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 األحداث أهم
ً اإلنساني في شمال غرب سورية  ال يزال الوضع • مع في التدهور آخذا

 .شهرها الرابعاألخيرة أعمال العنف  دخول

 1الغارات الجوية والقصف منذ من جراء ُقتل أو ُجرح مئات المدنيين  •

كثر من مايو، وتشير التقديرات إلى /رأيا شخص قد فروا  400.000أن أ

ً ديارمن   .العنفأعمال من  هم هربا

من النازحين إلى المناطق المكتظة بالسكان  عظمىالتنتقل الغالبية  •

تُعد حيث  ،محافظة إدلبشمال بالقرب من الحدود التركية في 

 .المساعدات اإلنسانية مثقلة باألعباء

لتلبية االحتياجات الملحة  مستمرة اإلنسانية االستجابة تزال ال •

 من اآلالف مئات يتلقىو  ،ين الجدد والمجتمعات المضيفةنازحلل

 ولكن ،الحياة قيد على لبقائهم ضرورية أساسية اتمساعد األشخاص

للحفاظ على المستويات  إضافي تمويل توفيرلحاجة ماسة  توجد

الطوارئ وتوسيع نطاقها في األسابيع الحالية لالستجابة لحاالت 

 .واألشهر المقبلة

 

 

 

 مليون 3
 غرب شمال فييعيشون  شخص

  سورية

51٪ 

 )نسبة تقديرية( أطفال

25٪       

 )نسبة تقديرية( نساء

576,000 
 

 1 من الفترة في حونز حالة

أغسطس، /آب 18 إلى أيار/مايو

 بما في ذلك النزوح الثانوي

 

15.3  

 مليون دوالر
 المطلوب اإلضافي التمويل قيمة

الغذائية ساعدات الم لتقديم

األشهر  في ودعم سبل العيش

 الثالثة المقبلة

5.588 
 

في شخصاً تلقوا مساعدات 

مجال الحماية خالل شهر 

 آب/أغسطس

 

150,000 
 

طفل في سن المدرسة بحاجة إلى 

 خدمات تعليم فورية

 

 

 لوضعا عن ةعام لمحة

هم ٪ من76ثالثة ماليين شخص، نحو ما يقدر بويتعرض  .ال يزال الوضع اإلنساني في شمال غرب سورية آخذاً في التدهور مع دخول أحدث أعمال العنف شهرها الرابع

 جهة منجهة والفصائل المسلحة غير الحكومية  منالحكومة السورية والقوات المتحالفة معها قوات جراء القتال الدائر بين  لعواقب إنسانية وخيمة ،طفالأنساء و

  .حلب وغرب حماة وشمال إدلب جنوب في أخرى

ت تجددو آب/أغسطس.  5رات الجوية في غاآب/أغسطس، نتيجة لوقف إطالق النار المشروط، استؤنفت ال 4إلى  2 بعد توقف قصير في الغارات الجوية في الفترة من

 هابما في ،على العديد من البلدات والقرى ريةحكومة السوالأدى ذلك إلى سيطرة قوات وآب/أغسطس عندما استؤنف القتال بين القوات البرية.  7العنف في  أعمال

الطريق الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب  - 5إم زكاة وأم زيتونة، وفي نهاية المطاف خان شيخون على الطريق السريع الين وعرباألبدين ووعا طهبيالسكيك و

 

 المصدر: قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها 

والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبوالً رسمياً من قبل الحدود واألسماء الموضحة 

 األمم المتحدة.
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 ينفي شمال حماة، مما يعني أن أي مدني نةماطن والليكفر زيتا ولطمإلى  وألشركاء في المجال اإلنساني الوصول إلى هذه المناطق ا ستطيعال يو في شمال غرب سورية. 

 القتال األخير.تفجر والخدمات التي قد يعتمدون عليها قبل  اتفي هذه المناطق ال يمكنهم الحصول على المساعد نزالوي ال

ين يعيشون في هذه المناطق. منذ انهيار ير على األشخاص الذخطله تأثير  ،الذي أدى إلى تغيير الخطوط األمامية ،النشاط العسكري في شمال حماة وجنوب إدلبإن 

في حين يصعب التأكد من العدد الدقيق وآب/أغسطس، أفادت مصادر محلية بأن المدنيين يفرون بأعداد كبيرة باتجاه الشمال.  5وقف إطالق النار المشروط في 

كثر من  18إلى  1 وفي الفترة من من القتال. فربأكملها ت قرىللنازحين في هذه المرحلة، فإن المصادر المحلية تفيد أن  نازح من  72.000آب/أغسطس، تم تسجيل أ

فاقم ضعفهم من قبل، بعضهم عدة مرات، مما ي سرالعديد من هؤالء األفراد واأل نزحالسكان مستمرة. لقد  حركةأن بتفيد المصادر المحلية و شمال حماة وجنوب إدلب. 

آب/أغسطس،  18أيار/مايو إلى  1من في الفترة خطير بالفعل في شمال غرب سورية. النساني اإلوضع الموجة النزوح األخيرة  اقمتفو هذه الصدمة اإلضافية. بشدة إزاء 

كثر من و 1، بما في ذلك النزوح الثانوي.ةنزوح فرديحالة  000576.تم تسجيل زهاء  ي شخص قد فروا من مجتمعاتهم ف  400،000بشكل عام، تشير التقديرات إلى أن أ

  .عن األمان اً شمال حماة وجنوب إدلب بحث

شماالً بالقرب من الحدود مع تركيا إلى مناطق  كانمعظم السجه كبير، حيث يتال تزال على حالها، بدون تغيير إلى أن أنماط النزوح  الميدانتشير التقارير الواردة من و 

كز ينتقل العديد من النازحين إلى مواقع النازحين المكتظة أو مو محافظة حلب. شمال إلى  وينتقل عدد صغير من األفراد ،مكتظة بالسكان بالفعل في شمال إدلب را

، وكذلك المجتمعات النازحون يواجهفي حين وفي هذه المناطق. مفرطة  تتحمل أعباءً التي  المؤقتة، مما يفرض ضغوطاً إضافية على المساعدات اإلنسانية اإليواء

كثر االحتياجات إلحاحاً. تشكل الحركات السكانية الواسعة والمتكررة تحدياً ة، احتياجات إنسانية فوضيفالم  رية في جميع القطاعات، فإن العثور على مأوى ال يزال أحد أ

 ً  في العراء.يقيمون اإليجارات وعدد النازحين الذين  ةبشكل متزايد عن نقص خيارات المأوى وزياد ونغل، الذين يبفي شمال إدلب للشركاء في المجال اإلنساني خاصا

هم في كثير من األحيان جعلعدد ال يحصى من إصابات خطيرة، تي عان يبينما حياتهم، كثير منهم نساء وأطفال، المنذ أواخر شهر نيسان/أبريل، فقد مئات المدنيين، 

كثر من منذ أواخر نيسان/أبريل، وثقت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنساون إعاقات دائمة. اجهويو بينما تشير المعلومات التي  ،مدني 500ن مقتل أ

كثر من  احتمال مقتلقدمتها مصادر محلية إلى  ً  870أ  5منذ استئناف الغارات الجوية في وامرأة.  145طفالً و 180من بينهم حوالي ، آب/أغسطس 23 حتى مدنيا

في جنوب  حرمةمنطقة معرة  التي استهدفتطس، أسفرت سلسلة من الغارات الجوية آب/أغس 14في ورواح المدنيين. بأة فادحخسائر  تواصل إلحاقآب/أغسطس، 

أحد عمال اإلنقاذ  قيإدلب عن مقتل اثنين من العاملين في المجال اإلنساني ومسعف وسائق سيارة إسعاف. تم تدمير سيارة اإلسعاف الخاصة بهم بالكامل، كما ل

 اتمنظمإحدى الت المباني السكنية التي شيدت إليواء النازحين بدعم من استهدفإن الغارات الجوية  قيلطس، آب/أغس 16في و. مصرعه لمساعدتهمذين هرعوا ال

كثر من  إصابةشخصاً، من بينهم سبعة أطفال وثماني نساء، و 20، مما أسفر عن مقتل اسنسانية في مدينة حاإل  مدنياً. 50أ

 معاناة من يزيد المياه، ومحطات والمدارس والمستشفيات واألسواق والمخابزومواقع النازحين  المنازل مثل المدنية، التحتية للبنية النطاق واسعال التدمير إن

كدت منظمة الصحة العالمية وقوع نيسان/أبريل، أواخر منذ .سورية غرب شمال في المدنيين ً  43 أ شمال في  صحة مرافق صحية أو موظفيعلى  تأثر األقل على حادثا

 ألحقت الضرر أو الدمارحادثاً  87باإلضافة إلى ذلك، تم التحقق من و .الحيوية الصحية المرافقب رادم أو ضرارأ وإلحاق ،رضىم إصابةو مقتل عن أسفر مما ،غرب سورية

محطات المياه قد تعرضت  العديد من أفادت التقارير الواردة بأنعالوة على ذلك، وخالل هذه الفترة نفسها.  يونيسفمنظمة ال كانت قد شيدتهامرافق تعليمية ب

 .لى المياه النظيفة والتعليمع صول مئات اآلالف من الناسحالغارات الجوية أو القصف، مما أعاق  جراءمرت ألضرار أو دُ 

 

 التمويل

ً كبيراً على الموارد الحالية،  بما في ذلك مخزونات الطوارئ. حتى اآلن، اعتمدت االستجابة الطارئة لتلبية االحتياجات اإلنسانية الملحة في شمال غرب سورية اعتمادا

ة عن األعمال مة االحتياجات الناشئة الناجتلبيج و ماالبر نطاق حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لتجديد المخزون وتوسيع  توجدلزيادة مستوى االستجابة أو الحفاظ عليه، 

يها إلمج المنتظمة في المناطق التي وصل االبر توسيع نطاق ، إما من خالل أنشطة طارئة محددة أو مستمرة الستجابةاجهود تعبئة تمويل  وال تزالية األخيرة. عدائال

  خالل األشهر الماضية. النازحينعدد كبير من 

وكان ( مخصص احتياطي لتعبئة تمويل إضافي لدعم االستجابة المستمرة في شمال غرب سورية. SCHFالسوري عبر الحدود * ) ل اإلنساني صندوق التمويأطلق 

تم تحديد و أثرة بالصراع. المناطق المتكان الهدف من هذا التخصيص هو تلبية االحتياجات األكثر إلحاحاً للنازحين حديثاً في إدلب وكذلك االحتياجات األكثر إلحاحاً لس

ً هذا المخصص مبدئيقيمة  ات: التنسيق والخدمات المشتركة، الصحة، الحماية، تنسيق المخيمات وإدارتها، المأوى ة قطاعلى ستع ةمليون دوالر مقسم 22.5بمبلغ  ا

ها. تم إغالق الدعوة لتقديم مقترحات تنفيذمراجعة المشاريع والتوصية ب ويهدف إلى إرشاد لي. هذا المبلغ دالةلصحيصحاح والنظافة االمواد غير الغذائية، المياه واإل /

رة وستتبع عن كثب مستمع ير اعملية اختيار المشال تزال شريكاً.  33 من قبلمشروعاً  45 تنفيذمليون دوالر ل 29 تبلغتلقي طلبات تمويل بعد آب/أغسطس  14في 

تمد القرار النهائي على جودة المقترحات ومدى توافقها مع استراتيجية التخصيص ومواءمتها مع االستراتيجيات تطور السياق لتلبية االحتياجات األكثر أهمية. يع

 هنا:من القطاعية للتخصيص. لمزيد من المعلومات، يمكن تنزيل ورقة استراتيجية التخصيص 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/launch-2019-2nd-reserve-allocation 

ً ا التي تهدف إلىالحتياجات والدور المركزي الذي يلعبه الصندوق في دعم التدخالت اإلنسانية للشركاء لالمستوى العالي  أدى إلى  لوصول إلى المستفيدين األكثر ضعفا

بعض الثغرات الحرجة في االستجابة  سدإلى التخصيص سبتمبر. يهدف هذا أيلول/مشاورات بشأن التخصيص القياسي الثاني للصندوق، والذي سيتم إطالقه في  عقد

من خاللها تقديم لصندوق وسيلة يمكن ل أفضللتحديد الرامية حول األولويات والمجاالت واألنشطة  اتستشمل المناقشو اإلنسانية الشاملة في شمال غرب سورية. 

                                                 
 الثانوي". نزوحباسم "ال مبعض األشخاص عدة مرات خالل هذه الفترة الزمنية، ويشار إليه نزح 1

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/launch-2019-2nd-reserve-allocation
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على الرغم وخصص غير كاٍف. ممنتصف المدة. ال يزال التمويل المتاح حالياً لهذا الأحداث العنف األخيرة في ة وتأثير حاليارئ الولطلحالة الدعم استعراضاً لالستجابة ا

 ستمرة، يلزم توفير المزيد من التمويل لتلبية االحتياجات األكثر أهمية في جميع القطاعات.من الجهود الم

مليار دوالر مطلوبة(، وفقاً لخدمة  3.32أصل مليون دوالر من  912٪ فقط )28 آب/أغسطس 22حتى  2019تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام تتجاوز نسبة م ل* 

 ال تزالتنسيق الشؤون اإلنسانية. نُشر تحليل لثغرات التمويل الحرجة لتحديد األولويات الحاسمة التي تحتاج إلى تمويل عاجل، في حين مكتب التابعة لالتتبع المالي 

واالستجابة  توسيع نطاق عملياتهم منكن الشركاء تم، لن يةالمانحالجهات بدون دعم وأسرع طريقة لصرف التمويل للشركاء.  هيالمشترك اإلنساني آليات الصندوق 

 لالحتياجات الجديدة والحالية.

 اإلنسانية االستجابة
عواقب إنسانية وخيمة على ما يقدر  وستكون له ،فاضعستإلى تفاقم االحتياجات اإلنسانية الحالية واال -الذي يدخل اآلن شهره الرابع  -يؤدي تصاعد العنف األخير 

الغذاء في مجاالت المساعدة ماليين شخص يعيشون في شمال غرب سورية. يستجيب المجتمع اإلنساني الحتياجات السكان المتضررين من خالل توفير  3بنحو 

من الوصول إلى المحتاجين اإلنسانية ستمر يمنع الجهات الفاعلة . ومع ذلك، فإن العنف المصحاحوالمأوى والصحة والتعليم والتغذية والحماية وخدمات المياه واإل

طر اخمل التي تتحمل أعباًء مفرطةاالستجابة اإلنسانية  قد تتعرضمع ازدياد االحتياجات اإلنسانية، وفي المناطق المتضررة مباشرة من النزاع بسبب الوضع األمني. 

 تصاعده. ت حدةة، ال سيما إذا استمر العنف أو زادجم

يحدد أعضاء  ، وفي الوقت نفسه،شمال غرب سوريةفي نسق االستجابة لحاالت الطوارئ، بتحديث خطة االستجابة يي ذ، القطاعاتالتنسيق بين الب الفريق المعنيقوم ي

(، الذي يقيم جميع المناطق في سورية ويشكل أساس بيانات MSNAأيضاً الثغرات في االستجابة. سيتم االنتهاء من تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات ) فريقال

ل نهاية آب/أغسطس، وستعكس النتائج االحتياجات الجديدة في شمال غرب سورية الستخدامها في تخطيط االستجابة. قبالتخطيط السنوي للمجتمع اإلنساني، 

كبر على الوالمجتمعا النازحينتتواصل الجهود الشاملة لالستجابة الحتياجات كل من و   .ات في االستجابة والتنسيق وتبادل المعلوماتثغر ت المضيفة، مع تركيز أ
 

  هاتنسيق المخيمات وإدارت 

 

 :االحتياجات

عملية نزوح في شمال  576.000تنسيق المخيمات وإدارتها بتتبع آب/أغسطس، قام قطاع  18إلى أيار/مايو  1في الفترة من  •

 قعموا فيحالة نزوح  20.184حالة نزوح في شهر آب/أغسطس. تم تسجيل  72.033غرب سورية. من بين هؤالء، تم تسجيل 

 .مواقع النازحين. هذه األرقام تشمل النزوح الثانوي خارجحالة نزوح  51.849بينما تم تسجيل  ،النازحين

 ستجابة:اال

كز استقبال في شمال غرب سورية حالياً  • في ثالثة مساحة وجد ت، بينما قصوىرين إلى طاقته الصفرداً. وصل مركز استقبال معرة م 2،991تستضيف أربعة مرا

كز استقبال أخرى في   ح إضافي.ناز 5.700لنحو  تكفيعزاز والباب أو األتاربمرا
  آب/أغسطس. 20تم توزيعها حتى  9.929خيمة، منها  12.497لتوزيع  قطاعلأعضاء ا خططأيار/مايو،  1اعتباراً من  •

 الثغرات والقيود:

 .صحاحتتطلب معظم المواقع أو التوسعات المنشأة حديثاً مساعدة متعددة القطاعات، وخاصة خدمات المياه واإل •

ً  ال يزال تحديد األراضي العامة المناسبة إلنشاء مواقع للنازحين واستئجارها على •  .المدى الطويل يمثل تحديا

 

 التعليم

 :االحتياجات

 فورية تعليم خدمات إلى بحاجة الجدد، النازحين بين من الدراسة، سن في طفل 150,000 أن إلى التعليم قطاع تقديرات تشير •

 الذاتي، التعلم وبرنامج ةالتعويضي والفصول التعويضي التعليم مثل الرسمي، غير التعليم على الحصول إمكانية تشمل

 .التعلم لوازم وتوفير الترفيهية، واألنشطة

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

 األطفال استيعاب لأج من داناال بناحية اتمخيمال مدارس في التعليم لتوفير مؤقتة تعليمية مساحات إلى حاجة وهناك

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

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

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

576.000 

 1 الفترة من حالة نزوح في

آب/أغسطس  18إلى أيار/مايو 

 بما في ذلك النزوح الثانوي

150,000 
 إلى بحاجة المدرسة سن في طفل

 فورية تعليم خدمات
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 .التعليم أنشطة تعليق إلى باألساس ذلك ويرجع ،إدلب في المستمرة العدائية باألعمال الدراسة سن في طفل 250,000 حوالي تأثر •

 :االستجابة

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

  .والدانا وإدلب مصرين ومعرة نبل وكفر دركوش نواحي في التعويضي والتعليم التعويضية والفصول

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 عبر 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 58 أن القطاع أُبلغ .تعليميةال مرافقال وتدمير األرواح في خسائر إلى يؤدي مما ،سورية غرب شمال في التعليمية المنشآت على اتالهجم تتواصل •

في النصف الثاني من تموز/يوليو، أسفرت و .حماة وشمال إدلب جنوب في أيار/مايو مطلع منذ والقصف الجوية لغاراتا جراء أخرى بطرق تأثرت أو تضررت

 أطفال. ثمانية إصابةبالغين وطفل واحد والهجمات على مدرستين عن مقتل شخصين 

ً  758و طفالً  12.741 حوالي على أثر مما واألمان، األمن إلى االفتقار بسبب التعليمية أنشطتهم تعليق عن التعليم قطاع أعضاء من 15 أبلغ •  معرة نواحي في معلما

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

ً  97,104 على النهائية اتختبار اال إلغاء أثر ،الشغور وجسر وأريحا النعمان ومعرة نبل وكفر ونخشي خان في • ً  تأثر ،إدلب محافظة وفي .ةمدرس 405 في طالبا  إجماال

 أعضاء يحاولو  .حزيران/يونيو إلى نيسان/أبريل نهاية من الفترة خالل النهائية هماختبارات إلغاء بسبب عشر الثاني إلى األول من الصفوف في طالب 400,000

ً  يبذلون كما واحد جانب من ستجابةاال قطاعال  .العام نهاية اتر ابتخا إلجراء الالزم لتمويلا لتدبير جهودا

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

 حزمة تقتصر وفس .سبتمبر/أيلول في الجديد الدراسي العام انطالق وقبل ،أغسطس/آب إلى حزيران/يونيو من ،الصيفية العطلة خالل ،اإلعاقة ذوو األطفال فيهم

 والمواد المدرسية والكتب طاقتها، تفوق لضغوط تتعرض تيال التعلم مساحات مشكلة لحل محمية تعليمية مساحات توفير على األولويات المحددة األنشطة

ً  تتطلب التي ،الحرجة الثغرة هذه سد ساعديسو  .المضيفة والمجتمعات المخيمات في المعلمين ورواتب ،التعليمية ً  تمويال  دعم في دوالر، مليون 4.7 درهق إضافيا

  .الرسمية المدارس عن نقطاعاال لخطر يتعرضون الذين أولئكو بالمدارس الملتحقين غير األطفال إحالة

 .ةبلقمال الستةاألشهر  خالل تعليم موظف 1,600و األخيرة اآلونة في نازح طفل 37,500 نحول واالجتماعية والنفسية التعليمية االحتياجات تلبية إلى األنشطة تهدف •

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

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

 

 الغذائي األمن

 :االحتياجات

 والوجبات (،لألكل الجاهزة ةغذائيال حصصال) 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،

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

 .تقييمها تميو  النازحة األسر تستقر

 الدعم قديمت :المضيفة والمجتمعات النازحين لدعم التالية الخيارات دراسة ينبغي ،األولية النزوح موجات أعقاب في •

 األغذية إنتاج ودعم الزراعي، اإلنتاج زيادة خالل من المتضررة واألسر المجتمعات إلى للحياة المنقذة العيش لسبل المناسب

 .فيها رجعة ال التي أو السلبية تكيفال آليات من الوقاية بهدف للدخل مدرة أنشطة إنشاء أو واستعادة اإلنتاجية، األصول وحماية صغير، نطاق على

  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

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

 أساسي بشكل تتكون جافة غذائية حصص هيو ،لألكل جاهزة غذائية حصص توزيع خالل من األول الخط استجابة تُنفذ مجهم.ابر تصميم رين، ويعيدون صم

 متعددة النقدية المنح وتوزيع ،مطبوخة وجبات قديموت ،الحاجة حسب كرروتُ  واحد أسبوع لمدة أشخاص خمسة من مكونة ةأسر  كفيت التي المعلبة األغذية من

ً  130و 120 بين تتراوح التي ،الطوارئ حاالت في األغراض  .الغذائية االحتياجات تغطية وتشمل ،أسرة لكل دوالرا

15.3  

 مليون دوالر
 المطلوب اإلضافي التمويل قيمة

الغذائية ساعدات الم لتقديم

األشهر  في ودعم سبل العيش

 الثالثة المقبلة
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حالة نزوح  20.184عملية نزوح في شمال غرب سورية، منها  72.033 وإدارتهاآب/أغسطس، سجل قطاع تنسيق المخيمات  18إلى تموز/يوليو  31 في الفترة من •

بالتنسيق مع قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها، قام قطاع األمن الغذائي بتنسيق و. مواقع النازحين خارجحالة نزوح  51.849بينما تم تسجيل  ،النازحين قعموا في

 حديثاً والموسعة حديثاً.المنشأة مواقع النازحين في استجابة المساعدات الغذائية 

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

كثر  تخزين تم لقد .المتزايدة اإلنسانية  أن كما .شخص 111,000 حوالي طعامإل كفيت يوه سورية، داخل مسبق بشكل لألكل جاهزة غذائية حصة 22,000 منأ

 .شخص 592,000 حوالي طعامإل كفيت لألكل جاهزة غذائية حصة 118,000 من يقرب ما يوفر وتركيا سورية من كل في المسبق التخزين

ً  107.750 بنحو يقدر ما تغطي النازحة لألسرحصة غذائية جاهزة لألكل  21.550 تقديم تم ،نيويو /حزيران 1 منذ •  .شخصا

 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

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

 .وحلب إدلب محافظتي في مستفيد 925,000 من

  :التاليةالطارئة  الغذائية المساعداتالقطاع اآلخرين تقديم  أعضاء واصل ،آب/أغسطس شهر في •

o  2.777إلى قام عضوان بتوزيع وجبات مطبوخة للوصول  ً   شخصا

o اً شخص 18.325 لمساعدة الطوارئ حاالت في األغراض متعددة نقدية منح بتوزيع ثالثة أعضاء قام  

o اً شخص 7.619 لمساعدة لألكل جاهزة غذائية صحص بتوزيعثالثة أعضاء  قام 

 .حرارية سعرة 1,900 إلى 1,550 من الغذائية للحصص التغذوية القيمة ستزداد فقط، 2019 أغسطس/وآب يوليو/تموز شهري في •

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

 .تركيبها في آب/أغسطسفي جسر الشغور ومن المتوقع مستمراً  الشمسية بالطاقة تعمل ري أنظمة 10ال يزال تجميع  الجيدة.

 :والقيود الثغرات

ً  للنازحين العاجلة الغذائية االحتياجات ةتلبيل األول الخط استجابة بعد •  األمن قطاع استراتيجية تتمثل ، بمن فيهم أولئك الذين نزحوا حديثاً من خان شيخون،حديثا

 ،مائقس أو عينية،) الوسائل أنسبب شهريةال غذائيةال الحصص توزيع خالل من الحياة على تحافظ التي ،األجل متوسطة الغذائية لالحتياجات االستجابة في الغذائي

 الغذائي األمن انعدام من تعاني التي األسر دعم سيتمو  .النازحة ألسرا منها تعاني التي الضعف نقاط تقييم مع ،أشهر ثالثةو  شهرين بين تتراوح لمدة (يةنقد أو

ً  ،منتظمة غذائية اتبمساعد   .الغذائي األمن لقطاع التوجيهية للمبادئ وفقا

 40.000حتاج ال وت. أسرة 50.000حوالي قطاع األمن الغذائي وسبل العيش  قائدة الوكالةقدرة تغطي نازح، ( أسرة 90.000شخص )حوالي  450.000من بين  •

 سرةأ 40.00مليون دوالر. ) 7.2تطلب تمويالً إضافياً قدره ي وهو األمر الذيز، ارم، دركوش وأرمناإلى مساعدات غذائية طارئة خاصة في مدينة إدلب، ح متبقيةالأسرة 

x 60  دوالرx 3  .)لمرة واحدة، مما يتطلب تمويالً إضافياً سبل العيش ( إلى دعم سرةأ 27.000)ما يقرب من  النازحين٪ من 30باإلضافة إلى ذلك، يحتاج وأشهر

 اتتقديم المساعدعملية دوالر(، ال سيما في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. وبالتالي، فإن الفجوة الكلية في  x 300ة ر أس 27.000مليون دوالر ) 8.1 قدره

 .مليون دوالر 15.3لغ حوالي الغذائية ودعم سبل المعيشة تب

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

 .المدخالت الزراعية إلى مرحلة التسويق

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

 

 الصحة

 :االحتياجات 

الخيام  ونيتقاسم م(، ومعظمهطاعمة )القأطأسرة قد وصلت إلى مخيمات  2.000أعضاء قطاع الصحة رؤية تدفق النازحين الجدد. تشير التقديرات إلى أن  يواصل •

( الستيعاب الوافدين الجدد الذين يحتاجون إلى اللطمانة)مخيم شهداء  أطفالناإنشاء مناطق / مخيمات إضافية جديدة في  جاريمع األقارب و/ أو األصدقاء. 

  .خدمات صحية إضافية

أسرة مما زاد الحاجة إلى خدمات األعضاء الذين يدعمون مركز كاهان تومان للرعاية الصحية األولية وزيادة خدمات  779لي في ريف حلب الجنوبي، وصلت حوا •

 التوعية المتنقلة.

كز رعاية صحية  10ينتهي في األسابيع المقبلة، ستكون هناك حاجة إلى دعم حاسم محدد لما ال يقل عن سالعديد من المانحين الذي يقدمه نظراً ألن التمويل  • مرا

  .رم وسرميناعزيزة وحول سلقين وح ةأولية في عفرين وعدة وحدات متنقلة في دير سما در 

 .محددة في جنوب حلب، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التقييمات مواقع نازحينإجراء تقييمات لالحتياجات في قيام األعضاء بعلى الرغم من  •

 :ستجابةاال
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، وقد تطلب تينمتنقل تينطبي ين( من خالل مركزين للرعاية الصحية األولية ووحدتطاع)الق أطمةاألعضاء القدرة على تغطية االحتياجات الصحية لمخيمات  لكيمت •

 .تمديد المخيم الجديد إنشاء خدمات متنقلة جديدة

ية وينقل اإلصابات من كفر نبل والمناطق المحيطة بها إلى أقرب المستشفيات، يعمل فريق اإلسعاف المدعوم من األعضاء في هزارين، حيث يقدم اإلسعافات األول •

 .بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية والشركاء المنفذين

 لمجتمعيةصحة االهدف من ذلك هو تعزيز قدرة فرق الومن العاملين في مجال صحة المجتمع في إدلب.  600يستهدف النفسية اإلسعافات األولية  علىبدأ تدريب  •

 .معرفة وجهتهافيما يتعلق بالخدمات النفسية وكيفية إحالة الحاالت و النازحيناالستجابة المناسبة للموجات الجديدة من  قديمعلى ت

أسابيع حتى منتصف  7لمدة  ياً جري هذه التدريبات أسبوعستُ و . بنجاح الكيميائية واالستجابة لها داخل سورية هجماتانتهى التدريب الثالث على االستعداد لل •

ً م 420سبتمبر وتستهدف أيلول/ ً طبي وظفا  .حتى اآلن 164. تم تدريب ا

كز غسيل الكلى حتى نهاية تغسيل الكلى  مستلزماتشحنة من وصلت  •  من خاللآب/أغسطس  22و 21في  2020فبراير شباط/كفي لتغطية احتياجات مرا

 .باب الهوى وباب السالمة يمعبر

كز  • ستقبل المرضى وتقدم الخدمات الكاملة لبرنامج السل )التشخيص والعالج والمتابعة(. تم إجراء جرد لعقاقير تعزاز وإدلب أالسل في مدينتي ج عالبدأت مرا

كز السل التي تم افتتاحها حديثاً   .السل ونقله إلى مرا

 :والقيود الثغرات

كز الموجودة  يوجدمركزاً لغسيل الكلى تقديم الخدمات دون تعليق أو إغالق المنشآت. ومع ذلك،  18يواصل  • تباين في عدد المرضى في كل مركز. تستقبل المرا

كبر، إدلب فيومركز ابن سينا  حفي شمال إدلب، مثل مركز باب الهوى ومركز الهداية في قا جدد من جنوب إدلب. ال زحينالنا موجات بسبب المرضى من عدداً أ

كز الجنوبيةو  .المناطق هذه في المستقر غيرنخفض بسبب الوضع األمني ي ،مثل معرة النعمان وكفر نبل ،من ناحية أخرى، بدأ عدد المرضى في المرا

 .والمجتمع اإلنساني بأكمله الذي يستجيب لحالة الطوارئ ةالصح وظفيالرعاية الصحية سالمة المدنيين والمرضى وم على مرافقتهدد الهجمات المستمرة  •

 

 ةتغذيال

 :االحتياجات

 إلغاء أو تعليق لىإ القطاع أعضاءمن  ستةوقد بادر . النعمان ومعرة شيخون خان وتحديداً ، إدلب جنوب في التغذية برامج تأثرت ،بسبب الوضع األمني  •

 .برامجهم

غذية بالفعل من خالل الخدمات الروتينية تمناطق شمال معرة النعمان وكذلك في شمال غرب إدلب حيث يتم توفير تدخالت ال إلىلوحظ تدفق النازحين  •

طفل دون سن الخامسة باإلضافة إلى األمهات الحوامل والمرضعات، تحتاج  20.000وفرق االستجابة السريعة. نظراً لزيادة عدد السكان بما ال يقل عن 

 .ة السريعة واإلمدادات إلى التوسع داخل وخارج مواقع النازحينفرق االستجاب

 :االستجابة

ً  80التغذية  قطاعاء أعض من ةخمسنشر  • أنشطة التغذية العالجية والوقائية للنازحين حديثاً من شمال حماة  قديم متخصصاً في مجال الصحة المجتمعية لتموظفا

قياس محيط منتصف العضد لألطفال دون سن فريق استجابة سريعة وعيادات متنقلة لتوفير  20واصل قطاع التغذية االستجابة من خالل ي .وجنوب إدلب

  .األطفال الصغاروإطعام الرضع  بشأنتوزيع اإلمدادات ورسائل و الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، 

ً  59و 6تتراوح أعمارهم بين  ىوفت ةفتا 4.256تم فحص  • من بين هؤالء، تم تحديد  .امرأة حامل ومرضعة باستخدام قياس محيط منتصف العضد 1,259و ،شهرا

 ،سوء التغذية الحاد المعتدلب ةامرأة حامل ومرضعة مصاب 81و ،طفالً يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل 97طفالً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، و 19

ً وأحيلوا  طفالً  512 حصلو ،بسكويت عالي الطاقة علىوامرأة حامل ومرضعة  الخامسةدون سن  طفالً  648 حصل .لتلقي العالج ةفق الصحياالمر  إلى جميعا

مكمالت المغذيات  على وامرأة حامل ومرضعة الخامسةطفالً دون سن  11.684 حصلو ،لعالج سوء التغذية دوز بالمبي علىشهراً  24و 6تتراوح أعمارهم بين 

أفضل ممارسات تغذية ورعاية  ية بشأنعوت على امرأة حامل ومرضعة 3.583 تتلقو أقراص المغذيات الدقيقة.  على امرأة حامل ومرضعة 648 حصلت .الدقيقة

 .الرضع

بسوء التغذية الحاد وإحالتهم / تزويدهم بالتعليم المناسب بدأ قطاع التغذية تقييماً سريعاً للتغذية بين األمهات واألطفال النازحين لتحديد األطفال المصابين  •

 .والتغذية

 :والقيود الثغرات

قوم قطاع التغذية بمراجعة أعداد ويالتغذية المناسبة في جنوب إدلب وشمال حماة.  استجابة توسيع نطاقالذي يعوق  الرئيسي الخطر هوال يزال الوضع األمني  •

لضمان توفير االحتياجات شدة تي تعاني من األمهات الحوامل والمرضعات في المجتمعات المضيفة / النازحة / المثقلة باألعباء الوالخامسة سن األطفال دون 

 .الموارد ةيخدمات كافية، مع مراعاة محدود
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 الحماية

 :االحتياجات

 النساء حياة يعرض ،بالمدنيين المأهولة المناطق في سيما ال ،سورية غرب شمال في الجوية والغارات القصف استمرار إن •

 على كبير بشكل ويؤثر ،ونتج عنه أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بمن فيهم األطفال للخطر والفتيان والفتيات والرجال

  .الصدمات من عالية مستويات ويسبب االجتماعي النفسي الرفاه

باإلضافة إلى ذلك، فإن احتمال حدوث أي هجوم واسع النطاق على إدلب ما زال يثير الخوف والرهبة بين المدنيين، ال سيما  •

 .بالنظر إلى عدم وجود وجهات واضحة محتملة والقيود غير المتوقعة على الحركة داخل إدلب وحلب

حريتهم في التنقل، وتؤدي عمليات النزوح المتعددة إلى تقيد السالمة واألمن ألن الشواغل المتعلقة بلى الخدمات األساسية عصول المدنيين ح انخفضت إمكانية •

خاذ قرارات يائسة ومحفوفة إلى اتالسكان ، يلجأ يةاإلجهاد، وتضر الغارات الجوية واالشتباكات بالبنية التحتية المدنية األساسية. مع استنفاد آليات التكيف المجتمع

والصدمات النفسية؛ أو االستغالل  جتماعينوع االالبالمخاطر. وهذا يزيد من تهديدات الحماية، مثل زيادة التعرض للموت واإلصابة واإلعاقة والعنف القائم على 

 .المسلحة فصائلط األطفال بالابتر اوعمالة األطفال والزواج المبكر و

يقة المساعدة اإلنسانية أمر بالغ األهمية. يتعين على جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بذل قصارى جهدها لضمان تقديم الخدمات بطر لذلك فإن توفير  •

بما في ذلك ة، حاليال اتالوصول المنصف واآلمن لألشخاص المستبعدين بانتظام من المساعدلتأكد من آمنة ويمكن الوصول إليها. يجب توفير ضمانات خاصة ل

مراعاة أولئك المعرضين للخطر. يجب على المنظمات اإلنسانية أن تعمل بإيجابية لمنع و، للمساعدة عن طريق التأكد من أن فرقهم تحدد المحتاجين بشدة

المدنية األحوال / فقدان وثائق  اإلنسانية المتعلقة بنقص اتاستغالل العاملين في المجال اإلنساني وتخفيف العقبات التي تحول دون الوصول إلى المساعد

  .والتمييز

يحتاج األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن  .تُظهر التقارير الواردة من الميدان مخاوف جدية بشأن الرفاه النفسي واالجتماعي لألطفال ومقدمي الرعاية •

 .لية محدودة للغاية باستثناء الترتيبات المخصصة وغير المستدامةالخدمات في هذا الصدد وفي الظروف الحاوال تزال ذويهم إلى رعاية مؤقتة آمنة. 

 أن أي ،35,000 بنحو يقدر مال سوى يكفي ال الحالي لمخزونا لكنو ،النسائية النظافة مستلزمات إلى اإلنجاب سن في وفتاة امرأة 125,000 من يقرب ما يحتاج •

 أساسية لوازم النسائية النظافة مستلزمات شملت .النسائية النظافة مستلزمات لىع صولحال إمكانية إلى تفتقر سوف ةنازح وفتاة امرأة 90,000 من يقرب ما

 هذه سدل أموال توفير يلزم .جيبال ومصابيح ،والغطاء ،النسائية الداخلية والمالبس ،الصحية فوطال مجموعات مثل ،اإلنجاب سن في والفتيات لنساءا حياةل ةنقذم

  .الفور على ثغرةال

كثر عرضة لخطر األذى واالستغالل أثناء هروبهن. •  كما لوحظ أن النساء والفتيات أ

خدمات الحماية المنقذة  مواصلة تقديمحديثاً واألشخاص المتأثرين في برامج الحماية الحالية. وهذا يتطلب تمويالً مستداماً ل النازحينهناك حاجة مستمرة لدمج  •

 لى النوع االجتماعي ومكافحة األلغام التي تلبي االحتياجات العاجلة والمتوسطة إلى الطويلة األجل.للحياة وحماية الطفل والعنف القائم ع

 :االستجابة

بسبب األعمال  األخيرة اآلونة في نزحوا الذين للمدنيين ةلطارئا االستجابة خدمات الحماية قطاع أعضاء من 10 قدم ،2019آب/أغسطس  19إلى  1 من الفترة في •

 .مستلزمات النظافة النسائية المستمرة، بما في ذلك اإلسعافات األولية النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ومعلومات حول الخدمات األخرى وتوزيعالعدائية 

 إدلب تيمحافظ في يةاحن 11 داخل قرية 21 في ةالمضيف اتالمجتمع في المتضررين شخاصواأل للنازحين حمايةال مجال في ةخدم 6.711 قطاعال أعضاء قدمو

  .(رجالً  1.901و ،امرأة 1,657و ،فتى 455و ،فتاة 1.575) اً شخص 5.588 إلى واووصل ،وحلب

حيل حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي وإحاالت فردية إلى خدمات أخرى، ال سيما الصحة. أُ في مجالي كما قدم أعضاء القطاع خدمات متخصصة  •

كثر من   ةتعلقتلك المإلى المجتمعات، وال سيما الموجهة طفالً إلى الخدمات المتخصصة في الفترة المشمولة بالتقرير. وصلت رسائل السالمة والوقاية  160أ

  .رجالً( 1.180امرأة، و 1.296، فتى 1.844فتاة،  1.850شخصاً ) 6.170 إلىباالنفصال األسري والعنف، 

( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، بهدف تعزيز آليات التكيف فتى 2.491فتاة و 2.449طفالً ) 4،940النفسي واالجتماعي واألنشطة الترويحية ل م الدعم يدتم تق •

هم في ظل قدرات رعاية أطفالحماية ومقدمي الرعاية لاآلباء واألمهات وتقوي مهارات  تربية األطفالالخاصة بهم وقدرتهم على الصمود. وبالمثل، فإن برامج 

 لوازملتقرير وسيتم توزيع الخالل الفترة المشمولة بالمراهقين والترفيه وازم اشحن جديدة تحتوي على مجموعات لإعادة عملية  أُجريت. مثقلة باألعباءمجتمعية 

  .همووتعافيهم ونمسهل أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي التي تهدف إلى استعادة رفاه األطفال تفي األيام القادمة. وسوف 

من خالل المساحات اآلمنة للنساء النوع من العنف  مكافحة هذاللعنف القائم على النوع االجتماعي تقديم خدمات متخصصة لقطاع الفرعي الواصل أعضاء  •

لعنف القائم على النوع االجتماعي للفرعي قطاع االوالفتيات وكذلك أنشطة الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي وتمكينهن. قدمت فرق التوعية في 

 .جلسات توعية واستشارات جماعية وفردية واإلسعافات األولية النفسية واإلحاالت

 :والقيود الثغرات

 12في النشط مع تعليق الخدمات بسبب النزاع  ومتنقلة ةثابت حماية ةخدم طاقن إغالق عن قطاعال ءعضاأ من خمسة أبلغ ،أغسطس/آب 21إلى  8 من الفترة في •

ً في إدلب وحلب )مع إمكانية يؤثر هذا التعليق على التنفيذ المباشر لتدخالت الحماية حيث يفقد األشخاص  .، أريحا، سراقب، جسر الشغور(رة النعمانموقعا

5.588 
 

في شخصاً تلقوا مساعدات 

مجال الحماية خالل شهر 

 ب/أغسطسآ
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إدارة الحاالت، بما في وحماية الطفل ينفذان الدعم النفسي االجتماعي قطاع شريكين في  التعليق اتضمن هذيوصول إلى خدمات الحماية في المواقع المذكورة. ال

؛ والخدمات المتخصصة وغير المتخصصة بالمتفجرات التلوث آثار ستقصاءالفرق التوعية التابعة التوعية بأخطار األلغام وو ،ذلك خدمات حماية الطفل المتخصصة

 .على النوع االجتماعي القائملعنف مكافحة ال

 .وحماة وحلب إدلب جنوب في الصراع عداتص بسبب البرامج إغالق / تعليق عن الفرعية اتقطاعوال الحماية قطاع أعضاء من 42 أبلغ ،أبريل/نيسان 29 منذ •

كز تشملالتي  متنقلةال توعيةال اتخدمو ثابتة خدمة طانقيشمل ذلك و   ،صحية ومرافق ،لألطفال ةمالئم أماكنو ،والفتيات للنساء آمنة مساحاتو ،مجتمعية مرا

 .بالمتفجرات التلوث آثار باستقصاء معنية وفرق بالمخاطر لتوعيةا تقدم متنقلة فرق إلى باإلضافة

على لمساعدة في تلبية احتياجات بقاء النازحين من االمنظمات اإلنسانية  حتى تتمكنيوصى المانحون بزيادة التمويل لجميع االحتياجات والخدمات األساسية  •

 .بسرعة في شمال وشمال غرب سوريةقيد الحياة 

 .ةحاليال الحماية خدمات تقديم في كبير اضطراب حدوث القطاع توقعي ،الغربي حلب ريف أو إدلب في العسكرية نشطةاأل بسبب النطاق واسع نزوح حدوث حالة في •

 القيادة قبل من المستمرة الدعوة خالل ومن .محدودة االستجابة نيجعال قد هدتوح الصراع نمط فإن الطوارئ، لمواجهة الالزمة والموارد القدرة وجود مع حتىو

 المدنيين بحماية التزاماتها وخاصة الدولي، اإلنساني القانون بموجب التزاماتهاب النزاع أطراف جميع تتقيد أن يجب ،األعضاء والدول ةالمانح الجهاتو اإلنسانية

  .المدنية التحتية والبنية

 اإلسعافات توفير تعوق التي التحديات عن باإلبالغ الحماية مجال في الفاعلة الجهات تقومو  .الحماية خدمات تقديم يعوق القطاعات متعددة استجابة وجود عدم •

 .النازحين احتياجات لتلبية أخرى أساسية بخدمات مصحوبة الخدمات هذه تكون ال عندما واإلحاالت واالجتماعي النفسي والدعم النفسية األولية

 أعمال إلجراء الوصول إمكانية إلى االفتقار أن كما .الخطرة اتالمتفجر ب المتعلقة التعقيدات من جديدة طبقة يةعدائال واألعمال للعنف الحالي التكثيف يضيف •

 األعمال تصعيد عن الناجمة ةالخطر  التفجيرات حوادث من الناجين عدد أن إلى التقديرات تشير ،ذلك على عالوةو .للخطر النازحين حياة يعرض األلغام وإزالة مسح

 .محدودة الفورية االستجابة خدمات توفير على القدرة أنو ،رتفعا قد العدائية

 

 الصحية والنظافة واإلصحاح المياه

 :االحتياجات

ها بما في ،النازحين في جميع المواقعتلبية احتياجات لصحاح والنظافة الصحية لمياه واإلا لفي مجامطلوب استجابة شاملة  •

 .المحلية المخيمات والمجتمعات

ً  استمرارب والنظافة صحاحاحتياجات المياه واإل تتزايد • لالستخدام الطلب على المياه  شمل ذلكيو زدياد عدد النازحين. ال نظرا

 ومستلزمات النظافة وجمع النفايات الصلبة والتخلص منها، والمراحيض المجتمعية، وإدارة الصرف الصحي، ،لمنزليا

  .البيدوناتو

في  ونقيمينازح  120,000غير الرسمية وإلى  النازحين مواقعنازح في المخيمات و 190,000خدمات وإمدادات المياه واإلصحاح الشاملة لما ال يقل عن  يلزم توفير •

  .المجتمعات المضيفة

 المناسب الوقت في االستجابة على تهماقدر  تعزيز لأج من القطاع لشركاء واإلدارية التقنية القدرات بناء إلى واضحة حاجة توجد ،والخدمات مداداتاإل إلى باإلضافة •

  .عليها المتفق لمعاييرا على الحفاظ مع

، وفي الوقت حلول متوسطة األجل يلزم توفير، ةكنهم األصليامأفي المائة على األقل من النازحين ال يعتزمون العودة إلى  61استناداً إلى المعلومات التي تفيد بأن  •

كثر استدامة  نفسه، تقديم  .المياه واإلصحاح والنظافة الصحيةفي مجال خدمات أ

 :االستجابة

كثر ويحصل. من شركاء القطاع 32من خالل  نازح 263,000إلى  الصحية اه واإلصحاح والنظافةالمي قطاع استجابة توصل •  مئات إلى وصلوا نازح 136,000 من أ

 ،المياه بالشاحنات من إضافية كمياتنقل  خالل من والنظافة صحاحالمياه واإل مجال فيمساعدة ال أشكال أحد على ةرسميالغير  النازحين مواقعو تمخيماال

 .الصحية النظافة لوازم ومجموعات المياه تنقية مواد وتوفير ،جمع النفايات الصلبة والتخلص منها وزيادة الجديدة،عية اوالمراحيض الجم

قيد اإلنشاء، ويجري تركيب خزانات المياه في المخيمات والمواقع غير الرسمية التي تستقبل النازحين. حصل عديدة مراحيض ومرافق استحمام مشتركة توجد  •

يقيمون داخل المجتمعات المضيفة على شكل من أشكال خدمات وإمدادات المياه واإلصحاح والنظافة، وخاصًة مواد تنقية المياه  نازح 120,000حوالي 

  .فةوالبيدونات ومستلزمات النظا

ً  األكثر الفئات إلى الوصول بهدف فيما بينهم القطاع أعضاء بعض يتعاون •   .والخدمات اإلمدادات لتقديم ضعفا

ً  .خصيص احتياطي للطوارئ لالستجابة لنسبة من االحتياجات الحالية، بالتعاون مع الصندوق اإلنساني السوري عبر الحدود، بإطالق تالقطاعيقوم  • الستمرار  نظرا

 .من خالل مقترحات الصندوق في اآلونة األخيرة حركة النازحين، تخطط مجموعة المياه والصرف الصحي لتغطية النازحين

 :والقيود الثغرات

 .بسبب االنتشار الجغرافي الواسع والحركة المستمرة للنازحين ،في توفير اإلمدادات والخدمات للنازحين على طرق النزوح ةمتمثل اتتحدي توجد •

263,000 
حصلوا على أحد أشكال شخص 

المساعدة في مجال المياه 

 واإلصحاح والنظافة الصحية
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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

www.unocha.org  

 .المخاوف األمنية بسببجنوب إدلب و حماة شمالفي عدة مواقع في  ةعلقال تزال العمليات م •

ً بحث ال يزال ال •  نقلالتي تشتد الحاجة إليها، مثل شراء مستلزمات النظافة، و  والنظافة صحاحعن موارد إضافية لتحسين إمدادات وخدمات المياه واإلمستمرا

 .جمع النفايات الصلبة والتخلص منها جهودودعم  القائمة، المراحيض وصيانةشاحنات، وبناء مراحيض جديدة، الب المياه

ً  األجل الطويلة إلى المتوسطة التدخالت على التركيز إلى حاجة توجد االستجابة، بدء على أشهر ثالثة مضي بعد • ً هذا ضروريوُيعد  .نيالنازح ارستقر ال نظرا في  61ألن  ا

 المائة على األقل من الناس ال يعتزمون العودة إلى أماكنهم األصلية في المستقبل القريب.

  .النازحون إليها وىأ التي الرسمية غير النازحين مواقعو المخيمات في سيما ال ية،حالال الصحية والنظافة واإلصحاح المياه لبرامج المقدم الدعم زيادةينبغي  •

مثل  ،ون لالعتماد على مصادر المياه غير اآلمنةضطرعدد كبير من األشخاص من نقص المياه، حيث ي معاناةشبكة مياه عن  29أسفرت األضرار التي لحقت ب  •

 .بار غير المحميةالخاص و/ أو المياه من اآلفي القطاع نقل المياه بالشاحنات من بائعي المياه 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب: 

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

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

 

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

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

