
المقدمة
ببعد مرور تسع سنوات تقريباً على اندالعها، ال تزال األزمة السورية واحدة من أضخم األزمات 
إىل  بحاجة  شخص  مليون   ١١٫٠٦ بنحو  يقدر  ما  يزال  وال  العالم.  يف  تعقيداً  كثرها  وأ اإلنسانية 
المساعدة، من بينهم ٤٫٦٥ مليون يف حاجة ماسة إليها١.  وال تزال األعمال العدائية وانعدام األمان 
وغيرها من المخاوف المتعلقة بالحماية هي المحرك الرئيسي لألزمة، التي تؤدي إىل نزوح واسع 
النطاق واحتياجات خاصة يف شمال غرب وشمال شرق البالد. وال يزال ٦٫١ مليون شخص نازحين 
كثر من ١٫٢٥ مليون تحرك سكاين يف األشهر التسعة  داخل البالد لعدة سنوات، وقد تم اإلبالغ عن أ
األوىل من عام ٢٠١٩. لحق ضرر واسع النطاق أو دمار بالبنية التحتية للخدمات األساسية، مثل 
المدارس، وشبكات المياه اآلمنة ذات األسعار المعقولة، والمرافق الصحية. وأسفر ما يقرب من 
كل آليات التكيف لدى الناس، مما أدى إىل زيادة الفقر وانتشاره،  تسع سنوات من األزمة عن تآ

كثر من ٨٠ يف المئة من السكان تحت خط الفقر٢.  حيث يعيش أ

تؤدي األعمال العدائية المستمرة يف أجزاء من شمال شرق وشمال غرب البالد إىل تفاقم الوضع 
اإلنساين الخطير بالفعل. من بين ثالثة ماليين شخص يعيشون يف الشمال الشريق، كان ١٫٨ مليون 
شخص بحاجة إىل أحد أشكال المساعدة اإلنسانية بالفعل حتى قبل التطورات األخيرة؛ ونزح نحو 
٧١٠٫٠٠٠ منهم. وحتى ١٢ تشرين الثاين/نوفمبر، كان ٧٤,٤٠٠ شخصاً ال يزالوا نازحين. كما تعرض 
اآلالف لمخاطر متعلقة بالحماية، من بينها الذخائر غير المنفجرة والقيود المفروضة على حرية 

الحركة.

العنف  أعمال  تراجعت  بنحو مليوين شخص. ويف حين  النازحين  الغريب، يقدر عدد  الشمال  يف 
عقب إعالن وقف إطالق النار يف ٣١ آب/أغسطس، ال يزال السكان معرضين لألعمال العدائية 
وتأثير القصف والغارات الجوية من حين آلخر. ويف الفترة من ١ أيار/مايو إىل ٣٠ أيلول/سبتمبر، 
كثر من ٤٠٠٫٠٠٠ شخص من ديارهم، وتوجه معظمهم إىل مجتمعات كثيفة السكان بالفعل،  فر أ
أو مخيمات النازحين، بينما اضطر بعضهم للعيش يف العراء. وقد أدى هذا التركز السكاين والتدمير 
الواسع للبنية التحتية، مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والمخابز، إىل ضغوط تفوق 

طاقة نظم تقديم الخدمات األساسية.

واستلزمت حاالت الطوارئ يف الشمال الشريق والشمال الغريب إعادة تصميم البرامج وتحويل 
المساعدات.  استمرار  اإلنسانية وضمان  االستجابة  نطاق  لتوسيع  األصلي  الموارد عن مسارها 
وأبلغ الشركاء عن ثغرات ونقص يف السلع، بينما ُيستنفد التمويل المتاح من أجل االستجابة 
لالحتياجات المتزايدة. ويف أجزاء أخرى من سورية، ال تزال االحتياجات اإلنسانية واسعة النطاق، 
بما يف ذلك يف المجتمعات التي تعاين من نقص الخدمات يف جنوب البالد وحلب وحمص وحماة 

وريف دمشق.

وحتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر، كانت نسبة تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام ٢٠١٩ تبلغ ٥٢ 
يف المئة، أو ١٫٧٣ مليار دوالر من مبلغ ٣٫٢٩ مليار دوالر المطلوب يف إطار خطة االستجابة االنسانية 

لسورية لعام ٢٠١٩، وفقاً لنظام التتبع المايل.

يهدف هذا التقرير حول تحليل ثغرات التمويل إىل توفير رؤية أفضل بشأن هذه الثغرات استناداً 
إىل تخصيص الموارد الحالية حسب القطاعات، باإلضافة إىل تحديث حالة خطوط اإلمداد بالسلع 

األساسية من وكاالت األمم المتحدة المختارة (يتعلق حوايل ثلث متطلبات خطة االستجابة 

حالة التمويل

حتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩
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مطلوبة

التمويل وفق القطاع

تمويل خطة االستجابة اإلنسانية وفق القطاع 
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التمويل المتطلباتنسبة التمويل

* يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) خدمة 
التتبع المايل (FTS)، التي تقوم بتسجيل جميع المساهمات اإلنسانية 
(النقدية، والعينية، والمتعددة األطراف، والثنائية) المخصصة لحاالت 
الطوارئ. تعكس خدمة التتبع المايل تدفقات التمويل المتلقاة مقابل 
الشركاء.  أو   / و  المانحون  عنها  أبلغ  كما  اإلنسانية  االستجابة  خطة 
يرجى  الكايف.  اإلبالغ  إىل  المتلقى  التمويل  يفتقر  الحاالت،  يف بعض 
أو من   fts@un.org إىل  المايل عن مساهماتكم  التتبع  إبالغ خدمة 
خالل نموذج تقرير المساهمة عبر شبكة اإلنترنت على الموقع التايل: 

 .http://fts.unocha.org

حقائق رئيسية وأرقام 

٧٤٫٤٠٠ شخص ما زالوا نازحين يف الشمال الشريق جراء األعمال العدائية األخيرة 
حتى ١٢ تشرين الثاين/نوفمبر

المصدر: التأثير اإلنساين للعملية العسكرية يف شمال شرق سورية ٢٩-٣١ تشرين 
كتوبر ٢٠١٩ األول/أ

٦٫١ مليون شخص يف حالة نزوح ممتد
المصدر: فرقة العمل المعنية بالنازحين 

٥٫٧ مليون طفل بحاجة إىل الحماية
المصدر: القطاع الفرعي لحماية الطفل

كثر من ٤٠٠٫٠٠٠ شخص يف الفترة من ١ أيار/مايو إىل ٣٠ أيلول/سبتمبر  نزح أ
٢٠١٩ يف شمال غرب سورية جراء استمرار األعمال العدائية.

المصدر: فرقة العمل المعنية بالنازحين

١١.٠٦ مليون شخص بحاجة إىل مساعدات إنسانية 
٤٫٦٥ مليون شخص بحاجة ماسة إىل مساعدات اإلنسانية 

المصدر: تقرير رصد خطة االستجابة اإلنسانية سورية يف منتصف عام ٢٠١٩

١٤٥ هجوماً تم التحقق منها على المدارس وموظفي التعليم يف الفترة من ١ كانون 
الثاين/يناير إىل ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

المصدر: آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف حاالت النزاع 
المسلح يف سورية

تشرين الثاين ٢٠١٨
٦٠,٥٪ تم استالمه

حتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر، انخفضت المساهمات يف خطة االستجابة اإلنسانية  
بنحو ٣٠٠ مليون دوالر مقارنًة بنفس الوقت من العام الماضي.

األمن الغذايئ

الصحة

التعليم 

المياه واإلصحاح والنظافة

المأوى والمواد غير الغذائية

التغذية

التنسيق 

تنسيق المخيمات وإدارتها

اإلنعاش المبكر وسبل العيش 

الخدمات اللوجستية

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

الحماية 

الحماية:
القطاع الفرعي لحماية الطفل

الحماية:
القطاع الفرعي للعنف القائم على

النوع االجتماعي
الحماية:

القطاع الفرعي إلزالة األلغام

قطاع لم يتم تحديده بعد وقطاعات 
متعددة

٣٫٢٩
مليار دوالر أمريكي

متطلبات التمويل

الحرجة  التمويل  ثغرات  تحديد  يقلل  وال  األساسية).  بالسلع   ٢٠١٩ لعام  اإلنسانية 
ينتقص  وال  اإلنسانية،  االستجابة  خطة  لمتطلبات  الكامل  التمويل  إىل  الحاجة  من 
تحديد ثغرات معينة من أهمية التمويل غير المخصص. وال تزال الصناديق اإلنسانية 
يتعلق  فيما  ولكن  للشركاء.  التمويل  لصرف  طريقة  وأفضل  أسرع  هي  المشتركة 
الثغرات  الطوارئ، توجد أموال محدودة لتغطية  السابقة ومخصصات  بالمدفوعات 

الحرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية.

gokpinar@un.org    www.unocha.org/syria    www.reliefweb.int/country/syr  :يف ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩      مالحظات FTS تاريخ اإلنشاء: ١٥ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩      المصادر: مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، حالة التمويل بحسب لـ نظام
١

الجمهورية العربية السورية 
حتى تاريخ ١٤ تشرين الثاين/نوفمبرفجوات التمويل الحرجة

حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، تم اإلبالغ عن ٦٥ اعتداًء على مرافق الرعاية الصحية 
يف جميع أنحاء سورية، مما أسفر عن مقتل ١١ موظفاً يف مجال الصحة وإصابة ٣٢ 

موظفاً ومريضاً.
المصدر: قطاع الصحة التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية



متطلبات تمويل المواد قيد اإلعداد حسب المنظمة٣ 
أبلغ الشركاء عن وجود ثغرات كبيرة يف التمويل تصل إىل ٢٨١٫١ مليون دوالر للحفاظ على مستويات االستجابة الحالية وتجنب انقطاع خطوط اإلمداد من اآلن وحتى نيسان/أبريل ٢٠٢٠. وأفاد الشركاء 

أنهم سيواجهون فترات انقطاع يف خطوط اإلمداد ما لم يتم تجديد مخزونات السلع / الموارد على الفور. فيما يلي بيان تفصيلي بثغرات التمويل الحرجة لكل وكالة:

برنامج األغذية العالمي٤ 

منظمة األغذية والزراعة٦ 

المنظمة الدولية للهجرة٩ 

صندوق األمم المتحدة للسكان١٠

منظمة الصحة العالمية١١

 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين٨

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)٧

مساعدة غذائية 
عامة، حصص 

غذائية جاهزة لألكل، 
أنشطة سبل العيش 

 
٥
والتغذية

التمويل المطلوب للحفاظ على 
مستوى االستجابة الحايل حتى 

نيسان/أبريل ٢٠٢٠

أدوية أساسية

جراحة الصدمات

معدات طبية

المجموع

بذور القمح
حيوانات مجترة 

صغيرة (رأس)
أعالف للحيوانات 

المجترة الصغيرة(طن)

خضروات وري (لوازم)

دواجن (لوازم)

المجموع

متطلبات التمويلالفجوة تم اإليفاء بها
 الفورية

 (مليون دوالر)

متطلبات التمويل
 الفورية

 (مليون دوالر)
الفجوة تم اإليفاء بها

الفجوة تم اإليفاء بها

التمويل المطلوب للحفاظ 
على مستوى االستجابة 

الحايل حتى نيسان/أبريل 
٢٠٢٠

المواد غير الغذائية

الخيام

مواد اإلغاثة األساسية

خيام عائلية

المجموع

الفجوة تم اإليفاء بها

متطلبات التمويل
 الفورية

 (مليون دوالر)

المواد غير الغذائية

الخيام

المجموع

الفجوة تم اإليفاء بها

متطلبات التمويل
 الفورية

 (مليون دوالر)
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مستلزمات النظافة 
العائلية

المجموع
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الحماية ومستلزمات 

النظافة النسائية

(١)  تم إعداد تقرير ثغرات التمويل الحرجة هذا كجزء من دورة البرنامج اإلنساين لعام ٢٠١٩. األرقام المتعلقة باألشخاص المحتاجون للمساعدة والمساعدة الحرجة هم تقديرات عام ٢٠٢٠..

ESCWA, https://www.unescwa.org/publications/syria-war-fiveyears  (٢)

كتوبر. تشير متطلبات التمويل الفورية إىل الثغرات الحرجة المتعلقة بالسلع األساسية التي ينبغي معالجتها اآلن. قد تكون متطلبات الوكالة والقطاع حتى نهاية العام أعلى. (٣)  يدل يف ٣١ تشرين األول/أ
(٤)  ثغرات التمويل الفورية التي أبلغ عنها برنامج األغذية العالمي تغطي جميع األنشطة المضطلع بها وتغطي الفترة من تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩ إىل نيسان/أبريل ٢٠٢٠. برنامج األغذية العالمي لديه مهلة زمنية تبلغ أربعة أشهر الستيراد األغذية، وبالتايل  

       فإن عمليات الشراء لشهر شباط/فبراير يجب أن تبدأ اآلن.
(٥)  متطلبات المفوضية تغطي ثغرات التمويل الفورية حتى نهاية عام ٢٠١٩.

(٦)  GFA يشير إىل المساعدات الغذائية العامة، بينما يشير RTEs إىل الحصص الغذائية الجاهزة لألكل. 
(٧)  الحيوانات المجترة الصغيرة هي الماشية. تغطي المتطلبات المشار إليها الماشية والخدمات الصحية المرتبطة بها. يغطي لفظ الدواجن الكتاكيت واألعالف واللقاحات.

(٨)  متطلبات المنظمة الدولية للهجرة تغطي ثغرات التمويل الفورية حتى نهاية عام ٢٠١٩.
(٩)  متطلبات اليونيسف تغطي الثغرات الفورية حتى نهاية شباط/فبراير ٢٠٢٠. 

(١٠) متطلبات صندوق األمم المتحدة للسكان تغطي ثغرات التمويل الفورية حتى نهاية شباط/فبراير ٢٠٢٠.
(١١) متطلبات منظمة الصحة العالمية تغطي الثغرات الفورية حتى نهاية شباط/فبراير ٢٠٢٠.

٢



أولويات القطاعات١٢

     لوازم التغذية تشمل

• غذاء عالجي جاهز لالستخدام 
 ٧٥F حليب األطفال العالجي •
١٠٠F حليب األطفال العالجي •

• بسكويت عايل الطاقة
• األطعمة المدعمة بالعناصر الغذائية

• المكمالت الغذائية الغنية بالدهون
• مساحيق المغذيات الدقيقة

• أقراص المغذيات الدقيقة

      لوازم التعليم تشمل

• المدرسة يف صندوق
• حقيبة لوازم الترفيه

• حقيبة تطوير الطفل المبكرة
• خيمة مستطيلة، ٢٤ متراً مربعاً
• خيمة مستطيلة، ٤٢ متراً مربعاً

• خيمة خفيفة الوزن، مستطيلة، ٧٢ متراً 
مربعاً.

• مجموعة لوازم التجديد
• مجموعة لوازم معلم اللغة العربية

• الكتب المدرسية

    اللوازم المتعلقة بالصحة تشمل

 • األنسولين
• أدوية لألمراض غير المعدية

• غسيل الكلى
• مضادات حيوية محددة

• أدوية التخدير
• مجموعات لوازم الصدمة والجراحة

الحماية
وجه قطاع الحماية وقطاعاته الفرعية نداء للحصول على ٣٥٢٫٦ مليون دوالر كجزء من خطة 
االستجابة اإلنسانية يف سورية لعام ٢٠١٩. وحتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩، لم تتجاوز 
نسبة تمويل القطاع ٧ يف المئة١٣. يحتاج هذا القطاع وقطاعاته الفرعية إىل تمويل مرن ومستدام 
من أجل (١) مواصلة األنشطة المنتظمة، (٢) توسيع نطاق االستجابة يف المجتمعات المحرومة 
من الخدمات، (٣) االستجابة لالحتياجات يف حاالت الطوارئ يف الشمال الغريب والشمال الشريق. 
يحتاج أعضاء القطاع إىل المرونة يف إعادة تصميم البرامج، وتغيير طريقة العمل (متنقل / 
كبر  ثابت) أو التوسع، باستخدام التمويل الحايل، وإعادة توجيه الخدمات إىل حيث تكمن حاجة أ

إليها و/ أو استيعاب التغييرات يف إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية.

ويف الوقت نفسه، سيحتاج أعضاء قطاع الحماية الذين شرعوا / سيشرعون يف تنفيذ برامج 
، وخاصة  التمويل  زيادة  إىل  الشريق  الشمال  المعطلة يف  الخدمات  الثغرات يف  لسد  جديدة 
بهدف ترتيب أولويات الخدمات المتخصصة، مثل الدعم النفسي واالجتماعي وإدارة الحاالت 

والخدمات القانونية والتدخالت المجتمعية..

المساعدة  مثل  المتكاملة،  المجتمعية  الحماية  خدمات  العامة  التمويل  أولويات  تشمل 
يف  الشاملة  والخدمات  والممتلكات،  واألراضي  والمساكن  المدنية  األحوال  لتوثيق  القانونية 
مجاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية األطفال والخدمات اإلنسانية المتعلقة 

بإزالة األلغام.

إن القيود التي تفرضها الجهات المانحة لتقييد تمويل األنشطة المخصصة لمجموعات معينة 
من األشخاص (مثل األسر المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية السابقين)، أو بناًء على 
طبيعة األنشطة (مثل تعزيز القدرة التقنية للمؤسسات الحكومية، بما يف ذلك سجالت األحوال 
المدنية أو البرامج النقدية يف شمال شرق سورية) تؤدي إىل ثغرات حرجة يف خدمات الحماية 

وتحد من قدرة أعضاء القطاع على تقديم المساعدة وفقاً للحاجة.

أولويات القطاعات الفرعية:

حماية الطفل: لم تتجاوز نسبة تمويل القطاع الفرعي لحماية الطفل ستة يف المئة فقط حتى 
١٤ تشرين الثاين/نوفمبر. يلزم توفير تمويل يمكن التنبؤ به وغير مقيد ومتعدد السنوات لتلبية 
االحتياجات العاجلة والطويلة األجل المتعلقة بحماية األطفال وأسرهم يف جميع أنحاء سورية. 
تتعرض الخدمات بالفعل لضغوط تفوق طاقتها أو لم تعد موجودة يف شمال شرق وشمال 
غرب سورية. يجب دعم األطفال بما يتجاوز احتياجاتهم اإلنسانية األساسية من خالل خدمات 
حماية الطفل المستدامة التي يمكن التنبؤ بها. وتعمل برامج الدعم النفسي واالجتماعي، التي 
توفر إحساساً بعودة األمور إىل طبيعتها واالستقرار لألطفال ومقدمي الرعاية، على الحد من 

خطر الضيق قصير األجل، الذي يؤدي إىل مخاوف طويلة األجل.

يظل التوسع يف الخدمات المتخصصة يف حماية الطفل أولوية حيوية، من أجل دعم األطفال 
الناجين من العنف بهدف التكيف والتعايف. ويشمل هذا األطفال غير المصحوبين والمنفصلين 
عن ذويهم وأولئك المرتبطين بالفصائل والقوات المسلحة. يعد الوصول إىل األطفال واألسر 
ومجتمعاتهم من خالل رسائل األمان أمراً ضرورياً إلنشاء تغييرات سلوكية تحد من التهديدات 

المتعلقة بالحماية.

بالنظر إىل تأثير األعمال العدائية األخيرة يف الشمال الشريق على عمل المنظمات غير الحكومية، 
فإن على االستثمارات الجديدة والشركاء تغطية الثغرات. يف أجزاء أخرى من البالد، من بينها 
الشمال الغريب، يحتاج شركاء القطاع الفرعي لحماية الطفل إىل تمويل لتوسيع نطاق االستجابة 
استثمارات  الطفل  وتتطلب حماية  أساسية.  طارئة  استجابة  تقديم  لضمان  توجيهها  وإعادة 
مدروسة ومخطط لها بعناية من الجهات الفاعلة اإلنسانية والمانحين على حد سواء لتحقيق 

أقصى قدر من الجودة واألثر.

الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي: بلغت نسبة تمويل القطاع الفرعي للحماية 
من العنف القائم على النوع االجتماعي اثنان يف المئة حتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر، بناًء على 
البيانات التي تلقاها أعضاء القطاع الفرعي للحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي 
من خالل آليات التنسيق ذات الصلة١٤.  لقد كان لوجود ثغرات يف التمويل ومحدودية األموال 
خدمات  على  األثر  كبير  القصيرة  التمويل  ودورات  المحلية  المنظمات  إىل  مباشرة  الموجهة 
الثاين من  النصف  االجتماعي طوال عام ٢٠١٩، خاصة يف  النوع  القائم على  العنف  مكافحة 
العام. ويف الوقت نفسه، أدت حاالت الطوارئ يف الشمال الغريب والشمال الشريق إىل متطلبات 

استجابة إضافية.

يشمل تأثير التمويل المحدود ما يلي:

ال تزال الخدمات المتخصصة يف مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي غير متوفرة يف 
٩٠ يف المئة من المجتمعات يف سورية. ويعزى ذلك جزئياً إىل محدودية التمويل. اضطرت 
آمنة  االجتماعي، ومساحات  النوع  القائم على  العنف  بالحماية من  تتعلق  عدة مشاريع 

للنساء والفتيات يف شمال غرب سورية، إىل إغالق أبوابها. 

 يضطر شركاء القطاع الفرعي للحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي إىل االختيار 
بين الحفاظ على البرامج المنتظمة أو توفير االستجابة لحاالت الطوارئ يف شمال سورية.

تعاين الكثير من المجتمعات يف جنوب سورية، التي تواجه احتياجات تتعلق بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي، من نقص الخدمات.

 مستلزمات النظافة النسائية المتاحة ليست كافية لتلبية االحتياجات.

الناجيات من االعتداء  يلزم توفير تمويل على الفور لضمان استمرار الخدمات وتعزيز رعاية 
الجنسي يف الشمال الغريب وتوسيع نطاق أنشطة االستجابة، ال سيما الخدمات المتخصصة 
النوع  على  القائم  العنف  مخاطر  من  التخفيف  أيضاً  التمويل  وسيتيح  الشريق.  الشمال  يف 
القطاعات األخرى. وأخيراً، سوف يدعم  بالتعاون مع  االجتماعي والوقاية منه واالستجابة له 
وتلبية  الجنسي  والتحرش  الجنسيين  واالنتهاك  االستغالل  من  الحماية  تدخالت  التمويل 

احتياجات الرجال والفتيان الذين تعرضوا للعنف الجنسي.

عن  الناجمة  التهديدات  وتعقيد  وشدة  نطاق  يزال  ال  األلغام:  بإزالة  المتعلقة  اإلجراءات 
ويفاقم  سورية،  أنحاء  جميع  يف  الحماية  مجال  يف  رئيسي  قلق  مصدر  الخطرة  المتفجرات 
للخطر  اإلنسانية  المساعدات  ويعرض  للخطر،  المعرضة  المناطق  يف  المدنيين  استضعاف 
التلوث  زيادة  إىل  األخيرة يف شمال سورية  القتال  أعمال  أدت  إيصالها.  إمكانية  من  يحد  أو 

بالمتفجرات وخلقت مخاطر بعيدة المدى على المدنيين.

اإلنسانية  اإلجراءات  لجميع  السنوات  ومتعدد  ومستدام  مرن  تمويل  إىل  ماسة  حاجة  توجد 
القطاع  سيواصل  للحياة.  المنقذة  للتدخالت  الشامل  التنفيذ  أجل  من  باأللغام  المتعلقة 
الفرعي لإلجراءات المتعلقة بإزالة األلغام التركيز على حماية المدنيين من خالل توفير التوعية 
بمخاطر المتفجرات التي تراعي الفروق بين الجنسين. ويعد الدعم المستمر لتقديم الخدمات 
المتخصصة لمساعدة الناجين من مخاطر المتفجرات وأسرهم واألشخاص ذوي اإلعاقة أمراً 
بالغ األهمية. وال يزال التوسع يف عمليات مسح المتفجرات الخطرة وإزالتها أولوية حاسمة. 
توفير  واستمرارية  شاملة  جغرافية  تغطية  لضمان  واستمراره  الوصول  لزيادة  الدعوة  تعد 
تهديداً  تشكل  التي  الخطرة،  المتفجرات  إلزالة  باأللغام ضرورية  المتعلقة  اإلنسانية  األنشطة 

يومياً للمدنيين وتؤثر على إيصال المساعدات اإلنسانية بأمان داخل المجتمعات الملوثة.

.

.

.

.

(١٢) أشار قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها إىل تغطية أولوياته وثغرات التمويل الخاصة به يف مدخالت القطاعات األخرى.
(١٣) وفقاً لخدمة التتبع المايل، بلغت نسبة تمويل القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي ٢ يف المئة حتى ١٢ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩.

(١٤) يرجى مالحظة أن هذا الرقم يستند على افتراض تخطيط يتمثل يف احتمال نزوح ما يقرب من ٤٠٠٫٠٠٠ شخص.

٣



بلغت نسبة التمويل المطلوب لقطاع الصحة يف خطة االستجابة اإلنسانية ٢١ يف المئة حتى 
١٤ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩، وتزيد فجوة التمويل على ٣٥٤ مليون دوالر، مما حد من قدرة 
شركاء قطاع الصحة على االستجابة لالحتياجات يف جميع أنحاء البالد. واضطرت الجهات الفاعلة 
االحتياجات  لتلبية  الطبية  والمستلزمات  واألدوية  الموارد  تحويل مسار  إىل  الصحة  يف مجال 
الصحية الطارئة الناجمة عن األعمال العدائية المستمرة يف الشمال الغريب واألزمة األخيرة يف 
الشمال الشريق. توجد حاجة ماسة إىل موارد إضافية من أجل الحفاظ على خطوط اإلمداد، خاصة 
لألدوية الالزمة لعالج األمراض غير المعدية وحاالت الصحة النفسية (المؤثرات العقلية). ويحتاج 
النفسي  الدعم  برامج  لتمويل  دوالر  مليون   ١٫٤ إىل  الخصوص  وجه  على  تركيا  مركز  شركاء 

والصحة النفسية.

تحتاج المستشفيات ومرافق الصحة األولية والمتخصصة والوحدات المتنقلة - بما يف ذلك 
سيارات اإلسعاف - إىل موظفين وأدوية ومستلزمات، فضالً عن دعم تكاليف التشغيل، من أجل 
التأهب لمواجهة طلبات النظام الصحي المتزايدة واالستجابة لها، خاصة مع حلول فصل الشتاء. 
وعالوة على ذلك، تحتاج المجتمعات التي تعاين من نقص الخدمات - مثل تلك الموجودة 
يف جنوب سورية وريف دمشق وريف حمص الشمايل - إىل الدعم لتعزيز الخدمات الصحية 
األساسية. ويواصل قطاع الصحة التركيز على تقديم حزمة شاملة من الدعم اإلنساين لتمكين 
النظام الصحي من االستجابة لحاالت الطوارئ وأداء وظائفه األساسية، بما يف ذلك العمل كنقطة 
البداية وخط االستجابة األول لالحتياجات المتعلقة بالحماية، والصحة العقلية والدعم النفسي 

واالجتماعي، وإعادة التأهيل البدين.

بلغت نسبة تمويل قطاع المياه واإلصحاح والنظافة ٢٠ يف المئة حتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر. 
أنشطة  تنفيذ  على  الشركاء  قدرة  من  وحد  القطاع  استجابة  على  بشدة  التمويل  نقص  أثر 
موجهة نحو الطوارئ والقدرة على الصمود. إن الفشل يف االستثمار يف البنية التحتية الحيوية 
للمياه والصرف الصحي والتدخالت الطارئة المنقذة للحياة سيؤدي إىل زيادة الوفيات واالعتالل 
يف سورية. ولتجنب ذلك، يحتاج القطاع إىل ٦١ مليون دوالر حتى نهاية كانون األول/ديسمبر 
٢٠١٩ لتمكين الشركاء من االستجابة لالحتياجات المنقذة للحياة والحفاظ على خدمات المياه 

واإلصحاح والنظافة.

يف الشمال الشريق، أثرت األعمال القتالية األخيرة على الوصول إىل خدمات المياه واإلصحاح 
المتاحة  الموارد  الشركاء تحويل  التقديرات. كان على  لبعض  لحوايل ٤٠٠٫٠٠٠ شخص وفقاً 
وإعادة البرنامج لالستجابة لالحتياجات العاجلة المنقذة للحياة للسكان النازحين الذين يعيشون 
كز اإليواء الجماعية والمجتمعات  يف مواقع النازحين أو ينتقلون إليها، والنازحين حديثاً يف مرا
المياه الصالحة للشرب إىل ٤٠٠٫٠٠٠  القطاع على استئناف إمدادات  المضيفة. عمل شركاء 
شخص تضرروا من انقطاع إنتاج المياه يف محطة علوك جراء األعمال العدائية خالل تشرين 

كتوبر ٢٠١٩. األول/ أ

بلغت نسبة تمويل قطاع التغذية ٥٤ يف المئة حتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩، وتوجد 
فجوة تمويلية تبلغ ٥٨ مليون دوالر. خالل األشهر الثالثة المقبلة، سيحتاج أعضاء القطاع إىل 
ما ال يقل عن ٢٫٣ مليون دوالر لشراء إمدادات بشكل عاجل وحوايل ٤ ماليين دوالر للمحافظة 
على برامج التغذية المنقذة للحياة وتوسيع نطاقها، مثل التحديد المبكر لسوء التغذية الحاد، 
وتشجيع التغذية المثلى للرضع، وممارسات الرعاية، والوقاية من فقر الدم ونقص المغذيات 
الدقيقة من خالل مكمالت المغذيات الدقيقة. سيعطي القطاع أولوية لبرامج التغذية الشاملة 

والمتكاملة المنقذة للحياة، بما يف ذلك توفير العالج والوقاية من سوء التغذية الحاد. 

التغذية  يعانون من سوء  أن يتعرض ٤٠٫٠٠٠ طفل  المتوقع  المناسب، من  الدعم  يف غياب 
وأم  يتعرض ٤٠٧٫٠٠٠ طفل  واالعتالل، يف حين  الوفيات  زيادة  يتمثل يف  مباشر  لخطر  الحاد 
حامل ومرضعة لخطر اإلصابة بفقر الدم ونقص المغذيات الدقيقة األخرى يف األشهر الثالثة 
برامج غذائية متكاملة مناسبة، سيعرض ١٢٥٫٠٠٠ طفل  فإن عدم وجود  وبالمثل،  المقبلة. 

دون سن الخامسة لخطر سوء التغذية المزمن بحلول نهاية العام.

وتشير نتائج الدراسة االستقصائية األخيرة عن التغذية إىل زيادة انتشار سوء التغذية المزمن 
وفقر الدم بين األطفال واألمهات يف العديد من المناطق يف جميع أنحاء سورية. وتتزايد أعداد 
حاالت سوء التغذية الحاد يف المناطق المتأثرة باألعمال العدائية ويف أوساط النازحين، بينما 

تظل ممارسات تغذية ورعاية الرضع المناسبة لعمرهم متدنية يف جميع أنحاء سورية.

سيعطي قطاع المأوى / المواد غير الغذائية األولوية للمساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة، 
والدعم المخصص لفصل الشتاء، وتدخالت اإليواء على المدى الطويل يف الفترة المتبقية من 
عام ٢٠١٩. وقد أدى تدمير البنية التحتية والنزوح المطول وحركات العودة إىل زيادة كبيرة يف 
الكثافة السكانية يف بعض المناطق، مما ضاعف الضغط على أماكن اإليواء والخدمات األساسية 
وخلق حاالت طوارئ داخل حاالت الطوارئ. وحتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر، وفقاً لخدمة التتبع 
المايل، تلقى قطاع المأوى والمواد غير الغذائية تمويالً يبلغ ٥٠٫١ مليون دوالر فقط، أي أقل من 
١٠ يف المئة من المبلغ المطلوب (٥٢٦٫٦ مليون دوالر) كجزء من خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
٢٠١٩. يلزم توفير ١٥٣ مليون دوالر على الفور لالستجابة لحاالت الطوارئ يف شمال شرق سورية 
(٤٩٫٤ مليون دوالر)  والشمال الغريب (٦٧ مليون دوالر)، ويف الوقت نفسه، تقديم المساعدة 

الضرورية لفصل الشتاء (٣٦ مليون دوالر) حتى نهاية عام ٢٠١٩.

يف الشمال الشريق، سيستمر شركاء القطاع يف تقديم المساعدة الطارئة والمنقذة للحياة من 
خالل توفير مواد اإلغاثة األساسية والمواد غير الغذائية المخصصة لفصل الشتاء والمأوى يف 
حاالت الطوارئ للنازحين على المدى القصير. وستكون هناك حاجة إىل حوايل ٤٩٫٤ مليون دوالر 
كثر من ١٨٠٫٠٠٠ شخص يف الشمال الشريق حتى نهاية كانون األول/ديسمبر  لتلبية احتياجات أ
٢٠١٩. ونظراً الستمرار تغير الوضع اإلنساين، قد يحتاج الشركاء إىل توسيع نطاق أعمالهم انتظاراً 
لتوفر القدرة على إيصال المساعدات اإلنسانية وتنفيذها. يمكن توقع ثغرات محتملة يف الوقود، 
وحلول التدفئة، والمالبس، واألحذية الطويلة، ويمكن توقع الدعم الطويل المدى اعتماداً على 

طبيعة النزوح.

يف الشمال الغريب، يواصل الشركاء االستجابة لالحتياجات، لكن ثغرات التمويل تمنع توفير ما 
يكفي من المساعدة المخصصة لفصل الشتاء والمأوى المناسب، والحلول المؤقتة والدائمة 
يف مجال المأوى. يلزم توفير نحو ٢٩ مليون دوالر لتلبية االحتياجات العاجلة. ومع اقتراب فصل 
الشتاء، من المرجح أن تزداد االحتياجات وتتضاعف، إذا لم يتمكن الشركاء من الحصول على 
تمويل قصير المدى. وال يزال الشركاء يواجهون تحديات تعرقل الوصول، ونظراً للكثافة السكانية 

يف الشمال الغريب، تعاين الخدمات الحالية وأماكن اإليواء من ضغوط شديدة.

يواصل أعضاء القطاع تقديم المساعدة يف مجال المأوى / المواد غير الغذائية يف جميع أنحاء 
البالد، بما يف ذلك يف المجتمعات التي تعاين من نقص الخدمات والمناطق التي أمكن الوصول 
المساعدات  إيصال  تعرقل  تحديات  ومواجهة  التمويل  نقص  من  الرغم  على  حديثاً،  إليها 

اإلنسانية، بما يف ذلك عمليات الموافقة المطولة.

بلغت نسبة تمويل قطاع األمن الغذايئ والزراعة ٥٣ يف المئة حتى ١٤ تشرين الثاين/نوفمبر 
األغذية  برنامج  متطلبات  إىل  باإلضافة  دوالر.  مليون   ٥٦٠ قدرها  تمويلية  ثغرة  وتوجد   ،٢٠١٩
العالمي لمدة ستة أشهر البالغة ١٥٧٫٧ مليون دوالر، والموضحة يف الصفحة الثانية، تم تحديد 
مبلغ يقرب من ٨١ مليون دوالر باعتباره حاجة ماسة تحتاجها منظمات أخرى لدعم المساعدات 
حتى  المتضررين  للسكان  العيش  وسبل  بالزراعة  المتعلقة  واالحتياجات  العاجلة  الغذائية 
شباط/فبراير ٢٠٢٠. ويلزم توفير حوايل ٤٫٨ مليون دوالر لتوفير حصص غذائية جاهزة لألكل 
للنازحين حديثاً يف الشمال الغريب والشمال الشريق، بمن فيهم األشخاص المتأثرون يف جميع 
أنحاء المنطقة المنزوعة السالح، بينما يلزم توفير ٨ ماليين دوالر لتوفير سالل غذائية بشكل 

منتظم يف الشمال.

التمويلية، هنالك حاجة إىل ٦٨ مليون دوالر على األقل لتقديم خدمات  ومن إجمايل الفجوة 
الزراعة وسبل العيش يف كافة أنحاء البالد ، وهذا يشمل توفير بذور القمح والخضروات وأدوات 

الري ودعم اإلنتاج الحيواين، بما يف ذلك األعالف الحيوانية خالل فصل الشتاء.

كثر من ثماين سنوات على بداية األزمة اإلنسانية يف سورية، ينبغي أن يكون للتعليم  بعد مرور أ
المستقبل لألطفال. بلغت نسبة  المكاسب وتقديم  للبناء على  نهج شمويل متوسط األجل 
تمويل قطاع التعليم ٢٦ يف المئة حتى ١٤ تشرين الثاين/ نوفمبر ٢٠١٩. ويحتاج القطاع بشكل 
عاجل إىل ٨٥ مليون دوالر لتزويد ١٫١ مليون طفل بإمكانية الحصول على خدمات التعليم الجيد 

ذات الصلة حتى نهاية العام الدراسي الحايل، الذي ينتهي يف أيار/مايو ٢٠٢٠.

سيمنح التمويل القدرة على تنفيذ استثمارات تركز على ضمان استجابة الخدمات التعليمية 
األولوية  التعليم  التعليم. على وجه الخصوص، سيمنح أعضاء قطاع  بشكل أفضل لطلبات 
لألنشطة الرامية الستيعاب المزيد من الطالب واالحتفاظ بهم من خالل إعادة تشغيل وترسيخ 
وزيادة قدرة البنية التحتية للتعليم الرسمي وغير الرسمي. من خالل أماكن التعلم المؤقتة، 
التدفئة، سيوفر  التدريس والتعلم، وإصالح المدارس وتجهيزها لفصل الشتاء، وتوفير  ومواد 
الميسر  المعلم /  الوقت نفسه، سيتم تحسين توافر  كثر وقاية. ويف  أ بيئة تعليمية  األعضاء 
الدراسة  األطفال عن  اآلالف من  لتخلف  ونظراً  األجور.  وتوفير  القدرات  بناء  وأدائه من خالل 
واالنقطاع عنها، سيواصل األعضاء خلق فرص لألطفال للعودة إىل النظام المدرسي أو متابعة 
تعلمهم، بما يف ذلك من خالل حمالت العودة إىل التعلم. وسيتم االستعداد لدعم االختبارات. 
بمخاطر  والتوعية  واالجتماعي  النفسي  الدعم  بدمج  األعضاء  سيقوم  االقتضاء،  عند  وأخيراً، 

األلغام يف خدماتهم لضمان خلق بيئة واقية واستجابة متكاملة.

يجب أن توفر االستجابة التعليمية بيئة تعليمية واقية تعزز الرفاه ونتائج التعلم اإليجابية من 
خالل خدمات تعليمية ذات جودة ويمكن التنبؤ بها. بالنظر إىل الفقر المدقع، يجب على 

يف الشمال الغريب، يحتاج ما يقرب من ١٫٣٥ مليون شخص إىل مساعدة عاجلة لتوفير خدمات 
األخيرة يف  العدائية  األعمال  لحوايل ٣٥٠٫٠٠٠ شخص متضرر من  والنظافة  واإلصحاح  المياه 
المنطقة. ونظراً القتراب موسم الشتاء، استمرار واألعمال العدائية واالكتظاظ والكثافة السكانية 
يف الشمال الغريب، ستظل االحتياجات إىل المياه واإلصحاح مرتفعة يف المستقبل المنظور، وهو 

األمر الذي يتطلب موارد إضافية.

ويف الوقت نفسه، يواصل قطاع المياه واإلصحاح دعم خدمات البنية التحتية للمياه والصرف 
الصحي على المدى القصير والمتوسط يف المناطق الحضرية من خالل توفير المواد المستهلكة 
والصرف  الشرب  مياه  وتشغيل وصيانة شبكات  الترميم،   / التأهيل  وإعادة  المياه،  لمعالجة 

الصحي وإدارة النفايات الصلبة.

الصحة 

األمن الغذائي 

التعليم 

المياه واإلصحاح والنظافة 

المأوى والمواد غير الغذائية 

التغذية 

(١٥) يرجى مالحظة أن هذا الرقم يستند على افتراض تخطيط يتمثل يف احتمال نزوح ما يقرب من ٤٠٠٫٠٠٠ شخص

٤



تشرين   ١٤ حتى  المئة  يف   ١٢ العيش  وسبل  المبكر  اإلنعاش  قطاع  تمويل  نسبة  بلغت 
الثاين/نوفمبر ، حيث تلقى ٢١ مليون دوالر من أصل ١٧٣ مليون دوالر. يطلب القطاع ما ال 
يقل عن ١٥ مليون دوالر حتى نهاية كانون األول/ديسمبر لتنفيذ أنشطة االستجابة األساسية، 
بما يف ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إزالة النفايات، واإلضاءة بالطاقة الشمسية لتوفير 

الحماية، وبرامج النقود مقابل العمل للسكان األكثر ضعفاً، وإصالح الطرق.

يظهر التحليل الذي أجراه القطاع أن االحتياجات ال تزال مرتفعة يف جميع أنحاء سورية وأن 
الخدمات  الضغط على  وزيادة  العدائية  نتيجة لألعمال  الظهور  آخذة يف  الجديدة  االحتياجات 
درعا  وهي  الجنوبية،  المحافظات  تزال  ال  الخصوص،  وجه  على  األساسية.  التحتية  والبنية 
والسويداء والقنيطرة، وكذلك دير الزور يف الشمال الشريق، بحاجة ماسة للمساعدة، ال سيما 
وتقديم  األساسية،  الخدمات  واستعادة  الصلبة،  النفايات  وإدارة  األنقاض،  إزالة  مجاالت  يف 
المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة. تعد إزالة األنقاض من المناطق التي أمكن الوصول إليها 
حديثاً شرطاً أساسياً الستعادة سبل العيش، حيث يعيش ماليين األشخاص يف مناطق ملوثة 
ويخاطرون بحياتهم كل يوم. بدون إزالة األنقاض والذخائر غير المنفجرة، ال يمكن إيجاد حلول 

كز اإليواء واألراضي والخدمات الزراعية. دائمة إلعادة تأهيل البنية التحتية، بما فيها مرا

األسر أخذ تكاليف إرسال األطفال إىل المدرسة بعين االعتبار. وإذا اعُتبرت الخدمات التعليمية 
منخفضة الجودة، وال ترتبط بوضوح بفرص مدرة للدخل يف المستقبل أو بشهادات معترف بها 
أو مساحات التعلم، فإنه سينظر إىل هذه الخدمات على أنها  غير آمنة من حيث السفر إليها 
أو التواجد فيها، وستلجأ األسر إىل منح األولوية لالحتياجات األساسية العاجلة األخرى بدالً من 

التعليم.

النقاط الساخنة – الفجوات التمويلية

جهود االستجابة في الشمال الشرقي
غير  والفصائل  التركية  المسلحة  القوات  بدأت  كتوبر،  األول/أ تشرين   ٩ يف 
الحكومية المتحالفة معها عملياتها العسكرية يف شمال شرق سورية. وأسفرت 
(وصل  العراق  وإىل  سورية  داخل  كبيرة  سكانية  حركة  عن  العدائية  األعمال 
كثر من ١٤٫٠٠٠ سوري) وتعطلت بشدة أو دمرت المرافق الصحية  إليها اآلن أ
والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية األساسية، مثل محطة مياه علوك، 
التي تخدم حوايل ٤٠٠٫٠٠٠ شخص يف مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها 

(بما يف ذلك مخيمي الهول والعريشة).

وحتى ١٢ تشرين الثاين/نوفمبر، ظل حوايل ٧٤٫٤٠٠شخص نازحين من محافظات 
الحسكة والرقة وحلب. يقيم ٥٦٫٦٠٠ منهم يف المجتمعات المضيفة يف محافظات 
الحسكة والرقة ودير الزور، ويعيش أقل قليالً من ١٧٫٠٠٠ شخص يف ٩١ مركز 

إيواء جماعي يف الحسكة (٩٠) والرقة (واحد).

 ٢٥٠٫٠٠٠ من  يقرب  ما  حياة  سورية  شرق  شمال  يف  األخيرة  األحداث  غيرت 
ونقاط  بالفعل  الموجودة  االحتياجات  وضاعفت  اآلن،  حتى  متضرر  شخص 
الكامنة. قبل هذه األزمة، كان ١٫٨ مليون شخص يف الشمال الشريق  الضعف 
بحاجة إىل المساعدة اإلنسانية و٧١٥٫٠٠٠ شخص نازحين من ديارهم. وقد أدى 
زيادة  إىل  الخدمات  استئناف   / استمرار  بشأن  اليقين  وعدم  الخدمات  تدهور 
الضغط الذي يواجه المحتاجين للمساعدة، وخاصة أولئك الذين يعانون بالفعل 
الشركاء  قام  المخيمات.  يف  الموجودة  كتلك  تنقلهم،  حرية  تعوق  قيود  من 
مشتركة  خطة  بتطوير  سورية  شرق  شمال  يف  العاملون  اإلنساين  المجال  يف 
الخطة  هذه  تحدد   .٢٠١٩ لعام  سورية  يف  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  استكماالً 

األنشطة ذات األولوية التي تراعي احتياجات نحو ٤٠٠٫٠٠٠ شخص والثغرات 

االنعاش المبكر وسبل العيش 

الثاين/نوفمبر.  اللوجستية ٥٢ يف المئة حتى ١٤ تشرين  بلغت نسبة تمويل قطاع الخدمات 
إيصال  القطاع بشكل عاجل إىل ٢٫٤٥ مليون دوالر حتى شباط/فبراير ٢٠٢٠ لضمان  يحتاج 

المساعدات اإلنسانية بشكل فعال ويف الوقت المناسب١٦.  

عمل قطاع الخدمات اللوجستية مع الشركاء لتحديد التحديات الرئيسية المتعلقة الخدمات 
اللوجستية، وضمان توجيه األنشطة لسد الثغرات اللوجستية من أجل تمكين المنظمات من 
توسيع نطاق االستجابة يف الشمال الشريق. على هذا النحو، يتم تأمين مساحة تخزينية إضافية 
يف كل من القامشلي ودير الزور، وهي متاحة للشركاء الذين يستجيبون لالحتياجات يف الشمال 
الشريق. ويسهل القطاع أيضاً الحصول على خدمات النقل المجانية للمنظمات اإلنسانية يف 
الشمال الشريق، ويتوقع توسيع نطاق خدمات القوافل إذا ما سمحت الظروف األمنية وإمكانية 
الوصول بذلك. وباإلضافة إىل ذلك، تلقى القطاع طلبات لتغطية احتياجات الوقود والتكاليف 
اللوجستية  الخدمات  ودعم  الركبان  مغادرة  مثل  المنفذين،  للشركاء  المختلفة  التشغيلية 

المتعلقة بإنشاء مساحة للتخزين يف دير الزور.

ويف الوقت نفسه، شهد القطاع أيضاً زيادة تشغيلية لالستجابة يف الشمال الغريب، حيث زاد 
منذ  ٧٦٩ شاحنة شهرياً  إىل  ليصل  الضعف  كثر من  أ إىل  ُيعاد شحنها  التي  الشاحنات  عدد 
آب/أغسطس، وهي زيادة تبلغ ١٢٠ يف المئة شهرياً مقارنًة بعام ٢٠١٨. كجزء من االستعداد 
تزداد  أن  المتوقع  من  الغريب،  الشمال  يف  المتزايدة  اإلنسانية  واالحتياجات  الشتاء  لفصل 

عمليات إعادة الشحن لتصل إىل حوايل ١٠٠٠ شاحنة شهرياً يف الربع القادم.

الخدمات اللوجستية

(١٦) تشمل متطلبات قطاع الخدمات اللوجستية تكاليف خدمات اإلغاثة اإلنسانية لمدة ثالثة أشهر.

٥



كتوبر إىل كانون األول/ديسمبر ٢٠١٩  الموجودة يف االستجابة خالل الفترة من تشرين األول/أ
باستخدام جميع طرق االستجابة. تحليل االحتياجات والتخطيط لالستجابة يف المناطق التي 

تشملها عملية ربيع السالم قيد الدراسة حالياً.

يف ضوء الوضع الذي يتكشف بسرعة، تركز الجهات الفاعلة على تنفيذ استجابة منسقة لحاالت 
الطوارئ يف المناطق المتأثرة. وتشمل األنشطة ذات األولوية:

كز إيواء جماعية،  مساعدة النازحين حديثاً والعائدين، ال سيما أولئك الذين يعيشون يف مرا
والمقيمين مع األصدقاء واألقارب يف المجتمعات المضيفة، وأولئك الذين سيتم توجيههم 
الدعم  تقديم  خالل  من  األصلية،  أماكنهم  إىل  والعائدين  حديثاً،  المنشأة  المخيمات  إىل 
الطارئ، يف مجاالت الغذاء والزراعة والمأوى / المواد غير الغذائية (بما يف ذلك المساعدات 

المخصصة لفصل الشتاء)، والمياه واإلصحاح، والصحة والحماية

استمرار الدعم المقدم يف مخيمات ومواقع ومستوطنات النازحين، حيث يعتمد السكان 
بالكامل على المساعدات اإلنسانية

تعزيز الدعم المقدم للمجتمعات المضيفة المتأثرة وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات 
األساسية، مثل الصحة والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.

يتسم  استجابة  نهج  اتباع  الخدمات لضمان  التخطيط الستمرار  بتنفيذ  أيضاً  الشركاء  ويقوم 
بالمسؤولية والمرونة يف حالة التوصل إىل اتفاقات سياسية / إدارية يف المستقبل. ويف إطار 

هذا الجهد من البرامج المسؤولة، تشمل األولويات ما يلي:

األطراف  مع  الدعوة   / واالتصال  التطورات  أخر  على  بناًء  التخطيط  افتراضات  تحديث 
لضمان الوصول اآلمن إىل المحتاجين للمساعدة (لمزيد من التفاصيل انظر القسم الخاص 

بافتراضات التخطيط)؛

رسم خرائط لألنشطة والخدمات بواسطة الشركاء باستخدام جميع الطرق يف جميع المواقع 
الجغرافية يف شمال شرق سورية؛

تحديد المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة يف شمال شرق سورية ألنشطتها الرئيسية  
تحديد عددها ومواقعها الجغرافية وأيها ُيعد من المواقع البالغة األهمية، جنباً إىل جنب مع 
اإلشارة إىل ما تم تعليقه مؤقتاً أو من المحتمل استئنافه، وتلك التي تم تعليقها بالكامل؛ 

االعتبار  بعين  االخذ  األنشطة، مع  تويل  لقدرتها على  القامشلي  الفاعلة يف  الجهات  تقييم 
باإلدارة والتشغيل وإمكانية الوصول.

يلزم توفير تمويل إضايف من قبل المانحين لضمان سد الثغرات الحرجة على المدى القصير. ويحتاج الشركاء العاملون من داخل سورية إىل ٧٩٫٨ مليون دوالر تقريباً، بينما تعاين المنظمات غير الحكومية 
الدولية من فجوة تمويلية عاجلة تبلغ ٤٤ مليون دوالر. بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية المتمركزة يف القامشلي وشمال شرق سورية، تعكس الثغرات الفورية التي حددها الشركاء التمويل 
المطلوب من اآلن وحتى نهاية عام ٢٠١٩ لسد النقص وتجديد المخزونات / الموارد المأخوذة من مناطق / برامج أخرى ال تزال بها احتياجات مشروعة. ولذلك، فمن المتوقع إنفاق جزء من التمويل الذي 

تم استالمه لالستجابة لالحتياجات المحددة يف عام ٢٠٢٠. على سبيل المثال، تمتد فترات التخطيط لتقديم المساعدة يف فصل الشتاء من تشرين الثاين/نوفمبر إىل آذار/مارس ٢٠٢٠.

المأوى والمواد غير الغذائية

التعليم

المياه واإلصحاح

الصحة

األمن الغذايئ والزراعة

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

الحماية

الخدمات اللوجستية

التغذية

المجموع

القطاع
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المنظمات غير الحكومية الدولية
 يف شمال شرق سورية

(مليون دوالر)
سورية

(مليون دوالر)
المجموع

(مليون دوالر)

ثغرات التمويل الفورية يف شمال شرق سورية

جهود االستجابة في الشمال الشرقي
كان للتصعيد الدراماتيكي يف األعمال العدائية، بما يف ذلك القصف اليومي والغارات الجوية 
داخل ما يسمى منطقة نزع السالح والمناطق المحيطة بها منذ أواخر نيسان/أبريل إىل تأثيرات 
كثر من ٤٠٠٫٠٠٠ شخص، معظمهم إىل وسط وشمال محافظة إدلب،  مباشرة على السكان. نزح أ
وكذلك إىل أجزاء من شمال حلب يف الفترة من ١ أيار/مايو إىل ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩. ١٧  ولحق 
الضرر أو الدمار بمستشفيات ومخابز ومحطات مياه ومدارس ومرافق عامة جراء الغارات الجوية 

والقصف. ونتيجة لألعمال العدائية وسنوات النزوح،  

كز الحضرية بالقرب من الحدود  زادت الكثافة السكانية بشكل كبير يف مواقع النازحين والمرا

التركية. بالنظر إىل حجم االحتياجات ومواطن الضعف، وأثر التدمير واألضرار التي لحقت بالبنية 
التحتية والخدمات األساسية واقتراب الشتاء والكثافة السكانية، يحتاج الشركاء يف المجال 

اإلنساين إىل حوايل ٢٩٥٫٥ مليون دوالر على الفور (لتمويل االستجابة عبر الحدود 
ومن داخل سورية).١٨  سيمكن هذا التمويل الجهات الفاعلة اإلنسانية من الحفاظ على 

مستويات االستجابة الحالية وضمان توسيع نطاق العمليات على النحو المالئم.

اضطر الشركاء يف المجال اإلنساين إىل إعادة ترتيب األولويات وإعادة تخصيص األموال والموارد 
الحالية لسد أشد الثغرات الحرجة، مما تسبب يف نقص تمويل وثغرات يف أنشطة االستجابة 

اإلنسانية المنتظمة. يحتاج حوايل ٢٫٧ مليون من هؤالء األشخاص إىل المساعدة اإلنسانية يف 

األرقام الرئيسية 

.

.

.

.

.

.

.

٤٠٠,٠٠٠
شخص متضرر

(أرقام التخطيط)

٢١٥,٠٠٠
حركة سكانية

كتوبر  منذ ٩ تشرين األول/أ
٢٠١٩ مقارنة ب ٢٠٤٫٠٠٠ 
بين كانون الثاين/يناير إىل 

آب/أغسطس ٢٠١٩

٧٤,٤٠٠
شخص ال يزالون نازحين

باإلضافة إىل ٧١٠٫٠٠٠ 
شخص نزحوا بالفعل يف 

شمال شرق سورية خالل 
أزمات سابقة

(١٧)  فرقة العمل المعنية بالنازحين.
كتوبر ٢٠١٩. يف حين أن هذه المتطلبات تغطي الفترة حتى نهاية عام ٢٠١٩، من المتوقع أن يتم إنفاق جزء من التمويل الذي تم استالمه لالستجابة لالحتياجات يف عام ٢٠٢٠. (١٨)  خطة االستعداد واالستجابة يف الشمال الغريب، حتى ٣ تشرين األول/أ
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المجموع

ثغرات حرجة (مليون دوالر)القطاع

متطلبات تمويل االستجابة من داخل سورية

١,٠٧٨,٠٠٠
شخص مستهدف

كجزء من خطة الجاهزية واالستجابة
 للشمال الغريب

١٠٠,٠٠٠
شخص مستهدف

يف مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية- 
كجزء من  خطة الجاهزية واالستجابة

 للشمال الغريب

 ٢٩٥٫٥ مليون دوالر
تمويل مطلوب بشكل عاجل

لالستجابة لالحتياجات االنسانية يف الشمال
 الغريب

االستعداد لموسم الشتاء٢٠ 
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التعليم

الصحة

المأوى

المواد غير الغذائية

الغذاء

المياه واإلصحاح

الحماية 

التغذية 
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٢٫٥

٢

١٫٨

١

٠٫٦

٢٥٫٨

تنسيق المخيمات وإدارتها

األمن الغذايئ والزراعة

المأوى والمواد غير الغذائية

التعليم

اإلنعاش المبكر

المياه واإلصحاح

الصحة

التغذية 

الحماية

الخدمات اللوجستية

المجموع

ثغرات حرجة (مليون دوالر)القطاع

متطلبات تمويل االستجابة عبر الحدود يف الشمال الغريب١٩

تأثير موسم الشتاء شديد يف جميع أنحاء سورية، وخاصة يف الشمال الغريب. أعد الشركاء يف 
المجال اإلنساين العاملون من داخل سورية ومن خالل طرق االستجابة عبر الحدود استراتيجيات 
لدعم السكان للتأهب لتأثير الظروف الجوية القاسية. تشير تقديرات قطاع المأوى والمواد غير 
الغذائية التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية إىل أن حوايل ٣ ماليين شخص 
/ ٦٠٠٫٠٠٠ أسرة بحاجة إىل مساعدات مخصصة لفصل الشتاء يف جميع أنحاء سورية، من 
بينهم حوايل ١٫٧ مليون شخص يعيشون يف مناطق مستهدفة من داخل سورية، بينما يقيم ١٫٣ 
مليون شخص يف مناطق تتلقى الدعم من خالل طرق االستجابة عبر الحدود. يتعرض النازحون 
كز اإليواء والكثافة السكانية. وبالمثل، قد  يف شمال البالد للخطر بشكل خاص بسبب حالة مرا
يتعرض السكان للفيضانات بسبب األمطار الغزيرة. عادة ما تطرأ أقسى الظروف المناخية يف 
فصل الشتاء خالل الفترة من تشرين الثاين/نوفمبر إىل شباط/فبراير عندما تصل درجات الحرارة 
الدنيا الشهرية إىل -٥ درجة مئوية يف بعض المناطق. ونتيجة لذلك، يجب تقديم المساعدة قبل 

بدء فصل الشتاء.

تتضمن حزمة المساعدات المخصصة لفصل الشتاء التي يقدمها قطاع المأوى والمواد غير 
الغذائية التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية الوقود واألفران والمالبس 

والبطانيات الحرارية (عينية، نقود أو قسائم)، والفرش والمالبس الشتوية ومواد عازلة للخيام 
والتدفئة المدرسية، وإجراءات مماثلة للتخفيف من آثار البرد على السكان داخل وخارج 

المخيمات٢١.  يحتاج قطاع المأوى / المواد غير الغذائية إىل حوايل ٣٦ مليون دوالر لتلبية 
كز خالل  احتياجات ١٫٧٥ مليون شخص وتقديم المساعدات يف فصل الشتاء من جميع المرا

كتوبر ٢٠١٩ إىل آذار/مارس ٢٠٢٠. سيعمل القطاع مع القطاعات  الفترة من تشرين األول/أ
األخرى للتخفيف من اآلثار المتتالية لظروف الشتاء القاسية، مثل التهابات الجهاز التنفسي 

واألمراض التي تنقلها المياه وإمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية.

على المستوى الجماعي، وضعت القطاعات العاملة من داخل سورية وعبر الحدود من تركيا 
خططاً لتلبية االحتياجات خالل فصل الشتاء بشكل شامل وبدأت بالفعل يف تقديم المساعدة. 

أعد الفريق المعني بالتنسيق بين القطاعات، الذي يتخذ من سورية مقراً له، استراتيجية 

نازح. ويعتمد حوايل ١٫٥ مليون شخص تقريباً على  المناطق، من بينهم حوايل مليوين  هذه 
المساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة.

لالستجابة  االستعداد  خطة  بتفعيل  تركيا  يف  القطاعات  بين  بالتنسيق  المعني  الفريق  قام 
الحتياجات ١٫٠٧٨٫٠٠٠ شخص لديهم متطلبات تبلغ ٢٦٩٫٧ مليون دوالر حتى نهاية عام ٢٠١٩ 

 ١٠٠٫٠٠٠ الحتياجات  لالستجابة  استعداد  داخل سورية  خطة  من  العاملين  الشركاء  وضع 
باألولويات  الخاصة  والمتطلبات  الحكومة.  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  إىل  نزحوا  شخص 

المحددة داخل سورية هي كما يلي:

األرقام الرئيسية 

Ibid (١٩)
(٢٠) يرجى مالحظة أن متطلبات فصل الشتاء تنعكس أيضاً يف المتطلبات الشمالية الغربية والشمالية الشرقية يف الصفحات السابقة.

https://www.sheltercluster.org/response/whole-syria (٢١) يعتمد محتوى حزم المساعدة يف فصل الشتاء على متطلبات السكان والمناطق الجغرافية التي يعيشون فيها. يمكن العثور على محتوى حزم فصل الشتاء لكل محور يف الرابط التايل؛
٧



ال تزال الصناديق اإلنسانية المشتركة هي الطريقة األسرع واألكثر مرونة لصرف التمويل 
للشركاء وتمكين االستجابة يف الوقت المناسب. ولكن يف ظل المدفوعات السابقة 

ومخصصات الطوارئ، فإن التمويل المتاح للصناديق المشتركة منخفض للغاية. يخصص 
الصندوق اإلنساين السوري عبر الحدود (SCHF) حالياً ٣٠ مليون دوالر يف إطار تخصيص 

التمويل العادي الثاين الذي يركز على شمال غرب البالد. سيتم استخدام التمويل المتبقي 
لتعزيز االستجابة الحالية أو لتلبية االحتياجات غير المتوقعة. حتى ١٢ تشرين الثاين/نوفمبر، 

لم يكن لدى الصندوق سوى ٧ ماليين دوالر. ويف ٧ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩، صرف 

الصندوق اإلنساين السوري ٢٥ مليون دوالر لتقديم المساعدة اإلنسانية التي تشتد الحاجة إليها 
إىل حوايل مليوين شخص يف جنوب سورية وريف دمشق. وبالمثل، يجري تخصيص مبلغ ١٥ 
مليون دوالر لتلبية االحتياجات الطارئة يف شمال شرق البالد. حتى ١٢ تشرين الثاين/نوفمبر، 
لم يكن لدى الصندوق سوى ٥ ماليين دوالر مخصصة لدعم االستجابة اإلنسانية يف الشمال 

الغريب. ويتم تشجيع المانحين على توفير التمويل للصناديق المشتركة بشكل عاجل.

حالة تمويل الصندوق الُقطري المشترك٢٢

١٢٤٫٨١١٧٫٨

٧

٦٣٫٨
٥٥٫٥٤

٥

حالة الصندوق اإلنساين السوري (بماليين الدوالرات)حالة الصندوق اإلنساين السوري عبر الحدود (بماليين الدوالرات)

إجمايل الدخل

(بما يف ذلك المرحل)
تم صرفه أو 

يوشك أن ُيصرف

إجمايل الدخلمتاح

(بما يف ذلك المرحل)
تم صرفه أو 

يوشك أن ُيصرف

متاح

٩٫٩ ١٣٫٦٦٢٩,٢٨٤
٩ ٣١٫١٩٠٠,٠٢١

٣٫٥ ٣٫٥٣٥٠,٠٠٠
٢٫١ ٢٫١١٥٠,٠٠٠

٠٫٤٦ غير متاح٠٫٥٢

٢٤٫٩ ٤٨٫٧ المجموع

تنسيق المخيمات وإدارتها

المأوى والمواد غير الغذائية

المياه واإلصحاح

التعليم

الخدمات اللوجستية

التمويل المطلوبالقطاع
(مليون دوالر)

ثغرة تمول فورية
(مليون دوالر)

إجمايل عدد 
المستفيدين 
المستهدفين

(مليون دوالر)

االستجابة الحتياجات السكان خالل فصل الشتاء قبل بدء الطقس القاسي. وبالمثل، قام 
الفريق المعني بالتنسيق المشترك بين القطاعات، الذي يتخذ من تركيا مقراً له، بتوحيد 
التخطيط والمتطلبات الخاصة بالمساعدات المخصصة لفصل الشتاء، والتي تتطلب ٤٩ 
كتوبر لتنفيذ أنشطة االستجابة يف الفترة من تشرين  مليون دوالر حتى ٢٩ تشرين األول/أ
كتوبر ٢٠١٩ إىل آذار/مارس ٢٠٢٠. ومن بين المتطلبات اإلجمالية، ال تزال هناك ثغرة  األول/أ
كز اإليواء من  تمويلية عاجلة تبلغ ٢٤٫٩ مليون دوالر لتغطية االحتياجات المتعلقة بتعزيز مرا
خالل حماية المباين من ظروف الطقس، والتحصيب، وتوزيع الوقود، وتوفير المياه الصالحة 
للشرب، والكلورة ورصد جودة المياه بشكل متكرر، وتنظيف خزانات الصرف الصحي، وإعادة 
كز اللوجستية يف ريحانلي وكيليس.  تأهيل الطرق، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بالمرا
وحتى ١١ تشرين الثاين/نوفمبر، كانت ثغرات التمويل التي تواجه القطاعات التي تتخذ من 

تركيا مقرا لها على النحو التايل:

(٢٢) حتى ١٢ تشرين الثاين/نوفمبر ٢٠١٩

٨


