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 ما تم تسليط الضوء عليه
  الناس في محافظة حلب الشمالية، مع اشتداد وتيرة القتال، طلبا لألمان. وبقيت حماية المدنيين من أهم ما يثير القلق.بدء موجة هروب آالف 

  تم استهداف خمسة مراكز صحية بالضربات الجوية، في الخامس عشر من شباط في محافظتي إدلب وحلب، باإلضافة إلى تدمير البنى
 الناس من الخدمات الصحية األساسية. التحتية الصحية، وحرمان اآلالف من 

 نازحين، ولدعم المخزون المسبق غرب مدينة حلب، في حال حدوث أي إغالق للحدود. ولكن، احتياجات ال ازدياد الدعم عبر الحدود لتلبية
 .1ت التمام العملياتوبالرغم من ذلك، شكل انتقال جبهات القتال، وقطع بعض الطرق الرئيسية عوائق طرق الوصول، والتزامات الوكاال

 
 تشرح الخريطة التالية أحدث خطوط القتال، واتجاه حركة النزوح:

 

  لمحة عامة عن الوضع
 

 ةنأطلقت الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها في أوائل شهر شباط، هجمة عسكرية شرسة ضد المجموعات المسلحة غير الحكومية في ريف مدي
 الحملة متعددة المسارات من الجناح الغربي لمدينة حلب، وقامت أوليا بوصلحلب الشمالي. انطلقت هذه 

 المناطق تحت سيطرة الحكومة السورية مع القرى تحت سيطرة المجموعات المسلحة غير الحكومية المحيطة بنبل والزهراء. وبهذا تكون الحكومة
  مع األراضي تحت سيطرة المجموعات المسلحة غير الحكومية شرق مدينةالسورية قد قطعت أحد أهم طرق اإلمدادات من باب السالمة الحدودي 

 حلب. وال يزال الوصول إلى مدينة حلب ممكنا عبر معبر باب الهوى مرورا بمحافظة إدلب، ولكن يتعرض طريق الوصول الوحيد داخل المدينة
_________________________ 

أسبوعين من شهر شباط مقارنة بالشهر الماضي، كما أن دعم المنظمات غير الحكومية الحدودي،  في أول %43ازدادت المساعدات الحدودية بنسبة  1
 الذي غالبا ما يكون أكبر، بقي على قدر األهمية، بالرغم من عدم توافر البيانات الشاملة.

 
ة. وتم استهداف شاحنة مساعدات انسانية واحدة على المستخدم من قبل الشركاء عبر الحدود، طريق الكاستيلو، إلطالق النار، ويعتبر غير آمن للغاي

 األقل األسبوع الماضي.
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ناحية  ى فيواستمرت القوات الحكومية مع حلفائها، مدعومة بعدة ضربات جوية، بهجومها البري بإتجاه بلدة تل رفعت، مسيطرة على سلسلة من القر

نة أعزاز، ومعبر باب السالمة الحدودي بإتجاه تركيا. وقامت قوات سوريا الديمقراطية مما أدى إلى نزوح المزيد من المجتمعات بإتجاه مديتل رفعت. 
من  16أعزاز، مسيطرين بذلك على مدينة تل رفعت في -التي تتضمن القوات الكردية أيضا بفرض سيطرتها على األراضي غرب طريق تل رفعت

أعزاز من المجموعات المسلحة غير الحكومية، -طريق عفرينيضا بأخذ جزء من شهر شباط. باإلضافة إلى  أن قوات سوريا الديمقراطية، قامت أ
اط. بوبالمقابل قامت القوات التركية لمجابهة هذه التطورات بقصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في عفرين وأعزاز، في الثالث عشر من شهر ش

مدينة حلب، مسيطرين بذلك على بلدة تمورة، ومثيرين موجة نزوح أخرى بإتجاه الريف ي هجمتها بإتجاه شرقي وال تزال القوات الحكومية مستمرة ف
 الغربي من المدينة.

 
د التركية، حيث كانت قد أعزاز إلى تعطيل مسار رحلة النزوح داخل منطقة عفرين من أعزاز والمنطقة القريبة من الحدو-وأدى قطع طريق تل رفعت

األسبوع الماضي. وكان النازحون على مدى عدة أيام يستقلون الباصات بإتجاه بلدة عفرين، عبر المنطقة الجنوبية  تجمعت فيها أعداد طبيرة من الناس
بإتجاه ريفي حلب وإدلب لتجنب خطط المواجهة والقتال شمال مدينة حلب، حيث أنه تم ترتيب سفر هؤالء النازحين من قبل مجلس محافظة حلب، 

، ونتيجة للتوترات والقتال بين قوات سوريا الديمقراطية، والمجموعات المسلحة غير الحكومية األخرى غرب أعزاز، لم والهالل األحمر الكردي. ولكن
 يعد طريق النازحين هذا مفتوحا بعد اآلن.

 
 . وبقي2دلبشباط في محافظتي حلب وإبالضربات الجوية، في الخامس عشر من شهر  مشافي مدعومة من منظمات غير حكوميةتم استهداف خمس 

ء المتحدة لدعم اإلحتياجات اإلنسانية. وتم إخالمشفى أعزاز لألمومة المشفى الوحيدة في الخدمة في بلدة أعزاز، التي يتم دعمها من قبل صندوق األمم 
الخسارة إلى حرمان . وأدت هذه ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بهأيضا، م مشفى أعزاز الحكومي بسبب قربه من خطوط القتال، وتم استهدافه

من السكان من خدمات هذه المشافي.  وتم استهداف مشفيين مدعومين من منظمات غير حكومية في إدلب، في معرة النعمان، وفي أبو  200.000
ادات قسم للعيالظهور. حيث أن المشفى في معرة النعمان، كانت مدعومة من قبل أطباء بال حدود، وكانت تتضمن ثالثين سريرا، غرفتين عمليات، 

. وحسب ما صرحت به منظمة أطباء بال حدود، 40.000موظف عامل فيها. تخدم هذه المشفى تعدادا سكانيا يبلغ  54الخارجية، وغرفة طوارئ مع 
عرض هذا المشفى . تبأنهم على األغلب قد قتلواقتل سبعة مدنيين باإلضافة لحارس المشفى، فيما سجل ثمانية من الموظفين في عداد المفقودين، ويعتقد 

خارج الخدمة حاليا. وأيضا تعرضت المشافي األخرى في إدلب لقصف بالصواريخ، أدى إلى أضرار ثانوية في البنى التحتية.  ألضرار جسيمة، وهو
اقم الطبي( خالل ممن جرحوا )من ضمنهم تسعة من الط 38من الطاقم الطبي(، و  6ممن قتلوا، )من ضمنهم  26وبالحصيلة، وحسب التقارير، يوجد 

 هذه األحداث، حسب ما جاء به قطاع الصحة. 
   OCHA Statement on Attacks on Hospitals and Schools in Syriaبيان مكتب االوتشا في الهجمات على المستشفيات والمدارس

    HO statement on attacks on health facilitiesWبيان منظمة الصحة العالمية حول الهجمات على المرافق الصحية 
 

الـ  في ريف محافظة حلب الشمالي نتيجة للقصف الذي طال ما يقاربوجاء في تقارير الشركاء في قطاع التعليم بأن النشاطات التعليمية متوقفة تقريبا 
كفر حمرا،  مدرسة في كل من حريتان، عندان، 13قرية ونتيجة للقتال الدائر في تل رفعت وأعزاز. وتلقى قطاع التعليم تقارير عن أضرار طالت  13

 في ريف حلب الشمالي، ويقوم القطاع اآلن بالتحقق من هذه التقارير. معرة األرتيق، ياقد، بيانون، حيان، والليرمون
 

من السكان إلى النزوح بسبب القتال الدائر، باإلضافة إلى اآلالف من الناس قرب الحدود التركية، خصوصا قرب معبر  70.000هذا وقد اضطر فوق 

  .لهم بالعبور إلى تركيا لقي العالج المناسب في سوريا، سمحمة الحدودي. وجدير بالذكر، أن المدنيين الجرحى، ممن ال يستطيعون تباب السال

 التمويل
 

من مخصصات احتياطي الطوارئ، لالستجابة لألزمة  $10.5قام النائب اإلقليمي لمنسق الشؤون اإلنسانية، وبعد استشارة القطاعات بتخصيص 
في المناطق األكثر تأثرا باالنزاع المسلح مؤخرا، لمساعدة النازحين أثناء تحركاتهم، ووضع  المتصاعدة. وستكون أولويات الدعم هي األنشطة اإلنسانية

 مخزون مسبق إنساني في القطاعات التالية:
 

  :سعاف( ولمراكز الرعاية الصحية األولية، سيقدم الشركاء في قطاع الصحة المساعدة لشبكات اإلحاالت )المشافي وأنظمة اإلالصحة
شخصا. سيتم تضمين  100.000الخدمات )مراكز الرعاية الصحية األولية، والعيادات المتنقلة( فيما يتعلق بالمعدات والمستلزمات لـ 

 األنشطة التغذوية في األنشطة الصحية. 

  :توزيع للماء في حاالت الطوارئ، مصادر للمياه، الصحي  سيقدم الشركاء في قطاع المياه والصرفقطاع المياه والصرف الصحي
 70.000مياه لما يقارب الـ ومعالجة المياه المنزلية، صيانة لشبكات المياه، باإلضافة إلى مواد التعقيم، مراحيض للطوارئ وخزانات 

 شخصا.

  :يقوم الشركاء في قطاع األمن الغذائي وسبل العيش بتوزيع حصص غذائية جاهزة لألكل، وجبات مطبوخة، األمن الغذائي وسبل العيش
 سالت غذائية أقل، وخبز مجاني. وال تزال األساليب مثل النقود والبطاقات مستخدمة. 

_______________________________________________________ 
 

 محافظة درعا في الخامس عشر من شهر شباط. تم استهداف منشأتين طبيتين في 2

 

 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/media-resources/press-releases
http://www.unocha.org/media-resources/press-releases
http://www.emro.who.int/media/news/who-condemns-multiple-attacks-on-health-facilities-in-the-syrian-arab-republic.html
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  :سيقدم الشركاء في قطاع المأوى والمواد غير الغذائية بتقديم مأوى الطوارئ، وحزم المواد غير الغذائية لما المأوى والمواد غير الغذائية
 من المجموعات األكثر ضعفا. 80.000يتجاوز الـ 

 

 ( المواقع والمخيماتادارة وتنسيق المخيمات) : ،سيقوم األعضاء بزيادة القدرة االستيعابية لمخيمات النازحين الموجودة غير الرسمية
للمجتمعات األكثر ضعفا، زيادة قدرات المرافق القائمة، والوضع بالحسبان انشاء مراكز استقبال عند فرش األرض بالحصى بتقديم الخيم و

 الحاجة. 

 ( الحماية :)سيقوم الشركاء بنشاطات زيادة الوعي حول الذخائر غير المتفجرة، بقايا الحرب القابلة القطاع الفرعي لمكافحة األلغام
 لإلنفجار، واأللغام األرضية.

 
يسعون و يتواصل الشركاء األساسيين في العمل اإلنساني وهم: بريطانيا، إيكو، والواليات المتحدة، مع الشركاء المنفذين ووكاالت األمم المتحدة،

 معلومات القطاعاترق الدعم األفضل، وطرق تسخير التمويل األفضل بما يتناسب وآخر االحتياجات.دائما إليجاد ط

 إدارة وتنسيق المخيمات 
 

 الرسائل األساسية

  شخصا في الخامس عشر من شهر  70.011ارتفع عدد النازحين بسبب آخر عملية عسكرية حسب قطاع إدارة وتنسيق المخيمات إلى
 شباط.

  ،شخص تم تأمين  40.000حيث يوجد حاليا أكثر من يتجه السكان في تحركاتهم نحو الشمال، إلى المنطقة القريبة من معبر باب السالمة
المأوى لهم، باإلضافة إلى تسعة مخيمات. واتجه البعض اآلخر من شرق حلب نحو الغرب. )تحقق من خريطة حركات النزوح مؤخرا 

 أدناه(

 مجموعة تنسيق على اإلنترنت، مستخدمين السكايب ووثائق غوغل، لتمكين الشركاء من تقديم التطورات في وقتها  قام القطاع بإنشاء
الحقيقي حول االحتياجات، الفجوات، أعداد الوافدين، واالستجابة. ويتم تحليل الفجوات استنادا على التطورات التي يتم تقديمها في هذا 

 إلى المخيمات، من أجل المساعدة في تحديد االحتياجات واألعداد.الجدول، مقارنة بالوافدين الجدد 

  يستطيع أعضاء قطاع إدارة وتنسيق المخيمات تغطية أكثر االحتياجات األساسية والالزمة إلنقاذ األرواح للنازحين المتواجدين في مخيمات
احتياجات األناس المتواجدين في المناطق حول المخيمات، خصوصا والمراكز اإليواء الجماعية. ولكنهم ال يستطيعون تغطية كافة النزوح، 

 أن عدد النازحين خارج المخيمات تجاوز عدد النازحين داخل المخيمات.

 ن يمن الجلي أن المخيمات التي تم انشاؤها في منطقة باب السالمة لن تكون حال بعيد المدى، ولن تلبي االحتياجات اإلنسانية ألعداد النازح
 يدة بشكل مستمر.المتزا

 
 اإلحتياجات واإلستجابة:

  حاوية ماء بالستيكية،  1.527غطاءا بالستيكيا،  787فرشة،  2.435خيمة،  718قام أعضاء قطاع إدارة وتنسيق المخيكات بتقديم
 3شخصا.  42.000\عائلة 8.400سلة غذائية، وماء يكفي  875مجموعة تعقيم،  8.400

 رسميين مكانا للوافدين الجدد، حيث أن المخيمات وما حوالها تزدحم بعدد كبير من النازحين، ال لم تترك مستوطنات النازحين غير
ذا بالحاجة المتزايدة للخدمات والوضع الذي يزداد سوءا. فأحيانا يقطن الخيمة الواحدة أكثر من ثالث عوائل، وازداد عدد ويترافق ه

 .90:1مستخدمي المراحيض ليص إلى 

  .وتبقى الفجوات متمثلة بوقود التدفئة، ويعتبر توفير المكان اآلمن الذي يضمن كرامة النازحين أهم االحتياجات المطروحة
 المراحيض، مجموعات التعقيم، وفرش األرض بالحصى. ومن الممكن طلب المزيد من الخيم في أقرب وقت. 

 
 ية اعتبارا من السادس عشر من شهر شباط:تمثل الخارطة أدناه طرق النزوح ومناطق الوافدين األساس

 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

 تتكون العائلة الواحدة معدال من خمسة أشخاص. 3
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 الصحة: 
 
 

 الرسائل األساسية
 

 وتقدم هذه المنشآت شهريا .  4تم استهداف خمس منشآت صحية في محافظتي حلب وإدلب بالقصف الجوي في الخامس عشر من شهر شباط
 عملية توليد. 500عملية جراحية، و  1.000استشارة،  22.000حسب المعدل، 

  يتحرك الشركاء في قطاع الصحة مع حركات النزوح لدعم المرافق الصحية، محاولين التعامل مع تأثير القصف الجوي على األنظمة
ل الصحة في شرق مدينة حلب، خالل أعمال العنف العسكرية، التي أزاحتها عن في مجاالصحية، كما أنهم جاهزون ألي طلب لزيادة الدعم 

مسارها المعتاد. حيث قاموا بإنشاء ثالث شبكات لإلحاالت لتقود عمل اإلستجابة، ولتقوم بتغطية شمالي محافظة حلب، غرب مدينة حلب، 
 وغرب محافظتي حلب وإدلب. 

 .تعد العيادات المتنقلة ولوازم العمليات الجراحية من أولويات شركاء قطاع الصحة للمشافي ومراكز العناية الصحية األولية في شمال حلب 
صنفت األولويات لتكون عدة اإلسعافات األولية، عدة الرعاية الصحية األولية، لوازم التغذية، مواد التخدير، أدوية وفي شرق مدينة حلب، 

ت العناية المركزة، معدت الصحة اإلنجابية، المواد المستهلكة في غسيل الكلى، مخزونات الطوارئ، طعام للموظفين والمرضى وحدا
المقيمين، والمصاريف التشغيلية والحوافز. أما في غرب محافظة حلب ومحافظة إدلب، صنفت شبكات التواصل وأنظمة اإلسعاف ضمن 

 ي اإلحاالت.ية ومشافمستهلكات مراكز العناية بالصحة األولوالمركزي، العيادات المتنقلة، اللوازم الطبية،  األولويات باإلضافة إلى التنسيق

 
 

_________________________________________________ 

 اا في الخامس عشر من شهر شباط أيضتم استهداف اثنين من المرافق الصحية أيضا في محافظة درع4
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 اإلستجابة
 

 نبهدف اإلستجابة للفجوات واإلحتياجات المختلفة التي تم اكتشافها في شبكات المجال الصحي المختلفة، تم اجراء العديد من اإلجتماعات بي 
المنظمات غير الحكومية، ومديريات الصحة في سوريا. وتم بذلك تعيين وتحديد القدرة على اإلستجابة، اإلحتياجات، والفجوات بالتعاون مع 

 كاء في هذه اإلجتماعات.الشر

  والهدف األساسي لقطاع الصحة، هو تمكين وتقوية الشبكات األساسية العاملة في مجال الصحة، لتكون قادرة على اإلستجابة للطلبات
رقام األالناتجة عن حركة النزوح األخيرة. وتم تحديد ثالث شبكات مسؤولة عن اإلحاالت لتولي قيادة عملية فعل اإلستجابة، تماشيا مع 

 المخطط لها:
نازحين آخرين متوقع وفودهم إلى  100.000-70.000ستقوم الشبكة الصحية في شمال حلب، بالتخطيط لإلستجابة إلحتياجات  .1

 المناطق الشمالية من المحافظة.
قطع شخصا ممن سيبقون في المدينة، في حال تم  150.000ستخطط شبكة الصحة في مدينة حلب لإلستجابة لما يقارب الـ  .2

 المساعدات الحدودية عن القسم الشرقي من المدينة. 
 نازح متوقع قدومهم لمحافظة إدلب ولريف 70.000-50.000ستقدم شبكات الصحة غرب حلب و في محافظة إدلب الخدمات لـ  .3

 محافظة حلب الغربي، في األسابيع القليلة القادمة.

  أيضا في الثالث أسابيع  50.000-30.000شخص حاليا، ويخططون الوصول إلى  45.000وصل الشركاء في ريف حلب الشمالي إلى
 طقمأة، واليونيسيف ستقدم العمليات الجراحية، باإلضافة للمواد المستهلكة والغير مستهلك أطقمالقادمة. ستقدم منظمة الصحة العالمية 

 الكوليرا.  أطقم تدبيرالقبالة والتوليد،  أطقمالرعاية الصحية األولية، 

  شخصا آخرين في الثالث أسابيع  150.000شخصا، ويخططونة للوصول إلى  300.000وصل الشركاء شرقي مدينة حلب حاليا
أطقم العمليات الجراحية، في. وايضا سترسل منظمة الصحة العالمية مركز رعاية صحية أولية، وعشر مشا 11القادمة، لتقديم احتياجات 

القبالة قم طوالمواد المستهلكة والغير مستهلكة، باإلضافة إلى المواد القابلة إلعادة اإلستعمال. ستقوم اليونيسيف بإرسال أطقم تدبير الكوليرا، أ
القليلة القادمة. ال تزال المنظمات غير الحكومية تقدم اللوازم المعتادة، الدواء والتوليد، وأطقم الرعاية الصحية األولية األساسية في األيام 

والمستهلكات من أجل تغطية احتياجات أشهر قليلة. وسيتم تغطية احتياجات خدمات اإلسعاف، مواد التخدير واللوازم في مخصصات 
 الطوارئ لصندوق التمويل اإلنساني. 

 30.000شخصا، ويخططون للوصول لـ  23.000ب محافظة حلب ومحافظة إدلب إلى وصل الشركاء في قطاع الصحة في غر-
موقعا. تم أيضا تعيين  23آخرين في الثالث أشهر القادمة. وستركز عملية اإلستجابة على تقوية شبكة صحة وظيفية في حوالي  50.000

تغطيتها خالل مخصصات صندوق التمويل اإلنساني. وستقدم  عيادات متنقلة، ومرافق تحتل األولوية، وتم أيضا تحديد الفجوات التي سيتم
 اليونيسف األطقم ذاتها التي تم ذكرها أعاله.

  والدة  3.100طقم التوليد في اجراء  31والدة، وستساعد الـ  1.500طقم للقبالة والتوليد في اجراء  30وعبر الثالث مناطق، ستساعد  الـ
شخص لمدة ثالث شهور. وأطقم العمليات الجراحية  160.000طقم للرعاية الصحية األولية احتياجات  16طبيعية وعسيرة. وستغطي الـ 

أطقم من لوازم العمليات الجراحية المستهلكة  10عملية جراحية، باإلضافة إلى أن  500الثالثة المقدمة من منظمة الصحة العالمية ستغطي 
عملية جراحية. وبشكل عام، يوجد لدى شركاء آخرين مخزونات من الوقود في مواقع مختلفة، أدوية ولوازم  1.000الممكن أن تغطي  من

 عمليات جراحية في مرافق مختلفة، ومعدات عيادات متنقلة. 
 

 الفجوات

 مليون دوالر(  2ق التمويل اإلنساني )باعتبار المخازن الحالية، سيتم مأل الفجوات التي تم تحديدها عن طريق مخصصات صندو
 مليون دوالر(. 1ومخصصات الموارد التي تتطلب النقل من قبل المانحين على وجه السرعة حوالي )

 

 العيش سبلاألمن الغذائي و 
 

 الرسائل األساسية

  بالرعم الغذائي للطوارئ، بإستخدام شخصا(  59.000عائلة )ما يقارب الـ  11.867قام شركاء قطاع األمن الغذائي وكسب العيش بدعم
شخصا(. هذا وقد تم تأمين التمويل لـ  165.000)ما يقارب الـ  ىعائلة أخر 33.107طرق عدة، باإلضافة إلى أنهم يخططون لدعم 

 شخصا(. 27.000عائلة )ما يقارب الظت  5.427

 لمحليين التنفيذين، تقارير عن نشاطات استجابة للطوارئ رفع عشر شركاء لقطاع األمن الغذائي وكسب العيش، باإلضافة إلى شركائهم ا
 ناحية، ما يتعلق بحركة النزوح األخيرة في مناطق عدة، متضمنة شرق مدينة حلب.  17في 

  تعاني ناحية عفرين من نقص في األنشطة المخطط لها والمرفوعة ضمن تقارير، حسب فيما يتعلق بحركة النزوح األخيرة حسب قطاع
 يق المخيمات. إدارة وتنس

 
 اإلحتياجات

  سعرة حرارية، حسب ما جاء ضمن معايير  2.100أوصى قطاع األمن الغذائي وكسب العيش، بأنه يجب أن يخصص لكل شخص يوميا
 إسفير. 
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  تختلف نسب انعدام األمن الغذائي بين تجمعات النازحين، ولكن يبقى األشخاص األكثر ضعفا في حاجة لمصادر الغذاء الثابتة، الممكن
 الوصول إليها وتحصيلها بسهولة. 

 
 اإلستجابة

  العيش بتوزيع المساعدات الغذائية حسب أوقات مختلفة، وعبر وسائل مختلفة أيضا:  سبلشركاء في قطاع االمن الغذائي ولايقوم
، برامج قسائم نقدية، وستقدم الحصص الغذائية الجاهزة لألكل حصص غذائية جاهزة لألكل، سالت غذائية، مساعدات طحين وخبز

رقا مختلفة( في حين تقدم حصص غذائية تساوي على مدى ثالثة أيام، سبعة أيام، أو أربعة عشر يوما )حيث يستخدم األعضاء ط
يوما. وتعمد برامج الدعم بالطحين إلى تقديم الخبز المجاني واليومي، وتقدم القسائم النقدية متعددة اإلستخدامات،  30-14حصص 

 . وسطيبشكل  $100-90والقسام النقدية غير المشروطة من 

  من شهر شباط:  11-5العيش من  سبلالغذائي وفيما يلي لمحة عن االستجابة الخاصة بقطاع األمن 

  :بالحصص الغذائية الجاهزة لألكل. تمت مساعدتهمشخصا(  5000عائلة )حوالي  996األتارب 

  :سلة غذائية. 2000شخص( تمت مساعدتهم بالحصص الغذائية الجاهزة لألكل و  7.500)ما يقارب عائلة،  1.500أعزاز 

  :شخصا( تمت مساعدتهم بالحصص الغذائية الجاهزة لألكل. 10.460عائلة )حوالي  2.128دارة عزة 

  :شخصا( تمت مساعدتهم بالحصص الغذائية الجاهزة لألكل. 9.215عائلة )ما يقارب  1.843حريتان 

  :شخصا( تمت مساعدتهم بالطحين والسالت الغذائية.  4.750عائلة )ما يقارب الـ  950جبل سمعان 

  :شخصا( تمت مساعدتهم بالحصص الغذائية الجاهزة لألكل.  7.500عائلة )ما يقارب الـ  1.500صوران 

  :فيما يلي ملخص للمواد المخزنة حسب الموقع 

  :5سلة غذائية 4.000أعزاز 

  :سلة غذائية. 2.804متر طن من البرغل و  100األتارب 

  :سلة غذائية. 570دارة عزة 

  :ائية.سلة غذ 6.467جبل سمعان 
 

 الفجوات

  فردا في ناحية عفرين األولوية العليا، حيث أن خطة استجابة قطاع األمن الغذائي وكسب العيش غير قادرة على تغطية  4.698اعتبر الـ
 من خالل مخصصات صندوق التمويل اإلنساني القادمة. احتياجاتهم. ولكن يتابع القطاع هذه المشكلة، ويحاول تغطية هذه الفجوة، 

 
 التخطيط والتنسيق

  مليون دوالر من مخصصات صندوق التمويل اإلنساني. فيما طلب الشركاء مبلغا  2يخطط قطاع األمن الغذائي وكسب العيش إلستخدام
مليون دوالر. ويوجد مشروعين اثنين، يمثالن روابط مهمة بين المواد غير الغذائية، وخدمات المياه والصرف الصحي والعناية  6.4قدره 

ائية، والحصص الغذائية الجاهزة صحية، مستهدفين المستفيدين ذاتهم من الحصص الغذائية الجاهزة لألكل، ومجموعات المواد غير الغذال
 لألكل وخدمات المياه والصرف الصحي والعناية الصحية. 

  القوافل عبر الحدود المخطط خروجها ينسق قطاع األمن الغذائي وكسب العيش مع أمين "منهجية جميع سورية" لحل التداخل المحتمل مع
 من دمشق. 

 

 المأوى والمواد غير الغذائية 
 

 الرسائل األساسية

 يمتلك قطاع المأوى والمواد غير الغذائية المقدر على اإلستجابة لحركات النزوح األخيرة في الوقت المناسب، ولكن في بعض المناطق بسلعة 
 مجموعات مواد غير غذائية، ولكن ليس كالهما(.واحدة فقط )مثال: توزيع إما فرشات، أو 

  منظمة قادرة على الوصول إلى المناطق األكثر احتياجا، بما يتضمن عفرين، دارة عزة، أعزاز، سنجار، زربة،  34وبشكل كلي يوجد
 والدانا. 

  الوقود أحد أهم السلع الالزم تخزينها في حال حصار شرق مدينة حلب. بعض أعضاء القطاع اعتبر 

  سيتم استخدام مخصصات صندوق التمويل اإلنساني في توزيع أطقم المأوى، أطقم المواد غير الغذائية، باإلضافة إلى التخزين في المناطق
 األكثر احتياجا فيما يستمر عدد النازحين بالتزايد.

  سيعيد قطاع المأوى والمواد غير الغذائية النظر في خطط الطوارئ المستندة على السيناريوهات الجديدة المحتملة، مع استشارة مركز
 استجابة دمشق، باعتبار أنه من الممكن للنزوح أن يستمر. 

 اإلحتياجات

 ا، نجار، الدانحدد قطاع المأوى والمواد الغير الغذائية الفجوات كونها تتعلق بأطقم المواد غير الغذائية، ومساعدات أطقم المأوى في عفرين، أعزاز، س
 ى على األقل. زربة، ومع استشارة األعضاء، سيتم نقل مساعدات مالئمة، لضمان حصول الوافدين الجدد على منظومة سكن كاملة، ومواد خاصة بالماو

 
 يوم. 30أو  14أشخاص لمدة  5تختلف السالت الغذائية من حيث الحجم والمحتوى، ولكنها عادة تكفي لعوائل تتكون من  5
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 اإلستجابة

  شخصا  62.139على وشك القدوم. وقال الشركاء بأنهم سيساعدون  منظمة بانها تمتلك مخزون مواد غير غذائية 11صرحت
المأوى )الحد األدنى من المساعدة الموصى به من قبل قطاع الوافدي الجدد(. ويستطيع القطاع بأطقم السكن الكاملة، وأطقم 

 غير الغذائية المواد مجموعاتشخصا واعطائهم واحدا أو أكثر مما يلي:  105.005بشكل كلي الوصول إلى أكثر من 
اللباس، خيم، وتوزيع المواد  مجموعاتمأوى الطوارئ،  مجموعاتفصل الشتاء،  مجموعات)القسائم النقدية، والمواد العينية(، 

 خ.كل على حدا )الفرشات، األغطية البالستيكية، ووقود الطب
 

 الفجوات

  شرق مدينة حلب: ال تتوفر المعلومات عن اإلحتياجات على أرض الواقع، ويركز األعضاء على االستجابة في شمال وشمال
غرب محافظة حلب، حيث يوجد الوافدون الجدد. صرح عضو واحد من القطاع بتوزيع مساعدات مواد غير غذائية في شرق 

رح بعض األعضاء بأن الوقود هو من أهم اإلحتياجات األساسية التي طقم مواد غير غذائية(. وص 700مدينة حلب حتى اآلن )
 ينبغي تخزينها في حال حصار مدينة حلب. 

 األتارب: تتركز اإلحتياجات في عفرين، أعزاز، واألتارب، حيث يحاول القطاع التعامل مع هذه اإلحتياجات.\أعزاز\عفرين 
 

 التخطيط والتنسيق

 نزوح السكان المتزايدة، حيث سيعيد القطاع النظر في خطط الطوارئ المستندة على  يرى القطاع أهمية التحضير لحركة
 السيناريوهات الجديدة المحتملة، مع استشارة المنظمات اإلنسانية العاملة في دمشق. 

 المياه، التنقية، والتعقيم 
 

 الرسائل األساسية

 ت الجهود في الفترة األخيرة على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للنازحين في شمال حلب وغرب إدلب. تركز
م. حيث التعقي مجموعاتوتمثلت العوائق األساسية في وجه خدمات المياه، الصرف الصحي والرعاية الصحية، بالقصف الجوي، والنقص في 

. ويجب أن يلبي العرض الطلبات المتواجدة حاليا في ما يقارب الثالث أسابيع. المجموعاتفي تأمين وتوزيع هذه يكثف الشركاء الجهود حاليا 
مع  ،وبالرغم من ذلك، ال يزال الشركاء يتطلعون لفرص أكثر لرفع سوية  خدمات المياه، الصرف الصحي، والرعاية الصحية في الطوارئ

 حسبان.وضع احتمال ازدياد عدد النازحين في ال
 

 اإلحتياجات
ازحون نمن الواضح أن النازحين بحاجة لتوزيع المياه بشكل مباشر، وبحاجة للخزانات، مواد التعقيم، ومرافق الصرف الصحي للطوارئ، حيث يعتمد ال

بعين اإلعتبار، بعض الدعم الذي المتواجدون بجانب الحدود التركية في معبري باب السالمة وخربة الجوز على المساعدات اإلنسانية األولية. آخذين 
ه على المياقدمته المجتمعات المضيفة، ولكن وبالرغم من ذلك، يتطلب النازحون الجدد الوافدين إلى القرى والمدن المختلفة، مواد التعقيم، وخزانات 

 األقل.
 

 اإلستجابة

 ية أعزاز، في مخيمات النازحين كباب اإليمان، باب يكثف الشركاء في قطاع المياه، الصرف الصحي، والخدمات الصحية الخدمات في ناح
 النور، باب السالمة، الحرمين، وسجو، مع ازدياد عدد النازحين في األسبوع الفائت. 

  مرافق التنقية للطوارئ في نفس الوقت.تمت زيادة توزيع المياه بشكل فوري فيما يتم انشاء 

 من أقراص تنقية مليون  1.1طقم تعقيم،  16.400اية الصحية ألعزاز، متضمنة تم تسليم لوازم خدمات المياه، الصرف الصحي، والرع
 خزان ماء.  32.800المياه من الكربون المنشط، والكلور، باإلضافة إلى 

  خزان  6000قرص كلور، و  150.000طقم تعقيم،  3000يقدم أحدى عشرة من الشركاء الدعم حاليا لمنطقة جبل سمعان، حيث تم تسليم
 سبوع الماضي.ماء األ

ية اأما فيما يخص النازحين في إدلب، فلم يتغير وضعهم كثيرا األسبوع الفائت، ويستمر الشركاء في الدعم لخدمات المياه، الصرف الصحي والرع
 الصحية، لمخيمات النازحين اآلخذة بالنمو قرب معبر خربة الجوز الحدودي.

 وكانت النتائج اكتشاف التأثير الكبير القولوني والنتراتي. يتم اآلن توزيع أقراص تنقية المياه من حي في مدينة حلب،  56آبار  فحص تم
الكربون المنشط في شرقي مدينة حلب، وتعمل وحدتين لمعالجة المياه كدعم للمشافي الموجودة. وتم جلب لوازم ست وحدات لمعالجة المياه 

 إلى المدينة. 

  ناحية في محافظات، إدلب، حلب، والالذقية 35بنشاطات الطوارئ والقدرة على التكيف في  من الشركاء حاليا، 19ويقوم. 
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 الفجوات

  ،حيث قلل عدد الضربات الجوية من عدد شاحنات يعيق القتال الدائر حاليا في وسط وشمال حلب، حركة اللوازم والمواد ضمن المحافظة
 وستتناقص نشاطات الدعم اإلنساني بشكل حاد، في حال استمرار الضربات الجوية. النقل، والتي تعمل حاليا، تعمل في المساء فقط.

 
 التخطيط والتنسيق

 ديعتبر تقديم الخدمات للنازحين الجدد والمخيمات غير الرسمية ومراكز اإليواء المشتركة،  األولوية األكثر أهمية حاليا. ويعتبر هذا أح 
وفي الوضع الحالي، كاء لنقل مواقع المخازن والموظفين، وإلى ايجاد طرق نقل جديدة. التحديات في وجه الشركاء، حيث اضطر الشر

 ضوع تخزين اللوازم في مدينة حلب.سينظر قطاع خدمات المياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية أكثر في مو

 التعليم 
 

 الرسائل األساسية

 30%  من النازحين مؤخرا في محافظة حلب، هم من طالب المدارس، ممن لم يعد لديهم أي فرصة للذهاب إلى المدارس. وال يمكن للمرافق
 ويحملها أكبر من طاقتها.مما يشكل ضغوطا على منظومة المدارس، التعليمية الموجودة حاليا استيعاب العدد اإلضافي من الطالب، 

 لمدعومة من قبل المنظمات غير الحكومية في ريف حلب الشمالي، بسبب القصف العنيف، ونزوح كال الطالب أغلقت جميع المدارس ا
 والمعلمين. 

  ويبلغ %20وفيما ال تزال المدارس في الخدمة في ريف حلب الشرقي، صرح الشركاء في تقارير لها انخفاض عدد الطالب بنسبة .
ضمن تقارير  %10، وفي هذا الصدد، صرح الشركاء أيضا بتراجع حضور المعلمين بنسبة %60اإلنخفاض في أحياء حلب القديمة بنسبة 

 لهم.

  تم تسجيل ثالث مدارس في جبل سمعان خارج الخدمة، بسبب القصف الذي يستهدف عنجارة، باإلضافة إلى استخدام ثالث مدارس أخرى في
 دارة عزة كمالجئ. 

 60حسب تقارير الشركاء هناك، بالرغم من تراجع نسبة حضور الطالب بنسبة لها تستمر المدارس في غرب محافظة حلب بأداء عم% ،
 . %25وتراجع نسبة حضور المعلمين بنسبة 

  .وأظهرت تقارير الشركاء استمرار عمل المدارس في ريف حلب الجنوبي ومحافظة إدلب 

 
 اإلستجابة 

 ر بقام قطاع التعليم بنشر عدة تقييمات سريعة لإلحتياجات في محافظتي حلب وإدلب، بهدف فهم اإلحتياجات بشكل أفضل ودعم االستجابة بقدر أك
 من المعلومات، مثل عدد األطفال بسن المدارس ممن قدموا، عما إذا كان هؤالء األطفال قد تم استيعابهم في المدارس، وما إلى ذلك. 

 الشركاء بنشاطات اإلستجابة عبر توزيع المياه والوقود على المدارس.  بدأ بعض 

 ي ف يقوم الشركاء اآلن برفع سوية ومقدرات المعلمين، لمأل الفجوات في مجال التعليم، في حال استقبال المرافق التعليمية المزيد من الطالب
 المجتمعات المضيفة، والمساحات الخاصة بالتعليم. 

 في عمرصف ضمن حزمة الطوارئ "المدرسة في صندوق"، مستهدفين األطفال  300طفال المتضررين بدعم سف إلحتياجات األاستجابت اليوني 
، جميعها في ينمعلممهم، متضمنة مستلزمات الطالب والطالبا مع معل 40المدارس في المجتمعات المضيفة والمخيمات. تلبي هذه الحزم احتياجات 

 هذه الحزم مخصصة لألطفال من عمر ست سنين وما فوق، وتكفي لمدة ثالث شهور.صندوق معدني قابل للقفل. 

 

 التغذية
 

 الرسائل الرئيسية

  يؤدي التوزيع العشوائي لحليب الرضع اإلصنطاعي إلى الضرر أكثر من النفع، خصوصا في حاالت نزوح السكان، المياه القليلة، وغياب سبل
بالذكر، ازدياد مقدرة المنظمات بالقيام بعدة نشاطات نوعية في مجال التغذية بشكل منتظم في العام الماضي، كما وجدير التنقية، في الوضع الحالي. 

كرر قطاع التغذية، بأن تبرعات وتوزيع حليب الرضع اإلصطناعي )بديل حليب األم( يجب أن تتم تحت إشراف الشركاء فقط، ألنهم مدربون 
 م بتوزيعها بطريقة آمنة.للتعامل مع هذه المنتجات، والتحك

 وهذا  .يعتبر التأكد من وجود التغذية والرعاية المناسبين، من أهم الوسائل في مكافحة سوء التغذية المزمن والحاد الذي يصيب األطفال والشباب
مراض ملحوظ في كال أ وتوحيد هذه التدخالت وفق التوقيت المناسب، سيسبب انخفاضالبسيطة ذات التكلفة المنخفضة،  جهوديتطلب بعض ال

 ووفيات األطفال. 

 ي فوضمن الشركاء في تقاريرهم، بانه من الصعب تقديم خدمات التغذية، في حين أن الناس يعانون من نقص الخدمات المأوى والطعام األساسية. و
ارئ، أو أنه يتم استبدال هذه الخدمات، والرضع في الطوالصغار األطفال  ع، إما أنه ال تتوافر خدمات تغذيةحالة الخيم الموجودة في المجتم

 بخدمات المأوى لتلبية حاجات األعداد المتزايدة للنازحين. 
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 اإلستجابة

  ،)يخطط عشر شركاء حاليا، ويعملون على برامج التعامل مع سوء التغذية في الطوارئ حاليا )تغذية األطفال الصغار والرضع في الطوارئ
 واإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد في شرق مدينة حلب، شمال محافظة حلب، والشمال الشرقي لمحافظة إدلب. باإلضافة إلى أنهم يضعون

 لتلبية االحتياجات الحالية. األهداف 

  ال تزال مراكز اإلحاالت الموجودة في باب السالمة، أطمة، وشرق مدينة حلب، مراكز عالج لحاالت سوء التغذية الحاد والمتوسط. ووصلت
فع سوية تحسين ورم الشركاء بدوارت تنشيطية للموظفين، وفي بعض االحيان، وقة الالزمة شرق مدينة حلب. هذا ويبعض المواد الغذائية األساسي

 برامج عمال الصحة المجتمعيين، للتأكد من تغطية الفئات السكانية كافة بشكل أفضل. 

  تحسين  القطاع إلىاتفق أعضاء قطاع التغذية على المجاالت المحورية في برنامج استجابة تغذية األطفال الصغار والرضع في الطوارئ، ويسعى
 التعاون الداخلي بين أعضاء القطاع، وخصوصا المنظمات العاملة داخل وحول مخيمات النازحين في حلب.

 األم والطفل لتحديد: احتياجات تقييم تم اجراء  .1
o ر المستطاع(اإلحتياجات األساسية )بما يتعلق بالمأوى المناسب، المواد غير الغذائية، الطعام، الصحة، وخدمات الحماية، قد 
o .الحاجة ألي استشارة أو دعم تخص تغذية األطفال الصغار والرضع في الطوارئ 
o  .الحاجة للمزيد من الدعم النفسي اإلجتماعي 

 
 منفصلة من أجل:  انشاء أماكن .2

o  والعاملين في من األمهات األخريات الإلرضاع الطبيعي: مساحات هادئة وخاصة، حيث تتمكن األمهات من اإلرضاع، ومن تلقي الدعم
مجال تغذية األطفال الصغار والرضع في الطوارئ المدربين من أجل المساعدة واإلستشارات. وينبغي إرفاق هذه األماكن مع خدمات 

 أماكن صديقة لألطفال./و رعاية لألطفال/أخرى، محفزات، أو
o  مع المعايير الخاصة بحليب الرضع دعم بديل الحليب الطبيعي: يتضمن ضمان توزيع لحليب الرضع اإلصطناعي المتوافق

اإلصطناعي، مترافقا مع أطقم اإلستعمال اآلمن لحليب الرضع اإلصطناعي، المياه النظيفة، وخدمات المياه والصرف الصحي والرعاية 
 الصحية، أدوات تغيير المعتقدات الخاطئة، وما إلى ذلك.

o ية المكملة لألطفال تحت السنتين.التغذ 
ة، يتوفير عمال صحة مجتمعيين من أجل المعاينات، اإلحاالت، ومتابعة الحاالت، باإلضافة إلى تقديم النصائح الهامة المتعلقة بالصحة، التغذ .3

 والتعقيم، ألفراد األسرة، عن طريق دورات التوعية المجتمعية. 
 

 

 الحماية
 

 الرسائل األساسية

  شخصا. 9.853الفرعية خدمات الحماية كما هو موضح بالتفصيل أدناه لـ قدم قطاع الحماية والشركاء في القطاعات 

  ،تقديم تحديد حركة الشركاء لوحدد الشركاء في القطاع التحديات األساسية التي تواجه العمليات بـ: عدم القدرة على رفع سوية أو نقل الخدمات
 حدودة، ونقص الموظفين الذين اضطروا للنزوح في ظل النزاع الحالي.الخدمات المباشرة بسبب البيئة غير اآلمنة، والموارد البشرية الم

 ى، نوأبدى قطاع الحماية مخاوفه تجاه تزايد الضربات الجوية التي تستهدف التجمعات السكانية المكتظة، التي تستهدف السكان والممتلكات والب
بما يتضمن المدارس والمشافي. ودعا القطاع جميع األطراف المتنازعة، مركزا على الحكومة السورية التي تتحمل مسؤولية سالمة مواطنيها، 

هداف تإلضافة إلى حلفائها، إلى احترام التزاماتهم بالقانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. حيث يتوجب عليهم إيقاف اإلسبا
 المتعمد للمدنيين والبنى التحتية من مدارس ومشافي، التي يمنع استهدافها حسب قوانين النزاعات المسلحة. 

 ورات اإلنسانية، الحيادية، اإلستقاللية، وعدم التحيز، باإلضافة إلى عدم اإلضرار، وتوفير الحماية القصوى، يؤكد قطاع الحماية على الضر
 لإلستجابة اإلنسانية، مع التأكيد على حماية السوريين كافة.

 
 اإلستجابة

 دان أرواحهم، فقر من أفراد المجتمع، خوفهم من تتضمن احتياجات الحماية للنازحين مؤخرا، الدعم النفسي اإلجتماعي والعقلي، بسبب تعبير الكثي
 وفقدان من يحبون، مع ازدياد النزاع األخير حدة.

 ن، ويهدد التصعيد في النزاع السالمة الجسدية للمدنيين بشكل مباشر، بسبب أخطار وجود المواد المتفجرة في المناطق التي يهرب إليها النازح
التي تستهدف التجمعات السكانية المكتظة. ولهذا، نوه الشركاء في قطاع الحماية ألهمية التوعية بمخاطر  باإلضافة إلى الضربات الجوية المتزايدة

 األلغام، وتخطيط السالمة المجتمعية.

  ،يبرز أيضا خطر العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء في مخيمات محافظات الالذقية، حلب، وإدلب، بسبب اإلفتقار لألمن والخصوصية. ولكن
ا هبهذا الصدد، حذر قطاع الحماية من ممارسات انشاء المخيمات المنفصلة الخاصة بالنساء والفتيات وذوي اإلحتياجات الخاصة، لما يترتب عليو

 وتفاقم في أخطار الحماية.من تفكيك أسري، 

  الخدمات، مما يضر قدرة المجتمعات على الحصول على واإلندماج السريع بين المخيمات الحالية والمخيمات الجديدة، تفوق طاقة الشركاء وتتعدى
خدمات المياه، الصرف الصحي، والرعاية الصحية، خدمات الصحة الجسدية والعقلية، بما يتضمن خدمات الصحة اإلنجابية. فعلى سبيل المثال، 

 نقص المراحيض، يؤدي بالنساء الذهاب إلى مناطق غير آمنة طلبا للخصوصية.

 لتعقب العوائل، وتوعيتها، نتيجة االنفصال األسري المقصود وغير المقصود، كما هو الحال بالنسبة للعوائل التي ترسل أطفالها  هذا وتوجد الحاجة
 إلى مناطق آمنة وتفقد اإلتصال معهم بعد ذلك، وعوائل أخرى ممن يفقدون أبنائهم أثناء الهروب من الهجمات.
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 اإلستجابة
 

 األتارب:

  اإلجتماعي المستمر والمدروس لألطفال.نشاطات الدعم النفسي 

 .فرق دعم نفسي اجتماعي متنقلة للعنف القائم على النوع اإلجتماعي 
 

 أعزاز:

  .مراقبة حماية النازحين خصوصا في المخيمات غير الرسمية، ودور اإليواء المشتركة 

  ،ومكافحة العنف القائم على النوع اإلجتماعي.الحماية من اإلستغالل، وفرق الدعم النفسي اإلجتماعي المتنقلة لحماية الطفل 

 .المساعدات العينية والنقدية لألطفال المعرضين للخطر 

  للفتيات والنساء. اإلحتياجات النسائيةتوزيع أطقم 

 .التوعية بمخاطر األجسام القابلة لإلنفجار 
 

 الدانا:

 للفتيات والنساء.اإلحتياجات النسائية  توزيع أطقم 

 سي واإلجتماعي المستمرة لألطفال والتوعية بالمخاطر. نشاطات الدعم النف 

 .نشاطات التوعية المتنقلة لحماية الطفل 
 

 دارة عزة:

 .نشاطات الدعم النفسي اإلجتماعي المدروسة والدائمة للطفل 
 

 جبل سمعان:

 .التدريب على اإلستعداد والحماية من النزاعات وتوفير مدربين للتوعية بالمخاطر 

  بتدريبات اإلستعداد والحماية من النزاعات في المدارس والمجتمعات.القيام 

  للفتيات والنساء. اإلحتياجات النسائيةتوزيع أطقم 

 .تجهيز مساحات آمنة للنساء والفتيات 

 .المراقبة من أجل الحماية 

 .نشاطات الدعم النفسي اإلجتماعي المدروسة والدائمة للطفل 
 

 مارع:

  اإلجتماعي المدروسة والدائمة للطفل.نشاطات الدعم النفسي 

 .الدعم السريري لإلغتصاب وإدارة القضية 
 

 معرة مصرين:

 .توزيع أطقم اإلحتياجات النسائية للفتيات والنساء 
 

 سارين:

 .التوعية بمخاطر األجسام القابلة لإلنفجار 
 

 إدلب:

  ،قام الشركاء بندوات للنازحين، إلعالمهم بالخدمات الموجودة، مشيرين إلى حاالت الطوارئ، باإلضافة إلى قيامهم بجلسات حوارية جماعية
التغطية والتلبية الكاملة لمعرفة مخاوف النساء األمنية في مخيمات إدلب. ويؤكد قطاع الحماية، على أن وجود القطاعات الفرعية ال يعني 

 ياجات، واصفا طبيعة التدخالت المتعلقة بالحماية.لإلحت
 الفجوات

 .اإلفتقار إلى شركاء عمليات الحماية في عفرين 

 كافة  عاإلفتقار إلى خدمات الحماية المتنقلة، والكادر التقني. ال ترتبط خدمات الحماية بقطاع واحد، وتتطلب تواجدا مستمرا، وعالقة مستمرة م
 األفراد والمجتمعات.

 
 التخطيط والتنسيق

  من مخصصات صندوق التمويل اإلنساني من أجل القطاع الفرعي للتوعية بمخاطر األلغام، لزيادة الوعي بمخاطر األجسام  $500.000يوجد
 القابلة لإلنفجار.

 الة، ومثال على هذه التحدياتسيؤدي الحصار على مدينة حلب، أو تزايد حدة القتال، إلى تفاقم التحديات التي قد تواجه الحصول على حماية فع ،
 تنقل الكادر، القدرة على رفع سوية الخدمات ونقلها، وتجميد الكوادر البشرية. 
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  .يضا أينسق قطاع الحماية مع نظيريه في دمشق ومنجهية جميع سوريا، لمناقشة الفجوات في الخدمات، القدرة على تسليم الخدمات، وما إلى ذلك

 .قالت النوعيةللتحكم بالوضع، وتحصيل الن
 

 التنسيق
 

  تستمر الشحنات اإلنسانية بالرغم من تهديدات األمن والسالمة الحالية لكوادر المنظمات غير الحكومية، ولسائقي الشاحنات. وأوكل قسم
شاحنة مستلزمات انسانية، من خالل معبرين  294العمليات عبر الحدود الخاص باألمم المتحدة تسليم مساعداتها للشركاء المنفذين، مرسلين 

في من باب السالمة( خالل األسبوعين األوائل من شهر شباط. مما يمثل زيادة  33من باب الهوا،  261من تركيا إلى سوريا )حدوديين 
من شهر شباط، قامت األمم المتحدة بشحن الطعام  16-2مقارنة باألسبوعين األوئل من الشهر الماضي. من  %43تسليم المساعدات بنسبة 

 1.827شخصا، ومواد غير غذائية وخدمات مياه وصرف صحي ورعاية صحية لـ  369.442طبية لـ  شخصا، مستلزمات 612.500لـ 
 شخصا. وكانت الحدود مفتوحة، للحركة التجارية، والشحن عبر نظام نقطة الصفر تحت إدارة الهالل األحمر التركي. وفيما يتم استخدام هذين

ملة في المجال اإلنساني، ال تتوفر لدينا أي أرقام عن الشحنات الحاصلة في شهر شباط الطريقين من قبل مجتمع المنظمات غير الحكومية العا
 حاليا.

  ،تقديم لإضافة لما ذكر أعاله، قدمت األمم المتحدة طلبا لقوافل حدودية مشتركة بين الوكاالت، لوزارة الخارجية التابعة للحكومة السورية
 50.000شخصا في ريف حلب الغربي، أورم الكبرى، و  75.000رق مدينة حلب، ش 50.000شخصا في عفرين،  50.000المساعدة لـ 

 شخصا في ريف محافظة حلب الشمالي، متضمنا أعزاز، ويتم النظر في اإلقرار في هذه الطلبات منذ السادس عشر من شهر شباط. 

 :تتمثل األولويات المشتركة بين الشركاء في القطاعات المشتركة بـ 
 سبيل إيقاف أعمال العنف حماية المدنيين. تكثيف الجهود في .1
ة يزيادة المساعدات لتناسب األعداد المتزايدة من النازحين، والقيام بالتدخالت المشتركة بين القطاعات عند اإلمكان. تعتبر الحاجة لسياس .2

الحد األدنى  ضمانفي لالية، ال تإرشاد واضحة لمساعدة النازحين على الحدود، أهم المخاوف الحالية، حيث أن مقدرات المخيمات الح
 من المعايير اإلنسانية.

م، تفاصيل عن تخزين الطعااإلستمرار في التخزين في شرق مدينة حلب، حيث تتضمن خطة الطوارئ الحالية الخاصة بمدينة حلب،  .3
شخصا لمدة  150.000خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، المساعدات الصحية، ومساعدات المواد غير الغذائية لـ 
 ثالث شهور، ولكن سيبقى مستوى التخزين، واحتياجاته موضع نقاش مجموعة النقاش المشتركة للقطاعات. 

تأكيد على التكامل بين القوافل الحدودية المشتركة للقطاعات، ، وطالب العديد من القطاعات دعم زيادة التوصل مع مكتب دمشق، لل .4
 تخزين المواد للسماح بالحصول على استجابات أكثر مرونة لحركات النزوح.

  قبل األمم المتحدة، وشحنات تطلب األوتشا حاليا الدعم من الحكومة التركية، لزيادة استخدام المعابر الحدودية للوصول لداخل سوريا، من
 للمشاريع اإلنسانية.وكوادر المنظمات غير الحكومية. مشددين على طلب تسليم الوقود 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على:

     shenstone@un.org      +90 342 211 8617              مديرة مكتب االوتشا في تركيا باربارا شينستون

 hatakoy@un.org        +90 342 211 8617 نائبة مديرة مكتب األوتشا في تركيا أرزو هاتاكوي
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