
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 استمرار زيادة حجم وخطورة

 .اإلحتياجات اإلنسانية

 التعليم مهدد جزئياً بسبب

األضرار التي حلقت بالبنية 

التحتية ووجود النازحني 

 .داخلياً في املدارس

 من احملتمل أن يصل مجموع

الالجئني السوريني إلى 

شخص بحلول  600,000

، إذا استمر 2012نهاية عام 

 .يمعدل التدفق احلال

 تدعو األمم املتحدة وشركاؤها

إلى مضاعفة اجلهود املبذولة 

 .إليصال املساعدات اإلنسانية

 أرقام

مليون  22إجمالي تعداد السكان  -
 نسمة 

  14احملافظات -
الترتيب في مؤشر التنمية -

 119 (189البشرية )من 
عدد النازحني في املدارس واملباني -

 مليون 1.2العامة 
 2.5عدد احملتاجني إلى مساعدة -

 مليون
عدد من يعانون من انعدام أمن -

 مليون 3غذائي 
عدد الالجئني املسجلني في -

 260,000البلدان اجملاورة 

 مليون  347طلبت األمم املتحدة

دوالر لتنفيذ أنشطة داخل 

 سوريا

 ( 30مليوناً ) 104تلقت منها٪ 

 مليون دوالر  193مطلوب مبلغ

في إطار خطة االستجابة 

 اإلقليمية ألزمة الالجئني

 ٪( 54مليوناً ) 105مت تلقي 
 

 استمرار تدهور الوضع اإلنساني 

 عدد السوريني احملتاجني إلى مساعدات إنسانية يرتفع إلى أكثر من الضعف

زاد عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى أكثر من الضعف منذ إطالق خطة االستجابة 
مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة،  2.2. وتقدر األمم املتحدة اآلن أن 2102في يونيو/حزيران 

العامة. ويعتبر مصدر القلق  مليون نازح داخلياً تتم استضافتهم في املدارس واملباني 0.2من بينهم 
اإلنساني الرئيسي هو احلماية. كما تأتي احلالة اإلنسانية التي تتدهور بسرعة نتيجة لتصعيد العنف في 
األونة األخيرة إلى حد كبير. ويتعرض الناس بشكل روتيني إلى القصف العشوائي للمناطق ذات الكثافة 

واإلحتجاز التعسفي. وال يوجد مكان آمن للسكان الذين السكانية العالية، واإلستخدام املفرط للقوة 
 حتاصرهم أعمال العنف.

 السوريون يواصلون اللجوء إلى البلدان اجملاورة 

إستنفذت بشكل عام قدرة اجملتمعات احمللية على دعم األشخاص الذين فروا من ديارهم . وفي حني يواصل 
من املباني العامة، يعبر عدد كبير من الناس احلدود إلى  بعض السوريني البحث عن ملجأ في املدارس وغيرها

البلدان اجملاورة. وقد تضاعف عدد السوريني الذين مت تسجيلهم كالجئني في العراق واألردن ولبنان وتركيا أكثر 
ني من ثالث مرات خالل الفترة من بداية يونيو/حزيران إلى أوائل سبتمبر/أيلول. وقد بلغ العدد اإلجمالي لالجئ

 الجئ خالل شهر أغسطس/آب وحده. 011,111شخص بزيادة قدرها  201,111اآلن أكثر من 

 اخملاطر األمنية التي يواجهها عمال االغاثة تشمل اخلطف واختطاف السيارات 

ال تزال نقاط التفتيش وحواجز الطرق وإغالق الطرق وانعدام األمن تعرقل وصول املساعدات اإلنسانية. كما 
نعدام األمن العام املتعلق بالعنف اجلاري من جراء ارتفاع النشاط اإلجرامي. وقد لوحظت زيادة في يتفاقم ا

عدد حاالت اختطاف األشخاص والسيارات خالل األسابيع األخيرة. تنفذ عناصر إجرامية العديد من عمليات 
مثل هذه التهديدات،  اخلطف لتحقيق مكاسب مالية، والعاملون في اجملال اإلنساني ليسوا في مأمن من

التي يتعرض لها املوظفون الوطنيون بشكل خاص. ينبغي على جميع األطراف احترام عمال اإلغاثة وضمان 
 سالمتهم وأمنهم.

 بعثة األمم املتحدة تكشف عن إحتياجات إنسانية واسعة النطاق في حمص 

 نازح بحاجة إلى املساعدة في محافظة حمص وحدها  001,111

ثة التقييم املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة مدينة حمص واملناطق احمليطة بها في أوائل زارت بع
سبتمبر/أيلول. شهدت البعثة إحتياجات إنسانية واسعة النطاق، وتشير بيانات التسجيل املوحد إلى وجود 

تياجات موقع. وكخطوة أولى لتلبية اإلح 011نازح في محافظة حمص موزعني على  001,111حوالي 
املتزايدة، ضاعف برنامج األغذية العاملي احلصص الغذائية املقدمة في حمص ليرتفع إجمالي التغطية من 

 شخص في سبتمبر/أيلول. 225,211شخص في شهر أغسطس/آب إلى  022,111

 النشرة اإلنسانية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سوريا 

 2012سبتمبر/أيلول  14 - 1العدد الثامن / 

 في هذا العدد 
 استمرار تدهور الوضع اإلنساني 1-صفحة 
 احتياجات إنسانية واسعة النطاق في حمص - 1صفحة 
 أزمة تهدد تعليم آالف األطفال - 2صفحة 
الشتاء املقبل بحاجة إلى استجابة مصممة  - 2صفحة 

 خصيصاً له
وكاالت األمم املتحدة توسع نطاق املساعدات  -2صفحة 

 وسط التحديات
عدد الالجئني السوريني يتضاعف ثالث مرات  - 4صفحة 

 ثة أشهرفي ثال
 نازحون داخلياً في حمص، أوتشا
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 لم تعد غالبية مستشفيات حمص تعمل

رجة. ووفقاً ملنظمة الصحة كشف تقييم اإلحتياجات في محافظة حمص عن إحتياجات صحية ثانوية ح
( 52من  20( وثالثة أرباع املستشفيات اخلاصة )02من  0العاملية، فإن نصف املستشفيات العامة في احملافظة )

ال تعمل. واملستشفيات التي ال تزال مفتوحة عادة ما تعمل بطاقة منخفضة وتواجه ضغوطاً تفوق قدراتها. 
 سريراً( قد دُمر متاماً. 521ستشفى في حمص )أفادت منظمة الصحة العاملية أن أكبر م

 أزمة تهدد تعليم آالف األطفال

 مدرسة تعرضت ألضرار أو تدمير 2,111أكثر من 

مدرسة في جميع أنحاء البالد قد تعرضت ألضرار أو دُمرت.  2,1,2تشير تقديرات السلطات السورية إلى أن 
مدرسة في سوريا. وجتري اآلن جهود إلصالح وإعادة  22,111لي باملائة من إجما 01وميثل هذا العدد ما يقرب من 

مدرسة في درعا وريف دمشق  00تأهيل عدة مئات من املدارس. وقد انتهت اليونيسيف حتى اآلن من إصالح 
مدرسة أخرى في األسابيع املقبلة. هذه اإلصالحات ضرورية  011والالذقية، ومن املقرر االنتهاء من إصالح 

فال من العودة إلى املدارس، ومع ذلك، فمن املتوقع أال يعود عدد كبير من املعلمني إلى وظائفهم لتمكني األط
 بسبب القيود املفروضة على الوصول والنزوح الداخلي، من بني أمور أخرى.

 مدرسة 011استضافة النازحني في أكثر من 

مدرسة ومباني عامة أخرى  010مليون نازح حالياً في  0.2وفقاً لوزارة التربية والتعليم، يتم استضافة حوالي 
مدرسة. وقد  0,1في جميع أنحاء سوريا، بعد أن كان عدد املدارس التي تستضيف نازحني في الشهر املاضي 

ى عدد قليل منهم حتى اآلن. كما ذكرت مت حتديد بعض املواقع البديلة للنازحني، ولكن لم ينتقل إليها سو
املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن األسر النازحة غادرت عدداً قليالً من املدارس في ريف دمشق على مدار 
األسبوعني املاضيني، والوقت املتاح إلعادة تأهيل املواقع البديلة، التي مت حتديدها حتى تصل إلى مستوى 

الرغم من أن بعض املدارس من املتوقع أن تعمل بنظام الفترتني من أجل استيعاب  مقبول، محدود جداً. وعلى
 عدد متزايد من الطالب، فمن املرجح أيضاً أن يغيب اآلالف من األطفال في هذا العام الدراسي.

 الشتاء املقبل بحاجة إلى استجابة مصممة خصيصاً له

 حنيفترة الشتاء القاسية ستجلب حتديات إضافية للناز

تعتبر فترة الشتاء قاسية في سوريا؛ إذ يصل معدل درجات احلرارة الدنيا في شهر يناير/كانون الثاني إلى 
درجة مئوية. وبالنسبة للنازحني داخلياً الذين يعيشون في مالجئ مؤقتة، قد يكون إلنخفاض درجات  2حوالي 

ية، ولكن من املرجح أن يكون لنقص الوقود تأثير احلرارة آثاراً وخيمة. املدارس عموماً بها أنظمة تدفئة أساس
سلبي. تفتقر معظم املباني املكتملة جزئياً اخلاصة والعامة التي تأوي حالياً العديد من النازحني إلى أنظمة 

 التدفئة وحتى إلى الكهرباء.

وشركاؤها في اجملال  يجب تزويد املباني بالعزل األساسي من الرطوبة والبرد. وقد حددت وكاالت األمم املتحدة
اإلنساني املواد ذات األولوية الالزمة لفصل الشتاء، مبا في ذلك التسقيف وكسوة اجلدران والنوافذ. وتشمل 
اإلحتياجات األخرى السجاد وسخانات املياه ومالبس األطفال احلرارية والبطانيات. وتنفذ اليونيسيف حالياً 

ر حكومية دولية حول التعامل مع فصل الشتاء، ويستهدف برنامجاً جتريبياً بالشراكة مع منظمة غي
 البرنامج على وجه التحديد األطفال في مواقع النازحني داخلياً.

 وكاالت األمم املتحدة تواصل تكثيف املساعدات وسط التحديات 

 مليون شخص في جميع احملافظات  0.2برنامج األغذية العاملي يقدم مساعدات غذائية إلى 

من األسبوع الثاني من شهر سبتمبر/أيلول، سيقوم برنامج األغذية العاملي بزيادة املساعدات الغذائية  ابتداءً 
ً من  0.2الشاملة للسكان املستهدفني لتغطي  شخص. ويشمل هذا زيادة  021,111مليون شخص بدال

لك درعا وإدلب وحماة كبيرة في عدد احلصص الغذائية املوزعة في احملافظات املتضررة من العنف، مبا في ذ
 وحمص، وكذلك مناطق تركيز النازحني، مثل احلسكة والرقة والالذقية.
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 املساعدات الغذائية املقدمة من برنامج األغذية العاملي مقسمة حسب احملافظة

 احملافظة
املستفيدون 

املستهدفون قبل 
 يوليو/متوز

املستفيدون 
املستهدفون في 

 أغسطي/آب

املستفيدون 
املستهدفون في 

 سبتمبر/أيلول

نسبة الزيادة 
أغسطس/آب 
 سبتمبر/أيلول

 %22 005,211 022,111 22,111 حلب

 %,21 21,,0, 22,111 211,, الرقة
 %,0 052,5,2 01,111 21,111 دمشق

 %000 111,,0 52,111 01,111 درعا

 %50 02,111 1,111, 52,111 دير الزور

 %00 000,111 01,111 01,111 حماة

 %025 00,111 01,111 22,211 احلسكة

 %0, 225,211 022,111 2,111, حمص
 %002 000,211 22,111 52,111 إدلب

 %010 20,211 22,111 22,211 الالذقية
 %02 0,221 2,111 2,211 القنيطرة

 %25 21,,,25 022,111 2,111, ريف دمشق

 %202 0,022 2,211 2,211 السويداء
 %20 20,221 211,,5 211,,5 وسطرط
 %22 005,211 022,111 22,111 حلب
 %,21 21,,0, 22,111 211,, الرقة

 %0, 0,211,111 021,111 211,111 اجملموع
 املصدر: برنامج األغذية العاملي/الهالل األحمر العربي السوري/أوتشا

 شخص 211,111املفوضية السامية لشؤون الالجئني ترفع العدد اخملطط ملساعدته حتى نهاية العام إلى 

رفعت املفوضية السامية لشؤون الالجئني العدد املستهدف الذي كانت تخطط لتقدمي املعونة اإلنسانية 
شخص بحلول نهاية العام، وبالتالي وسعت  211,111شخص في شهر يونيو/حزيران إلى  022,111 إليه من

وحتى اآلن، قدمت املفوضية  2102نطاق توفيرها للمواد األساسية بشكل كبير. وفي الفترة من مارس/آذار 
النوع من  شخص هذا 551,111شخص. وإجماالً، تلقى أكثر من  0,1,111املواد غير الغذائية ألكثر من 

 املساعدات من وكاالت األمم املتحدة وشركائها.

 (EWARSمنظمة الصحة العاملية تضع اللمسات األخيرة على نظم اإلنذار واالستجابة املبكرة )

لضمان التشخيص املبكر والتصدي لتفشي األمراض، انتهت منظمة الصحة العاملية من وضع آلية للتنبيه 
مرفقاً صحياً  010سبتمبر/أيلول من قبل  25رة، وستبدأ عملية جمع البيانات في واإلنذار واإلستجابة املبك

 01مشاركاً من  01مشاركاً في جميع أنحاء سوريا. وقد رفعت ورشة العمل حول مراقبة الوباء، التي حضرها 
 ريعة.محافظة، من مستوى التأهب ملواجهة األوبئة في وقت مبكر والقدرة على اإلستجابة الس 00من أصل 

 طفل 21,111نوادي اليونيسيف املدرسية توفر فترة راحة لنحو 

نادي مدرسي في عدة  011تشارك اليونيسيف في ضمان حق األطفال في التعليم من خالل دعم أكثر من 
طالب. وكجزء من  21,111محافظات سورية. توفر األندية املدرسية دروس تقوية وأنشطة ترفيهية حلوالي 

توزيع اللوازم  حقيبة مدرسية. واستهدف 51,111حملة العودة إلى املدرسة، ستقوم اليونيسيف بتوزيع 
 طفل نازح خالل األسبوعني املاضيني. 2,111الترفيهية واملالبس أكثر من 
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 شخص يستفيدون من مساعدات صندوق األمم املتحدة للسكان في أغسطس/آب 22,111أكثر من 

إمرأة من  2,011خالل شهر أغسطس/آب، مت تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية النفسية واإلجتماعية ألكثر من 
خالل عيادات صحية متنقلة يدعمها صندوق األمم املتحدة للسكان في دمشق وريف دمشق وحمص وحماة. 

نازح يقيمون في املدينة اجلامعية في  21,111كما مت تأسيس نقطة طبية بدعم من الصندوق خلدمة حوالي 
 حلب.

 سيع نطاق عملهاالوكاالت اإلنسانية تعمق الشراكات مع املنظمات غير احلكومية الوطنية لتو

تسعى وكاالت األمم املتحدة إلى تعزيز الشراكات مع املنظمات احمللية والدولية من أجل مساعدة جميع 
من املنظمات غير احلكومية الدولية على  0من املنظمات احمللية و 01احملتاجني، أينما كانوا. وقد حصلت نحو 

ساعدات اإلنسانية خالل األزمة احلالية. وسيتم تفويض من احلكومة للدخول في شراكات بغرض تقدمي امل
توسيع نطاق املساعدات اإلنسانية من خالل بناء قدرات الشركاء احلاليني في اجملال اإلنساني، وتنويع 
الشراكات مع املنظمات غير احلكومية الوطنية واجلمعيات اخليرية احمللية، وكذلك تعزيز التعاون مع املنظمات 

منظمة محلية من خالل عمليات إيصال  0,ولية. ويتعاون برنامج األغذية العاملي مع غير احلكومية الد
ً محلياً، وقد متكنت املفوضية  01املساعدات الغذائية. كما تتعاون منظمة اليونيسيف مع  شريكاً منفذا

األخيرة من زيادة السامية لشؤون الالجئني ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في اآلونة 
عدد تلك الشراكات. ولتمكني قدر أكبر من الالمركزية في تقدمي املساعدات اإلنسانية، تنشئ األمم املتحدة 

 حالياً مراكز إنسانية في مواقع رئيسية، سيكون أولها في حمص.

 تضاعف عدد الالجئني السوريني ثالث مرات في ثالثة أشهر

 جئني سوري كال 201,111تسجيل أكثر من 

شخص في  201,111الجئ في يونيو/حزيران إلى أكثر من  01,111إرتفع عدد الالجئني السوريني من أقل من 
الوقت احلالي، وميثل األطفال أكثر من نصف الالجئني املسجلني. وقد لوحظت أكبر الزيادات في تركيا واألردن. 

ا )تونس واجلزائر ومصر وليبيا(. ومن املرجح أن كما ازداد وصول الالجئني السوريني إلى بلدان شمال أفريقي
من أولئك الذين وصلوا إلى هذه البلدان إلى املساعدة، وفقاً للمفوضية السامية  2,111يحتاج على األقل 

سوري اللجوء إلى دول أوروبية حتى اآلن هذا العام. وتواصل املفوضية  02,111لشؤون الالجئني. طلب أكثر من 
نية األخرى التخطيط الستقبال عدد متزايد من الوافدين، وقد يزيد العدد اإلجمالي عن والوكاالت اإلنسا

 الجئ بحلول نهاية العام. 011,111

 الالجئني املسجلني و/ أو الذين متت مساعدتهم الدولة
 25,508 العراق

 86,940 األردن

 67,960 لبنان
 80,104 تركيا

 260,512 اإلجمالي

. تستند هذه األرقام إلى تقديرات 2102سبتمبر/أيلول  00املصدر: املفوضيةالسامية لشؤون الالجئني، 
 وبالتالي فقد تختلف

 ة إلى العراق وصول أعداد متزايدة من األسر السوري

تضاعف عدد الالجئني السوريني في العراق أكثر من ثالث مرات على مدار األشهر الثالثة املاضية. لقد تغيرت 
السمات الشخصية لالجئني مع قدوم عدد متزايد من األسر. متت استضافة غالبية الالجئني في محافظة 

رى لالجئني في محافظتي األنبار واربيل. أتى دهوك التي تقع في شمال شرق البالد، مع وجود تركيزات أخ
 معظم الوافدين اجلدد من ريف دمشق وحلب واحلسكة والقامشلي.

وقد بدأ برنامج األغذية العاملي تقدمي مساعدات غذائية يومية لالجئني في مخيم دوميز. كما بدأت 
  اليونيسيف حملة تطعيم تستهدف األطفال دون سن اخلامسة في القائم.
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 الجئ مسجل في األردن 00,111من  أكثر

الجئ سوري يتلقون مساعدات من املفوضية السامية لشؤون الالجئني في األردن.  00,111مت تسجيل أكثر من 
وافد في املتوسط. إذا استمر هذا املعدل، فإن عدد الالجئني السوريني في  0,211و 0,111ويصل يومياً ما بني 

 211,111لول نهاية العام. ووفقاً للحكومة األردنية، يوجد حالياً أكثر من بح 221,111األردن سوف يصل إلى 
 سوري في البالد.

باملائة من  01الجئ. وحسبما ذكرت املفوضية، يأتي أكثر من  51,111يستضيف مخيم الزعتري حوالي 
ارات جوية. كما الوافدين في األونة األخيرة من محافظة درعا، التي ال تزال تتعرض لهجمات باملدفعية وغ

وصل الجئون آخرون من دمشق وحمص. يقدم برنامج األغذية العاملي مساعدات غذائية لالجئني في مخيم 
طفل لإللتحاق باملدارس  011وجبة يومياً. كما مت تسجيل أكثر من  21,111الزعتري بلغ مجموعها أكثر من 

طفل تطعيمات ضمن حملة تقودها  0,211 األردنية، في إطار محاوالت التسجيل اجلارية. وتلقى أكثر من
 منظمة اليونيسيف.

 تسجيل الالجئني في ارتفاع مستمر في لبنان

آخرين في انتظار التسجيل. أتي معظم  21,111الجئ في لبنان، وهناك  21,111مت تسجيل ما يقرب من 
باملائة( من حمص. ولتسهيل عملية التسجيل، فتحت املفوضية السامية لشؤون الالجئني  5,الالجئني )

 مركز تسجيل جديد في بعلبك.

إلى املالجئ البديلة في وادي البقاع. ويقدم برنامج  ومت إحراز تقدم كبير في نقل أسر الالجئني من املدارس
 50الجئ. كما يتم توزيع قسائم غذائية بقيمة  51,111األغذية العاملي مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 

ً على الالجئني في وادي البقاع. ميكن استبدال القسائم بقائمة من املواد الغذائية تشمل الفواكه  دوالرا
زجة. تواصل املفوضية السامية لشؤون الالجئني وشركاؤها في قطاع التعليم تشجيع واخلضروات الطا

 20تسجيل األطفال السوريني في املدارس اللبنانية قبل بدء العام الدراسي اجلديد، الذي من املقرر أن يبدأ في 
 سبتمبر/أيلول.

 الجئ 01,111تركيا تستضيف أكثر من 

تركيا تقريباً خالل الفترة من بداية أغسطس/آب إلى بداية  تضاعف عدد الالجئني املسجلني في
مخيماً في البالد في الوقت احلالي، وجاري إنشاء أربعة آخرين. وبعد اكتمال بناء هذه  02سبتمبر/أيلول. يوجد 

 الجئ. وقد اكتمل اآلن نقل جميع الالجئني 051,111اخمليمات، ستبلغ طاقة تركيا اإلستيعابية اإلجمالية نحو 
 السوريني الذين متت استضافتهم في املدارس بشكل مؤقت إلى اخمليمات.

 مليون شخص في سوريا 2.2مليون دوالر ملساعدة  ,50وكاالت األمم املتحدة تطلب 

 باملائة 51نسبة متويل خطة االستجابة اإلنسانية في سوريا ال تتعدى 

حدة مشروع خطة استجابة إنسانية منقحة. تسعى في محاولة للتصدي لزيادة اإلحتياجات، قدمت األمم املت
قطاعات في جميع احملافظات. وتشمل  01مشروعاً في  ,2مليون دوالر أميركي لتمويل  ,50اخلطة جلمع 

األولويات الرئيسية في إطار اخلطة املنقحة قطاعات الصحة والغذاء وسبل العيش وإعادة تأهيل البنية 
 عليم واملأوى.التحتية واخلدمات اجملتمعية والت

مت تصميم مشاريع لضمان وصول املساعدات إلى عدد أكبر من احملتاجني في عدد أكبر من املناطق السورية. 
وسوف تركز اجلهود بالتحديد على املناطق املتضررة من العنف املستمر، مثل حمص وحماة وإدلب ودمشق 

ة أيضاً مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من وريف دمشق ودير الزور وحلب. وسوف تستهدف البرامج اإلنساني
 النازحني داخلياً، من بينها الرقة.

 باملائة من األموال الالزمة خلطة االستجابة املنقحة. 51ولم يرد حتى اآلن سوى 
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 مشروع اخلطة املنقحة لالستجابة للمساعدات اإلنسانية في سوريا -التمويل مقسماً حسب القطاع 

  التمويل املطلوب          األموال املتاحة                            نسبة التغطية  )٪(

 
 

 اإلقليمية ألزمة الالجئني يفشل في تلبية اإلحتياجات املتزايدةمتويل خطة االستجابة 

 20مليون دوالر لتنفيذ خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني، ولكن لم يرد حتى اآلن سوى  005مطلوب 
ة باملائة من هذا املبلغ. وحيث أن عدد الالجئني قد جتاوز بكثير العدد املتوقع، فمن املرجح اإلعالن عن خط

. وستشمل اخلطة املنقحة زيادة كبيرة في حجم التمويل 2102سبتمبر/أيلول  ,2إستجابة منقحة في 
 املطلوب.

 أنشطة تنسيق الشؤون اإلنسانية

 عقد منتدى سوريا اإلنساني اخلامس في جنيف

اركاً من مش 521سبتمبر/أيلول. وضم املنتدى أكثر من  ,ُعقد منتدى سوريا اإلنساني اخلامس في جنيف في 
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غير احلكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة اإلنسانية. وفي 
كلمته إلى املنتدى، أكد املنسق اإلقليمي لشؤون اإلنسانية التدهور السريع للحالة اإلنسانية في سوريا، 

 داية موسم الشتاء البارد والقاسي.وحث اجلهات املانحة على مواجهة حتدي التمويل قبل ب

 
 
 
 
 

 ملزيد من العلومات، رجاء االتصال:
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 خدمات سالمة الموظفين

 المواد غير الغذائية والمأوى

 الخدمات اللوجستية والطوارئ

 سبل العيش

 الصحة

 الغذاء

 التعليم

 التنسيق

 الخدمات المجتمعية

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في نيويورك
 ( 1)+ 917 367 5089، هاتف buffler@un.orgالسيد/ أورلني بافلر، مسؤول الشؤون اإلنسانية، 

 مكتب جنيف
 (41)+ 79 945 4327، هاتف rockenfeller@un.orgالسيدة/ ياسمني روكنفيللر، مسؤولة الشؤون اإلنسانية، 

 www.unocha.org | www.reliefweb.intنشرات أخبار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة على موقع 


