
العدد التقديري للمحتاجين للمساعدات

األفراد

العدد الكلي للمحتاجين للمسااعدة المستهدف الذين تم الوصول إليهم

2016العدد الكلي للمستهدفين في خطة اإلستجابة اإلنسانية 

2016تم الحصول عليه من اللمحة العامة عن اإلحتياجات اإلنسانية  2,1

من قطاع إدارة و تنسيق المخيمات منظومة مراقبة أماكن النازحين 3

2016تم الحصول عليه من خطة اإلستجابة اإلنسانية  4

حسب القطاعات اإلنسانية في تركيا

5 هو الهدف الشهري لقطاع األمن الغذائي و سبل العيش7.5مليون 

 هو العدد األكبر الذي تم الوصول إليه في أحد الشهور 1.38مليون 

وذلك خالل فترة رفع التقارير من تركيا
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المحتاجون للمساعدات والعمليات عبر الحدود

 مليون 13.5
صنف إلى حاجة السوريين 2016تم التوصل في العام 

للمساعدات اإلنسانية ، حيث يقدر عدد األفراد ذوي الحاجة 

 مليون 8.7القصوى للمساعدات من القطاعات المتعددة بـ 

. شخص

 مخيما256في 
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اإلزدياد منذ كانون 

الثاني من عام 

(2015اإلحصائيات أدناه تغطي الفترة ما بين كانون الثاني وحتى كانون األول من العام )اإلستهداف والوصول 

(عبر الحدود التركية)الهدف 

 للنازحين في 2016حسب التقييم العام للتياجات اإلنسانية للعام 

 محافظة سورية14 ناحية في 272

كل سورياعبر الحدود التركية

عدد األشخاص المستهدفين نسبة الوصول

273,980
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اإلستجابة عبر الحدود من تركيا - معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

2016 تم نشره في الرابع من أيار من العام 

، مما أدى إلى ظهور الكثير من العوائق لعمل البرامج 2016استمر القتال بين قوات المعارضة غير الحكومية والقوات الحكومية وتنظيم الدولة اإلسالمية في معظم الربع األول من العام 

وكان من الجدير مالحظته في شهري كانون الثاني وشباط، تكثيف القصف من قبل القوات الحكومية وحلفائها على البنى التحتية المدنية من مرافق طبية، ومدارس، . اإلنسانية في سوريا

أدى تكثيف الهجمات أيضا إلى إعاقة الوصول اإلنساني للعديد من المجتمعات األكثر ضعفا داخل سوريا، باإلضافة إلى دفع العديد من . ومخيمات نازحين، ومخابز، ومخازن انسانية

دخلت اتفاقية لوقف األعمال العدائية التي تم اإلتفاق عليها بين الواليات المتحدة وروسيا حيز التنفيذ في نهاية . األفراد للنزوح من ريف حلب الشمالي وأماكن أخرى من شمال الالذقية

وسمح هذا بالمزيد من عمليات الوصول . شهر شباط، مؤدية إلى انخفاض ملحوظ لألعمال العدائية بين قوات المعارضة غير الحكومية والقوات الحكومية في معظم األراضي السورية

وبالرغم من اإلنخفاض، استمر بعض هذه األعمال العدائية بالحدوث في . اإلنساني من العديد من الوكاالت اإلنسانية للعديد من الفئات األكثر ضعفا في حلب، وإدلب، والالذقية، وحماة

أما في شرقي سوريا، أدت . أماكن رئيسية حول طرق الوصول داخل مدينة حلب بين القوات الكردية وقوات المعارضة غير الحكومية، مما أدى إلى إلى إعاقة استخدام طريق الكاستيلو

الهجمات من قبل التحالف األمريكي ومن قبل الحكومة السورية إلى إلحاق الضرر بالعديد من البنى التحتية للمدنيين، في المناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، وأدت إلى تدهور 

 شحنة من تركيا إلى سوريا تحت قرار مجلس األمن رقم 41قامت األمم المتحدة وشركائها بإرسال . وضع المشافي، وشبكات الكهرباء والمياه الرئيسية في محافظتي حلب والرقة

 اآلخرين من 211 من هذه الشاحنات عبرت عن طريق باب الهوى، بينما عبرت الـ 1,130.  شاحنة1,341تحتوي على  ( من باب الهوى25 من باب السالم و 16) 2258\2165

هذا وقد تم تعليق عدد من شحنات األمم المتحدة من معبر باب السالم بتوصية من األمم المتحدة لألمن والسالمة فيما استمرت الشحنات النظامية األخرى اإلنسانية . معبر باب السالمة

 شخصا، ومستلزمات مياه 327,157، مساعدات غذائية لـ ( مليون شخص2.7تضمنت اللقاح لـ ) شخصا 3,572تضمنت المساعدات المشحونة مستلزمات طبية لـ . والتجارية

وال يزال . صنف العدد األكبر للمستفيدين في محافظتي حلب وإدلب.  شخصا في أربع محافظات25,750 شخصا، باإلضافة إلى مستلزمات تعليمية لـ 147,039وإصحاح ونظافة لـ 

.2016معبر كوبانس مغلقا في وجه العاملين في المجال اإلنساني والشحنات منذ أوائل شهر شباط من العام 

                                   https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima                                          ochaturkey@un.org:                                لإلستفسار2016 شباط من العام 03: تاريخ اإلنشاء

تقارير القطاعات اإلنسانية: المصادر
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المأوى التعليم الحماية التغذية إدارة و تنسيق المخيمات
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حسب القطاعات اإلنسانية في تركيا

 هو العدد األكبر الذي تم الوصول إليه في أحد الشهور 1.38مليون 

وذلك خالل فترة رفع التقارير من تركيا

 117 منظمة دولية غير حكومية، و 45) منظمة غير حكومية 162 حمولة شاحنة للمستلزمات اإلنسانية من 3,037وخالل الفترة ذاتها، قام الهالل األحمر التركي بتسهيل عبور 

باإلضافة إلى المزيد من الالعبين الذين يستخدمون المعابر الحدودية الخمسة على الحدو التركية السورية بقيمة بلغت  (منظمة سورية غير حكومية ومنظمة تركية غير حكومية

ويوجد ازدياد .  مليون دوالر أمريكي حسب ما جاء به الهالل األحمر التركي في هذه الفترة98وتم شحن مواد قيمتها . ($98,674,386) مليون ليرة تركية 276,288,282

. 2015 مليون دوالرا أمريكيا في الفترة ما بين كانون الثاني وكانون األول من عام 143ملحوظ في نشاطات عبور الحدود في العام الحالي مقارنة مع العام الماضي حيث تم إنفاق 

على المياه واإلصحاح والنظافة، % 7.05على األمن الغذائي وسبل العيش، % 35,36 مليون دوالر أمريكي على المواد غير الغذائية، 98تقريبا من الـ % 45وتم إنفاق 

للفترة ما بين كانون الثاني إلى  (4Ws)وحسب بيانات استجابة القطاع . على القطاع اللوجيستي% 0,02على التعليم، و % 2,78على المأوى، % 4,66 على الصحة، 5,23%

قامت قطاعات المياه واإلصحاح والنظافة، إدارة .  نواحي10ويتم الوصول بإستمرار إلى حوالي .  ناحية سورية عن طريق تركيا134تم الوصول إلى . 2016آذار من العام 

قام قطاع المياه واإلصحاح والنظافة .  نواحي في حلب وفي إدلب10 مستفيدا تم الوصول إليهم في 1,957,169وتنسيق المخيمات، واألمن الغذائي وسبل العيش بالتصريح عن 

. من قبل جميع القطاعات2016 في الدانا في آذار من العام 273,147بالتصريح عن أعلى عدد من المستفيدين ممن تم الوصول إليهم حيث بلغ 

تكلملة للصفحة األولى.............................................................................................................................................لمحة عامة عن الوضع 

مليون

تعزيز الحماية من خالل الترويج لإللتزام بالقانون الدولي، والقانون اإلنساني الدولي، وقوانين حقوق اإلنسان من خالل استخدام 

.المساعدات والخدمات النوعية والمناصرة وحشد الرأي

دعم قدرة المجتمعات المحلية واألسر واألفراد المتضررين المتضمنين في اإلستجابة اإلنسانية على التعافي، من خالل حماية 

.واستعادة مصادر الرزق، ومن خالل تمكين الوصول إلى الخدمات األساسية، وإعادة تأهيل البنى التحتية اإلجتماعية واإلقتصادية

 

دعم إنقاذ األرواح ورفع المعاناة، باإلضافة إلى زيادة الوصول لإلستجابة اإلنسانية لألشخاص األكثر ضعفا، ولذوي اإلحتياجات 

الخاصة

2016إحصائيات أساسية للتخطيط للعام 

أولويات القطاع

اإلستجابة عبر الحدود من تركيا - معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

2016 تم نشره في الرابع من أيار من العام 

2016األهداف اإلستراتيجية لخطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 

.79 6.50مليون مليون 3.20 25%
المحتاجون للمساعدات

العدد الكلي لألشخاص المستهدفين على 

مستوى كل سوريا
تم الوصول إليهم عبر الحدود التركية

نسبة من تم الوصول إليهم من 

المستهدفين

تم تحديد الفجوات في أماكن تواجد النازحين اعتبارا من شهر آذار للعام 

 من قبل قطاع إدارة وتنسيق المخيمات ومن خالل منظومة مراقبة 2016

تتعلق % 32تتعلق بالمأوى، % 35: أماكن تواجد النازحين كالتالي

تتعلق بالتخلص من % 22تتعلق بالغذاء، % 24بالمواد غير الغذائية، 

وتبقى قطاعات . تتعلق بالمياه% 19تتعلق بالتنقية، و % 21النفايات، 

.الصحة والتعليم األقل تغطية بالنشاطات

مؤشرات أساسية اإلحتياجات اإلستجابة
عدد النازحين في مواقع النزوح الذين حصلوا على مساعدات إنقاذ 

األرواح

يحتاج معظم النازحين حديثا إلى المواد األساسية ومساعدات إنقاذ 

الوجبات الجاهزة لألكل )المياه، مجموعات التعقيم، الطعام : األرواح، مثال

تم اعتبار . والمأوى في األيام األولى من وصولهم (على وجه التحديد

المراحيض من ضمن األحتياجات األساسية في أماكن تواجد النازحين في 

يقوم أعضاء إدارة وتنسيق . إدلب، التي يفد إليها النازحون من الالذقية

المخيمات بالقيام بنشاطات على مستوى القطاعات المتعددة في أماكن 

تواجد النازحين هذه، والتي تتضمن الطعام، المواد غير الغذائية، المياه 

.واإلصحاح والنظافة، الحماية، الصحة، المأوى، والتعليم

268,042 500,000

من تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدفون 

791,600 3,200,000

من تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدفون 
الفجوات

       إدارة وتنسيق المخيمات

يقوم قطاع تنسيق وإدارة المخيمات بلفت انتباه األعضاء للفجوات في تقديم 

الخدمات لمخيمات النازحين وأماكن تواجدهم بمعدل شهري من خالل تحليل 

 بتقدير 2016قام القطاع اعتبارا من تاريخ آذار .فجوات للقطاعات المتعددة

 مكانا لتواجد النازحين  استطاع أعضاء قطاع 215 نازحا في 273,980

من % 81من احتياجات الماوى، % 65تنسيق وإدارة المخيمات بتغطية 

من % 68من احتياجات التنقية وإزالة النفايات، % 79احتياجات المياه، 

باإلضافة إلى . من احتياجات الغذاء% 76احتياجات المواد غير الغذائية، و 

: قيام قطاع إدارة وتنسيق المخيمات بتعقب حركات النزوح في محافظات

قام القطاع بتعقب حركة نزوح . حلب وإدلب والالذقية وحمص وحماة

 فئة مجتمعية مختلفة في شمال سوريا اعتبارا من 463 نازح في 791,600

باإلضافة إلى قيام قطاع تنسيق وإدارة المخيمات . 2016شهر آذار من العام 

 يتم توزيعها، و 1,165 منها تم توزيعها، 4,587 خيمة، 6,052بنقل 

. في طريقها للقدوم300

عدد النازحين حسب ما جاء به قطاع إدارة وتنسيق المخيمات

الخطة

تم اعتبار المراحيض من ضمن . والمأوى في األيام األولى من وصولهم (الوجبات الجاهزة لألكل على وجه التحديد)المياه، مجموعات التعقيم، الطعام : يحتاج معظم النازحين حديثا إلى المواد األساسية ومساعدات إنقاذ األرواح، مثال

يقوم أعضاء إدارة وتنسيق المخيمات بالقيام بنشاطات على مستوى القطاعات المتعددة في أماكن تواجد النازحين هذه، والتي تتضمن الطعام، المواد . األحتياجات األساسية في أماكن تواجد النازحين في إدلب، التي يفد إليها النازحون من الالذقية

.غير الغذائية، المياه واإلصحاح والنظافة، الحماية، الصحة، المأوى، والتعليم

النسبة المئوية ألماكن وجود النازحين التي تمتلك بنى تحتية محسنة 

من قائمة تفقد قطاع إدارة وتنسيق المخيمات للبنى التحتية

                                   https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima                                          ochaturkey@un.org:                                لإلستفسار2016 شباط من العام 03: تاريخ اإلنشاء

تقارير القطاعات اإلنسانية: المصادر

يتم جمع بيانات المخيمات من قبل األعضاء ممن يقدمون الخدمات في مخيمات النازحين، ومن قبل الممثلين اإلنسانيين عبر الحدود، باإلضافة إلى أنه يتم 

: للمزيد من التفاصيل التواصل مع. تداول البيانات ضمن القطاع

hayo@unhcr.org, sean.mc-girk@acted.org and ergul@unhcr.org

NA 55%

من تم الوصول إليهم (األفراد)المستهدفون 

 

يقوم قطاع إدارة وتنسيق المخيمات مع األعضاء بالعمل على إنشاء مراكز 

استقبال للنازحين الجدد، من أجل تحقيق الجاهزية لإلستجابة ألي ازدياد 

متوقع في حركات النزوح، وستساعد هذه المراكز النازحين الجدد في 

الحصول على المساعدات المؤقتة، حتى يستطيع النازحون الوصول إلى 

حلول أفضل
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25%



مليون

        التعليم

2016إحصائيات أساسية للتخطيط للعام 

2016إحصائيات أساسية للتخطيط  للعام 

.28 مليون

يتم التحري في مبادرات . (فرق المهام، وفرق العمل)يعمل قطاع التعليم على تقوية التنسيق وتشارك المعلومات ما بين الشركاء في القطاع، ويتم ذلك عن طريق تحسين أدوات إدارة المعلومات الحالية، وعن طريق وضع آليات تنسيق خاصة 

وسيستمر القطاع في دعم الطلبات الخاصة للشركاء بهدف تقوية وتحسين اإلستجابة، مع . المناصرة التي تدعم وجود المساحات التعليمية اآلمنة حتى في أوقات النزاع، باإلضافة إلى العمل على تطوير خطة لبناء قدرات الشركاء في قطاع التعليم

.التركيز على تدهور الوضع األمني في حلب وإدلب

اإلستجابة
 

تعتبر المساحات التعليمية البديلة وسبل الوصول اآلمنة إلى المدارس من 

أهم المخاوف لدى القطاع، خصوصا مع تكرر استهداف المرافق التعليمية 

 غير مؤكدة، 6 هجمة مؤكدة و17حيث تم التبليغ عن )في شهر شباط 

تتضمن احتياجات قطاع التعليم . (جميعها من عدا واحدة في محافظة حلب

إعادة تأهيل الصفوف، تقديم مستلزمات التعلم والتعليم، توفير الحوافز 

للمعلمين والكادر التعليمي، نشاطات الدعم النفسي اإلجتماعي، تنمية 

كفاءات المعلمين وتدريبات الكوادر التعليمية حسب المعايير الدنيا لشبكة 

. التعليم في الطوارئ

 

 محافظة مع 11 شريكا في قطاع التعليم بتنفيذ نشاطات تعليمية في 37قام 

 فتى وفتاة 38,665تمت مساعدة . تركيز الجهود على محافظتي حلب وإدلب

في سن الذهاب إلى المدارس في الحصول على التعليم من خالل إعادة تأهيل 

تم تقديم الكتب المدرسية، مستلزمات التعليم والتعلم، .  مدراس ومراكز للتعليم

 80,145استفاد .  من األطفال والكبار265,924ومستلزمات المدارس لـ 

وأخيرا، تم . من األطفال والكبار من برامج المهارات الحياتية والتعلم الذاتي

.    من الكوادر التعليمية2,711تقديم الحوافز لـ 

مؤشرات أساسية

45,851 626,810

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

2,711

اإلحتياجات

6,160

تم الوصول إليهم عبر الحدود التركية
نسبة من تم الوصول إليهم من 

المستهدفين

أولويات القطاع

6%5.70 مليون4.60 مليون

632,987 1,200,000

1,423 2,090

(األفراد)المستهدفون 

343,701 4,300,000

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

المحتاجون للمساعدات
العدد الكلي لألشخاص المستهدفين على 

مستوى كل سوريا

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

أولويات القطاع

نسبة من تم الوصول إليهم من 

المستهدفين

األذون\عدد الكادر التعليمي إناث وذكور ممن استلموا الحوافز

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

 المنخرطين في التعليم غير الرسمي17-5عدد األطفال من عمر 

اإلستجابة عبر الحدود من تركيا - معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

2016 تم نشره في الرابع من أيار من العام 

المحتاجون للمساعدات

1.38 مليون

تم الوصول إليهم عبر الحدود التركية

1,378,035 7,500,000

عدد األشخاص الذين يستلمون المساعدات خالل هذا الربع كنسبة مئوية 

المساعدات العينية : ما تم التخطيط له حسب طرق مختلفة، تتضمن

الخبز، النقود، قسائم الشراء، وبرامج \كالسالت الغذائية، طحين القمح

المساعدات الغذائية المكملة

الفجوات الخطة

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم بإستجابة الطوارئ، الوجبات 

المطبوخة والنقود المخصصة للطوترئ في الربع الحالي

الزراعية، )عدد المستفيدين الذين يستلمون وسائل كسب الرزق 

خالل الربع الحالي (المواشي وغيرها

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

للمزيد من . وتمت مراجعة هدف المؤشر الثالث ليتطابق وهدف منهجية كل سورية. أهداف المؤشرين األولين هما ذاتهما في استجابة إدارة البرامج

 aalhadidi@unicef.org:  المعلومات الرجاء التواصل مع أفنان الحديدي على

 2016وخطة كانون الثاني من العام  (للشركاء الموجودين في تركيا فقط) 2015كانون األول من العام -تغطي فترة كتابة التقرير الفترة ما بين كانون الثاني

: للمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل على.  شريكا13حيث تم جمعها من قبل  (الشركاء المتواجدين في تركيا فقط)

info.syria@foodsecuritycluster.net

.تلبي أولويات قطاع األمن الغذائي وسبل العيش اإلحتياجات األكثر استعجاال للناس األكثر احتياجا في سوريا من خالل زيادة الوصول للطعام، ومن خالل تقديم الدعم الزراعي ودعم سبل العيش

مؤشرات أساسية اإلحتياجات اإلستجابة
 مليون شخصا 7,5يستهدف قطاع األمن الغذائي على مستوى كل سوريا 

 مليون من األشخاص غير اآلمنين غذائيا بمعدل شهري 8,7من أصل 

 كيلو كالوري في اليوم، من خالل أساليب 1,600مقداره األدنى هو 

 مليون شخصا بالدعم 4.3باإلضافة إلى أن القطاع يستهدف . مختلفة

الزراعي ودعم سبل العيش من أجل دعم اإلقتصاد المحلي ومن أجل 

.التخلص من اإلعتماد على المساعدات

قدم الشركاء في قطاع األمن الغذائي وسبل العيش في الربع الحالي بمعدل 

 خبزا أو 1,019,006فيما استلم . 1,249,372شهري سالت غذائية إلى 

وبشكل تجميعي، قدم الشركاء في قطاع األمن الغذائي وسبل العيش . طحينا

 على 3,748,117من خالل عمليات عبر الحدود الطحين أو الخبز إلى 

تركزت المساعدات من الشركاء المتواجدين في تركيا في . مدار السنة

محافظتي إدلي وحلب، ولكن تم رفع تقارير لنشاطات احتلت مكانا في 

محافظات الحسكة والرقة ودمشق ودرعا وديرالزور وحماة وحمص 

.والالذقية والقنيطرة وريف دمشق

بينما كان القطاع يعمل على زيادة المساعدات، ساهمت التحديات األمنية 

ومشاكل سبل الوصول في عرقلة تسليم المساعدات وأدت إلى فجوات 

جغرافية، تتمثل بشكل أساسي بمحافظات الرقة وديرالزور وحماة 

.باإلضافة إلى بعض المناطق المحاصرة

خطط الشركاء في قطاع األمن الغذائي وسبل العيش من أجل شهر نيسان 

 شخصا 80,341 شخصا بالسالت الغذائية، و 1,295,960إلستهداف 

ستسمر استجابة النازحين الحالية حتى الربع القادم . بدعم سبل العيش

باستخدام التمويل من الصندوق اإلنساني والتمويل من غير الصندوق 

باإلضافة إلى أن األعضاء في القطا كانوا قد حددوا أولوياتهم فيما . اإلنساني

يتعلق بسبل العيش من أجل عملية التخصيص المعيارية القادمة لصندوق 

.التمويل باإلنساني
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تقارير القطاعات اإلنسانية: المصادر

      األمن الغذائي وسبل العيش

8.70 مليون 7.50 18%

الفجوات الخطة
 

أدت المخاوف األمنية إلى حاالت تأخير أو تأجيل للبرامج، مما أعاق 

وأعاق القصف عملية . الشركاء من تقديم الدعم المستمر للمرافق التعليمية

باإلضافة إلى أنه من الضروري العمل أكثر على بناء . التعليم لألطفال

قدرات الشركاء للتعليم في الطوارئ، حيث أن عدد كبير من المنظمات ال 

ويبقى تنفيذ ومراقبة البرامج التعليمية من التحديات . يزالون حديثي العهد

. البارزة في المناطق الصعبة الوصول

 

ال يزال الشركاء في قطاع التعليم يعملون على الترويج للتعليم المنصف 

والجيد وتقديم الفرص التعليمية ضمن بيئة آمنة ومحمية لألطفال والشباب 

وعلى وجه أخص، سيتم إعطاء األولوية لخطة . المتضررين من األزمة

الجاهزية في منطقة حلب، وللتنسيق المتزايد بين الشركاء في قطاع التعليم 

. العاملين في مخيمات النازحين

من تم الوصول إليه

المدربين على  (إناث وذكور)عدد العاملين في المجال التعليمي 

السياسات، جمع البيانات، تنسيق القطاع، والمعايير الدنيا للشبكة 

العالمية للتعليم في الطوارئ

العدد الكلي لألشخاص المستهدفين على 

مستوى كل سوريا

7%

44%

68%

18%

8%

53%



million

2016إحصائيات أساسية للتخطيط للعام 

2016إحصائيات أساسية للتخطيط للعام 

مليون

أولويات القطاع

1.40 million

اإلستجابة عبر الحدود من تركيا - معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

2016 تم نشره في الرابع من أيار من العام 

       الصحة

11.50 مليون 11.50

 

ازداد الطلب واإلحتياجات للخدمات الطبية في القطاع الطبي المنهك 

 شخص إلى شمالي 100,000أصال، بسبب النزوح القسري ألكثر من 

 مرفقا طبيا على األقل وتم 13وغربي حلب وإدلب، حيث تم استهداف 

 من الكادر الطبي من قبل أطباء من أجل حقوق اإلنسان 25توثيق مقتل 

. في الربع الحالي

 

قام قطاع الصحة بالتعامل مع الفجوات واإلحتياجات التي تم تعريفها من قبل 

مديريات الصحة الشريكة في ثالث شبكات صحة أساسية وهي شمال حلب، 

قام منظمة الصحة العالمية واليونيسف . مدينة حلب، غرب حلب، وإدلب

بتقديم مستلزمات جراحية، مجموعات عالج الصدمات، مجموعات صحة 

باإلضافة إلى أنه تم تغطية . أساسية، ومجموعات صحة إنجابية للشركاء

.  فجوات أخرى من خالل تخصيص صندوق الطوارئ اإلنساني

1,400,971 13,000,000

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

عدد المرافق التي ترسل تقارير المراقبة األسبوعية

35 80%

أولويات القطاع

 

يوجد حاجة ماسة لزيادة الجهود في مجال المناصرة وحشد الرأي من أجل 

إيصال خدمات التغذية، من أجل ضمان إيصال العالج والمستلزمات 

للفئات السكانية األكثر تضررا بسوء التغذية، وللحد من التوزيع العشوائي 

لحليب األطفال اإلصطناعي والترويج للمارسات آمنة إلطعام األطفال 

باإلضافة إلى أنه توجد حاجة مستمرة لتقديم معلومات . الصغار والرضع

. لقطاع التغذية في الوقت المحدد، وتحديد الفجوات واإلحتياجات

66,402 133,184

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

عدد النساء الحوامل والمرضعات الذين تلقوا اإلستشارات فيما يخص 

إطعام األطفال الصغار والرضع

30,907 266,368

 

تتضمن أولويات قطاع التغذية زيادة الخدمات العالجية والوقائية من أجل الناس األكثر احتياجا، باإلضافة إلى زيادة الكفاءات التقنية للشركاء في القطاع، تحسين صنع القرار من خالل جمع وتحليل البيانات في الوقت المحدد، والتشجيع على التعاون ما بين القطاعات مثل 

. التعاون مع قطاع الصحة واألمن الغذائي وكسب العيش وقطاع المياه واإلصحاح والنظافة

مؤشرات أساسية اإلحتياجات اإلستجابة

الفجوات
من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

استمرت المشاكل التي تواجه سبل الوصول بإعاقة البرامج، باإلضافة إلى 

ومن المهم أيضا زيادة برامج التغذية في المناطق . الفجوات في التمويل

هذا ويعد غياب اإلنسجام في االدوات والتوجيهات من . السهلة الوصول

ويتم العمل على إتمام وتنفيذ مسودة . أكبر المخاوف بالنسبة لقطاع التغذية

أما فيما يتعلق . استراتيجية إطعام األطفال الصغار والرضع في الطوارئ

بخطة المناصرة وحشد الرأي، فقد قام القطاع بتطويرها في الربع األول، 

فيما ال يزال التوزيع العشوائي . وتحتاج اآلن إلستخدامها في العمليات فقط

.  لحليب األطفال اإلصطناعي مشكلة تحتاج الحل

عدد األطفال تحت الخامسة الذين تم الكشف عليهم من اجل سوء التغذية
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 شخصا في شهر كانون الثاني، 44,721قام أعضاء القطاع بالوصول إلى 

قامت .  شخصا في شهر آذار36,711 في شهر شباط، و 53,735

اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي بتقديم المغذيات الدقيقة كمكمالت غذائية، 

استلم هذه المكمالت الغذائية . التي تعد مهمة للغاية في الحد من سوء التغذية

 امرأة مرضعة وحامل في الربع 5,789 طفال تحت الخامسة و 35,777

تم تنفيذ هذه التدخالت بشكل أساسي في محافظتي حلب . االول من هذا العام

.  وإدلب، وتبعت فيما بعد بمحافظة حماة

الخطة

12%
المحتاجون للمساعدات

العدد الكلي لألشخاص المستهدفين على 

مستوى كل سوريا
تم الوصول إليهم عبر الحدود التركية

نسبة من تم الوصول إليهم من 

المستهدفين

 

ما تضمن هجمات على المرافق الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات، والنزوح القسري للسكان لشمال وغرب حلب وإدلب . ركزت أولويات الربع الحالي على اإلستجابة للطوارئ الناتجة عن ازدياد النشاط العسكري شمال سوريا قبل الهدنة

.باإلضافة إلى الحصار المحتمل لشرق مدينة حلب

مؤشرات أساسية اإلحتياجات اإلستجابة
اإلجراءات الطبية

الفجوات الخطة
من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

استمرت نشاطات المناصرة وحشد الرأي استهداف المرافق الصحية 

وحماية الكوادر الطبية أيضا، وتضمنت هذه النشاطات التعريف بالمرافق 

األساسية، من أجل حماية المرافق، ومن أجل رصد الهجمات ومن أجل 

ومن المخطط تجريب منصة نظام معلومات . كتابة التقارير الشهرية

الصحة في الربع القادم، باإلضافة إلى خطة استجابة وجاهزية محدثة 

.للكوليرا

ستستمر نشاطات المناصرة من أجل حماية ومنع استهداف المرافق الصحية، 

وتتضمن هذه النشاطات التعريف بالمرافق الصحية األساسية من أجل 

ويتم . حمايتها، ومن أجل رصد الهجمات عليها ورفع التقارير الشهرية

التخطيط إلجراء تجربة لمنصة نظام المعلومات الصحية في الربع القادم 

.باإلضافة إلى خطة استجابة وجازية للكوليرا بشكل محدث

عدد األطفال الذين هم أقل من سنة و الملقحيين ضد الدفتيريا و السعال 

الديكي و الكزاز

1 90%

المحتاجون للمساعدات
العدد الكلي لألشخاص المستهدفين على 

مستوى كل سوريا
تم الوصول إليهم عبر الحدود التركية

نسبة من تم الوصول إليهم من 

المستهدفين

.14 مليون

      التغذية

1.90 7%

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون  :للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على. 2015يغطي مؤشر البيانات الفترة ما بين كانون الثاني من العام 

cva@euro.who.int and/or nabil.tabbal@savethechildren.org (IM)

 

3.10 مليون

تم التخطيط لتحقيق اإلنسجام ووضع المعايير لألدوات والتوجيهات للربع 

ساهم التطور في خطة بناء القدرات وتعريف . 2016الثاني من العام 

باإلضافة . اإلحتياجات والفجوات في برنامج التغذية في توسيع نطاق الخطة

إلى أن الشركاء سيستمرون بتقديم التدريبات على اإلدارة المجتمعية لسوء 

التغذية الحاد وتغذية األطفال الصغار والرضع للمرافق الصحية والكوادر 

هذا وتستمر نشاطات الكشف والعالج . على المستوى المجتمعي في سوريا

وسيتم تنفيذ . لسوء التغذية الحادـ باإلضافة إلى إمكانية زيادتها عند الحاجة

حمالت مناصرة وحشد رأي في كل مرحلة من مراحل برامج التغذية في 

. الربع القادم

عدد عمال الصحة الذين تم تدريبهم على إطعام األطفال الصغار والرضع 

واإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد

318 1,000

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون  : للمزيد من التفاصيل التواصل على. 2015كانون األول من العام -بيانات كانون الثاني

salqubati@immap.org (IMO), lpexton@unicef.org (NCC)

11%

4375%

100%

50%

12%

32%



مليون

مليون

2016إحصائيات أساسية للتخطيط للعام 

 

 عامال على خطوط القتال مدربين 457قام الشركاء بتقديم : قطاع الحماية

على طرائق الحماية على مستوى الفئات المجتمعية وعلى مبادئ حماية 

قام القطاع أيضا بتطوير أداة تقارير جديدة للطوارئ من أجل تعقب . النازحين

المخاطر والتهديدات المتعلقة بموضوع الحماية، وقام القطاع أيضا بعقد 

. ورشتي عمل من أجل دعم عمليتي التخطيط وإدارة البيانات مع الشركاء

تم اجراء تدريب للشركاء في شهر شباط على إعادة الدمج : حماية األطفال

قام بحضور . المجتمعي لألطفال المنتسبين للقوات والجماعات المسلحة

 منظمة غير حكومية سورية ودولية حول األهداف الرئيسية عن 16الورشة 

موافقة الشركاء على التدخالت البرامجية لألطفال المنتسبين لقوات وجماعات 

تم : العنف القائم على النوع اإلجتماعي. مسلحة من أجل تطوير خطة العمل

  مستفيدا خالل 39,000تقديم مجموعات مستلزمات نسائية ألكثر من 

وال يزال العمل قائما على تطوير خدمات تحديد . استجابة الطوارئ في أعزاز

العنف القائم على النوع اإلجتماعي وحزمة اإلستجابة الدنيا للعنف القائم على 

 شخص 39,720تلقى : مكافحة األلغام. النوع اإلجتماعي في الطوارئ

وتم تدريب فريقين على إزالة الذخائر . توعية المخاطر في الربع الحالي

.العنقودية غير المتفجرة بغير طرق التفجير في سورية

سيقوم قطاع الحماية بإطالق فريق مهام من أجل مراقبة الحماية بهدف 

مستوى قدرات مراقبة الحماية في اإلستجابة، من خالل التدريبات، والتطوير 

التشاركي لدليل وأدوات مراقبة الحماية ما بين الوكاالت، ما يتضمن 

سيستمر العمل على التركيز على نقاط . اجراءات وأشكال العمليات المعيارية

الضعف فيما يتعلق بحماية الطفل، مثل تجنيد األطفال، عمالة األطفال، 

سيتم إتاحة طريق لإلحاالت في ما يتعلق . التشتت األسري، وزواج اإلطفال

بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي من أجل طرح إرشادات اللجنة الدائمة 

سيتم : مكافحة األلغام. المشتركة بين الوكاالت واجراءات عمل معيارية

.تدريب فريقين آخرين

 

ال تزال الخدمات اإلختصاصية وخصوصا ما يتعلق باإلستشارات القانونية 

والتوثيق المدني ال تذكر، بسبب العدد المحدود للشركاء ممن يمتلكون 

الخبراء التقنيين من أجل تقديم خدمات الحماية من العمليات عبر الحدود 

أو أنها باألحرى )يوجد غياب لتدخالت حماية األطفال األساسية . التركية

في اإلستجابة بسبب الوضع العام والوضع األمني وعقبات  (محدودة للغاية

الوصول ما يتضمن الفجوات في الخدمات للبالغين والفجوات في تقديم 

تعتبر الكفاءات التقنية . الخدمات اإلختصاصية في التعامل مع الحاالت

.والوصول الجغرافي للعنف القائم على النوع اإلجتماعي محدودا

أولويات القطاع

أولويات القطاع

2016إحصائيات أساسية للتخطيط  للعام 

    

مكافحة األلغام\ العنف القائم عى النوع اإلجتماعي \ حماية األطفال \             الحماية 

13.50 مليون 7.20 3%
المحتاجون للمساعدات

العدد الكلي لألشخاص المستهدفين على 

مستوى كل سوريا
تم الوصول إليهم عبر الحدود التركية

نسبة من تم الوصول إليهم من 

المستهدفين

 

.حماية الفئات السكانية المعرضة للخطر بسبب النزاع القائم من خالل المناصرة وحشد الرأي المستمرة، الحد من المخاطر وتمكين استجابات الحماية. 1

.تحسين قدرات الممثلين المجتمعين والمحليين على التقييم، التحليل، واإلستجابة إلحتياجات الحماية. 2

.زيادة الخدمات الدائمة في المناطق السهلة الوصول. 3

مؤشرات أساسية اإلحتياجات اإلستجابة
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تقارير القطاعات اإلنسانية: المصادر

اإلستجابة عبر الحدود من تركيا - معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

2016 تم نشره في الرابع من أيار من العام 

مليون 7.30 23%

(األفراد)المستهدفون 

الفجوات الخطة

عدد المستفيدين من أنشطة الوقاية من العنف ضد النوع اإلجتماعي

29,110 1,542,590

1.70 12.10مليون
المحتاجون للمساعدات

العدد الكلي لألشخاص المستهدفين على 

مستوى كل سوريا
تم الوصول إليهم عبر الحدود التركية

نسبة من تم الوصول إليهم من 

المستهدفين

تتلخص أولويات قطاع المياه واإلصحاح والنظافة بالحد من مخاطر األمراض التي تنتقل عن طريق المياه، تقديم خدمات المياه واإلصحاح والنظافة للنازحين حديثا، إعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية في المواقع اإلستراتيجية، واإلستمرار في 

.تقديم الخدمات األساسية للنازحين في المخيمات المجاورة

مؤشرات أساسية اإلحتياجات اإلستجابة

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون  :  وللمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على2016آذار للعام -اإلحصائيات في هذا التقرير هي من كانون الثاني

wash.coordination.turkey@gmail.com

عدد األشخاص الذين يستطيعون الوصول لشبكة المياه و الصرف 

الصحي

 

تتضمن المشاكل األساسية في قطاع المياه والصرف الصحي وخدمات 

النظافة الخدمات األساسية للنازحين حديثا في شمال حلب وغرب إدلب، 

ومياه الشرب لسكان مدينة حلب، الذين يعانون من نقص حاد لمياه 

. الشرب

 

 موقعا لمستوطنات غير رسمية 70تم عقد تقييم احتياجات سريع في 

تضمنت اإلستجابات األساسية نقل المياه، انشاء . للنازحين في شمال حلب

مراحيض للطوارئ، توزيع مجموعات التعقيم للنازحين حديثا في شمال حلب 

وغرب إدلب، وتضمنت اإلستجابة في حلب توزيع أقراص تنقية المياه 

وال . ومجموعات التعقيم، إعادة تأهيل وتحسين اآلبار في األحياء، ونقل المياه

 مجتمعا قيد 800يزال تقييم مفصل عن بنى المياه التحتية والذي يغطي 

.  العمل

1,700,900 14,751,693

من تم الوصول إليه (العدد من األنظمة)المستهدف 

عدد األشخاص الذين تلقوا دعم من المواد الغير غذائية و المياه 

والصرف الصحي

189,800 4,460,553

الفجوات الخطة
من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

 

تتلخص الفجوات األساسية في نقص المراحيض في المخيمات المجاورة، 

والوصول إلى المجتمعات المتواجدة بالقرب من مناطق اإلشتباك 

.العسكرية النشطة

 

حل مشكلة نقص المراحيض في المستوطنات غير الرسمية بالقرب من 

عقد ورشات عمل للترويج للتعقيم وتكاليف إعادة التأهيل . المخيمات المجاورة

اإلستمرار بدعم . من أجل مناقشة الدروس المستفادة والممارسات الصحيحة

.بنى المياه والتنقية التحتية

عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ و الحفاظ على الحياة و مرافق 

المياه و الصرف الصحي

922,800 5,828,288

        المياه واإلصحاح والنظافة

عدد النساء والرجال والفتيات والفتيان المستفيدين من تدخالت الحماية 

في متضمنة تدخالت الحماية على المستوى المجتمعي

42,436 1,425,700

من تم الوصول إليه

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

60,807 910,374

عدد النساء والرجال والفتيات والفتيان المنخرطين في البرامج34  

الدائمة لحماية األطفال والدعم النفسي اإلجتماعي

.22 مليون

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

 

بقيت  الخدمات االختصاصية المتعلقة بالتوثيق المدني : الحماية

. واإلستشارات القانونية والمراقبة للحماية من اإلحتياجات المهمة للقطاع

تصنف  المبادرات اإلرشادية لدعم توسيع نشاطات :حماية األطفال

الشركاء، وتقديم خدمات استجابة وخدمات وقائية للفئات السكانية 

المتضررة في المناطق السهلة الوصول والمحاصرة والصعبة الوصول 

تتضمن : العنف القائم على النوع اإلجتماعي. احتياجات بالنسبة للقطاع

اإلحتياجات الحاجة لوجود مراكز خدمات الناجين من العنف القائم على 

النوع اإلجتماعي، باإلضافة إلى ضمان وصول آمن ومتساوي للخدمات 

والفرص للنساء والفتيات بما يتضمن الناجين من العنف القائم على النوع 

تتضمن اإلحتياجات الحاجة إلدخال كادر : مكافحة األلغام. اإلجتماعي

مختص بمكافحة األلغام من أجل تقييم النتائج والتخلص من مخاطر 

. المتفجرات في المجتمعات داخل سوريا

3%

7%

2%

12%

4%

16%

( الشركاء المتواجدين في تركيا فقط)  20وخطة كانون الثاني من العام ( في تركيا فقطالموجودينللشركاء )  20كانون األول من العام -تغطي فترة كتابة التقرير الفترة ما بين كانون الثاني
info.syria@foodsecuritycluster.net:للمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل على. شريكا3 حيث تم جمعها من قبل 



rizwan.ali@wfp.org:للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على

اإلستجابة

2016إحصائيات أساسية للتخطيط للعام 

أولويات القطاع

أولويات القطاع

اإلستجابة عبر الحدود من تركيا - معلومات عن الوضع اإلنساني : سوريا| تركيا 

2016 تم نشره في الرابع من أيار من العام 
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المواد غير الغذائية\             الماوى 

2.40 مليون

المحتاجون للمساعدات

5.30 مليون

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 
 

. من الضروري تقديم المزيد من وحدات السكن ومساحات السكن المناسبة

ويجب زيادة تقديم المساعدات للمجتمعات المضيفة بما أنها المقدم 

األساسي للمأوى للنازحين، مما سيساعد في المساعدة في آليات التأقلم 

.  اآلمن، وتحسين معيارية وتوافر مواد المأوى

 

يخطط القطاع لإلستمرار في توزيع مجموعات الوافدين الجدد ومجموعات 

المأوى في الطوارئ للنازحين حديثا، ويتضمن هذا توزيع قسائم الشراء 

لألسواق السهلة الوصول إليها، وزيادة الدعم لقطاع المأوى من خالل توفير 

وستركز استجابة . النقود من أجل اإليجار وإعادة تأهيل الوحدات السكنية

فصل الشتاء على توزيع المواد المفردة مثل توزيع الوقود، المدافئ، 

والمالبس الشتوية

عدد األشخاص الذين تلقوا حلوال دائمة فيما يتعلق بالمأوى

13,248 580,000

1.20 مليون

 

عدم "زيادة الوصول لحلول المأوى والمواد غير الغذائية عن طريق توزيع قسائم الشراء والنقود مع اإللتزام بمبدأ . 2. تجديد مخزون الطوارئ من أجل اإلستجابة لحركات النزوح. 1: تتلخص أولويات قطاع المأوى والمواد غير الغذائية بـ

. تحسين مساحات المآوي عبر إعادة التأهيل واإلصالحات البسيطة للمباني دون المستوى المطلوب. 3" إلحاق الضرر

مؤشرات أساسية اإلحتياجات اإلستجابة

10%

17%5.30

.13 مليون

.92 مليونمليون

 

.  شاحنة من الريحانية إلى باب الهوى في فترة رفع التقارير1,123 شاحنة من كلس إلى باب السالم و 214تم تسهيل دخول 

الفجوات
 

ويمتلك القطاع اللوجيستي القدرة على زيادة الجهود حسب اإلحتياجات في مدة قصيرة. تهدف العمليات الموجودة أصال على األرض إلى دعم وكاالت األمم المتحدة ومساعدتها في الحصول على عمليات عبور حدودية أسهل

 

.  من أجل تقديم مرافق غير منقطعة عبر الحدود لجميع وكاالت األمم المتحدة المتواجدة في تركيا وشركائها المنفذين، حسب ما نص عليه قرار مجلس األمن في األمم المتحدة

تم الوصول إليهم عبر الحدود التركية
نسبة من تم الوصول إليهم من 

المستهدفين

       اللوجيستي

العدد الكلي لألشخاص المستهدفين على 

مستوى كل سوريا

عدد األشخاص الذين تمت تلبية احتياجاتهم من المواد غير الغذائية  

 مليون شخص إلى استعادة وتعزيز الوصول إلى الممتلكات 5.3يحتاج 

 مليون هم 2.3و . وبحاجة إلى التحسين المستمر للوصول إلى األسواق

. بحاجة للمأوى، أو إلى تحسين أوضاعهم السكنية

 

 باإلستجابة 2016استمر قطاع المأوى والمواد غير الغذائية منذ بداية 

اإلنسانية عن طريق توفير النقود لإليجار، نشاطات إعادة التأهيل، مجموعات 

المأوى للطوارئ، مجموعات المواد غير الغذائية، وتوزيع السلع الفردة مثل 

وتعتبر نواحي جبل سمعان، األتارب، أعزاز، . الفرشات، والوقود، والمالبس

.  سلقين، إدلب، دارة عزة، والدانا من أكثر النواحي تغطية بالخدمات
5,300,000

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون 

عدد األشخاص الذين تلقوا مساعدات المأوى في الطوارئ

72,827 500,000

الفجوات الخطة

من تم الوصول إليه (األفراد)المستهدفون  :للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على

  lubrano@unhcr.org, beyazay@unhcr.org 

918,681

17%

15%

2%


