
 
.2017أبريل  22مارس إلى  9اإلنساني. وهو يغطي الفترة من تم إنتاج هذا التقرير من خالل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( بالتعاون مع الشركاء في العمل   

 
 

 العناوين الرئيسية 

  وفًقا ألحدث تقييم، تم تسجيل
شخًصا  153012حوالي 

ها أمكن دخولتقريًبا في األحياء 
، في حين ال يزال مؤخًرا

شخًصا أصلهم من  48173

شرق حلب سابًقا يقيمون مع 
أقارب ومعارف في األجزاء 

 من مدينة حلب.الغربية 

  وقد تم تسجيل ما مجموعه

شخًصا في المناطق  17033

الخاضعة لسيطرة القوات 

 5077الكردية، وال يزال 

شخًصا يقيمون في مأوى 
 جبرين الجماعي.

  في حين أن األمم المتحدة
اآلن وصلت إلى جميع 
أنحاء مدينة حلب ويمكنها 
الوصول بشكل منتظم إلى 

فإن  معظم تلك المناطق،
م المتحدة ال يمكنها األم

الوصول إلى مناطق مدينة 
 حلب الموجودة تحت 

ي الثاني من أبريل، تمكنت سيطرة القوات الكردية إال بشكل مشروط. وغالًبا ما يتم الوصول إلى هذه األجزاء من المدينة من خالل شركاء األمم المتحدة. ومع ذلك، ف
 بين الوكاالت.األمم المتحدة من تنفيذ مهمة تقييم لالحتياجات 

 قًرا ن حلب موفي الثالث والعشرين من مارس، أرسلت وزارة الخارجية إلى األمم المتحدة قرارها بإزالة منظمتي "التآلف" و "اإلحسان" اللتين تتخذان م
ذا القرار آثار واسعة النطاق على لهما من قائمة المنظمات غير الحكومية الوطنية المرخص لها بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة. ويمكن أن يكون له

مشروًعا يجري تنفيذها مع هاتين المؤسستين الخيريتين تغطي سبعة قطاعات،  37أنشطة البرمجة، مشيًرا إلى أن وكاالت األمم المتحدة في حلب لديها 

 لحيوي لمئات اآلالف من الناس في حلب.بما في ذلك الصحة والمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حيث توفران الدعم ا
 

153012 
 تسجيلهم في تم شخًصا
الوصول  التي يمكن األحياء

 إليها حديًثا في مدينة حلب

5077 
نازًحا داخلًيا مسجلون في مأوى 

 جبرين الجماعي

146,001 
نازًحا داخلًيا من مختلف أرجاء 

مدينة حلب استفادوا من العناصر 
غير الغذائية التي يتم توزيعها من 

 خالل مختلف الجهات الفاعلة

21 
 مصاًبا نتيجة 37حالة وفاة و

المتفجرات المتبقية من آثار الحروب 
والذخائر التي لم تنفجر والعبوات 

الناسفة واأللغام تم اإلبالغ عنهم في 
 مدينة حلب في شهر مارس

 

 

  نظرة عامة على الوضع 
 

صبح أ يالت على مدار األشهر القليلة الماضية، ظل الوضع األمني في مدينة حلب هادًئا نسبًيا، وواصلت األسر النازحة من قبل العودة إلى المناطق
شخًصا بشكل رسمي في هذه األحياء. وال يزال  153012في مدينة حلب. وحتى اليوم، تم تسجيل تواجد ما مجموعه  دخولها مؤخًرا من الممكن

 العديد من العائدين يعيشون في أحسن األحوال في منازل متضررة جزئًيا، وال تزال جميع المناطق بحاجة إلى تقييم هيكلي سليم ومنهجي. وال
داخلًيا للعثور على مأوى مالئم.  وقد  النازحونكما تتعرض األسر المضيفة ألعباء مفرطة، في حين يكافح تزال المالجئ الجماعية مكتظة، 

 إلى البنية األساسية والخدمات األساسية العاملة. اصبحت تفتقرألضرار جسيمة و أمكن دخولها مؤخًراتعرضت معظم األحياء 
 

 
www.unocha.org 

 هات الفاعلة القومية والدولية.إن مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( تتمثل في حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والمبدئي بالشراكة مع الج
 التنسيق يحمي حياة البشر

 الجمهورية العربية السورية: حلب
١٧تقرير األوضاع رقم   

٢٠١٧أبريل  ٢٣  
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( واأللغام تشكل تهديًدا للمدنيين IED( والعبوات الناسفة )UXOوالذخائر التي لم تنفجر )( ERWوال تزال المتفجرات المتبقية من آثار الحروب )

 وفًقا إلحصاءات وزارة الصحة. 2017بجروح في مارس  37شخًصا وإصابة  21وأدت إلى وفاة 

األسر التي تم تقييمها، كما تم  حًيا أن األطفال يمثلون حوالي نصف السکان من 41زيارة إلى األسر في  10535وأثناء شهر مارس، أظهرت 

بر كتسجيل حاالت ضخمة لعمل األطفال. وقد تم تسجيل أعداد كبيرة من األسر التي تعولها نساء في األحياء الجنوبية من حلب، كما تم اكتشاف أ
د من الحاالت المتعلقة بمسائل عدد من األشخاص من ذوي اإلعاقة في األجزاء الشمالية الشرقية من المدينة. وال يزال يجري اكتشاف العدي

 التوثيق المدني.

 نوفي الثالث والعشرين من مارس، أرسلت وزارة الخارجية إلى األمم المتحدة قرارها بإزالة منظمتي "التآلف" و "اإلحسان" اللتين تتخذان م
األمم المتحدة. وسيكون لهذا القرار تداعيات واسعة حلب مقًرا لهما من قائمة المنظمات غير الحكومية الوطنية المرخص لها بالتعاون مع وكاالت 

تغطي سبعة قطاعات، بما في ذلك الصحة والمأوى  و مشروًعا يجري تنفيذها 37النطاق، مشيًرا إلى أن وكاالت األمم المتحدة في حلب لديها 

 ان الدعم الحيوي لمئات اآلالف من الناس.والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع هاتين المؤسستين الخيرتين، حيث تقدم
 

 

  االستجابة اإلنسانية في مدينة حلب 
 

 

المأوى 

واالحتياجات المتعلقة 

 بالعناصر غير الغذائية

  من قرى مختلفة في ريف حلب  شخًصا( إلى قاعات جبرين الصناعية على مدى سبعة أيام 312أسرة ) 50مارس، وصلت قرابة  12في
من الباب ودير حافر وتادف وبزاق والسكرية وقصر البريج وأم خريزة حفصة وبابيرا ومسكنة ومقتلة. باإلضافة إلى ذلك،  الشرقي، ال سيما

أسرة  250مارس، وصلت نحو  22جبرين لكي تتم استضافتها من باقي أفراد العائلة في مدينة حلب. وفي  مدينة عشر عائالت حوالي غادرت
 شخص( إلى المحالج. 1200)

  وما زالت هناك مخاوف، إذ ظهرت تقارير لم ترتقي لكونها مأوى مناسب بعدتحسنت األوضاع في المأوى االنتقالي في المحالج، ولكنها قد .
 مفادها أن بعض وثائق النازحين داخلًيا قد فقدت أثناء عملية المسح الحكومية في المحالج أو أثناء االشتباكات المسلحة.

 ل متنوع.بشك على السواء معظم أحياءها، مما يؤثر على النازحين داخلًيا والعائدين وغير النازحين لمأوى في حلب فيتتزايد وتيرة احتياجات ا 
داخلًيا للعثور على مأوى مالئم. وقد  النازحونوال تزال المالجئ الجماعية مكتظة، كما تتعرض األسر المضيفة ألعباء مفرطة، في حين يكافح 

ألضرار جسيمة وتفتقر إلى البنية األساسية والخدمات األساسية العاملة. وعالوة على ذلك، ال  أمكن دخولها مؤخًرالتي ا تعرضت معظم األحياء 
يمكن الوصول بسهولة إلى األحياء في الضواحي الشرقية، وتحيط بها مناطق غير مأهولة. وتتيح بعض األحياء التي تأثرت بشكل معتدل فقط 

لعودة النازحين داخلًيا مع استفادتهم من األسواق التشغيلية القريبة والبنية التحتية الحالية فيما يتعلق بالنقل والتشغيل.   مزيدا من الظروف المواتية
 اعاالوض، ومن المتوقع أن تزداد تدريجًيا إذا سمحت أمكن دخولها مؤخًرا التي وال تزال حركات العودة تحدث على نطاق ضيق في معظم األحياء

 بذلك.

  ما  في ظل عدم وضوح نازًحا داخلًيا. ومع ذلك، فإن مستقبل المأوى الجماعي ال يزال غير مؤكد،  5275حالًيا  2و 1تستضيف منطقتا جبرين

 إذا كان سيتم إغالقه أو اإلبقاء عليه على المدى القصير إلى المتوسط.

 ن حلب والمقيمين في الجزء الغربي من المدينة يتناقص وفقا ألرقام التسجيل م أمكن دخولها مؤخًرا التي يبدو أن عدد النازحين داخلًيا من األجزاء
شخًصا(. ومع ذلك، ال يزال يتعين تحديد طرق لدعم جميع النازحين داخلًيا والمقيمين في مآوى دون المستوى أو مع األسر  45850األخيرة )

 المضيفة.

  المناطق من . هذه األحياء، وفقا لخطة المحافظة، تعد أمكن دخولها مؤخًراى األحياء شخًصا على أنهم عادوا إل 141493قد تم تسجيل ما مجموعه

شخًصا(. أما  15829شخًصا( وقاضي عسكر والكالسة ) 10555ذات األولوية إلعادة التأهيل الطارئة والدائمة، بما في ذلك مساكن هنانو )

قائمة وزارة الداخلية( فهي بستان القصير وسيف الدولة والزيبدية. وفي الوقت الحالي،  األحياء الثالثة األخرى التي تم التركيز عليها )المدرجة في
 يعطي القطاع األولوية لهانانو للتدخالت السريعة فيما يتعلق بالنازحين داخلًيا، وسيف الدولة والزيبدية لدعم الطوارئ والدعم الدائم.
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 بتنظيف المحافظة تقوم ( الشوارع الرئيسية المؤدية إلى هذه األحياء، في حين ينتظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP ومفوضية األمم )

 الطرق الرئيسية من أجل التمكن من إزالة الحطام من األحياء ذات األولوية. اخالء( أن يتم UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئين )

 كلي في أي من هذه األحياء، ولكن تم إطالق "تقييم تجريبي" مشترك في مساكن هنانو، وسوف يفتح الطريق وحتى اآلن، لم يتم إجراء أي تقييم هي
 لتقييم جميع األحياء.

  مناطق مثل مساكن هنانو، ومشيطة، وطريق باب، والشعار، وقاطرجي وغيرها يمكن الوصول إليها لتقييم االحتياجات. وتم تقييم وتسجيل المعظم
 ي مجاليفات التقييم للمناطق حاجات عالية من خالل الشركاء المنفذين لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وتظهر زيار أسرة 20000نحو 

 المياه والكهرباء ومختلف العناصر غير الغذائية، حيث وجد معظم العائدين منازلهم فارغة عند عودتهم.

 
 االستجابة

 من خالل توفير المواد غير الغذائية. وفي مارس  المحليين المنفذينن من خالل شركائهم وشركائهم استجاب أعضاء القطاع الحتياجات العائدي

أمكن دخولها عائلة( في مواقع مختلفة من األحياء  21835نازًحا داخلًيا ) 108286، ساعدت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 2017

 اتمن المواد غير الغذائية، مثل الفرش 20505مستفيًدا من خالل توفير  37715هجرة في مدينة حلب، وغطت المنظمة الدولية لل مؤخًرا

 والبطانيات الحرارية العالية والحفاضات وأدوات المطبخ وأدوات النظافة الشخصية واأللواح البالستيكية ووسائد النوم والمالبس الشتوية
رية واألحذية المطاطية والسجاد. ويتم تجديد مخزون الطوارئ باستمرار ليتمكن من والمصابيح الشمسية وأكياس النوم والمالبس الداخلية الحرا

 .محتملة االستجابة ألي تدفقات

  يعتزم 2و  1في منطقتي جبرين ، ( المجلس الدنماركي لالجئينDRC ) وحدة. 24بإعادة تأهيل 

 قد أنجزت المنظمة الدولية للهجرةIOM   واء في الفردوس والمرجة والسكري. وتقوم المنظمة الدولية مجموعة من مستلزمات اإلي 500توزيع

 مجموعة من لوازم اإليواء في الصالحين وكرم الداد. 200للهجرة بالشراكة مع شركائها بتركيب 

 أنجزت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينUNHCR  الهالل األحمر العربي السوري /SARC  500تقييمها في هنانو، وهي تستعد لتركيب 

أسرة نازحة داخلًيا. وباإلضافة إلى ذلك، تعتزم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إنشاء  500مجموعة من معدات اإليواء لما يصل إلى 

لزمات اإليواء في كرم الجزماتي و / مجموعة من مست 650مجموعة إضافية في مواقع لم يتم تحديدها بعد. وتخطط منظمة ميدير لتثبيت  200

اء رأو طريق الباب. أكملت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين / منظمة التآلف تقسيم ستة مساجد في الحمدانية بمجموعات المآوي )وهي الب
 والحسن واإلمام النووي والسيدة زينب والمصطفى والفاروق(.

 كفريا كجزء من عمليات إجالء المدن األربعة، قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين في إطار التحضير لألسر القادمة من فوا وUNHCR /

 أسرة. 2000مجموعة من معدات اإليواء في المحالج لعدد  1750بتركيب  SARC الهالل األحمر العربي السوري 

 لقد أكم ( المجلس الدنماركي لالجئينDRC ) ديمة، في أربعة مبان خاصة في الشيخ طه، حيث يستفيد منها غرفة بمواد مست 176إعادة تأهيل

شقة ليتم  100 االسالمية الفرنسية SIFو منظمة  , /   UNHCRنازًحا داخلًيا. وقد اختارت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين 880حوالي 

ة االدارت الموافقة على المشروع من قبل المحافظة ووزارةإعادة تأهيلها من خالل تدخالت مستديمة في مدين وصالح الدين والجابرية. وقد تم

شقة بتدخالت مآوى  18بإطالق التقييم الفني. وتخطط منظمة اإلحسان إلعادة تأهيل  االسالمية الفرنسية SIFتقوم منظمة ، وMOLAالداخلية 

تزم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات مستديمة في بستان القصر والمشهد والزبدية وصالح الدين والقاطرجي وطريق الباب. ويع

منزل  400منزالً متضرًرا في الكالسة. وتعتزم مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين إعادة تأهيل  150إعادة تأهيل   UNHABITATالبشرية

عادة ي عسكر.  وتعتزم منظمة أدرا إفي األنصاري بالمشهد والزيبدية واألشرفية وبستان القصر والكالسة والخالدية وسيف الدولة وميدان وقاض

منزل في الخالدية والميدان واألشرفية والسليمانية والنيل  200( إعادة تأهيل PU) بريميير ايرجانسنزل في الخالدية. وتعتزم منظمة م 100تأهيل 

ها بعد، في حين تخطط منظمة ريسكات منزل في ميدان ومواقع أخرى لم يتم تعيين 300( إلعادة تأهيل GPOAوالجابرية. وتخطط منظمة جوبا )

 منزالً. 350منزالً، بينما تخطط أوكسفام إلعادة تأهيل  450منزالً وتخطط الجمعية السورية للتنمية االجتماعية إلعادة تأهيل  490إلعادة تأهيل 

 ة الصليب األحمر الدولية / الهالل األحمرعقدت حلقة نقاش للخبراء في أبريل جمعت بين المحافظة والبلديات ومجلس المدينة والمديريات ولجن 
 نالعربي السوري والشركاء والقطاعات الثالثة للمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واإلنعاش المبكر لجمع المعلومات الالزمة م

 أجل تحديد قائمة األحياء ذات األولوية ألنشطة إعادة التأهيل.

 كاء المحليين، تقييمات سريعة مسبقة التجهيز في أربعة أحياء ذات أولوية )هي سيف الدولة وسليمان الحلبي يطلق قطاع المأوى، من خالل الشر
 وميدان والجابرية( لتحديد المباني "الخضراء" التي يمكن أن تبدأ فيها التدخالت بسرعة.

http://www.unocha.org/
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  والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واإلنعاش المبكر في نهاية مارس قد تم تنظيم ورشة عمل بالتنسيق مع قطاعات المحافظة والمأوى
 لوضع خطة تجريبية مشتركة متعددة القطاعات في ثالثة أحياء ذات أولوية )وهي سيف الدولة والزبيدية واألنصاري بالمشهد(.

 الفجوات والمعوقات

  منظمتي اإلحسان والتآلف غير الحكوميتين سيكون له أثر سلبي على قدرة إن قرار سلطات الحكومة السورية بوقف شراكة األمم المتحدة مع
 القطاع التشغيلية على االستجابة الحتياجات النازحين داخلًيا.

 

الحماية 

 السياق العام

 ن اواصل قطاع الحماية تقديم الخدمات إلی السکان المحتاجين والنازحين والسکان المقيمين في غرب حلب، كما استمر في تعزيز االستجابة للسک

 في مدينة حلب. أمكن دخولها مؤخًراالعائدين إلی األحياء التي 

 ولها أمكن دخ التي ية األمم المتحدة لشئون الالجئين إلى األحياءوقد أبرز تحديد االحتياجات من خالل الزيارات الميدانية التي نسقتها مفوض

ات والجوانب الهامة في التركيبة السكانية ذات الصلة بشركاء الحماية واستجابة قطاع الحماية لصالح األشخاص كيفي حلب بعض الدينامي مؤخًرا

حًيا. وقد أظهرت النتائج أن  41شخًصا، في  42160مثل أسرة، ت 10535وخالل شهر مارس، تمت زيارة نحو ذوي االحتياجات الخاصة. 

في  ةاألطفال يمثلون ما يقرب من نصف عدد السكان في األسر التي تم إجراء التقييم عليها، مع نسبة أعلى بكثير من األطفال في األسر الموجود

. وفي نفس الوقت، ضمت أحياء حلب الجنوبية العدد األكبر األحياء الوسطى والجنوبية، كما تم كذلك تسجيل معدالت مرتفعة لعمل األطفال أيًضا

 .من األسر التي تعولها نساء وكذلك كبار السن. وفي األجزاء الشمالية الشرقية من المدينة، تم تسجيل أعلى مستويات األشخاص ذوي اإلعاقة

ية في بمسائل التوثيق المدني. وستعرض النتائج الرئيس وفي كل من القطاعين الشرقي والشمالي الشرقي، تم تحديد احتياجات أكبر فيما يتعلق

 االجتماع المقبل لمجموعة العمل الخاصة بالحماية وتعمم على الشركاء في جميع أنحاء القطاع بهدف إشراك وتنسيق أنشطة االستجابة.

 مات الستجابة القطاع في خطة حلب الصغيرة کما ساهم تحليل االحتياجات ذات األولوية الناشئة عن المشاورات الميدانية في توفير المعلو

ويخطط القطاع للتدخالت التالية: )أ( إنشاء مرافق ثابتة جديدة ويمكن الوصول الصادرة عن الفريق القطري اإلنساني والتي وافق عليها الفريق.  

مساحات اآلمنة للنساء والفتيات(؛ )ب( توسيع نطاق إليها لتوفير خدمات حماية شاملة )مثل المراكز المجتمعية، والمساحات الصديقة لألطفال، وال

الخدمات الجوالة من أجل تحسين التواصل )مثل متطوعي التوعية والفرق الجوالة وخدمات العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وخدمات 

دة الوعي بشأن العديد من الموضوعات المتصلة الصحة اإلنجابية(؛ )ج( توسيع نطاق نشر المعلومات عن مقدمي الخدمات المتاحين فضالً عن زيا

بادرات مبالحماية، وال سيما التوعية بالمخاطر والوعي القانوني والحماية من العنف القائم على نوع الجنس وحماية الطفل؛ )د( دعم المنظمات وال

؛ )هـ( تعزيز مبادرات بناء القدرات وتقديم الدعم المجتمعية المحلية التي لها أثر في الحماية على أوضاع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

لين المدنيين؛ ووزارة الشؤون االجتماعية(.  التقني لموفري خدمات الحماية، بما في ذلك مؤسسات الدولة )مثل الُمسجِّ

  .لف الشركاء في القطاع، قامت من مخت المعلوماتواستناًدا إلى بموازاة ذلك، اضطلع الشركاء في القطاع بمبادرات لتعزيز التنسيق واإلحالة

بتوحيد خريطة الخدمات االجتماعية في حلب )بما في ذلك الصحة والتغذية والحماية  UNICEF اليونيسف–منظمةاالمم المتحدة للطفولة و االمومة 

وثيقة قطاع الحماية. وستسمح ال وسبل كسب العيش والتعليم وتوزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية(، والتي قدمت إلى جميع الشركاء في

يح تللشركاء بإعالم األشخاص ذوي الصلة بشأن الخدمات القائمة، وإحالة األفراد إلى الخدمات المتاحة التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. وست

تطلب إلدارة الحاالت للحاالت التي ت خريطة الخدمات أيًضا لشركاء اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين إنشاء نظام إحالة وتحسين

 تدخالت حماية أكثر تحديًدا والمزيد من المتابعة.

  وحددت بعثة مشتركة بين الوكاالت مؤخًرا إلى الشيخ مقصود وثمانية أحياء أخرى يسيطر عليها األكراد في مدينة حلب )يقدر عدد سكانها

والغالبية العظمى من األطفال غير ملتحقين بالمدارس، وقد تم تحديد الحاجة إلى الدعم أسرة( مخاوف عديدة تتعلق بالحماية.   12500بنحو 

 النفسي واالجتماعي الذي يستهدف األطفال كأولوية رئيسية. وتسجل السلطات الكردية حاالت الوالدة ولكن ال يتم إصدار وثائق

http://www.unocha.org/


 5|  14الجمهورية العربية السورية: حلب. التقرير رقم 

 www.unocha.orgالتنسيق يحمي حياة البشر | مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

 

 

 

القابالت )من المتطوعات المجتمعيات( وليس في المستشفيات، فإنه ال يتم إصدار إخطارات  رسمية.  وبما أن معظم األطفال يولدون بمساعدة

المدنية،  تتعلق بالوثائق اكلالواقع، تواجه معظم األسر مش الوالدة، مما يعقد تسجيلهم في المستقبل من قبل السلطات السورية المختصة. وفي

ت على أرض الواقع وتقييد حرية التنقل بسبب نقاط التفتيش ونقص الموارد المالية للرسوم ولكنها ال تستطيع حلها بسبب مزيج من نقص الخدما

 اإلدارية والغرامات باإلضافة إلى إحجام السكان الذكور عن الخضوع للتجنيد العسكري. وقد أدت آثار األزمة إلى حدوث اضطرابات خطيرة في

في المائة من األسر تعولها نساء  45-40 اضافة الى حواليصلين عن ذويهم وبدون مرافق، طفالً منف 57تركيبات األسر. واكتشفت البعثة حوالي 

في المائة من األسر تعولها نساء في األحياء الثمانية األخرى. وبصرف النظر عن  70أو أطفال في الشيخ مقصود، ناهيكم عن أن ما يقدر بـ 

دمات أو أنشطة حماية أخرى في هذه األحياء نظرا ألن الوصول كان يمثل مشكلة كبيرة حتى أنشطة التوعية بمخاطر األلغام، ال تتوفر حالًيا أي خ

ومفوضية األمم  UNICEF اليونيسف–منظمة االمم المتحدة للطفولة و االمومة وقت قريب. واعتماًدا على الوصول المنتظم، تخطط كل من 

من خالل الشركاء المحليين من المنظمات غير الحكومية التي تركز على حماية توسيع نطاق خدمات الحماية UNHCR   المتحدة لشئون الالجئين

 الطفل والدعم النفسي واالجتماعي والدعم القانوني وأنشطة حشد المجتمع المحلي.

  .فاعلة فيوتقدر اليونيسف والجهات الاستجاب الشركاء في قطاع الحماية لوصول نحو ألف شخص نزحوا مؤخًرا من دير حافر إلى المحالج 

من الوافدين الجدد من األطفال، ومن بينهم أربعة أطفال تم تحديدهم على أنهم من األطفال الذين يعانون من  300مجال حماية األطفال أن حوالي 

الدخل  رسوء التغذية. وأعربت النساء الالتي خضعن للتشاور عن قلقهن إزاء التجنيد العسكري، والذي يحرم أسرة المورد الرئيسي من توفي

م عوالدعم لألسرة. وفي هذا السياق، استجاب شركاء اليونيسف في الوقت المناسب بتوفير خدمات حماية الطفل، من خالل التوعية بالمخاطر والد

 النفسي واالجتماعي وأنشطة التوعية.

 أسفر هجومان منفصالن 2017مارس  23 فيف طفال. ال يزال تأثير األعمال العدائية يشكل تهديًدا لحماية السكان المدنيين في حلب، وال سيما األ ،

عاًما( أصيبتا بقذيفة هاون في ملعب  12أعوام و 9بقذائف الهاون في حي الحمدانية عن مقتل خمسة أطفال. وفي الهجوم األول، قيل إن فتاتين )

ي يبلغ ثانية وقعت في نفس اليوم، قتل ثالثة أشقاء )صبمدرسة عبد الفتاح البعث، وهي تستخدم جزئًيا كمسكن مؤقت للنازحين داخلًيا. وفي حادثة 

أعوام( بقذيفة هاون أثناء وجودهم في الشارع بالقرب من المدرسة.  وال يزال قطاع  9أعوام و 7أعوام وأختيه البالغتين من العمر  9من العمر 

ي المناطق المكتظة بالسكان. وهذا يشمل أسلحة مثل قذائف الهاون الحماية يشعر بالقلق إزاء استخدام األسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق ف

وإطالق النار على موقع دون خط رؤية مباشر للهدف، كما أنه في الغالب ال يتم الحصول على التوجيه إلطالق النيران على هدف محدد، مما 

 يجعل عمليات إطالق النار عشوائية.

 االستجابة

  استعراضها، واصل الشركاء في قطاع الحماية تقديم خدمات الحماية للفتيات والفتيان والنساء والرجال على الرغم من وخالل الفترة التي يتم

 استمرار برامجهم.

  بها مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين  تقومومن بين أنشطة الحماية الشاملة التيUNHCR وشركاؤها إلى حد كبير في سياق المراكز

 ومبادرات التوعية المتصلة بها:المجتمعية 

o  شخًصا من التوعية حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك معلومات عن الخدمات المتاحة والرفاهية النفسية االجتماعية واألمور  12678استفاد

 القانونية )الوثائق المدنية إلى حد كبير(؛

o  راد، إلى حد كبير فيما يخص اإلجراءات المتعلقة بالوثائق المدنية؛شخًصا من المشورة والمساعدة القانونية المقدمة لألف 3042استفاد 

o  واالستشارات الفردية المنظمة وكذلك  االسعاف النفسي االوليشخص من خالل تدخالت  4000تم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي إلى حوالي

 شخصا متابعة أكثر شمولية إلدارة الحاالت. 271عية؛ تلقى الجلسات الجماعية، سواء في سياق المراكز المجتمعية أو من خالل أنشطة التو

o  شخًصا من ذوي االحتياجات الخاصة مساعدات مادية موجهة في سياق األنشطة التي تروج لها المراكز المجتمعية، بما في ذلك  788تلقى نحو

تجارية الصغيرة كشكل من أشكال الدعم لتوفير المرونة مواد إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، ومجموعات األدوات المهنية لبدء األعمال ال

 لألسرة؛
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o ني هقدمت أشكال أخرى من أشكال الدعم النفسي واالجتماعي واالقتصادي، بما في ذلك المبادرات الترفيهية والتعليم غير النظامي والتدريب الم

 شخص. 22500إلى نحو 

  اليونيسف–منظمة االمم المتحدة للطفولة و االمومة  بحماية الطفل، إلى حد كبير من خالل الشراكة معوقدمت الجهات الفاعلة المعنية UNICEF 

 ، االستجابة التالية:UNHCR ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين

o  حداث المجتمعية وأيام األنشطة شخًصا من خالل مجموعة متنوعة من جلسات التوعية بشأن مواضيع حماية الطفل واأل 8982وتم الوصول إلى

 لألطفال وأولياء األمور؛

o  شخًصا من تنفيذ برنامج التوعية بالمخاطر في المدارس والمجتمعات المحلية، وتم تنفيذ نشاط واحد لبناء القدرات في مجال التوعية  7132استفاد

 بالمخاطر؛

o   واالجتماعي مع تدخالت هيكلية ومستدامة، من خالل مراكز ثابتة وفرق  طفل بخدمات حماية الطفل والدعم النفسي 2200وتم الوصول إلى نحو

 جوالة؛

o  طفالً لحاجتهم إلى استجابة أشمل وأكثر تفصيالً إلدارة حاالتهم؛ 257تم فتح ملفات حاالت لعدد 

o  التدخالت المجتمعية، والمؤسسات  امرأة( تدريًبا على مجموعة متنوعة من قضايا حماية الطفل، بما في ذلك 129رجالً و  90شخًصا ) 219تلقى

 المتعلقة بحماية الطفل، والخدمات المتخصصة لحماية الطفل.

  نحو النساء والفتيات إلى حد كبير، وذلك من خالل مبادرات ثابتة وجوالة قام بها  النوع االجتماعيووجهت استجابة محددة للعنف القائم على
التي SFPA وشملت المبادرات الرابطة السورية لتنظيم األسرة ألمم المتحدة لشئون الالجئين.   شركاء صندوق األمم المتحدة للسكان ومفوضية ا

فرق جوالة، ومساحة آمنة واحدة للنساء والفتيات، ومركز  3والتي تدير عيادة ثابتة واحدة، و  UNFPA يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان

عيادات ثابتة؛ والمراكز المجتمعية التي تدعمها  4الهالل األحمر العربي السوري، والذي يقوم بتشغيل فريق جوال واحد لخدمات الدعم النفسي، و 

 . في هذا السياق:UNHCR مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

o  شخًصا من مبادرات زيادة الوعي الموجهة نحو العنف القائم على النوع االجتماعي؛ 4453استفاد 

o  بما في ذلك من (بشكل ممنهج او من خالل االسعاف النفسي االولي(امرأة وفتاة معرضات للخطر الدعم النفسي واالجتماعي ) 1280تلقت ،

في مختلف أحياء SARCوالعيادات الجوالة التابعة لهيئة الهالل األحمر العربي السوري طة السورية لتنظيم األسرة الفرق الجوالة التابعة للراب

 حلب؛

o  امرأة وفتاة معرضات للخطر، بمن فيهن الناجيات من العنف القائم على نوع الجنس، من خالل إدارة الحاالت  447وتم التعامل مع احتياجات

 حالة لتلقي المساعدة القانونية. 82ة إلى ذلك، تمت إحالة على نحو أشمل. وباإلضاف

 الفجوات والمعوقات

 لإن قيام الحكومة مؤخًرا بتعليق أنشطة بعض المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل في شراكة مع العديد من الجهات الفاعلة في المجا 

ظراً لحجم األنشطة التي قامت هذه المنظمات بتنفيذها وتخطيطها بالفعل، بما في ذلك اإلنساني هو أمر يثير بالغ القلق لدى قطاع الحماية، وذلك ن

وفي العرض المتخصص لالستشارات  النوع االجتماعيفي مجاالت إدارة المراكز المجتمعية وفي أنشطة حماية األطفال والعنف القائم على 

 سلبية على استجابة الحماية على األجلين القصير والطويل. القانونية. وقد يكون لهذه التطورات، إذا لم تعالج، انعكاسات

  ًيتسم  اوفي حين يجرى تنفيذ مبادرات لرسم خرائط خدمات الحماية، ال يزال استمرار تبادل المعلومات والتنسيق فيما بين الشركاء في القطاع أمر

ال يزال للحوار والمشاركة في منتديات تنسيق الحماية الميدانية من باألهمية القصوى مع توسع األنشطة لالستفادة من التغطية وتجنب التداخل.  

 قبل جميع الشركاء الذين يوفرون خدمات الحماية في حلب، أو يخططون لتوفيرها، أهمية قصوى ويجب التشجيع عليها.
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 األغذية والزراعة

 االستجابة
 التي أمكن دخولها مؤخًرا:الحصص الغذائية الجاهزة لألكل في األحياء 

  مستفيًدا، إما  16,482طرًدا من األغذية الجاهزة لألكل تكفي لمجموعة تتكون من  3,296وفي شهر مارس، قام برنامج األغذية العالمي بتوزيع

 من العائدين إلى األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا أو من الذين ال يزالون مشردين من هذه األحياء.

  البرنامج أيًضا بتوزيع ألفي طرد من األغذية الجاهزة لألكل على المشردين داخلًيا من دير حافر والخفسة والريف الشرقي الذين انتقلوا كما قام

 مؤخًرا إلى قرية السفيرة بسبب القتال الدائر.

 الحصص الغذائية الجاهزة لألكل في األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا:
 شخًصا كعائدين إلى األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا، ومن المتوقع أن يتم إدراجهم في التوزيع العام  150,730 وقد تم تسجيل ما مجموعه

، من االمنتظم لألغذية. واألحياء التي تمت تغطيتها حتى اآلن بتوزيعات الحصص الغذائية في األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا هي بستان الباش

ألف شخص في  50عربي السوري، وطريق الباب والقطرجي والسكري والزبدية، حيث تم الوصول إلى ما يزيد عن خالل الهالل األحمر ال

 مارس.

 .وقام دير مار يعقوب بتوزيع خمسة آالف حصة غذائية في ريف حلب الشرقي خالل شهر مارس 

 الوجبات الساخنة:
  أنحاء مدينة حلب. وهذا يشمل المطبخ الميداني لدير مار يعقوب المقطع الذي  ألف فرد في جميع 40قدمت المطابخ المجتمعية وجبات ساخنة لعدد

وجبة ساخنة في العديد من المواقع، منها ريف حلب الشرقي وجبرين والسفيرة وشكور وأرض الحمرا في المناطق التي أمكن دخولها  5000قدم 

امجية منتظمة، سيتم تقليل هذا النشاط فيما يتعلق بعدد األشخاص الذين يتم مؤخًرا من مدينة حلب. ونظرا النتقال معظم الشرکاء إلی أنشطة برن
 الوصول إليهم.

 
 المساعدات المتمثلة في توفير الخبز:

  شخًصا على النحو التالي: 525625وفي مارس، غطى توزيع برنامج األغذية العالمي للخبز ما متوسطه 

o o  :شخص يومًيا. 159125ربطة خبز لعدد  31825األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا في مدينة حلب 

o o  :شخص يومًيا. 346000ربطة خبز لعدد  34600األجزاء األخرى من مدينة حلب 

o  :شخص يومًيا. 10000ربطة خبز لعدد  2000جبرين 

o  :شخص يومًيا. 10500ربطة خبز لعدد  2100الشيخ مقصود 

 افة إلى ما سبق، قام دير مار يعقوب المقطع بتوزيع ربطات خبز  التي تصل إلى خمسة آالف أسرة في ريف حلب.وباإلض 

 سبل العيش:
 غذية والزراعةاالمم المتحدة لأل بدعم من الصندوق اإلنساني السوري، تعمل منظمة FAO  على دعم بناء قدرات ألفي أسرة معيشية ضعيفة في

أسرة معيشية ضعيفة في اإلنتاج المتكامل لألسماك والخضروات واألعشاب، وبناء القدرات في  150ر؛ وبناء قدرات مجال إنتاج وتجهيز الفط

 أسرة معيشية ضعيفة. 500مجال صيانة خاليا النحل وإنتاج العسل من خالل توفير الدعم لمقدمي الخدمات المحليين و 

  ًا على تنمية المهارات المهنية يوفر التدريب، ومجموعات األدوات، والمساعدات الغذائية لما بدأ برنامج األغذية العالمي وجمعية أهل الخير تدريب
امرأة من تصميم وخياطة المالبس والقيام بأعمال اإلبرة. وستحصل المتدربات على  324امرأة. وسيوفر التدريب دورات لتمكين  324مجموعة 

 من الدورات التدريبية. %80بشرط حضور ما ال يقل عن  حصص غذائية طوال مدة التدريب التي تبلغ ستة أشهر
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 المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية

 االحتياجات
  نظام ومصادر مياه الشرب في حلب على أنها لم تتعرض ألضرار كبيرة، وجميع المحطات الحيوية )الخفسة، وسليمان الحلبي، وباب تم تقييم

من الناحية الفنية. ومع ذلك، ونظًرا للقدرة المحدودة في الحصول على إمدادات الطاقة من الشبكة  مناسب وتشرين( هي في وضع تشغيليالنيرب، 
 ي الوقت نفسه،. وفتكلفة تزويد عالية للوقودالوطنية، يتم حالًيا ضخ المياه وتسليمها إلى مدينة حلب بأكملها باستخدام مولدات طاقة احتياطية مع 

ألف شخص يعيشون في مناطق أمكن دخولها مؤخًرا في مدينة حلب يعانون من محدودية إمكانية الحصول على المياه بسبب  180ال يزال هناك 

مليون لتر( من خالل خدمات نقل المياه في حاالت الطوارئ  3.5األضرار التي لحقت بشبكات المياه. ويجري توفير كمية محدودة من المياه )

ت المياه المؤقتة التي تم تركيبها في العديد من أحياء العائدين والمشردين داخلًيا. وبالمثل، تحتاج شبكات الصرف الصحي في األحياء من خزانا
 التي أمكن دخولها مؤخًرا في مدينة حلب إلى عمليات إصالحات وإعادة تأهيل سريعة حتى يمكن إدخالها الخدمة.

 
 االستجابة

  اليونيسف–حدة للطفولة و االمومة منظمةاالمم المتواصلت UNICEF   دعمها لمؤسسة مياه حلب من خالل توفير الوقود الالزم لتشغيل ما يزيد

 5 ىعن أحد عشر بئًرا عميقة باستخدام مولدات الكهرباء كمصدر احتياطي للطاقة، وتنفيذ عمليات نقل المياه بالشاحنات يومًيا بكميات تصل إل
واحد بهدف تغطية االحتياجات المتزايدة في أكثر المواقع ضعًفا. وتقع معظم المواقع في األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا ماليين لتر في اليوم ال

مأوى للنازحين وست قرى في ريف  25مدرسة في مدينة حلب و  225مليون لتر يومًيا، وتزود  2.5في مدينة حلب والتي تتلقى ما يزيد عن 

 حلب الشرقي.

 السكان الذين يعيشون في مناطق السكري وسيف الدولة والزبدية وبستان القصر وجبل بدرو من تحسن إمكانية الحصول على المياه  وقد استفاد

(، و 3م 2خزان بسعة  100، و3م 5، وأربعة خزانات بسعة 3م 75و 3م 45من خالل تركيب خزانات بسعات مختلفة )خمسة خزانات بسعة 

ء التي أمكن دخولها مؤخًرا.  واستمرت اليونيسيف أيًضا في توزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية لألسر على مولًدا معظمها في األحيا 25

أسرة وصلت مؤخرا من الفوعة وكفريا.  كما أتمت اليونيسيف تدخالت لتعزيز النظافة الصحية في  1200أسرة نازحة والصابون على  650

 حلب وفي حي السكري الذي أمكن دخوله مؤخًرا، وذلك بالتعاون مع منظمة أهل الخير غير الحكومية. ثالثة مالجئ للنازحين داخلًيا في مدينة

  كيلو  2000كيلو فولت أمبير، وإعادة تأهيل مولد بقدرة  2000على صعيد بناء القدرة على التكيف، فقد دعمت اليونيسف شراء مولد جديد بقدرة

وتلعرن في ريف حلب الجنوبي، وإصالح خط أنابيب المياه  بي، ومحطة ضخ المياه في أبو صافيتافولت أمبير في محطة ضخ مياه سليمان الحل

مم في منطقة جسر الحج. وعالوة على ما سبق، دعمت اليونيسيف أيًضا إصالح مرافق المياه والصرف الصحي  800المتضرر البالغ قطره 

ألف طفل( وذلك في أحياء الحيدرية والقاطرجي والمشاطية والجلوم وسيف الدولة في  34مدرسة )مما أدى إلى استفادة  20والنظافة الصحية في 

 حلب، بما في ذلك تعزيز النظافة الصحية.

  بريميير ايرجانسنظمة مواستمرت (PU ) من خالل الهالل األحمر العربي السوري ، SARC متر مكعب  500، في نقل المياه بالشاحنات بمعدل

خزاًنا  50شرفية ومأوى جبرين الجماعي والمدارس في األحياء المعنية التي أمكن دخولها مؤخًرا، وذلك عن طريق تركيب في اليوم في محيط األ

وحدة جاهزة )كل منها يضم ستة مراحيض(  13وباإلضافة إلى ما سبق، تدعم اليونيسيف تركيب  لتر. 500خزان مياه سعة  400، و3م 5بسعة 

 اء التي أمكن دخولها مؤخًرا في حلب، مع توقع استفادة ما يزيد عن سبعة آالف طفل منها.في إحدى عشر مدرسة في األحي

 وبالمثل، واصلت منظمة العمل ضد الجوع ACF   يومًيا في األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا في مدينة  3م  450نقل المياه بالشاحنات بمعدل

 ستان القصر والكالسة والفردوس وكرم الدودو. وبالمثل، تدعم المنظمة الدولية للهجرةفي ب 3م 5خزاًنا سعة  70حلب، باإلضافة إلى تركيب 
IOM   وصلة على شكل حرف " 500شراءT مبنى في األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا. 500" لشبكات المياه إلعادة تأهيل 

  الل برامج بناء القدرة على التكيف )إصالح نظام الضخ شخص من خ 811,700وقد وصل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة إلى أكثر من

والمياه وإدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي( عالوة على توفير مستلزمات النظافة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لما 

 .2017شخص بنهاية مارس  654,000يزيد عن 
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 الصحة

 االستجابة
 داد عيتواصل تقديم الخدمات الصحية األساسية من قبل شركاء القطاع الصحي في المالجئ الجماعية، ومواقع النازحين داخلًيا، واألحياء ذات األ

لصحية ا الكبيرة من العائدين حديًثا،  وذلك من خالل تنفيذ اتفاقات مع ثماني منظمات غير حكومية وطنية. وباإلضافة إلى ما سبق، قُدمت الخدمات
 من خالل سبع عيادات متنقلة مدعومة.

 ع نورغم تقلص األعمال العسكرية في المدينة، يمكن اعتبار مخلفات الحرب من المتفجرات والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة يدوية الص
شديدة ووفيات. ولقد سجلت إحصائيات واأللغام األرضية من المخاطر الصحية في حلب، وقد أدت في العديد من المرات إلى وقوع إصابات 

 .2017حالة وفاة في حلب في مارس  21إصابة حرب و  37وزارة الصحة 

 وتقوم إحدى عشر سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة، وسبع سيارات إسعاف تابعة لهيئة الهالل األحمر العربي السوري SARC وسيارتي ،

الحاجة إلى نظام لإلحالة في المدينة. وعالوة على ما سبق، تدعم سبع عيادات متنقلة توفير الخدمات إسعاف تابعتين لوزارة التعليم العالي بتلبية 
 الصحية في مواقع النازحين داخلًيا وفي األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا.

 ومنظمة الصحة العالمية وخالل الفترة التي أُعد فيه التقرير، انعقد مؤتمر للرعاية الصحية األولية بالتنسيق مع وزارة الصحة WHO   واليونيسيف

. وباإلضافة إلى ذلك، انعقد اجتماع تنسيقي وطني للقطاع الصحي، مع إيالء تركيز على تقديم خطة  UNFPA وصندوق األمم المتحدة للسكان

 إعادة تأهيل للرعاية الصحية األولية.

 الفردوس والزبدية وجب القبة التي أمكن دخولها مؤخًرا، وتم إعادة تأهيل مركزين  تم إعادة تأهيل ثالثة مراكز للرعاية الصحية األولية في أحياء
 للعمل. حالياللرعاية الصحية األولية تابعين لوزارة الصحة في حيي سيف الدولة وهنانو. وهذه المراكز مفتوحة 

 ريبا.إعادة تأهيل جناح األطفال في المستشفى الجامعي في مرحلته النهائية وسيتم تشغيله ق 

  مستفيًدا،  13,921بلغ عدد المستفيدين من النقاط الطبية )الرعاية الصحية األولية( في ستة مراكز مجتمعية ومستوصفين معتمدين في حلب

. وباإلضافة إلى ما سبق، فقد SARC شخًصا من مراكز الصحة العامة التابعة لهيئة الهالل األحمر العربي السوري 8,618واستفاد ما يناهز 

شخًصا من برامج  467شخًصا من الرعاية الصحية الثانوية والثالثية في مستشفيات المنظمات غير الحكومية الوطنية. كما استفاد  86ستفاد ا

 التوعية الصحية التي جرت في المنشآت الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية الوطنية.

  مستفيًدا من خالل العيادات الثابتة والفرق  8,657الوطنيين في مدينة حلب، ووصلت إلى قُدمت خدمات الصحة اإلنجابية من خالل الشركاء

امرأة وفتاة  17,294الطبية المتحركة التابعة لهيئة الهالل األحمر العربي السوري وجمعية تنظيم األسرة السورية. وباإلضافة إلى ذلك، فلقد تلقت 

ية األولية والوالدة الطبيعية التابعة لوزارة الصحة. شملت الخدمات المقدمة الرعاية في فترة في سن اإلنجاب خدمات من مراكز الرعاية الصح
ة التوليد في يالحمل والرعاية السابقة للوالدة والرعاية بعد الوالدة والوالدة الطبيعية واالستشارة والعالج والخدمات األساسية لتنظيم األسرة ورعا

 االجتماعي.حاالت الطوارئ والدعم النفسي و

  ويعمل قطاع الصحة، بالتنسيق مع قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، على ضمان توفير الكميات الكافية من المياه إلى المرافق
 الصحية، فضاًل عن ضمان النوعية المناسبة للمياه.

 جابة السريعة لألمراض الوبائية يبلغ عدد مواقع الرصد وإعداد التقارير الخاصة ببرنامج اإلنذار المبكر واالست EWARS موقًعا.  134في حلب

 مركًزا للمراقبة ال تزال تعمل على الكشف عن حاالت سوء التغذية واإلبالغ عنها وإحالتها. 23يوجد في محافظة حلب 

  من عدد األطفال  %99ول إلى مارس، مما أدى إلى الوص 16إلى  12انعقدت أيام التحصين الوطنية ضد شلل األطفال في حلب في الفترة من

طفاًل دون سن الخامسة في جميع المناطق الصحية في حلب. وتم اإلبالغ عن انخفاض  271,037المستهدفين بالتحصين والذين يبلغ عددهم 

 (.%79( والباب )%68( وعفرين )%18التغطية في دير حافر )

 ة ومديرية الموارد المائية ومديرية الصحة ومؤسسة مياه الشرب في حلب، قام قطاع الصحة بدعم مبادرة حكومية، تضم كل من مديرية البيئ
لًيا اوتهدف إلى أخذ عينات من المياه واختبار نوعيتها في آبار المياه الجوفية التي يستخدمها السكان المحليون ألغراض مياه الشرب. ويجري ح

 تنفيذ المشروع التجريبي في المنطقة الصحية الرابعة.

  ًا وضع خطة عمل لتعزيز برامج مكافحة األمراض المعدية في حلب.يجري حالي 
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  استشارة في مركز متقدم لخدمات الصحة النفسية والدعم  2,406تم تقديم الدعم لخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي من خالل

مريًضا استشارات في  178عيادة الصحة العقلية المتنقلة.  وقد تلقى ما مجموعه مريًضا المساعدة من خالل  62النفسي واالجتماعي، وتلقى 

 عيادة الرازي لألمراض النفسية.

  وبالتعاون مع ثالث منظمات غير حكومية وطنية، تم إطالق ثالثة مشاريع لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي توفر المشورة
لعنف القائم على نوع الجنس، وتوفر جلسات جماعية للدعم النفسي واالجتماعي، وجلسات فردية للدعم النفسي الفردية الموجهة للناجيات من ا

واالجتماعي، وجلسات للمساعدة الذاتية، وأنشطة مهنية يمكن لها أن تقلل من الضغوط النفسية وتشجع على حياة مجدية، فضاًل عن تقديم 
 للنساء.االستشارات المتعلقة بالصحة اإلنجابية 

  البرميثرين، وخمسة مجموعات من النوع مادة  زجاجة من  1000تم إرسالA   من لوازم معالجة االلتهاب الرئوي، ومجموعة واحدة من النوع

B .من  لوازم معالجة االلتهاب الرئوي عن طريق أحد الشركاء الوطنيين كاستجابة طارئة لمنطقة منبج 

 زارة الصحة، والمستشفيات العامة، ومستشفيات الصحة العقلية، وإدارة الصحة المدرسية، ومنظمة الهالل تم إرسال عشر شحنات وتسليمها إلى و

 ، وسبع منظمات غير حكومية محلية. SARC األحمر العربي السوري

  سريًرا للمرضى إلى أربع مرافق غير حكومية، ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري 55تم تسليم ما مجموعه SARC ، ومستشفى الصحة

 266. تم تسليم جهاز محمول للتصوير باألشعة السينية إلى الجمعية السورية لمكافحة السل واألمراض التنفسية. وتم تدريب ما مجموعه النفسيةا

ية والدعم لنفسمن المهنيين الصحيين والعاملين الصحيين والمتطوعين من المنظمات غير الحكومية الوطنية ودائرة الصحة في مجاالت الصحة ا

مركًزا  15مريًضا من خالل  42076النفسي، والصدمات، والرعاية الصحية األولية، والتغذية. وتم تقديم خدمات الرعاية الصحية لما مجموعه 

تحدة وصندوق األمم المDRC والمجلس الدنماركي لالجئين  ICRCصحًيا عاًما في حلب وريف حلب بدعم من اللجنة الدولية للصليب األحمر 

طفاًل في مستشفى أطفال الهالل األحمر العربي السوري. وتم تقديم  4106. وتم تقديم خدمات الرعاية الصحية لما مجموعه UNFPA للسكان

وفرق التوعية. وتم  النفسيةمريًضا من خالل الفرق الطبية المتنقلة ووحدتين من وحدات الصحة  5665خدمات الرعاية الصحية لما مجموعه 

 طفاًل في مركز لعالج سوء التغذية تدعمه اللجنة الدولية للصليب األحمر 2,691مواد غذائية تكميلية وبسكويت عالي الطاقة لما مجموعه تقديم 

ICRC واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي WFPوقدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر .ICRC   116أجهزة مساعدة على االنتقال لما مجموعه 

 .مريًضا

 وتم فتح وحدة جديدة لصحة األمهات في حلب بدعم من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر IFRC . 

 

التغذية

 االحتياجات 

 اليونيسف ومنظمة ميدير( وقام اثنان من شركاء القطاع MEDAIRبتوفير تمويل للصندوق السوري اإلنساني ) SHF 650,000 يقدر بحوالي 

دوالر أمريكي لدعم إعادة تنشيط خدمات التغذية األساسية في األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا في مدينة حلب. وسوف يسهم المشروعان في 
 إعادة إنشاء خدمات التغذية من خالل مديرية الصحة وغيرها من الشركاء المنفذين.

 االستجابة

  مركًزا لمراقبة التغذية تديرها دائرة الصحة بدعم من منظمة  20التغذية في محافظة حلب من خالل تجرى عمليات مراقبة التغذية ورصد حالة

لة الصحة العالمية. وتم مؤخًرا إنشاء ما مجموعه ثالثة مراكز في األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا في مدينة حلب، وهي الزبدية وسيف الدو
ي مدينة حلب. وتقدم مراكز المراقبة أيًضا خدمات العالج لألطفال والنساء الذين يعانون من سوء مركًزا صحًيا ف 17والفردوس. وهناك أيًضا 

 التغذية الحاد.

  ويواصل الشركاء المنفذون، كدائرة الصحة والهالل األحمر العربي السوري، بدعم من اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة
الوقائي والعالجي لألطفال والنساء في المحافظة، بمن فيهم أولئك الموجودين في األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا  العالمية، توفير الدعم التغذوي

حالة من بينهم من حاالت سوء  106في مدينة حلب. وخالل شهر مارس، تم الوصول إلى أكثر من إحدى عشر ألف طفل وامرأة، وتم معالجة 

 التغذية الحاد.

  ألف طفل وامرأة في محافظة حلب على خدمات التغذية، مثل المكمالت الغذائية، من خالل برنامج  126، حصل نحو  2017ومنذ بداية عام

هؤالء،  نالتغذية التكميلي الشامل، والمغذيات الدقيقة، والفحص والعالج من سوء التغذية، وتعزيز الممارسات المثلى لتغذية األم والطفل. ومن بي
ألف شخص من حي مدينة حلب الذي أمكن دخوله مؤخًرا عبر طرائق مختلفة، منها فرق التغذية المتنقلة والمراكز  43لي تم الوصول إلى حوا

 الثابتة ومن خالل شبكة متطوعين للتوعية بدعم من اليونيسف وبرنامج التغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

  ،عالوة على نساء حوامل وأمهات مرضعات في محافظة الخامسة سن ألف طفل دون 14 من أكثر فحص تموخالل الفترة التي أُعد فيها التقرير 

العالج.  مراكز فيتم تسجيلها  الحاد التغذية سوء تعاني من( ومرضعة حامل امرأة 101و طفاًل  273)حالة  374 تحديد تم هؤالء، بين حلب. ومن

 تم هؤالء، بين ومن. حلب محافظة في مرضعات وأمهات حوامل نساءدون سن الخامسة عالوة على  طفلألف  84 فحص تم ،2017 يناير ومنذ

 ومن. لذلك وفَقا المتخصص العالجتلقت وقد  الحاد التغذية سوءتعاني من ( امرأة حامل ومرضعة 231و طفاًل  861)حالة  1100 نحو تحديد

 الشرقية. لبح أحياء فيالتقصي والفحص لحاالت اإلصابة عمليات  استمرار مع الحاد التغذية سوء من تعاني التي الحاالت تزيد أعداد أن المتوقع

 والنساء ألطفالاالخاص بتغذية  الوضع لتحديث الشرقية حلب مدينة في قطاعي تقييم إجراء إمكانات باستكشاف حالًيا القطاع يقوم. 

 منظمة ميديرو اليونيسف تقدمه الذيفي حلب  الصندوق اإلنساني السوريتمويل خالل  من للتغذية مراكز إلنشاءالتحضيرات  تجري MEDAIR 

 .حلب شرق إلى العائدين والنازحين المضيفة للمجتمعاتالتغذية  خدمات تغطية نطاق لتوسيع
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  العالمي، واليونيسيف( بإعادة تعبئة مخزونات اإلمدادات قام الشركاء الرئيسيون في قطاع التغذية )منظمة الصحة العالمية، وبرنامج األغذية
 األساسية في حلب مع توفير ما يكفي من مواد اإلمداد الوقائية والعالجية.

 
التعليم 

 االستجابة:

  فلقد استفاد . وباإلضافة إلى ما سبق، 2017طفاًل في حلب بالعديد من التدخالت التعليمية خالل شهر مارس  33390تم الوصول إلى أكثر من

طفاًل من خدمات التعليم  14,730فصاًل دراسًيا في ثماني مدارس في حلب. كما استفاد حوالي  150طفاًل من إعادة تأهيل  10,968حوالي 

 األساسي.
 

 اإلنعاش المبكر

 االحتياجات:

 حيث يمكن التخطيط للتدخالت بدقة.الكهرباء مع التركيز بشكل خاص على األحياء التي أمكن دخولها مؤخًرا، بتوفر خدمة  تقييم 

 ساسية هناك حاجة ماسة إلى إنارة الشوارع الرئيسية، وتوفير المعدات الالزمة إلدارة النفايات الصلبة وجمع الحطام، وإصالح البنى التحتية األ
 والكالسة وشيخ نجار الصناعية.واالجتماعية بهدف تمهيد الطريق أمام تدخالت دعم سبل العيش في مناطق مثل مدن الراموسة والعرقوب 

 االستجابة:

 (:UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
 

  فرصة عمل طارئة شهرًيا. وأتاحت خمس ورش عمل إنتاجية جديدة )ليصبح العدد  1,750كانت مشاريع إصالح البنى التحتية توفر ما مجموعه

 شاًبا على مهارات التدريب المهني. 300المهني. وحصل نحو فرصة للتدريب  250فرصة عمل و 1,200ورشة عمل(  13اإلجمالي 

  ألف طن من النفايات الصلبة  18صندوًقا. وتم جمع حوالي  420صندوًقا من صناديق جمع القمامة، ليصل العدد اإلجمالي إلى  80تم تصنيع نحو

 ألف متر مكعب من النفايات الصلبة المتراكمة. 15نفايات حلب الجديد وتم إزالة  موقع تجميعحًيا. تم إعادة تأهيل  22وإزالتها من 

  كجم من مبيدات القوارض. 500لتر من مبيدات الحشرات و 500تم منح البلديات حوالي 

 ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP   45كيلومتًرا من شبكة المياه و 18وحدة لتنقية المياه، وصيانة  28بئًرا، وإدارة  82في تشغيل 

 مركبة للمساعدة في إتمام هذه األعمال. 17كيلومتًرا من شبكة الصرف الصحي. وتم توفير ما مجموعه 

  والكنيسة المارونية، و الهالل األحمر العربي السوري، كرسي متحرك للشركاء المحليين )جمعية اإلحسان الخيرية،  700تم توفير حوالي

 وجمعية يًدا بيد(.

  شخًصا على التدريب المهني لمديرية األشغال العامة. 18فرصة عمل، وحصل  59تمت إتاحة ما مجموعه 

  متطوًعا في حمالت للتوعية بشأن توفير الطاقة والنظافة العامة. 90وشارك حوالي 

 لمتحدة اإلنمائي وقد مكن برنامج األمم ا UNDP.من إعادة تأهيل أربع مدارس، وهي القدس، وميخائيل كشور ، وتقنيات الحاسوب، ودالل المغربي 

 / التآلف  UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

  زيارة تقييمية إلى سيف الدولة  287م الدفع بعدد فرًدا، وقُدمت أربع منح لألعمال التجارية الصغيرة المبتدئة، وت 420قُدم التدريب المهني إلى

 .وحزازة والسكري وأغيور والقصيلة وجلوم والفردوس والمرجة والزبدية واألنصاري لتحديد المحالت التجارية التي تحتاج إلى مصاريع وأدوات

 / نماء:  UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

  زيارة تقييم. 41مقترح وإجراء  286ًدا في التدريب المالي األساسي، ومنحت خمس منح لألعمال، بعد تقديم مستفي 24شارك ما مجموعه 
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 . وتم االنتهاء من تقديم الدعم للنساء الحرفيات )"األيدي اإلبداعية"( خالل شهر مارس في هنانو 

  مستفيًدا بورش عمل خارجية  21الخياطة لالنضمام إلى الوحدة اإلنتاجية، وتم ربط  مستفيًدا جديًدا دورة تدريبية على 48وحضر ما مجموعه

مستفيًدا إلى وحدة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأحيل طفل مستفيد إلى وحدة حماية الطفل في مركز  13للخياطة، وأحيل 

 ، أجريت زيارات تقييم لمهنيين كهربائيين لالستفادة من برنامج أدوات سبل العيش.المارتيني التابع لجمعية نماء التنموية. وباإلضافة إلى ذلك

 (:WFPبرنامج األغذية العالمي )

  متدربة. 324استهدف مشروع التدريب المهني بالتعاون مع جمعية أهل الخير 

 اليونيسيف:

  طفاًل يعانون من إعاقات معقدة خالل هذه  2,922الوصول إلى شخًصا، وتم  4,600زاد عدد المستفيدين المحتملين من التحويالت النقدية إلى

 دوالر أمريكي عن الطفل الواحد لمدة شهرين. 80الفترة، وحصل مقدمو الرعاية على مبلغ 

  يمن المراهقين والشباب المتضررين من الصراع لتنفيذ مبادراتهم الخاصة التي تهدف إلى إحداث أثر اجتماع 1,868وتم تشجيع ما مجموعه 

 شاباً من الحوار المجتمعي وإجراءات العمل التطوعي وأنشطة الرياضة من أجل التنمية. 11,134في مجتمعاتهم المحلية، واستفاد 

 (UNDPاالستجابة للطوارئ )على صعيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  من  3م 10,000والطريق الرئيسي في المدينة القديمة. تمت إزالة من الحطام من أغيول وجلوم وقرلق  3م 2,500عاماًل تقريًبا بجمع  120قام

من النفايات الصلبة من هنانو وجبرين وقاضي عسكر  3م 6,000عاماًل تقريًبا بجمع وإزالة  450الحطام من بستان القصر حتى تاريخه.  وقام 

 والشعار والكالسة وسيف الدولة وصالح الدين.

  كم من شبكة المياه في سيف الدولة وأغيول وكرم الجزماتي وشكور والزبدية وقاضي عسكر  12انة لمسافة عاماًل أعمال الصي 50أجرى نحو

صندوًقا  65عاماًل بإصالح  50شخًصا. وعالوة على ما سبق، فقد قام  45،000والعرقوب وكرم الطراب والميدان، مما أدى إلى استفادة نحو 

شبكة نقل المياه بواسطة األنابيب. ودعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شركة الصرف الصحي عن كم من  14.5للقمامة. تم إصالح ما مجموعه 

كم من الشبكة التي يبلغ طولها اإلجمالي  30عاماًل ومركبات وآالت ومواد خام، وبفضل هذا الدعم تمت صيانه مسافة  90طريق من خالل توفير 

 كم. 52

  إجمااًل(. قدمت  853زحين إلى ورش عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومشاريع إعادة التأهيل الجارية )عاماًل جديًدا من النا 450انضم نحو

 نازًحا في ملجأ جبرين. 2,500خدمات غسيل المالبس وصيانتها إلى 

  عسكر وسيف الدولة كرسًيا متحرًكا لألشخاص ذوي اإلعاقة في هنانو والفردوس وصالح الدين وكرم الميسر وقاضي  65تم توفير نحو

 واألنصاري والمدينة القديمة.

 الفجوات والمعوقات

 اه يوتجري حالًيا عمليات تقييم في سيف الدولة واألنصاري والمشهد والزبدية لبدء تجربة تقاربية بين قطاعات اإلنعاش المبكر والمالجئ والم
 تستغرق وقًتا طوياًل. والصرف الصحي والنظافة. وال تزال عملية الحصول على الموافقات عملية

 
 
 
 
 
 

 نبذة عن األزمة
، لقي أكثر من ربع مليون سوري حتفه وأصيب أكثر من 2011في العالم اليوم. ومنذ مارس  تغيراوسوريا هي واحدة من أكثر األزمات اإلنسانية تعقيًدا 

نازح داخلًيا، مما يجعل سوريا أكبر أزمة نزوح على  مليون شخص 6.3مليون شخص آخر. ولقد أجبر نصف السوريين على مغادرة منازلهم، وهناك 

 الصعيد العالمي.
 

 .طفل 6مليون شخص إلى المساعدات اإلنسانية، من بينهم  13.5  تقدر االحتياجات االنسانية بحوالي، 2016وفي عام 
 

 
 

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ:

 trives@un.orgسيق الشؤون اإلنسانية في سوريا، ، رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيباستيان تريفس
 

 .www.reliefweb.intوwww.unocha.orgللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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