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األفراد
2017مجموع عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية من العام 

2017مجموع عدد األسخاص المستهدفين حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 
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قطاع إدارة وتنسيق 

المخيمات
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 موقع ومخيمات النازحين في إدلب وحلب 351في 

والرقة والالذقية ودير الزور

يوجد تزايد في أعداد النازحين منذ 

2016كانون الثاني 

351ًفي     موقعا

المستهدف
من تم الوصول 

إليهم

التمويل

مليار 3.4

دوالر أمريكي مطلوب حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام

2017من مصفوفة مراقبة مواقع النازحين المتكاملة لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات لشهر أذار 

2017من تقرير استعراض اإلحتياجات اإلنسانية الشامل 

المنهج المتكامل 

لإلستجابة لسوريا
عبر الحدود

المحتاجين 

للمساعدات 

األشخاص المحتاجين

إحصائيات أساسية

 مليون6.1 مليون13.1

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

(2017 تشرين الثاني 24تم إصداره بتاريخ ) 2017كانون الثاني وحتى أيلول من العام 

ولكن اتضح . 2016انخفضت وتيرة القتال ما بين قوات الحكومة السورية والمجموعات المسلحة غير الحكومية بشكل كبير خالل شهر كانون الثاني، تبعا اتفاقية وقف إطالق النار المتفق عليها ما بين روسيا وتركيا في شهر كانون األول من العام 

واتسعت رقعة العمليات القتالية أيضا في شهر . فيما بعد أن هذا االنخفاض كان مؤقتا بعد أن عادت األعمال العدائية للحدوث في منطقة وادي بردى، في شهر كانون الثاني، وفي مدينة درعا في شهر شباط، عند انتهاء مدة اتفاقية وقف إطالق النار

 87وشهد شهر نيسان هجوما كيماويا استهدف بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، ما خلف .  شخصا على األقل52,000آذار في الريف الشمالي لمحافظة حماة ما بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ما أدى إلى نزوح 

.  هجوما على األقل استهدفت مركز الرعاية الصحية21حالة وفاة، كما شهدت معظم أرجاء البالد 

، قامت كل من تركيا 2016وتبعا النهيار اتفاقية وقف اطالق النار في كانون األول . فليطة ومواقع أخرى\ شخصا من الوعر وبرزة والقابون وعرسال35,000استمرت في الوقت هذا عمليات االخالء باتجاه الشمال الغربي مع وصول أكثر من 

وفي الوقت الذي لوحظ فيه االنخفاض في . (شمال غرب سوريا وريف حمص الشمالي وجنوب سوريا والغوطة الشرقية)وروسيا وإيران بعقد اتفاقية أخرى التي نتج عنها أربعة مواقع في سوريا حيث كان هنالك تقليص للعمليات العدائية في البالد 

وفي الوقت الذي ساهمت فيه اتفاقية تقليص العمليات القتالية المتفق عليها . العمليات القتالية في كل من شمال غرب سوريا وريف حمص الشمالي، استمرت العمليات القتالية في الحدوث في كل من جنوب سوريا والغوطة الشرقية بمعدالت تدعو للقلق

 في التقليص بشكل كبير من حدة الصراع في جنوب سوريا، استمرت األعمال العدائية في الحدوث في الغوطة الشرقية بالرغم من وجود اتفاقيتين تقليص لألعمال 2017ما بين الواليات المتحدة واألردن والفيدرالية الروسية بتاريخ تموز من العام 

وترافقت األعمال العدائية بالتدفق المحدود للمواد اإلنسانية والتجارية إلى الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي لـ . العدائية منفصلتين عن السابق ذكرها ما بين جيش اإلسالم وفيلق الرحمن من جهة، والفيدرالية الروسية من جهة أخرى

. شخصا محتجزون في المقاطعة350,000-400,000

 شخصا منذ بداية الهجوم في شهر 320,000وكان من المقدر أنه مع نهاية شهر أيلول، سينزح أكثر من . أما في المنطقة الشرقية، فقد استمر الهجوم الذي كانت قوات سوريا الديمقراطية قد شنته على قوات تنظيم الدولة اإلسالمية في مدينة الرقة

، شنت كل من قوات الحكومة السورية وقوات 2017في أواخر شهر آب . وأشارت التقارير عن حاالت وفاة نتيجة للقصف البري والجوي الذي استمر حتى فترة كتابة التقرير، وهو األمر الذي أثار القلق حول سالمة المدنيين. 2016تشرين الثاني 

 شخصا، نزح غالبيتهم إلى المناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظات 109,000سوريا الديمقراطية هجومين منفصلين على قوات تنظيم القاعدة في محافظة دير الزور، وأدت هذه العمليات مع نهاية شهر أيلول إلى نزوح حوالي 

وواجه النازحون من العمليات العدائية من دير الزور العديد من التحديات الجسيمة، كانت من ضمنها العواشق لتحركاتهم من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية والتحقق األمني من قبل قوات سوريا الديمقراطية وعدم قدرة مواقع . الحسكة والرقة وحلب

. تواجد النازحين استيعاب العدد الكبير للنازحين المتدفقين

 54وتم الوصول بشكل مستمر إلى . من االستجابة اإلنسانية من تركيا ( قطاعات8 تجمعا سكانيا مختلفا مغطاة من قبل 1,234) ناحية 144، تم الوصول إلى 2017 للفترة ما بين كانون الثاني وحتى أيلول 4Wsوحسب بيانات استجابة القطاعات الـ 

. 873,000، وتم تقديم خدمات الحماية لـ 546,000، وساعد قطاع التغذية 197,000 مليون اجراء طبيا والمأوى لـ 9.6 مليون معدال كل شهر، وقدم قطاع الصحة 2، واألمن الغذائي وسبل العيش إلى 500,000وصل قطاع التعليم إلى . ناحية

.كان العدد األعلى للمستفيدين الذين تم الوصول إليهم في محافظتي إدلب وحلب

باإلضافة إلى لقاحات لـ ) مليون شخصا 3.1وتضمنت الحموالت التي تم شحنها مواد طبية لـ . (من خالل باب الهوى% 81) حمولة شاحنة محملة بالمواد اإلنسانية باستخدام باب الهوى وباب السالم 3,433وخالل الفترة ذاتها، سلمت األمم المتحدة 

 شخصا، ومواد 271,000 شخصا، ومستلزمات مياه ونظافة واصحاح لحوالي 506,000، ومواد غير غذائية ومواد مأوى لـ ( بمعدل شهري587,200) شخصا 812,000، ومساعدات غذائية ألكثر من ( طفال تحت سن الخامسة644,146

(.إدلب وحلب وحماة( شخصا في ثالثة محافظات 289,000، ومواد تعليمية لـ 201,000تغذوية لـ 

النازحون األشخاص المحتاجين والعمليات عبر الحدود

لمحة عامة عن الوضع

376,571

النازحون في المخيمات 

يحتاج السكان في سوريا إلى المساعدات 

 5.6، ومن ضمنهم 2017اإلنسانية في العام 

مليون في احتياج حاد للمساعدات للقطاعات 

المتعددة

 مليون شخصا في سوريا 2.98ما معدله  

يصنفون من المحتاجين في المناطق الصعبة 

 مليون في 419,000الوصول، ومن ضمنهم 

.المناطق المحاصرة

اعتمادا على تقديرات فريق مهام النازحين اعتبارا من 

2017تشرين الثاني من العام 
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مليون

55%

التوقعات/الخطةالثغرات
 على تحقيق مكاملة أفضل ISMIيعمل قطاع إدارة وتنسيق المخيمات مع 

لموائمة البيانات الحالية من مشروع شبكة مصادر المعلومات األساسية مع ما 

 (ISMI 2.0)ويتم حاليا تجربة أداة جمع بيانات جديدة . يتم رفعه من القطاعات

يقوم القطاع بإنشاء أربعة مراكز . ويخطط إلطالقها مع شهر كانون األول

استقبال في محافظات حلب وإدلب لتقديم خدمات الحماية، ومساعدات المأوى 

. المؤقتة والمساعدات متعددة القطاعات خالل حركات النزوح قصيرة المدة

ويقوم القطاع بإنشاء مخيمين تم التخطيط لهما من قبل في محافظة إدلب 

ويقوم القطاع تحضيرا للشتاء بتدعيم . الستضافة النازحين األكثر استضعافا

البنى التحتية في مواقع تواجد النازحين وبدأ القطاع ببعض النشاطات الوقائية 

مثل وضع عوازل للخيم وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتقديم وسائل 

التدفئة والطبخ الصديقة للبيئة في الخيم، كما يجري حاليا القيام بإجراءات الحد 

.والوقاية من الحرائق
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(األفراد)المستهدف 

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

تصنف غالبية مستوطنات النازحين على أنها غير رسمية، وتفتقر لإلدارة 

وتعتبر هذه المستوطنات المالذ األخير . اإلنسانية والمتسمة بالمساءلة

وعلى هذا، يعتبر . للنازحين الذين يفتقرون للمقومات المالية واإلجتماعية

سكان هذه المواقع لتواجد النازحين، من أكثر الفئات السكانية استضعافا 

واعتمادا على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم المعيشية األساسية، 

كالماء والطعام والصرف الصحي والمواد غير الغذائية والصحة، التي 

وأدى . تعتبر جميعا من اإلحتياجات اليومية التي ينبغي تلبيتها بشكل مستمر

نقص التمويل وتناقص أعضاء القطاع إلى خلق ثغرة خطيرة فيما يتعلق 

وال . بإدارة المخيمات وتلبية اإلحتياجات في القطاعات اإلنسانية المختلفة

تزال قلة المساحات الكافية لتشييد المخيمات من أكبر المشاكل التي تتم 

مواجهتها، وهو األمر الذي يترافق باإلزدحام الحالي التي تعاني منه 

.المخيمات

ال تزال مراكز االستقبال المدارة من قبل قطاع إدارة وتنسيق المخيمات 

المستقبل الرئيسي للنازحين القادمين من المناطق المختلفة في سوريا، 

وال يزال أعضاء القطاع يقدمون المساعدات . وخصوصا عرسال وعقيربات

ويقوم القطاع . اإلنسانية المنقذة لألرواح للقطاعات المتعددة في هذه المناطق

بشكل شهري بإجراء تحليل للثغرات في مجال تقديم الخدمات في مخيمات 

 برقع 2017وقام القطاع حتى تاريخ أيلول من العام . النازحين والمستوطنات

 موقعا لتواجد النازحين في 351 نازحا في 376,571تقارير تشير إلى وجود 

% 89واستطاع أعضاء القطاع في الربع الثالث من العام تغطية . شمال سوريا

من % 86من احتياجات إزالة النفايات و% 87من احتياجات المياه، و

من % 68من احتياجات الغذاء، و% 68احتياجات الصرف الصحي، و

كما يقوم القطاع . من احتياجات المواد غير الغذائية% 65احتياجات المأوى و

وأكد القطاع في الفترة . أيضا بتنسيق تعقب حركات النزوح في الشمال السوري

 حركة نزوح في 1,537,976 2017 وحتى أيلول 2016من أيلول 

.المحافظات الشمالية في سوريا

عدد النازحين في مواقع تواجد النازحين المحتاجين لمساعدات إنقاذ 

األرواح

450,000

1,537,976

عدد النازحين الذين تم تحديدهم في ظل نزوح مفاجئ

n/a

تم جمع البيانات من قبل أعضاء القطاع الذين يقدمون الخدمات في مخيمات 

النازحين، أما فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالنازحين فتم جمعها من قبل جميع 

تم تداول البيانات من قبل أعضاء . العاملين في اإلستجابة اإلنسانية عبر الحدود

 و hayo@unhcr.orgللمزيد من التفاصيل، الرجاء التواصل مع . القطاع

awadm@unhcr.org و ergul@unhcr.org

من تم الوصول إليهم

النسبة المئوية ألماكن تواجد النازحين بنى تحتية أفضل حسب قائمة 

التحقق لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات التي تحتوي على

 وحسب مصفوفة المراقبة المتكاملة للثغرات في 2017اعتبارا من أيلول 

مواقع تواجد النازحين لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات للمساعدات المنقذة 

: لألرواح للقطاعات المتعددة في مواقع تواجد النازحين، نتجت األرقام التالية

في مجال الغذاء، % 32 من الثغرات في مجال المواد غير الغذائية، 35%

في % 13في مجال الصرف الصحي، % 14 في مجال المأوى، 32%

كما ساهمت مراكز االستقبال . في مجال المياه% 11مجال إزالة النفايات و 

الخاصة بالقطاع في استقبال العدد الكبير للنازحين بعد حركات النزوح 

. 2017الجسيمة التي حدثت وخصوصا من عرسال وعقيربات منذ تموز 

وعملت هذه المراكز فيما يفوق طاقتها التشغيلية وواجهت العديد من 

التحديات، وخصوصا في مجال تقديم المساعدات الغذائية، حيث أن معظم 

البرامج الممولة من قبل المانحين هي لشهر واحد فقط، واستمر وجود 

ونتيجة لعدم اتساع المساحات في . النازحين في هذه المراكز ألكثر من شهر

المخيمات، ال تستطيع هذه المخيمات الموجودة في إدلب استضافة أي 

.نازحين آخرين

44%

391,516

وسيحرص القطاع على تضمين . تعتبر األولوية األولى لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات هي الحرص على إجراء نشاطات مستدامة للحياة اليومية، لإلستمرار بتقديم الخدمات بالتنسيق ألكبر عدد ممكن من السكان من النساء والرجال والفتيان والفتيات في مواقع تواجد النازحين

أما األولوية الثانية، فتتلخص بتطبيق إدارة للمخيمات أكثر اتساما بالمحاسبة وتضمن انخراط جميع شرائح المجتمع بشكل متساوي في عملية صنع القرار، وتضمن استخدام أكبر عدد من الموارد . مبدأ عدم إلحاق الضرر في جميع الخطوات التي يحذوه لإلستجابة في المخيمات

.وكانت األولية الثالثة هي مساعدة النازحين على إعادة بناء األصول المادية والمالية من خالل دعم سبل العيش وتعزيز االستدامة وتمكينهم على إيجاد حلول أخرى أو حلول أفضل. بهدف تحسين الظروف المعيشية للنازحين

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

أولويات القطاع

اإلستجابةاإلحتياجات المؤشرات األساسية

%87مليون450.39.مليون1.01
األشخاص المحتاجون

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

(2017 تشرين الثاني 24تم إصداره بتاريخ ) 2017كانون الثاني وحتى أيلول من العام 

2017أهداف خطة اإلستجابة اإلنسانية اإلستراتيجية للعام 

قطاع إدارة وتنسيق المخيمات

مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات 

عبر الحدود

تقديم المساعدات إلنقاذ األرواح للمجموعات األكثر استضعافا مع التأكيد على المناطق حيث تتواجد اإلحتياجات الملحة، ومن ضمنها المناطق المحاصرة والصعبة الوصول 

المعلن عنها من قبل األمم المتحدة

تعزيز الحماية والحد من مخاطرها، واإلستجابة إلحتياجات الحماية ودعم الحصول على بيئة آمنة في سوريا وذلك من خالل الترويج للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي 

.وقانون حقوق اإلنسان الدولي عن طريق تقديم المساعدات النوعي المطبق حسب المبادئ

.زيادة سبل تعزيز الصمود وفرص سبل العيش وزيادة وصول الفئات السكانية المتضررة للخدمات األساسية، وخصوصا األسر والتجمعات السكانية األكثر تضررا

.  العدد األعلى للمستفيدين الذين تم الوصول إليهم هو في محافظتي حلب وإدلب

 97 منظمة محلية وآخرين ومن ضمنهم المنظمات التركية والسورية بقيمة كلية بلغت 165 منظمة دولية و41 شاحنة محملة بالمواد اإلنسانية لـ 5,543 بتسهيل عبور 2017قام الهالل األحمر التركي في الفترة ما بين كانون الثاني وحتى أيلول 

مأوى ومواد غير % 26مساعدات غذائية، و% 61: وتفاصيل المساعدات اإلنسانية حسب القطاعات التي تم تسهيل عبورها من قبل الهالل األحمر التركي هو. مليون دوالر أمريكي باستخدام ستة معابر حدودية على طول الحدود التركية السورية

. مياه وإصحاح ونظافة% 4صحة و% 9غذائية و

 مليون سوريا على 1.7 كل من قطاعات التعليم واألمن الغذائي وسبل العيش والمأوى والمواد الغير غذائية والحماية برفع التقارير حول المساعدات التي قدموها عبر الحدود تقريبا لـ 2017قام في الفترة ما بين كانون الثاني وحتى أيلول من العام 

ورفع قطاع .  مليون1.4من مجمل مساعدات األمن الغذائي وسبل العيش على المساعدات النقدية والقسائم ألكثر من % 17.2وتضمنت . استلموا قسائم% 74استلموا مساعدات نقدية و% 26ومن ضمن هذا، . شكل مساعدات نقدية وقسائم مالية

 مستفيدا من نشاطات 40.000ورفع قطاع الحماية تقارير حول وجود . من مجمل استجابة القطاع% 14.6 شخصا بالمساعدات النقدية والقسائم المالية، الذي شكلت 169,000األمن الغذائي وسبل العيش تقارير حول تقديمه مساعدات لـ 

. تقريبا من مجمل االستجابة% 2.5المساعدات النقدية والقسائم المالية، والتي تشكل 

لقاحات ) مليون شخص 1.5وشملت المساعدات التي تم شحنها إمدادات صحية لـ . (٪ عبر معبرباب الهوى82) شاحنة من المساعدات اإلنسانية باستخدام معبر باب الهوى وباب السالم 2,355وخالل نف  الفترة، قامت األمم المتحدة بتسليم 

 000،    شخص؛ و إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة لحوالي 356,000المواد غير الغذائية ومواد المأوى لـ (.  شهريا000ً، 8 ) شخص 000، 78؛ والمساعدات الغذائية ألكثر من ( طفالً دون الخامسة546,634إضافية لـ 

.ويوجد أكبر عدد من المستفيدين في إدلب وحلب  (إدلب وحلب وحماة) محافظات 3 شخص في 78،000 ؛ ومواد تعليمية لـ 000، 8شخص، المواد التغذية لـ 

جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك   منظمة محلية غير حكومية 627 منظمة دولية غير حكومية وأكثر من 37 شاحنة تحمل اإلمدادات اإلنسانية من 0  ،4، سهل الهالل األحمر التركي عبور 2017حزيران  كانون الثاني ولغاية يونيو من يناير

. مليون دوالر أمريكي باستخدام خمسة معابر حدودية على طول الحدود التركية السورية88المنظمات غير الحكومية التركية والسورية، بقيمة إجمالية بلغت 

.٪ المياه والصرف الصحي والنظافة4٪ الصحة و 9المواد غير الغذائية،  ٪ المأوى27٪ الغذاء، 58: تتوزيع للمساعدات التي تسهلها الهالل االحمر التركي حسب القطاعات االنسانية كما يلي

٪ على 28، حصل . مليون سوري في شکل نقدي وقسائم شرائية1.2، أفادت مجموعات التعليم و األمن الغذائي والتغذية والمأوى والمواد غير الغذائية والحماية عن تقديم المساعدات عبر الحدود لحوالي 2017وفي النصف األول من عام 

 شخصاً بشكل نقدي 148,847المواد غير الغذائية عن مساعدة  وأبلغ قطاع المأوى.  مليون1٪ من إجمالي استجابة الغذاء وسبل المعيشة تتألف من مساعدات نقدية وقسائم شرائية ألكثر من 19وكان ما يقرب من . ٪ قسائم72مساعدات نقدية، و 

 وكاالت أيضاً عن توزيع منح 8وأبلغت . ٪ من مجمل االستجابة2.18 مستفيداً من الخدماتبشكل نقدي وقسائم شرائية، أي ما يقارب 4  ،  وأبلغت مجموعة الحماية عن . من مجموع االستجابة%15.1وقسائم شرائية، شكلت ما يقرب من 

 مليون دوالر أمريكي على األقل في النصف األول8،  نازحاً جديداً بقيمة 404، 0 نقدية متعددة األغراض إلى 

تتمة الصفحة االولى. ………………………………………………………………………………………………………………لمحة عامة عن الوضع 

النسبة المئوية من المستهدفين

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 
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التوقعات/الخطةالثغرات

عدد األشخاص الذين يستلمون المساعدات الغذائية بطرق مختلفة

مليون

اإلستجابةاإلحتياجات المؤشرات األساسية
 بالوصول إلى معدل 2017قام أعضاء القطاع منذ كانون الثاني للعام 

 مستفيدا 3,083,626 شخصا بالسالت الغذائية وما عدده 1,047,110

 شخصا 2,625,478بالحصص الغذائية في حاالت الطوارئ، بينما تلقى 

 مستفيدا بالنشاطات الزراعية 738,429وصل القطاع لمعدل . الخبز والطحين

وتركزت المساعدات . 2017ونشاطات سبل العيش منذ كانون الثاني من العام 

عبر الحدود بشكل أساسي في محافظات إدلب وحلب، مع اإلبالغ عن نشاطات 

وشكلت هذه . في كل من الرقة ودمشق وحماة وحمص والالذقية وريف دمشق

. من الشركاء العاملين عبر الحدود46اإلستجابة ما معدله 

مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر 

الحدود

أولويات القطاع

النسبة المئوية من المستهدفين

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل .. 2017تغطي البيانات في التقرير الفترة كا بين كانون الثاني وحتى أيلول من العام 

ayse.kocak@savethechildren.org or mdmunk@unicef.org:على

6,0164,786

من تم الوصول إليهم

مليون

األشخاص المحتاجون

31%

األمن الغذائي وسبل العيش

9.002.79مليون9.00

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

التوقعات/الخطةالثغرات

       https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima 2017 أب                                      28                                         تم إنشاؤه بتاريخ ochaturkey@un.orgللمزيد من المعلومات 

تقارير القطاعات: المصادر

info.syria@fscluster.org: للمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل على.  شريكا في قطاع األمن الغذائي وسبل العيش45حسب التقارير التقديرية التي تم رفعها من 2017تغطي فترة كتابة التقرير الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول 

2,100,000

ال يزال الوصول اإلنساني من التحديات القائمة خصوصا مع تصاعد وتيرة(األفراد)المستهدف 

حيث ال تزال وجهات النازحين غير قابلة للوصول من قبل شركاء. الصراع

قطاع األمن الغذائي وسبل العيش العاملين عبر الحدود، وهو األمر الذي

يؤدي إلى حدوث تأخيرات وظروف غير مناسبة لإلستجابة في مناطق

ومناطق محاصرة ومناطق صعبة الوصول أخرى (جرابل  ومنبج والرقة)

كما يلوح أيضا خطر تأثر الثروة. مثل الغوطة الشرقية وريف حمص

.لنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء (من ضمنها المواشي)الحيوانية 

من تم الوصول إليهم

في نشرة شهر حزيران، خطط الشركاء في قطاع األمن الغذائي وسبل العيش 

 1,210,148 مليون شخصا بالسالت الغذائية، و 351,680للوصول إلى 

.  شخصا بدعم سبل العيش383,091مليون شخصا بالطحين ودعم األفران و

ستسمر اإلستجابة الحالية للنازحين بالحصص الغذائية العاجلة بإستخدام التمويل 

.اإلنساني والتمويل غير اإلنساني

((األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

) على مستوى األسرة)عدد األشخاص الذين يستلمون وسائل سبل العيش والزراعة   

(أو على مستوى الشريحى المستهدفة

2,625,4788,000,000

 مليون شخصا 2يستهدف قطاع األمن الغذائي على مستوى كل سوريا 

 مليون من 8بحصص الطوارئ، و (2017ضمن مشاريع في العام )

األشخاص بمعدل شهري بالدعم األساسي والذي يقدر بالحد األدنى لنقل 

 كيلو كالوري للشخص الواحد في اليوم من 1,600السعرات الحرارية 

 مليون شخصا 5.1ويستهدف القطاع أيضا . خالل طرق عدة مختلفة

بمساعدات سبل العيش والمساعدات الزراعية لدعم الصمود والحد من 

.اإلعتماد على المساعدات اإلنسانية وتعزيز اإلقتصاد المحلي

الحصص المطهوة، )عدد األشخاص ممن تمت مساعدتهم بإستجابة الطوارئ 

(والوجبات الجاهزة لألكل

(األفراد)المستهدف بشكل شهري 

2,000,000 3,083,626

تتلخص أولويات قطاع األمن الغذائي وسبل العيش بالتعامل مع اإلحتياجات الحرجة لألشخاص المحتاجين للمساعدات في سوريا وذلك من خالل زيادة سبل إيصال الغذاء لمحتاجين ومن خالل تقديم سبل العيش والمساعدات الزراعية ومن ضمنها 

.وزاد األعضاء في القطاع من سوية استجابتهم للنازحين نظرا لتدفقات النزوح المتزايدة في الشمال السوري. الدعم للثروة الحيوانية والمواشي

738,429

من تم الوصول إليهم

18,9521,736,935
عدد األطفال ممن يستلمون المستلزمات المدرسية

التعليم

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

(2017 تشرين الثاني 24تم إصداره بتاريخ ) 2017كانون الثاني وحتى أيلول من العام 

األشخاص المحتاجون

%11مليون0.50مليون4.60مليون6.10

اإلستجابةاإلحتياجات المؤشرات األساسية

10,806

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر 

الحدود
النسبة المئوية من المستهدفين

ويقوم . تعتبر األولوية األساسية لقطاع التعليم هي التنسيق إلستجابة في مجال التعليم والتنفيذ للبرامج في كل من المخيمات وأماكن التواجد غير الرسمية للنازحين وفي المناطق المحاصرة وفي المناطق الصعبة الوصول والمناطق المطوقة عسكريا

.ويقوم القطاع بدعم الطلبات الخاصة من قبل الشركاء من أجل تدعيم اإلستجابة اآلنية المزودة بآليات المساءلة. القطاع من خالل اإلجتماعات العامة ومجموعات العمل بالترويج لعمليات مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات واألداوات والممارسات

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

1,266,399

ويستمر الشركاء في القطاع بتقديم خدمات التعليم النوعي وبشكل يتسم 

ويتوقع حدوث ارتفاع . بالمساواة لألطفال والشباب في بيئة عمل صعبة للغاية

في سوية االستجابة مع االرتفاع في حركات النزوح، وخصوصا فيما يتعلق في 

التعليم غير الرسمي وإعادة التأهيل ودفع الحوافز المالية للمعلمين وتقديم 

.التدريبات للمعلمين

مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

 من الفتيان والفتيات المنخرطين 17عدد األطفال من سن الخامسة وحتى 

في التعليم غير الرسمي

ال يزال الوصول اآلمن والمحمي للتعليم النوعي من األولويات األساسية 

وتتزايد مع تزايد حركات النزوح باتجاه الشمال وخصوصا من . للقطاع

ال يزال . المناطق المحاصرة، الحاجة للتعليم المعترف به والبرامج الترميمية

القتال ما بين المجموعات المسلحة المختلفة والهجمات على المرافق 

التعليمية واسعة النطاق، وهو األمر الذي ال يشجع األهالي على إرسال 

ال تتوفر الشهادات . أطفالهم إلى المدار  ويسبب تعليق النشاطات التعليمية

واالعتراف الرسمي بالتعليم في معظم المناطق السورية وتلقي األطفال 

للتعليم غير المعترف به هو من األسباب التي ال تشجع على ارتياد المدار  

تصنف معظم المدار  على كونها غير عاملة بشكل كامل وتنقصها . أيضا

كما توجد فرص تعليمية . مرافق الصرف الصحي وتحتاج إلعادة التأهيل

.محدودة للغاية في المخيمات

 منهم يقومون بتنفيذ النشاطات 75 عضوا وحوالي 106يوجد في القطاع 

 محافظة من 11التعليمية إما بشكل مباشر أو من خالل شركاء منفذين في 

ومنذ بداية السنة، . خالل تقديم المساعدات األولية، وتتركز في إدلب وحلب

عدد .  مستفيدا بالنشاطات التعليمية403,304وصل األعضاء في القطاع لـ 

 وعدد من تلقى 10,806األطفال الذين يرتادون التعليم غير الرسمي هو 

.10,309الحوافز المالية هو 

أولويات القطاع

(األفراد)المستهدف 

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

عدد المعلمين والكادر التعليمي ممن يتلقون الحوافز المالية

(األفراد)المستهدف 

ال تزال الحاجة إلعادة التأهيل للمرافق التعليمية والتعليم المعترف به في 

وأدت الهجمات على المرافق التعليمية والمشاكل األمنية إلى تعليق . تزايد

وال يزال االعتراف بالتعليم ثغرة جدية في المناطق . النشاطات التعليمية

وتزداد تكلفة تقديم نشاطات التعليم . الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية

.في المناطق المحاصرة باستمرار

من تم الوصول إليهم
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اإلستجابةاإلحتياجات
 طفال تحت 390,966، قام القطاع بفحص2017في الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول 

وامرأة حامال ومرضع، وقدم استشارات لـ  (من المستهدف% 114)سن الخامسة 

 امرأة حامال ومرضع في مجال ممارسات إطعام األطفال الصغار والرضع 222,287

 59 0 حالة سوء تغذية حاد ألطفال تبلغ أعمارهم بين 2,675المناسبة، وأكد القطاع وجود 

 شهرا 59 6 حالة سوء تغذية متوسطة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 9,504شهرا  و

تم إنشاء العالج لحاالت سوء .  امرأة حامال ومرضع إلحالتهم للبرامج العالجية618و 

تلقى ما مجموعه . 349 تجمعا سكانيا من أصل 94التغذية الحاد والمتوسط لألطفال في 

 من النساء المرضعات والحوامل المكمالت 25,906 طفال تحت سن الخامسة و22,174

LNS\HEBالغذائية الدقيقة و 

أولويات القطاع

مليون

80,289

عدد األطفال تحت الخامسة والنساء المرضعات والحوامل الذين تم فحصهم 

من أجل سوء التغذية

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

التوقعات/الخطة

2,361,603

يواجد القطاع تحديا كبيرا فيما يتعلق بالحفاظ على مرافق الرعاية الصحية 

األولية والثانوية نتيجة للموارد المحدودة مثل بعض األدوية والمواد الطبية 

أدوية التخدير، ومواد تقويم العظام وأدوية العناية المشددة ومستهلكات بنك )

كما يواجه القطاع أيضا تحديات تتعلق بقلة الموارد البشرية والموارد  (الدم

وتتطلب منظومات اإلسعاف ونظام اإلحاالت تنسيقا . لدعم العمل الصحي

 الغوطة الشرقية وإدراة مناسبيين وخصوصا في المناطق المحاصرة 

قام قطاع الصحة بطرح خطة جاهزية في إدلب تهدف إلى االستجابة 

. لالحتياجات الصحية للنازحين االضافيين القادمين من شمال غرب سوريا

". خطة االخالء الطبي"يعمل شركاء قطاع الصحة في الغوطة الشرقية على 

وستسمر نشاطات بناء القدرات للعاملين في مجال الصحة مع تركيز على 

وسيتم تعزيز النشاطات االعتيادية اللقاحية من خالل . مراكز الصحة اإلنجابية

.توسيع نطاق مراكز اللقاح

التوقعات/الخطةالثغرات

 , tanolij@who.org  and aalomar@sams-usa.net:  للمزيد من التفاصيل التواصل مع2017تغطي البيانات الفترة ما بين كانون الثاني وحتى أيلول (النسبة المئوية من المرافق)المستهدف 

Elameinm@who.int

األشخاص المحتاجون
مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

مليون

 المؤشرات األساسية

قام محور . والهدف من هذا النظام هو تحديد حاالت سوء التغذية السائدة وتحليلها واالستجابة الفعالة االنية لهذه الحاالت.  من خالل مواقع الحراسة في المرافق الصحية2017 مرفق صحي في العام 100قام قطاع التغذية بوضع نظام تشخيص في 

سيتم استخدام البيانات في لتطوير استراتيجية .  شركاء وتم تحديد السلوكيات األساسية والممارسات وعوائق اتباع هذه السلوكيات5تركيا أيضا بإجراء تحليل عوائق في مجال تغذية األطفال الصغار والرضع وتضمن هذا تدريبا للمدربين استهدف 

.التواصل لتغيير السلوكيات ولمراجعة الرسائل األساسية في مجال تغذية األطفال الصغار والرضع للتعامل مع السلوكيات السائدة

كشف تحليل الثغرات الذي قام به قطاع التغذية عن أنه يتم تقديم خدمات 900,000

 7 ناحية في 66 في 1,015 تجمعا سكانيا فقط من أصل 349التغذية في 

أما في إدلب فيتم تقديم الخدمات في . محافظات سورية في الشمال السوري

من التجمعات السكانية التي تم الوصول  (516 من أصل 215) فقط 42%

باإلضافة إلى أنه قام قطاع التغذية بتحديد مواضع . إليها بخدمات التغذية

األولوية التي تحتاج إلى أن يتم التعامل معها باستخدام مؤشرات القطاعات 

واعاق نقص التمويل زيادة تدخال ت التغذية في المزيدة من . المتعددة

.التجمعات السكانية

من تم الوصول إليهم

222,287

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر 

الحدود

96%90%

21% مليون4.40

التغذية

مليون2.65
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تقارير القطاعات: المصادر

12,821

تتضمن أولويات قطاع الحماية تقديم االستجابة االنية والفعالة للمناطق التي تشهد حاالت 

ومن خالل توظيف فرق استجابة . نزوح حديثة والقابلة للوصول منها في الشمال السوري

سيستمر . سريعة سيقوم القطاع بتقديم خدمات عالجية إلنقاذ األرواح وخدمات وقائية متكاملة

القطاع أيضا بمراقبة حاالت سوء التغذية من خالل نظام تشخيص التغذية وسيقوم القطاع 

أيضا بتحديد الحاالت التي تزداد بشكل سائد باإلضافة إلى إجراء استبيانات سريعة في 

.المناطق التي يتم الوصول إليها حديثا

, wmadani@unicef.org: ، للمزيد من التفاصيل التواصل مع2017الرجاء المالحظة أن البيانات المذكورة تغطي الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول للعام (األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

nutrition@pac-turkey.org

 عدد األطفال تحت سن الخامسة والنساء المرضعات والحوامل الذين تمت 

معالجتهم من سوء التغذية

الثغرات

390,966

أولويات القطاع

(األفراد)المستهدف 

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر 

الحدود
النسبة المئوية من المستهدفين

100,662309,265

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

عدد حاالت اإلصابات الذين تمت مساعدتهم

2الرعاية الصحية الثانوية واألولية ومن ضمنها الصحة لألم واألطفال  (1 ) 

 موارد بشرية للصحة مع التركيز على العامالت الصحيات من اإلناث

3) الدعم العملياتي لعمل( 4توسيع نطاق خدمات اللقاح والتطعيم   

الدعم العملياتي للحفاظ على (5المستشفيات ومراكز عالج اإلصابات   

حماية منظومة الرعاية الصحية وجميع العاملين (6منظومات اإلسعاف   

الدعم النفسي والصحة النفسية(8تحصين المرافق الصحية (7فيها 

الصحة

مليونمليون

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

(2017 تشرين الثاني 24تم إصداره بتاريخ ) 2017كانون الثاني وحتى أيلول من العام 

قدم قطاع الصحة في الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول اإلستشارات 

  والدة، وقدم العالج لـ 90,294، وساعد 9,162,062الخارجية لـ 

وقام .  حالة للرعاية المختصة130,000  إصابة حرب وإحالة 100,662

قطاع الصحة بدعم نشاطات بناء القدرات للشركاء في القطاع وقاموا بتدريب 

 مركز لقاح 35وتم تفعيل أكثر من .  من الموظفين الصحيين2000أكثر من 

 شخصا من 5000وتمت معالجة أكثر من .في إدلب وحلب وحمص وحماة

 حالة مرض حرجة تم 171 من النازحين من عقيربات و 20,000ضمن 

.اخالؤها إلى المشافي للرعاية المختصة

 المؤشرات األساسية

األشخاص المحتاجون
مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

تعزيز ( 3. إعادة تأهيل وتدعيم المرافق الصحية، ومن ضمنها المباني والمعدات والمستلزمات لتوفير بيئات آمنة وسليمة لتقديم الخدمات الصحية(2صيانة قطاع تقديم خدمات الرعاية الصحية الحالي  (1: تتلخص أولويات قطاع الصحة بكل من

توسيع نطاق نشاطات الصحة النفسية والرعاية النفسية ( 5تعزيز نظام اللقاحات المنتظمة ونشاطات التحصين التكميلي  (4. الرعاية الفعالية لإلصابات والجروح من خالل تقديم خدمات تدبير اإلصابات المراحلية والرعاية باإلعاقات المترافقة

الترويج للقضايا المشتركة في البرامج الصحية والخدمات(8الحفاظ وتوسيع نطاق أنظمة تشخيص األوبئة (7دعم الوقاية الصحية وبرامج الترويج الصحي (6االجتماعية 

9.57 12.80

15,906,292 9,568,141

عدد اإلجراءات الطبية

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

النسبة المئوية من المستهدفين

فقط من % 9واجه قطاع التغذية ثغرات خطيرة في التمويل حيث تم استالم 

 وهو األمر الذي سيؤثر على التدخالت 2018التمويل المطلوب للعام 

وكشف تحليل الثغرات الذي . االحتياطية والمستدامة والخاصة برفع السوية

% 50حيث . أجراه قطاع التغذية عن وجود ثغرات خطيرة في الخدمات

تقريبا من التجمعات السكانية في إدلب ال تتلقى المساعدات الفعالة واآلنية 

وتوجد حاجة للزيادة من تدخالت تغذية األطفال . لالستجابة الحتياجاتهم

الصغار والرضع في حاالت الطوارئ ومن أجل الحفاظ على انخفاض 

معدالت سوء التغذية الحاد والنتائج طويلة األمد لسوء التغذية ونقص 

.المغذيات الدقيقة

عدد النساء المرضعات والحوامل الذين تم استشارتهم حول تغذية األطفال 

الصغار والرضع

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

0.55

اإلستجابةاإلحتياجات

النسبة المئوية للمرافق التي ترفع تقارير تحقق أسبوعية

من تم الوصول إليهم

12.8075%

60%

33%

17%

25%

16%

4/7



األشخاص المحتاجون
مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

أولويات القطاع

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر 

الحدود
النسبة المئوية من المستهدفين

اإلحتياجات

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

أولويات القطاع

2.91

اإلحتياجات

14.80

 المؤشرات األساسية

مليونمليون14.90

اإلستجابة
عدد األشخاص الذين تمت تلبية احتياجاتهم األساسية من المواد غير 

الغذائية

في الوقت الذي انخفضت فيه عمليات االخالء من المناطق المحاصرة في 

الربع الحالي، استمرت حاالت النزوح ضمن الرقة وإدلب ومن الرقة وحماة 

وكانت األولوية بالنسبة للقطاع هي تقديم . وحمص وعرسال ودير الزور

مجموعات الوافدين الجدد لجميع النازحين لمدة متوسطة أو لمدة طويلة 

وال يزال المأوى من أولويات القطاع، ولهذا يقوم القطاع بالتركيز . األمد

تم استخدام كامل التخصيص المالي . وزيادة نشاطات إعادة تأهيل المأوى

من صندوق التمويل اإلنساني األول في نشاطات التأهيل، أما التخصيص 

المالي الثاني، فتم استخدامه في دعم جهود التجهيز للشتاء باعتباره أولوية 

.لدى القطاع

 بالوصول إلى ما 2017قام القطاع في الفترة ما بين كانون الثاني وأيلول 

بمساعدات المأوى والمواد  ( في الربع الثالث171,103) 959,751مجموعه 

تتضمن مبادرة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية اإلصالحات . غير الغذائية

وإعادة التأهيل المستدامة للمساكن، وإعادة تأهيل المأوى لحاالت الطوارئ، 

تصنف النواحي . وتقديم مساعدات المأوى الموسمية، وحلول المأوى الانتقالية

حارم في إدلب، ومدينة إدلب وجبل سمعان : األكثر تغطية بالنشاطات على انها

 مجموعة 1800تم توزيع . في حلب وأريحا في إدلب وجسر الشغور في إدلب

الوافدين الجدد خالل التخصيص المالي لصندوق التمويل اإلنساني في 

االخالء في كل \كما قام القطاع أيضا باالستجابة لحاالت الطوارئ. الطوارئ

.من الرقة وعرسال وعقيربات

87,297

يعمل القطاع بالتعاون مع محاور العمل في المنهج المتكامل لالستجابة السورية 

وسيركز القطاع على التعامل مع . للتعامل مع عوائق الوصول اإلنساني

ولهذا السبب تم تطوير . الثغرات في النشاطات والخدمات تحضير للشتاء القادم

خطة مستندة على األولويات وحسب تغطية الثلج وحسب الطق  البارد 

 55تقدر تكلفة مجموعات الشتاء بـ . واألماكن األكثر حدة من ناحية االحتياجات

وتم تمويل . 800,000مليون دوالر أمريكي وتغطي احتياجات ما يفوق عدده 

. فقط من خطة التحضير للشتاء50%

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم بحلول دائمة في مجال المأوى

371,2124,907,000

العمل على جعل البرامج أكثر استدامة فيما يتعلق بالحلول في سبيل (2. تقييم وتقديم مساعدات إنقاذ األرواح والحياة المستدامة للفئات المستضعفة في مجال المأوى والمواد غير الغذائية (1: تعتبر أولويات قطاع المأوى والمواد غير الغذائية كما يلي

وضع الدعم في مجال المواد (5.تعزيز التنسيق إلستجابة الطوارئ والقدرات واإلستراتيجيات ما بين المحاور وهو ما يزيد العدد والقدرات للشركاء المحليين(4. تطوير اإلستراتيجيات الخاصة بالقطاع والمعايير واإلرشادات(3. بناء وتعزيز الصمود

ة للعمل على تطوير ارشادات إعادة التأهيل الخاصة بقطاع \تحديد استشاري( 7اصدار اجراءات الحرص الواجب في مجال االسكان والممتلكات والعقارات،(6" اإلخالء"غير الغذائية للوافدين الجدد موضع األولوية وخصوصا أولئك نتيجة إلتفاقيات 

المأوى والمواد غير الغذائية

تتلخص أولويات قطاع المياه والنظافة والصرف الصحي بتقديم خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي في الطوارئ للنازحين الجدد، وإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية في المناطق اإلستراتيجية، واإلستمرار بتقديم الخدمات األساسية للنازحين 

.المتواجدين في المخيمات الحدودية، والحد من المخاطر المتعلقة باألمراض المتفشية عن طريق المياه

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر 

الحدود
النسبة المئوية من المستهدفين

279,000

170,000 36,144

مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

المياه واإلصحاح والنظافة

من تم الوصول إليهم

التوقعات/الخطةالثغرات

األشخاص المحتاجون

وغالبا ما . ال يزال الوصول اإلنساني العائق األساسي لتدخالت القطاع(أفراد)المستهدف 

يمتلك الشركاء الوسائل لإلستجابة، ولكن يعيقهم مع ذلك األطراف المتنازعة 

وبسبب المستوى العالي من اإلستجابات في حاالت . والوحدات الحكومية

الطوارئ، قام القطاع بتكميل احتياجات الشركاء بإستخدام المخزون 

اإلحتياطي للتمويل اإلنساني الذي كان قد وصل في بعض األحيان إلى 

وال يزال أخذ . منخفضات خطيرة ما أثر بشكل مباشر على قدرة اإلستجابة

مشاكل المساكن واألراضي والممتلكات باإلعتبار في نشاطات المأوى يشكل 

.ثغرة في العمل

%20مليون

التوقعات/الخطة

1,390,9648,937,582

تتضمن أولويات قطاع المياه واالصحاح والنظافة األساسية تقديم خدمات 

انقاذ األرواح للنازحين حديثا في شمالي وشرقي حلب وإدلب وتقديم دعم 

المياه والنظافة واالصحاح للنازحين القادمين من خالل عمليات االخالء 

وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وخصوصا تلك التي تسبب تلوثا 

وزيادة خدمات المياه والنظافة واالصحاح في حاالت . لشبكات المياه

.الطوارئ للنازحين من الرقة ودير الزور

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

عدد األشخاص الذين وزع عليهم المواد غير الغذائية األساسية في مجال المياه 

والنظافة والصرف الصحي والترويج للنظافة

1,177,1658,226,224

(أفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم
pascuala@unhcr.org, dwemyss@globalcommunities.org: للمزيد من التفاصيل التواصل مع

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

اإلستجابة  المؤشرات األساسية
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تقارير القطاعات: المصادر

نقل (1تتضمن اإلستجابة الرئيسية إلحتياجات المياه والنظافة والصرف الصحي 

المياه بالشاحنات ووضع المراحيض لحاالت الطوارئ وتوزيع طرود النظافة 

وإعادة التأهيل للبنى المتواجدة حاليا وإعادة التأهيل في المستوطنات غير 

إعادة تأهيل  (2.الرسمية للنازحين الجدد في شمال وشرق حلب ومحافظة إدلب

البنى التحتية وتفعيل وصيانة البنى التحتية الموجودة في األماكن ذات القيمة 

توزيع مواد توعوية وعقد جلسات تعليمية في جبل الزاوية  (3. االستراتيجية

اجراء تحليل بيانات تقييم المياه والنظافة (4استجابة لحاالت تلوث المياه، 

واالصحاح االسري وعقد ورشتي عمل حول استرداد التكاليف للبنى التحتية 

.للمياه والصرف الصحي

الثغرات

العدد التقديري لألشخاص ممن تم تقديم خدمات اإلصالح والصيانة وإعادة 

التأهيل لشبكات المياه

(األفراد)المستهدف 
omar.sobeh@watan.foundation، للمزيد من التفاصيل التواصل مع 2017تغطي البيانات في هذا التقرير الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول 

تتضمن الثغرات األساسية عدم توافر الكهرباء الالزمة لتشغيل أنظمة المياه 

والنظافة والصرف الصحي، وقلة عدد المراحيض في المخيمات على 

الحدود وصعوبة الوصول للتجمعات السكانية القريبة من خطوط التما  

العسكرية، وانخفاض التمويل، كما أن مشاكل التسجيل التي تتعرض لها 

.المنظمات تدفعها لنقل عملياتها لغير محاور

اإلستمرار في تقديم خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي للمستوطنات 

إجراء ورشة حول . غير الرسمية والتحضير لتدفق محتمل للنازحين الجدد

. خطط ضمان سالمة المياه والجاهزية للكوليرا للكوادر العاملة في سوريا

.واالستمرار في دعم مشاريع المياه والصرف الصحي الحالية

640,5935,000,000

من تم الوصول إليهم

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم بخدمات وسبل الوصول لمرافق المياه 

والنظافة والصرف الصحي في حاالت الطوارئ وفي حاالت إنقاذ األرواح

مليون5.80

عدد األشخاص الذين تمت تلبية احتياجاتهم الطارئة في مجال المأوى

(أفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

0.74

%20مليون0.96مليون4.90

المأوى والمواد غير الغذائية

%27مليون0.20مليون مليون
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4.30
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مليون

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل جلسات زيادة الوعي 

والحد من مخاطر الحماية

3,10044,000

1,139,855

أولويات القطاع

25,298

(األفراد)المستهدف 

قام قطاع الحماية بإصدار ملخص عن تشخيص وتبني إجراءات في حلب والرقة تم 

تجميعها من قبل فريق مهام مراقبة الحماية استنادا على المعلومات المشاركة من 

قبل أعضاء القطاع وعاملين آخرين في المجال اإلنساني تغطي الفترة ما بين نيسان 

وتحضيرا لتقرير االستعراض الشامل لالحتياجات . 2017وحتى حزيران 

 منظمة عضو في القطاع الجراء 15، قام قطاع الحماية بتدريب 2018اإلنسانية 

وقام ستة من أعضاء قطاع .  ناحية في سوريا19مجموعات النقاش المركزة في 

الحماية العاملين في إدلب بتقديم نشاطات الحماية في حاالت الطوارئ للوافدين من 

 8,955 آب، قام أعضاء القطاع بتقديم 8 3وفي الفترة ما بين . عرسال في لبنان

تدخل في مجال الحماية مع عدد من الخدمات المتركزة حول الدعم النفسي 

االجتماعي والمساعدات األولية النفسية االجتماعية فيما يتوافق مع خطة االستجابة 

 من 4 آب قام 11 7وفي الفترة ما بين . في حاالت الطوارئ الخاصة بالقطاع

 125 شخص 207أعضاء القطاع باجراء مراقبة حماية سريعة من خالل مقابلة 

 منهم نساء، من أجل تكوين استيعاب أفضل حول معايير الحماية 82منهم رجال و

. والمفاهيم السائدة عنها بهدف تغذية االستجابة للوافدين من عرسال

قام القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي وحسب مبادرة بناء القدرات 

. بتنظيم تدريب للمدربين حول كيفية انشاء وادرة مساحات صديقة للنساء والفتيات

. باإلضافة إلى جلسة تمت مناقشة االشراف والبنى الخاصة بالموارد البشرية فيها

واستهدف تدريب المدربين الذي قام به القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع 

 13 مشاركا، 27االجتماعي حول انشاء وإدارة المساحات الصديقة لنساء والفتيات 

وقامت القطاع الفرعي أيضا بإجراء استشارات حول .  منهم رجال14منهم نساء و

المعايير الدنيا للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي من أجل لفت انتباه 

واهتمام الشركاء حول الحاجة لتطوير المعايير الدنيا العالمية لمقدمي الخدمات 

ومناقشة االهتمام المؤكد وتسليط الضوء على أهمية تشارك المعايير في حاالت 

وقام القطاع الفرعي للعنف القائم على . الطوارئ ما بين الوكاالت والمنظمات

النوع االجتماعي بالتعاون مع قطاع الحماية بدعم جهود استجابة الطوارئ للنزوح 

األخير الذي حدث في يإدلب من خالل الترويج لتنفيذ حزمة دعم الطوارئ الخاصة 

وقام القطاع الفرعي أيضا . بالقطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي

باالنتهاء من العمل وإصدار مجموعة التعليم عن بعد عن كيفية جعل المساحات 

وتتضمن هذه الحزمة مجموعة من . الصديقة للنساء والفتيات أكثر مالئمة للبالغات

ودعم . الفيديوهات والتمارين وهي نتيجة العمل الموسع على استراتيجية اليافعات

القطاع ورشة عمل انشاء آلية الشكاوي على المستوى المجتمعية لمنظمة من قبل 

وكان دور القطاع الفرعي في هذه الورشة ضمان اإلحاطة . منظمة الهجرة العالمية

. بتقديم خدمات الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي للناجيات

 26التقت مجموعة عمل مراقبة االستجابة والوضع الخاص بحماية الطفل في 

تموز من أجل االتفاق على التغطية الجغرافية حسب تحديد نشاطات حماية الطفل 

 حاالت تعقب أسري ويتم اآلن انتظار لم 10تم االنتهاء من . في شمال سوريا

الشمل، كما يقوم فريق مهام التعقب األسري بالتنسيق مع باقي الوكاالت فيما يخص 

كما قام القطاع الفرعي بعقد تدريب . الحاالت عبر الحدود وعبر خطوط التما 

وكان الهدف األساسي من . حول الرعاية البديلة في حاالت الطوارئ في شهر آب

هذا التدريب هو رفع التوعية حول احتياجات األطفال المنفصلين عن أسرهم 

والغير مصحوبين في الشمال السوري، وتم االتفاق على الحد من االعتماد على 

تم تطوير خطة للعمل . الرعاية السكنية وتمكين المساواة األسرية والرعاية البديلة

 49تم تسجيل . وتم اكتشاف الحاجة لنشاطات وخطوات ملموسة في هذا السياق

حالة أطفال غير مصحوبين ومنفصلين عن عائالتهم وتم توثيق حاالتهم وتقديم 

 حالة أطفال منفصلين 242يوجد حاليا . خدمات إدارة الحاالت والتعقب األسري

والتقت .  منهم فتيان128 منهم فتيات و114عن أسرهم وغير مصحوبين 

 آب واتفقوا على 18مجموعة عمل مراقبة االستجابة ووضع حماية الطفل في 

التوقعات/الخطة

المستهدف األفراد

89,318

من تم الوصول إليهم

عدد الفتيان والفتيات الذين تلقوا خدمات حماية الطفل اإلختصاصية من 

خالل تدبير الحاالت

339,300
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تقارير القطاعات: المصادر

 للمزيد 2017تغطي البيانات الفترة ما بين كانون الثاني وحتى أيلول 

, Victoria.Shepard@rescue.org:  من التفاصيل التواصل مع

and chalak@unhcr.org

الثغرات
تيجة لعوائق الوصول اإلنساني الحالية ومحدودية وجود العاملين في مجال الحماية 

في جرابل  والباب، وفي الوقت الذي تستمر فيها نشاطات العنف القائم على النوع 

االجتماعي بالتحسن، ال يزال النقص في التمويل والموارد المحدودة المتوفرة 

. للمنظمات السورية، ال تزال كل هذه العوامل تشكل عائقا في استمرار الخدمات

تتطلب االحتياجات الخاصة باألطفال لخبرات متخصصة والستجابة متعددة 

.حيث يعتبر األطفال أكثر عرضة لخطر العنف واالستغالل واالنتهاك. القطاعات

سيقوم قطاع الحماية بتيسير ورشة عمل لمدة يومين حول حماية النازحين 

وخالل الفترة . باللغتين اإلنكليزية والعربية للعاملين في المجال اإلنساني

القادمة، سيركز قطاع العنف القائم على النوع االجتماعي على النشاطات 

الوقائية ونشاطات الحد من المخاطر، في الوقت ذاته الذي يعمل القطاع على 

كما . تقديم برامج بناء القدرات المصممة حسب احتياجات األعضاء في القطاع

أنه من المخطط أن يجتمع فريق مهام مراقبة الوضع واالستجابة في حماية 

الطفل إلتمام العمل على األدوات واالتفاق على المواقع ألخذ العينات من أجل 

والمشاركة في االستشارات التقنية في تركيا المنظمة من قبل . إجراء التجارب

مفوضية الالجئين لألمم المتحدة واليونيسيف ومنظمة الهجرة العالمية والهالل 

. األحمر التركي

األشخاص المحتاجون

عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خالل نشاطات تمكين المرأة 

والحد من العنف القائم على النوع اإلجتماعي

(األفراد)المستهدف من تم الوصول إليهم

الحماية

9.700.87مليون

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 
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9% مليون13.50

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر 

الحدود

مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

اإلستجابةاإلحتياجات المؤشرات األساسية

تعزيز القدرات المحلية والمجتمعية لتقييم وتحليل ( 2زيادة جهود الحماية للفئات المعرضة للخطر بسبب النزاع القائم وذلك من خالل المناصرة المستدامة والحد من المخاطر واستجابات الحماية المعززة،  (1: تتلخص أولويات قطاع الحماية بالتالي

الزيادة من الخدمات المستدامة في المناطق القابلة للوصول والتحسين من نوعية برامج حماية الطفل من خالل تعزيز قدرات الشركاء في مجال تقديم خدمات الحماية الحيوية كالخدمات المتخصصة (3واإلستجابة لإلحتياجات في قطاع الحماية، 

توفير سبل الوصول للناجين والناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي للخدمات النوعية الفعالة واتخاذ اإلجراءات للوقاية والحد من مخاطر العنف القائم على النوع  (4وتدخالت حماية الطفل في المجتمع لألطفال المتضررين من النزاع، 

.الحد من آثار مخاطر المتفجرات داخل األراضي السورية من خالل إزالة األلغام واألجسام القابلة لإلنفجار ونشاطات التوعية بالمخاطر(5اإلجتماعي، 

النسبة المئوية من المستهدفين

هي الوصول المستدام والقدرة على مراقبة وضع الحماية للفئات : الحماية

المتضررة من النساء والرجال والفتيان والفتيات وتقديم الخدمات المختصة 

المرتبطة بالمأوى واألراضي والعقارات والتوثيق المدني والحماية على 

. المستوى المجتمعي كل ما تم ذكره تشكل اإلحتياجات األساسية للقطاع

مبادرات دعم الشركاء لتوسيع نشاطاتهم ولتقديم خدمات : حماية الطفل

اإلستجابة والوقاية النوعية للفئات السكانية المتضررة في كل من المناطق 

السهلة الوصول والمناطق الصعبة الوصول التي تعتبر كالها من ضمن 

تتضمن : العنف القائم على النوع اإلجتماعي. اإلحتياجات للقطاع

اإلحتياجات زيادة توافر الخدمات المتركزة حول الناجين من العنف القائم 

على النوع اإلجتماعي باإلضافة إلى ضمان الوصول اآلمن والعادل 

للخدمات والفرص للنساء والفتيات ومن ضمنهن الناجيات من العنف القائم 

تتضمن اإلحتياجات في : مكافحة المخاطر المتفجرة. على النوع اإلجتماعي

هذا المجال الوصول للكوادر المختصة في مجال المخاطر المتفجرة لتقييم 

.آثار المخاطر المتفجرة وإزالتها

من تم الوصول إليهم

7%

8%

7%
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مليون

النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع

اإلستجابةاإلحتياجات

أولويات القطاع

 عضوا في قطاع التعافي المبكر بتنفيذ نشاطات إما 21في الفترة ما بين كانون الثاني وحتى أيلول، قام 

ووصل . بشكل مباشر أو من خالل شركاء منفذين في تسعة محافظات، مع تركيز على كل من حلب وإدلب

 بشكل مباشر و 87,921) كمجمل لعدد المستفيدين 379,985أعضاء القطاع منذ بداية العام إلى 

 بشكل مباشر من نشاط استعادة المؤسسات الدقيقة 42,050استفاد . ( بشكل غير مباشر292,064

 استفادوا من الترويج لخطط 30,283والصغيرة من خالل المنح، والقروض واألصول اإلنتاجية، و 

. الحماية المجتمعية التي تعالج االحتياجات االقتصادية والمجتمعية المحددة حسب المجموعات المستضعفة

 شخصا بشكل مباشر من النشاطات المتركزة حول استعادة وإعادة تأهيل البنى التحتية 7,046استفاد 

 3,384. (الطرق والمدار  والمساكن الجماعية والمأوى واألسواق)اإلنتاجية األساسية والمجتمعية 

.استفادوا من القدرات في مجال التطوير والتدريب المهني وبرامج مهارات ريادة األعمال

اإلستجابة اإلحتياجات

التوقعات/الخطةالثغرات
الثغرة األساسية في مجال التعافي المبكر هي اإلستثمار غير الكافي والمحدود لعملية خلق فرص العمل المستدامة

غرق الماليين من السوريين في الفقر الشديد نتيجة لتدهور وانهيار مصادر الدخل وسبل العيش، وهو األمر الذي ترافق 

بالنزوح الدائم وخسارة العقارات والنتائج السلبية لكل هذا، باإلضافة إلى بنى الحماية المجتمعية الهشة، كل هذه األمور أدت 

%. 82.5، بلغت نسبة الفئات السكانية تحت خط الفقر بـ 2014ومع نهاية . إلى تعقيد وزيادة حاالت اإلستضعاف في البالد

من القوى % 60وأكثر من . (2014)% 57.7يعيشون في فقر مدقع، كما وصلت معدالت البطالة إلى % 60وأكثر من 

ويشير .  مليون ممن فقدوا عملهم بسبب الصراع3عاطلون عن العمل مع وجود حوالي  ( مليون3.5حوالي )العاملة 

الوضع الحالي في سوريا أن الحفاظ على استهالك معقول للبضائع والخدمات يزداد صعوبة مقارنة بالعمين الفائتين، نتيجة 

للصدمات المتعددة المختلفة، وهو األمر الذي أدى إلى استمرار تحركات الفئات السكانية ، وإلى استمرار تقلب األسعار 

وتعتمد نتيجة لهذا بشكل متزايد المزيد من العائالت على العمالة والتجارة الضئيلة كاستراتيجيات . وتقلص فرص العمل

ونتيجة لتضاءل القدرة الشرائية للعائالت الموجودة، نتج تأثير سلبي وآليات . للبقاء، ولكن وبالمجمل، ازداد عدد أيام العمالة

تكيف سلبية أثرت على سبل العيش للنساء والرجال والفتيان والفتيات، ومثال على ذلك عمالة األطفال وااللتحاق 

.بالمجموعات المسلحة والزواج المبكر

كما يأخذ القطاع على . تتلخص أولويات القطاع اللوجيستي بتقديم التنسيق ومنصة المعلومات للمجتمع اإلنساني، باإلضافة إلى خدمات الشحن لباب الهوى وباب السالم لجميع وكاالت األمم المتحدة وشركائهم المنفذين كما ينص قرار مجل  األمن

.مسؤوليته إجراء تدريبات متعلقة بالجانب اللوجيستي لتعزيز الخبرات الحالية

القطاع اللوجيستي

يعمل قطاع التعافي المبكر على تشكيل استراتيجية سبل عيش بالتعاون مع الشركاء للقطاع والمانحين 

لتحقيق انشاء فرص عمل مستدامة ولتعزيز مقدرات المنظمات لدعم تصميم وتقديم سبل العيش ونشاطاتها 

وذلك من خالل تجربة اختبار طرائق سبل العيش الفعالة واالبداعية التي من الممكن أيضا أن تصب في 

.استراتيجية سبل العيش

Francesco.baldo@undp.org: للمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل مع

(2017االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )إحصائيات التخطيط األساسية للعام 

تمكين الفئات السكانية المتضررة واألفراد ومن ضمنهم المراهقين والمراهقات والشباب والشابات من أجل الحصول على الخدمات األساسية بشكل أفضل فيما يتعلق بالمرافق المدنية األساسية  (1: تتلخص األولويات لقطاع التعافي المبكر بالتالي

ترسيخ الترابط اإلجتماعية والمشاركة اإلجتماعية للمزيد من المجتمعات األكثر صمودا، حيث تتمحور استراتيجية القطاع على تمكين الفئات (2. اإلجتماعية اإلقتصادية إلستيعاب كثافة الطلب على العمالة، وإستعادة مصادر الدخل والحماية اإلجتماعية

. ويعتبر إشراك المراهقين والشباب في البرامج من األمور األساسية في تصميم البرامج(3. السكانية من النساء والرجال والفتيان والفتيات في مجتمعاتهم من خالل بناء القدرات وترسيخ المشاركة المحلية في نشاطات اإلستجابة لحالة الطوارئ

من خالل إعادة التأهيل واستعادة سبل العيش بالتوازي ( وخصوصا النساء المعيالت ألسرهن والمراهقين والشباب)ترسيخ اإلستدامة من خالل تقديم الفرص األفضل للحصول على سبل تأقلم إيجابية للفئات السكانية المتضررة والفئات المستضعفة (4

.مع الحماية المجتمعية

0.38million7%
من تم الوصول إليهم من خالل العمليات 

عبر الحدود

6060

تنظيم التدريبات . دعم عمليات الشحن السلسة تحت مظلة قرار مجل  األمن حول العبور الحدودي

يمتلك القطاع اللوجيستي القدرة على . المتعلقة بتدريب بالمجال اللوجيستي استنادا على احتياج الشركاء

زيادة الدعم وإرسال قوافل خاصة في وقت قصير عند الحاجة، مع الحصول على اإلذن األمني للعبور 

.لإلستجابة ألاي تطورات من الممكن أن تطرأ على األرض

eva.gandrus@wfp.org or turkey.clustercargo@wfp.org: للمزيد من التفاصيل التواصل مع

التوقعات/الخطة

الشركاء اإلنسانيين المستهدفين الشركاء اإلنسانيين المحتاجين

       https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima 2017 أب                                      28                                         تم إنشاؤه بتاريخ ochaturkey@un.orgللمزيد من المعلومات 

تقارير القطاعات: المصادر

توجد حاجة لدعم الوكاالت في ما يتعلق بتنسيق الشحنات في باب الهوى وباب السالم لتمكين تقديم الدعم للفئات السكانية 

وتعتبر اجتماعات القطاع اللوجيستي المنتظمة ضرورية لتجنب حدوث . المستضعفة ونقل المواد اإلغاثية إلى داخل سوريا

وتعتبر التدريبات اللوجيستية ضرورية لدعم وتمكين اإلستجابة . أي ثغرات في المعلومات ولتجنب أي تكرار للجهود أيضا

.في المجال اللوجيستي

الثغرات
من الممكن لعدد محدود من الشاحنات عبور الحدود يوميا حيث يمثل باب الهوى أحد أكبر التحديات فيما يتعلق بعبور 

 شاحنة، ومن الممكن أن تتم زيادة هذا العدد اعتمادا على 22وتم حد عدد الشاحنات التي تعبر الحدود يوميا إلى . الشحنات

يتم حاليا العمل على هذا، حيث سيتم شراء اآللة اإلضافية من )موافقة السلطات واعتمادا على شراء آلة أشعة إك  إضافية 

وقام القطاع اللوجيستي مسبقا بتطوير خطة لإلستجابة في حال بروز الحاجة للتوسع في . (قبل منظمة الهجرة العالمية

.العمليات في باب الهوى

 شاحنة في الفترة ما بين 778، تم تسهيل عبور 2017في الفترة ما بين كانون الثني وحتى أيلول 

باب \  شاحنة من الريحانية 3,434باب السالم و \  من كل  2017كانون الثاني وحزيران من العام 

اجتماعا للقطاع 20وتم عقد .  منظمات على إدارة المخازن20 شخصا من 31وتم تدريب. الهوى

.اللوجيستي في كل من غازي عنتاب وأنطاكيا

األشخاص المحتاجون
مجمل العدد المستهدف لألشخاص

(على مستوى كل سوريا) 

مليون13.80

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

(2017 تشرين الثاني 24تم إصداره بتاريخ ) 2017كانون الثاني وحتى أيلول من العام 

اإلنعاش المبكر 

5.50
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