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 سوريا في اإلنسانية المساعدات وصول لتحسين الزخمبناء  

تزايد  استمرار مع السكان مزيد من إلى الوصول في أملت اإلنسانية الفاعلة الجهات
 االحتياجات

 الكبير التدهور معالجةل رئاسيا   بيانا   المتحدة لألمم التابع األمن مجلس اعتمد ،4103 عام /تشرين األولأكتوبر 4 في
 االلتزامات لكافة إلى ضرورة احترام جميع األطراف األمن مجلس وأشار . سوريا في اإلنساني الوضع في والسريع
 المدنيين السكان بين التمييز ضرورة الخصوص، وجه علىو  الظروف، جميع في الدولي اإلنساني القانون بموجب

 يجب أن يتلقى الدولي، اإلنساني القانون بموجبو   .المدنية واألهداف المدنيين ضد الهجمات وحظر والمقاتلين،
 والمرافق واإلنسانية، الطبية الخدمات أفرادوحماية  احترام يجبكما  ،واالهتمام الطبية الرعاية والمرضى الجرحى

 لألطقم المناطق لجميع اآلمن والحر على ضرورة السماح بالوصول مجلسال حثكما   .التابعة لها النقلوسائل و 
 المأساة حجم أن على أيضا   األمن مجلس شددكما  . واألدوية الجراحية المواد ذلك في بما الطبية، واإلمدادات
كافة أنحاء  في اإلنسانية اتللمساعد عوائق ودون اآلمن الوصول لتسهيل فورية إجراءات يتطلب سوريا في اإلنسانية

 ال مواد من المدنيين حرمان أن إلى وأشار اإلنسانية، المساعدات وصول عمن حاالت جميعالمجلس  وأدان ،البالد
 أن يمكن ،والدخول لمناطق الصراع اإلغاثة مواد وصول عرقلة تعمد ذلك في بما الحياة، قيد على لبقائهم عنها غنى
 .الدولي اإلنساني للقانون انتهاكا   يشكل

 النزاع أطراف جميعأن يلتزم بها  يتوقع التي العملية والخطوات االلتزامات وتضمن تفاصيل باإلجماع البيان تم إقرار
 وصول يتعذر التي المناطق من العديد هناك تزال ال. سوريا في المحتاجين مساعدة أجل من األوسع الدولي والمجتمع

 أن في البيان، اعتماد بعد تأمل الهيئات االنسانية  .في التصاعد االحتياجات تستمر حين في إليها،هيئات اإلغاثة 
 ريف في النزاع أطراف قبل من المحاصرة المناطق في سيما ال ،احتياجا   كثرالسكان األ إلىتمكن من الوصول ت

دلب ،ودرعا ،وحمص ،الحسكةو  حلب،و  دمشق،  .وا 

 في إلى منطقة الواعر السوري العربي األحمر والهالل المتحدة ألممل مشتركةال بعثةال
 السكان معاناة زيادة تكتشف حمص مدينة

السامية  المفوضية من تألفي حمص، في المتحدة األمم مركز من فريق شارك 4103 /تشرين األولأكتوبر 0 في
دارة ،اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتبو  العالمي، األغذية وبرنامج واليونيسيفلشؤون الالجئين   في واألمن، السالمة وا 

صراع  وهي بؤرة حمص،مدينة  في الواعر منطقة إلى السوري العربي األحمر والهالل المتحدة ممألمشتركة ل بعثة
  .المختلفة المعارضة جماعات بين وكذلك المعارضة، وقوات السورية الحكومة بين القتال في تصعيدا   تشهدرئيسية 

 النشرة اإلنسانية
 سوريا

 4103أكتوبر/تشرين األول  7 – أيول/سبتمبر 24|  35العدد 

 العددفي هذا 
  بناء زخم جديد لتحسين وصول المساعدات 0ص.

 ارتفاع معدالت سوء التغذية بين األطفال 2ص.

 لمحة عامة عن االستجابة االنسانية 3ص.

 ضرورة مواكبة التمويل لالحتياجات 7ص.

 

 

 تصوير: أكرد الداسنية –الهالل األحمر السوري، حمص 
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تعرضا   أكثر أخرى، مناطق من نزحوا 411111 ممنه ،الواعر منطقة في يقيمون شخص 211111 حوالي أصبح
 باإلضافة إلى واالقتصادية واالجتماعية األمنية الحالة تدهور إلى أمدها طال التي األزمة أدت وقد  .والخطر للمعاناة
 .األساسية الخدمات توفير تدهور

جراء األرض على األمني الوضع تقييم هو البعثة من الغرض وكان   .األولية اإلنسانيةلالحتياجات  سريع تقييم وا 
 للسماح رئيسية تفتيش نقطة عند المشاة حركة ىلع مقصورة فقط تكان المنطقة داخل التنقل حرية أن البعثة والحظت

 مدرسة 00 من عشرة تستضيف  .جماعية أماكن ايواء توجد حيث الشوارع في القمامة تتراكمكما   .السلع توفيرب
من  األدنى الحدب الوحيد الخاص المستشفىيعمل  . يوميا   نوبات 3-4 المدارسعمل  إلى أدى مما النازحين، حكومية
 إلى للوصول كبيرة تحديات الموظفين بقية يواجه. منطقةال الطبي الطاقم من المائة في 31 غادر حيث ،طاقته

 مدينة في األسعار مع مقارنة   الماضي، الشهر في كبيرة زيادة األغذية أسعارشهدت  . األمن انعدام بسبب المستشفى
 منطقة إلى الوصول في المستمرة والصعوبات التحديات من الرغم على أنه المشتركة البعثة وجدتكما   .حمص
 ال الوطنية، الحكومية غير المنظمات خالل من والتي تنفذها ،ةالمتحد األمم تدعمها التي البرامج جميعإال أن  ،الواعر
 .مستمرة تزال

 النزوح في كبيرة زيادةحدوث  تؤكد حماة األمم المتحدة إلى مدينة لوكاالت مشتركة بعثة

 في القتال من قربها عن فضال   - إدلب و وحمص حلب -تأثرا  بالنزاع أكثر المحافظات من ثالثة بين لموقعها نظرا  
 النازحين من كبيرا   عددا   اآلن حماة محافظة تستضيف والرستن، تلبيسة مثل حمص، في عليها المتنازع المناطق
 العبء من المزيد ضعمما ي النازحين تدفق مع حماة محافظة في العام اإلنساني يتدهور الوضع . العنفمن  الفارين
)  أسرة 21111 في أعداد النازحين تصل إلى كبيرة زيادة حدوث األولية التقديرات وتؤكد . األساسية الخدمات على
 حاجةوجود  لوكاالتل المشترك التقييم حددوقد . حماة مدينة في يقيمون( شخص 031111 إلى 91111 من أو

 باإلضافة  .واألطفال لنساءل المتدهور الوضع الغذائي لمعالجة ولالستجابة الشتاء فصل وضع برامج لمواجهةل ملحة
 خطب لحقت التي األضرار بسبب الشخصية والنظافة ةالصحي لمرافقوا المياه من احتياجاتوجود  تحديد تم ذلك، إلى

 عن فضال   ،الشخصية النظافة مستلزماتالمياه بواسطة الشاحنات و  توفير تطلبي مما وحمص، حماة يخدمالذي  المياه
 .اآلبار/ العيون تأهيل إعادة

 هناك ،النازحة األسر من المتزايد العدد ونتيجة ،المزيد من طلبات المساعدة السوري العربي األحمر الهالليتلقى 
 النساء من هم حماة في المساعدة يطلبون من معظم . حماة ريف إلى اإلنسانية المساعدات وصولل ملحة حاجة

 .واألطفال

 وانعدام الغذائية، المواد أسعار ارتفاع بسبب لألطفال يةائالغذ الةالح تدهور
 والنزوح ،الدخل

في  صعوبات إلى الدخل وفقدان والنزوح، ،لألطفال التكميلية األغذية توفر عدمو  الغذائية، المواد أسعار ارتفاعأدى 
 سوء بسبب المستشفيات الذين تم اإلبالغ عن إدخالهم األطفال عدد ازداد. لألطفال والتغذية الصحية الرعاية توفير
 في الزيادة هذهتأتي و   .التغذية سوء عن الناجمة الوفيات عدد وكذلك ، المتوسط في 1-0 الحاد أو الشديد التغذية
  .دمشق وريف القنيطرة،و  حلب،و  حمص،و  حماة،و  الزور، ديرو  ،الريفية والمناطق ،درعاو  حلب، في األول المقام
 4111 بحوالي يقدر الذي األطفال عدد أصل من ستة أن التغذية مجموعة أفادت ،المعضمية في المثال، سبيل على
 .الماضي الشهر في التغذية سوء نتيجة حتفهم لقوا طفل،

أن يتعرض  من المتوقع . مصدر للقلق ربثاني أك هو الغذاء إلى االفتقار أن ونالسوري اآلباءيقول  األمن، غياب بعد
 أن المتوقع من مواتية،ال الموسمية األمطار هطول من الرغم على. االنخفاض من مزيد إلى والدخل الغذاء توافر
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انخفاض رقعة و  الزراعية المعدات وتلف إلنتاج،ا مدخالت تكلفة زيادة إلى الصراع أدى حيث إنتاج الحبوب ينخفض
 األمنو  المحاصيل لتقييم العالمي األغذية برنامج منظمة األغذية والزراعة/ بعثة قدرت  .للزراعة المتاحة األرض
 سيما وال شخص، ماليين 2 حوالي الغذائي األمن انعدام من ونعاني أن عدد السكان الذين 4103 يوليوفي   الغذائي
 األطفال،و  المدن،في  فقراءوال التجار، وصغار ،الموسميين والعمال والرعاة، المزارعين،صغار و  ،داخليا   النازحين

 .مزمنة بأمراض والمصابين ،قيناوالمع ،والمسنين المرضعات، واألمهات ،الحواملو 

 اإلنسانية االستجابة عن عامة لمحة 

 الرقة إلى المساعدات بتوصيل تتكفل اإلنسانية هيئات اإلغاثة
 قافلة وصلت ،/أيلولسبتمبر 47-41 الفترة في

 والهالل اللوجستية، المجموعة نظمتها مشتركة إنسانية
 الشؤون تنسيق ومكتب السوري العربي األحمر

طن  444 من أكثر مع الرقة مدينةإلى  اإلنسانية،
 .اإلنسانية المساعدات من مكعب متر 718متري/ 

 اليونيسيف مناإلغاثة  مواد شاحنات تسع حملت
 الصحة ومنظمة لسكاناألمم المتحدة ل وصندوق
 الحتياجاتا لتلبية العالمي األغذية وبرنامج العالمية

 البسكويتب طفل 1111 مساعدةلو  شخص، 01111 من يقرب ما أو واحد، أسرة لشهر 3111 تكفيالتي  غذائيةال
 04704 إلى الطبية والمستلزمات شهر لمدة أسرة 1111 سالمة الصحية إلىال مواد قدمتكما   .بالطاقة الغني

 منمقدمة  أسرة، 0111 إلى الغذائية غير الموادب محملة إضافية شاحنات 3 كما وصلت  .أشهر 3 لمدة شخص
 ./تشرين األولأكتوبر 4 يوم للهجرة الدولية والمنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الالجئين،المفوضية السامية لشؤون 

 من قدرا  هائال   ،الساعدية قرية شهدت. الرقة في النائية المناطق في القرىإلى  المفوضية وصلت األسبوع، نفس في
 في ويقيمون منازلهم في يعيشون الناس يزال ال ،الدمار من الرغم وعلى  .التحتية والبنية المبانيب لحق يذال الدمار
 .القرية هذه في يعيشون شخص 0401 أو أسرة 424 إلى مرة ألول وصولفي ال المفوضية نجحت وقد  .المنطقة

 السوريين النازحين إليواء الشتاء لفصل جارية االستعدادات

 وقد أعطت  الشتاء.فصل  في البارد الطقس لبداية لالستعداد جهودها المأوى قطاعالعاملة في  وكاالتال كثفت
 األكثر لنازحينلمواد الشتاء على ا السريع التوزيع من تمكنلل الشتاء فصلل الالزمة المواد وتخزين لشراء ولويةاأل

 . البنود من وغيرها الساخن الماء زجاجاتو  الحرارية، والبطانيات الثقيلة المالبس هذه المواد تشملو  ،واحتياجا   ضعفا  
األبواب  وتوفير الجماعية، المالجئ عزل مثل الشتاء، فصلب خاصة تدابير على أخرى مبادرات تركز وسوف

 .الجماعية والمالجئ التالفة أو المهجورة المباني في ةالنازح لخدمة األسر تركيبها ودعم والشبابيك،

 في جماعية ايواء كأماكن تستخدمالتي  المدرسية المباني من النازحين إجالء إلى الدراسي العام استئناف أدى وقد
 ،ةعاجل اتإصالح إلىتحتاج إضافية  مالجئ المأوى قطاع وكاالت حددت وقد  .دمشق وريف وحمص وحماه حلب
 .أساسية مرافق أو خدمات مياه ومرافق صحية وسالمة صحية دونب مزدحمة أماكن في وننازحيعيش ال حيث

 تأهيل المالجئ"  مشروع لتنفيذ محتملة مواقع إلى للوصول الحكومية غير المنظمات المحلية اإلدارة وزارةتدعم 
 خارج يعيشون الذين - المضيفة والمجتمعات داخليا   النازحين تشمل - السكان لدعم ىولاأل التدخالت أحد ،"خاصةال

 .الجماعية المالجئ

(. الهالل 4103سوريا )سبتمبر/أيلول  -الهالل األحمر العربي السوري فرع الرقة 
انية مشتركة األحمر العربي السوري يوزع إمدادات اإلغاثة، التي أرسلتها قافلة إنس

 لألمم المتحدة، لألسر المحتاجة في الرقة
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 طرطوس،و  دمشق، ريفو  دمشق، في جماعي مأوى 87 تأهيل إعادةب المنفذين، الشركاء خالل من المفوضية،قامت 
 ملجأ 34 تأهيل عادةإل وهي في طريقها ،من المتضررين 31111 من أكثر يعيش حيث والحسكة، حلبو  حمص،و 

عادة إصالح للهجرة الدولية المنظمة أكملت سبتمبر، منتصف في. آخر عائلة  3111 تستفيد منها ملجأ 20 تأهيل وا 
 التي الالذقية في األولوية ذات مالجئ خمسة في التأهيل إعادة أعمال للهجرة الدولية المنظمة بدأت . تقريبا  

 في ،شخص 4324 يقيم بها ملجأ 03 تأهيل إعادة"بريميير إرجنس"  منظمةكما بدأت   .شخص 0081 تستضيف
 (.4)  وحماه ،(2)  حمصو  ،( 1)  وطرطوس ،(4)  دمشق

 الغذائي الوضع تدهور لمعالجة مستلزمات وشراء ةجديد خارجية عيادات

يقوم  الغذائية، المواد في توافر مع االنخفاض المتوقعو  والمعتدل، الحاد التغذية سوء حاالت ارتفاع إلى التقارير تشير
 مستشفى في لتغذيةخارجية ل عيادة أول تم افتتاح األول، تشرينأكتوبر/  0 في  .بنشاط موارده بحشد التغذية قطاع

كما  . الجامعي األطفال مستشفى في ثانية عيادة إنشاء حاليا   ويجري  .الصحة ووزارة اليونيسف من بدعم دمشق،
 تم إنشاء  .المحافظات من عدد في مماثلة عيادات إنشاء الخيرية والجمعيات الوطنية الحكومية غير المنظمات دعمت

 سوء من العالج متابعة ذلك في بما الخدمات، لتقديم حلب، جامعة مقر في الخير، أهل بواسطة جمعية طبية وحدة
تدعم  . والمالئمة المناسبة الطفل تغذية حول لألمهات تقديم النصحو المحولة للمستشفى،  الشديدة الحاالتو  التغذية،

 بحث ويجري . واألطفال النساء من منهم المائة في 71 ،ملجأ 42 في يقيمون نازح، 34111 الطبية الوحدة هذه
 .المتوفرة الفنية والقدرات منياأل الوضع حسب المجتمعات، من عدد ممكنأكبر  في مماثلة عياداتإمكانية إنشاء 

 الوصول يصعب التي المناطق إلى المرسلة النقدية التحويالت أو األساسية اإلغاثة مواد
 إليها

 القرى منظمة قدمت الماضيين، األسبوعين مدى على الرقة إلى المفوضية مواد اإلغاثة التي أرسلتها إلى باإلضافة
 غير المواد قطاع في شركاءكما أن ال  .سالمة الصحيةال مستلزمات من مجموعة 0111 الطفولة إلنقاذ الدولية
 المفوضية،قامت   .الرقة في النازحة األسر علىالمطلوبة بشدة  الغذائية غير المواد توزيع لمواصلة جاهزين الغذائية

  .حلب في أسرة 0811 و إدلب في أسرة 0111 إلى األساسية اإلغاثة مواد بتوصيل المنفذين، الشركاء خالل من
 الجانب في اآلمنة غير المناطق في األساسية الغذائية غير المواد أسرة 0781 من أكثر تتلق ذلك، إلى وباإلضافة

 .حلب من الشرقي

 على القامشليفي  تضررا   األكثر األسر إلى اتالمساعدتوصيل  المفوضية في النقدية المساعدات برنامجاستطاع 
 من الثانية وتجري حاليا  الدورة . األساسية اإلغاثة مواد تسليم من شاحناتال منعت التي األمنية التحديات من الرغم
( شخص 49084) أسرة 1199 تلقت ،/أيلولسبتمبر 31 بحلولو  القامشلي، مدينة في النقدية المساعدات توزيع
 دمشق، في الجارية حاليا   النقدي، توزيعال من الثالثة الجولة خالل  .األساسية اإلغاثة مواد من بدال   النقدية اتساعدالم

 عائلة 09166 مجموعه ما إلى الوصول بغية ،شخص 46604 حوالي أو أسرة، 1136 المفوضية سوف تستهدف
 مجموعه ما النقدية المساعدات المبالغتبلغ   .4103 عام خالل سورياأنحاء  في شخص 011161 أو

 .دوالر أمريكي 4211714 أو سورية ليرة 380234111

الصابون  عبوات وتشمل األساسية، الغذائية غير المواد للهجرة الدولية المنظمة قدمت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل
 نازح 08617 إلى األطفال، وحفاضات المنزل تنظيف ومستلزمات سالمة الصحيةال مستلزمات ومجموعات السائل

 .4103 الثاني كانون /يناير منذ العاجلة اإلغاثة موادب شخص 382111 من أكثر وتزويد محافظات، 2 في
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 0111 و دمشق في سالمة الصحيةال مستلزمات من مجموعة 411 الطفولة إلنقاذ الدولية القرى منظمة وزعت
 من مجموعة 2488 أيضا   "بريمير إرجنس" منظمة قدمتكما   .دمشق ريف فيو  ،في المعضمية مجموعة أخرى

 .وطرطوس وحمص دمشق ريف في المتضررين من النازحين 40331 إلى سالمة الصحيةال مستلزمات

 شهر في المقررة الغذائية الشحنات من المائة في 19 يوزع العالمي األغذية برنامج
 /أيلولسبتمبر

 في الغذائية المساعدات تقديم قيتع النقل طرق طول على والمخاطر ،البيروقراطية العوائقو  ،العنيف القتالال يزال 
حلب  لمحافظة المقررة الغذائية الحصص توصيل العالمي األغذية برنامج لم يستطع سبتمبر، شهر وخالل  .البالد

 تدمر إلى الغذائية المواد توصيل أيضا   الوصول كما منعت مشكالت. مستفيد 111111 التي تستهدف بأكملها
 .مستفيد 44111 إلى حمص، محافظة في ،سكنةو 

 األغذية برنامج استطاع ٪. 90 البرنامج في اإلرسال معدل بلغ ،/أيلولسبتمبر في التحديات، هذه من الرغم على
 جميع في مستفيد مليون 4.7 لمساعدة تكفي العائلية الغذائية الحصصمن  123280 مجموعه ما نقل العالمي
 0.2 إلى القمح دقيق من متري طن 7017 رسالإ تم ذلك، على وعالوة  .األربعة عشر السورية المحافظات أنحاء
 .يلولأ سبتمبرالتوزيع في  خطة من٪  83 وتنفيذ شخص، مليون

 األغذية برنامج يخطط لوكاالت،ل مشتركةال بعثةال حددتها التي حماة محافظة في المتزايدة لالحتياجات استجابة فيو 
  .النازحين للسكان الفورية االحتياجات لتلبية إضافيةعائلية  غذائيةة حص 01111 إلى 6111 لتخصيص العالمي

 أجل من٪  41 بنسبة المحافظة إلى البرنامج يقدمها التي الغذائية المخصصاتتزيد  سوف ،/تشرين األولأكتوبر في
 .مستفيد 73172العائلية إلى الغذائية الحصصمن  381389 إلى توصيل

 حمايةتوفير ال أجل من القدرات بناء على التركيز استمرار

 تدريبال اإلنساني المجال في العاملينمن  461 من أكثر تلقي لضمان والقيادة التنسيقبأعمال  الحماية فريق قام
 نفذت  .وطرطوس والسويداء، دمشق، وريف ،والالذقية ،وحمص ،والحسكة ،وحماة ،دمشق في الحماية أنشطة على

. الطفل وحقوق اإلنسانية اإلغاثة على االجتماعيين األخصائيينمن  36 لعدد "المدربين تدريب" عمل اليونيسف ورشة
 النفسي والدعم النفسية األولية اإلسعافات مجال في القدرات بناء برامج واألونروا األمم المتحدة للسكان صندوق أنجز

 الهاللمن متطوعي  41 لـ فنية دورة السكان صندوق نظم  .المدارس موجهيو  اإلغاثة عمال من 31 ـل واالجتماعي
 عمل ورش للهجرة الدولية المنظمة نفذت  .واالجتماعي النفسي الدعم لتقديم متنقلةال فرقال من السوري العربي األحمر

 التركيز مع االجتماعية، الشؤون وزارة من االجتماعيين األخصائيينمن  47 لـ الوعي مستوى لرفع أيام أربعة لمدة
 أكملت . المتضررة للحاالت المتخصصة والخدمات ،بالبشر االتجار ضحايا وتحديد األطفال، تجنيدموضوعات  على

 مبادئ على محلية حكومية غير منظمة 34 من موظف 018 ـل القدرات بناءدورات  أيضا   للهجرة الدولية المنظمة
دارة اإلنسانية المساعدة  84 ـل األطفال حمايةعلى  يتينتدريبدورتين  لالجئين الدانمركي المجلس نفذ . أماكن االيواء وا 

 ين.االجتماعي والمستشارين ومسؤولي التوظيف، المعلمين، ذلك في بما المهنيين،من 

  "ميالتعل إلى العودة" وشركاؤها مبادرة اليونيسف

في  طفل 211681 إلى التعليم مستلزمات اليونيسف قدمت ، 4103 /أيلولسبتمبر 01 في الدراسي العام بداية منذ
دلب وحمص دمشق محافظات  أعادت محدودة، التعليم إمكانية حيث الرقة، في . دمشق وريف والرقة وطرطوس وا 

 ذلك، إلى باإلضافة  .طفل 4211 لىع المدرسية الحقائب ووزعت مدرسة 26 تأهيل وطنية حكومية غير منظمة
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 طالب 211 حوالي منها استفاد طرطوس، في التجهيزسابقة  الدراسية الفصولمن  00 ببناء اليونيسيف قامت
 .وطالبة

 اتالقدر  بناءتستهدف  والشركاء اإلنمائي المتحدة األمم برنامجل طارئةال التوظيف خطط
 االقتصادية الصدمات مع التكيف على

 األطراف المحلية مع والتواصل المكثفة تصاالالتا بعد
 ا  طارئ برنامجا   اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أطلق ،المختلفة
 في أحياء خمسة في منها والتخلص الصلبة المخلفات لجمع
 وتعزيز العيش كسب سبلل دعمال توفير هدفب  .الزور دير

 عمالمن ال 341 المبادرة هذه تاختار  ،االعتماد على الذات
  .التضرر معايير باستخدامبالنزاع  المتأثرة المجتمعات من
 وأقنعة خاصة، مالبس اإلنمائي المتحدة األمم برنامج قدم

 تقليل إلى المبادرة هذه وتهدف  .بأمان عملال لتسهيل وأدوات
  .الشوارع في نتيجة تراكم المخلفات والصحية البيئية المخاطر

 المخلفات من طن ألف 61 المشروع هذا جمع اآلن، حتى
 خمسة إلى اونقله أحياء خمسة في شارعا   81 من الصلبة

 .المحلية المجتمعاتو  البلدية حددتها مقالب للقمامة

"بريميير  منظمة استأنفت ،/تشرين األولأكتوبر 8 في
 والخياطة الكهرباء مجال في المهني التدريب دورات إرجنس"
 طالبا   061 لحوالي التجميل ومستحضرات الشعر وتصفيف

 المالجئمن  04 في الطلبة وتسجيل ترويجية حمالت أيضا   كما نفذت المنظمة  .مواقع أربعة في ا  وسوري ا  عراقي
 ، الشرقية مزة ،الغربية مزة اال،صمو  باب الزاهرة، ،مساكن برزة المهاجرين،)  دمشق من مختلفة مناطق في الجماعية

 (.سوسة كفر

 ةالصحي مرافقوال المياه احتياجات لتلبيةمساعدات عاجلة  تقدم اإلنسانية الوكاالت

 0.3 نحو خدمالذي ي المياه أنابيب خط بسبب تضرر االنقطاع من أسابيع سبعة بعد ،/تشرين األولأكتوبر 8 في
سوف يقوم  . نابيباأل خط سوريةالحكومية ال المياهأصلحت هيئة  ،وحماه حمص محافظات في شخص مليون

 أعمال خالل  .الحاجة من أجل التدخل إذا دعت كثب عن المياه توفير استدامةبمراقبة  المياه قطاعفي  الشركاء
 الدوليةقامت اللجنة  حين في تلبيسة، أنحاء جميع في القرى إلى المياه صهاريجإرسال  اليونيسيف واصلت ،اإلصالح
 جنوب الواقعة المناطق في اآلبار من الضخ اتقدر  تأهيلبإعادة  السوري العربي األحمر والهالل األحمر للصليب

 إلى المياه ريوفبت والنظافة ةالصحي مرافقوال المياه قطاع شركاءقام  وقد . حمص في ،قطينة في التالف، األنابيب خط
 والكابالت والمولدات المضخاتب بئرا   02 للصليب األحمر بتجهيز الدولية اللجنة قامت حماة، في  .قطينة شمال
 حي في  .المائة في 81 إلى المياه ضخ قدرة رفع في حماة، مدينة في الموجودة اآلبار مع مجتمعة تساهم والتي

 قدمت  .خان آغا مؤسسة مع التنسيقب ووزعت الخزانات بئرا  واحدا   للصليب األحمر الدولية جهزت اللجنة السلمية،
 قدمت ذلك، إلى باإلضافةالرستن.   إلى المياه ضخ دعمل ،البولي إيثيلين أنابيب من كم 04 و مضخات 1 اليونيسف
 الحسكة إلىالعائلية  النظافة ومستلزمات المياهمجموعات و  المياه، تنقية أقراصمن  411111 من أكثر اليونيسيف

دلب  .والنظافة الشخصية ةالصحي مرافقوال المياهب الصلة ذات األمراض تفشي عن تقاريرل في استجابة وا 

العمال  -( 4103برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، دير الزور، سوريا )
المخلفات الصلبة من الشوارع في دير الزور كجزء المتضررين يزيلون 

من مبادرة فرص العمل الطارئة التي أطلقها برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي
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  للمزيد من المعلومات، يرجى اإتصال ب:

 +073093333369، هاتف: rosende@un.orgل روزيندي، رئيس مكتب سوريا، و راؤ 
 +calabrini@un.org ،90963767393ايمانويال كالبريني، مسؤولة شؤون إنسانية، 

 syria.unocha.org | www.unocha.org | www.reliefweb.intنشرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة على مواقع: 

 سوري الجئ مليون 1.9 من أكثر
 3102أكتوبر  7حتى  و/ أو الذين تم مساعدتهم في انتظار التسجيل الالجئون المسجلون الدولة

 127,411 مصر

 195,508 العراق

 536,405 األردن

 779,038 لبنان

 502,827 تركيا

 14,959 شمال أفريقيا

 2,156,146 اإلجمالي
: المعلومات من ومزيد محدثة معلومات على لحصولل. 4103 /تشرين األولأكتوبر 7 حتى المفوضية: المصدر

http://data.unhcr.org//syrianrefugees/regional.php . 
 .التسجيل انتظار في تهمساعدم تم الذين أولئك أو/  و بلد كل في المسجلين أعداد على أعاله الواردة األرقام تستند

 ضرورة مواكبة التمويل لالحتياجات
 %05إجمالي التمويل لالحتيجات المطلوبة أكثر قلياًل من 

االحتياجات األصلية  خطة االستجابة
 )دوالر أمريكي(

االحتياجات المعدلة 
 أمريكي()دوالر 

التمويل الذي تم 
استالمه )دوالر 

 أمريكي(

% 
 للتمويل

خطة المساعدات 
ة االنسانية المنقح

 (7393لسوريا )

519,627,047 1,409,812,466 779,659,00 55 

خطة االستجابة 
اإلقليمية المنقحة 

 لسوريا

1,044,112,554 2,981,640,112 1,471,872,183 49 

 51 2,251,531,183 4,391,542,578 1,563,739,601 إجمالي تمويل الخطتين
 خدمة التتبع المالي :المصدر

 أمريكي دوالر مليون 34 مجموعه ما يخصص صندوق المساعدات الطارئة

منها،  دوالر مليون 39 تخصيص تم أمريكي، دوالر مليون 11 ةالطارئ المساعدات صندوق تلقى ،4104 عام منذ
 إعدادب الصندوق فريق سيقوم اإلقليمي، الصعيد على. حالية لمشروعات أمريكي دوالر مليون 2وتجرى حاليا  مراجعة 

  .4103 الثاني تشرين /نوفمبر أوائل خالل للعراق مقترحات لتقديم دعوة
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