UNICEF tarafından Suriye’nin Kamışlı kentinde
ulaşılması zor alanlardaki bölgelerde dağıtılan
WASH malzemeleri. Mayıs 2014
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Irak’taki durumun kötüleşmesi sonucunda Suriyeli mültecilerin
büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Kuzey Irak Bölgesel Kürt
Yönetimi’ne doğru büyük bir zorunlu iç göç gerçekleşmiştir.
Durum karşısında UNICEF gerekli ihtiyaç değerlendirmelerini
yapmakta ve WASH (Su, Temizlik ve Hijyen) ve beslenme
alanlarında acil müdahalede bulunmaktadır.
Suriye’deki krizden etkilenen okul çağındaki savunmasız
çocukların kaliteli örgün ve yaygın eğitim imkânlarına erişiminin
sağlanması amacıyla Eğitim Bakanlığı tarafından “Lübnan’daki
Tüm Çocuklara Eğitim Sağlanması” girişimi başlatılmıştır. UNICEF
tarafından 2014 yılı içerisinde bugüne kadar Lübnan’da örgün
eğitim alan 61.490 ve yaygın eğitim alan 43.230 çocuğa destek
sağlanmıştır. Ancak Lübnan’da bulunan okul çağındaki Suriyeli
çocukların %64’ü hâlâ okul dışındadır.
2014 Mayıs ayında Bağdat’ta ikinci bir çocuk felci vakası tespit
edilmiştir. 2013’den beri ise Suriye’de 36 çocuk felci gözlemlendiği
bildirilmektedir. UNICEF ve DSÖ, ulaşılması zor alanlar başta
olmak üzere bölge genelinde yürütülen çocuk felcine karşı
bağışıklama kampanyalarına verdiği desteği sürdürmektedir
Sağlık Bakanlığı, Suriye’de ortaya çıkan ve sayısı resmi rakamlara
göre 160 olan kızamık vakalarını doğrulamaktadır. Kalabalık toplu
barınaklar da dâhil olmak üzere risk düzeyinin yüksek olduğu
yerlerde Haziran ayından itibaren bir aşılama kampanyası
yürütülecektir.
Suriye’nin bazı kesimlerinde son elli yılın en kurak mevsimi
yaşanmakta olup bu kuraklık 4 milyondan fazla çocuk için ciddi
hastalık tehdidi oluşturmaktadır. UNICEF WASH Programı’nın
Suriye’de sadece %15’i finanse edilirken bu oran komşu ülkelerde
%20’dir.
SHARP (Suriye İnsani Yardım Planı) Yarıyıl Değerlendirmesi ve
RRP6 (6. Bölgesel Müdahale Planı) kapsamındaki kurumların
başvuruları hazırlık aşamasında olup belgeler kısa bir zamanda
yayımlanacaktır.

Suriye’de
4,299,600
# krizden etkilenmiş çocuk

9,347,000
# krizden etkilenmiş toplam kişi
(SHARP 2014)

Suriye Dışında
1,445,555
# kayıtlı ve kayıt bekleyen çocuk mülteci

2,858,188
# kayıtlı ve kayıt bekleyen toplam kişi
(14 Haziran 2014)

Suriye’ye 2014’te aktarılan miktar*
222.19 milyon ABD Doları
Bölge geneline 2014’te
aktarılan miktar*
613.02 milyon ABD Doları
*Ocak-Aralık 2014. Yarıyıl Değerlendirme sonuçları
dâhil değildir.
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Suriye
Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar
Gerginliğe ve çatışmalara yol açan başkanlık seçimleri
Krizden Etkilendiği Tahmin Edilen Kişi Sayısı
Rakka haricindeki tüm illerde tamamlandı. Şam’daki
* OCHA 2014. Sayılar CBS 2011 demografik dağılımı ve UNOHCHR
gerginlik hâlâ devam etmekte olup Haziran ayının ilk
verilerine dayanmaktadır. Bu kişilerin yaklaşık olarak %46’sının 18 yaş
haftasında havan topu saldırılarında tahminlerin
altında çocuklar olduğu tahmin edilmektedir.
ötesinde rekor bir artış yaşandı. Şam’ın kırsal
Krizden Etkilenen Toplam Kişi Sayısı*
9,347,000
kesimlerinde tüm çabalara rağmen ulaşılması zor olan
Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı (18 yaş altı)
4,299,620
çok sayıda bölgeye ve kuşatma altındaki yerlere insani
Göçe Zorlanan Toplam Kişi Sayısı *
6,520,000
yardımların ulaştırılması hâlâ büyük bir sorun olarak
Göç Eden Çocuk Sayısı
2,990,200
devam etmektedir. İdlip’te silahlı muhalifler
Ulaşılması Zor Alanlarda Yaşayan Kişi Sayısı
3.5 milyon
tarafından yolların kapatılması gibi güvenlik sorunları
Kuşatma Altındaki Alanlarda Yaşayan Kişi Sayısı
242,000
insani yardım malzemelerinin ihtiyaç duyulan yerlere
Ulaşılması Zor Alanlarda Yaşayan Çocuk Sayısı
Yaklaşık 1 milyon
ulaştırılmasını engellemeye devam etmektedir.
Bunun yanı sıra yeni uygulanmaya başlanan bürokratik prosedürler de UNICEF ve BM’nin İdlip’te ihtiyaç sahibi yaklaşık bir milyon
kişiye yönelik yardım operasyonlarını yavaşlatmaktadır. İdlip’teki barikatlar yüzünden bölgedeki market ürünlerinin fiyatlarında
sert bir artış yaşanmış ve bölge halkı zor durumda kalmıştır. Güvenlik tehditlerine rağmen 9. sınıf sınavlarına katılmak için kırsal
kesimlerde yaşayan en az 28.500 öğrenci şehir merkezine ulaşabilmiştir. Ayrıca eğitim müdürlüğü yaklaşık 8.000 öğrenciye
okullarda geçici barınma, spor ve ibadet imkânları sağlandığını bildirmektedir.
Kuzeydoğu bölgelerinde yer alan illerdeki güvenlik tehditleri ve yolların kapatılması, insani yardımların ihtiyaç duyulan yerlere
ulaştırılmasını engellemeye devam etmektedir. Deyrizor’un çevresinde yaşanan çatışmalar yüzünden zaten çok zor şartlarda
yaşayan insanlar arasında yaşanan iç göç hareketlerinde artış görülmektedir. İnsani yardım malzemelerinin Deyrizor’a karayolu ile
ulaştırılması büyük bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Hasiçi kentine ise Suriye içinden karayolu ile hiçbir şekilde yardım
ulaştırılamamaktadır. Kuzey Irak’ta yaşanan hızlı gelişmeler de Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerindeki durumun kötüleşmesine
sebep olmakta ve istikrarı tehdit etmektedir.
Al-Waer ve Humus’ta devam etmekte olan çatışmalar sebebiyle bölgedeki ihtiyaçlar da artmıştır. UNICEF ve diğer kuruluşlar, dört
tane STK’nın akredite edilmesi yoluyla bölgeye sürdürülebilir ve doğrudan yardım müdahalelerini genişletmek için Humus valisi ile
temaslarını sürdürmektedir. Mayınlar ve savaştan kalan patlayıcı maddeler nedeniyle Humus’taki eski kente girişler sınırlı
tutulmaktadır. İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar ve tutuklamalar devam etmektedir. 3 Haziran tarihinde Humus’un
Rastan kentinde Suriye Arap Kızılayı (SARC) şubesine gerçekleştirilen bir saldırıda bir gönüllü çalışan hayatını kaybetmiştir.
Halep’te ise endişeler su üzerinde yoğunlaşmaktadır. Taraflar su üzerinden savaş taktiği geliştirmeye başlamıştır. Özellikle yaz
mevsiminin yaklaşması ve buna bağlı olarak su kaynaklı hastalıkların artması endişe yaratmaktadır.
Deyrizor’da 25, Halep’te 5, İdlip’te 3 ve Hasiçi’de 2 olmak üzere toplam sayısı 36 olan çocuk felci vakaları Suriye’deki kamu sağlığını
tehdit eden en önemli konu olarak varlığını korumaktadır. 2013-2014 arasında düşen yağış miktarının ortalama yağıştan %50 daha
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az gerçekleşmesi sebebiyle yıl içinde hâlihazırda gözlemlenen hastalıkların daha hızlı yayılmasının yanı sıra yaz aylarında su
kaynaklı hastalıkların da artış göstermesi tehlikesi bulunmaktadır. Bir kızamık salgını tespit edilmiş olup söz konusu bu salgın
Sağlık Bakanlığı tarafından da doğrulanmıştır. Deyrizor, Rakka, Lazkiye, Humus, İdlip, Halep, Hama ve Hasiçi olmak üzere sekiz
ilin belirli ilçelerinde alınan kan örneklerinde 160 kızamık vakası tespit edilmiştir.

İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu
BM’nin tahminlerine göre, yaşam şartlarının büyük sıkıntı yarattığı ulaşılması zor alanlarda 1 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık
3,5 milyon insan yaşamaktadır. Bu bölgelere insani yardım ulaştırılması amacıyla UNICEF ve ortakları tarafından içinde kurumlar
arası koordinasyona dayalı sınır ötesi yardım konvoyu seçeneği de bulunan kapsamlı bir strateji oluşturulmuştur.
Rapor dönemi sürecinde UNICEF; Hasiçi ili ve Hasiçi’de yer alan Malikiyeh, Şam’ın kırsal kesimlerinde bulunan Douma’nın yanı sıra
El Rastan ve Ein Al Nasser ve Humus’un kırsal kesimleri, Halep kenti, Halep’in kırsal kesimlerinde yer alan Büyük Orem, Til Rifat,
Azaz ve Afrin ve Dara’a İli’ne ait Dara’a kentine gönderilen 7 yardım konvoyu ve misyonda yer almıştır.
Suriye Arap Kızılayı tarafından Douma’ya gönderilen yardım konvoyuyla yaklaşık 24.000 kişiye yardım malzemesi ulaştırılmıştır.
Bu yardım malzemelerinin arasında UNICEF tarafından tedarik edilen ve 2.000 kişiye dağıtılan aile hijyen setleri, bebek hijyen
setleri ve katlanabilir su bidonlarına ek olarak 3.600 kişiye ulaştırılan Yüksek Enerjili Bisküvi (YEB) ve güçlendirilmiş gıda paketleri
de yer almaktadır. Humus’un kırsal kesimlerine gönderilen yardım konvoyu ise aralarında kontrollün muhalifler ve ordu arasında
sürekli el değiştirdiği çeşitli yerlerde yaşayan 3.000 kişinin bulunduğu 54.500 kişiye yüksek enerjili bisküvi, Plumpy Doz, plastik
branda ve su arıtma tableti dağıtılmıştır. Halep’in kırsal kesimlerine giden yardım konvoyuyla 4.200 kişiye aile hijyen setleri, bebek
hijyen setleri ve kalıp sabunların bulunduğu UNICEF tarafından tedarik edilen yardım malzemesi dağıtılmıştır.

Sektörel Koordinasyon ve Yönetim
Müdahale çalışmalarının planlama ve uygulama süreçleri, bu alanda yer alan çalışma gruplarının aktif katılımı ve yönetimi
vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda UNICEF; Eğitim, Beslenme ve WASH sektörlerinin yanı sıra Çocuk Koruma
sektöründeki çalışmaların da koordinasyonunu üstlenmektedir. Suriye’de bulunan insani yardım unsurları tarafından Suriye İnsani
Yardım Müdahale Planı (SHARP) kapsamında 2014’ün yarıyıl değerlendirmesi yapılmıştır. Zorlayıcı şartlar altında, krizden
etkilenen kişilere hayat kurtaran yardım malzemesi ulaştırtılması hususunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da çözülmesi
gereken çok fazla sorun bulunmaktadır. Eğitim sektöründe yapılan incelemede iki milyon çocuk ve gencin güvenlik tehlikesi ve ev
sahibi topluluğa ve ulaşılması zor yerlere erişiminin kısıtlı olması gibi nedenlerden ötürü okul dışında kaldığı veya okulu terk etme
riski taşıdığı vurgulanmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen bölgede görev alan paydaşlar, Eylül 2014’te yeni eğitim-öğretim
dönemi başlayınca telafi eğitimi ve kendi kendine öğrenme gibi alternatif eğitim seçeneklerinden faydalanarak bu alanlardaki
müdahale çalışmalarını genişletmeye devam edecektir.
WASH sektöründe yapılan incelemede ise savaştan dolayı azalan kişi başı su tüketimi oranı, su şebekelerinde incelemeler
doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmaması, kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı ortaya çıkan kuraklık sorunu ve yer
altı su kaynaklarının yeterince beslenememesinin yanı sıra su kaynaklarının kasıtlı olarak tahrip edilmesi gibi yeni ortaya çıkan
sorunlar ve sıkıntılar vurgulanmıştır. Bazı illere su arıtma kimyasalları ulaştırılırken kente erişim sorunları yaşanmaktadır. WASH
sektöründe faaliyet gösteren aktörler, söz konusu bu sorunlarla mücadele için ortak bir zeminde müdahale planları geliştirerek
hastalık salgınlarını azaltma ve önleme odaklı altı aylık öncelikler belirlemiştir.
Sağlık sektörüne yönelik olarak yapılan değerlendirmede ise rutin aşı programlarının tekrar uygulamaya konulması ve SHARP
2014 Yarıyıl Değerlendirme döneminde çocuk felci aşılama kampanyasına verilen desteğin devam ettirilmesi gerektiğinden
bahsedilmektedir. Sağlık hizmetlerinin ulaştırılması hususunda ise değerlendirme raporunda; birincil, ikincil ve üçüncül sağlık
hizmetlerine verilen mevcut desteğin sürdürülmesi ve diğer yandan da bu alandaki işbirliğinin dezavantajlı toplulukları da
kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Değerlendirme raporunda standart paketlere ve hizmetlerin kalitesine
de değinilmiş ve planlarda yer alan tüm sağlık müdahalelerinde ‘Gelişim için İletişim’ prensibine öncelik verilmiştir.

İnsani Yardım Stratejisi
Rapor dönemi içerisinde UNICEF; rutin aşılama çalışmalarını, çocuk felcine karşı aşılama kampanyalarını ve akut beslenme
bozukluğu yönetimi odaklı hayat kurtaran müdahale çalışmalarını genişletmeye devam etmiştir. Su kaynaklı hastalıkların
önlenmesi ve hijyen hakkında bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilerek WASH hizmetlerinin genişletilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Ulaşılması zor alanlardaki toplulukların ve okulların hedef alınması en önemli önceliklerden biridir. Suriyeli
çocuklarının geleceğinin kurtarılması için yürütülen çalışmalar dâhilinde tüm çocukların kaliteli eğitime hakkaniyetli erişiminin
sağlanmasını amaçlayan entegre bir eğitim, çocuk koruma ve genç gelişim programı paketi hayata geçirilmiştir. ‘Kayıp Kuşak
Olmasın’ kampanyası kapsamında geliştirilen söz konusu bu paket ile çeşitli telafi eğitimi, kendi kendine öğrenme programı, erken
çocukluk eğitimi, psiko-sosyal destek ve okul malzemesi verilmesi hedeflenmektedir. Çocuk Koruma programlarının sayısı
arttırılarak okullarda Savaştan Kalan Patlayıcı Malzemeler Hakkında Risk Eğitimi verilmeye başlanmıştır. UNICEF nerede olursa
olsun Suriye’deki tüm çocukların korunması ve güvenliğinin sağlanması için savunuculuk faaliyetlerine devam edecektir. Şiddetli
çocuk hakları ihlallerinin bağımsız bir mekanizma vasıtasıyla izlenmesi ve doğrulanması amacına yönelik sistemler oluşturulması
yönünde hâlihazırda devam etmekte olan çalışmalar da hızlandırılacaktır.
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UNICEF, paydaşların oluşturduğu çalışma ağı ile birlikte hareket ederek önemli noktalarda saha ofisleri kurulmasını, malzemelerin
ve hizmetlerin izlenmesini ve ihtiyaç sahibi tüm Suriye vatandaşlarına ulaşabilmek için durum değerlendirmesi yapılmasını
öngören ülke geneline yayılacak bir müdahale programı geliştirecektir. Bu müdahale programı kapsamında ulaşılması zor yerlerde
yaşayan en dezavantajlı kişilere öncelik verilecektir.

Müdahale Programının Özet Analizi
WASH
UNICEF, Suriye’deki 14 kente kesintisiz bir şekilde klor tedarik etme çalışmaları kapsamında 305 su deposunda gerekli arıtmaları
yaparak bunlardan faydalanan 16.5 milyon insanın temiz suya erişimini sağlamıştır. Su kaynaklarının klorlanması çalışmalarına ek
olarak UNICEF ayrıca sağlıklı suya erişimin kesintisiz devam ettirilmesi amacıyla, su pompalama istasyonlarının Suriye’de sık
yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için elektrik jeneratörü ve yakıt temin etmektedir. Rapor dönemi içerisinde
UNICEF tarafından Şam ve Şam’ın kırsal kesimlerindeki su pompalama istasyonlarındaki jeneratörler için 100.000 litre yakıt temin
edilmiştir. Ayrıca Şam’ın Al-Jinan kentinde bir tane; Dara’a il merkezi ve Sha’ara’da da birer tane olmak üzere 100 KVA kapasiteli
dizel jeneratörler kurulmuştur.
UNICEF ayrıca, su tankları kanalıyla sağlıklı suya erişim sağlama yönünde ek çalışmalar yürütmektedir. Humus’un Alsoukhna
kentinde 4.000 kişiye hizmet veren 45 metreküplük Oxfam marka bir su tankı ve yine Hama’nın Mashaa kentinde 2.000 kişiye su
temin eden benzer bir su tankı kurulmuştur. Al-Waer’de bulunan bir STK, UNICEF’in desteğiyle 14.776 kişiye su sağlayacak su
tankları ve pompalama sistemleri kurmuştur.
Jawadiyah, Kamışlı, Resulayn, Şeddah ve Ya’robiyah kentleri ile Hasiçi’nin ulaşılması zor bölgelerindeki WASH malzemelerinin
dağıtımına devam edilmiştir. Su ve temizlik imkânlarına erişimin güçlendirilmesi amacıyla UNICEF, ortakları aracılığıyla 20.680
kişiye su kitleri, aile ve bebek hijyen setleri, su bidonları ve aquatabs (su arıtma tableti) dağıtmıştır. İdlip kentindeki ulaşılması zor
bölgeler olan Jishr Ash Shugur, Karfrya Maar Tamsarin ve Ma’arrat An Numan’da UNICEF tarafından Suriye Arap Kızılayı ile
işbirliğinde 16.500 kişiye sabun, toz deterjan ve su arıtma tabletleri dağıtılmıştır. Humus’un Al-Waer kentinde yerel bir STK
tarafından yürütülen hijyen temalı bilinçlendirme kampanyası ile çoğunluğu kadın ve çocuk olan 2.200 kişiye ulaşılmıştır. Sene
başından bu yana UNICEF ve ortakları, 2014 yılı içerisinde temizlik malzemeleri dağıtarak ve temizlik hakkında bilinçlendirme
kampanyaları yürüterek 700.000 olarak hedeflenen iç göçe zorlanmış kişi sayısının %35’ine ulaşmıştır.

Eğitim
Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışan UNICEF, rapor dönemi sürecinde 2013 yılında başlatılan ‘Okula Dönüş’ kampanyası
kapsamında 11.905’i Hasiçi’de ve 7.920’si Kamışlı’da olmak üzere toplam 19.825 çocuğa okul çantası dağıtmıştır. Okula Dönüş
kampanyası çerçevesinde 2013-14 eğitim-öğretim yılında UNICEF tarafından bir milyon olarak hedeflenen çocuğa okul malzemesi
dağıtılmış olup bazı okullarda bu dağıtım işlemi hâlâ devam etmektedir. Eylül ayında başlayacak olan 2014-15 eğitim-öğretim
yılına hazırlık çalışmaları kapsamında ise UNICEF, Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde bir milyon çocuğa okul malzemesi ve
bilinçlendirme materyalleri dağıtmayı planlamaktadır.
Humus kentinin sınırında yer alan Al-Waer’deki bir okula, oldukça kalabalık olan sınıflardaki öğrenci sayısını azaltmak için 240
öğrenci kapasiteli 3 tane prefabrik sınıf eklenmiştir. Koruyucu eğitim ortamları oluşturmak amacıyla bugüne kadar Humus ve
Şam’ın kırsal kesimlerinde toplam 24 prefabrik sınıf inşa edilmiştir. Bu sınıflardan 13 tanesi Humus’un Al-Waer kentinde kurulmuş
olup 1.040 çocuğa hizmet vermektedir. Diğer 7 tanesi ise Humus merkezde ve Şam’ın kırsal kesimlerinde yer almaktadır.
UNICEF ile birlikte çalışan ACF (Açlığa Karşı Hareket/ Action Contre la Faim) adlı sivil toplum kuruluşu, Mayıs ayında Hasiçi
kentinin çeşitli kesimlerindeki 14 okulda yürütmekte olduğu hafif tadilat çalışmaları ve hijyen hakkında bilinçlendirme
kampanyalarını tamamlamış olup söz konusu tadilatlar sonucunda okulların elektrik tesisatları, güvenlik amaçlı olarak kapı ve
pencereleri ve lavabolardaki su tesisatları tamir edilmiş ve duvarları boyanmıştır. Bu çalışmalar sayesinde 11.883 çocuğa daha iyi
bir eğitim ortamı ve yeterli WASH imkânları sunulmuş olup öğretmenlere yönelik olarak temizlik uygulamaları hakkında
bilinçlendirme ve bilgilendirme yapılmıştır. Suriye’nin kuzey doğusunda yer alan Hasiçi kenti, ulaşılması zor bir bölgedir ve buraya
gönderilen insani yardımlar sınırlı kalmaktadır.
Mayıs ayı içerisinde gençlik programları ile 782 kişiye ulaşılmış ve bu gençlere yaşam becerileri kazandırılarak yaygın eğitim
imkânları ve diğer güçlendirme eğitimleri sağlanmıştır. Bu sayı ile birlikte yıl içinde bu hizmetlerden faydalanan kişi sayısı 9.743’e
yükselmiştir.

Çocuk Koruma
Rapor dönemi içerisinde UNICEF’in ortakları aracılığıyla Hama, Quneitra, Halep, Tartus, Humus ve aralarında ulaşılması zor olarak
sınıflandırılan Al-Waer’in de bulunduğu Humus’un kırsal kesimlerinde 15.639 çocuğa Psiko-sosyal Destek hizmeti verilmiştir. Şam
ve Şam’ın kırsal kesimlerinde yer alan Ghzlaniah, Al-Tal, Ceraman ve Ksweh yerleşimlerinde Suriye Arap Kızılayı tarafından
oluşturulan okul kulüpleri vasıtasıyla çocuklara destek sağlanmıştır.
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Acil Durumlarda Temel Psiko-Sosyal Hizmetler konusunda iki etap halinde eğitici eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitimlerde Şam,
Şam’ın kırsal kesimleri, Süveyde, Humus, Hama ve Tartus kentlerinde görev yapmak üzere Sosyal İşler Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı
ve çeşitli STK’lardan 55 katılımcı yer almıştır. Bu eğitici eğitimleri ile ülke genelindeki psiko-sosyal destek hizmetleri
uygulamalarının tek tip olması ve mümkün olduğunca fazla sayıda çocuğa kaliteli psiko-sosyal destek hizmeti ulaştırılması
amaçlanmaktadır.

Sağlık
Sağlık Bakanlığı; UNICEF ve DSÖ işbirliğinde 2013 yılının Aralık ayından bu yana çocuk felcine karşı
aylık aşılama çalışmaları yapmaktadır. Son olarak Mayıs ayında yapılan çalışmalarda 14 ilin tamamında
önceden aşılanıp aşılanmadığına bakılmaksızın beş yaş altında toplam 2,840,050 çocuğa aşı yapılmıştır.
Aşılanan çocuk oranının en düşük olduğu yerler, olumsuz güvenlik şartları nedeniyle Şam’ın kırsal
kesimleri ve Deyrizor olmuştur. Ayrıca ulaşımın zor olmasından dolayı çöl alanlarda yaşayan çocukların
tamamına ulaşılamamıştır. Ancak aşılama ekipleri, Suriye Arap Kızılayı ve yerel STK’lar ile
koordinasyon içinde hareket ederek daha önce erişimin imkânsız olduğu Şam, Şam’ın kırsal kesimleri,
Halep, Hasiçi ve Dar’a kentlerindeki ulaşılması zor olarak sınıflandırılan yerlere ulaşarak 85.000 çocuğu
aşılamayı başarabilmiştir.

©UNICEF Suriye-2014/Rashidi
Gezici Aşı Ekibi; çocuk felci ve
kızamık aşıları için doğu
Halep’te. Haziran 2014.

Çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının bir sonraki etabı 15-19 Haziran tarihleri arasında planlanmakta ve 2.9 milyon çocuk
hedeflenmektedir. Haziran – Aralık 2014 döneminde ülke genelinde üç aşılama etabı ve bir tane de Yerel Bağışıklama Günü
düzenlenmesi planlanmaktadır. UNICEF, çocuk felcine karşı söz konusu aşılama çalışmalarına soğuk zincir ekipmanı ve ağızdan
alınan ikili çocuk felci aşısı (b-OPV) tedarik ederek destek vermektedir. Eylül 2014’te uygulamaya konulacak çocuk felci müdahale
planı kapsamında ihtiyaç duyulacak 28.5 milyon doz ağızdan verilen çocuk felci aşısı Şam’a ulaşmış vaziyettedir.
UNICEF ve DSÖ, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve 6 ay - 10 yaş aralığındaki çocukların %50’sine, yani 700.000 –
1.000.000 civarında bir kitleye ulaşılması hedeflenen kızamık aşısı kampanyasına destek sağlamaktadır. Tüm aşılar, enjektörler,
güvenlik kitleri, soğuk hava kasaları ve soğuk zincirin oluşturulması için gereken diğer ekipmanlar, aşı kartları, afişler ve broşürler
gibi bilgilendirme materyalleri ve aşı ekiplerinin ihtiyaç duyduğu mali destek UNICEF tarafından sağlanmaktadır. Dünya genelinde
yaşanan Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (MMR) aşısı sıkıntısı nedeniyle aşılama kampanyası kapsamında sadece kızamık aşısı
yapılacaktır. DSÖ ise aşı ekiplerinin ulaşım ihtiyacını karşılamaktadır. UNICEF ayrıca, kızamık aşısı kampanyası ve rutin aşılama
aktivitelerinde dağıtılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na 6.5 milyon doz A vitamini tedarik etmiştir.
Söz konusu kızamık aşısı kampanyası 15-26 Haziran tarihleri arasında ve iki aşamada gerçekleştirilecektir. 15-19 Haziran’da
gerçekleştirilecek ilk aşamada kızamık aşılarının bir kısmı çocuk felci aşısı ile birlikte yapılacaktır. Sağlık merkezlerinde genel
olarak, aşı geçmişlerine göre 5 yaş altındaki çocuklara aşı yapılacaktır. Toplu barınaklarda yaşayan 6 ay – 15 yaş arası çocukların ise
aşı geçmişlerine bakılmaksızın hepsine kızamık aşısı yapılacaktır. Barınaklardaki çocukların yaş aralığı, bu çocukların daha
kalabalık ortamlarda yaşıyor olması nedeniyle daha geniş tutulmuştur. 22-26 Haziran’daki ikinci aşamada kızamık aşıları, yüksek
riskli ve giriş izni gerektiren yerlerde gezici ekipler tarafından yapılacaktır.
Gezici ekipler ve sabit sağlık merkezleri tarafından sağlanan birincil sağlık hizmetleri, dezavantajlı ve göç etmiş topluluklara
ulaştırılmaya devam etmekte ve ayrıca komplike vakalar için temel sağlık hizmetleri ve sevk yolları uygulanmaktadır. Rapor
dönemi sürecinde söz konusu bu kritik hizmetler ile 24.363 kadın ve çocuğa ulaşılmış olup bu sayı ile birlikte birincil sağlık
hizmetlerinden faydalanan toplam kişi sayısı 158.368’e yükselmiştir.

Beslenme
Rakka ve Hasiçi hariç tüm illerde savaştan etkilenen çocuklar üzerinde yapılan hızlandırılmış beslenme araştırması
tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı, aralarında ulaşılması zor bölgeler de dâhil olmak üzere pek çok bölgeye ait veri toplamayı
başarmıştır ve araştırmaya ait ilk sonuçların bir sonraki rapor döneminde açıklanması beklenmektedir.
UNICEF, beslenme sektöründeki ortaklarına besin malzemeleri ve antropometrik ölçümler (MUAC/Üst Orta Kol Çevresi ve kilo
ölçümleri) için gereken ekipmanları temin etmiştir. Rapor dönemi sürecinde UNICEF, Humus sınırlarında yer alan Arastan
yerleşimindeki orta düzeyde beslenme bozukluğu olan beş yaş altındaki 3.000 çocuğun tedavisi için bölgede görev yapan
ortaklarına 660 koli yüksek enerjili bisküvi ve 600 koli plumpy doz tedarik etmiştir. Şam’ın kırsal kesimlerinde yer alan Douma’ya
orta düzeyde beslenme bozukluğu olan beş yaş altındaki 3.600 çocuğun tedavisi için 200 koli yüksek enerjili bisküvi ve 100 adet
güçlendirilmiş gıda paketi temin edilmiştir. Halep’te bulunan yerel bir sektör ortağına, Şiddetli Akut Beslenme Bozukluğu (SAM)
tedavisi için 21 koli F100, 7 koli F75 gönderilmiştir. Ayrıca beş yaş altındaki 1.000 çocuğa ulaştırılmak üzere Suriye Arap Kızılayı’nın
Halep şubesine 200 koli yüksek enerjili bisküvi verilmiştir. Kamışlı’da ise UNICEF ile birlikte çalışan bir ortak kuruluşa, beş yaş
altındaki 90 çocuk için 60 koli PlumpyNut ve 18 koli yüksek enerjili bisküvi gönderilmiştir. 150 Şiddetli Akut Beslenme Bozukluğu
ve Orta Düzeyde Akut Beslenme Bozukluğu vakasının tedavisi için gereken besin malzemelerinin yanı sıra 1.666 hamile ve
emziren kadın ile 3.000 çocuğa dağıtılmak üzere multi-mikro besinler UNRWA’ya gönderilmiştir.
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Tedarik ve Lojistik
UNICEF tarafından yürütülen tedarik ve lojistik çalışmaları ülke genelinde devam etmektedir. Sodyum hipoklorit sevkiyatları, çok
zorlu şartlara ve güvenlik tehditlerine rağmen Suriye Arap Kızılayı gönüllülerinin de yardımıyla Rakka ve Deyrizor gibi kentlere
ulaştırılabilmiştir. Ayrıca UNICEF, Birleşmiş Milletler’in havadan sevkiyat imkânlarını kullanarak Şam ve Kamışlı kentlerine besin
ve WASH malzemeleri göndermiştir.

Program Sonuçlarının Özeti (Ocak – Mayıs 2014)
UNICEF’in
2014 Hedefi

Toplam Sayı

Ulaşılan
Hedef
Yüzdesi

WASH 2014 İhtiyacı – 21 milyon (SHARP 2014) * Klor müdahalesinin ayrıntıları için DİPNOTA BAKINIZ.
# Geçici çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan krizden etkilenmiş kişi sayısı (1)
# Düzenli aralıklarla hijyen malzemeleri verilen ve hijyen hususlarında bilgilendirilen krizden etkilenmiş
kişi sayısı (2)
# Uygun şekilde tasarlanmış tuvalet ve lavabolara erişebilen iç göçe zorlanmış kişi ve okula
giden çocuk sayısı (3)

2,000,000
700,000

461,489
245,952

23%
35%

500,000

22,956

4%

500,000
500,000

49,581
213,600

10%
43%

550,000

22,800

4%

2,900,000
1,000,000
360,000
250,000

114,340
0
255,294
13,723

3%
0%
71%
5%

ÇOCUK KORUMA
# Psikososyal destek hizmetleri ve yardım girişimlerinden faydalanan çocuk / ergen sayısı (1)
# Kadın ve çocukların dezavantajlara karşı daha iyi korunmasını sağlayacak malzeme yardımlarından
faydalanan çocuk ve kadın sayısı (2)
# Savaştan kalan patlayıcı malzemelere karşı bilinçlendirme çalışmalarından faydalanan çocuk ve birey
sayısı (3)

EĞİTİM 2014 İhtiyacı – 3.9 milyon (SHARP 2014)
# Temel eğitim materyali sağlanan çocuk sayısı (1)
# Kendi kendine öğrenme programından faydalanan çocuk sayısı (2)
# Yaygın eğitime erişimi olan çocuk ve ergen sayısı (3)
Güvenli, koruyucu ve cinsiyete duyarlı eğitim ortamlarına erişimi olan çocuk sayısı

SAĞLIK 2014 İhtiyacı – 21 milyon (SHARP 2014) [Not: Sağlık Sektöründeki Çalışmalar DSÖ Tarafından Koordine Edilmektedir]
# Çocuk felci aşısı yapılan beş yaş altındaki çocuk sayısı
# Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı yapılan çocuk sayısı
# A vitamini takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayısı
# Temel sağlık hizmetlerine erişimi olan kadın ve çocuk sayısı (1)

2,500,000
2,200,000
2,500,000
870,000

2,840,050
9,281
9,281
158,368

400,000
8,500
150,000

74,022
383
74,121

%100 üzeri
0%
0%
18%

BESLENME 2014 İhtiyacı – Beslenme Değerlendirme Çalışması Devam Etmektedir
# Akut beslenme bozukluğu taraması yapılan 6-59 aylık çocuk sayısı
# Şiddetli Akut Beslenme Bozukluğu tedavisi yapılan 6-59 aylık çocuk sayısı
# Multi-mikro besin takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayısı

18%
4%
49%

Dipnotlar
WASH * Klor tedariği ve su şebekelerinin rehabilitasyonu/tamiri çalışmalarından 16.5 milyon kişinin faydalanacağı tahmin edilmektedir.
1) Bu bölümde su tankları, Aquatabs tabletleri, geçici su depoları, kullanma suyu arıtımı, pompalama istasyonlarının gezici ekipler
tarafından onarımı ve yakıt ve jeneratör temini gibi çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan toplam kişi sayısı gösterilmektedir.
2) Düzenli aralıklarla sabun, hijyenik ped ve aile ve bebek hijyen setleri gibi temizlik ve hijyen malzemesi dağıtılan krizden etkilenmiş kişi sayısı.
Bu sayıya temizlik hakkında bilinçlendirme kampanyalarıyla ulaşılan kişi sayısı da dâhildir.
3) Eğitim merkezleri ve çocuk dostu alanlardaki hijyenik tuvalet ve lavabolara erişimi olan 200.000 göçmen ve 300.000 çocuk, bu hedef sayıya
dâhildir.
Çocuk Koruma
1) Çocuk Dostu Alanlar, Genç Dostu Alanlar, okul kulüpleri ve Çocuk Koruma Birimlerinde verilen psiko-sosyal destek hizmetlerinden faydalanan
çocuk ve gençler.
2) Yazlık ve kışlık malzemeler de dâhil olmak üzere daha iyi korunmalarını sağlayacak yardımlardan faydalanan kadın ve çocuk sayısı
3) Okullar ve toplu iletişim kampanyalarının yanı sıra Risk Eğitimlerinin insani yardım çalışmalarına entegre edilmesi yoluyla savaştan
kalan patlayıcı malzemeler hakkında risk eğitimi verilen çocuk ve yetişkin sayısı
Eğitim
1) Okullarda belirlenen ders kitaplarına sahip 2.9 milyon çocuğa ek olarak en az bir tane eğitim yardım malzemesi alan çocukların sayısı
2) İç göçe zorlanmış ve/veya okul dışındaki 1 milyon kız ve erkek çocuğa kendi kendine öğrenme materyalleri temin edilmesi
hedeflenmektedir.
3) Telafi eğitimi alan iç göçe zorlanmış ve/veya okul dışında kalan 330.000 kız ve erkek çocuğa ek olarak uzlaşma, mesleki ve yaşam
becerileri eğitimi verilen 30.000 dezavantajlı genç bu hedef sayıya dâhildir.
4) 500 okul veya okullardaki hafif tadilat çalışmalarından faydalanan 250.000 ve gerekli donanıma sahip prefabrik sınıflarda eğitim alan
28.000 çocuk bu sayıya dâhildir.
Sağlık
Gezici klinikler yoluyla ulaşılan iç göçe zorlanmış çocuklara ek olarak birincil sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi için gereken
Kuruluşlararası Acil Durum Sağlık Setleri, ebe setleri, ishal setleri ve diğer temel sağlık setleri ve Suriye Arap Kızılayı ve gezici ekiplerin
hizmetlerinden faydalanan çocuklar bu sayıya dâhildir.
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Lübnan
Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar
Lübnan’daki 1.224 gayri resmi konaklama alanında 160.894 mülteci
yaşamaktadır. Yaz aylarında görülen yüksek sıcaklıklar, bu alanlardaki su
tedariği ile kadın ve çocukların sağlık durumunu olumsuz etkileyebilmektedir.
Bu doğrultuda, UNICEF krizden en çok etkilenen alanlarda su tedariğini ve
mültecilere sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlama görevini üstlenmektedir.

Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı 14 Haziran 2014 tarihli UNHCR
verilerine dayanmaktadır.
** Tahminler RRP6’ya dayanmaktadır.
Kayıtlı Mülteci Sayısı
Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı

Dünya Gıda Programı, Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını daha
iyi anlayabilmek için 1.750 hanede, yerel düzeydeki sonuçlarının Temmuz
ayının ortalarında açıklanması beklenen, Suriye Mültecileri Hassasiyet
Değerlendirmesini yürütmektedir. Alınan sonuçlar hedef kitle hakkında veri
sağlayacak ve Lübnan’daki mültecilerin durumu hakkında daha doğru bir tablo
çizecektir.

1,047,898

Kayıt Altına Alınmayı Bekleyen Kişi Sayısı
(18 Yaş A lt ı)

Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı (5 Yaş Altı)
Ev Sahibi Toplulukta Krizden Etkilenen

52,588
555,386
203,292
1,300,000

Tahmini Kişi Sayısı**

İnsani Yardımların Yönetimi ve
Koordinasyonu
UNICEF, WASH (Su, Temizlik ve Hijyen) sektörünün liderlerinden biri olarak
ve Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı ile iletişim için bir odak noktası olarak, kısa
vadede su sıkıntısına çözüm getirmek için hazır ve planlı olma kapasitesini
güçlendirmek amacıyla ortaklarla birlikte çalışmaktadır. UNICEF ve WASH
sektörü, kısa vadede su kıtlığına müdahale etmek için uygulanabilecek olan
bir dizi eylem geliştirmek amacıyla ortak olarak birlikte çalışmıştır. Bu
eylemler arasında en savunmasız bölgelerin, gayri resmi konaklama
alanlarının haritalanması, su tankeri, pompalama tesisleri ve evlerde su
depolamanın yaygınlaştırılması yoluyla ortaklığın müdahale konusundaki
yeterliliğini güçlendirme konuları yer almaktadır. WASH sektöründeki saha
odak noktaları, şu an her bir alanın özelliklerine uygun olarak belli
müdahalelerin belirlenmesi sürecindedir. Sahaya özgü eylemlerin geçerli
kılınmasının bir parçası olarak önemli eksiklik ve engeller de tespit
edilmektedir ve bunların Temmuz ayının ortalarına doğru sonlandırılması
beklenmektedir. UNICEF aynı zamanda müdahalelerin ulusal strateji ile
koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bakanlıklar arası görev
gücü, su sektörü (Enerji ve Su Bakanlığı başkanlığında) ve WASH sektörü
arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya çalışmaktadır.
Haziran ayının başlarında, Kamu Sağlığı Bakanlığı ve UNICEF tarafından
bağışıklama, birinci basamak sağlık hizmetleri, beslenme bozukluğuna ilişkin
değerlendirmeler, zihin sağlığı ve psiko-sosyal destek konularına ilişkin
planların yanı sıra Lübnan’a Yönelik Çalışma Planı imzalanmıştır (2014 –
2015).
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İnsani Yardım Stratejisi
Lübnan'daki insani yardım çalışmaları, 1.5 milyon krizden etkilenen Lübnanlı ev sahibi topluluğun yanı sıra Suriye mültecileri,
ülkesine geri dönen Lübnanlı vatandaşlar ve Suriye’den gelen Filistin vatandaşları dâhil olmak üzere, 2014 yılının sonuna dek
Lübnan’da toplam 1.65 milyon Suriyeli mültecinin olacağını öngören 6. Bölgesel Müdahale Planı kapsamında yürütülmektedir.
UNICEF, kayıtlı mültecilerin %86’sının ve savunmasız Lübnan nüfusunun üçte ikisinin bulunduğu Lübnan’daki 225 en savunmasız
bölgede yardım sağlamaya odaklanmaktadır. UNICEF Dünya Bankası tarafından Yürütülen İstikrar Çerçevesi ve Eğitim Teklifi
kapsamında dayanıklılık, iyileşme ve gelişmeye katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği ve Lübnan Sosyal Çalışma Bakanlığı ile birlikte, Eğitim Çalışma Grubu, WASH Sektörü Çalışma Grubu ve Kriz Çalışma
Grubundaki Çocuk Koruma birimine başkanlık etmektedir.

Yardım Programının Özet Analizi
WASH (Su, Temizlik ve Hijyen)
Aşırı kurak geçen kış mevsiminin sonucu olarak, kurak yaz aylarında su ihtiyacını karşılaması beklenen, barajlarda biriken yağmur
suları normal seviyenin de altındadır. Düşük su seviyesinin yarattığı olumsuz etkiyi azaltmak için UNICEF pompalama tesisleri ve
sızıntı azaltma gibi ivedi projeler aracılığıyla önemli alanlarda su kalitesini iyileştirmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar, 46.700’den
fazla Suriyeli dâhil olmak üzere 2014 yılında yaklaşık 160.153 birey, sağlıklı içme suyu hizmetlerinden faydalanmıştır. Tüm
pompalarda, basıncın su tablasındaki etkisini izleyecek basınçölçerler bulunmaktadır. 2014 yılında aynı zamanda 16.163 kişinin
yeterli sayıda ve uygun şekilde tasarlanmış tuvaletlere erişimi sağlanmıştır.
UNICEF, yaz aylarında su kaynaklı hastalıkların yayılma riskini azaltmak için, ortağı olan Beyond isimli STK ile, gayri resmi
konaklama alanlarında yaşayan 130.000 Suriyeli mülteciyi hedef alan toplu bir hijyen kampanyası başlatmıştır. Kampanya
dahilinde hijyen konusunda bilgi verilecek, sabun ve Aquatab1 dağıtılacaktır. Yaz boyunca, UNICEF tarafından desteklenen,
sayıları 16-20 arasında değişen Mobil Sağlık Ekipleri (MMU), meydana gelebilecek su kaynaklı hastalıkların önüne geçmek,
Lübnan genelinde sağlık konusunda ücretsiz ve doğrudan müdahalelerde bulunmak için gayri resmi konaklama alanlarındaki
insanları muayene etmeye ve onlarla ilgilenmeye devam edecektir.

Eğitim
Gelecek 3 yıl için eğitim programını belirleyen, Lübnan’daki Eğitimle Tüm Çocuklara Erişim isimli Eğitim Teklifi 5 Haziran’da
Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Programla Suriye’deki krizden etkilenen okul çağındaki savunmasız çocukların (3 – 18
yaş arası) Lübnan’da güvenli ve koruyucu bir ortamda kaliteli örgün ve yaygın eğitim imkânlarına erişimini sağlamak
amaçlanmaktadır. Bu plan kapsamında, okul dışında kalan yıllık ortalama 413.000 Suriyeli mülteci ve Lübnanlı savunmasız okul
çağındaki çocuk, toplam 599.9 Dolarlık bütçe ile 3 yıl boyunca öğrenim imkânlarından faydalanacaktır. Program, eğitim
imkânlarına hakkaniyetli erişimi sağlayan, öğrenim ve öğretimin kalitesini geliştiren ve milli eğitim sistemlerini, politikaları ve
izleme çalışmalarını güçlendiren 3 ana bileşenden oluşan bütüncül bir paketten meydana gelmektedir.
Sıcaklıkların artmasıyla, ülke genelindeki pek çok Yaygın Eğitim programı
dâhilinde bit ve uyuz vakaları görülmektedir. 2013 yılından alınan derslere
dayanarak UNICEF, Yaygın Eğitim sunan uygulayıcı ortaklarla birlikte bu
vakaların tedavisinin sağlanmasını önermişti. Yaz aylarında yapılan eğitimler
yoluyla uygulayıcı ortakların kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra sağlık ve
hijyen konuları ile ilgili müdahale çalışmaları ve hazır olma durumu daha da
iyileştirilmeye çalışılmaktadır.
Mayıs ayında 7.252 çocuk daha yaygın eğitim imkânlarından faydalanmış ve 1.581 ergen yaşam becerilerini geliştirme
programlarına katılmıştır. Bu rakamlarla birlikte, 2014 yılında yaygın eğitim imkânlarından toplamda 43.420 kişi faydalanırken,
yaşam becerilerini geliştirme programlarına 10.721 kişi katılmıştır. Okullarda yapılacak resmi sınavların 12 Haziran’da başlamasına
karar verilmiştir. Ancak, sınavların okunması, beklenen bir öğretmen grevi sebebiyle ileri bir tarihe sarkabilir.

1

Suda görülebilecek mikroorganizmaları yok etmek için kullanılan bir tablet.
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Çocuk Koruma
UNICEF, Mayıs ayında çocukların Suriye’deki silahlı birlikler tarafından kaçırılması ve kullanılmasına ilişkin alınan bilgiler
sonucunda Suriye’de daha önce silahlı birliklerle veya gruplarla bağlantılı olan çocukların iyileştirilmesi ve topluma yeniden
kazandırılmasına yönelik bir yıllık pilot bir çalışmaya destek vermeye başlamıştır. Yaklaşık 200 Silahlı Güçlerle ve Silahlı Gruplarla
Bağlantılı Çocuk (CAAFAG) dâhil olmak üzere, yüksek risk grubunda bulunan Suriyeli ve Lübnanlı 630 çocuğu hedef alan
program, Lübnan Dağı, Güney, Akkar, Trablus, Bekaa ve Beyrut’ta bir UNICEF ortağı tarafından uygulanacaktır. Program
kapsamındaki eylemler arasında vaka yönetimleri, psiko-sosyal destek, psikolojik danışmanlık ve tedavi, yaşam becerileri ve
istihdam edilebilirlik eğitimi gibi bütünleşik paket hizmetlerinin sunumu yer almaktadır.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı, Kuzey’de bulunan bir devlet hastanesindeki 20 sağlık çalışanı (doktor, hemşire ve ebe)
taciz ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin klinik ortamda tedavisi konulu kurum temelli bir sağlık eğitimine katılmıştır. Bu, Halk
Sağlığı Bakanlığı ile işbirliği içinde 15 hastanede ve Birinci Basamak Sağlık Kurumu’nda yürütülen kurum temelli 15 eğitimden
ilkidir. UNICEF tarafından desteklenen gezici ve sabit çocuk dostu alanlarda çalışan 52 animatör ve sosyal çalışmacı da, UNICEF
Lübnan Temsilciliği tarafından mevcut bağlamda çocukların, ergenlerin ve bakıcıların çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet konularında farkındalıklarını arttırmaları için ön saf çalışanlarını teçhizatlandırmak amacıyla araç takımları ile ilgili
düzenlenen 5 günlük bir eğitime katılmıştır.
Çocuk evlilikleri ve kadınlar ile ergen yaştaki kızlara yönelik diğer koruma gerektiren meseleler konusunda bilinçliliği arttırmak
için bayan din görevlileri eşliğinde toplumu bilinçlendirme oturumları sürdürülmektedir. Bu pilot uygulama izlenecek ve Haziran
ayında değerlendirilecektir.
Mayıs ayında, 32.245 çocuğun psikososyal destek hizmetlerine erişimi sağlanarak, 2014 yılı içerisinde bu hizmetlerden
faydalananların sayısı 187.423’e çıkarılmıştır. Bunların %20-22’sine, Çocuk Dostu Alanlar (CFS) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği kayıt merkezleri dâhil olmak üzere yardım girişimleri ve/veya farkındalık yaratma faaliyetleri
(yapılandırılmamış PSS) sayesinde erişim sağlanmıştır. Geriye kalan %78 – 80’lik grup ise onların dayanıklılığını geliştirmeye ve
streslerini azaltmaya yönelik daha iyi yapılandırılmış merkez temelli faaliyetler ve gezici çocuk dostu alanlar / hizmetlerden
faydalanmaktadır. Lübnan’da nüfusun çok fazla dağınık olması ve düzenli kurum temelli ya da gezici Çocuk Dostu Alanlara
erişmek için yer değiştiremeyecek durumda olan çocukların erişim imkânlarını geliştirmek için gerekli olan bazı çabalar sebebiyle
çok katmanlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, 2014 yılında (Mayıs ayında 10.009) 64.065 bakıcı da öğrenim
faaliyetleri, bilgi / oryantasyon oturumları ve duygusal / sosyal destek faaliyetlerinden faydalanmıştır. Yine 2014 yılında 13.516
kadın ve genç kıza hijyen seti verilmiş (Mayıs ayında 2.161); 9.745 bireyin gezici ve sabit güvenli ortamlardaki faaliyetlere erişimi
sağlanmış (Mayıs ayında 1.600) ve 51.078 topluluk üyesinin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve sevk yolları konusunda
duyarlılıkları geliştirilmiştir (Mayıs ayında 5.391).

Sağlık
225 savunmasız bölge içerisinde 116 kliniği hedef alan bir Birinci Basamak Sağlık Kurumu (PHC) değerlendirmesi Halk Sağlığı
Bakanlığı tarafından tamamlanmıştır. UNICEF tarafından akut ilaç tedavisi ile desteklenen 33 sağlık merkezinde (Akkar ve
Tyre’da) acil ihtiyaçlar tespit edilmiştir. UNICEF tarafından yapılan yeni bir haritalama çalışması, 2014 yılında ülke genelinde
Lübnan’da 174 Birinci Basamak Sağlık Kurumu’na destek vermek amacıyla ülke genelinde UNICEF tarafından, tıbbi malzemeler,
teçhizatlar, soğuk zincir sistemleri, insan kaynağı ile ilgili ihtiyaçlar ile desteklenen 63 Birinci Basamak Sağlık Kurumu’nu
göstermektedir.
8 Haziran tarihinden beri, birinci basamak sağlık hizmeti verilen, 5 yaşın altındaki çocuklar için BCG aşısı yapılan, hamile kadınlara
ve doğurganlık çağındaki kızlara/kadınlara tetanoz toksoidi aşısı yapılan 1.200 Gayri Resmi Konaklama Alanının ve toplu çadırların
tümüne ulaşmak için 3 haftalık bir süreyle, bir Birinci Basamak Sağlık Kurumu hizmet sunum kampanyası yürütülmektedir.
Sıcaklığın ve aşırı kalabalığın hastalıkların yayılmasında büyük rol oynaması sebebiyle, gerekli aşıların yapılması yaz aylarında
oldukça önemlidir.
UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği STK
ortakları çocuk felci ile mücadele etmek için, gayri resmi konaklama alanı ve en savunmasız ve yüksek risk taşıyan çadırlar olarak
belirlenen toplu çadırlarda Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 118 kadastroya yönelik 3 haftalık bir aşı kampanyası için mikro
planlama çalışmalarına başlamıştır. Kampanyaların hedef kitlesinde çocuk felci aşısı yapılacak ve diğer 9 antijene (kızamık,
kızamıkçık, kabakulak, difteri, tetanoz, hepatit B, BCG, boğmaca ve HIV bakteri enfeksiyonu (tip B Haemophilus influenzae) karşı
bağışıklığı sağlanacak 5 yaşın altında bulunan 150.000 çocuk yer almaktadır. Ayrıca Ekim ve Kasım aylarında da, ülke genelinde 5
yaşın altında bulunan 600.000 çocuğu hedef alan ulusal çocuk felci aşı kampanyaları yapılacaktır.
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Beslenme
2014 yılında, Bekaa’da kaydedilen en yüksek rakamla (14.124) birlikte toplamda 33.020 çocuk, beslenme bozukluğu
taramasından geçirilmiştir. Gayri resmi konaklama alanı ve toplu çadırlardaki Suriyeli mülteci çocuklara yönelik beslenme
bozukluğu tarama kampanyası Bekaa’da sürmektedir.
UNICEF, Sağlık Bakanlığı, BM kurumlarından gelen 35 katılımcı ile birlikte beslenme alanında kapasite geliştirme çalışmalarına
dâhil olmaktadır. Lübnan ve Suriye’de bulunan STK’lar ise kriz durumlarında beslenme konusunda eğitim almaktadır. Eğitim,
UNICEF’in sponsorluğu ile eğitim veren 5 uluslararası uzman ile birlikte Beyrut Amerikan Üniversitesi (AUB) tarafından
yürütülmektedir.

Kalkınma için İletişim
UNICEF, olası bir çocuk felci salgınını önlemek için sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak, kalkınma için daha fazla iletişim
desteğine ihtiyaç duyan bölgelere ilişkin detaylı bir hassasiyet analizi gerçekleştirmiştir. Düzenli aşılama; mültecilerin yoğunluğu,
sosyo-ekonomik yoksunluk ve nüfus yoğunluğu dâhil olmak üzere diğer profillerin üzerine eklenen kampanya sonrası kapsama
verileri ile birlikte 118 öncelikli bölge belirlenmiş ve bu alanlardaki mevcut ortaklar haritalandırılmıştır. Bu ortaklar, Qobayat,
Trablus, Zahle, Tyre ve Beyrut’daki tüm UNICEF bölge ofisi genelinde, sağlık konusunda halkı bilinçlendirme faaliyetleri yürüten
kişi ve kurumlardan oluşan bir çekirdek ekip kurmaya davet edilmiştir. Bugüne kadar bu ekibe 12 ortak katılmış ve UNICEF’le olan
anlaşmalarını şu faaliyet zincirlerini sunacak boyutta genişletmiştir: ailelerle kişilerarası iletişim, kamu duyuruları, gerekli
malzemelerin dağıtımı, görünürlüğe yönelik yerel girişimleri, yerel düzeyde görüş bildiren kimseler ve tanınmış kimselerle irtibat,
kaçırılan çocukların tespit edilmesi. Bu ortaklar aynı zamanda Kriz Dönemi Bağışıklama Haftalarında gelen mültecileri aşılama
alanlarına yönlendirme kararı da almıştır.
UNICEF Suriyeli ve savunmasız Lübnanlı halka yönelik bu çabayı desteklemek adına, Lübnanlı alt sınıfı ve orta sınıfı hedef alan
kentsel yardım programına dâhil olmak için Eczacılar Birliği gibi özel sektör destekçilerinin yanı sıra Lübnanlı çeşitli yardım
kuruluşları ile de irtibata geçmektedir. Bu ortaklara yönelik eğitimler verilmektedir.
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YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak Mayıs 2014)
Sektör Sektör 2014
2014 hedefi top. sonuçları1

UNICEF
2014 hedefi

UNICEF 2014
top. sonuçları

SU, TEMİZLİK VE HİJYEN
# sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan krizden etkilenmiş kişi sayısı
# hijyen malzemeleri dağıtılan kişi sayısı

# hijyen konusunda bilgilendirilen kişi sayısı
# yeterli,
uygun şekilde tasarlanmış tuvaletlere erişebilen kişi sayısı

1,280,000
n/a
203,000
354,000

410,325
n/a
146,395
68,043

160,1532

385,726
75,000
713,000
214,900

32,549
25,206
16,163

ÇOCUK KORUMA
# psikososyal destek hizmetlerine erişimi olan çocukların (ve
ergenlerin) sayısı
# nitelikli saha çalışanlarından özel hizmet alan çocukların sayısı

300,000

n/a

300,000

187,423

2,500

n/a

2,500

1,591

200,000

n/a

200,000

64,065

105,000

139,091

50,000

61,490

94,700

32,405

65,000

19,552

382,968
225,000

n/a
52,357

250,000
175,000

65,205
43,420

31,500

n/a

25,000

10,721

# beslenme bozukluğu taraması yapılan 5 yaş altındaki çocuk sayısı

500,000

n/a

500,000

33,020*

# mikrobesin takviyesi alan 5 yaş altındaki çocuk sayısı

365,650

n/a

365,650

471,897**

24,000

n/a

24,000

# öğrenim faaliyetlerinden bilgi ve oryantasyon oturumlarından ve
duygusal ve sosyal destek faaliyetlerinden faydalanan bakıcı sayısı

EĞİTİM
# örgün eğitime katılma konusunda desteklenen çocukların sayısı (kız ve erk) 3

# eğitim programları içerisinde psikososyal desteğe erişimi olan
çocukların sayısı
# okul malzemeleri dağıtılan çocukların sayısı
# yaygın eğitim imkânlarından faydalanan çocukların (kız ve erk) sayısı
# yaşam becerileri programlarına katılan ergenlerin sayısı

SAĞLIK & BESLENME

# 1. bsk sağlık kurumlarında tedavi edilen, beslenme bozukluğu olan çocuk sayısı
# kızamık aşısı yapılan 6 ay – 15 yaş arası çocuk sayısı

840,000

1,166,364***

# çocuk felci aşısı yapılan 0 – 59 aylık çocuk sayısı

6o0,000

550,219****

# yapılan birinci basamak sağlık muayenelerinin sayısı

800,000

58,360^

# rutin aşıları yapılan 2 yaş altındaki çocukların sayısı

80,000

n/a

400,000

n/a

# doğurganlık çağında olup (15-49 yaş) aşı kampanyası sırasında 2 doz
Tetanoz Toksoidi (TT) aşısı yapılan kadın sayısı
1 Sektöre ilişkin sonuçlar

http://data.unhcr.org/syrianrefugees

http://data.unhcr.org/syrianrefugees.‘den alınan, Nisan 2014 sektör gösterge panellerine
göre aktarılmaktadır. Mayıs ayına ilişkin veriler, elde edildiğinde erişime açılacaktır.
2

382

Mart 2014 aşı kampanyası sırasında ise
492.706 çocuğa çocuk felci aşısı yapılmıştır.
Sonuçlar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından
duyurulmaktadır

Verilerin, 22.444’ü hane düzeyinde, 137.709’u ise ortak sistemler aracılığıyla elde edilmiştir.

3 2013

/ 2014 eğitim-öğretim yılında devlet okullarına kayıt yaptıran çocukların sayısıdır.

* Beslenme bozukluğu tarama kampanyası sonuçları kampanya sona erdiğinde ayrı bir
şekilde açıklanacaktır. Kampanyanın 18 Haziran’da sona ermesi planlanmaktadır.
** Ortaklar aracılığıyla yapılan beslenme ile ilgili genel faaliyetler kapsamında 28.897
çocuğa erişilmiştir. Nisan 2014 aşı kampanyası sırasında yaklaşık 443.000 çocuğa A Vitamini
takviyesi yapılmıştır. (Sonuçlar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır).
*** Kaydedilen sonuçlara göre, Nisan 2014 aşı kampanyası sırasında 1.165.871 çocuğa
kızamık ve kızamıkçık aşısı yapılmıştır. Sonuçlar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından
duyurulmaktadır.
**** Kaydedilen sonuçlara göre, Nisan 2014 aşı kampanyası sırasında 549.68 çocuğa,
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Ürdün
Durum Analizi ve İnsani İhtiyaçlar
2014 yılının ilk aylarında yaklaşık 56.198 Suriyeli mülteci Ürdün topraklarına geçmiştir.
Za'atari'de yeni gelenlerin ağırlanması için sınırlı bir kapasite olması nedeni ile
Hükümet, 28 Nisan'da Azraq kentinde yeni bir mülteci kampı kurmuştur.
Ürdün'e gelen diğer yeni mülteciler de Za'atari kampında aile üyeleri ile
bir araya getirilmişlerdir. Haziran ayı başlarında farklı yoğunluklarda mülteci
akınları yaşanmıştır. (Günde 5 mülteciden 655 mülteciye kadar)

Krizden Etkilenen Kişi Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı 14 Haziran 2014 Tarihli
UNHCR verilerine dayanmaktadır. Kayıt
aşaması devam eden herhangi bir mülteci
yoktur.

Kayıtlı Mülteci Sayısı
Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı
(18 Yaş Altı)

597.328
314.195

Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı (5
Yaş Altı)

108.116

İnsani Yardımların Yönetimi ve
Koordinasyonu
BM İnsani Yardım Ekibi, Ürdün Hükumeti ile işbirliği içerisinde Ürdün'de uygulanacak yeni bir insani yardım politikasının
geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Krizin etkilerini göstermeye başladığı 2012 yılının başlarında, UNHCR' ın koordinasyonu ve
başkanlığı altında insani yardımların sağlanabilmesi için kuruluşlar arası bir çalışma ekibi kurulmuştur. Bu şekilde, Ürdün'de ikamet
etmekte olan mülteciler için yürütülen her türlü faaliyetin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.
Ayrıca, bu politika 2014 yılında hazırlanan 6. Bölgesel Müdahale Planına da dâhil edilmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde, UNICEF
sektörler arası çalışma gruplarının kurulmasına yönelik yaklaşıma aktif destek sağlamakta, WASH programı ve eğitim hizmetlerinin
sağlanmasına yönelik çalışma grupları ve Çocuk Koruma alt çalışma gruplarının yönetilmesine destek vermektedir.

İnsani Yardım Stratejisi
2013 yılında, UNICEF büyük ölçüde acil müdahale faaliyetlerine odaklanarak yeni gelen mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için
yeterli hizmetlerin karşılanmasını amaçlamıştır. 2014 yılında ise UNICEF, ev sahibi topluluklar içinde yaşayan mültecilerin % 80'ine
yardım ve koruma hizmetleri sağlanabilmesi için bu yöndeki çalışmalarını arttırmış, bu faaliyetler yürütülürken de hem maliyet
etkinliğinin hem de kamplarda yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çaba sarf etmiştir. Sağlık ve Beslenme
faaliyetleri çerçevesinde yeni doğan bebekler ve çocuklar, hem kriz süresince sunulacak acil müdahale hizmetlerinden
faydalandırılacak hem de standart aşılama, anne sütü ile beslenme, tıp uzmanlarının çocuk hastalıklarının entegre yönetimi
hususunda eğitilmesi ve farklı diğer faaliyetler kapsamında desteklenmeleri sağlanacaktır. WASH programı kapsamında, kısa ve
uzun vadede temel su ve hijyen hizmetlerinin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, sondaj deliklerinin
açılması, boru sistemlerinin döşenmesi, kamp alanları için su arıtma çözümlerinin getirilmesi ve WASH kaynaklarının kuzey
kesimlerde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Çocuk Koruma ve Eğitim Programları kapsamında, yetersiz hizmet alan
mültecilere, ev sahibi topluluklar arasında yaşayan Ürdünlülere ve özellikle de okulu bırakıp çocuk işçi olma veya erken yaşta
evlenme riski ile karşı karşıya olan savunmasız çocuklar için psikolojik destek ve sosyal yardım hizmetleri sağlanacaktır. UNICEF;
ayrıca ergenler ve örgün eğitime geri dönmek için uygun şartları taşımayan gençler için de alternatif çözümler geliştirmek için
çalışmaktadır.
UNICEF ile Suriyeli mültecilere yardım hizmeti sunan diğer kuruluşlar, sektördeki çalışma gruplarının aktif katılımı ve liderliğinde
yürütülen 2014 tarihli 6. Bölgesel Müdahale Planı ve Ürdün Hükümeti Ulusal Direnç Planı kapsamında planlanan faaliyetler ve mali
ihtiyaçlara ilişkin detayları sunmuştur. Hem 6. Bölgesel Müdahale Planı hem de Ulusal Direnç Planının ortak amacı ‘Kayıp Nesil
Olmasın' stratejisi kapsamında, insani yardım ve gelişim hizmetleri sunarak çocukların eğitim ve koruma hizmetlerine erişiminin
sağlanması ve gençler için gerekli fırsatların sunularak kayıp nesil olmalarının engellenmesidir.

Yardım Programının Özet Analizi
WASH
2013/2014 yıllarında yıllık ortalama yağış miktarının sadece %77'si kadar yağış olmuştur. Bu da yeraltı su kaynaklarının ciddi
derecede azalmaya başladığının ve bazı bölgelerdeki yeraltı su kaynaklarındaki tuzluluk oranlarının arttığına işaret etmektedir. Bu
durumda, mevcut su kaynaklarına yönelik daha çok önlem alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, Su ve Sulama Bakanlığı öncelikli
su kanallarının genişletilmesiyle yeni su kaynaklarının kullanıma açılması ve yazdan önce üçüncül su borularının açılması gibi pek
çok önlem alarak olağanüstü hallere yönelik ulusal plana işlerlik kazandırmayı planlamaktadır. Bunun için pompa, kontrol panelleri
ve araçları ile jeneratörler gibi acil ekipman temin edilecektir. Suriyeli mültecilere ev sahipli yapmakta olan ve kuraklıktan
etkilenmesi beklenen alanlarda yürütülecek faaliyetlere öncelik verilecektir. Ayrıca, UNICEF Su ve Sulama Bakanlığına gerekli
teknik desteği sağlayacak, savunu ve kaynak yaratma faaliyetlerinde yer alacaktır.
Bu bağlamda, Ürdün Su İşleri Müdürlüğü tarafından Za'atarideki su arıtma tesisi için kaynak toplamak üzere bir vakıf inşa
edilmektedir. Mercy Corps ortaklığında üçüncü kuyunun açılmasına yönelik çalışmaların 2014 yılı Haziran ayı sonlarında başlayıp
yaz sonunda bitirilmesi kararlaştırılmıştır. Üçüncü kuyu sayesinde kamp dışından su taşımaya gerek kalmamakta ve tekrarlanan
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maliyetler azaltılmaktadır. Hane halkına su temini için kurulmuş ağların geliştirilmesine yönelik bir plan olan "Community++"a nihai
bir hal kazandırmak için görüşmeler devam etmektedir. UNICEF, OXFAM ve ACTED iş planının şekli ve uygulanmasına yönelik
çalışmalar yapmaktadır. Ancak, maliyetlerin önemli derecede azaltılmasını sağlayacak ve kamplarda suya eşit erişim olanaklarının
arttırılmasına destek olacak tesisin kurulması için hali hazırda mali kaynaklar yetersiz kalmaktadır.
UNICEF, Za'atari kampında yazın zararlı sineklere karşı ilaçlama yapmak, diyare salgınlarını önlemek ve yaz boyunca Su, Temizlik
ve Hijyen koşullarından dolayı ortaya çıkan hastalıkları önlemek üzere hijyen faaliyetlerinin artırılması için bir müdahale programını
üstlenecektir.

EĞİTİM
2014 yılı Mayıs ayından bu yana okul çağında olan 210.000 Suriyeli çocuk Ürdün'de mülteci olarak kayıt altına alınmıştır. Bu
çocuklardan yaklaşık 145.000'i örgün eğitim için gerekli şartlara haizdir. Halihazırda, 107.000 mülteci çocuk okula kayıtlıdır.
Bunlardan 85.000'i ev sahibi topluluklar içinde, 22.000'i ise kamplarda eğitimlerine devam etmektedir. Ancak, örgün eğitim için
gerekli şartları taşıyan 35.000 çocuk hala okula kayıtlı değildir. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu ise ev sahibi topluluklar arasında
yaşamaktadır. UNICEF, örgün eğitime devam etmek için uygun şartları taşımayan yaklaşık 65.000 çocuk için ise kamplarda ve ev
sahibi topluluklarda hizmet veren ortakları ile birlikte alternatif çözümler üretmeye çalışmaktadır. Mayıs ayında, UNICEF ve
ortaklarının girişimi ile yaygın eğitim ve psiko -sosyal gelişim müdahaleleri yoluyla 6.000'den fazla çocuk desteklenmiştir. UNICEF,
NRC, Relief International ve StC ortaklığı çerçevesinde Azrak'da yaygın eğitim hizmetleri verilmeye başlanmış ve Mayıs ayında
600'den fazla çocuk bu programa kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra, NRC, 1'den 5. sınıfa kadar olan çocuklar için hazırlanmış öğrenme
merkezi müfredatının tekrar gözden geçirilmesi, bu müfredatın Eğitim Bakanlığı müfredatı ile uyumlu hale getirilmesi ve
Bakanlıkça öngörülen çıktıların elde edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

UNICEF, 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılının tamamlanması için gerekli şartların açıklığa kavuşturulması ve ikinci dönemde
okula kaydolan Suriyeli mülteci çocukların başarısız olup daha fazla zaman kaybetmelerini önlemek için Eğitim Bakanlığı
ile yakın bir işbirliği içindedir. Kamplarda ve ev sahibi topluluklarda, Genel Orta Öğretim Sertifika Sınavı (Tawijihi) için hazırlıklar
başlamıştır. 47 Suriyeli mülteci öğrenci (8 erkek, 39 kız) bu sınavı Za'atari kampında olmuştur.
Kapsayıcı eğitime erişimin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında UNICEF ile ortak hareket eden Mercy Corps (MC), Ürdün
genelindeki 750 engelli çocuğun okula kaydedilmesi için verdiği desteğe devam etmektedir. 2014 yılının Ocak ayından bu yana hem
kamplarda hem de ev sahibi topluluk içinde yürütülen farkındalık yaratma kampanyaları vasıtasıyla 800’den fazla aile, gölge
öğretmen ve topluluk üyesine ulaşılmıştır.

Suriye sınırındaki Mafraq ilinde yer alan Za’atari
mülteci kampında Ahmed adlı bir kişi, 6 yaşındaki kızı
Safa’yı tekerlekli sandalyeyle okula götürüyor. Safa,
ailesiyle birlikte Za’atari kampında yaşıyor. Burada
sabahları okula, öğleden sonra da çocuk dostu alana
gidiyor ve düzenli fizyoterapi görüyor.
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Çocuk Koruma
57 tanesi kamplarda ve 67 tanesi kamp dışında yer alan toplam 124 çocuk ve genç dostu alan ve çoklu etkinlik merkezinden oluşan bir
ağ yoluyla Ocak 2014’ten bu yana UNICEF ve ortakları tarafından %53’ü kız olmak üzere toplam 86.749 çocuğa psiko-sosyal destek
hizmetleri sağlanmıştır. Mayıs ayı içerisinde yürütülen müdahale çalışmaları ile 14.700’den fazla çocuğa ulaşılmıştır. 2014 yılında
şiddetin önlenmesi ve müdahale edilmesi, korunma ve çocukların korunması için başvurulabilecek sevk mekanizmaları ile cinsiyete
dayalı şiddet konuları hakkında yürütülen farkındalık yaratma çalışmalarıyla %56’sı kadın olmak üzere 52.260 yetişkine ulaşılmıştır.
Azrak mülteci kampında Mercy Corps ve International Medical Corps tarafından 5 çocuk ve genç dostu alanda hizmet verilmekte ve
bu hizmetler çerçevesinde çocuk ve gençlere kendi kendilerini koruyabilmeleri yönünde eğitim sağlanmaktadır. Bu merkezlerden bir
tanesinde Genç İstihdam Programı uygulanmaktadır. Azrak kampındaki bu merkezlere haftada ortalama 1.125 çocuk gitmektedir.
Za’atari kampındaki Çoklu Etkinlik Merkezi’nde erkek çocuklar ve genç erkeklere psiko-sosyal destek hizmetleri, yaşam becerileri
eğitimi, sağlık hizmetleri ve spor yapma imkânları sunulmaktadır.
Sene başından bu yana toplam 2.739 çocuk, bireyselleştirilmiş vaka yönetim ve psiko-sosyal destek hizmetlerinden faydalanmış olup
bu sayının 514’ü Mayıs ayına aittir. Bu 514 çocuğun 107’si kimsesiz ve 118’i ailesinden ayrılmış çocuklardan oluşmaktadır. UNICEF ve
UNHCR’nin eş finansman desteğinden faydalanan IMC ve IRC, kimsesiz ve ailelerinden ayrılmış çocukların tamamına ulaşmayı
başarmıştır. Bu proje sürecinde Mayıs ayı içerisinde hem kamplarda hem de ev sahibi topluluk içinde yaşayan kimsesiz ve ailesinden
ayrılmış 106 çocuk ailelerine kavuşturulmuştur.
UNICEF tarafından Mayıs ayında ortak kuruluşlara yönelik olarak Savaş Alanlarındaki Şiddetli Çocuk Hakları İhlallerini İzleme ve
Raporlama Mekanizması (İRM) hakkında iki tane eğitim düzenlenmiştir. İRM farkındalığı ve vaka sevki hakkında eğitim alan toplam
çalışan sayısı 200’ü geçmiştir. Ürdün’deki Suriye İzleme ve Raporlama Mekanizması aracılığıyla çocuk haklarını tehdit eden altı şiddetli
ihlal hakkında bilgiler toplanmakta ve doğrulanmaktadır.

UNICEF; psiko-sosyal desteğin temel ilkeleri, şiddetli stres, toplum temelli koruma ağları, davranış yönetimi stratejileri ve sevk yolları
hakkında Ürdün genelinde sahada görev yapan ortak kuruluşlarda çalışan 100 kişiye altı günlük bir eğitim vermiştir. Mayıs ayında
eğitim alan bu ortak kuruluşlar arasında JODUH, Islamic Charity Centre Society (İslami Hayır Merkezi Derneği), Ürdün Kızılayı ve
Ürdün Kadın Birliği bulunmaktadır.

Sağlık
Ulaşılması zor bölgelerde/ev sahibi topluluklarda yaşayan beş yaş altındaki Suriyeli çocuklar ve kamplarda yaşayan beş yaş altındaki
tüm çocukların aşılanmasını hedefleyen Çocuk Felcine Karşı Yerel Bağışıklama Günü’nün ilk etabı UNICEF, WHO, UNHCR ve Sağlık
Bakanlığı koordinasyonunda 8-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Aşı kampanyasının hazırlıkları, Nisan ayında
düzenlenen ikinci bölgesel çocuk felci aşı kampanyası planlama toplantısında sunulan öneriler doğrultunda gerçekleştirilmiştir.
Aşılama kampanyası için gereken ağızdan verilen tüm çocuk felci aşıları Sağlık Bakanlığı’na UNICEF tarafından temin edilmiştir.
Aşılar: Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Mayıs 2014’te Raba al Sarhan’a gelen yeni mültecilerin acil durum aşılarını yapmaya devam
etmiştir. Bu kapsamda: i) 6 ay - 15 yaş aralığındaki 2.731 mülteci çocuğa kızamık aşısı, ii) 0-15 yaş aralığındaki 3.879 mülteci çocuğa
çocuk felci aşısı, iii) 6 ay – 5 yaş aralığındaki 1.617 çocuğa A vitamini takviyesi yapılmıştır. Beş tane sabit Genişletilmiş Bağışıklama
Programı ekibi aracılığıyla Za’atari kampında yürütülen rutin aşılamaların yanı sıra EJC ve Azrak kamplarındaki iki haftalık aşılamalar
da sürmektedir. Mayıs ayında 444 çocuğa BCG aşısı yapılmış ve 431 çocuğun da tüm aşıları tamamlanmıştır. Bunlara ek olarak 332
hamile ve 1.034 hamile olmayan kadına tetanoz aşısı yapılmıştır. Yine Mayıs ayı içerisinde okullarda tüm birinci ve onuncu sınıf
öğrencilerini kapsayan bağışıklama kampanyası düzenlenmiştir. Bu kapsamda birinci sınıf öğrencilerine çocuk felci ve üçlü aşı (çocuk
felci, difteri, tetanoz) yapılırken onuncu sınıf öğrencilerine sadece üçlü aşı yapılmıştır.
Anneler ve yeni doğan bebekleri için Mayıs ayında 320 adet yeni doğan sağlık seti ve 316 anne seti dağıtılmış olup bu sağlık setleri,
Za’atari ve Azrak kamplarındaki doğumhanelerden taburcu edildikten hemen sonra verilmiştir.
UNICEF’ten yardım alan Oral Rehidrasyon Tedavi merkezlerinin sayısı Za’atari kampında 14’e yükselirken EJC ve Azrak kamplarında
da bu merkezlerden birer tane kurulmuştur. Mayıs ayında bu merkezlere başvuran beş yaş altındaki çocuk sayısı 831 olarak
gerçekleşirken bu vakaların büyük çoğunluğu dehidrasyon gözlemlenmeyen sulu ishal vakaları olmuştur. İshalden korunma yolları,
ellerin yıkanmasının önemi ve çevre temizliğine ilişkin ilave bir bilgilendirme kampanyası gerçekleştirilmiştir.

Beslenme
Mayıs ayı içerisinde UNICEF / Save the Children Ürdün işbirliğinde ve Za’atari, EJC ve Azrak kamplarının yanı sıra ev sahibi topluluk
içinde bulunan Medair Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme merkezleri ile Raba al Sarhan transit merkezinde 2981 hamile ve emziren
kadına bebeklerin ve küçük çocukların nasıl beslenmesi gerektiğine dair bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri sunulmuştur. Buna ek
olarak, rapor dönemi içerisinde toplam sayısı 12.655’e ulaşan beş yaş altındaki çocuk ve emziren anneye besleyici atıştırmalık gıda
dağıtılmıştır. Proje sürecinde UNICEF, Save the Children Ürdün ve Medair işbirliğinde; kamplarda ve ev sahibi topluluk içinde yaşayan
hamile ve emziren kadınlara besin desteği ve rehberlik hizmetleri (emzirmenin teşvik edilmesi, çocuklar için tamamlayıcı beslenme,
birebir danışmanlık) ve sağlık eğitimi verilmiştir.
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Toplumsal Seferberlik ve Davranış Değişikliği
Haziran ayında gerçekleştirilen ilk Yerel Bağışıklama Günü’nün tanıtımı amacıyla UNICEF tarafından 500.000 broşür, 5.500 kontrol
föyü / rapor formu ve 120 megafon temin edilmiştir. Söz konusu bu aşılama kampanyasının ardından UNICEF, kendisiyle birlikte
çalışan ortak kuruluşların yardım çalışmaları ve tesislerinden faydalanarak ülke genelinde hem Ürdün hem de Suriye vatandaşlarına
yönelik bir farkındalık geliştirme kampanyası düzenlemektedir.
UNICEF tarafından desteklenen tüm çocuk dostu alanlarda, çocuk koruma merkezlerinde ve ev sahibi topluluklardaki Bebek ve Küçük
Çocuk Beslenme Eğitimi veren saha ekipleri tarafından yürütülen bağışıklama hakkında bilgilendirme toplantıları ve yardım
faaliyetlerinin yanı sıra dağıtılan Bilgi, Eğitim ve İletişim materyallerinde Gelişim için İletişim yaklaşımı benimsenmiştir. Tüm ilgili
ortak kuruluşlar, bağışıklamanın önemini vurgulayan farkındalık yaratma kampanyalarında çalışanlarını seferber etmiştir.

Tedarik ve Lojistik
Mayıs ayı içerisinde Azrak Mülteci Kampı’ndaki 1 ve 2 no’lu okullarda ihtiyaç duyulan ekipman ve eşyaların sevkiyat işlemleri,
UNICEF’in Lojistik birimi tarafından tamamlanmıştır. UNICEF şu anda 2014-15 eğitim-öğretim yılının güz döneminde sınırda,
kamplarda ve ev sahibi topluluklarda dağıtılmak üzere, gereken malzemelerin temin edilmesi amacıyla bir tedarik planı
hazırlamaktadır.
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PROGRAM SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Mayıs 2014)
2014 Hedefi

2014’te
Ulaşılan
Toplam
Sayı

UNICEF’i
n 2014
Hedefi

UNICEF’in
2014’te
Ulaştığı
Toplam
Sayı

BESLENME
# Bebek ve küçük yaşta çocukların nasıl beslenmesi gerektiğine dair
50,000
18,924
50,000
18,924
bilgilendirme ve rehberlik hizmeti sağlanan hamile ve emziren kadın sayısı
# Takviye besin desteği verilen bebek ve emziren kadın sayısı
90,000
71,307
90,000
71,307
SAĞLIK
# Kızamık aşısı yapılan 6 ay – 15 yaş aralığındaki çocuk sayısı
29,641
Sektör koordinatörü 264,800
# Çocuk felci aşısı yapılan 0-59 aylık çocuk sayısı
3,700,00
2,021,351
UNICEF değildir.
058,800
# Rutin bağışıklık antijenlerinin tamamı verilen 5 yaş altındaki çocuk sayısı
4,561
# A vitamini takviyesi verilen 6-59 aylık çocuk sayısı
156,700
11,889
SU, TEMİZLİK VE HİJYEN / WASH (kamplarda yaşayan 101.937 kişinin tamamı WASH hizmetlerine erişebilmektedir) 2
725,000
525,000
101,937
# Sağlıklı içme ve kullanma suyuna erişimi olan krizden etkilenmiş kişi sayısı3
veri yok
725,000
veri yok
525,000
101,937
# Temizlik veya hijyen seti verilen krizden etkilenmiş kişi sayısı
725,000
veri yok
525,000
101,937
# Hijyen hakkında bilgilendirme yapılan kişi sayısı
veri yok
# Uygun şekilde tasarlanmış tuvalet ve temizlik imkânlarına erişimi olan krizden
296,000
261,000
101,937
etkilenmiş kişi sayısı
veri yok
# Eğitim alanlarında ve çocuk dostu alanlarda güvenli WASH imkânlarına
200,000
93,000
88,791
erişimi sağlanan çocuk sayısı
ÇOCUK KORUMA
veri yok
# Psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimi olan çocuk/genç sayısı
86.749
301,371
180.900
veri
yok
#nitelikli saha çalışanlarından bireyselleştirilmiş hizmet alan çocuk sayısı
2,739
36,647
15,747
EĞİTİM
# Ürdün’deki devlet okullarına kayıtlı Suriyeli kız ve erkek çocukların sayısı
# Eğitim programları kapsamında verilen psiko-sosyal destek hizmetlerine
erişimi olan çocuk ve gençlerin sayısı
# Yaygın öğrenimden faydalanan çocuk ve gençlerin sayısı
# Yaygın öğrenim ve yaşam becerileri eğitimlerinden faydalanan çocuk ve
gençlerin sayısı
# Kapsayıcı eğitime dâhil edilen ve psiko-sosyal destek hizmetleri alan özel
ihtiyaçlara sahip kız ve erkek çocuk sayısı
# Telafi ve hızlandırılmış eğitim alan okul çağındaki çocuk sayısı
# Okul malzemesi verilen çocuk sayısı
# Temel eğitim sonrası eğitim verilen gençlerin sayısı5

107,3824
18,723

150,000
17,300

107,382
veri yok

150,000
15,000

13,281

veri yok

5,000

0

138,266

veri yok

25,000

6,986

3,290
21,050
165,210
2,500

veri yok
veri yok
veri yok
veri yok

2,000
15,000
130,000
2,500

763
18,731
32,326
478

2

Ev sahibi topluluklarda planlanan müdahale çalışmaları başlamış olup tamamlanma aşamasına geldiğinde faydalanıcı sayısına ilişkin veriler tabloya
eklenecektir.
3
Bu sayı su tankerleriyle su taşınması gibi geçici çözümler ve boru hatlarının tamir edilerek sızıntıların önlenmesi, su kuyularının ıslah edilmesi ve
yeni su tedarik yöntemleri gibi kalıcı çözümlerle suya erişimi sağlanan kişileri temsil etmektedir.
4
Eğitim-öğretim dönemi sona erdikten sonra kayıt alınmadığı için Ürdün’deki okullarda kayıtlı okul çağındaki Suriyeli çocuk sayısında bir değişim
gerçekleşmemiştir.
5
Bu çalışma bu ay başladığından dolayı durum raporuna sadece gösterge olarak eklenmiştir.
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Irak
Durum Analizi ve İnsani İhtiyaçlar
Suriye sınırı 11 Nisan'da Kürdistan Bölgesel Hükumeti tarafından "insani yardım" gerektiren durumlardan dolayı açılmıştır. Ancak,
yakın zamanlarda tekrar kapatılmış ve bir daha açılıp açılmayacağına ilişkin bir bilgi sunulmamıştır. Irak'ta silahlı çatışmalar devam
ederken, Irak'ta Suriyeli mültecilerin en çok sıklıkla yerleştirildikleri Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin komşusu olan Ninewa Valiliğinden
vatandaşlar da dâhil olmak üzere çok sayıda sivil iç göçe zorlanmaktadır. İç göçe zorlanan vatandaşların ihtiyaçları, tekrar
yerleştirilecekleri yerler, bu toplulukların özellikleri ve karşılaşacakları tehditler insani yardım kuruluşlarınca devam ettirilmekte olan
değerlendirmeler yoluyla doğrulanmaktadır. Ancak, krizden etkilenen alanların ulaşılması kapsamlı bir acil müdahale değerlendirmesi
yapılmasını engelleyebilmektedir. Ancak karşılaşılan bu engel, öncelikle ulusal kolaylaştırıcılar ve ilgili alanlara erişimi olan diğer
paydaşlarla bağlantı kurulması ve işbirliğinin arttırılması yoluyla aşılmaktadır.
İkinci bir çocuk felci vakası ise Mayıs ayında Bağdat'ta kaydedilmiş ve virüsün 2014'de tekrar tespit edilmesinden sonra yerel olarak
yayıldığı doğrulanmıştır. Bundan öncesinde ise, çocuk felci en son 14 sene önce
Irak'ta teşhis edilmiştir. Bu bağlamda, UNICEF, Suriyeli mülteci çocuklar ve ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanlar olmak üzere
5 yaşın altında bütün çocuklar için aşılama faaliyetlerini ve farkındalık arttırma kampanyalarını desteklemektedir.

Krizden Etkilenen Kişi Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı 14 Haziran 2014 tarihli
UNHCR verilerine dayanmaktadır. Kayıt
aşaması devam eden herhangi bir mülteci
yoktur.

Kayıtlı Mülteci Sayısı 225, 409
Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı (18 Yaş Altı)
91,741
Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı (5 Yaş Altı)
32,910

© UNICEF/UKLA2014-04865/Schermbrucker
Irak, Şubatt, 2014 Kuzey Iraktaki Domiz Mülteci
Kampındaki Çocuklar

BM İnsani Yardım Kuruluşları, 6. Bölgesel Müdahale Planı kapsamında Kürdistan Bölgesel Yönetimini desteklemeye, en savunmasız
Suriyeli mülteci çocukların ve ev sahibi toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. UNICEF, WASH programının
yönetilmesine destek vermekte ve Eğitim sektörü ile Çocuk Koruma alt sektörlerinde faaliyetler yürütmektedir.
Anbar'da çatışmaların patlak vermesinden sonra, İnsani Yardım Koordinatörü Irak'ta altı kümenin harekete geçmesini sağladı. Bu
bağlamda UNICEF WASH ve Eğitim programlarının yürütülmesini üstlenmiştir. Irak'taki İnsani Yardım Topluluğu, Anbar'da yaşanan
insanlık krizine karşı bir Stratejik Müdahale Planı oluşturmuş ve kaynak başvurusundan bulunmuştur. Bunun üzerine, İnsani Yardım
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Koordinatörü ve BM Kuruluşları Irak Hükümetinin gerekli kaynağı tahsis etmesi için başarılı bir şekilde savunu faaliyetleri
yürütmüştür. Tahsis edilen kaynağın miktarı ve diğer detaylara ilişkin bilgiler daha sonra açıklanacaktır. UNICEF, iç göçe zorlanan
vatandaşlara yardım hizmetlerini genişletmekte ve bunun için de UNICEF bölgesel gıda dışı ürün stokları, eğitim hizmetleri, WASH
programı ve Çocuk Koruma materyallerinden faydalanmaktadır.
UNICEF, sudan kaynaklanan hastalıklara müdahale durumlarının izlenmesi için WASH sektörü ile Hastalıklara Karşı Direnç Sistemi
arasındaki işbirliğinin arttırılması için çalışmaktadır. Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliği içerisinde UNICEF, yaz ayları boyunca artan
su ihtiyacını karşılamak için bölgeye su taşıma hizmetlerine destek verecektir. Eğitim Çalışma Grubu, kentsel alanlarda eğitime
erişimin arttırılması ve sektörler arası işbirliğinin desteklenmesi için bir strateji geliştirmektedir.

İnsani Yardım
Stratejisi
UNICEF'in Iraktaki müdahale stratejisi ve öncelikleri, bu alanda yaşayan Suriyeli kadın ve çocukların temel hizmetlere erişimini
sağlayarak kadın ve çocukları olası mahrumiyet durumlarından ve şiddetten korumaya odaklanmaktadır. Bölgesel Müdahale Planına
göre düzenlenen müdahale programları, hayat kurtaran ve kapasite arttırıcı faaliyetler arasında bir denge sağlamakta ve Suriyeli bir
kuşağın kayıp kuşak olmasını engellemek için stratejik olarak mülteci çocukların gelişimlerinde yaşanan bozuklukların etkilerini en
aza indirmeye odaklanmaktadır. UNICEF, aynı zamanda Irak Hükumetinin, Kürt Bölgesel Yönetiminin ve Iraktaki sivil toplumun
silahlı çatışmalar sırasında çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarını izleme ve raporlama açısından kapasitelerini arttırmak için
faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda Anbar'da yaşanan silahlı çatışmalar ve iç göçe ilişkin ayrıca bir Müdahale Planı
hazırlanmıştır. Ancak, Irakta yaşanan olaylar devam ettikçe insani yardım hizmetleri bütün ülkeyi kapsayacak şekilde
genişletilmektedir. BM Kurumları ve diğer insani yardım kuruluşları, Suriyeli mülteciler için sağlanan sektörel müdahale programları
ile iç göçe zorlanan kişiler için sağlanan kümesel müdahale programları arasında koordinasyonun sağlanarak mümkün olduğunca
bütünleşik bir müdahale yaklaşımının benimsenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Yardım Programının Özet Analizi
WASH
1. Kürt Bölgesindeki kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin hepsinin ihtiyaç duyulan asgari su miktarına erişimi sağlanmıştır ve
bölgedeki Suriyelilerin her birine günlük ortalama 50 litre su verilmektedir. Bu bölgedeki kamplar Domiz (nüfus: 58,500), Gawilan
(2,720), Darashakran (7,500), Kawergosk (13,412), Qushtapa (4,373), Basirma (2,923), ve Arbat (3,000) kamplarından oluşmaktadır.
Çoğu kampta su kalitesi düzenli olarak test edilmekte ve bu testler sonucunca da kamplara verilen suyun büyük oranda suyun
arındırılması ve dağıtım esnasında temiz kalması için gerekli olan klor miktarını içerdiği görülmektedir. Boru hattıyla dağıtıma
yönelik tasarımlar iki kampta nihai hale getirilmiştir. Bu da, açılan kuyulardan kamplara boru hattının döşenmesi yoluyla bütün
kamplara boru hattı ile su dağıtımı yapılacağını işaret etmektedir.
UNICEF, Kürt Bölgesel Yönetimi Hükumeti ve UNCHR işbirliğinde Domiz de dâhil olmak üzere iki kamptaki gri ve siyah atık suyun
taşınması için septik çukuru ve kanalizasyon sistemlerini kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Kurulacak sistemler
sayesinde sağlık hizmetleri maliyetleri ve sağlık açısından karşılaşılan tehdit ve riskler azaltılacaktır.

UNICEF, her hafta su mahfazasına ilişkin teknik çalışma grubu faaliyetlerine katılım sağlamaktadır. Bu şekilde su
borularının oranı giderek artmakta, işletme maliyetleri düşmekte ve güvenilirlik artmaktadır. Domiz kampında ise
UNICEF'in katkılarıyla, dört kuyu daha açılmış ve su dağıtım sistemi genişletilmiştir. Ancak, yeraltı suyunun yüzeye çıkarılmasında
hala düzensizlikler söz konusudur. Buna karşın, UNICEF Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hükumetinden su arıtma çalışmaları ve suyun
halihazırda devam etmekte olan teknik çalışmalar neticesinde daha güvenilir bir kaynak olan Musul Gölü'nden taşınmasına
hususunda onay almıştır.
BM İnsani Yardım Kuruluşları, 6. Bölgesel Müdahale Planı kapsamında Kürdistan Bölgesel Yönetimini desteklemeye, en savunmasız
Suriyeli mülteci çocukların ve ev sahibi toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. UNICEF, WASH programının
yönetilmesine destek vermekte ve Eğitim sektörü ile Çocuk Koruma alt sektörlerinde faaliyetler yürütmektedir.
Anbar'da çatışmaların patlak vermesinden sonra, İnsani Yardım Koordinatörü Irak'ta altı kümenin harekete geçmesini sağladı. Bu
bağlamda UNICEF WASH ve Eğitim programlarının yürütülmesini üstlenmiştir. Irak'taki İnsani Yardım Topluluğu, Anbar'da yaşanan
insanlık krizine karşı bir Stratejik Müdahale Planı oluşturmuş ve kaynak başvurusundan bulunmuştur. Bunun üzerine, İnsani Yardım
Koordinatörü ve BM Kuruluşları Irak Hükumeti’nin gerekli kaynağı tahsis etmesi için başarılı bir şekilde savunuculuk faaliyetleri
yürütmüştür. Tahsis edilen kaynağın miktarı ve diğer detaylara ilişkin bilgiler daha sonra açıklanacaktır. UNICEF, iç göçe zorlanan
vatandaşlara yardım hizmetlerini genişletmekte ve bunun için de UNICEF bölgesel gıda dışı ürün stokları, eğitim hizmetleri, WASH
programı ve Çocuk Koruma materyallerinden faydalanmaktadır.
UNICEF, sudan kaynaklanan hastalıklara müdahale durumlarının izlenmesi için WASH sektörü ile Hastalıklara Karşı Direnç Sistemi
arasındaki işbirliğinin arttırılması için çalışmaktadır. Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliği içerisinde UNICEF, yaz ayları boyunca artan
su ihtiyacını karşılamak için bölgeye su taşıma hizmetlerine destek verecektir. Eğitim Çalışma Grubu, kentsel alanlarda eğitime
erişimin arttırılması ve sektörler arası işbirliğinin desteklenmesi için bir strateji geliştirmektedir.
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İnsani Yardım Stratejisi
UNICEF'in Iraktaki müdahale stratejisi ve öncelikleri, bu alanda yaşayan Suriyeli kadın ve çocukların temel hizmetlere erişimini
sağlayarak kadın ve çocukları olası mahrumiyet durumlarından ve şiddetten korumaya odaklanmaktadır. Bölgesel Müdahale Planına
göre düzenlenen müdahale programları, hayat kurtaran ve kapasite arttırıcı faaliyetler arasında bir denge sağlamakta ve Suriyeli bir
kuşağın kayıp kuşak olmasını engellemek için stratejik olarak mülteci çocukların gelişimlerinde yaşanan bozuklukların etkilerini en
aza indirmeye odaklanmaktadır. UNICEF, aynı zamanda Irak Hükumetinin, Kürt Bölgesel Yönetiminin ve Irak’taki sivil toplumun
silahlı çatışmalar sırasında çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarını izleme ve raporlama açısından kapasitelerini arttırmak için
faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda Anbar'da yaşanan silahlı çatışmalar ve iç göçe ilişkin ayrıca bir Müdahale Planı
hazırlanmıştır. Ancak, Irak’ta yaşanan olaylar devam ettikçe insani yardım hizmetleri bütün ülkeyi kapsayacak şekilde
genişletilmektedir. BM Kurumları ve diğer insani yardım kuruluşları, Suriyeli mülteciler için sağlanan sektörel müdahale programları
ile iç göçe zorlanan kişiler için sağlanan kümesel müdahale programları arasında koordinasyonun sağlanarak mümkün olduğunca
bütünleşik bir müdahale yaklaşımının benimsenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Yardım Programının Özet Analizi
WASH
1. Kürt Bölgesindeki kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin hepsinin için ihtiyaç duyulan asgari su miktarına erişimi sağlanmıştır ve
b bölgedeki Suriyelilerin her birine günlük ortalamam 50 litre su verilmektedir. Bu bölgedeki kamplar Domiz (nüfus: 58,500),
Gawilan (2,720), Darashakran (7,500), Kawergosk (13,412), Qushtapa (4,373), Basirma (2,923), ve Arbat (3,000) kamplarından
oluşmaktadır. Çoğu kampta su kalitesi düzenli olarak test edilmekte ve bu testler sonucunca da kamplara verilen suyun büyük
oranda suyun arındırılması ve dağıtım esnasında temiz kalması için gerekli olan klor miktarını içerdiği görülmektedir. Boru hattıyla
dağıtıma yönelik tasarılar iki kampta nihai hale getirilmiştir. Bu da, açılan kuyulardan kamplara boru hattının döşenmesi yoluyla
bütün kamplara boru hattı ile su dağıtımı yapılacağını işaret etmektedir.
UNICEF, Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümeti ve UNCHR işbirliğinde Domiz de dâhil olmak üzere iki kamptaki gri ve siyah atık suyun
taşınması için septik çukuru ve kanalizasyon sistemlerini kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Kurulacak sistemler
sayesinde sağlık hizmetleri maliyetleri ve sağlık açısından karşılaşılan tehdit ve riskler azaltılacaktır.

UNICEF, her hafta su mahfazasına ilişkin teknik çalışma grubu faaliyetlerine katılım sağlamaktadır. Bu şekilde su
borularının oranı giderek artmakta, işletme maliyetleri düşmekte ve güvenilirlik artmaktadır. Domiz kampında ise
UNICEF'in katkılarıyla, dört kuyu daha açılmış ve su dağıtım sistemi genişletilmiştir. Ancak, yeraltı suyunun yüzeye çıkarılmasında
hala düzensizlikler söz konusudur. Buna karşın, UNICEF Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hükumetinden su arıtma çalışmaları ve suyun
halihazırda devam etmekte olan teknik çalışmalar neticesinde daha güvenilir bir kaynak olan Musul Gölü'nden taşınmasına
hususunda onay almıştır.

EĞİTİM
Raporlama dönemi, akademik yılın sonu ile kesişmiştir. UNICEF; Mayıs aynda,
Kürt Bölgesindeki üç valilikte yer alan topla 8 kampta 12,435 çocuğun temel
eğitim hizmetlerinden faydalanması için gerekli desteği sağlamıştır. Bu tablo,
Nisan ayından bu yana bir düşüş içerisinde olsa da, Ocak ayından bu yana
kaydedilen kayıt oranlarına bakıldığında %31'lik bir genel artış olduğu
görülmektedir. Tabloda gösterildiği üzere, ortalama kayıt ve okula devam
oranlarına ilişkin genel bir değerlendirmeye göre tüm kamplar genelinde okulu
bırakma oranının %9 olduğu görülmektedir.

Kayııt & Okula Devam Oranı
Akra Kampı
Gawelan Kampı
Domiz Kampı
Darashakran
Kampı

Basırma Kampı.
Qushtapa Kampı

Okula devam
Kayıt Oranı

UNICEF, Eğitim Bakanlığı’nın kamplarda Suriye Eğitim Sistemine göre eğitim
Arbat Kampı
alan çocukların çeşitli sınavlara girip sertifikalandırılmaları için gerekli desteği
Kawergosk Kampı
sağlamıştır. Bu ay içinde ise, kamplardaki 4 okulda toplam 3,129 çocuk kendi
sistemlerinde Haziran ayında yapılması planlanan sınavları olmuştur. UNICEF,
0
5000
mülteci çocukların bir sonraki sene Kürt eğitim müfredatına dâhil edilmek üzere
İçinde bulunulan akademik yılda herhangi bir kayıpları olmaması için Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde savunuculuk faaliyetleri
yürütmüştür.
Ayrıca, UNICEF Eğitim Bakanlığı’na yaklaşık 40.000 çocuğun faydalanacağı 80.000 ders kitabı daha tedarik etmesi için destek
vermektedir. Bu şekilde, özellikle de kamplar dışında, kaynak yetersizliğinden dolayı düşük kayıt oranları olan alanlarda ikamet eden
çocuklar için daha kaliteli eğitim hizmetlerinin sunulması ve kayıt oranlarının arttırılması sağlanacaktır.
UNICEF, Eğitim Bakanlığı ve NRC işbirliğinde bütün kamplarda yaz okulunun açılması kolaylaştırıcı faaliyetler yürütecektir. Bu
kapsamda, okuma yazma, matematiksel beceriler ve dinlence faaliyetlerine odaklı telafi dersleri verilecektir. Hâlihazırda verilmekte
olan eğitici eğitimleri kapsamında 600 Suriyeli öğretmene hizmet öncesi eğitim verilecek ve öğretmenler çocuk merkezli öğrenme,
öğretim teknikleri, Devlet Okulu Sistemi, pozitif disiplin ve barışçıl eğitim hususlarında bilgilendirilecektir.
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Çocuk Koruma
UNICEF paydaşları 11 çocuk dostu alanın yönetim faaliyetlerine devam etmiş ve Mayıs ayında yaklaşık 9000 çocuğa psiko - sosyal
destek hizmetleri verilmiş, dinlence ve eğlence faaliyetleri yürütülmüştür.
UNICEF KR - I alanında kurulmuş bütün kamplarda aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Buna ek olarak, Çocuk Koruma Çalışma
Grubunun bir üyesidir. Buna ek olarak, UNICEF, Waar kentinde yer alan bir Çocuk Koruma Biriminin yönetimini üstlenmiştir. 2014
yılı içinde ise yürütülen faaliyetlerin kamp dışındaki alanlarda da yaygınlaştırılmasına öncelik verilecektir. Çocuk dostu merkezler 11
yaşın altındaki çocuklara yönelik hizmetler sunmaktadır. Bu nedenle, 12 - 17 yaş arası çocuklara hitap edecek programların
geliştirilmesi öncelikli bir ihtiyaç olarak görülmektedir.
Kürdistan bölgesi genelinde Mayıs ayında toplam 28 kimsesiz çocuk mülteci olarak kayıt altına alınmıştır. UNICEF, çocukların
durumlarını takip etmekte ve gerektiğinde ise ek hizmetler sunup, çocukların kilit hizmetlere yönlendirilmesini sağlamaktadır.
Kimsesiz ve ailesinden ayrı olan çocuklara sunulan hizmetlerin geliştirilebilmesi için, UNICEF Süleymaniye'deki 18 paydaş için Çocuk
Koruma Bilgi Yönetimi Sistemi’ne ilişkin bir eğitimi düzenlemiştir.

Sağlık
UNICEF, Mayıs ayında yapılan çocuk felci aşılaması sırasında olabildiğince fazla çocuğa ulaşılabilmesi için WHO ve Hükümet ile
işbirliği içinde aşılama faaliyetlerini yürütmüştür. Raporlama dönemi boyunca, 5 yaş altında 2,248 çocuğa aşı yapılmış ve bu şekilde
KR - I bölgesindeki kamplarda kalan mülteci çocukların %97-100'ü aşılanmıştır. UNICEF, Suriyeli Mülteci Kamplarında Genişletilmiş
Aşılama Programı için destek vermeye devam etmektedir.
UNICEF, Mayıs ayında yeni doğanlar çocuklar için ev ziyareti programı başlatmış ve yeni doğum yapan anneler için de özel bakım
hizmetleri sunmaya başlamıştır. Bunun için Suriyeli 10 gönüllü hemşire ilgili hizmetleri sunmak üzere eğitilmiş, bu çalışma grubuna
daha sonra Erbil'de eğitim gören 10 gönüllü hemşire daha katılmıştır. Gönüllü hemşireler, anne veya yeni doğan bebeklerin
sağlığında herhangi bir tehlikeli durum söz konusu olduğunda, bu durumu belirlemekte, ilgili yönlendirmeleri yapmakta, emzirme
danışmanlığı yapmakta ve düşük doğum ağırlığı olan bebekler için bakım hizmetleri sunmaktadır.
UNICEF, Suriyeli mülteci kamplarında Bebek Barınağı programını yürütmeye devam etmiş ve sadece Domiz Kampında 5 yaş altı
yaklaşık 2749 çocuk ve 1000 yeni doğum yapan annenin ilgili hizmetlerden faydalanmaları sağlanmıştır. Ayrıca, UNICEF, Arbat
Suriyeli Mülteci Kampı’nda yer alan temel sağlık merkezi için de taşınabilir sonik alet ve 2 adet tansiyon ölçme aleti temin etmiştir.

Kalkınma için İletişim
UNICEF, paydaşlarıyla işbirliği içerisinde kamplarda yaşayan çocuklar için çocuk felci aşısına yönelik seferberlik faaliyetleri yürütmüş
ve bu faaliyetler kapsamında aşı zamanlarında aşı olamayan çocukların da tanımlanması sağlanmıştır. Aynı zamanda, UNICEF sosyal
yardım faaliyetleri kapsamında çocuk felci hastalığının etkilerini daha geniş çapta duyurmak için gayri resmi kanallardan da tanıtıcı
faaliyetler yürütmüştür.

WASH Kümesinin başkanı olarak UNICEF; kamp çapında Su Koruma Farkındalığı Kampanyasının bir parçası olarak, Domiz
kampındaki takım liderlerinin sağlık ve hijyen hususlarında bilgilendirilmeleri amacıyla Eğitici Eğitimlerinin
kolaylaştırılmasını sağlamıştır. Benzer şekilde, UNICEF Sağlık ve Hijyen Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Çalışma Grubunun
lideri olarak, koleraya karşı devam etmekte olan faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla, ilgili paydaşlar ile işbirliği içinde Bajeed
Kandala gibi geçiş merkezleri de dâhil olmak üzere, Akre, Gawilean ve Domiz mülteci kamplarında yürütülen rutin faaliyetler
kapsamında ilgili mesajların iletilmesini sağlamıştır.
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YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak – Mayıs 2014)
2014 Hedefi

Kümülatif Sonuçlar (belirtilmediği takdirde)

2014’te
Ulaşılan
Toplam
Sayı

UNICEF’i
n 2014
Hedefi

UNICEF’in
2014’te
Ulaştığı
Toplam
Sayı

SU, TEMİZLİK VE HİJYEN / WASH (2014’te ihtiyaçları karşılanan mülteci sayısı 400.000(6.BMP) (160.000 kamp içi, 200.000 kamp dışı)

# Sağlıklı içme suyuna sürdürülebilir erişimi sağlanan krizden etkilenmiş
kişi sayısı
# Geçici çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanmış
krizden etkilenen kişi sayısı
# Son iki ayda sağlık veya hijyen malzemeleri verilen kişi sayısı
(200.000) 4
#Hijyen hususlarında bilgilendirilen krizden etkilenmiş kişi sayısı
# İşlevsel bir şekilde tasarlanmış tuvalet ve sağlık hizmetlerine erişimi
sağlanmış krizden etkilenen kişi sayısı
#Etkin katı ve sıvı atık tasfiyesi hizmetlerine erişimi sağlanmış krizden
etkilenmiş kişi sayısı
#Öğrenme ortamlarında ve çocuk dostu alanlarda güveli içme suyu,
sağlık ve hijyen hizmetlerine erişimi sağlanmış çocuk sayısı
ÇOCUK KORUMA
# Psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimi sağlanmış çocuk sayısı
(kayıtlı)
#Ön saf sağlık uzmanlarının sunduğu özel hizmetlerden
faydalanan çocuk sayısı (kayıtlı)

48,6642
160,000
65,3202

48,8983

200,000

79,799

200,000

66,149

400,000

113,9813

160,000

113,9813

160,000

101,3145

160,000

72,699

160,000

88,133

130,000

32,209

40,000

18,450

40,000

17,350

84,500
1,500

24,721
406

40,000
1,500

15,615
262
(110 NC)

20,916

91,441

13,154

17,965

91,441

9,730

EĞİTİM 2014 İhtiyaçları – 168,000 çocuk (6.BMP) (Bu çocukların %60’I Ev sahibi
topluluklar
# Etkilenen alanlardaki okullarda okul çağındaki çocuk sayısı
içindedir)
(İlköğretim & Ortaöğretim)
91,441
# Psikososyal destek ve eğitim programı sağlanan çocuk sayısı

48,664
160,000

132,246

SAĞLIK (2014’te ihtiyaçları karşılanan mülteci sayısı 400.000(6.BMP) (160.000 kamp içi, 200.000 kamp dışı)
# Çocuk felci aşısı olmuş 0-59 aylık çocuk sayısı
5,700,000
5,378,119
(12,400 Suriyeli (32,052 Suriyeli
# Düzenli aşıları olmuş 2 yaşından küçük (kız/erkek) çocuk sayısı
çocuklar dâhil) çocuklar dâhil)
Veri yok

36, 800+

2,031

# A Vitamini takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayısı
48,000
# Kızamık aşısı olan 1 yaşın altında çocuk sayısı
BESLENME
Multi-mikrobesin takviyesi alan 5 yaş altı çocuk sayısı

18,131

3,800

Küresel akut beslenme bozukluğu testi yapılan 5 yaş altı çocuk sayısı
Veri yok

526

12,400

1,354

200
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Kamp Dışındaki Çocuklara İlişkin Sonuçlar
1. Sektör hedefleri bütün çocukları kapsamaktadır.
2.Kamplardaki bir ay önceki nüfus 113, 981 iken (30 Nisan'dan itibaren kaydedilen UNHCR verilerine göre) güncel nüfus 107,166'dır (30 Mayıs’tan itibaren kaydedilen UNHCR verilerine göre)
Nüfusun tamamının güvenli içme suyuna erişimi sağlanmıştır. 58, 502 mülteci için sektörel paydaşlar tarafından güvenli içme suyuna geçici erişim sağlanmıştır.
3.Sektörün önde gelen kuruluşlarından, UNICEF kendi kaynakları veya paydaşlarının katkısıyla kamplarda yaşayan her bireye yeterli derecede su verilmesini sağlamıştır. Hükümetin de dâhil
olduğu paydaşlar da su tedarik faaliyetlerine katkıda bulunduğu için, UNICEF'in doğrudan katkı sağladığı kişi sayısı 31.460'a düşmüştür. Aynı şekilde hijyen koşullarının arttırılması için UNICEF
tarafından doğrudan ulaşılan kişi sayısı da 107,166'ya düşmüştür.
4.Bu gösterge sadece son iki ay için uygulanabilir olup, kümülatif bir veri değildir. UNICEF ve paydaşları 10 kampın 8'inde hijyen ve sağlık materyalleri dağıtmış, bu faaliyetlerin sürekliliğinin
sağlanması için de pek çok işbirliği yapılmıştır. Mültecilerin kamplarda ikamet etmeye başlamasından dolayı, dışarıda dağıtılan hijyen malzemelerinin sayısının düşeceği öngörülmektedir.
5.Sektörün önde gelen kuruluşlarından olarak, UNICEF, gerek kendi kaynakları gerekse de paydaşların katkıları yoluyla mülteci nüfusun tamamının kullanıma uygun tuvalet ve sağlık
hizmetlerine erişiminin sağlandığını belirtmektedir. Hükumet de dâhil olmak üzere, diğer paydaşların su tedariki ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunmasından ve sağlık hizmetlerine
erişiminin sağlandığını belirtmektedir. 6. Kuzey bölgede ulaşılan rakam 1622 iken merkezi bölgede 191'dir.
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Türkiye
Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Haziran 2014’te yaptığı açıklamada kayıt altına alınan ve 10 ilde mevcut olan 22
kampta yaşamlarını sürdüren toplam Suriyeli mülteci sayısının 220.529 olduğunu, Mersin’de ve diğer 10 ilde bulunan ve kamp
dışında yaşayan kaydı/sayımı yapılmış 545.110 Suriyeli olduğunu bildirmiştir.
Krizden Etkilenen Kişi Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı 14 Haziran 2014 tarihli
UNHCR verilerine dayanmaktadır.
Mültecilerin tamamı kayıt altına alınmıştır.
Kayıtlı mülteci
773.864
Etkilenen Çocuklar (18 yaş altı)

412.470

Etkilenen Çocuklar (5 yaş altı)

137.748

Türkiye sınırında hâlen güvenlikle ilgili sorunlar devam etmektedir. En son 16 Mayıs’ta isyancı güçlerin kontrolü altındaki bir TürkiyeSuriye sınır kapısının yakınlarında patlayarak en az 43 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlayıcı yüklü araç bunlardan biridir.
Patlamada yaralanan Suriyeli vatandaşlar Türkiye’deki hastanelere yerleştirilmiştir. Türk yetkililer getirilen 94 yaralıdan 14’ünün
hayatını kaybettiğini bildirmiştir.

İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu
UNICEF, bir yandan Ankara’da Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi (UNCT) Suriye Görev Gücü’ndeki çalışmalarına devam ederken, diğer
yandan UNHCR tarafından Gaziantep’te organize edilen koordinasyon toplantılarına katılarak hem ofis hem de saha düzeyinde
çalışmaktadır. UNICEF hem Ankara hem de Gaziantep’te koruma çalışma grubuna dâhil olmuş, ayrıca sağlık ve para
transferleri/kuponlar çalışma gruplarında yer almıştır. Altıncı Bölgesel Müdahale Planı (RRP6) Yıl Ortası Denetimi esnasında
UNICEF Türkiye sektör önceliklerinin, hedeflerinin ve finansal gereksinimlerinin denetiminde görev almıştır. Hedeflenen
faydalanıcı sayıları, 2014 yılı sonuna kadar 1 milyonu bulacağı düşünülen Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı baz alınarak aşağı
indirilmiş, bu da devamında sektörün hedeflediği sayıları etkilemiştir. Suriye’de ve bölgede ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı
aşı çalışmaları için gereken kaynak miktarı artmıştır.

İnsani Yardım Stratejisi
UNICEF’in Türkiye’de gerçekleştirdiği insani yardım çalışmaları; UNICEF’in eğitim, koruma, sağlık ve beslenme konularındaki
temel önceliklerini sıralayan Acil Durumlarda Çocuklara Yönelik Temel Taahhütler’i baz alan Bölgesel Müdahale Planı (RRP6)
kapsamında yapılmaktadır. UNICEF; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AFAD ve ilgili bakanlıklar ile olan ortaklıklarını devam
ettirmektedir. UNICEF 2014 yılında mülteci kamplarının dışına da çıkacak ve yeniden düzenin sağlanması, iyileştirme ve
kalkındırma çalışmalarına başlamak için UNDP, UNHCR ve diğer BM kuruluşlarıyla işbirliğine gidecektir. UNICEF, Türkiye’de aynı
zamanda UNICEF, UNHCR, Mercy Corps, Save the Children ve World Vision tarafından başlatılan ‘Kayıp Nesil Olmasın’ girişimini
desteklemekte, Türkiye’de yaşayan 400.000 Suriyeli çocuğun eğitim, psikososyal yardım ve mesleki eğitim fırsatlarına erişimini
sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye’deki rakamlara bakılarak yapılan tahminlerde Suriyeli çocukların yalnızca %30’unun ev sahibi
topluluklarda okula devam ettiği gözlenmiştir. Bu nedenle bu faaliyet, girişimin en önemli bileşenlerinden biri olacaktır. UNICEF
2013’te Suriyeli gençler ve çocuklara yönelik eğlenme ve dinlenme faaliyetleri gerçekleştirerek kamplarda hayatın normale
döndürülmesi çalışmaları başlatmıştır. 2014’te de ev sahibi topluluklarda benzer faaliyetleri BM ve Uluslararası STK’lar yardımıyla
gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Savunmasız çocuklara ulaşmak ev sahibi ülkelerde daha zordur ancak AFAD’ın yapmış olduğu
ev sahibi ülke anketine bakıldığında Suriyelilerin %51’i kendileri ya da aileleri için bir tür psikososyal yardıma ihtiyaçları olduğunu
belirttiklerinden bu konu da UNICEF’in öncelikleri arasında olacaktır.

Yardım Programının Özet Analizi
Eğitim
Suriyeli çocukların şu anda okula gitmediği tahmin edilen %73’ü için mülteci kampları dışında eğitimin gerekliliği her geçen gün
artmaktadır. UNICEF, hâlihazırdaki okulların desteklenmesi ve Suriyeli çocuklar için kampların içinde ve dışında prefabrik okullar
oluşturulması amacıyla çalışmaktadır. Okul altyapısı projesinin ilk aşaması neredeyse tamamlanmıştır (8/10). Bunlar Viranşehir,
Midyat, Nusaybin, Adıyaman ve Malatya’da kampların içinde; Şanlıurfa, Osmaniye ve Nizip’te ise şehir içinde bulunmaktadır. Diğer
iki okul ise Viranşehir kampında (12 derslikli) ve Batman şehir merkezinde yapılacaktır. Projenin ikinci aşamasındaysa UNICEF
Türkiye’nin güneydoğusunda 21 okul daha yaptıracak ve toplamda yaklaşık 50 okula destek sağlayacaktır.
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Ayrıca UNICEF ve Kilis Valiliği, Kilis’te kamp dışında yaşayan Suriyeli çocuklar için yapılan bir okulun inşaatını tamamlamıştır ve
burası da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Bu okulun idaresi ve öğretmen seçimi Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
oluşturulacağı ortak bir heyet tarafından yürütülecektir.
Yirmi bir kampta gönüllü öğretmenlik yapacak olan 2.755 Suriyeli gönüllünün eğitimi Mayıs ayında tamamlanmıştır. Eğitimin
kapsamı program geliştirme, etkili öğretim yöntemleri ve yansıtıcı öğretim üzerine olmuştur. Ev sahibi ülkelerdeki Suriyeli gönüllü
öğretmenler için yeni bir eğitim, Haziran 2014’te Adana, Şanlıurfa ve Hatay’da başlayacak ve 1000 öğretmene hitap edecektir.

Çocuk Koruma
Yirmi bir kamp bünyesinde Çocuk Dostu Alanlar (ÇDA) oluşturulmuş durumdadır. Mayıs sonu itibarıyla 41 gençlik çalışanı Türk
Kızılayı tarafından işe alınmış ve kamplarda çalışmakta, 3 çalışan da Gaziantep’te proje koordinasyonunda görev almaktadır.
ÇDA’lar çocukların eğlenebilmeleri ve normal bir hayat yaşayabilmeleri için oluşturulan ve çocuklara düzenli ve yapılandırılmış
faaliyetler sayesinde kendini ifade etme olanağı sunan güvenli alanlardır. Temmuz 2013’ten geçtiğimiz Mayıs ayının sonuna kadar
kamplardaki 32.368 çocuk ÇDA faaliyetlerine katılmıştır. Şu anda daha fazla bölgenin kapsanması ve Suriyeli çocukların hizmetlere
daha kolay erişmesi amacıyla ÇDA’ların kamp dışına da genişletilmesi bazı uygulama ortakları ile görüşülmektedir. Bunların bazıları
sabit yerlerde olacaktır fakat UNICEF daha fazla sayıda çocuğa ulaşabilmek adına seyyar ÇDA’ların oluşturulması için
uygulanabilecek muhtemel seçenekleri incelemektedir.
UNICEF, başta kamplardaki gençlik çalışmacılarının ihtiyaçlarıyla şekillenen bir eğitim programı şeklinde doğan projenin
başlangıcından beri ÇDA’larda çalışan gençlik çalışmacılarına teknik destek sağlamaktadır. Beşinci gençlik çalışmacıları eğitimi
yeni işe alınan gençlik çalışmacılarının katılımıyla 26-30 Mayıs tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimin odağı, gençlik
çalışmacılarının kamplardaki gençler ve çocuklar arasında görülen şiddet vakalarının artışı sebebiyle talep etmesi üzerine, özellikle
ergenlik dönemi ve kültürlerarası öğrenme olmuştur.
Bunu takip eden bir eğitim ve rehberlik oturumu da Acil Durumlarda Çocuk Koruma üzerine eğitim alan AFAD çalışanlarına 2 ve 4
Haziran 2014’te gerçekleştirilmiştir. Oturumun amacı ilk eğitimde geliştirilen planların takibi ve saha bölgelerinde uygulamaya
verilen desteğin devamı olmuştur. AFAD sosyal çalışmacılarıyla yapılan eğitimin başarılı olmasından ötürü, gelecek aylarda eğitim
paketi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal çalışmacılarına ve Türkiye Kızılay Derneği saha elemanlarına (gençlik çalışmacıları
dâhil) da verilecektir.

Sağlık
Nisan ayının 7’si ile 13’ü arasında gerçekleştirilen takviye çocuk felci aşılarında 551.385 çocuk, Mayıs ayının 21’i ile 27’si arasında ise
569.871 çocuk aşılanmıştır. Bu iki etapta Van, Hakkâri, Diyarbakır, Mersin, Şırnak ve Batman’daki Türkiyeli ve Suriyeli çocuklar
hedeflenmiştir. UNICEF kampanya için Sağlık Bakanlığı’na aşıları ve bilgilendirme materyallerini (1 milyon broşür ve 10 bin poster)
sağlamıştır.

Tedarik ve Lojistik
Mayıs ayındaki tedarik ve lojistik faaliyetlerinin odağında Kilis’teki okulun tamamlanması ve Haziran başında açılış töreni için hazır
hâle getirilmesi olmuştur. Okul çevresine kaldırım taşlarının döşenmesi ve elektrik ile su bağlantılarının tamamlanması için ekstra
çaba sarf edilmiştir. UNICEF’in sözleşme imzaladığı bir mühendis okul inşaatına nezaret etmiş ve işin kalite kontrolü için bağımsız
bir izleme mekanizması oluşturmuştur.
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YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Mayıs 2014)
Sektör 2014
hedefi

UNICEF
2014 hedefi

UNICEF toplam

--

150.000

77.620

--

19.920*

0

1.500.000

569.871

--

103.500

22.735

--

5.175

0

Sektör toplam

2014 sonucu

2014 sonucu

BESLENME
Multi-mikrobesin takviyesi alan 5 yaş altı çocuk sayısı
SAĞLIK – 2014 İhtiyacı: Kızamık Aşısı = 192.920; Çocuk Felci Aşısı = 1.500.000
Kızamık aşısı olan 6 aylık-15 yaş arası çocuk sayısı
Çocuk felci aşısı olan 0-59 aylık çocuk sayısı **
ÇOCUK KORUMA – 2014 İhtiyacı: Psikososyal Yardım = 103.500
Psikososyal yardım hizmetlerine erişimi olan çocuk/ergen
sayısı
Nitelikli çalışanlardan özel hizmet alan çocuk sayısı

EĞİTİM – 2014 İhtiyacı: Çocukların Okula/Öğrenime Erişimi = 43.480; Okul Yapımı/Restorasyonu = 120
Krizden etkilenen bölgelerde okullara/öğrenim programlarına
432.480
115.150***
238.500
115.150***
devam eden okul çağındaki çocuk sayısı
Okul malzemelerini alan çocuk sayısı
432.480
2.200
238.500
4.700
Kamplarda ve kamp dışında inşa/restore edilen ve Suriyeli
120
20
50
20
çocukların erişimine sunulan eğitim tesisleri sayısı
Eğitim ya da destek verilen nitelikli öğretmen sayısı
8.750
2.755
5.000
2.755
* KKK (MMR) aşıları 2013 sonunda sipariş edilmesine rağmen stokların yetersizliği nedeniyle aşılar henüz ülkeye gelmemiştir.
** Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Suriyeli ve Türkiyeli çocukları kapsamaktadır.
*** Türkiye Hükümeti aracılığıyla. Bu sayı kamplardaki 69.150 ve kamp dışındaki 46.000 çocuğu ifade etmektedir.
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Mısır
Krizden Etkilenen Kişi Sayısı
Kayıtlı mülteci sayısı 14 Haziran 2014 tarihli
UNHCR verilerine dayanmaktadır. Mültecilerin
tamamı kayıt altına alınmıştır.
Kayıtlı Mülteci
137,734
Etkilenen Çocuklar (18 yaş altı)

59,777

Etkilenen Çocuklar (5 yaş altı)

18

Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar
Mısır’a giren Suriyeli sayısı, Temmuz 2013’te getirilen vize gerekliliğinden beri büyük oranda azalmıştır. Son aylarda Mısır’dan
Avrupa’ya yapılan yasadışı göçler ve bununla ilgili tutuklamalar devam etmiştir. UNHCR’ye göre Nisan ayı sonuna kadar 1.320 Suriyeli,
Libya ve Mısır’dan çıkarak deniz yoluyla İtalya’ya ulaşmış olacaktır ve bunların içinde 120 tane kimsesiz çocuk bulunmaktadır. Mısır’da
22’si çocuk olmak üzere 53 kişi Mayıs ayında yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalanmıştır. Tutuklananların çoğunluğu
Haziran ayı başlarında salıverilmiştir.
Eğitim Bakanlığı verilerine göre 31 Mayıs tarihi itibarı ile eğitim gören toplam Suriyeli çocuk sayısı 31.973 (23.052’si devlet okullarında
ve 8.921’i özel okullarda olmak üzere), UNHCR verilerine göre ise 5-17 yaş arasındaki toplam Suriyeli çocuk sayısı 41.464’tür.

İnsani Yardım Stratejisi
UNHCR ve UNICEF eş başkanlığında yürütülen Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG), çocuk koruma stratejisini revize etmiştir. Bu
strateji kapsamında UNCHR uzmanlarınca verilen yüksek çıkar ilkesi eğitimi, kimsesiz çocuklar ile bakıma ve korunmaya muhtaç
olan çocuklara verilen desteğin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. “Save the Children International” adlı uluslararası
organizasyonun desteğiyle yapılacak olan başka bir eğitici eğitimi programı da Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan Acil
Durumlarda Çocukların Güvenliğinin Sağlanması Eğitimi olacaktır. ÇKÇG, vaka yönetimi standart prosedürleri ve sevk yolları
geliştirecektir.
UNHCR ve UNICEF eş başkanlığında yürütülen Eğitim Çalışma Grubu (EÇG) da devam etmekte olan savunmasızlık anketinin
sonuçlarına göre eğitim hibesi için uygunluk kriterlerini belirleyecek bir görev gücü oluşturmuştur. UNHCR hâlihazırda 32.000
öğrenciye eğitim hibesi sağlamaktadır. Bu hibeler ulaşım ve eğitim materyalleri gibi okul harcamalarının yükünü hafifletmeyi
amaçlamaktadır.

Yardım Programının Özet Analizi
Sağlık
Ocak 2014’ten bu yana 2.348 Suriyeli çocuk birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanmıştır. Mayıs ayında 5 yaşın altındaki 700
Suriyeli kız ve erkek, Suriyelilerin yoğun olduğu 10 ile yayılan 24 bölgedeki 87 birinci basamak sağlık merkezinde aşı ve büyümenin
izlenmesi hizmeti almıştır. Ek olarak, yine Mayıs ayında ve yine aynı yerlerde Suriyeli 137 kadın doğum öncesi bakım ve üreme sağlığı
hizmetleri almıştır. Birçok sağlık merkezi, hizmetlerin Suriyeliler tarafından kullanıldığını kaydetmediğinden veri toplama
sistemlerini geliştirici çabalar devam etmektedir.
Sağlık ekibinin birinci basamak sağlık hizmeti dâhilinde tespit ettiği başlıca eksikliklerden biri de normalden az kilolu tanısı konan
Suriyeli çocukların sayısındaki azlıktır. Yalnızca 10 çocuğa normalden az kilolu tanısı konmuş, bu da anneler ve ailelerde yeterli bebek
ve çocuk beslenmesi konusunda farkındalık oluşturma çalışmaları yapılmasını gerektirmiştir. Bu konuda Birinci Basamak Sağlık
Birimi düzeyinde, bu birimlerdeki sağlık ekiplerinin normalden az kilolu çocuk vakalarını teşhis etme kapasitelerinin yoğun bir
işbaşında denetime tabi tutulmuştur. Bunun sonucunda çoğu sağlık çalışanının hem gerekli becerilere, hem de ekipmana sahip
olduğu görülmüştür. Bu nedenle UNICEF, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ve ortakları 2 yaş altındaki Suriyeli çocuklarda bir beslenme
değerlendirmesi yapmayı planlamaktadırlar.
UNICEF, birinci basamak sağlık birimlerindeki hizmetler hakkında Suriyeli toplulukların farkındalığını arttırmayı amaçlamakta; bu
doğrultuda öncelikli iller olan Kahire, İskenderiye ve Dimyat’taki birinci basamak sağlık birimlerinde görev alacak 700 Suriyeliyi işe
alması ve eğitmesi için Sağlık Bakanlığı’na destek vermektedir. Suriyeli sağlık çalışanları, Mısırlı çalışanlarla işbirliği içerisinde
farkındalık yaratma ve sosyal yardım programlarında yer alacak, bu bölgelerde yaşayan Suriyeli kadınlar ve ailelerinde bilinç
oluşması için çalışacaktır.
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UNICEF, raporlama süresi boyunca izleme ve değerlendirme, veri toplama, raporlama ve belgeleme kapasitelerini geliştirmeleri
konusunda Sağlık Bakanlığı’nı destekleyici adımlar atmıştır. Kamuya ait birinci basamak sağlık birimlerinden bakım hizmeti alan
Suriyeli kadınlar ile 5 yaş altı çocukların sayısını merkezi olarak belgeleyecek bir yazılım sistemi geliştirmesinde Sağlık
Bakanlığı’na destek olunmuştur. Bu sistem Haziran 2014’te etkinliğine kavuşacaktır.5 Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği Bilişim
Teknolojileri (BT) ekibi hedeflenen 10 ildeki valiliklerden gelen 20 BT çalışanına veri girişi hakkında eğitim vermiştir. Bu veri girişleri
Temmuz 2014’te başlayacaktır. UNICEF buna ek olarak İskenderiye ve Şarkiye Valiliklerinden gelen 150 hemşirenin veri rapor etme
üzerine eğitilmesinde de Sağlık Bakanlığı’na destek sağlamıştır.

Çocuk Koruma
Çalışmalar, yasadışı göç teşebbüsüyle ilgili tutuklanan 22 çocuk üzerine odaklanmıştır. Avukatlar ücretsiz olarak hukuki destek
vermiş ve Kuzey Mısır’daki tutukevlerine düzenli olarak ziyaretlerde bulunmuşlardır. İskenderiye’de 7 Çocuk Dostu Alan işler hâle
getirilmiştir. 1 Ocak 2014’ten bugüne kadar 2792 Suriyeli kız ve erkek çocuğu genel psikososyal yardım hizmeti almakta, yaklaşık
491 tanesi de İskenderiye’de özel psiko-sosyal hizmet almaktadır.
Dimyat’ta “Terre des Hommes“ örgütü ile imzalanan ortaklık anlaşması uyarınca dört Çocuk Dostu Alan ile vaka yönetimi sistemleri
oluşturulacaktır. Personel ve gönüllü arayışı başlamıştır ve anahtar personelin eğitimi Haziran ayında gerçekleştirilecektir.

lllAkhmana
Eğitim

UNICEF, ilköğretim seviyesindeki Suriyeli çocukları bünyesine katması için devlet okullarını desteklemeye devam etmektedir.
Bugüne kadar 8.013 Suriyeli kız ve erkek UNICEF tarafından desteklenen ve çoğunlukla Kalyubiye, Gizze, Kahire, Dimyat ve
İskenderiye’de bulunan ilköğretim okullarına kaydolmuştur. Raporlama süresince UNICEF devlet okullarında Suriyeli çocukların da
eğitim görebileceği şekilde kapasite artırımına gidilmesi konusunda destek vermeye devam etmiştir ve buna kaynak sağlanması
dâhildir. Hâlihazırda kaynaklar ve eğitimler konusunda destek verilmekte olan 20 okula ek olarak, 6.645 Suriyeli çocuğa eğitim
veren 44 devlet okuluna gönderilecek olan eşya ve bilgisayarlar Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Suriyeli çocukların okullara ve
topluluklara uyum sağlamasına yardımcı olacak müzik, sanat ve beden eğitimi materyalinin sağlanması için oluşturulan tedarik planı
da yine Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
Mevcut UNICEF destekli kreşlerde sayıları 310’u bulan 3-5 yaş arası Suriyeli çocuk bulunmaktadır. Büyük Kahire, Yeni Dimyat ve
İskenderiye’de 750 çocuk kapasiteli 30 kreşin daha oluşturulmasına dair planlar hâlen Sosyal İşler Bakanlığı’nın onayını
beklemektedir.

__________________________
5 UNICEF birinci basamak sağlık birimlerini desteklemek için veri belgelemek amacıyla kullanılan, gelişen veri toplama formlarını kullanmıştır.
B.B.S.B. formları her ayın başında yerel yönetim düzeyindeki bilişim sistemine gönderilerek burada girilen veriler daha sonra il düzeyinde
toplanmakta ve her ayın beşinci gününde Sağlık Bakanlığı merkezi sistemine gönderilmektedir. UNICEF İzleme ve Değerlendirme ekibi bu
kapasite geliştirme faaliyetine destek sağlamıştır. UNICEF şu anda kendi saha izleme sistemini geliştirmektedir ve bu da Haziran 2014’te
uygulamaya girecektir.
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YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Mayıs 2014)
Sektör
2014 hedefi

Sektör toplam

2014 sonucu

UNICEF
2014 hedefi

UNICEF toplam

2014 sonucu

SAĞLIK VE BESLENME
Kampanyalar boyunca çocuk felci aşısı olan 0-59 aylık çocuk sayısı

--

12.800.000

14.500.000

(Suriyeli 36.250)

(Suriyeli 11.950)

30.000

600

34.000

2348

--

24.500

2.792

--

2.500

4.000

---

2.250
2.500

158
110

72.000

41.240*

25.000

8.013

7.425

310

3.500

310

4.000

800

Üreme sağlığı hizmeti alan Suriyeli kadın sayısı1
Büyümesi izlenen 0-47 aylık çocuk sayısı1
ÇOCUK KORUMA
Psiko-sosyal yardıma erişimi olan çocuk/ergen sayısı
Özel psiko-sosyal desteğe erişimi olan Suriyeli kız ve erkek
sayısı2
Avukat tarafından temsil edilen çocuk sayısı
Nakdi yardım alan çocuk sayısı
EĞİTİM
İlköğretim ve ortaöğretime devam eden okul çağındaki
çocuk sayısı (6-14 yaş)
Okul öncesi eğitim alan çocuk sayısı (3-5 yaş)
Eğitim verilen öğretmen ve müfettiş sayısı
Materyal desteği alan (eşya ve ekipman) okul sayısı

40.000
9.500

6.000

491

70

20

* Eğitime devam rakamları UNHCR tarafından, kayıt süreçlerine tabi olan 5-17 yaş aralığındaki nüfus baz alınarak hesaplanmıştır.
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Fon Durumu
WASH
(Su, Temizlik
ve Hijyen)

Fon Durumu
(Milyon Amerikan Doları)

Suriye

Eğitim

Çocuk
Koruma

Sağlık

Beslenme

Gıda Dışı
Temel
İhtiyaçlar

Toplam *

Gereken

80.50

81.02

25.00

20.47

15.20

222.19

Fonlanan

11.77

17.66

4.27

13.80

2.68

53.96

Gereken

92.17

44.76

22.09

7.68

3.82

170.52

Fonlanan

22.15

20.07

18.37

1.27

61.99

Gereken

90.10

87.85

35.49

26.58

5.00

5.00

250.02

Fonlanan

21.18

37.82

18.34

14.40

2.53

0.33

94.59

Gereken

67.38

20.60

6.28

11.18

105.45

Fonlanan

7.39

6.44

3.08

3.80

20.71

Gereken

37.25

17.65

10.07

64.96

Fonlanan

10.72

4.60

4.41

20.58

Gereken

4.00

3.26

8.82

16.08

Fonlanan

2.76

1.78

1.70

6.24

1.20

1.20

1.20

0.03

0.07

Ürdün
Lübnan

Fonlanan
Oran
%24.3
%36.4
%37.8

Irak
Türkiye
Mısır
Gereken

1.20

Fonlanan

0.61

MENA

1.20

%19.6
%31.7
%38.8

6.00
0.71

Gereken

331.36

276.68

110.95

86.00

25.22

5.00

835.21

Fonlanan

63.10

95.47

50.47

38.17

6.48

0.33

264.25

Fark

268.26

181.21

60.48

47.83

18.74

4.67

570.96

19.0%

34.5%

45.5%

44.4%

25.7%

6.6%

31.6%

Toplam

%11.8
%31.6

Fonlanan
Oran

Gelecek Durum Raporu Tarihi: 17 Temmuz 2014
UNICEF Suriye Krizi: http://childrenofsyria.info/
UNICEF Suriye Krizi Facebook’ta: http://www.facebook.com/unicefmena
UNICEF Suriye ve Suriyeli Mülteciler, Çocuklar için İnsani Yardım Çağrısı: http://www.unicef.org/appeals/index.html

Daha fazla bilgi için:
Geoff Wiffin
Suriye Krizi Acil Durum Koordinatörü
UNICEF MENA Bölgesi Ofisi
Tel: +962 (0) 79 6835058 gwiffin@unicef.org
Simon Ingram
İletişim Bölge Şefi
UNICEF MENA Bölgesi Ofisi
Tel: + 962 (0) 79 5904740
singram@unicef.org
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