
عدد االنازحين الذين تم تتبعهم في قطاع إدارة وتنسيق المخيمات، عدد االجراءات الطبية في قطاع : عدد االشخاص الذين تم الوصول إليهم  يمثل

.2017الصحة، عدد التدخالت في قطاع الحماية، وفي قطاع التعليم تمثل األرقام الخدمات المقدمة بشكل تراكمي منذ بداية كانون الثاني 

سبل المعيشةسالل غذائية

 ألف1,029 ألف22 ألف355 ألف97 ألف105 ألف1,097 ألف147 ألف979 ألف627 ألف304 ألف2,321

القطاعات

 ألف212
127
465
37

 ألف4

 ألف5

التحليل

 تشرين 30 و1وفي الفترة ما بين . نوفمبر زيادة في األعمال القتالية بين الجماعات المسلحة غير الحكومية من جهة وقوات الحكومية السورية من جهة أخرى في شمال غرب سوريا/شهد شهر تشرين الثاني

وفي الريف الغربي لمحافظة حلب، أدى االقتتال .  نازحاً إلى محافظة إدلب، معظمهم من الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حماة43،085نوفمبر، أفادت مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات بوصول /الثاني

وفي الريف الغربي لمحافظة حلب . الداخلي بين هيئة تحرير الشام حركة نور الدين الزنكي إلى إغالق عدة طرق في المنطقة، مما أثر بشكل سلبي على المدنيين والعاملين في المجال اإلنساني على حد سواء

.نوفمبر تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني في شمال غرب سوريا/وعلى صعيد الحوكمة، شهد شهر تشرين الثاني.  شخصاً على األقل، بمن فيهم النساء واألطفال69أيضاً، أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 

وفي الوقت نفسه، .  شخصاً من منطقتي البو كمال والميادين إلى محافظة الحسكة16،217وفي شرق سوريا، استمرت األعمال العدائية في األجزاء الجنوبية من محافظة دير الزور، التي تسببت في تهجير 

.العبوات الناسفة من قبل السلطات المحلية والمنظمات اإلنسانية/واصل المدنيون العودة إلى مدينة الرقة على الرغم من الرسائل المستمرة بشأن خطر التعرض للضرر بالذخائر غير المتفجرة

126

 فقط 2017نوفمبر /تشير االعداد إلى االشخاص الين تم الوصول إليهم في شهر تشرين الثاني

 نازحاً داخل سوريا كما قامت بتنسيق االستجابة المنقذة لألرواح في قطاعات متعددة 2,321,068قامت المجموعة القطاعية إلدارة وتنسيق المخيمات بتتبع حركات نزوح • 

.2017نوفمبر / خالل شهر تشرين الثاني398 نازح يعيشون في تجمعات غير رسمية يبلغ عددها 361,394وتقديمها إلى 

 شخص 31,709كما استفاد .  مستفيداً غير مباشر منذ بداية العام236,710 مستفيداً مباشراً و67,577 مستفيد، منهم 304,278وصل أعضاء مجموعة اإلنعاش المبكر لـ • 

 مستفيد من تعزيز خطط الحماية 14,058باإلضافة إلى . بشكل مباشر من نشاطات استعادة المنشآت الصغيرة والصغيرة جداً من خالل المنح والقروض واألصول اإلنتاجية

وركزت بقية أنشطة إدارة المخاطر على إعادة تأهيل وإصالح البنى التحتية األساسية . االجتماعية التي تعالج االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للفئات الضعيفة المحددة

 مستفيداً مباشراً، في حين 10,444حيث تم الوصل بهذه األنشطة إلى  (إلخ. المالجئ واألسواق/الطرق والمدارس والمستشفيات والمساكن الجماعية)واإلنتاجية واالجتماعية 

. مستفيداً مباشراً من برامج تنمية القدرات والتدريب المهني ومهارات تنظيم المشاريع4,265استفاد 

واصالح مرافق المياه والصرف /قامات المجموعة القطاعية للتعليم بتقديم مواد للتعلم الذاتي لألطفال واليافعين بشكل منتظم، باإلضافة إلى مواد تعليمية رقمية، وتوفير• 

البدالت للكادر التعليمي، والتعليم غير الرسمي، باإلضافة إلى التطوير /مساحات التعليم المؤقتة، وإعادة تأهيل المراكز التعليمية، وتقديم الحوافز المالية/الصحي في المدارس

، والكتب المدرسية، وتدريبات إكساب المهارات الحياتية، والمواد التعليمية األساسية، والدعم النفسي (التعليم الفعال، والتعليم الذاتي، والمها رت الحياتية)المهني للكادر التعليمي 

كما قامت أيضاً بتطوير وتعزيز قدرات الرصد والتقييم للجهات الفاعلة في مجال . واألنشطة الترفيهية، وتوفير الوقود الالزم للتدفئة في المراكز التعليمية، وأدوات التدريس

.التعليم، فضالً عن التعليم المبكر لألطفال وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وحمالت التوعية

، باإلضافة إلى ذلك، بلغ (عينية، نقدية وقسائم شرائية) مستفيداَ من خالل توزيع السالل الغذائية 978,870، تم الوصول إلى ما مجموعه 2017نوفمبر /في تشرين الثاني• 

 مستفيد من خالل 900,250عالوة على ذلك تم مساعدة .  مستفيدا325,832ًعدد المستفيدين من الحصص الغذائية الطارئة والمواد الغذائية المختلطة والسلع الغذائية األخرى 

والتي تشمل دعم الزراعة المنزلية وتوزيع الحيوانات وأنشطة توليد الدخل، وإصالح )كما بلغ عدد المستفيدين من أنشطة قطاع الزراعة وسبل المعيشة . الدقيق/توزيع الخبز

 مستفيداَ،146,520 (البنى التحتية

 شخص من خالل 94,113 شخص كمراجعة للعيادات منهم 1,039,836شخص، وتم الوصول ألكثر من 9,423قامت المجموعة القطاعية للصحة بتقديم اإلحاالت إلى • 

 عملية 10,040 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة، وكذلك استطاع العاملون في مجال الصحة المجتمعية دعم إجراء 526االستشارات خارج العيادات، باإلضافة إلى تدريب 

. عملية توليد10,089وأكثر من , جراحية بسيطة ومعقدة

، وتدريب الجهات المعنية على مهارات وقدرات الصمود (نوعية، ونقدية، وقسائم شراء)قامت المجموعة القطاعية للمواد غير الغذائية بتقديم حزم المواد غير الغذائية • 

.المعتمدة على المواد غير الغذائية

قامت المجموعة القطاعية للتغذية بدعم ونشر توصيات تغذية األطفال الصغار والرضع في حاالت الطوارئ من خالل موظفي التوعية، وكذلك دعم تقديم الحليب الصناعي •  

وتم تقديم المكمالت الغذائية المحتوية على الدهون لألطفال، واألغذية التكميلية، وعالج حاالت سوء التغذية الحاد المزمن وسوء .  شهور0-6واعادة اإلرضاع للرضع في سن 

وتلقى الكادر الصحي تدريبات على . ، وتشخيص حاالت سوء التغذية، وتقديم المواد الغذائية الدقيقة المتعددة(أ)التغذية الحاد المتوسط في العيادات، باإلضافة إلى توفير فيتامين 

، وتقديم عالج سوء التغذية الحاد المتوسط إلى النساء (أ)تغذية األطفال الصغار والرضع وارشادات إدارة سوء التغذية الحاد في المجتمع، وتم تزويد النساء المرضعات بفيتامين 

الحوامل والمرضعات، واستشارات التغذية األفضل لألطفال الصغار والرضع الذين تم تشخيص إصابتهم بسوء التغذية وتم، دعمهم بالمواد الغذائية الدقيقة المتعددة وتلقوا 

.وقام القطاع كذلك بتقديم جلسات االستشارة النفسية لمقدمي الرعاية الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن السنتين. المساعدات الغذائية والمواد غير الغذائية

قامت المجموعة القطاعية للحماية بعقد أنشطة توعية من خالل الحمالت ومبادرات االتصال، وإدارة الحاالت، وحماية الطفل، والدعم النفسي واالجتماعي بما في ذلك برامج • 

النقدية، وأنشطة التوعية، ومجموعات الترفيه والدعم النفسي /األبوة واألمومة، واعداد مسارات اإلحالة على المستوى المجتمعي، والمساعدة القانونية، والمساعدات المادية

واالجتماعي للطفولة المبكرة، والتوعية بالمخاطر، وخدمات حماية الطفل المتخصصة، وتدريب المستجيبين في الخطوط األمامية والجهات اإلنسانية الفاعلة، والنساء والفتيات 

.على الوصول للمساحات اآلمنة، وغيرها من أشكال الدعم االجتماعي واالقتصادي

، والمأوى في حاالت (مثل الخيام)أدوات البناء، وحزم مستلزمات المأوى في حاالت الطوارئ /قامت المجموعة القطاعية للمأوى بتقديم المساعدة في مجال اإليجار، ومواد• 

.المعلومات حول حقوق السكن واألراضي والممتلكات/وقامت كذلك بإعادة تأهيل المساكن الخاصة ومراكز اإليواء الجماعية، باإلضافة إلى تقديم المشورة. الطوارئ

استطاعت المجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية توفير المياه مباشرةً إلى المستفيدين، وامدادهم بزجاجات المياه المنقولة بالشاحنات، وآبار المياه • 

تنظيف قنوات الصرف الصحي العمومية، وبناء أو إعادة إصالح المراحيض العامة والمنزلية ومرافق االستحمام، وتوعية المجتمع /الخاصة، ومعالجة المياه المنزلية، وصيانة

.المحلي بالنظافة الصحية من خالل مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال وتوزيع مستلزمات النظافة الصحية

68اإلنعاش المبكر

 ألف7 ألف8

ناحية تم الوصول

272 إليها من أصل 

التغذية

*الحماية

المأوى

 ألف3

 ألف2
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500656165

المواد غير الغذائية
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 ألف9 ألف80
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100
 ألف5
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2017نوفمبر /   تشرين الثاني

675

 ألف604 ألف69 ألف270 ألف45 ألف35
 ألف5103 ألف70 ألف21 ألف11

عدد المنظمات
*إدارة وتنسيق المخيمات

األنشطة

مناطق التغطية

744
تجمع سكاني 

تم الوصول إليه

*التعليم

األمن الغذائي و سبل العيش

*الصحة

المياه والصرف الصحي والنظافة

 ألف1

 ألف11

 ألف19 ألف228
 ألف12

 ألف2401 ألف10

 ألف11

 ألف21 ألف78 ألف14

2018 كانون الثاني 15: تاريخ اإلعداد

sungur@un.org للتواصل

نوفمبر/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر تشرين الثاني: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسميًّا من قبل 

األمم المتحدة

حلب
الحسكة

الرقة
السويداء

مدينة دمشق
درعا

دير الزور
حماة

حمص
إدلب

الالذقية
القنيطرة

ريف دمشق
طرطوس

 ألف3

 ألف19

 ألف56

 ألف145

 ألف52

 ألف3

 ألف36 ألف34 ألف234

 ألف3

 ألف245

289
 ألف77

15
 ألف4

 ألف10

 ألف719

947

المعلومات غير متوفرة

30

23

92

63

55

23

19

52

9

58

2,321

304

627

1,097

105

97

355

22

1,029

147, مساعدات زراعية وسبل معيشة
979, سالل غذائية

326, مساعدات غذائية

123

54

85

45

82

35

61

75

19

41

NFI

NFI

سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود من تركيا/ تركيا 

(مقدراً باآلالف) عدد المستفيدين حسب المحافظة  عدد النواحي  (الفمقدراً باأل)عدد المستفيدين 



(اإلجراءات الطبية)- الصحة 

عدد المنظمات التي أبلغت عن خدماتها

(عدد التدخالت)الحماية 

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم

(النازحين الذين تم تتبعهم)إدارة وتنسيق المخيمات 

2 / 9
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الماء و اإلصحاح و النظافة المأوى

2018 كانون الثاني 15: تاريخ اإلعداد

sungur@un.org للتواصل

نوفمبر/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر تشرين الثاني: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسميًّا من قبل 

األمم المتحدة

عدد النواحي التي تم الوصول إليها

األمن الغذائي و سبل العيشالتعليم

التغذية المواد غير الغذائية

62

747073

60
64

68666767
75

ألف163
ألف202

ألف252
ألف275

ألف128

ألف184ألف202

ألف244
ألف213

ألف272
ألف355

34
404243

383942
47504952

13
15

18
2121

23

181818

27

19

ألف24ألف20ألف13
ألف13

ألف21
ألف35

ألف23ألف26ألف21

ألف76

ألف22

9
8

14

10
11

8

11

99

12

9

ألف880
ألف606

ألف1,328
ألف1,029ألف1,093ألف1,056ألف911ألف918ألف980

37
43484948

2221

4758

34

18

3735
28

39433241

ألف909ألف877ألف817ألف947
ألف1,120

ألف963ألف867
ألف1,097ألف1,104ألف979ألف1,131

36343737454542

1413

5055

84
80

86
80

91

80
7576

828382

464239
34

16

32
2527

21

49
35

ألف326

ألف191ألف172

ألف23ألف54
ألف94

ألف23ألف48ألف29
ألف105ألف110

29

19

28

2323

30

2425
22

26
23

NFI

39

49
4647

53

45
48

44

606161

ألف80

ألف162

ألف86
ألف36ألف48ألف58

ألف56ألف62
ألف97ألف96ألف81

1616

192019

15

23
171616

19

ألف1,144ألف1,101

ألف861

ألف1,108
ألف980

ألف1,089
ألف1,040ألف977

ألف619

ألف979ألف992

4547434446475052

35

5963

655852
85818980

54
46

6363

49

606158
66707175777985

4547454545
53

76

4545

9092

ألف284ألف201ألف183ألف135ألف105
ألف499ألف428ألف418ألف403

ألف627ألف600

87
95

100101103105107109110120121

ألف1,397ألف1,298ألف1,207
ألف1,555

ألف2,029ألف1,892ألف1,816ألف1,758ألف1,713
ألف2,321ألف2,230

3737
33

353737

32

2929

37

30

تركيامنالحدودعبراإلنسانيوالنشاطالوصولسوريا/ تركيا



12

أألمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميةأألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

رجال فتيات

524,793650,364

األشخاص الذين 

تم الوصول اليهم

عدد التجمعات السكانية
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

المساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياج

1 3

2018 كانون الثاني 15: تاريخ اإلعداد

sungur@un.org للتواصل

نوفمبر/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر تشرين الثاني: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسميًّا من قبل 

األمم المتحدة

21

76

497,406648,506

التجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياج

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

2345 6

النشاط

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

500 - 1مفتاح الخريطة

(تتبع حركة النازحين)إدارة وتنسيق المخيمات 

أعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمر

نازح تم مساعدتهم2,321,068361,394

األشخاص الذين 

تم الوصول اليهم النشاطفتيات رجالنساءفتيان

81,71177,447100,973101,263

6

عدد التجمعات السكانية
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

مناطق محاصرة مناطق صعبة الوصول

نساءفتيان

توزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصولتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصول

نازح تم تتبعهم

توزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمر

المساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائية

أعلى ثالث نشاطات في هذا القطاع

1245

3 /9
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123

(تتبع حركة النازحين)إدارة وتنسيق المخيمات 

501 - 1,0001,001 - 5,0005,001 - 10,000>10,000

1,328

100%

30

100%

30

سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر/ تركيا 



34

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

النشاط
األشخاص الذين 

تم الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

161,824إعادة تأهيل الفصول الدراسية

استعادة وإصالح البنية التحتية اإلنتاجية واألساسية 

الطرق والمدارس والمستشفيات )واالجتماعية 

في  (المالجئ واألسواق وغيرها/ والمساكن الجماعية 

األشخاص الذين 

تم الوصول اليهم

84,464

أعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطات في هذا القطاع

2017نوفمبر /   تشرين الثاني

304,287اإلنعاش المبكرشخص تم الوصول إليهم631,191التعليم

النشاط

6

4551,4961475,31357,45173,213

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

األشخاص الذين تم 

تزويد األطفال ببرامج التغذية المدرسيةالوصول اليهم

شخص تم الوصول إليهم

8554

35577

توزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمر

منظمات غير حكوميةمنظمات

استعادة المؤسسات الصغيرة والصغيرة الحجم من 85,261

.خالل المنح والقروض واألصول اإلنتاجية

منظمات دولية

123456

10 22122

77,982

مثل الوقود للتدفئة )توفير تكاليف الصيانة والتشغيل 259,031288,33945,54438,277

في مراكز التعلم والمدارس (المدرسية
187,324

68,79965,20985,018

توزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصولتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصول

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول
األشخاص الذين تم 

تعزيز خطط الحماية االجتماعية التي تعالج االحتياجات الوصول اليهم

االجتماعية واالقتصادية للفئات الضعيفة المحددة
43,829

2018 كانون الثاني 15: تاريخ اإلعداد

sungur@un.org للتواصل

نوفمبر/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر تشرين الثاني: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسميًّا من قبل 

األمم المتحدة
4 / 9

10,000<10,000 - 5,0005,001 - 1,0001,001 - 500501 - 1مفتاح الخريطة

118,382

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

المساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياجالمساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياج

% 0.1 شخص تم تقديم الدعم لهم من خالل التحويالت النقدية، وتمثل 701

من مجمل النشاطات

 شخص تم تقديم الدعم لهم من خالل القسائم الشرائية والدعم النقدي 88,351

من مجمل النشاطات% 29، وتمثل 

1234

173105633441

5

99%1%

23

100%

92

اسوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود من تركي/ تركيا 
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(سبل معيشة)األمن الغذائي و سبل العيش  شخص تم الوصول إليهم978,870(سالل غذائية)األمن الغذائي و سبل العيش   

أعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمر

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

شخص تم الوصول إليهم146,520

4643

325154

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

أألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

34,113 258,977245,241246,748227,90438,76436,70836,934

توزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصولتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصول

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

333

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

2147247492439259651413662

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

>10,000

18195131168635

المساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياجالمساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياج

 شخص تم تقديم الدعم لهم من خالل التحويالت النقدية، وتمثل 1,455

 شخص تم تقديم الدعم لهم من خالل 44,352.  من مجمل النشاطات0.2%

من مجمل النشاطات% 4.5القسائم الشرائية، وتمثل 

 شخص تم تقديم الدعم لهم من خالل التحويالت النقدية، وتمثل 8,150

 شخص تم تقديم الدعم لهم من خالل 63,847.  من مجمل النشاطات5.6%

من مجمل النشاطات% 44القسائم الشرائية، وتمثل 

123456123456

2018 كانون الثاني 15: تاريخ اإلعداد

sungur@un.org للتواصل

نوفمبر/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر تشرين الثاني: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسميًّا من قبل 

األمم المتحدة
5 / 9

16

10,000 - 5,0005,001 - 1,0001,001 - 500501 - 1مفتاح الخريطة

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

100%

19

100%

26

ياسوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود من ترك/ تركيا 
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التغذيةشخص تم الوصول إليهم1,097,169(إجراءات طبية)الصحة 

أعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمر

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
النشاط

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

شخص تم الوصول إليهم96,931

8256

186

منظات غير حكوميةاألمم المتحدةاألمم المتحدةمنظمات غير حكومية

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

 6عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 1,736

 شهرا الذين تم فحصهم لسوء التغذية59أشهر و 
72,839

الذين تلقوا  ( شهرا59-6)عدد الفتيان والفتيات 

مكمالت غذائية متعددة المغذيات الدقيقة
2,917

248,070235,124306,549307,42732,97531,13131,131

توزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصولتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصول

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
 6عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 

 شهرا الذين تم الوصول إليهم مع قسم 59أشهر و 

 أشهر بما في ذلك البسكويت 4التغذية الدهنية لمدة 

2,315
276483133316

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

>10,000

2788634

المساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياجالمساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياج

123456123456

2018 كانون الثاني 15: تاريخ اإلعداد

sungur@un.org للتواصل

نوفمبر/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر تشرين الثاني: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسميًّا من قبل 

األمم المتحدة
6 / 9

22

10,000 - 5,0005,001 - 1,0001,001 - 500501 - 1مفتاح الخريطة

84%16%

19

91%9%

55

دود سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الح/ تركيا 
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المأوىشخص تم الوصول إليهم104,827المواد غير الغذائية

أعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمر

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
النشاط

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

شخص تم الوصول إليهم21,724

3519

10832

منظمات دولية منظمات سورية

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

منظمات غير حكومية منظمات غير حكومية

4,176
13,062إعادة تأهيل المأوى للحاالت الطارئة

4,835توفير المساعدة في المأوى الموسمي19,484توفير المواد غير الغذائية الموسمية والتكميلية

71,91513,23610,7878,889
85,343توفير المواد غير الغذائية الضرورية واألساسية

5,9586,7484,843

توزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصولتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصول

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

4

األشخاص الذين تم 

2,052توفير المأوى للحاالت الطارئةالوصول اليهم
94526242451342

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

>10,000

65332412191

المساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياجالمساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياج

% 16 شخص من خالل األنشطة النقدية،وتشكل 16,623تم الوصول إلى 

 شخص من خالل القصسائم 8,261من مجل النشاطات،كماتم الوصل إلى 

.من مجمل النشاطات% 8الشرائية وتمثل 

من % 0.1 أشخاص من خالل النشاطات النقدية وتمثل 240تم الوصل لـ 

مجمل النشاطات

123456123456

2018 كانون الثاني 15: تاريخ اإلعداد

sungur@un.org للتواصل

نوفمبر/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر تشرين الثاني: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسميًّا من قبل 

األمم المتحدة
7 / 9

10,000 - 5,0005,001 - 1,0001,001 - 500501 - 1مفتاح الخريطة

منظمات سوريةمنظمات دولية

75%23%2%

9

49%8%43%

23

NFI

سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر/ تركيا 
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مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول
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المياه والصرف الصحي والنظافةشخص تم الوصول إليهم355,413الحماية

أعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطات في هذا القطاعتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على الجنس والعمر

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
النشاط

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

شخص تم الوصول إليهم1,028,857

7541

282195

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

ناحية تم اإلبالغ عن 

الوصول إليها

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عن الوصول 

إليه

منظمة أبلغت عن 

مشاركتها

األمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميةاألمم المتحدة والمنظمات غير الجكومية

9,796865,39533,300

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

عدد التجمعات 

السكانية

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
عدد التجمعات السكانية

205,950 114,074134,67473,04833,617252,055250,283320,569

توزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصولتوزع األشخاص الذين تم الوصول إليهم بناًء على إمكانية الوصول

2018 كانون الثاني 15: تاريخ اإلعداد

sungur@un.org للتواصل

نوفمبر/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر تشرين الثاني: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسميًّا من قبل 
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5

10,000<10,000 - 5,0005,001 - 1,0001,001 - 500501 - 1مفتاح الخريطة

149884171312056

29

1

المساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياجالمساعدات المقدمة نقداً أو كقسائم شرائيةالتجمعات السكانية التي تم الوصول إليها بناًء عل شدة االحتياج

123456123456

123

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

29,1088

100%

58

100%

52

سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر/ تركيا 



84173,0131884,020الوصول متعدد القطاعات

1,1644,981,22728417,120األشخاص المحتاجون للمساعدة

محاصرةصعبة الوصول

865,39533,300المياه والصرف الصحي والنظافة

عدد القرى
األشخاص الذين تم 

الوصول إليهم
عدد القرى

األشخاص الذين تم 

الوصول إليهم

1342المأوى

2929,10889,796*الحماية

التعليم

اإلنعاش المبكر

األمن الغذائي و سبل العيش

األمن الغذائي و سبل العيش

الصحة

التغذية

المواد غير الغذائية

131205615

6804022001244

116863516

2

13620752172852257130

4653324

12191المأوى

12314988417 *الحماية

المياه والصرف الصحي والنظافة

متعدد القطاعات

2018تقييم االحتياجات اإلنسانية 

78863422

21173105633

4412210

3331819513

123456

2

276,483133,316التغذية

94,52624,245المواد غير الغذائية

4551,4961475,313التعليم

5,9586,7484,8434,176

114,074134,67473,04833,617

252,055

57,45173,213اإلنعاش المبكر

2147,24749,243األمن الغذائي و سبل العيش

925,9651413,662األمن الغذائي و سبل العيش

الصحة

رجالنساءفتيانفتيات

(تتبع حركة النازحين)إدارة وتنسيق المخيمات

تقديم )إدارة وتنسيق المخيمات

258,977245,241246,748227,904

38,76436,70836,93434,113

248,070235,124306,549307,427

التعليم

األمن الغذائي و سبل العيش

**' * الصحة

*اإلنعاش المبكر

األمن الغذائي و سبل العيش

**الحماية

المياه والصرف الصحي والنظافة

524,793497,406648,506650,364

81,71177,447100,973101,263

259,031288,33945,54438,277

68,79965,20985,01885,261

250,283320,569205,950

32,97531,13131,1311,736

71,91513,23610,7878,889

التغذية

المواد غير الغذائية

المأوى

2018التوزع حسب العمر والجنس يعتمد على تقييم االحتياجات اإلنسانية *   

األرقام في القطاع الصحي تشير لعدد اإلجراءات الطبية المنفذة، وفي قطاع الحماية تشير لعدد األنشطة واإلجراءات المنفذة **  
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قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه
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2017نوفمبر /   تشرين الثاني

  التوزع حسب العمر والجنس  التوزع حسب شدة اإلحتياج

  التوزع حسب إمكانية الوصول

األرقام في قطاع الحماية تشير لعدد األنشطة واإلجراءات المنفذة*  

األرقام في قطاع الحماية تشير لعدد األنشطة واإلجراءات المنفذة*  

2018األرقام المستخدمة لتقييم شدة االحتياج تعتمد على تقرير تقييم االحتياجات اإلنسانية 

الوصول واألنشطة عبر الحدود

تمثل ارقام الوصول عبر الحدود المساعدات االنسانية التي يتم وصولها للمحتاجين من خالل تسلميها للهالل االحمر التركي في نقاط العبور الحدودية 

وتمثل تقارير االسئلة . ليقوم الهالل االحمر التركي بتوزيعها في الداخل السوري أو تلك المساعدات التي تصل للداخل السوري عبر القنوات التجارية

وقد تشمل األنشطة التوزيعات المتكررة أو غير . االربعة المساعدات المقدمة من خالل األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة األخرى

.وتختلف األنشطة من حيث الحجم. المكررة

سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر/ تركيا 


