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أعــرف ذلــك العالــم الــذي أرغــب فــي 
العيــش فيــه. ســاعدوني كــي أبنيــه، 
ومــن جهتــي، لــن أتوقــف عــن العمــل 

مــن أجلــه.

“
— ُربا، فتاة يافعة من إدلب، سوريا
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تمهيد 
ــار الأزمــة  ــم باعتب ــى مســتوى العال قــرار عل ــم الإ ت
نســانية  الســورية واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الإ
فــي عصرنــا. حتــى عــام 2020، كان أكثــر مــن 
يحتاجــون  ســوريا  داخــل  نســمة  مليــون   11.7
ــن 5.7  ــرب م ــا يق ــأ م ــن لج ــي حي ــاعدات، ف للمس
مليــون نســمة إلــى دول الجــوار بالمنطقــة. يســتمر 
ــي  ــن ثمان ــر م ــار أكث ــن آث ــاة م ــي المعان ــؤلء ف ه
ســنوات مــن النــزاع، بمــا يشــمل المعانــاة مــن 
ــان  ــبكات الأم ــة وش ــبكات المجتمعي ــراب الش اضط
وســيادة القانــون. حتــى مــع عــودة الســتقرار إلــى 
بعــض مناطــق ســوريا، فالأزمــة عبــرت بالفعــل 
الجيلــي،  التغيــر  حيــث  مــن  الالعــودة،  نقطــة 
وآثارهــا ستســتمر بــال شــك لســنوات عديــدة. يســري 
هــذا بصــورة خاصــة علــى النســاء والفتيــات، نظــراً 
ــتمر  ــي تس ــكالت الت ــذور للمش ــق الج ــد عمي للتعق

ــي.  ــكل يوم ــا بش ــن له مواجهته

المتحــدة  الأمــم  وصنــدوق   2011 عــام  منــذ 
للســكان يتعامــل مــع احتياجــات النســاء والفتيــات 
المنطقــة، فــي عــام  امتــداد  الســوريات. علــى 
2019، قــدم صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 
ــية وإنجابيــة كفيلــة بإنقــاذ  خدمــات صحــة جنس
الحيــاة لنحــو 2.4 مليــون نســمة علــى امتــداد 254 
ــل.  ــق تواص ــة وفري ــادة متنقل ــة وعي ــأة صحي منش
فــي الوقــت نفســه فهنــاك 1.3 مليــون امــرأة وفتــاة 
تلقيــن خدمــات لمواجهــة العنــف القائــم علــى 
النــوع الجتماعــي وتمّكنــا مــن جعــل 131 ألــف 
ولدة آمنــة. كمــا يســتمر صنــدوق الأمــم المتحــدة 
والفتيــات  النســاء  وتمكيــن  دعــم  فــي  للســكان 
متخصصــة  آمنــة  مســاحة   113 عبــر  والشــباب 

للنســاء والفتيــات و22 مركــزاً للشــباب.
تركيا

لبنان

ا�ردن

العراق

م�

سوريا $63,295,000
%46 ممولة

$18,040,000
%37 ممولة

22,400,000$

$6,517,000
%130 ممولة

$16,528,000
%74 ممولة

%72 ممولة

%41 ممولة

$3,720,000
%36 ممولة

  136,822,954$ إجما�� متطلبات التمويل

فــي حيــن يعــد الخــوف وانعــدام اليقيــن ردود فعــل طبيعيــة للتعامــل مــع فيــروس الكورونــا، فالبــد 
أن توجهنــا الحقائــق والمعلومــات المؤكــدة. علينــا أن نتكاتــف معــًا ونتضامــن ونكافــح الوصــم 
والتمييــز، وأن نضمــن حصــول النــاس علــى المعلومــات والخدمــات المطلوبــة، ال ســيما النســاء 

الحوامــل والمرضعــات.

“
— د. ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حول كوفيد-19
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مركز آمن للنساء 
والفتيات

7 
مركز آمن للنساء 

والفتيات

731
شخصاً تم الوصول 

إليهم بخدمات الشباب 

31,002
شخصاً تم الوصول 

إليهم بخدمات الشباب 

9,611
شخصاً تم الوصول إليهم 
بخدمات الصحة الجنسية 

نجابية والإ

156,412
شخصاً تم الوصول إليهم 
بخدمات الصحة الجنسية 

نجابية والإ

860
مشاورة لتنظيم الأسرة

11,651
مشاورة لتنظيم الأسرة

21,533
شخصاً تم الوصول إليهم 

بخدمات مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي

5,314
شخصاً تم الوصول إليهم 

بخدمات مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي

9,659
شخصاً تم الوصول إليهم 
ببرامج التوعية إزاء العنف 

القائم على النوع الجتماعي 

31,158
شخصاً تم الوصول إليهم 
ببرامج التوعية إزاء العنف 

القائم على النوع الجتماعي 
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 منجزات 2019

إجماليفجوة كوفيد-19كوفيد-19قدرة الصمودالالجئون

1,991,000$250,000$250,000$710,000$1,031,000$الحماية

الصحة الجنسية 
1,729,000$250,000$250,000$605,000$874,000$واإلنجابية

3,720,000$500,000$500,000$1,315,000$1,905,000$إمدادات

4,417,500$1,432,876$2,352,000$1,350,500$715,000$إجمالي

قدرة الالجئون
إجماليفجوة كوفيد-19كوفيد-19الصمود

4,240,714$0$700,000$625,714$2,915,000$الحماية

الصحة الجنسية 
2,076,444$0$780,444$576,000$720,000$واإلنجابية

200,000$0$200,000$0$0$إمدادات

إجمالي
$3,635,000$1,201,714$1,680,444$0$6,517,158

احتياجات تمويل 2020احتياجات تمويل 2020

استراتيجية 2020استراتيجية 2020

فــي 2020، ســوف يســتمر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي دعــم إتاحــة الرعايــة الصحيــة الأوليــة دون تمييــز وبشــكل ينطــوي علــى 
نجابيــة وتنظيــم الأســرة، لصالــح الالجئيــن مــن ســوريا والمجتمــع المضيــف فــي مصــر، ل ســيما  المســاواة، بمــا يشــمل خدمــات الصحــة الإ
النســاء الحوامــل مــن المصابــات بمضاعفــات تتعامــل معهــا منشــآت الرعايــة الصحيــة الثانويــة. فــي الوقــت نفســه، ســوف يســتمر صنــدوق 
الأمــم المتحــدة للســكان فــي مصــر فــي العمــل علــى تقليــل مخاطــر وآثــار العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي، وفــي 
تعزيــز وتقويــة الوصــول للخدمــات، بمــا يشــمل الخدمــات متعــددة القطاعــات )الخدمــات القانونيــة، الطبيــة، النفســية-الجتماعية، مالجــئ 
الطــوارئ(. إضافــة إلــى المذكــور، ســوف تتــم رعايــة ومســاندة أنشــطة الحمايــة المجتمعيــة بقيــادة المجتمــع، مــع دعــم القــدرات الحكوميــة 

فــي التعامــل مــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي، ودعــم تقديــم الخدمــات الملبيــة لحتياجــات الالجئيــن. 

ــة  ــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي مصــر مــن برامجــه لضمــان تلبي ــف وعــدل صن ــد19-، فقــد كي ــث التعامــل مــع أزمــة كوفي ومــن حي
الحتياجــات الأساســية المترتبــة علــى الأزمــة، بمــا يشــمل تقديــم مســتلزمات حفــظ الكرامــة والنظافــة الشــخصية للمجتمعــات الســورية فــي 
نترنــت،  مصــر. إضافــة إلــى هــذا، كّيفــت المراكــز الآمنــة مــن نهجهــا المســتند للمجتمــع المحلــي بحيــث يتــم تنفيــذ برامجهــا عــن بُعــد عبــر الإ
مــن خــالل أدوات التواصــل الجتماعــي. يشــمل البرنامــج أنشــطة جديــدة مثــل التوعيــة بالكوفيــد19- مــن خــالل مقاطــع فيديــو قصيــرة يتــم 
بثهــا علــى منصــات التواصــل الجتماعــي. كمــا يجــري توفيــر مســتلزمات حفــظ النظافــة الشــخصية والكرامــة لالجئيــن الســوريين بمناطــق 

انتشــار كوفيــد-19. 

ــى  ــة عل ســوف يســتمر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي العــراق فــي تحســين قــدرات النظــراء بالحكومــة والأطــراف المحلي
ــن نشــاطه مــع  ــدوق الأمــم المتحــدة للســكان م ــة. ســوف يعــزز صن ــة المتكامل نجابي ــات الصحــة الإ ــم خدم ــان تقدي مســار ضم
نجابيــة، وتنفيذهــا بشــكل فعــال. ســوف يســتمر الصنــدوق أيضــاً  الحكومــة لضمــان تحســين السياســات الوطنيــة حــول الصحــة الإ
فــي تحســين قــدرات النظــراء الحكومييــن والأطــراف المحليــة لضمــان توفيــر خدمــات متكاملــة لمواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع 
الجتماعــي. ســوف يعمــل الصنــدوق علــى تعزيــز نشــاطه مــع الحكومــة لضمــان تحســين السياســات الوطنيــة حــول العنــف القائــم 
علــى النــوع الجتماعــي، وتنفيذهــا بشــكل فعــال. ســوف يســتمر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان أيضــاً فــي قيــادة جهــود الأمــم 

المتحــدة لتحســين الســتجابة والتعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي أثنــاء الطــوارئ.  

ــدادات الصحــة  ــى إم ــار الجائحــة عل ــف آث ــى تخفي ــم المتحــدة للســكان عل ــدوق الأم ــل صن ــد-19، يعم ــة كوفي ــع أزم ــف م وللتكي
ــل  ــم تعدي ــة الشــخصية، ولقــد ت ــة صحــة الأم، ومعــدات الحماي ــة، وأدوي ــع الحمــل الحديث ــة، وتشــمل موان نجابي الجنســية والإ

ــا. ــرت معه ــي ظه ــدة الت ــات والحتياجــات الجدي ــد-19 والتحدي ــة كوفي ــع أزم ــل م ــج وخطــط 2020 لتضــم التعام برام
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إجماليفجوة كوفيد-19كوفيد-19قدرة الصمودالالجئون

6,380,000$250,000$250,000$2,316,000$3,814,000$الحماية

الصحة الجنسية 
6,118,049$118,049$118,049$2,400,000$3,600,000$واإلنجابية

350,000$0$0$50,000$300,000$إمدادات

780,000$0$0$312,000$468,000$الشباب

تكاليف إدارة 
2,900,000$0$0$1,160,000$1,740,000$العمليات

16,528,049$368,049$368,049$6,238,000$9,922,000$إجمالي

إجماليفجوة كوفيد-19كوفيد-19قدرة الصمودالالجئون

6,650,000$3,933,030$2,500,000$1,100,000$3,050,000$الحماية

الصحة الجنسية 
5,000,000$0$1,500,000$1,750,000$1,750,000$واإلنجابية

3,300,000$0$800,000$950,000$1,550,000$إمدادات

2,200,000$0$0$1,250,000$950,000$الشباب

تكاليف إدارة 
890,000$0$0$320,000$570,000$العمليات

18,040,000$3,933,030$4,800,000$5,370,000$7,870,000$إجمالي
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استراتيجية 2020استراتيجية 2020

ســوف يســتمر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بــالأردن فــي دعــم تعزيــز قــدرة صمــود النظــام الوطنــي المعنــي بتقديــم خدمات 
ــة الشــاملة، بمــا يشــمل تنظيــم الأســرة لصالــح جميــع النســاء واليافعــات والفتيــات المســتضعفات،  نجابي الصحــة الجنســية والإ
ســواء فــي المخيمــات أو فــي المجتمعــات المضيفــة. وفــي الوقــت نفســه، ســوف يعــزز صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان مــن 
نســاني، مــن أجــل تعزيــز البتــكار  الشــراكات الوطنيــة، مــع زيــادة الســتدامة، وســوف يقــوم أيضــاً بتدعيــم محــور التنمية/العمــل الإ
ــم المتحــدة  ــدوق الأم ــات. بالنســبة لعــام 2020، ســوف يســعى صن ــى الناجي ــز عل ــي ترك ــة الجــودة الت ــات عالي ــم الخدم وتقدي
للســكان إلــى زيــادة أعمــال التواصــل مــع مختلــف الأطــراف، وتطبيــق معاييــر متســقة، والســعي لإحــراز التغييــر الســلوكي القابــل 

للقيــاس، وتحســين اســتخدام البيانــات، والســتثمار فــي القــدرات الوطنيــة.

ــى المخاطــر والســيناريوهات الأساســية  وفيمــا يتعلــق بأزمــة كوفيــد-19، توصــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي الأردن إل
نقــاذ الحيــاة التــي يجــب اســتمرارها رغــم الجائحــة فــي ظــل القيــود  علــى مســار إعــداد إطــار عمــل لتحديــد الأنشــطة الضروريــة لإ
علــى التنقــالت. كمــا تمــت إعــادة تصميــم برامــج وخطــط عمــل 2020 بشــكل شــامل للتكيــف مــع التحديــات الجديــدة التــي تفرضهــا 
نجابيــة، والعنــف القائــم علــى النــوع  الجائحــة، مــع ضمــان اســتمرارية العمليــات عبــر ملفــات التعامــل مــع الصحــة الجنســية والإ

الجتماعــي، ورعايــة الشــباب.

ســوف يعمــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بلبنــان علــى دعــم جــودة الخدمــات المقدمــة عبــر التركيــز علــى مجــالت أساســية 
نجابيــة، ودعــم تجميــع  معينــة، منهــا مجــال بنــاء قــدرات مقدمــي الرعايــة الصحيــة، وجــودة عمليــات شــراء مســتلزمات الصحــة الإ
المعلومــات والأدلــة الخاصــة بمناطــق معينــة وشــرائح ســكانية معينــة. ومــن حيــث الحمايــة، ســوف يقــوي صنــدوق الأمــم المتحــدة 
نجابيــة ومواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي،  للســكان بلبنــان ويصعــد مــن أنشــطة تقديــم حــزم خدمــات الصحــة الإ
إضافــة إلــى تقويــة مســتوى خدمــات إدارة حــالت العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي، فضــالً عــن التركيــز علــى الدعــم النفســي-
الجتماعــي، مــع إيــالء عنايــة أكبــر للصحــة العقليــة. وأخيــراً، ســوف يدعــم صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي لبنــان مبــادرات 
نجابيــة ومواجهــة العنــف القائــم  الشــباب المبتكــرة التــي تهــدف إلــى تحســين وصــول الشــباب إلــى خدمــات الصحــة الجنســية والإ
علــى النــوع الجتماعــي، إضافــة إلــى دعــم تطويــر القــدرات الخاصــة بالمهــارات الحياتيــة، ومهــارات التعامــل الشــخصية، وتجنــب 
نجابيــة، والمســاواة بيــن الجنســين، ومجــالت رئيســية أخــرى. وســوف يدعــم صنــدوق الأمــم  النزاعــات، والصحــة الجنســية والإ
المتحــدة للســكان أيضــاً أنشــطة التواصــل المجتمعــي التــي يقودهــا الشــباب مــع تعزيــز وتقويــة مراكــز الشــباب الآمنــة بمــا يضمــن 

تقديــم الخدمــات للشــباب واليافعيــن بشــكل يُراعــي احتياجاتهــم.

وفــي الوقــت نفســه، ســوف يســتمر صنــدوق الأمــم المتحــدة فــي لبنــان فــي تكييــف برامجــه للتعامــل مــع تحديــات كوفيــد-19. 
ضمــن برنامــج مكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي، تغيــرت الأنشــطة إلــى حــد بعيــد إلــى نظــم جديــدة لتقديــم الخدمة 
لكــي نســتمر فــي ضمــان توفيــر خدمــات مكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي ذات الأولويــة فــي ظــل محدوديــة القــدرة 
علــى الوصــول، مــع تجنــب التجمعــات الكبيــرة. يقــوم صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان أيضــاً بتكييــف خدمــات الصحــة الجنســية 

نجابيــة بمــا يمكــن مــن اســتمرار الدعــم الأساســي الكفيــل بإنقــاذ الحيــاة لمــن يحتاجــون إليــه.  والإ
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20 
مركز آمن للنساء 
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18
مركز آمن للنساء 

والفتيات

8,045
شخصاً تم الوصول 

إليهم بخدمات الشباب 

1,050
شخصاً تم الوصول 

إليهم بخدمات الشباب 

126,058
شخصاً تم الوصول إليهم 
بخدمات الصحة الجنسية 

نجابية والإ

126,058
شخصاً تم الوصول إليهم 
بخدمات الصحة الجنسية 

نجابية والإ

27,208
مشاورة لتنظيم الأسرة

1,197
مشاورة لتنظيم الأسرة

27,331
شخصاً تم الوصول إليهم 

بخدمات مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي

21,359
شخصاً تم الوصول إليهم 

بخدمات مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي

16,381
شخصاً تم الوصول إليهم 
ببرامج التوعية إزاء العنف 

القائم على النوع الجتماعي 

1,915
شخصاً تم الوصول إليهم 
ببرامج التوعية إزاء العنف 

القائم على النوع الجتماعي 
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ص الدولة
ملخ

ص الدولة
ملخ

2020
HRP/3RP19-الفجوة في تمويل  كوفيد

كوفيد-19
إجمالي المطلوب
)HRP + كوفيد(

36,879,600$1,092,200$3,000,000$33,879,600$الحماية

الصحة الجنسية 
26,366,000$0$5,900,000$20,466,000$واإلنجابية

50,000$1,092,200$50,000$0$إمدادات

63,295,600$1,092,200$8,950,000$54,345,600$إجمالي

2020
HRP/3RP19-الفجوة في تمويل  كوفيد

كوفيد-19
إجمالي المطلوب
)HRP + كوفيد(

16,545,000$3,225,000$3,517,500$9,802,500$الحماية

الصحة الجنسية 
5,655,000$3,225,000$818,000$1,612,000$واإلنجابية

200,000$150,000$0$50,000$إمدادات

22,400,000$6,600,000$4,335,500$11,464,500$إجمالي

احتياجات تمويل 2020احتياجات تمويل 2020

استراتيجية 2020استراتيجية 2020
نجابيــة عاليــة الجــودة  يعمــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان علــى امتــداد ســوريا، علــى زيــادة توفــر خدمــات الصحــة الجنســية والإ
ــة،  ــر اســتراتيجيات تواصــل متكامل ــم الأســرة عب ــات تنظي ــم خدم ــات. يشــمل هــذا تقدي ــى هــذه الخدم ــدرة الوصــول إل ــادة ق وزي
وزيــادة الدعــم المقــدم للمنشــآت التــي تقــدم خدمــات رعايــة طــوارئ الــولدة ورعايــة المواليــد )EmONC( فضــالً عــن دمــج خدمــات 
نجابيــة. وفــي الوقــت نفســه، ســوف يســتمر التوســع فــي اســتراتيجية مواجهــة العنــف  الصحــة العقليــة بأنشــطة منشــآت الصحــة الإ
ــة  ــة عالي ــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي المتكامل القائــم علــى النــوع الجتماعــي، بمــا يشــمل تقديــم خدمــات الوقاي
الجــودة، وأنشــطة التعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي فــي المواقــع القائمــة وفــي المناطــق التــي أصبــح متاحــاً فــي 
الآونــة الأخيــرة الوصــول إليهــا. ســوف يتــم تقديــم هــذه الخدمــات عبــر المراكــز الآمنــة والعيــادات المتنقلــة وعبــر دمــج البروتوكــولت 
نجابيــة، وعبــر زيــادة التواصــل مــع الشــباب والرجــال والفتيــة. وســوف يتــم إيــالء عنايــة خاصــة  المعمــول بهــا فــي منشــآت الصحــة الإ
ــة  ــات الصح ــى خدم ــول إل ــدرة الوص ــين ق ــة، لتحس ــج المجتمعي ــر البرام ــباب عب ــات والش ــاء والفتي ــود النس ــدرة صم ــز ق ــى تعزي إل
نجابيــة ومواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي المدمجــة، وبنــاء المهــارات، والتماســك الجتماعــي، وإشــراك  الجنســية والإ
عاقــة فــي برامــج صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان. فــي الوقــت نفســه، ســوف يســتمر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان  ذوي الإ
فــي التعــاون مــع مختلــف الجهــات حــول التأهــب علــى المســتوى الوطنــي وخطــط التعامــل، فضــالً عــن برامــج الســتجابة لالأزمــات، 
للتوصــل إلــى نُهــج برامجيــة جديــدة ومبتكــرة لضمــان اســتمرار توصيــل الخدمــات. ســوف يقــوم صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 
نجابيــة الأساســية بشــكل آمــن وفــي الوقــت المناســب  والشــركاء بالعمــل علــى اســتمرار ضمــان توفــر خدمــات الصحــة الجنســية والإ
للنســاء الحوامــل وأثنــاء الــولدة وللنســاء المرضعــات، بمــن فيهــن مــن يتواجــد فــي الحجــر الصحــي. ســوف يســتمر صنــدوق الأمــم 
نجابيــة، مــن  المتحــدة للســكان فــي قيــادة أعمــال تنســيق مكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي وأعمــال تنســيق الصحــة الإ
ــات،  ــى الناجي ــز عل ــي ترك ــات الت ــر الخدم ــان توف ــى ضم ــي تهــدف إل ــوكالت الت ــن ال ــات بي أجــل تيســير التحــركات متعــددة القطاع

للجميــع، وفــي الوقــت المناســب.

نجابيــة مــن خــالل تقديــم الخدمــات المباشــرة ، وبنــاء  ســيركز الصنــدوق فــي تركيــا علــى ضمــان توافــر خدمــات الصحــة الجنســية والإ
ــى  ــم عل مــدادات الأساســية. وســتتاح الخدمــات المتعــددة القطاعــات للعنــف القائ ــر الإ ــة وتوفي قــدرات مقدمــي الخدمــات الصحي
نــوع الجنــس ، بمــا فــي ذلــك إدارة الحــالت والإحــالت وبرامــج التمكيــن للنســاء والفتيــات والشــباب والالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي 
المناطــق الريفيــة ، مــن خــالل أماكــن آمنــة للنســاء والفتيــات. وســيظل الصنــدوق أحــد الموردين الرئيســيين لمجموعــات الكرامة للنســاء 
والفتيــات ، ول ســيما مجموعــات الكرامــة ، ومســتلزمات النظافــة ، ومســتلزمات الأمومــة ، ومجموعــات الشــباب. وعــالوة علــى ذلــك ، 
نجابيــة ، وتقديــم المشــورة ، والدعــم  ســيواصل الصنــدوق دعــم مراكــز الشــباب التــي تقــدم معلومــات عــن الصحــة الجنســية والإ
النفســي والجتماعــي وأنشــطة التمكيــن للشــبان والشــابات. وللتكيــف مــع الحتياجــات الناشــئة بســبب COVID-19 ، أعطــى مقدمــو 
الخدمــات فــي صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي تركيــا الأولويــة لأنشــطة زيــادة الوعــي بشــأن COVID-19 بيــن المســتفيدين مــن 
خــالل مشــاركة المعلومــات بشــكل منتظــم ، عبــر الهاتــف فــي المقــام الأول. كمــا بــدأ صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي إجــراء 
نترنــت مــرة كل أســبوعين لموظفــي مجموعــات العمــل الســتة وكذلــك مديــري الملكيــة الفكريــة  اجتماعــات إشــرافية وتنســيقية علــى الإ

لتمكينهــم مــن تبــادل الخبــرات والمعلومــات بيــن جميــع الشــركاء وتعزيــز قدراتهــم علــى تقديــم خدمــات أفضــل.
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م المتحدة لل
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شمل من خالل عمليا
ت، بما ي

ساعدا
ك الم

سوريين المحتاجين إلى تل
م لل

والدع
للحدود من تركيا.     

ت الكفيلة بإنقاذ الحياة 
م الخدما

سكان في تقدي
م المتحدة لل

م صندوق الأ
ستمر 

ي
ت عابرة 

شمل من خالل عمليا
ت، بما ي

ساعدا
ك الم

سوريين المحتاجين إلى تل
م لل

والدع
للحدود من تركيا.     

 منجزات 2019 منجزات 2019

67 
مركز آمن للنساء 

والفتيات

6 
مركز آمن للنساء 

والفتيات

101,312
شخصاً تم الوصول 

إليهم بخدمات الشباب 

4,108
شخصاً تم الوصول 

إليهم بخدمات الشباب 

1,997,782
شخصاً تم الوصول إليهم 
بخدمات الصحة الجنسية 

نجابية والإ

93,332
شخصاً تم الوصول إليهم 
بخدمات الصحة الجنسية 

نجابية والإ

864,650
مشاورة لتنظيم الأسرة

26,580
مشاورة لتنظيم الأسرة

972,790
شخصاً تم الوصول إليهم 

بخدمات مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي

243,709
شخصاً تم الوصول إليهم 

بخدمات مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي

132,700
شخصاً تم الوصول إليهم 
ببرامج التوعية إزاء العنف 

القائم على النوع الجتماعي 

61,246
شخصاً تم الوصول إليهم 
ببرامج التوعية إزاء العنف 

القائم على النوع الجتماعي 
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ص الدولة
ملخ

 إجمالي احتياجات تمويل 2020
سورية

ألزمة ال
جابة اإلقليمية ل

ست
 اال

ف 
ت مكافحة العن

سية وإنجابية كفيلة بإنقاذ الحياة وخدما
صحة جن

ت رعاية 
م خدما

تقدي
طقة 

ت المحتاجة داخل سوريا وعلى امتداد المن
م على النوع الجتماعي للمجتمعا

القائ
بالكامل.

2020 
HRP/3RP19-الفجوة في تمويل  كوفيد

كوفيد-19
إجمالي المطلوب
)HRP + كوفيد(

 9,925,000 $  62,761,314$ الحماية

 $ 6,322,147 

 $79,008,461 

الصحة الجنسية 
 46,944,493$  11,773,493 $  35,171,000$ واإلنجابية

 4,100,000$  1,200,000 $  2,900,000$ إمدادات

 2,980,000$  2,980,000$ الشباب

تكاليف إدارة 
 3,790,000$  3,790,000$ العمليات

 إجمالي
$107,602,314  $22,898,493  $6,322,147  $136,822,954 

 منجزات 2019

113 
مركز آمن للنساء 

والفتيات

101,312
شخصاً تم الوصول 

إليهم بخدمات الشباب 

2,389,795
شخصاً تم الوصول إليهم 
بخدمات الصحة الجنسية 

نجابية والإ

932,146
مشاورة لتنظيم الأسرة

1,292,036
شخصاً تم الوصول إليهم 

بخدمات مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي

10,123
شخصاً تم الوصول إليهم 
ببرامج التوعية إزاء العنف 

القائم على النوع الجتماعي 

عــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان: رســالة صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان هــي العمــل مــن أجــل عالــم يكــون فيــه كل حمــل مرغــوب فيــه وكل ولدة 

آمنــة، ويحقــق فيــه كل شــاب وشــابة إمكاناتهــم.

الشكر والتنويه 

يعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن امتنانه للأطراف المانحة التالية على ما قدمت من دعم أثناء الأزمة السورية:

ــا،  ــة كوري ــان، جمهوري ــا، الياب ــلندا، إيطالي ــا، أيس ــدا، فرنس ــة، فنلن ــة الأوروبي ــارك، المفوضي ــدا، الدنم ــتراليا،بلغاريا، كن أس الدول المانحة: 
ــة المتحــدة. ــج، إســبانيا، التحــاد الروســي، الســويد، سويســرا، ، والمملك النروي

نســاني عبــر  نســانية/الصندوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ )OCHA/CERF(، صنــدوق التمويــل الإ مكتــب تنســيق الشــؤون الإ الأمم المتحدة: 
الحــدود لســوريا )SCHF(،  تمويــالت الطــوارئ الخاصــة بصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان.

لمزيد من المعلومات: 

شيرين سعد هللا   

قليمــي للــدول  قليميــة لتعبئــة المــوارد والشــراكة – المكتــب الإ المستشــارة الإ

العربيــة، صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان

القاهرة، مصر

بريد إلكتروني: saadallah@unfpa.org  هاتف: 725 942 1093 20+

 

جنيفر ميكيل

قليمي لدعم سوريا رئيسة المكتب الإ

قليمي لدعم سوريا، صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإ

عّمان، الأردن

بريد إلكتروني: miquel@unfpa.org  هاتف:  5756755 79 962+ 

قليمي لدعم سوريا، صندوق الأمم المتحدة للسكان     إعداد المكتب الإ

تاريخ النشر: نيونيو/حزيران  2020
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