سوريا

يساعد “البرنامج اإلنساني لدعم وسائل كسب العيش” المجتمعات المحلية
المتضررة على تجنب العوز والتهميش واالعتماد على المعونات من خالل
توفير دخل عاجل لألفراد الذين فقدوا وظائفهم أو أعمالهم التجارية ،وإصالح
البنية التحتية األساسية للمجتمع وتقديم الخدمات وتنمية القدرات المحلية على
التعافي المبكر .ويتم إيالء اهتمام خاص بالفئات المستضعفة ،مثل المشردين
بفعل النزاع ،والشباب ،والنساء ،واألسر المعيشية التي تعولها النساء،
والمعاقين.
المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة ،والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي :يعقوب الحلو []yacoub.elhillo@one.un.org
المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي :جانثوماس هيمسترا []janthomas.hiemstra@undp.org

من بين األنشطة الجارية والمخطط إلجرائها:
•توفير فرص عمل عاجلة وفورية لألشخاص في المناطق المتضررة ،وخاصة حلب ،ودير الزور ،وحمص ،وطرطوس ليتمكنوا سريعا ً من
إعادة بناء وإعادة تأهيل ما دمر من منازل وبنية تحتية ،مثل الطرق والجسور واألسواق والمدارس ،وتعزيز القدرة على الحصول على الخدمات
األساسية .ويشمل ذلك إعادة تأهيل  30بئراً رومانيا ً قديما ً – مما يحسن من القدرة على الحصول على مياه آمنة في منطقة الغاب؛
•توفر مشاريع إزالة النفايات الصلبة أيضا ً فرصا ً للعمل في الوقت الذي تحسن فيه كثيراً من الظروف المعيشية في مراكز اإليواء والمجتمعات
المحلية المضيفة .ويتم شراء األدوات والمعدات والمبيدات الالزمة للقيام بهذا العمل من السوق المحلية ،وهو ما يشكل مساعدة لالقتصاد المحلي؛
•مساعدة األفراد والمجتمعات المحلية التي فقدت أعمالها التجارية الصغيرة من خالل تقديم منح نقدية لشراء أصول منتجة جديدة .وتشمل هذه
األصول غرف تخزين باردة لحفظ اللحوم والخضروات ،وآالت صناعة الثلج للتبريد من أجل تعويض انقطاع الكهرباء ،وماكينات خياطة،
وورش كهربائية وميكانيكية ،وأدوات إلنتاج قوالب الطوب ،والمساعدة في إقامة حدائق الخضروات فوق أسطح المنازل واستبدال المعدات
المتضررة في مصانع للحلويات .كما يساعد التدريب المهني على البدء في مساع جديدة لكسب العيش ،فعلي سبيل المثال ،يساعد التدريب على
مهارات الخياطة في تمكين المتدربين من إنشاء محالت للتفصيل والحياكة؛
•توفير األصناف الضرورية غير الغذائية للمجتمعات المتضررة والنازحين المقيمين خارج مراكز اإليواء .فعلى سبيل المثال ،حصلت عشرة
آالف أسرة نازحة على أطقم للطبخ استكماالً لما يقوم به برنامج األغذية العالمي من توزيع للطعام .كما شارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
أيضا ً مع  12منظمة غير حكومية وطنية في توزيع المالبس واأللحفة على أكثر من  50,000أسرة متضررة في سوريا؛
•توفير برامج تشغيل عاجلة ،وتدريب مهني ومجموعات للبدء في المشاريع للنساء المتضررات والمعاقين .وفي الحسكة أنشئت ورشة خياطة
إلنتاج مالبس تم توزيعها الحقا ً على النازحين من خالل المنظمات غير الحكومية المحلية؛
•توفير األجهزة الطبية للمعاقين (مثل األجهزة التعويضية ،واألطراف الصناعية ،والعكازات ،والكراسي ذات العجالت ،إلى جانب أشياء
أخرى) ،باإلضافة إلى مجموعة من العالجات الطبية ،والدعم النفسي االجتماعي ،والتدريب المهني وحزمات من األدوات للبدء في المشاريع
من أجل إقامة أنشطة سريعة اإلدرار للدخل.

متطلبات سوريا من التمويل
المخرجات

الموارد المطلوبة
(بالمليون دوالر أمريكي)

توفير فرص عمل عاجلة لتحسين تقديم الخدمات وإصالح البنية التحتية للمجتمع

13.50

دعم عاجل الستعادة/توطيد وسائل كسب العيش المنقطعة

19.30

دعم عاجل للفئات المستضعفة وخاصة األسر التي تعولها النساء والمعاقين

4.10

دعم القدرات الوطنية والمحلية لتمكين المجتمع من مواجهة األزمة والتعافي من آثارها

1.30

تنسيق وسائل كسب العيش العاجلة
إدارة المشاريع ،وضع السياسات ،الدعوة والمناصرة ،والتنسيق

1.00
6.00

المجموع

45.20
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مركز
لألمم المتحدة
مركز مخطط له
لألمم المتحدة

ريف دمشق

دمشق

مناطق اشتباكات
يناير -سبتمبر 2013
مناطق اشتباكات
أكتوبر 2013

درعا

السويداء

تواجد لموظفي
األمم المتحدة

القتيطرة

 15من منظمات وإدارات األمم المتحدة

UNRCO, WFP, DSS, UNDP, UNHABITAT, OCHA, UNHCR,
UNICEF, WHO, FAO, UNRWA, UNFPA, OJSR, RC/UNMAS, IOM

ميسرون

* الميسرون يمثلون جهات اتصال تعمل من أجل وكاالت األمم المتحدة في المحافظات
** على الرغم من أن المنظمة الدولية للهجرة ( )IOMليست جزءا من منظومة األمم المتحدة ،إال أنها تعمل عن كثب مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وتشكل جزءا من
فرق األمم المتحدة القطرية في جميع أنحاء العالم
المصدر :إدارة األمن والسالمة باألمم المتحدة  ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ووكاالت األمم المتحدة

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.

النقص
٪37

الممول
٪63

المتطلبات

االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية  -خطة التمويل عام ( 2013دوالر أمريكي)

 2.982مليار
تركيا

512,070

التمويل المتوفر
 1.864مليار

سوريا
العراق

النقص

 1.117مليار

لبنان

815,022

199,297

األردن

544,374

مصر

126,063

 2.211مليون
الالجئين

