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 األحداث أهم

 على حياة ما يقدر بنحو أربعة ماليين شخص.المدمر تأثيره النزاع  واصليحيث  ة،ال يزال الوضع اإلنساني ينذر بالخطر في شمال غرب سوري •

كثر من وأبريل. نيسان/الغارات الجوية والقصف منذ أواخر من جراء ُقتل أو ُجرح مئات المدنيين  • شخص من شمال حماة وجنوب  400،000في هذه الفترة، فر أ

 .إلى الخدمات األساسية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياةوبهدف الوصول  ،العنفأعمال من  هم هربا  ديارإدلب من 

للحفاظ على توفير تمويل إضافي لحاجة ماسة  توجد، ين الجدد والمجتمعات المضيفةنازحلتلبية االحتياجات الملحة لل ال تزال االستجابة اإلنسانية مستمرةفي حين  •

 وتوسيع نطاقها في األسابيع واألشهر المقبلة.المستويات الحالية لالستجابة لحاالت الطوارئ 
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 لوضعا عن ةعام لمحة

لحق وي. إيصال المساعداتوكذلك على االحتياجات اإلنسانية وقدرة الشركاء على  ،مدمر على المدنيينال هاتأثير فرض ةاألعمال العدائية في شمال غرب سوري تواصل

 ،المسلحة غير الحكومية من جهة أخرى في جنوب إدلب وشمال حماة وغرب حلب القتال الدائر بين الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها من جهة والفصائل

يشكلون  تشير التقديرات إلى أن النساء واألطفالو أربعة ماليين شخص. بنحو يقدر بما خسائر فادحة  ،محافظة حلب شمالفضال  عن الحوادث األمنية المتكررة في 

 ،أغسطسآب/ 31بعد اإلعالن عن وقف إطالق النار في  قد تناقصالجوية التي كان لها تأثير كبير على المدنيين الغارات عدد في حين أن و. ٪ من هؤالء السكان76

القصير  توقفعلى الرغم من أن هذا الومحافظة إدلب. جنوب عزلة وقصف متقطع على طول الخطوط األمامية في نغارات جوية م تواصل المصادر المحلية اإلبالغ عن

 ما زالت تثير القلق. سوريةالوضع اإلنساني في شمال غرب  خطورةإن ف ،الحاجة إليهاللمدنيين الذين كانوا في أمس جلب راحة قد  لغارات الجويةل

 ا  شمال بحثال باتجاهوانتقلوا إلى مناطق أخرى  ،من العنف هم هربا  ديار -مجتمعات بأكملها  من بينهم -مئات اآلالف من المدنيين  غادر ،أبريلنيسان/منذ نهاية شهر 

ُ  ،أيلول/سبتمبر 4أيار/مايو إلى  1من وفي الفترة الخدمات األساسية.  إمكانية الحصول علىعن األمان و كثر من أ  فيشخص على الفرار من العنف  400.000جبر أ

 ،عالوة على ذلكومما جعلها عرضة للخطر.  ،هاتمتلك كانتمما أدى إلى نفاد أي موارد  ،من قبلعديدة مرات  سرالعديد من هذه األ لقد نزحشمال حماة وجنوب إدلب. 

أنفسهم وهم  بسبب لجوء نازحين آخرين إليها في وقت سابق،كثافة سكانية  مني بالفعل عان انتقلوا إلى مناطق تقد تشير أنماط النزوح إلى أن غالبية النازحين الجدد 

حتاج المجتمعات المضيفة والنازحين وت ،بالفعلالتي تتحمل أعباء  مفرطة االستجابة اإلنسانية الحالية على  ا  إضافي ا  ض ضغطفر هذا يإن . ى المساعدةفي أمس الحاجة إل 

الغارات الجوية.  حدةمحافظة إدلب بعد انخفاض جنوب قد عادت إلى مناطق في  سرُذكر أن بعض األ ،عالوة على ذلكوعاجلة.  اتإلى مساعدعلى حد سواء  ا  حديث

 .هاعلى تعليق عملياتعديدة ات إنسانية منظم تجبرحيث أُ  ،التحتية المدنية ألضرار جسيمة تهالمناطق التي تعرضت بنيفي اصوص على وجه الخ لوحظ ذلك
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وأصبحت  ،ها. يقترب فصل الشتاء بسرعةغلب عليتحديات جديدة يتعين التكذلك ال تزال هناك ثغرات في االستجابة و ،تهبينما يواصل المجتمع اإلنساني استجابو

كثر إلحاح االستعداد لهمتطلبات  كثر عرضة للخطر عندما  صبحونمؤقتة سي واقع إيواءاء أو في معر ألن النساء واألطفال والرجال الذين يعيشون في ال ا  أ تزداد برودة أ

تشير التقديرات إلى أن نصف المدارس في المناطق التي  ،يعثالثة أساب دامبعد تأخير  سبتمبر/أيلول 21المقرر أن يبدأ في الذي من  ،الطقس. في بداية العام الدراسي

تشهد المناطق التي و  .أو يتم استخدامها كمأوى للنازحين ،أو التدمير أثناء القتال ضررتعرضت للقد في محافظة إدلب الفصائل المسلحة غير الحكومية تسيطر عليها 

 تجاوز قدرة المدارس المتاحة بشكل كبير.نظرا  ل ،لمدارس والمعدات والمدرسينل المخصصةفي المساحة  ا  انتقل إليها غالبية المدنيين نقص

فإن الحوادث األمنية المتكررة التي تم  ،محافظة حلبشمال على  ال يؤثر الفصائل المسلحة غير الحكوميةو ريةحكومة السوالالقتال النشط بين على الرغم من أن و

 13. في يصال المساعداتلشركاء في المجال اإلنساني وقدرتهم على إ التي يعمل بها اعلى المدنيين وبيئة التشغيل  ا  اإلبالغ عنها في األسابيع األخيرة تؤثر سلب

 سبتمبر،/أيلول 15في وبينهم طفالن.  ،ةخطير مدنيا  بجراح  13إصابة  عن سفرمما أ ،دة عفرينبلانفجرت عبوة ناسفة محمولة على متن مركبة في وسط  سبتمبر،/أيلول

الخدمة نطاق ج المستشفى من ووخر ا  شخص 12وفاة  عن سفرمما أ ،محافظة حلب انفجرت سيارة مفخخة على أبواب مستشفى في بلدة الراعي في شمال شرق

قل إليه الجرحى. محافظة حلب إلى مستشفى نُ شمال ات المسلحة بين مجموعتين في مدينة الباب في شتباكاالامتدت  أيلول/سبتمبر، 16في ولمدة أسبوع على األقل. 

ال سيما تلك التي تحدث في  ،مثل هذه الحوادثإن مبنى المستشفى.  داخل نارإطالق  حدث ،اعتقال بعض الجرحىالفصائل المسلحة غير الحكومية عندما حاولت و

 الخدمات األساسية.قديم تتعوق  ا  بل أيض ،ال تعرض حياة المدنيين للخطر فحسب ،مثل المستشفيات ،األماكن العامة

 

 التمويل

البرامج  في إطاراستجابته  نطاق عبتوسيالمجتمع اإلنساني  وبينما قاملى الموارد المالية الحالية. عاستندت االستجابة الطارئة للحالة اإلنسانية المتدهورة في الغالب 

إن هذه الموارد تنضب ففي شمال غرب سورية والنازحين حديثا  والمجتمعات المضيفة على حد سواء، إليها جميع المحتاجين إلى المساعدة اإلنسانية  قديمحالية لتال

 توجدمزيد من التمويل. على سبيل المثال،  توفيرل عاجلة حاجة توجدمزيد من االحتياجات، تلبية الظ على مستويات االستجابة اإلنسانية والتخطيط لاللحفوبسرعة. 

لتلبية احتياجات فصل الشتاء وة. المقبلألشهر الثالثة إلى الستة في االغذائية ودعم سبل العيش  اتمليون دوالر لمواصلة تقديم المساعد 30.5نحو حاجة إلى ما يقدر ب

مليون  30.3تمويل إضافي قدره بداية العام الدراسي، ستكون هناك حاجة إلى  معوليون دوالر. م 23.8والمأوى والمواد غير الغذائية، يلزم توفير تمويل إضافي قدره 

 .ةالمضيف اتالمجتمعأطفال وكذلك  ،لتوفير الخدمات التعليمية لألطفال النازحين حديثا  دوالر 

مشروعا  في مراحل مختلفة من المراجعة بقيمة إجمالية  37 يوجدحالي. ال في الوقتا  مستمر عبر الحدود السوري اإلنساني صندوق للحتياطي الثاني االتخصيص الال يزال 

، والمأوى / المواد غير الغذائية، وتنسيق صحاحوالمياه واإل ،الصحة هذا التخصيصة في ولوياأل منحهاتشمل القطاعات التي تم و مليون دوالر.  23.8 نحوتقدر ب

أعمال العاجلة لألشخاص المتأثرين بو ةلمتطلبات الطارئلص يخصتضمن هذا الالمدرجة والتنسيق / الخدمات المشتركة. ستستجيب المشروعات  ،المخيمات وإدارتها

لويات إلى تقييم سريع استند تحديد األوو. خط المواجهةعلى  رة بشدةضرمناطق المتالوا في ظلالمناطق الشديدة الخطورة أو  إلىنزحوا في اآلونة األخيرة الذين  ،العنف

الفاعلة اإلنسانية في المناطق التي لم يعد  المشاريع التي تنفذها الجهات تصميمإعادة  تتم اآلنعالوة على ذلك، وبين القطاعات. فيما لالحتياجات والمشاورات 

 . بهدف إتاحة تلك الموارد والخدمات لالستجابة لحاالت الطوارئممكنا  الوصول إليها 

  

 والتنسيق اإلنسانية ةاالستجاب
، بتحديث خطة ةعن التنسيق الفني لالستجابة اإلنسانية من تركيا إلى شمال غرب سوري يةالمسؤولالذي يتولى ، (ICCGالفريق المعني بالتنسيق بين القطاعات )قوم ي

 000.676ويشمل ذلك حوالي  1خالل األشهر األربعة القادمة.شخص  070،000.1 نحوالوثيقة اآلن خطط تقديم المساعدة لهذه تحدد و االستجابة للوضع الحالي. 

 400.000ما يقدر بنحو  ويشمل أيضا   .5وإم  4ين إم السريع ينقيمناطق تقع جنوب وشرق الطر  - ا  متزايد ا  صراعشهد في مناطق قد ت هم حاليا  وجودشخص ُيقدر 

التعديالت النهائية لتقدير  وال تزالمليون دوالر،  231هذه الخطة في ات التمويل األولي ثغر . ويبلغ إجمالي 2019أبريل نيسان/النزاع منذ نهاية  من جراءشخص نزحوا 

ات التنسيق األخرى والكيانات جه، بالتعاون مع فريقال ويدرسفصل الشتاء والمأوى. متطلبات مثل  ،المراجعة. ويشمل ذلك تمويل األولويات العاجلة قيدالتكلفة 

 بعضل واصح أن ترجمن الموالمأوى.  ولتعلق بحلتلبقاء فيها، وهي قضية حرجة التي يمكن للنازحين اتوفر األراضي ب علقةتملتحديات الل تصديذات الصلة، ال

موظفي المنظمات نزوح المفتوح، و عمل في حاالت الصراع متعلقة بالة الصارمللقيود ال ا  تنفيذ الخطة على النطاق المطلوب، نظر  عرقلةالصعوبة شديدة التحديات ال

 المساعدات اإلنسانية، وغيرها من القضايا. التي تعرقل إيصالتحديات ال، وةوجستيخدمات اللاإلنسانية أنفسهم، وقضايا األراضي، والتحديات المتعلقة بال

 

                                                 
ُ تبنيها أشارت بعض القطاعات إلى  1  ها.لنوع برامج طر زمنية مختلفة وفقا  أ



 12تقرير الحالة رقم  -شمال غرب سورية : العربية السورية الجمهورية
 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

www.unocha.org  

 التعليم

 :االحتياجات

من المقرر أن تبدأ و .تعليمال خدمات إلىماسة  بحاجة الدراسة سن في طفل 150,000 أن إلى التعليم قطاع تقديرات تشير •

وبحسب رس. االمدب عدم االلتحاقأيلول/سبتمبر، ويواجه مئات اآلالف من األطفال خطر  21السنة الدراسية الرسمية في 

مكن يعمل و صالحة للمدرسة  1.200البالغ عددها ونصف المدارس الموجودة فإن  ،إحدى المنظمات غير الحكومية اتر يتقد

 طفل في سن الدراسة. 650.000أن توفر التعليم ألقل من نصف األطفال البالغ عددهم 

الرسمي  التعليم على الحصول إمكانية تشملالتي ن والمجتمعات المضيفة إلى الخدمات التعليمية ييحتاج أطفال النازح •

 .التعلم لوازم وتوفير الترفيهية، واألنشطة الذاتي، التعلم وبرنامج ةالتعويضي والفصول التعويضي التعليم مثل الرسمي، غيرو

 طاقتها، تفوق لضغوط المضيفة والمجتمعات النازحين إيواء مواقع من لكل االستيعابية القدرة تتعرض الوصول، مواقع في •

 الستيعاببمحافظة إدلب  داناال ناحيةفي  اتمخيمالن مالعديد  في التعليم لتوفير مؤقتة تعليمية مساحات إلى حاجة وهناك

 وغير رسميال التعليم مرافق على العبء سيكون سبتمبر،/أيلول في الدراسي العام انطالق معو .المنطقة إلى حديثا   وصلوا الذينو باألزمة المتأثرين األطفال

  .شديدا   يرسمال

تعرضت إحدى آب/أغسطس،  31ال تزال الهجمات على التعليم تهدد سالمة األطفال وتتسبب في صدمة نفسية مفرطة، مما يعوق قدرة األطفال على التعلم. في  •

أنقذت حياة تكون قد  مع خطط السالمة، التي ربما الحادث تمشيا  وقوع الخدمة في معرة النعمان. تم إخالء المدرسة قبل من  خرجتمباشرة وإلصابة رس امدال

 األطفال وموظفي المدرسة.

 مواقع في المعلمين وعدد ،الدراسية سنواتال أو العمر حسب وتقسيمهم لألطفال الدقيق العدد تحديد إلى حاجة توجد المعلومات، في اتالثغر ب يتعلق فيما •

كز المدارس وعدد ،ةالمضيف اتوالمجتمع النازحين  .اتهاوقدر  للعمل صالحةال التعلم ومرا

 :االستجابة

 ،الذاتي التعلم برامج مثل الرسمي، غير التعليم توفير لخال من المضيفة والمجتمعات المخيمات في إناث( منهم 7,727) طفال   14,107 التعليم قطاع أعضاء دعم •

ومع ذلك، فإن االستجابة محدودة بسبب  .في محافظة إدلب والدانا وإدلب مصرين ومعرة نبل وكفر دركوش نواحي في التعويضي والتعليم التعويضية والفصول

 نقص التمويل.

كز في الرسمي غير التعليم برامج في المتضررين األطفال لتسجيل المواقع من وغيرها الدانا في والتوعية التواصل أنشطة تنفيذ قطاعال أعضاء يواصل •  التعلم مرا

 .الدراسي العام بداية اقتراب مع االستجابة نطاق توسعي أن المتوقع منف ذلك، ومع .بهم الخاصة

 .له التابعة اإلنترنت عبرفي الوقت الحقيقي  اإلبالغ آلية خالل من الواقع أرض على الوضع مراقبة التعليم قطاع يواصل •

 :والقيود الثغرات

 .إدلب في المستمرة نفالع أعمال بسبب إيواء واقعكم مدرسة 94 النازحون ستخدما اآلن، حتى •

 قد مدرسة 60 أن القطاع أُبلغ .تعليميةال مرافقال وتدمير األرواح في خسائر إلى يؤدي مما ،سورية غرب شمال في التعليمية المنشآت على اتالهجم تتواصل •

من تموز/يوليو، أسفرت في النصف الثاني و .حماةشمال و  إدلب جنوب في أبريل/نيسان أواخر منذ والقصف الجوية لغاراتا جراء أخرى بطرق تأثرت أو تضررت

 أطفال. ثمانية إصابةالهجمات على مدرستين عن مقتل شخصين بالغين وطفل واحد و

 معرة نواحي في معلما   824و طفال   141.311 حوالي على أثر مما واألمان، األمن إلى االفتقار بسبب التعليمية أنشطتهم تعليق عن التعليم قطاع أعضاء من 15 أبلغ •

  .حماة محافظة في المضيق وقلعة إدلب بمحافظة وسراقب وأريحا وإحسم النعمان

 نبم ،سنة( 17-5) والفتيان للفتيات الحرجة التعليمية االحتياجات لتلبية الرسمي غير التعليم لتقديم ةالشامل التعليم خدمات توفير الرئيسية األولويات تشمل •

 تعليمية مساحات توفير على األولويات المحددة األنشطة حزمة تقتصر وفس .سبتمبر/أيلول 21 في الجديد الدراسي العام انطالق مع ،اإلعاقة ذوو األطفال فيهم

 ورواتب ،التعليمية والمواد المدرسية والكتب ،)بما في ذلك، إصالح البنية التحتية القائمة للمدارس وتوفير وقود التدفئة ومستلزمات فصل الشتاء( محمية

 لخطر يتعرضون الذين أولئكو بالمدارس الملتحقين غير األطفال إحالة دعم يف  الحرجة الثغرة هذه سد ساعديسو  .المضيفة والمجتمعات المخيمات في المعلمين

  .الرسمية المدارس عن نقطاعاال

 ةعستالاألشهر  خالل تعليم موظف 6.000و األخيرة اآلونة في نازح طفل 150.000 نحول واالجتماعية والنفسية التعليمية االحتياجات تلبية إلى األنشطة تهدف •

 هابما في ،ةفي شمال غرب سوري متزايدسيتم إعطاء األولوية للمواقع ذات الكثافة السكانية العالية بشكل و مليون دوالر.  30.3 توفير ذلكتنفيذ سيتطلب  .ةبلقمال

جودة الخدمات استقرار المخيمات والمستوطنات العشوائية )بسبب تدفقات النازحين السابقة والحالية(، في محاولة الستيعاب الطالب اإلضافيين والحفاظ على 

 .الملتحقين بالمدارس التعليمية للطالب

 المواقع أن من والتأكد النفسي، رفاههم على حفاظا   واالجتماعي النفسي دعمال بخدمات وتزويدهم رس،االمد إلى حديثا   النازحين األطفال إعادة هو ذلك من الهدف •

 .التعليم جودة على التأثير دون إضافيين طالبا   تستوعب أن هايمكن سكانية تدفقات كبرأ  بلتقست التي

150,000 
بحاجة طفل في سن المدرسة 

 فورية إلى خدمات التعليم

30.3 

 مليون دوالر
 المطلوباإلضافي  التمويل قيمة

 خدمات التعليمل
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 وسبل العيش الغذائي األمن

 :االحتياجات

)الطعام  لألكل الجاهزة ةغذائيال حصصالو ،الطارئة الغذائية المساعدات تقديم خالل من األول الخط استجابة تنفيذ •

  .أسابيع وأربعة أسبوعين بين تتراوح التي ىول األ النزوح فترة في ةنازحال سرلأل النقدي والدعم المطبوخة، والوجبات (،المعلب

 أن بمجرد المستهدفة الشهرية الغذائية المساعدات برنامج في الغذائي األمن انعدام من تعاني التي ةمستضعفال األسر جرادإ •

 .تقييمها تميو  النازحة األسر تستقر

 المنقذة العيش لسبل المناسب الدعم قديمتينبغي دراسة  ،المضيفة المجتمعات لدعمو ،األولية النزوح موجات أعقاب في •

 أنشطة إنشاء أو واستعادة اإلنتاجية، األصول وحماية صغير، نطاق على األغذية إنتاج ودعم الزراعي، اإلنتاج زيادة خالل من المتضررة واألسر المجتمعات إلى للحياة

 .فيها رجعة ال التي أو السلبية تكيفال آليات من الوقاية بهدف للدخل مدرة

الثمن  أمر باهظغير المستدامة من قبل األسر النازحة والفقيرة. نظرا  لتكلفة النقل، فإن توزيع األعالف لماشية اللحد من مبيعات يجب توفير العلف الحيواني  •

كثر استدامة. ،التي تشمل الموردين المحليين ،القسائم لتوفير العلف الحيواني توزيع تعد مخططاتو للغاية. النطاق ومحدود   فعالة من حيث التكلفة وأ

  االستجابة

 ،اإلنترنت شبكة على الطوارئ حاالت تعقب وأداة ،اإلنترنت شبكة على مخصصة مجموعة خالل من الطوارئ لحاالت االستجابة تنسيق الغذائي األمن قطاع اصلوي •

  .قطاعلل مخصصة واجتماعات

، بما في ذلك األسر التي نزحت مؤخرا  من خان شيخون إلى معرة حديثا   النازحة لألسر طارئة غذائية مساعدات القطاع أعضاء قدمي أيار/مايو شهر مطلع منذ •

  مجهم.ابر تصميم رين، ويعيدون صم

 ةأسر  كفيت التي المعلبة األغذية من أساسي بشكل تتكون جافة غذائية حصص هيو ،لألكل جاهزة غذائية حصص توزيع خالل من األول الخط استجابة تُنفذ •

 التي ،الطوارئ حاالت في األغراض متعددة النقدية المنح وتوزيع ،مطبوخة وجبات قديموت ،الحاجة حسب كرروتُ  واحد أسبوع لمدة أشخاص خمسة من مكونة

 .الغذائية االحتياجات تغطية وتشمل ،أسرة لكل دوالرا   130و 120 بين تتراوح

 حديثا  والموسعة حديثا .المنشأة مواقع النازحين في بالتنسيق مع قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها، قام قطاع األمن الغذائي بتنسيق استجابة المساعدات الغذائية  •

 االحتياجات لتلبية ستعداداال أهبة على العيش وسبل الغذائي األمن قطاع قائدة الوكالة تظل اإلنساني، االستعداد خطة مع وتمشيا   للنزاع المستمر التدهور ضوء في •

 أن كما .شخص 184,000 حوالي طعامإل كفيت يوه سورية، داخل مسبق بشكل لألكل جاهزة غذائية حصة 36.800 حوالي تخزين تم لقد .المتزايدة اإلنسانية

 .شخص 615,000 حوالي طعامإل كفيت لألكل جاهزة غذائية حصة 123,000 من يقرب ما يوفر وتركيا سورية من كل في المسبق التخزين

كثر من  تقديم تم ،نيويو /حزيران 1 منذ •  .شخص 215.000 بنحو يقدر ما تغطي النازحة لألسرحصة غذائية جاهزة لألكل  46.600أ

 700,000 من الحاالت عدد إجمالي زاد وبالتالي إدلب، محافظةب داناال مخيمات في إضافية نازحة أسرة 29,000 على الغذائية الحصص توزيع تم حزيران/يونيو، في •

 .شخص 823,000 إلى

كثر إلى الوصول تم تموز/يوليو، فيو .الضعف معايير إلى استنادا   المستفيدين اختيار إجراء تم • كثر إلى وصلت عامة غذائية اتمساعد لتقديم أسرة 186,000 من أ  أ

  .وحلب إدلب محافظتي في مستفيد 925,000 من

اعتبارا  من شهر و سعرة حرارية. 1,900إلى  1,550من  الغذائية للحصص التغذوية القيمة ستزداد فقط، 2019أغسطس /وآبيوليو /تموز شهري في •

 سعر حراري للفرد يوميا . 2.100غذائية إلى اللحصة لأيلول/سبتمبر، تهدف الخطة إلى زيادة القيمة الغذائية 

على الممارسات  ينالتنسيق القرويسؤولي التوزيع تدريب م صاحبو  .إدلبو لبحمحافظتي  في أسرة 750 إلى واجنالد الجعمجموعات  تقديم تم تموز/يوليو، في •

 .من المتوقع تركيبها في آب/أغسطسكان في جسر الشغور ومستمرا   الشمسية بالطاقة تعمل ري أنظمة 10ال يزال تجميع  الزراعية الجيدة.

 75.701حملة تطعيم واسعة النطاق وصلت إلى اللمسات األخيرة على شركاؤها و  قطاع األمن الغذائي وسبل العيش الوكالة قائدةت وضع، 2019 في تموز/يوليو •

كثر من  ٪33دجاجة ضد مرض نيوكاسل ) 2.396.148في محافظتي إدلب وحلب لتطعيم  قرية 251أسرة في  المخطط له(. كانت هذه أول من الحيوانات عدد أ

استفادت النساء ها نساء وعيل٪ من األسر المستفيدة ت25. وكانت 2011منذ عام  ةفي سوري الُمالك راصغب الخاصةدواجن لضد مرض نيوكاسل لحملة تطعيم 

ة وال يحتاج إلى سلسل ضد مرض نيوكاسل تم استخدام لقاح مقاوم للحرارة ،ةسوريتنسيق قروي. ألول مرة في  مسؤول 487 ٪ من بناء قدرات54مباشرة من 

دواجن اللتطعيم  ينالمدرب ينالقروي مسؤولي التنسيقمليون جرعة من اللقاح ل 1.5ويمكن استخدامه بأمان بواسطة مربي الماشية المدربين. تم تقديم  ،تبريد

 تفقس بعد إغالق المشروع.سالتي 

كلفتها ألصحاب الماشية. يمكن القدرة على تحمل تلحيوانات المحلية وأعالف الزيادة توافر  القسائمنظام  قطاع األمن الغذائي وسبل العيشقائدة الوكالة  ستدشن •

 .هذا المخطط استجابة  للطلبنطاق ع توسي

 :والقيود الثغرات

30.5  

 مليون دوالر
 المطلوب اإلضافي التمويل قيمة

الغذائية ساعدات الم لتقديم

 ودعم سبل العيش



 12تقرير الحالة رقم  -شمال غرب سورية : العربية السورية الجمهورية
 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

www.unocha.org  

من  أسرة 85.454 ما يقرب منقطاع األمن الغذائي وسبل العيش  قائدة الوكالةقدرة تغطي ، متوقع نزوحهم (أسرة 136.200)حوالي  شخص 681.000من بين  •

حصة غذائية جاهزة لألكل تقريبا (،  101.454أسرة المتبقية إلى مساعدات غذائية طارئة ) 50.746ال وتحتاج حصة غذائية جاهزة لألكل،  170.908خالل تقديم 

 مليون دوالر.  3.5تطلب تمويال  إضافيا  قدره ي وهو األمر الذي

تحتاج األسر المتبقية البالغ و حصة غذائية لمدة ثالثة أشهر.  250.642 ن خالل تقديمأسرة م 83.547في الوقت نفسه، تغطي قدرة أعضاء القطاع ما يقرب من  •

يخطط أعضاء القطاع لمساعدة و مليون دوالر.  9حصة غذائية(، مما يتطلب تمويال  إضافيا  قدره  157.958ى حصص غذائية )تساوي تقريبا  أسرة إل  52.653عددها 

منحة سريعة قدرها لتقديم أسرة في األشهر الستة األولى  60.000. تم التخطيط للوصول إلى السريعة باألزمات من خالل تدخالت سبل العيشاألسر المتأثرة حديثا  

مليون  30.5غ حوالي الغذائية ودعم سبل العيش تبل اتمليون دوالر. وبالتالي، فإن الفجوة الكلية في تقديم المساعد 18دوالر، مما يتطلب تمويال  إضافيا  قدره  300

 .دوالر

على دعم سلسلة قيمة القمح، في جميع خطواتها بدءا  من توفير القطاع شجع يلتغطية احتياجات الخبز باعتباره الغذاء الرئيسي وتجنب الفجوة المحتملة،  •

 .المدخالت الزراعية إلى مرحلة التسويق

 .االستجابة تأخير إلى يؤدي الذي الرئيسي القيد هوالوضع األمني  ال يزال •

 

 الغذائية غير والمواد المأوى
 

 :االحتياجات

تقييم مدى كفاية بهدف قطاع المأوى والمواد غير الغذائية ( تقييما  لHNAPأجرى برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية ) •

تم نشره في األسبوع األول من شهر أيلول/سبتمبر. في وقت و  ،وظروف المعيشة في شمال غرب سورية مواقع اإليواء

 ٪ في شقق6ة أو غير رسمية أو مؤقتة، وسمي٪ من السكان في شمال غرب سورية يعيشون في مخيمات ر 18التقييم، كان 

كز 1، ولحقت بها أضرار٪ في منازل / شقق 5أو منازل غير مكتملة، و   .جماعيةإيواء ٪ في مرا

قب، دارة عزة، ادانا، سر الفي إلى أعلى مستوياتها ر اضر بها أ تلحقأعداد األسر التي تعيش في شقق / منازل  تصلإجماال ،  •

ات خيمأسرة كانت تعيش في م 68.344ألن  ،خاصدانا مقلق بشكل الالوضع في إن ريتان في محافظتي إدلب وحلب. حو

في  تهزيادناحية في هذه ال اتعدد األسر التي تعيش في المخيموواصل ة(. احيمن سكان الن ٪49وقت التقييم )في ة رسمي

  .2019يوليو وآب/أغسطس شهري تموز/

 :االستجابة

كثر منقطاع المأوى والمواد غير الغذائية وصل  •  .في محافظتي حلب وإدلب لتقديم المساعدة في مجالي المأوى والمواد غير الغذائية شخص 120,000 إلى أ

حتاج وسي. ا  في شهر أيلول/سبتمبرشخص 15.158يخطط قطاع المأوى والمواد غير الغذائية إلعادة تأهيل الوحدات السكنية )شقق، منازل( الخاصة بنحو  •

. ويمكن ، بمن فيهم األشخاص الذين يعيشون في مباني تعرضت للضرر أو غير مكتملةالتي يعيشون فيها اإليواءأماكن شخص إلى الدعم إلعادة تأهيل  530.000

 .مليون دوالر 7قدره  تمويل إضافيإذا توفر شخص إضافي،  32.000واستهداف االستجابة  توسيع نطاقألعضاء القطاع 

 :والقيود راتالثغ

للوصل إلى أعضاء القطاع  ويخطط. األعضاءبالتنسيق مع  قطاع المأوى والمواد غير الغذائية خطة أعدبعد العمل، مساعدات فصل الشتاء مراجعة  عقب •

شخص  600.000نحو للوصول إلى مليون دوالر(  18.6)الالزم التمويل  تأمينبحاجة للمساعدة في فصل الشتاء. وقد نجح أعضاء القطاع في شخص  1.140.000

 .إضافيشخص  540.000لوصول إلى مليون دوالر ل 16.8من أعضاء القطاع  19ويطلب . ة للمساعدةحاجب

 

 متطلبات التمويل الالزمة لتلبية االحتياجات في فصل الشتاء:

 

 األشخاص الذين سيتم الوصول إليهم التمويل 

 النداء اإلجمالي
 شخص 1.140.000 دوالر 35.400.000

 الذي تم تأمينه
 شخص 600.000 دوالر 18.600.000

 الفجوة
 شخص 540.000 دوالر 16.800.000

 

 

16.8 

 مليون دوالر
نشطة أل المطلوب التمويل قيمة

 فصل الشتاء

7 

 مليون دوالر
عادة إل المطلوب التمويل قيمة

 تأهيل أماكن اإليواء
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب: 

 +905300419152هاتف محمول:  +،jensen8@un.org، 903422218601، ، مدير مكتب أوتشا تركياتروند ينسن

 +905350219574هاتف محمول:  +،hearns@un.org ،903422118604، نائب مدير مكتب أوتشا تركيا، أنيت هيرنز

 

  www.unocha.org | www.reliefweb.int لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima

