على االستجابة لتفشي 
األمراض المعدية، بما في ذلك عودة شلل األطفال إلى 

سورية.
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واستجابة لذلك، قامت كل من اليونيسف ومنظمة 
الصحة العالمية بتقديم الدعم لوزارة الصحة في جوالت 

التلقيح الشهرية ضد شلل األطفال التي ال تزال مستمرة 
في 2014 .كما تشكل الحالة الغذائية لألطفال مصدر قلق 

حقيقي، إذ تشير الدالئل من بعض المشافي والمراكز 
الصحية إلى وجود العديد من حاالت سوء التغذية، خاصة 

في ريف دمشق وشمال شرق سورية.

بات الوصول إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق 
الّصرف الّصحي المالئمة يشكل تحديًا على نحو متزايد، 
خاصة مع تضرر شبكات المياه والّصرف الّصحي بسبب 

النزاع. كما أن ماليين الناس يعيشون في مناطق مكتظة 
كمراكز اإليواء أو لدى المجتمعات المضيفة. ويعاني 

اليافعون من خطر التسرب من المدارس ومن البطالة 
وممارسات العمل االستغاللية، باإلضافة إلى فقدان 

األمل بالمستقبل.

شملت المساعدات العملية مجاالت هامة كحماية 
الطفل، والتعليم، والصحة والتغذية )بما في ذلك 

االستجابة لشلل األطفال(، والمياه والّصرف الّصحي، 
والنظافة العامة، ونمو اليافعين. تدرج األجزاء التالية من 

التقرير تفاصيل هذه المساعدات.

رّكزت اليونيسف في جهودها الهادفة للمناصرة على 
الوصول إلى األطفال األكثر هشاشة في المناطق األكثر 

تعرضا للخطر. وفيما تم إحراز بعض التقدم في هذا 
المجال، ال يزال الوصول الى عدد أكبر من األطفال في 
تلك المناطق يشكل تحديًا رهيبًا. قاد ممثل اليونيسف 
حملة مناصرة على مستوى عال لتحسين وضع والنساء 

واألطفال المتأثرين بالنزاع؛ وتضمنت هذه الجهود زيارات 
ميدانية لاللتقاء بالمحافظين في المناطق المختلفة. 

ومن خالل هذا الدور، استمر العمل على توسيع استجابة 
األمم المتحدة اإلنسانية عبر مكاتبها الراهنة والفرعية، 
ومن خالل تيسير المهمات والنقاشات المفتوحة حول 

قضايا الحماية.

كما عززت زيارة المدير التنفيذي والمديرة اإلقليمية 
في تشرين األول هذه الجهود بشكل كبير وعلى أعلى 

المستويات. تضمنت الموضوعات الرئيسية للزيارة 
ضرورة تحسين وصول المساعدات االنسانية للمناطق 

الصعبة وتوصيل لقاحات األطفال، وزيادة عدد المقرات 
الفرعية لألمم المتحدة لزيادة تغطية عملها. أدى هذا إلى 

تعزيز الوصول إلى عدد من المناطق

التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك الحصول على 
اإلذن إلنشاء مكاتب فرعية في حلب والقامشلي.

هذا، وقد لعبت اليونيسف دورًا رئيسيا في جهود 

المناصرة المرتبطة بآليات الرصد والتبليغ عن االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق األطفال في حاالت النزاع المسلح، 

تضّمن هذا تأسيس فريق عمل قطري لألمم المتحدة 
اجتمع مع اللجنة الوزارية المشتركة للحكومة السورية في 

كانون األول لمناقشة هذا األمر.

كما انتظمت اليونيسف في العمل في مجال المناصرة 
مع وزارة الصحة، وغيرها من الشركاء المحليين المعنيين 

بالصحة، األمر الذي ساهم في نجاح حمالت التلقيح.

تعمل اليونيسف مع وسائل اإلعالم المحلية 
والعالمية لحشد التأييد لحماية حقوق األطفال في 

سورية، وذلك من خالل الوصول إلى مئات الماليين 
من المشاهدين.

يعمل مكتب اليونيسف من دمشق، ويرسل بعثات 
مراقبة بشكل دوري إلى مواقع المشاريع الفاعلة 

والمحتملة. لقد عرقل النزاع واإلشتباكات المستمرة 
وصول اليونيسف والجهات الشريكة المنفذة إلى بعض 

المناطق، وأصبح وصول بعثات المراقبة من دمشق 
إلى مواقع المشاريع يمثل تحديا أكبر، نتيجة لألوضاع 

األمنية الحالية والتغير في السياقات األمنية. وللتغلب 
على هذه الصعوبات، ولتصبح أقرب إلى المجتمعات 
المحلية، ولتتمكن من رصد الوضع على األرض، قام 

مكتب اليونيسف في سورية بإنشاء مقرات فرعية دائمة 
في كل من حمص وطرطوس والقامشلي مؤخرًا. وعلى 
الرغم من الحصول على الترخيص الرسمي إلنشاء هذه 

المكاتب، عرقل الوضع األمني افتتاح مقر حلب.

وتتواجد وكاالت أخرى لألمم المتحدة مثل برنامج األغذية 
العالمي )WFP( والمفوضية السامية لألمم المتحدة 
لالجئين )UNHCR(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
)UNDP( في المواقع الميدانية، وهي تدعم الجهود 

الرامية لتنسيق أنشطة اإلغاثة. تغطي اليونيسف من 
طرطوس مواقع استراتيجية رئيسية أخرى مثل الالذقية، 

وإدلب التي يصعب الوصول إليها. ولطرطوس أهمية 
استراتيجية نظرًا لتدفق النازحين إليها بأعداد كبيرة من 
المحافظات المجاورة مثل حماه وحمص وحلب، أما 
مكتب حمص فهو يغطي محافظتي حمص وحماه. 
وتحتفظ اليونيسف باالمدادات في مستودعات في 

دمشق وطرطوس وحمص. ويغطي طاقم العمل في 
القامشلي محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.

وقد حققت اليونيسف المزيد من التواجد المرن في 
جميع أنحاء سورية عبر التعاقد مع ميسرين من شركات 

خاصة. وبسبب

انتشارها في جميع أنحاء البالد، وحرصها على التواجد 
في جميع المحافظات تقريبًا، وفي كافة المناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة أو الحكومة، تزود هذه الفرق 
المتنوعة االختصاصات طاقم العمل في اليونيسف في 

دمشق والمكاتب الفرعية بالمعلومات الهامة في الوقت 
المناسب. وبذلك تتولى هذه الفرق مسؤولية مزدوجة 

في العمل جنبًا إلى جنب مع شركاء اليونيسف في تنفيذ 
البرامج ورصدها.

ومع تفاقم النزاع وتوسع امتداد وحجم حاالت الطوارئ 
اإلنسانية، قام مكتب اليونيسف القطري في سورية، 

وبشكل عاجل بزيادة عدد أفراد طاقم العمل (من 18 
موظف قبل األزمة إلى حوالي المئة في نهاية 2013(، 
وحوّلت التركيز بشكل أكبر إلى تنفيذ البرامج اإلنسانية.

يعمل مكتب اليونيسف ضمن المستوى الثالث في 
هيكلية طوارئ المؤسسات معظم أيام السنة، ويعتبر هذا 

المستوى الحالي إقرارا بحجم األزمة، وتفعيال إلجراءات 
الطوارئ، بما فيها دعم مكتب سورية بموظفين إضافيين 
لفترات قصيرة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية المتبعة داخليًا.

توّجب على اليونيسف العمل في سياق نزاع 
مسلح، وفيما يدور القتال داخل المدن التي يتركز 

فيها موظفو اليونيسف وحولها. أثر الوضع األمني 
المتغير، والذي ال يمكن التنبؤ به، على العمليات 

بشكل كبير، بما في ذلك حركة وسالمة الموظفين، 
فقد مارس مكتب دمشق الرئيسي (على سبيل 

المثال) عمله من موقع احتياطي في دمشق لمدة 
عاٍم كامل العتبارات أمنية. كما يضطر عدد من 

الموظفين المحليين إلى تغيير أماكن إقامتهم إلى 
مناطق أكثر أمنا من حين آلخر.

ويواجه معظم الموظفين تحدياٍت شخصية ومهنية 
تتعلق بالعمل في المناطق الساخنة، ومن خالل 

تصميمهم الدؤوب والتزامهم الكبير، وعلى الرغم من 
التحديات المتعددة، حقق موظفو مكتب يونيسف في 

سورية نتائج مهمة ألطفال هناك سنة 2013.
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التركيز على وصول المساعدات اإلنسانية
يعيش حوالي 3.5مليون مدني، بينهم مليون طفل، منذ 

الخامس من آذار2014، في مناطق محاصرة أو يصعب 
الوصول إليها حسب تقديرات األمم المتحدة. ويحتاج 
العديد من األطفال والعائالت إلى مساعدات إنسانية 

عاجلة.

الـوكـاالت  قـدرة  تعـطـلــت 
اإلنســــانــيــــة، بـمـــا فـيـهـــا 
اليونيســف، على الوصــول 
يصعب  التي  المناطق  إلى 

الوصول إليها خالل 2013.
تعرضت الكثير من المناطق للحصار حيث ُعزلت عمليا عن 

العالم الخارجي، أو أصبح الوصول إليها صعبًا على نحو 
كبير. ومن ضمن هذه المناطق المدينة القديمة وحّي 
الوعر في حمص، وكذلك اليرموك والغوطة الشرقية 
والمعضمية القريبة من العاصمة. وقد تعرضت هذه 
المناطق للحصار لعدة أشهر، بات معها تأمين الطعام 
والحصول على اإلمدادات الطبية والوصول إلى المياه 

ومرافق الّصرف الّصحي أمرا بالغ الصعوبة. يعيش أطفال 
وعائالت أخرى في المناطق المتنازع عليها أو في المواقع 

التي يتطلب إيصال مساعدات الطوارىء إليها عبور 
خطوط النزاع.

ولم َتسلم حتى المناطق المفتوحة من تحديات 
الوصول إليها، فعلى سبيل المثال، أغلق الطريق العام 

الشمالي-الجنوبي ألسابيع عدة سنة 2013 نظرًا للعمليات 
العسكرية، وهو الطريق الرئيسي الذي يصل بين دمشق 
وحمص. كما أثر تزايد معدالت الجريمة، ونقاط التفتيش 
غير القانونية، وتواجد المجموعات المسلحة على بعض 

الطرق التي تربط المحافظات ببعضها البعض على 
الوصول إلى بعض المناطق وتوصيل المساعدات 

اإلنسانية إليها. إضافة إلى ذلك، أبدت قلة فقط من 
شركات النقل استعدادها للذهاب إلى المناطق عالية 
الخطورة، مما أوجد صعوبات في تأمين وسائل النقل 

وساهم في ارتفاع كلفتها.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات شاركت اليونيسف 
خالل سنة 2013 في بعثات تقييم الوضع اإلنساني، 

وبعثات اإلمدادات إلى خطوط التماس وإلى المناطق 
التي يصعب الوصول إليها. وكانت هذه البعثات بالغالب 

بعثات منسقة بين الوكاالت، بعضها ُنظمت بمرافقة 
من العاملين في اليونيسف وأخرى من دونهم. قامت 

وكاالت األمم المتحدة بتجميع إمداداتها في قافلة 
واحدة، ويتطلب هذا النوع من البعثات مشاورات مكثفة 

مع أطراف النزاع والتفاوض على وقف إطالق النار 
للسماح بوصول المساعدات اإلنسانية.

وفي كانون األول 2013، شاركت اليونيسف مع برنامج 
األغذية العالمي والمفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين في الجسر الجوي للمساعدات اإلنسانية 
من إربيل في العراق إلى القامشلي في شمال شرق 

سورية، وهي منطقة يصعب الوصول إليها برًا، وبالرغم 
من قرب المنطقة من الحدود التركية، إال أنها كانت 
مغلقة في وجه قوافل اإلمدادات في ذلك الوقت.

تمكنت اليونيسف وشركاؤها من الوصول إلى مئات 
آالف األطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، 

بما في ذلك المناطق التي حوصرت في 2013 . إال أن 
حجم االحتياجات مازال يفوق إمكانية الوصول وتسليم 

المساعدات.
حمــايــة الطـفل
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األطفال المتأثرون بالنزاع
يؤثر النزاع الدائر في سورية وبشكل ملحوظ على صحة 

الطفل الجسدية والنفسية وعلى نموه أيضًا، حيث 
تعرض ماليين األطفال للعنف، وتراكم الضغوطات، 
وخسارة أفراد األسرة واألصدقاء أو االنفصال عنهم. 

يضاف إلى ذلك استمرار تدهور ظروف المعيشة، وزيادة 
العسكرة، واالنقسام في المجتمعات، فضاًل عن حرمان 

األطفال من الخدمات األساسية.

تترتب على هذه العوامل عواقب مباشرة وطويلة األمد، 
تكون في كثير من األحيان غير ظاهرة، على األطفال 

والعائالت والمجتمعات. ويتعرض األطفال بشكل متزايد 
لخطر سوء المعاملة واالستغالل، وهي أمور تترك جروحًا 

عاطفية عميقة عند األطفال.

يراقب أولياء األمور تفاعل أطفالهم مع الظروف التي 
يعيشونها، والخبرات التي عايشوها بما في ذلك 

الكوابيس، واالنطواء، والتبول الالإرادي والسلوك 
المتهور. ولدى إعطاء األطفال الفرصة لرسم صور 

تعبر عن تجاربهم األخيرة، كان األطفال غالبا ما يملؤون 
الصفحات بما شاهدوه من عنف، وسفك دماء، 

وانفجارات، والدمار الذي خلفته الحرب.

يشعر اليافعون والشباب باليأس واإلحباط، ففي زيارتهم 
األخيرة لبعض مراكز اإليواء الجماعية، وجد موظفو 

اليونيسف أن معظم اليافعين الذكور ينامون لساعات 
طويلة، ألنهم وببساطة، ال يستطيعون مغادرة مراكز 
اإليواء بسبب شعورهم بالخوف، وليس لديهم سوى 

بعض النشاطات المنتجة داخل المراكز.

أما داخل المنزل، بدأت معدالت العنف ضد األطفال 

واستخدام العقاب الجسدي - وهي ظواهر كانت موجودة 
حتى قبل األزمة - باالزدياد بين النازحين نظرًا لمستوى 
الضغط الذي يواجهه اآلباء. كما ارتفعت أيضًا معدالت 

ظاهرة تسول األطفال، وأطفال الشوارع، وعمالة 
األطفال - واستغالل األطفال في العمل في بعض 

األحيان - بين النازحين.

يتعّذر على األطفال الذين يحتاجون لرعاية متخصصة 
الوصول إلى االستشاريين النفسيين أو االخصائيين 

االجتماعيين نظرًا للوضع األمني الصعب، إضافة إلى أن 
العديد من االستشاريين النفسيين المهنيين والمدربين 

واألطباء النفسيين غادروا البالد. كما وتضررت البنية 
التحتية االجتماعية بسبب النزاع، األمر الذي عّرض 

احتياجات األطفال النفسية واالجتماعية الملحة لمزيد 
من الخطر.

عملت اليونيسف منذ بداية النزاع، بالتعاون مع شركائها 
على التقليل من تأثير النزاع على األطفال من خالل تعبئة 

المجتمعات لدعم االحتياجات العاطفية واالجتماعية 
والنفسية لألطفال. وتدعم اليونيسف االستراتيجيات 
التي تعمل مع األسر والمجتمعات لتساعد األطفال 
في الشعور باألمان، وضمان إتاحة فرص التعبير عن 

الذات، وتطوير الطرق البناءة للتأقلم مع النزاع. وعلى 
الرغم من شدة المحنة ما زال معظم األطفال يظهرون 

مرونة وقدرة عالية على التكيف، شريطة أن تتم 
تلبية احتياجاتهم األساسية في البقاء على قيد الحياة 

وتزويدهم باألمن والدعم العاطفي واالجتماعي.

معالم اإلنجاز 2013
الدعم النفسي واالجتماعي

وصلت أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي سنة 2013 
إلى ما يقارب 160.000 طفل ويافع من خالل خدمات 

الدعم النفسي واالجتماعي المجتمعية والمتخصصة، بما 
في ذلك األماكن الصديقة لألطفال واألماكن الصديقة 

لليافعين، الثابتة منها والمتنقلة. توفر هذه األماكن 
األلعاب واألنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومحفزة، 

وتتواجد المساحات الثابتة منها ضمن المراكز المجتمعية 
ومراكز اإليواء، بينما تدعم األماكن المتنقلة األطفال 

واليافعين في المناطق األقل أمنًا والمناطق التي 
يصعب الوصول إليها.

عملت اليونيسف مع الهالل األحمر العربي السوري 
وست منظمات غير حكومية أخرى لتوفير الدعم النفسي 
لحوالي 112.000 من هؤالء األطفال. ووصلت المساحات 
الصديقة للطفل، والتي أقيمت بدعم من اليونيسف إلى 

تسع محافظات بما في ذلك المحافظات األكثر تضررا 
من النزاع و/أو المحافظات المستضيفة لعدد كبير من 
األطفال المهّجرين. إضافة إلى ذلك، تم تقديم الدعم 
النفسي واالجتماعي لحوالي 30.000 طفل ويافع من 

خالل برامج اليافعين.

وتكيفا مع األوضاع األمنية المتغّيرة، تم التركيز بشكل 
أكبر على إقامة المساحات المتنقلة، حيث يقوم 
الموظفون والمتطوعون المدربون بزيارات دورية 

للمجتمعات المتأثرة، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي 
لألطفال بشكل منهجي. 

يقدم الهالل األحمر العربي 
السوري، في دمشق وريفها، 
دعمًا نفسيًا واجتماعيًا إضافيًا

 

لألطفـــال الـذين يحتـــاجــون 
 لعناية متخصصة عبر خدمات
استشاريين نفسيين مؤهلين.

تقدم المراكز التي يديرها الهالل األحمر العربي السوري 
خدمات لألمهات والشباب أيضًا.

تدريب مقّدمي الدعم النفسي 
واالجتماعي

يشكل نقص القدرات المتعلقة بحماية الطفل والدعم 
النفسي واالجتماعي في المنظمات غير الحكومية 

الوطنية تحديًا كبيرًا، فباستثناء اليونيسف، ال تتواجد 
أي من المنظمات الدولية التي تعمل مع األطفال 

بشكل كبير في سورية. ولمعالجة هذه المشكلة، ركّزت 
اليونيسف على مفهوم التأهيل في جميع اتفاقات 
الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية. كما 

عملت مع منظمة غير حكومية دولية لتدريب الموظفين 
والمتطوعين من المنظمات الشريكة المحلية. ونتيجة 
لذلك، دعمت اليونيسف تأهيل 120 من المتطوعين 

وموظفي الدعم النفسي واالجتماعي في البالد.

تزويد األطفال بالخيم والحقائب 
الترفيهية

يلعب توفير الخيم والحقائب الترفيهية دورًا هامًا في 
تكميل الدعم النفسي واالجتماعي المنهجي، وفي دعم 

األطفال الذين ال يستطيعون الوصول لهذا النوع من 
الدعم بشكل منتظم.

قّدمت اليونيسف خالل عام 2013 من خالل شركائها 
1.295 حقيبة ترفيهية لألطفال، وقد ُصممت كل حقيبة 

لتخدم 100 طفل. تساعد األنشطة الترفيهية األطفال 
في العثور على حالة سوية من العيش، كما تساعدهم 

في التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم، والحد من المحنة 
النفسية واالجتماعية التي يواجهونها. كما أنها تشكل بندًا 

هامًا في حزمة الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال.

وفرت اليونيسف أيضا 60 خيمة لألطفال لألنشطة 
الترفيهية والتعليمية التي تكمل األنشطة النفسية 

واالجتماعية. تمثل هذه الخيم، في حال تدمر المباني 
بسبب النزاع في المدن، موقعًا بدياًل لألطفال يستطيعون 

أن يجتمعوا فيه، ويلعبوا ويتفاعلوا مع بعضهم البعض.
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التوعية بالمخاطر
أدى القتال العنيف واستخدام األسلحة الثقيلة والخفيفة 

إلى تلويث أجزاء كبيرة من سورية - في الريف والحضر 
- بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار، األمر الذي يشكل 

تهديدًا على األطفال بشكل خاص، نظرًا لميلهم للعب 
بهذه األشياء أو تعرضهم لها. لحماية األطفال من الموت 

أو اإلصابة بسبب مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، 
أطلقت اليونيسف مشروعًا بالتعاون مع وزارة التربية 

لدمج التوعية بالمخاطر في النشاطات الالمنهجية في 
سورية. تم وضع دليل تدريبي شامل للمعّلمين بالتعاون 

مع الوزارة، وتدريب مجموعة من المعّلمين الرئيسيين. 
ولكن، بما أن هناك العديد من األطفال خارج المدرسة، 

ونظرًا للحاجة لرفع وعي جميع األطفال بمخاطر مخلفات 
الحرب تم إعداد مواد إعالمية إضافية ليتم عرضها 

وتوزيعها بأعداد كبيرة.

تعزيز نظم حماية الطفل
دّربت اليونيسف 37 مسؤواًل من وزارة الشؤون 

االجتماعية على حقوق الطفل وحمايتها. كما عملت جنبًا 
إلى جنب مع الهيئة السورية لشؤون األسرة على وضع 

مشروع قانون حقوق الطفل وقانون الرعاية البديلة. كما 
تم تطوير اإلجراءات المعيارية لتتبع أفراد األسرة ولّم 
شملها، وتم إقرارها من قبل الجهات الفاعلة لحماية 
الطفل. وباإلضافة إلى ذلك تم وضع آلية تنسيقية 

لحماية الطفل.

إمدادات الطوارئ
كان توفير المساعدات غير الغذائية أحد تدخالت 

اليونيسف الرئيسية لعام 2013. شملت هذه المواد 
مالبس شتوية وصيفية لألطفال، وأحذية، وبطانيات، 
ولحف، وقماش مشمع/حصر، وخيم للترفيه والتعلم. 

استفاد أكثر من 1.5 مليون طفل من هذه المساعدات، 
بما فيها إمدادات فصل الشتاء. إضافة إلى ذلك، تم 
توزيع 132.062 بساط وحصيرة وقماش مشمع تخدم 

كل منها طفلين على األقل، وتوزيع 21 خيمة تخدم 100 
طفل. ساعدت اإلمدادات األطفال في الوصول إلى 

أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة التربوية 
والتعليمية، كما ساهمت في الحد من أوجه الهشاشة 

وزيادة االستقاللية. وقد أعطيت األولوية للمناطق التي 
تحتوي على أكبر عدد من األطفال المهّجرين، وعلى 

األطفال األكثر تأثرا بالنزاع. وبناًء على ذلك، كان لحلب 
النصيب األكبر من وحدات المساعدة )317.110( تليها 

حمص )207.395 (، وريف دمشق )152.994(.

خطط سنة 2014
سيستمر برنامج حماية الطفل في التركيز على الدعم 

النفسي واالجتماعي والتوعية بالمخاطر في عام 2014، 
وفي الوقت ذاته سيحاول الوصول إلى أكثر من مليون 
طفل وإمدادهم بالمساعدات المادية. كما يجري العمل 

على وضع حزمة تدريب وطنية موحدة للدعم النفسي 
واالجتماعي . وستتكون هذه الحزمة من وحدات مختلفة 
لتلبية احتياجات األطفال في المجتمعات وفي المدارس 
على حد سواء، وسيتم دمج الدعم النفسي واالجتماعي 
في النظام المدرسي من خالل هذه الحزمة. أما إطالق 
برنامج التوعية بخطر مخلفات الحرب، فقد بدأ بالفعل. 

كما بدأ المعلمون الذين تلقوا تدريبًا من اليونيسف في 
عام 2013 بتدريب معّلمي المدارس في المحافظات 
المعنية بهدف الوصول إلى 1.500 مدرسة في نهاية 
شهر أيار من سنة 2014. وسيتم تدريب دفعة من 25 

من المعلمين الرئيسيين في أيار 2014للوصول إلى أربع 
محافظات أخرى.

ويتم اإلعداد لحملة توعية شاملة حول حماية الطفل، 
كما يعتبر نشر الوعي بطريقة منهجية وإستراتيجية 

واحدة من أقوى األدوات لتعزيز حماية الطفل. وقد 
خططت اليونيسف لحملة تستهدف قضيتين رئيسيتين 

لهما ارتباط مباشر بالنزاع: هي تجنيد األطفال والعنف 
الجنسي. وستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز نظم حماية 

الطفل في البالد، حيث تعمل اليونيسف حاليًا بشكل 
وثيق مع الوزارات والمؤسسات الفنية ذات الصلة في 

عدد من القضايا بهذا الصدد، بما في ذلك وضع قانون 
حقوق الطفل وقانون الرعاية البديلة ووضع استراتيجية 

للحد من تجنيد األطفال، باإلضافة إلى إطالق سراح 
وإعادة دمج األطفال الذين كان لهم ارتباطات بالجماعات 
المسلحة وتدريب الحكومة وشركاء المجتمع المدني على 

حماية األطفال في حاالت الطوارئ.

 في سنة 2013
قامت اليونيسف

بالوصول بأنشطة الدعم النفسي واالجتماعي   •
إلى 142.000 طفل ويافع

توفير 132.062 لحاف وبساط وحصير بالستيكي  •
توفير 1.295 حقيبة ترفيهية تكفي لحوالي   •

129.500طفل
توفير 60 خيمة لتكميل أنشطة الدعم النفسي   •

واالجتماعي
دعم تدريب 120 من المتطوعين وموظفي   •

الدعم النفسي واالجتماعي.

تعيش هدى )25 عامًا( مع أطفالها الثالثة الذين 
تتراوح أعمارهم بين 4 - 7 سنوات، ومع أمها في 
غرفة صغيرة مستأجرة في مدينة الالذقية، على 
الساحل الغربي لسورية. هربت األسرة من حلب 

في النصف األول من عام 2013 خوفًا من القتال 
الدائر حول منزلهم.

توجهت هدى خالل موجة البرد القاسية التي ضربت 
سورية في كانون األول، إلى مستودع الهالل 

األحمر العربي السوري في مدينة الالذقية حيث 
اصطفت المئات من النساء لتلقي إمدادات اإلغاثة.

كانت هدى ممتنة جدا لتلقيها خمس بطانيات 
وحقيبة النظافة الشخصية لرضيعها من اليونيسف.

سعيدة  هدى“أنا  تقول 
على حصلت  ألنني   جدا 
هذه البطانيات، فأطفالي 
سينعمون بالدفئ اآلن "

وفي مركز توزيع آخر في الالذقية، كان كرم وهو 
أب لستة أطفال، سعيدًا بالحصول على خمس 
بطانيات من اليونيسف ألسرته التي اضطرت 

أيضا للنزوح من حلب.

يجب أن ينعم األطفال بالدفء والحماية، وال 
سيما من أمراض الشتاء التي يمكن أن تكون قاتلة 

لألشخاص الضعفاء أصاًل.

تظهر االبتسامة على وجه هدى وهي تستلم 
البطاينات ألسرتها في مدينة الالذقية.



15

التـعـلـيــم
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في المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول 
إليها بما في ذلك المناطق الموجودة على خطوط 

التماس، من خالل توظيف خبراء فنيين مؤهلين ضمن 
مجتمعاتهم الخاصة، في مجاالت متعددة منها التعليم.

معالم 2013
زيادة عدد “النوادي المدرسية”

قامت اليونيسف منذ بداية عام 2013 بزيادة عدد النوادي 
المدرسية بشكل كبير، من 35 ناٍد في كانون الثاني 

2013 إلى ما يقارب 850 في كانون األول 2013. أتاح هذا 
الفرصة ألكثر من 289.000 طفل الوصول إلى األنشطة 

الترفيهية وحصص التعويض. وقد بذلت اليونيسف 
جهودًا في دعوة وزارة التربية إلبقاء المدارس مفتوحة 

خالل العطل الصيفية، وتلبية لهذه الدعوة، أصدرت 
وزارة التربية قرارًا أبقت بموجبه 160 مدرسة مفتوحة في 
شهري تموز وآب لتمكين 30.000 طفل من الوصول إلى 

حصص التقوية والتحضير لدورة امتحانية إضافية قبل 
بدء العام الدراسي الجديد.

الحملة الوطنية للعودة إلى التعلم
أطلقت اليونيسف الحملة الوطنية للعودة إلى التعلم في 

أيلول وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والهالل األحمر العربي 
السوري وشركة دي إتش إل )DHL( لدعم توفير التعليم من 
خالل المستلزمات التعليمية األساسية والتواصل مع الناس 

لتشجيعهم على إلحاق األطفال بالمدارس.

وقد تم وضع خطة توزيع مفصلة خالل الحملة الوطنية 
للعودة إلى التعلم، وذلك اعتمادًا على بيانات التعليم 

على مستوى المنطقة. فقد تم توصيل الحقائب 
واللوازم المدرسية، مثل األقالم والدفاتر، إلى مليون 

ونصف طفل في المحافظات السورية األربعة عشر، بما 
في ذلك المناطق األكثر حاجة كالرقة وحلب ودير الزور 

وحمص وإدلب وريف دمشق.

وفرت اليونيسف 4.850 مجموعة تعليم - تعلم 
و3.420حقيبة ترفيهية، و760 حقيبة من حقائب تعلم 

الطفولة المبكرة، فضاًل عن 120 صف دراسي مسبق 
الصنع لتوفير مساحات إضافية للتعلم. وتشير األدلة إلى 

أن هذه التدخالت حفزت اآلباء على إرسال أبنائهم إلى 
المدارس في العام الدراسي الجديد. 

أما حجم تدخالت التعليم التي نظمتها اليونيسف لصالح 
األطفال الفلسطينيين دون سن 6 سنوات، فكانت 

محدودة نسبيًا؛ ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى محدودية 
التمويل والموارد المخصصة لتعليم األطفال من 

الالجئين الفلسطينيين. كما عززت اليونيسف شراكتها 
مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) والهيئة العامة 
لالجئين الفلسطينيين العرب)GAPAR( كجزء من حملة 
العودة الى التعلم لتصل إلى 17.200 طفل فلسطيني 

من خالل توفير الحقائب واللوازم المدرسية. وكجزء 
من هذه الحملة وصلت اليونيسف إلى 8.550 طفل 

فلسطيني في سن ما قبل المدرسة.

دفعت األزمُة في سورية بالخدمات االجتماعية األساسية إلى 
نقطة االنهيار. وكان لذلك أثر مدمر على ماليين األطفال، 
فهناك ما يقارب 2.3 مليون طفل خارج المدارس، أو أنهم 

معرضون لخطر التسرب منها. كما تغّيب العديد من األطفال 
عن المدارس لسنتين دراسيتين أو ثالثة. باإلضافة إلى ذلك، 

فقد ُسجلت معدالت حضور متدنية، خاصة في المناطق 
التي يصعب الوصول إليها. ففي حين وصل المعدل الوطني 
لالنتظام في المدارس إلى 62%، تدنت معدالت االنتظام في 

المدارس في المحافظات المتأثرة لتصل إلى 23% فقط.

كما تأثرت الصحة النفسية واالجتماعية لألطفال بشكل 
كبير، حيث تبقي العديد من األسِر أطفالها في المنزل، أو 

ُتّزوج بناتها في سن مبكرة للحفاظ على سالمتهم.

 “هناك نقص حاد في مساحات
أو  تـدمـرت  حـيـث  الـتـعـّلـم، 
تضـررت، واحدٌة من كل خمس 
مـدارس، أو تـم اسـتـخــدامهـا 
توقفت  كما  أخرى.  ألغراض 
عملية إنشاء المدارس نتيجة 
والهجمات  األمان،  النعدام 
على البنية التحتية للمدارس".

يشكل انعدام البيئة التعليمية اآلمنة عائقًا خطيرًا أمام التعليم خالل األزمة 
عودة األطفال إلى مدارسهم. وتفيد التقارير بوجود نقص 
في األثاث المدرسي والكتب واللوازم المدرسية وخدمات 

المياه والّصرف الّصحي والنظافة العامة.

وما لم نصل اآلن إلى هؤالء األطفال بالمساعدة الالزمة 
لحمايتهم من العنف وسوء المعاملة واالستغالل؛ 

وبالتعليم من أجل تعزيز عقولهم وقدرتهم على الصمود؛ 
والدعم لتضميد الجراح الخفية لحرب ال ترحم، وتعزيز 

التماسك االجتماعي، فقد تضيع آمال جيل كامل لألبد، 
وستترتب على سورية والمنطقة وما خلفهما عواقب 

جذرية وطويلة األمد .

تجنب مثل هذا االحتمال القاسي هو الدافع وراء حملة 
“ال لضياع جيل”، وهي استراتيجية أطلقت في أيلول 

2013 للتصدي لآلثار الخفية الناتجة عن هذا النزاع 
الطويل، عن طريق زيادة فرص الحصول على التعليم، 

والدعم النفسي واالجتماعي، وتعزيز التالحم االجتماعي، 
وبناء السالم واستعادة األمل في المستقبل.

تلعب اليونيسف دورًا قياديًا في تنسيق قطاع التعليم، 
وتغطي تدخالتنا المحافظات األربعة عشر. ال زالت 

صعوبة الوصول وانعدام األمن تمثل تحديات في بعض 
المناطق المتضررة بشدة من النزاع، مثل حلب والرقة 
وإدلب والحسكة ودير الزور، مما يشكل عقبة رئيسية 

في التنفيذ والرصد، وإجراء دراسات لتقدير االحتياجات 
وتقييم األثر. ومع ذلك، أنشأ مكتب اليونيسف في 

سورية ثالثة مكاتب ميدانية للمساعدة في الوصول إلى 
المجتمعات المحلية في طرطوس وحمص والقامشلي. 

وباإلضافة إلى ذلك، أنشأت اليونيسف نظامًا للعمل 
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تعزيز التعلم عن طريق الترفيه
بالرغم من االعتراف عالميا بأهمية تنمية الطفولة 

المبكرة في تعزيز االستعداد للمدرسة والقدرة على 
التعلم مدى الحياة، لم يتم تحديد أولويات تنمية الطفولة 

المبكرة في إطار التربية الوطنية، كما أن المؤسسات 
العاملة في مجال تنمية الطفولة المبكرة ال تزال قليلة 
في سورية. وتشكل هذه العوامل عوائق رئيسية أمام 

تعميم خدمات تنمية الطفولة المبكرة في سورية. ولكن، 
وبالرغم من هذه التحديات، التزمت اليونيسف بدعم 

خدمات تنمية الطفولة المبكرة في استجابتها لألزمة في 
سنة 2013.وصلت اليونيسف في عملها مع وزارة التربية 
والمنظمات غير الحكومية إلى 35.000 طفل في مرحلة 

ما قبل المدرسة من خالل توزيع مواد تنمية الطفولة 
المبكرة، األمر الذي أتاح لألطفال الوصول إلى األنشطة 
الترفيهية واللعب بألعاب وقصص تناسب مع أعمارهم، 

حيث تعيد لهم شعورهم بعودة روتين الحياة الطبيعية 
كجزء من الدعم النفسي واالجتماعي.

نجحت اليونيسف بحشد تمويل لعدة سنوات من الجهات 
المانحة الرئيسية لدعم مراكز تنمية الطفولة المبكرة 

المجتمعية وبناء قدرات المدربين المحليين في مجال 
تنمية الطفولة المبكرة. وقد ساهم هذا في دمج هذا 

المنهج في االستجابة للتعليم على المدى في ظل 
األزمة الحالية في سورية.

يعتبر الوصول إلى مستوى عاٍل من التعليم هو المحور 
الرئيسي لخطة االستجابة التعليمية لسنة 2014 في 

سورية، كما أن التعليم هو في في طليعة جهود 
اليونيسف. وسيتم تحقيق ذلك من خالل مجموعة 

متنوعة من األنشطة.

تصل كلفة توفير مجموعة من الخدمات التعليمية 
لألطفال في سنة 2014 فقط إلى 81 مليون دوالر، وهي 

تتضمن إتاحة القدرة على الوصول لفرص التعليم إلى 
ما يقرب من 4 ماليين طفل. تشمل الخطة توفير الكتب 

المدرسية، ومواد التدريس والتعلم الذاتي، وتدخالت تنمية 
الطفولة المبكرة، والمنح الدراسية كمحفزات لتشجيع 

االلتحاق بالمدارس واالستمرار باالنتظام فيها، ومناصرة 
تعليم الفتيات، وبناء السالم، وضمان األمن في المدارس، 

وإعادة تأهيل المدارس ومساحات التعليم المؤقتة.

وسيتم تمكين أكثر من مليوني طفل من الوصول إلى بيئة 
توفر الحماية، بما في ذلك البحث عن أفراد األسرة ولّم 

شملها، وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي، واالستجابة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي )الجندر) والوقاية منه، 

وإنشاء المساحات الصديقة لألطفال وتنظيم األنشطة 
الترفيهية، والتوعية بخطر مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، 

باإلضافة إلى مناصرة حماية الطفل ونشر الوعي حيالها 
بما في ذلك منع تجنيد األطفال.

تتضمن استراتيجية “ال لضياع الجيل” أنشطة محددة 
ومستدامة سيتم تنفيذها على مدى عام 2014 وما بعده، 
كما أنها تتضمن أهدافا محددة وواضحة. تشمل أهداف 
اإلستراتيجية زيادة التعلم والمهارات، بما في ذلك زيادة 
معدالت االلتحاق بالمدارس، واستمرار تعلم األطفال؛ 

وتحسين جودة التعليم؛ وتوسيع التعليم المهني 
والتعليم الثانوي االستدراكي. وتشمل العناصر األخرى 

لإلستراتيجية جهود تعزيز بيئة وقائية، وإتاحة المزيد من 
الفرص لألطفال واليافعين، بما في ذلك بناء المهارات 

الحياتية لديهم.

 قامت
اليونيسف عام 2013:

بتقديم حقائب مدرسية وقرطاسية إلى مليون   •
طفل في المحافظات السورية األربع عشر

تقديم األنشطة الترفيهية وحصص التعويض   •
في النوادي المدرسية لحوالي 289.000 طفل

تنظيم 4.850 مجموعة تعليم وتعلم  •
توفير 3.420 حقيبة ترفيهية  •

توفير 760 حقيبة تعليمية لمرحلة الطفولة   •
المبكرة

توفير مساحات تعلم إضافية باستخدام 120   •
غرفة صفية جاهزة )مسبقة الصنع(.

خسر الكثير من األطفال سنة دراسية أو أكثر بسبب النزاع في سورية، في حين انقطع عنها آخرون، وتعتبر 
إمكانية عودتهم إلى المدرسة أو االستفادة من فرص التعلم البديل ضئيلة. تدعم اليونيسف ووزارة التربية 

وغيرها من الشركاء المئات من النوادي المدرسية في جميع أنحاء البالد، حيث يقومون بتوفير الفرص 
لألطفال ممن هم في الفئة العمرية ) 18 - 5( للمشاركة في الحصص االستدراكية، واالستفادة من الدعم 

النفسي واالجتماعي، من خالل األنشطة الترفيهية كالرياضة والموسيقى.

من  نزحت  والتي  سنوات،  العشر  ذات  أمل،  تقول 
من  المدعومة  المدرسية  النوادي  وترتاد  حمص، 
اليونيسف في محافظة طرطوس. "أنا سعيدة جدًا 
بوجودي هنا، وباألصدقاء الكثر الذين تعرفت عليهم” 

وتضيف أمل التي تشارك في دورات الرسم والغناء والرياضة في النادي: “اللغة العربية هي مادتي المفضلة".

ويقول سامي، وهو طفل آخر يذهب لنفس النادي المدرسي منذ سنة 2012، يبلغ من العمر9 سنوات وقد 
نزح من حلب: “أنا أستمتع هنا. أحب الرياضيات واللغة العربية، ألنها ستساعدني في المستقبل.”

* تم تغيير األسماء

نادي مدرسي في محافظة طرطوس . إضافة إلى الدروس االستدراكية، تقدم النوادي المزودة بطاقم مع 
المعلمين والمرشدين المؤهلين، الدعم النفسي واالجتماعي من خالل األنشطة الترفيهية كالرياضة والموسيقى.

خطط سنة 2014
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الـّصحـة 
والتـغـذيــة
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مع تفاقم األزمة في سورية عام 2013، أصبح الوضع 
الّصحي والغذائي، ال سيما لألطفال والنساء، أكثر 

هشاشة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة في 
تشرين األول 2013، 

من   %64 تضررت  حيث 
 المشافي العامة، و38% من
 مراكز الرعاية الصحية بسبب
األزمة، وتوقفت عن العمل.

ُأغلقت العديد من المشافي أبوابها، أو باتت تعمل 
بقدرات منخفضة نظرًا النقطاع الوقود والتيار الكهربائي. 

كما لقي بعض موظفو الرعاية الصحية حتفهم أو 
تعرضوا إلصابات، بينما ُهّجَر الكثيرون أو غادروا البالد. 
كما انخفض اإلنتاج المحلي من األدوية على نحو كبير 

وهناك نقص حاد في اإلمدادات الطبية.

تعطلت أنظمة التلقيح الروتينية، والحمالت الداعمة 
لها الضرورية لحماية األطفال من األمراض التي يمكن 

الوقاية منها أو أنها دمرت تماما، مما جعل األطفال 
عرضة أكثر لخطر اإلصابة بأمراض كشلل األطفال 

والحصبة. وقد شّكل الوصول هنا عائقًا رئيسيًا أيضًا، 
فعلى سبيل المثال، لم يتم تطعيم 350.000 طفل ضد 

شلل األطفال في جولة كانون الثاني 2014 من أيام 

معالم اإلنجاز 2013 
تعزيز الرعاية الصحية األولية للنساء 

واألطفال الُمهّجرين
قامت اليونيسف بهدف مواكبة االحتياجات المتزايدة 
للرعاية الصحية األولية في مراكز اإليواء والمجتمعات 

المضيفة للمهجرين، بدعم 62 فريقًا صحيًا متنقاًل، و24 
مركزًا ثابتًا في المحافظات األربعة عشر. وقد وصلت هذه 

الفرق والمراكز إلى 600.000 طفل وامرأة من المهجرين 
والمجموعات السكانية الهشة في المجتمعات المضيفة. 
كما تم توصيل الرعاية الصحية لألطفال وخدمات اإلحالة 

لحوالي 447,623 من األطفال المتأثرين بالنزاع. وتلقت 
أكثر من 200.000 امرأة خدمات الرعاية الصحية األولية عبر 

هذه المرافق. تقوم سبع منظمات غير حكومية محلية 
والهالل األحمر العربي السوري بتشغيل هذه الفرق 

الصحية المتنقلة والمراكز الثابتة في جميع المحافظات، 
بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية.

استفاد أكثر من مليون شخص من حقائب الطوارىء 
الصحية التي وزعتها اليونيسف على وزارة الصحة، 

والهالل األحمر العربي السوري، والهالل األحمر 
الفلسطيني، واألونروا والمنظمات غير الحكومية 
المحلية، و12 مشفى خاص ممن يوفرون الرعاية 

الصحية المجانية. تتضمن هذه الحقائب مجموعة من 
المعدات والمستلزمات الطبية واألدوية التي تكفي كل 

واحدة منها لحوالي 10.000 شخص لمدة ثالثة أشهر.

وللتغلب على المخاطر الصحية التي تواجه األطفال 
واألسر الُمّهجرة في مراكز اإليواء المكتظة، حيث 

يمكن أن تكون شروط النظافة العامة متدنية، قامت 
اليونيسف من خالل شركائها بتوزيع األدوية المضادة 

للجرب وشامبو القمل على 35.000 طفل.

معالجة سوء التغذية الحاد
تم تشكيل آلية تنسيق قطاع التغذية في أواخر شباط 

2013، ووصل عدد الشركاء فيها إلى 11 مؤسسة في آخر 
السنة. تقود اليونيسف المجموعة التنسيقية لقطاع 

التغذية على المستوى العالمي.

وتراوحت األنشطة التي نفذت في قطاع التغذية سنة 
2013 من فحص األطفال للكشف عن سوء التغذية، 

وتوزيع األغذية الوقائية والعالجية، إلى تقديم المشورة، 
وتثقيف مقدمي الرعاية حول تغذية الرضع واألطفال 

الصغار. وفي سنة 2013 تم تزويد أكثر من نصف مليون 

التلقيح الوطنية ضد شلل األطفال.

ومع وجود 6.5 مليون ُمّهجر يعيش العديد منهم في 
أماكن مكتظة، ومع تعطل القدرة الوصول إلى المياه 

المأمونة، ومرافق الّصرف الّصحي المالئمة، يتزايد خطر 
اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق المياه وغيرها.

وقد أدى الوضع االقتصادي إلى زيادة أسعار المواد 
الغذائية، خاصة المستوردة منها، كبعض األساسيات 

مثل الزيت واألرز والعدس، وانخفض إنتاج األغذية 
المحلية إضافة إلى ذلك. كما أن أسعار المواد الغذائية 

في بعض المناطق، كتلك التي قطعت عنها اإلمدادات 
المنتظمة، ارتفعت بشكل خيالي بحيث لم يعد بمقدور 

السكان شرائها حتى وإن كانت متوفرة. زادت عوامل 
كهذه من الضغط الذي تعاني منه األسر الهشة أصاًل، 

السيما األطفال، نتيجة النعدام األمن الغذائي.

هناك تفاوت بين سكان الريف والحضر، وبين محافظة 
وأخرى، حيث تشهد مراكز المدن في حمص وحلب وحماة، 
والمحافظات الشمالية والشمالية الشرقية معدالت عالية 

لوفيات األطفال ممن هم دون سن الخامسة، كما تفيد 
التقارير بوجود حاالت سوء تغذية هناك.

شهدت األزمة السورية عودة مرض شلل األطفال، 
وكانت آخر حالة مؤكدة من شلل األطفال البري في 

سورية قد ُسجلت سنة 1999، ولكن تم تأكيد تفشي هذه 
المرض مجددًا في تشرين األول سنة 2013، حيث ُسجلت 

18 حالة في دير الزور، و3 حاالت في حلب، وحالتين في 
إدلب ومثلهما في الرقة . أصابت جميع هذه الحاالت 

أطفاال دون السنتين ممن لم يتلقوا اللقاحات.

طفل ُمهجر داخل البالد دون سن الخامسة باإلمدادات 
الغذائية المكّملة، بينما تلقى أكثر من 600.000 طفل 

ممن هم دون سن الخامسة المكمالت الغذائية الدقيقة، 
متجاوزين بذلك الهدف المحدد. ولعالج المرضى 

المقيمين من األطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد، 
تم إنشاء مركزين لمعالجة المقيمين في مشفى األطفال 

بدمشق ومشفى دمشق.

تم توصيل خدمات التغذية إلى 90.000 طفل في 11 
محافظة على األقل من خالل توفير خدمات الفحص، 

وتوزيع السلع الغذائية، وتغذية الرضع واألطفال الصغار. 
كما تم إيصال التغذية العالجية الالزمة لعالج سوء 

التغذية الحاد إلى 14.000 طفل في جميع المحافظات. 
ولتلبية االحتياجات الفورية لحوالي 200 رضيع، ممن 

تدهورت صحتهم بشكل خطير نتيجة مرض وراثي يدعى 
فينيل كيتين يوريا )PKU(، قدمت اليونيسف إمدادات 

تكفي لمدة شهرين من تركيبة عالجية خاصة من حليب 
األطفال الرضع، الضرورية إلنقاذ األرواح، حيث أنه لم 

يكن متوفرًا في سورية.

استفاد حوالي 100 شخص من العاملين في قطاع 
الصحة، بما فيهم الممرضات واألطبا،ء في جميع 

المحافظات من الدورات التدريبية التي تدعمها 
اليونيسف في مجاالت التغذية ورعاية األطفال في 

حاالت الطوارئ.

زيادة قدرة األطفال في المجموعات 
الهشة على الوصول إلى اللقاحات

عقب تأكيد تفشي مرض شلل األطفال في سورية في 
تشرين األول 2013، دعمت اليونيسف ومنظمة الصحة 
العالمية حملة وزارة الصحة ضد شلل األطفال، لوقف 
انتقال فيروس شلل األطفال البري في البالد. وتضّمن 

هذا دعم حملة التلقيح الوطنية والتي كانت مقررة 
أصاًل، ولكنها طرحت كاستجابة فورية لتفشي المرض. 

وصلت جولة التلقيح األولى، والتي أجريت بالتوازي 
مع الجولة الثانية للحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 

)MMR(، في الفترة ما بين 24 تشرين األول و21 تشرين 
الثاني إلى 2.3 إلى مليون طفل، مقدمة لهم لقاح 

شلل األطفال الفموي ثالثي التكافؤ)tOPV( في جميع 
المحافظات. كما تم الوصول أيضًا إلى األطفال في 

المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل دير الزور، حيث 
تأكدت حاالت اإلصابة األولى. وقد زوّدت اليونيسف 
الوزارة بحوالي 5 ماليين جرعة من لقاح شلل األطفال 

الفموي ثالثي التكافؤ.

النظام الّصحي تحت الضغط
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خطط سنة 2014
تّم وضع استراتيجية قطاع التغذية للعام 2014 وخطة 

استجابة سنوية لحاالت الطوارىء. وسيفضي هذا إلى 
دعم التنسيق بين جميع الجهات المشاركة في قطاع 
التغذية، وسيساهم في تجنب االزدواجية في العمل. 

وقد اكتمل العمل التحضيري مع وزارة الصحة والمكتب 
المركزي لإلحصاء فيما يتعلق بالتقييم السريع للتغذية، 

وسيتم إجراء مسح لتقييم مستوى التغذية في بداية 
سنة 2014 بحسب ما تسمح به الظروف األمنية.

وسيتم إنشاء خدمات مجتمعية في جميع المحافظات 
لتحديد ومعالجة سوء التغذية الحاد عن طريق الوقاية 

وتطوير القدرة على التكيف من خالل ممارسات تغذية 
الرضع واألطفال الصغار.

ستواصل اليونيسف بقوة دعم الحملة المستمرة ضّد 
شلل األطفال، بما في ذلك توفير 18 مليون جرعة من 

لقاحات شلل األطفال والتي ستكون كافية لتغطية 
االحتياجات في الجوالت الشهرية لحملة الللقاح حتى 

أيار من عام 2014. ويجري حاليًا تنفيذ استراتيجية للتعبئة 
االجتماعية لزيادة فهم أهداف الحملة، وأهمية تطعيم 
جميع األطفال دون سن الخامسة ضّد شلل األطفال. 

وتّدعم اليونيسف أيضًا غرف التحكم بشلل األطفال في 
المحافظات األربعة عشر كافة، والتي من شأنها اإلسهام 

في تحسين تنسيق تبادل المعلومات حول وضع شلل 
األطفال واالستجابة له. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع 
تشغيل 25 غرفة تبريد إلسناد سلسلة تبريد اللقاحات قبل 

النصف األول من سنة 2014.

 في 2013،
قامت اليونيسف:

بالوصول إلى 650.000 طفل وامرأة من   •
المجموعات الهشة عن طريق 62 فريق صحي 

متنقل، و24مركز ثابت في المحافظات األربعة عشر
تزويد أكثر من مليون شخص بحقائب حاالت   •

الطوارئ الصحية
تزويد أكثر من نصف مليون طفل ُمهجر دون   •

سن الخامسة بإمدادات التغذية التكميلية
توفير المكمالت الغذائية الدقيقة ألكثر من   •

600.000 طفل
توفير 5 ماليين جرعة من لقاح شلل األطفال  •

دعم تطعيم أكثر من 3 ماليين طفل بلقاح   •
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية

تجمعت مجموعة من األطفال والنساء في ممر 
أحد مراكز اإليواء في حمص بانتظار وصول فريق 

الصحة المتنقل الذي تدعمه اليونيسف. جلبت 
امرأة ابنة أخيها، والبالغة من العمر 11 شهرًا 

لتفحصها: “ليس لدينا دخل، ال يمكننا الذهاب 
الى األطباء في القطاع الخاص أو شراء األدوية”. 

كانت الفتاة الصغيرة تعاني من أعراض االنفلونزا، 
وتضيف المرأة: “والدتها ليست على ما يرام منذ 

أن ُفقد زوجها”.

تدخل امرأة أخرى مع طفلتها البالغة من العمر سنة 
واحدة، نزحت األسرة عدة مرات بعد أن اضطرت 

لترك منزلها قبل عام من اليوم. تقول األمم 
للطبيب الزائر:” إنها تتقيأ وتعاني من اإلسهال”.

 تلعب الفرق الصحية المتنقلة
 دورًا هامًا في توفير المساعدة

للنساء  األساسيـة  الطبيــة 
واألطفال المتأثرين بالنزاع.
تتنقل الفرق بين األماكن التي تكثر فيها األسر 
النازحة مثل مراكز اإليواء والعيادات المجتمعية.

يحصل األطفال الذين تفحصهم فرق الصحة 
المتنقلة المدعومة من اليونيسف في حمص 

على األدويًة مجانا.

وفي سنة 2013، تم الوصول إلى حوالي 3 مليون طفل 
دون سن الخامسة عشرة من خالل جولتين للتلقيح ضد 
الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية. تمكنت اليونيسف 

وشركاؤها في الجولة الثانية من الوصول إلى جميع 
المحافظات األربعة عشر، وهو ما لم يكن ممكنًا في 
الجولة األولى نظرا للقيود المفروضة على الوصول .

وصل برنامج اللقاح الدوري إلى أكثر من 400.000 
طفل دون سن الواحدة عن طريق المراكز الصحية 

لوزارة الصحة، والتي قدمت لها اليونيسف 1.5 مليون 
حقنة، و25.000 صندوق سالمة، إضافة إلى سلسلة 

تبريد تشتمل على 25 غرفة تبريد في المحافظات 
المتأثرة بالنزاع.

ولضمان التوثيق، تلقى أكثر من مليون طفل بطاقات 
تطعيم اليونيسف، وخاصة أولئك الذين فقدوا بطاقاتهم 

عند التهجير.

تلقى عشرة من ميسري اليونيسف الميدانيين (بما 
فيهم ميسرون من قطاعات المياه والّصرف الّصحي 
والنظافة والتعليم) وموظفي وزارة الصحة تدريبًا في 

نهاية كانون األول 2013 حول كيفية مراقبة وتقييم حملة 
شلل األطفال. ومنذ ذلك الحين، دعم ميسرو اليونيسف 

المراقبة المستقلة في 10 محافظات.

وتدعم اليونيسف الهالل األحمر العربي السوري في 
توفير خدمات التلقيح في أكثر المناطق تعرضًا للخطر، 
والتي ال تستطيع وزارة الصحة الوصول إليها. ويشمل 

هذا جهودا حثيثة لكسب التأييد على مستوى رفيع 
لتسهيل دخول الهالل األحمر العربي السوري إلى 

المناطق المعزولة.
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شلل األطفال تحت المجهر
شلل األطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى 

يهاجم الجهاز العصبي. يصيب الفيروس عادًة األطفال 
في ظروف غير صحية من خالل انتقال البراز إلى الفم 

المرتبط باالتصال المباشر بين األشخاص، وتناول 
الطعام والشراب الملوث بالبراز. يهاجم الفيروس 

األعصاب ويمكن أن يؤدي إلى الموت أو الشلل. وينتشر 
المرض على نطاٍق واسع ودون أن يلفت االنتباه إلى 

أن يبدأ بشّل حركة األطفال، مما يعني أن كل حالة من 
حاالت مرض شلل األطفال تشير إلى وجود الفيروس 
بشكل غير مرضي لدى 200 طفل على األقل، ينقلونه 

لغيرهم من األطفال. ال يوجد عالج لشلل األطفال 
ويمكن الوقاية منه عبر التلقيح فقط.

ال يمكن االستهانة بعواقب عدم الوصول إلى جميع 
األطفال دون سن الخامسة وتوفير النوع الصحيح من 

اللقاح لهم )لقاح شلل األطفال الفموي) وبالجرعات 
المناسبة. وهذا يعني أن شلل األطفال سوف ينتشر 
على نحو أسرع ويتسبب بالشلل للمزيد من األطفال. 
وكلما تم إعطاء اللقاح للمزيد من األطفال، كلما قّل 

احتمال انتشار المرض.

الميــاه والّصــرف 
الّصحي والّنظافة العامة
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تدهور جودة المياه، وتعطل أنظمة الصرف الصحي
عطّلت األزمة الدائرة في سورية، وبشكل ملحوظ، 

توفر وتزويد المياه الصالحة للشرب لماليين الناس في 
جميع أنحاء البالد. وقد تّدهورت البّنية التحتية األساسية 

للمياه بشّدة، حيث تعّطلت حوالي نصف إمدادات المياه 
وأنظمة الّصرف الّصحي بشكل كامل، أو تضررت، أو 
أصبحت بحاجة إلى إصالح. كما أن االنقطاع المتكرر 

للتيار الكهرباء ونقص إمدادات الوقود الالزمة للطاقة 
االحتياطية ساهم في انخفاض كفاءة شبكات المياه 

ومحطات الضخ وزيادة تكاليف التصليح. فعلى سبيل 
المثال، انخفضت كفاءة شبكات المياه إلى 34 % في 

الحسكة، و40% في ريف دمشق و42 % في حلب.

أنـظـمــة  كـفــاءة  تـدهــورت 
إلـى %18  الصـحـي  الّصرف 
 في حلب والحـسكة، و%20

في ريــف دمشق.
زاد انخفاض فعالية محطات معالجة مياه الّصرف 

الّصحي من مستوى ضخ مياه الّصرف العادمة، وزيادة 
المخاطر المرتبطة بتلوث المياه الجوفية والسطحية. 
وقّلص القتال المستمر من إمكانية وصول الطواقم 

لتصليح وصيانة األنظمة الرئيسية للمياه والّصرف 
الّصحي. كما ٌهّجر العديد من الموظفين الفنيين 

الرئيسيين من منازلهم إلى مناطق أخرى من البالد، أو 
أنهم ببساطة غير موجودين اآلن. وتشكل هذه المسألة 

مصدر قلق كبير، خاصة في حلب وحمص وريف دمشق 
ودير الزور، والمحافظات الموجودة على طول نهر الفرات. 

وقد أدى تدهور الوضع االقتصادي إلى ارتفاع أسعار 
قطع الغيار، في حين ساهمت العقوبات المفروضة في 

زيادة نقص قطع الغيار والمعدات األساسية.

تزيد حركة الماليين من الناس، الذين يسعون لتجنب 
مناطق النزاع، من الضغط على شبكات المياه والّصرف 

الّصحي القائمة في المناطق التي تتواجد فيها أعداد 
كبيرة من الُمهّجرين، بما في ذلك مدن مثل طرطوس، 

وإدلب، والالذقية، وحماة، وحمص ودير الزور.

يعيش العديد من األطفال واألسر الُمهّجرة في مراكز 
اإليواء، التي تكون بالعادة مباني عامة كالمدارس أو 
المّجمعات السكنية غير المكتملة. ومع عدم انتظام 

اإلمدادات، تبرز صعوبة في الحصول على المياه 
الصالحة للشرب، حيث تقتصر في بعض الحاالت على 
ساعات قليلة في اليوم الواحد. كما أن عدد المراحيض 

وأماكن االستحمام محدودة جدًا وغير كافية لألعداد 
الكبيرة الموجودة. وكذلك األمر بالنسبة لمواد النظافة 

الشخصية، كالصابون مثاًل، وال تملك األسر غالبًا الموارد 
الالزمة لشراء اللوازم الخاصة بها. وتواجه الكثير من األسر 
المقيمة لدى المجتمعات المضيفة ظروفًا صعبة، تتسم 

باالزدحام أيضًا، األمر الذي يشكل ضغطًا على المرافق 
المحدودة، خاصة مع عدم توفر مرافق تخزين المياه على 

مستوى األسرة.

وتعاني المدارس التي ال تزال تستخدم كمدارس، والمراكز 
الصحية من االزدحام في كثير من األحيان، وهو ما 

يشكل ضغطًا على المراحيض وشبكات المياه الموجودة، 
والتي تعاني من نقص في الصيانة أيضًا. كما أن العديد 

من المراحيض تعطلت، ولم تعد صالحة لالستخدام. وقد 
ينتظر األطفال، والسيما الفتيات، لساعات طويلة من 

أجل استخدام المرافق البديلة.

انخفضت حصة الفرد من المياه على الصعيد الوطني 
بنسبة 70% مقارنة مع حصته قبل األزمة، والزالت في 
انخفاض. يتم تطبيق إجراءات تقنين المياه العامة على 
نطاق واسع، كما انخفض استهالك الفرد للمياه بنحو 
50% مقارنة مع مستويات ما قبل األزمة، وهي ال تزال 

في انخفاض.

تهدد األمراض التي تنتقل عن طريق المياه، وغيرها 
من األمراض األطفال السوريين الضعفاء أصاًل. وتتزايد 
مخاطر هذه األمراض بسبب االنقطاع الحاد في المياه، 
وعدم كفاية مرافق الّصرف الّصحي، وبسبب الظروف 

المعيشية المتسمة باالزدحام وتدني مستوى ممارسات 
النظافة. تم التبليغ عن وجود حاالت من التهاب الكبد أ، 
والتيفوئيد، واإلسهال في أغلب المحافظات، خاصة في 

دير الزور وحلب وإدلب وحمص ومن المحتمل أن تتفشى 
األمراض في حال عدم توفر نظم الرعاية الصحية الوقائية 

في المناطق المتأثرة بالنزاع، أو المناطق التي يصعب 
الوصول إليها.

معالم اإلنجاز 2013
شكلت الشراكة مع الهالل األحمر العربي السوري 

المفتاح الذي أتاح توفير احتياجات جميع المحافظات 
السورية للمياه، والّصرف الّصحي، والنظافة العامة، بما 

فيها المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، والمناطق 
التي يصعب الوصول إليها. بّينت دراسات التقييم 

السريع التي أجريت في مراكز اإليواء التي تستضيف 
األسر الُمهّجرة وعلى مستوى األسرة، والمشاورات 

المتكررة مع المجموعات السكانية المتأثرة، والسلطات 
المحلية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية 

المحلية ضرورة االستجابة لحاالت الطوارئ.

عام  في  اليونيسف  دعمت 
الهالل  مع  بالشراكة   2013
جهود  السوري  العربي  األحمر 
الكلور  بمادة  المياه  معالجة 
لتزويد 10 ماليين شخص، وهو 
تقريبًا،  السكان  عدد  نصف 

بالمياه الصالحة للشرب.
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االستثمار في المياه اآلمنة
تحقق هذا االستثمار من خالل تزويد سلطات المياه 

بالكلور على نحو منتظم - تم توفير حوالي 2.300 طن من 
محلول كلور الصوديوم لتنقية المياه العامة.

وباإلضافة إلى ذلك، قّدمت اليونيسف المولدات، 
وقطع الغيار، والدعم الفني في جميع أنحاء البالد لتعزيز 

البنية التحتية للمياه وضمان استمرار تدفقها، بما 
في ذلك المواقع التي يصعب الوصول إليها. ووفرت 
اليونيسف أيضا 71 مولدًا كهربائيًا إلى سلطات المياه 

والّصرف الّصحي، بأحجام تتراوح بين 5 و1000 كيلو 
فولت أمبير. تتيح هذه المولدات توليد وتكرير المياه أو 
ضخ المياه العادمة. يستفيد 5 ماليين شخص من هذه 

المولدات التي تتيح لهم الوصول إلى المياه وأنظمة 
ّصرف ّصحي فعالة في مختلف أنحاء البالد. باإلضافة 
إلى ذلك، تم تركيب ست مضخات مياه، يصل حجمها 

إلى 45 كيلووات.

تم كذلك توفي ر72 خزان مياه، تتراوح سعتها بين 10.000 
و45.000 ليتر، لتخزين المياه في مواقع مثل مراكز 

إيواء األسر الُمهّجرة. كما تم تزويد أكثر من 700.000 
ُمهّجر بالصابون ومستلزمات النظافة في مراكز اإليواء 
والمجتمعات المضيفة. تم توزيع أكثر من 1.2 مليون 
قطعة صابون على الناس المتأثرين بالنزاع في أجزاء 

مختلفة من البالد، حيث تم توفير قطعتي صابون لكل 
شخص بشكل منتظم شهريًا من خالل الهالل األحمر 

العربي السوري، الشريك المنفذ لليونيسف.

تم توزيع الماليين من أقراص تنقية المياه في عام 
2013، وتضمنت هذه 3 ماليين قرص من نوع أكوا تاب 

)Aquatab( بالحجم العائلي، ولكل قرص القدرة على 
تنقية 4- 5 لترات من الماء. كما تم توزيع أكثر من 3.1 

مليون قرص من الحجم األكبر من أكوا تاب الستخدامها 
في خزانات المياه، وهي كافية لتنقية أكثر من 636 

مليون لتر من المياه. كما تم تزويد مئات اآلالف من 
الناس بحقائب متخصصة تحوي مستلزمات النظافة 
مثل الصابون، ومساحيق الغسيل، وغسول الشعر، 

وفرش ومعجون األسنان، وسائل غسل االواني. تضمنت 
هذه اإلمدادات حوالي 250.000 حقيبة نظافة لحديثي 

الوالدة، وحقائب نظافة لألسرة تكفي لحوالي 340.000 
شخص، إضافة إلى حقائب نظافة الكبار التي تكفي 
لحوالي 100.000 شخص. كما وصلت حقائب المياه 

األساسية لألسر، وهي تحوي أوعية المياه )غالونات(، 
وقطع صابون، وأقراص تنقية المياه. تكفي اإلمدادات 

الموجودة في الحقائب ألكثر من 655.000 شخص، منهم 

 خالل سنة 2013
قامت اليونيسف:

بتمكين 10 ماليين شخص من الوصول إلى   •
المياه الصالحة للشرب، باالشتراك مع اللجنة 

الدولية للصليب األحمر
تزويد أكثر من 588,000 شخص بدورات تعزيز   •

النظافة
تزويد أكثر من580,000 شخص بالصابون   •

ومستلزمات النظافة 
توفير أكثر من 3 ماليين قرص لتنقية المياه   •

للعائالت
توفير أقراص التنقية ألكثر من 636 مليون ليتر   •

من الماء في خزانات المياه
توفير 71 مولدًا الكهربائية للحفاظ على عمل   •

شبكات المياه والّصرف الّصحي
توفير 72 خزان ماء.  •

نسبة عالية من األطفال. باإلضافة إلى ذلك، تم تزويد 
العائالت بحوالي 60.000 غالون مياه قابل للطي بسعة 

10 ليتر.

تعزيز النظافة العامة
 تم توفير أكثر من 30.000 علبة من مسحوق الغسيل 

لتحسين النظافة المتعلقة المالبس.

كما كان لدورات تعزيز النظافة، مثل أهمية غسل اليدين 
وغيرها من جوانب النظافة الشخصية، دور هام في 

الحد من انتشار األمراض المنقولة عن طريق المياه بين 
األطفال والنساء المتأثرين بالنزاع، والذين يعيشون في 

كثير من األحيان في ظروف تتسم باالزدحام. وصلت 
هذه الدورات إلى 588.000 شخص تقريبا من خالل 

الشركاء.

تّم توزيع معلومات حول تعزيز النظافة العامة، منها 
226.000 منشورًا حول فوائد غسل اليدين و343.000 

منشورًا يشرح طريقة استخدام أقراص تنقية المياه التي 
تم توزيعها.

تركزت حمالت تعزيز النظافة في معظمها على المناطق 
التي تضم أعدادا كبيرة من الُمهّجرين، وخصوصًا أولئك 

الذين يعيشون في ظروٍف تتّسم باالزدحام. وذلك 
من أجل تجنب انتشار األمراض ومساعدة الناس في 

التكيف مع البيئة المعيشية الجديدة. تلقت مراكز 
اإليواء في طرطوس وحمص ودير الزور حمالت توعية 

شاملة للحفاظ على النظافة الجيدة. وتم تنفيذ مبادرات 
مجتمعية إلسناد مسؤوليات تشغيل وصيانة المراحيض 

المشتركة.

تولى الشركاء المحليون الذين تلقوا التدريب الفني 
من اليونيسف قيادة الحمالت، حيث تلقى أكثر من 60 
موظفا في الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات 

األخرى تدريبًا حول تعزيز النظافة ليصبحوا مسؤولي تعزيز 
النظافة وتعبئة المجتمع. 

وقد تّم تركيب 17 وحدة للمراحيض وأماكن االستحمام 
الجاهزة في مراكز اإليواء لتخفيف الضغط على المرافق 
القائمة. وباإلضافة إلى ذلك، دعمت اليونيسف إصالح 
وصيانة المدارس المستخدمة كمراكز إيواء وتلك التي ال 

تزال مفتوحة للتعليم.

ُكلفت اليونيسف بقيادة قطاع المياه والّصرف الّصحي 
والنظافة العامة، وتتضمن مهمتها التنسيق مع الشركاء 

والوكاالت المنّفذة ووضع األولويات وتحديد الثغرات 
وحشد الموارد. ويعتبر تزويد مياه الشرب، ومرافق 

الّصرف الّصحي، وضمان توفير المهارات واإلمّدادات 
للمجتمعات المتضررة في الوقت المناسب من أهّم 

الخدمات األساسية. ويتطلب هذا من اليونيسف ضمان 
توفير هذه الخدمات حيث يكون هناك نقص في قدرة 

الجهات المعنية والشركاء في المنطقة، حيث تقوم بدور 
المزود الوحيد.

تم نشر ثالثة وعشرين ميسرًا لإلشراف والمراقبة وتقديم 
تقارير عن الخدمات المقدمة، بما في ذلك وصول 

اإلمدادات المرّسلة واستخدامها. وقد ساعد هذا النهج 
في تحليل الفجوات المتعلقة بالفعالية والتوقيت وجودة 

تقديم الخدمات.
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قدمت اليونيسف مؤخرًا نظام لتدفئة المياه 
باستخدام الطاقة الشمسية ألحد مراكز اإليواء في 

حمص، كما زودت األسر في هذا المركز بخزانات 
مياه ودعمت تعزيز النظافة العامة هناك. ويتم 
ذلك بالتشارك مع جمعية رعاية الطفل األهلية.

تقول عائشة، وهي تعيش في المأوى مع زوجها 
وأوالدها الخمسة، بما فيهم آية )10 سنوات(، أن 
نظام التدفئة بالطاقة الشمسية قد حّسن األمور 

فعال، فقبله كانت عائشة تّسخن الماء بنفسها مرة 
واحدة في األسبوع ليستحم األطفال. وتضيف: 
“هم يستحمون أكثر اآلن، وأصبحوا أكثر نظافة”.

حضرت عائشة أيضًا تدريبات التوعية الصحية التي 
تدعمها اليونيسف، وحول ذلك تقول: “كانت 

المحاضرة عن النظافة وكيفية العناية باألطفال 
لوقايتهم من األمراض، بما في ذلك المحافظة 

على نظافة األطفال ومالبسهم والبيئة المحيطة 
بهم. وجدت المحاضرة مفيدة.”

“الحمد لله على وجود اليونيسف وغيرهم ممن 
قدموا لنا كل ما نحتاجه. نحن على ما يرام هنا )في 
المأوى(، ولكن عندما تستقر األوضاع نريد العودة 

لمنزلنا.”

تعيش آية )وعمرها 10 سنوات( مع والدتها عائشة 
وعدد من أفراد األسرة اآلخرين في مأوى تدعمه 

اليونيسف في حمص.

الــيــــافـعـــون

خطط سنة 2014
ستواصل اليونيسف دعم أنظمة المياه، بما في ذلك 

إضافة الكلور للمياه، وذلك لضمان استمرار حصول 
الماليين من الناس على المياه الصالحة للشرب. وسيتم 

توفير الوقود (الديزل) في المحافظات التي تحتاج إليه 
بشدة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية في 

مواقع إنتاج المياه.

وسيتم توفير وحدات التناضح العكسي في المناطق 
المحلية التي توجد فيها آبار عامة، تحوي مياه بحاجة 

إلى المعالجة، لتوفير المياه الصالحة للشرب. الهدف 
من ذلك هو إيجاد مصادر بديلة لمياه الشرب، كإجراء 

احتياطي، في حال تعطلت شبكة التوزيع العامة. 
ستسهم هذه الوحدات في سّد التغرات في القدرات على 

المدى البعيد، وفي فترة اإلنعاش المبكر وما بعدها. 
باإلضافة إلى ذلك، سيضمن فحص جودة المياه، والذي 
يتم من خالل تزويد مختبرات سلطات المياه المركزية في 
حماة وطرطوس بالمعدات المخبرية، كمضخات الضغط 

والتفريغ والفالتر في توفير المياه الصالحة للشرب 
من خالل أنظمة شبكات المياه. سيسهم تلقي هذه 

المعدات المخبرية في توصيل المياه الصالحة للشرب 
إلى كل سكان تلك المحافظات، والذي يصل عددهم 

تقريبا إلى حوالي 1.5 مليون شخص.

ويشكل رفع مستوى خدمات المياه والّصرف الّصحي 
والنظافة العامة، مع إيالء اهتمام أكبر للوقاية من 

األمراض التي تنتقل عن طريق المياه، وأنشطة تعزيز 
النظافة الشخصية التي تستهدف المجتمعات المحلية 

والمدارس في المناطق التي يصعب الوصول إليها، 
األولويات الرئيسية في هذا المجال. ويشمل هذا زيادة 

عدد وحدات المراحيض جاهزة الصنع.
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زادت األزمة المستمرة من خطر ترك اليافعين للتعليم 
والتدريب المهني. يعود هذا جزئيًا إلى الوضع األمني، 

فببساطة قد يكون الذهاب إلى المدرسة والعودة منها 
أمرا في غاية الخطورة، كما أن الكثير من الجهات التي 

تقدم خدمات التعليم توقفت عن العمل. باإلضافة إلى 
ذلك، أدى االقتتال إلى تهجير مئات اآلالف من اليافعين 

وعائالتهم، مما قوض فرص التعليم الرسمي.

الـتحـتيــة  الـبنيــة  تـضــررت 
واالجـتمــاعيــة  االقتصـاديـة 
 بشــكل كبيـر ونتـج عن ذلك

نقص في الخدمات والبرامج 
التي تستهدف اليافعين.
ارتفعت معدالت البطالة وخاصة بين الشباب. ففي 
بعض الحاالت أجبرت الضغوط االقتصادية وإمكانية 

التنقل المحدودة اليافعين على العمل قبل األوان، 
لمساعدة ودعم أسرهم. كما أصبح العاملون من 

اليافعين والشباب، على وجه الخصوص عرضة 
لالستغالل في سوق العمل غير الرسمي.

وبما أن األزمة دّمرت جزءا كبيرا من النسيج االجتماعي 
الذي يدعم شبكات اليافعين بشكل كبير، هذه الفئة 

العمرية تواجه بشكل متزايد اآلن، خطر االنضمام 
للمجموعات المسلحة. ويعتبر اآلباء أحيانا أن الزواج 

المبكر، وخاصة للبنات، هو طريقة للحد من عدد 
المعالين في أوقات الضائقة االقتصادية، ووسيلة لجلب 

موارد إضافية من عائالت أخرى.

هناك أيضًا ضغط إضافي يتمثل بازدياد مستويات 
العنف في المجتمع، حيث يعاني الكثير من اليافعين من 

االكتئاب ويفقدون األمل في المستقبل. ففي زيارتهم 
األخيرة لمركز اإليواء، وجد موظفو اليونيسف أن معظم 

اليافعين الذكور يمضون ساعات طويلة في النوم، 
ألنهم وببساطة، ال يستطيعون مغادرة المراكز الجماعية 

بسبب الشعور بالخوف، وقلة النشاطات المنتجة التي 
يستطيعون ممارستها داخل المراكز. 

البيئة التشغيلية
عمل برنامج تنمية ومشاركة اليافعين التابع لمنظمة 

اليونيسف )ADAP( مع اليافعين والشباب في سورية 
بشكل فَعال لسنوات عديدة، حتى قبل األزمة. وكان 
الهدف منه تمكين اليافعين من خالل التدريب على 

المهارات الحياتية، ودعم المبادرات التي يقودها 
اليافعون. تم تطوير البرنامج األساسي ليتالءم مع 

احتياجات اليافعين المتأثرين باألزمة الجارية في سورية.

يساهم التدريب على المهارات الحياتية، على سبيل 
المثال، في زيادة الثقة بالنفس، ودعم األقران، وتعزيز 

استراتيجيات التكيف اإليجابية. كما تم التركيز على 
مهارات المرونة، والسالم، والمصالحة التي ترتبط بشكل 

مباشر بالبيئة الجديدة التي يعيش فيها اليافعون.

دعمت منظمة اليونيسف شبكة من المدربين اليافعين، 
وهم عبارة عن متطوعين في المجتمع تم تدريبهم 

على مبادئ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، بما 
فيها مشاركة الطفل،و المفاهيم المتعلقة باليافعين، 

والمهارات الحياتية. المتطوعون في الغالب من الشباب 
الذين يودون تقديم الدعم ألقرانهم وللمجتمع.

تستمر منظمة اليونيسف بالعمل مع أربع وزارات 
هي: وزارة البيئة، والثقافة، والتربية، واألوقاف بهدف 
توفير خدمات صديقة لليافعين، باإلضافة إلى الهيئة 

العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في الحكومة 
السورية ومنظمة األونروا والتي تقوم بإنشاء مساحات 

وخدمات صديقة لليافعين والمحافظة عليها في 
المخيمات الفلسطينية.

يدعم برنامج منظمة اليونيسف لليافعين مناصرة وبناء 
قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية للعمل مع 
اليافعين في مجتمعاتهم، وتكرار نموذج المساحات 

الصديقة لليافعين.

يعمل فريق صغير في دمشق على إدارة المشروع، 
ويقوم بزيارات ميدانية منتظمة، إضافة إلى ذلك 

استطاع ثالثة ميسرين خارجيين من توسيع البرنامج 
ليصل إلى الشباب في إدلب ودير الزور وحمص ودمشق 

وريفها.

معالم اإلنجاز 2013
تم توفير مجموعة من النشاطات التي تتضمن 

المساحات الصديقة لليافعين وخدمات التواصل معهم 
ألكثر من 117.000 يافع. المساحات الصديقة لليافعين 
هي مراكز مكرسة لتقديم حزمة من النشاطات، ويتم 
تكميل عمل هذه المراكز من خالل الخدمات الصديقة 

لليافعين وخدمات التواصل معهم، التي ينفذها الشركاء 
في مواقع مثل مراكز اإليواء والمدارس والمؤسسات، 

حيث يقدم هؤالء الشركاء عددا محدودا من الخدمات.

وتتضمن النشاطات المقدمة التدريب على المهارات 
الحياتية، ونشر الوعي حول صحة اليافعين، واإلسعافات 

األولية، وبناء القدرة على التكيف، والدعم النفسي 
واالجتماعي، والفنون، والرياضة، والتدريب المهني، 

والعمل التطوعي، ودعم المبادرات التي يقودها 
اليافعون، فضاًل عن أنشطة التوعية.

تعليم المهارات الحياتية
وصل البرنامج إلى 42.000 يافع، وقدم لهم التدريب 
المهني والتدريب على المهارات الحياتية، والدروس 

االستدراكية على وجه الخصوص. وفي ذات الوقت، تم 
الوصول إلى أكثر من 50.000 يافع بنشاطات ترفيهية 
ومهارات حياتية، تركز على الفنون والمسرح التفاعلي 

والرياضة. أما ضمن البرنامج الفلسطيني، فقد تم 
الوصول إلى 19.500 يافع من خالل المساحات الصديقة 

لليافعين التابعة لألونروا، والموجودة في المخيمات 
الفلسطينية ونوادي مدارس األونروا.

المساحات الصديقة لليافعين
تعمل منظمة اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية 

المحلية للوصول إلى اليافعين في أسوأ المناطق 
المتأثرة باألزمة في سورية عن طريق استخدام نموذج 

المساحات الصديقة لليافعين، الذي أثبت نجاحه، وشبكة 
من المدربين اليافعين. تستخدم اليونيسف هذا النهج 

في حلب وحمص، إضافة إلى طرطوس ودمشق.

وفضاًل عن الخدمات الصديقة لليافعين التي تقدمها 
اليونيسف بالتعاون مع الوزارات، أنشأت اليونيسف 

مساحات صديقة لليافعين في حلب )6(، وطرطوس )2(، 
وحمص )2(. وتم تدريب 100 شاب على األقل ليصبحوا 

مدربين سنة 2013، وهم قادرون على نقل معرفتهم إلى 
عدد أكبر من الشباب.

حافظنا على عشر مساحات صديقة لليافعين، من ضمن 
البرنامج الفلسطيني، وشكلنا 6 فرق متنقلة لخدمة 

 خالل سنة 2013
قامت اليونيسف:

بالوصول إلى أكثر من 117.000 يافع بنشاطات   •
تشمل المهارات الحياتية، والتدريب المهني، 

واإلسعافات األولية، والدعم النفسي االجتماعي
دعم 18 مساحة صديقة لليافعين  •

دعم 100 مدرب يافع  •

اليافعين في مراكز اإليواء.وضع اليافعين

تم تعزيز برنامج اليافعين على مدى العام عن طريق 
تطوير اتفاقيات شراكة مع 10 منظمات غير حكومية 

دولية ووطنية، غطت محافظات دمشق وريف دمشق 
وحمص وحلب وطرطوس.
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خطط سنة 2014
ستقوم اليونيسف سنة 2014 بدعم إطالق مبادرة لتدريب 
المدربين في أكثر من 20 منظمة غير حكومية محلية في 

سورية. ويشمل هذا تمكين المنظمات غير الحكومية في 
المجتمعات المحلية من تكرار نموذج )مركز تدريب مهني 
( حديث، باستخدام مفهوم المساحة الصديقة لليافعين، 

ويتضمن هذا التدريب على المنهجية والمناهج.

وبالتركيز على بناء السالم، والتسامح، والمصالحة، 
سيقوم قسم اليافعين بالبناء على قدرات الشركاء 
التقليديين لتوسيع التغطية بالتعاون مع الوزارات 

المعنية. 

ستبقى نشاطات تمكين اليافعين، من خالل ورشات 
العمل التدريبية على المهارات الحياتية، ودعم المبادرات 

التي يقودها اليافعون، هي العمود الفقري للبرنامج. 
وسيتم توسيع نطاق هذه النشاطات بشكل كبير لتصل 

إلى 500,000 يافع خالل سنة 2014.

التركيز على المساحات الصديقة لليافعين
لليافعين قدرة هائلة تمكنهم من المساهمة في تنمية 

المجتمع، وإيجاد تعليم أفضل ألقرانهم، واالستجابة 
لحاالت الطوارئ واالندماج االجتماعي وبناء السالم. 

ويمكن لليافعين أيضًا المساهمة في تحسين الخدمات 
االجتماعية بوجود الدعم المناسب، واإلرشاد، وسبل 

الوصول إلى الموارد، والتدريب على المهارات الحياتية، 
والعمل يدًا بيد مع البالغين لبناء آفاق مستقبل أفضل 

لمجتمعهم.

توفر المساحات الصديقة لليافعين سبل الوصول إلى 
هذه األشياء، إضافة إلى اإلرشاد والدعم بهدف إيجاد 

بيئة تمكين آمنة توفر الحماية، وتتيح لليافعين والشباب 
المشاركة في نشاطات هيكلية منظمة، واالستمتاع 

باألمان العاطفي والجسدي الذي يمنحهم التفاؤل والفرح 
والسعادة والقبول.

بدأ العمل على تطوير برنامج المساحات الصديقة 
لليافعين في سورية باألساس سنة 2004، ضمن البرنامج 

المخصص لالجئين الفلسطينيين اليافعين.

في األزمــــة  بــدايــــة   ومــع 
سورية، تم توسيع المساحات 
احتياجات  لتـلبي  الصـديـقــة 

اليافعين المتأثرين بالنزاع.
يعد توفير الحماية والدعم أحد الجوانب الهامة التي 
تقدمها المساحات الصديقة لليافعين، إضافة إلى 
نشاطات أخرى مثل التدريب على المهارات الحياتية 

ورفع الوعي الصحي والتدريب المهني. يحتاج اليافعون 
األكثر تأثرا إلى بيئة تدعمهم، وتعطيهم األمل والنظرة 

اإليجابية. كما تقّدم هذه المساحات الحماية والدعم 
النفسي واالجتماعي عند الضرورة.

يتيح مركز التدريب المهني الذي تدعمه اليونيسف في إحدى ضواحي دمشق للشباب الفرصة إلكمال دراستهم 
وسط النزاع المستمر. هّجر الكثير من الطالب، ومنهم وداد )19 عامًا( من ديارهم.

أكملت وداد تعليمها الثانوي وسجلت في جامعة فنية، لكن الحي الذي تعيش فيه أصبح مسرحًا لعمليات 
عسكرية مكثفة، مما اضطر أسرتها للهرب من شقتها بحثا عن مالذ آمن لدى أفراد العائلة الممتدة في منطقة 

آمنة نسبيًا.

تقول وداد: “ذهبت للجامعة لمدة شهر، ثم قرر والدي 
أن الذهاب إلى تلك المنطقة لم يعد آمنا.”

بدعم من الكادر واألقران، استطاعت وداد والعديد من الشباب النازحين اآلخرين التكيف مع البيئة الجديدة، 
والتعرف على األصدقاء والتطلع ُقدمًا إلى مستقبل أفضل. يقدم المركز فرص تدريب مثل التدريب على مهارات 
السكرتارية والكهرباء، ومهارات اللغة االنكليزية، والتصميم الغرافيكي، والتمريض، والتدريب على مهارات الحياة.

جلسة لغة انكليزية في مركز التدريب المهني الذي تدعمه اليونيسف في إحدى ضواحي دمشق.
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العمليات
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يقدم قسم العمليات الدعم لكل برامج ونشاطات 
اليونيسف في سورية في المجاالت التالية: الموارد 
البشرية، واإلدارة، واألمور اللوجستية، واإلمدادات، 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

نفـذت اليـونيســف عملـيــاتـهــا 
العسـكري  النـزاع  ســيـاق  في 
التـغـيــر  من  وبالـرغـم  القـائم، 
 المستمر في خطوط التماس،
 والمخاطر التي تحدق بالعاملين

في اليـونيســف ومـوجوداتـهــا 
بشكل مستمر.

تمكنت اليونيسف من تطوير وتنفيذ خطط ذكية لضمان 
استمرارية العمل نتج عنها نقل مقرات اليونيسف عدة 

مرات. كانت سالمة الموظفين أولوية في جميع األوقات، 
وتم ضمان استمرار العمليات التي سمحت بزيادة وتوسيع 

الدعم المقدم من خالل تنفيذ برامج حيوية وأساسية في 
جميع أنحاء سورية. وقد ساهمت المقرات الفرعية في 

طرطوس، وحمص، والقامشلي في هذا التوسع.

األمن
يعمل موظفو اليونيسف ويعيشون في بيئة مقيدة، 

ومتقلبة إلى حد كبير، فغالبًا ما تكون الحركة مقيدة، فضاًل 
عن المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنزاع القائم. ارتفع عدد 

الحوادث األمنية في البلد سنة 2013، وشكلت سالمة وأمن 
الموظفين، أثناء سفرهم للقيام بالمهمات الموكلة إليهم، 
تحديًا واجه تنفيذ البرنامج، حيث تطلب ذلك تخطيطًا دقيقًا 

وإجراءات أمنية للتقليل من المخاطر.وقد تمكنت اليونيسف 
بالرغم من الوضع األمني الصعب من االستمرار بالعمل 

اإلنساني والوصول إلى أغلب المناطق غير اآلمنة في البالد.

الموارد البشرية
انسجامًا مع خطة االستجابة لألزمة االنسانية ولضمان 
استجابة ناجعة وفعالة لتلبية احتياجات الموظفين في 

برنامج الطوارىء، أعطى مكتب اليونيسف األولوية 
للموارد البشرية في استراتيجية التوسع من أجل االستجابة 

لألزمة، حيث كانت المنظمة تركز في عملها قبل األزمة 
على برامج دعم الالجئين العراقيين والفلسطينيين.

ارتفعت نسب التوظيف نتيجة التساع نطاق حالة 
الطوارئ، وقد اعتمد مكتب اليونيسف على عدد كبير 

من الموظفين اإلضافيين الذين ساهموا في االستجابة 
لحاالت الطوارئ على المدى القصير. مّثل توظيف 

مرشحين وطنيين مؤهلين تحديًا، نظرًا لنقص الخبرات 
في البرامج االنسانية.

 وبقيت إدارة الموارد البشرية، وتطوير الكادر من 
األولويات، فنظرا لصعوبة بيئة العمل، يوجد هناك 

التزام راسخ بتحسين معنويات الموظفين ودعمهم من 
خالل التفاعل معهم، واتباع أسلوب إدارة يتسم باالنفتاح 

والتشارك بالمعلومات على كافة المستويات.

سهل المكتب زيارة المستشارين العاملينمع اليونيسف 
إلى سورية لتقديم الدعم لكافة الموظفين، كما جرى 

تقديم المشورة والتدريب على آليات التعامل مع اإلجهاد 
في مكاتب المنظمة في طرطوس ودمشق.

إدارة اإلمدادات
وصل إجمالي مشتريات البرامج وعمليات اإلمداد خالل 

سنة 2013 إلى 51.5 مليون دوالر أمريكي ُقسمت حسب 
المجاالت البرامجية التالية:

المياه والّصرف الّصحي والنظافة العامة $18.594.355، 
حماية الطفل 15.978.716 $، الصحة والتغذية 

10.062.480 $، التعليم 6.770.220 $.

استخدمت لتأمين السلع الرئيسية التالية: المستلزمات 
الطبية - اللقاحات والمواد الغذائية بشكل رئيسي - 

األثاث المدرسي وتوابعه والمواد غير الغذائية (ُحُصر، 
بطانيات، ومالبس أطفال)، حقائب نظافة األسرة 

واألطفال الرضع، إضافة إلى مواد تنقية المياه.

قام مكتب اليونيسف في عمان/ األردن ومنذ بداية 
األزمة بتولي معظم األعمال المتعلقة باإلمدادات ووفقًا 

.)L3( إلجراءات الطوارئ رقم

واستمر مكتب سورية بإدارة عقود شراء اإلمدادات 
والخدمات ذات القيمة المتدنية. وقد تم التخطيط 

لعمل مسح لدراسة وضع السوق المحلي في سورية، 
األمر الذي انسجم مع القرار الصادر في كانون الثاني 

2014، والذي ينص على أن مكتب اليونيسف في سورية 
سيتولى إدارة عمليات شراء اإلمدادات والخدمات 

المتوفرة محليًا.

تولى مكتب سورية جميع الجوانب المتعلقة باألمور 
اللوجستية في البلد وسلسلة اإلمداد المرتبطة بعملية 

الطوارىء، وتضمن ذلك التخليص الجمركي والنقل 
األولي والثانوي لإلمدادات وإدارة المستودعات. وشملت 

التحديات الرئيسية تأخر الحصول على رسائل تسهيل 
حركة اإلمدادات أو رفضها من األساس، فضاًل عن 

صعوبات مرتبطة بمراقبة توزيع اإلمدادات عبر الشركاء، 
والتأخير المتعلق باستالم ايصاالت اإلعفاء وتسجيل 

االتصال ومعدات األمن.

تلعب العمليات دورا أساسيا في تقديم الخدمات
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دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
زاد نقل كادر المكتب الرئيسي في دمشق إلى المكاتب 
المؤقتة للجزء األكبر من سنة 2013،نظرًا للوضع األمني 
السائد، وانسجامًا مع خطط استمرارية عمل اليونيسف 

من الحاجة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وضمان 
جودتها. يمثل ضمان استقرار االتصاالت في سورية 

تحديا كبيرا، لكن فريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تمكن من ضمان استمرارية الخدمات، وأثبت إمكانية 

االعتماد عليه، كما تم وضع نظام لحفظ النسخ 
االحتياطية من جميع الملفات.

تمكنت اليونيسف من االمتثال لكافة متطلبات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة إلنشاء 
المكاتب الفرعية في حمص وطرطوس، وتزويدها 

بكافة معدات االتصال الضرورية، بما في ذلك المعدات 
الخاصة بحاالت الطوارىء . وقد تم الحصول على 

الموافقات الضرورية الستخدام معدات اتصال اضافية 
لدعم المهام الميدانية.

المسائلة في إدارة األموال
سعى مكتب يونيسف/ سورية إلى ضمان نتائج ملموسة 

مبرهنة بشكل واضح من خالل الجودة والدقة والتبليغ 
بالوقت المناسب، والتدفق المنتظم للمعلومات عبر 

تقارير عن الوضع االنساني كل أسبوعين.

تضمنت عملية حشد الموارد التعامل مع الجهات المانحة 
على مستوى رفيع، من خالل زيارات كبار موظفي اإلدارة 

في اليونيسف لمقرات المانحين الرئيسية والتعامل 
المباشر مع المانحين المتواجدين في الميدان. وقد 

اسُتخدمت المنح بوقت مناسب وفقًا لشروط المنحة، 
والشروط التي حددتها الجهات المانحة. كما ضمنت 
اليونيسف مشاركة فعالة ومستمرة في الملخصات 
الشهرية التي يقدمها فريق األمم المتحدة القطري 

للتبليغ عن سير العمل في تنفيذ البرامج في سورية 
والتحديات التي تواجهه.

شكلت العقوبات على سورية تحديا لليونيسف في دفع 
مستحقات المتعهدين ومزودي اإلمدادات المحليين 

في الوقت المناسب. وخضعت الدفعات عبر مصرفنا 
األميركي إلى تدقيق إضافي، مما أّخر وصول التمويل 

في بعض الحاالت لحين تقديم اليونيسف لوثيقة تبَين 
الغرض من الدفعة. تلى ذلك مصاعب أخرى بعد صدور 

قرار مصرف سورية المركزي في شهر أيار، والذي منع 
وكاالت األمم المتحدة من استالم وتوزيع األموال 

بالعمالت األجنبية، ولكن تم تجاوز هذه المرحلة الحقا 
والحصول على إعفاء.

االستجابة المشتركة بين الوكاالت
عملت اليونيسف مع وكاالت األمم المتحدة األخرى 
من أجل تنفيذ خطة االستجابة للمساعدة االنسانية 

في سورية الفترة من كانون الثاني وحتى كانون األول 
2013، تم وضع خطة استجابة تشمل االلتزامات 

األساسية تجاه األطفال في العمل اإلنساني، وتتضمن 
تفصيال الستجابة اليونيسف. إضافة إلى ذلك، فقد 

تم تطوير استراتيجيات استجابة قطاعية أخرى مشتركة 
بين الوكاالت، شملت خطة العمل المشترك بين وزارة 

الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف لالستجابة 
النتشار شلل األطفال في سنة 2013.

شكر وتقدير
طلبت اليونيسف بناء على خطة االستجابة للمساعدة االنسانية لسورية سنة 2013 مبلغ 110.460.980 دوالرأمريكي 
لتلبية احتياجات األطفال في حاالت الطوارئ في سورية سنة 2013. استلمت اليونيسف مبلغ 127.610.000 دوالر 

كتبرعات من المانحين في القطاع العام والخاص. لم تكن اليونيسف لتتمكن من تقديم المساعدة، التي أنقذت أرواح 
الماليين من الناس في جميع أنحاء سورية، لوال هذه التبرعات السخية، وعلى وجه الخصوص النساء واألطفال الذين 

أصبحوا عرضة للخطر بسبب األزمة القائمة.

تمكنت اليونيسف وشركاؤها بفضل سخاء المانحين من تزويد المياه المأمونة ألكثر من 10 ماليين شخص، وتقديم 
اللقاحات )شلل األطفال، والحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية(، المنقذة لألرواح، ألكثر من مليوني طفل، وتقديم 

المالبس الشتوية والبطانيات ألكثر من مليون شخص. وقد ذهبت التبرعات المالية التي تم جمعها لتزويد مليون طفل 
بحقائب مدرسية ومواد التعلم، كما حصل 460.000 طفل على الدعم النفسي واالجتماعي.

المانحون الرئيسيون
استراليا  •
بلجيكا  •

الدنمارك  •
المفوضية األوروبية  •

ألمانيا  •
ايرلندا  •
اليابان  •

الكويت  •
النرويج  •

روسيا االتحادية  •
السعودية  •

السويد  •
سويسرا  •

لجان اليونيسف الوطنية  •
المملكة المتحدة  •

الواليات المتحدة األمريكية  •

وللشراكة أهمية بالغة في تحقيق نتائج لألطفال وضمان حقوقهم. عملت اليونيسف خالل عام 2013 بشكل وثيق مع 
عدد من شركائها في سورية بهدف الدفاع عن األطفال وتقديم المساعدة اإلنسانية إلى أكبر عدد ممكن منهم. تتضمن 

قائمة الشركاء: الحكومة المركزية والمحلية، والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

عملت اليونيسف خالل السنة الماضية أيضًا مع وسائل اإلعالم اإلخبارية لجذب االهتمام العام لوضع األطفال في 
سورية، وتعزيز الممارسات الفضلى لصالح األطفال. ونحن نتوجه للشكر الجزيل لدعم وسائل اإلعالم المحلية والدولية 

وباألخص لنقلها رسائل الصحة العامة عن حمالت التطعيم ضد شلل األطفال.
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الصور الفوتوغرافية:
المصورون:

رزان رشيدي  • 
صفحة الغالف، والصفحات 8، 22، 24، 26، 31، 33، 35، 36، و41

باسل حلبي  • 
الصفحات 9، 10، 12، 15، 27، 30، و42

ديفيد يونغماير  • 
الصفحات 7، 19، 32، و40

إيمان موروكا  • 
الصفحة 21

شوشان مبراهتو  • 
الصفحة 13 

ألما حسون  • 
الصفحة 24 

تومويا سونودا  • 
الصفحة 37 

عمر صناديقي  • 
الصفحة 21

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالعناوين التالية:

ktiku@unicef.org  ،كومار م. تيكو، مدير قسم اإلعالم  •
dyoungmeyer@unicef.org  ،ديفيد يونغماير، خبير اعالم  •

rrashidi@unicef.org  ،رزان رشيدي، مسؤولة االعالم  •



صندوق األمم المتحدة للطفولة

مزة فيالت شرقية، شارع الشافعي، بناية 2، صندوق بريد 9413، دمشق، سورية

هاتف: 3/4/ 6122592 )11 963( +
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