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المقدمة

ي للمجتمعات 
نمــا�ئ يوثـّـق هــذا التقريــر الســنوي الدعــم الــذي قدمــه برنامج الئمــم المتحــدة الإ

ي المحافظــات الســورية كافــة، 
نامــج الدعــم للســكان �ف ي عــام 2019. لقــد قــدم ال�ب

المحليــة �ف
ي العديــد مــن القطاعــات، بغيــة تعزيــز صمــود الســكان 

ي نفذهــا �ف
عــن طريــق المشــاريع الــ�ت

ي تعصــف بالبــاد منــذ عــام 2011. 
ي مواجهــة الئزمــة المدمــرة الــ�ت

�ف

ي المبكــر بمــا يقــارب مــن 8,7 
ف إىل دعــم ســبل عيشــهم والتعــا�ف يقــدر عــدد الســكان المحتاجــ�ي

ي لقطــاع 
نمــا�ئ مليــون شــخصاً، وذلــك وفقــاً للمســح الــذي أجــراه برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي فــرص العمــل المســتدامة 
ي ظــل تــا�ش

ي ذلــك �ف
ي المبكــر ودعــم ســبل العيــش. ويــأ�ت

التعــا�ف
وســبل العيــش. إذ يحــق لهــؤلء الرجــال والنســاء والئطفــال العيــش بكرامــة وســام وازدهــار.

ــذي  ــم ال ــم الدع ــادة حج ــام 2019 زي ي ع
ي �ف

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــل برنام ــد واص لق
ــتجابة  ــة الس ي خط

ــه �ف ــوص علي ــو المنص ــى النح ــود ع ــى الصم ــدرة ع ــز الق ــه  لتعزي يقدم
نامــج القطــري، وذلــك اســتناداً إىل ثاثــة محــاور تشــمل اســتعادة  نســانية ووثيقــة ال�ب الإ
ــادي،  ي القتص

ــا�ف ــش والتع ــبل العي ــم س ــة، ودع ــة التحتي ــق البني ــية ومراف ــات الئساس الخدم
امــج عــى نحــو ملحــوظ ليغطــي  وتعزيــز التماســك المجتمعــي. كمــا توســع نطــاق تنفيــذ ال�ب
ي محافظــة 

مــكان الوصــول إليهــا حديثــاً بمــا فيهــا ســنجار والدانــا �ف ي أصبــح بالإ
المناطــق الــ�ت

ــدة  ــم المتح ــج الئم ــع برنام ــد وس ــق.  لق ــف دمش ي ري
ــتا �ف ــرة، وحرس ــا، والقنيط ــب، ودرع إدل

اتيجي ليشــمل مجــالت أخــرى مثــل ســبل العيــش الزراعيــة المتكيفــة مع  ه الســ�ت ف ي تركــ�ي
نمــا�ئ الإ

عاقــة وإدمــاج  ات المناخيــة لتعزيــز قــدرات المناطــق الريفيــة، وبرامــج دعــم ذوي الإ التغــ�ي
الفئــات الهشــة، فضــاً عــن زيــادة التغطيــة الجغرافيــة فيمــا يتعلــق بموضــوع تحليــل 
اك المجتمــع المحــىي لتلبيــة احتياجــات المناطــق  الســياق، والحوكمــة المحليــة مــن خــال إ�ش

ــا.    ف فيه ــ�ي والســكان القاطن

ي صلــب اهتمامــه، ســائراً عــى نهــج الئجنــدة 
ي النــاس �ف

نمــا�ئ يضــع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــذ  ــال تنفي ــن خ ــهم م ــبل عيش ــتدامة س ــاس واس ــاة الن ــى حي ــة ع ــاعياً للمحافظ 2030، وس
نامــج عــى مــدار  مشــاريع متكاملــة وخاقــة وشــاملة لتلبيــة احتياجاتهــم بدقــة. لقــد ســاهم ال�ب
ف الحصــول عــى الخدمات الئساســية، وخلق فــرص العمل، وتوف�ي المســاعدة  ي تحســ�ي

العــام �ف
، والبــدء باســتخدام مــوارد الطاقــة الفعالــة والمتجــددة، ودعــم  ف القانونيــة الازمــة للمحتاجــ�ي
ســبل العيــش المســتدامة،  مــع تشــجيع النســاء بالقيــام بــأدوار قياديــة، وتزويــد الئشــخاص 

عاقــة بــالئدوات الازمــة لتمكينهــم مــن الندمــاج القتصــادي والجتماعــي.   ذوي الإ

ــات  ي هــذه الئوق
ي ســورية �ف

ــج �ف نام ــل ال�ب ــق عم ــام إىل فري ــي �وري النضم ــن دواع ــه م وإن
ي تحققــت والتحديــات والــدروس المســتفادة. 

نجــازات الــ�ت ف الإ الصعبــة، حيــث  نقــف متأملــ�ي
ي تحققــت عــى أرض الواقــع مــا كان لهــا أن تتحقــق دون التعــاون الوثيــق 

نجــازات الــ�ت إن الإ
كائنــا والمســاهمات الســخية مــن الجهــات المانحــة.  مــع �ش

“يحق للرجال والنساء 
واألطفال في سورية 
العيش بكرامة وسالم 

وازدهار”

 

رملة الخالدي 
الممثل المقيم

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية
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الثمانيــة  الســنوات  مــدى  وعــى  ســورية  ي 
�ف الســكان  زال صمــود  مــا 

ي لحقــت بمناحــي 
ــ�ت ار ال ــاً، فــالئ�ف المنرصمــة، يوضــع عــى المحــك يومي

ي شــهدتها البــاد تعــد مــن أكــ�ب 
وح الــ�ت ف الحيــاة كافــة جســيمة وحركــة الــ�ف

ي افقــار النــاس وازديــاد 
ي التاريــخ، ممــا تســبب �ف

ي �ف وح البــرش ف حــركات الــ�ف
عجزهــم عــن تلبيــة احتياجاتهــم الئساســية. فكثــ�ي مــن العائــات اضطــرت 
ــن  ــن م ــف، دون أن تتمك ــن العن ــاً م ــرة هرب ــن م ــ�ش م ــا أك ــرك منازله إىل ت
ــر اللمحــة العامــة عــن  ــكات. ووفقــاً لتقري أخــذ أي مــن الئمتعــة أو الممتل
ــن  6,2  ــارب م ــا يق ــر م ــد اضط ــام 2019، فلق ــانية لع نس ــات الإ الحتياج
وح، فضــاً عــن  أن مــا يقــارب مــن  11,7 مليــون  ف ــ�ف مليــون ســوري إىل  ال

ــانية. نس ــاعدات الإ ــة  إىل المس ــوا بحاج ــوري أصبح س

 وتراجــع مســتوى الخدمــات الئساســية المقدمــة،  وخــر معظــم النــاس 
ي كّل مــن حمــص 

مصــادر رزقهــم، كمــا تعرضــت الئســواق القديمــة �ف
ــة  ــال التجاري ــن الئعم ــ�ي م ــل الكث ــا أدى إىل تعط ــار، مم ــب إىل الدم وحل
ــد مــن  ــة العدي ة. وعــى نحــو مماثــل، واجهــت  الئنشــطة الزراعي الصغــ�ي
، وضعــف القــدرة الماديــة  ي

التحديــات نتيجــة تدهــور الوضــع الئمــ�ف
ــل. ــدرة للدخ ــطة الم ــتئناف الئنش ف لس ــ�ي للمزارع

المــدارس  تعــرض  إثــر  والصحيــة  التعليميــة  الخدمــات  تأثــرت  كمــا 
ــة،  ــول الئزم ــن ط ــاً ع ار، فض ــائ�ف ــة ل ــز الصحي ــفيات والمراك والمستش

الئمــر الــذي أضعــف النســيج الجتماعــي للمجتمــع الســوري، ممــا أدى إىل 
ــر. ــتويات التوت ــاع مس ــي وارتف ــام الجتماع ــن النقس ــد م المزي

وأدى الدمــار الواســع الــذي طــال المنــازل والممتلــكات، عــى مــدى 
ســنوات عــدة، إىل إضعــاف ســيادة القانــون، وانعــدام الســامة والئمــان. 

8 
 سنوات

على مدى السنوات الثمانية الماضية، 
بقي صمود السكان في سورية على 

المحك كل يوم

تأثير األزمة

محافظة دير الزور© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية
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يحصل ما يقرب من نصف السكان على الطاقة 11,8 مليون شخصاً بحاجة إلى مساعدات إنسانية
الكهربائية لمدة 12 ساعة فقط او أقل يومياً.

 أكثر من نصف القوة العاملة ال تحظى بفرص 
عمل مستدامة.

8,7 مليون شخصاً بحاجة إلى دعم سبل العيش

3 ماليين شخصاً من ذوي اإلعاقة 6,2 مليون نازحاً

%50+11,8 مليون 

+50% 8,7 مليون 

3 ماليين 6,2 مليون 

االحتياجات اإلنسانية في عام 12019

وكان لقلــة الفــرص القتصاديــة وندرتهــا والدمــار أثــراً اجتماعيــاً واقتصاديــاً 
واســعاً عــى  الســكان. ففــي عــام 2019، ووفقــاً لتقريــر الحتياجــات 
لســبل  دعمــاً  يحتاجــون  الذيــن  الئشــخاص  عــدد  ٌقــدر  نســانية،  الإ
ي بعــض الحــالت، أدت 

ــون شــخصاً. و�ف ــارب مــن 8,7 ملي ــا يق ــش بم العي
الحتياجــات المتفاقمــة إىل مســتويات مرتفعــة مــن الحرمــان، ممــا اضطــر 
ــة،  دي ــم مــع الئوضــاع الم�ت اتيجيات ســلبية للتأقل ــاس إىل اعتمــاد اســ�ت الن
مثــل التقليــل مــن عــدد الوجبــات الغذائيــة المســتهلكة، وتأجيــل أو تأخــ�ي 

ضافــة إىل  ي ممارســات النظافــة الشــخصية )بالإ
زيــارة الطبيــب، والتهــاون �ف

تبــة عــى ذلــك(، وإنفــاق المدخــرات، وتراكم  مخاطــر الصحــة العامــة الم�ت
الديــون. ول تعــد آليــات التأقلــم هــذه ضــارة وغــ�ي مســتدامة فحســب، 
بــل إنّهــا قــد تزيــد مــن إمكانيــة القيــام بممارســات أشــد خطــورة كعمالــة 
الئطفــال بأســوأ أشــكالها، وتجنيــد الئطفــال، والــزواج المبكــر وغــ�ي ذلــك 

مــن الممارســات  الســلبية.

1 لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2019

.Humanitarian Needs Overview- Syria.UNOCHA. Available from: https://www.nolostgeneration 2109
org/sites/default/files/webform/contribute_a_resource_to_nlg/9436/full_hno_2019_syria.pdf
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يهدف البرنامج القطري التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سورية من خالل تصميمه القائم على تعزير القدرة 
على الصمود إلى تحقيق النتيجتين التاليتين: 

ي القتصــادي الجتماعــي قدمــاً، دعــم برنامج 
مــن أجــل دفــع عجلــة التعــا�ف

وعــاً تجاريــاً، وذلــك مــن  ي إعــادة إحيــاء 201 مرش
نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ

خــال إعــادة تأهيــل المحــال التجاريــة، وتقديــم الدعــم لئصحــاب 
ــة  نتاجي ويدهــم بالئصــول الإ ف ــة الصغــر ب�ت المتاجــر، والمشــاريع المتناهي
لســتئناف أنشــطتهم المــدرة للربــح.  كمــا اســتفاد مــا يقــارب 7,000 رجــل 
ــج  نام ــع ل�ب ي التاب

ــ�ف ــب المه ــدرات والتدري ــة الق ــج تنمي ــن برنام ــرأة م وام
ي الدعــم 

نمــا�ئ . وقــدم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ ي
نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ

ي 
ــتقرار �ف ــق الس ــة، وتحقي ــطتهم الزراعي ــتئناف أنش ــاً لس لــــ6,356 مزارع

ســبل العيــش. 
 

ــة 179  ــية، بصيان ــات الئساس ف الخدم ــ�ي ــة تحس ــج، بغي نام ــام ال�ب ــا ق كم
ضافــة إىل  ــاء، بالإ ــاه والــرصف الصحــي والكهرب اً مــن شــبكات المي كيلومــ�ت
رة. كمــا تمــت إزالــة  إعــادة تأهيــل 25 مدرســة و10 مراكــز صحيــة المتــرصف

ــاً. ــة مــن 271 حي ــات الصلب الئنقــاض والنفاي

نفذ البرنامج  162 مشروعاً 
محلياً، استفاد منها أكثر من 
3,6 مليون شخصاً في سورية

تحقيق التعافي االقتصادي االجتماعي تحسين تقديم الخدمات األساسية1.   .2

179 كم من شبكة الخدمات األساسية أعيد إصالحها 201 مشروعاً صغيراً أو متوسطاً تم إحياؤها 

25 مدرسة تم تأهيلها

10 مشفى أو مركز صحي تم تأهيله

6,356 مزارعاً استفاد من الدعم الزراعي  

45,496 مستفيداً

استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 2019

 دعم التعافي االقتصادي االجتماعي وإدماج 
الفئات الهشة.

تأهيل الخدمات االجتماعية األساسية والبنى التحتية 
وتحسينها واستدامتها. 
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ينفذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشاريعه أيضاً عن طريق خطة االستجابة اإلنسانية 
في سورية، ويقوم بإدارة مجموعة التعافي المبكر ودعم سبل العيش، مع التركيز 

في برامجه على دعم سبل العيش والخدمات األساسية ومشاريع إعادة تأهيل البنية 
التحتية على المستوى المحلي.

التدريب المهني في محافظة الحسكة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

كذلــك تــم  تنفيــذ مبــادرات التماســك المجتمعــي للتخفيــف مــن التوتــر، 
ي المجتمعــات، وتعزيــز التفاهــم والمــودة 

وزيــادة الشــعور بالئمــان �ف
ــادرات  ــهمت المب ــال، أس ــبيل المث ــى س راً. فع ــرصف ــ�ش ت ــكان الئك ف الس ــ�ي ب
فــت المجتمعــات المحليــة عــى تصميمهــا وتنفيذهــا  ي أ�ش

المجتمعيــة الــ�ت
ي تعزيــز التماســك المجتمعــي، بعــد أن قامــت هــذه المجتمعــات 

�ف
ــي  ــيج الجتماع ــى النس ــلباً ع ــر س ي تؤث

ــ�ت ــل ال ــا والعوام ــد القضاي بتحدي
ــي. ــكك الجتماع ــن التف ــد م ــبب بالمزي وتتس

وعــاً محليــاً، اســتفاد منهــا أكــ�ش مــن 3,6 مليون  نامــج 162 مرش لقــد نفــذ ال�ب
عاقــة  شــخصاً. كمــا  اســتهدفت المشــاريع %4 مــن الئشــخاص ذوي الإ
ي 

ــات الهشــة �ف نامــج لدمــج الفئ و 39 % مــن النســاء كجــزء مــن عمــل ال�ب
المجتمــع كعنــا� فاعلــة ومنتجــة. 
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مستفيداً
3,643,109

8%

221

201

35

15,709

179

39%

25,708

6,765

النتائج الرئيسية المحققة عام 2019

كم من شبكة الخدمات األساسية أعيد إصالحها من إجمالي المستفيدين كانوا أشخاًصا ذوي اإلعاقة

من  إجمالي المستفيدين كانوا من النساء 

فرصة عمل تم توفيرها 

منظمة  غير حكومية استفادت من تنمية القدرات 
الشاملة

مشروعاً صغيراً  أو متوسطاً تم إحياؤه

مدرسة أو مركزاً صحياً تم إعادة تأهيلها 

مشاركاً في أنشطة التماسك المجتمعي

مستفيداً من التدريب المهني  واكتساب المهارات 
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 162 
مجموع المشاريع 

المنفذة 

9

4

8

17

11
6

26

9
15

20
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الَحَسَكة

ور َدْير الزُّ
الرَّقة

حلب
إدلب

حمأة

حمص

الالذقية

طرطوس

دمشق
ريف دمشق

القنيطرة

درعا

المشاريع المنفذة في المحافظات
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                                                                                                                                                                                    الموارد المتاحة                                     االحتياجات واألولويات
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دعم البرنامج 
بمشاركة 

المجتمعات المحلية

02

03

04

05

06

التحسين الشامل للمناطق المستهدفة

ي ســورية منــذ بدايــة الئزمــة عــى 
ي �ف

نمــا�ئ دأب برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
امــج والمبــادرات  ي ال�ب

اعتمــاد نهــج يســتند إىل احتياجــات المناطــق �ف
ــة  ــتهداف منطق ــال اس ــن خ ــك م ــة، وذل ــا كاف ي يدعمه

ــ�ت ــاريع ال والمش
ــذا  ــح ه ــد. ويتي ي آن واح

ــة �ف ــة ومتكامل ــات متنوع ــطة تدخ ــا بواس بعينه
النهــج تحديــد احتياجــات المناطــق بدقــة أكــ�ش والســتجابة لهــا، وتعميــق 
ــة  ــة والقتصادي ي ــر المشــاريع المنفــذة، والســتفادة مــن المــوارد البرش أث

ــق. ــة للتطبي ي قابل
ــا�ف اتيجية تع ــ�ت ــم اس ــة دع ــة، بغي المتاح

 إن هــذا النهــج يدعــم الئســواق المحليــة والقتصــاد عــن طريــق تشــجيع 
، والدعــوة إىل خطــط التوظيــف المحليــة بالتعــاون الوثيــق  نتــاج المحــىي الإ
ــع المراحــل،  ي جمي

ــاً، وأصحــاب المصلحــة �ف ــة محلي ــات الفاعل ــع الجه م
مــن تخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة. 

ي 
ــه �ف ــق فعاليت ــات المناط ــص باحتياج ــج المتخص ــذا النه ــت ه ــد أثب لق

ــى  ف ع ــ�ي ك ــع ال�ت ــق م ــن المناط ــد م ي العدي
ــد �ف ــل الئم ــر طوي ــداث أث إح

ــراً.   ــا مؤخ ــول إليه ــكان الوص م ــح بالإ ي أصب
ــ�ت راً وال ــرصف ــ�ش ت ــق الئك المناط

نجح هذا النهج الذي يركز على منطقة 
محددة في إحداث أثر طويل األمد في 
المناطق المستهدفة، مع التركيز على 
المناطق األكثر تضرراً، وتلك التي يمكن 

الوصول إليها
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بفضل التدريب والدعم المادي الذي قدمه 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، استطاع 
محمد البدء بمشروعه الخاص في بلدته 

حرستا.

Damascus
Harasta

224 
فرصة عمل 

 30% 
نساء

66.5%  
رجال

3.5% 
 من ذوي 

اإلعاقة

link to video

الحياة تعود إلى حرستا
ار  قيــة بريــف دمشــق، ولقد تعرضــت لئ�ف ي الغوطــة الرش

تقــع بلــدة حرســتا �ف
مــكان  ي ســورية عــام 2011. وعندمــا أصبــح بالإ

جســيمة منــذ بدايــة الئزمــة �ف
ي إىل 

ــا�ئ نم ي عــام 2018، ســارع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــدة �ف دخــول البل

ــة  ــدرات الفني ات والق ــ�ب ــن الخ ــه م ــتنداً إىل مخزون ــاعدة مس ــم المس تقدي
والتقنيــة لتنفيــذ مشــاريع  متكاملــة. 

ــداد  ع ــم الإ ــة، ت ــل الئزم ــه قب ــت علي ــا كان ــتا إىل م ــادة حرس ــبيل إع ي س
و�ف

ــا،  ــم يغادروه ــن ل ــاىلي الذي ــاعدة الئه ــة لمس ــاريع الهادف ــط للمش والتخطي
ــات  ــى الخدم ــول ع ــة،  للحص ــا طواعي ــادوا إليه ــن ع ــك الذي ــك أولئ وكذل

ــل.  ــدرة للدخ ــطة الم ــهم والئنش ــبل عيش ــتئناف س ــية واس الئساس

ــم  ــج الئم ــدم برنام ــية، ق ــات الئساس ف الخدم ــ�ي ــة الئوىل، ولتحس ي المرحل
�ف

ــة  ــات الصلب ــاض والنفاي ــع الئنق وع جم ــرش ــم لم ي الدع
ــا�ئ نم ــدة الإ المتح

ات. ــ�ت ــول 3 كيلوم ــي بط ــرصف الصح ــبكات ال ــل ش ــادة تأهي ــا وإع وإزالته
ي الشــوارع 

ف وحــدة إضــاءة تعمــل بالطاقة الشمســية �ف كمــا تــم تركيــب أربعــ�ي
الرئيســة للبلــدة، ممــا شــجع أصحــاب المحــال التجاريــة عــى إبقــاء محالهم 
اء  مفتوحــة إىل مــا بعــد غــروب الشــمس وأمكــن الســكان مــن التجــول و�ش

البضائــع بعــد حلــول الظــام.  

عــادة تأهيــل ســبع  ي الدعــم لإ
نمــا�ئ كذلــك قــدم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي حرســتا.
مــدارس، ممــا ســمح بعــودة 4000 طالــب إىل مقاعــد الدراســة �ف

ــل  ــادة تأهي وع إع ــذ مــرش ي بتنفي
ــا�ئ نم ــم المتحــدة الإ ــج الئم ــدأ برنام ــا ب كم

ف عمليــة الوصــول إىل الرعاية  ي تحســ�ي
مشــفى حرســتا، الئمــر الــذي سيســهم �ف

الصحيــة فــور جهوزيــة المشــفى بحلــول نهايــة عــام 2020. 

ــاب  ي أصح
ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــاعد برنام ــة، س ــة الثاني ي المرحل

و�ف
المحــال التجاريــة والعمــال المهــرة لســتئناف أعمالهــم عــن طريــق إعــادة 
نتــاج. كمــا قــدم برنامــج الئمــم  تأهيــل متاجرهــم وتزويدهــم بمســتلزمات الإ
ــن  ف ع ــ�ي ــارات للباحث ــل للمه ي وصق

ــ�ف ــب مه ــرص تدري ي ف
ــا�ئ نم المتحــدة الإ

فــرص عمــل، وزود الئشــخاص الذيــن يســعون إىل بــدء مشــاريعهم التجارية 
الخاصــة بمــا يلــزم مــن أدوات بــدء العمــل. وبالمجمــل، فقــد أســهم برنامج 
وعــاً تجاريــاً، وإعــادة افتتــاح 85  ي تنشــيط 34 مرش

ي �ف
نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ

ي نظمها 
ورشــة، بالإضافــة إىل اســتفادة  170 شــخصاً مــن دورات التدريــب ال�ت

ي 
نامــج لهــم أثنــاء العمــل. كمــا اســتفادت تســع منظمــات غــ�ي حكوميــة �ف ال�ب

حرســتا والمناطــق الريفيــة المجــاورة مــن ورشــات العمــل المخصصــة لبنــاء 
ف جــودة مشــاريعها وتنفيذهــا ضمــن الوقــت المحــدد. القــدرات لتحســ�ي

ي دعــم التماســك المجتمعــي، 
ي �ف

نمــا�ئ وســاهم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
 ، ي

مــع إتاحــة فضــاءات اجتماعيــة آمنــة مــن خــال إعــادة تأهيــل مركز ريــا�ف
. ف ه عــام، ومركــز لرعايــة المســن�ي ف ومنــ�ت

كذلــك تــم إنشــاء مركــز لاستشــارات القانونيــة لرفــع وعــي الســكان حــول 
المســائل القانونيــة، وتقديــم الستشــارات القانونيــة. ونظــم برنامــج الئمــم 
ف حديثــاً، وركــزت  ف الخريجــ�ي ي جلســات تدريبيــة للمحامــ�ي

نمــا�ئ المتحــدة الإ
هــذه اللقــاءات عــى كيفيــة تقديــم الستشــارة المتعلقــة بقانــون الئحــوال 
 ، ف ف الجنســ�ي الشــخصية، وملكيــة العقــارات، وحقــوق المــرأة، والمســاواة بــ�ي
عاقــة. وللتشــجيع عــى حلول  وحقــوق الئطفــال، وحقــوق الئشــخاص ذوي الإ
ي المجتمعــات المحليــة، قــام. برنامــج الئمــم 

ناجعــة للخافــات الناشــئة �ف
ــى  ــن ع ف والمؤثري ــ�ي ــاء المحلي ــن الوجه ــب 10 م ي بتدري

ــا�ئ نم ــدة الإ المتح
اعــات.  ف ي حــل ال�ف

الئســاليب الوديــة �ف

ي حرســتا 
ي �ف

نمــا�ئ ي نفذهــا برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
نجحــت المشــاريع الــ�ت

ــب النســاء، و8 مــن  ــا مــن نصي ــت 67 منه ي توفــ�ي 224 فرصــة عمــل، كان
�ف

ــة.  عاق ــب الئشــخاص ذوي الإ نصي
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دعم التعافي االقتصادي االجتماعي و إدماج الفئات الهشة

01

 45,496 
 شخصًا استفاد من الدعم االقتصادي 

االجتماعي المقدم من البرنامج

مخبز تم تأسيسه بدعم من البرنامج في محافظة ريف دمشق © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

دعم التعافي االقتصادي االجتماعي

واقتصاديــة  اجتماعيــة  تحديــات  الســوريون  يواجــه 
غيــر معهــودة. ولذلــك، قــدم برنامــج األمــم المتحــدة 
ــد  ــة األم ــل طويل ــرص عم ــن ف ــم لتأمي ــي الدع اإلنمائ
مــن شــأنها تحســين ســبل العيــش وجعلهــا أكثــر 
المــدرة  األنشــطة  تعزيــز  طريــق  عــن  اســتدامة 
للدخــل، وال ســيما للفئــات الهشــة، بمــا فــي ذلــك 
النســاء واألســر التــي تعيلهــا نســاء، واألشــخاص ذوي 

والشــباب. اإلعاقــة، 
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دعم سبل العيش الزراعية

استفاد 6,356 مزارعاً من الدعم الزراعي

49%

51%

يدعم البرنامج النساء للحصول على أدوات اإلنتاج الزراعية لمساعدتهن على توليد الدخل، 
محافظة الرقة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

ار جمــة نتيجــة الئزمــة، فصغــار  تعرضــت ســبل العيــش الزراعيــة لئ�ف
ي مجــال الزراعة، لم 

ات واســعة �ف ف الذيــن  يتمتعــون بمهــارات وخــ�ب المزارعــ�ي
اء البــذار، والمتطلبــات الزراعيــة الئخــرى لســتئناف  يعــودوا قادريــن عــى  �ش
ــورة  ــاء بص ت بالنس ي أ�ف

ــ�ت ــة ال ــال الئزم ــيما خ ــة، ولس ــطتهم الزراعي أنش
ة، إذ غالبــاً مــا يتــم تجاهــل دورهــن ول يحصلــن عــى أي مقابــل لقــاء  كبــ�ي
ف  ي الدعــم للمزارعــ�ي

نمــا�ئ عملهــن. ولذلــك، قــدم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــاً خاصــاً،  ــا النســاء اهتمام ي تعيله

ــ�ت راً، وأوىل النســاء والئ� ال ــرصف ــ�ش ت الئك
ــة، والئعــاف،  ي ــدات الحرش ــذار، والمبي ــق تزويدهــم بالب ــن طري ــك ع وذل
ي 

ــاعدتهم �ف ــة لمس ــوازم الزراع ــن ل ــا م ه ، وغ�ي ي
ــوا�ش ــل، والم ــا النح وخاي

ــة  ــل، وتربي ــان، وزراعــة المحاصي ــاج الئلب ــة وإنت متابعــة أنشــطتهم الزراعي
نامــج تقديــم الدعــم لمــا يقــارب مــن  6,356 مزارعــاً  الحيوانــات. اســتطاع ال�ب
مــن النســاء والرجــال، الئمــر الــذي مًكنهــم مــن اســتعادة ســبل عيشــهم عن 

طريــق إنتــاج الغــذاء وتأمينــه لئ�هــم ولائســواق.

ي الحســكة عــى مســتلزمات تربيــة النحــل، كمــا تلقــوا مــا 
حصــل المزارعــون �ف

ــر الــزور  ي الرقــة ودي
ــاج العســل. وأمــا �ف يلــزم مــن تدريــب للتمكــن مــن إنت

ي 
نمــا�ئ ي ريــف دمشــق، فقــد قــام برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

وبلــدة حرســتا �ف
بتوزيــع الئغنــام عــى 2,343 مزارعــاً؛ مــن بينهــم 1,592 امــرأة. 

ي مجال 
ف �ف ي تدريبــاً مخصصــاً للمزارعــ�ي

نمــا�ئ نظــم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــة إىل مجــال الئســمدة، ولســيما الئســمدة  ــان والعســل بالإضاف ــاج الئلب إنت
ي عــى دعــم 

نمــا�ئ العضويــة. وتركــزت تدخــات برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي 

راً، وعــى وجــه الخصــوص المناطــق الــ�ت ي المناطــق الئكــ�ش تــرصف
ف �ف المزارعــ�ي

مــكان دخولهــا حديثــاً.   رجالنساءأصبــح بالإ

قدم البرنامج آالت زراعية حديثة لالستغناء عن الحراثة لدعم النشاطات الزراعية للفالحين في محافظة الحسكة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية
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دعم المزارعين في اعتماد تقنية الزراعة المتكيفة مع التغيرات المناخية   

تعزيز فرص الشباب في سوق العمل 

ــة،  ات المناخي ــة الزراعــة المتكيفــة مــع التغــ�ي وع دعــم تقني لحقــاً لمــرش
ي عــام 2018، تــم اعتمــاد تقنيــة الزراعــة 

الــذي انطلــق كمرحلــة تجريبيــة �ف
المحافظــة عــى المــوارد للتخفيــف مــن تبعــات تغــ�ي المنــاخ، عــن طريــق 
ــز  ــاىلي تعزي ــل، وبالت ف إدارة المحاصي ــ�ي ــرر وتحس ــاف المتك ــة الجف مكافح
اســتدامة ســبل العيــش. ويســتند نظــام الزراعــة المحافظــة عــى المــوارد 
بــة وتحســينها عــن طريــق الحــد الئد�ف مــن حراثتهــا وتوفــ�ي  إىل دعــم ال�ت
ي عــام 

ضافــة إىل تنــاوب المحاصيــل المتنوعــة. لقــد تــم �ف بــة، بالإ غطــاء لل�ت
ي الحقــول، حيــث 

ــذور واســتخدامها �ف ــزرع الب ي آلت ل
ــع ثمــا�ف 2019 تصني

ي 
ي مثــل المركــز الــدوىلي للبحــوث الزراعيــة �ف

ي المجــال التقــ�ف
كاء �ف عمــل الــرش

ي 
ي لدراســات المناطــق الجافــة والئرا�ف ــز العــر�ب المناطــق الجافــة، والمرك

القاحلــة عــى تقديــم المســتلزمات الزراعيــة لئكــ�ش مــن 100 مزارعــاً 
ي كل مــن حلــب، 

وتطبيــق تقنيــة زراعــة حديثــة ل تتطلــب أعمــال الحراثــة �ف
وحمــاة، ودرعــا، والاذقيــة، والحســكة. 

ــى  ــام 2019 ع ي ع
ي �ف

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــات برنام ــزت تدخ ترك
ــوم  ــول مفه ــم ح ــبان وتثقيفه ــابات والش ــة للش ــارات التقني ــر المه تطوي
نامــج إىل تفعيــل مشــاركة الشــباب  ــادة الئعمــال، وذلــك ســعياً مــن ال�ب ري
ي النشــاطات القتصاديــة، وتمكينهــم مــن بنــاء الســام، وتعزيــز القــدرة 

�ف
ــذا  ي ه

ــذة �ف ــاطات المنف ــق النش ــال. وتحق ــو فع ــى نح ــود ع ــى الصم ع
ــص  ــذي ين ــتدامة، ال ــة المس ــن للتنمي ــدف الثام ــار اله ــت إط ــال تح المج
عــى “تعزيــز النمــو القتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، 

ــع.” ــق للجمي ــل الائ ــ�ي العم ــة، وتوف ــة المنتج والعمال

أالت زراعية حديثة تقدم للفالحين لدعم النشاطات الزراعية ، محافظة الحسكة © برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي - سورية

 قدم البرنامج الدعم لـما يقارب من 
40 خريجاُ من كلية الهندسة من خالل 

مساعدتهم لتحويل مشاريع التخرج 
واألبحاث التي قاموا بها خالل المرحلة 

الجامعية إلى أعمال تجارية مدرة للدخل 

التدريب المهني في محافظة الحسكة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية
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استفادت 2,000 امرأة من التدريب المهني 
لدعم سبل عيشهن

 
 في محافظة الحسكة © برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بتقديم الدعم لحوالي 7,000 شخصاً 
لتحسين فرصهم في الحصول على 

عمل، أو تأسيس عملهم الخاص

ــة، وزع  ــي الرق ــق وف ــف دمش ــي ري ــا ف ــر بطن ــتا وكف ــي حرس ــة ف ــال المتعطل ــاش األعم ــي إنع ــاعدة ف للمس
ــم  ــة لتمكينه ــتلزمات إنتاجي ــة مس ــق طواعي ــذه المناط ــى ه ــادوا إل ــن ع ــورش الذي ــاب ال ــى أصح ــج عل البرنام
مــن اســتئناف نشــاطاتهم المــدرة للدخــل. كمــا خضــع المتدربــون لــدورات تدريبيــة فــي مجــاالت المحاســبة، 

ــل.  ــوق العم ــي س ــم ف ــهيل اندماجه ــة لتس ــة الضروري ــل العملي ــارات العم ــة،  ومه والمالي

أسهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إنشاء ثمانية مراكز للتمكين االقتصادي 
لمساعدة الشباب في الحصول على العديد من خدمات التوظيف

ــن 7,000  ــارب م ــا يق ــم لم ي الدع
ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــدم برنام ق

ي 
شــخصاً، كان مــن بينهــم 2,000 امــرأة، مــن خــال توفــ�ي التدريــب المهــ�ف

ي البحــث عــن وظائــف، وتطويــر 
الــازم لتطويــر المهــارات، والمســاعدة �ف

الئعمــال والتســويق.

ــداً  ــاً جدي ــم 40 خريج ي دع
ي �ف

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــهم برنام وأس
ــل مشــاريع وأبحــاث تخرجهــم إىل خطــط  ــات الهندســية لتحوي ــن الكلي م
ــى إدارة  ــب ع ــن تدري ــزم م ــا يل ــم بم ــق تزويده ــن طري ــة ع ــل فعلي عم
ضافــة إىل تقديــم المشــورة إليهــم مــن  الئعمــال وتنظيــم المشــاريع، بالإ
ي هــذا المجــال، الذيــن قامــوا أيضــاً بدعــم أصحــاب 

ف �ف قبــل اختصاصيــ�ي
ــة.  ــورة فعلي ــا بص ــدء بتنفيذه ــة  للب ــاريع الناجح المش

ي إنشــاء ثمانيــة مراكــز 
ي �ف

نمــا�ئ كمــا أســهم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي الحصــول عــى خدمــات 

ف القتصــادي لمســاعدة الشــباب �ف للتمكــ�ي
ي كّل مــن دمشــق، والســويداء، وحمــاة،  وطرطــوس، 

التوظيــف المختلفــة �ف

ــات  ــذه الخدم ــملت ه ــكة. وش ــزور، والحس ــر ال ــب، ودي ــة، وحل والاذقي
ومهــارات  العمــل،  ســوق  ودراســات  الوظيفــي،  رشــاد  والإ التوجيــه 
ــارات،  ــل المه ي وصق

ــ�ف ــب المه ــة، والتدري ــارات الحياتي ــف، والمه التوظي
ــع  ــبيك م ــال، والتش ــادة الئعم ــم ري ــتمر، ودع ــم المس ــات التعلي وخدم

ــاص.  ــاع الخ ي القط
ــل �ف ــاب العم أرب
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يشــعر أصحــاب المحــالت التجاريــة في أســواق حلــب القديمة بالســعادة 
إلعــادة افتتــاح محالهــم  واألســواق بعــد أن تعرضــت ألضــرار جســيمة  
خــالل األزمــة. لقــد قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتأهيــل العديــد 
مــن أســواق حلــب القديمــة، مثــل ســوق المحمــص وســوق الخابيــة 
وســوق النحاســين وســوق الشــام، عــن طريــق إصــالح األســقف، والبنى 
ــة  ــالت التجاري ــاب المح ــاعدة أصح ــررة، ومس ــية المتض ــة األساس التحتي
فــي إصــالح متاجرهــم وتزويدهــم باألصــول اإلنتاجيــة حتــى يتمكنــوا مــن 
ــى  ــاظ عل ــاة الحف ــم مراع ــا ت ــرعة. كم ــة بس ــطتهم التجاري ــتئناف أنش اس

التصميــم المعمــاري األصلــي لألســواق والمحــالت التجاريــة. 

قام البرنامج بتأسيس مخبز في ريف دمشق © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

دعم النشاطات التجارية للسكان

تنشيط األعمال التجارية في أسواق حلب القديمة

ي إىل 
ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــا برنام ي ينفذه

ــ�ت ــاريع ال ــدف المش ته
ــن  ــكان م ــود الس ــى صم ــدرة ع ــز الق ــة وتعزي ــال التجاري ــيط الئعم تنش
التجاريــة،  المحــات  ة، وأصحــاب  الصغــ�ي المشــاريع  خــال دعــم 
ــدرات  ــع ق ــارة لرف ــه والستش ــم التوجي ــل، وتقدي ــرص العم ــ�ي ف وتوف

ــل.  ــوق العم ي س
ــراط �ف ــن النخ ــوا م ــباب ليتمكن الش

ي محافظــة 
راً �ف تعــّد بلــدة معــدان واحــدة مــن أكــ�ش المناطــق تــرصف

ف فيهــا اضطــر ســكانها للذهــاب  الرقــة، وبســبب عــدم وجــود مخــ�ب
ــة.  ــم اليومي ــن معاناته ــا زاد م ، مم ف ــ�ب اء الخ ــرش ــاورة ل ــرى المج إىل الق
ــام  ــم، ق ي بلدته

ف �ف ــ�ب ــود مخ ــة لوج ــكان الماس ــة الس ــتجابة لحاج واس
ف محــىي عــن طريــق  ي بإنشــاء مخــ�ب

نمــا�ئ برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ف فــرص عمــل  ف المعــدات والمــواد الئوليــة. كمــا قــدم المخــ�ب تأمــ�ي
تشــغيل  عــى  تدربــوا  قــد  كانــوا  أشــخاص  لخمســة  الئمــد  طويلــة 

ف وإدارتــه. المخــ�ب

ي منطقــة القاطرجــي 
ي حلــب، فقــد اضطــرت الــورش والمصانــع �ف

أمــا �ف
نتاجيــة بســبب مــا تعرضــت  ي المدينــة إىل إيقــاف أنشــطتها الإ

�ت الصناعيــة �ش
ي بتقديــم 

نمــا�ئ لــه مــن دمــار خــال الئزمــة. فقــام برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــيجية  ــورش النس ــاب ال ــن أصح ــخصاً م ــن 120  ش ــارب م ــما يق ــم  لـ الدع
ة، وورش الحــدادة، و تصنيــع اللدائــن، وصناعــة الئحذيــة، وتصنيــع  الصغــ�ي
اء  ــهم، و�ش ــل ورش ــادة تأهي ع ــاعدتهم لإ ــال مس ــن خ ــة  م ــظ الئغذي وحف

ــة لســتئناف أعمالهــم. المــواد الئولي

كذلــك تــم عقــد جلســات حوارية مع شــبكات القطــاع الخاص، لتشــجعيهم 
ــة. ــر الئعمــال وتنشــيط المشــاريع التجاري ي تطوي

وحثهــم عــى النخــراط �ف
ي للمشــاريع 

ي تقــدم الدعــم الفــ�ف
كمــا تــم دعــم المؤسســات المحليــة الــ�ت

اتيجية وطنيــة  ة والمتوســطة بغيــة وضــع اســ�ت المتناهيــة الصغــر والصغــ�ي
ف النمــو القتصــادي، وتنشــيط الئعمــال  ي ســورية، لتحفــ�ي

لهــذه المشــاريع �ف
التجاريــة، وإدرار الدخــل  ضمــن المجتمعــات المحليــة. 



19 التقرير السنوي 2019

تمكن صاحب المتجر هذا من إعادة 
افتتاح متجره في سوق المحمص بعد 

حصوله على الدعم من برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي إلعادة تأهيل متجره 

وشراء البضائع.

يمكنكم االطالع أكثر على ما قام به البرنامج لدعم أصحاب 
المحال التجارية في أسواق حلب القديمة ليتمكنوا من إعادة 

افتتاح محالهم.

قام البرنامج بتقديم األجهزة المساعدة على 
الحركة، باإلضافة للعالج الطبيعي، والدعم 

النفسي واالجتماعي فضاًل عن التدريب 
 المهني وتأمين فرص عمل 

لـــ4,706 شخصًا من ذوي اإلعاقة.

915 شخصًا من ذوي اإلعاقة 
 استفادوا من توزيع 

المعينات الحركية

link to video

تقديم الدعم المتكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة
ي بتقديــم الدعــم الــازم مــن أجــل 

نمــا�ئ قــام برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
عاقــة ومســاعدتهم للتمكــن  ف الئوضــاع الصحيــة لائشــخاص ذوي الإ تحســ�ي
، حيــث  ف ف ومنتجــ�ي ي المجتمــع ليكونــوا اشــخاص فاعلــ�ي

مــن الندمــاج �ف
نامــج بتقديــم الئجهــزة المســاعدة عــى الحركــة، بالإضافــة للعــاج  قــام ال�ب
ي 

الطبيعــي، والدعــم النفــ�ي والجتماعــي فضــاً عــن التدريــب المهــ�ف
عاقــة. ف فــرص عمــل لـــــ4,706 شــخصاً مــن ذوي الإ وتأمــ�ي

ي تطويــر قــدرات أكــ�ش مــن 151 
ي �ف

نمــا�ئ ســاهم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي العديــد مــن القطاعــات، وذلــك بغيــة الســتجابة 

جهــة تقــدم الخدمــات �ف
ــتقالية  ــز اس ــاىلي تعزي ــورية، وبالت ي س

ــز �ف ــة والعج عاق ــدلت الإ ــد مع اي ف ل�ت
ــع. ي المجتم

ي ســورية وإدماجهــم �ف
ــة �ف عاق الئشــخاص ذوي الإ
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قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بتقديم الدعم لما يقارب من 500 شخصاً 

من ذوي اإلعاقة في مدينة حلب

التدريب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة الالذقية © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

ي تطويــر قــدرات المؤسســات 
ي �ف

نمــا�ئ كمــا ســاهم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــة، وذلــك بواســطة  لمعالجــة مســألة تراجــع خدمــات الئطــراف الصطناعي
ي مؤسســة محلية 

إدخــال أنظمــة التصميــم والتصنيــع بمســاعدة الحاســوب �ف
لتصنيــع الئطــراف الصطناعيــة.

ف الئشــخاص ذوي  ي لتمكــ�ي
نمــا�ئ ي إطــار مبــادرة برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

و�ف
ــات  ــذوي الحتياج ــة ل ــطة الرياضي ــم الئنش ــج بدع نام ــام ال�ب ــة، ق عاق الإ
الخاصــة مــن خــال إعــادة تأهيــل أحــد المراكــز العامــة لمنــح الئشــخاص 
ــا  ــة، مم ــطة البدني ــة والئنش ــة الرياض ــة لممارس ــاحة آمن ــة مس عاق ذوي الإ
ي هــذا 

نامــج �ف ف حالتهــم النفســية. وقــد أقــام ال�ب ي دمجهــم وتحســ�ي
يســهم �ف

المركــز نشــاطاً تجريبيــاً لتعليــم الرقــص لائشــخاص المقعديــن عــى كــرا�ي 
متحركــة. 

ي دعــم صمــود 
ي �ف

نمــا�ئ ي حلــب، ســاهم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
و�ف

500 شــخص يعانــون مــن إعاقــات شــديدة مثــل إصابــات النخــاع الشــوكي 

يطة  ة �ش وإصابــات الدمــاغ الرضيــة من خــال المســاعدات النقديــة المبــا�ش
. ــىي نامــج العــاج التأهي أن يلتحــق المســتفيدون ب�ب

ي مشــاريعه لتشــمل 
نمــا�ئ ي عــام 2019، وســع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

و�ف
ــات  ــدرات المؤسس ــة ق ــى تنمي ــل ع ــم العم ــث ت ــة، حي ــات البرصي عاق الإ
ــات  عاق ــذوي الإ ــات ل ــدم الخدم ي تق

ــ�ت ــة ال ــة والئكاديمي ــة التأهيلي الوطني
ــل”  ــام “بري ــات نظ ــات بطابع ــذه المؤسس ــد ه ــق تزوي ــن طري ــة ع البرصي
ف لطباعــة المناهــج المدرســية، ممــا يحســن مــن ســوية التحصيــل  للمكفوفــ�ي

ــة.  ــات البرصي عاق ف ذوي الإ ــ�ي ــال والمراهق ــي لائطف العلم

ف ضدهم،  عاقة بالنقــص وبالتميــ�ي كمــا تمــت معالجــة مســألة شــعور ذوي الإ
وع التصــال مــن أجــل التنميــة الــذي عمــل عــى تنميــة قــدرات  فجــاء مــرش
ــاركون  ــرض المش ــيطة. وع ــة ونش ــ�ي فاعل ــا� تغي ــوا عن ــاباً ليصبح 20 ش
فة ستســهم  ونيــة شــاملة ومتمــ�ي أفكارهــم ومشــاريعهم بواســطة منصــة إلك�ت

ي ســورية. 
عاقــة �ف ي تعزيــز حقــوق الئشــخاص ذوي الإ

�ف

عاقة  ي نهجــاً متكاماً وشــاماً لــذوي الإ
نمــا�ئ اعتمــد برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

، ويســهل  ف ، ودعــم ســبل العيــش والتمكــ�ي ي يتضمــن إعــادة التأهيــل الطــ�ب
حصــول هــؤلء الئشــخاص عــى الخدمــات الطبيــة والجتماعيــة، مما يســهم 

ي تتطلــب تنســيقاً طويــل الئمــد. 
ي مضاعفــة أثــر هــذه المشــاريع الــ�ت

�ف
التدريب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة دمشق © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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ــم  ــة بتعل ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــدأ األش ــيلو”، يب ــي ماتش ــي “جوزيب ــص اإليطال ــدرب الرق ــراف م ــت إش ــورية، وتح ــي س ــرة ف ألول م
ــم.   ــى أقدامه ــون عل ــص يرقص ــركاء رق ــع ش ــة م ــي المتحرك ــى الكراس ــات عل ــص الصالون رق

ــوع  ــذا الن ــب ه ــة. ويتطل ــخاص ذوي اإلعاق ــة باألش ــة الخاص ــاب الرياضي ــطة األلع ــن أنش ــرك م ــي متح ــى كرس ــص عل ــف الرق ويصن
مــن الرقــص أن يكــون أحــد شــرييك الرقــص علــى األقــل علــى كرســي متحــرك وأن يتفاعــل الراقصــان مــع بعضهمــا. وقــد تبيــن بــأن 

الرقــص علــى كرســي متحــرك يحســن الحالــة الجســدية والنفســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــز  ــى تعزي ــدف إل ــذي يه ــي، وال ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــة التاب ــج اإلعاق ــج دم ــار برنام ــن إط ــذه ضم ــل ه ــة العم ــاءت ورش ج
اندمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

link to video

الرقص مع األمل
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3,573,985
شخصًا حصلوا على خدمات أفضل في مجال فرص العمل 
والتعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب النظيفة والكهرباء

السكان في المناطق الريفية في دير الزور فرحون بوصول المياه من المضخات التي أهلها البرنامج © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

تحسين تقديم الخدمات األساسية02

عودة الخدمات األساسية واالجتماعية وإعادة تأهيل البنية التحتية 
وتحسينها واستدامتها   

قــدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الدعــم لمــا يزيــد 
عــن 3,572,985 شــخصاً, الذيــن تمكنــوا مــن الحصــول 
والرعايــة  والتعليــم،  للعمــل،  أفضــل  فــرص  علــى 
الصحيــة، وميــاه الشــرب النظيفــة، والكهربــاء بفضــل 
لشــبكات  البرنامــج  بهــا  قــام  التــي  الصيانــة  أعمــال 
الصــرف الصحــي، والميــاه والكهربــاء، ومشــاريع رفــع 

األنقــاض وترحيــل النفايــات الصلبــة. 
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قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بتأهيل 179 كم من شبكات المياه 

والصرف الصحي والكهرباء

حصل السكان على خدمات أفضل إلمداد المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي، وكذلك 
في مجال الرعاية الصحية والحصول على فرص العمل بفضل مشاريع تأهيل شبكات المياه 
والصرف الصحي والكهرباء التي نفذها البرنامج، باإلضافة إلى مشاريع إدارة النفايات الصلبة 

واألنقاض

ي إطــار الســعي إىل دعــم ســبل العيــش للمجتمعــات المحليــة، قــام 
�ف

ف الخدمــات الئساســية المقدمــة  نامــج بمشــاريع عــدة تهــدف إىل تحســ�ي ال�ب
ــة،  ــل المحــال التجاري رة، وتأهي ــرصف ــة المت ــ�ف التحتي ــل الب مــن خــال تأهي
ــز  ــدارس والمراك ــة، والم ــال التجاري ــل المح ــج بتأهي نام ــوم ال�ب ــك يق كذل
الصحيــة مــن أجــل اســتدامة تقديــم الخدمــات، وســهولة الحصــول عليهــا 

ــي.  ــك المجتمع ــز التماس ــة إىل تعزي بالإضاف

مــداد ميــاه  ف الخدمــات المقدمــة لإ لقــد فاقمــت الئزمــة الحاجــة إىل تحســ�ي
ــة  ــكل صيان ــي. وتش ــرصف الصح ــات ال ــاء وخدم ــع الكهرب ب، وتوزي ــرش ال
شــبكات الميــاه والــرصف الصحــي والكهربــاء أحــد العوامــل المفصليــة 
لضمــان بيئــة نظيفــة وصحيــة للســكان حــ�ت يتمكنــوا مــن اســتئناف ســبل 
ي الدعــم 

نمــا�ئ ــة، قــدم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ عيشــهم. ولهــذه الغاي
اً من شــبكات الميــاه والرصف الصحــي والكهرباء،  عــادة تأهيــل 179 كيلومــ�ت لإ
ي ســبع محافظــات بالتمتــع بميــاه نظيفــة، 

ممــا أتــاح لــــ795,700 شــخصاً �ف
وخدمــات أفضــل للــرصف الصحــي وســاعات أطــول مــن التغذيــة الكهربائية.

ب بعــد أن قــام برنامج  تمكــن أهــاىلي الحســكة مــن الحصــول عــى مياه الــرش
ي بإصــاح خــط الكهربــاء الــذي يغــذي محطــة ضــخ 

نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ
ي كانــت غــ�ي قــادرة عــى ضــخ الميــاه بســبب تعطــل 

ي “علــوك” الــ�ت
الميــاه �ف

شــبكة الكهربــاء المتصلــة بالمحطــة.

ي بتنفيــذ المرحلــة التجريبيــة مــن 
نمــا�ئ كمــا بــدأ برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي 
ــة “صــوران” �ف ي مدين

ب للســكان �ف ــرش ــاه ال ــدادات مي ف إم وع تحســ�ي مــرش
ــاه  ــن عــدم وصــول مي ي 45,000 شــخصاً م

ــث يعــا�ف ــاة، حي محافظــة حم
وع عــى تزويــد ســكان القريــة  ب إليهــم. وســيعمل هــذا المــرش الــرش

ــان ســاعات. ــدة ثم ــاه لم ــدادات المي بإم

تحسين الخدمات األساسية للسكان، محافظة حلب © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية
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إجمالي إنتاج الطاقة 
الكهربائية

20102019

8000 ميغاواط   

3600 ميغاواط   

ــراً  ــواً صغي ــئ 50 دل ــى مل ــاً عل ــر 74 عام ــن العم ــة م ــرة البالغ ــادت أمي اعت
تقريبــاً مــن بئــر المــاء الموجــود فــي منــزل الجيــران، ومــن ثــم حملهــا إلــى 
ــل  ــت تحص ــاه، أصبح ــبكة المي ــالح ش ــد إص ــن اآلن بع ــاً. ولك ــا يومي منزله
المؤلــف مــن غرفــة  الوحيــد فــي منزلهــا  الصنبــور  الميــاه مــن  علــى 
واحــدة فــي مدينــة حلــب القديمــة. رغــم الصعوبــات كافــة، تشــعر أميــرة 
بالســعادة لعودتهــا إلــى منزلهــا بعــد عــدة ســنوات مــن النــزوح المتكــرر. 
وهــي تعيــش مــع ابنهــا صفــوان البالــغ مــن العمــر 53 عامــاً وهــو مبتــور 
الســاق، باإلضافــة إلــى زوجتــه وثالثــة أطفــال. وعندمــا عــادوا إلــى المنــزل 
ألول مــرة، كان صفــوان يضطــر للمشــي متكئــاً علــى عكازاتــه لمســافات 
ــى  ــول عل ــعياً وراء الحص ــاض س ــا األنق ــي تملؤه ــاء الت ــي األحي ــة ف طويل
الميــاه. لــم تكــن حيــاة أميــرة وابنهــا حيــاة ســهلة، إال أن األمــور بــدأت 

بالتحســن قليــاًل فــي بــدء كل يــوم جديــد. 

يحصــل أكثــر مــن 300,000 شــخصاً فــي حلــب علــى ميــاه شــرب نظيفــة 
فــي منازلهــم بعــد قيــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بإعــادة تأهيــل 

شــبكة الميــاه. 

عودة مياه الشرب النظيفة إلى المنازل في حلب القديمة

ي 
ي الطاقــة الكهربائيــة بشــدة عــى معظــم الســكان �ف

يوثــر النقــص الحــاد �ف
ي بعــض المناطــق إىل 

ي �ف
ات انقطــاع التيــار الكهربــا�ئ ســورية، إذ وصلــت فــ�ت

ــاء إىل  ــاج الكهرب ــاىلي إنت ــض إجم ــام 2019، وانخف ي ع
ــوم �ف ي الي

ــاعة �ف 17 س
ي عــام 2010. وكان لهــذا 

3,600 ميغــاواط بعــد أن كان يبلــغ 8,000 ميغــاواط �ف
ي فصــل 

ــدفء �ف ي حصــول الســكان عــى ال
ــداً �ف اً ومدي ــا�ش اً مب ــ�ي النقــص تأث

ي فصــل الصيــف. ولذلــك، قــام برنامــج 
ي ضــخ الميــاه، ولســيما �ف

الشــتاء، و�ف
ي 

ي بمشــاريع لتعزيــز إمــدادات الطاقــة الكهربائيــة �ف
نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ

رة للتخفيــف مــن معاناتهــم وزيــادة قدرتهــم  المجتمعــات المحليــة المتــرصف
عــى الصمــود.  

ي والمــاىلي لثــاث 
ي الدعــم الفــ�ف

نمــا�ئ قــدم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
محطــات توليــد كهربــاء، وهــي محطــات كهربــاء الــزارة، وبانيــاس،  وجنــدر 
ــا زود  . كم ــواىلي ــى الت ــص ع ــوس وحم ــاة وطرط ــات حم ــن محافظ ي كل م

�ف
ي محطــة الفــرات الكهرومائيــة لتوليــد الطاقة 

نمــا�ئ برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي منطقــة الطبقــة بالقطــع البديلــة ومســتلزمات توليــد الطاقــة، 

الكهربائيــة �ف
داد توليــد  ف ي عــام 2019. وفــور تركيــب هــذه القطــع، ســ�ي

ي تــم جلبهــا �ف
الــ�ت

ف  الطاقــة الكهربائيــة، ممــا ســينعكس إيجابيــاً عــى الحيــاة اليوميــة لــــ5 ماي�ي
ي حلــب، وريــف حلــب، وريــف الحســكة، والرقــة. 

ســوري يقطنــون �ف

ي محطــات الكهربــاء، منــح برنامــج 
ف �ف ولرفــع ســوية القــدرات الفنيــة للعاملــ�ي

ف  ي متطــور لثمانيــة مهندســ�ي
ي فرصــة تدريــب تقــ�ف

نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ
ــن  ــب، تمك ــل التدري ــاس. وبفض ــزارة وباني ي ال

ــ�ت ــن محط ي كّل م
ــون �ف يعمل

ف لئول مــرة  المهندســون مــن إجــراء صيانــة داخليــة شــاملة لكلتــا المحطتــ�ي
ي توفــ�ي الوقــت والتكلفــة وزيــادة انتــاج الطاقــة 

عــى الإطــاق، ممــا ســاهم �ف
ف عــى نحــو أ�ع. ف المحطتــ�ي ي هاتــ�ي

�ف

تزويد المجتمعات المحلية بالطاقة الكهربائية 
ي محطــة كهرباء جنــدر بإحدى قطع 

نمــا�ئ كمــا زود برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي تســمى “المحــور الــدوار” بالإضافــة 

وريــة لعمــل المحطــة الــ�ت التبديــل الرصف
ي توليــد 130 ميغــاواط، مما يســهم بنســبة 

لملحقاتهــا، الئمــر الــذي يســاعد �ف
ي عــام 2019 )والــذي بلــغ إجماليه 

ي للكهربــاء �ف
نتــاج الوطــ�ف 3,2 بالمئــة مــن الإ

ميغاواط(.  4,075

قدم البرنامج قطع غيار ضرورية لمحطة الزارة لتوليد الكهرباء في بانياس © برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي - سورية
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دعم حلول الطاقة المتجددة للمجتمعات المحلية
 ، ي

نمــا�ئ  بعــد إضــاءة الشــوارع ليــاً بدعــم مــن برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــة،  ــب القديم ي حل

ــون �ف ــن يقطن ــخصاً مم ــن 106,500 ش ــ�ش م ــح أك أصب
ي محافظــة ريــف دمشــق يشــعرون الآن 

ي إدلــب، وحرســتا �ف
وســنجار �ف

ــم  ــاء متاجره ــن إبق ــة م ــال التجاري ــاب المح ــن أصح ــا تمك ــان. كم بالئم
ــاء  ــيما النس ــكان، لس ــدور الس ــح بمق ــر. وأصب ــت متأخ ــ�ت وق ــة ح مفتوح
ي الشــوارع والئحيــاء مــن دون الشــعور بالخــوف 

والئطفــال التجــول �ف
وعــدم الئمــان. فضــاً عــن ذلــك، وفــرت هــذه المشــاريع المحليــة فــرص 

عمــل لــــ160 شــخصاً.

دعم حول الطاقة المتجددة لتسخين المياه في محافظة حلب© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

تركيب وحدات اإلنارة بالطاقة البديلة إلنارة الشوارع المتضررة في مدينة حلب © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

يشعر أكثر من 106,500 شخصاً 
يقطنون في حلب القديمة، وسنجار 

وحرستا باألمان بعد إنارة الشوارع 
بعد غروب الشمس
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للحفاظ على نظافة األحياء، وزع 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حاويات 

للمهمالت في عدة مناطق في 
محافظة الرقة 

© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

مشاريع إدارة النفايات الصلبة في محافظة دير الزور © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

أحياء نظيفة وبيئة صحية 
ي بإزالــة 515,128 طنــاً 

نمــا�ئ ي عــام 2019، قــام برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
�ف

اً مكعبــاً مــن الئنقــاض مــن المناطــق  مــن النفايــات الصلبــة و 219,609 مــ�ت
رت  ي كانــت قــد تــرصف

ي أصبــح مــن الممكــن الوصــول إليهــا مؤخــراً، والــ�ت
الــ�ت

ي محافظــة إدلــب ودرعــا. 
جــراء الئزمــة، مثــل الرقــة والقنيطــرة وســنجار �ف

ــية لـــــ2,253,158  ــروف المعيش ــنت الظ ــاريع تحس ــك المش ــل تل وبفض
شــخصاً  عــى نحــو أفضــل وأكــ�ش أمانــاً.   

ي مــن أوائــل وكالت الئمــم المتحــدة 
نمــا�ئ كان برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي القنيطــرة. وعــى 
وع إدارة الئنقــاض والنفايــات الصلبــة �ف ي نفــذت مــرش

الــ�ت
ــن  ون م ــ�ي ــتفاد الكث وع، واس ــرش ــج الم ــعرون بنتائ ــاىلي يش ــدأ الئه ــور ب الف

وع. ي رافقــت المــرش
فــرص العمــل الــ�ت

2,253,158 شخصًا يتمتعون 
بأحياء نظيفة وآمنة

233,000 شخصًا استفادوا من 
الخدمات الصحية 

35,540 طالبًا عادوا إلى 
مدارسهم التي تم تأهيلها
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لضمان دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في 
النظام التعليمي ومنحهم فرصاً متكافئة، 
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعادة 

تأهيل ثماني مدارس في محافظة الحسكة 
وتسهيل الوصول إليها 

© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية

العودة إلى المدرسة

ي 
ــ�ت ــة ال ــة الصحي اســتفاد أكــ�ش مــن 233,000 شــخصاً مــن خدمــات الرعاي

ي أعيــد تأهيلهــا حديثــاً، حيــث أعــاد برنامــج 
تقدمهــا المراكــز الصحيــة الــ�ت

ــة،  ي الرق
رة �ف ــرصف ــة المت ــز الصحي ــل المراك ي تأهي

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح الئم
رت  ي كانــت قــد تــرصف

وطرطــوس، وديــر الــزور، وريــف دمشــق، ودرعــا والــ�ت
ات  ف ف قدمــت منظمــة الصحــة العالميــة التجهــ�ي ي حــ�ي

جزئيــاً خــال الئزمــة، �ف
ف الخدمــة حاليــاً  وريــة. وقــد دخلــت هــذه المراكــز الصحيــة حــ�ي الرصف

ــة.  ــة الصحي وبــدأت بتقديــم الرعاي

ي عــودة 35,540 طالبــاً إىل 
ي �ف

نمــا�ئ أســهم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي حرســتا، وريــف 

رة �ف مقاعــد الدراســة بعــد إعــادة تأهيــل 25 مدرســة متــرصف
ــا. ــرة، ودرع ــة، والقنيط ، والاذقي ــىي ــكة، والقامش ــق، والحس دمش

تلقى أكثر من 233,000 شخصاً الرعاية 
الصحية الالزمة في المراكز الصحية 

التي قام البرنامج بتأهيلها

ساعد البرنامج أكثر من 35،540 تلميذاً 
في العودة إلى مدارسهم التي قام 

البرنامج بتأهيلها

“بعد عدة شهور من البحث عن عمل، وجدت عماًل الئقاً أخيراً. أشعر 
بالسعادة، فقد أصبح لدي دخل، حتى وإن كان ذلك لبضعة أشهر 

فقط.”

انضم عبيدة البالغ من العمر 35 عاماً إلى مشروع إدارة األنقاض 
المدعوم من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في حي سينما فؤاد 

في دير الزور. وهو المعيل الوحيد ألسرته المؤلفة من ثمانية أفراد.

“أشعر بالفخر بعملي، عندما أرى أصحاب المحالت التجارية ينتظرون 
تنظيف أحيائهم حتى يتمكنوا من إعادة افتتاح محالهم.”
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تعزيز التماسك المجتمعي بين 03
المجتمعات المحلية

المبادرات المجتمعية

إلــى  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  يســعى 
وأفــراد  النازحيــن  بيــن  المجتمعــي  التماســك  تعزيــز 
المجتمعــات المضيفــة، وضمــن المجتمعــات المحليــة 
ــراً  ــه عنص ــراً لكون ــان، نظ ــراق واألدي ــف األع ــن مختل م
شــاماًل  ونهجــاً  الصمــود  دعــم  برامــج  فــي  مهمــاً 
فــي مشــاريعه كافــة. وقــد تــم تنظيــم العديــد مــن 

األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة الجماعيــة كورشــات 
العمــل والنــدوات الثقافيــة والحواريــة والمناســبات 
االجتماعيــة بغيــة إعــادة بنــاء الثقــة بيــن المجتمعــات. 
كمــا أتاحــت أنشــطة التماســك االجتماعــي، ومشــاريع 
للمســتفيدين  العيــش األخــرى، فرصــاً  دعــم ســبل 

للتفاعــل وتجــاوز حواجــز انعــدام الثقــة.
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ي ســورية بتحليــل ســياق واقــع 
نامــج �ف اســتمر المكتــب الرئيــ�ي لل�ب

ــة  ضاف ــج، بالإ نام ــاريع ال�ب ــة بمش ــا المتعلق ــة والقضاي ــق المحلي المناط
هــا  ــم المتحــدة الئخــرى وغ�ي إىل تبــادل المعلومــات مــع وكالت الئم
ي 

نمــا�ئ كاء، وبنــاء قــدرات موظفــي برنامــج الئمــم المتحــدة الإ مــن الــرش
ــه. ــاة خصوصيت ، ومراع ــىي ــياق المح ــل الس ــق بتحلي ــا يتعل فيم

ضافــة إىل  ي عــام 2019، تــم إجــراء 12 تحليــاً للســياق المحــىي  بالإ
و�ف

ي المناطــق 
إصــدار تقريــر موجــز عــن ذلــك يغطــي المواقــع المختلفــة �ف

والحســكة،  والرقــة،   الــزور،  ديــر  محافظــات  ي 
�ف والمــدن  الريفيــة 

ــوس،  ــب، وطرط ــق، وحل ــف دمش ــة، وري ــاة، والاذقي ــص،  وحم وحم
ودرعــا.

لــكل  الئساســية  الديناميكيــات  عــن  شــاملة  صــورة  التحليــل  قــدم 
ــياق  ــن الس ــ�ي ضم ــالت التأث ، ومج ف ــي�ي كاء الئساس ــرش ــن ال ــة، وع منطق
ــادي.  ــي القتص داري، والجتماع ــي، والإ ، والتاريخ ي

ــكا�ف ، والس ي
ــرا�ف الجغ

ــل  ــات التحلي ــددت عملي ــل، ح ــور محتم ــن تص ــ�ش م ــتناد إىل أك وبالس
ضافــة إىل العتبــارات المتعلقــة  عــدداً مــن المخاطــر والفــرص،  بالإ

 . ــىي ــياق المح ــي الس ــج تراع ــع برام بوض

ــاول  ــاث تتن ــة أبح ي أربع
ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــرى برنام ــد أج لق

وإعــادة  ف  النازحــ�ي عــودة  ظــروف   )1 مثــل:  محوريــة  موضوعــات 
إدماجهــم، 2( عوامــل التواصــل وعوامــل التفــكك، 3( إمكانيــة الوصــول 

إىل القضــاء، 4( منــع التطــرف العنيــف مــن منظــور المــرأة.  

تحليل السياق المحلي من أجل وضع الخطط والبرامج 

ولضمــان الســتفادة مــن نتائــج وتوصيــات عمليــات التحليــل مــن قبــل 
ي ســورية، عقــد برنامــج الئمــم المتحــدة 

وكالت الئمــم المتحــدة �ف
 202 هــا  حرصف المعرفــة  وتبــادل  القــدرات  لبنــاء  جلســات  ي 

نمــا�ئ الإ
ووكالت   ، ي

نمــا�ئ الإ المتحــدة  الئمــم  برنامــج  موظفــي  مــن  موظفــاً 
ــل الســياق المحــىي  ــوم تحلي ــف بمفه ــم المتحــدة الئخــرى للتعري الئم
الــازم لتصميــم برامــج تراعــي  إيــاء الهتمــام  و منهجياتــه، مــع 

ي ســورية. 
ي تدخــات الئمــم المتحــدة كافــة �ف

الســياق المحــىي �ف

قام البرنامج بعدة زيارات ميدانية لتحليل السياق في محافظة الرقة © برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي - سورية

زيارات ميدانية لكوادر البرنامج لدراسات تحليل السياق في محافظة الحسكة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية
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شارك أكثر من  15,875 شخصاً من 
أفراد المجتمع المحلي بتصميم 58 
مبادرة مجتمعية، تهدف إلى تعزيز 
الثقة في المجتمع المحلي، وإيجاد 

أشكال للتواصل، والتشاركية، واإلبداع 

إعداد وتوزيع الطعام من أجل السالم، محافظة الحسكة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

 التخفيف من العوائق االجتماعية من خالل األنشطة الفنية والرياضة 
والمشاركة المجتمعية  

ح أكــ�ش مــن 15,875 شــخصاً مــن أفــراد المجتمــع بمــن فيهــم  اقــ�ت
عاقــة 58 مبــادرة مجتمعيــة، تهــدف إىل  النســاء والئشــخاص ذوي الإ
ــل  ــدة للتواص ــكال جدي ــق أش ، و خل ــىي ــع المح ي المجتم

ــة �ف ــز الثق تعزي
بــداع كالفنــون والموســيقى والمــرح. وكانــت إحــدى تلــك  والتشــاركية والإ
ــم تقديمــه  ــذي ت ”، وال ــ�ي وع “المــرح مــن أجــل التغي ــادرات مــرش المب
ــة  ي مجتمعاتهــم بطريق

ــر �ف ــا تؤث ــا الشــباب لطــرح قضاي كوســيلة يوظفه
أنهــم  رغــم  أنفســهم،  المشــاركون  وقــام  وشــفافة.  حــرة  تشــاركية 
ــطتها  ــوء بواس ــليط الض ــة وتس ــة المرحي ، بكتاب ف ــ�ي ــاً مختص ــوا كتاب ليس
ــات،  ــم الفتي ــر، وتعلي ــزواج المبك ــل ال ــة مث ــة هام ــا مجتمعي عــى قضاي
وحيــازة الئســلحة، و قضايــا النــوع الجتماعــي، ومــن ثــم العتمــاد عــى 

كة. ــ�ت ــول مش ــل إىل حل ــة للتوص ــاركة المجتمعي المش

خضــع أكــ�ش مــن 100 مشــاركاً مــن قــادة المجتمــع المحــىي مــن خلفيــات 
ــم  ــل، والتنظي ــرق العم ــاء ف ــالت بن ي مج

ــة �ف ــدورات تدريبي ــة ل مختلف
التواصــل،  ومهــارات  المدنيــة،  والمشــاركة  المجتمعيــة،  والمشــاركة 
ــة  اعــات المحلي ف ــادل، وإدارة ال�ف ام المتب ــة الحــ�ت ، وأهمي ي

ــذا�ت والوعــي ال
ي 

�ف ف  فاعلــ�ي ســام  كوســطاء  بدورهــم  للقيــام  لتأهيلهــم  والتوتــر، 
المحليــة.    مجتمعاتهــم 
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مختبر االبتكار في مواجهة تحديات التماسك المجتمعي 
نشــاء “مختــ�ب البتــكار”  ي الدعــم لإ

نمــا�ئ قــدم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي 

ي موضــوع تحديــات التماســك المجتمعــي �ف
ي جامعــة دمشــق للبحــث �ف

�ف
ســورية مــن خــال الكفــاءات الجديــدة، وطرائــق خاقــة تشــمل الجميــع، 

ف صمــود الفــرد والمجتمــع.  ي تحســ�ي
وتســهم �ف

ــة  ــات علمي ــن خلفي ــاء م ــم أعض ــق يض ــكيل فري ي تش
ــ�ب �ف ــهم المخت وأس

ي 
ــ�ت ــب ال ة التدري ــ�ت ــة ف ي نهاي

ــة. و�ف ــة متنوع ــة اقتصادي ــة واجتماعي ومهني

مشاركة الشباب في مخبتر االبتكار في مدينة دمشق  © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

ــى التفكــ�ي التصميمــي والنهــج  ي ركــزت ع
اســتمرت ســتة أســابيع والــ�ت

ــات  ــا والتحدي ــول للقضاي اح حل ف اقــ�ت ــكان المشــارك�ي ــح بإم المبتكــرة، أصب
ــيقوم  ــاً. وس وع ــم 18 مرش ــق تصمي ــن طري ــم ع ــه مجتمعاته ي تواج

ــ�ت ال
ي بتمويــل تنفيــذ هــذه المشــاريع وإعــادة 

نمــا�ئ برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــرى.  ــق أخ ي  مناط

ــكار �ف ــ�ب البت ــة مخت تجرب

غنــى أكثــر مــن 80 شــخصاً وعشــرة مدربيــن ســوية و بـــ”تناغــم”، وهــو اســم 
إحــدى المبــادرات التــي أطلقهــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، التــي تهــدف 
إلــى دعــم التماســك المجتمعــي، وتعزيــز التفاعــل اإليجابــي بيــن المشــاركين. 
تضــم الجوقــة أشــخاصاً حديثــي التجربــة بالغنــاء وليســوا بمحترفيــن، بــل 
هــم مجموعــة مــن الشــباب النازحيــن، وأفــراد المجتمعــات المضيفــة الذيــن 
يقطنــون فــي بلــدة صحنايــا فــي ريــف دمشــق، ويرغبــون بالغنــاء ســوية 
للشــعور باأللفــة والتقــارب فيمــا بينهــم. ومــن الجديــر بالذكــر أن بلــدة صحنايــا 
اســتقبلت عشــرات آالف النازحيــن فــي الســنوات األخيــرة، والســيما مــن داريا 

ــرقية.  ــة الش والغوط

ــائية  ــة نس ــي أول جوق ــا، وه ــة غارديني ــة فرق ــذه المجموع ــى ه ــرف عل وتش
2016، تحــت شــعار “نعــم، يمكــن  أكاديميــة فــي ســورية. تأسســت عــام 
للموســيقى أن تقــّرب النــاس مــن بعضهــم وتلعــب دوراً فــي بنــاء الســالم”.

التناغم بين الجميع
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شارك أكثر من 12,766 شخصاً من 
بينهم 4,723 امرأة، في جلسات رفع 
الوعي حول القضايا القانونية والنوع 

االجتماعي

تستفيد النساء من جلسات رفع الوعي حول حقوقهن القانونية في محافظة الحسكة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

تعزيز األمان المجتمعي والعدالة االجتماعية

تعزيز الحوكمة المحلية الشاملة لدعم تعافي المجتمعات المحلية

والفتيــات،  النســاء،  هــم  عــادة  الئزمــات  مــن  ريــن  المترصف أكــ�ش  إن 
عاقــة، والشــباب، ممــا يجعلهــم عرضــة لئخطــار  والئشــخاص ذوي الإ
ضافــة إىل  ، والعنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي، بالإ العنــف الجنــ�ي
حــالت العتــداء والغتصــاب والخطــف، ناهيــك عــن تجاهــل حقوقهــم 
ي ســبيل حمايــة هــذه الفئــات وتعزيــز الئمــان 

القانونيــة وانتهاكهــا. و�ف
ي 

نمــا�ئ المجتمعــي والعدالــة الجتماعيــة، نظــم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي الــزواج، وحقوقهــا المدنيــة، 

جلســات توعيــة حــول حقــوق المــرأة �ف
والقضايــا المتعلقــة بالنــوع الجتماعــي. كمــا ســاعد برنامــج الئمــم المتحدة 
 ، ي

ي توافــر الستشــارات القانونيــة المتعلقــة بالتوثيــق المــد�ف
ي �ف

نمــا�ئ الإ
ي حلــب، 

ي والعقــارات �ف
ف الئحــوال الشــخصية، والممتلــكات والئرا�ف وقوانــ�ي

ودمشــق، وريــف دمشــق، ودرعــا، والرقــة، وديــر الــزور، والحســكة. وقــدم 
ي الاذقية 

نشــاء مســاحات آمنــة �ف ي الدعم لإ
نمــا�ئ برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ف  وحمــاة بالتعــاون مــع المفوضيــة العليــا لائمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
ف  ي حــ�ي

ي كانــت تعالــج حــالت العنــف القائــم عــى النــوع الجتماعــي، �ف
الــ�ت

ف مــن  ي بدعــم ســبل عيــش الناجــ�ي
نمــا�ئ قــام برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي 
ــم أيضــاً تدريــب وجهــاء المجتمــع عــى المشــاركة �ف حــالت العنــف. وت

الظــروف  ف  ي تحســ�ي
�ف مهمــاً  الفعالــة عامــاً  المحليــة  الحوكمــة  تعــد 

ف  ف العاقــات بــ�ي المعيشــية للســكان، والحــد مــن عــدم المســاواة، وتحســ�ي
ــة. ــات العام ــراد والمؤسس الئف

ي حــول الحوكمــة 
ي جلســة نقــاش تقــ�ف

نمــا�ئ نظــم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
المحليــة والمشــاركة المجتمعيــة. وحــرصف هــذه الجلســة 100 مشــاركاً مثلــوا 

ي 
ف �ف ــغ عــدد المشــارك�ي . وبل ي

اعــات غــ�ي الرســمية بأســلوب تعــاو�ف ف حــل ال�ف
ــرأة. ــن بينهــم 4,723 ام ــة هــذه 12,766 مشــاركاً كان م جلســات التوعي

ي ضمــت 
دارات المحليــة، والــ�ت دارات العامــة الفرعيــة، والإ العديــد مــن الإ

ــات  ــع منظم ــة، وأرب ــس المحلي ــن المجال ــاً ع ، و67 ممث ف ــة محافظــ�ي ثاث
المحليــة،  الحوكمــة  مجــال  ي 

�ف ف  دوليــ�ي اء  وخــ�ب حكومية/دينيــة،  غــ�ي 
ف عــن الئمــم المتحــدة. وأكــدت ورشــة العمــل عــى أهميــة الــدور  وممثلــ�ي
ي 

ي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة و�ف
الــذي تؤديــه الحوكمــة المحليــة �ف

ي ســورية.
مواجهــة التحديــات المتعلقــة بالئزمــة �ف
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link to video

حماية التراث الثقافي السوري
ف فحســب،  ي ســورية عــى حياة الســوري�ي

لــم تؤثــر الئزمــة الطويلــة والممتــدة �ف
ي الســوري أيضاً. ويدعــو الدمار 

اث الثقــا�ف اراً جســيمة بال�ت بــل إنهــا ألحقــت أ�ف
ي أنحــاء ســورية كافــة، كمدينــة تدمــر 

الواســع الــذي لحــق بالمواقــع الئثريــة �ف
اث.  ورة ترميــم هــذا الــ�ت ي حلــب وحمــص، إىل �ف

والمــدن القديمــة �ف

ي بالتعــاون مع معهد كاشــيهارا 
نمــا�ئ ولذلــك، أطلــق برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي عــام 2017 بغيــة تعزيــز المهــارات 
ي لاآثــار برنامجــاً لتنميــة القــدرات �ف

اليابــا�ف
ي ســورية. ول 

والقــدرات الفنيــة والتقنيــة للمديريــة العامــة لاآثــار والمتاحــف �ف
ف عــى  ي الســوري الثمــ�ي

اث الثقــا�ف تــزال المديريــة تســعى جاهــدة لحمايــة الــ�ت
الرغــم مــن الئزمــة. 

اء  ي دعمــه للخــ�ب
ي �ف

نمــا�ئ ي عــام 2019، اســتمر برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
و�ف

اث  ــ�ت ــال ال ي مج
ــم �ف ــة له ــدورات التدريبي ــم ال ــال تقدي ــن خ ف م ــوري�ي الس

، ومجــالت متعــددة شــملت توثيــق القطــع الئثريــة، وترميمهــا بحــذر  ي
الثقــا�ف

ودقــة، وتحليــل موادهــا ومكوناتهــا البنيويــة، بالإضافــة إىل طرائــق نقــل هــذه 
. كمــا قــدم برنامــج الئمــم المتحــدة  ي تخصــ�ي

القطــع الئثريــة بأســلوب مهــ�ف
وع وضمان حصول  ي اســتدامة المــرش

فات الازمــة للمســاعدة �ف ي التجهــ�ي
نمــا�ئ الإ

ف الذيــن التحقــوا بالــدورات التدريبيــة عــى مــا يلــزم مــن معــدات  الموظفــ�ي
لتطبيــق مــا اكتســبوه مــن مهــارات. 

اســتناداً إلــى نتائــج ورشــة العمــل ونتائــج تقييــم احتياجــات بنــاء القــدرات 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  نظــم  محافظــات،  ثمــان  فــي  أجــري  الــذي 
اإلنمائــي برنامجــاً لتنميــة القــدرات شــارك فيــه 928 ممثــاًل عــن المجالــس 
ــاص،  ــاع الخ ــية، والقط ــي األساس ــع المدن ــات المجتم ــة، ومنظم المحلي
محافظــات.  ثمــان  مــن  الشــباب  ومنصــات  األكاديميــة،  واألوســاط 
وأتــاح هــذا البرنامــج للمشــاركين الوصــول إلــى فهــم مشــترك لمفهــوم 
ــي  ــة ف ــاركة المجتمعي ــية والمش ــا األساس ــة ومبادئه ــة المحلي الحوكم
ــات(،  ــم الخدم ــط وتقدي ــدي للتخطي ــج التصاع ــط )النه ــات التخطي عملي
وأطــر العمــل التنظيميــة، وأدوار ومهــام الشــركاء الرئيســيين، وإدارة 

ــي. ــتوى المحل ــى المس ــادي عل ــم الم ــوارد والدع الم

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي خلــق 
فضــاءات للحــوار بيــن الجهــات المحليــة الفاعلــة والشــركاء الرئيســيين 
ممــا يســاعد فــي تحديــد االحتياجــات واألولويــات المشــتركة واقتــراح 
ــر  ــق للمخاط ــي دقي ــط تفصيل ــع مخط ــق وض ــن طري ــك ع ــول، وذل الحل
والمــوارد والفــرص واألولويــات. كمــا تــم وضــع آليــات تشــاركية لضمــان 
اإلدمــاج وبنــاء الثقــة بيــن أفــراد المجتمــع وبيــن الفئــات االجتماعيــة 
والمؤسســات العامــة. كمــا تــم عقــد حــوار ومناقشــات بيــن أفــراد 
المجتمــع والقطــاع الخــاص وممثليــن عــن الســلطات المحليــة حــول 
االحتياجــات واألولويــات المشــتركة لوضــع خطــة تعافــي محليــة لمدينــة 

ــة. الالذقي

كذلــك أســهم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي تحســين الوصــول 
إلــى الخدمــات مــن خــالل تقديــم الدعم إلنشــاء مركــز لخدمــة المواطنين 
فــي مدينــة إزرع )محافظــة درعــا(. وتــم تحديــد الئحــة بالخدمــات ذات 
األولويــة، والثبوتيــات والوثائــق الالزمــة مثــل بطاقــة الهويــة الشــخصية، 
الميــالد والــزواج والوفــاة. ويضمــن المشــروع ســهولة  وشــهادات 
اســتفادة األســر التــي تعيلهــا نســاء والفئــات الهشــة األخــرى مــن 
ــر  ــتفيدين غي ــدد المس ــل ع ــدر أن يص ــن المق ــز. وم ــذا المرك ــات ه خدم

ــخص. ــى 225,000 ش ــز إل ــات المرك ــن خدم ــرين م المباش

قام البرنامج بتأهيل مركز لتسهيل تقديم الخدمات للسكان في محافظة درعا © برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي - سورية

متحف حلب بعد التأهيل، محافظة حلب © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

ي وزيــادة الهتمام 
اث الثقــا�ف ي ســعيه للتأكيــد عــى أهميــة الحفاظ عــى الــ�ت

و�ف
ي والتفاعــل معــه، ســاهم برنامــج الئمــم المتحدة 

العــام بتاريــخ ســورية الغــ�ف
، الــذي يعــد واحداً  ي

ي إعــادة تأهيــل أجــزاء مــن متحــف حلــب الوطــ�ف
ي �ف

نمــا�ئ الإ
ي يعود 

ف بمقتنياتــه الئثرية الــ�ت ي المنطقــة، إذ يتمــ�ي
مــن أكــ�ش المتاحــف أهميــة �ف

ي 
ــا�ئ نم ــم المتحــدة الإ ــج الئم ــن برنام ــة. وبدعــم م ة الآرامي ــ�ت ــا إىل الف تاريخه

ي عام 
وبمســاهمة كريمــة مــن حكومــة اليابــان، فتــح المتحــف أبوابــه للعامــة �ف

ي 
ــا�ف اث الثق ــ�ت ــز لل ــب وكمرك ــة حل ــم مدين ــد معال ــتئناف دوره كأح 2019 لس

ف كافة.  ــوري�ي للس
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تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ف النســاء والفتيــات الشــغل  ف وتمكــ�ي ف الجنســ�ي يبقــى موضــوع المســاواة بــ�ي
التنميــة  وأهــداف   2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  لخطــة  الشــاغل 

ــا. ــة له ــتدامة التابع المس

اً بموضــوع ادمــاج  ي ســورية اهتمامــاً كبــ�ي
نامــج �ف ويــوىلي المكتــب الرئيــ�ي لل�ب

ي يقــوم بهــا لدعــم ســبل عيشــهن 
المــرأة مــن خــال المشــاريع المحليــة الــ�ت

ــم  ــج الئم ــهم برنام ــام 2019، أس ي ع
ــع. و�ف ي المجتم

ــاركاتهن �ف ــادة مش وزي
ي ســورية بالمبــادرات الآتيــة: 

ي �ف
نمــا�ئ المتحــدة الإ

ــة  ــف كاف ــات التوظي ــذ آلي ــل: تأخ ــكان العم ي م
ف �ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب المس

ي المكاتــب 
ف العتبــار، ســواء كان ذلــك �ف ف بعــ�ي ف الجنســ�ي مســألة المســاواة بــ�ي

ف  ي الئجــور بــ�ي
ف ل يوجــد أي فــرق �ف ي حــ�ي

ي المكاتــب الميدانيــة. و�ف
داريــة أو �ف الإ

، ل تــزال هنــاك مجــالت أخرى  ي
نمــا�ئ ي برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ف �ف الجنســ�ي
ي 

ي التوظيــف، ولســيما �ف
ف �ف ف الجنســ�ي ــاً لتحقيــق المســاواة بــ�ي تشــكل تحدي

هــا مــن  المكاتــب الميدانيــة، إذ تقــف التحديــات الثقافيــة والجتماعيــة وغ�ي
ي المجــالت كافــة. 

ي وجــه عمــل المــرأة �ف
التحديــات عائقــاً �ف

توزع الوظائف بين الجنسين في المكتب الرئيسي 
للبرنامج في سورية

رجالنساء
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ــاج  ي اندم
ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــن برنام ــتفيدين: يضم ــاء المس انتق

ــة.  ــاء معياري ــات انتق ــتخدام آلي ــن باس ــات لئرسه ــاء المعي ــرأة والنس الم
ففــي عــام 2019، شــكلت النســاء 39 بالمئــة مــن مجمــوع المســتفيدين مــن 
ي النســاء 

نمــا�ئ نامــج. كذلــك شــجع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ مشــاريع ال�ب
ي مجــالت يختــص بهــا الرجــال عــادة، كمشــاريع إدارة 

عــى العمــل �ف
ــال.  ــن أعم ــا م ه ــة المحــركات وغ�ي ــة وصيان ــات الصلب ــاض والمخلف الئنق

ي 
عاقــة مــن أكــ�ث الفئــات هشاشــة وضعفــاً �ف تعــد النســاء ذوات الإ

ي عــى دعــم 
نمــا�ئ ــدأب برنامــج الئمــم المتحــدة الإ ــك ي المجتمــع، ولذل

ســبل عيشــهن للتخفيــف مــن ضعفهــن عــن طريــق تزويدهــن بمــا يلــزم 
ــادرات عــى كســب عيشــهن بأنفســهن. ــة ليصبحــن ق مــن أصــول إنتاجي

للمــرأة،  المســيئة  الممارســات  مــن  الحــد  ي 
�ف المســاهمة  أجــل  مــن 

ــج  ــام برنام ــي، ق ــوع الجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ ــى العن ــاء ع والقض

تجاوز التفكير النمطي عن المرأة وكسب الرزق

ــة.   ــرد أم أو زوج ــا مج ــى أّنه ــة عل ــات التقليدي ــي المجتمع ــرأة ف ــر للم ينظ
وفــي أفضــل األحــوال يســمح لهــا بالمســاعدة فــي األنشــطة الزراعيــة. 
ــور  ــذه الص ــدت ه ــة تح ــن الرق ــاً م ــر 23 عام ــن العم ــة م ــا البالغ إال أّن علي

ــة. النمطي

ــاالت  ــد المج ــو أح ــركات وه ــة المح ــال صيان ــي مج ــل ف ــا العم ــدأت علي ب
المحصــورة بالرجــال عــادة.

وجــدت عليــا نفســها وحيــدة بال معيــل أو أي مصــدر للدخل بعــد طالقها، 
إال أنهــا كانــت مصممــة علــى إيجاد فرصــة عمل لتكســب رزقها. 

وفــور رؤيتهــا إلعــالن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي عــن مشــروع 
تدريــب مهنــي، ســارعت مباشــرة للتســجيل فــي الــدورات التدريبيــة علــى 
صيانــة المحــركات. واكتســبت المهــارات األساســية وأصبحــت المــرأة 
األولــى فــي مجتمعهــا التــي تعمــل كأخصائيــة فــي صيانــة المحــركات 

وإصالحهــا، وازدادت خبرتهــا فــي العمــل بمــرور الوقــت. 

لتحقيــق  الفرصــة  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  منحنــي  “لقــد 
هدفــي. وأشــعر بقــدرة أكبــر علــى مواجهــة التحديــات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة”.

وترغــب عليــا بادخــار المــال المتالك ورشــتها الخاصــة، كما وتحلــم بتدريب 
ــال. ــه الرج ــن علي ــذي يهيم ــاع ال ــذا القط ــى ه ــول إل ــات للدخ ــاء أخري  نس
بدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي اســتطاعت عليا خــرق التقاليد 

وتجــاوز القوالــب النمطيــة المرتبطة بعمــل المرأة.

ــف  ــى العن ــاء ع ــة “القض ي حمل
ــاركة  �ف ي بالمش

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح الئم
ضــد المــرأة”، وعقــد خالهــا جلســات توعيــة، ضمــت ورشــة عمــل 
يركــز عــى  العمــل هــذه نهجــاً  المجتمعــي. وتبنــت ورشــة  للحــوار 
ف مــن العنــف، حيــث شــارك 33 رجــاً وامــرأة مــن خلفيــات ثقافيــة  الناجــ�ي
ــة  ــاول موضــوع العدال ي حــوار حــي تن

ــة مختلفــة �ف ــة واجتماعي واقتصادي
نشــاء شــبكة محليــة  ف المــرأة، ممــا أرىس القواعــد لإ ف وتمكــ�ي ف الجنســ�ي بــ�ي

ــا.  ــذه القضاي ــىف به ــمية تع ــ�ي رس غ

ــول  ــة ح ــات توعي ــم جلس ــىي تنظي ــع المح ــتوى المجتم ــى مس ــم ع وت
ــل و180  ــن 200 رج ــ�ث م ــا أك ه ، ح�ف ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــة ب ــوع العدال موض
ــج  ــا برنام ي ينفذه

ــىت ــة ال ــاريع المحلي ــن المش ــتفيدين م ــن المس ــرأة م ام
ي مثــل التماســك المجتمعــي/ المــرح مــن أجــل 

نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ
عاقــة،  ، مشــاريع دعــم ســبل العيــش، ودعــم الئشــخاص ذوي الإ التغيــ�ي

ــية.  ــة الئساس ــة التحتي ــل البني ــاريع تأهي ومش

قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فرص 
عمل للنساء، حتى في مجاالت يختص بها 

الرجال عادة.

استفادت أكثر من 2,600 إمرأة في عام 2019 
من برامج “ا النقد مقابل العمل” باإلضافة 

إلى فرص عمل طويلة األمد.
قدم البرنامج فرص عمل للنساء في مشاريع رفع األنقاض في محافظة حلب © 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية
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تطبيق أهداف التنمية المستدامة محليًا
ف أهــداف التنميــة  ف عمليــة توطــ�ي ي عــام 2019، جــرى الدمــج بــ�ي

�ف
تدخــات  جميــع  ي 

�ف المســتدامة  للتنميــة   2030 وأجنــدة  المســتدامة 
ي ســورية مــع إتاحــة المزيــد مــن 

ي �ف
نمــا�ئ برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ــة  ــداف التنمي ــذ أه ي تنفي
ف �ف ــ�ي كاء الرئيس ــرش ــع لل ــاركة أوس ــرص لمش الف

. كمــا ســاهم برنامــج الئمــم المتحــدة  المســتدامة عــى المســتوى المحــىي
ــة المســتدامة  ي الئول لئهــداف التنمي

ــر الوطــ�ف ي إصــدار التقري
ي �ف

نمــا�ئ الإ
كة لفريــق عمــل أهــداف التنميــة  دارة المشــ�ت ي الإ

ي أوائــل عــام 2019 و�ف
�ف

ي تســهيل الحصــول عــى بيانــات 
المســتدامة التابــع لائمــم المتحــدة، و�ف

قليمــي لبوابــة التنميــة العربيــة  نامــج الإ ذات قيمــة عاليــة عــن طريــق ال�ب
ــداف  ــ�ي أه ــد س ــذي يرص ، ال ي

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم نام ــع ل�ب التاب
ــورية.  ي س

ــتدامة �ف ــة المس التنمي

نامــج عــى الشــباب والتعليــم الرقمــي ومنصــات  كمــا ركــزت نشــاطات ال�ب
ي تنفيــذ أهــداف 

ي �ف
التعلــم لضمــان المشــاركة الفعالــة للمجتمــع المــد�ف

. ولهــذه الغايــة، تــّم تنفيــذ  التنميــة المســتدامة عــى المســتوى المحــىي
ــجيع  ــتدامة وتش ــة المس ــداف التنمي ف أه ــ�ي ــبابية لتوط ــادرات ش ــت مب س
ي منصــات التواصــل الجتماعــي. 

المشــاركة المجتمعيــة، ومشــاركتها �ف
ــذ  ي تنفي

ي �ف
ــا�ئ نم ــم المتحــدة الإ ــج الئم ــك، أســهم برنام ــة إىل ذل ضاف بالإ

، ضمــت أكــ�ش مــن 500 مشــارك مــن  ف 10 ورشــات عمــل لتدريــب المدربــ�ي
عــام  ي مجــال الإ

ف وأكــ�ش مــن 250 متخصصــاً �ف قــادة الشــباب والناشــط�ي
العــام والخــاص. 

ي القطــاع 
نمــا�ئ فضــاً عــن ذلــك، شــجع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي إحــدى مبــادرات أهــداف التنميــة المســتدامة 
الخــاص عــى المشــاركة �ف

ك  “SEAK to Learn”، ويعــد هــذا أول نمــوذج أعمــال بتمويــل مشــ�ت
كات القطــاع الخــاص، والــذي انطلــق بعــد ورشــة العمــل  مــع إحــدى �ش
ــام 2018،  ي ع

ي �ف
ــا�ئ نم ــم المتحــدة الإ ــج الئم ــا برنام ي أقامه

ــ�ت ــة ال الوطني
ي تحقيــق 

ي هدفــت إىل تعزيــز دور القطــاع الخــاص الســوري �ف
والــ�ت

. ــىي ــتوى المح ــى  المس ــتدامة ع ــة المس ــداف التنمي أه

أسهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في تنفيذ 10 ورشات عمل لتدريب 

المدربين، ضمت أكثر من 500 مشاركًا 
من قادة الشباب والناشطين وأكثر 

من 250 متخصصاً في مجال اإلعالم 
العام والخاص 
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أقام برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي 63 ورشة عمل تدريبية 
تفاعلية، حضرها 1,329 موظفاً 
من موظفي 221 منظمة غير 

حكومية في سورية.

تنمية قدرات الشركاء المنفذين
اتيجية خاصــة بتعزيــز قــدرات  ي اســ�ت

نمــا�ئ وضــع برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي اســتعادة ســبل 

ــة �ف ي لضمــان مشــاركتها الفعال
منظمــات المجتمــع المــد�ف

ف الظــروف المعيشــية لســكانها.  رة وتحســ�ي ي المجتمعــات المتــرصف
العيــش �ف

ــارات  ــة مه ــة: 1( تنمي ــاور متصل ــة مح اتيجية إىل ثاث ــ�ت ــذه الس ــتند ه وتس
، 2( وتطويــر  ف ي والمتطوعــ�ي

ات أعضــاء منظمــات المجتمــع المــد�ف وخــ�ب
ــة.  ــة تمكيني ــوة إىل بيئ ــدرات المؤسســات، 3( والدع ق

ي 63 ورشــة عمــل تدريبيــة تفاعليــة، 
نمــا�ئ أقــام برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ــورية.  ــة س ــ�ي حكومي ــة غ ــي 221 منظم ــن موظف ــاً م ــا 1,329 موظف ه حرصف
واســتعرض المشــاركون برنامــج الــدورات التدريبيــة بدقــة للتأكــد مــن تعميم 
ي المشــاريع المنفــذة.

مراعــاة منظــور النــوع الجتماعــي، وتعزيــز المســاءلة �ف
ــا أول  ــدة لكونه ــة فري ــورية بمكان ي س

ــة �ف ــ�ي الحكومي ــات غ ــى المنظم تحظ
ة مــع المجتمعــات  مــن يهــب لتقديــم المســاعدة، وأول مــن يتواصــل مبــا�ش
المحليــة خــال الئزمــة، ولذلــك كان معظــم تمويــل خطــة الســتجابة 
نســانية يتجــه نحــو المنظمــات غــ�ي الحكوميــة، ممــا أدى إىل اســتخدام  الإ
نســانية  قدراتهــا إىل أقــ� حــد وتحويــل مســار اهتمامهــا نحــو الســتجابة الإ
ي خدمــات التدريــب 

نمــا�ئ الطارئــة. وعليــه، قــدم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي تســهيل المراجعات 

رشــاد لعــرش منظمــات غــ�ي حكوميــة، ممــا ســاهم �ف والإ
اتيجية، ودعــم التواصــل والســتدامة. وقــد أتــاح هــذا الدعــم اتبــاع  الســ�ت

 . ف ف الجنســ�ي المنظمــات نهجــاً يراعــي بشــكل أكــ�ب التــوازن بــ�ي

ي عــى آليــة تنســيق أكــ�ش فعاليــة 
نمــا�ئ ف برنامــج الئمــم المتحــدة الإ كمــا أ�ش

ــة  ي ــات الخ�ي ــاد الجمعي ــق “اتح ــن طري ــة ع ــ�ي الحكومي ــات غ ف المنظم ــ�ي ب
ي 

بدمشــق”، بالإضافــة إىل تأســيس مركــز تدريــب للمنظمــات غــ�ي الحكوميــة �ف
امــج التدريبيــة  مقــر التحــاد. وقــد اســتفاد مــا يزيــد عــن 100 عضــواً مــن ال�ب

ي قدمهــا المركــز، كمــا اســتفادت 85 منظمــة غــ�ي حكوميــة مــن التدريــب 
الــ�ت

عــى برامــج المحاســبة، ممــا مكنهــا مــن تحويــل ســجات الحســابات الورقية 
لديهــا إىل ســجات رقميــة بســهولة. وتــم اســتخدام المركــز أيضــاً كمنصــة 

   . ف كاء الرئيســي�ي لمناقشــة أي قضايــا مهمــة مــع الــرش

اً، تــم وضــع دليــل توضيحــي باللغــة العربيــة حــول مشــاريع برنامــج  وأخــ�ي
ي وكيفيــة تنفيذهــا، بالإضافــة إىل تنظيــم جلســات 

نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ
اكات الوطنيــة وتمتينهــا. ف لتعزيــز الــرش كاء الوطنيــ�ي تعريفيــة مــع الــرش

ــاه  ــاءلة تج ــفافية والمس فم بالش ــ�ت ي مل
ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم إن برنام

المســتفيدين مــن أنشــطته، وكذلــك بضمــان عــدم تعــرض أي منهــم لئي 
ســاءة ســواء مــن قبــل موظفــي برنامــج الئمــم المتحــدة  شــكل مــن أشــكال الإ
ي عــام 2019، نظــم المكتــب الرئيــ�ي 

كائــه المنفذيــن. و�ف ي أو �ش
نمــا�ئ الإ

ــة  ــ�ش مــن 28 جه ي هــذا المجــال لئك
ــة �ف ي ســورية جلســات توعي

نامــج �ف لل�ب
ــج  ــاريع برنام ــذ مش ــوا بتنفي ــن قام ــات، مم ــف المحافظ ــن مختل ــة م يك �ش
عاقــة.  ي الداعمــة لســبل العيــش والئشــخاص ذوي الإ

نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ

قدم البرنامج دورات تدريبية فنية للشركاء المنفذين © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية
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قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بتقديم التدريب الفني المتقدم لما 

يقارب من 580 فنياً، من بينهم 305 
امرأة.

قدم البرنامج دورات تدريبية فنية للكوادر الفنية © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - سورية

تنمية قدرات الكوادر الفنية – “مشروع التدريب للجميع”

ــدرات بســبب هجــرة  ي الق
ــ�ي �ف ــن عجــز كب ي المؤسســات الســورية م

ــا�ف تع
وح عــى نطــاق واســع. ويعــد الحفــاظ عــى القــدرات  ف الئدمغــة والــ�ف
يــة والمؤسســية ودعمهــا إحــدى وســائل تعزيــز صمــود النــاس  البرش
. إذ  ي

ي تريــع عمليــة التعــا�ف
وقدرتهــم عــى التكيــف، ممــا سيســاعد �ف

ــى رأس  ــاظ ع ــذا إىل الحف ك ه ــ�ت ــدة المش ــم المتح وع الئم ــرش ــدف م يه
ي مختلــف المجــالت مــن خــال إتاحــة 

ي الســوري، وتطويــره �ف المــال البــرش
ي تعزيــز 

ي العديــد مــن القطاعــات، الئمــر الــذي سيســهم �ف
فــرص تدريــب �ف

ــود.  ــى الصم ــدرة ع الق

ي عــام 2019 دورات 
ي �ف

نمــا�ئ ولقــد  نظــم برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي 

تدريبيــة لــــما يقــارب مــن 580 موظفــاً فنيــاً )كان مــن بينهــم 305 امــرأة( �ف
مجــالت معالجــة الميــاه، والكهربــاء، وخدمــات إعــادة التأهيــل لائشــخاص 
ف ســبل العيــش  عاقــة، والصحافــة، والطرائــق المســتدامة لتحســ�ي ذوي الإ
. كمــا قــدم برنامــج  ي

اث الثقــا�ف القائمــة عــى الزراعــة، والحفــاظ عــى الــ�ت
ي التســهيات الازمــة للتنميــة الشــاملة لقــدرات 30 

نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ
وع التدريــب للجميــع”.   منظمــة غــ�ي حكوميــة عــن طريــق “مــرش
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قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بتنمية قدرات ما يقارب من 200 شاباً 
وفتاة ليتمكنوا من لعب دورهم في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  

برنامج دعم القيادات الشابة في سورية

ي ســورية )YLP(، والــذي يعــد 
قــام فريــق برنامــج القيــادات الشــابة �ف

ــة،  ي المنطقــة العربي
ــا الشــباب �ف ي تعــ�ف بقضاي

ــ�ت مــن أنشــط الشــبكات ال
ف  بتنفيــذ نشــاطاته الهادفــة إىل اســتثمار طاقــات الشــباب مــن كا الجنســ�ي
بــداع، والقيــادة،  ي مجــال الإ

ف �ف ي ســورية، وبنــاء قدراتهــم ليكونــوا فاعلــ�ي
�ف

ــة. ــم المحلي ي مجتمعاته
ي �ف يجــا�ب ــ�ي الإ ــر، وإحــداث التغي والفك

ــة  ي بتنمي
نمــا�ئ ودعمــاً لتلــك النشــاطات، قــام برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي 
ــاة ليتمكنــوا مــن لعــب دورهــم �ف قــدرات مــا يقــارب مــن 200 شــاباً وفت

ــة المســتدامة. ــق أهــداف التنمي ــع تحقي ــة تري عملي

ي 12 آب مــن كل عــام، قــام 
ي يــوم الشــباب العالمــي الــذي يقــع �ف

و�ف
ــم جلســات  نامــج بالحتفــال بهــذه المناســبة الهامــة مــن خــال تقدي ال�ب
تدريبيــة عــن أهــداف التنميــة المســتدامة، والتفكــ�ي التصميمــي، وإدمــاج 
عاقــة مــع نظرائهــم مــن الئشــخاص  الشــبان والشــابات مــن ذوي الإ

ــاء. الئصح
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الَحَسَكة

الرَّقة

حمأة

درعا

طرطوس

الالذقية

حلب

إدلب

القنيطرة

السويداء

ور َدْير الزُّ

حمص

دمشقريف دمشق
مكتب مشترك لألمم المتحدة

المكتب الميداني

المكتب الرئيسي للبرنامج

الكادر الميداني

ــ�ي  ــب الرئي ــية للمكت ــز الئساس ــد الركائ ــون أح ــون الميداني ــد الموظف يع
ي 

ي الميــدان ويشــاركون �ف
نامــج، فهــم يشــكلون “الخــط الئمامــي” �ف لل�ب

المشــاريع كافــة بــدءاً مــن مرحلــة التخطيــط. كمــا يشــكلون المصــدر 
وتقييــم  المناطــق،  عــن  والدقيقــة  وريــة  الرصف للمعلومــات  الرئيــ�ي 

والتقييــم. والمتابعــة،  والتخطيــط،  الحتياجــات، 

نامــج  ي مكاتــب ال�ب
ي �ف

نمــا�ئ ويتــوزع موظفــو برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ــع  كة م ــ�ت ــية )أي المش ــب الرئيس ــة، أو المكات ــق مختلف ي مناط

ة �ف ــرش المنت
ف بمهمــات، ليســت  ف موكلــ�ي وكالت الئمــم المتحــدة الئخــرى(، أو كموظفــ�ي
ي مــع 

ورة ذات طبيعــة مكتبيــة، للتأكيــد عــى تواجــده الميــدا�ف بالــرصف
ــق. ي دمش

ــ�ي �ف ــب الرئي ــن المكت ي م
ــ�ف ــم الف ــى الدع ــه ع حصول

ي 
ــدا�ف ــه المي ي عمل

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ــزز برنام ــام 2019، ع ي ع
و�ف

ــة  ــدرات الفني ــن الق ــف م ــا ضاع ــة. كم ي 11 محافظ
ــده �ف ــال تواج ــن خ م

ي ذلــك توظيــف أكــ�ش مــن 300 شــخصاً بعقود 
والتشــغيلية الميدانيــة، بمــا �ف

ي أقيمــت عــى 
مســتقلة لدعــم الئنشــطة وورشــات العمــل التدريبيــة، الــ�ت

مــدار العــام. وقــد ســمح هــذا التوســع بتدخــات أكــ�ش فعاليــة مــن حيــث 
التكلفــة والمــدة الزمنيــة.

التواجد الميداني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الَقاِمْشِلي

التواجد الميداني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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وسائل التواصل االجتماعي إجمالي التمويل 2018 - 2019 
مجموع المبالغ بالدوالر األمرييك اسم الجهة الممولة

المبلغ اإلجمالي

فنلندا

الدنمارك

االتحاد األوروبي

ألمانيا

إيطاليا

اليابان

روسيا

السويد

سويسرا

الصندوق اإلنساني السوري

2,986,858

4,895,215

6,090,681

28,015,466

1,137,656

28,426,662

5,767,300

834,168

3,700,000

3,485,628

85,339,634

@UNDP.Syria

UNDP Syria UNDP Syria UNDP Syria

www.sy.undp.org

@UndpSyria @undp.syria

استفاد ما يقارب من 3,7 مليون شخصاً 
من المشاريع التي نفذها البرنامج في عام 

2019، بفضل الدعم المادي التي قدمته 
الجهات المانحة

ــق  ــى تحقي ــورية ع ي س
ي �ف

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم ف برنام ــ�ي ــب ترك ينص
ــن  ــة ضم ــات تنموي ــذ تدخ ــق تنفي ــن طري ــتدامة ع ــة المس ــداف التنمي أه
ي الوقــت نفســه يســعى إىل معالجــة الئزمــة مــن جذورهــا. 

، و�ف ي
ســياق إنســا�ف

ي 
ي ســورية �ف

ي وليــزال الوكالــة الرائــدة �ف
نمــا�ئ وكان برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ي قطــاع 
نســانية، ولســيما �ف تعزيــز القــدرة عــى الصمــود عــ�ب الســتجابة الإ

ــة مجــالت  ه عــى ثاث ف ــ�ي ــد انصــب ترك ــش. وق ــر وســبل العي ي المبك
التعــا�ف

رئيســية وهــي اســتعادة الخدمــات الئساســية والبنيــة التحتيــة، ودعــم ســبل 
ــز التماســك المجتمعــي. كمــا يهــدف  ي القتصــادي، وتعزي

العيــش والتعــا�ف
ي 

ي إىل دمــج التدخــات الداعمــة للصمــود �ف
نمــا�ئ برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

 ، ف وح، وهجرة الســوري�ي ف إطــار الحلــول المســتدامة للتعاطــي مــع مســألة الــ�ف
والنتائــج المحتملــة الاحقــة لذلــك.

ي تعزيــز مجــالت التدخــل 
نامــج �ف وبينمــا يســتمر المكتــب الرئيــ�ي لل�ب

ــات أنشــطته  ف موضوع ــ�ي ــزال يخطــط لتوســيع أنشــطته ترك ــه لي ــك، فإن تل
ي مجــالت الحوكمــة المحليــة، والبيئــة وتغــ�ي المنــاخ، وتعميــم المســاواة 

�ف
ي تهــدف إىل تعزيــز 

ي جميــع تدخاتــه الــ�ت
ف الشــباب �ف ، وتمكــ�ي ف ف الجنســ�ي بــ�ي

ي 
ي �ف

نمــا�ئ الصمــود. وبالإضافــة إىل ذلــك، يعمــل برنامــج الئمــم المتحــدة الإ
ي ســورية.

ي �ف
ســورية عــى تضافــر جهــوده لدعــم منظمــات المجتمــع المــد�ف

المضي قدمًا
ي المبكــر، يســعى 

ف لتــزال بعــض المناطــق بحاجــة لتدخــات التعــا�ف ي حــ�ي
و�ف

ي لتقديــم دعــم أكــ�ش فاعليــة للمجتمعــات 
نمــا�ئ برنامــج الئمــم المتحــدة الإ

ــة  ــداف التنمي ــق أه ــد لتحقي ــل الئم ــط طوي ــال تخطي ــن خ رة م ــرصف المت
ي ســورية 

ي �ف
نمــا�ئ كز برنامــج الئمــم المتحــدة الإ ي ســورية. وســ�ي

المســتدامة �ف
امــج القائمــة عــى احتياجــات المناطــق  عــى الســتفادة القصــوى مــن ال�ب
ــوىلي  . ي ف ــوري�ي ــود الس ــز صم ــة تعزي ــياق بغي ــة الس ــي خصوصي ي تراع

ــ�ت وال
ــ�ب  ــة أك ــات المحلي ــكان والمجتمع ي  الس

ــا�ئ نم ــدة الإ ــم المتح ــج الئم برنام
ــكلون  ــدوام يش ــى ال ــم ع ــم، فه ــتجابة لحتياجاته ــة الس ــام، بغي الهتم

ــة. ــه كاف محــور برامجــه وتدخات
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