
الجمهورية العربية السورية
األزمة اإلنسانية في سورية

حتى ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٨

ال يزال التأثير اإلنساين لألزمة السورية عميقاً وبعيد المدى، حيث يتعرض السكان لمخاطر كبيرة 

تتعلق بالحماية. وبحسب ما ورد يف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام ٢٠١٨، يحتاج 

حوايل ١٣٫١ مليون شخص إىل مساعدات إنسانية، من بينهم ٥٫٦ مليون شخص يف حاجة ماسة 

كم مواطن الضعف الناجمة عن التعرض لألعمال العدائية، ومحدودية  للمساعدة بسبب ترا

الحصول على السلع والخدمات األساسية، باإلضافة إىل النزوح الجماعي، الذي يتضرر منه 

السكان عدة مرات يف كثير من األحيان. وُتضاف حاالت النزوح الجماعي الجديدة هذه إىل حاالت 

النزوح المطول وكذلك تدهور آليات التكيف والصمود يف سورية. وخالل األشهر األربعة األوىل من 

كم األزمات عن  هذا العام، ازداد تدهور الوضع اإلنساين لكثير من المدنيين يف سورية، وأسفر ترا

نزوح جماعي واحتياجات حادة يف مناطق متعددة من البالد، ال سيما يف شمال غرب سورية 

بما أن االحتياجات اإلنسانية ال تزال مذهلة من حيث نطاقها وشدتها وتعقيدها، فال 
يمكن ألي قدر من المساعدة اإلنسانية وخدمات الحماية أن تعّوض غياب الحل 

السياسي.

على هذه الخلفية، فإن األوضاع العامة المالئمة للعودة الطوعية اآلمنة والكريمة 
والمستدامة ليست متوفرة بعد يف سورية، وهناك حاجة ذات أهمية قصوى إىل 
استجابة متسقة الحتياجات النازحين والعائدين على أساس المبادئ اإلنسانية 

ومبادئ الحماية.

مع اإلبالغ عن ثالثة عمليات نزوح جديدة لكل شخص عاد بشكل عفوي، شهدت 
األشهر الثالثة األوىل من عام ٢٠١٨ بعض أعلى مستويات النزوح منذ بداية األزمة 

السورية. ولقد قاربت القدرة االستيعابية الستضافة النازحين الجدد يف مناطق 
الوصول، مثل إدلب، على النفاد، وتعمل مواقع النازحين يف محافظة إدلب بحوايل 

أربعة أضعاف قدرتها.

االحتياجات الرئيسية

الرسائل الرئيسية

١ من كل ٣

٨٫٢ مليون٢٫٣ مليون
شخص فروا من البالد وتم 

تسجيلهم كالجئين، معظمهم

يف البلدان المجاورة

٥٫٦ مليون
شخص فروا من البالد وتم 

تسجيلهم كالجئين، معظمهم

يف البلدان المجاورة

١٩٢ خالل عام ٢٠١٧،
أبلغت منظمة الصحة

العالمية عن 

في 

١٣٫١ مليون
شخص بحاجة للمساعدة

اإلنسانية

وعفرين والغوطة الشرقية، األمر الذي يتطلب من الجهات الفاعلة اإلنسانية توسيع نطاق 

استجابتها. ويف الوقت نفسه، تتواصل عودة النازحين التلقائية الواسعة النطاق إىل مدينتي الرقة 

ودير الزور، على الرغم من المخاطر الهائلة الناجمة عن التلوث بالمتفجرات الخطرة. وعلى خلفية 

هذه االحتياجات المتزايدة، ورغم التحديات المستمرة المتعلقة بإمكانية الوصول والقدرات 

التشغيلية ومستويات التمويل، تواصل الجهات الفاعلة يف المجال اإلنساين إعطاء األولوية لتقديم 

المساعدة وتوفير الخدمات لألشخاص الذين يواجهون االحتياجات األكثر شدة. وحتى ٢٣ 

نيسان/أبريل ٢٠١٨، لم يتجاوز تمويل االستجابة اإلنسانية ٢٢٫٨٪ (حسب بيانات التمويل الذي 

تم إبالغها إىل خدمة التتبع المايل)، وقد أبلغت منظمات إنسانية عديدة عن سرعة نفاد 

المخزونات وتعطل خطوط اإلمداد يف غياب التمويل المطلوب.

يجب أن تظل اعتبارات ومبادئ الحماية أساسية يف االستجابة اإلنسانية، ويجب دعم 
الجهات الفاعلة التي تقدم خدمات الحماية يف جميع أنحاء سورية، باإلضافة إىل رفع 

القيود المفروضة على الوصول وغيرها من القيود التشغيلية.

إن التمويل اإلنساين الذي يمكن التنبؤ به والمقدم يف الوقت المناسب أمر أساسي 
لقدرة الشركاء يف المجال اإلنساين على الوصول إىل أولئك الذين يواجهون أشد 

االحتياجات حدة، ويعد الدعم المايل المدفوع مقدماً من جانب الدول األعضاء أمراً 
حاسماً يف القدرة على توسيع نطاق العمل اإلنساين المنسق والقائم على المبادئ.

حيث أن الوجود اإلنساين وإمكانية إيصال المساعدات ونطاق الوصول إىل المحتاجين ال 
يزال يواجه عقبات غير عادية، فإن االستخدام المتسق والمتكامل لجميع طرق 

االستجابة المتاحة سيظل ضرورياً لضمان تنفيذ استجابة فعالة وآمنة ويف الوقت 
المناسب لألشخاص الذين يواجهون االحتياجات األكثر شدة.

ال يزال التحليل الدقيق والمستقل لالحتياجات اإلنسانية ومنحها األولوية أمراً أساسياً 
لضمان توجيه الموارد المحدودة لمساعدة أولئك الذين يواجهون االحتياجات األكثر 

شدة، أينما كانوا.

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبوالً رسمياً من جانب األمم المتحدة.
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*  يستند عدد األشخاص يف المواقع المحاصرة إىل تقديرات األمم المتحدة يف ٢٨ شباط/فبراير، كما هو موضح يف تقرير األمين العام إىل مجلس األمن الدويل الذي يغطي الفترة من ١ إىل ٢٨ شباط/فبراير. ويشمل هذا العدد األشخاص الذين يعيشون يف الغوطة 
الشرقية، التي طرأت بها فيما بعد تغييرات كبيرة على مناطق السيطرة وحاالت النزوح.

٦٫٦ مليون
نازح داخل البالد، من

بينهم ٢٫٩ مليون حالة نزوح

تم تسجيلها يف عام ٢٠١٧ 

مدارس لحقت بها أضرار أو

ُدمرت

 ٨٤٠,٠٠٠

٥٫٣ مليون

نازح (وبعض الالجئين) عادوا 

من تلقاء أنفسهم إىل مناطق

إقامتهم األصلية يف عام ٢٠١٧

٪٣٥
من األسر تعتمد على مصادر

المياه غير اآلمنة لتلبية

احتياجاتها من المياه

٪٦٩٪٨٣
من المجتمعات التي تم

تقييمها أبلغت عن الوثائق

المدنية كمصدر قلق، كما أبلغ
ً ٣١٪ أنها إما شائعة أو شائعة جدا

من المجتمعات التي تم 

تقييمها، تم اإلبالغ عن الزواج

المبكر كمصدر قلق

شخص يعيشون يف

مراكز  إيواء غير مالئمة

٦٫٣ مليون
شخص يعانون من انعدام

األمن الغذايئ، و٤ ماليين

آخرين معرضون لخطر انعدام

األمن الغذايئ

أكثر من ٩٦٠

حالة تجنيد و / أو استخدام

فتيان وفتيات أثناء النزاع تم

تسجيلها خالل عام ٢٠١٧.

حادثة أمنية أثرت على المرافق

الصحية، بما يف ذلك ٧٣ هجوماً 

على المرافق الصحية، بزيادة

قدرها ٤٢٪ عن عام ٢٠١٦.

شخص يف المناطق التي يصعب الوصول 

إليها، بما يف ذلك المواقع المطوقة عسكرياً 

وما يقرب من ٤١٣,٩٢٠ شخصاً يف 

المواقع المحاصرة*



كماً يف األزمات، مما أسفر عن ارتفاع  خالل األشهر القليلة األوىل من عام ٢٠١٨، شهدت سورية ترا

مستويات الوفاة واإلصابة بين المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي، وتفاقم 

الوضع اإلنساين الرهيب الذي يتسم بالفعل بانتشار االحتياجات الحادة على نطاق واسع. وخالل 

الفترة من ١٥ كانون األول/ديسمبر ٢٠١٧ إىل ١٠ شباط/فبراير، تم اإلبالغ عن حوايل ٣٨٤,٧٤٤ حالة 

نزوح يف شمال غرب سورية بعد القتال الضاري بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة 

من غير الدول (NSAGs). ويف الوقت نفسه، أسفر الهجوم الذي شنته القوات المسلحة التركية 

وفصائل الجيش السوري الحر المتحالفة معها عن نزوح ما يقدر بنحو ١٣٧,٠٠٠ شخص من منطقة 

عفرين، وتوجه معظمهم إىل مناطق أخرى يف محافظة حلب. ويف الغوطة الشرقية، أدى تصعيد 

العمليات العدائية يف األشهر الثالثة األوىل من العام إىل تزايد اإلصابات والوفيات بين المدنيين، 

بينما ساهم توغل قوات الحكومة السورية منذ شهر آذار/مارس يف إحداث نزوح جماعي. وحتى ١١ 

نيسان/أبريل، تشير التقديرات إىل فرار ١٥١,٠٠٠ شخص، من بينهم ٩٢,١٦٥ شخصاً مروا عبر 

مواقع النازحين يف ريف دمشق، ومن المقدر أن ٤٦,٥٢٧ منهم يقيمون يف مواقع النازحين. 

كثر من ٣,٠٠٠  وباإلضافة إىل ذلك، نزح حوايل ٥٥,٨٣٠ شخصاً إىل شمال غرب سورية، من بينهم أ

شخص توجهوا إىل ريف حلب الشمايل.

باإلضافة إىل أزمات النزوح هذه، ال يزال التلوث بالمتفجرات الخطرة الواسع النطاق يف مدينة الرقة 

يعرقل قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية على االستجابة ألكثر من ١٠٠,٠٠٠ شخص تشير التقديرات 

كتوبر ٢٠١٧ إىل آذار/مارس ٢٠١٨. ويف  إىل عودتهم إىل مدينة الرقة خالل الفترة من تشرين األول/أ

نفس الوقت نفسه، يقدم الشركاء يف المجال اإلنساين مساعدات حيوية إىل نحو ٩٤,٠٠٠ شخص يف 

مواقع النازحين يف شمال شرق سورية، من دونها كان الكثيرون منهم سيضطرون إىل العودة إىل 

مدينة الرقة يف ظروف غير آمنة. كما ال تزال دير الزور تشهد تحركات سكانية كبيرة بسبب األعمال 

القتالية والعودة التلقائية. ويف جنوب سورية، ال يزال المجتمع اإلنساين يشعر بالقلق إزاء التأثير 

المحتمل للتصاعد الكبير يف األعمال العدائية على السكان المدنيين خالل عام ٢٠١٨. ولدعم 

كز، طور الشركاء يف المجال  التأهب واالستجابة لهذه التطورات االستثنائية، بما يف ذلك عبر المرا

اإلنساين خطط تأهب واستجابة متعددة ومخصصة لكل منطقة على حدة بهدف تيسير التنسيق 

والتعاون المعززين. وهذا يدعم توسيع نطاق االستجابة، ويساعد أيضاً على تعزيز التكامل بين 

طرق االستجابة وتقديم تحليل مشترك للمخاطر من أجل دعم العمل اإلنساين القائم على المبادئ.

تراكم األزمات

النقاط الساخنة الرئيسية في سورية: جهود التأهب واالستجابة*

مشكلة كارثية 
مشكلة حرجة
مشكلة حادة
مشكلة كبيرة

مشكلة معتدلة
مشكلة بسيطة
خطة االستجابة

منطقة تديرها
قوة األمم المتحدة

لمراقبة فض االشتباك
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* يتم وضع خطط استجابة مخصصة لكل منطقة على حدة يف إطار المعايير المالية التي أنشئت لدعم  االستجابة اإلنسانية يف سوريا لعام ٢٠١٨، ويف الوقت نفسه يتم تصميم االستجابة - عادة ما تكون األنشطة المنقذة للحياة – خصيصاً لحالة أو منطقة معينة لفترة 
زمنية محدودة.

الحسكة

دير الزور

حلبالرقة

حماه

حمص

ريف دمشق

السويداء
درعا

دمشق
القنيطرة

إدلب

الالذقية

طرطوس

الحسكة

دير الزور

حلبالرقة

حماه

حمص

ريف دمشق

السويداء
درعا

دمشق
القنيطرة

إدلب

الالذقية

طرطوس

خطة االستجابة لحاالت الطوارئ 
في شمال شرق سورية:

من المتوقع أن يعود حوايل ١٢٠,٠٠٠ 
شخص إىل مدينة الرقة بحلول 

منتصف العام وسيحتاجون إىل 
مساعدة منقذة للحياة وزيادة القدرة 
على الصمود وفرص كسب العيش 
باإلضافة إىل إمكانية الحصول على 

الخدمات األساسية.

خطة التأهب للنزوح إلى شمال غرب سورية:
مطلوب دعم فوري لتلبية احتياجات النازحين 

من أجزاء أخرى من سورية، ال سيما الغوطة 
الشرقية، بعد االتفاقات المحلية التي تم 

التوصل إليها بين الحكومة السورية 
والجماعات المسلحة من غير الدول، 

والمطلوب حالياً تقديم المساعدة إىل حوايل 
٦٠،٣٩٧ شخص (حتى ١٢ نيسان/أبريل) 

نزحوا إىل شمال غرب سورية. هناك حاجة إىل 
١٠٠ مليون دوالر لالستجابة لالحتياجات 

العاجلة اعتباراً من نيسان/أبريل ٢٠١٨.

خطة الطوارئ في جنوب سورية:
قد ينزح ما يقرب من ٤٠,٠٠٠ شخص 

كل ثالثة أشهر أو ٨٠,٠٠٠ شخص يف 
غضون أربعة أشهر من جراء التصعيد 

المحتمل يف األعمال العدائية يف 
جنوب سورية خالل األشهر المقبلة.

خطة العمليات في
شمال غرب سورية:

قد يتأثر ما يقرب من ٧٠٠,٠٠٠ 
شخص باألعمال العدائية 

المستمرة، بما يف ذلك القتال 
الدائر بين قوات الحكومة السورية 

والجماعات المسلحة من غير 
الدول، وموجات النزوح الكبيرة 

ذات الصلة يف شمال غرب 
سورية، التي تؤثر بشكل خاص 

على بعض المناطق يف محافظة 
إدلب. مطلوب ١٦١٫٧ مليون 
دوالر لدعم األنشطة المنقذة 

للحياة لمدة ستة أشهر.

خطة العمليات
في عفرين:

قد يحتاج ما يقدر بنحو ٣٠٠,٠٠٠ 
شخص إىل مساعدات إنسانية 

منقذة للحياة، بما يف ذلك ما يقرب 
من ٢٠٠,٠٠٠ شخص قد ينزحون 
من منطقة عفرين إىل تل رفعت 

والمناطق المجاورة. مطلوب ٧٣٫١ 
مليون دوالر لدعم األنشطة المنقذة 

للحياة لمدة ستة أشهر.

       خطة التأهب واالستجابة في الغوطة الشرقية:
يف أعقاب التغيرات الكبيرة يف مناطق السيطرة والنزوح 
الجماعي، سيعطي الشركاء يف المجال اإلنساين األولوية 

لمساعدة ١٥١,٠٠٠ شخص (حتى ١١ نيسان/أبريل) 
غادروا الغوطة الشرقية إىل مواقع النازحين يف دمشق، 

وكذلك استهداف مساعدة األشخاص المتبقين يف 
الغوطة الشرقية. مطلوب ٩٤٫٩ مليون دوالر بشكل 
عاجل لدعم األنشطة المنقذة للحياة لمدة ثالثة أشهر.



سيستهدف قطاع الحماية ٩٫٧ مليون 
شخص، مع التركيز بشكل خاص على زيادة 

الوصول إىل الخدمات المتخصصة يف العنف القائم 
على النوع االجتماعي، والحد من تأثير المتفجرات 
الخطرة، وضمان وصول الفتيان والفتيات بشكل 

عادل إىل برامج حماية الطفل ذات الجودة، مع 
التركيز بشكل خاص على األطفال األكثر ضعفاً.

سيستهدف قطاع األمن الغذائي والزراعة 
نحو ١٠٫٤ مليون شخص، مع إعطاء األولوية 

للجهود المبذولة لتحسين حالة األمن الغذايئ ألولئك 
الذين تم تقييمهم على أنهم األكثر معاناة من انعدام 

األمن الغذايئ، وذلك من خالل المساعدة الغذائية 
المستمرة للحفاظ على الحياة، باإلضافة إىل دعم سبل 

العيش المنقذة للحياة، مثل الزراعة.

سيستهدف قطاع اإلنعاش المبكر ١٤ مليون 
شخص، مع إعطاء األولوية للجهود المبذولة لتحسين 

الوصول إىل سبل العيش والفرص المدرة للدخل، 
فضالً عن حصول المجتمعات األكثر ضعفاً على 

الخدمات والبنى التحتية االجتماعية األساسية، مع 
تعزيز الترابط االجتماعي داخل المجتمعات المحلية 

وفيما بينها.

ستستهدف مجموعة تنسيق المخيمات 
وإدارتها ٦٧٢,٠٠٠ نازح (داخل سورية)، مع 

إعطاء األولوية للمساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة 
ودعم البنية التحتية األساسية يف مواقع النازحين 

التي تعتبر المالذ األخير، وتحسين اإلدارة والمساءلة 
يف مواقع النازحين، وتعزيز آليات التكيف األسرية / 

المجتمعية يف مواقع النازحين.

سيستهدف قطاع التغذية ٢٫٩ مليون فتى 
وفتاة وامرأة حامل ومرضعة من خالل خدمات 
التغذية الوقائية المنقذة للحياة والحصول على 

خدمات التغذية العالجية الجيدة المنقذة للحياة على 
كثر إنصافاً، مسترشداً يف ذلك بقاعدة أدلة  نحو أ

كثر تنسيقاً / تكامالً  معززة فضالً عن برامج تغذية أ
تساعد على منح األولوية لمساعدة النساء واألطفال 

يف المناطق التي تشتد بها االحتياجات.

سيستهدف قطاع التعليم ٤٫٣ مليون شخص، 
مع إعطاء األولوية للجهود الرامية إىل زيادة فرص 

األطفال والشباب األكثر ضعفاً (٥-١٧) يف الوصول 
اآلمن والعادل إىل خدمات التعليم، ويف الوقت نفسه، 
تحسين جودة التعليم بشكل عام وتعزيز قدرة نظام 

التعليم يف سورية.

سيستهدف قطاع المأوى / المواد غير 
الغذائية تقديم المساعدة يف مجال المأوى والمواد 

غير الغذائية إىل ١٫٤ مليون شخص و٢٫٧ 
مليون شخص على التوايل، مع التركيز على تقديم 

دعم المأوى إلنقاذ الحياة والحفاظ عليها إىل 
المجتمعات المحلية يف المناطق التي تشتد بها 

االحتياجات، مع تعزيز القدرة على التكيف من خالل 
تحسين اإلسكان والبنية التحتية العامة.

سيستهدف قطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية نحو ١٤ مليون شخص من 

خالل دعم شبكات المياه والصرف الصحي والمجاري، 
باإلضافة إىل توصيل لوازم وخدمات المياه والصرف 

الصحي والنظافة إىل األشخاص األكثر ضعفاً.

سيستهدف قطاع الصحة ١١٫٢ مليون شخص، 
مما سيحسن فعالية استجابة قطاع الصحة يف منح 

األولوية لمزيج من المساعدات الصحية المنقذة 
للحياة والمحافظة عليها لألشخاص الذين يعيشون يف 
المناطق التي تشتد بها االحتياجات، ويف الوقت نفسه، 

تحسين القدرة الكلية للنظام الصحي يف سورية.

خالل عام ٢٠١٧، قدم الشركاء يف المجال اإلنساين مساعدات وخدمات إنسانية منقذة للحياة 

ومحافظة عليها لنحو ٧٫٨ مليون شخص شهرياً يف المتوسط، بما يف ذلك الوصول إىل ٣٫٥ 

مليون شخص شهرياً يف المتوسط لتقديم نوع من أنواع المساعدة  يف المناطق التي تشتد بها 

كم األزمات يف سورية خالل  الحاجة. وعلى الرغم من حجم ونطاق االستجابة المذهل، فإن ترا

األشهر الثالثة األوىل من عام ٢٠١٨ قد أوقع قدرة الشركاء على االستجابة تحت ضغط كبير. 

ونتيجة لذلك، يكافح الشركاء يف المجال اإلنساين من أجل توسيع نطاق المساعدة المقدمة إىل 

المناطق التي تشتد بها الحاجة، مثل الغوطة الشرقية وعفرين وشمال غرب سورية، والتي 

شهدت أعماالً قتالية مطولة وعالية الكثافة، باإلضافة إىل مستويات نزوح هائلة. وُتضاف هذه 

االحتياجات إىل االحتياجات الحادة القائمة، حيث يعيش ٥٫٦ مليون شخص يعيشون يف 

المناطق التي تشتد بها الحاجة، وفقاً للمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام ٢٠١٨. هناك 

حاجة إىل تمويل فوري لضمان الحفاظ على جهود االستجابة يف جميع أنحاء البالد، وذلك 

لالستجابة لمن هم يف أمس الحاجة إىل المساعدة وتيسير توسيع نطاق العمليات يف مختلف 

النقاط الساخنة التي ظهرت يف عام ٢٠١٨.

جهود االستجابة

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم مقسمين حسب القطاعات (كانون الثاني/يناير - كانون األول/ديسمبر ٢٠١٧)    

أولويات االستجابة الرئيسية حسب القطاع

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبوالً رسمياً من جانب األمم المتحدة.
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٢.٥مليون

٤.٩مليون

٢.٨مليون

٥.٣مليون

٣.٣مليون

٢.٤مليون

٢.٦مليون

٠.٩٥مليون

٢.٢٤مليون

٥.٠مليون

٧.٣مليون

متوسط شهري الصحة: دورات العالج**

تدخالت الحماية***

المأوى

المواد غير الغذائية

التعليم

التغذية

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

تنسيق المخيمات وإدارتها

األمن الغذائي: الزراعة

األمن الغذائي: سالل الغذاء*

* سالل غذائية متوسطة وحصص غذائية طارئة تراكمية
** بالنظر إىل التحديات التي يواجهها القطاع لقياس المستفيدين األفراد، يتم استخدام مؤشر عدد اإلجراءات الطبية كمؤشر إجمايل يعمل بمثابة مقياس بديل للتقدم العام يف تقديم الخدمات الصحية يف سورية (اإلجراءات الطبية هي مؤشر إجمايل يشمل 

االستشارات الطبية يف العيادات الخارجية يف وحدات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات، وعدد حاالت اإلحالة، واستشارات الصحة العقلية، وحاالت الصدمة، واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ستلقون دعماً وحاالت الوالدة التي تقوم بها قابلة ماهرة.
 ،(CP) عن حماية الطفل (AoRs) تمثل أرقام الحماية إجمايل عدد تدخالت الحماية المتميزة التي تتم من خالل أنشطة القطاع يف مجاالت الوقاية واالستجابة وبناء القدرات. وتشمل األرقام المذكورة يف هذا التقرير اإلنجازات التي حققتها الجهات المسؤولة ***

والعنف القائم على النوع االجتماعي (GBV) واألعمال المتعلقة باأللغام.



٪٢٢٫٨
نسبة التمويل 

متطلبات التمويل ٣٫٥١ مليون

التمويل المتلقى ٧٩٩٫٧ مليون

١٫٣ مليار
١٩٧٫٨ مليون

٧٦ مليون

٣٨٫٤ مليون ١٫٠٧٤ مليار متطلبات التمويل

المتطلبات غير الملباة  ٢٫٧١ مليار

• سيكون لنقص التمويل عواقب وخيمة على أنماط استهالك الغذاء، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على 
الفئات األكثر ضعفاً الذين لن يتمكنوا من الحصول على كميات كافية من اإلمدادات الغذائية والمغذيات 

الدقيقة والتنوع الغذايئ.

• كما سيؤدي نقص التمويل ونقص المساعدة الناجم عنه إىل زيادة انتشار استراتيجيات التكيف الضارة، 
مما سيؤثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية لألسر ويؤدي إىل تضاؤل االعتماد على الذات، وبالتايل 

إدامة دورة الفقر.

األمن الغذائي                                        

متطلبات غير ملباةالتمويل المتلقى

٪١٥٫٥

٪٢٧

٪٢٦٫٢

٪١٣٫٧

٪١٦٫٧

٢٨١٫٢ مليون
٢٠٥٫٢ مليون متطلبات التمويل

• ال يزال نقص التمويل يحد من النطاق الجغرايف الستجابة قطاع التعليم، ويؤثر بشكل خاص على قدرة 
الشركاء على توسيع نطاق المساعدات يف المناطق التي تغيرت فيها جهات السيطرة يف اآلونة األخيرة.

• سوف تتعرض البرامج طويلة األجل، التي تهدف إىل تعزيز قدرات نظام التعليم يف سورية، للخطر، مما 
سيقوض القيمة النهائية لالستثمارات التعليمية.

التعليم

٥١٢٫٤ مليون٢٠٫٣ مليون٥٣٢٫٧ مليون
متطلبات التمويل

متطلبات التمويل

المأوى/المواد غير
٣٫٨٪الغذائية

٪١٠٫٥

٪٧٫٥
٣٣٣٫٨ مليون

٣٠٨٫٦ مليون٢٥٫١ مليون متطلبات التمويل

• سيحد نقص التمويل من التغطية الجغرافية ونطاق االستجابة يف مجال الحماية، مما سيحد من قدرة 
كثر من ٥٥٠,٠٠٠ شخص  كز اإليواء الجماعية يف دمشق وأ القطاع على الوصول إىل ٨٣,٠٠٠ شخص يف مرا

نزحوا يف شمال غرب سورية (بما يف ذلك عفرين) يف األشهر األخيرة، ويعيش العديدون منهم يف مواقع 
النازحين التي تعتبر بمثابة المالذ األخير.

كثر من ١٫٥ مليون شخص، حوايل ٤٠ يف المئة منهم أطفال، لتقديم خدمات  • لن يتيسر الوصول إىل أ
الحماية المجتمعية والمتنقلة، بما يف ذلك المساعدة الفردية، التي تشمل اإلسعافات األولية النفسية 

(PFA)، والمساعدة القانونية، وإدارة الحاالت الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل، 
ومسارات اإلحالة.

الحماية

٤٤١٫٩ مليون
٣٩٥٫٦ مليون٤٦٫٣ مليون

• إذا لم يتم تمويل النداء الخاص بقطاع الصحة بشكل كامل خالل عام ٢٠١٨، فإن ما يقرب من ١٩٣,٧٧٠ شخصاً 
مصاباً بجروح وصدمات لن يحصلوا على الرعاية الصحية التدريجية األساسية لعالج الصدمات وإعادة التأهيل.

• من دون ضخ ٥٨٠,٠٠٠ دوالر و٨٩٥,٠٠٠ دوالر على الفور، لن يتمكن الشركاء يف مجال الصحة من نشر الفرق 
والعيادات الطبية المتنقلة بشكل مؤقت لتلبية االحتياجات الصحية الحرجة الناشئة يف الغوطة الشرقية وعفرين 

على التوايل.

الصحة

٢٤١٫١ مليون٢٧٩٫٥ مليون
متطلبات التمويل

كثر من نصف سكان محافظة إدلب بحاجة ماسة للمياه، ويحصل ٤٦٠,٣٠٤ منهم على أقل من ٤ لتر ماء  • أ
يومياً من شبكة المياه. ومن دون تمويل إضايف، وتوسيع نطاق االستجابة بهدف إصالح وتشغيل شبكات 
المياه، وكذلك التوسع يف توريد مطهرات المياه، سوف يصبح الكثير من الناس يف حاجة ماسة إىل المياه 

خالل األسابيع واألشهر المقبلة.

• بالنظر إىل مستويات النزوح الفعلية، ال سيما يف شمال غرب سورية، التي تتجاوز االفتراضات التخطيطية، 
يحتاج قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إىل ضخ موارد على الفور حتى يتمكن من توسيع 

نطاق المساعدات وتلبية االحتياجات إىل المياه.

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

٣١٫٤ مليون
١٧٨٫٧ مليون

١٥٦٫٣ مليون
متطلبات التمويل

• يجب تقليص المساعدة المخطط لها يف مجال سبل العيش من خالل دعم المشاريع الصغيرة، والتدريب 
المهني، وتوفير مجموعات معدات بدء التشغيل والوظائف القصيرة األجل من خالل برامج النقد مقابل 

العمل، على نحو مالئم نتيجة لنقص التمويل.

• بشكل عام، سيؤثر نقص التمويل على األنشطة التي تهدف إىل تعزيز صمود السكان يف سورية وقدرتهم 
على االعتماد على أنفسهم وعلى التكيف مع الصدمات والضغوط.

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

٪٣

٪٥٥٫٤

٧٠٫٧ مليون
٥٢٫٢ مليون١٨٫٥ مليون متطلبات التمويل

• تتعرض قدرة قطاع التغذية على زيادة وجود فرق االستجابة السريعة (التي يبلغ عددها حالياً ١٨ فريقاً) 
لالستجابة لتدفق النازحين يف محافظة إدلب للخطر.

• أدت مستويات التمويل المنخفضة للغاية يف مطلع عام ٢٠١٨ إىل تعطيل خط اإلمداد بشدة، وكان لذلك 
تأثير ضار الحقاً على قدرة شركاء قطاع التغذية على تقديم المساعدة لألطفال والنساء الحوامل 

والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية، بما يف ذلك ٣٤,٧٥٠ طفالً دون سن الخامسة و٣٥,٨٠٠ امرأة 
حامل ومرضعة.

التغذية

تنسيق المخيمات
وإدارتها

٤١٫٩ مليون١٫٣ مليون٤٣٫٢ مليون
متطلبات التمويل

• توشك مواقع النازحين وقدرات المأوى، ال سيما يف محافظة إدلب، على الوصول إىل نقطة التشبع، ومن 
كثر استدامة للنازحين  دون تمويل إضايف، ستكون احتماالت توفير المساعدة الفورية، فضالً عن حلول أ

الذين يعيشون يف هذه المواقع، محدودة.

• سيؤثر نقص التمويل بشكل غير متناسب على النازحين األكثر ضعفاً يف المواقع، مما سيعرضهم لمخاطر 
متزايدة تشمل تفشي األمراض وسوء التغذية ومن المحتمل أن يؤدي إىل مزيد من النزوح الداخلي نظراً 

لبحث الناس عن ظروف معيشية أفضل.

الخدمات اللوجستية 
١٢٫٣ مليون

٥٫٥ مليون٦٫٨ مليون
متطلبات التمويل

• سيؤثر نقص التمويل على قدرة القطاع على توفير خدمات مجانية للمستخدمين وسوف يضطر إىل 
تخفيضها أو تعليقها، بما يف ذلك خدمات إعادة الشحن يف العمليات المنفذة عبر الحدود من األردن وتركيا 

والعراق.

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبوالً رسمياً من جانب األمم المتحدة.
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على الرغم من الزيادة الكبيرة يف حجم ونطاق وشدة االحتياجات اإلنسانية يف سورية خالل 

األشهر األربعة األوىل من عام ٢٠١٨، لم يتجاوز تمويل االستجابة اإلنسانية نسبة ٢٢٫٨ يف المئة 

فقط حتى ٢٣ نيسان/أبريل، ومن أجل االستجابة لألزمات المتعددة التي طرأت يف األشهر 

األخيرة، اضطر الشركاء يف المجال اإلنساين إىل إعادة ترتيب أولوياتهم بشكل عام داخل سورية 

لكي يتمكنوا من توسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة والخدمات األساسية يف المناطق 

المتضررة. ونتيجة لذلك، استنفد الشركاء يف المجال اإلنساين الموارد التي تم تخصيصها يف 

البداية للبرامج المنتظمة.

لمحة عامة عن التمويل

عواقب نقص التمويل حسب القطاع (بالدوالر األمريكي) 

حالة التمويل
اعتبارًا من ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٨

• نظراً لتلقي ١٫٣٪ فقط من التمويل، يواجه شركاء القطاع تحديات كبيرة يف تجديد المخزونات واالستمرار يف تقديم 
المساعدة إىل الفئات األكثر ضعفاً، حيث ال يزال الناس يف سورية يواجهون وضع كاريث محتمل بسبب استمرار النزوح 

وتدمير المساكن.

• من دون تمويل مستمر، لن تستمر أنشطة الطوارئ، مما سيؤدي إىل عدم حصول مئات اآلالف من األشخاص على 
المواد غير الغذائية ومساعدات المأوى المنقذة للحياة والمحافظة عليها التي يحتاجون إليها، مما سيعرضهم لخطر 

شديد. إنها لحظة حاسمة يف الصراع عندما تحدث اآلالف من عمليات اإلجالء القسري والنزوح الطوعي، مع توقع المزيد.


