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استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سورية
مع استمرار تدهور األوضاع في سورية، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
اإلنسانية  واملنظمات  املتحدة  األمم  وكاالت  مع  بالشراكة   )UNDP(
واملساعدات  الطارئة  اإلستجابة  مستوى  برفع  األخرى،  واجملتمعية 
وحاجة. فقد  األكثر تضرراَ  والسكان  املناطق  إلى  للوصول  اإلنسانية 
اندالع  منذ  اإلنسانية  للمساعدات  احملتاجني  األشخاص  عدد  وصل 
األزمة الى أكثر من 9.3 مليون شخص.  وفاقمت األزمة من مستويات 
اليوم  يعيش  إذ  قبل،  من  تسجيلها  مت  قد  كان  التي  والبطالة  الفقر 
خمسة وستون في املائة من السوريني في فقٍر، حيث دخل حوالي 7.9 
التقديرات  وتشير  األزمة.  بداية  الفقراء منذ  مليون شخص في عداد 
أن استنفدوا  أن 4.4 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بعد  إلى 

مدخراتهم وكل ما لديهم من استراتيجيات ملواجهة األزمة.

وما زال اآلالف ينزحون عبر احلدود كل يوم هاجرين منازلهم إلى مناطق 
أكثر أمناَ، باإلضافة إلى 6.5 مليون شخص تقريباً من النازحني داخلياً 
ممن اضطروا للجوء إلى مباني عامة أو مراكز إيواء أو إلى العيش مع أسر 
بانعدام  النزوح ال يتعلق دائماَ  إلى أن سبب  التقارير  مضيفة. وتشير 
نتيجة  األصلية  تركوا مناطق سكنهم  النازحني  من  فالعديد  األمن، 
اخلدمات  غياب  إلى  باإلضافة  والدخل،  العيش  سبل  انعدام  أو  لندرة 
كانت  وسواَء  وقراهم.  سكنهم  مناطق  في  الضرورية  الرئيسية 
العائالت النازحة تعيش في مراكز اإليواء احلكومية الرسمية أو الغير 
رسمية أو في اجملتمعات املضيفة فإن جميع هذه العائالت تعاني من 
نقص كبير في الدخل ووسائل اإلنتاج واضطراب في سبل معيشتها. 
الراهنة  األوضاع  في  املضيفة  واألسر  النازحني  دعم  آليات  أن  كما 
املدخرات  واستنزاف  املوارد  حملدودية  نتيجة  متزايدة  لضغوط  تتعرض 
العائلية، فضالً عن ذلك فإن أعداد األسر التي تعولها نساء في تزايد 

مستمر.

استجابة برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي 

سورية،  في  للمتضررين  الطارئة  لإلحتياجات  فورية  كاستجابة 
 ،)SHARP( السورية  لألزمة  اإلنسانية  اإلستجابة  خطة  مع  ومتاشياَ 
متكن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من حشد ما يقارب 16 مليون دوالر 
واستعادة  اإلنسانية  باملساعدات  اخلاص  برنامجه  إلطالق  املوارد  من 
سبل العيش. وأجريت تقييمات سريعة في حلب، ودمشق، ودير الزور، 
وحماة، واحلسكة، وحمص، والالذقية، والرقة، وريف دمشق، وطرطوس 

احملتملني.  والشركاء  املعنية  واجلهات  واألولويات  االحتياجات  لتحديد 
ووفقا لذلك، مت أطالق مبادرات للتوليد السريع للدخل  من خالل خلق 
فرص عمل طارئة للنازحني وذلك بهدف حتسني وصول اخلدمات وإصالح 
البنية التحتية األساسية في اجملتمعات احمللية، باإلضافة الى توفير 
وحتقيق  املنقطعة  العيش  سبل  إستعادة  أجل  من  الطارئ  الدعم 
االستقرار لهم. ويتم إيالء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النازحني 
اإلحتياجات  وذوي  نساء،  تعولها  التي  واألسر  والشباب،  داخلياً، 
اخلاصة. كما يعمل البرنامج أيضا على تعزيز قدرات اجملتمعات احمللية 
لتمكينها من  الصمود في وجه األزمات والتعافي من آثارها، وذلك من 
خالل تنمية قدرات املنظمات احمللية غير احلكومية واجلمعيات األهلية 
إلشراكها بشكل فعال في عمليات التعافي املبكر للمجتمع وجهود 
أهلية  نشاطات  خالل  من  االجتماعي  التماسك  وتعزيز  املصاحلة 

محلية.

وسوف يقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بزيادة عدد مشاريعه وتوسيع 
الذات  على  اإلعتماد  وتشجيع  املعاناة  من  للتخفيف  وذلك  نطاقها 
على  البرنامج  حافظ  وقد  املتضررة.  اجملتمعات  في  املبكر  والتعافي 
شبكة مهمة من الشركاء احملليني في العديد من احملافظات باإلضافة 
عزز  مما  امليدانيني،  موظفيه  خالل  من  الواقع  أرض  على  تواجده  إلى 
قدراته  على الوصول إلى اجملتمعات املستهدفة معتمدا على خبراته 
بيئة  البرنامج على خلق  األزمات، وتساعد تدخالت  إدارة  العاملية في 
املساعدات  الى  احلاجة  من  واحلد  االنسانية  املنظمات  ملؤازرة  مؤاتية 
االنسانية، والتعزيز من قدرة اجملتمعات املتضررة على الصمود في وجه 

األزمات والتعافي من آثارها.

في  أنشطته  لتنفيذ  اإلمنائي  املتحدة  األمم  لبرنامج  الالزم  التمويل 
مجال التعافي املبكر وتأمني سبل العيش 53 مليون دوالر. 

عدد السكان في سورية 23 مليون شخص
9.3 مليون شخص عدد احملتاجني للمساعدة الطارئة واحلماية 

عدد النازحني داخل سورية 6.5مليون شخص
عدد الوظائف التي فقدت بفعل األزمة 2.33 مليون وظيفة

4.4 مليون شخص عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع 

حقائق أساسية

  إحصائيات (2013)  



برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

 مقــاربة العمـل
 إن القدرة على الصمود في وجه األزمات والتعافي من آثارها 
الكامنة  واملعارف  القدرات  على  تعتمد  انتقالية  هي عملية 
الصدمات  وإدارة  توقع  والدول على  واجملتمعات  الشعوب  لدى 
والتعافي  منها مما يساهم في  التقليل من آثارها وزيادة القدرة 
االنتقالية للشعوب واجملتمعات والدول من أجل احلفاظ على 
مكاسب التنمية البشرية وتعزيزها واستدامتها. لذلك فإن 
تدخالت برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ترمي إلى تعزيز إمكانات 
إلى  والتحول  والتعافي  التصدي  على  املتضررة  اجملتمعات 

األفضل بشكل مستدام، من خالل:

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة السكان على التعافي املبكر 
من خالل توفير سبل كسب العيش وخلق فرص العمل الطارئ 
التحتية  البنى  وإصالح  تأهيل  إعادة  مثل  عدة  مجاالت  في 
وسوف  املتضررة.  اجملتمعات  في  األساسية  اخلدمات  وحتسني 
برامج تعتمد على  يتم حتقيق هذه األهداف من خالل تنفيذ 
"املال مقابل العمل" والتي تتضمن على سبيل املثال ال احلصر 
والتخلص منها، واإلصالحات  النفايات  األنقاض، وجمع  إزالة 

السريعة للمنازل والبنى التحتية. 

الصلبة  النفايات  جمع  أجل  من  مشاريع  إطالق  مت  ولقد 
الزور  ودير  وحمص  حلب  في  العامة  الصحة  على  واحلفاظ 
وطرطوس. وأمنت هذه املشاريع فرص عمل طارئة للمتضررين 
من  حسنت  كما  لهم،  املضيفة  اجملتمعات  ومن  نازحني  من 
املضيفة.  واجملتمعات  اإليواء  مراكز  في  املعيشية  الظروف 
لدعم  محلياَ  الالزمة  واملبيدات  واملعدات  األدوات  شراء  ويتم 

االقتصاد احمللي.

  فرص العمل الطارئة من أجل
إعادة تأهيل البنية التحتية

يقوم البرنامج بتوفير الدعم الالزم الستبدال االدوات واملعدات املتضررة وتقدمي املنح املالّية الحياء 
املشروعات الصغيرة، ودعم صغار املنتجني واحلرفيني.  في حمص،على سبيل املثال، يتم توفير هذا 
النوع من الدعم إلحياء مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر، لها أولوية لدى اجملتمعات 
احمللية، مثل إنشاء غرف التخزين الباردة للحفاظ على اللحوم واخلضروات، وإنتاج الثلج للتبريد 
لتعويض انقطاع الكهرباء ملدد طويلة، وتأسيس ورش للخياطة، وإنتاج طوب للبناء، والبستنة 
وإعادة  احللويات،  مصانع  في  التالفة  املعدات  واستبدال  اخلضروات،  إلنتاج  املنازل  أسطح  على 

تأهيل السوق احمللية، باإلضافة إلى ورش للميكانيك  وااللكترونيات.

كما يتم توزيع املواد األساسية غير الغذائية على اجملتمعات املتضررة والنازحني الذين يعيشون 
الطبخ بشكل  10,000 عائلة تقريباَ على أطقم من معدات  اإليواء. حيث حصلت  خارج مراكز 
متزامن ومتكامل مع املواد الغذائية التي يقوم بتوزيعها برنامج الغذاء العاملي. وتعاون برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي مع اثنتي عشر جمعية أهلية من أجل توزيع مالبس وأغطية ومستلزمات 
وقد  عشر.  األربع  سورية  محافظات  في  متضررة  عائلة   50,000 عن  يزيد  ما  إلى  الشتاء  فصل 
استطاع البرنامج التدخل والوصول لعائالت محتاجة في بعض احملافظات التي تشهد تطورات 

عنيفة مثل درعا، دير الزور، الرقة والتي كان الوصول إليها متعذراَ لعدة أشهر. 

الدعم الطارئ الستعادة سبل العيش المنقطعة
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يتم التركيز على خلق فرص لتوليد الدخل بشكل خاص للنساء املعيالت واألشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة عن طريق تنفيذ برامج للعمل الطارئ 
لهذه الفئات، وتوزيع منح مالية، وتنظيم دورات تدريبية مهنية وتوفير املعدات واملواد الالزمة لبدء األعمال الصغيرة.  مت في احلسكة، إنشاء ورشة 
خياطة إلنتاج املالبس التي يتم الحقا توزيعها من خالل املنظمات غير احلكومية احمللية إلى النازحني الذين يعيشون في اجملتمعات احمللية. كما مت 
إطالق برامج للتدريب املهني مصممة خصيصا للنساء النازحات الالتي يعيشن في مراكز اإليواء في دمشق وريفها. وقد حددت املستفيدات أعمال 

اخلياطة وتصفيف الشعر وغيرها من احلرف كأولوياتهن لبرامج التدريب هذه.

ومتاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تعزيز نهج التأهيل الشامل والذي يتضمن 
تقدمي املساعدات الطبية واألجهزة التعويضية واملُساِعدة )مثل األطراف االصطناعية والعكازات، والكراسي املتحركة، وغيرها(، والعالج الطبيعي، 
والدعم النفسي واالجتماعي، والتدريب املهني، وأدوات بدء األنشطة املدرة للدخل السريع. يتم تطبيق هذا النهج حاليا في حلب في شراكة مع 

املنظمات غير احلكومية احمللية املتخصصة في اخلدمات الطبية وإعادة التأهيل.

 الدعم الطارئ للفئات الهشة بما في ذلك األسر التي تعولها النساء
وذوي االحتياجات الخاصة

فريق  جهود  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يقود 
واستعادة  املبكر  التعافي  مبجال  اخملتص   العمل 
سبل العيش والذي يشمل أربعة عشر شريكا مبا 
سورية،  في  العاملة  املتحدة  األمم  وكاالت  ذلك  في 
واملنظمات الدولية األخرى، باإلضافة إلى اجلمعيات 
الرئيسي  الهدف  ويتمثل  والدولية.  احمللية  األهلية 
لفريق العمل في ضمان تنسيق التخطيط جلهود 
كفاءة  األكثر  االستخدام  وحتقيق  املبكر  التعافي 
إدراج  ضمان  عن  فضالً  املتاحة،  للموارد  وفعالية 
برامج  العيش في  املبكر واستعادة سبل  التعافي 
الدعم  تقدمي  خالل  من  اإلنسانية  االستجابة 
إلى  وباإلضافة  الصلة.  ذات  البرامج  جلميع  الفني 
املعيشية  لألوضاع  دورية  تقييمات  بعمل  القيام 
األمم  برنامج  يصدر  اخملتلفة،  املناطق  في  واألضرار 
السوري  املركز  مع  بالشراكة  اإلمنائي  املتحدة 
ألبحاث السياسات منشوراً ربع سنوي يقيِّم اآلثار 

االجتماعية واالقتصادية لألزمة ويحدث بياناتها.

 بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية
والمحلية لتعزيز صمود المجتمعات المحلية

على  واملؤسسات  األفراد  قدرات  تطوير  على  حاليا  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ويركز 
جهود  في  بنشاط  واملشاركة  آثارها  من  والتعافي  اجلارية  األزمة  تبعات  مع  التعامل 
االستجابة اجملتمعية مع التركيز بشكل خاص على التعافي االجتماعي واالقتصادي، 
على  كبير  بشكل  التركيز  يتم  كما  واملصاحلة.  االجتماعي  التماسك  على  واحملافظة 
التدخالت على املستوى احمللي التي تنفذها املنظمات غير احلكومية ومنظمات تنمية 
اجملتمع. مت الى اآلن تقييم قدرات خمسة وثمانني منظمة غير حكومية من خالل نهج 
ديناميكي يهدف إلى وضع حزمة شاملة من التدخالت لتنمية القدرات ومتكني اجلهات 
الفاعلة احمللية  من تولي أدوارها ومسؤولياتها في عمليات التعافي واملصاحلة الوطنية.

 تنسيق الجهود ضمن
 نشاطات التعافي المبكر

واستعادة سبل العيش
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أفتقدها خالل عطلة نهاية األسبوع'' هكذا  وأنا حقا  بيتي.  العمل هذه هي  بأن ورشة  اآلن  ''صرت أشعر 
حتدثت السيدة عبير الهزاع بينما كانت تقوم باحلياكة في ورشة اخلياطة التي أنشأها برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي في احلسكة )شمال سوري( من خالل شراكة مع اجملتمع األهلي. ''لقد سمعت عن ورشة اخلياطة 
هذه من احدى املتطوعات الالتي كّن تقمن بتوزيع املساعدات اإلنسانية. وكان هذا خبر سار لي حيث أنني 

فقدت زوجي وأقوم برعاية خمسة أطفال''.

الزور إضطرت هي والعديد من نظيراتها إلى الفرار إلى محافظات مجاورة  عبير التي كانت تقطن في دير 
حيث يكافحن من أجل تأمني احلاجات األساسية للحياة.

"قبل النزوح كنت ربة بيت ولم أكن أعرف شيئا عن التفصيل 
للتسجيل  اإلسراع  من  يمنعني  لم  هذا  ولكن  والخياطة 
في هذه الورشة، حيث تدربت وتمكنت من العمل. ما أروع 
أن أكسب المال من عرق جبيني بدالً من أن أنتظر تلقي 

اإلعانات الخيرية."

إستعادة سبل العيش المنقطعة في الحسكة

 عد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي شريك ألفراد اجملتمع على جميع املستويات وذلك ملساعدة األمم على جتاوز أزماتها. كما يقود ويضمن استمراية النمو
 والنشاطات التي تقوم بتحسني مستوى حياة األفراد. يتواجد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في 177 دولة وإقليم. نحن نقدم رؤية عاملية متكاملة

ورؤية محلية للمساعدة على متكني احلياةونهضة األمم.
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