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الهالل األمحرر السرر وررا وريي امارواوا عدو رورل الاالةة الرشورةة ير  02رارس آذار

القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت تقدم المساعدات إلى غرب مدينة
حلب وريف دمشق
سلمت قافلة مشتركة بين الوكاالت توجهت إلى غرب مدينة حلب في  .5مارس :مواد غير غذائية إلى 6,000

شخص ،وأدوية ومستلزمات طبية إلى  1.,749شخص ،وأكثر من  .9,000طقم من المالبس الشتوية
لألطفال ،وامدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية مثل مضخات مياه الصرف الصحي ،والمولدات

الكهربائية ،ومعدات اختبار المياه ،ومستلزمات العودة إلى التعلم آلالف من األطفال (بما في ذلك الحقائب

المدرسية ومواد التعلم ،واألدوات الترفيهية) ،وامدادات اإلغاثة إلى  24,000من الالجئين الفلسطينيين ،بما في

ذلك حصص غذائية تكفي لمدة شهرين وامدادات طبية تكفي لمدة  2أشهر و 5خزانات للمياه.

تقييم سريع مشترك لتحديد االحتياجات

بعد يومين من التاريخ المذكور أعاله وفي الفترة من  44-.1مارس ،سافر فريق التقييم المشترك بين الوكاالت
من دمشق إلى مدينة حلب لمراجعة الوضع اإلنساني وطرق تقديم المساعدات اإلنسانية ،ودعم أكثر من 410
موظفا وطنيا اختاروا البقاء في حلب منذ بداية من األزمة ،على الرغم من انعدام األمن.
اجتمع الفريق مع عدد من الشركاء

والمسؤولين ،بما في ذلك محافظ حلب ،وفرع
الهالل األحمر العربي السوري

المحلي ،والمنظمات غير الحكومية المحلية،

ورؤساء

مديريات

الشؤون

االجتماعية،

والتعليم ،والمياه والصرف الصحي والنظافة،

والكهرباء ،واالتصاالت ،وكذلك قضى بعض
الوقت مع الزمالء المحليين .جرت مناقشات

مستفيضة بشأن أساليب ومسارات الوصول
إلى المناطق المحاصرة في محافظة حلب.

تم تنظيم زيارات ميدانية إلى المرافق الصحية

والتعليمية والمالجئ ،بما في ذلك مأوى

 Credit: UNICEF/حقوق الطبع والنشر :اليونيسيف  /زالي
حلب (مارس)  – 40.2الفريق المشترك بين الوكاالت يزور برامج المياه والصرف الصحي
والمأوى في ملجأ الرياضة في غرب مدينة حلب.1

الطلبة  ،.090تشرين ،الرياضة ،والمبنى رقم  9لطلبة جامعة حلب ،والمدرسة الصناعية للنساء.
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وجد الفريق أن األسواق في غرب مدينة حلب تتوافر بها اإلمدادات وتعمل بشكل جيد مع استقرار األسعار نسبيا.
كان الخبز متاح أيضا ،نتيجة قيام عشرة مخابز عامة ،بالتعاون مع قطاع األغذية والزراعة ،بإنتاج 56,000
حزمة من الخبز يوميا لدعم ما يقرب من  50,000أسرة ( 200,000شخص) يحتاجون إليها .ومع ذلك،

أثارت تقارير عن ارتفاع التضخم في المناطق الشرقية من المدينة والمناطق الريفية في مختلف أنحاء المحافظة،

المخاوف .لم يستطع الفريق التحرك خارج غرب مدينة حلب بسبب استمرار إغالق منفذ بستان القصر المؤدي

إلى شرق مدينة حلب.

توصيل كميات محدودة من المساعدات إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها
تسليم إمدادات اإلغاثة إلى دوما للمرة األولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 0200

في  40مارس ،قام فريق مشترك بين

الوكاالت والهالل األحمر العربي السوري
بتسليم المساعدات الغذائية والمواد غير
الغذائية إلى  2,000شخص ،بما في ذلك

كمية محدودة من مستلزمات النظافة الصحية
للنساء ،وحليب األطفال وحفاظات لألطفال

وكبار السن .كما تم تسليم ستة آالف جرعة

من لقاح شلل األطفال .تم تفريغ اإلمدادات

في مستودع الهالل األحمر العربي السوري
في وقت الحق وأجرى الفريق مقابالت مع

حقوق الطبع والنشر :اليونيسيف  /رشيدي
دوما (مارس)  - 40.2صبي صغير يحمل حقيبة من االمدادات أثناء زيارة القافلة المشتركة بين
الوكاالت إلى دوما.

مقدمي المعلومات الرئيسيين فيما يتعلق بالحالة على أرض الواقع ،بما في ذلك قادة المجتمعات المحلية والنساء

واألطفال واألطباء والمتطوعين من المنظمات غير الحكومية.

وقد مكنت زيارة إلى عيادة محلية باإلضافة إلى المالحظات الميدانية السريعة من إعداد تقييم أولي لألوضاع

اإلنسانية ،تضمن وجود عالمات واضحة على سوء التغذية بين السكان ،وخاصة األطفال ،وارتفاع أسعار المواد
الغذائية .أوضح التقييم أن الوضع اإلنساني بالغ الصعوبة في جميع القطاعات حيث أن الحصول على الخدمات

األساسية غير كافي بالمقارنة مع حجم االحتياجات .تتوافر الخدمات ،مثل الصحة والتعليم ،على نطاق محدود
في أماكن غير رسمية .وتفيد التقارير باستمرار القصف العنيف والقصف اليومي ،وكذلك التدمير واسع النطاق

للبنية التحتية المدنية واألراضي الزراعية.

انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة  02في المائة بعد تسليم المساعدات
تم اإلبالغ عن وجود نقص حاد في المواد األساسية في دوما المكتظة بالسكان .تتوافر السلع التجارية بكميات
صغيرة وبأسعار مرتفعة للغاية ،على سبيل المثال ،يبلغ سعر  .كيلوجرام من األرز  .60ليرة سورية في مدينة

دمشق ويباع في دوما بـ  .,400ليرة سورية .وتشير التقارير أنه في أعقاب تسليم اإلمدادات التي نقلتها القافلة،
انخفضت أسعار السلع التجارية بنسبة  60في المائة تقريبا.

وحيث أن حوالي  60,000شخص يعيشون في دوما ،لم يؤدي تسليم اإلمدادات اإلنسانية إلى تلبية االحتياجات
في المنطقة ،وال سيما أنه لم تتم الموافقة على تسليم األدوية .كانت البعثة خطوة حاسمة إلى األمام ،وكذلك من

أجل تمكين العاملين في المجال اإلنساني من تقييم االحتياجات ،وتعزيز الشراكات على األرض وجمع
المعلومات للتخطيط لتدخالت مماثلة في األسابيع المقبلة.
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توزيع الطرود الغذائية على  0,666أسرة من الالجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك

للمرة األولى منذ  .مارس نجحت األمم المتحدة في الوصول إلى مخيم اليرموك في  .1مارس /اذار وتمكنت
من استئناف توزيع المساعدات ( 256طردا من المواد الغذائية وبعض الخبز والمربى) على الالجئين
الفلسطينيين والمدنيين السوريين .تم تسليم ألفي جرعة لقاح شلل األطفال و  100صندوق من حليب األطفال من
خالل أحد المنظمات غير الحكومية .في  .7مارس ،اجتاحت حشود من الناس موقع التوزيع ،يطلبون
المساعدات الغذائية ،مما اضطر عمال اإلغاثة إلى االنسحاب .بين  40و  42مارس تم تسليم  .,404طرود

غذائية وبعض اإلمدادات الطبية .أدى ورود تقارير عن استئناف القتال إلى إجبار األمم المتحدة على الرحيل.

إرسال وتسليم المساعدات إلى مخيمات النازحين في سرمدا ،إدلب

في  45مارس/آذار ،أرسل مركز األمم المتحدة بطرطوس قافلة إنسانية مشتركة بين الوكاالت تضم  .5شاحنة

محملة بالغذاء ،والمواد غير الغذائية والمستلزمات الصحية إلى  2,600أسرة (حوالي  .9,600نسمة) يقيمون
في  .2مخيما في منطقة سرمدا .رافق الفريق المشترك القافلة حتى نقطة التفتيش الحكومية األخيرة في مدينة

إدلب .أفاد الهالل األحمر العربي السوري في إدلب أن تفريغ اإلمدادات في مستودع في بلدة سرمدا وارسالها إلى
المخيمات المقصودة قد بدأ على الفور .سوف تقوم لجان إدارة المخيمات بتنفيذ عملية التوزيع.

عقد فريق األمم المتحدة في مدينة إدلب اجتماعات مع المحافظ والهالل األحمر العربي السوري بشأن الوضع
اإلنساني الحالي ،وتقديم المساعدات وبحث الثغرات الموجودة .وبحسب التقارير ،انتقلت حوالي  42,600عائلة

نازحة جديدة من شمال ريف حماة ( 5,600أسرة) ،وريف حلب ( 9,000أسرة) ومنطقة خان شيخون
( .0,000أسرة) نتيجة لتصاعد العنف .في المجموع ،تم بحث حالة  .5,000أسرة وتسجيلها وتم تزويد ثلث

هذا العدد بالغذاء والمواد غير الغذائية.

طريق وصول جديد يتيح تقديم مساعدات إضافية إلى الحسكة

اعتبا ار من  40مارس/آذار ،وافقت الحكومة السورية رسميا على افتتاح منفذ نصيبين الحدودي مع تركيا ،على

مقربة من القامشلي ،لنقل اإلمدادات اإلنسانية .ضمت القافلة األولى  91شاحنة تحمل إمدادات المياه والصرف

الصحي والنظافة والمواد غير الغذائية تكفي حوالي  60,000شخص ،و .0,000حصة غذائية عائلية تكفي
 60,000شخص ،والمزيد من المواد غير الغذائية واألدوية والمستلزمات الطبية.

وتقوم األمم المتحدة ،والهالل األحمر العربي السوري ،والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية بالتنسيق مع
محافظ الحسكة واللجنة العليا لإلغاثة بتسهيل التوزيع السريع لهذه اإلمدادات على األهالي المحتاجين إلى

المساعدة في مدن الحسكة والقامشلي ،والمناطق المحيطة بها ،وكذلك القرى الريفية في الشمال الشرقي والجنوب.

استمرار عمليات النقل الجوي لتوصيل إمدادات اإلغاثة

نيابة عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية ،نظمت مجموعة اللوجستيات ثماني عمليات

نقل جوي طارئة من دمشق إلى القامشلي ،بدءا من  .4مارس/آذار ،حيث نقلت أكثر من  700متر مكعب من
البضائع ،بما في ذلك أدوات المطبخ واألحذية والجوارب ،ومجموعات العناية الشخصية ،والفوط الصحية،

والحفاضات ،ولوازم تنظيف المنزل ،والنظافة الشخصية ،ومستلزمات الوالدة ،وأدوية أمراض اإلسهال
والمستلزمات الصحية ،والشامبو ،ومثبتات التيار الكهربائي ( ،)UPSووحدات التخزين المتنقلة (وحدات الدعم
اإلداري) ،وزبدة نوتري والخميرة الجافة .في  .1مارس ،تم تنفيذ سلسلة ثانية من عمليات النقل الجوي من دمشق

نقلت  10طنا من األدوية والمستلزمات الطبية ،بما في ذلك السوائل الوريدية واألدوية المنقذة للحياة واألمراض
المزمنة ،فضال عن غيرها من اإلمدادات الالزمة على وجه السرعة تكفي أكثر من  226,000من السوريين

المتضررين والنازحين.
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مشرررو الميررا والصرررف الصررحي والنظافررة فرري  01مدرسررة فرري مدينررة الحسرركة يحسررن الررتعلم

والبيئة الصحية لألطفال

في مدينة الحسكة ،أطلق شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة مشروعا يهدف إلى تحسين نوعية البنية
التحتية التعليمية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في  .2مدرسة ،لدعم بيئة تعليمية صديقة للطفل

لحوالي  .4,000طفل .وسوف يطلق المشروع قريبا مكون التثقيف الصحي بالمشروع.

وصل توزيع مستلزمات النظافة إلى  2,600أسرة في محافظة الحسكة.

تصاعد الص ار في الالذقية يتسبب في موجات نزوح جديدة

تصاعد القتال في الالذقية بشكل ملحوظ ،وال سيما في المناطق الريفية بالالذقية المحيطة ببلدة كسب الحدودية،
وكذلك في مدينة الالذقية .في  42مارس/آذار ،قتل هالل األسد ،قائد قوات الدفاع الوطني في الالذقية ،خالل
القتال مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

حتى  46مارس ،غادرت حوالي  .,060أسرة منطقة كسب والقرى المحيطة إلى مدينة الالذقية ،بما في ذلك
جميع السكان األرمن في منطقة كسب .يقيم غالبية هؤالء النازحين مع األسرة أو يستأجرون مساكن خاصة .لجأ

ما يقرب من  22عائلة أرمنية إلى الكنيسة المحلية .الحظ الزعماء الدينيين المحليين أنه نظ ار لخطورة الوضع،

تركت العديد من هذه األسر وراءها جميع ممتلكاتها ووثائقها .ومن ثم ،سوف يحتاجون إلى الدعم القانوني

الستعادة دليل هويتهم باإلضافة إلى المساعدة الفورية.

أرسلت األمم المتحدة بعثة مراقبة إلى المنطقة ،وساعد الهالل األحمر العربي السوري في الالذقية النازحين
الجدد ،بما في ذلك توفير المواد غير الغذائية واإلمدادات الغذائية من وكاالت األمم المتحدة والمنظمة الدولية

للهجرة .ساعد برنامج األغذية العالمي بتقديم الحصص الغذائية العائلية إلى  2,600شخص ( 700أسرة) من

النازحين حديثا من منطقة كسب إلى مدينة الالذقية.

 6.0مليون نازح في حاجة ماسة إلى مأوى

بعثات المراقبة تسلط الضوء على القضايا الرئيسية التي تحتاج للمراجعة

في أعقاب زيارة بعثات رصد األوضاع إلى عدة محافظات ،تم تحديد اإلدارة والصيانة المالئمة للمأوى بعد إعادة

التأهيل /التحديث باعتبارها قضية رئيسية .شكل قطاع المأوى فريق عمل فني لوضع الحلول وفقا لآلتي( :أ)

اإلدارة والصيانة المنهجية والشاملة للمأوى بعد االنتهاء من أعمال التحديث /التأهيل( ،ب) تحسين عام للجودة

و(ج) خيارات المأوى في استبدال الخيام.

التنسررريق مرررع قطرررا المرررأوى والميرررا والصررررف الصرررحي والنظافرررة تمكرررن االسرررتجابة الشررراملة
الحتياجات المأوى

تتضمن االستجابة الشاملة للمأوى ليس فقط باعتباره "سقف" ولكن أيضا غيره من الضروريات التي تسهم في
سالمة المستفيدين وصحتهم ورفاهيتهم ،وال سيما مرافق المياه والصرف الصحي .في حين يتم تغطية هذه
القضايا داخل المرافق من خالل تدخالت المأوى ،غالبا ما تكون الشبكات والخدمات العامة غير مكتملة ،أو

غير مناسبة أو تالفة ،ويظل التنسيق تحديا ،وذلك بسبب حجم التدخالت والمجموعة المتنوعة من الجهات
الفاعلة المعنية .ولمعالجة هذا األمر ،يواصل قطاع المأوى التنسيق مع قطاع المياه والصرف الصحي وغيرها
من المنظمات اإلنسانية فيما يتعلق بتنفيذ إمدادات الطاقة والمياه وشبكات الصرف الصحي في المناطق
المخططة لتحديث المأوى الخاص.
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 01,222نازح يستفيدون من تحديث مأوى حلب
تم االنتهاء من العمل على مشروع تطوير المأوى في منطقة الحمدانية في حلب الذي بدأ في أكتوبر/تشرين
األول  .40.2تم تحديث ما مجموعه  71مبنى بها  .,401شقة لصالح  42,000من النازحين .وتضم الشقق
 2,925غرفة ،كل منها مخصصة ألسرة واحدة.

وقد وافقت المحافظات وو ازرة اإلدارة المحلية على خطط العمل المقترحة إلعادة تأهيل المأوى الجماعي وتحديث
المأوى الخاص .وتقوم و ازرة اإلدارة المحلية بجمع المعلومات عن مواقع إضافية محتملة إلعادة التأهيل/التحديث،

والتي سيتم تقييمها وتخصيصها للشركاء من أجل تنفيذها في مرحلة الحقة.

البعثات الميدانية تالحظ زيادة في حاالت العنف المبني على النو االجتماعي ضد النساء –
وهو من قضايا الحماية

الحظت البعثات الميدانية إلى حلب وحمص وطرطوس وجود تقارير عن زواج األطفال ،وحاالت العنف األسري
بين النازحين ،وكذلك زيادة في عدد حاالت العنف المبني على نوع الجنس بما في ذلك االغتصاب .يمثل
التحقق من هذه الحوادث تحديا بسبب محدودية الوصول وعدم وجود بروتوكول متفق عليه ،والحظ أعضاء قطاع
الحماية أن معدل الحوادث مرتفع على األرجح بسبب عدم وجود بروتوكول رسمي إلدارة الحاالت ،وندرة

الموظفات في المالجئ.

مقاربة متعددة األبعاد لدعم المرأة والصحة اإلنجابية

تم تدريب ثالثين عضوا من المنظمات غير الحكومية الوطنية على إدارة وتحويل الحاالت .في حمص ،تم
إنشاء آليات اإلحالة بين الفرق المتنقلة وعيادات المنظمات غير الحكومية المحلية .وقد تم تقديم الفحص الطبي،

وخدمات الدعم النفسي والمشورة القانونية والمشورة إلى  .500من الناجين من العنف المبني على نوع الجنس
من خالل العيادات والفرق المتنقلة في دمشق وحمص والالذقية وريف دمشق وطرطوس.

تم تقديم أكثر من خمسة آالف من لوازم عناية شخصية لإلناث ،و .906مجموعة للذكور وكذلك حوالي
 1000فوطة صحية للمتضررين في حلب وحمص وادلب وريف دمشق ،مما يساعد على الحفاظ على كرامة

النساء وأسرهن مع الحفاظ على شروط النظافة الشخصية.

استمرار معاناة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في سوريا

يعاني ما يقرب من  90في المائة من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من خطر انعدام األمن الغذائي وعدم

الحصول إال على القليل من خدمات الرعاية الصحية .يفتقر العديد منهم إلى التمثيل الدبلوماسي ،ويعانون من
النزوح ،وفقدان الوثائق ،والتعرض لسوء المعاملة بما في ذلك استغالل صاحب العمل .وتشير التقديرات إلى أن

 5,100من  .40,000مهاجر في البالد متضررون للغاية  -يقع أكثر من  200منهم في مناطق يصعب
الوصول إليها ومحاصرة في محافظة حلب.

منذ يناير /كانون الثاني عام  ،40.2تم تقديم خدمات اإلجالء في حاالت الطوارئ والعودة إلى الوطن إلى

 .69متضر ار من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل 51 ،منهم خالل االسبوعين الماضيين.

نظرة عامة على تنسيق االستجابة اإلنسانية

الجولة الرابعة من حملة مواجهة شلل األطفال في سوريا تصل إلى  0.2مليون طفل

يشير تحليل التقارير النهائية من الشركاء الوطنيين إلى أن الجولة الرابعة من االستجابة لتفشي شلل األطفال 'أيام
التحصين الوطنية' التي أجريت في أوائل شهر مارس/آذار وصلت إلى أكثر من  4.7مليون طفل
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( )4,705,5.7في مختلف أنحاء البالد  -وهو ما يتجاوز المستهدف البالغ  415مليون ويمثلون أكبر عدد من

األطفال الذين تم الوصول إليهم منذ بدء جهود االستجابة .أفاد الشركاء المحليون بوجود صعوبات في الوصول
إلى عدد من المناطق ،وخاصة في دير الزور وحماة وحمص وريف الالذقية ،والقنيطرة وريف دمشق .للمرة

األولى منذ إطالق حملة االستجابة لشلل األطفال ،وصلت الحملة الغوطة الشرقية في ريف دمشق وقدمت
جرعات اللقاح إلى أكثر من  62,260طفل (من أصل حوالي أكثر من  .26,000طفل تم تحديدهم) في قرى

بيت سحم ،وبابيلال ،ودوما ،وحرستا ،ويلدا.

تتواصل الجهود لضمان االستجابة الوطنية المخطط لها ،بما في ذلك الحصول على مليون جرعة من اللقاح
الثنائي التكافؤ ،ليصل إجمالي المشتريات إلى  .6مليون جرعة (من أصل  .1مليون مطلوبة) .تم استيراد
المشتريات األخيرة من دمشق وتكفي لتغطية احتياجات أيام التحصين الوطنية الشهرية حتى أبريل/نيسان عام

 .40.2وقد دعم أكثر من  2,260من المهنيين الصحيين و  4,540من العاملين الصحيين في الفرق المتنقلة

و .,110من المتطوعين المدربين تنفيذ الحملة ،في حين تم استئجار  129مركبة لنقل اللقاحات في مختلف
أنحاء البالد .تم عقد اجتماعين ضما  12من األطباء من مختلف انحاء البالد ،يمثلون السلطات الصحية

والشركاء المنفذين ،الستعراض نتائج الجولة الثالثة من أيام التحصين الوطنية ضد شلل األطفال ،لتوسيع
معدالت التغطية وتحسين نتائج الجوالت المقبلة .أفادت تقارير الرصد المستقلة ،التي أجريت بعد كل جولة أن

 79في المائة من األسر على علم بهذه الحملة.

حتى  .2مارس ،تم تأكيد  45حالة إصابة بفيروس شلل األطفال الحاد في سوريا ،بما في ذلك تأكيد حالة

واحدة جديدة في حماة.

تحسن معدالت إرسال المساعدات الغذائية خالل دورة مارس

تتمثل أحد االستراتيجيات الرئيسية لقطاع األغذية والزراعة في توزيع المعونة الغذائية العينية على  2146مليون
شخص في سوريا من أصل ما يقدر بـ  5ماليين من السكان في خطر كبير من انعدام األمن الغذائي .وتشمل
المرحل الحرجة لتسليم المساعدات الغذائية العينية إرسال اإلمدادات إلى المناطق التي يقوم فيها الشركاء
أحد ا

المحليون بتوزيعها مباشرة على المستفيدين .حتى  46مارس/آذار ،كان قد اكتمل تنفيذ  15في المائة من خطة

توزيع شهر مارس ،لتصل إلى  .2من أصل  .2محافظة ،وهو تحسن كبير بالمقارنة مع األشهر السابقة.

وصل توزيع دورة فبراير/شباط إلى حوالي  2156مليون من المستفيدين في جميع المحافظات السورية باستثناء
الرقة.

منذ بداية عام  40.2وحتى  .5مارس ،تم تزويد  14,694من النازحين حديثا في حلب ودمشق وحماة

وحمص والقنيطرة وريف دمشق وطرطوس ،بحصص غذائية جاهزة تم شراؤها من األسواق المحلية.

تقديم الدعم الصحي للمتضررين في سوريا على الرغم من التحديات

تم تزويد السلطات الصحية باألدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة واألمراض غير المعدية إلى  4,555من

المستفيدين المباشرين في دمشق ،و .01,605في دير الزور ،و 447,462في حماة ،و 76,69.في إدلب،

و .69,609من المستفيدين المباشرين في طرطوس .تم تزويد مستشفى راضي في ريف دمشق باإلمدادات
الطبية لـ  4,000من المستفيدين المباشرين .وقدمت المنظمات غير الحكومية في حلب األدوية المنقذة للحياة

وأدوية األمراض غير المعدية والمستلزمات الطبية إلى  95,0..من المستفيدين المباشرين .في حمص ،تم
تزويد إحدى الجمعيات الخيرية المحلية بجلسات غسيل الكلى إلى  2.4مستفيد .يستمر توفير خدمات الرعاية
الصحية األولية من خالل الفرق المتنقلة والمراكز الصحية الثابتة للوصول إلى السكان المتضررين والنازحين

بخدمات الرعاية الصحية األساسية وتحويل الحاالت الصعبة ،بما في ذلك  9,000طفل.
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وقد طلبت المستشفيات في حلب ودمشق والالذقية 7. ،من المواد الطبية (بكلفة  .,06.,526دوالر) تم ش ارء
 49بندا منها وتركيبها .تم تسليم وحدة طب العيون ،وهي عنص ار أساسيا من عناصر الرعاية الصحية األولية،
إلى عيادة التآلف في منطقة األكرمية في حلب ،في األسبوع الماضي .سوف تسمح هذه المعدات بفحص العيون

في العيادة وسيستفيد منها اآلهالي من جميع األعمار وخاصة األطفال الذين يعانون من ضعف اإلبصار.

قطا الميا والصرف الصحي والنظافة يعزز المعايير الجماعية للنظافة الشخصية

شكل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة فريقا فنيا لتعزيز النظافة لضمان اتباع المعايير الجماعية والمبادئ

التوجيهية إلى جانب مواد المعلومات والتعليم واالتصاالت ( )IECالتي وضعت في السياق السوري .تم تنفيذ

تدريب تعزيز النظافة في دمشق لـ  45منظمة غير حكومية وطنية مشاركة في الحسكة ،والرقة ،ودير الزور.

تم توصيل المياه الصالحة للشرب إلى حمص من خالل إصالح خط التغذية التالف لبعض المالجئ ،وذلك من
خالل توفير  .0طن من مواد التنقية ،تكفي لمدة  26يوم ،يستفيد منه  100,000شخص .باإلضافة إلى ذلك،

تم تسليم مولد قدرة  .,000كيلو فولت أمبير إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حمص التي تعالج

مياه الصرف الصحي لحوالي  .14مليون شخص .وزعت منظمة محلية غير حكومية  11صندوق من مواد

تنقية المياه على  20,100شخص تكفي لمدة شهر واحد ،وزجاجات المياه على  4,000أسرة ،و 2,100حقيبة
من مسحوق الغسيل على  2,100أسرة ،والصابون ألكثر من  61,000شخص ،و .,600مجموعة من

مستلزمات النظافة الصحية للعائلة ،و 5,.60مجموعة من مستلزمات نظافة الطفل ،و  160مجموعة مياه
أساسية لـ  1,600أسرة .وقد استفاد ما يزيد قليال على  290أسرة (حوالي  .,116شخص) من رسائل تعزيز
النظافة في مدينة حمص ( .1.أسرة في منطقة الوعر ،و .75أسرة في منطقة االدخار).

لتمكين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب ،قام قطاع المياه والصرف الصحي بتركيب  95خزان مياه في سكن
جامعة دمشق وقدم  20خزان مياه للمخابز في درعا لتسهيل استمرار إنتاج المنتجات الغذائية .تم توزيع أكثر من

 .00خزان منزلي في دمشق وريف دمشق.

تم توزيع  9,400مجموعة من مستلزمات النظافة ،بما في ذلك  6,900من مجموعات العناية الشخصية ،في

السويداء ،وحماة ،وحمص ،والالذقية وطرطوس .تم توزيع  42,000عبوة شامبو مضاد للقمل مع الفرشات

الالزمة أيضا في ريف دمشق.

تزويد  0,602,600من السكان بالمواد غير الغذائية في  01محافظة في عام 0201

تم توزيع المواد األساسية غير الغذائية على  407,71.من النازحين في  .2محافظة يعيشون في المجتمعات
المضيفة والمالجئ ،باالعتماد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية الشريكة لتوزيعها .تضمنت
المواد غير الغذائية البطانيات والفرش ومراتب النوم ،والجراكن ،والمناديل الصحية وأواني المطبخ والمصابيح

الشمسية ومستلزمات النظافة واألغطية البالستيكية ،وحفاضات للكبار واألطفال ،والحصير البالستيك ،ومالبس
الشتاء ،والجوارب ومستلزمات تنظيف المنزل.

منذ يناير /كانون الثاني  ،40.2تم مساعدة  .,560,964شخص من خالل توزيع  2,974,420من المواد
غير الغذائية في  .2محافظة في سوريا.

تزويد حوالي  062,222الجئ فلسطيني بالمساعدات النقدية في عام 0201

مع بداية األسبوع الرابع من التوزيع ،قدمت الجولة األولى لعام  40.2المساعدات النقدية والغذائية بقيمة حوالي

 416مليار ليرة سورية ( .511مليون دوالر) إلى  56,607أسرة (حوالي  490,000نسمة) ،محققة نسبة تنفيذ

بلغت  .%57وقد تم توزيع  94,647من الطرود الغذائية الشهرية على  27,5.0أسرة (حوالي .71,060
شخص).
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يدرس أكثر من  2.000من الطلبة في مدارس مخصصة .وقد أنشئت صفوف تقوية إضافية ألكثر من 6000
طالب في الصف التاسع إلعدادهم المتحانات نهاية العام في شهر مايو/آيار ،ويجري تطوير مواد التعلم عن

بعد لمساعدة األطفال النازحين غير القادرين على حضور الفصول الدراسية العادية .وقد أعاقت عدة تحديات،

بما في ذلك إغالق المدارس والفصول الدراسية المكتظة ونقص مواد التدريس والتعلم تقديم التعليم العالجي.

يحضر أكثر من  .,200طالب حاليا دورات التدريب المهني على المدى القصير في حلب ودمشق وحماة

وحمص والالذقية ،بما في ذلك دورات في المحاسبة وااللكترونيات وتصفيف الشعر والمكياج والطبخ والموارد
البشرية والتمريض .كما يتلقى  .,.46طالب أيضا الدعم النفسي واالجتماعي ،والتدريب على اإلسعافات األولية

والمهارات الحياتية.

منذ بداية العام ،تم توزيع  5,600مجموعة من مستلزمات النظافة العائلية ،و 7,212عبوة من حفاضات
األطفال ،و .,210عبوة من حفاضات الكبار ،و 2.,222عبوة من الفوط الصحية لالجئين الفلسطينيين
النازحين الذين يحتمون في مراكز جماعية مؤقتة.

استمرار الدعم النفسي واالجتماعي من خالل بناء القدرات واألنشطة اليومية

تم اختيار  47من المهنيين السوريين ( 40امرأة و تسعة رجال) من أصل أكثر من  400من المتقدمين،
يعملون في الوكاالت والمنظمات اإلنسانية الدولية والوطنية باإلضافة إلى ستة من المهنيين اللبنانيين لالستفادة
من دورة درجة الماجستير في 'الدعم والحوار النفسي االجتماعي' التي تم تنظيمها بالتعاون مع الجامعة اللبنانية.

منذ يناير /كانون الثاني عام  ،40.2تم تقديم المساعدة المباشرة إلى  1.من مقدمي الرعاية والمتطوعين

والعاملين المجتمعيين من خالل التدريب على الدعم النفسي واالجتماعي والتدريب على التواصل غير العنيف
الموجه لصالح األطفال والشباب وأسرهم المتضررين من األزمة.

تم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي في دمشق وريف دمشق ،إلى  2,911من النازحين وتزويد عشرة مراكز

جماعية بخدمات الصحة العقلية/خدمات وأنشطة الصحة النفسية واالجتماعية .تم تقديم خدمات الدعم النفسي

واالجتماعي إلى ما مجموعه  .,.22من النازحين المقيمين في المالجئ في دمشق .استفاد أكثر من .,400

نازح من زيارات الفرق المتنقلة لمالجئ مختلفة في دمشق وادلب ،باإلضافة إلى مشاريع أخرى للدعم النفسي
واالجتماعي قيد التشغيل في درعا وطرطوس.

يتواصل تنفيذ سلسلة من األنشطة والخدمات المجتمعية مع تنظيم أنشطة دعم ترفيهية ونفسية واجتماعية
مختلفة ،فضال عن برامج التعليم ،واالستشارات الفردية والجماعية ،والتدريب المهني وفصول محو األمية،

والتوجيه .تم تنظيم أنشطة مختلفة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية الشريكة في حلب ودمشق

وحمص وريف دمشق ،يستفيد منها حوالي  9,162من األطفال واألمهات وذوي االحتياجات الخاصة .تم تنظيم
ورش عمل توجيهية ورسم الخرائط للمديرين شارك فيها  41مشاركا من ست منظمات غير حكومية محلية تعمل
في حلب ،والحسكة ،ودمشق ،وحمص ،وطرطوس.

باإلضافة إلى ذلك ،تم تنظيم ورشة عمل حول العنف المبني على النوع االجتماعي لعدد  20من العاملين على
الخطوط األمامية .وعالوة على ذلك ،بدأ  .57من اآلباء واألمهات /مقدمي الرعاية أيضا برنامج تنمية الطفولة

المبكرة في عيادة برزة وجرمانا.

وقد تم دعم توفير التدريب على المهارات الحياتية للمستفيدين من المأوى من خالل مقدمي الخدمات األصليين.

وشارك ما مجموعه  422مستفيد في دورات التدريب على المهارات الحياتية التالية :دورة تدريبية للنساء على
مستحضرات التجميل ،وتصفيف الشعر للرجال والنساء ،ودورة الكترونية للمراهقين ،ودورة ميكانيكية للرجال

وصيانة الموبايالت والحاسب اآللي والخياطة و دورات .ICDL
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إطالق عملية التقييم السريع للتغذية عبر سوريا

يستهدف قطاع التغذية حاليا حوالي  7.,000طفل كل شهر بمبادرات التغذية التكميلية والتي تهدف إلى دعم
التغذية اإليجابية خالل مراحل النمو الرئيسية .ويجري حاليا توزيع المغذيات التكميلية ®Plumpy'Doz

لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  67-5شه ار في المالجئ الجماعية والمجتمعات المضيفة في المحافظات

الوسطى والجنوبية ،في حين يتم توزيع مستحضر  ®Nutributterلمعالجة نقص المغذيات الدقيقة ،ودعم

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  42-5شه ار في المحافظات الشمالية .أعاقت قيود الوصول ونقص الشركاء

الفنيين التدخل السريع في المحافظات الشمالية الشرقية .في شهر فبراير/شباط ،وصلت توزيعات منتجات التغذية
التكميلية إلى  .49,271من األطفال في كل من المالجئ الجماعية والمجتمعات المضيفة ،متجاوزة بنسبة

 22%الهدف من الدورة .كما لم يتم توزيع بعض اإلمدادات التي أرسلت في يناير/كانون الثاني اال مع دخول

شهر فبراير/شباط وزيادة التغطية من برنامج التغذية الشاملة في ريف دمشق بالتنسيق مع التطعيمات الوطنية

الجارية ضد شلل األطفال .تم تقسيم الحصص الغذائية الشهرية للمغذيات التكميلية للوصول إلى عدد أكبر من

األطفال عما كان مخططا له ،و هناك شحنات إضافية جارية للتأكد من استالم كل طفل حصته التموينية كاملة.

تم تزويد  24من أطباء األطفال وخبراء التغذية على مستوى الرعاية الصحية األولية في حي السويداء ،ودمشق،

ودرعا ،وحماة ،والقنيطرة ،وريف دمشق بالتدريب على دمج الرضاعة الطبيعية في توفير الخدمات الصحية في
حاالت الطوارئ.

أشار استعراض وتحليل البيانات التي تم جمعها من المرحلة التجريبية لجمع البيانات الميدانية لتقييم التغذية
السريع في الالذقية إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات العدادين وتعديل االستبيان .في  40مارس/آذار ،تم تدريب

 50من العدادين من دمشق وريف دمشق على النسخة المعدلة من االستبيان وخضعوا لمزيد من الممارسة على
قياسات األعداد البشرية.

تزويد أكثر من  1,222من النساء بخدمات الصحة اإلنجابية
من خالل توفير قسائم الصحة اإلنجابية ،تم تزويد  2,400من النساء في السويداء ودمشق وحماة وحمص

وريف دمشق بخدمات الصحة اإلنجابية ،بما في ذلك الرعاية التوليدية الطارئة لـ 4,000سيدة والوالدة اآلمنة
لـ 200امرأة .من خالل التوعية بأن قبول المجتمع المحلي والتنسيق معه ضروري لضمان التقديم األمثل لخدمات

الصحة اإلنجابية المنقذة الحياة ،تهدف استراتيجية القطاع الصحي لدمج هذا العنصر في نهجها .في حي حب

نمرة في حمص ،قدم المجتمع األثاث لعيادة واحدة مما سيمكن حوالي  .0,000شخص من االستفادة من
خدمات الصحة اإلنجابية ،بما فيها تنظيم األسرة  -هذا التبرع يتكامل مع توفير الموظفين الالزمين والمعدات

واألدوية التي تقدمها الوكاالت اإلنسانية إلى العيادة.

تعزيز نظام اإلنذار المبكر واالستجابة من خالل تدريب المهنيين الصحيين المحليين

تم تدشين نظام اإلنذار المبكر واالستجابة في عام  40.4لتعزيز نظام الرصد الوطني ،والكشف عن التهديدات
الوبائية في وقت مبكر ،واالستجابة والتحكم في ومراقبة تفشي األمراض الوبائية .وال يزال قطاع الصحة يواصل

تعزيز قدرة النظام ،باإلضافة إلى تزايد من تقريبا  .00إلى  252من مواقع الرصد لجمع البيانات واإلبالغ عن
حاالت األمراض المحددة التي يتم تشخيصها من قبل مقدمي الرعاية الصحية على أساس تعريف الحاالت.

تم تدريب  60من أطباء األطفال العاملين في مراكز الصحة العامة على المستوى المركزي و  22من المهنيين
الصحيين على تقنيات جمع العينات ،واعداد التقارير والتشخيص لتعزيز إدارة جمع العينات طبقا لنظام اإلنذار
المبكر واالستجابة .تم تدريب  29من المهنيين الصحيين في الحسكة ،والرقة ،وحمص ،والالذقية وريف دمشق

على جمع العينات ،ومسحات البلغم واختبارات الجراثيم لضمان المراقبة الفعالة لمرض السل ومواجهته.
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تم تنظيم ورشة عمل لـ  50من المهنيين الصحيين ،من حلب ،والرقة ،والسويداء ،ودرعا ،ودير الزور ،وحماة،

وحمص ،وادلب ،والالذقية ،وطرطوس ،والقنيطرة ،تهدف إلى تعزيز نظام رصد الحمى المالطية عن طريق إعادة
تفعيل الرصد الروتيني للحمى المالطية وضمان تسجيل جميع الحاالت واإلبالغ عنها من خالل المراقبة الروتينية
ونظام اإلنذار المبكر واالستجابة.

تم تدريب  20من العاملين الطبيين من السويداء في دمشق على استخدام نظام خرائط الموارد والخدمات
الصحية المتاحة .تم تدريب  26من المهنيين الصحيين على عالج حاالت داء الليشمانيات ونظام رصد داء
الليشمانيات.

قطا التعليم يحدد أولويات شراء اللوازم المدرسية للفصول الدراسية المكتظة

بسبب الصراع الدائر والنزوح الداخلي المستمر ،أفادت العديد من المدارس في جميع أنحاء سوريا بوجود حاالت
تسرب دائم ومؤقت ،ونقص المعلمين ،وقلة ساعات التدريس والفصول الدراسية المزدحمة بسبب تدفق األطفال
النازحين داخليا .وعالوة على ذلك ،فإن المدارس التي تستوعب تدفق الوافدين الجدد تواجه نقصا في األثاث

المدرسي والكتب المدرسية ومواد التدريس والتعلم .طبقا لخطة المساعدات االنسانية لسوريا لعام  ،2014منح

قطاع التعليم األولوية لتوفير كميات كافية من الكتب المدرسية والمواد التعليمية األخرى قبل أن تبدأ المدارس في
العام الدراسي الجديد  .6/40.2شراء الكتب المدرسية ومواد التعليم والتعلم .على مدى األسبوعين الماضيين،

تركزت الجهود على ضمان الشراء الفعال وفي الوقت المناسب لكتب اللغة اإلنجليزية ألكثر من مليوني طالب
في المدارس االبتدائية في سوريا.

تم تقديم دورات تعريفية عن الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال المحتاجين إلى  .25من المسؤولين الحكوميين،

والمستشارين االجتماعيين والمدرسين لصالح أكثر من  6,500طفل في  9مدارس مستهدفة في دمشق وريف
دمشق تحتاج إلى مساعدات التعليم العالجي والدعم النفسي.

تم تقديم منح دراسية مالية إلى  411من طالب الجامعات ،أكثر من  90في المائة منهم من الفتيات ،لتمكينهن
من مواصلة تعليمهن الرسمي خالل األزمة .تم دعم أكثر من  20طالبا لحضور دورات اللغة اإلنجليزية ودورات

تكنولوجيا المعلومات.

تقديم الدعم أل كثر من  0,022من الفتيات والفتيان المراهقين في مالجئ طرطوس

تم تزويد أكثر من  .,400فتاة وفتى في سن المراهقة و .54سيدة في اثنين من المالجئ في طرطوس بدورات
التدريب المهني ،واألنشطة الثقافية ،واألنشطة النفسية واالجتماعية وغيرها ،تركز على تعزيز المهارات الحياتية.

كما تم تزويد  2,600من المراهقين الفلسطينيين بالمهارات الحياتية والتدريب المهني في مخيمات النازحين في

حلب ودمشق وحماة وحمص والالذقية وريف دمشق .باإلضافة إلى ذلك ،وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين

والدوليين ،تلقى  .49من العمال الشباب والمتطوعين في حلب ودير الزور وادلب 'تدريب المدربين' فيما يخص
مختلف المهارات المهنية والحياتية ،بما في ذلك الكهرباء ،وادارة المكاتب ،و'االتصاالت من أجل التنمية'

والتثقيف الصحي.
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في عام  ،0201استمرار تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي إلى أكثر من  2,060طفل

تضمنت استجابة قطاع حماية الطفل توفير خدمات
الدعم النفسي واالجتماعي الضرورية إلى .,4.0

طفل جديد ،بما في ذلك  427في حماة ،و.02
في القنيطرة ،و 125في ريف دمشق ،على الرغم

من معوقات تسليم المساعدات في بعض المناطق،
كما هو الحال في يبرود  -ريف دمشق.

تتطلب بعض الحاالت عناية مركزة وأكثر تحديدا،

تتجاوز أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي األساسية
التي تهدف إلى تزويد األطفال في حاالت الطوارئ

بالراحة والطمأنينة والدعم .تم تقديم الخدمات

حقوق الطبع والنشر :اليونيسيف  /أو1سناديك
حمص (مارس)  - 40.2األطفال يضحكون ويلعبون خالل األنشطة الترفيهية التي يقدمها
شركاء قطاع الحماية والمنظمات غير الحكومية الوطنية في مأوى في مدينة حمص.

النفسية واالجتماعية المتخصصة إلى  21طفال في دمشق وريف دمشق ،و 295طفل في النوادي المدرسية.
كما تم تقديم الدعم إلى  20من المراهقين و 22من األمهات من خالل مجموعات في دمشق وريف دمشق.

وقد أحرز الفريق الفني لحماية الطفل وأعضائه تقدما في إنشاء النظم التي تقوم عليها حماية األطفال .نجحت
لجنة مشروع قانون الرعاية البديلة ،التي ترأسها و ازرة الشؤون االجتماعية وبدعم من أعضاء قطاع حماية الطفل،
في تقديم مشروع قانون الرعاية البديلة إلى وزير الشؤون االجتماعية التي ستقدمه إلى مجلس الوزراء السوري

للمناقشة قبل تقديمه إلى البرلمان بصفته الهيئة التشريعية في البالد.

ار للتقدم المبدئي في عام  ،40.2تلقى أكثر من  .,.90من المعلمين في دمشق ،ودرعا ،والقنيطرة
واستمر ا

وريف دمشق مواد التدريب والتوعية بالمخاطر في مارس/آذار .ونتيجة لهذا النهج الذي يعتمد على التوعية
بالمخاطر ،تم تجهيز كل معلم مستفيد من التدريب بمجموعات التدريب من أجل تغطية ما مجموعه 2,.00
طفل ( 200طفل لكل معلم) في مختلف المدارس في
المحافظات المذكورة أعاله.

مبادرات التعافي المبكر وسبل العيش تدعم

المشروعات الصغيرة وبالغة الصغر

في حمص ،يهدف قطاع التعافي المبكر وسبل العيش

لدعم استعادة سبل كسب العيش من أجل تمكين
السوريين المتضررين من تلبية احتياجاتهم األساسية من
خالل إحياء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .منذ

فبراير/شباط ،تم البدء بتنفيذ أربعة مشاريع في مدينة
حمص ،بما في ذلك ورشة للخياطة ،ومصنع للثلج،

وزراعة األسطح ،وورشة لصناعة الطوب.

بعد تجديد الموقع وشراء وتوزيع المواد ،تم إطالق ورشة
الخياطة النسائية ،لتمكين النساء ،ومعظمهن يعشن في

حقوق الطبع والنشر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /
مشاركة األطفال في سن المدرسة االبتدائية في جلسة التعليم العالجي في الرستن،
حمص ( -مارس) .140.2

مالجئ جماعية ،من البدء في كسب الدخل .باستخدام العائدات الناتجة عن ورشة العمل ،تستطيع المنظمة غير
الحكومية المحلية الشريكة دعم أربعة مشاريع صغيرة إضافية ،بما في ذلك صالون حالقة ،ومتجر لشحن

الهواتف النقالة ،وملء وتوزيع الغاز ،للسوريين النازحين داخليا.
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من أجل المساهمة في الحد من الفقر ،وتحسين التغذية واألمن الغذائي في مدينة حمص ،أطلقت مبادرة لدعم

زراعة األسطح ،حيث يتم استغالل األسطح والطوابق السفلية من المالجئ في زراعة الفول ،والعدس ،والخضار،

وغيرها من المنتجات من هذا القبيل .ويوفر هذا المشروع منتجات منخفضة التكلفة ،حيث ارتفع سعر الخضار
بشكل كبير في األسواق المحلية نتيجة لتزايد انعدام األمن ،وارتفاع تكاليف النقل ،وندرة المواد الخام وصعوبة

وصول التجار إليها من مختلف المحافظات .وبالتالي ،تهدف هذه المبادرة لتغطية النقص في المعروض في
األسواق.

المجموعة اللوجستية تزيد من الكفاءة والفاعلية من خالل مساحة التخزين المشتركة

في األسبوعين الماضيين ،تم تخزين أكثر من  .,275متر مكعب من مواد المياه والصرف الصحي والصحة

والغذاء والحماية والمأوى ،والتعليم ،والمواد اإللكترونية /اللوجستية بشكل مؤقت في مرافق التخزين المشتركة
للمجموعة في ريف دمشق والقامشلي نيابة عن األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الشريكة.

أكثر من  2.5مليون الجئ سوري
البلد

الالجئون المسجلون و /أو الذين تمت مساعدتهم في انتظار

مصر

135,277

العراق

22.,97.

األردن

589,201

لبنان

916,325

تركيا

627,204

شمال أفريقيا

19,697

اإلجمالي

2,529,211

التسجيل حتى  45مارس 40.2

المصدر :المفوضية حتى  45مارس  .40.2للحصول 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.
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نظرة عامة على التمويل

تسعى خطة المساعدات اإلنسانية لسوريا  ) SHARP ( 40.2لتوفير  4141مليار دوالر أمريكي لتلبية
احتياجات  712من المتضررين .هذا يمثل زيادة قدرها  ٪ 5.مقارنة باحتياجات عام  40.2التي بلغت .12
مليار دوالر أمريكي.

تسعى الخطة في عام  2014إلى توسيع نطاق المساعدات اإلنسانية والحفاظ على المكاسب التي تحققت من

خالل نهج تعاوني بين األطراف الفاعلة .باإلضافة إلى ذلك ،فمن المسلم به حيثما كان ذلك ممكنا أهمية دعم

آليات تأقلم المجتمع واعادة تأهيل الخدمات العامة الحيوية ،وتعزيز المرونة الفردية والجماعية وتعزيز االستعداد.

نظ ار المتداد هذه األزمة متعددة األبعاد ،فإن المجتمع اإلنساني في البالد سوف يضيف إلى التدخالت اإلنسانية
المنقذة للحياة ،واالستثمار في التعافي المبكر والتنمية الستعادة الخدمات ،وتحفيز العمل ،وتأكيدأكيدأ دعم

االقتصاد الكلي على المدى الطويل.

تتزايد مخاطر الحماية الفورية والملحة .وهذا يشمل ،من بين أمور أخرى ،حماية األسرة والطفل من االنفصال،

والوقاية واالستجابة للعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ،وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لحاالت
الصدمة الشديدة .االستجابة لهذه المخاطر منقذة للحياة وال يمكن أن تتحقق دون توفر الموارد البشرية الكافية

والتمويل الكافي.

تمويل  00في المائة من خطة المساعدات اإلنسانية لسوريا

تلقت خطة المساعدات اإلنسانية لسوريا  40.2تمويل يصل إلى  ..في المائة .تتطلب االستجابة اإلنسانية
داخل سوريا مبلغ  915مليون دوالر في المدى القريب والمتوسط (مارس  -أغسطس  ،)40.2لتلبية بعض
االحتياجات المنقذة للحياة ذات األولوية القصوى.

وتتمثل احدى التحديات التشغيلية الرئيسية في أن العديد من مواد اإلغاثة لم تعد تنتج في سوريا ويصعب تدبيرها
محليا على نحو متزايد .التمويل في الوقت المناسب أمر ضروري لضمان عدم انقطاع اإلمدادات والتخطيط
لوسائل نقل أكثر اقتصادا.

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

موريا ليتل  ،مسؤول الشؤون اإلنسانيةlittle@un.org ،
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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