الجمهورية العربية السورية

تقرير الحالة رقم  :5أحدث التطورات في شمال غرب سورية

(حتى  14حزيران/يونيو )2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم األحداث
• استمر العنف في شمال غرب سورية على مدار األيام العشرة
الماضية وطوال عطلة عيد الفطر ،التي تتبع نهاية شهر
رمضان .وتعرض الغارات الجوية والقصف في جنوب إدلب
وشمال حماة وغرب حلب حياة المدنيين للخطر وتعرقل إيصال
المساعدات.
• ال تزال االستجابة اإلنسانية مستمرة ،حيث يتلقى مئات اآلالف
من األشخاص مساعدات أساسية ضرورية لبقائهم على قيد
الحياة .ويؤدي العنف في المناطق المتأثرة مباشرة بالنزاع إلى
زيادة النزوح إلى المناطق المكتظة بالسكان ،مما يشكل ضغطا
على تقديم الخدمات من قبل الشركاء.
• إن التصعيد اإلضافي للعنف ،الذي يؤدي إلى حدوث موجات
من النزوح وتعقيد وصول المساعدات اإلنسانية وتقديم المساعدة
اإلنسانية ،قد يشكل خط ار يتمثل في تعقيد االستجابة التي
تتعرض لضغوط هائلة.
المصدر :قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.

300.000

نازح في الفترة من  1نيسان/أبريل إلى
 22أيار/مايو

80,000

طفل في سن المدرسة بحاجة إلى
خدمات تعليم فورية

92,029

18,266

شخصا تلقوا المساعدة في صورة مواد

شخصا تم الوصول إليهم لتقديم

100,652

 10حزيران/يونيو

غير غذائية

خدمات الحماية من  28أيار/مايو إلى

شخصا ستتم مساعدتهم في األسابيع
القادمة

لمحة عامة عن الوضع
إن الخسائر التي يلحقها النزاع بالسكان في شمال غرب سورية أخذة في التزايد ،حيث تتواصل األعمال العدائية في شمال حماة وجنوب إدلب وغرب حلب بين
الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها من جهة والفصائل المسلحة غير الحكومية من جهة أخرى .استمر العنف بال هوادة منذ نهاية شهر نيسان/أبريل ،مما
أدى إلى نزوح مئات اآلالف من األشخاص ،وتعطيل توفير الخدمات األساسية ،ومقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين .تصاعد القتال عبر خط المواجهة مرة
أخرى اهتبا ار من  3حزيران/يونيو فصاعدا ،على الرغم من عطلة عيد الفطر .وفي حين تم اإلعالن عن أخبار حول وقف إطالق النار في  12حزيران/يونيو،
ال يزال اإلبالغ عن األعمال العدائية في جنوب إدلب وشمال حماة مستم ار.

تتمثل مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) في تنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ من أجل إنقاذ األرواح

وحماية الناس خالل األزمات اإلنسانية .ونحن تؤيد وندعو إلى العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ من قبل الجميع ومن أجل الجميع.
www.unocha.org
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ال يزال التأثير اإلنساني الذي تخلفه الغارات الجوية والقصف على المدنيين ،وال سيما تلك التي أبلغ عنها في المناطق المكتظة بالسكان ،يفاقم الوضع اإلنساني
الخطير .وبينما يصعب التحقق من المعلومات ،تفيد المصادر المحلية بأن مئات المدنيين ،بمن فيهم النساء واألطفال ،قد لقلوا مصرعهم.
بينما يعمل الشركاء في المجال اإلنساني على تلبية االحتياجات المتزايدة للسكان في جميع أنحاء شمال غرب سورية ،ال تزال هناك العديد من التحديات التي
تعقد عملية تقديم المساعدات اإلنسانية .ال تزال البنية التحتية المدنية ،بما في ذلك المدارس والمستشفيات ،متضررة أو أصبحت غير صالحة للعمل في شمال
حماة وجنوب إدلب .وقد أدى ذلك إلى انقطاع أو أيقاف الخدمات الحيوية للسكان المتضررين في هذه المواقع .ومنذ نهاية شهر نيسان/أبريل ،تعرض ما ال
يقل عن  25منشأة صحية و 37مدرسة ألضرار بسبب الغارات الجوية والقصف الذي استهدف شمال حماة وجنوب إدلب .وباإلضافة إلى األضرار التي لحقت
بالبنية التحتية المدنية ،اضطرت العديد من الجهات الفاعلة اإلنسانية إلى تعليق الخدمات في المناطق المتأثرة مباشرة بالنزاع ،بسبب نزوح موظفيها والمستفيدين،
وكذلك للحفاظ على سالمتهم .أما أولئك الذين اضطروا إلى البقاء في هذه المناطق ،فإن تلقي المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة أصبح أكثر أهمية نظ ار
الستنزاف مواردهم وتفاقم مواطن ضعفهم .وعالوة على ذلك ،فإن الغارات الجوية وعمليات القصف تجعل االنتقال إلى األسواق والمستشفيات ،أو البحث عن
خدمات أخرى ،أم ار غير آمن للمدنيين.
منذ مطلع نيسان/أبريل وحتى  22أيار/مايو ،تم تسجيل أكثر من  300.000نازح من شمال حماة وجنوب إدلب .وفي حين أن هذا الرقم يشمل أعداد حاالت
النزوح الثانوية وال يترجم مباشرة إلى عدد األشخاص النازحين ،إال أنه يدل على حجم النزوح المستمر وكذلك أنماط النزوح .توجه عدد قليل من النازحين حديثا
إلى شمال محافظة حلب ،في حين نزح الغالبية العظمى داخل محافظة إدلب .وينتقل النازحون حديثا إلى مناطق كانت مكتظة بالسكان مسبقا ،مثل ناحية
الدانا ،وهذا األمر يفرض ضغطا كبي ار على العمليات اإلنسانية التي وصلت مسبقا إلى كامل طاقتها أو تجاوزتها.
وعلى الرغم من أن الجهات الفاعلة اإلنسانية في هذه المناطق قد قامت بتوسيع نطاق عملياتها في إطار برامجها المستمرة ،فإن العديد من الشركاء يعبرون
عن مخاوفهم من استنزاف مواردهم الحالية ،وسيحتاجون إلى مزيد من الدعم لمواصلة تقديم الخدمات إلى كل من النازحين حديثا والحاالت الحالية في المجتمعات
المضيفة .وباإلضافة إلى ذلك ،توجد تقارير عن انتقال مدنيين ،يقدر عددهم بنحو  850أسرة ،من المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة غير حكومية
إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية ،حيث سيحتاجون أيضا إلى المساعدة اإلنسانية ،مع مراعاة أن المناطق القريبة من خط المواجهة في األراضي
التي تسيطر عليها الحكومة السورية تتأثر أيضا باألعمال العدائية .على وجه الخصوص ،أفادت التقارير أن حدة األعمال القتالية تفوق قدرات االستجابة
الصحية في هذه المنطقة ،حيث يضطر المدنيون إلى البحث عن الخدمات الصحية في المستشفيات الموجودة في أماكن أخرى.
يستمر اإلبالغ بانتظام عن حرائق تلحق أض ار ار بالمحاصيل أو تدمرها في شمال غرب سورية .وتقع المناطق األكثر تضر ار حول خط المواجهة ،حيث تؤدي
الغارات الجوية والقصف إلى نشوب حرائق .كما تفيد بعض التقارير بأن استخدام األسلحة الحارقة يتسبب في إشعال بعض هذه الحرائق ،التي تدمر المحاصيل
األساسية ،مثل القمح والشعير .وبحسب تقييم أجرته منظمة غير حكومية تعرف باسم مبادرة ريتش باستخدام األقمار الصناعية ،فقد تم حرق أكثر من 18.000
فدان من األراضي المزروعة في نواحي كفرزيتا وخان شيخون وقلعة المضيق وكرناز ومحردة وصوران غرب ( 26أيار/مايو) .ومن المتوقع أن يكون تأثير
فقدان المحاصيل على الغلة السنوية في شمال غرب سورية هائال ،وهو األمر الذي سيزيد من تقويض األمن الغذائي وسبل العيش في األسابيع واألشهر القادمة
في هذه المنطقة شديدة االعتماد على الزراعة.
في  22أيار/مايو ،أعلنت الحكومة السورية أنها سوف تفتح معبر مورك  -صوران للسماح للمدنيين بالخروج من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة
غير الحكومية ،ولكن منذ ذلك الحين ،لم تظهر مؤشرات على أن هذا المعبر سيفتح.

1

التمويل
إن الصندوق التركي للتمويل اإلنساني لالستجابة لألزمة السورية يراقب الوضع الحالي وهو على استعداد لتقديم المزيد من الدعم لجهود االستجابة اإلنسانية بما

يتجاوز المساعدة المقدمة مسبقا .قدم الصندوق العديد من المخصصات ذات األولوية لسد ثغرات االستجابة ،بما في ذلك الخيام ومستلزمات النظافة النسائية.
1

لم تكن األمم المتحدة طرفا في أي مناقشات محددة حول هذه الجهود ،وهي تؤكد من جديد أن أي تحركات للمدنيين من هذا النوع يجب أن تمتثل للقانون اإلنساني الدولي ومعايير حقوق اإلنسان،

بما في ذلك حق الناس في اختيار البقاء أو المغادرة والوجهات ذات الصلة .وتواصل األمم المتحدة تذكير جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي لضمان الوصول اإلنساني

اآلمن والمستمر دون عوائق وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
www.unocha.org
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وظل الصندوق يتحلى بالمرونة للسماح بتعديل المشروعات القائمة بهدف االستجابة لالحتياجات األكثر إلحاحا .كما خصص الصندوق السوري للتمويل

اإلنساني  5ماليين دوالر لالستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة .ويعمل المانحون مع المنظمات اإلنسانية إلضفاء المرونة على البرامج الحالية من أجل ضمان
دعم مجموعات إضافية من األشخاص .وفي الوقت الحالي ،ال تتجاوز نسبة تمويل االستجابة اإلجمالية في سورية ( ٪20خدمة التتبع المالي التابعة ألوتشا).
وقد قام العديد من الشركاء بتمويل االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل إعادة توزيع التمويل الحالي أو استخدام موارد أخرى .وأشار بعض الشركاء إلى نفاد
مواردهم في غضون األسابيع الستة المقبلة .إن توفير التمويل بشكل مسبق أمر ملح حتى يتم تمويل االستجابة المستمرة لحاالت الطوارئ بشكل كاف.

يتم تشجيع جميع الشركاء في المجال اإلنساني ،بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات المستفيدة ،على إبالغ خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()http://fts.unocha.org
بالمساهمات النقدية والعينية عن طريق البريد اإللكترونيfts@un.org :

االستجابة اإلنسانية
يواصل المجتمع اإلنساني تنفيذ خطة االستعداد الستقبال ما يقرب من  700.000نازح ،والتي تم إعدادها تحسبا لتصعيد واسع النطاق في النزاع في شمال
غرب سورية .وتوضح الخطة التكميلية أيضا الدعم المخطط لتقديمه لألشخاص الذين يخرجون من منطقة خفض التصعيد إلى األراضي التي تسيطر عليها
الحكومة السورية .وتستجيب المنظمات اإلنسانية الحتياجات السكان من خالل تدخالتها الحالية ،وفي الوقت نفسه ،تقوم بتحديد االحتياجات اإلضافية.
ما زالت جهود االستجابة اإلنسانية تشكل تحديا بسبب انعدام األمن والنزوح الواسع النطاق .كما ضعفت قدرة الشركاء على االستجابة بسبب أعمال العنف ،ألن
بعض الموظفين أنفسهم قد أصبحوا نازحين ولحق الضرر أو الدمار بالبنية األساسية لتقديم الخدمات .إن الجهات المانحة مطالبة بالسماح بشيء من المرونة
فيما يتعلق بإعادة توزيع التمويل الحالي حتى يتمكن الشركاء في المجال اإلنساني من االستجابة على نحو أكثر فاعلية .ويجري حاليا إعادة توزيع التمويل لدعم
النازحين الوافدين حديثا ،غير أن إعادة توزيع التمويل تنطوي على مخاطر وقد تترك ثغرات في البرامج الحالية ،التي ستحتاج إلى تمويل عاجل لتجنب التأثير
السلبي على الفئات السكانية المستضعفة األخرى.

التعليم
االحتياجات:
•

الدرسة ،من بين إجمالي عدد النازحين الجدد البالغ
تشير تقديرات قطاع التعليم إلى أن  80.000طفل في سن ا
 270.000شخص ،بحاجة إلى خدمات تعليم فورية تشمل إمكانية حضور اختباراتهم النهائية ،والتعليم غير الرسمي،

80,000

طفل في سن المدرسة بحاجة

مثل التعليم التعويضي والفصول التعويضية وبرنامج التعلم الذاتي ،واألنشطة الترفيهية ،وتوفير لوازم التعلم.

إلى خدمات تعليم فورية

•

من المتوقع أن تتسع الفصول الدراسية المكتظة في مدارس مخيم الدانا الستيعاب األطفال المتأثرين باألزمة الذين وصلوا حديثا إلى المنطقة.

•

تأثر حوالي  250.000طفل في سن الدراسة باألعمال العدائية المستمرة في إدلب ،ويرجع ذلك باألساس إلى تعليق أنشطة التعليم.

االستجابة:
•

دعم أعضاء قطاع التعليم  12.018طفال ( 6.710منهم إناث) في المخيمات والمجتمعات المضيفة من خالل توفير التعليم غير الرسمي ،مثل برامج

التعلم الذاتي ،والفصول التعويضية والتعليم التعويضي في نواحي دركوش وكفر نبل ومعرة مصرين وإدلب والدانا.
•

يواصل أعضاء القطاع تنفيذ أنشطة التواصل والتوعية في الدانا وغيرها من المواقع لتسجيل األطفال المتضررين في برامج التعليم غير الرسمي في مراكز
التعلم الخاصة بهم.

•

يواصل قطاع التعليم مراقبة الوضع على أرض الواقع من خالل آلية اإلبالغ عبر اإلنترنت التابعة له.

الثغرات والقيود:
•

حتى اآلن ،استخدم النازحون  94مدرسة كأماكن إيواء بسبب األعمال العدائية المستمرة في إدلب.

•

تتواصل الهجمات على المنشآت التعليمية في شمال غرب سورية ،مما يؤدي إلى خسائر في األرواح وتدمير المرافق التعليمية .أبلغ القطاع بأن 37
مدرسة قد تضررت أو تأثرت بطرق أخرى جراء الغارات الجوية والقصف في شهر أيار/مايو في جنوب إدلب وشمال حماة.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
www.unocha.org
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•

أبلغ  11من أعضاء قطاع التعليم عن تعليق أنشطتهم التعليمية بسبب االفتقار إلى األمن واألمان ،مما أثر على حوالي  8.600طفل و 307معلما في
نواحي معرة النعمان وإحسم وأريحا وسراقب بمحافظة إدلب وقلعة المضيق في محافظة حماة.

•

في قرى خان شيخون وكفر نبل ومعرة النعمان وأريحا وجسر الشغور ،أثر إلغاء االمتحانات النهائية على  97.104طالبا في  405مدرسة .وفي محافظة
إدلب ،تأثر إجماال  400.000طالب في الصفوف من األول إلى الثاني عشر بسبب إلغاء اختباراتهم النهائية خالل الفترة من نهاية نيسان/أبريل إلى
حزيران/يونيو.

•

وتشمل األولويات الرئيسية توفير خدمات التعليم الشامل لتقديم التعليم غير الرسمي لتلبية االحتياجات التعليمية الحرجة للفتيات والفتيان ( 17-5سنة)،
بما في ذلك األطفال ذوو اإلعاقة ،خالل العطلة الصيفية ،من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس ،وقبل بدء العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر .سوف
تقتصر حزمة األنشطة المحددة األولويات على توفير مساحات تعليمية محمية لحل مشكلة مساحات التعلم التي تتعرض لضغوط تفوق طاقتها ،والكتب

المدرسية والمواد التعليمية ،ورواتب المعلمين في المخيمات والمجتمعات المضيفة .وسيساعد سد هذه الثغرة الحرجة في دعم إحالة األطفال غير الملتحقين

بالمدارس وأولئك الذين يتعرضون لخطر االنقطاع عن المدارس الرسمية.
•

تهدف األنشطة إلى تلبية االحتياجات التعليمية والنفسية واالجتماعية لنحو  37.500طفل نازح في اآلونة األخيرة و 1.600موظف تعليم خالل الستة
أشهر القادمة.

•

الهدف من ذلك هو إعادة األطفال النازحين حديثا إلى المدارس ،وتزويدهم بخدمات الدعم النفسي واالجتماعي حفاظا على رفاههم النفسي ،والتأكد من
أن المواقع التي تستقبل أكبر تدفقات سكانية يمكنها أن تستوعب طالبا إضافيين دون التأثير على جودة التعليم.

األمن الغذائي
االحتياجات:
•

تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة المنقذة للحياة لحوالي  300.000شخص نازح حديثا.

•

تلبية االحتياجات الغذائية متوسطة األجل التي تحافظ على الحياة للنازحين حديثا المستضعفين من خالل الحصص الغذائية (عينية أو قسائم أو نقدية)
لمدة تتراوح بين شهرين وثالثة أشهر ،وفي الوقت نفسه ،تقييم انعدام األمن الغذائي.

•

سد ثغرات اإلنتاج الزراعي وتوافر الغذاء.

•

دعم سبل عيش السكان المتضررين من خالل التدخالت السريعة التأثير لدعم الزراعة والثروة الحيوانية وسبل العيش.

االستجابة

• يقوم قطاع األمن الغذائي بتنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل مجموعة على شبكة اإلنترنت ،وأداة تعقب لحاالت الطوارئ على شبكة اإلنترنت،
واجتماعات مخصصة للقطاعات.

• تنفذ استجابة الخط األول من خالل توزيع حصص غذائية جاهزة لألكل ،وهي حصص غذائية جافة تتكون بشكل أساسي من األغذية المعلبة التي تكفي
أسرة مكونة من خمسة أشخاص لمدة أسبوع واحد وتكرر حسب الحاجة ،وتقديم وجبات مطبوخة ،وتوزيع المنح النقدية متعددة األغراض في حاالت

الطوارئ ،التي تتراوح بين  120و 130دوال ار لكل أسرة ،وتشمل تغطية االحتياجات الغذائية.

• منذ مطلع شهر أيار/مايو وحتى  10حزيران/يونيو ،تم توزيع ما يقرب من  40.000حصة غذائية جاهزة لألكل لخدمة حوالي  200.000نازح جديد
في سورية ،منها حوالي  27.000حصة تم توزيعها في ناحية الدانا ،التي استقبلت أكثر من  174.000شخص في شهر أيار/مايو .ويوجد أكثر من

 23.300حصة غذائية جاهزة لألكل داخل سورية وما يقرب من  13.000حصة مخزنة مسبقا في تركيا وجاهزة لإلرسال إلى سورية عبر الحدود.

وتقوم الوكالة قائدة القطاع بتجديد مخزون الحصص الغذائية الجاهزة لألكل في تركيا من خالل عقود المشتريات الحالية.

• باإلضافة إلى ذلك ،أبلغ أعضاء القطاع عن األنشطة التالية بناء على المعلومات المتوفرة على لوحة المتابعة الخاصة بأداة تعقب حاالت الطوارئ في
الفترة من  1أيار/مايو إلى  10حزيران/يونيو:
o

قام  10أعضاء بتوزيع حصص غذائية جاهزة لألكل على  19.669أسرة  91.955 /شخصا،

o

قام  4أعضاء بتوزيع وجبات الطعام المطبوخة على  11.030أسرة  36.259 /شخصا،

o

قام  10أعضاء بتوزيع سالل غذاء طارئة (لمرة واحدة) على  23.672أسرة  123.155 /شخصا،

o

قام  4أعضاء بتوزيع المنح النقدية متعددة األغراض في حاالت الطوارئ على  5.599أسرة  25.350 /شخصا.
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• فيما يتعلق بالوصول التراكمي للمستفيدين لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة منذ مطلع شهر أيار/مايو حتى اآلن ،كانت النواحي الرئيسية األربعة هي
الدانا ( 213.812شخصا) ،أريحا ( ،)120.490معرة مصرين ( ،)77.262ومعرة النعمان ( ،)48.186وكانت القرى األربعة األعلى هي أطمة

( ،)107.439وأريحا ( ،)58.853وقاح ( ،)30.154وأرمناز ( .)24.089ويقيم  ٪52من المستفيدين في المخيمات ومواقع النازحين ،و ٪48خارج
المخيمات ومواقع النازحين.
• في حزيران/يونيو ،قامت الوكالة قائدة القطاع بتوسيع نطاق تقديمها للمعونة الغذائية العامة (حصص غذائية عينية شهرية) من خالل توزيع حصص
غذائية شهرية على عدد يتراوح بين  700.000شخص و 823.000شخص ،من بينهم ما يقرب من  29.000أسرة نازحة حديثا ،معظمهم في مخيمات
الدانا .وطوال شهر حزيران/يونيو ،سيتم تقييم مدى تعرض المستفيدين للخطر ،وذلك الستهداف األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ومنحها
مساعدات غذائية عامة.

• يقوم شركاء آخرون من المنظمات غير الحكومية بتقييم األسر النازحة حديثا والتحقق منها إلدراج األسر المستضعفة في استجابة الخط الثاني بمساعدة
غذائية شهرية منتظمة (عينية أو قسائم أو نقدية).
• يبلغ الشركاء عن زيادة بنسبة  ٪20-15في أسعار المواد الغذائية في المناطق التي انتقل إليها الناس ،مثل ناحية الدانا .بناء على تقييم مبادرة ريتش
لبيانات مراقبة أسعار السوق ،فإن أسعار المكونات الغذائية لسلة إنفاق الحد األدنى في شمال غرب سورية بلغت أعلى مستوياتها خالل االثني عشر

شه ار الماضية .وتؤثر الزيادة في أسعار المواد الغذائية على إمكانية حصول النازحين المستضعفين واألسر المقيمة على الغذاء.
• تأثرت الزراعة بشدة من جراء العنف .وأفادت مصادر محلية ووسائل إعالم محلية ودولية أن أسلحة حارقة أطلقت بشكل متكرر على الحقول الزراعية.
وتضررت المزارع جراء القصف والغارات الجوية ،مما أدى إلى تدمير المحاصيل ،بما في ذلك أشجار الفاكهة والجوز ،وتلف المعدات الزراعية.

• وفقا للتقييم الذي أجرته مبادرة ريتش باستخدام القمر الصناعي ،فقد تم حرق أكثر من  18.000فدان من األراضي المزروعة في كفرزيتا وخان شيخون
وقلعة المضيق وكارناز ومحردة وصوران غرب ،وكانت النواحي الموجودة على الخطوط األمامية أكثر المناطق تضر ار .تم حرق آالف األفدنة من

المحاصيل الحيوية واألراضي الزراعية وأصبحت عديمة الفائدة ،ولم يعد المزارعون قادرين على الوصول إلى حقولهم أو رعاية محاصيلهم المتبقية خالل
موسم الحصاد ،الذي يستمر حتى منتصف حزيران/يونيو.

• إن تدمير األراضي الزراعية والزراعة له عواقب قصيرة األجل وطويلة األجل في منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على إنتاج المحاصيل لكسب الرزق .ونظ ار
لفقدان الكثير من المزارعين وأسرهم لسبل عيشهم ومزارعهم ،سيعتمد المزيد من الناس على المساعدات الغذائية .ومن المتوقع أن تؤدي األضرار التي
لحقت باألراضي والمحاصيل إلى تعطيل دورات اإلنتاج الغذائي والتسبب في نقص الغذاء في شمال غرب سورية .ومن المرجح أن يؤدي انخفاض توافر

المحاصيل الحيوية ،مثل القمح والشعير والخضروات ،إلى زيادة كبيرة في أسعار السوق ،وبالتالي إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي .وكل هذا يحدث على
المدى القصير ،ومن المتوقع استم ارره في األشهر المقبلة.
• يقوم أعضاء قطاع األمن الغذائي بتقييم الخسائر واألضرار التي لحقت بالزراعة وتقييم األثر على األمن الغذائي للسكان المتضررين في شمال غرب
سورية.
الثغرات والقيود:
•

بعد استجابة الخط األول لتلبية االحتياجات الغذائية العاجلة للنازحين حديثا في أيار/مايو ،تتمثل استراتيجية قطاع األمن الغذائي في االستجابة لالحتياجات

الغذائية متوسطة األجل ،التي تحافظ على الحياة من خالل توزيع الحصص الغذائية الشهرية بأنسب الوسائل (عينية ،أو قسائم ،أو نقدية) لمدة شهرين
إلى ثالثة أشهر أثناء تقييم نقاط الضعف لدى األسر النازحة .سيتم دعم األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي بمساعدة غذائية منتظمة وفقا
للمبادئ التوجيهية لقطاع األمن الغذائي.
•

تم اإلبالغ عن وجود ثغرات وتغطية منخفضة في المساعدات الغذائية الطارئة في مقاطعة سلقين في محافظة إدلب .وبعد وصول  16.097شخصا،
تعد سلقين ثاني أعلى النواحي من حيث استقبال النازحين في شهر أيار/مايو بعد الدانا ،ولكن لم يحصل سوى  5.197شخصا فقط (حوالي  ٪30من
النازحين) على مساعدات غذائية طارئة .كما تم تسجيل انخفاض في تغطية المساعدات في نواحي الجانودية (جسر الشغور) في محافظة إدلب ،وفي
وجربلس في شمال محافظة حلب.
عفرين والباب وأعزاز ا

•

أعرب أعضاء القطاع عن الحاجة إلى زيادة دعم توزيع الخبز للنازحين حديثا وتوزيع المواقد  /أطقم الطهي.

•

في  31أيار/مايو ،تعرض آخر مخبز صالح للعمل في قرية ترمال بمحافظة إدلب ألضرار جسيمة بسبب الغارات الجوية ،وأصبح اآلن خارج الخدمة.

•

يصطحب النازحون لوازمهم األساسية ،بما في ذلك مواشيهم ،أثناء االنتقال ،وسيخلق هذا حاجة إلى األعالف وتطعيم وعالج الحيوانات ،وتجديد

ال توجد مخابز أخرى تقدم الخبز لألشخاص الذين ما زالوا يقيمون في المنطقة.

المخزونات بهدف الوصول إلى المغذيات الدقيقة واألطعمة الغنية بالبروتين.
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الصحة
االحتياجات:

• يحتاج نظام اإلسعاف إلى تنسيق أفضل بين مديريتي الصحة في إدلب وحماة.
•

لوحظ وجود مستويات عالية من الضائقة النفسية بين النازحين الذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على االحتياجات األساسية ،مثل المأوى والغذاء

•

ينبغي اتخاذ تدابير التخفيف لمنع انتشار داء الليشمانيات بين النازحين الذين يعيشون في العراء من خالل جهد مشترك بين القطاعات.

والمياه ،خاصة أولئك الذين يعيشون في العراء.

االستجابة:
•

إجماال ،ذكرت  49منشأة صحية أنها علقت  /أوقفت الخدمات .توجد خمسة من هذه المرافق اآلن في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
وقامت  15منشأة فقط بإبالغ القطاع عن استئناف أنشطتها.

•

تستجيب ثمانية فرق متنقلة ومركزي صحة أولية (من المستوى الثاني) في سلقين وحارم وقاح في شمال إدلب للوضع الحالي.

•

وفقا لالحتياجات التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير الحالة السابق ،انتقلت خمسة مراكز رعاية صحية أولية من محافظة حماة إلى محافظة إدلب

لتقديم الخدمات للنازحين بالتنسيق مع مديرية الصحة في إدلب .وانتقلت مراكز الرعاية الصحية األولية من قسطن إلى مخيم عائدون  /سلقين ،ومن
نبض الحياة إلى إسكات ،ومن قلعة المضيق إلى باتبو ،ومن الشريعة إلى مخيم الفردان  /حارم ،ومن الحويجة إلى حزانو.
•

انتقلت خمس وحدات جراحية لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات الحالية .تم نقل هذه الوحدات الجراحية من مورك إلى معرة النعمان ،ومن كفرزيتا إلى

•

تم نقل المستودعات من حماة إلى مستودعات جديدة أكثر أمانا في شمال غرب سورية.

كفر عويد ،ومن كفر نبودة إلى خان شيخون ،ومن قلعة المضيق إلى سرمدا ،ومن الحواش إلى عقربات.

•
•

تم تدريب الفرق في مستشفيي قونيا وجسر الشغور على إدارة حاالت التعرض للمواد الكيميائية ومعدات الحماية الشخصية.

يعمل جميع شركاء قطاع الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي بشكل كامل لتقديم دعم فوري للنازحين الجدد من خالل مرافق قطاع الصحة العقلية
والدعم النفسي واالجتماعي الثابتة والمتنقلة .تم توزيع منشورات تتعلق بالضغط النفسي والقلق وتوضح موقع خدمات قطاع الصحة العقلية والدعم النفسي
واالجتماعي.

•
•

يتوفر الطب النفسي في الوقت الحالي مع مخزونات احتياطية في مستودعات شمال غرب سورية لتقديم الخدمات أثناء حالة الطوارئ الحالية.

ال تزال األنشطة في وحدة غسيل الكلى في ترمال معلقة بسبب القصف .تم نقل المرضى إلى وحدات غسيل الكلى األخرى في محافظة إدلب .واستؤنفت
أنشطة غسيل الكلى في مركز كفر نبل في  17أيار/مايو.

•

تم إخالء مركزي برنامج التحصين الموسع في حماة (قلعة المضيق والمستريحة) ومركزان آخران في حماة ونقل الفرق إلى مناطق استقر فيها معظم
النازحين ،خاصة في مخيمات أطمة.

•

اتفق أعضاء جمعية قطاع التمنيع السورية على وضع خطة طوارئ إلجالء ونقل أعضاء الفريق وسلسلة التبريد واللقاحات .وتم االتفاق على االحتفاظ
بنسخة احتياطية من بيانات التطعيم على مستوى المحافظات لتجنب فقدان البيانات.

الثغرات والقيود:

• ال تزال سالمة وأمن جميع العاملين في المجال اإلنساني هي القيود الرئيسية.
• إن التعبئة السريعة لألموال في حالة حدوث مزيد من التدهور في الوضع ستشكل تحديا لالستجابة.
• يوجد خطر اإلصابة بداء الليشمانيات ،ال سيما بين النازحين الذين يعيشون تحت األشجار.

الحماية
االحتياجات:
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
www.unocha.org

الجمهورية العربية السورية :شمال غرب سورية  -تقرير الحالة رقم 5

•

إن استمرار القصف والغارات الجوية في شمال غرب سورية ،ال سيما بسبب االستخدام العشوائي لألسلحة في المناطق
المأهولة بالمدنيين ،يعرض حياة النساء والرجال والفتيات والفتيان للخطر كل يوم .استمر ورود أنباء عن وقوع إصابات
في صفوف المدنيين ،واستمر العنف في التأثير بشكل كبير على الرفاه النفسي االجتماعي ويسبب مستويات عالية من
الصدمات .شهد األسبوع الماضي انخفاضا طفيفا في األعمال العدائية ،مما سمح لبعض العائالت النازحة بالعودة
مؤقتا إلى مجتمعاتهم المحلية لجمع ممتلكاتهم.

•

18,266

شخصا تم الوصول إليهم

لتقديم خدمات الحماية من
 28أيار/مايو إلى 10
حزيران/يونيو

تؤدي عمليات النزوح المتعددة واالفتقار إلى إمكانية الحصول على الخدمات األساسية إلى زيادة تفاقم احتياجات
األشخاص والمجتمعات ،وزيادة مخاطر الوفاة واإلصابات واإلعاقة والعنف القائم على النوع االجتماعي والصدمات النفسية ،ال سيما بين األطفال.
وتفرض عمليات النزوح اإلضافية مزيدا من الضغوط على آليات تكيف األشخاص واألسر التي كانت تواجه ضغوطا شديدة مسبقا ،األمر الذي يؤدي
إلى اتخاذ ق اررات يائسة ومحفوفة بالمخاطر تفاقم التهديدات التي تواجه الحماية ،مثل االستغالل وعمالة األطفال والزواج المبكر وارتباط األطفال بالفصائل
المسلحة.

•

يستطيع مقدمو الرعاية بالكاد رعاية أطفالهم ،مما يدل على مستويات شديدة من الضيق الذي يؤدي إلى إيذاء أطفالهم جسديا ،وفي الحاالت القصوى،

التخلي عن أطفالهم .تم تحديد عدد كبير من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ،من بينهم حالة واحدة هجرها أهلها .يحتاج األطفال غير
المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى رعاية مؤقتة آمنة ،ولكن هذه الخدمات ال تزال محدودة للغاية ،باستثناء الترتيبات المخصصة وغير المستدامة.

•

يحتاج ما يقرب من  67.500امرأة وفتاة في سن اإلنجاب إلى مستلزمات النظافة النسائية ،ولكن المخزون الحالي ال يكفي سوى لما يقدر بنحو
 ،17.000أي أن ما يقرب من  50.500امرأة وفتاة نازحة سوف تفتقر إلى إمكانية الحصول على مستلزمات النظافة النسائية .توفر مستلزمات النظافة
النسائية أدوات أساسية منقذة لحياة النساء والفتيات في سن اإلنجاب ،مثل مجموعات الفوط الصحية ،والمالبس الداخلية النسائية ،والغطاء ،ومصابيح
الجيب .يلزم توفير أموال لسد هذه الثغرة على الفور.

•

أثر االفتقار إلى الخدمات األساسية إلى جانب عمليات النزوح المتعددة تأثي ار شديدا على قدرة المجتمعات المحلية واألسر على التكيف وحماية الفئات

األضعف بينها ،بمن فيهم األطفال ،في الوقت الذي تشهد االحتياجات فيه زيادة حادة .إن االحتياجات واألولويات على أرض الواقع تفوق قدرة الشركاء.
كما أن حماية المدنيين ،وخاصة األطفال ،من الصراع تعد أولوية قصوى.

االستجابة:
•

في الفترة من  28أيار/مايو إلى  10حزيران/يونيو  ،2019قدم  9من أعضاء قطاع الحماية خدمات االستجابة الطارئة للمدنيين الذين نزحوا مؤخ ار من
شمال حماة وجنوب إدلب بسبب القتال المستمر .وقدم أعضاء القطاع  29.663خدمة في مجال الحماية للنازحين واألشخاص المتضررين في المجتمعات

المضيفة في  33قرية داخل  13ناحية في محافظة إدلب ،ووصلوا إلى  26.666شخصا ( 6.433فتاة ،و 6.039فتى ،و 3.659امرأة ،و 425رجال).
وتعد الخدمات الرئيسية التي تقدمها الجهات الفاعلة في مجال الحماية هي اإلسعافات األولية النفسية ،والدعم النفسي واالجتماعي ،وتوزيع مستلزمات
النظافة النسائية ،والتوعية بمخاطر المتفجرات.
•

وباإلضافة إلى ذلك ،يحيل أعضاء القطاع األشخاص إلى بعض الخدمات األساسية.

•

دشن قطاع الحماية تقييم الحماية السريع ،وسيتم توزيع التقرير فور وضع اللمسات النهائية عليه.

الثغرات والقيود:

• في الفترة من  28أيار/مايو إلى  10حزيران/يونيو ،أبلغ أربعة من أعضاء القطاع عن إغالق أربعة نقاط خدمة حماية ثابتة إضافية وتعليق الخدمات
بسبب النزاع النشط في ناحيتي أريحا ومعرة مصرين .وأبلغ عضوان أخران من القطاع الفرعي لحماية الطفل عن تعليق مؤقت لخدمات الحماية في
ناحيتي أريحا ومعرة مصرين بسبب األعمال العدائية المستمرة ،مما أثر بشكل مباشر على األماكن المالئمة للطفل والمساحات اآلمنة للنساء والفتيات.
وقد فقد ما يقدر بنحو  90.000شخص في هذه المناطق إمكانية الحصول على هذه الخدمات.
• منذ  29نيسان/أبريل ،أبلغ  19من أعضاء قطاع الحماية والقطاعات الفرعية عن تعليق  /إغالق البرامج بسبب تصاعد الصراع في جنوب إدلب وحلب
وحماة .إجماال ،توجد  18نقطة خدمة ثابتة تشمل مراكز مجتمعية ،ومساحات آمنة للنساء والفتيات ،وأماكن مالئمة لألطفال ،ومرافق صحية غير صالحة
للعمل في الوقت الحالي ،وقد أبلغ أربعة من أعضاء القطاع في نواحي قلعة المضيق وإحسم وحيش وكفر نبل عن تأثرهم بشكل مباشر والضرر أو
التدمير الذي لحق بمرافقهم جراء الغارات الجوية والقصف العشوائي.

• عدم وجود استجابة متعددة القطاعات يعوق تقديم خدمات الحماية .تقوم الجهات الفاعلة في مجال الحماية باإلبالغ عن التحديات التي تعوق توفير
اإلسعافات األولية النفسية والدعم النفسي واالجتماعي واإلحاالت عندما ال تكون هذه الخدمات مصحوبة بخدمات أساسية أخرى لتلبية احتياجات النازحين.
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• كما أوضح القطاع في خطة التأهب في شمال غرب سورية ،فإنه يتوقع تعطيال إضافيا لتنفيذ خدمات الحماية إذا استمرت األعمال العدائية .وحتى في
ظل القدرات والموارد الحالية الالزمة لالستجابة لحاالت الطوارئ ،فإن وتيرة الصراع وأنماط النزوح قد تجعل االستجابة المشتركة بين القطاعات محدودة
وغير كافية.
• يضيف التكثيف األخير للعنف واألعمال العدائية طبقة جديدة من التلوث بالمتفجرات .كما أن االفتقار إلى إمكانية الوصول إلجراء أعمال المسح واإلزالة
يعرض حياة النازحين للخطر .وعالوة على ذلك ،تشير التقديرات إلى أن عدد الناجين من حوادث التفجيرات الخطرة قد زاد بسبب تصعيد األعمال
العدائية ،والقدرة على توفير خدمات االستجابة الفورية محدودة.

المأوى والمواد غير الغذائية
االحتياجات:
•

ال تزال الدانا هي الناحية التي تضم أكبر عدد من النازحين الجدد .ومع استمرار زيادة عدد النازحين ،تزداد الحاجة
إلى المأوى والمواد غير الغذائية .ويواصل األعضاء اإلبالغ عن حاجة غالبية النازحين إلى المواد غير الغذائية.

92,029

شخصا تلقوا المساعدة في صورة
مواد غير غذائية

وقد استنفدت العديد من المنظمات مخزوناتها غير الغذائية وتحتاج إلى المزيد لكي تواصل االستجابة لالحتياجات.
•

تبلغ المنظمات التي تقدم المساعدة في مجال المأوى عن صعوبات في الحصول على إذن من مالكي األراضي

شخصا ستتم مساعدتهم في
األسابيع القادمة

الستخدام أراضيهم.
•

100,652

تشير أحدث التقديرات إلى أن ثلثي النازحين حديثا قد اختاروا البقاء خارج المخيمات.

االستجابة:
•

أبلغ  29من أعضاء قطاع المأوى والمواد غير الغذائية عن تنفيذ أنشطة المأوى والمواد غير الغذائية (المكتملة والمخطط لها) لالستجابة لحالة الطوارئ
المستمرة منذ مطلع شهر أيار/مايو.

•

طلب  20عضوا من أعضاء القطاع  15.462مجموعة مواد غير غذائية من مخزون الطوارئ ،وتم توفير  1.019مجموعة .وقد تلقى مجلس المراجعة
طلبات جديدة للحصول على  5.443مجموعة مواد غير غذائية في األيام القليلة الماضية ،وصدرت الموافقة على  1.723مجموعة ،وتقوم المنظمات
الطالبة بالتنسيق مع األطراف المعنية حول الخطوات التالية.

•

ساعد أعضاء القطاع مسبقا  90.029شخصا من خالل تقديم مجموعات المواد غير الغذائية ،ويخططون للوصول إلى  100.652شخصا إضافيا

بحاجة للمساعدة في األسابيع المقبلة ،وتغطي االستجابة اإلجمالية  192,681شخصا .هذا قابل للتغيير ،اعتمادا على إعادة التقييم التي تم إجراؤها في
كل موقع قبل التوزيع واستنادا إلى حركة النازحين من موقع إلى آخر.

•

بناء على تحليل الثغرات الذي أجراه قطاع المأوى والمواد غير الغذائية وتقييم االحتياجات السريع ،تمكن أعضاء القطاع من توسيع نطاق استجابتهم
واستهداف مناطق جديدة انتقل إليها النازحون حديثا .تم تقييم جميع المواقع الجغرافية تقريبا بواسطة أعضاء القطاع .وعلى الرغم من إمكانية الوصول

إلى نواحي مثل عفرين وجنداريس وأعزاز في اآلونة األخيرة ،فإن إيصال المساعدات ال يزال يشكل تحديا في هذه المناطق.
•

يقوم أحد أعضاء القطاع بشراء  5.000خيمة .وسيتم شراء  7.500مجموعة من المواد غير الغذائية في إطار مشروع تم تسريعه بدعم من التخصيص

•

خالل شهر أيار/مايو ،تمت إعادة تأهيل  310وحدات إيواء ستدعم  1.860شخصا .تزيد إعادة تأهيل المأوى من مالئمته (إصالح أو تركيب المراحيض،

القياسي األول للصندوق التركي للتمويل اإلنساني ،ونأمل أن يكون متاحا في األيام القليلة المقبلة.

ومرافق االستحمام ،واألبواب والنوافذ ،وما إلى ذلك) ،ولكنها ال تؤدي بالضرورة إلى زيادة عدد المساكن المتاحة.
الثغرات والقيود:
•

قامت عدة منظمات بتوزيع المخزون المتوفر لديها وتطلب اآلن الحصول على المواد غير الغذائية أو الخيام من مخزون الطوارئ ،ويرجع ذلك باألساس
إلى نقص التمويل.

•

اعتبا ار من  10حزيران/يونيو ،يوشك مخزون الطوارئ على النفاد ،ولم يتبق سوى  3.549مجموعة من المواد غير الغذائية و 1.548خيمة .ويتم بالفعل
النظر في بعض هذه اللوازم كطلبات معلقة تلقاها مجلس المراجعة.

•

توجد منظمات عديدة مستعدة لتنفيذ مشاريع جديدة إلصالح أو تحسين المأوى ،لكنها تفتقر إلى التمويل.
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المياه واإلصحاح والنظافة
االحتياجات:

• تتزايد احتياجات المياه واإلصحاح والنظافة باستمرار نظ ار الزدياد عدد النازحين .وتشير تقديرات قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها إلى نزوح أكثر من
 300.000شخص ،ووصول  100.000نازح على األقل إلى المخيمات ومواقع النازحين الرسمية وغير الرسمية ،فضال عن استيعاب أكثر من
 200.000شخص داخل المجتمعات المضيفة.
• يشير تقييم تقريبي لالحتياجات المعلقة إلى الحاجة إلى توفير خدمات وإمدادات المياه واإلصحاح الشاملة لما ال يقل عن  50.000نازح في المخيمات
ومواقع النازحين غير الرسمية وإلى  100.000نازح يقيمون في المجتمعات المضيفة .ويزداد الطلب على إمدادات المياه واإلصحاح ،مثل لوازم تنقية
المياه والبيدونات ومستلزمات النظافة ،بصرف النظر عن الحاجة إلى دعم خدمات إمدادات المياه واإلصحاح والحاجة المتزايدة إلدارة إمدادات المياه
قدرتهم
وخدمات الصرف الصحي .بصرف النظر عن اإلمدادات والخدمات ،توجد حاجة إلى بناء القدرات التقنية واإلدارية لشركاء القطاع من أجل تعزيز ا
على االستجابة وفقا للمعايير المتفق عليها.

االستجابة:
•

وصل ما ال يقل عن  12من أعضاء قطاع المياه واإلصحاح والنظافة إلى  180.000نازح لتقديم خدمة واحدة على األقل في مجال المياه واإلصحاح
والنظافة .ومن بين هؤالء ،يحصل نحو  75.000نازح وصلوا إلى  342مخيما وموقع نازحين غير رسمي على أحد أشكال المساعدة في مجال المياه
واإلصحاح والنظافة من خالل نقل كميات إضافية من المياه بالشاحنات ،والمراحيض الجماعية الجديدة ،وزيادة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها،
وتوفير مواد تنقية المياه ومجموعات لوازم النظافة الصحية .يلزم تحسين خدمات المياه واإلصحاح الشاملة وزيادة اإلمدادات.

•

يجري حاليا بناء  800مرحاض جديد على األقل وتركيب حوالي  60خزان مياه ذات سعة منخفضة في المخيمات ومواقع النازحين غير الرسمية التي
تستقبل أعدادا إضافية من النازحين .تلقى  105.000فقط من النازحين المقيمين داخل المجتمعات المضيفة شكال من أشكال خدمات وإمدادات المياه
واإلصحاح ،وخاصة مواد تنقية المياه والبيدونات ومستلزمات النظافة.

•

يستطيع أعضاء قطاع المياه واإلصحاح والنظافة الصحية الحصول على اللوازم الخاصة بالوكالة قائدة القطاع ،وهي موزعة على ثمانية مستودعات
تابعة للشركاء المنفذين .ويقوم العديد من أعضاء القطاع بجرد المستلزمات المتوفرة مثل مواد تنقية المياه والبيدونات ومستلزمات النظافة للوصول إلى
األشخاص الذين بحاجة ماسة للمساعدة.

•

لتحسين جودة استجابة قطاع المياه واإلصحاح والنظافة الصحية ،دشن القطاع جهودا لتطوير القدرات مع  22منظمة غير حكومية مشاركة .وأعطت
المبادرة المستمرة األولوية لجانبين رئيسيين ،هما تخطيط سالمة المياه والصرف الصحي .وكجزء من نتائج التدريب ،تقوم المنظمات غير الحكومية
المشاركة بإعداد خطط عمل لتنفيذ ما تعلموه في المواقع التي تشتد بها الحاجة في شمال غرب سورية.

الثغرات والقيود:

• دائما ما يواجه أعضاء قطاع المياه واإلصحاح التحدي المتمثل في توفير اإلمدادات والخدمات للنازحين على طرق النزوح ،بسبب االنتشار الجغرافي
الواسع والحركة المستمرة للنازحين.

•
•

يواصل أعضاء القطاع تعليق عملياتهم في عدة مواقع في شمال حماة وجنوب إدلب بسبب المخاوف األمنية.

يبحث أعضاء القطاع الذين يستجيبون للموقف عن موارد إضافية لتحسين إمدادات وخدمات المياه واإلصحاح والنظافة التي تشتد الحاجة إليها ،مثل
شراء مستلزمات النظافة ،ونقل المياه بالشاحنات ،وبناء مراحيض جديدة ،ودعم جهود جمع النفايات الصلبة والتخلص منها.

التنسيق العام
تقوم القطاعات بإطالق خطة االستعداد مع أعضائها وتنفيذ الخطة من خالل أنشطة االستجابة المحددة مسبقا قدر استطاعتها في ظل السياق المتقلب .في
 12حزيران/يونيو ،عقد فريق التنسيق بين القطاعات ،وهو المسؤول عن الجوانب التقنية لتنسيق االستجابة اإلنسانية للمساعدة عبر الحدود من تركيا ،اجتماعا
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لمناقشة حالة الطوارئ واالستجابة المستمرة .ولوحظت الحاجة إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن توافر ومواقع الخدمات اإلنسانية للنازحين
الجدد في شمال غرب سورية .وتوجد اآلن عدة خطط قيد الدراسة لتلبية هذه الحاجة وسيتم تنفيذها في األسابيع المقبلة ،مع التركيز على توفير هذه المعلومات
لمراكز التنسيق داخل سورية والتي يمكنها بعد ذلك تقديم هذه المعلومات إلى األشخاص المتضررين .وسيقوم القطاع أيضا بتجميع المعلومات حول االحتياجات
والثغرات خالل األسبوع المقبل ،والتي سيتم استخدامها للتصدي لهذه المشكالت على المدى القصير ،وإرشاد التخطيط على المدى المتوسط ،والدعوة لتوفير
موارد إضافية .اجتمع فريق االتصال اإلنساني المسؤول عن الجوانب االستراتيجية لالستجابة اإلنسانية من تركيا في  13حزيران/يونيو ،وذلك لمناقشة مجاالت

محددة يتعين التصدي لها في التنسيق واالستجابة ،مثل المعلومات الخاصة بالمتضررين والمأوى .وفي بعض المناطق ،أنشأت المنظمات غير الحكومية
مجموعات مخصصة على األرض للعمل معا وتنسيق استجابتهم بشكل أفضل .ويواجه تنسيق االستجابة تحديات بسبب ارتفاع مستويات العنف وإدارة آليات
التنسيق عن بعد.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب:
تروند ينسن ،مدير مكتب أوتشا تركيا ، +903422118601 ، jensen8@un.org ،هاتف محمول+905300419152 :

أنيت هيرنز ،نائب مدير مكتب أوتشا تركيا ، +903422118604 ،hearns@un.org ،هاتف محمول+905350219574 :
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارةwww.unocha.org | www.reliefweb.int :

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
www.unocha.org

