
 ألف1,093

 ألف3

 ألف785

 ألف3

 ألف29 ألف34 ألف236

 ألف3

 ألف301
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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

حلب
الحسكة

الرقة
السويداء

مدينة دمشق
درعا

دير الزور
حماة

حمص
إدلب

الالذقية
القنيطرة

ريف دمشق
طرطوس

 ألف1,104 ألف2,230

 ألف2

 ألف11

 ألف52

(مقدراً باألالف)عدد المستفيدين  عدد المنظمات
إدارة وتنسيق المخيمات

األنشطة

مناطق التغطية

633
تجمع سكاني تم 

الوصول إليه

التعليم

األمن الغذائي و سبل العيش

الصحة

المياه والصرف الصحي والنظافة

 ألف2

 ألف19

 ألف18 ألف144
 ألف11

 ألف10
 ألف6 ألف91

2017أكتوبر /تشرين األول

 ألف55

 ألف272

 ألف614 ألف237 ألف43 ألف50
 ألف5 ألف1 ألف60 ألف6

 ألف1,073

 ألف2 ألف5
 ألف32

 ألف29
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 ألف713
 ألف26

 ألف286

 ألف60
 ألف12

 ألف56

 ألف9645

 ألف9

 ألف2

سبل المعيشةسالل غذائية

 ألف12617

 ألف206
22

 ألف12

 ألف70
 ألف11

التغذية

الحماية

المأوى

 ألف76

 ألف3

 ألف2

 ألف1 ألف1
550622109 المواد غير الغذائية

40539 ألف5
 ألف80

 ألف600

القطاعات

 ألف213
101
240
34

 ألف2

 ألف5

التحليل
 

ووفقا لمشروع رصد . أكتوبر، واصلت قوات الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في محافظة دير الزور/خالل شهر تشرين األول

وظلت محافظتا الحسكة والرقة الوجهة الرئيسية للنازحين الفارين من العنف في . تشرين األول/ أكتوبر22 و1ومن محافظة دير الزور بين / شخص داخل250،000االحتياجات والسكان، نزح أكثر من 

أكتوبر، بعد أسابيع من / تشرين األول17وفي محافظة الرقة، أعلنت قوات الدفاع الذاتي سيطرتها الكاملة على مدينة الرقة في . محافظة دير الزور، حيث وصل اآلالف إلى مخيمي عريشة وعين عيسى

.القتال مع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام

وفي الريف الشمالي لمحافظة حلب، تأثرت أنشطة المنظمات . في شمال غرب سوريا، شهد أكتوبر نشر القوات التركية في أجزاء من محافظتي إدلب وحلب في إطار اتفاق أستانا بين روسيا وتركيا وإيران

وانتهت األعمال القتالية بعد وساطة العديد من الجهات الفاعلة بما فيها الحكومة المؤقتة . غير الحكومية سلباً نتيجة جولة من االقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة غير الحكومية في مناطق درع الفرات

.وأخيراً، استمرت الحالة في الغوطة الشرقية المحاصرة في التدهور بسبب عدم وصول المساعدات اإلنسانية وعدم وجود حركة تجارية في هذه المناطق. والمجلس اإلسالمي السوري

108

 فقط2017أكتوبر /تشير االعداد إلى االشخاص الين تم الوصول إليهم في  شهر تشرين األول

 نازح يعيشون في تجمعات غير رسمية 365,465قامت المجموعة القطاعية إلدارة وتنسيق المخيمات بتنسيق االستجابة المنقذة لألرواح في قطاعات متعددة وتقديمها إلى • 

.2017أكتوبر / خالل شهر تشرين األول270يبلغ عددها 

 31،549كما استفاد .  مستفيداً غير مباشر منذ بداية العام236،344 مستفيداً مباشراً و67،264 مستفيد، منهم 303،608وصل أعضاء مجموعة اإلنعاش المبكر لـ • 

 مستفيد من تعزيز خطط 14,056باإلضافة إلى . شخص 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 . الحماية االجتماعية التي تعالج االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للفئات الضعيفة المحددة

 مستفيداً مباشراً، 10,343حيث تم الوصل بهذه األنشطة إلى  (إلخ. المالجئ واألسواق/الطرق والمدارس والمستشفيات والمساكن الجماعية)األساسية واإلنتاجية واالجتماعية 

. مستفيداً مباشراً من برامج تنمية القدرات والتدريب المهني ومهارات تنظيم المشاريع4,753في حين استفاد 

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

معلومات قطاع األمن الغذائي وسبل المعيشة غير متوفرة• 

 شخص من 105,339 شخص كمراجعة للعيادات منهم 1,060,770 شخص، وتم الوصول ألكثر من 12,024قامت المجموعة القطاعية للصحة بتقديم اإلحاالت إلى • 

 40,219 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة، وكذلك استطاع العاملون في مجال الصحة المجتمعية دعم إجراء 780خالل االستشارات خارج العيادات، باإلضافة إلى تدريب 

. عملية توليد10,089وأكثر من , عملية 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

اإلنعاش المبكر

 ألف8 ألف17

ناحية تم الوصول

 إليها من أصل

 ناحية272 

المعلومات غير متوفرة
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50

26

16

49

12

47

المعلومات غير متوفرة

2230

304

600

1104

110

96
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76
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المعلومات غير متوفرة

121
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(مقدراً باآلالف) عدد المستفيدين حسب المحافظة  عدد النواحي 



األمن الغذائي و سبل العيشالتعليم

التغذية المواد غير الغذائية

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

األمم المتحدة

عدد النواحي التي تم الوصول إليها
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الماء و اإلصحاح و النظافة المأوى
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إدارة و تنسيق المخيمات

عدد المنظمات التي أبلغت عن خدماتها

الحماية

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم

اإلجراءات الطبية- الصحة 
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56

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

نساءفتيان
النشاط

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

121
ناحية تم 

الوصول إليها

1,321
تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه
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شخص تم الوصول إليهم(تتبع حركة النازحين)إدارة وتنسيق المخيمات 

التوزع حسب الجنس والعمر

التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة

المساعدات النقدية

أعلى ثالث نشاطات

124

عدد التجمعات السكانية
الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

غير محددغير محدد

(تتبع حركة النازحين)إدارة وتنسيق المخيمات 

أعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمر

شخص تم الوصول إليهم2,229,600365,465

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم فتيات
النشاط

رجالنساءفتيان

99,85499,85487,87177,886

6
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21
ناحية تم 

الوصول إليها

73
تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

منظمة رفعت 

تقاريرها

477,804622,949

التوزع حسب شدة االحتياج

منظمة رفعت 

تقاريرها

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول
عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

2345

رجال فتيات

504,112624,734

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

عدد التجمعات السكانية
الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

المساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياج

1 3
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10,000<10,000 - 5,0005,001 - 1,0001,001 - 500501 - 1مفتاح الخريطة

16998531

المساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياجالمساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياج

من مجمل % 0.04 شخص تم تقديم الدعم لهم من خالل التحويالت النقدية، وتمثل 237

النشاطات

 شخص تم تقديم الدعم لهم من خالل القسائم الشرائية والدعم النقدي ، وتمثل 243,015

 من مجمل النشاطات80%

123456123456

8 22017 336

الشخاص الذين تم 

تعزيز خطط الحماية االجتماعية التي تعالج االحتياجات الوصول غليهم

االجتماعية واالقتصادية للفئات الضعيفة المحددة
42,869

4146,9461371,10458,034

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

الشخاص الذين تم 

143,541تزويد األطفال ببرامج التغذية المدرسيةالوصول غليهم

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

استعادة المؤسسات الصغيرة والصغيرة الحجم من خالل المنح 85,071

.والقروض واألصول اإلنتاجية
84,440

مثل الوقود للتدفئة )توفير تكاليف الصيانة والتشغيل التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة

في مراكز التعلم والمدارس (المدرسية
147,855

استعادة وإصالح البنية التحتية اإلنتاجية واألساسية التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة

الطرق والمدارس والمستشفيات والمساكن )واالجتماعية 

في المناطق المتضررة  (المالجئ واألسواق وغيرها/الجماعية

77,603
مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

256,038280,06133,90630,034
157,788إعادة تأهيل الفصول الدراسية

68,64665,06384,828

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
النشاط

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

شخص تم الوصول إليهم

7947
ناحية تم 

الوصول إليها

ناحية تم 

الوصول إليها

32564
تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

منظمة رفعت 

تقاريرها

منظمة رفعت 

تقاريرها

التوزع حسب الجنس والعمر

منظمات محليةمنظمات دولية

2017أكتوبر /تشرين األول

303,608اإلنعاش المبكرشخص تم الوصول إليهم600,038التعليم

أعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطات

23 90

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 

26%71%3%99%1%
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2017 كانون األول 13: تاريخ اإلعداد

ochaturkey@un.org للتواصل

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
5 / 9

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

المساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياجالمساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياج

123456123456

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقةالتوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

رجالنساءفتيانفتياترجال

شخص تم الوصول إليهمغير متوفر

غير متوفرغير متوفر
ناحية تم 

الوصول إليها

ناحية تم 

الوصول إليها

غير متوفرغير متوفر

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم

2017أكتوبر /تشرين األول

(سبل معيشة)األمن الغذائي و سبل العيش  شخص تم الوصول إليهمغير متوفر(سالل غذائية)األمن الغذائي و سبل العيش   

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

منظمة رفعت 

تقاريرها

منظمة رفعت 

تقاريرها

المعلومات غير متوفرةالمعلومات غير متوفرة

أعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمر

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم نساءفتيانفتيات

غير 
متوفر

غير 
متوفر

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 
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اخرونأمم متحدةدعم أمم متحدةآخرون

2017 كانون األول 13: تاريخ اإلعداد

ochaturkey@un.org للتواصل

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
6 / 9

22

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

2782623

المساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياجالمساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياج

123456123456

الشخاص الذين تم 

-6)تقديم العديد من المكمالت الغذائية الدقيقة للفتيان والفتيات الوصول غليهم

( شهرا59
9,955

258,263131,699

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

تم تقديم المكمالت الغذائية للفتيان والفتيات الذين تتراوح 2,734

 أشهر بما في ذلك 4 شهرا  لمدة 59 أشهر و 6أعمارهم بين 

البسكويت عالية الطاقة

86,660

 59-6إجراء اختبارات سوء التغذية للفتيان والفتيات بعمر التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقةالتوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة

شهرا
39,750

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

249,622236,595308,467309,35124,60834,46534,465

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
النشاط

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

شخص تم الوصول إليهم96,273

8361
ناحية تم 

الوصول إليها

ناحية تم 

الوصول إليها

178

2017أكتوبر /تشرين األول

التغذيةشخص تم الوصول إليهم1,104,036(إجراءات طبية)الصحة 

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

منظمة رفعت 

تقاريرها

منظمة رفعت 

تقاريرها

أعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمر

16 50

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 

90%10%87%13%



910

منظمات دوليةمنظماتمنظمات محلية

2017 كانون األول 13: تاريخ اإلعداد

ochaturkey@un.org للتواصل

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
7 / 9

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

784815142172

المساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياجالمساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياج

% 16 شخص من خالل األنشطة النقدية،وتشكل 17,680تم الوصول إلى 

 شخص من خالل القصسائم 4,130من مجل النشاطات،كماتم الوصل إلى 

.من مجمل النشاطات% 4الشرائية وتمثل 

من % 0.1 أشخاص من خالل النشاطات النقدية وتمثل 105تم الوصل لـ 

 شخص من خالل القسائم 1,796مجمل النشاطات كما تم الوصول لـ 

.من مجمل النشاطات% 2.4الشرائية وتمثل 

123456123456

18

الشخاص الذين تم 

5,677إعادة تأهيل المساكن بشكل مستدام/ دعم إصالح الوصول غليهم
137,55218045,017

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

15,194
51,483توفير المساعدة في المأوى الموسمي

التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة
40,033توفير المواد غير الغذائية الموسمية والتكميلية

التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة
14,119إعادة تأهيل المأوى في حاالت الطوارئ

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

38,20727,90323,86120,092
70,030توفير المواد غير الغذائية األساسية واألساسية

20,01420,08420,396

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
النشاط

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

شخص تم الوصول إليهم75,688

5527
ناحية تم 

الوصول إليها

ناحية تم 

الوصول إليها

17673

منظمات محليةمنظمات دولية منظمات غير حكومية

2017أكتوبر /تشرين األول

المأوىشخص تم الوصول إليهم110,063المواد غير الغذائية

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

منظمة رفعت 

تقاريرها

منظمة رفعت 

تقاريرها

أعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمر

16 26

NFI

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 

49%26%25%56%26%18%



1112

غير محددغير محدد

1

المساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياجالمساعدات النقديةالتوزع حسب شدة االحتياج

123456123456

112

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم

27,28812

2017 كانون األول 13: تاريخ اإلعداد

ochaturkey@un.org للتواصل

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
8 / 9

2

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

116682191611632

3418,21613,00023,100

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

الشخاص الذين تم 

GBV52,711الوصول غليهم

عدد التجمعات 

السكانية

الشخاص الذين تم 

الوصول غليهم
عدد التجمعات السكانية

306,217

التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة
59,504اإلجراءات المتعلقة باأللغام

التوزع حسب إمكانية الوصول للمنطقة

مناطق محاصرةمناطق صعبة الوصولمناطق محاصرةمناطق صعبة الوصول

61,13264,87274,84571,105
148,392حماية الطفل

247,093234,198305,342

النشاط
األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم
النشاط

األشخاص الذين تم 

الوصول اليهم رجالنساءفتيانفتياترجالنساءفتيانفتيات

شخص تم الوصول إليهم1,092,850

6832
ناحية تم 

الوصول إليها

ناحية تم 

الوصول إليها

219167

2017أكتوبر /تشرين األول

المياه والصرف الصحي والنظافةشخص تم الوصول إليهم271,954الحماية

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

تجمع سكاني تم 

اإلبالغ عنه

منظمة رفعت 

تقاريرها

منظمة رفعت 

تقاريرها

أعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمرأعلى ثالث نشاطاتالتوزع حسب الجنس والعمر

47 49

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 

100%100%



األرقام في قطاع الحماية تشير لعدد األنشطة واإلجراءات المنفذة*  

األرقام في قطاع الحماية تشير لعدد األنشطة واإلجراءات المنفذة*  

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

التوزع حسب العمر والجنس

التوزع حسب إمكانية الوصول

2017 كانون األول 13: تاريخ اإلعداد

ochaturkey@un.org للتواصل

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
9 / 9

2017أكتوبر /تشرين األول

التوزع حسب شدة اإلحتياج

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 **  

**الحماية

المياه والصرف الصحي والنظافة

504,112477,804622,949624,734

99,85499,85487,87177,886

256,038280,06133,90630,034

68,64665,06384,82885,071

234,198305,342306,217

24,60834,46534,4652,734

38,207

رجالنساءفتيانفتيات

إدارة وتنسيق المخيمات

إدارة وتنسيق المخيمات

249,622236,595308,467309,351

التعليم

األمن الغذائي و سبل العيش

**' * الصحة

27,90323,86120,092

*اإلنعاش المبكر

األمن الغذائي و سبل العيش

3427,2881218,216

58,034اإلنعاش المبكر

األمن الغذائي و سبل العيش

األمن الغذائي و سبل العيش

الصحة

التغذية

المواد غير الغذائية

المأوى

123456

2

258,263131,699التغذية

137,552180المواد غير الغذائية

4146,9461371,104التعليم

20,01420,08420,39615,194

61,13264,87274,84571,105

247,093

78262322

2016998531

336178

13620752172852257130

18784815

142172المأوى

11211668219 *الحماية

المياه والصرف الصحي والنظافة

متعدد القطاعات

2018تقييم االحتياجات اإلنسانية 

التعليم

اإلنعاش المبكر

األمن الغذائي و سبل العيش

األمن الغذائي و سبل العيش

الصحة

التغذية

المواد غير الغذائية

161163212

5643281721042

2

9292,9021881,720الوصول متعدد القطاعات

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

محاصرةصعبة الوصول

13,00023,100المياه والصرف الصحي والنظافة

عدد القرى
األشخاص الذين تم 

الوصول إليهم
عدد القرى

األشخاص الذين تم 

الوصول إليهم

45,017المأوى

*الحماية

ن سوريا  الوصول والنشاط اإلنساني عبر الحدود م/ تركيا 


