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 5.6مليون

الالجئين السوريين
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التمويل

تم االتفاق على وقف إطالق النار في  7شباط  /فبراير لمدة ثالثة أيام بعد أسابيع من استئناف المفاوضات بين
الحكومة والعديد من الجماعات المسلحة غير
التابعة للدولة الموجودة في البلدة القديمة في
حمص لتسهيل إجالء المدنيين وايصال
المساعدات اإلنسانية إلى المنطقة التي كانت
تحت الحصار ألكثر من  066يوم .تعرض وقف
إطالق النار لالنتهاك عند النقاط الحرجة في
العمليات اإلنسانية بين  7و  21شباط  /فبراير
حيث تم استهداف سيارات اإلغاثة التابعة للهالل
األحمر العربي السوري واألمم المتحدة بالقصف
حقوق الطبع والنشر :الهالل األحمر العربي السوري ،حمص /
واطالق النار ،مما أسفر عن عدد من القتلى من
البلدة القديمة في حمص ،سوريا (فبراير)  - 41.2الهالل األحمر العربي السوري
واألمم المتحدة يقدمان المساعدة الفورية للمدنيين الذين يغادرون البلدة القديمة في
المدنيين واصابة متطوع من الهالل األحمر
حمص.
العربي السوري وتلف المركبات واإلمدادات.

إجالء ما يقارب من  0011من المدنيين

اختار النساء والرجال واألطفال طوعاً مغادرة البلددة
القديم ددة ف ددي حم ددص خ ددالل األي ددام الثالث ددة األول ددي

 4.2مليار دوالر
مطلوبة للمساعدات االنسانية
داخل سوريا
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استئناف العمليات اإلنسانية في البلدة القديمة في حمص بعد وقف إطالق النار

نسبة التمويل

 2.4مليار دوالر
مطلوبة لخطة االستجابة اإلقليمية
لمساعدات الالجئين
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نسبة التمويل

لوق ددف إط ددالق الن ددار والتمدي ددد الالح ددق لم دددة ثالث ددة
أيام .تم نقل رجل مصاب قيل أند تعدرض إلطدالق

النددار أثندداء مغادرتد البلدددة إلددى المستشددفى .تددم نقددل
العدي د ددد م د ددن المرض د ددى والمص د ددابين لتلق د ددي الع د ددال

الطب د ددي .ب د دددا معلمه د ددم ف د ددي حال د ددة ص د ددحية س د دديئة

ويع ددانون م ددن اإلص ددابات ،وت ددم تزوي دددبم بالوجب ددات
والمسدداعدات واإلمدددادات الطبيددة لمسدداعدتهم خددالل
األسددابيع المقبلددة .تددم نقددل أكثددر مددن  066شددخص

حقوق الطبع والنشر: WSJ/SDaghar
البلدة القديمة في حمص ،سوريا (فبراير  - )41.2إدخال اإلمدادات اإلنسانية إلى البلدة
القديمة في حمص بواسطة شاحنات األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري بعد
االتفاق على وقف إطالق النار لستة أيام بين األطراف.

من الذكور الذين تتراوح أعماربم بين  11-21عامدا إلدى مدرسدة قريبدة حولدت إلدى ملجد لكدي يدتم تجهيدزبم لعمليدة
تحديددد الهويددة مددن جانددب الحكومددة السددورية .تددم السددماح بمغددادرة حدوالي  286شددخص مددنهم بعددد أن سددمحت لهددم
الحكومة السورية بذلك ألنهم لدم يكوندوا مدن المطلدوبين لدديها .حضدر مولفدو األمدم المتحددة إجدراءات التسدجيل فدي
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الم د وم مددن قبددل السددلطات السددورية واج دراء المقددابالت الفرديددة أيض دًا لتقيدديم حددالتهم الصددحية واحتياجدداتهم .ال ت دزال

بناك مخاوف بش ن ما إذا كان المدنيين الباقين في البلدة القديمة في حمدص سدوف يسدمه لهدم بالمغدادرة ،ومدا إذا
كان اختياربم للبقاء أو الذباب اختيار طوعي.

تسليم مساعدات إنسانية تكفي  0011شخص
سلمت كافة المساعدات التي تم تخصيصها وتجهيزبا ألسابيع يوم 21شباط/فبراير إلى البلدة القديمة في مدينة
حمص ،بما في ذلك 166 :من الحصص الغذائية العائلية (تشمل كل حصة كيس وزن  11كغ من الدقيق)،
تكفي  166أسرة (حوالي  1166شخص) لمدة شهر ،وأدوية تكفي  1666شخص لمدة  0أشهر ،واللقاحات:
لقاحات روتينية تكفي  1666طفل 7666 ،جرعة من لقاحات شلل األطفال 291 ،مجموعة من مستلزمات
النلافة العائلية ،تكفي  906شخص ،وامدادات تنقية المياة.

إيصاااا المساااعدات إلاا اأهااالي مااان خااالا القوافااا اإلنسااانية المشااتركة فاااي
المناطق التي ال يتم الوصوا إليها بشكا منتظم

وصوا قوافا المساعدات إل ريف دمشق بعد الهدنة
انتشر الدمار الشديد بسبب الحرب على نطاق واسع في برزة ،وريف دمشق ،وأصبه الكثير من المناطق السكنية
مهجورة .أفادت تقارير متزامنة بعد بدنة بين الحكومة السورية وقوات المعارضة في كانون الثاني /يناير عام
 ،1620بعودة بعض الناس إلى برزة .تحركت قافلة مشتركة بين الوكاالت مكونة من  16شاحنة من دمشق يوم
 8شباط /فبراير ،لتسليم الطعام ،والمواد غير الغذائية واألدوية إلى حوالي  12,666شخص.
في  1شباط /فبراير ،قامت قافلة مشتركة أخرم بين الوكاالت إلى الكسوة في ريف دمشق بتسليم  100متر
مكعب من مواد اإلغاثة مثل إمدادات المياه والصرف الصحي والغذاء والصحة والم وم والحماية ،بما في ذلك
تسليم  166صندوق من البسكويت عالي الطاقة و  16كرتونة من المكمل الغذائي  PlumpyDozلمنع سوء
التغذية إلى حوالي  8,666شخص.

إيفاد بعثة مشتركة بين الوكاالت لمدينة إدلب وتسليم المساعدات إل المناطق الريفية
نفذ مركز األمم المتحدة  -طرطوس يومي  1-2شباط /فبراير بعثة تقييم ليلية إلى مدينة إدلب وايفاد قافلة
مشتركة بين الوكاالت لمنطقة أريحا في ريف
إدلب .قامت القافلة بتسليم  770متر مكعب من
مواد اإلغاثة بما في ذلك مواد المياه والصرف
الصحي والغذاء والصحة والم وم والحماية .تم
تسليم  1,866من الحصص الغذائية العائلية و76
طن متري من دقيق القمه ،تكفي 20,666
شخص إلى مستودع الهالل األحمر العربي
السوري في أريحا ،إدلب .اجتمع الفريق المشترك
بين الوكاالت مع الشركاء الرئيسيين ،واتفقوا على
حقوق الطبع والنشر :اليونيسف / MAlKaee
المجاالت ذات األولوية إليصال المساعدات والتقى
إدلب (يناير)  - 41.2القوافل المشتركة بين الوكاالت تقدم المساعدات في المناطق التي
يصعب الوصول إليها مثل هذه القافلة إلى ريف إدلب.
جمع من المتضررين في مستودع ينتلرون توزيع
المساعدات.

ريف حماة الذي يصعب الوصوا إليه يستقبا قافلة مساعدات
نلم مركز األمم المتحدة – حمص يوم  26كانون الثاني  /يناير ،قافلة مشتركة بين الوكاالت لنقل  121متر
مكعب من مواد اإلغاثة ،بما في ذلك مواد المياه والصرف الصحي والغذاء والمواد غير الغذائية إلى 1,666
شخص واألدوية إلى  11,166نسمة ،إلى المناطق الريفية في محافلة حماة ،على النحو المتفق علي مع
محافل حماة والشركاء المحليين.
syria.unocha.org | www.unocha.org
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تسعة أيام متتالية من توفر إمكانية الوصوا إل مخيم اليرموك
حصلت األونروا على مساحة محدودة للوصول في  28كانون الثاني /يناير لتقديم المساعدات اإلنسانية ألول مرة
منذ يوليو  .1622واصلت األونروا خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،ما بين  26كانون الثاني /يناير و  7شباط/
فبراير ،توفير المساعدات الغذائية لالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك ،ليصل بذلك إجمالي عدد الطرود
الغذائية إلى ( 0,118كل شحنة تكفي أسرة واحدة لمدة  26-8أيام) .كما تم تسليم كمية محدودة من المكمالت
الغذائية والفيتامينات ،وأمالح اإلمابة والمسكنات التي ال يشترط لها وصفة طبية .تم تسليم  26,666لقاح لشلل
األطفال في  0شباط  /فبراير واعطائها على الفور .توقف توزيع اإلمدادات اإلنسانية في  8شباط  /فبراير بعد
تلقيها تقارير عن تبادل ممتد وكثيف إلطالق النار.
إذا لم يتم استعادة إمكانية الوصول قريباً ،سوف تنفد اإلمدادات الغذائية في المخيم من جديد .بناك أيضاً قلق
شديد إزاء محنة مجموعات السكان األخرم داخل مخيم اليرموك والمناطق المحيطة ،حيث لم يتم بعد تلبية
احتياجات الغذاء والتغذية .سوف يسمه الوصول األوسع إلى جميع المجتمعات المتضررة بالتسليم العاجل
للطرود الغذائية ،بما في ذلك المنتجات الغذائية والتغذية التكميلية لألطفال.

نزوح واسع النطاق في حلب
بداي ًة من  1شباط/فبراير  ،1620الحل الشركاء من الوكاالت اإلنسانية والمحلية في حلب تدفقًا كبي اًر من
النازحين الجدد إلى غرب مدينة حلب والمناطق الريفية من حلب والمحافلات المجاورة ،والحدود التركية وتركيا
نتيجة تصعيد العنف .وأفادت مصادر محلية أن العديد من النازحين ينامون في الشوارع والحدائق في غرب
مدينة حلب.
أفادت التقارير أن مئات اآلالف من الناس قد نزحوا من شرق مدينة حلب والمناطق الريفية في بذه الموجة
الجديدة ،ومعلمهم من النساء واألطفال .توافد أكثر من  166شخص خالل األيام األخيرة يوميًا عبر المعابر
الرسمية مع تركيا  -وفي بعض الحاالت وصل العدد إلى  1,666-2,666شخص يوميًا .ال يزال تحديد أرقام
محددة بش ن النطاق العام لهذه الموجة من النزوح يمثل تحدياً ،ألن ال يمكن الوصول إلى المناطق الريفية كما
اختار العديد من النازحين أن يقيموا مع أقاربهم أو البقاء في العراء وفي المباني التي لم تكتمل.
يفتقر غرب مدينة حلب إلى المالجئ اآلمنة ،حيث أن األماكن التي يمكن استئجاربا قليلة جداً ،ولم يتم افتتاح
مالجئ جماعية جديدة وال توفر المباني التي لم تكتمل الم وم المناسب.

حملة االستجابة لتفشي مرض شلا اأطفاا تصا إل منتصف الطريق
تأكيد تسع حاالت جديدة من حاالت شلا اأطفاا عل مدى اأسبوعين الماضيين
يصادف  22كانون الثاني/يناير  1620منتصف المرحلة األولى من االستجابة الدولية لحاالت الطوارئ في
سوريا والشرق األوسط لتفشي شلل األطفال حالياً .حتى اآلن ،أبلغت الحكومة السورية عن  10حالة مؤكدة
مختبرياً من شلل األطفال ،بما في ذلك ت كيد  9حاالت جديدة تم تحديدبا خالل األسبوعين الماضيين في
حلب ،والحسكة ،ودمشق ،ودير الزور ،وادلب .باإلضافة إلى ذلك ،أبلغ نلام اإلنذار المبكر على مدم
األسبوعين الماضيين ،عن خمس حاالت جديدة من الشلل الرخو الحاد ،واحدة في حلب ،وواحدة في
السويداء ،وثالثة في حماة .في حين قد ال تؤدي بذه الحاالت إلى شلل األطفال ،تعتبر مراقبة الشلل الرخو
الحاد أفضل معيار الكتشاف المرض.

تواصا حملة التطعيم ضد شلا اأطفاا ،بما في ذلك في المناطق التي يصعب الوصوا إليها
تشير المعلومات األولية الجزئية التي وردت من خالل بالغات الجولة الثالثة من األيام الوطنية للتحصين
ضد شلل األطفال إلى تلقى  2.7مليون طفل التطعيم ضد شلل األطفال خالل الفترة  0 -1شباط  /فبراير،
بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة مثل مخيم اليرموك و مدينة حمص القديمة.
بناك توقعات واعدة بالقضاء على تفشي مرض شلل األطفال في سوريا (والشرق األوسط) .نتيجة الرتفاع
معدالت التغطية بالتطعيم تاريخياً ،تعتبر القابلية النتشار شلل األطفال في سوريا منخفضة نسبياً وتتركز
syria.unocha.org | www.unocha.org
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بين األطفال الذين تقل أعماربم عن سنتين .ال يزال الطلب على التطعيم كبي اًر وتواصل الوكاالت اإلنسانية
جهود االتصاالت الوطنية الرامية إلى تعزيز أبمية الحملة ضد شلل األطفال من خالل مزيج من جهود
التعبئة االجتماعية واإلعالم والمعلومات .تم تنقيه المواد التثقيفية واإلعالمية التي تؤكد على الحاجة إلى
التحصين الروتيني بعد تقييم الجوالت السابقة من حملة التطعيم ضد شلل األطفال ،ورصد مجاالت محددة
تحتا إلى التحسين .تم تسليم  1مليون جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي إلى و ازرة الصحة يوم
 26كانون الثاني  /يناير لتوزيعها على جميع المحافلات.
وعالوة على ذلك ،بدأ فصل الشتاء في سوريا ،وبو الموسم الذي ينخفض في انتقال فيروس شلل األطفال
عندما يكون أثر التطعيم الشامل باللقاح عادةً في أعلى مراحل .

القتاا وانعدام اأمن عل الطرق يعوق الوصوا إل الحسكة

كانت منطقة الحسكة ،وتعداد سكانها  2.0مليون شخص ،سلة غذاء سوريا ومنطقة شحيحة الموارد قبل
األزمة .ت ثر الشعب بصفة خاصة من النزاعات واألزمات حيث يمنع القتال وانعدام األمن في المناطق
بر.
الريفية الجنوبية والشرقية الوصول إلى الحسكة اً

استمر الوضع اإلنساني في التدبور حيث يزداد عدد النازحين في المدن الرئيسية .وتشير التقديرات الحالية
أن نصف مليون نسمة ،منهم حوالي  116,666من النازحين ،في حاجة ماسة إلى األغذية واألدوية
والمالبس والم وم في المحافلة .أدم نقص الدواء ،باإلضافة إلى النقص الكبير في الحصول على المياه
النليفة ،في تفشي اإلسهال في الصيف الماضي .كما تشه السلع األساسية ،مثل المواد الغذائية ،وترتفع
تكلفتها .يكافه مقدمو الخدمات االجتماعية األساسية من أجل تلبية الطلبات المتزايدة بموارد أقل .أغلقت
العديد من المراكز الصحية أو تعمل ب قل من طاقتها ،والمدارس مكتلة أو مغلقة في المناطق المتضررة من
النزاع ،وتم تقنين خدمات المياه والكهرباء بشدة.

تسليم المساعدات الغذائية من خالا جولة أخرى من الرحالت الجوية إل حوالي  001ألف شخص
يجري حالياً تنليم جولة ثانية من  26رحالت من العراق الى القامشلي – حيث تم تنفيذ رحلتين يومي 0
و 1شباط/فبراير– نقلت كل منها حوالي  1,866حصة غذائية عائلية و  26طن متري من الخميرة .سيتم
تمديد الحصص الغذائية العائلية للوصول إلى ضعف عدد المستفيدين المستهدفين ،أي  18,666شخص.
وسيتم توجي الخميرة للمخابز العاملة في القامشلي لتمكين إنتا الخبز لحوالي  81,666شخص من
المتضررين.

تسليم  01طنا من اإلمدادات الطبية أكثر من  110,111شخص من خالا رحلة جوية من دمشق
ببطت الرحلة األولى في سلسلة من عمليات النقل الجوي إليصال األدوية واللقاحات وغيربا من اإلمدادات
الطبية إلى شمال شرق سوريا عن طريق الرحالت الجوية المست جرة من دمشق ،يوم  8شباط/فبراير في
القامشلي حاملةً  06طنا من اإلمدادات الطبية .سوف يستفيد أكثر من  221,666شخص من بذه
اإلمدادات مع وصول  86طن إضافية من المتوقع أن تصل في األيام المقبلة على متن رحلتين .سوف يتم
توزيع بذه األدوية الخاصة باألمراض المزمنة والمعدية ،بما في ذلك األمراض الجلدية ،فضالً عن
اإلمدادات الطبية الالزمة لعال المرضى الذين يعانون من اإلصابات ،على السلطات الصحية والمنلمات
غير الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية.

أربعة مراكز صحية تتلق مستلزمات صحية طارئة تكفي  01,111شخص لمدة ثالثة أشهر
تم توزيع المستلزمات الصحية العاجلة من خالل الوكاالت المشتركة ،تكفي لدعم  06,666شخص بالرعاية
الصحية األولية على مدم ثالثة أشهر ،على أربعة مراكز صحية في محافلة الحسكة والقامشلي حيث
توجد كثافة عالية من النازحين.
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نقا مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية أكثر من  011,111شخص جوا ال الحسكة
قام الشركاء في قطاع المياه والصرف الصحي والنلافة الصحية خالل الفترة بين  17كانون الثاني/يناير
و 2شباط/فبراير بتنليم ثالث رحالت من مطار دمشق إلى مطار القامشلي تحمل مجموعة من مستلزمات
النلافة لتوزيعها على ما يقرب من  267,116شخص .بدأ نقل المياه بالشاحنات في  22شباط  /فبراير
من أجل تزويد ما يقرب من  9,066شخص في ريف الحسكة (قرم الخمايل وقانا والكرامة) بالماء الصاله
للشرب.
عمليات النقا الجوي تنقا المواد غير الغذائية إل  01,111شخص في منطقة يصعب الوصوا إليها
ابتداء من يوم  9شباط /
سوف تنقل سلسلة من الرحالت الجوية تبلغ  21رحلة من دمشق إلى القامشلي،
ً
فبراير ،مواد اإلغاثة األساسية اإلنسانية المنقذة للحياة إلى  16,666شخص في أنحاء المحافلة.

نظرة عامة عل االستجابة اإلنسانية المنسقة

شحن مساعدات غذائية لما يقرب من  1.3مليون شخص

في دورة كانون الثاني /يناير ،تم إرسال أكثر من  766,666من الحصص الغذائية العائلية للشركاء ،تكفي
لتوفير المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من  2.7مليون شخص.
ال تزال القيود المفروضة على الوصول تعيق إرسال المساعدات الغذائية لحوالي  0.11مليون شخص في
الشهر .وكما حدث في الدورة السابقة ،لم يمكن إرسال أياً من المساعدات الغذائية المخطط لها إلى
المحافلات الشمالية الشرقية في الرقة ودير الزور ،في حين لم يمكن الوصول إلى الحسكة إال عن طريق
عمليات النقل الجوي من إربيل ،العراق.
ال يزال انعدام األمن على نطاق واسع ووجود الجماعات المسلحة على طول طرق الوصول يعيق تقديم
المساعدة إلى المناطق الشمالية الشرقية من البالد .تم ارسال المساعدات الغذائية إلى حوالي 221,666
شخص في درعا خالل شهر كانون الثاني/يناير ،تغطي  11في المائة من السكان المستهدفين .ومع ذلك،
توقف توصيل المساعدات لمحافلات الجنوب بعد التصاعد المفاجئ للعنف على طريق درعا-دمشق .ال
تزال عمليات تسليم المساعدات اإلنسانية في حلب ،غير قادرة على الوصول إلى المناطق الريفية واألحياء
الشرقية من مدينة حلب.
يقوم قطاع األغذية استجابةً لتقارير عن وجود نقص حاد في الخميرة في حلب ،والحسكة وادلب ،بتوفير
كميات إضافية من الخميرة لضمان حصول األسر المتضررة على الخبز المدعوم من المخابز المحلية .تم
شحن  29طن متري (من أصل  17طن متري حسب الخطة) حتى  26كانون الثاني/يناير إلى حلب
وادلب.

تسليم  301,111نازح مواد اإلغاثة اأساسية في عام 0100
تشير التقارير األولية إلى أن قطاع المواد غير الغذائية قام بتسليم  716,666نازح داخلياً في  21محافلة
مواد اإلغاثة األساسية .وبينما يزيد الطقس في فصل الشتاء من المشقة والمعاناة ،يواصل القطاع تزويد
المحتاجين ببطانيات إضافية ،والمالبس الدافئة (خاصةً بالنسبة للرضع واألطفال) ،والسجاد والسخانات.

تقديم الخدمات الصحية واأدوية أكثر من  004,500مستفيد مباشر
تم تقديم أدوية األمراض غير المعدية وجلسات غسيل الكلى إلى  162,170من المستفيدين المباشرين،
منهم  22,006من المستفيدين المباشرين في بلدات طير المعال ،والغنطو ،وتلبيسة والحوال  -في حمص،
و 1,087من المستفيدين المباشرين في الالذقية ،و 07,880من المستفيدين المباشرين في طرطوس.
يتواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل الفرق المتنقلة والمراكز الصحية الثابتة إلى
المجتمعات المتضررة والنازحين وتشمل خدمات الرعاية الصحية األساسية وخدمات اإلحالة للحاالت
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المعقدة .خالل شهر كانون الثاني/يناير عام  ،1620وصلت الفرق إلى  20,012من األطفال في ثالثة
عشر محافلة مع خدمات الرعاية الصحية األولية.

الدعم النفسي واالجتماعي أمر حيوي للعدد المتزايد من السكان المصابين بالصدمة
الحل قطاع الحماية بقلق تزايد تقارير العنف القائم على نوع الجنس .تم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي
إلى  2,016من النساء المقيمات في المناطق المتضررة في دمشق وحمص وادلب وريف دمشق .تم تقديم
الدعم النفسي األساسي والمتخصص ألكثر من  1,666طفل في دمشق وحماه وحمص وريف دمشق
وطرطوس .كما تم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي إلى  70من األمهات .كما قدمت سبعة وخمسون ورشة
عمل تركز على الطفل الدعم النفسي واالجتماعي إلى  711من األطفال الذين يعيشون في الحسكة ودمشق
وحمص وريف دمشق ،وتمكينهم من تبادل المشاعر اإليجابية والسلبية من خالل األنشطة في بيئة آمنة.
أعاق الوضع األمني تقديم الدعم النفسي واالجتماعي في بعض مناطق ريف دمشق ،مثل عد ار.

تحسين المعايير في المالجئ الجماعية
يجري حاليا إعادة ت بيل الم وم الجماعي لكلية الرياضة البدنية في الالذقية وسبعة مالجئ جماعية في
ريف دمشق .تتمثل احدم المعوقات الرئيسية في الحصول على المواد الخام الالزمة إلعادة ت بيل الم وم
ألنها غير متوفرة في السوق المحلية .يتم حالياً عمل التقييمات الفنية في الحسكة ودير الزور وريف دمشق.
تم تحديد االحتياجات التالية من خالل الرصد المنتلم للحماية وتقييم االحتياجات للسكان النازحين في
طرطوس الذين تم تزويدبم بالخيام كحل عاجل لعدم وجود مكان في المالجئ الجماعية :تتعرض الخيام
لتراكم المياه أثناء المطر ،وال تكفي مرافق المياه والصرف الصحي كما أن سعة خزانات الصرف الصحي
ضئيلة ،مما يسابم في مزيد من تراكم المياه .ولمواجهة ذلك ،تم تركيب قواعد خرسانية لمنع تراكم المياه في
 266خيمة ،ويتم حالياً بناء خزانات صرف صحي جديدة ،ويجري تركيب وحدات المراحيض واالستحمام،
ويجري تحسين األسالك.

"تحديث المأوى الخاص" لدعم االهالي الذين يعيشون في اأماكن التي لم تكتما
يحتا األبالي الذين يعيشون في المباني غير المكتملة إلى المساعدات اإلنسانية بشدة حيث تركز
مساعدات الم وم على الناس الذين يعيشون في مالجئ جماعية رسمية .من أجل تلبية االحتياجات
المحددة ،يجري عمل تقييمات فنية عاجلة لمعالجة األوضاع المعيشية السيئة للناس الذين يعيشون في781
شقة لم تكتمل في حماة وحمص ،في حين انتهت التقييمات الفنية لعدد  221من األماكن /الشقق التي لم
تكتمل التي تستضيف أكثر من  2,666نازح يعيشون في ريف دمشق.
وقد استفادت اثنتان وخمسون عائلة في حمص و  76عائلة في ريف دمشق من تحديث الم وم الخاص،
في حين يستمر العمل لخدمة  2,771أسرة في حلب و  21من المباني غير المكتملة في درعا 10 ،عائلة
في حمص و  22عائلة في ريف دمشق .وتشمل أعمال الترميم عزل النوافذ واألسقف ،واألعمال الكهربائية
وتركيب وحماية النوافذ من الطقس ،وأنلمة التدفئة  ،وأنلمة الطاقة الشمسية والوحدات السكنية الجابزة .تم
توفير جميع المعدات مع األخذ بعين االعتبار احتياجات الفئات المتضررة بشكل خاص ،مثل النساء
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين.

التوفير العاجا للمياه الصالحة للشرب للسكان في حماة وريف دمشق
أدت األضرار التي لحقت بشبكة المياه والصرف الصحي يوم  17كانون الثاني  /يناير ،إلى انخفاض حاد
بلغ  06في المائة من الضخ ،مما اضطر لوقف ضخ المياه من خالل األنابيب  -وبالتالي جعلها غير آمنة
للشرب نل اًر لتسرب مياه الصرف الصحي إلى ماسورة مياه الشرب .وقد ترك بذا الوضع ثالثة ماليين
شخص بدون مياه شرب آمنة .ولمواجهة ذلك ،قامت بيئة المياه والصرف الصحي في حماة بتشغيل آبار
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الطوارئ التي كانت مجهزة من قبل الشركاء في قطاع المياه والصرف الصحي إلعادة ضخ المياه الصالحة
للشرب .ال تزال بعض اآلبار ال تعمل بسبب نقص الوقود الالزم لمولدات الكهرباء.
تم تزويد  1,011من النازحين في صحنايا وأشرفية صحنايا ،بريف دمشق ،الذين يعيشون في المباني غير
المكتملة بما ال يقل عن  11لت اًر من المياه الصالحة للشرب للشخص في اليوم .يقوم شريك من قطاع المياه
والصرف الصحي بمراقبة التوزيع يومياً .أدم نقص الوقود وزيادات األسعار إلى تقييد الوصول إلى بعض
المالجئ المستهدفة بسبب األوضاع األمنية أو حالة الطريق (الموحلة للغاية) .كما يعتبر عدم وجود خزانات
مياه لتخزين المياه مشكلة خطيرة أيضاً للنازحين الذين يعيشون في المباني التي لم تكتمل.
تم توفير  06طنا من مستلزمات تنقية المياه لمحطات المعالجة في دمشق والالذقية وريف دمشق وطرطوس
لضمان استمرار توافر المياه الصالحة للشرب ،يستفيد منها  0,166,666شخص لمدة ثالثة أشهر.

النازحون يتلقون الدعم للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف الوقود خالا فصا الشتاء
أدم انخفاض درجات الح اررة خالل أشهر الشتاء إلى ارتفاع الطلب على الوقود مما يجعل من الصعب على
األسر النازحة تلبية احتياجاتهم من التدفئة ووقود الطبخ .تم توزيع  1,166من أواني الطهي التي تحتفل
بالح اررة ماركة  ،®Wonderbagsفي  22شباط/فبراير على األسر النازحة داخلياً في حلب ،والحسكة
وحماه وادلب وحوالي  26,116لتر من الوقود على  18من المالجئ الجماعية المستهدفة في دمشق وحماة
وحمص.
كما يؤثر نقص الوقود وارتفاع تكلفت أيضاً سلبياً على عمليات المساعدات اإلنسانية.
توفير إمدادات فصا الشتاء ،والصحة ،والتعليم ،والدعم النفسي االجتماعي والمهني لالجئين الفلسطينيين
يبقى التركيز على تقديم الدعم لفصل الشتاء لالجئين الفلسطينيين في حلب ودمشق ودرعا وحماة وحمص
والالذقية ،بما في ذلك توفير أكثر من  9,211من الطرود الغذائية العائلية 1,701 ،من البطانيات،
 2,698مجموعة من مستلزمات النلافة الصحية و  16مجموعة من مستلزمات المولود الجديد ،والمسابمة
في تسليم  111,811بطانية و  07,900مرتبة ضمن الخطة العامة للشتاء  .1620-1622تم تنفيذ ذلك
جنباً إلى جنب مع استمرار تحديث المالجئ الجماعية ،وتركيب نلم التدفئة واإلضاءة اإلضافية ذات الجهد
المنخفض ،وبناء منصات للخيام لتحسين الصرف الصحي ومنع تراكم المياه ،واستمرار صيانة شبكات المياه
والصرف الصحي في جميع المرافق.
تلقى  2,211من أطفال الالجئين الدعم النفسي واالجتماعي من خالل مشروع إشراك الشباب ،الذي قدم
أيضاً التدريب المهني ألكثر من  2,276طالب في حلب ودمشق وحماة وحمص والالذقية .كما تلقى
 2,926من الشباب دورات في اللغة اإلنجليزية والفرنسية ،ومهارات الحاسوب ،ومحو األمية والكتابة
والحساب في تلك المواقع .تلقى  2,211من الطالب الدعم النفسي واالجتماعي ،والتدريب على اإلسعافات
األولية والمهارات الحياتية واألنشطة غير المنهجية /تخفيف التوتر في مخيمات ومالجئ جماعية مؤقتة في
دمشق وحماة والالذقية .تلقى  000من الشباب التوجي المهني في دمشق ،ودرعا وحمص والالذقية .شارك
 20من الشباب في دمشق في التدريب على بدء ومتابعة عمل خاص ضمن أنشطة تنمية المهارات
التجارية.
ال تزال عشرة مراكز صحية تعمل بشكل كامل في سوريا وتم إنشاء ثماني نقاط صحية جديدة في حلب
ودمشق قدمت أكثر من  219,666استشارة طبية للمرضى في الربع األخير من العام المنصرم .تم إتاحة
خدمة سداد فواتير المستشفيات في مرافق غير متعاقد معها من أجل زيادة حصول الالجئين الفلسطينيين
على الرعاية الصحية في جميع أنحاء سوريا .تم توزيع أدوية كافية حتى شباط/فبراير عام  1620على
المراكز والنقاط الصحية في الشمال والجنوب ودمشق.
يذبب أكثر من  07,666طالب حالياً إلى  78مدرسة مخصصة منها أربع مدارس تعمل حالياً ثالث فترات
من أجل تلبية الطلب المتزايد على األماكن .انضم أكثر من  1,620طالب من الصف التاسع إلى فصول
التقوية منذ  21كانون الثاني  /يناير ( 1620الدورة حتى  21آذار  /مارس .)1620
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مساعدات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تساعد في تخفيف حدة المرض
زودت رسائل وحمالت تعزيز النلافة الصحية في مدينة الحسكة ،ودير الزور وحماة و حمص وطرطوس
أكثر من  1,666أسرة (حوالي  26,666نسمة) بالمعلومات حول تقنيات معالجة المياه المنزلية وغسل
اليدين للوقاية من اإلسهال .وفي نفس المناطق تم توزيع لوازم مثل الصابون ،ومجموعات المياه ،ومستلزمات
النلافة العائلية على أكثر من  0,666أسرة (حوالي  26,666نسمة) من أجل استدامة ممارسات التعامل
مع المياه المنزلية اآلمنة والصرف الصحي .تم إرسال مجموعة من مستلزمات النلافة إلى درعا ()1,811
وريف دمشق (.)2,201
شارك  11متطوع من الهالل األحمر العربي السوري من السويداء ،ودمشق ،ودرعا ،وحماة ،وحمص،
والقنيطرة وريف دمشق ،في ورشة عمل لتعزيز النلافة الصحية مدتها خمسة أيام نلمها شركاء القطاع
الصحي ،في أنشطة بناء القدرات ،وتصميم المشروعات وتجريب مواد .IEC
من أجل تلبية الحاجة المحددة لتوفير مرافق الصرف الصحي في بعض المحافلات نتيجة الزيادة الكبيرة
األخيرة في عدد السكان النازحين ،مثل حلب والالذقية وطرطوس ،قام الشركاء من قطاع المياه والصرف
الصحي والنلافة الصحية بتركيب  06من المراحيض الجابزة ووحدات االستحمام داخل المالجئ الجماعية
يستفيد منها أكثر من  2,066شخص.

تزويد النساء بخدمات الصحة اإلنجابية
تم تزويد أكثر من  16,666امرأة في دمشق وادلب وريف دمشق بخدمات الرعاية الصحية اإلنجابية ،بما
في ذلك الرعاية التوليدية الطارئة من خالل برنامج البطاقات .كما تم مؤخ اًر توفير أدوية ومستلزمات الصحة
اإلنجابية

الكافية

لتزويد

ما

يقرب

من

 786,666من النساء بالخدمات ،بما في ذلك
رعاية التوليد الطارئة لد  276,666حالة على
األقل على الصعيد الوطني .باإلضافة إلى
ذلك ،سوف تستفيد  216,666من النساء من
وسائل منع الحمل الحديثة لتنليم األسرة التي
تم توفيربا مؤخ اًر.

أكدت البعثة األخيرة إلى الالذقية وطرطوس
على الحاجة إلى زيادة الشراكات المحلية وبناء

حقوق الطبع والنشر :صندوق األمم المتحدة للسكان /
سوريا (فبراير  - )41.2امرأة سورية تتلقى خدمات الصحة اإلنجابية.

القدرات لزيادة مستوم التنسيق بين الشركاء
المحليين لتقديم المساعدات.

المجموعة اللوجستية تتيح االستجابة اإلنسانية
عن طريق خدمات المجموعة اللوجستية المجانية للنقل ،نقل برنامج األغذية العالمي ما مجموع 2,266
متر مكعب من المياه والصرف الصحي ،والمواد الغذائية ،والصحية ،ومواد الحماية ،والم وم نيابةً عن
وكاالت األمم المتحدة إلى المواقع في سوريا خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

باإلضافة إلى ذلك ،تم تخزين أكثر من  2,166متر مكعب من المواد الصحية والغذائية ومواد الحماية في

منش ة التخزين المشتركة للمجموعة في صحنايا (ريف دمشق) نيابةً عن األمم المتحدة والمنلمات غير
الحكومية الدولية.
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إعادة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبا إل وطنهم
بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في سوريا والمنطقة ،تم إعادة  01من المهاجرين الذين تقطعت

بهم السبل إلى بلدانهم ،جاء معلمهم من الفلبين .العديد منهم من النساء يفتقرون إلى وسائل لدعم سبل
معيشتهم وفرصهم محدودة في الحصول على الغذاء والخدمات الصحية.

مراكز المجتمع توفر بيئة آمنة لتمكين المبادرات المجتمعة

يوفر قطاع الحماية من خالل  22مرك اًز للمجتمع في حلب ،والسويداء ،ودمشق ودرعا وحمص وريف دمشق
وطرطوس ،البيئة المناسبة التي تبني فيها المجتمعات البرامج والمبادرات الخاصة بها ،وتصل في وقت

مبكر إلى حوالي  21,666شخص .وتشمل بعض المبادرات الجارية مشروعات تمكن النازحين داخلياً من
إنتا البطانيات ،والوسائد أو المالبس الشتوية الخاصة بهم .كما يتم أيضاً تنفيذ أنشطة التوعية حول قضايا
الحماية الرئيسية.

انضمت المراكز المجتمعية إلى الحملة لتلبية االحتياجات المحددة لألشخاص ذوي اإلعاقة .يقوم مولفو
مركز المجتمع في حمص ،بإجراء عمليات تقييم االحتياجات من خالل زيارات إلى مركز األشخاص ذوي
اإلعاقة في حين قدم مركز المجتمع في طرطوس كرسي متحرك لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات يعاني
من الشلل الدماغي.

تسليم إمدادات التغذية لعالج والوقاية من سوء التغذية

كشفت فحوصات التغذية المنتلمة في حماة ،زيادة في عدد األطفال دون سن الخامسة الذين بم عرضة
لسوء التغذية المعتدل أو الذين يعانون من بالفعل .ولمواجهة ذلك ،أرسل قطاع التغذية إمدادات التغذية،
و 166علبة من البسكويت عالي الطاقة تكفي لمدة شهر إلى  1,166طفل ،و 2,666كرتونة من غذاء
 PlumpySupإلى  1,666طفل ،و  16صندوقاً من  PlumpyDozإلى  016طفل .وبالمثل ،تم تسليم
إمدادات التغذية التالية إلى حلب وذلك بهدف منع سوء التغذية 1,666 :صندوق من البسكويت عالي
الطاقة إلى  16,666طفل 1,666 ،صندوق من  PlumpyDozإلى  28,666طفل ،و  26,626كيس
من المغذيات الدقيقة المتعددة إلى  221من األطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

أنشطة الدعم التربوي تساعد عل منع تجنيد اأطفاا من قبا الجماعات المسلحة
حضر ما يقرب من  221طفال نازحا خالل العطلة المدرسية األخيرة في حلب إلى مركز المجتمع حيث تم
تنليم  28دورة من األنشطة الترفيهية بما في ذلك الرسم واأللعاب .كما تم عقد  27دورة أخرم لألطفال في
ثالثة مالجئ جماعية ،والتي شملت المسرح التفاعلي عن الطالب الكسالى والعمل الدؤوب .تشكل األنشطة
الترفيهية والتعليمية جزءا مهما من استجابة الحماية لمنع تجنيد األطفال في الجماعات المسلحة ،وبي مس لة

أكثر انتشا اًر في حلب .يساعد توفير بيئة آمنة وحامية لألطفال على التقليل من احتمال حملهم للسالح.

بدأ توزيع  1,666حقيبة مدرسية في حلب .حتى اآلن تلقى  786طفالً األدوات المدرسية من أصل 1,666
حسب الخطة .وفي أثناء ذلك ،كان يتم تنليم دورات تقوية لألطفال في الرياضيات ،والفيزياء ،والجغرافيا،

والكيمياء ،واللغة العربية والعلوم .حتى اآلن في عام  ،1620يحضر  279من األطفال حالياً دورات

منتلمة.
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تم تنليم دورات تقوية لمجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك دورات محو األمية للنازحين المهتمين
استفاد منها  281طفل .حتى اآلن في عام  ،1620استفاد ما يقرب من  076طالب من بذا النوع من
النشاط.

دعم النازحين لكسب الدخا من خالا مبادرة جديدة للتعافي المبكر
تم إطالق مبادرة جديدة للعمل في حاالت الطوارئ بالشراكة مع المنلمات غير الحكومية المحلية في 12
كانون الثاني/يناير في طرطوس .جاءت المبادرة لمواجهة تدفق أكثر من  166,666من النازحين إلى
طرطوس ،األمر الذي زاد من الضغط على المجتمعات المضيفة ،واستلزم مساعدة المالجئ والمجتمعات
المضيفة ،وبدف إلى خلق فرص عمل طارئة إلى  060من النازحين داخلياً ومن المجتمعات المضيفة،

للتخفيف من حدة الضغوط المالية ودعم التعافي التلقائي لسبل كسب العيش التي تعطلت باإلضافة إلى
تجنب المخاطر الصحية والبيئية .حتى اآلن ،تم توليف  161عامل على مدم األسبوعين األولين ،وتم
تنفيذ  28دورة للتوعية بالنلافة الصحية الشخصية والعامة ألكثر من  2,666نازح في  9مالجئ استضافة،
 76في المائة منهم من النساء واألطفال المقيمين في مالجئ.

أكثر من  0.0مليون الجئ سوري
الالجئون المسجلون و /أو الذين تمت مساعدتهم في

البلد

انتلار التسجيل حتى  .2فبراير 41.2

مصر

133,648

العراق

222,574

األردن

571,457

لبنان

920,971

تركيا

602,744

شمال أفريقيا

18,345

اإلجمالي
المصدر:

المفوضية

حتى

.2

2,469,739
فبراير

.41.2

.http://data.unhcr.org//syrianrefugees/regional.php

للحصول

على

معلومات

تستند األرقام الواردة أعاله على أعداد المسجلين في كل بلد و  /أو أولئك الذين تم مساعدتهم في انتلار التسجيل.
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نظرة عامة عل التمويا
تمويا  00في المائة من خطة المساعدات اإلنسانية لسوريا وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين
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