
المقدمة
تتفاقم مستويات االحتياجات اإلنسانية للناس يف جميع أنحاء سورية  لوجود ما يقدر بنحو ١١٫٧ 
مليون شخص بحاجة إىل المساعدة، يعيش ٤٠٪ منهم يف مناطق ذات احتياجات رئيسية. وعلى 
المناطق  بعض  يف  المستمرة  االعتداءات  فإن  المناطق،  بعض  يف  العنف  انخفاض  من  الرغم 
من البالد مازالت ُتعرض السكان المدنيين إىل العنف والمخاطر التي تهدد حياتهم، األمر الذي 
أجبر اآلالف على الفرار يومياً للنجاة وخاصة يف مناطق الشمال الغريب والشمال الشريق. يواصل 
المساعدة من خالل وسائل وطرق استجابة مختلفة لحوايل  لتقديم  اإلنساين جهوده  المجتمع 
٦٫١ مليون شخص شهرياً عبر أنحاء سورية، حيث تم تخصيص وتوجيه ٦١٪ من المساعدات 

إىل المناطق األشد حاجة للمساعدة.

تسبب التصاعد المتنامي يف أعمال العنف يف الشمال الغريب يف األشهر القليلة الماضية يف نزوح 
واسع النطاق وتفاقم الوضع اإلنساين. واستجابًة لذلك، قام العاملون يف المنظمات اإلنسانية التي 
تقدم المساعدات عبر الحدود بزيادة عملياتهم بشكل كبير، يف حين بدأت الجهات اإلنسانية  التي 
الالزمة بشكل مسبق،  المواد  وتخزين  لالستجابة  االستعداد  تدابير  باتخاذ  داخل سورية  تعمل 
أعمال  تفاقم  أدى  كما  الحكومة.  تحت سيطرة  تقع  التي  المناطق  إىل  المتوقع  للنزوح  تحسبا 
العنف يف الشمال الشريق إىل تدفق أعداد كبيرة من السكان من جنوب دير الزور إىل مخيم الهول 
يف محافظة الحسكة مما تطلب  استجابًة عاجلة لزيادة المساعدات للمخيم. كما ُتبذل الجهود 
الركبان  داخل  السورية –األردنية،  الحدود  الركبان  قرب  للناس يف منطقة  المساعدات  لتقديم 
وعلى طول طريق المغادرة ويف مناطق الوصول. إضافًة إىل ذلك يتم توسيع نطاق  المساعدات 

يف جنوب غرب سورية وبعض المناطق من محافظتي حماة وحمص.

وقد أدت هذه الحاالت الطارئة إىل التحول من تنفيذ البرامج الجارية إىل اإلستجابة لالحتياجات 
مما أضاف ضغطاً بالغاً على االستجابة التى تعاين أصال من الضغوطات. يقوم الشركاء باإلبالغ عن 
الفجوات والنقص يف المواد نتيجًة لحجم وتعقيدات االستجابة المطلوبة. ونظراً إىل تكرار تعرض 
السكان المتضررين للنزوح لمرات عديدة وتعرضهم لصدمات مختلفة كالفيضانات ما أدى إىل 
زيادة ضعفهم بشكل كبير. وقد قام الشركاء باستخدام واستهالك موارد التمويل المتوافرة لتلبية 
هذه االحتياجات مما خلق الحاجة إىل تمويل جديد.  لن يتمكن الشركاء من توسيع نطاق عملياتهم 

واالستجابة لالحتياجات الجديدة والحالية بدون دعم المانحين.

اعتباراً من ٧ تموز/يوليو، تم تمويل ٢٣٫٢٪ أو ما يعادل ٧٧١ مليون دوالر من التمويل المطلوب 
بقيمة ٣٫٣٢ مليار دوالر  لخطة اإلستجابة اإلنسانية لعام ٢٠١٩ ، وذلك حسب نظام خدمات التتبع 
المايل (FTS). ونظًرا أن نظام خدمات التتبع المايل يعتمد كلًيا على التقاريرالمنتظمة للمانحين 
بناًء  للفجوات  كبر  أ فهٍم  إعطاء  إىل  هذا  التمويلية  الفجوات  تحليل  يهدف  المشاريع،  وأصحاب 
المواد األساسية  القطاعات، باإلضافة إىل تحديث حالة  الحالية المخصصة حسب  الموارد  على 
تظهر  حيث  الشركاء،  وبعض  المختارة  المتحدة  األمم  منظمات  بعض  قبل   من  اإلعداد  قيد 
البيانات أن حوايل ثلث متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية لعام ٢٠١٩ ترتبط بالمواد. إن تحديد 
الفجوات التمويلية الحرجة ال يقلل من الحاجة إىل تمويل كامل خطة االستجابة اإلنسانية لإليفاء 
أو لم  الذي لم ُيرصد  التمويل  بمتطلباتها، كما ال يؤدي تحديد فجوات معينة إىل تقليل أهمية 
يتم تخصيصه بعد.  تبقى صناديق التمويل اإلنساين هي أسرع وسيلة لصرف التمويل للشركاء. 
ورغم ذلك، اذا تم صرف مخصصات التمويل لشهر تموز/يوليو كما هو مخطط، فلن تكون هناك 
قدرة على تغطية الفجوات التمويلية الحرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية من خالل التخصيص 

االعتياديلشهر آب/أغسطس.

األوضاع التمويلية
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تم التمويل* المتطلبات*من التمويل

 (FTS) المايل التتبع  * يدير مكتب تنسيق الشؤون االنسانية نظام 
الطوارئ  حاالت  خالل  اإلنسانية  المساهمات  جميع  يوثق  الذي 
 FTS نظام  يعكس    . األطراف)  وثنائية  ومتعددة  ،العينية  (النقدية 
 HRP)) اإلنسانية  االستجابة  خطة  ضمن  الواردة  التمويل  تدفقات 
يكون  الحاالت  بعض  يف  الشركاء.  و/أو  تقاريرالمانحين  على  وبناًء 
التمويل الذي تم إيفائه هو أقل من القيم التي يتم اإلبالغ عنها. يرجى 
 fts@un.org  اإلبالغ عن المساهمات الخاصة بكم من خالل االيميل
أو عبر اإلنترنت باستخدام نموذج تقرير المساهمة من خالل الموقع 

 http://fts.unocha.org  االلكتروين

حقائق رئيسية وأرقام 

يعاين ٦٫٥ مليون شخص يف سوريا من انعدام األمن الغذايئ 
المصدر: اللمحة العامة لالحتياجات االنسانية - سورية ٢٠١٩

كز المالذ  كثر من ١٣٠,٠٠٠  نازح يف ٥٧ مركزاً لإليواء والمالجئ الجماعية ومرا هناك أ
األخير يف شمال شرق سورية 

المصدر: لمحة عن المساعدات اإلنسانية يف شمال شرق سورية

تضررت ٤٥ مدرسة جراء الغارات الجوية والقصف على محافظتي إدلب وحماة.
المصدر: تقرير حالة #٦

يحتاج حوايل ١١٫٧ مليون شخص إىل المساعدات اإلنسانية
حوايل ٥ ماليين شخص يف حاجة ماسة إىل المساعدات اإلنسانية.

المصدر: اللمحة العامة لالحتياجات االنسانية - سورية ٢٠١٩

كز  اعتباًرا من ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠١٩، تم رصد حوايل ٣٥ هجوًما مؤكًدا على مرا
الرعاية الصحية يف مختلف أنحاء سورية ما أسفر عن مقتل ٣١ عامالً صحياً وجرح 

٥٥ من العاملين يف قطاع الصحة والمرضى. وتضررت ٢٧ منشأة صحية إثر هذه 
الهجمات.

المصدر: قطاع الصحة، النهج المتكامل لسورية

٦٫٢ مليون شخص يف حالة نزوح ممتد. 
المصدر: اللمحة العامة لالحتياجات االنسانية - سورية ٢٠١٩

نزوح  حوايل  ٣٣٠ ألف شخص من ١ أيار/مايو إىل ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١٩ يف 
شمال غرب سورية.

(CCCM ) كز اإليواء المصدر: قطاع إدارة وتنسيق مرا

 CCCM لغاية أيار/مايو ٢٠١٩ يوجد ٣٤٤ مركز إيواء عامل ومسجل وفق قاعدة بيانات
. ازداد عدد النازحين داخلياً بنسبة ١٥٪ مقارنًة ببيانات نيسان/إبريل ٢٠١٩. 

CCCM المصدر: قطاع

تم تسجيل ما يقارب ٦٨٩,٥٢٣  من التحركات السكانية يف األشهر الخمسة األوىل من 
عام ٢٠١٩، بمتوسط٤,٥٦٦  حركة يف اليوم الواحد.
المصدر: فريق عمل النازحين، النهج المتكامل لسورية

إزدادت حاالت سوء التغذية الحاد شدًة (SAM) يف شمال غرب سورية بنسبة ٤٨٪ 
مقارنًة بعام ٢٠١٨.

المصدر: قطاع التغذية- تركيا

يوليو ٢٠١٨
٪٣١٫١

تم استالمه

 اعتباًرا من ٧ تموز/يوليو ٢٠١٩، انخفضت المساهمات يف خطة االستجابة االنسانية 
بحوايل ٣٢٠ مليون دوالر مقارنًة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

األمن الغذايئ

المياه واإلصحاح والنظافة

الصحة

الحماية  

التعليم 

المأوى

التغذية 

تنسيق وإدارة المخيمات 

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

التنسيق والخدمات المشتركة

الخدمات اللوجستية

االتصاالت يف حاالت الطوارئ 

القطاعات المتعدده

٣٫٣٢
مليار دوالر أمريكي

متطلبات التمويل

 gokpinar@un.org www.unocha.org/syria www.reliefweb.int/country/syr :يف ٧ تموز/يوليو ٢٠١٩. مالحظات FTS تاريخ اإلنشاء: ٢٣ تموز/يوليو ٢٠١٩ - المصادر: مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، حالة التمويل بحسب لـ نظام

١* دوالر أمريكي

الجمهورية العربية السورية 
حتى تاريخ ٢٣ تموز/يوليوفجوات التمويل الحرجة

لجأ برنامج األغذية العالمي يف سورية إىل تخفيض استهدافه من ٤ ماليين شخص 
إىل ٣٫٥ مليون شخص شهرياً للعمل ضمن مستوى التمويل المتاح.

المصدر: برنامج األغذية العالمي، سورية.



متطلبات تمويل المواد قيد اإلعداد حسب المنظمة¹ 

ما يقارب ثلث متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية  لعام ٢٠١٩ ترتبط بالمواد. سُيمكن التمويل الشركاء من تلبية االحتياجات يف الوقت المناسب وتجنب االنقطاع ىف البرامج قيد اإلعداد. أفاد الشركاء 
أنهم يتوقعون انقطاع/ توقف البرامج قيد اإلعداد خالل الشهرين أو الثالثة أشهر القادمة وسوف يستغرق شراء هذه المواد بضعة أشهر. المطلوب تأمين التمويل الفوري لحوايل ٣٦٧ مليون دوالر 

لتلبية االحتياجات على النحو المفصل أدناه.

متطلبات مخصصات تمويل القطاع٩

المنظمة الدولية للهجرة٢

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين٤

برنامج الغذاء العالمي

برنامج الغذاء العالمي وغيره من شركاء األمن الغذايئ ٨

منظمة الصحة العالمية

 منظمة األغذية والزراعة (الزراعة وسبل العيش)

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

المياه واإلصحاحالمياه واإلصحاح

مجموعة مواد 
غير غذائية

خيام

٢٨,٠٠٠

GFA

 RTE
والحصص 

الغذائية

تعليم

مجموعات 
فصل الشتاء٥

تغذية

أدوية أساسية   

الصدمات والجراحة

سوء التغذية

مجموعات المواد 
غير الغذائية

خيام
CRIs مجموعات

مجموعات 
المأوى

خيام عائلية

متطلبات التمويل الفورية٣الفجوة تم اإليفاء بها

متطلبات التمويل الفوريةالفجوة تم اإليفاء بها

متطلبات التمويل الفوريةالفجوة 

متطلبات التمويل الفوريةالفجوة تم اإليفاء بها

متطلبات التمويل الفوريةالفجوة تم اإليفاء بهامتطلبات التمويل الفوريةالفجوة تم اإليفاء بها

متطلبات التمويل الفورية

متطلبات التمويل الفورية

متطلبات التمويل الفوريةتم اإليفاء بها

حقائب 
صحية

طن متري 
صوديوم 

هيبوكلورايت 

التمويل الالزم لتوسيع نطاق 
المساعدات لتصل إىل ٤ ماليين 

شخص مع حصص غذائية شهرية 
حتى نهاية السنة. المهلة الالزمة   

الستيراد المواد الغذائية إىل سورية 
من ثالثة إىل أربعة أشهر 

التمويل الالزم لتوسيع نطاق 
المساعدات لتصل إىل ٤ ماليين 

شخص مع حصص غذائية شهرية 
حتى نهاية السنة. المهلة الالزمة   

الستيراد المواد الغذائية إىل سورية 
من ثالثة إىل أربعة أشهر 

الحفاظ على مستوى 
االستجابة الحايل حتى 

نهاية العام

 بذور القمح الصغيرة 

المجترات٦ 

تغذية المجترات الصغيرة

مجموعات الخضروات الصغيرة والري

الدواجن ٧
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 ٢٦,٠٠٠
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١٢,٥٠٠
-
-

٥٫٥٠٠٥٫٠٠٠

٤٫٥ مليون دوالر أمريكي

٣٫٧ مليون دوالر أمريكي

MT ٣١,٠٠٠

١٠٨,٠٠٠

MT ١٠,٨٠٠

٨٨,٧٠٠

٢٧ مليون دوالر أمريكي

٢٧ مليون دوالر أمريكي

٤٠ مليون دوالر أمريكي٨٨,٥٠٠

٢٤ مليون دوالر أمريكي

٦٫٣ مليون دوالر أمريكي

٥٫٣ مليون دوالر أمريكي

٠٫٦ مليون دوالر أمريكي

٥٫٦ مليون دوالر أمريكي

٣٫٤ مليون دوالر أمريكي

٢٫٥ مليون دوالر أمريكي

٢٫٣ مليون دوالر أمريكي

-

٣٫٩ مليون دوالر أمريكي٣٢٥,٠٠٩ ٤٣٧,٤٨١

٦٫٦ مليون دوالر أمريكي٣٧,٠٠٠١٦٣,٠٠٠

١٫٧ مليون دوالر أمريكي٢٨٠,٢٠٩٣١٣,٩٤٧

٤٫٥ مليون دوالر أمريكي٢٫٠٥ مليون دوالر أمريكي ٤٥,٠٠٠٢٤٤,٠٠٠

٩٥ مليون دوالر أمريكي

١٠٠٫٧ مليون دوالر أمريكي

٢,٤٠٠٤,٠٠٠

(١) البيانات اإلرشادية المقدمة اعتباًرا من ٢٠ يونيو ٢٠١٩.
كز  (٢) ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك حاجة إىل حوايل ١٤٫٢ مليون دوالر يف المدى القصير لعملياتها يف الشمال الغريب. وتم شمل حوايل ٨٫٢ مليون دوالر من المتطلبات أعاله يف حين تستمر الحاجة إىل ٦ ماليين دوالر المتبقية للتدخالت يف إصالحات مرا

اإليواء والحماية واإلنعاش المبكر وسبل العيش والمياه واإلصحاح. تحتاج المنظمة الدولية للهجرة إىل حوايل ٤٧ مليون دوالر لتنفيذ برامج المساعدات اإلنسانية الخاصة بها، منها ٣٢ مليون دوالر مطلوبة للمواد غير الغذائية و ١٢ مليون دوالر الالزمة تدخالت يف إدارة 
كز اإليواء. وتنسيق مرا

(٣) تشير متطلبات التمويل الفوري إىل الفجوات  الحرجة المتعلقة يف المواد األساسية والتي يجب معالجتها اآلن. قد تصل  متطلبات المنظمة والقطاع حتى نهاية العام إىل مستويات أعلى.
(٤) أشارت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إىل الحاجة إىل مبلغ قدره ٧٠٠ ألف دوالر لجهود اإلصالح المشترك يف حواىل ١٨ مأوى جماعي.

(٤) أشارت مفوضية األمم المتحدة لشؤون  لالجئين إىل وجود فجوة يف التمويل قدرها ٤٣٥ مليون دوالر ألنشطتها يف خطة المساعدات اإلنسانية لعام ٢٠١٩ طبقا للتوزيع التايل: ١٦٣٫٩ مليون دوالر أمريكي للمواد غير الغذائية ،  ٩٩٫٦ مليون دوالر مخصص لبرامج 
الحماية، ٩٤٫٣ مليون دوالر مخصصة للمأوئ، ٣٨٫٣ مليون دوالر أمريكي مخصصة لبرامج المياه، ٢٦٫٣ مليون دوالر للبرامج الصحية،  ٧٫٥ مليون دوالر مخصصة لبرامج سبل العيش، ٤٫٦ مليون دوالر مخصصة لبرامج التعليم، و ٠٫٤٩ مليون دوالر لتنسيق وإدارة 

المخيمات.
كتوبر. (٥) يجب أن تبدأ المشتريات بحلول شهر أغسطس لتحضير اللوازم مسبًقا وتوصياللحقائب  لألطفال بحلول بداية فصل الشتاء يف شهر أ

(٦) تنتمى الحيوانات المجترة الصغيرة إىل الماشية. تغطي المتطلبات المشار إليها الماشية والخدمات الصحية المرتبطة بها.
(٧) الدواجن تغطي الكتاكيت واألعالف واللقاحات.

كثر حداثة للمتطلبات كجزء من عملية مراجعة منتصف العام المقرر إجراؤها يف شهر يوليو ٢٠١٩. (٨) حسب بيانات قطاع األمن الغذايئ. سيوفر قطاع األمن الغذايئ تحليًال أ
(٩) البيانات المقدمة اعتبارا من ٣٠ يونيو. 

٢



أولويات القطاعات١٠

ماسة  حاجة  هناك  فقط.   ٪٨٫٥ بنسبة  الصحة  قطاع  تمويل  تم  تموز/يوليو،   ٧ من  اعتباًرا 
لألشخاص  الصحية  الخدمات  تقديم  من  الصحة  قطاع  لتمكين  التمويل  من  مزيد  لتوفير 
االحتياجات  التي تعاين من  المناطق  الذين يعيشون يف  السكان  المستضعفين، بما يف ذلك 
بالغة الشدة والمناطق التي تشهد أعماالً عدائية متزايدة والمجتمعات المثقلة باألعباء. يتسم 
النظام الصحي المرن بالقدرة على امتصاص الصدمات الداخلية و الخارجية مع الحفاظ على 
استدامة إيصال الخدمات الصحية وحماية من يخدمهم من السكان. إن الفشل يف االستثمار 
وبناء  الصحية  والمرافق  الهياكل  تأهيل  إعادة  ذلك  بما يف   - األساسية  الصحية  الخدمات  يف 
وانتشار  الوفيات  زيادة معدل  إىل  يؤدي  الصحية - سوف  الرعاية  العاملين يف مجال  قدرات 
التحديد،  وجه  على  الخطر.  تحت  وفعلياً  أصالً  يقعون  الذي  السكان  بين  واالعتالل  األمراض 
مؤخًرا  شهدت  التي  المناطق  يف  عليها  المحافظة  أو  االستجابة  لتوسيع  ملحة  حاجة  هناك 
الصحية  الخدمات  إيصال  من  سورية  داخل  الشركاء  لتمكين  وذلك  السيطرة،  يف  تغييرات 
األساسية يف هذه المناطق. يف الوقت ذاته،  تسببت األعمال القتالية األخيرة يف دفع موجات 
النزوح الكبير يف شمال غرب سورية ما جعل شركاء قطاع الصحة الذين يعملون يف المنطقة 
الخدمات  نقص  لمعالجة  مستمرة  حاجة  هناك  سورية  شرق  شمال  يف  بالغ.  ضغط  تحت 
الصحية ال سيما يف مواقع النازحين. ُيركز قطاع الصحة على إيصال حزمة شاملة من الدعم 

اإلنساين لتمكين النظام الصحي من اإلستجابة لحاالت الطوارئ وأداء وظائفه األساسية.

     مواد التغذية تشمل
• التغذية العالجية الجاهزة لالستخدام

 Fتركيبة الحليب العالجى ٧٥ •
F تركيبة الحليب العالجى ١٠٠ •

• بسكويت عايل الطاقة
• األطعمة المدعمة

• المكمالت الغذائية الغنية بالدهون
• بودرة المغذيات الدقيقة

• أقراص المغذيات الدقيقة 

      مواد التعليم تشمل
• المدرسة-يف-صندوق

• الحقيبة الترفيهية
• حقيبة تطوير الطفل المبكرة

• خيمة مستطيلة بحجم ٢٤ متر²
• خيمة مستطيلة بحجم ٤٢ متر ²

• خيمة  خفيفة الوزن، مستطيلة بحجم ٧٢ 
متر ²

• حقائب الموارد الجديدة
• حقيبة معلم اللغة العربية

• الكتب المدرسية

    المواد المرتبطة بالصحة تشمل
• األنسولين

• أدوية األمراض غير المعدية
• غسيل الكلى

• مضادات حيوية معينة
• أدوية التخدير

• مجموعات الصدمات والحقائب/العدة الجراحية

      مواد المأوى والمواد غير الغذائية تشمل
• خيم

• مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية
• مجموعات أساسية من المواد غير الغذائية

CRIs مجموعات •
• مجموعات المأوى

     مواد األمن الغذائي تشمل
• حصص الوجبات الجاهزة 

• توفيرالحصص الغذائية الشهرية

      مواد المياه واإلصحاح تشمل
• طن متري من هيبوكلورايد الصوديوم 

• طن متري من كبريتات األلمونيوم
• مجموعات الصحة الشخصية العائلية

لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  يف  المتضمن  الغذائية  غير  المأوى/المواد  قطاع  يشتمل 
٢٠١٩ على ٥٩ مشروًعا يبلغ إجمايل احتياجات التمويل لها  ٥٣٣٫٥ مليون دوالر. اعتباًرا من ٧ 
تموز/يوليو ٢٠١٩، تم تمويل خطة االستجابة لقطاع المأوى و المواد غير الغذائية ٢٠١٩ بنسبة 

٤٪ فقط.

منذ شهر أيار/مايو ٢٠١٩ نزح حوايل ٣٣٠,٠٠٠  شخص يف إدلب وشمال غرب سورية نتيجة 
كثر من ١١١,٠٠٠  شخص بتوفير مجموعات المواد  تصاعد العنف واالعتداءات. ساعد الشركاء أ
غير الغذائية وتم تحويل ما يقارب ١٣,٠٠٠  مجموعة من مخزون الطوارئ يف تركيا. يوجد حالًيا 
١٨,٠٠٠  مجموعة من المواد غير الغذائية قيد اإلعداد. تتوقف قدرة القطاع على االستجابة ألي 

تصعيد أو نزوح آخر على دعم الجهات المانحة للشركاء.

تتمثل الفجوة الرئيسية يف استجابة وأولوية قطاع المأوى يف تنفيذ مشاريع إصالحات وإعادة 
المأوى  لقطاع  استجابة  ألي  أساسية  المشاريع  هذه  ُتعد  اإليواء.  كز  ومرا مساحات  تأهيل 
لألسر  واألمن  والسالمة  المعيشية  الظروف  تحسين  تيسير  على  تعمل  لكونها  سورية  يف 
وكذلك  العودة  مناطق  يف  أو  المستضيفة  المجتمعات  ويف  النازحين  من  لكل  المحتاجة، 
االستجابة لالحتياجات المعيشية المتعددة لألسر. وبالمثل يمكن أن يساعد توفير المساكن 
االكتظاظ.   من  والتخفيف  اإليجارات  خفض  يف  العودة،  تسهيل  على  ُتعمل  قد  التي  الالئقة، 
التكلفة  فعالية من حيث  كثر  أ الالئق  السكن  النوع من  هذا  تأمين  ُيعتبر  ذلك،  إىل  باإلضافة 
على األمد المتوسط وطويل األجل. أخيراً. يشكل هذا مكونًا هاماً لالستجابة يف حاالت الطوارئ 
لوجود عدد من الشركاء القادرين والمستعدين لتنفيذ مشروعات جديدة للمأوى أو لتحسين 

قطاع الصحة 

قطاع الحماية

قطاع المأوى والمواد غير الغذائية 

لـتمويل ١٠٢ مشروع كجزء  الفرعية بطلب ٣٥٢٫٦ مليون دوالر  الحماية وقطاعاته  قام قطاع 
من خطة االستجابة اإلنسانية لسورية لعام ٢٠١٩. حصل القطاع على ٨٪ فقط من احتياجاته 
على  للحفاظ  ومستدام  مرن  تمويل  إىل  الفرعية  وقطاعاته  الحماية  قطاع  يحتاج  التمويلية. 
األنشطة المنتظمة وللتمكن من االستجابة لالحتياجات يف حاالت الطوارئ يف الشمال الغريب 

والشمال الشريق.

الناشئة  العاجلة  الحماية  احتياجات  لتلبية  ملحاً  أمًرا  المتنقلة  للفرق  السريع  النشر  يزال  ال 
على  الكافية  القدرة  غياب  ظل  ال سيما يف  المفاجئ،  النزوح  أو  القتالية  األعمال  تجدد  عن 
توفير االستجابة الثابتة. ُتقدم هذه الفرق االستجابة األساسية للحماية وتعمل على تخفيف 
أولويات  تتضمن  واألطفال.  النساء  احتياجات  على  التركيز  مع  بالحماية  المتعلقة  المخاطر 
التمويل الشامل خدمات الحماية المجتمعية المتكاملة والمستدامة بما يف ذلك المساعدة 
القانونية لغايات توثيق األحوال المدنية واإلسكان واألراضي والممتلكات؛ والخدمات الشاملة 
حماية  وخدمات  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  الحماية  مجاالت  يف  المتخصصة 
اإلنسانية  الخدمات  واستدامة  وزيادة  الحاالت)  إدارة  على  القدرة  خالل  من  (خاصة  الطفل 

المتعلقة بإزالة األلغام. 

تقوم الجهات المانحة بتقييد تمويلها لألنشطة التي ترتبط بمجموعات معينة أو مجموعات من 
األشخاص (مثل األسر المرتبطة بمقاتلين سابقين ضمن تنظيم داعش) أو بناًء على طبيعة 
األنشطة (كتعزيز القدرة الفنية للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن توفير الوثائق المدنية أو 
البرامج القائمة على النقد يف شمال شرق سورية)  مما يؤدي إىل ظهور فجوات حرجة تتعلق 
بخدمات الحماية الضرورية والحيوية وتحد من قدرة الجهات الفاعلة يف مجال الحماية على 

تقديم المساعدة وفًقا للحاجة.

األولويات وفق القطاعات الفرعية

إزالة األلغام: هناك حاجة إىل استمرارية واستدامة التمويل لتعزيز حماية المدنيين من خالل 
توفير التوعية المراعية للعمر وحساسية النوع االجتماعي بشأن مخاطر المتفجرات وتعزيز 
الخدمات المتخصصة التي تساعد الناجين وأسرهم من مخطار المواد المتفجرة. يمثل التوسع 
يف عمليات مسح مخاطر المتفجرات وإزالتها أولوية حرجة ألن مخاطر المواد المتفجرة ال تزال 
تشكل تهديًدا يومًيا للمدنيين وتؤثر على الوصول والتوفير اآلمن للمساعدات اإلنسانية داخل 

المجتمعات التي تضررت من التلوث.

العنف القائم على النوع االجتماعي: أثرت الثغرات يف التمويل ومحدودية التمويل الذي تم 
منحه بشكل مباشر إىل المنظمات المحلية، ودورات التمويل قصيرة المدى، على استمرارية 
خدمات الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل كبير يف عام ٢٠١٩. كما أدى 
هذا إىل إغالق عدد من مشاريع الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي وعدد من 
المساحات اآلمنة للنساء والفتيات وتركهن بدون خدمة وبالتايل غير قادرات على الحصول على 
الدعم. حالياً، ال تزال الخدمات المتخصصة للحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي غير 
متاحة يف ٦,٥٦١  مجتمًعا يف سورية، ويعزى ذلك جزئًيا إىل محدودية التمويل. وتؤدي محدودية 
التمويل إىل اضطرار الجهات الفاعلة يف مجاالت الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي، 
العديد من المنظمات غير الحكومية السورية المحلية، على اتخاذ القرار بين االستجابة لحاالت 
تقدم  حيث  سورية  غرب  شمال  يف  وخاصة  القائمة،  البرامج  تنفيذ  يف  واالستمرار  الطوارئ 
الجهات الفاعلة يف مجال الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي الدعم الطارئ والدعم 
إلنقاذ الحياة يف ظل استمرار موجات النزوح واسعة النطاق. هناك حاجة ملحة وفورية إىل توفير 
التمويل لدعم التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ومنعه واالستجابة 
واألرامل  كالمراهقات  المستضعفة  الفئات  التحديد وبشكل خاص على  والتركيز على وجه 
لتلبية  أيًضا إىل تمويل إضايف  والنساء المطلقات واألشخاص من ذوي اإلعاقة. هناك حاجة 
احتياجات الرجال والفتيان الذين تعرضوا للعنف الجنسي والحماية من االستغالل واالعتداء 
الجنسي والتحرش الجنسي. يضمن التمويل لعدة سنوات استدامة البرامج، كما يوفر أيًضا 
فرصة لمعالجة األسباب الجذرية للعنف القائم النوع االجتماعي الذي يكمن يف عدم المساواة 

بين الجنسين.

  حماية الطفل: ال تزال الحاجة إىل استثمارات الجهات المانحة أمراً مطلوباً لتقديم برامج الدعم 
النفسي-االجتماعي المستدامة لتوفير اإلحساس بعودة األوضاع الطبيعية واالستقرار ووجود 

الضيق على  أن يؤدي  الخطر، هناك خوف من  بنيوية لألطفال تعمل على تخفيف  هيكلية 
المدى القصير إىل هواجس بالغة على المدى الطويل. يشكل التوسع يف الخدمات المتخصصة 
يف حماية الطفل أولوية حاسمة لتوفير الدعم لألطفال الناجين من العنف ومساعدتهم على 
مواجهة تجاربهم والتعايف منها. يشمل هذا األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 
إىل  الوصول  ُيعد  المسلحة.  والقوات  بالمجموعات  لهم عالقة  أو ممن  المنخرطين  واألطفال 
لتوليد وإحداث  األطفال واألسر ومجتمعاتهم من خالل رسائل األمان والسالمة أمراً ضرورياً 
على  العمل  يتطلب  الحماية.   تهديدات  من  مجموعة  تقليل  على  تعمل  سلوكية  تغييرات 
حماية الطفل استثمارات مستدامة مدروسة ومخطط لها بعناية من الجهات الفاعلة يف المجال 

اإلنساين والمانحين على حد سواء لتحقيق أقصى قدر من الجودة واألثر.

(١٠) أشار قطاع CCCM إىل أن القطاعات األخرى قد قامت باإلبالغ فعلياً عن االحتياجات ذات الصلة بتلبية احتياجات النازحين. لهذا اختار القطاع عدم تقديم تحديث منفصل لألولويات.

٣



المنفصلة  األهداف غير  تركيزها على  لعام ٢٠١٩  المياه واإلصحاح  تواصل إستراتيجية قطاع 
الجهود  تزال  القدرة على الصمود. ال  الطوارئ والموجهة نحو تعزيز  القائمة على  والمتكاملة 
القطاعية السترجاع أوالحفاظ على البنية التحتية إلدارة المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة 
عند الحد األدىن من مستويات التشغيل، وهناك ضرورة ربطها مع التدخالت التكاملية لقطاع 
المياه واإلصحاح المنقذة للحياة مثل التدخل الطارئ لتوفير مرافق وخدمات المياه واإلصحاح 
والنفايات الصلبة وتوزيع مساعدات المياه واإلصحاح والمواد غير الغذائية.  كما أن هناك حاجة 
للعمل على تحسين السلوك والممارسات الصحية لألشخاص األكثر استضعافاً بشكل موازٍ. 
إن عدم القدرة على جذب االستثمارات الفورية لغايات التدخالت التي تغطي جميع االحتياجات 
الحرجة الموضحة أدناه الخاصة بالمياه واإلصحاح ستؤدي إىل زيادة معدل الوفيات والمرض 
واالعتالل بين الفئات السكانية المستضعفة أصالً، كما سيؤثر على االحتياجات يف القطاعات 
كز  األخرى. يحتوي قطاع المياه واإلصحاح على ٦٨ مشروًعا من قبل ٦٠ شريكًا يف جميع مرا
االستجابة يف خطة االستجابة اإلنسانية لسورية لعام ٢٠١٩ ويبلغ إجمايل متطلبات التمويل نحو
٢٧٧ مليون دوالر. يف نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩ تم توفير نسبة ١٥٪ من متطلبات تمويل قطاع 
المياه واإلصحاح فقط بينما تم يف نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٨ اإلبالغ عن تمويل متطلبات القطاع 

لعام ٢٠١٨ بنسبة ٢٤٫٥٪ بقيمة بلغت ٢٧٩ مليون دوالر.

واإلصحاح  المياه  قطاع  عمل    ٢٠١٩ األول/سبتمبر  كانون  إىل  تموز/يوليو  من  الفترة  يف 
الناشئة  الطوارئ  لتوفير ٧٥٫٤ مليون دوالر لالستجابة لإلحتياجات لحاالت  النداء  على إطالق 
واالحتياجات المنتظمة لألزمات طويلة األمد. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، إمكانية الوصول 
إىل مساعدات وخدمات المياه واإلصحاح والمواد غير الغذائية األساسية وتعزيز حمالت التوعية 
والنظافة الشخصية؛ وتوفير مرافق وخدمات الطوارئ المنقذة للحياة وخدمات ومرافق الصرف 
حامالت  ومراقبة  ضبط  ومرافق  الصلبة  النفايات  إدارة  ومرافق  وخدمات  الصحي/المجاري 
األمراض ومحطات تطهيرالمياه ومحطات معالجة المياه وإصالح وإعادة تأهيل أنظمة وشبكات 

المياه لمنع المزيد من التدهور.

اعتباًرا من أيار/مايو ٢٠١٩، قدم قطاع التغذية خدمات التغذية المنقذة للحياة وخدمات التغذية 
العالجية والوقائية يف ١,٣٨١ مجتمعاً يف حاجة شديدة. لم يتلق قرابة ٢٫٤٥ مليون من األطفال 
واألمهات الحوامل والمرضعات أي خدمات تغذية على الرغم من حاجتهم الماسة. اعتباًرا من 

١ تموز/يوليو، تم تمويل قطاع التغذية بنسبة ١٣٫٩٪ فقط.

كشف تقييم احتياجات التغذية ( (SMART  الذي أجري مؤخراً يف شمال غرب سورية أن واحداً 
من بين خمسة أطفال يعاين فعلياً من النمو الموقف (التقزم) مما يعني تعرضهم لخطر خسارة 
الغذايئ ومحدودية  األمن  انعدام  المستمر مع  النزوح  يترافق  واإلنتاجية.  التعليمية  إمكاناتهم 
إمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية المجانية. ساهمت الممارسات السيئة يف تغذية الرضع يف 
زيادة حاالت سوء التغذية الحادة بنسبة ٤٨٪ مقارنة بعام ٢٠١٨. ما زالت حالة التغذية يف شمال 
شرق سورية تثير القلق بشكل خاص يف مخيم الهول حيث الحاجة ماسة إىل استجابة إضافية 
لتلبية احتياجات األطفال دون سن الخامسة واألمهات الحوامل والمرضعات. وبشكل مشابه 

هناك حاجة لزيادة تدخالت االستجابة لتلبية االحتياجات يف الرقة ودير الزور.

تم تمويل الشركاء العاملين من داخل سورية بنسبة ١٪ فقط من مجمل متطلبات التمويل 
إضافية  موارد  إىل  حاجة  هناك  اإلنسانية.  االستجابة  لخطة  وفقاً  للتنفيذ  يحتاجها  الذي 
عدم  حالة  يف  االستجابة.  كز  مرا لجميع  المطلوبة  الصحية  التغذية  إمدادات  لضماناستمرار  

التمكن من توفير هذه الموارد من المتوقع حدوث التأثير التايل على السكان المتضررين:

كثر عرضة لخطر  سيكون ٩٢,٠٠٠  من الفتيان والفتيات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أ
اإلصابة والموت، ويف حال تمكنهم من البقاء على قيد الحياة من المحتمل أن يعانون من خلل 

يف القدرات معرفية طويلة األجل؛

 (IQ) سيعاين ٨٦٥,٢٩٥  طفالً من فقر الدم وسيتعرضون لخطر فقدان النقاط يف اختبارات الذكاء
إذا لم يتم توفير العالج الفوري؛

كثر من ٣٩٢,٠٠٠  من فقر  تتأثر ١٢٨,٠٠٠ امرأة حامل ومرضعة بسوء التغذية الحاد وستعاين أ
.(IDA) الدم الناجم عن نقص الحديد

سيواجه حوايل ١٫٥ مليون طفل رضيع وصغار األطفال خطر التعرض للحرمان من المناعة إذا 
.(IYCF) لم يتلقوا التغذية المناسبة للرضع واألطفال

تزال مرتفعة يف جميع  ال  االحتياجات  أن  العيش  المبكر وسبل  اإلنعاش  يوضحتحليل قطاع 
أنحاء سورية وبداية ظهور احتياجات جديدة حتى مع استمرار الهدوء والغياب النسبي للقتال 
يف معظم األنحاء. تظهر المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص - درعا والسويداء والقنيطرة 
ال سيما يف  العيش  مستمراً يف شدة وصعوبة  تزايداً   - الشريق  الشمال  الزور يف  دير  وكذلك 
األساسية  الخدمات  واستعادة  الصلبة  النفايات  وإدارة  واألنقاض  المخلفات  إزالة  مجاالت 
ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة. كما ال تزال االحتياجات المعيشة للشباب وتضمين مفاهيم 

وجهود التماسك االجتماعي واألمن المجتمعي مرتفعة أيضا.

االحتياجات  تلبية  من  للتمكن  دوالر  مليون   ٢٢٠٫٧ تقارب  حرجة  تمويلية  فجوة  تحديد  تم 
الفورية وتوفير األغذية والزراعة وسبل العيش للسكان المتضررين. هناك حاجة لحوايل ١٠٠٫٧ 
مليون دوالر لتوفير الوجبات الغذائية الجاهزة للنازحين الجدد لفترة مرحلية تتراوح بين أسبوع 
لمدة  الغذائية  الحصص  وتوفير   الشهرية  الغذائية  الحصص  إىل  التحول  قبل  أسبوعين  إىل 
  (WFP) شهرين¹¹. سيتم تقديم هذا النوع من المساعدة من خالل برنامج األغذية العالمي
والمنظمات غير الحكومية مع قيام برنامج األغذية العالمي بزيادة متطلبات السعرات الحرارية 
التي يتم  المواقع  لكل كيلوجرام تدريجيا إىل ٢١٠٠ سعرة حرارية لكل كيلوجرام يف مختلف 
الوصول إليها عبر الحدود ويف المخيمات لفترة تمتد من تموز/يوليو إىل كانون األول/ديسمبر 
عبر  إليها  الوصول  يتم  التي  للمواقع  دوالر  مليون   ٢٤ البرنامج  تمويل  العجز يف  يبلغ   .٢٠١٩
الحدود والمخيمات لهذا النوع من المساعدة يف األشهر الستة المقبلة. تبلغ تقديرات متطلبات 
التمويل للشركاء اآلخرين يف سورية نحو ٧٦٫٧ مليون دوالر التي تتطلبها االستجابة من الشركاء 

يف دمشق وتركيا بشكل اساسي.

هناك حاجة للتمويل بقيمة ١٢٠ مليون دوالر لالستجابة ومعالجة مكون الزراعة وسبل العيش 
المدرج يف خطة االستجابة اإلنسانية ٢٠١٩ لألشهر الستة المقبلة. سيعمل هذا التمويل على 
تيسير توفير المدخالت الزراعية ودعم سبل العيش على مستوى األسرة والدعم الطارئ لرعاة 
اإلنتاجية  التحتية  البنية  الملحة يف  واإلصالحات  الحيوان  المتمثل يف خدمات صحة  الماشية 
األساسية مثل الري. العتماد االستجابة لهذه األولوية يف التمويل، وحقيقة عدم التمكن على 
العيش بشكل  الزراعة وسبل  التمويل لمكون  تأمين متطلبات  الماضيين من  العامين  مدار 
كاف ما أدى إىل غياب االستجابة وتغطية االحتياجات التي نشأت حديثاً للعائدين إىل المناطق 
الساخنة مثل شرق الغوطة وجنوب غرب سورية وحلب (عفرين وتل رفعت) وحماة وإدلب 
إضافًة إىل تأثير الجفاف خالل موسم شتاء ٢٠١٨/٢٠١٧ مما أدى إىل الوصول إىل أدىن مستويات 
اإلنتاج منذ بدء األزمة. كما تعكس متطلبات التمويل المذكورة أعاله الحاجة إىل اتخاذ إجراءات 
فورية للتصدي للحرائق التي اندلعت يف اآلونة األخيرة يف أنحاء مختلفة من البالد والفياضانات 
التي شهدتها بعض حقول المحاصيل وانتشار أمراض المحاصيل وال سيما الصدأ األصفر الذي 

يؤثر على محاصيل القمح.

يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل إىل ٨٩ مليون دوالر لتوفير إمكانية وصول ١٫٤ مليون طفل 
إىل خدمات التعليم ذات الجودة يف ظل بيئة آمنة. يعطي القطاع أولوية للعودة إىل التعلم يف 
مناطق الشمال الغريب التي دفعت النزوح بسبب القتال وتدمير البنية التحتية للتعليم، لم تبدأ 
جهود العودة للتعليم بعد يف المناطق الشمالية الغربية والجنوب التي تعرضت حديثاً لتغيير 
التعليم على  تاريخياً غياب  دعم  التي شهدت  يف السيطرة؛ كما أن مناطق الشمال الشريق 
الرغم من الزيادة المنتظمة والملحة يف االحتياجات، إضافًة إىل تزايد عدد النازحين والالجئين 
والعائدين. ستركز االستثمارات على ضمان تنامي الطلب على التعليم من خالل توفير المواد 
التعليمية ومواد التعلم وحمالت العودة إىل التعلم التي تسعى لمشاركة المجتمع والطفل 
وضمان قدرة النظام التعليمي على استيعاب الطالب واالحتفاظ بهم من خالل إنشاء وزيادة 
قدرة البنية التحتية للتعليم الرسمي وغير الرسمي مصحوباً ببناء قدرات المعلمين والمربين.

كثر من ثماين سنوات من األزمة اإلنسانية الممتدة يف سورية ال ينبغي أن يقتصر التعليم  بعد أ
تحتاج  السياق،  هذا  ويف ظل  المستلزمات.  توافر  يحركها  التي  األجل  التدخالت قصيرة  على 
المدارس  يف  وللعاملين  للطالب  النفسي-االجتماعي   الدعم  تشمل  أن  إىل  التعليم  خدمات 
مع تضمين هذا يف خدمات الصحة والنظافة الشخصية باإلضافة إىل رسائل التوعية بمخاطر 
األلغام بحيث يتم نشرها وترويجها يف وقت واحد.  يجب معالجة االحتياجات التعليمية على 
قاعدة التمكين الكايف والمالئم يف الوصول إىل االحتياجات األساسية األخرى (الحماية والغذاء 

والمأوى والصحة والمياه واإلصحاح وغيرها).

كما  المهجورة  المباين  إىل  انتقلوا  الذين  ألولئك  الضرورية  المساعدة  تقدم  التي  المشروعات 
أظهرت تجربة إدلب الحديثة. هناك حاجة ماسة للتمويل لسد الفجوات يف هذا المجال.

ُيمثل فصل الشتاء موسماً الزدياد األنشطة وخاصًة األنشطة المنقذة للحياة. بأخذ المعطيات 
الشراء لضمان وصول  اإلدارة ولوازم  المطلوبة يف مجاالت  المسبقة  الزمنية  بالمدد  المتعلقة 
اإلعداد  يف  اآلن  البدء  يجب  المناسب   الوقت  يف  استضعاًفا  األكثر  الفئات  إىل  المساعدات 

والتمويل.

هناك نقص يف الخدمات يف المناطق التي أصبح الوصول إليها متاحاً مؤخراً من قبل الشركاء 
داخل سورية، حيث شهدت هذه المناطق مستويات شديدة من األعمال العدائية مؤخراً. هناك 

حاجة لدعم الشركاء القادرين على الوصول إىل هذه المناطق.

قطاع األمن الغذائي 

قطاع التعليم 

قطاع المياه واإلصحاح 

قطاع االنعاش/التعافي المبكر وسبل العيش 

قطاع التغذية 

(١١) سيتم إجراء تقييمات خالل هذه الفترة لضمان االستهداف المساعدات

٤



المفتاح
النزوح وفق النواحي (النزوح من)

وصول الناس من
تقديرات النزوح-الحكومة السورية

مناطق النزوح الحالية

عدد القطاعات التي تحدد المناطق كأولوية

١
٢
٣
٤
٥
٦

Tadmor

Duma

Homs

Menbij

Abu Kamal

Tell Abiad

As-Salamiyeh

Ath-Thawrah

Hama

Afrin
Ras Al Ain

Al Mayadin

Al Bab

As-Safira

Dar'a

Ain Al Arab

Al Makhrim

Al Ma'ra

A'zaz

Jebel
Saman

Shahba

Izra'

Salkhad

Al-Malikeyyeh

Qatana

Al Qutayfah

An Nabk

Harim

Ariha

As-Sanamayn

At Tall

Jablah

Al Fiq

Yabroud

Safita

Masyaf

Jarablus

Al-Haffa
As-Suqaylabiyah

Al-Qusayr

Az-Zabdani

Tall Kalakh

Muhradah

Jisr-
Ash-Shugur

Qadmous

Al-Qardaha

Ar-Rastan

Banyas

Dreikish
Sheikh Badr

Darayya
Yarmouk

حمص

حماة

درعا

إدلب
حلب

طرطوس

القنيطرة

الالذقية الرقة

السويداء

الحسكة

دير الزور

دمشق
ريف دمشق

النقاط الساخنة – الفجوات التمويلية١٢
كثر يف تقديم  أدت التطورات األخيرة يف الشمال الغريب والشمال الشريق إىل دفع موجات جديدة من النزوح، وزيادة تعقيدات إمكانية الوصول إىل المساعدات اإلنسانية، كما انعكست على تعقيدات أ
المساعدات اإلنسانية. تجدد أعمال العنف يف الشمال الغريب (المعروف سابًقا بمنطقة خفض التصعيد) حيث يعيش ما يقدر بنحو ٣ ماليين شخص، يشمل الرقم ١٫٤ مليون من النازحين. يترافق هذا 
مع مجموعة من أعمال العنف المستمرة والمخاطر ذات عالقة بالمناخ١٣ والتحركات السكانية يف الشمال الشريق حيث يوجد حوايل ١٫٦٥ مليون شخص ممن هم يف حاجة للمساعدات؛ بما يف ذلك ما 
كز اإليواء وحقائب المواد غير الغذائية أمراً  يقارب ٦٥٠,٠٠٠ نازحا. أدى هذا إىل زيادة كبيرة يف نطاق العمليات اإلنسانية. ونظًرا لحجم الحاالت الطارئة وعمليات النزوح المتعددة يبقى توفير الخيام ومرا

بالغ األهمية نحو االستجابة الفعالة.

شمال غرب سوريا
أدى التصعيد الكبير يف أعمال العنف، بما يف ذلك القصف اليومي والغارات الجوية داخل وحول المنطقة التي ُتعرف بالمنطقة منزوعة السالح، إىل نزوح حوايل ٣٣٠ ألف شخص معظمهم إىل محافظة 
إدلب الوسطى والشمالية وأجزاء من شمال حلب. لالستدامة والمحافظة على مستويات االستجابة الحالية وضمان توسيع نطاق العمليات بشكل مناسب يحتاج الشركاء يف المجال اإلنساين إىل حوايل 

٢٤٢ مليون دوالر يف أقرب وقت ممكن.

القطاع
المأوى/المواد غير الغذائية

األمن الغذايئ & الزراعة
التعليم

اإلنعاش المبكر
تنسيق وإدارة المخيمات 

الصحة
المياه واإلصحاح

التغذية
الحماية

المجموع

الفجوات الحرجة (مؤشرات)١٤
٧٣ مليون دوالر أمريكي

٤١٫٧ مليون دوالر أمريكي 
 مليون دوالر أمريكي٣٨٫١ (٤٫٧ مليون دوالر أمريكي حاجة ملحة)١٥

٢٣٫٧ مليون دوالر أمريكي
١٣٫٣ مليون دوالر أمريكي 

٩ مليون دوالر أمريكي 
١٣ مليون دوالر أمريكي
٣ مليون دوالر أمريكي

١٫٧ مليون دوالر أمريكي
٢١٦٫٥ مليون دوالر أمريكي

 

القطاع
التعليم
الصحة
المأوى

المواد غير الغذائية
الغذاء

المياه واإلصحاح
الحماية 
التغذية 

المجموع

الفجوات الحرجة (مؤشرات)١٤
٨٫٥ مليون دوالر أمريكي 
٦٫٤ مليون دوالر أمريكي 

٣ مليون دوالر أمريكي 
٢٫٥ مليون دوالر أمريكي 

٢ مليون دوالر أمريكي 
١٫٨ مليون دوالر أمريكي 

١ مليون دوالر أمريكي
٠٫٦ مليون دوالر أمريكي

٢٥٫٨ مليون دوالر أمريكي

لالستجابة  االستعداد  خطة  تفعيل  تم 
للسكان المتضررين من الزيادة الحالية يف 
أعمال العنف. صاغت الخطة استراتيجية 
 ٧٠٠,٠٠٠ إىل  يصل  قد  ما  مع  للتعامل 

شخص

متضرر بتكلفة تقديرية تبلغ

نزح  تاريخه،  حتى  دوالر.  مليون    ٢١٦٫٥
االقتتال  نتيجة  شخص    ٣٣٠,٠٠٠ حوايل 
بالغة  فجوات  وهناك  العنف  وأعمال 
صرّحت  احتياجاتهم.  وتغطية  تمويل  يف 
قد  تمويلها  أن  الحكومية  غير  المنظمات 

ينفد يف غضون أسابيع.

الجهوزية/التأهب  خطة  وضع  تم 
لالستجابة لنزوح ١٠٠,٠٠٠شخص 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  إىل 
الشركاء  قبل  من  الحكومة 
(يعتمد  سورية  داخل  العاملين 
على  الجهوزية/التأهب  تخطيط 
نازحاً   ١٠٠,٠٠٠ بأن  تفيد  تقديرات 
التي  المناطق  إىل  يصلون  قد 
و/أو  الحكومة  عليها  تسيطر 
  ٢٠٠,٠٠٠ نحو  عودة  إحتمال  يف 
شخص إىل مناطقهم األصلية، وال 
تتطلب  حماة).  شمال  يف  سيما 

الخطة ٢٥٫٨ مليون دوالر.

األولويات التي تم تحديدها داخل سوريا ١٦

لغايات  استخدامه  يتم  القطاعات  بين  لتحليل حديث  وفًقا 
اإلنساين  سورية  لصندوق  التمويل  مخصصات  عن  اإلبالغ 
(SHF)   تم تحديد عدد من المناطق الجغرافية التي تعاين 

.l.من نقص يف الخدمات وبحاجة إىل مساعدة

شمل التحليل ما يلي:

• محدودية الوصول إىل بعض المناطق وخاصة يف شمال غرب حلب ومحافظتي 
دير الزور والقنيطرة؛

• المناطق التي أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة السورية يف عام ٢٠١٨ والتي 
تعاين حالياً من نقص الخدمات، وكذلك المناطق التي تستضيف عدداً كبيراً من 
النازحين داخلياً ، بما يف ذلك محافظات درعا وحمص وحماة وإدلب وريف دمشق؛

• المناطق المكتظة بالسكان (بما يف ذلك يف محافظتي الالذقية وطرطوس)؛
• مالجئ المالذ األخير (يف محافظتي الرقة والحسكة) 

 
القضايا  لمتابعة  األولوية  إعطاء  إىل  الحاجة  التحليل  أبرز  ذلك  إىل  باإلضافة 
المتقاطعة الحرجة التالية بما فيها توليد الدخل (قطاعات اإلنعاش المبكر وسبل 
العيش والتعليم والغذاء)؛ األشخاص من ذوي اإلعاقة (قطاعات اإلنعاش المبكر 
وسبل العيش والتعليم والصحة)؛ األمراض المعدية واألمراض التي تنقلها المياه 
واألطفال  النساء  واإلصحاح)؛  الصحة  العيش  وسبل  المبكر  اإلنعاش  (قطاعات 
التعليم  إىل  إضافًة  الغذائية)  غير  والمأوى/المواد  والتغذية  التعليم  (قطاعات 

والصحة والتغذية والحماية والمياه واإلصحاح وحمالت التوعية. 

االستجابة من داخل سورية  االستجابة عبر الحدود يف الشمال الغريب

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة يف هذه الخرائط ال تعني الموافقة أو القبول الرسمي من األمم المتحدة.
(١٢)  حسب مدخالت القطاع يف تحليل الشمال الغريب لالحتياجات والفجوات اعتباًرا من ٢٢ حزيران/يونيو٢٠١٩.

(١٣)  يف القسم الشمايل الغريب إضافة المأوى والموادغير الغذائية وتوفير وإصالح المأوى كمجاالت رئيسية نتيجة موجات النزوح المتعددة والمتدرجة.
(١٤) يرجى مالحظة أن هذه تقديرات المتطلبات وتمثل جزء من خطة الجاهزية/التأهب للشمال الغريب..

(١٥) ستمكّن المتطلبات الملحة لقطاع التعليم شركاء القطاع من االستجابة لمتطلبات التحاق األطفال خالل فصل الصيف واالستعداد للمدرسة للعام الدراسي المقبل.
يا. ٥(١٦) تم إنتاج هذه الخريطة بناًء على بيانات استجابة القطاع للربع األول من عام ٢٠١٩ للقطاعات العاملة من داخل سور



الوكالة
 

يونيسيف

السامية  المتحدة  األمم  مفوضية 
لشؤون الالجئين

برنامج الغذاء العالمي

منظمة الصحة العالمية

صندوق األمم المتحدة للسكان

المجموع

متطلبات التمويل
(بالماليين/دوالر أمريكي) 

 ١٣
١١٫٥
٥٫٣

٥
٣٫٦

٣٨٫٤

التمويل الموىف به
(بالماليين/دوالر أمريكي) 

٤٫٩
٣٫٢
٣٫٢
١٫٦
١٫٩

 ١٤٫٨

فجوة
(بالماليين/دوالر أمريكي) 

 ٨٫١
 ٨٫٢
 ٢٫١
 ٣٫٤
 ١٫٧

٢٣٫٥

يعيش٧٠,٠٩٧  مدنياً يف مخيم الهول، تبلغ نسبة النساء واألطفال فيه ٩١ ٪، يف ظروف صعبة للغاية ويواجهون مجموعة من تحديات الحماية إضافًة إىل عدم وضوح مصيرهم. يواصل الشركاء اإلنسانيون 
كثر من ٥٠ نشاًطا وخدمة للمقيمين فيه. يتم الحفاظ على المؤشرات اإلنسانية، بما يف ذلك معدالت الوفيات والمعدالت  توسيع نطاق استجابتهم حيث يعمل حوايل ٣٥ شريكًا يف المخيم من خالل تقديم أ
العالمية لسوء التغذية الحادة، بمستوى أدىن من  عتباتالطوارئ. يبلغ إجمايل الفجوة التمويلية لوكاالت األمم المتحدة ٢٣٫٥ مليون دوالر بناًء على تقدير متطلبات التمويل البالغة ٣٨٫٤ مليون دوالر تم 

فعلياً اإليفاء ب ١٤٫٨ مليون دوالر منها.

مجاالت األولوية داخل المخيمات

حزم شاملة لخدمات المياه واإلصحاح
مساحات التعلم 

أو  جماعية  كز  مرا ومتضررة،  مكتملة  غير  مباين  يف  المقيمين  للنازحين  المأوى  دعم 
مخيمات

مرافق صحية ثابتة وقائمة 
غياب الموارد الالزمة لالستجابة الحتياجات األطفال غير المصحوبين يف مخيم  الهول 

أولويات خارج المخيمات

نزع األلغام
إصالح/ترميم المدارس

إصالح وترميم المأوى ضمن النطاق اإلنساين 
إمكانية الوصول إىل سبل العيش

مستويات التمويل لصندوق تركيا اإلنساين (بالمليون/دوالر أمريكي)١٧مستويات التمويل لصندوق سورية اإلنساين (بالمليون/دوالر أمريكي)١٧

تجدر اإلشارة إىل أنه تم تخصيص ١٣ مليون دوالر إىل الشمال الشريق من سورية وبشكل أساسي 
إىل مخيم الهول من ِقبل صندوق سورية اإلنساين لخدمة ١٫٤ مليون من المستفيدين.

كز اإليواء المتعلقة بتحركات سكانية كبيرة أدت إىل تنامي الحاجة إىل المساعدات  حددت المنظمات غير الحكومية العاملة يف الشمال الشريق أيضاً الفجوات الحرجة لكل من السكان داخل وخارج مرا
المنقذة للحياة كما أظهرت النقص يف التمويل وعدم القدرة على تمكين البرامج طويلة األجل. هناك أيًضا احتياجات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية وترميم البنية التحتية مع 
كثر من٦٤,٠٠٠  شخص إىل مخيم الهول من مناطق جنوب  تدخالت سبل العيش من إصالح/ البنية التحتية/اإلسكان التي ال تزال تعاين من نقص شديد يف الخدمات خارج مناطق المخيم.  بعد وصول أ
شرق دير الزور بين كانون األول/ديسمبر ٢٠١٨ ونيسان/أبريل ٢٠١٩، تضاعف عدد األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات يف الشمال الشريق ثالث مرات تقريًبا. وصل العديد من هؤالء األشخاص إىل 
الهول يف أوضاع صعبة مع ارتفاع مستويات اإلصابات المرتبطة بالصدمات النفسية وسوء التغذية واالحتياجات النفسية-االجتماعية. يتطلب حجم وشدة هذه االحتياجات إعادة تعيير وضبط كبيرة لجهود 

االستجابة من المخيمات األخرى وخارج المخيمات. فيما يلي ملخص األولويات للمخيمات وخارج المخيمات:

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

الدخل الكلي (بما يف ذلك المبالغ المنقولة من  عام ٢٠١٨)

النفقات أو مخصصات النفقات 

المتوفر

الدخل الكلي (بما يف ذلك المبالغ المنقولة من  عام ٢٠١٨)

النفقات أو مخصصات النفقات 

المتوفر

 ٤٢٣٨ 

٤
0

20

40

60

80

100 ٨٦ 

 ٦٤ 

 ٢٢

٦٫٨ يف التعهدات

مخيم الهول – وكاالت األمم المتحدة 

حالة/مستويات الموارد التمويلية المجتمعة لعموم القطر 

أولويات االستجابة عبر الحدود لشمال شرق سورية

شمال شرق سورية 

Deir-ez-Zor

Deir-ez-Zor

Mansura

Al-Khafsa

Al-Hasakeh

Ar-Raqqa

Deir-ez-Zor

Quamishli

Tal Hmis

Amuda Qahtaniyyeh

Al-Malikeyyeh
Jawadiyah

Yarobiyah

Ar-Raqqa

Karama

Lower
Shyookh

Ain al Arab

Sarin

Thiban

Quamishli

Tal Hmis

Amuda

Qahtaniyyeh

Al-Malikeyyeh

Jawadiyah

Yarobiyah

Ras Al Ain

Darbasiyah

Al-Hasakeh

Tal Tamer

Shadadah

Markada

Ber Al-Hulo
Al-Wardeyyeh

Areesheh

Hole

Al-Thawrah

Jurneyyeh

Tell Abiad

Ein Issa

Ar-Raqqa Karama

Ain al Arab

Sarin

Menbij

Abu Qalqal

Hajin

Susat

Thiban

Kisreh

Basira
Khasham

Sur

Lower Shyookh

Suluk

Deir-ez-Zor

Turkey

Ar-Raqqa

Tal Hmis

Ar-Raqqa

Karama

Tal Hmis

Ras Al Ain

Al-Hasakeh

Tal Tamer

Shadadah

Markada

Ber Al-Hulo
Al-Wardeyyeh

Areesheh

Hol

ll Abiad

n Issa

Ar-Raqqa Karama

Kisreh

Suluk

(١٧) قيم مخصصات النفقات هي قيم مبدئية دالة لغاية ٢٧ حزيران/يويو.

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تعني الموافقة أو القبول 
الرسمي من األمم المتحدة.

٦


