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نسبة التمويل

ال تزال المحافظات الشمالية الشرقية تمثل تحدياً صعباً للغاية أمام وصول
المساعدات

الوكاالت اإلنسانية تتوصل إلى سبل لتقديم المساعدات إلى المتضررين في الحسكة

تستمر الرحالت المستأجرة من العراق طبقاً للخطة الموضوعة لتقديم  23,044حصة غذائية عائلية بحلول منتصف
مارس/آذار .حتى  11مارس تم نقل  11,174حصة غذائية عائلية (بما في ذلك  10,711شوال من دقيق القمح
و 10,004شوال من األرز) جواً .في  14مارس ،نفذت المجموعة اللوجستية أول سلسلة من عمليات النقل الجوي في
حاالت الطوارئ من دمشق إلى القامشلي ،لنقل ما مجموعه أكثر من  044متر مكعب من مساعدات المياه والصرف
الصحي والنظافة الشخصية والمأوى والغذاء والحماية ،والمواد الصحية .قامت جميع الوكاالت المعنية مسبقاً بتخزين
حمولتها في أحد مرافق التخزين المشتركة للمجموعة اللوجستية تمهيداً لعمليات النقل الجوي.
انخفض إنتاج الغذاء في مدينة الحسكة ،التي كانت معروفة باسم "سلة الخبز" في سوريا قبل األزمة ،إلى حد كبير،
مما يسهم في نقص الغذاء وزيادة تضرر منتجي الغذاء .قدم قطاع األغذية والزراعة البذور المشتراة محلياً إلى
 13,144من المزارعين المتضررين في موسم الزراعة الشتوي .ويتعين على المزارعين استخدام هذه المدخالت إلنتاج
محصول يكفي لتغطية االحتياجات الغذائية األساسية ألسرهم لمدة  13شهرا ،وكذلك بعض المنتجات اإلضافية لبيعها
في السوق للحصول على دخل.
بدأت أنشطة نقل المياه بالشاحنات في ثالث قرى في جنوب الحسكة وأربع قرى في الشمال ،وتحمل كل شاحنة 2
متر مكعب من مياه الشرب إلى  1,243أسرة (حوالي  1,333شخص) للشهر المقبل.

وصول بعض المساعدات إلى الرقة ودير الزور
ال يزال الوصول الى محافظة الرقة صعباً ،حيث تصل المساعدات على فترات متقطعة بسبب انعدام األمن .في األول
من مارس ،تم إحراز بعض التقدم عندما أرسلت المفوضية السامية لشؤون الالجئين المساعدات للجمعيات الخيرية
المحلية لمساعدة  3,444شخص .وكان هذا أول إرسال الى المنطقة منذ نوفمبر /تشرين الثاني  .3412في 8
مارس ،وصلت شاحنات برنامج األغذية العالمي مرةً أخرى إلى محافظة الرقة مع مساعدات إلى  34,444شخص
محتاج ،وكذلك شحنة أدوية من منظمة الصحة العالمية .في  11مارس ،وصلت  2,344حصة غذائية إلى مستودع
شريك برنامج األغذية العالمي في الرقة.
ال يزال استمرار انعدام األمن على طول الطريق ،وصعوبة بعض نقاط التفتيش الحكومية ،وكذلك جماعات المعارضة
المسلحة يعيق الوصول إلى محافظة دير الزور .ومع ذلك ،تم إحراز بعض التقدم في  37فبراير /شباط عندما أرسل
الهالل األحمر العربي السوري ،بدعم من برنامج األغذية العالمي ،قافلة لتقديم المساعدة إلى  12,044أسرة في مدينة
"محسن" والكباية .منذ  1مارس ،تم تجميد
دير الزور والمناطق الريفية في مدينة البوكمال ،ومدينة الميادين ،وضاحية ُ
شحنات إضافية من اإلمدادات إلى محافظة دير الزور حيث وردت تقارير تفيد بأن عدد من الشاحنات ال تزال عالقة
عند نقطة تفتيش ،بما في ذلك تلك التي تحمل الحصص الغذائية لحوالي  03,444شخص .وصلت شحنة منظمة
الصحة العالمية لألدوية دير الزور يوم  14مارس/آذار.
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ثلثي المستشفيات العامة تقدم بعض الخدمات مع تزايد المخاطر الصحية

يشير نظاام التقاارير المحسان إلاى اساتمرار  56فاي المائاة مان مستشافيات وزارة الصاحة فاي
تقديم بعض الخدمات

أشار تقرير نظام خريطة الموارد والخدمات الصحية المتوفرة للربع األخير من عام  3412الى أن  13في المائة من
مستشفيات و ازرة الصحة العامة ( 30من أصل  ،)01تفتح أبوابها وتقدم بعض الخدمات (أي "تعمل") .أشار التقرير
إلى أن اثني عشر مستشفى ( )٪12ال تعمل ،في حين كانت  34مستشفى ( )٪33غير قادرة على تقديم تقرير بسبب
تحديات األمن والوصول.
ذكر التقرير أن أربعة من أصل  13مستشفى في محافظة حمص تعمل ،على الرغم من أنه ال يقع أياً منها في مدينة
حمص .أكثر من نصف المستشفيات العاملة ( )21تعمل دون أطباء للطوارئ .في درعا ،تعمل ستة من أصل تسعة
مستشفيات عاملة بدون أطباء للطوارئ ،في حين أفاد اثنان منهم بعدم وجود أخصائيين .ويبين التقرير أيض ًا أن توافر
خدمات الرعاية الصحية المتخصصة محدود في المستشفيات العامة .على سبيل المثال ،ال يتوفر عالج سوء التغذية
الحاد والشديد إال في  24في المائة من المستشفيات العامة.
وتعزى الزيادة في عدد المستشفيات العاملة عن تقرير الربع الثالث من عام  )03( 3412إلى حدوث تحسن عام في
نظام اإلبالغ ،على سبيل المثال في إدلب وحمص والالذقية .قدم ما مجموعه  71( ٪78من  )01من مستشفيات
و ازرة الصحة في  13محافظة تقاريرهم إلى نظام اإلبالغ الصحي الجديد ،مقارنةً بـ ( ٪74أي ما مجموعه  10من
أصل  01من المستشفيات العامة) في  11محافظة ،في الربع السابق من السنة .كانت معظم المستشفيات العشرين
التي لم تقدم تقاريرها في الحسكة ،والرقة ،ودير الزور وحمص .نظام اإلبالغ الصحي هو نهج موحد لحاالت الطوارئ
اإلنسانية تم إنشاؤه لتوفير أسلوب منهجي لجمع البيانات ونشر المعلومات بصفة دورية.

زيادة ملحوظة في اإلبالغ عن الحصبة ،واألمراض المعدية األخرى
أشار نظام اإلنذار الصحي المبكر إلى زيادة ملحوظة في عدد حاالت الحصبة في مختلف المحافظات ،مع زيادة
تركيزها في دير الزور التي شهدت  118حالة من أصل  341حالة تم اإلبالغ عنها .الحصبة ،المعروفة أيضا باسم
الحصبة األلمانية ،هي واحدة من أكثر األمراض المعدية مع ارتفاع معدل العدوى الثانوية للغاية .قام شركاء القطاع
الصحي على وجه السرعة بدعم و ازرة الصحة لجمع عينات دم من بعض الحاالت إلرسالها إلى المختبر الرئيسي في
دمشق وتقديم فيتامين (أ) إلى الحاالت المشتبه فيها لتلقي العالج.
تم اإلبالغ عن سبع حاالت جديدة من الشلل الرخو الحاد 1:في الرقة 3 ،في السويداء 3 ،في دمشق ،و  3في حماة.
ومع ذلك ،تظل الحاالت المؤكدة من شلل األطفال  33حالة.
تم اإلبالغ عن  020حالة من حاالت التهاب الجهاز التنفسي الحاد ،مع تركز أغلبية الحاالت في دمشق ()171
وحماة (.)102

الوصول المتقطع يتيح إيصال بعض المساعدات اإلنسانية

في  7مارس/آذار ،سلمت قافلة إنسانية مشتركة المساعدات الغذائية ،والمواد غير الغذائية ومواد النظافة وبعض
اإلمدادات الطبية إلى حوالي  34,444شخص في منطقة الحولة في حمص .يقدر عدد سكان هذه المنطقة بحوالي
 74,444نسمة على األقل  -تم تقييم حوالي  03,444منهم بأنهم في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية .حتى هذا
الشهر ،لم تصل المساعدات اإلنسانية إلى الحولة من داخل سوريا منذ مايو /آيار .3412
أفاد موظفو األمم المتحدة في حمص أن المواد الغذائية متوفرة بكميات محدودة ،رغم أن األسعار أعلى بنسبة -33
 24في المائة عن المعتاد .تتوافر المستلزمات المنزلية األساسية أيضاً ولكنها تزيد  3-0أضعاف عن التكلفة العادية
أيضاً .في حين يمكن ضخ المياه من اآلبار يومي ًا خالل الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء ،تؤدي ندرة مستلزمات
تنقية المياه إلى عدم نقاء مياه الشرب .تم تدمير ما بين  84إلى  04في المائة من المدارس في منطقة الحولة بحسب
التقارير ،كما تفتقر أيضاً إلى مستلزمات التعليم .وقد نتج عن هذا أن حوالي  11,204من التالميذ يضطرون
لحضور الدروس في منازل خاصة على مدار ثالث فترات كل يوم .وتفيد التقارير أن التالميذ لم يؤدوا االمتحانات منذ
عام  3413حيث يخشى اآلباء إرسال أطفالهم إلى مدينة حمص بسبب انعدام األمن.
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يتلقى أكثر من  56,000من الفتيان والفتيات أنشطة التعليم البديل في الرستن
أطلق قطاع التعليم والمنظمات غير الحكومية
المحلية الشريكة في الرستن أنشطة التعليم البديل
في  00مرك اًز تعليمياً في مختلف القرى ،حيث تم

الوصول إلى  13,004من الفتيان والفتيات.

باإلضافة إلى ذلك ،استفاد أكثر من 13,834
طفل من توزيع مستلزمات التعليم ،مثل الحقائب

المدرسية والقرطاسية.

علاااى الااار م مااان انعااادام األمااان ،قافلاااة
مشتركة بين الوكااالت تسالم المسااعدات

للنازحين في إدلب

في الفترة من  2 – 1مارس/آذار ،نقلت قافلة

 Cالصورة :الهالل األحمر العربي السوري حمص /
الرستن (فبراير)  - 81.2مشاركة األطفال في سن المدرسة االبتدائية في حصة التعليم البديل
في الرستن ،حمص.

مشتركة بين الوكاالت تتكون من  30شاحنة الغذاء ،والمواد غير الغذائية ومواد النظافة الشخصية والمواد الصحية

إلى مستودع الهالل األحمر العربي السوري في إدلب قرب سالكين .ويتم توزيع هذه البنود على  2,344أسرة (حوالي

 17,344نسمة) في ثمانية مخيمات للنازحين في منطقة حارم .لم يتم الوصول إلى بعض المخيمات من خالل

االستجابة المنسقة منذ بداية األزمة وتم االتفاق على األولويات بالنسبة للقافلة المشتركة بين الوكاالت خالل زيارة

لمدينة إدلب في يناير/كانون الثاني.

يمثل الوضع األمني الهش في إدلب تحدياً كبي اًر للوكاالت اإلنسانية ،ويمنع الوصول إلى مواقع عديدة لعدة أشهر في
نفس الوقت .بينما يستمر قطاع األغذية في إرسال المزيد من المساعدات إلى المحافظة لالستجابة للتدفق المستمر

للنازحين إلى المنطقة ،ال يزال حوالي  114,444شخص يعيشون في المناطق التي انقطع الوصول إليها لعدة أشهر،

تصل إلى سنتين في بعض الحاالت ،ال يمكن الوصول إليهم .منذ بداية عام  ،3410تم الوصول إلى  2,834من
المزارعين في إدلب وتوزيع بذور القمح والشعير عليهم.

استمرار مفاوضات وقف إطالق النار مع بقاء المدنيين محاصرين بدون توفير االحتياجات األساسية

من المرجح نفاد الغذاء في ظل عدم الوصول إلى مخيم اليرموك منذ فبراير/شباط

تم تعليق عمليات توزيع المواد الغذائية وغيرها من اإلمدادات المحدودة للمدنيين في مخيم اليرموك منذ  82فبراير/
شباط في أعقاب التدهور الكبير في الوضع األمني .ومع الزيادة الملحوظة في القصف والقتال ،يظل احتمال

االستئناف المبكر لتوزيع الطرود الغذائية أم اًر يبعث على القلق .في حين تم توزيع  2,212طرداً من المواد الغذائية،

يكفي كل طرد لعائلة واحدة لمدة تصل إلى عشرة أيام ،على سكان مخيم اليرموك منذ الوصول إلى المخيم للمرة
األولى في  .2يناير /كانون الثاني ،تشير التقديرات إلى أن الطرود الغذائية الـ  .,.21التي تم تسليمها في فبراير/
شباط قد نفدت اآلن.

توفير المساعدات المادية من منظور الحماية

تشير نقاط مراقبة الحماية األخيرة إلى تدهور حاد داخل سوريا .يقوم الشركاء بتسليم مساعدات الحماية المستهدفة

للمساعدة في تلبية بعض االحتياجات المحددة للفئات األكثر ضعفاً .على سبيل المثال ،يساعد توفير مستلزمات
النظافة (والتي تشمل المالبس الداخلية وأدوات النظافة) للسكان الذين يعيشون في بيئات مزدحمة تفتقر إلى

الخصوصية واألماكن المناسبة للنساء واألطفال ،على الحفاظ على بعض مظاهر الكرامة الشخصية .تم توفير

مستلزمات النظافة إلى  .1,111امرأة و .,511رجل في حلب وريف دمشق .خالل فصل الشتاء ،تم توزيع المالبس
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على  .9.,39.شخص .تم توزيع ما مجموعه  885كرسي متحرك على المعاقين في حلب ،والرقة ،ودمشق،
وحماة ،وحمص ،وطرطوس .ووفقا لما تم مالحظته في حمص ،العديد من ذوي االحتياجات الخاصة النازحين الذين

يفرون من منازلهم فجأة ،كان يحملهم أفراد أسرهم ولم تتح لهم أي فرصة لحمل أمتعتهم .ويؤمل أن تستطيع هذه
الكراسي المتحركة تحسين ظروف الحياة لهؤالء األشخاص .في حمص ،تم توزيع  .15من األدوات الترفيهية لصالح

 .1,511طفل و 2.من األدوات الخاصة بالتوعية ضد مخاطر األلغام ،من خالل و ازرة التربية والتعليم ،لصالح
 88,211طفل .يستخدم كل مدرس مجموعة واحدة لصالح  511طفل.

نظرة عامة على تنسيق االستجابة اإلنسانية

تصل الجولة الرابعة من حمالت " التحصين الوطنية ' ضد شلل األطفال إلى ما يقرب من  8.2مليون طفل
تشير التقارير األخيرة خالل الجولة الرابعة لالستجابة لتفشي مرض شلل األطفال ،إلى أن الحملة قد وصلت تقريباً إلى
 8.2مليون طفل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمعارضة على حد سواء -بزيادة عن  8.22مليون طفل

تم التوصل إليهم خالل جولة فبراير /شباط .في  9مارس /آذار ،تم إجراء تقييم مستقل للحملة التي أطلقت في مارس،
وذلك بهدف تسهيل وتحسين التغطية في الجوالت القادمة.

جمعت ورشة عمل  21من األطباء والعاملين الصحيين من جميع المحافظات ،يمثلون السلطات الصحية والشركاء

المنفذين ،الستعراض نتيجة حملة التحصين الوطنية الثالثة ضد شلل األطفال ،لتوسيع معدالت التغطية وتحسين نتائج
جوالت التحصين المقبلة.

الخدمات الصحية واألدوية تصل إلى  600,000شخص تقريباً في سوريا

قدم القطاع الصحي الدعم المباشر إلى حوالي  235,283شخص من خالل توفير األدوية والمستلزمات الطبية أو

الخدمات الصحية .تم تزويد السلطات الصحية في دمشق بجلسات غسيل الكلى وأدوية األمراض غير المعدية لصالح

 .92,3..من المستفيدين المباشرين ،باإلضافة إلى اثنين من أجهزة التخدير .كما تم تزويد مستشفيات المجتهد،
والزهراوي ومستشفى األطفال في دمشق باألدوية المنقذة للحياة لصالح  8,212من المستفيدين المباشرين ،باإلضافة

إلى جهاز تخدير واحد .في الالذقية ،تم تزويد السلطات الصحية بجلسات غسيل الكلى وأدوية األمراض غير المعدية

لصالح  23,3.2من المستفيدين المباشرين .تم إرسال شحنتين ،تحتويان على  .82صندوقاً من أدوية األمراض
األكثر انتشا اًر ،إلى مرافق الرعاية الصحية الثانوية في حلب ،بما في ذلك المستشفى الجامعي ،وعيادة األكرمية،
وعيادة التآلف الخارجية ،التي تقدم خدمات إلى حوالي  .,531مريض في األسبوع .كما وصلت دفعة أخرى من

األدوية إلى حمص ،بما في ذلك أدوية األمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم ،وأمراض الشريان التاجي ،والربو)
واألمراض الحادة (التهابات الجهاز التنفسي العلوي ،واالنفلونزا ،وأمراض الجهاز الهضمي) .تواصل الفرق المتنقلة

والمراكز الصحية الثابتة توفير الخدمات الصحية األولية واإلحالة للحاالت الصعبة في مجتمعات المتضررين

والنازحين ،لتصل إلى  8.,.22طفل في جميع المحافظات عدا الرقة.

مركز لإلسعافات األولية بـ  5,812استشارة طبية و222
خالل عام  81.2في دمشق ،تم تزويد نقطتين طبيتين و اً

خدمة لإلسعافات األولية .تم تزويد  52.من الالجئين العراقيين المتضررين باالستشارات والخدمات الطبية في  2من

العيادات الخاصة شملت الطب الباطني وأمراض النساء ،وجراحة العظام ،واألمراض الجلدية ،وطب العيون واألطفال.

تم تقديم  8,.32استشارة طبية ،شملت الطب الباطني وأمراض النساء ،من خالل نقطة طبية في درعا ،وهي منطقة

تعاني من فجوة حادة في توفير الخدمات الصحية.

وفي استجابة لتصاعد فيروسات األنفلون از الموسمية ( ،)H1N1تم تدريب  .53من المهنيين الصحيين من حلب،

والسويداء ،ودمشق ،ودرعا ،ودير الزور ،وحماة ،وحمص ،والالذقية ،والقنيطرة ،وريف دمشق ،وطرطوس ،على طرق

العالج ،والتشخيص ،ومضاعفات حاالت األنفلون از الموسمية .تم اإلبالغ عن  5.في المائة من الحاالت في محافظة
حماة وكان  28من الفنيين الـ  .53الذين تم تدريبهم ،من هذه المنطقة.
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شارك ثالثين من طواقم التمريض العاملين في مرافق الرعاية الصحية األولية في حلب ،والحسكة ،والرقة ،ودمشق،
وحماة ،وحمص ،والالذقية ،وطرطوس في التدريب على عالج مضاعفات مرض السكري واعداد التقارير الالزمة.

أكثاار ماان  5.56مليااون شااخص يتلقااون مساااعدات ذائيااة ماان خااالل شااحنات يناااير /كااانون

الثاني

من خالل دورة توزيع فبراير/شباط ،تم إرسال ما يقرب من  225,111من الحصص الغذائية العائلية ،تكفي لمساعدة

أكثر من  5.2مليون شخص لمدة شهر ( 22في المائة من العدد المستهدف البالغ  2.83مليون شخص) إلى .5
محافظة في سوريا .للشهر الرابع على التوالي ،لم تصل المساعدات الغذائية لشهر فبراير إلى الرقة ،في حين وصل 9
في المائة فقط من الشحنات المخططة لشهر فبراير إلى دير الزور.

تم ارسال أكثر من  3,111شوال من دقيق القمح المحسن لمساعدة أكثر من مليون شخص في أنحاء سوريا ،وتم

تحقيق ما يقرب من  21في المئة من الخطة األصلية التي تستهدف  ..3مليون مستفيد .استناداً إلى تقارير الشركاء

والتقييمات السريعة ،يستهدف توزيع دقيق القمح في الوقت الراهن  ..محافظة فقط من أصل  .2محافظة ،حيث

تشير التقديرات إلى أن دمشق وطرطوس والالذقية لديها كميات كافية من دقيق القمح.

في حلب وحمص وادلب وحمص يقوم الشركاء المتعاونين بتوجيه دقيق القمح إلى المخابز التي تنتج الخبز ثم توزيعه

على المستفيدين .في إدلب ،يتسلم أكثر من  28,111شخص الخبز المنتج من دقيق القمح الذي يتم توزيعه يومياً.
في غرب مدينة حلب ،تم وضع ترتيبات إضافية مع المخابز لتمكين شركاء قطاع األغذية لزيادة توزيع الخبز.

ويجري اآلن تزويد ستة من المخابز العامة (كانت أربعة في السابق) بدقيق القمح المحسن للسماح بزيادة إنتاج الخبز

من  2.,111رغيف إلى أكثر من  .3,111رغيف يومياً ،وهو ما يكفي لحوالي  .1,111شخص في المدينة.

في عام  ،81.2تلقى  8.,222من المزارعين المتضررين في محافظات حلب ،والحسكة ،وحماة ،وادلب ،بذور

القمح والشعير لزراعة الموسم الشتوي .وهذا يمثل  ..في المائة من المستفيدين المستهدفين.

من أجل تلبية االحتياجات الملحة لألسر النازحة حديثاً الذين ليس لديهم وسائل للطهي ،تم توزيع وجبات جاهزة
مشتراة محلياً على أكثر من  39,231نازحاً حديثاً في حلب ودمشق وحمص والقنيطرة وريف دمشق وطرطوس.

نهج مزدوج إلعادة تأهيل المأوى :تحديث المأوى الجماعي والمأوى الخاص

مع دخول سوريا السنة الرابعة من الصراع ،تعرض ما يقدر بنحو  ..8مليون منزل للتلف وتم تدمير 211,111

منزل تماماً ،مما أجبر الماليين من الناس للبحث عن مأوى .طوال عام  ،81.2اعتمد قطاع المأوى استراتيجية
لتحسين الظروف المعيشية للنازحين في المالجئ الجماعية الرسمية من خالل إعادة تأهيل المأوى بما في ذلك تركيب
وحدات جاهزة للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية ،وكذلك عزل األسقف ،والجدران ،والنوافذ ،وتجهيزات فصل

الشتاء وتدابير السالمة األخرى .منذ بداية عام  81.2وحتى اآلن ،تم تأهيل 8.ملجأ بالكامل ،يستفيد منهم

 .1,252شخص :اثنان في دمشق ،وثالثة في حماة ،وواحد في الالذقية ،وثمانية في القنيطرة ،وثمانية في ريف
دمشق ،حيث يستضيف واحد من أكبر المالجئ  8,.11من النازحين ،وستة في طرطوس .في مدينة الحسكة ،تم

االنتهاء من تقييم عشرة مواقع لإليواء لدعم أعمال إعادة التأهيل التي تستهدف تقريبا  .,811شخص.

من أجل مساعدة غالبية النازحين الذين ال يعيشون في مأوى جماعي رسمي ،وبالتالي يمكن اعتبارهم من الفئات
األكثر تضر اًر ،يقوم قطاع اإليواء بإعادة تأهيل أماكن المعيشة الخاصة أيضاً .في عام  ،81.2تم مساعدة

 .2,251من النازحين من خالل تأهيل  982مأوى خاص 212 :في حلب و 5.في درعا ،و .52في دمشق
وريف دمشق ،و 25في حمص.

تمثل تقلبات سعر الصرف ،وعدم توفر بعض مواد البناء الخام في السوق المحلية ومحدودية الوصول إلى بعض
المناطق بسبب الظروف األمنية ،تحديات أمام تنفيذ االستراتيجية المزدوجة.
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توفير إمدادات تنقية المياه والمولادات ،وكاذلك نقال الميااه بالشااحنات ،يضامن الحصاول علاى

المياه النظيفة ألكثر من مليون سوري

تم تقديم عشرين طنا من مستلزمات تنقية المياه ومضخة مياه واحدة لهيئة المياه في طرطوس ،مما يتيح توفير المياه
النظيفة لنحو مليون شخص ،بما في ذلك النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة .في قرية دنها في ريف حمص ،تم

تقديم مولد كهرباء قدرة  .11كيلو فولت أمبير لتمكين السكان من ضخ مياه الشرب تكفي لـ  .1,111شخص.

توصيل المواد ير الغذائية أل كثر من مليون نازح في عام 8052

في عام  ،81.2وفر قطاع المواد غير الغذائية مواد اإلغاثة غير الغذائية إلى أكثر من مليون نازح داخلياً في سوريا
في  .5محافظة ،باستثناء دير الزور .وتشمل هذه المواد :البطانيات والفرش واألغطية البالستيكية ،ولفات البالستيك،
والمالبس الشتوية ،والحفاضات ،والماليات ،وأواني المطبخ ومستلزمات النظافة وجراكن الماء والمناديل الصحية
ومراتب للنوم.

في غرب مدينة حلب ،تمثل اإلقامة المشكلة األكثر إلحاحاً ،حيث ينام الناس في الحدائق العامة والمناطق المفتوحة.

يتواصل العمل لتأهيل  92شقة ،مع االنتهاء من إعادة تأهيل  9.8شقة حتى اآلن (جزء من مشروع " )".121وقد

حدد المتطوعون ،قدر اإلمكان ،بعض العائالت المقيمة في هذه المساحات المفتوحة لإلحالة إلى الجمعيات المناسبة

لتوفير سكن لهم .كما وزع المتطوعون أيضاً مباشرةً مواد اإلغاثة غير الغذائية ،بما في ذلك البطانيات واألغطية
البالستيكية وأدوات المطبخ وغيرها من المواد على  59أسرة تعيش في العراء (حوالي  .93شخص) .كما تم التوصل

إلى حوالي  35,..3نازح آخر في غرب مدينة حلب وتزويدهم بالمواد غير الغذائية من خالل الشركاء المحليين من

المنظمات غير الحكومية .هذا باإلضافة إلى تسليم  311بطانية ،و  .11مرتبة ،و  .1كراسي متحركة أيضاً إلى

مستشفى جامعة حلب.

مستلزمات النظافة الشخصية والصرف الصحي وأنشطة التوعية تساعد على منع انتشار المرض
في محافظة حمص ،حيث كثي اًر ما يعاني السكان من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في اليوم الواحد ،قدم
قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية مولد كهربائي قدرة  .,111كيلو فولت أمبير ،لتمكين مواصلة

عمليات الصرف الصحي ألكثر من  831,111شخص .تلقت  323عائلة نازحة (حوالي  8,283نسمة) مستلزمات
النظافة ودورات التثقيف الصحي في حي الواعر بمدينة حمص ،والذي ال يزال الوصول إليه صعباً للغاية .تم تزويد

 52.عائلة نازحة أخرى (حوالي  .,231شخص) في عدة قرى بأنشطة التوعية الصحية.

في الالذقية ،و من أجل تحسين ظروف الصرف الصحي والحد من حاالت اإلسهال في مالجئ النازحين داخلياً ،تم

تركيب  ..من المراحيض الجاهزة اإلضافية ،مما يسمح بإدخال خدمات الصرف الصحي المحسنة إلى  221شخصا
في مجمع المدينة الرياضية للنازحين .هناك خطط قيد التنفيذ لتركيب المزيد من المراحيض المتنقلة.

في طرطوس ،تتواصل أنشطة التوعية بالنظافة الشخصية التي تشمل  .,311أسرة نازحة (حوالي  2,311شخص)
في شراكة مع فرع الهالل األحمر العربي السوري في كل المالجئ الجماعية الـ  .8.تم توعية األسر من خالل دورات

التوعية بالممارسات الرئيسية األساسية لنمط حياة صحية من أجل التخفيف من خطر تفشي األمراض .تم تحديد
األدوار والمسؤوليات أيضا لألسر المقيمة في المالجئ من أجل ضمان أن المراحيض التي تم تركيبها تُستخدم بشكل
صحيح وتظل نظيفة .وشملت هذه الحملة أنشطة صديقة للطفل وتقديم الحوافز .تم توزيع مواد النظافة والصرف

الصحي ،مثل الصابون ومسحوق الغسيل ،على  22.عائلة في ستة مالجئ للنازحين في محافظة طرطوس .تم

تسليم النازحين الذين يعيشون في ثمانية مخيمات في منطقة سالكين في محافظة إدلب ( 3,750أسرة أو 88,85.
شخص) مواد النظافة الشخصية لمساعدتهم على تبني الممارسات الصحية السليمة .وقد أفادت هذه العائالت أن هذه

كانت المرة األولى لتلقي هذا الدعم حيث أن المنطقة يصعب الوصول إليها.
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تزويد الالجئين الفلسطينيين بمساعدة إنسانية شاملة
يوفر استمرار تقديم المساعدة متعددة القطاعات الدعم لالجئين الفلسطينيين حيث يزداد النزوح اآلن مع نزوح نصف
إجمالي الالجئين الفلسطينيين ،وكثير منهم عدة مرات.

في بداية مارس/آذار ،تم توزيع الجولة األولى لعام  81.2من المساعدات النقدية والغذائية التي تستهدف

 221,111من الالجئين الفلسطينيين المتضررين من النزاع في حلب ودمشق ودرعا وحماة وحمص والالذقية وريف
دمشق.

باإلضافة إلى ذلك ،وعلى الرغم من التحديات الكبيرة ،يتواصل تقديم الخدمات االجتماعية والتمويل متناهي الصغر،
وتنمية الشباب وتدريبات دعم المجتمع ،والمهارات الحياتية ،ودروس التقوية ،ومجموعة متنوعة من دورات التعليم

المهني قصيرة األجل ،وأنشطة تطوير األعمال التجارية ،إلى الالجئين الفلسطينيين.

بناء القدرات يزيد من فاعلية المجتمع اإلنساني إلنقاذ األرواح ،وتحسين الرعاية االجتماعياة،

وحماية حقوق األهالي في سوريا

خالل األسابيع الماضية ،استهدف قطاع الحماية دعم بناء القدرات للعاملين على الخطوط األمامية حول مجموعة من

مشكالت الحماية ،بما في ذلك المحامين وقادة المجتمع والعاملين في المجتمعات المحلية ،ومقدمي الرعاية،
والمعلمين .يظل بناء قدرات األطراف المحلية على أرض الواقع أحد أكثر الطرق فاعلية لتحسين سرعة وجودة عمليات

االستجابة .تلقى واحد وثالثون مشاركاً من أربع منظمات غير حكومية محلية تعمل في مجال مكافحة االتجار بالبشر

معلومات عن تحديد هوية ضحايا االتجار ،ليصل العدد اإلجمالي من المهنيين والعاملين في المجتمعات المحلية
الذين تدربوا على تدابير مكافحة االتجار بالبشر والخدمات المتخصصة لضحايا االتجار في  81.2إلى 582
شخص .حضر ثمانية وثالثون من البرلمانيين ،بصفة رئيسية من لجنة حماية حقوق األطفال والمرأة دورة حول المواد

الرئيسية في مشروع قانون حقوق الطفل ،التي وضعت تمشياً مع اتفاقية حقوق الطفل (التي صادقت عليها الحكومة
السورية في عام  .).995تم تنفيذ المرحلة األولى من التدريب للتوعية بمخاطر األلغام في دمشق ،واستهدفت

 ...12من المدرسين من دمشق ،ودرعا ،والقنيطرة وريف دمشق.

ويتواصل بناء القدرات في مجال الدعم النفسي واالجتماعي والصحة العقلية من خالل التدريب الذي يركز على

التدخالت القائمة على الفن بهدف تزويد  2.من األخصائيين االجتماعيين بالمهارات الالزمة لمساعدة الشباب
واألطفال في سن المراهقة على التعامل مع تداعيات األزمة النفسية .تم تقديم المزيد من التدريب على التواصل غير

العنيف والوساطة في الصراع لقادة المجتمع ،والمتطوعين ،وعلماء النفس ،وعلماء االجتماع من ست منظمات غير
حكومية محلية والو ازرات في الالذقية وطرطوس.

تزويد  7,000من النساء بخدمات الصحة اإلنجابية

قدمت تسعة وعشرين من الفرق المتنقلة خدمات الصحة اإلنجابية إلى  3,811من النساء المتضررات بشكل خاص
في السويداء ودمشق وحماة وحمص وريف دمشق وطرطوس .باإلضافة إلى ذلك ،تلقى  .,211من النساء المقيمات
في حلب ودمشق وريف دمشق وطرطوس خدمات الرعاية التوليدية الطارئة ،بما في ذلك الوالدة اآلمنة لـ  281سيدة

بمساعدة برنامج بطاقات الصحة اإلنجابية.

التعليم البديل يمكن األطفال من اللحاق بالتعليم المدرسي الذي فقدوه
التعليم البديل هو وسيلة بديلة لتوفير فرص التعلم لألطفال الذين لم يحصلوا على التعليم على مدى األشهر والسنوات

الماضية بسبب النزوح الداخلي والتسرب من التعليم .وهو عنصر أساسي في استجابة قطاع التعليم في إطار خطة
المساعدات االنسانية لسوريا  SHARPلعام  81.2ويهدف قطاع التعليم لتوسيع فرص التعليم البديل لألطفال في

مختلف أنحاء سوريا ،وال سيما من خالل أكثر من  251من النوادي المدرسية العاملة على مستوى المجتمع.
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تتيح فصول التعليم البديل والنوادي المدرسية فرصاً لألطفال المتضررين لمواصلة التعلم ،واللحاق بالفصول المدرسية،
واالستمتاع باألنشطة الترفيهية (أي الرياضة ،والموسيقى) كجزء من الدعم النفسي واالجتماعي.

االستعداد إلطالق تقييم التغذية

يهدف قطاع الصحة الى بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية من حيث دمج الرضاعة الطبيعية ضمن الخدمات
الصحية التى يتم توفيرها في حاالت الطوارئ ،حيث أن أقل من  51في المائة من المستشفيات العامة العاملة توفر
خدمات عالج سوء التغذية .شارك ستون من خبراء التغذية والعاملين في مجال الصحة على مستوى الرعاية الصحية
األولية من حلب ،والحسكة ،والسويداء ،ودمشق ،ودير الزور ،وحمص ،وادلب ،والالذقية ،والقنيطرة وريف دمشق

وطرطوس في هذه المبادرة لبناء القدرات.

ويجري وضع اللمسات األخيرة على التقييم التجريبي للتغذية في الالذقية كما يجري تدريب الباحثين على مؤشرات

التغذية والقياسات ومنهجيات جمع البيانات لدعم إطالق تقييم قطاع التغذية ،المزمع عقده في منتصف شهر

مارس/آذار .سوف يجمع موظفو و ازرة الصحة البيانات من عينة من  5,111طفل في جميع المحافظات السورية

باستثناء الرقة.

أكثر من  2.5مليون الجئ سوري
البلد

الالجئون المسجلون و /أو الذين تمت مساعدتهم في انتظار

مصر

135,030

العراق

226,934

األردن

584,600

لبنان

962,385

تركيا

634,788

شمال أفريقيا

19,697

اإلجمالي

2,563,434

التسجيل حتى  .8مارس 81.2

المصدر :المفوضية حتى  .8مارس  .81.2للحصول على معلومات محدثة ومزيد من المعلومات:

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

تستند األرقام الواردة أعاله على أعداد المسجلين في كل بلد و  /أو أولئك الذين تم مساعدتهم في انتظار التسجيل.

syria.unocha.org | www.unocha.org

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية – بالتنسيق تُنقذ األرواح

النشرة اإلنسانية – سوريا | 9

نظرة عامة على التمويل
تمويل  %9فقط من خطة المساعدات اإلنسانية لسوريا
حيث أوشك الربع األول عام  81.2على نهايته ،تم تمويل  %9فقط من خطة المساعدات اإلنسانية لسوريا لعام

 .81.2يعوق نقص التمويل قدرة الوكاالت اإلنسانية على شراء اللوازم الضرورية في هذه الظروف الصعبة .وقد

ذكرت القطاعات أن خطط شهري أبريل/نيسان ومايو/آيار قد تتغير لتقديم قدر أقل من المساعدات التي تم تحديدها

على أنها احتياجات عاجلة إذا لم يتم تخصيص المزيد من األموال.

للمزيد من المعلومات ،يرجى اإتصال ب:
رؤول روزيند ،رئيس مكتب سوريا ،rosende@un.org ،هاتف(+963) 953 300 075 :

موريا ليتل  ،مسؤول الشؤون اإلنسانية ،little@un.org ،هاتف(+1) 917 689 3058 :

نشرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة على مواقعsyria.unocha.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int :
syria.unocha.org | www.unocha.org
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