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 األشخاص يف املواقع التي يصعب
الوصول إليها

4.88مليون

 األشخاص املحتاجون
إىل املساعدة

13.5مليون

املقدمة

االنجازات الرئيسية

 ال يزال النزاع يف سوريا، الذي يدخل اآلن عامه السادس، يلحق خسائر فادحة بحياة

 الشعب السوري ويتسبب يف أزمة إنسانية وأزمة حامية غري مسبوقة: يحتاج حوايل

 13.5 مليون شخص اآلن إىل املساعدة اإلنسانية والحامية، مبا يف ذلك 6 ماليني طفل.

 وقد اضطر نصف سكان ما قبل األزمة يف البالد إىل الفرار من ديارهم، وأصبح حوايل

 ثلث ما تبقى من السكان نازحني اآلن داخل سوريا ويسعى أكرث من 4.8 مليون شخص

إىل طلب اللجوء يف الدول املجاورة وما وراءها.

 خالل األشهر الستة األوىل من عام 2016، قام الرشكاء يف املجال اإلنساين، مبا يف ذلك

 وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية التي تعمل معاً من

 محاور متعددة )سوريا وتركيا واألردن ولبنان والعراق( يف إطار املنهج املتكامل

 بتقديم املساعدة اإلنسانية وخدمات الحامية ،)WoS( لالستجابة االنسانية يف سوريا

 ملاليني الناس يف جميع أنحاء البالد كل شهر. وعىل الرغم من أن ضخامة االحتياجات

 تفوق حجم االستجابة، فإنه ال يزال مذهالً. خالل الفرتة من 1 يناير/كانون الثاين إىل 30

 يونيو/حزيران 2016 وحدها، ومن خالل مزيج من الطرائق العادية وعرب خطوط النزاع

وعرب الحدود، نجح الرشكاء يف املجال اإلنساين يف تحقيق ما ييل، من بني جملة أمور:

• الوصول إىل 5.7 مليون شخص كل شهر يف املتوسط لتقديم املساعدات الغذائية

• توفري املساعدة املبارشة، مثل لوازم تنقية املياه ومستلزمات النظافة، واألدوات  

  املنزلية وفصل الشتاء األساسية لنحو 4.2 مليون شخص

• توفري إمدادات وخدمات املياه والرصف الصحي، مبا يف ذلك املياه، بشكل تراكمي

 ألكرث من 8 مليون شخص من خالل نقل املياه بالشاحنات )1.6 مليون 

 شخص(،وتنقية املياه عىل مستوى األرسة )1.3 مليون شخص(، والبنية التحتية للمياه

والرصف الصحي يف حاالت الطوارئ )600,000 شخص(

 األطفال املحتاجون
إىل املساعدة

6مليون

 عدد األشخاص الذين يعانون
من انعدام األمن الغذايئ

6.7مليون
 زاد بنسبة 6٪، من 6.3 مليون يف

 سبتمرب 2015

املساعدة املقدمة إىل املواقع التي يصعب الوصول إليهااملساعدة املقدمة إىل املواقع املحارصة
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 األشخاص يف املواقع
املحارصة

0.59مليون

 ونظراً الستمرار النزاع والقيود املفروضة عىل الوصول، والركود االقتصادي الذي ال يزال

 متفاقامً، من بني عوامل أخرى، ال يزال املشهد اإلنساين الكاريث بالفعل آخذاً يف التدهور.

 ومنذ يناير/كانون الثاين، انضم أكرث من 900,000 شخص - أي مبعدل 5,000 يومياً - إىل

 مصاف النازحني حديثاً وارتفع عدد غري القادرين عىل الحصول عىل املواد الغذائية

األساسية الالزمة لتلبية احتياجاتهم من 6.3 مليون إىل 6.7 مليون )6 يف املئة(.

• دعم أو تنفيذ 7 مليون عملية طبية، وتقديم أكرث من 7 مليون دورة عالجية

• إطالق حملة تحصني معجلة متعددة املستضدات - وهي الحملة الوطنية األوىل منذ

 بداية األزمة. من بني 1.8 مليون طفل مستهدف خالل املرحلة األوىل، تم 

 الوصول بنجاح إىل 1.3 مليون طفل )74٪( من داخل سوريا ومن خالل الدعم

عرب الحدود من تركيا

• توفري فرصة االلتحاق بالربامج التعليمية ألكرث من مليون طفل

• فحص 450,000 طفل دون سن الخامسة ملعرفة ما إذا كانوا يعانون من سوء

التغذية الحاد 

• دعم أكرث من 1.5 مليون شخص للوصول إىل البنية التحتية األساسية واالجتامعية،

والخدمات، و / أو سبل العيش 

 والجدير بالذكر أن األشهر الستة األوىل من عام 2016 شهدت أيضاً زيادة حادة يف

 مستوى املساعدة التي وصلت إىل الناس الذين يعيشون يف املواقع املحارصة والتي

 يصعب الوصول إليها. وألول مرة منذ بداية األزمة، تم الوصول إىل جميع املواقع



الثغرات الرئيسية

 عىل الرغم من الجهود املتواصلة التي يبذلها املجتمع اإلنساين لتقديم املساعدة

 للمحتاجني يف جميع أنحاء سوريا، ال تزال هناك ثغرات حرجة. ال تزال 125 ناحية من

 أصل 272 ناحية يف سوريا تعاين من نقص الخدمات، وهناك 17 ناحية مل يتيرس الوصول

 إليها عىل اإلطالق يف عام 2016. ويف الوقت نفسه، يعيش 1.7 مليون نازح اآلن يف

 مخيامت ومستوطنات مرتجلة ومراكز جامعية، ويرتكز مئات اآلالف عىل الحدود

 السورية ولديهم احتياجات إنسانية ونقاط ضعف متزايدة. وهناك حاجة إىل توسيع

 نطاق تقديم الخدمات يف املراكز السكانية الكبرية واملناطق التي تستضيف أعداداً كبرية

 وتجمعات النازحني. وباإلضافة إىل ذلك، يتطلب القتال املتصاعد يف حلب - ثاين أكرب

 مركز حرضي يف سوريا - منذ أواخر يناير/كانون الثاين توسيع نطاق االستجابة يف حاالت

 الطوارئ، يف حني أن تصاعد األعامل العدائية يخلق قيوداً شديدة عىل الوصول ويجرب

الجهات الفاعلة اإلنسانية عىل تعليق الخدمات اليومية و / أو تعديل طرائق التسليم.

متويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2016

THE WAY FORWARD

 يف األشهر الستة املقبلة، سوف تشمل األولويات الرئيسية الشاملة للمجتمع اإلنساين ما

 ييل: )1( استمرار تقديم املساعدات اإلنسانية املنقذة للحياة والالزمة إلدامة الحياة إىل

 جميع األشخاص املحتاجني، وخاصة يف املناطق املترضرة من النزاع، وزيادتها كلام كان

 ذلك ممكناً. )2( الدعوة املستمرة إىل رفع جميع الحصارات والوصول إىل املناطق

 املحارصة واملفروض عليها حصار عسكري، وغريها من املناطق التي يصعب الوصول

 إليها، واالستجابة لالحتياجات الهائلة فيها، فضالً عن االستجابة لالحتياجات الناجمة عن

 األزمة يف حلب. )3( العمل بالتعاون الوثيق مع الرشكاء يف املجال اإلنساين يف املنطقة

 لتلبية االحتياجات ومعالجة نقاط الضعف املتزايدة بني النازحني وطالبي اللجوء عند

 الحدود السورية، حيث تكون األحوال املعيشية بائسة يف كثري من األحيان. )4( توسيع

 نطاق تقديم الخدمات يف املواقع ذات األولوية، ال سيام فيام يتعلق بالصحة )استكامل

 حملة التحصني واالستجابة الحتياجات الطوارئ الطبية( ودعم نظم إمدادات املياه. )5(

 توفري املساعدة والحامية لنحو 6 ماليني طفل يعيشون تحت وطأة النزاع والنزوح يف

 سوريا، مبا يف ذلك من خالل دعم حملة العودة إىل التعلم؛ )6( تقديم املساعدة إىل

 املجموعات السكانية املتزايدة وغري القادرة عىل الحصول عىل مواد التدفئة واملأوى

 املالئم خالل أشهر الشتاء الباردة. )7( مواصلة الجهود للحفاظ عىل واستئناف الوصول

 إىل سبل العيش، ومضاعفة الجهود لدعم موسم الزراعة الشتوية املقبل. وحيث أن

 املستوى العام للنزاع قد بدأ يتصاعد اآلن يف جميع أنحاء البالد، فإن تعزيز جهود

التأهب رضوري أيضاً.

الدوافع واالحتياجات واألرقام الرئيسية

45٠,٠٠٠ الجئ فلسطيني،
95 يف املئة منهم بحاجة

 مستمرة إىل املساعدات اإلنسانية 

 ١.5 مليون شخص يتعايشون مع

اإلعاقة

 9٠٠,٠٠٠ حالة نزوح جديدة

 - 5,٠٠٠ يومياً يف املتوسط - منذ يناير/كانون

الثاين 2016

٢.١ مليون طفل )ما يقرب من 40 يف املئة( 
 غري ملتحقني باملدارس، 

 مام يزيد من التعرض ملخاطر عاملة األطفال، 

 والزواج املبكر و / أو القرسي، 

والتجنيد من قبل الجامعات املسلحة

 أكرث من نصف مرافق الرعاية الصحية العامة
إما مغلقة أو تعمل بشكل جزيئ فقط

 قُتل ما يزيد عن ٢5٠,٠٠٠ شخص

 وأُصيب أكرث من ١.٢ مليون بجروح منذ

بداية النزاع

 وبحلول يونيو/حزيران ٢٠١٦، تم تسجيل
 أكرث من 4.8 مليون سوري كأشخاص

 مشمولني باالهتامم يف البلدان املضيفة،
خاصة يف املنطقة

 3/٢ من السكان يفتقرون إىل إمكانية

الوصول املستمر إىل املياه املأمونة

%95

املتطلبات
٪٣٣.٤٪٦٦.٦ ٣٫٢ مليار دوالر

إج�يل الفجوة

* الرقم ال يشمل مبلغ إضايف قدره ٦٣,٩ مليون دوالر أمري	 (٢٪)

يف التمويل لرشكاء خطة االستجابة االنسانية، والذي سيتم رصده يف

خطة االستجابة االنسانية 

�ويل متاح (خطة االستجابة االنسانية)*



www.unocha.org/syria ملزيد من املعلومات عن خطة االستجابة اإلنسانية  لعام 2015، يرجى زيارة

اإلنجازات ومتويل القطاعات

* أعداد األشخاص الذين تم الوصول إليهم مقابل أهداف القطاع ال تتطابق دامئاً مع النسبة املئوية للتمويل، ويرجع ذلك إىل أن األهداف عادة ما تشري إىل السكان املحتاجني إىل مجموعة من الخدمات، يف كثري من األحيان بطريقة مستدامة، وعىل هذا األساس

يتم احتساب متطلبات التمويل، يف حني أن الوصول قد يشري إىل املستفيدين الذين تلقوا خدمة واحدة عىل األقل خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. ولذلك، فإن التمويل املحدود قد ميّكن القطاعات من تقديم مساعدة جزئية لنسبة كبرية من املستهدفني. 

** تقوم القطاعات الحيوية »التمكينية« أيضاً بتسهيل وتعزيز العمل املضطلع به والذي تنفذه أي قطاعات إنسانية أخرى. والجدير بالذكر أنه يف وقت كتابة هذا التقرير، كان قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ يعاين من نقص يف التمويل يبلغ 100٪، وال يزال

قطاع الخدمات اللوجستية يعاين من نقص يف التمويل بنسبة 50٪، وال يزال قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة يعاين من نقص يف التمويل بنسبة ٪75. 
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  نسبة فجوة التمويل* 
 التمويل**

األشخاص الذين
متت تغطيتهم

األشخاص
املستهدفون

5.7 مليون

2.4 مليون

5.3 مليون

3.1 مليون

8.7 مليون

12.1 مليون

6.5 مليون

9.2 مليون

13.5 مليون

11.5 مليون

1.1 مليون

0.16 مليون

4.2 مليون

1.8 مليون

6.4 مليون

0.92 مليون

16.4 مليون

0.93 مليون

1.5 مليون

2.2 مليون***

7.3 مليون***

4.6 مليون

1.2 مليون

5.3 مليون

1.9 مليون

7.5 مليون

4.3 مليون

14.7 مليون

3.2 مليون

3.6 مليون

10.9 مليون

13 مليون
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٪87
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٪65
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مجموع املتطلبات
200 مليون دوالر

حالة التمويل الحالية
77.2 مليون دوالر

مجموع املتطلبات
525 مليون دوالر

حالة التمويل الحالية
57.7 مليون دوالر

مجموع املتطلبات
51 مليون دوالر

حالة التمويل الحالية
8 مليون دوالر 

مجموع املتطلبات
1.24 مليار دوالر 

حالة التمويل الحالية
518 مليون دوالر 

مجموع املتطلبات
252 مليون دوالر 

حالة التمويل الحالية
33.5 مليون دوالر

مجموع املتطلبات
25.5 مليون دوالر

حالة التمويل الحالية
2 مليون دوالر 

مجموع املتطلبات
148.5 مليون دوالر

حالة التمويل الحالية
51.2 مليون دوالر

مجموع املتطلبات
236 مليون دوالر 

حالة التمويل الحالية
47.2 مليون دوالر

مجموع املتطلبات
441 مليون دوالر 

حالة التمويل الحالية
74.5 مليون دوالر

املصدر خدمة التتبع املايل (FTS)املطلوب مقابل املتلقى حتى تاريخه )مليون دوالر أمرييك(


