تركيا | سوريا :معلومات عن الوضع اإلنساني – اإلستجابة عبر الحدود
يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر/كانون األول من العام ( 2017تم إصداره بتاريخ  28شباط/فبراير )2018

لمحة عامة
شهدت بداية عام  2017انخفاضا ً ملحوظا ً في األعمال العدائية بين الحكومة السورية ( )GOSوالجماعات المسلحة غير الحكومية ( )NSAGsفي أعقاب اتفاق وقف إطالق النار الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في ديسمبر
 .2016وكن هذا االتفاق لم يدم لمدة طويلة حيث تجددت االعمال القتالية في منطقة وادي بردى خالل شهر يناير/كانون الثاني ،وكذلك في ومدينة درعا خالل شهر فبراير/شباط ،وبعد ذلك انتهى وقف إطالق النار ،وفي
مارس /آذار ،اندلعت أعمال القتال أيضا ً في الريف الشمالي من محافظة حماة بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير الحكومية مما أدى لنزوح أكثر من  52،000شخص .وشهد شهر أبريل/نيسان هجوما ً كيميائيا ً
على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب أسفر عن مقتل  87شخصاً ،وما ال يقل عن  21هجوما ً على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء البالد.
بعد انهيار اتفاقية وقف إطالق النار الذي تم االتفاق عليه في شهر ديسمبر/كانون األول 2016؛ توسطت روسيا وتركيا وإيران في اتفاقية أخرى في مايو  ،2017والتي أنشأت أربعة مناطق لخفض التصعيد في جميع أنحاء
البالد (شمال غرب سوريا ،شمال ريف حمص ،جنوب سوريا والغوطة الشرقية) .وقد نجحت االتفاقية في تخفيض األعمال العدائية في شمال غرب سوريا وفي ريف حمص الشمالي .ومع ذلك ،شهدت جنوب سوريا اشتباكات
عنيفة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز  ، 2017والتي زادت حدتها بشكل كبير إلى ان تم التوصل إلى اتفاق تهدئة آخر في يوليو/تموز  2017بين األردن والواليات المتحدة واالتحاد الروسي .وبطريقة مماثلة ،تصاعد العنف في
الغوطة الشرقية وبلغ ذروته حتى تم التوصل إلى اتفاقيتين منفصلتين إلزالة التصعيد بين جيش اإلسالم واالتحاد الروسي في يوليو/تموز  2017وفيلق الرحمن واالتحاد الروسي في أغسطس/آب .2017
مع تراجع األعمال العدائية بين قوات الحكومة السورية والمجموعات المسلحة في شمال غرب سوريا ،وقعت عدة جوالت من االقتتال الداخلي بين مجموعات مختلفة .من المالحظ حدوث الصدامات التي وقعت بين أحرار الشام
وهيئة تحرير الشام في يوليو/تموز  ،2017والتي أسفرت عن هزيمة أحرار الشام .ونتيجة لهذه الهزيمة ،سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر الرئيسي في باب الهوى .ولقد أدت هزيمة أحرار الشام في شمال غرب سوريا إلى
تغيير جذري في هياكل الحكم وإدارة الخدمات في هذه المناطق ،وفي نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017حيث تم اإلعالن عن تشكيل حكومة االنقاذ الوطني.
مع زيادة الهدوء النسبي على الخطوط األمامية في الجزء الغربي من البالد إلى حد ما ،حولت القوات السويرة الحكومية اهتمامها إلى األجزاء الخاضعة لسيطرة الدولة اإلسالمية في الجزء الشرقي من البالد .في سبتمبر/أيلول
 ، 2017قامت قوات الحكومة بخرق الحصار المفروض من قبل داعش على مدينة دير الزور ،حيث تمت محاصرة أكثر من  93،000شخص ألكثر من ثالث سنوات .وبالتوازي مع ذلك ،شنت قوات سورية الديمقراطية
هجوما ً ضد داعش في الريف الشرقي من محافظة دير الزور .كما واصلت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها ضد داعش في محافظة الرقة .وفي أكتوبر/تشرين األول  ،2017احكمت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة الكاملة
على مدينة الرقة بعد شهور من القتال الذي خلف  ٪90على األقل من المدينة في حالة خراب .ووفقا ً لمجموعة عمل إدارة وتنسيق المخيمات ،فقد تم تشريد  570،000شخص نتيجة العمليات العسكرية في محافظة الرقة ودير
الزور

إحصائيات أساسية
األشخاص المحتاجين

األشخاص المحتاجين والعمليات عبر الحدود

النازحون

1

2

 6.1مليون

 13.1مليون
يحتاج السكان في سوريا إلى المساعدات
اإلنسانية ،ومن ضمنهم  5.6مليون في حاجة
ماسة للمساعدات في مختلف القطاعات

وفق ارقام تقديرات االحتياجات اإلنسانية لعام 2018
(تشرين الثاني )2017

تشير التقديرات لوجود  2.9مليون شخصا ً في
سوريا يصنفون من المحتاجين في المناطق
الصعبة الوصول ،ومن ضمنهم 417,566
مليون في المناطق المحاصرة.

النازحون في المخيمات

374,660

معبر حدودي مفتوح "]

يوجد تزايد في أعداد النازحين منذ
كانون الثاني 2016

57%

معبر حدودي مفتوح بشكل متقطع أو محدود "]

في  375موقعا ً

معبر حدودي مغلق "]

معابر حدودية من تركيا بحسب قراري
مجلس األمن رقم 2 9 / 2 5

مخيمات النازحين في محافظات إدلب وحلب والرقة
والالذقية ودير الزور

حدود دولية
حدود المحافظة
منطقة تديرها قوات األمم المتحدة
لفض اإلشتباك

 1,2من تقرير استعراض اإلحتياجات اإلنسانية الشامل 2017
 3من مصفوفة مراقبة مواقع النازحين المتكاملة لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات لشهر أذار 2017
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المستهدف ومن تم الوصول إليهم

التمويل

(تغطي األرقام الفترة من كانون الثاني وحتى حزيران )2017

عدد األشخاص (بالمليون)

النسبة المئوية لمن تم
الوصول إليهم

عدد األشخاص المستهدفين
األفراد

3

المنهج المتكامل
لإلستجابة لسوريا

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

3.4

مليار

دوالر أمريكي مطلوب حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام

عبر الحدود

المحتاجين
للمساعدات

المستهدف

1,008,617
450,000

92%

1.01

0.45

0.41

اإلنعاش المبكر

13,800,000
5,500,000

6%

13.80

5.50

0.33

التعليم

6,100,000
4,600,000

16%

6.10

4.60

0.72

األمن الغذائي وسبل
العيش

9,000,000
9,000,000

32%

9.00

9.00

2.88

الصحة

12,800,000
12,800,000

100
%

12.80

12.80

12.75

التغذية

4,400,000
2,650,000

29%

4.40

2.65

0.77

التمويل حسب نوع التخصيص

الحماية

13,500,000
9,700,000

14%

13.50

9.70

1.35

المأوى

4,300,000
740,000

45%

4.30

0.74

0.33

آخرون
%5
منظمات دولية
%23

المواد غير الغذائية

5,800,000
4,900,000

مجموع عدد األسخاص المستهدفين حسب خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2017

قطاع إدارة وتنسيق
المخيمات

المياه واإلصحاح
والنظافة

14,900,000
14,800,000

1730.9

52%

نظام التعقب المالي  15آب من العام 2017

التمويل اإلنساني في تركيا
مليون دوالر أمريكي
تخصيص في2017

45.8

مساهمات المانحين في العام
2017

60.3

25%

5.80

4.90

1.24

30%

14.90

14.80

4.48

من ضمنها  15.7مليون

منظمات سورية
%43

أمم متحدة
%29

1,000

4,000

تحليل الوضع

المستفيدون
باآلالف

المستفيدون
باآلف

2,000
-

الحماية

من تم الوصول
إليهم

مليون دوالر أمريكي
تم تمويلها

كانون
الثاني

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

شباط

المواد غير الغذائية

آذار

نيسان

أيار

حزيران

المياه و اإلصحاح و النظافة

تموز

آب

أيلول

الصحة

تشرين
األول

تشرين
الثاني

األمن الغذائي

كانون
األول
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تركيا | سوريا :معلومات عن الوضع اإلنساني – اإلستجابة عبر الحدود
يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر/كانون األول من العام ( 2017تم إصداره بتاريخ  28شباط/فبراير )2018

أهداف خطة اإلستجابة اإلنسانية اإلستراتيجية للعام 2017
1

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

2

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

3

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

لمحة عامة عن الوضع ……………………………………………………………………………………………………………… .تتمة الصفحة االولى

وفقا ً لمعلومات اإلنسانية الواردة من قطاعات العمل اإلنساني المختلفة ( )4Wsالتي تغطي الفترة من يناير/كانون الثاني ولغاية ديسمبر/كانون األول  ،2017تم الوصول إلى  154ناحية (تم اإلبالغ عن الوصل إلى 1,349
تجمع سكاني مختلف من  9قطاعات) من تركيا .حيث تم الوصول إلى حوالي  45ناحية بشكل ثابت .حيث وصل قطاع التعليم إلى 696,428؛ كما وصلت مجموعة اإلنعاش المبكر إلى 326,015؛ وأبلغ قطاع األمن
الغذائي وسبل المعيشة عن  2مليون شخص كمعدل وصول شهري؛ كما قدم قطاع الصحة  10,622,647إجراء طبي؛ كما تم تقديم المواد غير الغذائية إلى  1,374,176وخدمات المأوى إلى 333,003؛ وفي مجال
التغذية تم تقديم المساعدات إلى 702,532؛ وتم تقديم خدمات الحماية إلى  581,718ووصل قطاع المياه والصرف الصحي إلى  1.2مليون شخص كمتوسط شهري .قد كان أعلى عدد من المستفيدين الذين تم الوصول
إليهم في محافظتي إدلب وحلب.
وخالل نفس الفترة ،سلمت األمم المتحدة  4، 5شاحنة محملة بالمساعدات اإلنسانية باستخدام معابر باب الهوى وباب السالم الحدودية ( ٪80عبر باب الهوى) .وشملت المساعدات التي شُحنت إمدادات صحية لـ 4.1
مليون شخص (بما في ذلك لقاحات شلل األطفال لـ  1.02مليون طفل دون سن الخامسة و 54,618طفل دون عام واحد ولقاح ( )DTP3الروتيني)؛ وتم وصول المساعدة الغذائية ألكثر من  828,000شخص
( 566,200في المتوسط الشهري) ؛ والمواد غير الغذائية والمأوى لـ  1.03مليون شخص؛ إمدادات المياه والصرف الصحي لنحو  432,000شخص؛ والمواد الغذائية لـ 271,000؛ والمواد التعليمية لعدد 369,000
شخص في  3محافظات (إدلب وحلب وحماة) .أكبر عدد من المستفيدين تم الوصول إليهم في إدلب وحلب .منذ يناير/كانون الثاني ولغاية ديسمبر/كانون األول  ،2017قام الهالل األحمر التركي ( )TRCبتيسير عبور
 6,266شاحنة محملة باإلمدادات اإلنسانية من  41منظمة غير حكومية دولية و 165منظمة غير حكومية محلية /جهات فاعلة أخرى ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التركية والسورية ،بقيمة إجمالية قدرها 117
مليون دوالر أمريكي باستخدام ستة معابر حدودية على طول الحدود التركية السورية .التوزيع القطاعي للمساعدة التي تم تسليمها عبر الهالل األحمر التركي هو ٪62 :الغذاء ٪27 ،المأوى/المواد غير الغذائية ٪7 ،الصحة
و ٪4مياه واصحاح ونظافة.
منذ يناير/كانون الثاني  ، 2017أبلغت قطاعات التعليم؛ التعافي المبكر؛ األمن الغذائي وسبل المعيشة؛ المأوى والمواد الغذائية؛ والحماية تقديم المساعدة عبر الحدود إلى ما يقرب من  2.5مليون سوري في شكل مبالغ نقدية
وقسائم شرائية .مقسمة كما يلي ٪23على قسائم نقدية و .٪77وصلت مجموعة التعافي المبكر ألكثر من  100,000مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر عبر الدعم النقدي .كما تشكل المساعدات النقدية والقسائم الشرائية ما
يقرب من  ٪17من إجمالي استجابة قطاع األمن الغذائي وسبل المعيشة مقدمة ألكثر من  1.5مليون شخص .كما أبلغ قطاع المأوى/المواد غير الغذائية عن مساعدة  230,000شخصا ً عبر األنشطة النقدية والقسائم
الشرائية ،والتي شكلت حوالي  ٪15من مجمل استجابت القطاع.

قطاع إدارة وتنسيق المخيمات
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

1.01

.45

مليون

0.41

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات
عبر الحدود من تركيا

92%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تعتبر األولوية األولى لقطاع إدارة وتنسيق المخيمات ضمان استمرار أنشطة الحفاظ على الحياة بطريقة منسقة لتقدم الخدمات ألكبر عدد ممكن من السكان في مواقع تواجد النازحين بنا ًء على احتياجاتهم .ستضمن فريق إدارة وتنسيق المخيمات أن مبدأ عدم إلحاق الضرر يتم
تطبيقه في جميع خطوات تنسيق االستجابة وأن المخيمات ليست مواقع لجذب األشخاص .كما تعمل على تعزيز وجود هياكل إدارية أكثر قابلية للمحاسبة داخل مواقع النازحين وضمان مشاركة مختلف شرائح المجتمع في عمليات صنع القرار ،وكذلك العمل لضمان االستخدام
األكثر فعالية للموارد الشحيحة ،وتحسين الظروف في مواقع تواجد النازحين هي األولوية الثانية لهذا القطاع .األولوية الثالثة هي مساعدة األشخاص النازحين داخليا ً في إعادة بناء أصولهم المادية والمالية من خالل سبل العيش ودعم التكيف ،مما يمكنهم من إيجاد حلول أخرى
أفضل.

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

450,000

413,944
92%

8%

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

عدد النازحين الذين تم تحديدهم في ظل نزوح مفاجئ

اإلحتياجات

اإلستجابة

ازداد عدد النازحين في مواقع النزوح المسجلين في قاعدة بيانات قطاع
إدارة وتنسيق المخيمات بنسبة  ٪11خاصة في إدلب خالل عام .2017
وقد تم إنشاء  46موقعا ً جديدا ً للنازحين داخليا ً تستضيف  2 ،882نازحا ً
في إدلب وحلب ،باإلضافة إلى مركزين جديدين لالستقبال في إدلب وحلب.
في الربع الثاني من عام  ،2017تم إفراغ  6من هذه المواقع الجديدة بسبب
انعدام األمن .يعتمد األشخاص النازحون داخليا ً الذين يعيشون في مواقع
النزوح على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية .بسبب نقص
التمويل فأن معظم متطلبات فصل الشتاء ال يمكن تلبيتها في المخيمات من
قبل أعضاء مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات؛ ومن بين أنشطة فصل الشتاء
التي تم لم تصل نسبة تلبية االحتياجات فيها لـ  %50نذكر على سبيل المثال
عوازل الخيام ،واستبدال الخيام ،واستجابة الوقود ،وتوفير أجهزة التسخين،
وتوزيع المالبس الشتوية ،ومجموعات المواد غير الغذائية.

اعتباراً من ديسمبر  ،2017أبلغت المجموعة عن وجود  374، 0ناز ًحا
يعيشون في  375موقعا ً للنزوح في شمال سوريا .في عام  ،2017تمكن
أعضاء المجموعة من تغطية احتياجات المياه بنسبة  ،٪92وإزالة النفايات
بنسبة  ،٪90والصرف الصحي بنسبة  ،٪89والمأوى بنسبة ،٪85
واالحتياجات الغذائية بنسبة  ،٪80واحتياجات المواد غير الغذائية  .٪73تقوم
المجموعة أيضا ً بتنسيق جهود تتبع حركات النزوح في شمال سوريا .وقد شهد
العام  2017العديد من عمليات التهجير القسري باإلضافة إلى حمالت نزوح
ضخمة جداً ،حيث استقبلت مراكز االستقبال المؤقت لقطاع إدارة وتنسيق
المخيمات في إدلب وحلب  33,233نازحاً جديداً .تم تجريب أداة جديدة لجمع
البيانات ( )ISMI 2.0في تشرين الثاني/نوفمبر وتم إطالقها رسميا ً لجميع
أعضاء المجموعة في ديسمبر  .2017ولغاية كانون األول/ديسمبر ،2017
قامت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات بتتبع  ، 08،074نزوحا ً فريداً في
 ،24مجتمعا ً في سبع محافظات في سوريا منذ عام .2017

2,875,345

1,608,074
56%

44%

حركات نزوح تم تتبعها

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

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

15%

85%
85%

من تم الوصول إليهم

15%

األفراد المستهدفين (على األقل)
على مستوى كل سوريا

يتم جمع بيانات المخيمات من أعضاء المجموعة الذين يقدمون الخدمات في
مخيمات النازحين داخلياً بينما يتم توفير بيانات النازحين من قبل جميع الجهات
الفاعلة في المجال اإلنساني التي تعمل عبر الحدود .يقوم القطاع بمقاطعة
المعلومات للتأكد من صحتها .لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع:
، hayo@unhcr.org،awadm@unhcr.org
 zanazzi@unhcr.orgو ergul@unhcr.org
للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات

الثغرات

الخطة/التوقعات

في عام  ،2017ووفقا ً للمصفوفة المتكاملة لمراقبة االحتياجات في مواقع
النزوح التي يديرها قطاع إدارة وتنسيق المخيمات ،فإن الثغرات
(االحتياجات) المنقذة لألرواح في مختلف القطاعات هي كما يلي٪27 :
مواد غير غذائية ٪20 ،غذاء ٪15 ،مأوى ٪11 ،صرف صحي٪10 ،
إزالة نفايات و ٪8ماء .وعالوة على ذلك ،لعبت مراكز العبور/االستقبال
التابعة لمجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات في إدلب وحلب دوراً هاما ً
في تقديم مساعدة كريمة وخاضعة للمساءلة للنازحين األكثر ضعفا ً بعد
عمليات النزوح الهائلة في عام  .2017وتجاوز مراكز االستقبال هذه
طاقتها وتواجه تحديات في توفير الغذاء بما أن العديد من المانحين يبرمجون
تمويلهم للوافدين الجدد لمدة شهر واحد فقط ولكن غالبا ً ما يتجاوز النازحون
داخليا ً مدة شهر واحد .بسبب عدم وجود مساحة ،ال تستطيع المخيمات
الموجودة في إدلب استضافة أي نازحين إضافيين.

إنشاء مخيم منظم في إدلب هو في طور المناقصة لبدء البناء .سيضم المخيم
قدرة استضافة قدرها  5000نازح ،وسيوفر للنازحين خدمات الحماية
والمساعدة متعددة القطاعات خالل عمليات النزوح القصيرة .وسيتم االنتهاء من
إعادة تأهيل أحد مراكز االستقبال في أعزاز في أوائل عام  .2018وتنظر
المجموعة من خالل أعضاء اللجنة إلى إنشاء معسكرات إضافية مخطط لها
لضمان حصول األشخاص على مأوى وحماية كريمين .من خالل صندوق
االحتياطي  ،THFستقوم مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات بشراء 2،000
خيمة لمخزون الطوارئ ،والتي ستكون متاحة ألعضاء القطاع لتوسيع مواقع
النازحين لالستجابة لحركات النزوح المستمر .وسيعمل أعضاء القطاع علﯽ
رفع استجابتهم الستضافة ما يقرب من  9،000نازحاً في مواقع مختلفة منها
 7،000قد تم تجهيزها.
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التعليم
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

6.10

4.60

مليون

0.72

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود من تركيا

16%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تتمثل األولويات الرئيسية لمجموعة التعليم في دعم تنسيق االستجابة في مجال التعليمي وتنفيذ البرامج التعليمية في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية ،والمناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة عسكريا بهدف زيادة
الوصول وتحسين الجودة وتعزيز النظام .مع االجتماعات العامة واجتماعات التخطيط للطوارئ والمجموعات العاملة ،تعمل المجموعة على تشجيع تبادل المعلومات والخبرات واألدوات والممارسات .تستمر المجموعة في دعم الطلبات الخاصة
المقدمة من األعضاء من أجل تعزيز االستجابة لتكون أكثر سرعة وقابلية للمراقبة.

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

1,266,399

41,997
3%

97%
األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

اإلحتياجات

اإلستجابة

إن الوصول إلى بيئة تعلم آمنة ومحمية عالية الجودة ما زال يمثل األولوية
الرئيسية للمجموعة .ومع زيادة حركات النزوح نحو الشمال ،ال سيما من
المناطق المحاصرة ،باتت هناك حاجة متزايدة لتوسيع نطاق برامج التعلم
السريع .لذلك يجب إنشاء مساحات جديدة للتعلم المؤقت ،وتحتاج المدارس
الحالية إلى إعادة تأهيل لتحسين القدرة االستيعابية في المناطق التي تتدفق
اليها حمالت النزوح .هناك حاجة ماسة إلى اإلمدادات المدرسية ومواد
التدريس والتعلم واألثاث المدرسي إلقامة هذه األماكن ،إلى جانب الحاجة
إلى توظيف مدرسين جدد ألن معظم المدارس ستحتاج إما إلى العمل بنظام
الفترتين أو إقامة فصول دراسية جديدة .يتم تعليق العمل في العديد من
المدارس بسبب استمرار النزاع مما يؤدي لمنع وصول األطفال إلى التعليم
وتعطيل العملية التعليمية.

بحلول نهاية عام  ،2017ﮐان قطاع التعليم يضم  128عضواً ،وهناك 94
منهم ينفذون أنشطة التعليم إما بشﮐل مباشر أو من خالل شريك منفذ في 11
محافظة مع مالحظة تركز المساعدات في المقام األول في إدلب وحلب .وتشمل
األنشطة الرئيسية توفير الصيانة وتكاليف التشغيل للمدارس وإعادة التأهيل
وتوفير التعليم غير الرسمي ،باإلضافة إلى اللوازم المدرسية وحوافز المعلمين.

عدد األطفال ممن يستلمون المستلزمات المدرسية

1,736,935

43,793
3%

97%

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

عدد المعلمين والكادر التعليمي ممن يتلقون الحوافز المالية

6,016

الثغرات

الخطة/التوقعات

تتزايد الحاجة إلى إعادة تأهيل المرافق التعليمية وبرامج التعلم السريع .هذا
مع مالحظة أن الفجوة األكثر حرجا ً في قطاع التعليم هي في المناطق التي
خارج سيطرة الحكومة .تستمر تكاليف توفير أنشطة التعليم في المناطق
المحاصرة في الزيادة .نقص اإلمدادات يقوض جودة التعليم .كما أصبح
وصول المساعدات اإلنسانية في بعض المناطق مقيداً بشكل متزايد.

يواصل أعضاء مجموعة التعليم توفير تعليم مالئم وجيد لألطفال والشباب في
بيئة عمل صعبة للغاية .ومن المتوقع أن تﮐون هناك زيادة في االستجابة حيث
ترتفع حرﮐة النازحين ،خاصة في التعليم غير الرسمي ،وإعادة التأهيل ،ودفع
حوافز المعلمين وتدريبهم.

4,786
126%

النسبة المستهدفة

من تم الوصول إليهم

من المرافق الصحية

تغطي البيانات الواردة في هذا التقرير المدة من كانون الثاني/يناير ولغاية كانون األول /ديسمبر  2017من شركاء تركيا العاملين عبر الحدود فقط .لمزيد من
المعلومات ،يرجى االتصال بـ ayse.kocak@savethechildren.org :أو mdmunk@unicef.org

األمن الغذائي وسبل العيش
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

9.00

9.00

مليون

2.88

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود من تركيا

32%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تتعامل أولويات قطاع األمن الغذائي وسبل المعيشة مع االحتياجات الماسة لألشخاص المحتاجين في سوريا من خالل زيادة إمكانية الوصول إلى الغذاء إلى المحتاجين وتوفير سبل العيش والمساعدة الزراعية بما في ذلك دعم الثروة الحيوانية .كما
كثف أعضاء مجموعة قطاع األمن الغذائي وسبل المعيشة استجابتهم للنازحين بسبب تزايد حمالت النزوح في شمال سوريا.

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

9,000,000

2,883,621
32%

68%

اإلحتياجات

اإلستجابة

على مستوى سوريا ،يستهدف قطاع األمن الغذائي وسبل المعيشة مليوني
شخص (متوقع في  )HNO 2017بحصص غذائية طارئة و 8ماليين
شخص من خالل الدعم الشهري االساسي ،والذي يضمن بحد أدنى ، 00
سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم ،من خالل العديد من الطرق
المختلفة .عالوة علﯽ ذلك ،تستهدف المجموعةتقديم المساعدات لـ 5.1
مليون شخص في مجال سبل ﮐسب العيش والزراعة لدعم التكيف ،وتقليل
االعتماد علﯽ المساعدات اإلنسانية وتعزيز االقتصادات المحلية في مختلف
مراحله.

منذ شهر كانون الثاني/يناير  ،2017وصل أعضاء قطاع األمن الغذائي وسبل
المعيشة كمعدل وسطي إلى  ، 27،593شخص بسلسل غذائية ،كما تم
الوصول بشكل تراكمي إلى  2،883, 2من خالل الحصص الغذائية
الطارئة ،كما حصل وسطيا ً  93 ،023شخص علﯽ دعم الخبز أو الدقيق .هذا
وقد وصلت أعضاء قطاع األمن الغذائي وسبل المعيشة إلى ما مجموعه
 902،837مستفيدًا من أنشطة الزراعة وسبل المعيشة منذ كانون الثاني/يناير
 .2017وقد تركزت المساعدات من الشركاء عبر الحدود بشكل أساسي في
محافظات إدلب وحلب وحماة ،كما تم اإلبالغ عن األنشطة في محافظات الرقة
ودمشق ودرعا وحمص والالذقية وريف دمشق .تم تنفيذ هذه االستجابة من قبل
 50شريكا ً وسطيا ً يعملون عبر الحدود.

الثغرات

الخطة/التوقعات

بسبب تزايد حدة الصراع ،يبقى الوصول اإلنساني هو التحدي الرئيسي .ال
تزال العديد من المناطق التي يتواجد بها النازحون غير قابلة للوصول من
قبل الشركاء في قطاع األمن الغذائي وسبل المعيشة الذين يعملون عبر
الحدود مما يؤدي إلى نقص في االستجابة او تاخرها في جنوب إدلب
وغيرها من المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها مثل الغوطة
الشرقية .هناك خطر من استنفاد إضافي لموارد كسب الرزق للنازحين
وكذلك للمجتمعات المضيفة.

بالنسبة لتوقعات شهر فبراير ،يخطط أعضاء قطاع األمن الغذائي وسبل
المعيشة للوصول إلى  08،345شخصا ً من خالل توزيع السالل الغذائية،
و 838،058شخصا ً عبر دعم الدقيق/الخبز ،و 07،470شخصا ً عبر دعم
سبل العيش .وستستمر استجابة النازحين الجارية مع الحصص الغذائية الطارئة
بدعم من صندوق التمويل اإلنساني ( )HFأو عبر التمويالت من خارج
الصندوق.

األفراد المستهدفين
على مستوى كل سوريا

من تم الوصول إليهم
عدد األشخاص الذين يستلمون المساعدات الغذائية بطرق مختلفة

1,127,593
14%

8,000,000
86%

األفراد المستهدفين
من تم الوصول إليهم
على مستوى كل سوريا
عدد األشخاص الذين يستلمون وسائل سبل العيش والزراعة (على مستوى األسرة)
)أو على مستوى الشريحى المستهدفة

902,837
43%

2,100,000
57%

األفراد المستهدفين
من تم الوصول إليهم
ديسمبر  2017ووفقاً لما أبلغ عنه ما يقرب من  50عضو ًا عبر الحدود من قطاع األمن الغذائي وسبل المعيشة .لمزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بـinfo.syria@fscluster.org :
كانونكلاألول/
ولغاية
سوريا
مستوى
يغطي التقرير االستجابة التي تمت خالل الفترة الممتدة من كانون الثاني/ينايرعلى
للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات
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الصحة
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

12.80

12.80

مليون

12.75

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود من تركيا

100%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
األولويات الرئيسية لقطاع الصحة هي )1 :زيادة الوصول إلى الرعاية الصحية األولية والثانوية وتحسين أنظمة اإلحالة  )2إعادة تأهيل المرافق الصحية  )3تعزيز الرعاية الشاملة لألذيات وتحسين خدمات إعادة التأهيل  )4تعزيز التطعيم الروتيني
وأنشطة التحصين التكميلية  )5توسيع نطاق الصحة النفسية الرعاية الصحية النفسية  )6دعم برامج الوقاية الصحية والترويج لها  )7الحفاظ على أنظمة مراقبة األمراض وتوسيعها  )8الترويج للقضايا المشتركة في البرامج الصحية والخدمات.

المؤشرات األساسية
عدد اإلجراءات الطبية

0

12,749,286
0%

الهدف

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

اإلحتياجات

اإلستجابة

وتتمثل االحتياجات الرئيسية في )1 :ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية
بسبب تعليق العمل في المرافق العاملة ونقص العاملين الصحيين واألدوية
واإلمدادات الطبية  )2الصحة اإلنجابية  ،وخاصة مضاعفات الحمل
والوالدة المأمونة والرعاية الحادة للمواليد  )3توسيع خدمات التطعيم
الروتينية  )4الدعم التشغيلي لتشغيل المستشفيات ومراكز الصدمات )5
الدعم التشغيلي للحفاظ على أنظمة اإلسعاف  )6حماية الرعاية الصحية
وسالمة العاملين في مجال الرعاية الصحية  )7خطر تفشي األمراض
المرتبطة بالمياه غير المأمونة ،وضعف الصرف الصحي والنظافة،
االكتظاظ ونقص التطعيمات  )8الصحة والرعاية النفسية.

استمر الشركاء الصحيون في تقديم خدمات صحية عالية الجودة .وقدمت
 1,220,970استشارة خارجية ،و 122,431والدة بمساعدة القابالت
الماهرات ،وعولجت  130,983أذية ناتجة عن االعمال الحربية ،وتم إحالة
أكثر من  170,000حالة للرعاية المتخصصة .قامت المجموعة الصحية بدعم
أنشطة بناء قدرات الشركاء الصحيين وتدريب أكثر من  2,600موظف
صحي .وتم تشغيل أكثر من  50مركزاً للتحصين الروتيني في إدلب وحلب
وحماة وحمص خالل العام .بلغ عدد األطفال الذين تم تطعيمهم ضد مرض
السل  ،77,357والحصبة والنكاف  103,415وحوالي  24,025امرأة تلقت
لقاحات ضد مرض الكزاز.

عدد حاالت اإلصابات الذين تمت مساعدتهم

309,265

130,983
42%

58%

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

النسبة المئوية للمرافق التي ترفع تقارير تحقق أسبوعية

97%

الثغرات

الخطة/التوقعات

تواجه مجموعة الصحة تحديات هائلة للحفاظ على جودة الرعاية الصحية
األولية والثانوية بسبب الموارد المحدودة .توجد نقص كبير في توافر
األدوية واإلمدادات الطبية (خاصة أدوية التخدير ،والمستهلكات العظمية،
وأدوية العناية المركزة ،ومستهلكات بنك الدم) ،والموارد البشرية ،والموارد
الالزمة لدعم العمليات الصحية.

طورت مجموعة الصحة خطة طوارئ لشمال غرب سوريا تهدف إلى
االستجابة لالحتياجات الصحية للنازحين القادمين إلى هذه المناطق وبشكل
رئيسي إلى إدلب .سيستمر تطوير قدرات القوى العاملة الصحية ،مع التركيز
على الرعاية الصحية األولية والصحة اإلنجابية وصحة األطفال وحاالت
الطوارئ والرعاية المتعلقة بالصدمات .وسيتم تعزيز التطعيم الروتيني عن
طريق توسيع مراكز التحصين ،وسيتم تخصيص األدوية واللوازم الكافية .كما
أعطت المجموعة الصحية األولوية للتدخالت الصحية في الغوطة الشرقية.

90%
3%

97%

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

تغطي البيانات الفترة ما بين كانون الثاني/يناير ولغاية كانون األول/ديسمبر  .2017لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ  tanolij@who.orgو -aalomar@sams
 usa.netو/أو )Elameinm@who.int (IM

التغذية
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

4.40

2.65

مليون

0.77

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود من تركيا

29%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تشمل أولويات قطاع التغذية توفير االستجابة في الوقت المناسب لعمليات النزوح الجديدة للمناطق التي يمكن الوصول إليها في شمال سوريا .حيث أنشأ الشركاء في قطاع التغذية نظام مراقبة تغذوية في  9منشآت تغطي  10تجمعات سكانية في
الغوطة الشرقية .وقد تم في هذه المواقع فحص حوالي  1,950طفل حول سوء التغذية الحاد باستخدام قياس محيط منتصف الذراع ( .)MUACقام قطاع التغذية في غازي عنتاب بالتعاون مع منظمة  PACبعقد تدريب ( )CMAMلـ  17منظمة
غير حكومية .قام قطاع التغذية بالتعاون مع قطاع التغذية على مستوى العالم بتدريب  21مشاركا ً من  17منظمة غير حكومية كجزء من تعزيز القدرة المحلية للتنسيق .أجرى القطاع بالتعاون مع  PACو SDIتدريبا ً عن بعد للرعاية الداخلية
للمرضى ()CMAMلـ  31مشارك.

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

542,386
23%

2,361,603
77%

المستهدف (األفراد)

من تم الوصول إليهم

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

220,680
25%

900,000
75%

المستهدف (األفراد)

من تم الوصول إليهم

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

18,922
24%

من تم الوصول إليهم

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

اإلحتياجات

اإلستجابة

لدى قطاع التغذية ثغرة تمويلية حرجة سيكون لها تأثير على سير العمليات،
واستدامة وتوسيع نطاق التدخالت .حيث كشف تحليل الثغرات الذي أجراه
قطاع التغذية أن هناك ثغرات حرجة في الخدمات .حيث أن ما يقرب من
 50٪من التجمعات السكانية في إدلب ال تتلقى استجابة تغذوية فعالة في
الوقت المناسب لتلبية متطلباتهم بشكل مالئم .وهناك حاجة لتوسيع نطاق
تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ ،للحفاظ على المستوى
المنخفض لسوء التغذية الحاد ومنع اآلثار الطويلة األجل لسوء التغذية
ونقص المغذيات الدقيقة.

من كانون الثاني/يناير ولغاية كانون األول/ديسمبر  ،2017قام القطاع بفحص 542,386
( 92٪من الشريحة المستهدفة) طفالً تحت سن الخامسة امرأة حامل ومرضعة .وقدم
المشورة كذلك لـ  220، 80امرأة حامل ومرضعة حول تغذية الرضع واألطفال واليافعين؛
وشخص القطاع ما مجموعه  3,522طفالً مصابا ً بسوء التغذية الحاد الذين تتراوح
أعمارهم بين  59 0شهراً ،و 13,666طفالً مصابا ً بسوء تغذية معتدل تتراوح أعمارهم
بين  6و 59شهراً و 1,652امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد وتم
ادراجهم ضمن البرامج العالجية .تم العمل على عالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية
الحاد والمعتدل في  94من أصل  425تجمع سكاني مستهدف .تلقى ما مجموعه 30,442
طفالً دون سن الخامسة و 33,828امرأة حامل ومرضعة مكمالت غذائية دقيقة
و.LNS/HEB

الثغرات

الخطة/التوقعات

أجرى قطاع التغذية تحليالً للثغرات أظهر أن خدمات التغذية متوفرة فقط
في  425تجمع سكاني من أصل ( 1,015في  80ناحية موزعة على 7
محافظات في شمال سوريا) .في إدلب يتم الوصول إلى  ٪46فقط (236
من إجمالي  )516من التجمعات السكانية عن طريق خدمات التغذية.
باإلضافة إلى ذلك ،حدد قطاع التغذية مجاالت التدخالت ذات األولوية،
والتي تحتاج إلى معالجة ،وذلك باستخدام مؤشرات متعددة القطاعات .أدى
نقص التمويل إلى إعاقة توسيع خدمات التغذية لتشمل عدد أكبر من
التجمعات السكانية.

وتشمل أولويات قطاع التغذية توفير االستجابة في الوقت المناسب للنازحين الجديد في
المناطق التي يمكن الوصول إليها في شمال سوريا .من خالل نشر فرق االستجابة السريعة،
سيقدم القطاع خدمات متكاملة حاسمة إلنقاذ الحياة والخدمات الوقائية .كما سيستمر القطاع
في رصد حالة سوء التغذية من خالل نظام مراقبة التغذية المعمول بها وتحديد المناطق التي
تشهد زيادة في معدالت الحاالت .وتقديم االستجابة في الوقت المناسب .سيقوم القطاع بإجراء
مسح ( )SMARTفي جرابلس ومينبج والرقة وتل أبيض.

80,289
76%

المستهدف (األفراد)

يرجى مالحظة أن البيانات المقدمة في هذا التقرير تغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير ولغاية كانون األول/ديسمبر  .2017لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
(/)Mona Mamanالمنسق المشارك للقطاع عبر البريد االلكترونيnutritiom@pac-turkey.org :

تم إنشاؤه بتاريخ  28شباط/فبراير 2018
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المأوى والمواد غير الغذائية
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

0.74
 4.90مليون

4.30
 5.80مليون
مليون

0.33
 1.24مليون
مليون

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود من تركيا

45%
25%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع

تتمثل أولﻮيات الﻤأوى/المواد غﻴﺮ الغﺬائﻴة في 1 ):تقﻴﻴﻢ وتقديم المساعدات المنقذة لالرواح والتي تساعد في الحفاظ على الحياة لألشخاص االكثر استضعافا ً في مجال الﻤأوى والمواد غﻴﺮ الغﺬائﻴة )2 .توجيه البرامج نحو حلول مستدامة تعمل على دعم
التكيف )3 .تطوير القطاع من حيث االستراتيجيات والمعايير والمبادئ التوجيهية المشتركة )4 .تعزيز تنسيق االستجابة للطوارئ والقدرات واالستراتيجيات بين مختلف القطاعات )5 .إعطاء األولوية لدعم المواد غير الغذائية للنازحين الوافدين حديثا ً
 )6إصدار الكتيب االرشادي لتوزع المهام لـ( )HLP) 7تطوير الكتيب االرشادي لتأهيل المالجئ وتحديث معايير المواد غير الغذائية ومحتوى المواد الموجودة )8 .ضمان دعم احتياجات فصل الشتاء.

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

4,907,000

774,644
84%

16%

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

اإلحتياجات

اإلستجابة

بينما انخفضت عمليات اإلخالء من المناطق المحاصرة خالل هذا الربع،
استمر النزوح داخل الرقة وإدلب وكذلك من الرقة وحماه وحمص وعرسال
ودير الزور .كانت األولوية للمجموعة هي ضمان توفير سلة الواصلين
حديثا ً لجميع النازحين الجدد على المدى المتوسط والطويل .باإلضافة إلى
ذلك ،مازال المسكن حاجة ماسة ،لذلك  ،استمرت المجموعة في العمل على
زيادة دعم المأوى من خالل زيادة أنشطة إعادة تأهيل المالجئ .وقد تم
وضع خطط محددة لالستجابة لحاالت الطوارئ في الغوطة الشرقية
ولحاالت الطوارئ في إدلب التي بدأت في منتصف كانون األول/ديسمبر.

خالل الفترة الممتدة من كانون الثاني /يناير ولغاية كانون األول/ديسمبر
 ،2017تم الوصول إلى ما مجموعه  550,898( 1,707,178في  )Q4من
خالل مساعدات المأوى والمواد غير الغذائية .وشملت مبادرات المأوى
إصالح/إعادة تأهيل المساكن على نحو مستدام ،وإعادة تأهيل مالجئ الطوارئ،
وتوفير المساعدة في مجال المأوى الموسمي وحلول السكن االنتقالي .وكانت
المناطق ذات أعلى تغطية هي :حاريم (إدلب) ،وعزاز (حلب) ،وجبل سمعان
(حلب) ،والمعرة (إدلب) وإدلب (إدلب).

عدد األشخاص الذين تمت تلبية احتياجاتهم الطارئة في مجال المأوى

279,000

103,891
37%

63%

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم بحلول دائمة في مجال المأوى

170,000

48,159
72%

28%

ال يزال الوصول اإلنساني هو العقبة الرئيسية لتدخالت القطاع .وفي حين
أن هناك ثغرات في المواد غير الغذائية ،ولكن تبقى قضايا المسكن هي
الثغرة األكبر .وقد تم استنفاذ قدرة المأوى الخاصة بإدلب لبعض الوقت ،كما
أدت أحدث عمليات النزوح من إدلب وجنوب حلب إلى تدهور ظروف
المأوى .كما زاد التدخل من الجماعات المسلحة خالل هذا الربع .وظل
النظر في قضايا ( )HLPفي أنشطة المأوى هو الثغرة الرئيسية خالل هذا
الربع.

يعمل القطاع بالتعاون مع جميع مكاتب التنسيق على مستوى سوريا لاللتفاف
حول معوقات الوصول اإلنساني .ستركز قطاع المأوى والمواد غير الغذائية
على سد الثغرات في الشتاء القادم .لهذا الغرض ،تم تطوير خطة تعتمد على
تحديد المناطق ذات األولوية وفقا ً لتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة
لتعتبر هي المناطق ذات شدة االحتياج األعلى .وتقدر تكلفة تجهيزات الشتاء
المستهدفة بأكثر من  55مليون دوالر أمريكي تغطي أكثر من 800,000
شخص .تم تأكيد  ٪30فقط من الخطة الشتوية .عملت قطاع المأوى والمواد
غير الغذائية أيضا ً على إعداد استجابة طوارئ عاجلة لحالة الطوارئ في
محافظة إدلب.

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

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

الثغرات

الخطة/التوقعات

على مستوى كل سوريا

المياه واإلصحاح والنظافة
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

14.90

14.80

مليون

4.48

مليون

مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود من تركيا

30%
النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
تتمثل أولويات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في حاالت الطوارئ لﮐل من النازحين الحاليين والجدد ،وإعادة تأهيل البنية التحتية والحفاظ عليها في المواقع االستراتيجية ،ومواصلة
الخدمات األساسية للنازحين في المخيمات الحدودية ،وتقليل المخاطر المتعلقة باألمراض المنقولة بالمياه.

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

8,937,582

2,751,078
31%

69%

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

اإلحتياجات

اإلستجابة

وتشمل االحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية توفير
الخدمات الطارئة المنقذة لالرواح للنازحين الجدد في شمال وغرب محافظة
حلب ،ومحافظة إدلب؛ تقديم دعم المياه والصرف الصحي للنازحين بسبب
زيادة عدد العمليات العدائية وتزايد النزاع؛ وإعادة تأهيل شبكات الصرف
الصحي ،خاصة تلك التي تسبب التلوث لشبكة المياه .توسيع نطاق خدمات
المياه والصرف الصحي واستجابات الطوارئ للنازحين من حماة وجنوب
ادلب.

تركز استجابة قطاع المياه والصرف الصحي بشكل أساسي على  )1توفير
المياه األمنة .بناء وإعادة تأهيل المراحيض والحمامات في حاالت الطوارئ؛
توزيعات أدوات النظافة وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة في المستوطنات
غير الرسمية للنازحين الجدد في شمال وغرب حلب ومحافظة إدلب )2 ،إعادة
تأهيل وتشغيل وصيانة البنية التحتية القائمة في المواقع الرئيسية االستراتيجية،
 )3توزيع مواد التطهير ونشر التوعية في مناطق جبل الزاوية والراعي
كاستجابة للزيادة في  )(WBD)، 4إجراء دورات تدريبية على خطط سالمة
المياه والبنية التحتية للصرف الصحي.

على مستوى كل سوريا

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

1,251,661
15%

8,226,224
85%
األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

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

900,715
18%

من تم الوصول إليهم

تشمل الثغرات الرئيسية عدم توفر الكهرباء الالزمة لتشغيل شبكات المياه
والصرف الصحي ،الحلول المستدامة للوصول إلى المياه من شبكة المياه،
الصرف الصحي والنظافة في المخيمات الحدودية ،الوصول إلى التجمعات
السكانية القريبة من مناطق العمليات العسكري ،انخفاض التمويل والقدرة
على االستجابة لحاالت الطوارئ

االستمرار في تنفيذ أنشطة المياه والصرف الصحي للتجمعات السكانية المضيفة
والمستوطنات غير الرسمية واالستعداد للتدفق المستمر للنازحين الجدد إلﯽ
شمال سوريا ،عقد ورشة عمل شاملة حول خطط سالمة المياه واالحتياطات
من مرض الكوليرا للعاملين في سورية .تطوير أداة تقييم البنية التحتية للصرف
الصحي .االستمرار في دعم مشاريع المياه والصرف الصحي القائمة.

5,000,000
82%

األفراد المستهدفين
على مستوى كل سوريا

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

الثغرات

الخطة/التوقعات

تغطي البيانات الواردة في هذا التقرير الفترة الممتدة من كانون الثاني/ينايرولغاية كانون األول /ديسمبر  .2017لمزيد من المعلومات يرجى االتصال منسقي
القطاع :عمر صبيح  - o.sobeh@hihfad.orgسعيد حميد shameed@unicef.org ،
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الحماية
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

13.50

9.70

مليون

1.35

مليون
مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

14%

مليون

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات عبر
الحدود من تركيا

النسبة المئوية من المستهدفين

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

المؤشرات األساسية

اإلحتياجات

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

35,717
11%

339,300
89%

األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

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

135,369
12%

اإلستجابة

الحماية :هي الوصول المستدام والقدرة على مراقبة وضع حماية السكان
المتضررين؛ وتقديم الخدمات المتخصصة المتعلقة باإلسكان واألراضي
والممتلكات والوثائق المدنية والحماية المجتمعية من والتي تعتبر من
االحتياجات األساسية.
حماية الطفل :هناك حاجة إلى مبادرات إرشادية لدعم الشركاء لتوسيع نطاق
األنشطة وتقديم خدمات الوقاية واالستجابة الجيدة للسكان المتضررين سواء
في المواقع التي يمكن الوصول إليها أو التي يصعب الوصول إليها أو
المحاصرة.
وتشمل حاجات قطاع العنف القائم على النوع االجتماعي زيادة توفر
الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وضمان الوصل
اآلمن والمتساوي للنساء والفتيات.
تشمل احتياجات اإلجراءات المتعلقة باأللغام إمكانية الوصول إلى العاملين
المتخصصين في إزالة األلغام لتقييم أثر األخطار المتفجرة وإزالتها في
المجتمعات.

1,139,855
88%
األفراد المستهدفين

من تم الوصول إليهم

على مستوى كل سوريا

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

4,519
10%

من تم الوصول إليهم

44,000
90%
األفراد المستهدفين
على مستوى كل سوريا

تجاوز قطاع الحماية في غازي عنتاب هدفه بالنسبة لعدد األشخاص الذين يتلقون
بناء القدرات لتنفيذ تدخالت الحماية في مجاالت الوقاية واالستجابة ،حيث وصلت
إلى أكثر من  4,000امرأة ورجل .بدأت فرقة العمل المعنية بمراقبة الحماية
إجراء مراقبة شهرية منتظمة في آذار/مارس  ،2017بعد إجراء مشروع تجريبي
في كانون األول/ديسمبر  .2016من آذار/مارس إلى كانون األول/ديسمبر
 ،2017قام ثالثة عشر عضوا ً من قطاع الحماية في غازي عينتاب بإجراء
 5,955مقابلة في ثماني محافظات 22 ،منطقة 57 ،ناحية و 276تجمعا ً سكانياً،
في الوقت الذي تجري فيه أيضا ً عمليات مراقبة وإصدار تقارير سريعة لسبع
حاالت طوارئ .كما قام قطاع الحماية بتحسين واستكمال حزمة االستجابة للحاالت
الطارئة ،مما يعزز التنسيق الميداني ويوفر الحد األدنى من الخدمات بطريقة
متكاملة للمجتمعات المتضررة .وأخيراً ،شكل قطاع الحماية في غازي عنتاب
مجموعة عمل فنية لإلسكان واألراضي والممتلكات التي تجمع منسقي القطاعات
والعاملين في هذا المجال لوضع استراتيجية حول منع وحل المشكالت المتعلقة.
شارك القطاع الفرعي المعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي في المراجعة
االستراتيجية والتقنية للتخصيص الدوري الثاني لصندوق التمويل اإلنساني .ولقد
اجتاز عدد من المشاريع التي تتضمن نشاطات متعلقة بالحماية من العنف القائم
على النوع الجتماعي المراجعة النهائية مع التركيز بشكل خاص على استمرارية
الخدمات وتكامل خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي مع نقاط تقديم
الخدمات الحالية .كما تستمر مبادرة بناء القدرات الخاصة بالعنف القائم علﯽ النوع
ثان على الرعاية الذاتية في تشرين
االجتماعي بحسب الخطة .تم إجراء تدريب ٍ
األول/أكتوبر مع  11امرأة و 3من الذكور .وعالوة علﯽ ذلك ،عُقدت جلسات
التعليم الشهرية لمقدمي خدمات العنف القائم علﯽ النوع االجتماعي والتي تعد جزءا ً
من المجموعة الثانية من مبادرة بناء القدرات الخاصة بالعنف القائم علﯽ النوع
االجتماعي ،والتي رﮐزت علﯽ منهجيات نقاش الحالة .كما نظم تدريبا ً لمدة 10
أيام لمدراء الحاالت الين يعملون داخل سوريا حول أساسيات العنف المبني على
النوع اإلجتماعي ،و GBV SOPsو PSSو .Case Managementكما
نظمت زيارة إلى غازي عنتاب من قبل طبيب متخصص في  CMRس ّهل جلسة
تعلم واجتماعات لتقديم الدعم الفني ألعضاء  GBV SCالذين ينظمون تدريبات
 CMRفي سوريا.
شارك القطاع الفرعي لحماية الطفل ( )CPفي  27تشرين األول/أكتوبر في
مشاورة فنية حول  FTRنظمتها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
في تركيا واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة والهالل األحمر التركي .وافق
المشاركون على تخطيط وتوثيق قدرات وإجراءات  FTRكخطوة أولى نحو
التعاون في تقديم الخدمات عبر الحدود من تركيا .استضاف القطاع الفرعي المعني
بحماية الطفل في غازي عنتاب اجتماع البرنامج القطري السنوي للشركاء في
تشرين الثاني/نوفمبر .تم إجراء اختبار ميداني ألداة رصد الحاالت وجمع البيانات
وتحليلها .دعم الشركاء في القطاع  56حالة من األطفال غير المصحوبين بذويهم
والمنفصلين ( )UASCمن خالل إدارة الحاالت ،بما في ذلك خدمات ،FTR
والرعاية البديلة ،واإلحالة إلى مقدمي الخدمات اآلخرين كما هو مطلوب .وتم
أيضا ً تحديد ودعم ما مجموعه  129طفالً مهددين أو مرتبطين بالقوات
والجماعات المسلحة ( )CAAFAGودعمهم بخدمات نفسية اجتماعية واحيلوا إلى
فرص التدريب المهني وسبل العيش.
يستمر دمج مواد التثقيف حول المخاطر ضمن القطاعات األخرى والقطاعات
الفرعية مثل المواد غير الغذائية والحماية واألمن الغذائي والتعليم.

الثغرات

الخطة/التوقعات

إن محدودية الخدمات المتخصصة أو الشاملة للمجموعات األخرى ذات
االحتياجات الخاصة ،على سبيل المثال األشخاص ذوو اإلعاقة أو كبار السن ،ال
يزال يمثل ثغرة حرجة بالنسبة إلى المجموعة .كما ال يزال ضمان استمرارية
الخدمات يمثل تحديا ً بسبب قصر فترة التمويل ،خاصة بالنسبة للمنظمات غير
الحكومية السورية التي ال تزال تعتمد على أموال صندوق التمويل االنساني أو
الشراكة السنوية مع األمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية .إن القدرة
على توفير الخدمات المتخصصة ،مثل إدارة الحاالت ،بما في ذلك تعقب األسرة
وإعادة إدماج األطفال الذين كانوا مرتبطين في السابق بالجماعات المسلحة
محدودة .كما أن محدودية التمويل لبعض الشركاء يؤثر على قدرتهم على زيادة
االستجابة في الوقت المناسب كما هو مطلوب.

سيقوم قطاع الحماية بتيسير ورشة عمل التخطيط لقطاع الحماية مع المنظمات
األعضاء لمناقشة استراتيجية المجموعة ووضع خطط العمل .سيتم تخصيص
شهر كانون األول/يناير  2018في معظمه إلنهاء منهجية  ،2018بما في ذلك
برامج االستعداد للطوارئ .أثناء تقييم اإلنجازات التي تحققت في عام 2017
وخطة عام  .2018سيركز  GBVSCعلى مراجعة اجراءت العمل إجراءات
التشغيل القياسية الخاصة به ووضع مبادئ توجيهية ألخالقيات إغالق البرامج
والخاصة باألرامل/والنساء في المخيمات ،وذلك لضمان الحماية والحقوق
األساسية لهذه المجموعة الضعيفة .وسوف يشترك قطاع  GBVSCأيضاً مع
القطاعات األخرى لضمان تخفيف مخاطر العنف القائم علﯽ أساس النوع
االجتماعي وسيدعم الشرﮐاء في جعل خدماتهم أﮐثر شموالً للفتيات المراهقات
واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة (ضمن المجموعات المستضفة
األخرى) .كما يقوم قطاع حماية الطفولة باإلشراف والمتابعة للتدريبات على
إدارة الحاالت لجميع الشركاء الذين يقومون بالفعل بتنفيذ أنشطة إدارة الحاالت.
زيادة الفرق المتنقلة التي تقدم وظائف الحماية المتكاملة لتقديم خدمات حماية
األطفال في حاالت موجات النزوح المخيمات ومستوطنات السكن العشوائي
التي تؤويهم ضمن محافظة إدلب .طرح مجموعة أدوات مراقبة وضع حماية
الطفولة في التجمعات السكانية المحددة في إدلب وريف حلب.

يرجى مالحظة أن البيانات المقدمة في هذا التقرير تغطي الفترة الممتدة
من كانون الثاني/يناير ولغاية كانون األول /ديسمبر  .2017لمزيد من
المعلومات يرجى االتصال ب ،shepard@unhcr.org :و
chalak@unhcr.org
للمزيد من المعلومات ochaturkey@un.org
المصادر :تقارير القطاعات
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اإلنعاش المبكر
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017

13.80

5.50

مليون

0.33

مليون
مجمل العدد المستهدف لألشخاص
(على مستوى كل سوريا)

األشخاص المحتاجون

6%

million

من تم الوصول إليهم من خالل العمليات
عبر الحدود من تركيا

النسبة المئوية من المستهدفين

أولويات القطاع
وتتمثل األولويات الرئيسية لقطاع التعافي المبكر في )1 :تمكين المجتمعات المحلية واألفراد المتضررين بما في ذلك المراهقين والشباب من خالل تمكين الوصول األفضل واآلمن إلى الخدمات األساسية )2 .استعادة البنية التحتية األساسية والبنية
التحتية االجتماعية االقتصادية التي تعتمد على خطط العمالة المركزة .وإعادة تأهيل سبل العيش المعطلة ومخططات الحماية االجتماعية  )3تعزيز التماسك االجتماعي والمشاركة المحلية لمجتمعات أكثر قابلية للتكيف والتعايش .وتتمثل استراتيجية
القطاع في تمكين الناس في مجتمعاتهم المحلية من خالل بناء القدرات وضمان المشاركة المحلية في أنشطة االستجابة للطوارئ .يعتبر إدماج المراهقين والشباب عنصراً رئيسيا ً في تصميم البرنامج  )4تعزيز القدرة على التكيف من خالل توفير
ضررا لألشخاص المتضررين والفئات المستضعفة (خاصة األسر التي ترأسها اإلناث والمراهقون والشباب) من خالل إعادة تأهيل واستعادة سبل العيش المعطلة بالتوازي مع برامج الحماية االجتماعية.
فرص أفضل تتيح آليات تأقلم أقل
ً

اإلحتياجات

اإلستجابة

مع انهيار سبل كسب الرزق ،غرق ماليين األشخاص في براثن الفقر ،في حين زادت حاالت النزوح المتكرر ،وفقدان
األصول ،وتأثير التدابير القسرية االنفرادية ،وضعف خطط الحماية االجتماعية من تفاقم أوجه الضعف في جميع أنحاء
البلد .بحلول نهاية عام  ،2014كان حوالي  ٪ 82.5من السكان يعيشون تحت خط الفقر .أكثر من  ٪60فقراء للغاية ،وبلغ
معدل البطالة  .)2014( ٪57.7أكثر من  ٪60من القوى العاملة (حوالي  3.5مليون) عاطل عن العمل مع فقدان حوالي
 3ماليين منهم لوظائفهم بسبب النزاع .يشير الوضع في شمال سوريا إلى الحصول على المعدل المنطقي والمعقول من
السلع والخدمات أصبح أكثر صعوبة خالل العامين الماضيين بسبب الصدمات المتعددة والمتنوعة ،مما أدى إلى استمرار
حركة الناس ،وتقلب األسعار وتقلص فرص العمل .ويعتمد المزيد من األسر المعيشية بصورة متزايدة على العمالة
والتجارة الصغيرة كاستراتيجيات للبقاء ،ومع ذلك ،بشكل عام ،انخفض عدد أيام العمل المتاحة .واستجابة لألسر المعيشية
التي أدت إلى انخفاض القوة الشرائية ،ظهرت مجموعة متنوعة من آليات التكيف السلبية التي تؤثر بشكل مختلف على
معيشة الرجال والنساء والفتيان والفتيات ،مثل عمالة األطفال؛ المشاركة في الجماعات المسلحة والزواج المبكر وغيرهم.

من كانون الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسمبر ،نفذ األعضاء الربعة وعشرون في قطاع التعافي المبكر
األنشطة إما مباشرة أو عن طريق شريك منفذ في  11محافظة تركز بشكل رئيسي على حلب وإدلب .ومنذ
بداية العام وصل أعضاء القطاع إلى  326,015مستفيدًا ( 7 ،455مستفيدًا مباشرا ً و 254،5 0مستفيداً
غير مباشر) .استفاد  3 ،789من تعزيز برامج الحماية االجتماعية التي تتصدى لالحتياجات االجتماعية
واالقتصادية للفئات الضعيفة التي تم تحديدها ،واستفاد  14,177بشكل مباشر من النشاط الذي يستعيد
المشاريع الصغيرة والصغيرة الحجم من خالل المنح والقروض واألصول اإلنتاجية .كما استفاد 2،85
شخصا ً بشكل مباشر من األنشطة التي ركزت على إعادة التأهيل وتأهيل البنية التحتية اإلنتاجية واألساسية
واالجتماعية (الطرق ،المدارس ،المستشفيات ،اإلسكان/المالجئ الجماعية ،األسواق) .استفاد  4،984من
برامج تنمية القدرات والتدريب المهني وريادة األعمال.

الثغرات

الخطة/التوقعات

الثغرة األساسية في مجال التعافي المبكر هي االستثمار غير الكافي والمحدود لعملية خلق فرص عمل.

تعمل مجموعة قطاع التعافي المبكر على صياغة استراتيجية لسبل العيش بالتعاون مع شركاء القطاع
والمانحين من أجل تحفيز خلق فرص عمل مستدامة ،وتعزيز ودعم قدرة المنظمات غير الحكومية على
تصميم وتسليم تدخالت سبل العيش من خالل تجربة الختبار طرق سبل المعيشة الفعالة والمبتكرة ،حيث
يمكن بعد ذلك نشر استراتيجية سبل العيش.

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

القطاع اللوجيستي
إحصائيات التخطيط األساسية للعام 2017
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الشركاء اإلنسانيين المستهدفين

الشركاء اإلنسانيين المحتاجين

أولويات القطاع
لتوفير منصة تنسيق ومعلومات لوجستية لمجتمع العمل اإلنساني ،فضالً عن خدمات الشحن في معبري باب الهوى وباب السالم لجميع وكاالت األمم المتحدة ولشركائها المنفذين التي تنفذ عملياتها من تركيا ،بتفويض من قرار مجلس األمن .إلجراء
التدريبات المتعلقة اللوجستية لتعزيز الخبرة.

اإلحتياجات

اإلستجابة

هناك حاجة لدعم الوكاالت في تنسيق الشحنات في معبري باب الهوى وباب السالم للتمكين من توفير الدعم للسكان
المستضعفين وتهيئة إمدادات اإلغاثة لسوريا .كما أن هناك حاجة إلى اجتماعات منتظمة للقطاع اللوجستي لتجنب الثغرات
في المعلومات وتضارب الجهود وكما تظهر الحاجة إلى تدريبات لوجستية لدعم وتعزيز االستجابة اللوجستية.

في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وكانون األول/ديسمبر  ،2017تم تسهيل نقل  913شاحنة من
كيليس/باب السالم و 3,743شاحنة من الريحانية/باب الهوى .كما تم تدريب  36شخصا من 21
منظمة على إدارة المستودعات والمشتريات .وعقد  18اجتماع للقطاع اللوجستي في غازي عنتاب
وأنطاكيا.

الثغرات

الخطة/التوقعات

العدد المحدود للشاحنات التي يمكن أن تعبر الحدود بشكل يومي في باب الهوى يمثل أحد القيود الرئيسية لعمليات الشحن
عبر الحدود .في الوقت الحالي ،يقتصر عدد الشاحنات المسموح بعبورها يوميا ً على  22شاحنة؛ يمكن زيادة هذا العدد بنا ًء
على موافقة السلطات وعند شراء أجهزة إضافية لفحص الحموالت باستخدام األشعة السينية (قيد المعالجة حاليا ً) .لقد طور
القطاع اللوجستي بالفعل خطة للتأهب في حالة الحاجة إلى توسيع محور باب الهوى.

دعم عمليات الشحن عبر الحدود على نحو سلس في المعابر الحدودية التي يفرضها مجلس األمن.
تنظيم التدريب المتعلق بالقضايا اللوجستية بنا ًء على مالحظات الشركاء .ويتمتع القطاع اللوجستي
بالقدرة على توسيع نطاق عمله وتنظيم قوافل مخصصة في غضون مهلة قصيرة إذا لزم األمر ،واألمن
والسماح بالدخول ،استجابة لتطورات الحالة على األرض.

للمزيد من التفاصيل التواصل مع
ellen.hynes@wfp.org or turkey.clustercargo@wfp.org :

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

تم إنشاؤه بتاريخ  28شباط/فبراير 2018
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