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ركائز إستجابتنا

 ساعدت اليونيسف في إعادة ا�طفال الى المدرسة، وعملت على توزيع المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ا�ساسية،
 وقّدمت الدعم النفسي-ا�جتماعي والمنح النقدية ل�سر ا�كثر ضعفا، كما دعمت إعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحّية

والمدارس وخدمات إمدادات المياه

 إشراك عنصر الشباب
 بنسبة عالیة في أنشطة
التنظیف وإعادة التأھیل

 إعادة تاھیل الخدمات
 األساسیة، بما في ذلك

 المیاه والصرف
 الصحي، والبنیة التحتیة
لقطاعي التعلیم والصّحة

 الحفاظ على سالمة
 األطفال وصحتھم،

 وضمان حصول األسر
 على خدمات المساعدة

اإلجتماعیة
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وشركاؤها اليونيسف 

 تّم حفظ أكثر من 1,7 مليون جرعة من اللقاحات، وإعادة توزيعها على
التبريد التطعيم، مع ضمان الحفاظ على سلسلة   المستوصفات ومراكز 

التحصين اللقاحات في نقاط  لتخزين  المطلوبة 

 إستمرار إعادة تأهيل أقسام ا�طفال والوالدة في مستشفى الكرنتينا
التابعة له التبريد  المركزي ل�دوية وسلسلة  والمستودع 

 تّم إعادة تأهيل ومساعدة ثالثة مراكز رعاية صحّية أولية، وتقديم
 التدريب، وعقد جلسات إستشارية تتعلق بصّحة ا�م والطفل، وتوزيع

إمدادات التغذية الضرورية على الشركاء ومراكز الرعاية الصحية ا�ولية

 جرى تأمين وصول المكمالت الغذائية ا�ساسية الى 45,700 طفل دون
الخامسة سّن 

والتغذية الصّحة  ف
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وشركاؤها: اليونيسف 

 العمل على إستبدال ا�ثاث التالف وأجهزة المختبرات في 90 مدرسة
رسمية تضررت بفعل ا�نفجارات

العمل على ترميم وإعادة تأهيل 13 مدرسة

التعليم

• 

• 

وشركاؤها: اليونيسف 

إيصال خدمات الصرف الصحي ا¾منة الى أكثر من 197000 شخص

إعادة وصل المباني بشبكة المياه العامة لتصل الى أكثر من 23000 شخص

 توزيع نحو 16500 مجموعة نظافة و790 مجموعة خاصة بمستلزمات
ا�طفال

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

• 

• 

• 
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وشركاؤها اليونيسف 

 تّم الوصول الى أكثر من 35000 فتاة وفتى وإمرأة ومقدم رعاية من خالل
 توفير حماية ذات جودة عالية ل�طفال، وعبر التدخالت في حاالت العنف

النوع ا�جتماعي القائم على 

 تّم الوصول الى أكثر من 2 مليون شخص، من خالل مقاطع فيديو قصيرة،
 هدفت الى دعم مقدمي الرعاية في مساعدة ا�طفال على التكّيف مع

 أوضاعهم وتشجيعهم على الوصول الى الخدمات المتخصصة في
تهم مجتمعا

 جرى تطوير برنامج الدعم النفسي-ا�جتماعي ل�طفال وا�سر في ا�حياء
ا�كثر ضعفÂ التي تأثرت با�نفجارات

• 

• 

• 

:

:

والشباب المراهقون 

• 

• 

:

ا�جتماعية السياسة 

• 

وشركاؤها اليونيسف 

الرئيسية، والوقائية  الصحّية  بالسلوكيات  تتعلق  توعوية  بأنشطة   القيام 
التدابير الوقائية المتعّلقة بوباء كوفيد19  بما في ذلك 

التنمية، والمشاركة المجتمعية والمساءلة ا�تصال من أجل 

• 

الطفل حماية  ف
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وشركاؤها اليونيسف 

 جرى تقديم منحة نقدية طارئة، لمرة واحدة، الى 80,000 شخص تقريبا
ممن تأثروا بانفجارات الرابع من آب، خصوصا ا�سر التي تضم أطفاال

وشركاؤها اليونيسف 

 إشراك أكثر من 1900 شاب وصبية- في إستجابة مجتمعية، ونحو نصف
 هؤالء شاركوا كجزٍء من برامج "النقد مقابل العمل". وجرى تدريب 188

 شخصا على إعادة التأهيل والبناء كجزٍء من دورات مشروع تطوير التعليم
التابع لليونيسف. وقد ساهم الشباب في رفع  والتدريب المهني والتقني 

 ا�نقاض وإجراء بعض التصليحات البسيطة وبإعداد وجبات الطعام
وتوزيعها على ا�سر ا�كثر ضعفا

 إشراك الشباب في عملية صناعة 23,154 كمامة، وتوزيعها على ا�سر
المتضررة والعاملين في الخطوط ا�مامية


