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 9إلى  شباط/فبراير 3من  الفترة ويغطي. اإلنسانيبالتعاون مع الشركاء في العمل المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا(  مممكتب األ قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

 . مارس/آذار
 

 األحداث أهم
  
  حياء األفي  شخصا   141,493تم تسجيل

مدينة  في الوصول إليها مؤخرا  التي تيسر 
 ا  نازح 45,850هناك حوالي زال يال و حلب. 

 5,275الجزء الغربي من المدينة، و في
، الجماعي في مأوى جبرين ونيقيم ا  شخص

حلب من ريف  نازحين حديثا  من البعضهم 
 الشرقي.

  أضرار ت لحق، 2017 فبراير/شباط 8في
لهالل األحمر العربي لتابعة لتوزيع االنقطة ب

في حي  ، التي تقعحلبفي السوري 
وفاة إلى  جراء القصف، مما أدى ،الحمدانية

صابة سبعة متطوعين  الهالل األحمر وموظفين آخرين في أحد موظفي الهالل األحمر العربي السوري واثنين من المستفيدين، وا 
 العربي السوري والعديد من المستفيدين.

  وقوع  عن تسفر أقد خطر، و للالمدنيين في حلب حياة ض تعر المتفجرات من مخلفات مخلفات الحرب واأللغام األرضية التزال
 .فبراير/شباطحالة( في  16 م اإلبالغ عن)ت وفياتحالة( و  24 تم اإلبالغ عنإصابات خطيرة )

  بهدف لثمانية مشاريع قطاعية ومتعددة القطاعات دوالرمليون  19 منسق الشؤون اإلنسانيةاإلنساني بقيادة  ةسوريخصص صندوق 
 .في حلبالهائلة االحتياجات اإلنسانية  تلبيةلمساعدة في ا

 
141,493 

في األحياء التي  همتم تسجيل شخص
تيسر الوصول إليها مؤخرا  في مدينة 

 حلب

5,527 
جبرين مسجلين في مأوى  ا  نازح

 الجماعي

 مليون 1.8
في مدينة حلب وريف حلب شخص 

الشرقي محرومون من الوصول 
 لى مياهإبشكل منتظم 

16 
كذلك و  هاتم اإلبالغ عن ةوفاحالة 
المتفجرات من  ة من جراءإصاب 42

مخلفات الحرب واأللغام األرضية في 
 /شباطفبراير خالل شهرمدينة حلب 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
حلب في نقطة توزيع الهالل األحمر العربي السوري فقد لحقت أضرار بعلى الرغم من  أن الحالة األمنية العامة داخل مدينة حلب مستقرة، 

، مما أدى إلى وفاة أحد موظفي الهالل 2017شباط فبراير/ 8 ومي مساء الثانية والنصففي حي الحمدانية جراء القصف في الساعة التي تقع 
صابة  ثنين منوا األحمر العربي السوري لقيت إذ من المستفيدين.  عديدمتطوعي الهالل األحمر العربي السوري والمن سبعة المستفيدين وا 
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باإلضافة إلى ذلك، أدى القتال و اآلخرين. المستفيدين صيب العديد من وأ  مصرعيهما لى المركز لتلقي المساعدات اإلنسانية ا إتجاءامرأتان 
من الباب إلى  زحينعن عدد النا أرقام دقيقة فرو تالتن ولكالجماعي،  نجبريمأوى إلى  ا  نازح 140 إلى وصولالدائر حول منطقة الباب 

 األحياء السكنية في مدينة حلب.
 

تعتبر  الالمناطق  فإن هذهمدينة حلب، ومع ذلك،  في حديثا  إليها الوصول  تيسرفي المناطق التي  ا  حتى اآلننازح 141,493وقد تم تسجيل 
 ةمنهجيهيكلية  اتأي تقييم يتم إجراءلم ن وحتى اآلعيق العودة، تبالبنية التحتية الجسيمة التي لحقت ر اضر األإن . النازحين لعودةمؤهلة بعد 

وقد أسفرت عن وقوع طر، للخالمدنيين في مدينة حلب  تعرض. وال تزال بقايا المتفجرات من مخلفات الحرب واأللغام األرضية األحياءتلك في 
 في الشهر الماضي.حالة(  16حالة( ووفيات )تم اإلبالغ عن  24إصابات خطيرة )تم اإلبالغ عن 

 
األمم المتحدة السامية شراكة مع مفوضية باللمنظمات غير الحكومية ل تابعونالتوعية في مجال خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قام متطوعون 

 حيا   53من مدينة حلب. وشملت هذه العملية  حديثا  الوصول إليها التي تيسر مناطق التقييم احتياجات منسق في إجراء لشؤون الالجئين ب
ما يقرب من  األسر التي تعيلها نساءشكلت للمعلومات التي تم جمعها،  السكان. ووفقا  عن أولية  محةشخص، وقدمت ل 7,000إلى  تصلوو 
إعاقة. مصابا  بأفراد األسرة على األقل من حد وان اك ،من مجموع األسر مئةفي ال 18 فيو  ؛سحمن األسر التي شملها الم مئةفي ال 40
ن أطفال غير مصحوبين عفي الوقت الراهن، وقد وردت تقارير غير ملتحقين بالمدارس من األطفال  مئةفي ال 42 فإنلمسح، بحسب نتائج او 

 بذويهم.
 

مليون شخص في ريف  0.5مليون في مدينة حلب و 1.3مليون شخص في حلب ) 1.8يقدر بنحو ، ال يزال ما /كانون الثانييناير 14منذ 
تنظيم الدولة اإلسالمية في نهر الفرات في منطقة خاضعة لسيطرة  علىيقع  ، الذيمصدر مياه الشرب الرئيسيب غير متصلين( الشرقي حلب

 7 فينهر الفرات  على محطة الخفسةتمكنت من السيطرة على قد  سوريةالالقوات أن بتفيد د تقارير و على الرغم من ور و . العراق والشام
ذا لم تكن المحطة مصابة ب. في وقت كتابة هذا التقرير مياهالعن حالة محطة  أخرىمعلومات  تتوفر، لم مارس/آذار من فضرر كبير، وا 

 .محافظة حلب قريبا   فيالمياه على صول فرص الحتحسن أن تالمتوقع 
 

التي تيسر مدادات الكهرباء في حلب على وج  السرعة، مع التركيز بشكل خاص على األحياء إلتقييم فني شامل إجراء ، ال بد من وأخيرا  
مدادات الكهرباء  ةضاءاإل ينبغي تحسينمدينة حلب، حيث  في الوصول إليها مؤخرا    ،الخدمات االجتماعية في مواقعفي الشوارع الرئيسية وا 
 المدارس، بصورة عاجلة.مثل المستشفيات و 

 
مشاريع متعددة القطاعات بهدف قطاعات و مليون دوالر لثمانية  19خصص صندوق سوريا اإلنساني بقيادة منسق الشؤون اإلنسانية وقد 

 .المساعدة في تلبية االحتياجات اإلنسانية الهائلة في حلب
 

 مليون دوالر( 19األموال المخصصة لحلب )المجموع: 
 

 مليون 0.93 مليون 3.62 مليون 0.5 مليون 0.67 مليون 5.83 مليون 1.38 مليون 1.2 مليون 1.09 مليون 3.76
متعدد  الصحة األمن الغذائي التعليم االنعاش المبكر

 القطاعات
المواد غير 
 الغذائية

المياه والصرف  المأوى التغذية
 الصحي

 
 االستجابة اإلنسانية

 

  والمواد غير الغذائية المأوى 
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 االحتياجات:

 
  توجد . في الجزء الغربي من مدينة حلب، على حد سواء للنازحين والعائدين مدينة حلبء في معظم أحيا هائلة إيواءاحتياجات توجد

وقد مناسبة.  إيواءمرافق  لعثور علىالنازحون ليكافح ، و من ضغوط تفوق طاقت المجتمع المضيف يعاني مالجئ جماعية مكتظة، و 
ولحقت أضرار الخدمات األساسية. إلى  وتفتقر الوصول إليها حديثا  التي تيسر معظم البنى التحتية في األحياء لحقت أضرار كبيرة ب

من األسواق  واستفيديأن أفضل للعائدين الذين يمكن معيشية  ا  وفر ظروفي بماجهة السابق، موابعض األحياء القريبة من خط الأقل ب
من  الوصول إليها حديثا   التي تيسرجزاء األإلى  حركة العائدينإن والبنية التحتية المناسبة. الموجودة ة المجاورة، ووسائل النقل نشطال

 ذلك.بتزيد إذا سمحت الظروف أن  ولكن من المتوقع  ،حدث على نطاق صغيرتمدينة حلب 
 اللتان 2و 1جبرين  تيمنطقبالجماعية يواءاإلمرافق ، في الشرقي ، معظمهم جاء من ريف حلبأسرة وافدة حديثا   38 تم تسجيل ،

سيتم كان  مستقبل المأوى الجماعي ال يزال غير مؤكد، ومن غير الواضح ما إذا إن. ومع ذلك، فا  نازح 5,275 حاليا   انستضيفت
توزيع وتقييم الجبرين الجماعي لرصد مأوى إلى  نيتميداني نيت بعثتسلر أ  وقد . األجل ةوسطمتإلى  ظ ب  لفترة قصيرةاحتفاالأو   إغالق

غير المصحوبين والقصر  تعيلها نساء(، غالبيتهم من األسر التي شخصا   140أسرة ) 35نحو  ان أنبعثتالكشفت و االحتياجات. 
في و من النزاع في الباب.  وافر أن  دبع وىالمأإلى  وصلوا حديثا  قد الذين والمرضى  ةقاعاإلذوي كبار السن، واألشخاص و ، بذويهم

 ةجلمسرقام الاألألحدث  وفقا   ،تناقصي الوصول إليها مؤخرا  التي تيسر النازحين القادمين من األحياء يبدو أن عدد األحياء الغربية، 
 ،دون المستوى إيواءرافق يقيمون في مالذين  يننازحال افةطرق لدعم كهناك ضرورة لتحديد (. ومع ذلك، ال تزال ا  شخص 45,850)

 لنازحين.ل وفر أماكن إقامةلتي توكذلك األسر المضيفة ا
 عددا  إجماليا  يبلغحيث تم تسجيل  ،ا  حديث األحياء التي تيسر الوصول إليهاإلى  عودت سربعض األ إنومن ناحية أخرى، ف 

، ةدائموال ةالطارئإعادة التأهيل أنشطة  ة فيأولويبهذه األحياء تحظى لخطة المحافظة،  وفقا  و حتى اآلن.  شخصا   141,493
التي األحياء الثالثة األخرى و (. ا  شخص 15,829) الكالسة(، قاضي عسكر و ا  شخص 10,555هنانو ) والمناطق األكثر أهمية هي

القطاع ، يمنح . في الوقت الحاضرالزبديةو  الدولةسيف و القصير  لقائمة وزارة اإلدارة المحلية هي بستان وفقا  سيتم التركيز عليها 
 .سيف الدولة والزبديةلحي  دائموالعم الطارئ أولوية الدو ، لحي هنانو النازحينب علقةالمتتدخالت السريعة لتنفيذ اأولوية 

  من إزالة لكي تتمكنا الطرق الرئيسية تطهير  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و ينتظر
 األنقاض من األحياء ذات األولوية.

  في هنانو لتمهيد الطريق مشترك في أي من هذه األحياء، ولكن تم إطالق "تقييم تجريبي" اآلن  حتىأي تقييم هيكلي لم يتم تنفيذ
 لتقييم جميع األحياء.

 ة الطقسار ر ح ترتفعإلى أن في جميع أنحاء مدينة حلب  بمستلزمات فصل الشتاءمأوى الدعم إلى  حاجةهناك زال ال ت. 
 
 :)المأوى( ستجابةاال
 

  مأوى جبرين الجماعيمن  1منطقة الفي وحدة  44إعادة تأهيل  مجلس الالجئين الدنماركيأكمل. 
 المنظمة وتعكف المرجة والسكري. و الفردوس  أحياءمن مستلزمات اإليواء في ة مجموع 500ت المنظمة الدولية للهجرة توزيع كملأ

دادا. وقد انتهت الوكرم  الصالحينمن مستلزمات اإليواء في  ةمجموع 200 ركيبت على جمعية التآلف الخيريةو الدولية للهجرة 
 ركيبلتاآلن ن افي هنانو، ويستعد اتقييمهممن الهالل األحمر العربي السوري و  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

في مواقع لم  ة إضافيةمجموع 200 ركيبنازحة. وتخطط المفوضية لت أسرة 500 مساعدةمات اإليواء لمجموعة من مستلز  500
 أو طريق الباب./و الجزماتيمن مستلزمات اإليواء في كرم  ةمجموع 650 ركيبميدير لتمنظمة حدد بعد. وتخطط ت  

  إيواء ط  تستهدف  الشيخحي في ن امتينة، في أربعة مبمواد بغرفة  176من تأهيل  مئةفي ال 70 مجلس الالجئين الدنماركيأكمل
 .مارس/آذارتأهيل بحلول نهاية الإعادة أعمال االنتهاء من ومن المتوقع . ا  نازح 880نحو 
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  ومجموعات من مستلزمات اإليواء  حواجز إقامة جمعية التآلف الخيريةو  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينوقد بدأت
 عملالوقد تم االنتهاء من الفاروق(. و المصطفى، و زينب،  والسيدة ،اإلمام النوويو الحسن، و براء، المنطقة الحمدانية )بساجد في ستة م

 منطقة الحمدانية.بالمأوى في مسجد ثان مستلزمات تركيب مجموعات حاليا  ويجري  ،في مسجد واحد في حلب الجديدة
 مأوى ك ي ستخدم يلك جارياألشرفية التمركز إعادة تأهيل على موافقة وزارة اإلدارة المحلية على  جمعية التآلف الخيرية حصلت

 .قريبا   هاوسوف تبدأ عمل ،أسرة 300نحو جماعي ل
 نسيتم تأهيلها م ة سكنيةشق100  منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسيةو  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينرت ااخت 

 نتشدو على المشروع  ووزارة اإلدارة المحلية ةالمحافظ توافقوقد . الجابريةوصالح الدين و  اندائم في الميدالمأوى الخالل برامج 
دائم في الحل الشقة باستخدام نهج  18إعادة تأهيل ن ااإلحسجمعية مرحلة التقييم الفني. تعتزم  منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية

خطط موئل األمم المتحدة إلعادة تأهيل نحو كما يباب. الوطريق  والقاطرجيصالح الدين و  والزبديةشهد والمقصر الن ابستأحياء 
وكالة السبتيين بينما تخطط منزل،  400في منطقة الكالسة، وتخطط المفوضية إلعادة تأهيل نحو   لحقت بها أضرارمنزال   150

 دائرة العالقات المسكونية والتنميةو منزل،  200اإلسعاف األولي الدولية ومنظمة منزل،  100 إلعادة تأهيلالدولية للتنمية واإلغاثة 
في مدينة  منزال   350، ومنظمة أوكسفام منزال   450الجمعية السورية للتنمية االجتماعية و ، منزال   490اإلنقاذ ومنظمة منزل،  300
 حلب.

  الدولةأولوية )سيف ذات قبل هيكلية سريعة في أربعة أحياء  اتقييمتقطاع المأوى، من خالل الشركاء المحليين، سوف يدشن ،
 جمعية التآلف الخيرية وتعكفبسرعة.  فيهالتدخالت بدء ايمكن  التي( لتحديد المباني الخضراء الجابرية، الميدان، ان الحلبيسليم
 الدولة.تقييمات سريعة للمباني المتضررة في حي سيف  على إجراء حاليا  

 
 )المواد غير الغذائية(:ستجابة اال
 

  من خالل توزيع المواد غير الغذائية التالية في  ا  مستفيد 15,523 إلى ، وصلت المنظمة الدولية للهجرةفبراير/شباطخالل شهر
المرجة، و ، القاطرجي كرمو الكالسة، و المنطقة الصناعية في جبرين، و  ،هنانوو  ،بستان القصرو  ،األنصاريومشهد  ،األنصاريأحياء 
 ةمجموع 47وحصيرة،  191وكبار السن، ل فوطة صحية 403و ،بطانية 2,086ول، اطفأ فوطة صحية 614 :الشعار، و وقرلق

 26و، ا  شمسي ا  حامصب 607وجركن،  3,631و، الصحية مجموعة من مستلزمات النظافة 1,709وتنظيف المنزل، من مستلزمات 
مالبس شتوية  ةمجموع 1,648ومالبس داخلية،  ةمجموع 200و، ا  بالستيكي اء  غط 1,160وبالستيكية، حصيرة  2,537و مرتبة،

 ومستلزمات فصل الشتاء.
 توفير المواد  طريقن عالحتياجات العائدين من خالل المنظمات الشريكة  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينستجيب ت

األحياء التي تيسر في  ألسر األكثر ضعفا  على التقييم احتياجاتهم. وتواصل المفوضية توزيع المواد غير الغذائية  غير الغذائية وفقا  
في مواقع  (أسرة 17,361) ا  مدني ا  نازح 86,809، ساعدت المفوضية فبراير/شباطفي و مدينة حلب.  في مؤخرا   الوصول إليها

 النازحين. يؤ مختلفة ت
  بطانية. 31,241إلى  أسرة في مدينة حلب، باإلضافة 59,989إلى  مالبسمجموعة  98,761قدمت اليونيسف 
 أسرة(. 9,000شخص ) 45,000 إلىل يصألي تدفق ستجابة قدرة على االضمان اللباستمرار تجديد مخزونات الطوارئ  ميت 

 
 الثغرات والمعوقات:

 
  مأوى جبرين الجماعيل والخطط المتوسطة والطويلة األجلوجهات النظر ينبغي مناقشة. 
 هيكلية ورسم خرائط الضرر لجميع األحياء على وج  السرعة. اتتقييمتنفيذ  نبغيي 
 تدخل في إعادة تأهيل المنازل المتضررة. الن مأوى مقطاع الشركاء أن يتمكن قبل  المساكن واألراضي والممتلكاتقضايا حل  ينبغي

 المأوى والمحافظة.قطاع ختيار بين شركاء االمعايير  إلى القطاع ومناقشةمستأجر( /قائمة المستفيدين )مالكويجب إرسال 
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 المياه والصرف والنظافة الصحية 
 

 االحتياجات:
 

  ريف  في 500,000مليون في مدينة حلب و 1.3مليون شخص في حلب ) 1.8، ال يزال ما يقدر بنحو /كانون الثانييناير 14منذ
تنظيم الدولة نهر الفرات في منطقة خاضعة لسيطرة على يقع الذي  ،مصدر مياه الشرب الرئيسيب غير متصلين (الشرقي حلب

 على محطة الخفسةتمكنت من السيطرة على قد  سوريةالقوات الأن ب تقيدتقارير ورود . وعلى الرغم من اإلسالمية في العراق والشام
هذا التطور الجديد على  وبالنظر إلى. هذه ةيويحاللمياه حطة اعن حالة م ال توجد معلومات محدثةآذار، مارس/ 7نهر الفرات في 

 .كبيرةر من أضراالمياه تعاني  لم تكن محطةذا إ المياه في محافظة حلب قريبا  إلى  إمكانية الوصولتتحسن أن رض، من المتوقع األ
 

 االستجابة:
 

  مصادر  باستخدام لمدة شهرين تقريبا  عميقة  بئرا   120ضخ المياه من نحو إلى مياه حلب  مؤسسةفي هذا الوضع الحرج، اضطرت
في و مدينة حلب.  لسكاناالحتياجات المائية الحد األدنى من لتلبية  اليونيسف( من خالل دعم الكهرباء حتياطية )مولداتالطاقة اال

 ( طوال الفترة المشمولة بالتقرير.النيربالحلبي وباب ن ا)سليم تينضخ المياه الرئيسي يإعادة تأهيل محطت استمرتالوقت نفس ، 
 عميقة، وتنفيذ أنشطة نقل المياه  بئرا   120تشغيل أكثر من  لمن أجوقود للمولدات بحلب مؤسسة مياه دعم  اليونيسف واصلت

األحياء التي تيسر في  موقعا   83في  سكانلتغطية االحتياجات المتزايدة لل مليون لتر يوميا   10إلى لتوزيع كميات تصل بالشاحنات 
ن الضمو . الشرقي قرى في ريف حلب 6و ةمدرس 201و ،في مدينة حلب لنازحينمأوى ل 25ومدينة حلب،  في حديثا   الوصول إليها

الكلور الحر المتبقي على مستوى  رصدت كميةبتوريد منتجات تنقية المياه و  اليونيسفقامت الحصول على المياه الصالحة للشرب، 
 مليون شخص. 1.3ت جميع هذه التدخالت ما يقرب من أفاد. وقد بانتظام المستخدم النهائي

  خمسة خزانات مياه  تركيبا لتوسيع قدرات تخزين المياه في مدينة حلب عن طريق هجهود اليونيسفوفي الوقت نفس ، واصلت
. تم تركيب الخيرأهل جمعية بالتعاون مع  القصرن اوبست الزبديةو  الدولةسيف و  السكريفي  مترا  مكعبا   70و 45بين تتراوح ة بسع
 ،مدينة حلب كجزء من خطة االستجابة للطوارئب مؤخرا   األحياء التي تيسر الوصول إليهافي  مولدا   25إضافي ومياه  خزان 100

 بالتعاون مع الهالل األحمر العربي السوري.
  مباني محطة و ، ضخ المياهل الحلبي سليمانفي محطة  فولت أمبير كيلو 2,000 كهرباء بقدرة إصالح مولد اليونيسفكما دعمت

وشراء ثالثة الجنوبي، في ريف حلب ن ر عوتل  ةطفيص، ومحطات الضخ في أبو الحلبي وسليمان النيربباب  تيالضخ في محط
 كيلو فولت أمبير. 2,000 بقدرةمولدات 

  عادة تأهيل خط توزيع المياه )كما دعمت اليونيسف -800قطر إصالحات سريعة لخطوط المياه والصرف الصحي في حي هنانو وا 
مدينة حلب. ب ا  حديث األحياء التي تيسر الوصول إليهااألنصاري وجسر الحاج في و  الصالحينو مم( في قاضي عسكر  1,200

 القاطرجيو  الحيدريةمدارس في  10اه والصرف الصحي في وعالوة على ذلك، قدمت اليونيسف الدعم إلعادة تأهيل مرافق المي
ين نازحللرافق مأوى في ثالثة مالصحية لنظافة تعزيز اواصلت و  ،يرخالأهل جمعية من خالل  الدولةوسيف  الجلومو  طيةمشاالو 

 األطفال. فوطو مجموعة من مستلزمات النظافة والمناديل الصحية  2,000توزيع أكثر من  طريقن ع داخليا  
 مترا  مكعبا   340بمعدل بالشاحنات ، من خالل الهالل األحمر العربي السوري، أنشطة نقل المياه واصلت منظمة اإلسعاف األولي 

، يستفيد مأوى جبرين الجماعيشخص، وفي  9,500 ةدائفلالرحمن،  جامعشارع تشرين و و األشرفية ب ةمحيطفي المناطق اليوم في ال
مستودع الهالل األحمر العربي السوري في حلب إلى  لتر 500 كل منها خزان مياه سعة 500 أيضا  مت قدو شخص.  5,000منها 

في دورات مياه  6وحدة جاهزة ) 15تركيب  المنظمةذلك، دعمت إلى  في شرق حلب. وباإلضافة ليتم توزيعها على مستوى األسر
 .شخص 7,000في شرق حلب يستفيد منها أكثر من  ةمدرس 11 داخل( وحدةكل 
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  مدينة ب الوصول إليها مؤخرا  التي تيسر ضيقة في األجزاء اللشوارع في اأنشطة نقل المياه دائرة العالقات المسكونية والتنمية تدعم
 مدرسة. 12مياه في  خزان 17 تركيبقامت بحلب ووسط المدينة، و 

  مجموعة من مستلزمات النظافة، ودعمت  1,756خالل المنظمات غير الحكومية الشريكة، المنظمة الدولية للهجرة، من وزعت
 مدينة حلب.ب الوصول إليها مؤخرا  التي تيسر حياء األمنزل في  500كجزء من إعادة تأهيل بشبكة المياه أسرة  500ل يصو ت

 
 الثغرات والمعوقات:

 
  شركاء قطاع المياه والصرف الصحي سوف يضطر وقت كتابة هذا التقرير،  حتى مجهوال  ال يزال  الخفسةمياه وضع محطة بما أن

عادة تأهيل البنية التحتيةأهبة االعلى بقاء الإلى  تكون قد ربما لمحطة المياه التي  ستعداد لتخصيص موارد إضافية إلصالح وا 
 تضررت.

 

 الغذائياألمن  
 
 :لحالة الطوارئ ستجابةاال
 

  ما يقرب تم تسليمها إلى مج العادية، اخبز كجزء من أنشطة البر  ربطة 1,048,600 يصل إلى، تم توزيع ما فبراير/شباطخالل شهر
 في الشيخ مقصود. 9,000جبرين و مأوى في 5,000شخص، من بينهم  383,000من 

 واستهدفت( من الحصص الغذائية الجاهزة لألكل، ا  شخص 84,420أسرة ) 16,884 ت، استفاد2017 فبراير/شباط 28 حتى 
 األجزاء الغربية من مدينة حلب. إلىستجابة على وج  التحديد النازحين الذين لجأوا اال

  في جميع أنحاء مدينة حلب.كل يوم وجبات طعام ساخنة بشخص  40,000يتم تزويد 
 

 االستجابة العادية:
 

  كجزء من و كانون الثاني، /في ينايرلكن . و فبراير/شباطشهر ة في استجابات ردواالتوفيق بين األرقام ال ىعلحاليا  القطاع يعكف
 تنفيذ أنشطة مختلفة على النحو التالي:بشركاء القطاع قام  ،(خارج الميزانية منلشركاء لالبرنامج العادي )بما في ذلك 

 
 ا  مستفيد 378,410ودقيق القمح:  اءسالل الغذ 
  :مستفيدا   406,885سالل الغذاء فقط 
  مستفيدا   27,153لألكل والوجبات المطبوخة وتوزيع الخبز:  ةجاهز الغذائية الالحصص 
  :مستفيدا   87,138توزيعات الخبز 
  مستفيدا   15,241األونروا:  من قبلالمواد الغذائية النقود لشراء توزيع 
  :مستفيدا   24,789توزيع المواد الغذائية بالجملة 

 
 الثغرات والمعوقات:

 
 ذا لم و  ،التي يواجهها القطاعبر التحديات أك هو نقص الوقود المدينة وتشغيل  إلىعلى شحن السلع  يؤثر سلبا  سف، يتم التغلب علي ا 

 المخابز.
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 الحماية  
 

 االحتياجات
 

  في حلب. وفي الوقت  والنازحين المقيمين حاليا   سكانشركاء قطاع الحماية توفير الخدمات التي تشتد الحاجة إليها لدعم اليواصل
التي تيسر حياء األ لكي تشمل أنشطة الحماية التي تشتد الحاجة إليهانطاق رة لتوسيع مستمجهود الحوار والتنسيق ال تزال نفس ، 

 .للبينية التحتية لخدمات األساسيةاالمأوى و  قصنمن ن و العائدعاني المدينة، حيث ي في الوصول إليها حديثا  
 آثار الصراع الشديد في المناطق من جميع المقيمين  عانىأنحاء المدينة، حيث قطاع الحماية االحتياجات الضخمة في جميع  أدرك

تعطيل السر و أفراد األل افصنالنفسي، وارفاههم متعددة، والصدمات النفسية والضيق التي تؤثر على ال حاالت النزوحالحضرية، و 
لى السلبية و تكيف ليات الآلتفاقم خطر إلى  يؤديالكلي لشبكات المجتمع واألسرة، مما  الكثير و . تصاعدةحماية موانتهاكات مخاطر ا 

كبار و ، تعيلها نساءمثل األسر التي  ،المتضررين هم من األطفال وغيرهم من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصةن االسكمن 
 السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة.

  ها تقييم احتياجات سريع في المناطق ؤ وشركا لشؤون الالجئينمفوضية األمم المتحدة السامية أجرت  تقرير،الالمشمولة بخالل الفترة
أولية  صورةأسرة، وقدمت  7,000، والتشاور مع أكثر من حيا   53مدينة حلب. وشملت هذه العملية ب حديثا  التي تيسر الوصول إليها 

في  18ومن األسر التي شملها المسح؛  مئةفي ال 40ما يقرب من  أن النساء تعيل من المعلومات التي تم جمعهاو السكان.  حالةل
كان ل، اطفبين األومن أطفال.  يمثلهم مسحشملهم الالذين ن امن السك مئةفي ال 35ذوي إعاقة؛ و ا  أشخاصمن األسر تضم  مئةال

صحة تقييم ال الواردة فيوأكدت المالحظات  .األسرنفصال أفراد رس، وظهرت حاالت من اامسجلين في المد غير مئةفي ال 58
كشفت المشاورات مع األسر و وثائق المدنية. التعلق بتأولوية ذات استجابات إلى  الضوء على الحاجة تتقارير ميدانية سابقة سلط

الكهرباء والصرف الصحي السليم، /البنى التحتية، مثل اإلضاءة دمارالعواقب المحتملة لمخاطر الحماية النابعة من  أيضا  المتضررة 
 ، مع تداعيات محتملة على آليات التكيف.ةمصادر توليد الدخل األساسي فيلنطاق وخسارة واسعة ا

   2017 لعام خطة االستجابة اإلنسانيةتبع النهج االستراتيجي الشامل لتمن قبل قطاع الحماية  االستجابة التي يجري تصميمها حاليا 
توفير مجموعة متنوعة من خدمات الحماية و  ،تشمل المراكز المجتمعية، التي نشطة الحماية والخدمات الوقائيةأل ا  منسق وتتوقع توسعا  

المواد و الجنس واالستجابة ل ، القائم على نوع حماية الطفل، ومنع العنف و ، والدعم النفسي واالجتماعيمخاطر، بالالشاملة )التوعية 
تعزيز الدعم في مجال التوعية القانونية و  ،معية(المبادرات المجتو متخصص لذوي االحتياجات الخاصة، الدعم الالمستهدفة األخرى و 

استمرار وتوسيع أنشطة حماية و  ،الناشئة المساكن واألراضي والممتلكاتوالمساعدة القانونية، مع التركيز على الوثائق المدنية وقضايا 
نشاء وحدات دعم حماية في األنشطة لحماية الطفل للطفل، واستجابة متكاملة  مالئمةالمساحات الالطفل من خالل  التعليمية، وا 

عن  ل  واالستجابة الجنسالقائم على نوع العنف من تعزيز الوقاية و  ،( بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية والعملCPUالطفل )
التي بناء القدرات والدعم الفني لمؤسسات الدولة و  ،لة واتباع نهج متكامل مع تدخالت الصحة اإلنجابيةمتنقنشطة الاألطريق زيادة 

التسجيل ، وخاصة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وسلطات ةالمتضرر  يةناسكفئات الالحماية االجتماعية والخدمات القانونية لل توفر
ثالثة مشاريع متعددة  لدعم ةلامشباالستراتيجية الاإلنساني  ةسوريصندوق األخير المقدم من تخصيص ال سترشدقد او المدني. 

الصحة والمياه والصرف  للعنف القائم على نوع الجنس مدمجة معاستجابة و ، الطفل عنصر حماية )حماية وتعليم تشملالقطاعات 
 .حلب الشرقية أموال تشتد الحاجة إليها لبدء األنشطة في أحياءبالصحي( 

 
 ستجابة:اال
 

  المتضررين،  السكانالتوعية، للتشاور مع  متطوعين في مجالمن قبل معظمها  وأسرية،رة مجتمعية زيا 2,500تم إجراء أكثر من
 .على نحو أفضل الستجابة والتوسع في األنشطةكي تسترشد بها االحماية لإلى  فهم وتقييم حاجتهمو 
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  حوالي إلى عن أنشطة التوعية  ، فضال  قضائيةاإلدارية والالمشورة والتدخالت لمفوضية اشركاء  قدمفي مجال الحماية القانونية
لنازحين لالوثائق المدنية ب قضايا المتعلقةلتصدي للمنصبا  على األنشطة القانونية لالتركيز األساسي  وال يزال. ا  شخص 5,278

 حلب. ةنديمفي ا  مؤخر التي تيسر الوصول إليها المناطق  فيوالمقيمين 
 التكميلية المادية المساعدة على المراكز المجتمعية إلى من ذوي االحتياجات الخاصة الذين حضروا  فرد 670أكثر من  حصل

 السلبية.تكيف لتجنب آليات اللحماية من أشكال امهنية( كشكل فوري لوازم )المالبس الشتوية، ومجموعات 
 ن افي بست ا  صحي منديال   20,880 جمعية تنظيم األسرة السورية قدمتمتنقلة، الفرق المن خالل و لنساء والفتيات، اتعزيز كرامة ل

قدمت جمعية تنظيم األسرة و وشارع النيل.  الدولةوسيف  السريانو  المنشيةو  اإلذاعةاألشرفية و الميدان و في الرازي  10,320قصر وال
 500( والرازي )ةمجموع 1,500) جبرين الجماعيمأوى مجموعة من مستلزمات النظافة في  2,000 حوالي أيضا  السورية 
 (.ةمجموع

 بما في ذلك الهالل األحمر العربي األمم المتحدة للسكانوصندوق  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين شركاء قدم ،
إلى  الفردية والجماعية اتر اشستواال، النفسية مختلفة من الدعم النفسي واالجتماعي، بما في ذلك اإلسعافات األولية السوري، أشكاال  
الفتيات المعرضات للخطر. ومن بين /الجنس والنساءالقائم على نوع العنف  ات منشخص، من بينهم الناجي 3,700ما يقرب من 

حلب و صحنايا و جبرين أحياء جمعية تنظيم األسرة السورية في ل متنقلة تابعةمن خالل فرق  ا  مستفيد 1,041إلى  لو هؤالء، تم الوص
 .اإلذاعةو  الدولة وسيفالسريان الزهراء و و محطة بغداد و النيل  وشارع السريانو المنشية و الشهباء و مارتيني الو األشرفية و الجديدة 

 ذويمن  طفال   179 من بينهم، طفال   8,140 ةمستهدفالدعم النفسي واالجتماعي للطفل  مالئمةال المجتمعية مساحاتقدمت ال 
الدعم النفسي  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينذلك، قدم شركاء اليونيسف و إلى  وباإلضافةالحتياجات الخاصة. 
غير  طفال   49، واالحتياجت الخاصةذوي من  طفال   175 من بينهمطفل،  18,100ما يقرب من إلى  واالجتماعي المنظم

 منفصلين عن ذويهم. طفال   223و بذويهممصحوبين 
  2,630، استفاد أكثر منمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينديرها شركاء يالمراكز المجتمعية التي بفيما يتعلق   

األسرة  قدمت جمعية تنظيمو في مختلف الموضوعات، بما في ذلك الوثائق المدنية. المتنوعة طر اخبالمتوعية ال اتمن جلس شخص
 1,364في حي الرازي )لنساء والفتيات لامرأة في أماكن آمنة  2,080إلى  الجنسالقائم على نوع العنف ب السورية جلسات توعية

القطاع الفرعي شركاء  الجارية التي ينظمهامخاطر الت أنشطة التوعية بوقد وصلمن المجتمع المضيف(. امرأة  716و ةنازح مرأةا
 للطفل والفرق المتنقلة. مالئمةمن خالل المساحات ال طفال   9,962 إلىلحماية الطفل 

  بفتح مدير حالة 42حوالي قام إذ برنامج  لدعم األطفال ذوي اإلعاقة المعقدة.  اليونيسفقيادة بأطلق القطاع الفرعي لحماية الطفل 
وقد عن تقديم مساعدات نقدية شهرية.  ، فضال  التي يديرونها الفردية تالحااللمعالجة خطط بوضع  وبدؤواطفل،  4,200ملفات 
حماية الطفل، في تقديم خدمات إدارة  لفي مجاالشركاء اآلخرين  يقوم ب ي ذجنب مع العمل الإلى  هذا المشروع الجديد، جنبا  ساهم 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم فتح و (. 2016 /كانون األولمنذ بداية األزمة في حلب )ديسمبر طفل 5,198 لـ حالة شاملة
 .ين عن ذويهمفصلمن إضافيا   طفال   68غير مصحوبين بذويهم وطفال   26لـ ملفات 

  مالئمةالمساحات الفي ات توعية تستهدف حماية الطفل جلس مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئيننظم شركاء اليونيسف و 
 طفل. 15,200ما يقرب من إلى  واصلالمحلية وو المراكز المجتمعية ومن خالل الفرق المتنقلة في المجتمعات و لألطفال القائمة 

 األمم ستجابة البرنامجية لصندوق اال في إطارإلى حد كبير التي تقع  ،الجنسالقائم على نوع العنف عن منطقة المسؤولية  واصلت
أربعة فرق و تشغيل خمس عيادات ثابتة  ،السورية والهالل األحمر العربي السوريمن خالل جمعية تنظيم األسرة المتحدة للسكان 

 (.WGSSلنساء والفتيات )آمنة لواحدة ومساحة متنقلة 
 

 :التحديات
 

 تعزيز  لحو مناقشات وتجري اآلن لقطاع الحماية.  كبيرا   تحديا  تشكل وجود شركاء الحماية واتساع نطاق االحتياجات و قدرات  ال تزال
 ة وكمية الخدمات.جودبناء القدرات وتحسين  برامج
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 الصحة 
 

 االستجابة:
 

 باإلضافةالمنظمات غير الحكومية الوطنيةخالل ستة مشاريع جارية مع من حالة  10,391إلى  صحية أساسية ةيم خدمقدتم ت ، 
حصول المستشفيات للإلى  حالة 543حيلت صحية من خالل العيادة المتنقلة المدعومة. وعالوة على ذلك، أ   ةخدم 1,434إلى 
 .مأوى جبرين الجماعيح في و من الخدمات المقدمة في نقطة تضميد الجر  مريضا   220خدمات صحية ثانوية، واستفاد على 

  القطاع الصحي دعم و  ،حديثا   األحياء التي تيسر الوصول إليهاثالثة مراكز رعاية صحية أولية في إعادة تأهيل بوزارة الصحة قامت
 تابعينذلك، تم تأهيل مركزي رعاية صحية أولية إلى  باإلضافةو لمنظمات غير حكومية. أولية تابعة خمسة مراكز صحية  أيضا  

في  هماوفتح جمعية التآلف الخيريةا مد تأهيل عيادتين تديرهيعأ  بالفعل. و تم فتحهما ة الصحة في سيف الدولة وهنانو، و مديريل
 .النهائية، ومن المتوقع افتتاح  قريبا   تهامستشفى الجامعي مرحلالتأهيل جناح األطفال في  إعادةدخلت . الشعارو  الحمدانية

  من المياه للمرافق الصحية في ضوء  ةفياكوجود كميات ن بالتنسيق مع قطاع المياه والصرف الصحي، م ،القطاع الصحييتأكد
 أزمة المياه.

 ت حصلمركز رعاية صحية أولية وثمانية فرق متنقلة، و  19من خالل  طفال   18,086إلى حوالي الرعاية الصحية  م تقديمت
 فرق متنقلة. ةمركز رعاية صحية أولية وثالث 19خدمات الرعاية الصحية لألمهات من خالل  لىع ةحامل ومرضع مرأةا 11,572

   تيوتشجيع المنظمات غير الحكومية القد اجتماع تنسيقي مع اتحاد المنظمات الوطنية غير الحكومية من أجل تعزيز التنسيق ع 
 زيادة أنشطتها.على صحية وطبية والية  الديه

  الرعاية الصحية  تة الصحة في مجاالمديريو  المنظمات غير الحكومية الوطنيةفي مجال الصحة من  عامال   251تم تدريب
 .يوالدعم النفسالصحة العقلية واألمراض المعدية و  ،، ونظام المراقبةاتاألولية، ورعاية الصدم

  مستشفى الرازي.إلى أكسجين تعبئة تم تسليم محطة 
 

 التغذية  
 

 االحتياجات:
 

  يعانون من سوء التغذية الشديدمنهم  طفال   21 أنن وتبيسوء التغذية،  مرأة للكشف عنا 2,384و طفال   9,586حوالي تم فحص، 
 ةحامل أو مرضعمرأة ا 46 اليحو  عانيذلك، تإلى  باإلضافةو عتدل. لميعانون من سوء التغذية اعلى أنهم  83في حين تم تشخيص 

ن سوء للكشف عحتى اآلن من النساء واألطفال دون سن الخامسة  40,000من سوء التغذية الحاد. وقد تم فحص ما يقرب من 
 يعانون من سوء التغذية الحاد. هم على أنهممن 1,100التغذية وتشخيص أكثر من 

 خدمات التغذية  تأسيس علىشركاء القطاع يعكف مدينة حلب، و ب وصول إليها مؤخرا  تي تيسر الالاألحياء إلى وصول القطاع  تحسن
 للنساء واألطفال من خالل فرق التغذية المتنقلة والخدمات في المرافق الصحية.

 
 ستجابة:اال
 

 الحوامل أو  اتمهات النازحوحصلت األ ة،مساخالدون سن  طفال   30,605أكثر من إلى  تم تقديم الدعم الغذائي الوقائي والعالجي
 مكمالت غذائية ومغذيات دقيقة والكشف عن سوء التغذية.على المرضعات 
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 مدينة حلب لتقديم خدمات التغذية ب الوصول إليها مؤخرا   تيسري التمناطق ال في تم نشر فرق التغذية المتنقلة التي تدعمها اليونيسف
جميع مستلزمات التغذية بمتنقل الفريق ال. وقد تم تجهيز ةدئتغطية جميع المناطق ودعم األسر العا ىفرق علمل التعالمنقذة للحياة. و 

مثل  ،المكمالت الغذائية نمتنقال انقيفر يوفر ذلك، إلى  ية والعالج. وباإلضافةمستلزمات الوقابما في ذلك  ،الالزمة للنساء واألطفال
 .مأوى جبرين الجماعيدوز للنازحين في  بالمبيالبسكويت عالي الطاقة و 

  خدمات التغذية األساسية بما في ذلك  ،وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية اليونيسفبدعم من  المنفذون، الشركاءيقدم
 تيسروالشعار والمدينة القديمة وغيرها من المناطق التي  الفردوسو في هنانو  الشاملة يةية والعالجئالوقاو دعم التغذية التكميلية 

تكميلي  بالمبيو عالجي غذائي بتوزيع مزيج التي تم تحديدها جميع حاالت سوء التغذية الحاد  تلجو عوقد . حديثا  إليها الوصول 
 وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية على التوالي. اليونيسف اتقدمه عالجات ، وهيوالحليب العالجي

 ة في أجزاء أخرى من المدينة منتظمخدمات التغذية البوطفل دون سن الخامسة امرأة حامل أو مرضعة  70,000أكثر من  تزويد
 ة الصحة.ير مديبما في ذلك المنظمات غير الحكومية و  ،والمناطق الريفية من قبل شركاء القطاع

  بانتظام قطاع التغذية الفرعي في حلب بتحديث مستويات مخزون الشركاءيقوم. 
 

 التعليم  
 

 االحتياجات:
 

 50 غير  مؤخرا   األحياء التي تيسر الوصول إليهافي  عاما   18و 5تتراوح أعمارهم بين  نازحا  طفال   21,744من تقريبا   مئةفي ال
 مواد تعليمية وعوامل أخرى. وألتعلم لالمدارس بسبب عدم توفر أماكن ب ملتحقين

  كليا   وأ المدارس المتضررة جزئيا   نظرا  لكثرةولويات األإعادة تأهيل المدارس وتوفير الفصول الدراسية الجاهزة هي واحدة من أهم .
ستخدم كمأوى جماعي أو ت  هي إما ، و التي لحقت بها بسبب األضرار من نطاق الخدمةعامة  ةمدرس 230في المئة من  90خرجت 

 .حاليا   فقط مدرسة 36عيد فتح أ  قد بقايا المتفجرات من الحروب. و خطر ل ةرضمع
  على على حد سواء ة نازحمن المجتمع المضيف واألسر ال طفال   35,437هناك حاجة ملحة للتعليم البديل لمساعدة ما يقرب من

 .2017الربع الثاني من عام ات الوطنية في ختبار واال صعيدات التر ابتخلتحضير الا
 
 ستجابة:اال
 

 وتجري مدينة حلب. ب مؤخرا   األحياء التي تيسر الوصول إليهاطفل في  2,800يستفيد منها  ا  جاهز  ا  دراسي فصال   28 اليونيسف وفرت
 لتركيب أربعة فصول دراسية إضافية سابقة التجهيز.استعدادا   األنقاضإزالة  حاليا  

  وبدأت بالفعل في إعادة تأهيل حديثا   األحياء التي تيسر الوصول إليهاإلعادة تأهيل عشر مدارس في  ا  عقود اليونيسفكما وقعت ،
 مدرسة في األجزاء المتبقية من المدينة. 19تم توقيع عقود إضافية إلعادة تأهيل و المدارس الثالث األولى. 

  طفل. 24,000حلب يستفيد منها حوالي  مدرسة في جميع أنحاء مدينة 41لى ع سخانا   380تم توزيع نحو 
  ةالشمسيالطاقة مدرسة واثنين من رياض األطفال من خالل تركيب نظام  40تدعم اليونيسف. 
  يعمل ح امصب 21,000مدينة حلب، قامت اليونيسف بتوزيع ب مؤخرا   األحياء التي تيسر الوصول إليهانظرا النقطاع الكهرباء في

 .همزلاالمنطقة في منتلك ألطفال في ا دعم دراسةالشمسية لبالطاقة 
  على األطفال. هاعيوز ت مقرطاسية تلوازم مدرسية و  ةبيحق 20,000 بـ مديرية التربية والتعليمدعمت اليونيسف 
 رة زيا 1,572 مديرية التربية والتعليمو جمعية التعليم ومكافحة األمية شريكيها من خالل  اليونيسفأجرت ، للتعلم العودة حملة خالل

إلى المدرسة ب غير ملتحقطفل  3,206عاد  ،، ونتيجة لذلكحديثا   األحياء التي تيسر الوصول إليهاالباب في إلى  من الباب
 رس.االمد



 16 رقم تقريرالجمهورية العربية السورية، حلب: 
 

 

  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةم  األ مكتب
 www.unocha.orgرواح   األ ينقذ التنسيق

  األحياء التي تيسر في  اعيد افتتاحهأ   مديرية التربية والتعليمتابعة لمدرسة ابتدائية  36 بـطفل  21,000بشكل تراكمي، التحق
 .الهلكو  الصاخورو المدينة القديمة و  الميسرو البياضة و هنانو  يمدينة حلب، وهب مؤخرا   إليهاالوصول 

   الجماعي لمعرفة المزيد عن الخالدية في مدينة حلب ومأوى  الوصول إليها حديثا  التي تم حياء إلى األجريت خمس زيارات ميدانية أ
 طويلة المدى.أخرى فورية و  في تنفيذ برامج طريقة للمضي قدما  إلى  المناطق، ومن أجل التوصل تلك احتياجات التعليم في

  لرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرةاطفل وشاب من خالل توفير خدمات  15,000 إلىتراكمي بشكل وصل قطاع التعليم ،
 لتعلم.ل العودةحملة و  (ب)المنهج و ، والمرافق الصحية، وبرامج التعلم الذاتي، ا  معلم 719وتدريب  ،أماكن للتعلمو 

 
 الثغرات والمعوقات:

 
 بسبب وجود المتفجرات من مخلفات الحروب. بعض المدارس إعادة تأهيل/ال يمكن تجديد 
 المرافق التعليمية.إلى  لوصولا ة فيكبير  صعوبةاألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة واج  ي 
 مفإن إقناعه، أسرهم ماليا   ونليعيمن ذلك  بدال  بدأوا سنوات، و  5-3لمدة  صول دراسيةأي ففي وا شاركمعظم األطفال لم يأن  بما 

 .كبيرا   المدرسة يشكل تحديا  إلى بالعودة 
 في  ألطفال األكثر ضعفا  اصول حتوسيع نطاق إلى  ثغرات حرجة في التمويل عندما تهدف المنظمات غير الحكومية الشريكة واج ت

 .على التعليم حديثا   األحياء التي تيسر الوصول إليها
 

 اإلنعاش المبكر  
 

 االحتياجات:
 

 إلعادة تأهيل قطاع الطاقة، مع بإعداد خطط  سمح هذايسوف و مدادات الكهرباء في حلب. إلتقييم فني شامل إلى حاجة ملحة  هناك
إضاءة الشوارع  ملحة لتوفيرتوجد حاجة مدينة حلب، حيث  في مؤخرا   األحياء التي تيسر الوصول إليهاالتركيز بشكل خاص على 
مدادات الكهرباء   مثل المستشفيات والمدارس على وج  السرعة. ،الخدمات االجتماعية لمرافقالرئيسية وا 

 .هناك حاجة إلعادة تأهيل األسواق والمراكز التجارية 
 إلى  ، باإلضافةحديثا   الوصول إليهااألحياء التي تيسر )صناديق القمامة( في  إدارة النفايات الصلبة ينبغي توفير معدات وأدوات

 لتعزيز البيئة الصحية ومنع احتمال تدهور األوضاع الصحية العامة. ا  ضروري األنقاضجمع  ال يزالصيانة المركبات. 
 لمجتمعات المتضررة.في ااستعادة سبل العيش لتوليد الدخل إلى  هناك حاجة 

 
 ستجابة:اال
 

  عمل مستدامة في ورش العمل  ةفرص 121منها  ،فرصة عمل 1,325برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  وفر، فبراير/شباطخالل شهر
إعادة وتتعلق ب ةطارئاألخرى فرص العمل  تنكا في حين  ،اإلنتاجية )الخياطة وتجهيز األغذية وصناعة األحذية وغسل المالبس(

 تأهيل البنية التحتية.
 جميع المعدات الالزمة والمواد الخام. لىع أيضا  قد حصلت ثماني ورش إنتاجية كانت ودعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  أنشأ 
  دورات التدريب  االذين حضرو  شخاص/ منح صغيرة لألناشئة المنشآت لل تاو أد ةمجموع 130وزع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المهني التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المحلية.
  ذلك، تم توفير مجموعات أدوات إلى  ، وباإلضافةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالذي قدم  التدريب المهني من شخص  600استفاد

 للمدربين.
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 ألف طن من النفايات  35لنحو طن من النفايات الصلبة، والفرز اليدوي  15,000زالة القدرة إلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  وفر
 قالب وقود حراري. 65,000بلة للتدوير، وكذلك انتاج ما يقرب من الصلبة القا

  دارة  بئرا   150تشغيل لة المياه مؤسسكما دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  300حوالي لوحدة لتنقية المياه، ونفذ صيانة  28وا 
 من شبكة المياه. يلومترا  ك

  في مجتمعاتهم المحلية وخلق فرص للفئات  نخراطالعاما  من ا 24و 10تتراوح أعمارهم بين  ا  ومراهق ا  شاب 757 اليونيسفمكنت
، ووفرت التدريب التقني أيضا  . المهارات الحياتيةالتدريب على أنشطة من خالل ، وذلك والشباب المعرضين للخطر األكثر تهميشا  

لمطلوبة مهارات االأنواع مختلفة من الدورات لتعزيز الصمود و من خالل  اما  ع 24و 15تتراوح أعمارهم بين  ا  شاب 504 لـوالمهني 
والمشاركة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم  النخراطل شابا   26 لـالفرص لتوظيف. وقد وفرت المشاركة المدنية من خالل ثالث مبادرات ل
 شخص. 1,600منها استفاد قد و 

 التخرج من إمكانية  ا  مستفيد 60 لـ جمعية التآلف الخيرية،من خالل شريكتها ، الالجئينمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون  وفرت
 .األموال صرف بانتظاربدء أعمال تجارية لالتدريب المهني المقدم في المراكز المجتمعية، وتمت الموافقة على ثماني منح 

 تأهلت للحصول ناشئة صغيرة  مشاريعألربعة الالزمة شراء األدوات  من، التنموية نماء جمعية من خالل شريكتها، كنت المفوضيةتم
 60نحو  كملأ كما. مشاريعهم المقترحةعلى تطبيق  اآلن يمكنهم و  ا  مستفيد 26 لـت التدريب المالي األساسي وفرتو  ،على منح
 سوق العمل المحلي.بمنهم  26تم ربط الخياطة و المتقدم على التدريب  ا  مستفيد

 
 االستجابة لحاالت الطوارئ:

 
  قاضي و  الجلومو  الكالسة أحياءمن  األنقاضمن  مترا  مكعبا   2,600عامل  100خالل الفترة المشمولة بالتقرير، جمع أكثر من

 .حتى اآلن األنقاضمن  مترا  مكعبا   7,250 وقد أ زيللمدينة القديمة. في اعسكر، والطريق الرئيسي 
  زالة أكثر من جمع بعامل  300حوالي قام قاضي عسكر و جبرين و هنانو أحياء من النفايات الصلبة من  متر مكعب 4,000وا 

 من النفايات الصلبة. مترا  مكعبا   7,945حوالي ذلك، تمت إزالة إلى  وصالح الدين. وباإلضافة الدولةسيف و  والكالسة الشعارو 
  العرقوبو قاضى عسكر و  الزبديةو  الصاخورو  الجزماتي كرمو  يولقوأ الدولةسيف في أحياء  هايالم شبكةأعمال صيانة  عامال   50نفذ 

ق قمامة تم و صند 129 بإصالح عامال   25 قامشخص. وعالوة على ذلك،  35,000، يستفيد منها حوالي الميدانو  األتاربكرم و 
 المياه.أنابيب من شبكات  ا  متر  2,620ما مجموع  تم إصالح و  ،توزيعها بعد ذلك

  ومشاريع إعادة تأهيل البنية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التابعة لالورش اإلنتاجية إلى  حديثا   من النازحين مال  اع 168انضم
 التحتية األساسية الجارية.

  إلى  الشيخ سعيد والمدينة القديمة، باإلضافةو وأقيول قاضي عسكر و ميسر الكرم أحياء ألسر في على ا سخانا   175تم توزيع
 أنشأها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.التي وقود القوالب لورشة العمل اإلنتاجية  فيقالب وقود تم إنتاجها  12,000

  تمت إلعادة تأهيل وصيانة شبكة الصرف الصحي، و  مال  اع 85 بـة الصرف الصحي مؤسسكما دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .اآلن حتى من شبكة الصرف الصحي بالفعل كيلومترا   22صيانة 

 
 الثغرات والمعوقات:

 
  أكثر عامة لمحة  لتكوين المخطط لهانتظر الضوء األخضر للشروع في ورشة العمل ي االنعاش المبكر وسبل العيشقطاع ال يزال

 .المستقبلفي  االنعاش المبكر وسبل العيشمج ابر  أن تسترشد بهان االحتياجات التي يجب ع شموال  
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 trives@un.org، رئيس مكتب أوتشا سوريا، تريفين اسيباستي
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