تركيا | سوريا :معلومات عن الوضع اإلنساني – اإلستجابة عبر الحدود
كانون الثاني وحتى حزيران من العام ( 2017تم إقراره بتاريخ  28آب )2017

لمحة عامة عن الوضع
خالل شهر كانون الثاني /يناير ،انخفضت األعمال القتالية بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل ملحوظ بعد اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا وتركيا في ديسمبر/كانون األول  .2016وقد
ثبت أن هذا اإلنخفاض لم يدم طويالً بعد األعمال العدائية التي حصلت في وادي بردى في شهر كانون الثاني/يناير ،وكذلك في مدينة درعا في شباط/فبراير ،ثم انتهى وقف إطالق النار .وفي آذار /مارس ،اندلعت أعمال القتال أيضا ً في الريف
الشمالي لمحافظة حماة بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير الحكومية ،مما أدى إلى تشريد ما ال يقل عن  52,000شخص .وشهد شهر نيسان/أبريل هجوما ً كيماويا ً على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب ،أسفر عن  87حالة وفاة،
وكذلك وقع  21هجوما ً على مراكز الرعاية الصحية في جميع أنحاء البالد ،وفيما يتعلق بالوصول اإلنساني في الشمال الغربي ،اتسمت الفترة المشمولة بالتقرير بزيادة في تدخالت الجماعات المسلحة غير الحكومية في العمل اإلنساني ،وفي الوقت
نفسه ،استمرت عمليات اإلجالء إلى الشمال الغربي ،حيث وصل أكثر من  30,000شخص من الوعر وبرزة والقابون وغيرها من المواقع .في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطالق النار في كانون األول/ديسمبر 2016؛ وروسيا ،تركيا وإيران
توسطت في اتفاق آخر،حيث تم االتفاق على أنشاء أربعة مناطق لتخفيف حدة التصعيد في جميع أنحاء البالد (إدلب ،ريف حمص الشمالي ،جنوب سوريا والغوطة الشرقية).
وعلى الرغم من أن األعمال القتالية بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير الحكومية استمرت بوتيرة منخفضة ،فإن األعمال القتالية ضد تنظيم داعش ظلت مستمرة طوال الفترة المشمولة بالتقرير .وواصلت قوات سورية الديمقراطية
هجومها ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في محافظة الرقة وشنت معركة للسيطرة على مدينة الرقة في حزيران/يونيه .وبحلول نهاية حزيران/يونيو ،تشرد  227,610فرداً نتيجة لألعمال العدائية التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر  2016في محافظة
الرقة .وفي شباط /فبراير ،سيطرت الجماعات المسلحة غير الحكومية المدعومة من تركيا على مدينة الباب في الريف الشرقي لمحافظة حلب .وفي مارس /آذار ،شنت قوات الحكومة السورية هجوما ً واسع النطاق للسيطرة على مدن الخفسة ودير
حافر ومسكنة التي تسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية والتي أدت إلى تشريد اآلالف من الناس.
وفقا لبيانات قطاعات العمل اإلنساني ( )4Wsمن كانون الثاني/يناير ولغاية حزيران/يونيو  ،2017تم الوصول إلى  165ناحية (تم الوصول إلى  1،118تجمع سكاني من قبل  5قطاعات عمل إنساني) من تركيا .وقد تم الوصل إلى نحو 63
ناحية بشكل مستمر .وصل قطاع التعليم إلى 403,000؛ وصل قطاع الغذاء وسبل المعيشة إلى  2مليون شهرياً؛ وقدم القطاع الصحي  6.4مليون إجراء طبي (بما في ذلك  6ماليين استشارة في العيادات الخارجية)؛ وقدمت المواد غير الغذائية
إلى  859,000وخدمات المأوى إلى  126,000شخص؛ وقدمت خدمات التغذية إلى  ،456،000تم توفير خدمات الحماية إلى  .597,000ويوجد أكبر عدد من المستفيدين في محافظتي إدلب وحلب.

إحصائيات أساسية
األشخاص

األشخاص المحتاجين والعمليات عبر الحدود

النازحون 2

المحتاجين 1

 6.3مليون

 13.6مليون

اعتمادا على تقديرات فريق مهام النازحين اعتبارا من
كانون االول من العام 2016

يحتاج السكان في سوريا إلى المساعدات
اإلنسانية في العام  ،2017ومن ضمنهم 5.8
مليون في احتياج حاد للمساعدات للقطاعات
المتعددة

النازحون في المخيمات

ما معدله  4.54مليون شخصا في سوريا
يصنفون من المحتاجين في المناطق الصعبة
الوصول ،ومن ضمنهم  0.54مليون في
المناطق المحاصرة.
معبر حدودي مفتو

358,186

]
"

يوجد تزايد في أعداد النازحين منذ
كانون الثاني 2016

50%

]
معبر حدودي مفتو بشكل متقطع أو محدود "

في  341موقعا ً

]
معبر حدودي مغلق "

معابر حدودية من تركيا بحسب قراري
مجلس األمن رقم 1 1 / 165

مخيمات للنازحين في محافظات إدلب وحلب والرقة
والالذقية ودير الزور

حدود دولية
حدود المحافظة
منطقة تديرها قوات األمم المتحدة
لفض اإلشتباك
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 1,2من تقرير استعراض اإلحتياجات اإلنسانية الشامل 2017
 3من مصفوفة مراقبة مواقع النازحين المتكاملة لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات لشهر أذار 2017

2
!

األشخاص المحتاجون

المستهدف ومن تم الوصول إليهم

عدد األشخاص (بالمليون)

النسبة المئوية لمن تم
الوصول إليهم

المنهج المتكامل
لإلستجابة لسوريا

مجموع عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية من العام 2017
المستهدف من العمليات عبر الحدود

المحتاجين
للمساعدات

مجموع عدد األسخاص المستهدفين حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2017

قطاع إدارة وتنسيق
المخيمات

التمويل

(تغطي األرقام الفترة من كانون الثاني وحتى حزيران )2017

عدد األشخاص المستهدفين
األفراد
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1,008,617
450,000

84%
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6,100,000
4,600,000
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األمن الغذائي وسبل
العيش
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9,000,000
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الصحة

12,800,000
12,800,000

50%

12.80

12.80

التغذية

4,400,000
2,650,000
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4.40

2.65
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الحماية
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9,700,000

6%

13.50

9.70

0.60

المأوى

4,300,000
740,000

17%

4.30
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0.13

المواد غير الغذائية

5,800,000
4,900,000
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5.80

4.90

0.86

14%

14.90

14.80
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35%

التمويل اإلنساني في تركيا
مليون دوالر أمريكي
تخصيص في2017

23.4

مساهمات المانحين في العام
2017

38.8

من ضمنها  15.7مليون
التمويل حسب نوع التخصيص
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UN

INGO

National NGO

500

2,000
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كانون الثاني

1167.2

مليون دوالر أمريكي
تم تمويلها

نظام التعقب المالي  15آب من العام 2017

اإلنعاش المبكر

المياه واإلصحاح
والنظافة

دوالر أمريكي مطلوب حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام

عبر الحدود

13,800,000
5,500,000

14,900,000
14,800,000

3.4

مليار

آذار
المياه و اإلصحاح و النظافة

للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات
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أهداف خطة اإلستجابة اإلنسانية اإلستراتيجية للعام 2017
1

تقديم المساعدات إلنقاذ األروا للمجموعات األكثر استضعافا مع التأكيد على المناطق حيث تتواجد اإلحتياجات الملحة ،ومن ضمنها المناطق المحاصرة والصعبة الوصول
المعلن عنها من قبل األمم المتحدة

2

تعزيز الحماية والحد من مخاطرها ،واإلستجابة إلحتياجات الحماية ودعم الحصول على بيئة آمنة في سوريا وذلك من خالل الترويج للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي
وقانون حقوق اإلنسان الدولي عن طريق تقديم المساعدات النوعي المطبق حسب المبادئ.

3

زيادة سبل تعزيز الصمود وفرص سبل العيش وزيادة وصول الفئات السكانية المتضررة للخدمات األساسية ،وخصوصا األسر والتجمعات السكانية األكثر تضررا.

لمحة عامة عن الوضع ……………………………………………………………………………………………………………… .تتمة الصفحة االولى
وخالل نفس الفترة ،قامت األمم المتحدة بتسليم  2,355شاحنة من المساعدات اإلنسانية باستخدام معبر باب الهوى وباب السالم ( ٪82عبر معبرباب الهوى) .وشملت المساعدات التي تم شحنها إمدادات صحية لـ  1.5مليون شخص (لقاحات
إضافية لـ  546,634طفالً دون الخامسة)؛ والمساعدات الغذائية ألكثر من  785،000شخص ( 58 ،000شهريا ً) .المواد غير الغذائية ومواد المأوى لـ  356,000شخص؛ و إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة لحوالي 165،000
شخص ،المواد التغذية لـ 86،000؛ ومواد تعليمية لـ  178،000شخص في  3محافظات (إدلب وحلب وحماة) ويوجد أكبر عدد من المستفيدين في إدلب وحلب.
من يناير/كانون الثاني ولغاية يونيو/حزيران  ،2017سهل الهالل األحمر التركي عبور  4،510شاحنة تحمل اإلمدادات اإلنسانية من  37منظمة دولية غير حكومية وأكثر من  627منظمة محلية غير حكومية /جهات فاعلة أخرى ،بما في ذلك
المنظمات غير الحكومية التركية والسورية ،بقيمة إجمالية بلغت  88مليون دوالر أمريكي باستخدام خمسة معابر حدودية على طول الحدود التركية السورية.
تتوزيع للمساعدات التي تسهلها الهالل االحمر التركي حسب القطاعات االنسانية كما يلي ٪58 :الغذاء ٪27 ،المأوى/المواد غير الغذائية ٪9 ،الصحة و  ٪4المياه والصرف الصحي والنظافة.
وفي النصف األول من عام  ، 2017أفادت مجموعات التعليم و األمن الغذائي والتغذية والمأوى والمواد غير الغذائية والحماية عن تقديم المساعدات عبر الحدود لحوالي  1.2مليون سوري في شکل نقدي وقسائم شرائية ،.حصل  ٪28على
مساعدات نقدية ،و  ٪72قسائم .وكان ما يقرب من  ٪19من إجمالي استجابة الغذاء وسبل المعيشة تتألف من مساعدات نقدية وقسائم شرائية ألكثر من  1مليون .وأبلغ قطاع المأوى/المواد غير الغذائية عن مساعدة  148,847شخصا ً بشكل نقدي
وقسائم شرائية ،شكلت ما يقرب من %15.1من مجموع االستجابة .وأبلغت مجموعة الحماية عن  6، 14مستفيداً من الخدماتبشكل نقدي وقسائم شرائية ،أي ما يقارب  ٪2.18من مجمل االستجابة .وأبلغت  8وكاالت أيضا ً عن توزيع منح
نقدية متعددة األغراض إلى  0 ،404نازحا ً جديداً بقيمة  ،8مليون دوالر أمريكي على األقل في النصف األول

قطاع إدارة وتنسيق المخيمات
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

1.01

.45

مليون

0.38

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات
عبر الحدود

84%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تعتبر األولوية األولى لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات هي الحرص على إجراء نشاطات مستدامة للحياة اليومية ،لإلستمرار بتقديم الخدمات بالتنسيق ألكبر عدد ممكن من السكان من النساء والرجال والفتيان والفتيات في مواقع تواجد النازحين .وسيحرص القطاع على
تضمين مبدأ عدم إلحاق الضرر في جميع الخطوات التي يحذوه لإلستجابة في المخيمات .أما األولوية الثانية ،فتتلخص بتطبيق إدارة للمخيمات أكثر اتساما بالمحاسبة وتضمن انخراط جميع شرائح المجتمع بشكل متساوي في عملية صنع القرار ،وتضمن استخدام أكبر عدد
من الموارد بهدف تحسين الظروف المعيشية للنازحين.

المؤشرات األساسية
عدد النازحين في مواقع تواجد النازحين المحتاجين لمساعدات إنقاذ
األرواح

450,000

376,919
84%
من تم الوصول إليهم

المستهدف (األفراد)

عدد النازحين الذين تم تحديدهم في ظل نزوح مفاجئ

1,224,571
من تم الوصول إليهم

من تم الوصول إليهم

المستهدف (األفراد)

55%
المستهدف (األفراد)

تم جمع البيانات من قبل أعضاء القطاع الذين يقدمون الخدمات في مخيمات
النازحين ،أما فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالنازحين فتم جمعها من قبل جميع
العاملين في اإلستجابة اإلنسانية عبر الحدود .تم تداول البيانات من قبل أعضاء
القطاع .للمزيد من التفاصيل ،الرجاء التواصل مع  hayo@unhcr.orgو
 awadm@unhcr.orgو ergul@unhcr.org

للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات

تصنف غالبية مستوطنات النازحين على أنها غير رسمية ،وتفتقر لإلدارة
اإلنسانية والمتسمة بالمساءلة .وتعتبر هذه المستوطنات المالذ األخير
للنازحين الذين يفتقرون للمقومات المالية واإلجتماعية .وعلى هذا ،يعتبر
سكان هذه المواقع لتواجد النازحين ،من أكثر الفئات السكانية استضعافا
واعتمادا على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم المعيشية األساسية،
كالماء والطعام والصرف الصحي والمواد غير الغذائية والصحة ،التي
تعتبر جميعا من اإلحتياجات اليومية التي ينبغي تلبيتها بشكل مستمر .وأدى
نقص التمويل وتناقص أعضاء القطاع إلى خلق ثغرة خطيرة فيما يتعلق
بإدارة المخيمات وتلبية اإلحتياجات في القطاعات اإلنسانية المختلفة .وال
تزال قلة المساحات الكافية لتشييد المخيمات من أكبر المشاكل التي تتم
مواجهتها ،وهو األمر الذي يترافق باإلزدحام الحالي التي تعاني منه
المخيمات.

ال تزال مراكز االستقبال التي تتم إدارتها من قبل قطاع إدارة وتنسيق
المخيمات هي النقاط الرئيسية التي تستقبل الوافدين مؤخرا عبر خطوط التماس
من وسط ومن جنوب سوريا .ويستمر أعضاء القطاع في تقديم المساعدات
للقطاعات المتعددة في هذه المواقع .ويجري قطاع إدارة وتنسيق المخيمات
تحليل ثغرات للقطاعات المتعددة حول تقديم الخدمات بشكل شهري في
مخيمات النازحين وأماكن تواجدهم .وتضمنت التقارير الخاصة بالقطاع
اعتبارا من حزيران  ،2017بأنه يوجد  358,186نازحا يعيشون في 341
موقعا لتواجد النازحين في شمالي سوريا .واستطاع الشركاء للقطاع في الربع
الثاني من العام تغطية االحتياجات من المياه بنسبة  90بالمئة ،و  88بالمئة من
احتياجات إزالة النفايات والتخلص منها ،و  87بالمئة من احتياجات الصرف
الصحي ،و  70بالمئة من اإلحتياجات الغذائية ،و 68بالمئة من احتياجات
المواد غير الغذائية و  65بالمئة من احتياجات المأوى .ويقوم القطاع أيضا
بتنسيق عملية تقب حركات النزو في شمالي سوريا ،وأكد القطاع اعتبارا من
حزيران  2017حدوث  1,224,571حركة نرو في المحافظات الشمالية
في سوريا منذ شهر أيلول للعام .2016

n/a

النسبة المئوية ألماكن تواجد النازحين بنى تحتية أفضل حسب قائمة
التحقق لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات التي تحتوي على

35%

اإلحتياجات

اإلستجابة

الفجوات

الخطة/التوقعات

تعتبر قلة المساحات لتشييد المخيمات مترافقة بنقص التمويل الذي أدى
ببعض األعضاء للتقليل من نشاطاتهم .وحسب مصفوفة مراقبة الثغرات
المتكاملة في مواقع تواجد النازحين في مجال المساعدات على مدى
القطاعات المتعددة واعتبارا من حزيران  ،2017كانت النتائج كالتالي:
 35%هو مقدار الثغرات في مجال المأوى ،و %32في مجال المواد غير
الغذائية و  %30بالنسبة للغذاء و %13في مجال الصرف الصحي
و %12في مجال إزالة النفايات و %10في ما يتعلق بالمياه .وال تزال
الصحة والتعليم من المجاالت األقل تغطية بالنشاطات .وانطالقا من حقيقة
أن أكثر المواقع لتواجد النازحين هي غير رسمية ،فتتم إدارتها إما من قبل
النازحين أنفسهم أو من قبل مالكي األراضي .وقلة من المنظمات قادرة على
تقديم خدمات إدارة المخيمات ،مما يجعل هذا األمر من ضمن الثغرات
األساسية.

يقوم القطاع بإنشاء أربعة مراكز استقبال في محافظات حلب وإدلب لتقديم
خدمات الحماية ،ومساعدات المأوى المؤقتة والمساعدات متعددة القطاعات
خالل حركات النزو قصيرة المدة .ويقوم القطاع بإنشاء مخيمين تم التخطيط
لهما من قبل في محافظة إدلب الستضافة النازحين األكثر استضعافا .ويقوم
القطاع تحضيرا للشتاء بتدعيم البنى التحتية في مواقع تواجد النازحين وبدأ
القطاع ببعض النشاطات الوقائية مثل وضع عوازل للخيم وإعادة تأهيل شبكات
الصرف الصحي وتقديم وسائل التدفئة والطبخ الصديقة للبيئة في الخيم ،كما
يجري حاليا القيام بإجراءات الحد والوقاية من الحرائق .يقوم القطاع أيضا
بزيادة مبادرات تطوير القدرات الميدانية للمنظمات وهيئات النازحين للحد من
أي تدهور قد يصيب الوصول اإلنساني ،في الوقت الذي يتم الوصول فيه أيضا
للمزيد من المنظمات السورية أصال والعاملة في الميدان إلشراكهم في آليات
التنسيق.

تم إنشاؤه بتاريخ  28أب
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التعليم
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

6.10

4.60

مليون

0.40

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

9%

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود

النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تعتبر األولوية األساسية لقطاع التعليم هي التنسيق إلستجابة في مجال التعليم والتنفيذ للبرامج في كل من المخيمات وأماكن التواجد غير الرسمية للنازحين وفي المناطق المحاصرة وفي المناطق الصعبة الوصول والمناطق المطوقة عسكريا .ويقوم
القطاع من خالل اإلجتماعات العامة ومجموعات العمل بالترويج لعمليات مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات واألداوات والممارسات .ويقوم القطاع بدعم الطلبات الخاصة من قبل الشركاء من أجل تدعيم اإلستجابة اآلنية المزودة بآليات المساءلة.

المؤشرات األساسية
عدد األطفال من سن الخامسة وحتى  17من الفتيان والفتيات المنخرطين
في التعليم غير الرسمي

1,266,399

10,806
1%

المستهدف (األفراد)

من تم الوصول إليهم

عدد األطفال ممن يستلمون المستلزمات المدرسية

18,952

اإلحتياجات

اإلستجابة

ال يزال الوصول اآلمن والمحمي للتعليم النوعي من األولويات األساسية
للقطاع .وتتزايد مع تزايد حركات النزو باتجاه الشمال وخصوصا من
المناطق المحاصرة ،الحاجة للتعليم المعترف به والبرامج الترميمية .ال
يزال القتال ما بين المجموعات المسلحة المختلفة والهجمات على المرافق
التعليمية واسعة النطاق ،وهو األمر الذي ال يشجع األهالي على إرسال
أطفالهم إلى المدارس ويسبب تعليق النشاطات التعليمية .ال تتوفر الشهادات
واالعتراف الرسمي بالتعليم في معظم المناطق السورية وتلقي األطفال
للتعليم غير المعترف به هو من األسباب التي ال تشجع على ارتياد المدارس
أيضا .تصنف معظم المدارس على كونها غير عاملة بشكل كامل وتنقصها
مرافق الصرف الصحي وتحتاج إلعادة التأهيل .كما توجد فرص تعليمية
محدودة للغاية في المخيمات.

يوجد في القطاع  106عضوا وحوالي  75منهم يقومون بتنفيذ النشاطات
التعليمية إما بشكل مباشر أو من خالل شركاء منفذين في  11محافظة من
خالل تقديم المساعدات األولية ،وتتركز في إدلب وحلب .ومنذ بداية السنة،
وصل األعضاء في القطاع لـ  403,304مستفيدا بالنشاطات التعليمية .عدد
األطفال الذين يرتادون التعليم غير الرسمي هو  10,806وعدد من تلقى
الحوافز المالية هو .10,309

1,736,935

1%

المستهدف (األفراد)

من تم الوصول إليهم

عدد المعلمين والكادر التعليمي ممن يتلقون الحوافز المالية

6,016

الفجوات

الخطة/التوقعات

ال تزال الحاجة إلعادة التأهيل للمرافق التعليمية والتعليم المعترف به في
تزايد .وأدت الهجمات على المرافق التعليمية والمشاكل األمنية إلى تعليق
النشاطات التعليمية .وال يزال االعتراف بالتعليم ثغرة جدية في المناطق
الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية .وتزداد تكلفة تقديم نشاطات التعليم
في المناطق المحاصرة باستمرار.

ويستمر الشركاء في القطاع بتقديم خدمات التعليم النوعي وبشكل يتسم
بالمساواة لألطفال والشباب في بيئة عمل صعبة للغاية .ويتوقع حدوث ارتفاع
في سوية االستجابة مع االرتفاع في حركات النزو  ،وخصوصا فيما يتعلق في
التعليم غير الرسمي وإعادة التأهيل ودفع الحوافز المالية للمعلمين وتقديم
التدريبات للمعلمين.

4,786
126%
المستهدف (األفراد)

من تم الوصول إليهم

األهداف في المؤشرين األولين هما ذاتهما في تقرير مراقبة السكان ،والهدف للمؤشر الثالث كان قد تمت مراجعته ليطابق هدف منهجية كل سوريا .للمزيد من
المعلومات ،الرجاء التواصل علىayse.kocak@savethechildren.org or mdmunk@unicef.org:

األمن الغذائي وسبل العيش
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

9.00

9.00

مليون

2.79

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

31%

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود

النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تتلخص أولويات قطاع األمن الغذائي وسبل العيش بالتعامل مع اإلحتياجات الحرجة لألشخاص المحتاجين للمساعدات في سوريا وذلك من خالل زيادة سبل إيصال الغذاء لمحتاجين ومن خالل تقديم سبل العيش والمساعدات الزراعية ومن ضمنها
الدعم للثروة الحيوانية والمواشي .وزاد األعضاء في القطاع من سوية استجابتهم للنازحين نظرا لتدفقات النزو المتزايدة في الشمال السوري.

المؤشرات األساسية
عدد األشخاص ممن تمت مساعدتهم بإستجابة الطوارئ (الحصص المطهوة،
والوجبات الجاهزة لألكل)

2,666,930

2,000,000

133%

اإلحتياجات

اإلستجابة

يستهدف قطاع األمن الغذائي على مستوى كل سوريا  2مليون شخصا
(ضمن مشاريع في العام  )2017بحصص الطوارئ ،و 8مليون من
األشخاص بمعدل شهري بالدعم األساسي والذي يقدر بالحد األدنى لنقل
السعرات الحرارية  1,600كيلو كالوري للشخص الواحد في اليوم من
خالل طرق عدة مختلفة .ويستهدف القطاع أيضا  5.1مليون شخصا
بمساعدات سبل العيش والمساعدات الزراعية لدعم الصمود والحد من
اإلعتماد على المساعدات اإلنسانية وتعزيز اإلقتصاد المحلي.

قام أعضاء القطاع منذ كانون الثاني للعام  2017بالوصول إلى معدل
 1,047,110شخصا بالسالت الغذائية وما عدده  2,666,930مستفيدا
بالحصص الغذائية في حاالت الطوارئ ،بينما تلقى  714,982شخصا الخبز
والطحين .وصل القطاع لمعدل  608,266مستفيدا بالنشاطات الزراعية
ونشاطات سبل العيش منذ كانون الثاني من العام  .2017وتركزت المساعدات
عبر الحدود بشكل أساسي في محافظات إدلب وحلب ،مع اإلبالغ عن نشاطات
في كل من الرقة ودمشق وحماة وحمص والالذقية وريف دمشق .وشكلت هذه
اإلستجابة ما معدله  %45من الشركاء العاملين عبر الحدود.

من تم الوصول إليهم المستهدف بشكل شهري (األفراد)
عدد األشخاص الذين يستلمون المساعدات الغذائية بطرق مختلفة

1,754,795

8,000,000

22%
من تم الوصول إليهم المستهدف (األفراد)
عدد األشخاص الذين يستلمون وسائل سبل العيش والزراعة (على مستوى)
)األسرة أو على مستوى الشريحى المستهدفة

608,266
29%

2,100,000

الفجوات

الخطة/التوقعات

ال يزال الوصول اإلنساني من التحديات القائمة خصوصا مع تصاعد وتيرة
الصراع .حيث ال تزال وجهات النازحين غير قابلة للوصول من قبل
شركاء قطاع األمن الغذائي وسبل العيش العاملين عبر الحدود ،وهو األمر
الذي يؤدي إلى حدوث تأخيرات وظروف غير مناسبة لإلستجابة في مناطق
(جرابلس ومنبج والرقة) ومناطق محاصرة ومناطق صعبة الوصول أخرى
مثل الغوطة الشرقية وريف حمص .كما يلو أيضا خطر تأثر الثروة
الحيوانية (من ضمنها المواشي) لنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء.

في نشرة شهر حزيران ،خطط الشركاء في قطاع األمن الغذائي وسبل العيش
للوصول إلى  1.15مليون شخصا بالسالت الغذائية ،و  1.10مليون شخصا
بالطحين ودعم األفران و 131,865شخصا بدعم سبل العيش .ستسمر
اإلستجابة الحالية للنازحين بالحصص الغذائية العاجلة بإستخدام التمويل
اإلنساني والتمويل غير اإلنساني.

من تم الوصول إليهم المستهدف (األفراد))

للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات

للمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل علىinfo.syria@fscluster.org :
تم إنشاؤه بتاريخ  28أب
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الصحة
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

12.80

12.80

مليون

6.36

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

50%

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود

النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تتلخص أولويات قطاع الصحة بكل من )1 :صيانة قطاع تقديم خدمات الرعاية الصحية الحالي  )2إعادة تأهيل وتدعيم المرافق الصحية ،ومن ضمنها المباني والمعدات والمستلزمات لتوفير بيئات آمنة وسليمة لتقديم الخدمات الصحية )3 .تعزيز
الرعاية الفعالية لإلصابات والجرو من خالل تقديم خدمات تدبير اإلصابات المراحلية والرعاية باإلعاقات المترافقة )4 .تعزيز نظام اإلحاالت الطبية  )5الرعاية في مجال الصحة اإلنجابية للنساء واألطفال في سن اإلنجاب )6تعزيز برنامج
التطعيم الروتيني )7دعم الصحة النفسية والرعاية النفسية )8برامج الترويج الصحي

المؤشرات األساسية
عدد اإلجراءات الطبية

15,906,292

6,360,050
40%
من تم الوصول إليهم

اإلحتياجات

اإلستجابة

)الرعاية الصحية الثانوية واألولية ومن ضمنها الصحة لألم واألطفال 1) 2
موارد بشرية للصحة مع التركيز على العامالت الصحيات من اإلناث
توسيع نطاق خدمات اللقا والتطعيم  )4الدعم العملياتي لعمل)3
المستشفيات ومراكز عالج اإلصابات  )5الدعم العملياتي للحفاظ على
منظومات اإلسعاف  )6حماية منظومة الرعاية الصحية وجميع العاملين
فيها )7تحصين المرافق الصحية )8الدعم النفسي والصحة النفسية

ققدم قطاع الصحة اإلستشارات الخارجية لـ  ،6,083,490وساعد 59,267
والدة ،وقدم العالج لـ  69,695إصابة حرب وإحالة  95,875حالة للرعاية
المختصة .كما قام القطاع بتقديم الدعم في عملية إخالء الوعر من خالل تقديم
الخدمات اإلسعافية لـ 114من المرضى ذوي الوضع الخطير واللقا لـ
 2,374من األطفال .تم تقديم العالج ألكثر من  800شخصا ممن أصيبوا
خالل الهجوم بالكيماوي على خان شيخون وتفجير الراشدين .ودعم قطاع
الصحة نشاطات بناء القدرات للشركاء في القطاع .وتم تفعيل اكثر من 30
مركز لقا منتظم في إدلب وحلب وحماة وحمص.

المستهدف (األفراد)

عدد حاالت اإلصابات الذين تمت مساعدتهم

309,265

69,695
23%

المستهدف (األفراد)

من تم الوصول إليهم

النسبة المئوية للمرافق التي ترفع تقارير تحقق أسبوعية

90%

96%

المستهدف (النسبة المئوية من المرافق)

من تم الوصول إليهم

الفجوات

الخطة/التوقعات

يواجد القطاع تحديا كبيرا فيما يتعلق بالحفاظ على مرافق الرعاية الصحية
األولية والثانوية نتيجة للموارد المحدودة مثل بعض األدوية والمواد الطبية
( أدوية التخدير ،ومواد تقويم العظام وأدوية العناية المشددة ومستهلكات بنك
الدم) كما يواجه القطاع أيضا تحديات تتعلق بقلة الموارد البشرية والموارد
لدعم العمل الصحي .وتتطلب منظومات اإلسعاف ونظام اإلحاالت تنسيقا
وإدراة مناسبيين.

تم طر الحزمة األساسية للرعاية الصحية األولية في سراقب وتمت تجربة
نظام البيانات والمعلومات في مجال الصحة في  18مرفقا صحيا تم اختيارها
على مرحلتين .سيتم تعزيز القدرات في  21مشفى تم اختيارها لتكون قادرة
على اإلستجابة لحوادث الهجوم بالمواد الكيماوية .وسيتم تقييم أداء وظائف
قطاع الصحة .ستستمر عملية بناء القدرات للعاملين في المجال الصحي مع
التركيز على الرعاية الصحية األولية والرعاية للحاالت الطارئة واإلصابات.
سيتم افتتا  30مركزا التطعيم واللقا المنتظم خالل الربع القادم وأغلبها في
حلب.

للمزيد من التفاصيل التواصل معtanolij@who.org and aalomar@sams-usa.net , Elameinm@who.int :

التغذية
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

4.40

2.65

مليون

0.46

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود

17%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تتضمن أولويات قطاع التغذية االستجابة اآلنية لحركات النزو من محافظتي الرقة ودير الزور ،باإلضافة إلى عمليات اإلخالء إلى شمالي غرب سوريا .وسيقدم القطاع من خالل تفعيل فرق استجابة سريعة خدمات عالجية إلنقاذ اآلروا للحاالت
العاجلة والخدمات الوقائية ،كما سيقوم القطاع بإنهاء العمل على استبيان تحليل للعوائق في أربعة مواقع (اثنين حضرية ومخيمين)  ،من أجل المساعدة على استيعاب الوضع الذي يمنع األمهات من اتباع ممارسات إطعام األطفال الصغار والرضع
المناسبة .كما سيعمل القطاع على إنهاء العمل على تقرير نظام المعلومات والبيانات في المجال الصحي واختباره من خالل الشركاء لقطاع التغذية.

المؤشرات األساسية
عدد األطفال تحت الخامسة والنساء المرضعات والحوامل الذين تم
فحصهم من أجل سوء التغذية

252,105

2,361,603

من تم الوصول إليهم

المستهدف (األفراد)

اإلحتياجات

اإلستجابة

توجد حالة ملحة لتقديم استجابة تغذية آنية وفعالة وذات نوعية جيدة
للنازحين الجدد ،بطريقة تلبي احتياجاتهم.

في الفترة من كانون الثاني وحتى حزيران  ،2017قام القطاع بفحص  252,105طفال
تحت سن الخامسة وامرأة حامال ومرضع ،وقدم استشارات لـ  162,368امرأة حامال
ومرضع في مجال ممارسات إطعام األطفال الصغار والرضع المناسبة ،وأكد القطاع
وجود  1,060حالة سوء تغذية حاد ألطفال تبلغ أعمارهم بين  59 0شهرا و
 224,729امرأة حامال ومرضع إلحالتهم للبرامج العالجية .تم إنشاء العالج لحاالت
سوء التغذية الحاد والمتوسط لألطفال في  94تجمعا سكانيا من أصل  .349تلقى ما
مجموعه  98,250طفال تحت سن الخامسة و 21,314من النساء المرضعات والحوامل
المكمالت الغذائية الدقيقة و LNS\HEB

11%

عدد النساء المرضعات والحوامل الذين تم استشارتهم حول تغذية األطفال
الصغار والرضع

162,368

900,000

18%
من تم الوصول إليهم

المستهدف (األفراد)

الفجوات

الخطة/التوقعات

تلقى قطاع التغذية  17بالمئة من التمويل المطلوب لخطة اإلستجابة
اإلنسانية .والتمويل العاجل مطلوب لسد ثغرة التمويل .وتوجد حاجة لمليون
دوالر أمريكي من أجل اإلستجابة لعمليات اإلخالء وحركات النزو من
الرقة ودير الزور وعرسال في لبنان.

يقوم قطاع التغذية بإجراء تحليل للعوائق في إدلب في أربعة تجمعات سكانية (اثنين
حضرية ومخيمين) ،وهو األمر الذي سيساعد على استيعاب العوائق التي تمنع األمهات
من القيام بالممارسات الصحيحة في مجال إطعام األطفال الصغار والرضع .شارك قطاع
التغذية في عملية تقييم تم إجراؤها من قبل قطاع األمن الغذائي وسبل العيش ،حيث تم
جمع بيانات عن ممارسات إطعام األطفال الصغار والرضع في حلب وحمص وحماة
وإدلب والقنيطرة .تم إطالق التحقيق في مجال التغذية في شهر أيار من العام  2017في
كل من حلب وإدلب والرقة ودير الزور ودرعا والقنيطرة .ستسمر الخدمات العالجية
لحاالت سوء التغذية الحاد وستتم زيادة مثل هذه النشاطات عند الحاجة .سيتم عقد الدورة
الثانية من حمالت إطعام األطفال الصغار والرضع في  200تجمعا سكانيا.

عدد األطفال تحت سن الخامسة والنساء المرضعات والحوامل الذين
تمت معالجتهم من سوء التغذية

5,331

80,289

7%
من تم الوصول إليهم

للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات

المستهدف (األفراد)

للمزيد من التفاصيل التواصل معwmadani@unicef.org, nutrition@pac-turkey.org :

تم إنشاؤه بتاريخ  28أب
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المأوى والمواد غير الغذائية
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

0.74
 4.90مليون

4.30
 5.80مليون
مليون

0.13
 0.86مليون
مليون

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود

17%
18%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تعتبر أولويات قطاع المأوى والمواد غير الغذائية كما يلي )1 :تقييم وتقديم مساعدات إنقاذ األروا والحياة المستدامة للفئات المستضعفة في مجال المأوى والمواد غير الغذائية)2 .العمل على جعل البرامج أكثر استدامة فيما يتعلق بالحلول في سبيل
بناء وتعزيز الصمود)3 .تطوير اإلستراتيجيات الخاصة بالقطاع والمعايير واإلرشادات )4 .تعزيز التنسيق إلستجابة الطوارئ والقدرات واإلستراتيجيات ما بين المحاور وهو ما يزيد العدد والقدرات للشركاء المحليين)5.وضع الدعم في مجال المواد
غير الغذائية للوافدين الجدد موضع األولوية وخصوصا أولئك نتيجة إلتفاقيات "اإلخالء"

المؤشرات األساسية
عدد األشخاص الذين تمت تلبية احتياجاتهم األساسية من المواد غير
الغذائية

4,907,000

272,873
6%

المستهدف (أفراد)

من تم الوصول إليهم

عدد األشخاص الذين تمت تلبية احتياجاتهم الطارئة في مجال المأوى

61,634

اإلحتياجات

اإلستجابة

حدث ما مجموعه  621,000من حركات النزو في الفترة ما بين كانون
الثاني وحتى حزيران  2017إلى الشمال السوري أو ضمنه .ووصل
 242,000شخصا إلى محافظة حلب ،و  196,000شخصا إلى أو
ضمن محافظة الرقة ،و  150,000إلى محافظة إدلب .ولها ازدادت كل
من احتياجات المأوى والمواد الغير غذائية منذ وضع بيانات تقرير
استعراض اإلحتياجات اإلنسانية الشامل للعام  .2017يعتبر النازحون
الجدد من أولويات الدعم بالمواد غير الغذائية ومن األحق عند القدرة
بالحلول في مجال المأوى .ويحد الوصول اإلنساني المحدود من فعالية
البرامج ويشكل تحديا كبيرا للقطاع .وأصبحت قضايا المساكن واآلراضي
والممتلكات من األولويات ضمن الحلول المختلفة في مجال المأوى.

قام قطاع المأوى والمواد غير الغذائية في الفترة ما بين كانون الثاني وحتى
حزيران من العام  2017بتقديم المساعدات لحوالي  985,000مستفيدا.
وأغلبها مواد غير غذائية موسمية تتضمن الوقود والمواقد والمالبس الشتوية.
وتم تقديم المساعدات الطارئة لـ  60,000شخصا من خالل المخزون
اإلحتياطي للتمويل اإلنساني و  36,000تم الوصول إليهم من خالل المشاريع
الممولة من صندوق التمويل اإلنساني .وتضمنت المبادرات في مجال المأوى
اإلصال المستدام وإعادة التأهيل للمساكن وإعادة التأهيل للمأوى في الطوارئ
وتقديم المساعدات الموسمية في مجال المأوى وحلول المساكن المؤقتة .وتعتبر
النواحي األكثر تغطية هي الدانا وأعزاز واألتارب وكفر بطنا ودارة عزة.
واستجاب القطاع أيضا لحاالت الطوارئ مثل استجابة الرقة واستجابة إدلب
وعمليات اإلخالء من ريف دمشق وحمص.

279,000

22%

المستهدف (أفراد)

من تم الوصول إليهم

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم بحلول دائمة في مجال المأوى

170,000

24,711
15%

من تم الوصول إليهم

الفجوات

الخطة/التوقعات

ال يزال الوصول اإلنساني العائق األساسي لتدخالت القطاع .وغالبا ما
يمتلك الشركاء الوسائل لإلستجابة ،ولكن يعيقهم مع ذلك األطراف
المتنازعة والوحدات الحكومية .وبسبب المستوى العالي من اإلستجابات في
حاالت الطوارئ ،قام القطاع بتكميل احتياجات الشركاء بإستخدام المخزون
اإلحتياطي للتمويل اإلنساني الذي كان قد وصل في بعض األحيان إلى
منخفضات خطيرة ما أثر بشكل مباشر على قدرة اإلستجابة .وال يزال أخذ
مشاكل المساكن واألراضي والممتلكات باإلعتبار في نشاطات المأوى
يشكل ثغرة في العمل.

يعمل القطاع بالتعاون مع المحاور في المنهج المتكامل لإلستجابة لألزمة
السورية فيما يتعلق بعوائق الوصول اإلنساني .وسيؤدي على األغلب الهجوم
الحالي على الرقة والقتال ما بين الفصائل المسلحة في إدلب واإلخالء المتوقع
للغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى حركات نزو جديدة من الممكن أن تختار
أو تجبر على التوجه بإتجاه حلب وإدلب.

المستهدف (أفراد)

للمزيد من التفاصيل التواصل معpascuala@unhcr.org, dwemyss@globalcommunities.org :

المياه واإلصحاح والنظافة
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

14.90

14.80

مليون

2.12

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود

14%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تتلخص أولويات قطاع المياه والنظافة والصرف الصحي بتقديم خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي في الطوارئ للنازحين الجدد ،وإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية في المناطق اإلستراتيجية ،واإلستمرار بتقديم الخدمات األساسية للنازحين
المتواجدين في المخيمات الحدودية ،والحد من المخاطر المتعلقة باألمراض المتفشية عن طريق المياه.

المؤشرات األساسية
العدد التقديري لألشخاص ممن تم تقديم خدمات اإلصالح والصيانة
وإعادة التأهيل لشبكات المياه

751,245

8,937,582

من تم الوصول إليهم

المستهدف (األفراد)

اإلحتياجات

اإلستجابة

تتضمن المشاكل الرئيسية في قطاع المياه والنظافة والصرف الصحي
الخدمات األساسية للنازحين الجدد في شمال حلب ومحافظة إدلب ،وتقديم
الدعم في مجال المياه والنظافة والصرف الصحي للمتضررين من عمليات
اإلخالء.

تتضمن اإلستجابة الرئيسية إلحتياجات المياه والنظافة والصرف الصحي نقل
المياه بالشاحنات ووضع المراحيض لحاالت الطوارئ وتوزيع طرود النظافة
وإعادة التأهيل للبنى المتواجدة حاليا وإعادة التأهيل في المستوطنات غير
الرسمية للنازحين الجدد في شمال وشرق حلب ومحافظة إدلب .تتضمن
اإلستجابة للقسم الشرقي من مدينة حلب توزيع أقراص أكوا وطرود النظافة
وإعادة تأهيل ودعم اآلبار الموجودة حاليا ونقل المياه .كما تم إنهاء العمل على
ثالث عمليات تقييم على مستوى التجمع السكاني ،باإلضافة إلى عملية تقييم
غير رسمية عن موقع تواجد النازحين غير الرسمي في أعزاز في الربع
الحالي ،وتم إتمام العمل على تحليل البيانات أيضا لجميع عمليات التقييم.

8%

عدد األشخاص الذين وزع عليهم المواد غير الغذائية األساسية في مجال المياه
والنظافة والصرف الصحي والترويج للنظافة

425,766

8,226,224

5%
من تم الوصول إليهم

المستهدف (األفراد)

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم بخدمات وسبل الوصول لمرافق المياه
والنظافة والصرف الصحي في حاالت الطوارئ وفي حاالت إنقاذ األرواح

310,358

الفجوات

الخطة/التوقعات

تتضمن الثغرات األساسية عدم توافر الكهرباء الالزمة لتشغيل أنظمة المياه
والنظافة والصرف الصحي ،وقلة عدد المراحيض في المخيمات على
الحدود وصعوبة الوصول للتجمعات السكانية القريبة من خطوط التماس
العسكرية.

اإلستمرار في تقديم خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي للمستوطنات
غير الرسمية والتحضير لتدفق محتمل للنازحين الجدد .إجراء ورشة استرداد
النفقات للمرافق الخاصة بالمياه .اإلستمرار في دعم مشاريع مرافق المياه
والصرف الصحي الحالية.

5,000,000

6%
من تم الوصول إليهم

للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات

المستهدف (األفراد)

تم إنشاؤه بتاريخ  28أب

للمزيد من التفاصيل التواصل مع omar.sobeh@watan.foundation
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima 2017
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الحماية
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

13.50

9.70

مليون

0.60

مليون
مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

6%

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود

النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تتلخص أولويات قطاع الحماية بالتالي )1 :زيادة جهود الحماية للفئات المعرضة للخطر بسبب النزاع القائم وذلك من خالل المناصرة المستدامة والحد من المخاطر واستجابات الحماية المعززة )2 ،تعزيز القدرات المحلية والمجتمعية لتقييم وتحليل
واإلستجابة لإلحتياجات في قطاع الحماية )3 ،الزيادة من الخدمات المستدامة في المناطق القابلة للوصول والتحسين من نوعية برامج حماية الطفل من خالل تعزيز قدرات الشركاء في مجال تقديم خدمات الحماية الحيوية كالخدمات المتخصصة
وتدخالت حماية الطفل في المجتمع لألطفال المتضررين من النزاع )4 ،توفير سبل الوصول للناجين والناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي للخدمات النوعية الفعالة واتخاذ اإلجراءات للوقاية والحد من مخاطر العنف القائم على النوع
اإلجتماعي )5 ،الحد من آثار مخاطر المتفجرات داخل األراضي السورية من خالل إزالة األلغام واألجسام القابلة لإلنفجار ونشاطات التوعية بالمخاطر.

المؤشرات األساسية
عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل جلسات زيادة الوعي
والحد من مخاطر الحماية

339,300

17,298
5%

من تم الوصول إليهم

المستهدف (األفراد)

عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خالل نشاطات تمكين المرأة
والحد من العنف القائم على النوع اإلجتماعي

59,446

اإلحتياجات

اإلستجابة

الحماية :هي الوصول المستدام والقدرة على مراقبة وضع الحماية للفئات
المتضررة من النساء والرجال والفتيان والفتيات وتقديم الخدمات المختصة
المرتبطة بالمأوى واألراضي والعقارات والتوثيق المدني والحماية على
المستوى المجتمعي كل ما تم ذكره تشكل اإلحتياجات األساسية للقطاع.
حماية الطفل :مبادرات دعم الشركاء لتوسيع نشاطاتهم ولتقديم خدمات
اإلستجابة والوقاية النوعية للفئات السكانية المتضررة في كل من المناطق
السهلة الوصول والمناطق الصعبة الوصول التي تعتبر كالها من ضمن
اإلحتياجات للقطاع .العنف القائم على النوع اإلجتماعي :تتضمن
اإلحتياجات زيادة توافر الخدمات المتركزة حول الناجين من العنف القائم
على النوع اإلجتماعي باإلضافة إلى ضمان الوصول اآلمن والعادل
للخدمات والفرص للنساء والفتيات ومن ضمنهن الناجيات من العنف القائم
على النوع اإلجتماعي .مكافحة المخاطر المتفجرة :تتضمن اإلحتياجات في
هذا المجال الوصول للكوادر المختصة في مجال المخاطر المتفجرة لتقييم
آثار المخاطر المتفجرة وإزالتها.

استجاب أعضاء قطاع الحماية لعمليات اإلخالء المختلفة داخل محافظة إدلب:
حيث استجابت أربعة من المنظمات العاملة في مجال الحماية لألشخاص الذين تم
إخالؤهم من الوعر ،واستجابت خمس منظمات أخرى لعمليات اإلخالء من مضايا
والزبداني بحزمة الطوارئ الخاصة بقطاع الحماية .تضمنت الخدمات اإلسعافات
األولية النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،وتعقب العائالت ولم الشمل لألطفال
غير المصحوبين بذويهم واألطفال المنفصلين ،وتوزيع المجموعات الترفيهية
لألطفال والتوعية بمخاطر األلغام والمساحات الصديقة للطفل ،وإدارة حاالت
العنف القائم على النوع االجتماعي وتوزيع مجموعات المستلزمات النسائية
واإلحاالت ومشاركة المعلومات حول خدمات أخرى .أجرى شركاء قطاع الحماية
أيضا عملية مراقبة سريعة للحماية لخلق استيعاب أفضل عن المخاطر التي تواجها
المجتمعات من قبل وخالل وبعد عمليات اإلخالء .وتشارك النتائج مع القطاعات
ذات الصلة والقيادة اإلنسانية ألهداف تتعلق بتصميم البرامج والمناصرة.
يستمر عدد مراكز تقديم خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي بالتزايد ،وهو
الحال ذاته بالنسبة للمواقع التي تتم تغطيتها ،وهو األمر الذي يتم بمعظمه من خالل
المساحات الصديقة للنساء والفتيات البالغ عددها حاليا  46والعيادات أيضا.
ويستمر وجود شركاء القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي في
استجابة الطوارئ من خالل تقديم اإلسعافات األولية النفسية وتوزيع مجموعات
المستلزمات النسائية.
قام القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي بتوزيع نسخة باللغة العربية
إلجراءات العمل المعيارية واستمر ببذل الجهود في مجال بناء القدرات لدعم تقديم
الخدمات النوعية المتركزة حول الناجيات والناجين .وفي فترة كتابة التقرير ،قام
القطاع الفرعي بعقد أربع جلسات حول الدروس المستفادة وتدريبين للعاملين في
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ،وتدريب عن تدبير حاالت اإلغتصاب
في العيادات لمقدمي الخدمات الصحية وورشة عن اإلحاالت لمنظمات مختلفة.
باإلضافة إلى ذلك ،قام القطاع الفرعي بإطالق الدورة الثانية من مبادرة بناء
القدرات .وبالتنسيق مع المجموعة المرجعية العالمية ،قام القطاع الفرعي بإجراء
تقييم لمعرفة إمكانية طر نظام إدارة معلومات للعنف القائم على النوع
االجتماعي.
فيما يتعلق بتضمين مبدأ الحد من المخاطر ،عقد القطاع الفرعي للعنف القائم على
النوع االجتماعي مشاورات لدمج مبادئ العنف القائم على النوع االجتماعي في
عملية مراجعة مبادئ إسفير ،لضمان وجود مبادئ العنف القائم على النوع
االجتماعي ونشاطات الحد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في
نشاطات القطاع األخرى .وعمل اقطاع الفرعي للعنف القائم على النوع
االجتماعي مع مسؤولي التواصل للنوع االجتماعي على طر المبادئ اإلرشادية
للعنف القائم على النوع االجتماعي في قطاعات األمن الغذائي وسبل العيش وإدارة
وتنسيق المخيمات والتعليم والحماية ،وبمتابعة خطط العمل الخاصة بتنفيذ نشاطات
الحد من المخاطر.
أتم القطاع الفرعي لحماية الطفل العمل على رسائل متناسقة مشتركة ما بين
الوكاالت لرفع التوعية .ومن ضمن هذه الرسائل رسائل تحد من االنفصال
األسري والعنف الجسدي والزواج المبكر وتسجيل الوالدات والتخلص من التوتر
النفسي واالجتماعي وتنسيب األطفال في الجماعات المسلحة واالستغالل ومن
ضمنه أسوء أشكال عمالة األطفال والخطف .تمت استشارة األطفال والبالغين من
خالل نقاشات جماعية واستبيانات ،باإلضافة إلى أنه تم األخذ بعين االعتبار
الخيارات التي يفضلونها لتلقي الرسائل المطلوبة .سيتم تصميم الرسائل على شكل
ملصقات ونشرات وكتب ملونة وصور متحركة.
تم انشاء مجموعة عمل المراقبة التقنية المنضوية تحت القطاع الفرعي لحماية

1,139,855

5%

من تم الوصول إليهم

المستهدف األفراد

عدد الفتيان والفتيات الذين تلقوا خدمات حماية الطفل اإلختصاصية من
خالل تدبير الحاالت

44,000

2,605
6%

من تم الوصول إليهم

المستهدف (األفراد)

للمزيد من التفاصيل التواصل مع:
Victoria.Shepard@rescue.org, and
chalak@unhcr.org

للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات

الفجوات

الخطة/التوقعات

ازداد عدد الخدمات المختصة للتعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي داخل
سوريا ،وبدأ العمل في هذا المجال في المناطق المسيطر عليها سابقا من قبل تنظيم
الدولة اإلسالمية ،ولكن ال يزال الوصول من جانب الشركاء محدودا .وتوجد
حاجة لوضع معايير للمنهجيات لضمان تحقيق الخدمات للمعايير الدنيا النوعية بما
يتوافق وإجراءات العمل المعيارية ،ولضمان أن الخدمات مصممة لتلبي احتياجات
المجموعات األكثر استضعافا مثل الفتيات اليافعات والنساء والفتيات ذوات
اإلعاقة.
ويواجه العاملون في مجال حماية الطفل نتيجة للحدود المفروضة على الوصول
اإلنساني من قبل مجموعات المعارضة المسلحة المختلفة في الشمال السوري
تحديات تمنعهم من االستجابة الفعالة والتعامل مع مخاوف الحماية المحيطة
باألطفال الذين يعيشون في منبج وجرابلس وأعزاز وريف حلب وخصوصا
التعقب األسري ولم الشمل لألطفال غير المصحوبين بذويهم في هذه المناطق.
شهد العاملون في مجال حماية الطفل حاالت انفصال أسري نتيجة لتحركات
السكان نتيجة للنزاع وعمليات اإلخالء غير المنسقة .وبلغ الشركاء في التقارير
عن التمويل المحدود وعن الوجود الضمني لترتيبات الرعاية باألطفال المنفصلين
وغير المصحوبين بذويهم على المستوى المجتمعي.

الجاهزية الستجابة الطوارئ :يراجع منسقو قطاع الحماية والقطاعات الفرعية
حزمة استجابة الطوارئ للقطاع وتتم العملية بالتعاون مع األعضاء األساسيين
بهدف تعزيز أكبر ووضع معايير لخدمات استجابة الطوارئ في مجال الحماية.
سيقدم القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي ومنظمة دولية سلسة
من التدريبات ومراقبة تقنية ألعضاء القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع
االجتماعي .وتهدف مبادرات بناء القدرات التي تتضمن  20منظمة إلى تحسين
نوعية استجابة الدعم النفسي االجتماعي وإلى ضمان وجود خدمات نوعية
حسب المعايير تحقق إجراءات العمل المعيارية .ويقوم القطاع الفرعي للعنف
القائم على النوع االجتماعي بتطوير استراتيجية لتلبية احتياجات الفتيات
اليافعات في سوريا فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي والصحة
اإلنجابية .وعلى هذا ،سيقوم القطاع الفرعي بتنظيم مشاورات معينة وجلسات
للدروس المستفادة ووسائل خاصة بالبرامج التي تستهدف اليافعات.
يخطط القطاع الفرعي لحماية الطفل إلجراء تدريب حول الرعاية البديلة في
حاالت الطوارئ من  9حتى  11من شهر آب  2017للشركاء في القطاع
الفرعي لحماية الطفل.
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تركيا | سوريا :معلومات عن الوضع اإلنساني – اإلستجابة عبر الحدود
كانون الثاني وحتى حزيران من العام ( 2017تم إقراره بتاريخ  28آب )2017

اإلنعاش المبكر
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

13.80

مليون

األشخاص المحتاجون

5.50

مليون
مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

أولويات القطاع
تتلخص األولويات لقطاع التعافي المبكر بالتالي )1 :تمكين الفئات السكانية المتضررة واألفراد ومن ضمنهم المراهقين والمراهقات والشباب والشابات من أجل الحصول على الخدمات األساسية بشكل أفضل فيما يتعلق بالمرافق المدنية األساسية
اإلجتماعية اإلقتصادية إلستيعاب كثافة الطلب على العمالة ،وإستعادة مصادر الدخل والحماية اإلجتماعية)2 .ترسيخ الترابط اإلجتماعية والمشاركة اإلجتماعية للمزيد من المجتمعات األكثر صمودا ،حيث تتمحور استراتيجية القطاع على تمكين
الفئات السكانية من النساء والرجال والفتيان والفتيات في مجتمعاتهم من خالل بناء القدرات وترسيخ المشاركة المحلية في نشاطات اإلستجابة لحالة الطوارئ .ويعتبر إشراك المراهقين والشباب في البرامج من األمور األساسية في تصميم البرامج.
 )3ترسيخ اإلستدامة من خالل تقديم الفرص األفضل للحصول على سبل تأقلم إيجابية للفئات السكانية المتضررة والفئات المستضعفة (وخصوصا النساء المعيالت ألسرهن والمراهقين والشباب) من خالل إعادة التأهيل واستعادة سبل العيش بالتوازي
مع الحماية المجتمعية.

اإلحتياجات

اإلستجابة

غرق الماليين من السوريين في الفقر الشديد نتيجة لتدهور وانهيار مصادر الدخل وسبل العيش ،وهو األمر الذي ترافق
بالنزو الدائم وخسارة العقارات والنتائج السلبية لكل هذا ،باإلضافة إلى بنى الحماية المجتمعية الهشة ،كل هذه األمور أدت
إلى تعقيد وزيادة حاالت اإلستضعاف في البالد .وهو األمر الذي حد من سبل العيش وفرصه للعديد من الشرائح من
السكان في سوريا ومن ضمنفهم شريحة الشباب ،والنساء المعيالت ألسرهن ،واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.
باإلضافة إلى أنه يعاني ما يقدر عدده بـ  5.8مليون من المراهقين من شح فرص التوظيف واإلنخراط في المجتمع .كما أن
النازحين ممن يعودون لمناطقهم األصلية يعانون من صعوبات تواجه محاولتهم استعادة أعمالهم واألصول اإلنتاجية .ومع
الفقدان المستمر للسكان للخيارات للعيش يلجأ العديد منهم لسبل تأقلم مع الوضع ذات طابع سلبي ،التي تساهم في تعريض
النساء واألطفال وآخرين من المجموعات المستضعفة للمزيد من مخاطر الحماية.

تهدف اإلستجابة إلى التأكد من تقديم فعال ومستدام للخدمات والبنى التحتية األساسية للمجتمع وهو األمر
الذي يساهم في تأسيس سبل عيش مناسبة لعملية التعافي اإلقتصادي واإلجتماعي ولترويج الترابط
اإلجتماعي واإلنخراط المجتمعي من ضمن جهود التعافي المبكر في تعزيز الصمود للفئات السكانية
المتضررة الذين يحاولون التكيف مع تأثير األزمة الحالية.

الفجوات

الخطة/التوقعات

الثغرة األساسية في مجال التعافي المبكر هي اإلستثمار غير الكافي والمحدود لعملية خلق فرص العمل المستدامة

تشكيل استراتيجة لسبل العيش بالتعاون مع أعضاء القطاع والمانحين للمساعدة في إنشاء منظومة خلق
فرص العمل المستدامة.

للمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل معFrancesco.baldo@undp.org :

القطاع اللوجيستي
إحصائيات التخطيط األساسية للعام (االشكال التوضيحية تغطي الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران )2017

60
الشركاء اإلنسانيين المحتاجين

60
الشركاء اإلنسانيين المستهدفين

أولويات القطاع
تتلخص أولويات القطاع اللوجيستي بتقديم التنسيق ومنصة المعلومات للمجتمع اإلنساني ،باإلضافة إلى خدمات الشحن لباب الهوى وباب السالم لجميع وكاالت األمم المتحدة وشركائهم المنفذين كما ينص قرار مجلس األمن .كما يأخذ القطاع على
مسؤوليته إجراء تدريبات متعلقة بالجانب اللوجيستي لتعزيز الخبرات الحالية.

اإلحتياجات

اإلستجابة

توجد حاجة لدعم الوكاالت في ما يتعلق بتنسيق الشحنات في باب الهوى وباب السالم لتمكين تقديم الدعم للفئات السكانية
المستضعفة ونقل المواد اإلغاثية إلى داخل سوريا .وتعتبر اجتماعات القطاع اللوجيستي المنتظمة ضرورية لتجنب حدوث
أي ثغرات في المعلومات ولتجنب أي تكرار للجهود أيضا .وتعتبر التدريبات اللوجيستية ضرورية لدعم وتمكين اإلستجابة
في المجال اللوجيستي.

تم تسهيل عبور  420شاحنة في الفترة ما بين كانون الثاني وحزيران من العام  2017من كلس \ باب
السالم و  1,930شاحنة من الريحانية \ باب الهوى .وتم تدريب 31شخصا من  20منظمات على
إدارة المخازن .وتم عقد 12اجتماعا للقطاع اللوجيستي في كل من غازي عنتاب وأنطاكيا.

الفجوات

الخطة/التوقعات

من الممكن لعدد محدود من الشاحنات عبور الحدود يوميا حيث يمثل باب الهوى أحد أكبر التحديات فيما يتعلق بعبور
الشحنات .وتم حد عدد الشاحنات التي تعبر الحدود يوميا إلى  22شاحنة ،ومن الممكن أن تتم زيادة هذا العدد اعتمادا على
موافقة السلطات واعتمادا على شراء آلة أشعة إكس إضافية (يتم حاليا العمل على هذا ،حيث سيتم شراء اآللة اإلضافية من
قبل منظمة الهجرة العالمية) .وقام القطاع اللوجيستي مسبقا بتطوير خطة لإلستجابة في حال بروز الحاجة للتوسع في
العمليات في باب الهوى.

دعم عمليات الشحن السلسة تحت مظلة قرار مجلس األمن حول العبور الحدودي .تنظيم التدريبات
المتعلقة بتدريب بالمجال اللوجيستي استنادا على احتياج الشركاء .يمتلك القطاع اللوجيستي القدرة على
زيادة الدعم وإرسال قوافل خاصة في وقت قصير عند الحاجة ،مع الحصول على اإلذن األمني للعبور
لإلستجابة ألاي تطورات من الممكن أن تطرأ على األرض.

للمزيد من التفاصيل التواصل معeva.gandrus@wfp.org or turkey.clustercargo@wfp.org :

للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات
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