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المأوى

المواد غير الغذائية

اإلستجابة عبر الحدود – معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

(2016حزيران - للفترة ما بين كانون الثاني2016 آب 08تم إقراره في )

لمحة عامة عن الوضع
 مع مالحظة وجود استثناء بانخفاض كبير في القتال خالل األشهر من شباط حتى 2016الدولة اإلسالمية و الحكومة السورية خالل معظم النصف األول من عام , استمرالقتال بين كل مجموعات المعارضة المسلحة غير الحكومية

فيما بعد حصلت زيادة طفيفة بأعمال العنف في كل من المناطق صعبة الوصول و المناطق . وذلك بوساطة كل من وساطة مجموعة الدعم الدولية لسوريا و مجموعة العمل اإلنسانية" وقف األعمال العدائية"نيسان وذلك بسبب اتفاقية 

الجدير بالذكر في شهر حزيران عندما أطلقت الحكومة السورية و حلفائها هجمات جديدة على آخر طريق متبق . وقد شهدت البرامج اإلنسانية زيادة كبيرة في المعوقات في معظم أنحاء سوريا, المحاصرة خالل شهري أيار و حزيران

تمكنت الحكومة السورية و حلفائها من االستيالء على مساحات زراعية واسعة في جنوب , كما أنه في مكان آخر في ريف دمشق. لالمدادت في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المعارضة المسلحة غير الحكومية في حلب

وقد انهارت بسرعة بسبب كثرة الهجمات , قد تم بوساطة مختلف أطراف الصراع" اتفاق األربع بلدات"خالل شهر نيسان . مما زاد الضغط على العديد من التجمعات السكانية المحاصرة التابعة لسيطرة المعارضة, الغوطة الشرقية

منذ منتصف حزيران لم تستطع منظمات األمم المتحدة و الهالل األحمر السوري الوصول للتجمعات السكانية الضعيفة . الجوية التي شنتها الحكومة السورية و حلفائها على العديد من البلدات و المدن األساسية التي وقعت في اإلتفاق

. مما أدى إلى إنخفاض حاد في الظروف المعيشية و زيادة هائلة في اإلحتياجات واألسعار على السلعة األساسية, الواقعة في المناطق المحاصرة في ريف دمشق

 من هذه الشاحنات تم إدخالها من باب الهوىـ فيما 2,296 شاحنة، و 2,586إلى الجمهورية العربية السورية، حيث تتكون من  ( من باب الهوى50 من باب السالم و25) شحنة من تركيا 75قامت األمم المتحدة وشركائها بإرسال 

.  الباقية عن طريق باب السالم290إدخلت الـ 

. وكانت في هذه الفترة المعابر الحدودية المذكورة أعاله، في الخدمة وتعمل بشكل جيد، حيث لم يعترض أي شيء أي من شحنات األمم المتحدة أو أيا من الشحنات التجارية

 شخصا، 234و5,763، ومساعدات غذائية لجوالي ( شهورمن أجل المرافق الطبية3تضمنت اللقاحات ومواد طبية مستهلكة تكفي لمدة ) شخصا 11,318,637تضمنت المساعدات التي تم شحنها لداخل سوريا مستلزمات طبية لـ 

إدلب، حلب، حماة، حمص، الالذقية، ) شخصا في ستة محافظات سورية هي 40,250 شخصا، ومواد تعليمية لـ 180,789 شخصا، ومستلزمات مياه وإصحاح ونظافة ألكثر من 389,648ومواد غير غذائية ومستلزمات مأوى لـ 

.ووصل العدد األعلى للمستفيدين في محافظتي حلب وإدلب. (ودير الزور

.2016ال يزال معبر كوباني مغلقا في وجه المساعدات اإلنسانية والكوادر اإلنسانية منذ شباط 

.2التكملة في الصفحة ................................................................................................................................................................................................
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المياه واإلصحاح 

والنظافة
   12.10 

الصحة

تغطي األرقام )العدد المستهدف والعدد الذي تم الوصول إليه 

(2016حزيران -الفترة ما بين كانون الثاني
المستهدف بالعمليات عبر الحدود 

من تركيا
 

مخيمات النازحين في محافظات إدلب وحلب والرقة والالذقية وديرالزور

النازحون

النازحون في المخيمات

(مليون)عدد األشخاص 

 

 30استنادا على تقديرات فريق مهام النازحين واعتبارا من تاريخ 

. من أجل تقرير مراقبة السكان2016حزيران 

عمليات عبر 

الحدود من تركيا
على مستوى كل سوريا

عدد األشخاص المستهدفين النسبة المئوية لمن تم 

الوصول إليهم

 مخيما289في 

13%

األشخاص 

المحتاجون 
العدد الكلي لألشخاص 

العدد الكلي لألشخاص  المستهدف

الذين تم 

الوصول إليهم

يوجد تزايد في أعداد 

2016النازحين منذ آذار 

مليون 6.18

312,295

قطاع إدارة وتنسيق 

المخيمات
     6.50       3.20 

 مليون هو عدد المستهدفين بشكل شهري من قبل قطاع المواد غير 7.5

  مليون إلى العدد األقصى1.38ويشير العدد . الغذائية وسبل العيش

 لألشخاص الذين تم الوصول إليهم في شهر واحد، حسب نظام رفع

.التقارير في تركيا

      3.56 

      1.38 

      0.34 

20161,2حسب تقرير استعراض اإلحتياجات اإلنسانية  0.95      

2016حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية 

حسب قطاعات العمل اإلنساني من تركيا

2016 حزيران CCCM -ISIMMتم أخذ هذه المعلومات من 

إحصائيات أساسية
األشخاص المحتاجين والعمليات عبر الحدود

مليون 13.5

األشخاص المحتاجين

 

  هم2016من األشخاص المحتاجين في سوريا من تاريخ  8.7

.في حاجة ملحة لمساعدات من قبل القطاعات المتعددة

  مليون يعيشون في مناطق صعبة الوصول، ما4.6وما يقدر بـ 

. مليونا في المناطق المحاصرة0.49يتضمن 

العدد التقديري لألشخاص 
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المأوى التعليم الحماية التغذية إدارة و تنسيق المخيمات
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!☶
"] معبر حدودي - مفتوح

"] معبر حدودي - مفتوح بشكل متقطع أو محدود

"] معبر حدودي - مغلق

حدود دولية

حدود المحافظة

معابر حدودية  من تركيا بحسب قراري
مجل  األمن رقم                   
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! منطقة تديرها قوات األمم المتحدة
لفض اإلشتباك 



م

فيما يلي الفجوات األساسية في مواقع النازحين حسب مصفوفة مراقبة مواقع 

% 41: 2016النازحين لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات اعتبارا من حزيران 

% 17إزالة نفايات، % 20إصحاح، % 21مأوى، % 38مواد غير غذائية، 

كما يبقى قطاعي الصحة والتعليم من أقل القطاعات التي . مياه% 16غذاء، و 

.يتم تغطيتها

الفجوات

يتم جمع البيانات من قبل أعضاء القطاع الذين يقدمون الخدمات في مخيمات النازحين بينما تقدم المعلومات الخاصة بهؤالء النازحين من قبل جميع العاملين 

للمزيد من التفاصيل والمعلومات التواصل على عناوين البريد . اإلنسانيين ممن ينفذون عمليات عبر الحدود ويتم تداول البيانات من قبل قطاع إدارة وتنسيق المخيمات

ergul@unhcr.org  و hayo@unhcr.org, sean.mc-girk@acted.org: اإللكتروني

غير متوفر 55%

الذين تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدفون 

نسبة أمكان تواجد النازحين التي تضمن في التقارير تحسنا في البنى التحتية 

للمخيمات لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات

الذين تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدفون 

يعمل أعضاء قطاع إدارة وتنسيق المخيمات على إنشاء مراكز استقبال للنازحين 

استجابة ألي حركة نزوح متوقعة من اجل التعامل مع الوافدين الجدد ومساعدتهم 

.من خالل المساعدات المؤقتة حتى يتم تحديد حلول أكثر استمرارية

يقوم قطاع إدارة وتنسيق المخيمات بالتنبيه على الفجوات المتواجدة في قطاع 

تقديم الخدمات في مخيمات النازحين وأماكن تواجد النازحين بشكل شهري من 

. خالل تحليل للفجوات شهري للقطاعات المتعددة

 نازحا 323,544، قام القطاع بتقدير عدد يقدر بـ 2016واعتبارا من حزيران 

من % 84كما استطاع أعضاء القطاع تغطية .  موقعا للنازحين289يعيشون في 

من احتياجات إزالة % 80من احتياجات الغذاء و% 83احتياجات المياه و

من احتياجات المأوى % 62من احتياجات اإلصحاح و% 79النفايات، و

كما يقوم القطاع بتعقب . من احتياجات المواد غير الغذائية% 59باإلضافة إلى 

وقام القطاع . حركات النزوح لمحافظات حلب وإدلب وحماة وحمص والالذقية

 نازحا في 947,231 بتعقب تحركات نزوح 2016اعتبارا من تاريخ حزيران 

.  تجمعا سكانيا مختلفا في الشمال السوري471

الخطة
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370,242 500,000

الذين تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدف 

947,231 3,200,000

ويسعى . يستمر قطاع غدارة وتنسيق المخيمات بالقيام بالتنسيق لمساعدات إنقاذ األرواح للقطاعات المتعددة في مواقع تواجد النازحين ما يتضمن المخيمات الرسمية وغير الرسمية ومراكز اإليواء الجماعية ومراكز اإليواء المؤقتة ومراكز استقبال النازحين

كما يستمر القطاع بتقديم آخر التطورات عن حركات . القطاع للتأكد من أن المساعدات تقدم على شكل منظومة واحدة ودفعة واحدة، بالتوافق مع المعايير الدنيا التي تصل جميع أفراد المجتمع مع التركيز اإلضافي على المجموعات واألفراد المستضعفين

.النزوح للمجتمع اإلنساني

عدد األشخاص النازحين المميزين من قبل قطاع إدارة وتنسيق المخيمات

أولويات القطاع

المؤشرات األساسية اإلحتياجات اإلستجابة
عدد النازحين في أماكن تواجد النازحين ممن تقدم لهم مساعدات إنقاذ األرواح يحتاج أغلب من وصلوا حديثا لمواقع تواجد الالجئين لإلحتياجات األساسية 

المياه، مجموعات النظافة، الطعام : وأغلب مساعدات إنقاذ األرواح، مثل

والمأوى خالل الفترة األولى لقدوم  (الوجبات الجاهزة لألكل بشكل خاص)

كما ورد في التقارير بأن المراحيض هي من أهم اإلحتياجات التي . النازحين

تظهر في أماكن تواجد النازحين في إدلب، حيث ال يزال يتوافد الالجئون من 

يقوم شركاء إدارة وتنسيق المخيمات بتحديث . شمال ريف حلب ومناطق منبج

األرقام، واإلحتياجات، والمواقع، للوافدين الجدد، ويقومون بتقديم نشاطات 

القطاعات المتعددة في هذه المناطق، ما يتضمن الغذاء، المواد غير الغذائية، 

.المياه والنظافة واإلصحاح والحماية والمأوى والتعليم

اإلستجابة عبر الحدود – معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

(2016حزيران - للفترة ما بين كانون الثاني2016 آب 08تم إقراره في )

2016أهداف خطة اإلستجابة اإلنسانية اإلستراتيجية للعام 

.95 مليون

2016إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

6.50 مليون 3.20 30%
األشخاص المحتاجون

على )مجمل العدد المستهدف لألشخاص 

(مستوى كل سوريا

العدد الذي تم الوصول إليه من خالل 

العمليات عبر الحدود من تركيا

النسبة المئوية لمن تم الوصول إليهم من 

مجمل المستهدف

.دعم عمليات إنقاذ األرواح ورفع المعاناة، باإلضافة إلى زيادة سبل الوصول من أجل اإلستجابة اإلنسانية لألشخاص المستضعفين وذوي اإلحتياجات الخاصة

تعزيز الحماية والترويج إلحترام القانون الدولي، والقانون اإلنساني الدولي، وقانون حقوق اإلنسان من خالل مساعدات وخدمات ومناصرة  تلتزم بالمبادئ 

.والمعايير

دعم اإلستمرارية واإلستدامة للمجتمعات المحلية واألسر واألفراد، ضمن اإلستجابة اإلنسانية من خالل حماية واستعادة سبل العيش، وتوفير الوصول للخدمات 

.األساسية باإلضافة إلى إعادة تأهيل البنى اإلجتماعية واإلقتصادية

 منظمة غير حكومية محلية ما يتضمن المنظمات السورية والتركية وممثلين آخرين 100 منظمة غير حكومية وما يفوق 51 حمولة شاحنات للمستلزمات اإلنسانية من 5,171قام الهالل األحمر التركي في الفترة ذاتها بتسهيل عبور 

. باإستخدام خم  معابر حدودية على طول الحدود السورية التركية (أمريكي $ 135,458,754) مليون ليرة تركية 392,830,389بقيمة مجملها ما يقارب 

على المواد غير الغذائية، % 38,9 مليون دوالر أمريكي على األمن الغذائي وسبل العيش، 135,5من المبلغ % 40.30وتم إنفاق .  مليون135,5تم تقدير قيمة المواد التي تم شحنها في هذه الفترة حسب الهالل األحمر التركي بـ 

.للقطاع اللوجيستي% 0.01لقطاع التعليم، و% 1.99لقطاع المياه واإلصحاح والنظافة، % 5.74لقطاع المأوى، % 6.03 على قطاع الصحة، 7.02%

 ناحية تم الوصول إليها بشكل مستمر 42 ناحية من تركيا حوالي 154  قد تم الوصول إلى 2016 من شهر كانون الثاني وحتى حزيران 4Wsوفقا لبيانات استجابة القطاعات  

1تكملة الصفحة . ………………………………………………………………………………………………………………لمحة عامة عن الوضع

إدارة وتنسيق المخيمات

1

2

3

74%

30%
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الفجوات الخطة

من تم الوصول إليهم المستهدف من األفراد

من تم الوصول إليهم المستهدف من األفراد

8,437

اإلحتياجات

6,160

للمزيد من . األهداف في المؤشرين األولين هما ذاتهما في تقرير مراقبة السكان، والهدف للمؤشر  الثالث كان قد تمت مراجعته ليطابق هدف منهجية كل سوريا

hjohnson@unicef.org (IMO): المعلومات، الرجاء التواصل على

1.38 مليون

األمن الغذائي وسبل العيش

18%

الذين تم الوصول إليهم

632,607 4,300,000
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الفجوات الخطة

عدد األشخاص ممن تمت مساعدتهم ضمن استجابة الطوارئ بالوجبات 

الجاهزة لألكل والوجبات المطبوخة والمساعدات النقدية للطوارئ في الربع 

.الحالي

عدد المستفيدين ممن تلقوا مدخالت سبل العيش مثل المواد الزراعية 

والماشية أو مدخالت أخرى خالل الربع الحالي

(األفراد)المستهدف 

الذين تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدف 

العدد الذي تم الوصول إليه من خالل 

العمليات عبر الحدود من تركيا

أولويات القطاع
.يعتبر الهدف األساسي لقطاع األمن الغذائي وسبل العيش تلبية اإلحتياجات الملحة لألشخاص المحتاجين في سوريا بزيادة سبل الوصول للطعام، وتقديم سبل العيش والمساعدات الزراعية

المؤشرات األساسية اإلحتياجات اإلستجابة
 مليون 7.5استهدف قطاع األمن الغذائي وسبل العيش على مستوى كل سوريا 

 مليون شخصا غير آمنين غذائيا في سوريا بشكل 8.7شخصا من أصل 

 كيلو كالوري في 1,600شهري بحد أدنى من نقل السعرات الحرارية يبلغ 

وعالوة على هذا، يستهدف القطاع . اليوم الواحد من خالل طرق عدة مختلفة

 مليون شخصا بسبل العيش والمساعدات الزراعية من أجل دعم اإلقتصاد 4.3

.المحلي والمساعدة على التخلص من اإلعتماد على المساعدات

بمعدل شهري وفي هذا الربع، قام الشركاء في القطاع بالوصول إلى 

 شخصا 1,019,006 شخصا وإعطائهم سالت غذائية، بينما استلم 1,249,372

وبشكل تجميعي، قام الشركاء للعمليات عبر الحدود بالوصول لـ . الخبز والطحين

 3,057,019 شخصا بالسالت الغذائية والوجبات الجاهزة لألكل و3,748,117

وتركزت المساعدات من الشركاء . شخصا بالطحين والخبز خالل السنة

المتواجدين في تركيا بشكل أساسي على محافظات إدلب وتم أيضا القيام بنشاطات 

في محافظات الحسكة والرقة ودمشق ودرعا ودير الزور وحماة وحمص والالذقية 

.والقنيطرة وريف دمشق

النسبة المئوية لمن تم الوصول إليهم من 

مجمل المستهدف

الذين تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدف 
للمزيد . من قبل ثالثين شريكا لقطاع األمن الغذائي وسبل العيش تقريبا (للشركاء المتواجدين في تركيا فقط) 2016آذار -تغطي فترة التقارير الفترة من كانون الثاني

info.syria@foodsecuritycluster.net: من المعلومات، الرجاء التواصل على

بينما يعمل القطاع على رفع سوية المساعدات، تظهر تحديات انعدام األمن 

وسبل الوصول لتعيق تسليم المساعدات مما يؤدي إلى فجوات تتعلق بالمناطق 

.الجغرافية، في الرقة وفي دير الزور وحماة باإلضافة إلى المناطق المحاصرة

 شخصا 1,295,960خطط شركاء القطاع بالنسبة لشهر نيسات إلستهداف 

وسيستمر دعم النازحين .  شخصا بدعم سبل العيش80,341بالسالت الغذائية و 

الحالي للربع التالي بإستخدام كل من التمويل اإلنساني والتمويل غير التمويل 

كما قام شركاء القطاع بتحديد أولويات قطاع سبل . اإلنساني من المصادر األخرى

.العيش من أجل ورقة التخصيص المعيارية القادمة

1,131,999 1,200,000

8.70 مليون 7.50
األشخاص المحتاجون

على )مجمل العدد المستهدف لألشخاص 

(مستوى كل سوريا

1,220,654 7,500,000

معدل عدد األشخاص ممن يستلمون المساعدات بمعدل شهري والنسبة 

المئوية للمخطط له من خالل عدة آليات، ما يتضمن المساعدات العينية مثل 

السالت الغذائية وطحين القمح والخبز والنقود وقسائم الشراء وبرامج 

.المساعدات الغذائية المكملة

2016إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

اإلستجابة عبر الحدود – معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

(2016حزيران - للفترة ما بين كانون الثاني2016 آب 08تم إقراره في )

التعليم
2016إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

اإلستجابة
تعتبر سبل الوصول اآلمنة للمدار  والمساحات التعليمية من أكثر ما يثير 

القلق، وخصوصا مع ازدياد استهداف المرافق التعليمية في األشهرة العدة 

 هجوما على المرافق التعليمية والموظفين 28حيث تم توثيق . الماضية

التعليميين منذ بداية شهر أيار، في كل من محافظتي إدلب وحلب بشكل 

ويحتاج قطاع التعليم لتضمين إعادة تأهيل الصفوف المدرسية، وتقديم . أساسي

مواد التعليم والتعلم، ودفع الحوافز للمعلمين والموظفين التعليميين اآلخرين، 

ودعم نشاطات الدعم النفسي واإلجتماعي، وتقديم تدريبات تطوير قدرات 

.المعلمين والموظفين التعليميين حسب معايير التعليم الدنيا في حاالت الطوارئ

 محافظة مع تركيز 11 شريكا بتنفيذ عدد من النشاطات التعليمية في 38قام 

 مستفيد 50,793تم دعم . المساعدة بشكل أساسي على محافظتي حلب وإدلب

. بتوفير سبل وصول للتعليم لهم من خالل إعادة تأهيل المدار  والمراكز التعليمية

.  طفال ومراهقا225,589كما تم تقديم كتب مدرسية ومستلزمات مدرسية لـ 

 طفال ومراهقا استفادوا من برامج تعلم ذاتي 49,066بالإلضافة إلى أن 

. من الكادر التعليمي8,437وأخيرا تم تقديم الحوافز لـ . ومهارات حياتية

المؤشرات األساسية

69,051 626,810

أولويات القطاع

 ممن هم 17-5عدد األطفال من الفتيات والفتيان في الفترة العمرية مابين 

ضمن التعليم غير الرسمي

كما يتم . (فرق المهام، ومجموعات العمل)يهدف قطاع التعليم لتعزيز التنسيق ومشاركة المعلومات بين الشركاء في قطاع التعليم، من خالل تعزيز أدوات إدارة المعلومات الحالية باإلضافة إلى انشاء آليات تنسيق مخصصة مثل 

ويستمر القطاع بدعم واستقبال . العمل على مبادرات المناصرة مثل التأكد من أن المساحات التعليمية آمنة حتى أثناء أوقات النزاعات، باإلضافة إلى أن خطة من أجل بناء قدرات الشركاء في القطاع التعليمي هي تحت التطوير حاليا

.الطلبات الخاصة من الشركاء من أجل تعزيز اإلستجابة

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات 

عبر الحدود
النسبة المئوية من المستهدفين

7%5.70 مليون4.60 .34 million

مجمل العدد المستهدف لألشخاص 

(whole of Syria)

million

األشخاص المحتاجون

الكادر التعليمي ممن استلم الرواتب أو الحوافز

سبب الوضع األمني عدة تأخيرات أو تعليق للبرامج، ما منع الشركاء 

حيث سببت الضربات . التعليميين من تقديم الدعم المستمر للمرافق التعليمية

. الجوية اضطرابات في العملية التعليمية لألطفال

وال تزال القدرة على اإلستجابة لمزيج النازحين الكبير يشكل مشكلة كبيرة، 

حيث يمتلك الشركاء سبل وصول محدودة للموارد الالزمة لرفع سوية القدرة 

ويعتبر عدم توفير شهادات للطالب في المناطق خارج سيطرة الحكومة . هذه

. فجوة بالغة الجدية

ال يزال قطاع التعليم يزاول القيام بالنشاطات التي تهدف لترويج تعليم مساوي 

وذو نوعية جيدة وفرص تعليم تنطبق عليها نف  الشروط في بيئة محمية وآمنة 

لألطفال والشباب المتضررين من النزاع، بالرغم من سياق التنفيذ البالغ في 

ويبحث الشركاء مضاعفة وقع الموارد الحالية وخصوصا في مدينة . الصعوبة

يتم التركيز أيضا على المناصرة ضد استهداف . حلب بعد قطع سبل الوصول إليها

المرافق التعليمية من قبل القطاع والشركاء، وسيتم اإلستمرار في العمل على هذا 

.حتى تمضي األمور قدما

من تم الوصول إليهم المستهدف من األفراد

عدد العاملين في المجال التعليمي من اإلناث والذكور ممن هم مدربون على 

السياسات، والتخطيط وجمع البيانات والتنسيق القطاعي ومعايير التعليم الدنيا 

.في حاالت الطوارئ

1,492 2,090

11%

137%

71%

16%

15%

94%



م

األشخاص المحتاجون
على )مجمل العدد المستهدف لألشخاص 

(مستوى كل سوريا

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات 

عبر الحدود
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع

الخطة
من تم الوصول إليهم (من األطفال)المستهدف 

قد تم تعريف الفجوات المتعلقة بالثالث األشهر في المناطق المحاصرة بالنسبة 

باإلضافة إلى ذلك تم تحديد الثغرات في . المعدات و الوقود, لإلمدادات الطبية

ظهرت الفجوات في تمويل العديد من , تحصين المستشفيات كأولوية

المستشفيات والمرافق الصحية وأصبحت بحاجة إلى الموارد الالزمة لمواصلة 

.تقديم الخدمات في هذه المرافق أولوية

الباقة . HERAMS و 4Wsتتم عملية نقل بيانات إلى نظام أونالين لكل من 

الرئيسة للخدمات الصحية سيتم االنتهاء منها وتنفيذها وذلك من خالل ما تبقى من 

مع اشتداد الصراع و خاصة في حلب تحديث خطة الطوارئ سيكون . العام

مستمرا في حال تم الحصار

عدد المرافق التي تقوم برفع تقارير أسبوعية

90% 90%

اإلحتياجات اإلستجابة
 شخصا في الفترة ما بين كانون الثاني 300,895وصل الشركاء في القطاع إلى 

تم تشخيص الحوامل واألطفال والمرضعات من . 2016حزيران من العام – 

 امرأة حامل ومرضعة 315 طفال تحت الخامسة و1445أجل سوء التغذية منهم 

قام الشركاء أيضا بزيادة التدخالت الوقائية في الستة . تم عالجهم من سوء التغذية

 طفال تحت الخامسة و 70,131أشهر الماضية وتم توزيع مواد التغذية الدقيقة لـ 

باإلضافة إلى القيام بالعديد من التدخالت من أجل .  امرأة حامل ومرضع8,778

زيادة نشاطات تغذية األطفال الصغار والرضع مع التركيز على إدارة التوزيع 

وتم تنفيذ هذه النشاطات في كم من . العشوائي لحليب الرضع اإلصطناعي

.محافظات إدلب وحماة وحمص

مليون 31%

بإستثناء حلب استمر الصراع و , إن اإلنخفاض في مستوى الصراع خفف اإلحتياجات اإلنسانية في بعض المواقع في آذار و بداية نيسان مع وقف إطالق النار. بعد النزوح في محافظتي حلب و درعا في كانون الثاني وشباط

قد تم اعتبار احتمالية حصار حلب و خطة اإلستجابة لها قد أصبح أولوية.بدءا من شهر أيار صاعدا تصاعد الصراع مرة أخرى وتزايدت الهجمات على مرافق المستشفيات. استهداف العاملين في المجال اإلنساني

المؤشرات األساسية اإلحتياجات اإلستجابة
عدد اإلجراء الطبية

3.10

2016إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

مليون

حيث سستركز . يوجد حاجة ملحة لرفع سوية الجهود فيما يخص المناصرة

جهود المناصرة على ثالث نقاط رئيسية، وهي التمويل والحماية والوصول 

توفر الموارد المناسبة لدعم البرامج التي تلبي اإلحتياجات  (1. اإلنساني

. التغذوية للفئات السكانية المتضررة من النزاع بأفضل طريقة فعالة ومؤثرة

أن تتم حماية الفئات السكانية المتضررة من خالل توفير وصول إنساني ذو (2

جاهزية ومستمر للنشاطات التغذوية التي تصب في هدف إنقاذ األرواح والتي 

أن يتوفر الوصول  (3و " عدم إلحاق الضرر"يتم تسليمها بالتوافق مع مبادئ 

اإلنساني للفئات السكانية المتضررة لنوعية فعالة وفي الوقت المناسب من 

.الدعم التغذوي الذي يلبي اإلحتياجات بالطريقة المناسبة

الفجوات الخطة

مليون

أولويات القطاع
باإلضافة إلى زيادة جمع البيانات على الوقت وتحليل الوضع التغذوي . تتضمن أولويات القطاع اإلستجابة للصراع الحالي وزيادة خدمات إنقاذ االرواح والخدمات الوقائية للمناطق األكثر تضررا في شرقي حلب وإدلب وحماة

.لألطفال

العدد الذي تم الوصول إليه من خالل 

العمليات عبر الحدود من تركيا

(األفراد)المستهدف 

عدد النساء الحوامل والمرضعات ممن تم اعطائهن استشارات للتغذية 

لألطفال الصغار والرضع

المؤشرات األساسية

 contact: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع كل من. 2016حزيران – تغطي البيانات المتوفرة الفترة الممتدة من كانون الثاني 

valderramac@who.int and/or Elameinm@who.int (إدارة المعلومات)

(األفراد)المستهدف  : للمزيد من المعلومات. 2016حزيران – البيانات من كانون الثاني 

salqubati@immap.org (IMO), wmadani@unicef.org (NCC

الذين تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدف 

زيادة الكلفة لبرامج تغذية األطفال الصغار والرضع في الطوارئ من خالل 

وسيستمر تشخيص . المرافق الصحية والكوادر على مستوى المجتمع في سوريا

. ومعالجة حاالت سوء التغذية باإلضافة إلى التصعيد لهذه النشاطات عند الحاجة

وسيكون هناك حمالت لتغذية األطفال الصغار والرضع في كل مرحلة من 

كما يوجد خطة واضحة عن القيام بنظام استبيان في . البرنامج في الربع القادم

المناطق ذات المخاطر العالية كي يتدهور وضعها بسبب عوامل معينة مثل 

. المناطق المحاصرة

عدد األطفال تحت سن الخامسة ممن تم فحصهم لوجود سوء التغذية الحاد

التغذية

1.90 16%

من تم الوصول إليهم النسبة المئوية من )المستهدف 

(المرافق

.30 مليون

151,445 133,184

الذين تم الوصول إليهم

الذين تم الوصول إليهم

األشخاص المحتاجون
على )مجمل العدد المستهدف لألشخاص 

(مستوى كل سوريا

النسبة المئوية لمن تم الوصول إليهم من 

مجمل المستهدف

نتج عن الصراع والتمويل والقدرات الالزمة من أجل تنفيذ برامج التغذية 

اإلنقاص من درجات برامج التغذية بالنسبة إلى اإلحتياجات المتواجدة على 

ولهذا تظهر الحاجة إلى زيادة التغطية الجغرافية للبرامج الوقائية . األرض

يتم تجهيز كلفة زيادة الخطة حاليا من قبل . والعالجية مع تزايد اإلحتياجات

.القطاع

726 1,000

97,047 266,368

        ochaturkey@un.org:                                                                                 للمزيد من المعلومات2016 آب 08: تاريخ اإلنشاء

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima                                                                      تقارير القطاعات\قطاعات العمل اإلنساني: المصادر

عدد عمال الصحة المجتمعيين ممن تم تدريبهم على برامج تغذية األطفال 

الصغار والرضع وإداراة حاالت سوء التغذية الحاد على المستوى المجتمعي

اإلستجابة عبر الحدود – معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

(2016حزيران - للفترة ما بين كانون الثاني2016 آب 08تم إقراره في )

الصحة
2016إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

11.50 مليون 11.50

, قد تم تعريف اإلحتياجات األساسية في سيناريو الحصار متضمنا ذلك الوقود

خطة الطوارئ قد تم وضعها . األجهزة و حماية الطواقم, اإلمدادات الطبية

قد تم تخصسص نقل الموارد و ,لإلستجابة لتلك اإلحتياجات التي تم تطويرها

إعادة تموضع اإلمدادات الالزمة و المعدات المخطط لها للتوصيل

قد تم تخصيص نقل الموارد و إعادة ,قد طورت خطة طوارئ لهذه اإلحتياجات

قد تم تخصيص . تموضع اإلمدادات الالزمة و المعدات المخطط لها للتوصيل

تحريك بعض الموارد لعدد من المرافق التي تعاني نقصا من التمويل 

3,693,720 13,000,000

من تم الوصول إليهم المستهدف من األفراد

DPT3عدد األطفال تحت السنة ممن تم تلقيحهم بـ 

غير متوفر غير متوفر

3.56

الفجوات

28%

0%

100%

114%

36%

73%



م

تتضمن الفجوات األساسية نقص عدد المراحيض في المخيمات الحدودية 

وصعوبة الوصول للتجمعات السكانية بجانب مناطق النزاعات العسكرية 

.الفعالة

(من األفراد)المستهدف 

عدد األشخاص الذين استلموا مساعدات المواد غير الغذائية للمياه واإلصحاح 

والنظافة

300,650 4,460,553

1,686,504 5,828,288

من تم الوصول إليهم المستهدف من األفراد lubrano@unhcr.org, yildiz@unhcr.org: للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على

المياه واإلصحاح والنظافة

1.29 مليون

500,000

5.30 مليون

عدد األشخاص الذين تمت تلبية احتياجاتهم من المواد غير الغذائية

المؤشرات األساسية اإلحتياجات اإلستجابة

.19

الفجوات الخطة
من تم الوصول إليهم (من األفراد)المستهدف 

من تم الوصول إليهم

األشخاص المحتاجون

على )مجمل العدد المستهدف لألشخاص 

(مستوى كل سوريا

(whole of Syria)

العدد الذي تم الوصول إليه من خالل 

العمليات عبر الحدود من تركيا

المأوى والمواد غير الغذائية

األشخاص المحتاجون
على )مجمل العدد المستهدف لألشخاص 

(مستوى كل سوريا

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات 

عبر الحدود
النسبة المئوية من المستهدفين

من تم الوصول إليهم

زيادة سبل الوصول لحلول مشاكل المأوى والمواد غير الغذائية من خالل طرق القسائم أو النقود بالتوافق مع . 2. تجديد المخزون اإلحتياطي من أجل اإلستجابة لحركات النزوح. 1: تتلخص أولويات المأوى والمواد غير الغذائية في

.تحسين مساحات المأوى الحالية من خالل إعادة تأهيل والقيام باإلصالحات الصغيرة لألبنية ذات المعايير الثانوية. 3". عدم إلحاق الضرر"مبادئ 

اإلستجابة

مليون

النسبة المئوية لمن تم الوصول إليهم من 

مجمل المستهدف

أولويات القطاع
تتلخص أولويات قطاع المياه واإلصحاح والنظافة في تقديم خدمات المياه واإلصحاح والنظافة في الطوارئ للنازحين حديثا، وإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية في المواقع اإلستراتيجية واإلستمرار بتقديم الخدمات األساسية للنازحين 

.في المخيمات على الحدود وتقليل األخطار المتعلقة باألوبئة المتفشية عن طريق المياه

المؤشرات األساسية اإلحتياجات

مليون

5.30 مليون

أولويات القطاع

من تم الوصول إليهم (من األفراد)المستهدف  : ، وللمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على2016حزيران من العام -تغطي البيانات في هذا التقرير الفترة من كانون الثاني

wash.im.turkey@gmail.com

عدد األشخاص ممن لديهم سبل الوصول ألنظمة المياه والتنقية المدعومة من 

قبل برامج

تسهيل الدعم إلحتياجات المياه واإلصحاح والنظافة ضمن مدينة حلب، ويستمر 

القطاع بمزاولة النشاطات في المستوطنات غير الرسمية للنازحين وبالتجهيز ألي 

ويقوم أيضا بورشات عمل للبنى التحتية الخاصة بالتنقية، . تدفق جديد للنازحين

.باإلضافة لإلستمرار بدعم مشاريع البنى التحتية للمياه وللتنقية الموجودة حاليا

عدد األشخاص المستفيدين من سبل الوصول لمرافق وخدمات إنقاذ الحياة 

والمياه واإلصحاح والنظافة في الطوارئ

تتضمن المشاكل األساسية في قطاع المياه واإلصحاح والنظافة الخدمات 

األساسية للنازحين حديثا في شمالي حلب وغربي إدلب وتقديم الدعم في المياه 

.واإلصحاح والنظافة لسكان مدينة حلب بالرغم من صعوبة الوصول اإلنساني

تتضمن نقاط اإلستجابة األساسية شحن المياه ووضع مراحيض الطوارئ 

. وعمليات توزيع مجموعات النظافة للنازحين حديثا من شمال حلب وغربي إدلب

تتضمن عملية اإلستجابة في مدينة حلب توزيع أقراص أكوا ومجموعات النظافة 

وتم القيام بتقييم مصدر . وإعادة تأهيل اآلبار في األحياء المجاورة وشحن المياه

المعلومات األساسي على مستوى المجتمع، وتقييم األسرة على مستوى الناحية 

.واستبيان البنى التحتية للمياه خالل هذا الربع ويستمر العمل على تحليل البيانات
2,848,437 14,751,693

2016إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

2.40 مليون 1.20 16%

24%
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اإلستجابة عبر الحدود – معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

(2016حزيران - للفترة ما بين كانون الثاني2016 آب 08تم إقراره في )

مليون 7.30 23%

الفجوات الخطة
المستهدف من األفراد

146,000

عدد األشخاص ممن تلقوا مساعدات حلول المأوى الدائمة

عدد األشخاص ممن استلموا مساعدات المأوى في حاالت الطوارئ

من تم الوصول إليهم المستهدف من األفراد

5,300,0001,294,082

من المهم تقديم المزيد من وحدات المأوى ومساحات المأوى المناسبة، 

فالمجتمعات المضيفة هي المقدم األكبر للمأوى للنازحين ولهذا فيجب أن يكون 

وسيساعد هذا أيضا على توفير آليات التأقلم . الدعم موجها بشكل مباشر لهم

ومن المهم التأكيد على . اآلمنة وتحسين معيارية وتوافر مخزون المأوى

.الحاجة للمساعدات للمناطق المحاصرة

يخطط القطاع لإلستمرار بتوزيع المجموعات للوافدين الجدد ومجموعات المأوى 

للطوارئ للنازحين حديثا، وأيضا بتوزيع القسائم حيث يوجد سبيل للوصول 

. لألسواق، وبزيادة الدعم من خالل النقود لإليجار وإعادة تأهيل الوحدات السكنية

وستتركز استجابة الشتاء على توزيع المواد المفردة مثل الوقود والمدافئ 

.والمالب  الشتوية

13,248 580,000

1.70 مليون

2016إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

12.10

 مليون شخصا تحت الحاجة إلستعادة وتعزيز سبيل 5.3يقبع أكثر من 

كما يحتاج . للوصول لألصول األساسية وتحسين الوصول المستمر لألسواق

. مليون شخصا للوصول للمأوى ولتحين ظروفهم السكنية2.3

 للمأوى والمواد غير الغذائية عن 2016تم تنفيذ اإلستجابة اإلنسانية من بداية 

طريق المساعدات النقدية أو اإليجار، ونشاطات إعادة التأهيل ومجموعات المأوى 

للطوارئ ومجموعة المواد غير الغذائية ووتوزيع المواد الفردية مثل الفرشات 

من األشخاص ممن تلقوا % 82تم إجراء عملية تقييم على . والوقود والمالب 

ممن تلقوا مساعدات % 8ممن تلقوا قسائم شراء، و % 10مساعدات عينية، و 

وتعتبر المناطق ذات التغطية األكبر هي أعزاز وجبل سمعان وإدلب . نقدية

.واألتارب وأضنة وسلقين وكفر نبل ودوما

19%

7%

29%

24%

29%

2%



m

L

.وظيفة القطاع تقديم تسهيالت عبور الحدود لجميع وكاالت األمم المتحدة المتواجدة في تركيا باإلضافة لشركائها المنفذين كما هو منصوص عليه حسب قانون مجل  األمن

اإلستجابة

erkut.kostak@wfp.org: للمزيد من المعلومات التواصل على

أولويات القطاع

1,425,700

من تم الوصول إليهم المستهدف من األفراد

81,305 910,374

الفجوات الخطة

من تم الوصول إليهم المستهدف من األفراد

57,037

الخطة

.باب الهوى خالل فترة كتابة التقرير\  شاحنة من الريحانية 2,291باب السالم و \  شاحنة من خالل كل  288تم تسهيل عبور 

.ويستطيع القطاع اللوجيستي تصعيد العمل عند الحاجة في وقت قصير. تم الموافقة على مفهوم العمل وهو مدعوم من قبل وكاالت األمم المتحدة في تركيا من أجل عمليات عبر الحدود أكثر سهولة

اإلستجابة عبر الحدود – معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

(2016حزيران - للفترة ما بين كانون الثاني2016 آب 08تم إقراره في )
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 .زيادة الحماية للفئات السكانية المعرضة للخطر بسبب الصراع الدائر من خالل نشاطات المناصرة المستمرة، التقليل من الخطر، واإلستجابات المدعومة بنشاطات الحماية .1

 .تعزيز القدرات للشركاء المحليين والعاملين على المستوى المجتمعي كي يكونوا قادرين على تقييم وتحليل واإلستجابة إلحتياجات الحماية .2

 زيادة القيام بالنشاطات المستدامة في المناطق السهلة الوصول وتحسين نوعية حماية الطفل من خالل تعزيز مقدرات العاملين من أجل تقديم خدمات حماية أساسية مثل الخدمات اإلختصاصية وتدخالت حماية الطفل على مستوى المجتمع لألطفال .3

 .المتضررين من النزاع

 .أن تتوفر سبل الوصول للناجين من العنف القائم على النوع اإلجتماعي للخدمات واإلجراءات التي من شأنها التقليل من أخطار العنف القائم على النوع اإلجتماعي .4

 .التقليل من خطر األجسام المتفجرة في سوريا من خالل نشاطات اإلزالة والتوعية بالمخاطر .5

– الرجاء مالحظة أن البيانات في هذا التقرير تغطي الفترة ما بين كانون الثاني 

، وللمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على البريد اإللكتروني 2016حزيران 

 khansar@unhcr.org and: التالي

Victoria.Shepard@rescue.org

للمدربين في شهر تموز، " ممارسات الحماية"سيقوم قطاع الحماية بإطالق تدريب 

كما سيقوم الشركاء بالقيام بنقاشات مركزة في . كجزء من مبادرته لبناء القدرات

األشهر القادمة من أجل دعم تحديد اإلحتياجات من أجل استعراض اإلحتياجات 

وال يزال مجال حماية الطفل يعيد التركيز على . 2017\2016اإلنسانية 

التدخالت التي من شأنها التعامل مع مواطن الضعف التي تصيب األطفال مثل 

سيقوم قطاع العنف . التجنيد وعمالة األطفال واإلنفصال األسري، وزواج األطفال

القائم على النوع اإلجتماعي بالترويج للحصول على مجال لإلحاالت وتطبيق 

اجراءات العمل المعيارية وإرشادات الهيئة التوجيهية المشتركة ما بين القطاعات 

سيتم تدريب فريقين : مكافحة األلغام. المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي

وسيستمر العمل على التوعية . للقطاع على إزالة األلغام في الربع القادم

سيتم وضع البيانات الحالية لمكافحة األلغام في قاعدة بيانات مركزية . بالمخاطر

.تتم إدارتها من قبل القطاع الثانوي إلدارة المعلومات

 من مقدمي اإلستجابة على جبهات القتال على 605تم تدريب : قطاع الحماية

تم .  محافظات7القانون الدولي اإلنساني والحماية على مستوى المجتمع في 

 شريكا من المنظمات على أداة النقاشات المركزة الجديدة التي تم 17تدريب 

تم إتمام مقدرات تقييم الفجوات على : حماية الطفل.  محافظات8استخدامها في 

وكذلك تم . مستوى كل سوريا وتمت مشاركة النتائج مع الشركاء األساسيين

االنتهاء من رسالة توعية حول اإلنفصال األسري كجزء من خطة جاهزية 

. القدرات في الطوارئ حزمة اإلستجابة الدنيا

 14تم إطالق مبادرة بناء قدرات تستهدف : العنف القائم على النوع اإلجتماعي

من الشركاء العاملين في مجال اإلستجابة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي 

 95باإلضافة إلى مبادرة تقييم قدرات للدعم النفسي واإلجتماعي تصل أكثر من 

تم . من العاملين في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي داخل وخارج سوريا

صنع اجراءات عمل معيارية من قبل القطاع الثانوي وتم التوقيع عليها من قبل 

تم الوصول لـ : مكافحة األلغام. 2016 شريكا عليها اعتبارا من حزيران 13

ومنذ .  من البالغين واألطفال بنشاطات التوعية بالمخاطر المباشرة212,209

 684 قام فريقان من إزالة األلغام بتدمير 2016تكويل المهام اعتبارا من آذار 

.  من القنابل العنقودية615من المواد القابلة لإلنفجار ما يتضمن 

هي نشاطات مختصة تتعلق بالتوثيق المدني واإلستشارات القانونية : الحماية

مبادرة : حماية الطفل. ومراقبة الحماية تبقى من أهم وأكبر احتياجات القطاع

مراقبة لدعم الشركاء في توسيع النشاطات، ومن أجل تقديم نوعية جيدة من 

الحماية واإلستجابة للفئات السكانية المتضررة في كل من المناطق السهلة 

. الوصول والصعبة الوصول والمحاصرة وتعتبر من أهم اإلحتياجات أيضا

تزداد الحاجة لوجود خدمات تتمحور حول : العنف القائم على النوع اإلجتماعي

الناجين من العنف القائم على النوع اإلجتماعي باإلضافة إلى الحاجة لضمان 

سبل الوصول اآلمنة والسهلة وتوفير الفرص للنساء والفتيات الناجيات من 

تتضمن اإلحتياجات : مكافحة األلغام. العنف القائم على النوع اإلجتماعي

الحاجة للوصول إلى موظفين اختصاصيين في مكافحة األلغام من اجل تقييم 

.اآلثار وإزالة األجسام القابلة لإلنفجار في التجمعات السكانية

القطاع اللوجيستي

النسبة المئوية من المستهدفين

مكافحة األلغام\ العنف القائم على النوع اإلجتماعي \ حماية الطفل \ الحماية 

ما )عدد الفتيات والفتيان والنساء والرجال المستفيدين من تدخالت الحماية 

(يتضمن تدخالت الحماية على مستوى المجتمع وآليات إدارة وإحالة الحاالت

عدد النساء والفتيات والفتيان والرجال الناجين ممن لديهم سبل الوصول 

لخدمات عنف قائم على النوع اإلجتماعي اختصاصية

عدد الفتيات والفتيان والنساء والرجال المشاركين في برامج حماية طفل 

ودعم نفسي واجتماعي مستديمة ووفق بنية محددة ما يتضمن البرامج 

المخصصة لألهل

أولويات القطاع

المستهدف من األفراد

2,744 15,740

2016إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

المؤشرات األساسية اإلحتياجات اإلستجابة

13.50 million 10.89 .41 million

من تم الوصول إليهم

4%
األشخاص المحتاجون

على )مجمل العدد المستهدف لألشخاص 

(مستوى كل سوريا

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات 

عبر الحدود

تزال خدمات الحماية المتعلقة باإلستشارات القانونية والتوثيق المدني على وجه 

الخصوص غير منظمة بسبب العدد المحدود للشركاء ذوي الخدمات التقنية 

تغيب تدخالت حماية الطفل األساسية  . التي تقدم خدمات الحماية عبر الحدود

أو تكاد تكون محدودة بشكل كبير في اإلستجابة نتيجة الوضع والوضع االمني 

ومعوقات الوصول اإلنساني ما يتضمن الفجوات في الخدمات للمراهقين 

وتعتبر . والفجوات في تقديم الخدمات اإلختصاصية خالل إدارة الحاالت

المقدرات التقنية والوصول الجغرافي ضعيفين بالنسبة لمجال العنف القائم على 

النوع اإلجتماعي والحد من العنف القائم على النوع اإلجتماعي يجب أن يكون 

بالنسبة لمكافحة األلغام، تتركز . من ضمن األولويات في المجتمع اإلنساني

إزالة األلغام واإلستبيانات الغير تقنية جغرافيا في بعض المناطق حتى يحين 

أو \الوقت لتدريب السوريين على هذه الجوانب التقنية المتعلقة بإزالة األلغام، و

. حتى تتوفر سبل الوصول لدخول خبراء مكافحة األلغام

4%

9%

17%

* *

*


