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وقدمت المنظمات اإلنسانية الدعم متعدد للقادمين الجدد في مختلف .  نازح إلى محافظة إدلب4،905فليطا إلى جلب /أغسطس، أدى اتفاق بين هيئة تحرير الشام والسلطات اللبنانية في جبال عرسال/خالل شهر آب

وأدى اتفاق ثان بين سرايا أهل الشام والسلطات اللبنانية أيضاً إلى إجالء . القطاعات، وتم استقبال عدد كبير من النازحين داخلياً في مركزي االستقبال الذين تديرهما المنظمات غير الحكومية في شمال غرب سوريا

. فرد إلى مدينة الرحيبة التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية، حيث تلقوا كميات صغيرة من المساعدات بسبب تدني حضور الجهات الفاعلة اإلنسانية في المنطقة500أكثر من 

وفي الريف الشرقي لمحافظة حماة، اشتدت األعمال العدائية بين داعش وقوات الحکومة السورية في ناحية عقيربات، مما أدى إلی محاصرة آالف المدنيين في منطقة وادي األديب وموقع آخر إلی الجنوب الغربي 

.وبسبب اليأس، حاول المدنيون عبور الخطوط األمامية للوصول إلى شمال غرب سوريا، مما أدى إلى وقوع عدة حوادث قتل فيها مدنيون أو جرحوا أو احتجزوا. منها

. أغسطس/ آب16وفي الغوطة الشرقية، استمرت األعمال العدائية في المناطق المحاصرة التي تقع تحت سيطرة فيلق الرحمن الرغم من اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه بين فيلق الرحمن وروسيا في 

.وبصفة عامة، استمرت االشتباكات العنيفة في حي جوبر في مدينة دمشق، وكذلك بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية دون هوادة خالل الفترة المشمولة بالتقرير

نحو نهاية الشهر، تكثف القتال في الريف . في شرق سورية، تم اإلبالغ عن نزوح کبير من ناحية معدان في الريف الشرقي لمحافظة الرقة، وذلك بسبب االشتباكات العنيفة بين داعش وقوات الحکومة السورية

.الغربي لمحافظة دير الزور مع استمرار قوات الحكومة السورية في دفعها لكسر الحصار الذي تفرضه داعش على األحياء التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مدينة دير الزور، منذ أكثر من ثالث سنوات 

 ألف45007
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عدد المستفيدينعدد المنظمات التي رفعت تقاريرها
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تجمع سكاني تم 

الوصول إليه

0 0 0 0

 فقط2017آب /تشير االعداد إلى االشخاص الين تم الوصول إليهم غي  شهر اغسطس

 نازح يعيشون في تجمعات 374,313قامت المجموعة القطاعية إلدارة وتنسيق المخيمات بتنسيق االستجابة المنقذة لألرواح في قطاعات متعددة وتقديمها إلى -  

.2017آب / خالل شهر اغسطس342غير رسمية يبلغ عددها 

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

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

، والكتب المدرسية، وتدريبات إكساب المهارات الحياتية، والمواد (التعليم الفعال، والتعليم الذاتي، والمها رت الحياتية)باإلضافة إلى التطوير المهني للكادر التعليمي 

كما قامت أيضاً بتطوير وتعزيز قدرات . التعليمية األساسية، والدعم النفسي واألنشطة الترفيهية، وتوفير الوقود الالزم للتدفئة في المراكز التعليمية، وأدوات التدريس

.الرصد والتقييم للجهات الفاعلة في مجال التعليم، فضالً عن التعليم المبكر لألطفال وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وحمالت التوعية

، باإلضافة إلى ذلك فقد تم تقديم حصص (نوعية، ونقدية، وقسائم شراء) مستفيد 1,039,962، تم تقديم السالل الغذائية إلى ما مجموعه 2017آب /وفي اغسطس-  

 مستفيد المساعدة من خالل توزيع 1,008,093عالوة على ذلك، تلقى .  مستفيد551,791غذائية طارئة، ومواد غذائية مختلفة، وغيرها من السلع الغذائية إلى 

 مستفيد من خالل تقديم األنشطة الزراعية وسبل العيش التي تتضمن 149,172واستطاعت المجموعة القطاعية لألمن الغذائي وسبل المعيشة  دعم . الدقيق/الخبز

.المدخالت الزراعية، وتوزيع الحيوانات، ودعم الحدائق، واألنشطة المدرة للدخل، واصالح البنى التحتية

 124,518 شخص كمراجعة للعيادات منهم 1,084,427 شخص، وتم الوصول ألكثر من 15,659قامت المجموعة القطاعية للصحة بتقديم اإلحاالت إلى -  

 طبيب وممرضة وقابلة، وكذلك استطاع العاملون في مجال الصحة المجتمعية دعم إجراء 738شخص من خالل االستشارات خارج العيادات، باإلضافة إلى تدريب 

. عملية توليد11,769وأكثر من ,  عملية جراحية بسيطة ومعقدة39,071

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

.الصمود 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 -  

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

وتلقى . ، وتشخيص حاالت سوء التغذية، وتقديم المواد الغذائية الدقيقة المتعددة(أ)الحاد المزمن وسوء التغذية الحاد المتوسط في العيادات، باإلضافة إلى توفير فيتامين 

، وتقديم (أ)الكادر الصحي تدريبات على تغذية األطفال الصغار والرضع وارشادات إدارة سوء التغذية الحاد في المجتمع، وتم تزويد النساء المرضعات بفيتامين 

عالج سوء التغذية الحاد المتوسط إلى النساء الحوامل والمرضعات، واستشارات التغذية األفضل لألطفال الصغار والرضع الذين تم تشخيص إصابتهم بسوء التغذية 

وقام القطاع كذلك بتقديم جلسات االستشارة النفسية لمقدمي الرعاية الذين . وتم، دعمهم بالمواد الغذائية الدقيقة المتعددة وتلقوا المساعدات الغذائية والمواد غير الغذائية

.لديهم أطفال تقل أعمارهم عن السنتين

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

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

والدعم النفسي 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 (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 /وقامت كذلك بإعادة تأهيل المساكن الخاصة ومراكز اإليواء الجماعية، باإلضافة إلى تقديم المشورة. حاالت الطوارئ

.والممتلكات

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

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

.وتوعية المجتمع المحلي بالنظافة الصحية من خالل مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال وتوزيع مستلزمات النظافة الصحية
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شخص تم الوصول إليهم

أظهرت المعلومات الواردة من المجموعة 

القطاعية للتعليم أنه تم الوصول إلى 

 منطقة 73 شخص في 125,298

محاصرة أو صعبة الوصول

 طفل من خالل التحويالت 893تم دعم 

من جميع % 0.2وتمثل )النقدية  

(األنشطة

75
ناحية تم الوصول 

إليها

أظهرت المعلومات الواردة من المجموعة 

القطاعية لألمن الغذائي ةسبل المعيشة أنه 

  شخص في 47,719تم الوصول إلى 

 منطقة محاصرة أو صعبة الوصول27

 شخص تم الوصول إليهم من 1,455

 (%0.14)خالل التحويالت النقدية  

 شخص تم الوصول اليهم من 675وكذلك 

(%0.06)خالل القسائم الشرائية 

54
ناحية تم الوصول 

إليها

التعليم

شخص تم الوصول إليهم

شخص تم الوصول إليهم 428,363

شخص تم الوصول إليهم149,172
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أظهرت المعلومات الواردة من المجموعة 

القطاعية لألمن الغذائي وسبل المعيشة أنه 

  شخص في 12,647تم الوصول إلى 

 منطقة محاصرة أو صعبة الوصول36

 شخص تم الوصول إليهم من 69,326

 (%6.3)خالل التحويالت النقدية  

 شخص من خالل القسائم 15,591

(%10.5)الشرائية 

49
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إليها

اإلجراءات الطبية الخاصة بالمجموعة 

القطاعية للصحة هي مجموع 

استشارات العيادات الخارجية 

والوالدات ومشاورات التوعية 

واالحاالت وحاالت الصدمة الناجمة 

عن الحرب

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 

سالل غذائية-األمن الغذائي و سبل العيش 

شالزراعة وسبل العي-األمن الغذائي و سبل العيش 



شخص تم الوصول إليهم55,683

شخص تم الوصول إليهم26,190شخص تم الوصول إليهم243,930

أظهرت المعلومات الواردة من المجموعة 

القطاعية للمواد غير الغذائية أنه تم 

 5 شخص في 6,623الوصول إلى 

منطقة محاصرة أو صعبة الوصول

 6,227تم تقديم المساعدة النقدية إلى 

(% 12.8)شخص 

27
ناحية تم الوصول 

إليها

أظهرت المعلومات الواردة من المجموعة 

القطاعية للتغذية أنه تم الوصول إلى 

 منطقة محاصرة 18 مستفيد في 9,842

أو صعبة الوصول

44
ناحية تم الوصول 

إليها

شخص تم الوصول إليهم48,494

المأوىالحماية

التغذيةالمواد غير الغذائية
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18
ناحية تم الوصول 

إليها

آب/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر أغسطس: 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

أظهرت المعلومات الواردة من المجموعة 

القطاعية للمأوى أنه تم الوصول إلى 

 منطقة محاصرة 3 شخص في 6,483

أو صعبة الوصول

 شخص على دعم نقدي  347وحصل 

(1.3%)

0
2017آب /أغسطس

أظهرت المعلومات الواردة من المجموعة 

القطاعية للحماية أنه تم الوصول إلى 

 منطقة 56 شخص في 49,469

محاصرة أو صعبة الوصول

 شخص 1,684تم تقديم الدعم النقدي لـ 

 3,933و قسائم شرائية لـ  (0.7%)

(%1.6)مستفيد 

66
ناحية تم الوصول 

إليها

NFI

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 



تفاصيل االستجابة1,892,193إدارة و تنسيق المخيمات شخص تم الوصول إليهم

تجمع سكاني محاصر أو يصعب 

الوصول إليه

حوالي

13,223         

4,041           1,528           13,750         36,365         

55,907         25,453         

المواد غير الغذائية

التغذية

الحماية

144

شخص تم الوصول إليهم

تم الوصول إلى
35,741         
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الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا 

أو قبوالً رسميًّا من قبل األمم المتحدة

الوصول واالنشطة االنسانية عبر الحدود

المحددة للتوزيع داخل سوريا أو القادمة إلى " نقاط الصفر"إن الوصول عبر الحدود يتضمن أيضاً المساعدة التي توجه عبر الهالل األحمر التركي في 

مواقع تقديم المساعدات االنسانيةمن قبل االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة   (4W)وتمثل . داخل سوريا عبر القنوات التجارية

.وتختلف األنشطة من حيث الحجم. وتشمل األنشطة التوزيعات المكررة وغير المكررة. األخرى، وتقديم المساعدة

أظهرت المعلومات الواردة من المجموعة 

القطاعية للمأوى أنه تم الوصول إلى 

 منطقة 15 شخص في 33,763

محاصرة أو صعبة الوصول

66
ناحية تم الوصول 

إليها

آب/المعلومات الواردة في تقارير الشركاء والمجموعات القطاعية لشهر أغسطس: المصدر

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

405,497       528,678       530,193       427,824       

الفتيان الفتياتالرجالالنساء

تفاصيل النوع والسن

إدارة وتنسيق المخيمات

242,442       

11,585         9,293           14,393         

التعليم

سالل غذائية-األمن الغذائي

سبل معيشة-األمن الغذائي

الصحة

277,024       242,771       272,777       247,390       

38,437         36,816         38,178         

33,338         27,255         172,672       195,098       

طفالً تم الوصول إليهم
المياه والصرف الصحي 

والنظافة

من قطاعات التعليم،  (4W)يتم جمع وتحليل البيانات عن المناطق المحاصرة وصعبة الوصول باالعتماد على البياتا الواردة من * 

األمن الغذائي وسبل المعيشة، المواد غير الغذائية، المأوى والتغذية

.ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة

.2017يتم اشتقاق نسب البيانات المجمعة حسب الجنس والعمر من تقييم االحتياجات االنسانية  ** 

الماء و اإلصحاح و النظافة 1,892,193

316,090       316,996       255,791       

المأوى143,490

74,279         88,291         

5,555           5,212           7,542           7,882           

267,860       278,269       192,292       172,097       

0
2017آب /أغسطس

شخص تم الوصول إليهم

االستجابة في المناطق المحاصرة والتي 

يصعب الوصول إليها

حوالي

291,844

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 


