
الوضع العام
  حمایة المدنیین و الفئات األكثر ضعفا تظل واحدة من االھتمامات الرئیسیة للمجتمع اإلنساني . رصد الحمایة وتلبیة احتیاجات و التحدیات الرئیسیة التي یواجھھا الشركاء من القطاع . خالل الفترة المشمولة بالتقریر معظم 

المعابر الحدودیة في شمال شرق سوریا ظلت خاضعة للقیود واإلغالق وبالتالي إعاقة االستجابة اإلنسانیة. على الرغم من التحدیات التي یواجھھا مختلف الشركاء من قطاعات المیاه والصرف الصحي و الغذاء و الصحة 
فالحاجة مستمرة لتلبیة احتیاجات الناس . تقریبا قد تم مساعدة 700,000 مستفید بالغذاء من قبل الشركاء مقرھم بتركیا . تستمر زیادة سكان مخیمات النازحین داخلیا واآلن تصل  مخیمات النازحین داخلیا إلى 108تم 

تسجیلھا ، حیث ال تزال واحدة من التحدیات الرئیسیة والثغرات ھي إدارة المخیمات. لیس كل مخیم یلبي المعاییر بالذات اإلطعام من أكثر االحتیاجات التي لم تلب .
یستمر الصراع بین مختلف جماعات المعارضة المسلحة العدیدة وتم قطع  طرق الوصول الرئیسیة لھذه المناطق من داخل سوریا. قامت قوات الحكومة السوریة بحملة قصف مكثف على مدینة حلب الشرقیة التي تسیطر 
علیھا المعارضة ، مما أثار المزید من النزوح في ریف حلب و نحو تركیا ، لینخفض عدد السكان المقدر من 500,000 إلى 300,000. تقدمت القوات الحكومیة أیضا إلى حد كبیر على الشیخ نجار ، وعرقلت الطرق 
الرئیسیة المؤدیة الى مدینة حلب الشرقیة التي تسیطر علیھا المعارضة و قصف مكثف و قصف الطریق الوحید المتبقي ، عبر حندرات. كانت ھجمات المعارضة على مدینة حلب الغربیة أیضا لدیھا أثر إنساني سلبي ،، 

وقطع خطوط االمداد الى مدینة حلب الغربیة الذي تسبب في نقص في جمیع المواد ، وكذلك تشارك بعض الجماعات المعارضة المسلحة وقطع المیاه والكھرباء إلى كل من غرب و شرق مدینة حلب . وجماعات المعارضة 
المسلحة األخرى حاربت بشكل مكثف من أجل السیطرة على جنوب الحسكة ، وعرقلة طرق الوصول إلى تلك المنطقة . شنت قوات النظام السوري ھجوما في جبال القلمون في ریف دمشق ، مع استعادة السیطرة على  بلدة 

یبرود بنجاح.

نازح في 108 مخیم

n/a

أرقام اساسیة

ملیون 4,1 142,500

األشخاص المستھدفین والذین وصلت الیھم المساعدة

المحتاجین
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نسبة الذین تم الوصول الیھمأعداد النسمة

المستھدفین

عدد األشخاص المستھدفین

النازحین النازحین في المخیم األشخاص المحتاجین

تغطیة لتقییم لالحتیاجات االنسانیة المتكاملة في سوریا 

ملیون 7.5 - 5.5

710.5

تم الوصول 
الیھم

81.0

3345.1

2086.8

142.5

65.0

5544.0

3831.5

880.0

10%
ویستند الرقم على تقییم االحتیاجات االنسانیة المتكاملة في سوریا 
و التي تغطي 111 من أصل 173 دوائر فرعیة في ثماني       
ّقوا األشخاص المحتاجین حسب كل مجموعة     محافظات.وقد وث
 (الغذاء والمأوى والصحة والمیاه) في كل منطقة فرعیة. الرقم 

األدنى كان 5.5  ملیون وھو عدد األشخاص المحتاجین في 
مجموعة الغذاء  و 7.5 ملیون و ھو عدد مجموع األشخاص 
المحتاجین عبر أربعة قطاعات (الغذاء والمأوى والصحة     

والمیاه) على مستوى المناطق الفرعیة.                              
         

األرقام المذكورة أعاله ال تعكس جمیع األشخاص المحتاجین إلى 
الحمایة.

بناء على تقدیر التقییم لالحتیاجات االنسانیة المتكاملة في 
سوریا للنازحین في 111  مناطق فرعیة في ثماني 
محافظات, الرجاء االطالع على الخارطة في األسفل

الشھر

تزاید منذ كانون الثاني 2014

ملیونآالف

آذار 2014

آذار 2014

آذار 2014

n/a

4325.8

 .ثمانیة محافظات - حلب، الرقة، الحسكة، دیر الزور، إدلب، الالذقیة وحماة وحمص *
.خطة(سینا)ھي تقییم متعدد للقطاعات المشتركة في ثمانیة محافظات تغطي 111 منطقة فرعیة من شمال سوریا

آذار 2014

نیسان 2014

n/a

900.0

1700.0

5544.0
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تنسیق وادارة المخیمات

التعلیم

األمن الغذائي واسلوب 
المعیشة

الصحة

المأوى والمواد الغیر 
غذائیة

المیاه والصرف الصحي

نیسان 2014

األرقام غیر متوفرة

142.5
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ضمان التنسیق والتواصل الفعال بین المنظمات غیر الحكومیة وبین المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة لتعزیز التماسك في االستجابة اإلنسانیة لألزمة سوریا.

تعزیز حمایة البیئة في المجتمع والمستوى الوطني لمنع أو تخفیف االنتھاكات وتعزیز احترام حقوق اإلنسان الدولیة والقانون الدولي.

.ھذه األھداف االستراتیجیة ھي من خطة االستجابة القطاعات المشتركة أعدت للفترة من تموز 2014 - حزیران 2015 **

تعزیز قدرة استیعاب المجتمع المدني السوري، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة.

االستجابة

142,500

االحتیاجات األساسیة للتعلیم ھي إعادة تأھیل أماكن التعلم، وتوفیر مساحات جدیدة 
للتعلم؛ وتوفیر الكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة؛ ودعم للمعلمین.مستوى الضغط 

النفسي الذي یتعرض لھ األطفال والشباب بحاجة إلى أن یعالج في أنشطة تستجیب 
لذلك.

ومن المقرر تحسین مخیمات النازحین في حلب والرقة حسب المیثاق اإلنساني 
والمعاییر الدنیا في معاییر االستجابة اإلنسانیة. وسوف یفید ھذا النشاط أكثر من 

60،000 نازح یعیشون في 9 مخیمات داخلیا .

الخطة/التوقعات
ویتم جمع البیانات من مخیمات النازحین وجدول الخدمات. 

لمزید من المعلومات االتصال على منسق مجموعة ادارة وتنسیق المخیمات, ظاھر 
HAYOD@un.org :حیّو، البرید اإللكتروني

االحتیاجات االستجابة

عدد ونسبة من مواقع النزوح مع تقدیم تقاریر منتظمة ومراقبة الخدمات المتعددة 
القطاعات للدورة  المتفق علیھا

129,000
تم الوصول

األفراد المستھدفین

الثغرات
لدى قطاع التعلیم  ثغرات كبیرة في المعلومات والمعلومات الحالیة عن األنشطة 

عبر الحدود.و یبدو أن ھناك العدید من الجھات الفاعلة تقدم الخدمات غیرالذین ال 
یشاركون في مجموعة العمل.

زیادة فرص الحصول على التعلیم والتعلم بیئات آمنة لألطفال والشباب.

وتشمل عناصر التعلیم الرئیسیة استجابة لتوفیر أماكن آمنة للتعلم، وتوفیر الكتب 
المدرسیة والمواد التعلیمیة وتطویر ودعم المعلمین .

االحتیاجات

 عدد األفراد من األطفال و الیافعین والكادر التعلیمي الذین تم الوصول إلیھم لزیادة 
إمكانیة الوصول لتعلیم آمن و تحسین طرق التعلیم

81,000
تم الوصول

65,000
األفراد المستھدفین
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التعلیم

األھداف االستراتیجیة                            
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Maryanna.Schmuki @ savethechildren.org :لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال ب

یغطي قطاع  تنسیق وادارة المخیمات حوالي 108 مخیمات للنازحین تسعى لتوفیر التحدیثات الكافة في ھذه المخیمات من حیث المواقع، الوضع، عدد النازحین والخدمات.

تقدیم المساعدة اإلنسانیة إلنقاذ الحیاة للفئات األكثر ضعفا وفقا للمبادئ اإلنسانیة والمعاییر الدولیة.

دعم استئناف سبل العیش المستدامة واستعادة الخدمات االجتماعیة.

المناصرة مع الجھات الفاعلة الوطنیة والدولیة من أجل زیادة إمكانیة الوصول وحمایة المدنیین.

142,500
تم الوصول

142,500
األفراد المستھدفین

معظم المخیمات ال توفر المأوى الكافي للنازحین داخلیا، وكثیر من ھذه المآوي ھي 
مؤقتة، وال تلبي المیثاق اإلنساني والمعاییر الدنیا في االستجابة اإلنسانیة و أغلبھا 
بحاجة للتغییر. المیاه والصرف الصحي والمواد غیر الغذائیة ھو نشاط شعبي في 

مخیمات المشردین داخلیا بسبب توافر األموال. ومع ذلك، لم تلب الحاجة بسبب القیود 
األمنیة وعدم وجود إدارة سلیمة في مخیمات المشردین داخلیا. المساعدات الغذائیة 
فجوة في العدید من مخیمات النازحین، وعدد قلیل فقط من المنظمات الغیر حكومیة 

تقوم بتوزیع الطعام، مع وصول أقل لمخیمات حلب. رصد الوضع الصحي یمثل تحدیا 
ألن معظم المرافق الصحیة ال تقع داخل المخیمات. ومع ذلك، كانت بعض المنظمات 

الغیر حكومیة قادرة على توفیر المساعدة الطبیة في مخیمات النازحین. استطاعت 
منظمتین غیر حكومیتین بتوفیر فرق طبیة متنقلة إلى مخیمات النازحین بحلب. لم یكن 

لدى إدارة المخیم والتنسیق معلومات عن توافر الخدمات التعلیمیة للنازحین في حلب 
والرقة

تنسیق وإدارة المخیمات
تقدیر إجمالي عدد النازحین الذین یعیشون في مواقع النزوح (المخیمات ومخیم أقامھ 

مثال)

الخدمات المفقودة األھم في مخیمات النازحین ال تزال قدرة إدارة المخیمات حیث 
أن أكثر  الجھات الفاعلة  تغطي حاجة البقاء داخل المخیمات دون توفیر إدارة 

مناسبة.

الثغرات

وتنقسم تقدیم الخدمات في المخیمات داخلیا بین أعضاء المجموعات العاملة على أساس 
قدراتھا في شروط الوصول والخبرة، وتوافر التمویل ومخططات الطوارئ. استنادا إلى 
ھذه العوامل، كل مخیم لدیھ نقاط وصل في المجموعة العاملة  وھو یعتبر المالذ األخیر 

كمقدم خدمات.
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لیس من الممكن ذكر بالضبط عدد المستفیدین التي توصل إلیھا الشركاء بسبب البیانات 
المفقودة. وجرى تقییم ما یقرب من 39654 من سوء التغذیة في مناطق الرقة (تل 

االبیض)، الالذقیة، إدلب (بما في ذلك مخیمات عتمة، وتقوم صدیقة الكرامة) وحلب 
(بما في ذلك باب سالمة، ومخیمات جرابلس).

الثغرات
ناك ثغرات كبیرة في تقییم حالة التغذیة نظرا أجرت 3 وكاالت التقییم في المناطق مع 

وصول جیدة والتدخالت اإلنسانیة. ھناك ثغرات كبیرة في العالج المناسب من سوء 
 F-100 و F-75 :التغذیة الحاد الوخیم من خالل توفیر التدریب والعالجیة األطعمة

یحلب، جاھزة لالستخدام العالجي الغذائیة (األغذیة العالجیة) والجاھزة لالستعمال 
التكمیلیة الغذائیة (RUSF) من أجل ضمان عالج منتظم إلدارة سوء التغذیة. ھناك 

ثغرات كبیرة في توفیر المغذیات الدقیقة: مكمالت فیتامین (أ) لألطفال 6-59 شھرا من 
العمر؛ حمض الفولیك والحدید للنساء الحوامل. ھناك ثغرات كبیرة في دعم المرضعات 

مع الرضاعة الرضع وصغار األطفال وضمان استخدام الحد األدنى والمناسب من 
الصیغة.

الخطة/التوقعات

health.coordination.turkey @ gmail.com :لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال ب

n/a ضمان توافر األدویة والمستلزمات بسبب انھیار طرق اإلمداد وتدمیر المرافق 
الصحیة؛ تحتاج إلى إعادة منھجة برنامج التحصین الموسع من أجل منع انتشار 

األمراض المعدیة؛ تحتاج لدعم الخدمات الصحیة من خالل دعم البنیة التحتیة 
والموارد البشریة والتمكین االقتصادي؛ تعزیز الترصد واالستجابة لألمراض 

المتفشیة والصحة اإلنجابیة ورعایة األطفال  ال یزال أولویة. ھناك كما أن ھناك 
حاجة ملحة لضمان أن المرافق المتخصصة المعینة مجھزة ومدربة لعالج الحاالت 

وفقا لبروتوكوالت منظمة الصحة العالمیة

قدموا الشركاء خدمات الرعایة الصحیة األساسیة و / أو الثانویة ل2,086,842 الناس 
في جمیع أنحاء شمال سوریا (61 في المئة من الناس في حاجة). األعداد الكبیرة ھي 

بسبب حملة التطعیم التي نفذت 
من نھایة فبرایر تم تأكید 13 حالة فیروس شلل األطفال البري في شمال سوریا، عبر 

3 محافظات. الجولة السادسة من اللقاحات على وشك أن تبدأ.

األفراد المستھدفین

حملة التلقیح

1,423,000
تم الوصول

1,445,000

یرجى مالحظة أن ھذه األرقام تمثل البیانات التي أبلغت عنھا 8 وكاالت فقط. 
الفترة المشمولة بالتقریر ھو من دیسمبر 2013 لمزید من التفاصیل، یرجى 

info.syria @ foodsecuritycluster.net .:االتصال ب

البیئة األمنیة القاسیة والفقیرة ال تزال تعوق وصول المساعدات التسلیم. وتتركز 
المساعدة من الجھات الفاعلة القائمة في تركیا على إدلب وحلب على الرغم من 

العملیات من داخل سوریا التي تسعى للخدمة في مناطق أوسع. ال تزال ھناك 
ثغرات للمعلومات، ال سیما فیما یتعلق باألنشطة التي تقوم بھا المنظمات المحلیة.

ومن المتوقع أن تلقي 940،000 أسرة سالل غذائیة في نیسان (80,000 سلة من 
الجھات الفاعلة التي مقرھا تركیا، و 850،000 من دمشق)  . وھذا یعادل 4.56 
ملیون شخص یتم اعانتھم. ومن المتوقع أن یتلقى 130,000 فرد الخبز / الطحین 

، في حین أن1,200  أسرة ستتلقى القسائم.

الصحة
الجراحة والصدمات

معالجة االحتیاجات الملحة للسكان المتضررین من النزاع في سوریا وذلك: 
زیادة فرص الحصول على الغذاء (سالل الطعام والوجبات المطبوخة، والمواد الغذائیة المختلفة) 

دعم استثمارات سبل المعیشة (المدخالت الزراعیة، واألعالف الحیوانیة، والقسائم) 
توفیر شبكة أمان (الدقیق والخبز)

3,345,059 االحتیاجات
5,500,000

الثغرات

 حالیا معرفة حال الرضع وصغار األطفال ھي دون المستوى األمثل وھناك توزیع 
غیر منضبط لحلیب األطفال و ال یستخدم حلیب األطفال بأمان. تم تشخیص نوع 1 من 

نقص المغذیات الدقیقة في 51٪ من األطفال النازحین في تقییم واحد. ھناك حاجة 
لتحسین العناصر المغذیة لكل من النساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون الخمس 

سنوات لمنع أوجھ القصور والتقزم.  أفادت بعض الوكاالت االنتشار المنخفض من 
سوء التغذیة الحاد، وھناك حاجة أیضا لضمان تجھیز مرافق معینة ومدربین لعالج 

الحاالت وفقا لبروتوكوالت منظمة الصحة العالمیة.

رسم خرائط  لموارد وقدرات المرافق الصحیة، ونظام المعلومات الصحیة من أجل 
الرصد واالستجابة بشكل مناسب. ھناك ثغرات كبیرة في تقییم حالة التغذیة نظراأن 
3  وكاالت  فقط أجرت التقییم في المناطق ذات الوصول الجید والتدخالت اإلنسانیة

n/a
األفراد المستھدفین

ومن المقرر اجراء التدریبات في تغذیة الرضع وصغار األطفال والعالج من سوء 
التغذیة الحاد ولكن ھناك مشكلة لعدم وجود مدربین ناطقین بالعربیة. ومن المقرر 

اقتناء األغذیة العالجیة أیضا ولكن كانت ھناك صعوبات مع الجمارك. ومن المقرر 
إجراء تقییم واسع في جمیع المحافظات وسیتم تنفیذھا من أجل تحدید أدق لحالة 

التغذیة. وسوف یقاس الوزن بالنسبة للطول، وكذلك األمن الغذائي، ومعدل وفیات 
الرضع واألطفال وممارسات تغذیة األطفال الصغار.

30,924
تم الوصول

882,771

تم الوصول االحتیاجات

الثغرات
الصحة اإلنجابیة

444,523

األفراد المستھدفین

األفراد المستھدفین

االستجابة
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توفیر خدمات الرعایة الصحیة األولیة والثانویة حیثما كان ذلك ممكنا. استجابة كافیة لألوبئة من خالل التحقیق في الوقت المناسب واالستجابة المنسقة: جولة شلل األطفال 6 لتبدأ 
بنھایة مایو. االنتھاء من تقییم القدرات لمحتویات المرافق الصحیة, مع األولویة للتنفیذ. استعراض وتدریب لألعضاء الجدد والحالیین لإلستفھامات الثالثة.
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الغذاء
االحتیاجات االستجابة

لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال 
health.coordination.turkey@gmail.com:ب

الخطة/التوقعات

األمن الغذائي وأسلوب المعیشة

االستجابة
ضمان الحصول على الغذاء (األساسیة والمواد الغذائیة الطازجة) ومواد الطبخ لما 

یقدر لنحو 5.5 مالیین شخص الذین یعانون من انعدام األمن الغذائي وھي األولویة 
األساسیة. زیادة توافر سبل العیش ھي األولویة الرئیسیة الثانیة نظرا لطبیعة 

الصراع الذي طال أمده وأھمیة دعم االقتصاد المحلي لتجنب االعتماد على المعونة.

وقد تم توصیل إلى ما یقرب من 3.3 ملیون شخص مع سالل غذائیة ووجبات مطبوخة 
ومواد غذائیة أخرى في 8 محافظات في الشمال  تم توزیعھا من قبل SINA . تم 

تغطیة من العدد المذكور تقریبا 700,000 شخص استطاعت أن توصل إلیھ الجھات 
الفاعلة التي مقرھا تركیا. أم بالنسبة  لبرنامج األغذیة العالمي التابع لألمم المتحدة 

استطاع الوصول الى ما یقارب  2.6 ملیون شخص في 8 المحافظات  داخل 
سوریا.تلقت أكثر من 2،300 أسرة (16،200 مستفید) كدعم سبل العیش التي 

تتضمن توزیع المدخالت الزراعیة واألعالف الحیوانیة في محافظة حلب.
عدد المستفیدین الذین یتلقون مدخالت سبل العیش  (الزراعة والثروة الحیوانیة / أو 

غیرھا من المدخالت)

85,183
reached

نسبة األفراد الذین یحصلون على 2100 سعرة حراریة في الیوم بصورة شھریة 
كنتیجة لتقدیم مساعدة أكبر من أو تساوي 1500 سعرة حراریة في الیوم

reached

األفراد المستھدفین

61%

98%

4%



الحمایة وحمایة الطفل

تدابیر لمنع المزید من النزوح و تطویر نظام اإلنذار المبكر واالستجابة عند حدوث 
النزوح.ھناك حاجة لبناء القدرات لتمكین المنظمات غیر الحكومیة لتوسیع نطاق 
أنشطة الحمایة واالستجابة لقضایا مثل األطفال المسلحین، والزواج المبكر.ومن 
الھام إنشاء نظام لجنة مخیم متوازنة بین الجنسین في مخیمات النازحین لضمان 

حقوق النازحین داخلیا.

معالجة األولویات الرئیسیة من خالل الوقایة والمناصرة المراقبة واإلبالغ عن تجنید األطفال في الجماعات المسلحة؛ اإلجراءات المتعلقة 
باأللغام / 

المتفجرات من مخلفات الحرب، أخطر أشكال عمالة األطفال؛ التصدي للعنف القائم 
على نوع الجنس.

Diane.Paul@rescue.org :لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال ب

اللوجیستیات

المیاه والصرف الصحي
عدد السكان الذین یحصلون على میاه صالحة للشرب  (إمدادات میاه مستدامة) ضمان المساواة في الحصول على خدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة من أجل منع انتشار األمراض المعدیة في المخیمات ومراكز المجتمع المحلي والمجتمعات 

المضیفة.

530,000 االحتیاجات تم الوصولاالستجابة
 إمدادات المیاه مستمرة على مدى  530,000 شخص مع نقل المیاه بشاحنات 
الطوارئ التي تصل إلى 123,000 شخص في وقت واحد. تم توفیر إمكانیة 
الوصول إلى مرافق الصرف الصحي إلى 51,000 مع مجموعة من مستلزمات 
النظافة  لمرة واحدة و  استفاد من أالتوزیع أكثر من 352,000من األفراد. في 
الوقت نفسھ، وصلت خدمة جمع القمامة وإدارة النفایات داخل المخیمات وخارجھا 
لنحو 1.5 ملیون شخص.

581,000
األفراد المستھدفین

عدد األشخاص الذین لدیھم وصول للماء

42,000
تم الوصول

الخطة/التوقعات
مواصلة تقدیم الخدمات في المخیمات والمراكز المجتمعیة (للنازحین وتوفیر 

الموارد الناقصة المسموح بھا)، مع تعزیز توفیر الخدمات العامة والمیاه والصرف 
الصحي بالتعاون مع المجالس المحلیة / المیاه.

 4W البیانات المستخدمة في ھذا التقریر ھو من قطاع المیاه والصرف الصحي
اإلبالغ عن الفترة ما بین كانون الثاني - شباط 2014 ال یزال ھناك تحدیا في 

الوصول إلى بعض المناطق األكثر تضررا، وبالتالي فإن األرقام المبلغ عنھا ھنا 
یمكن أن یكون أقل من العدد الفعلي للمستفیدین الذین تم الوصول إلیھم. لمزید من 

 @ wash.coordination.turkey :التفاصیل، یرجى االتصال ب
gmail.com

االحتیاجاتاالستجابةالثغرات

االستجابة  للصدمات النفسیة؛ منع /االستجابة على العنف القائم على نوع الجنس، وانتھاكات ضد األطفال بعنوان (التوظیف / عمالة األطفال، والزواج المبكر)؛ إنشاء تتبع األسرة؛ االنخراط في مجال المناصرة, الھجمات العشوائیة والھجمات على 
المدارس والمستشفیات؛ االعتقال التعسفي واالحتجاز والتعذیب واإلعدام بإجراءات موجزة.

60,000
األفراد المستھدفین

األفراد المستھدفین الثغرات الخطة/التوقعات
نظرا لعدم االستقرار المستمر في شمال سوریا، ال تزال بعض المواقع  یتعذر 

الوصول إلیھا، وبالتالي ال یمكن التقییم والخدمة.
تخطیط وتقییم االحتیاجات لبدء توزیع مجموعات لمواد غیر غذائیة في الصیف.

Dave.Wemyss@rescue.org :لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال ب

النازحین وكذلك في المخیمات. االحتیاجات الرئیسیة ھي الحصول على میاه 
الشرب، وتوفیر خدمات الصرف الصحي، فضال عن إدارة النفایات التي یتم إنتاجھا 
في المخیمات ومراكز جمع وتنظیف المجتمعات.

الثغرات
عدم الوصول إلى بعض المناطق األكثر تضررا والوضع ال یمكن التنبؤ بھ من 

المعابر الحدودیة وال یزال یشكل تحدیا لتدخالت المیاه والصرف الصحي. نظرا 
لمحدودیة الوصول إلى دیر الزور، بعض الشركاء حولوا األنشطة إلى مناطق أكثر 

سھولة في المحافظات المجاورة. ھذا یبرز الثغرات في تقدیم خدمات المیاه 
والصرف الصحي في دیر الزور، و ھذه المحافظة تعتبر مصدر قلق خاص حیث 
تم تسجیل أعلى نسبة شلل األطفال وعدد الحاالت المعروضة لوكالة فرانس برس. 
وكاالت المیاه والصرف الصحي وزیادة جھودھا في حلب وإدلب بسبب اشتباكات 

عنیفة تسبب نزوح كبیرفي المناطق الریفیة أو المنشأة حدیثا في المخیمات. تم وضع 
عالمة  من الجھات الفاعلة المیاه والصرف الصحي في محاولة لمساعدة المخیمات 
تشكیل حدیثا؛ ویجري تقدیم خدمات المیاه والصرف الصحي لم تكتمل / الحزمة في 

بعض الحاالت لھذا السبب.

المأوى والمواد الغیر غذائیة
المأوى/المواد الغیر غذائیة إجراء تقییمات خالل السكان النازحین، وتوفیر الخدمة من خالل الشركاء والمناصرة لتنفیذ عبور الحدود 

171,000
تم الوصول االحتیاجات n/aاالستجابة ویواصل القطاع التقییمات وتوفیر مستلزمات الشتاء والمواد غیر الغذائیة إلى 

السكان المشردین في المخیمات والمناطق الریفیة في شمال سوریا التي بحاجة الى 
عبر الحدود. 

سیستمر ھذا القطاع  بتوفیر وتجدید المالجئ في المخیمات والمناطق الریفیة.

على الرغم من القیود الشدیدة لمسألة الوصول كانوا قادرین على تقییم وتقدیم المساعدة 
إلى  مستفید 170,470 من المواد غیر الغذائیة  

المأوى / المواد غیر الغذایةتم توزیع الخیام وتجدید ل7,232 مستفید مأوى والتقییمات جاریة.

7,232
تم الوصول

n/a
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التحدیات
طبیعة متقطعة و غیر منتظمة من إغالق الحدود في كال الجانبین .

االزدحام في المعابر الحدودیة التي أنشأتھا البضائع وشحنات المساعدات والشحنات التجاریة - یتم إرسال كمیة كبیرة من البضائع التجاریة و  إرسال البضائع التجاریة و المساعدات اإلنسانیة إلى سوریا من جنوب تركیا. ھذه بمثابة المنافسین عندما تشكل طوابیر 
الحدود. في بعض األحیان ھذا یؤدي إلى تضخم األسعار .

إجراء إعادة الشحن في نقاط الحدود - ال یسمح للشاحنات التركیة بالدخول إلى سوریا ، وبالتالي إعادة الشحن الى الشاحنات السوریة التي نفذت في النقاط الحدودیة ، مما أدى إلى ابطاء السرعة عموما .
انعدام األمن في شمال سوریا - ال معلومات واضحة وموثوق بھا متاحة بشأن المخاطر األمنیة في الطرق مما أدى إلى عدم وجود رغبة نقل على أداء عقود النقل ، وأقساط المخاطر و عدم القدرة على التخطیط للشحنات في الوقت المناسب . خیارات التخزین المسبق 

في شمال سوریا تقتصر على المنظمات و القدرة على إدارة / استیعاب مخاطر األسھم محدودة .

لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال ب:

91%

70%


