
 
 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
  

  ن وسط تصاعد العنف في حمص وحلبون محاصرومدني

 ر في حمصاحصواقعة تحت الفي المناطق ال عالقينلمدنيين الا شأنتزايد المخاوف ب

حتيااا  ششل  بيير في اال شير التقارير الواردة إلى نمووت ،في التدهورآخذ ال يزال الوضع اإلنساني في حمص 

 شهاة القديمة، وبذلك في المناطق المحيطة مدينأنحاء المحافظة خالل األسيوعين الماضيين. اشتد القتال في ال مختلف

على أي   هذه األسر حصت ولمة القديمة. مدينشخص في ال 0،522و 0،222 ما شينالمتنازع عليها. وال يزال هناك و

في حااة ماسة إلى الرعاية  همأنشاستمرار الحصار. وتفيد التقارير  شسيب شهرا   20ن أبثر م منذمساعدا  إنسانية 

شينما أعاقت القيود األمنية تسليم والصحية واألدوية والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، ومواد أساسية أخرى. 

غذائية الحصص ه من الشاستخدام مخزونات ستااشةستعد لاليشرنامج األغذية العالمي تدفقا  السلان و ، يرصداألغذية

 شخص. 5،222 طعامتلفي إلالتي ااهزة ال

لى واود دائم في مدينة حمص وتواص  الدعوة إلى الوصول إلى علألمم المتحدة التاشعة الوباال  اإلنسانية تحافظ 

ليري اموس والمفوضة شاألمم المتحدة فاالطارئة اإلغاثة  ةمنسقدعت يوليو/تموز،  20في والمناطق المتضررة. 

التي قد تؤدي إلى  عمالالسامية لحقوق اإلنسان نافانيثيم )نافي( شيالي اميع األطراف إلى الوقف الفوري لاميع األ

لمساعدا  شتوصي  احمص، والسماح  شمغادرةممر آمن فوري للسماح للمدنيين  وإلى توفيرفقدان حياة المدنيين، 

 اإلنسانية.

 في عدة محافظات أخرىتدهور الوضع اإلنساني 

إلى زيادة المساعدا  اإلنسانية، لتوصي  للغاية  ةمحدودال الفرصد  أعمال القتال الاارية في حلب، إلى اانب أ

لمواد الغذائية شين أحياء لمحدود النق  بما يؤدي ال. للخطر ض العديد من األشخاص المتضررين من األزمةيتعر

مث  الخيز  ،أسعار المنتاا  الغذائية األساسيةفي زيادة نتج عنه المحافظة إلى نقص في المواد الغذائية المحلية، مما 

تناقص قدرة  إلىارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الليرة السورية وفضال  عن ذلك، يؤدي والحيوب والخضروا . 

حاصر اماعا  المعارضة ت، إلى الشمال من حلب، اءوالزهر ني  يتيفي قروحتيااا  األساسية. اال تلييةعلى الناس 

 حصولهم على السلع األساسية والمساعدا  اإلنسانية.  قعرتوشخص،  05،222المسلحة أبثر من 

شعض لم يتم حتى اآلن تسليم وا. عالحالة الصحية قد تدهور  في حمص وريف دمشق ودرشأن وتفيد التقارير 

ن وزارة أ امالمستلزما  الطيية المخصصة لحلب وإدلب وريف دمشق، ويراع ذلك إلى حد بيير إلى انعدام األمن. ب

على الرغم وعلى التغلب على الييروقراطية الداخلية من أا  اإلسراع في عملية تسليم اإلمدادا .  ةالصحة غير قادر

 من قي  األمم المتحدة، الللمساعدا  تسليم الفوري الااة إلى تملين العديد من المناقشا  التي تربز على الحإاراء من 

 وزارة الصحة تصر على استالم اإلمدادا  من خالل لانة فنية مربزية. تزال

 الوصول والبيروقراطيةالمفروضة على قيود بسبب ال تسليم المساعدات ءبط

إلى المحتااين الوصول  أصيحت فرصشال هوادة في أازاء عديدة من اليالد. ونتياة لذلك،  ا  العنف مستمرال يزال 

ال تزال المناطق والعديد من المواقع، وخاصة في المحافظا  الشرقية، وبذلك في ريف دمشق ودرعا.  فيمحدودة 

شصفة انعدام األمن ويؤدي نساني. لييرة شعيدة عن متناول الشرباء في الماال اإلالنسانية اإل هااحتياااتشالمعروفة 

 اراءا اإل واص في هذه األثناء، توحربة اليضائع اإلنسانية.  ءشطإلى  وانتشار نقاط التفتيش أيضا   ةماع

 الييروقراطية تأخير تسليم المساعدا  وتعيق بفاءة االستااشة لحاال  الطوارئ.

 النشرة اإلنسانية
 سوريا

 0220يوليو/تموز  25 - 0|   02العدد 

 في هذا العدد 
 

 ال يزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع - 2 صفحة

 توصي  المساعدا  إلى حلب على الرغم من انعدام األمن - 0 صفحة

 مليون سوري من انعدام األمن الغذائي 4يعاني  - 0 صفحة

 مطلوب أموال ششل  عاا  لالستمرار في االستااشة - 6صفحة 

 منظمة الهجرة الدولّية:  الصورة

 العناوين الرئيسية

  قافلة مشتركة بين الوكاالت

التابعة لألمم المتحدة إلى 

حلب تسلم معونات لمساعدة 

 شخص. 003,333

  مليون  8.1يوجد حوالي

الجئ سوري في الدول 

 المجاورة وشمال أفريقيا.

  اإلنسانية تعاني من االستجابة

نقص في التمويل الذي ال 

٪ من 03تتعدى نسبته 

 االحتياجات.

 أرقام

مليون  28.1
 نسمة

إجمالي تعداد 
 السكان

 مليون 3.1
المحتاجين عدد 

 الى المساعدة

 مليون 1.20
عدد النازحين 

 داخليا  

 مليون 0.8
عدد األطفال 

 المحتاجين

2،770،586 
عدد الالجئين في 

المجاورة البالد 
 وشمال أفريقيا
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منح ال يزال ( دعم الماتمع اإلنساني في دمشق. ومع ذلك، ETCتواص  ماموعة االتصاال  في حاال  الطوارئ )

استيراد أنواع معينة ألن  بييرا   التراخيص واستيراد تلنولوايا المعلوما  ومعدا  االتصاال  في سوريا يشل  تحديا  

ثاشتة لإلرسال الرضية األ الفضائية والمحطا  وهواتف ايريديوم أاهزة إعادة اإلرسالشما في ذلك  - من المعدا 

 ، مما يعرق  فعالية العملية اإلنسانية.غير مسموح شه - واالستقيال

 فيلألمم المتحدة توزع المساعدات التابعة قافلة مشتركة بين الوكاالت 

 حلب
 األمنالوصول وشخص على الرغم من تحديات  003,333لي كفت وناتمعتسليم 

 24مدينة حلب في إلى مواد اإلغاثة حملة ششاحنة م 25دخلت قافلة مشتربة شين وباال  األمم المتحدة تتلون من 

اليونيسيف منظمة ن من وموظفشارك يوليو/تموز، على الرغم من تصاعد أعمال القتال وتدهور الوضع األمني. 

القافلة، شدعم من هذه ملتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمة الدولية للهارة في واألونروا والعالمية منظمة الصحة و

دارة شؤون إ(، وشرنامج األغذية العالمياللواستية )الخدما  ماموعة و(، SARCالهالل األحمر العرشي السوري )

شخص،  052،222ما يقدر شنحو احتيااا  قافلة مواد إغاثة لتغطية الت حمللألمم المتحدة.  التاشعة السالمة واألمن

األونروا والائ فلسطيني. وقدمت اليونيسيف وشرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية  42،222 من شينهم

 لتوزيع.ل لوازم ااهزة المنظمة الدولية للهارة والمفوضية السامية لشؤون الالائينو

وصول المساعدا  اإلنسانية، فرص مزيد من إلى  واتقييم الوضع على األرض، ودعشاألمم المتحدة  وموظفقام 

نقص شللميادئ اإلنسانية. وأبد الموظفون أن الوضع في المدينة يتميز  وفقا   ،الحااة إلى توزيع المساعدا  واوأشرز

ة مث  الوقود والخيز. وقد لوحظ انهيار الخدما  أسعار السلع األساسيالهائ  في ع ارتفاالبيير في المواد األساسية و

 سهي الدعوة والعم  مع اميع األطراف المعنية لت ااألمم المتحدة في سوري واص في أازاء بييرة من المدينة. سوف ت

 ممر آمن للسلان المدنيين.توفير وصول المساعدا  اإلنسانية و

 شخص في حلب 005,033تكفي من الحصص الغذائية  قدم شحنة مبكرةبرنامج األغذية العالمي ي

حلب، شدأ شرنامج األغذية  إلىلتصاعد العنف واستمرار القيود المفروضة على وصول المساعدا  اإلنسانية  تحسيا  

 ةالمخصصاألغذية ئة من إامالي االمش 72أبثر من  ميلرا ، وأرس شهر يوليو/تموز ش التوزيع الخاصةالعالمي دورة 

الشهر. أرس  شرنامج األغذية العالمي حصصا غذائية إلى حلب هذا لب إلى الشرباء قي  األسيوع األول من لمدينة ح

عن تشديد القيود المفروضة على الوصول. وسيتم توزيع الغذاء قي   شخص 026،522أبثر من احتيااا  لتغطية 

تلفي رسال حصص غذائية إتم بما حلية. الخيرية الممن الامعيا  الهالل األحمر العرشي السوري والشرباء  طريق

من  يشعر شالقلقشرنامج األغذية العالمي   يزالحلب. ومع ذلك، الريف ين في آخر شخص متضرر 275،222 لنحو

 لتدهور الوضع في المحافظة واستمرار انعدام األمن. توزيع المواد الغذائية، نظرا   أثناءوااه الشرباء تحديا  ي أن

 ماليين سوري 4الغذائي يؤثر على انعدام األمن 

 المتوقع أن يزداد انعدام األمن الغذائي إذا استمر الصراعمن 

المحاصي  تقييم لمشتربة اليعثة ال شرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة تقريرأصدر  ،يوليو/تموز 5 في

سوريا ششل  ملحوظ خالل السنة في ذائي حالة األمن الغ تدهور للتقييم،  (. وفقا  CFSAMاألمن الغذائي )و

زاد انعدام األمن الغذائي األسري شسيب نزوح بما ن انعدام األمن الغذائي. من شخص وملي 4 يعاني حواليالماضية، و

المحلية انخفاض قيمة العملة وأعداد بييرة من السلان، وتعط  اإلنتاج الزراعي، واليطالة، والعقوشا  االقتصادية، 

سعر دقيق القمح إلى أبثر من الضعف في متوسط  زادأسعار المواد الغذائية والوقود. على سيي  المثال، ارتفاع و

في عدة مواقع. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض اإلنتاج الزراعي المحلي  0220مايو  إلى 0222ن مايو مالفترة 

حتم  أن يتسيب في مزيد من انعدام األمن ن الممإذا استمر النزاع. وهذا شدوره  ،المقيلة شهرا  االثني عشر  طوال

 الغذائي.

 قيمة الليرة السوريةنظراً الستمرار انخفاض استراتيجيات المواجهة استنفاد 

ليرة مقاش  الدوالر األمريلي،  022أبثر من  إلى حاليا  التي تص  لليرة السورية، في قيمة ايؤثر االنخفاض السريع 

الطلب عادة على  ادزديفي شهر رمضان الميارك، عندما  األسر السورية، وخصوصا   نشيعلى استراتيايا  الموااهة 

 المواد الغذائية األساسية.

موظفو األمم المتحدة في حلب 
ع يسلطون الضوء على نقص السل

 .األساسية وانهيار الخدما 
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ومن دفع ثمن الخدما  الصحية األساسية. على يؤثر انخفاض قيمة الليرة السورية أيضا  على قدرة األسر السورية و

بما . الفئا  األبثر ضعفا   همن واألسر في المناطق التي يصعب الوصول إليها والنازحيعتير  ،المتضررينبافة شين 

على  ا  اديدةالصيادلة ضغوط ةشانق مؤخرا   اعنه تي أعلنت٪(، ال52 -٪ 05الزيادة اللييرة في أسعار األدوية )أضافت 

 المنهلة شالفع .الموارد 

 ستجابةوسيع نطاق االالبقاء وتب زملتتالوكاالت اإلنسانية 

 ماليين شخص 0ليصل إلى مساعداته برنامج األغذية العالمي يبدأ توسيع نطاق 

من  أنحاء سوريا، ارتفاعا  اميع ماليين شخص في  0ليص  إلى مساعداته توسيع نطاق األغذية العالمي شم شرنامج قوي

 22أواخر الشهر الماضي، وحتى اآلن )في  ةإطار دورة التوزيع الحاليفي  إرسال الطعاممليون. شدأ  0.5

محافظة.  20شهرية( إلى الخطة ال٪ من 46مليون شخص ) 2.06 لنحو لفيحصص غذائية ت يوليو/تموز(، تم ارسال

شاإلضافة إلى توزيع الحصص وإلى محافظة الحسلة شسيب انعدام األمن على الطرق. المساعدا  المقدمة  تم تأاي 

 علىلمستفيدين دقيق القمح في المناطق التي أثر الصراع فيها لشرنامج األغذية العالمي أيضا   ، يقدمالغذائية األسرية

 قدرا  الطحن والمخاشز. علىفي السوق و هتوافر

 نقدية إلى الالجئين الفلسطينيينغذائية و اتمساعدقدم األونروا ت

شخص،  58،222أبثر من احتيااا  األونروا مساعدا  غذائية لتغطية منظمة في األسيوعين الماضيين، وزعت 

قامت خالل الفترة المشمولة شالتقرير، وثلثي الحد األدنى الحتيااا  التغذية المناسية لمدة أسيوع واحد.  ة شذلكوفرم

مرافق األونروا من  02التمسوا المأوى في  بانوا قد نازحائ فلسطيني ال 20،522ألغذية على توزيع اشالوبالة أيضا  

ة سالمة الصحيألونروا. وعالوة على ذلك، تم تسليم المواد غير الغذائية ومستلزما  التاشع لغير  اماعي أوىم 22و

غير الغذائية األساسية منذ  لوازمالالائ مث  هذه  248،222لالائين النازحين في دمشق وحلب. وقد تلقى حوالي 

 شخص هذا العام. 207،222 يلا، شما في ذلك حو0222 /آذارشداية األزمة في مارس

شخص في منطقة دمشق، وبذلك  04،222في الفترة المشمولة شالتقرير، تم تقديم المساعدة النقدية إلى ما يقرب من 

شخص في  025،222األونروا أبثر من ت . وقد دعممعا   شخص في حمص وحماة والالذقية 05،222إلى حوالي 

مليار ليرة سورية  2.25أبثر من  0222د منذ مارس ونقالمن خالل المساعدا  النقدية. وشلغ توزيع  0220عام 

 شخص. 422،222 مقدمة لنحو

دير الزور والقنيطرة وريف دمشق وحماة ودرعا واإلمدادات الصحية األساسية والدعم إلى حمص تقديم 

 دمشقو

توصي  اإلمدادا  الطيية والعقيا  الييروقراطية المرتيطة شها، بما ورد أعاله، ال التي تعوق على الرغم من التحديا  

اإلمدادا  الصحية األساسية والدعم. خالل الفترة المشمولة شالتقرير،  يقدمونزال الشرباء في الماال اإلنساني ي

األمراض المعدية لعالج أبثر الخاصة شاألدوية األساسية وشدعمت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في دمشق 

شخص، وأنواع  4،522 لحروق التي تلفي لحواليامعالاة  موازماموعا  ل بما قدمت. ا  شخص 20،452من 

ستهللة لعالج ومساعدة مال وادألمراض المعدية، وبذلك األدوية المنقذة للحياة والماختلفة من لوازم وأدوا  تشخيص م

 مستفيد. 25،052أبثر من 

 07،522إلى ، دعمت منظمة الصحة العالمية إيصال اإلمدادا  الصحية األساسية 0220خالل الرشع الثاني من عام و

ر الزور من خالل الهالل األحمر العرشي السوري والسلطا  الصحية. واصلت دمشق وديودرعا وشخص في حمص 

توفير الرعاية الصحية في المناطق المتضررة لمنظمة الصحة العالمية دعم المنظما  غير الحلومية الصحية المحلية 

منظمة قي  من  ةمودعالمالمنظما  غير الحلومية وقدمت . على حد سواء و المعارضةأالتي تسيطر عليها الحلومة 

لألمراض المعدية وغير المعدية، والصحة اإلنااشية، والتدخال  الاراحية  ةشاراستعالج /  40،820الصحة العالمية 

 .0220في الرشع الثاني من عام 

نازح يتلقون خدما  الرعاية الصحية األولية من خالل خمسة  25،222وشحلول نهاية يونيو/حزيران، بان أبثر من 

المفوضية السامية لشؤون الالائين في دمشق وريف قي  مدعومة من ولهالل األحمر العرشي السوري اشعة لتعيادا  

 ثالث مرا . أومرتين صحية خدما   علىمتوسط في المريض وحص  ب  دمشق. 

محافظة،  20 فياليونيسيف ال  تدعمها منظمة متنقفريقا  طييا   52خالل من طف   208،222أبثر من  بم تم فحص

وبذلك من خالل مرابز ثاشتة في دمشق وريف دمشق والقنيطرة منذ شداية هذا العام. وتواص  اليونيسيف أيضا  إرسال 

( للشرباء IEHKsمستلزما  صحية عاالة مشتربة شين الوباال  )ماموعة  62تم تسليم واإلمدادا  الصحية. 

مساعدا  شرنامج األغذية العالمي 
ماليين  0الغذائية تستهدف 

 شخص في شهر يوليو/تموز.
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 22،222مستفيد في ريف دمشق ) 62،222يااا  ما ماموعه خالل الفترة المشمولة شالتقرير من أا  تغطية احت

تسليمها إلى التي تم اإلسهال عالج ماموعا  تغطي نسمة(. وشاإلضافة إلى ذلك، سوف  52،222نسمة( وحماة )

أرسلت اليونيسيف وشخص.  4،222ة إلى سالممستلزما  ال ا تم تسليم ماموع بما، ةحال 5،222 حواليحماة 

 45،222 التي تستهدف وزارة الصحة، شما في ذلك اليسلويت ومستلزما  اإلسعافا  األوليةإمدادا  أخرى إلى 

 شخص، على التوالي. 48،222و شخص

 اليونيسيف تواصل مساعدة النازحين من القصير

  اليونيسيف المياه الصالحة للشرب من وفرتدفق النازحين من القصير )محافظة حمص( إلى حسياء،  في أعقاب

فريق  المساعدة من األشخاص المتضررين في المنطقة أيضا   يتلقىنازح. و 0،222 إلىخالل نق  المياه شالشاحنا  

 امعية تنظيم األسرة السورية، شدعم من اليونيسيف.ل تاشعطيي 

 مرأةا 0,233ساعد األمم المتحدة للسكان تتي يدعمها صندوق ال برامجال

خدما  الصحة اإلنااشية، شما في ذلك خدما   مرأة علىا 5،822لت حوالي حصخالل الفترة المشمولة شالتقرير، 

 ريفوفي دمشق األمم المتحدة للسلان صندوق  التي يدعمهاومة الرعاية التوليدية الطارئة، من خالل مستشفيا  األم

طييعية الوالدا  الالرعاية التوليدية الطارئة، شما في ذلك  امرأة أخرى على 0،422وحصلت دمشق وحلب. 

 ام. بما قلى مث  هذه الخدما  ماانا  عصول حمن ال نتملنهالتي قيصرية، من خالل قسائم الصحة اإلنااشية، الو

 شراف وزارة الصحةالذي يخضع إلالمستشفى الرئيسي وهو محالي  وريدية إلى مستشفى دمشق، شتوصي  الصندوق 

 في دمشق.

 شهراً  52 كفي لمدةطبية أساسية تمخزونات تلقى تاألونروا 

الائ فلسطيني في سوريا على  502،222مخزونا  طيية أساسية لدعم االحتيااا  الصحية ل تلقت األونروا مؤخرا  

عيادا  الصحية التاشعة لألونروا في اميع أنحاء اليالد. وحتى اآلن لى العالقادمة. تم توزيع األدوية  شهرا   20ال ارمد

نظام  ال يزاللم يتم اإلشالغ عن أي حاال  تفشي أمراض معدية في مخيما  الالائين الفلسطينيين في سوريا، و

لالحتيااا   الستااشةلشاإلضافة إلى المنشآ  الثاشتة، أنشأ  األونروا أرشع نقاط صحية متنقلة و. مستمرا  التطعيم 

 .نازحينالعاالة لالائين ال

 مع ارتفاع درجات الحرارة, يواصل الشركاء توفير المياه الصالحة للشرب

فرص الحصول على المياه النظيفة شدعم من  حسينحمص من تريف شخص في  2،252،522استفاد أبثر من 

أبثر من  حص المياه. وعالوة على ذلك، ة ششيلة متصلاللهرشائية ال ا مولدالإصالح  طريقن ع ، وذلكاليونيسيف

في تلييسة والقرى المحيطة شها وى المياه الصالحة للشرب. علفي مدينة حمص  اماعي أوىم 05في ا  نازح 2،252

اليونيسيف شرامج المياه والصرف الصحي التي تنفذها شخص من  0،522)محافظة حمص(، استفاد أبثر من 

 نق  المياه شالشاحنا  التي تدعمهمن  في عدة أحياء من دمشق وريف دمشق ا  نازح 2،076بما استفاد وشرباؤها. 

 لترا   05اماعي عام وخاص شمعدل  أوىم 02المياه إلى  المنظمة. قدمت (SIFمنظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية )

 (.سفيرللشخص الواحد )معيار ا من المياه يوميا  

اماعية. ولمعالاة ذلك، قامت ال أمابن اإليواءفي الصحية لق شالنظافة متعمصدر قلق شائع وقد شرز الارب شاعتياره 

 شخص في ريف دمشق. 5،222حملة توعية تستهدف ما يقرب من الهيئة الطيية الدولية ش

العمل  من شركاء مجموعة 2350الدعم في عام  مستضعف يحصلون علىشخص  033,333أكثر من 

 حمايةالمعنية بال
ماموعة العم  شرباء  ا  منمساعد علىشخص  722،222أبثر من  حص ، العام هذافي النصف األول من 

تقديم مواد اإلغاثة والمساعدا  المواهة  يهالعم  استااشا  ماموعة  وإحدىالماال اإلنساني.  فيالمعنية شالحماية 

ة، مستمرااشة البازء من هذه االستوششل  خاص. للخطر إلى الماتمعا  المحلية واألفراد الذين يعتيرون عرضة 

وغيرها الصحية ة سالمفرد خالل الفترة المشمولة شالتقرير. وشم  ذلك توفير مستلزما  ال 6،222أبثر من استفاد 

 4،222 منها ستفيدمستلزما  يماموعا  و(؛ IMCالهيئة الطيية الدولية )قي  شخص من  2،222 لنحو لوازممن ال

ألبثر من  سالمة صحية، ولعب أطفال ومالشس ومستلزما  لاناألمم المتحدة للس ورا  من قي  صندوق امرأة

 طف  من قي  المفوضية السامية لشؤون الالائين. 2،222

امرأة في دمشق وريف دمشق  842الصندوق هذه المساعدة إلى  حيث قدماستمر الدعم النفسي واالاتماعي أيضا ، و

ريف دمشق وفي دمشق  طفال   2،620إلى وإدلب وحماة خالل الفترة المشمولة شالتقرير. قدمت اليونيسيف خدما  

شرامج شرباء ماموعة العم  
المعنية شالحماية تساعد 

شخص في النصف  722،222
 .0220األول من عام 
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ة ثالثال امن خالل فرقه ا  مستفيد 2،026درعا والقنيطرة، في حين قدمت الهيئة الطيية الدولية المساعدة إلى وحلب و

ثمانية مالائ اماعية في دمشق. وشاإلضافة إلى ذلك،  فيالدعم النفسي والصحة النفسية المتخصصة في  تنقلةالم

 لىمستفيد )أطفال وشياب وبيار( ع 622ت المرابز الماتمعية في ارمانا وشرزة )منطقة دمشق( أبثر من شرد

 ة في المزة )دمشق( تقديم المساعدة.يواص  مربز لألطفال ذوي اإلعاقوالمهارا  التعليمية والمهنية. 

 ن هذا العامنازح المساعدة القانونية حتى اآل 0,333تلقى أكثر من 
التوعية في دمشق وريف دمشق من خالل رفع المشورة القانونية و تواص  المفوضية السامية لشؤون الالائين تقديم

 حص العام، هذا (. خالل األشهر الستة األولى من DRCالمرأة السورية ومالس الالائين الدانمربي )راشطة 

ا  فرد 542 وحص األسرة.  القانونية ششأن المسائ  المتصلة شوثائق وقانون/ االستشارة المشورة  ا  علىنازح 0،400

مديرية السا  المدني ومرابز الشرطة. وشاإلضافة إلى وأمام المحابم آخرين على المساعدة في قضاياهم المنظورة 

الوثائق شتعلق ت ن داخليا  ودورا  توعية قانونية. وبانت الشواغ  الرئيسية التي أثارها النازح ا  نازح 2،268ذلك تلقى 

طلب  شينما، والزواج والطالق، ينوأفراد األسرة المفقود ،حضانةشال صةالخالفا  الخاالمفقودة، وتساي  المواليد، و

 المساعدة في مسائ  المللية.عدد قلي  

 إعادة تأهيل المأوىاكتمال من من  ونديستفي نازحاً  2,054

لشؤون شرابة مع المفوضية السامية شال(، SIF) يةفرنسأتمت منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفي نهاية يونيو/حزيران، 

مستمرا  العم  وال يزال شخص.  0،722أبثر من  خدمةفي ريف دمشق، ل ا  مأوى اماعي 25الالائين، إعادة تأهي  

خطط إلعادة م أوىم 220حتى اآلن، من أص   اماعي أوىم 22، في حين تم االنتهاء من إعادة تأهي  أوىم 84 في

 الدعم.نازح من هذا  40،222أبثر من سوف يستفيد . وهمتأهيل

 شخص 02,033المواد األساسية والمساعدات النقدية لتوفير 
شخص إلى تدمر  5،222احتيااا  خالل الفترة المشمولة شالتقرير، تم تسليم المواد األساسية غير الغذائية لتغطية 

، شخص في حلب وإدلب. وحتى اآلن هذا العام 42،222إلى حوالي  مواد)محافظة حمص(. بما تم تقديم هذه ال

 .24في اميع المحافظا  ال  شخص 2،088،222ت المفوضية السامية لشؤون الالائين إلى أبثر من وصل

اماعية في طرطوس.  أمابن إيواءفي المقيمين المفوضية اآلن النازحين التي تقدمها تستهدف المساعدا  النقدية و

مساعدا  نقدية ألبثر من إاماال  ية نازح هذه المساعدة. وقد قدمت المفوض 4،522وحتى اآلن، تلقى أبثر من 

 ليرة سورية.مليون  202.626شخص في دمشق وريف دمشق وحمص وطرطوس والحسلة شقيمة  42،522

عن طريق تقديم دمشق وحماة وريف دمشق ونازح في السويداء  00،222المنظمة الدولية للهارة أبثر من ساعد  

 ها من اإلمدادا  على مدى األسيوعين الماضيين.ة وغيرياألسر سالمة الصحيةمستلزما  ال ا ماموع

 عزز استجابة المأوىللمستوطنات البشرية ياألمم المتحدة برنامج دعم 
التعاون السويسري للتنمية وشالتعاون مع شرباء منظمة ، شدعم من للمستوطنا  اليشرية  األمم المتحدةأارى شرنامج 

من القطاع  سوف تملنالتقييما  هذه . ششأنها المأوى ودورا  تدريييةقطاع وخسائر حتيااا  تقييما  الالمأوى، 

ودعم الماتمع المضيف،  ا صالحلإلتطوير ماموعة واسعة من استااشا  المأوى، شما في ذلك الميادئ التوايهية 

 توقع أن تعزز الفهم الشام  الحتيااا  المأوى في المدن المتضررة.من المو

 طفل 540,333 إلى حواليل ووصوالة, زيادة عدد النوادي المدرسي
 ويحضر. شقلي أبثر من نصفهم تشل  الفتيا  ، طفال   246،022، يستفيد منها 457شلغ عدد النوادي المدرسية 

تقديم أنواع مختلفة من التدريب  التعليمفي ماال يواص  الشرباء بما في حمص. التعويضية دروس الب لطا 5،522

طف  يعيشون في  2،222حوالي  ويستفيد، شما في ذلك في حمص وريف دمشق. تاةشاب وف 0،522المهني لحوالي 

 حص حلب وحمص، في حين وريف دمشق وفي دمشق  اماعية من التعليم الرسمي وغير الرسمي أمابن إيواء

طف ،  02،522في حماة األخير استهدف توزيع اللوازم المدرسية والدعم النفسي واالاتماعي. على طف   0،522

 اماعية.ال أمابن اإليواء فيترفيهية اللوازم الماموعا  من  طف  5،222شينما سيستفيد 

 

 

 

تقييم احتيااا  وخسائر قطاع 
المأوى الذي أعده شرنامج األمم 
المتحدة للمستوطنا  اليشرية من 

 .المتوقع أن يعزز االستااشة
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 مليون  5.0عدد الالجئين السوريين يقترب من 
 

 الدولة 0220يوليو/تموز  25الالائون المسالون و/أو الذين تلقوا مساعدة وينتظرون التساي  حتى 

 مصر 30,,3,

 العراق 838,381

 األردن 82,,113

 لينان 31,,338

 تربيا ,182,81

 شمال أفريقيا 81,333

 اجمالي 377,1,,47

. للحصول على إحصاءا  محدثة ومزيد من المعلوما ، يراى 0220يوليو/تموز  25، حتى المصدر: المفوضية السامية لشؤون الالائين، 

. تستند األرقام الواردة أعاله إلى األعداد المسالة في ب  دولة http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.phpزيارة الموقع التالي: 

سوري إلى شلدان أوروشية  08،222لى األرقام المذبورة أعاله، فر نحو و / أو أولئك الذين تلقوا مساعدة وينتظرون التساي . وشاإلضافة إ

 مختلفة.

 ٪ فقط  03االستجابة اإلنسانية نسبة تمويل 

 للخطرتسليم المساعدات المنقذة للحياة  عرضنقص األموال ي
( على واه السرعة، وال سيما في ضوء شداية SHARPمطلوب تموي  خطة االستااشة اإلنسانية لألزمة السورية )

المياه واالستعدادا  ليدء العام الدراسي الاديد في عن طريق تفشي األمراض المنقولة شالصيف والمخاطر المرتيطة 

صغار يقوم لضمان أن  ا  المساعدة في الوقت المناسب ضرورييعتير تقديم في القطاع الزراعي، و. /أيلولسيتمير

اإلمدادا  المنقذة تخزين المحاصي  قي  موسم الشتاء المقي . وهناك أيضا  حااة ملحة لشراء واعة شزرالمزارعين 

قلة الموارد وتأخير وصول شعض أاير  المساعدا  الغذائية، وفيما يتعلق شفص  الشتاء.  ازمللحياة، شما في ذلك لو

)المعلرونة والزيت النياتي  طعمةة ليعض األلحد من الحصة التموينيعلى االسلع شالفع  شرنامج األغذية العالمي 

خالل عمليا  شرنامج األغذية العالمي داخ  سوريا وستيلغ تللفة تموز. /يوليوشهر اليرغ  والسلر( في دورة توزيع و

 . غير متوفرةمليون دوالر ال تزال  80مليون دوالر، منها  204من يوليو/تموز إلى سيتمير/أيلول الفترة 

 مشروع  533 يمول الطوارئصندوق مواجهة 

 ثغرات االستجابة  سدمليون دوالر ل 02تخصيص ما يقرب من 
من تعيئة وتوايه الموارد إلى الشرباء في الماال اإلنساني  إلى( ERFسوريا )في هدف صندوق موااهة الطوارئ ي

في اليلدان  وأ اداخ  سوري األنشطة اإلنسانية المنقذة للحياة سواء  شدء الستااشة للوضع الحالي في سوريا وأا  ا

منذ إنشائه في مليون دوالر  47.04وقد تلقى ، في المساهما  ا  سريع المااورة. شهد صندوق موااهة الطوارئ نموا  

مشروع في سوريا والعراق واألردن ولينان.  222دوالر لمليون  02.64حتى اآلن  ، وخصص0220مارس 

 مليون دوالر. 4.68المرااعة حاليا  إلى حوالي وتص  قيمة المشاريع التي ال تزال قيد 
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