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في مليون امرأة وطفل ورجل  13.1نحو  عارمًا، حيث يحتاجاإلنسانية سبع سنوات، ال يزال حجم وشدة وتعقيد االحتياجات بعد ما يقرب من 
الناجمة عن النزوح، تراكم أسباب الحاجة حاجة ماسة بسبب بمليون  5.6 يوجدنسانية. ومن بين هؤالء، اإلمساعدة إلى الجميع أنحاء سورية 

اع هو المحرك الرئيسي لالحتياجات صر والخدمات األساسية. وال يزال ال والتعرض لألعمال القتالية، ومحدودية فرص الحصول على السلع
  .حياتهم وكرامتهم ورفاههمد لمخاطر كبيرة في مجال الحماية تهدد في أجزاء كثيرة من البال يومياً  وناإلنسانية، حيث يتعرض السكان المدني

 
المشترك لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية لمجتمع اإلنساني افهم  2018اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام عكس تو 

في العام المقبل من خالل  اإلنسانيةاالستجابة  تسترشد بهاتوفر قاعدة أدلة كما إلى المساعدة. تاج لمن يح ير يقدتوالعدد ال األكثر إلحاحاً 
اللمحة . وتستند وضاعم رصد االستجابة واألظ  ن   عليهاالتي ستعتمد  األساسيةعن المعلومات  ، فضالً 2018لعام  اإلنسانيةخطة االستجابة 

 140,000ستكمل بتقييم احتياجات متعدد القطاعات شمل ما يقرب من تقييمات قطاعية متعددة وت  إلى العامة عن االحتياجات اإلنسانية 
أن تسترشد ضمان ل وذلك، 5,520البالغ عددها و في سورية المحلية جميع المجتمعات أفراد ينمتمون إلى مع لوجه  وجهاً أ جريت مقابلة 

دعم أولويات اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية أولويات المجتمعات المحلية المتضررة وشواغلها. وتحدد بالستجابة اإلنسانية الشاملة ا
 بإصدار تتوجهذه الثغرات، و  سدات المعلومات والخطط القطاعية لثغر سلط الضوء على تالموارد. كما  وحشد مستنيرالتخطيط االستراتيجي ال

 .2018ة لعام سورينسانية في خطة االستجابة اإل
 

 2018اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام : للحصول على نسخة كاملة من التقرير
 

 : ـلمزيد من التفاصيل أو االستفسارات اإلعالمية، يرجى االتصال ب
البريد اإللكتروني:  882-417-791 962+مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في عمان: هاتف: باإلعالم اإلقليمي لألزمة السورية  مسؤولديفيد سوانسون، 

swanson@un.org، البريد اإللكتروني: 078 300 953 963+دمشق:  في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةاإلعالم ب ة ةمسؤولسيفو،  ةأو غالي ،seifo@un.org، 
 baroud2@un.org: ، البريد اإللكتروني533 90+-617-61-53غازي عنتاب،  في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةاإلعالم ب ة ةسؤولفدوى عبد ربه بارود، م أو
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