
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

ة رئيسي ل ا وين  لعنا  ا

هناك حاجة للمساعدات  •

 الشتاء اإلضافية خالل فصل

برنامج األغذية العاملي قدم  •

مليون  ١٫٥مواد غذائية إلى 

شخص خالل أكتوبر/تشرين 

 األول

شخص فروا خارج  ١١٬٠٠٠ •

 سوريا في يوم واحد.

القيود التمويلية تعرقل  •

أنشطة اإلستجابة اإلنسانية 

 وتلك املعنية بالالجئني 

 

 أرقام 

مليون  ٢٢السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

  ١٤احملافظات  -
 مليون ٢٬٥عدد املتضررين  -
 مليون ١٬٢عدد النازحني  -
 عدد الالجئني في البلدان ااورة -

 ٤٠٨٬٠٠٠ وشمال أفريقيا

ي) مريك األ الر  و لد با ) لتمويل    ا

مليون  ٣٤٨طلبت األمم املتحدة  •

دوالر لتنفيذ أنشطة داخل 

 سوريا

% من املبلغ أعاله ٥١تلقت  •

 سوريالتنفيذ أنشطة داخل 

مليون دوالر  ٤٨٨مطلوب مبلغ  •

في إطار خطة اإلستجابة 

 اإلقليمية لالجئني

 ٤٨٨% من مبلغ ٣٥مت تلقي  •

مليون دوالر في إطار خطة 

 اإلستجابة اإلقليمية لالجئني

 

 
 ٢٠١٣مليون شخص للمساعدات في سوريا بحلول عام  ٤من املتوقع أن يحتاج  

 العنف يتسبب في التدهور السريع لألوضاع اإلنسانية 

 القتالوال يزال  مثيرا للمخاوف ويزداد تعقيدا. الوضعبينما ال يزال   سوريا في اإلنسانية اإلحتياجات تتزايد
 عن داخليا نازحنيالال يقل عدد و. البالد داخل شخص مليون ٢٫٥ من أكثر على ة يؤثرانلألزم تراكمةامل اآلثارو

خالل  البارد الطقس ومع دخول. واجلرحى القتلى آالف وراءه خلف الذي العنف من فروا شخص مليون ١٫٢
العالقني وسط  لألشخاص بالنسبة التوقعات فإن لقتال،ا نهاية عدم وجود إي مؤشرات علىو الشتاء فصل

 .قامتة ال تزال )الالجئني من وغيرهم ينيفلسطينال مفيه مبا(الصراع 

 ماليني ٤ من أكثر انه سيكون هناك املتحدة األمم وكاالتوإذا استمرت التطوارت على النهج احلالي، تقدر 
 يقرب ما الرقم هذا ويشمل. القادم العام اوائل بحلول سوريا داخل إنسانية مساعدات إلى حاجةب شخص

، كما األساسية اخلدمات إلى احملدود الوصول منالدراسة و انقطاعومراهق يعانون من  طفل مليون ٢ من
 .نزوحوال العنف عن ةالناجم ةالنفسي لصدمةا من يعانون

 أشارت مؤخرا،ويظل في كثير من األحيان من الصعب إيصال املساعدات اإلنسانية إلى مناطق النزاع. و
وحيث أن هناك الكثير من املناطق لم يتم تسليم أي مساعدات فيها إلى األحمر  صليباللجنة الدولية لل

 اإلحتياجات اإلنسانية غير معروفة.

 والهالل للصليب األحمر الدوليةسلمت اللجنة  حيث حمص، في القدمية البلدةناطق هي امل هذه ىحداو
 من سابق وقتفي  سالمة الصحيةال ومستلزمات الغذائية واملواد الطبية اإلمدادات السوري العربي األحمر
 املرورالسماح ب النزاع أطراف جميع على يجب ،تعارف عليهامل الدولي اإلنساني قانونلل وفقاو. احلالي الشهر

 . احملتاجني للمدنيني اإلنسانية إلغاثةوتسهيله ل اآلمن

 

 الجيء سوري إلى الدول ااورة مع بداية العام القادم ٧١٠٬٠٠٠يتوقع وصول 

 ،  ٢٠١٣ عام ومع بداية. شخص ٤٠٨٬٠٠٠ من يقترب اآلنوتزايده  املنطقة في السوريني الالجئني يواصل عدد
 ٩٬٠٠٠ نحوفر  ،/تشرين الثاني وحده نوفمبر ٨ يومو. شخص ٧١٠٬٠٠٠ نحو إلى الالجئني عدديصل  أن توقعي

 بلدة في املسلحة واملعارضة السورية املسلحة القوات بني عنيفة معارك أعقاب في تركيا إلى مواطن سوري
 ٣٠٠٠إلى  ٢٠٠٠في املتوسط ما بني  عبر ، األخيرة األسابيع خاللو. احلسكة محافظة في دوديةرأس العني احل

 العنف من عانوا منهم وكثير واألطفال، النساء من هم الالجئني أرباع ثالثةو. يوميا ااورة البلدان الجىء إلى
 .الفرار من يتمكنوا أن قبل يطاق الالذي  واإليذاء

 
 

 النشرة اإلنسانية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سوريا 

 ٢٠١٢نوفمبر/تشرين الثاني  ١١ –أكتوبر/تشرين األول  ٢٧العدد الثاني عشر / 

 في هذا العدد 
 اإلحتياجات اإلنسانية آخذة في اإلزدياد  -١ صفحة
 تقييم اإلحتياجات سيدعم اإلستجابة - ٢ صفحة
إرتفاع األسعار قد يتسبب في تفاقم إنعدام  - ٣صفحة 

 األمن الغذائي 

 الالجئون بحاجة عاجلة لبنود الشتاء -٥صفحة  

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / بن باركر
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 ستجابةز االيعزتلحتياجات في عدة محافظات تقييم اال

 السابقة التقديرات بكثير تتجاوز اإلنسانية حتياجاتاإل

 والرقة واحلسكة، درعا، األخيرة األسابيع في األخرون املتحدة األمم وشركاء اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب زار
 التخطيط أرقام وتتجاوز كثيرة اإلحتياجات أن وجد زيارتها، متت التي املناطق جميع وفي. دمشق وريف وحمص

 نحو يقيم دمشق، شرق شمال صناعية منطقة وهي العمالية، عدرا ضاحية فيعلى سبيل املثال، . السابقة
 فروا النازحنيهؤالء  ومعظم. تكتمل لم والتي الشاغرة السكنية املباني فيداخلي  نازح ٧٠٬٠٠٠ – ٥٠٬٠٠٠
 . القريبة وحرستا دوما مدن في القتال من مؤخرا

 الشتاء فصل ليقب لنازحنيا ساعدةم عاجل إلى بشكل تسعى املتحدة األمم كاالتو

 النازحني من كبير عددويعاني . والعوز اليأسب تتسم تطاق ال ظروف في النازحون يعيش احلاالت، من كثير في
 فيمن حمص  شخصا ٦٠ يقيم النبك في املثال، سبيل على. الصراع إلى املطول التعرض بعد من اإلنهاك

 ةيامعاملدن اجل في نازح داخلي ٢٧٬٠٠٠ من أكثر ةاستضاف يتم حلب، فيو. ةسابق دواجن مزرعة في خيام
 بطانياتالو سخاناتالو الدافئة، املالبسإلى  النازحني يحتاج هؤالء الشتاء، فصل حتديات ملواجهةو. املكتظة
 .املأوى وإصالح

هناك ما ال يقل عن  أن اليونيسيف وتقدر. واألطفال للرضع بالنسبة للغايةوخطيرا  اصعب اوقت الشتاءيعتبر 
 يعيشون األطفال من العديدوال يزال . الدافئة واملالبس بطانياتإمدادات فورية من ال بحاجة إلى طفل ٧٥٬٠٠٠

 على احلصول وهم يعانون حاليا من عدم. القارس البرد من تفتقر متاما إلى وسائل احلماية أماكن إيواء في
 .واإلجتماعي النفسي والدعم واملدارس الصحية املرافق ذلك في مبا األساسية، اخلدمات

 املقبلة املنقحة ستجابةالا خطةفادة إل التقييمات من املزيد

 من ابتداء تني للتقييموازيتملبعثتني  السورية احلكومةمن قبل  وصولإمكانية ال املتحدة األمم وكاالت منحت
 واملناطق دمشق وكذلك والشمال، للجنوب القطاعات متعددة تقييم بعثات إيفاد املقرر ومن. احلالي الشهر
اخلطة املنقحة واخلاصة باإلستجابة للمساعدات  سيما وال اإلنسانية، اخلطط البعثات وستدعم.بها احمليطة

 األمم وكاالت البعثات وستشمل. العام نهاية فيمنها  االنتهاء يتم أن املتوقع من التياإلنسانية لسوريا  
 .الصلة ذات من الوزارات ونظرائهم السوري العربي األحمر الهاللو املتحدة،

 

 تسليم املساعدات يعرقله إنعدام األمن والقيود املتصلة بالوصول
 

 األمن انعدام بسبب التسليمفي  خيرالتأ

 غير والطرق الزور دير حول القتال منعوقد . لمساعداتل الفعال تسليمال تأخير في األمن انعداميتسبب 
. املاضي سبوعألا في وجهاتهم إلى الوصول من العاملي األغذية برنامج شاحنات احلسكة إلى املؤدية منةاآل
 مدينة إلى املؤدية الطرق على األمني الوضع تدهوركما منع . الرقة إلى الغذائية املوادشحنة  مت إعادة توجيهو

 .املنطقة إلى العاملي األغذية برنامج سلع تسليم القنيطرة

 نفسهاووجدت  نسانيةإ ساعداتم حتمل شاحناتمتصلة ب حاالت عدة هناك كانت األخيرة، األسابيع في
 األحمر الهالل مستودع أصيب ،املاضي األسبوعوفي . ومعدات لوازم فقدان إلى أدى مما الدائر، القتال وسط

 للعائالت الغذائية الطرود من اآلالف فقدتو. النيران فيه واشتعلت بقذيفة حلب في السوري العربي
 .احلريق فيسالمة الصحية ال ومستلزمات

 يرفع مما دمشقجنوب  في اليرموك مخيم في املتحدة األمم موظفي أحد قتل الثاني، تشرين/نوفمبر ٤ وفي
 سقوط السوري العربي األحمر الهالل شهد كما. العام هذا ثمانية إلى املتحدة ممألا موظفي من القتلى عدد
لقوا حتفهم أو  األخرى الطبية واملهن واملمرضني األطباء من عدد وهناك. موظفيه بني القتلى من عدد

 .األرواح بإنقاذ املرتبط لعملهم تأديتهم أثناء النيران مرمى في تواجدوا
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  األسعار ارتفاع وسط غذائية مساعدات يتلقون شخص مليون ١.٥
 

 "ام استرتايجيات املواجهة "السلبيةإنعام األمن الغذائي بينما تتوجه األسر إلى إستخد يتوقع تفاقم

% ١١ بنسبة القمح أسعار ارتفعت وقد. ا مستمرارتفاعا األساسية الغذائية املواد بعض سعارتشهد أ
 الصراع يزال ال حيث األوضاع هذه تتفاقم أن املتوقع ومن. احمللية التوريد خطوط في نقطاعاتاال بسبب

 املواد من يلزم ما ستيرادال تصرفها حتت كبير مخزون لديها يزال ال احلكومة أن التقارير وتفيد. مستمرا
وبينما يكافح اآلهالي من أجل تغطية . أعلى بتكلفة ولكن األساسية، والسلع الغذائية وغير الغذائية

 املواجهة استراتيجيات استخدام إلى تضطر قد األسر أن من العاملي األغذية برنامج يحذرنفقاتهم، 
 من جودة أقل نوعية استهالك أو الوجبة، حجم تقليل أو الطعام وجبات عدد تخفيض مثل ،"السلبية"

 .إضافي دخل وكسب للعمل املدارس من األطفال إخراج أو الغذاء

 األول مليون شخص في أكتوبر/تشرين ١٬٥مساعدات غذاية من برنامج األغذية العاملي إلى 

 ليصل /تشرين األولأكتوبر شهر خالل شخص مليون ١٫٥ إلى الغذاء إيصال من األغذية العاملي برنامج متكن
 هدفو. ١٤الـ  سوريا محافظات جلميع غذائية مساعدات إرسال مت. املستهدف العدد من املائة في ١٠٠ إلى

املستمر في  االرتفاعمن  الرغم على شخص، مليون ١٫٥ الوصول إلى أيضا /تشرين الثاني هونوفمبر شهر
 ١٨٠٬٠٠٠ نحو لتغطية ةصح ٣٦٬٠٠٠ من يقرب ما تسليم مت ،احلالي الشهر خالل نآلا حتى. اإلحتياجات

 .شخص

 السوري العربي األحمر الهالل مع بالتعاون للصليب األحمر الدولية اللجنة قبل من الغذاء توزيعويكمل 
 للصليب األحمر الدولية اللجنة سلمت ،/تشرين األولأكتوبر شهر خاللو.  العاملي األغذية برنامج اتمساعد

 حلب،و حماة،و حمص،و إدلب،و دمشق، ريف في شخص ١٥٠٬٠٠٠ من يقرب ما حتياجاتا لتغطية اتساعدم
 .ودمشق الالذقيةو الزور، ديرو الرقة،و طرطوس،و السويداء،و

 األطفال على األمد وطويل مدمر تأثير له النزاع
 

 النزاعات ضحايا سوريا في األطفالال يزال 

 اآلالف مئات على - نفسي أو سديج سواء - األمد وطويل اخطيرتأثيرا  سوريا أنحاء في العنف عمالتؤثر أ
 ،ذلك إلى وباإلضافة. دراستهم وتعطلت مرات عدة نقلإلى الت األطفال من العديد اضطرقد و. األطفال من

في  كبير نقص هناكو. ألمراضل همتعرض من يزيد بدوره وهذا اجلودة منخفضة الرعاية إلى األطفال يتعرض
 .األطفال حلماية الالزمة البيئات

 لليونيسف  واالجتماعي النفسي الدعم طفل من ٢٣٬١٤٠يستفيد 

 االيونيسف ية التي تدعمهااملدرس النواديب املتضررة املناطق في الدراسة سن في طفل ٢٣٬١٤٠نحو  يلتحق
 الترفيهية واألنشطة تقوية، دروس على األطفاليحصل  األندية، هذه خالل من. سوريا أنحاء مختلف في

 ريفو درعا،وهي  حافظاتفي أربع م حالياوأنشطة النوادي املدرسية قائمة . واالجتماعي النفسي والدعم
إجمالي  ليصل املاضيني، األسبوعني خالل دمشق ريف في ينجديد ناديني فتحمت . وطرطوس الالذقيةو دمشق،

 وحمص احلسكة في الشركاء مع املدرسية النوادي إنشاء املزيد من املقرر ومن. ١٠٦ عدد النوادي إلى
 .وحماة الرقة في وكذلك والقنيطرة،

من أطقم  ٢٠٬٥٧٥ املتحدة األمم وكاالت قدمت احلسكة، فيو. األساسية املدرسية اللوازم توفيرويستمر 
 .االبتدائية املدارس ة لتالميذاملدرسي للوازما

 القطاع الصحي الذي يعاني من األزمة يتلقى دعم األمم املتحدة
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان يفيد بزيادة في العمليات القيصرية بني النساء احلوامل

 احلوامل، للنساء فبالنسبة. الصحي القطاع جوانب جميع في أثر لألزمة كان شهرا، ٢٠ من أكثر مرور بعد
بعض مناطق  في الوالدات من%  ٤٤ أن للسكان املتحدة األمم صندوق جمعها التي األخيرة البيانات من تبني

 إلى الوصول من نساء احلواملال تمكنت ال . وفي الكثير من احلاالت،قيصرية عمليات خالل من متت سوريا
 وقد. أمانا أكثر الوالدة لتكون قيصرية عملية خالل من الوضع تختار وقد الوالدة موعد قرب بأمان املستشفى
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. دمشق في احلكومية غير" والتنمية النمو" منظمة مع تفاهم مذكرة العاملية الصحة منظمة وقعت
 الالتي والنساء واجلراحية الطبية التدخالت إلى يحتاجون الذين املرضى إحالة احلكومية غير املنظمة وتسهل

 الصحية الرعاية على احلصول ميكنهم حيث الصحية املرافق إلى القيصرية العمليات إلى حاجة في هن
 .املالئمة

 أعمال العنف واإلضطرابات تتسبب في إحداث ثغرات في تغطية برنامج التطعيم

 التغطية أن الصحة وزارة وأفادت. الروتيني الوطني التحصني برنامج تنفيذ في حتديات احلاليصراع ال خلق
 أفادت  ،سبتمبر/أيلول وفي%.  ٨٠ إلى%  ٩٥ من تانخفض ٢٠١٢ عام من األول للربع الوطني التطعيم لبرنامج

 التحديات، من الرغم على. اخلدمة من وأخرجت تطعيمخلدمات ال مركبة ١٧٩ بني من ١٣٢ تدمير مت أنه وزارةال
 .شخص مليون ١٫٥ تستهدف وطنية تطعيم حملةأن تبدأ قريبا  املتوقع من

 واخلدمات األودية توفير خالل من شخصا ٩٨٬٠٠٠ تدعم العاملية الصحة منظمة

 واللوازم باألدوية مستفيد ٩٨٬٠٠٠ من أكثر العاملية الصحة منظمة دعمت خالل أكتوبر/تشرين األول،
 /تشرين الثاني،نوفمبر من األول األسبوع وخالل. اإلحاالت ذلك في مبا األساسية الطبية واخلدمات اجلراحية

 أنسولني أمبولة ١٠٬٠٠٠ما يقرب من  دمشق في املواساة مستشفى إلى العاملية الصحة منظمة قدمت
 العاملية الصحة منظمة ساعدتو .الكلى لزرع اميوران دواء من قرص ٢٠٬٠٠٠ و اله ماسة حاجة يوجد حيث

الذي و حلب، فيحصني للت املوسع لبرنامجل لقاحاتجرعة من ال ٥٠٠٬٠٠٠ إيصال على الصحة وزارة مؤخرا
 .سنوات ٥ سن حتت طفل ١٥٠٬٠٠٠ ستهدفي

) شخص ٥٠٠ منهم ستفيدي أن املتوقع من( الصناعي لتنفسل جهازين اإلمنائي املتحدة األمم برنامج فروو
 .دمشق ريف في الصحي لمستوصفل

 الشركاء اإلنسانيون يدعمون الوصول إلى املياه ومرافق اإلصحاح والتصحح
 

يوفران املياه ألكثر من مليون شخص منذ  السوري العربي األحمر والهاللللصليب األحمر  الدولية اللجنة
 ٢٠١٢أوائل عام 

 شخص مليون من ألكثر املياهخدمات  السوري العربي األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية اللجنةوفرت 
 املرافق إلى الوصول اليونيسف .  ووفرت٢٠١٢ عام أوائل منذفي محافظات دمشق وريف دمشق وحمص 

 . دمشق في شخص ٦٬٠٠٠ـ ل الشرب ومياه شخص١٠٧٬٠٠٠لـ  احملسنة الصحية

 داخليا نازحنيمن ال ٤٬٥٠٠أكثر من  وصولامكانية  والشركاء اليونيسف وفرت ،/تشرين األولأكتوبر فيو
خفيف  تأهيل إعادة مت ذلك، إلى باإلضافة. بريف دمشق اجلماعيةاإليواء  راكزمب ستحمامإلوا مراحيضلل

مأوى جماعي يستضيف  ١٤خزان مياه إلى  ٢٨ه، مت تسليم امليا من ازون لتأمنيو. واملراحيض املياه لشبكة
 النازحني داخليا. 

 تزايد الالجئني من السكان مع استمرار العنف
 

 ساعة ٢٤خالل  وتركيا ولبنان األردن إلى يفرون سوري الجىء ١١٫٠٠٠

 في كبير عدد وهو الثالث، اجلوار دول إلى سوري الجئ ١١٬٠٠٠ فر وضحاها ليلة بني ،/تشرين الثانينوفمبر ٨ في
. التوالي على واألردن لبنان إلى ١٬٠٠٠و تركيا إلى فروا شخص ٩٬٠٠٠ حوالي العدد هذا وشمل. واحد يوم

 كبيرة زيادة يعد مما مصر، في بالتسجيل سوري ٦٬١٠٠ نحو بقيام الالجئني لشؤون العليا املفوضية وأفادت
 .املاضية باألشهر مقارنة

 الرقموال يشمل . امستمر اارتفاع  أفريقيا وشمال ااورة الدول في السوريني لالجئني اإلجمالي ددويشهد الع
 اآلالف عشرات في يكون قد عدد وهو تسجيل، دون من فروا الذين السوريني ٤٠٨٬٠٠٠ي لالجئني وهو اإلجمال

 .البلدان بعض في
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 ٢٠١٢العدد املتوقع لالجئني مع نهاية عام  الالجئون املسجلون و/أو الذين تلقوا مساعدة الدولة
 ٦٠،٠٠٠ ٤٩،٠٣٢ العراق
 ٢٥٠،٠٠٠ ١١٨،٣٩٨ األردن
 ١٢٠،٠٠٠ ١١٨،٦٣٣ لبنان
 ٢٨٠،٠٠٠ ١١٤،٩٤٤ تركيا

 ال يطبق ٧،٨٤٤ بلدان شمال أفريقيا
٤٠٨،٨٥١حوالي  اموع  ٧١٠،٠٠٠ 

 .وبالتايل فقد ختتلف تستند أرقام الالجئني هذه إىل تقديرات . ٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين  ١٢املصدر: املفوضيةالعليا لشؤون الالجئني، 
إللتحاق باملدارسوا الالجئني األطفال بشأن تزايدت اوفا 

 ،إلصحاحوا واملياه واملأوى الغذاء مثل حتياجاتإلا وفضال عن. السوريني الالجئني عدد نصف األطفاليشكل 
 الدعم عونةامل ووكاالت ااورة احلكومات تقدم حني وفي. الالجئني أوساط في متزايد قلق مصدر  التعليميعد 

 لاطفعدد األ أن من (Save the Children) طفولةال إنقاذ حتذر منظمة للطفل، الصديقة واألماكن للمدارس
 .وحده والعراق لبنان في ٤٠٬٠٠٠حاليا خارج املدرسة وصل إلى ني الذين هم السوري نيالجئمن ال

 الجئ سوري في العراق ٥٠٬٠٠٠ما يقرب من 

نوفمبر/تشرين  ٧وحتى . العراق إلى العبوربشكل رئيسي،  احلسكة محافظة من، نوالسوري نوالالجئيواصل 
 فييقيمون  الالجئني غالبيةو. العليا لشؤون الالجئني املفوضية مع ٤٩٬٠٣٢نحو  تسجيل متالثاني، كان قد 

 ٢٠ فيدوميز.  مخيم يقع حيث دهوك، محافظة في ٣١٬٠٠٠ من أكثروجود  مع كردستان، إقليم
 خلروجا منهم ينتظرون ئاتامل وترك ،نيالسوري احلدودي أمام الالجئني  القائم عبرم أغلق /تشرين األول،أكتوبر

 ستثناءإب إغالقه مت تاريخال ذلك منذ ولكن واألطفال، للنساء السابق فياملعبر مفتوح  وكان. سوريامن 
 .العاجلة احلاالت من وغيرها الطبية احلاالت

 في الجئ ٢٠٬٠٠٠يستوعب  ثالث مخيم إقامة ططا منو مخيمني فيالالجئون  عيشي ، األنبار محافظة في
 وهم العامة املباني أو املضيفة اتمعات يعيشون وسط مخيمات في يقيمون ال الذين أولئكو. العبيدي
املزيد من  لشراء احلاجة عن املعونة وكاالتوتفيد .  جديدة إفتتاح مخيمات أو القائمة ايمات توسيع بإنتظار
 .املقبلة الشتاء أشهر مواجهة على الالجئني ملساعدة املواد من وغيرها والبطانيات الشتوية املالبس

 زيادة ميثل ما وهو ،١٥٬٠٠٠سكان مخيم دوميز يصل إلى  العليا لشؤون الالجئني أن عدد املفوضية تقدرو
 قبل مناإلجهاد  الصحية اخلدماتأصاب  قدو. املاضي /تشرين األولأكتوبر بشهر مقارنة شخص ٢٬٠٠٠قدرها 

 واإلغاثة املفوضية مع تعاونبال العاملي، األغذية برنامجويوفر . الدعم إلى حاجة في الناس من متزايد عدد
 مستلزمات الطفولة إنقاذ منظمةووزعت . الجئ ١٠٬٠٠٠لــ  الغذائية الطرود  العالم، عبر اإلسالمية

 .شخص ٣٬٤٠٠ على سالمة الصحيةال

 نوالالجئويتلقى . األنبار محافظة في القائمب معسكرين في شخص ٨٬٤٠٠ة حوالي استضاف يتمو
 ستجابةإلا أنشطة وتشمل. الشتاء لفصل وخاصة إضافي، دعم إلى احلاجة من الرغم على ساعدات،ملا

 توزيعبدء برنامج األغذية العاملي في  املتوقع ومن. املتوسطةالتعليمية  لفصولا وفتح االنفلونزا لقاحات
 .الثاني تشرين /نوفمبر منتصف في القائم في األغذية

 منذ شهور األردن إلى الالجئني من عدد أكبرعبور 

العدد الذي يصل  متوسطوهو ضعف  – األردن إلى الجئ ١٬٠٠٠ حوالي عبر ، الثاني تشريننوفمبر/ ٨ في ليلة 
. سوريا جنوب في القتال حدة تفاقم عن تقارير وسط وطرأت هذه الزيادة. املاضية القليلة األشهر يوميا خالل

 إلى السورية احلدود عبرواأو أكثر  الجئ ١٬٠٠٠حلوالي  حالة ١٦ نحو هناك كانت ،املاضية الستة األشهر في
 .األردن لدى دخولهم لالجئني الطارىء النقل  للهجرة الدولية املنظمةوتوفر . واحدة ليلة في األردن

قاموا  سوري الجئ ١١٨٬٣٩٨العليا لشؤون الالجئني أن  املفوضية أفادت ،/تشرين الثانينوفمبر ١١ وحتى
 يتجاوزس األردن في للسوريني اإلجمالي العدد أن احلكومة وقالت. األردن في التسجيل ينتظرون أو بالتسجيل

 حاجةب الزعتري  مخيم في والالجئني احلضرية املناطق في الالجئني من كالأن  االغاثة كاالتتفيد وو. ٢٣٠٬٠٠٠
 .يالتعليم دعمالو والغذاء الشتاء بنود إلى

 في قعهو يو الزعتري مخيم في. وعمان واملفرق اربد محافظات في حاليا السوريني الالجئني معظمويعيش 
 همأن لمفوضيةالوافدة مؤخرا ل عائالتوقالت ال. شخص ٢١٬٠٠٠ بنحو يقدر ما ايم سكان بلغ عدد املفرق،
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 حتمل على ينقادر وادوعي لم مألنه سوريا تركوا وأنهم ، هراش ١٢ ملدة تتراوح بني ستة أشهر و داخليا نزحوا
 .يقيمون كانوا حيث املعيشة تكاليف

 اتمعات في األطفال يةتدعم حما  ة مجتمعيةمنظم ١٤ مع األردنفي  الطفولة قاذوتعمل منظمة إن
العليا  املفوضيةوسجلت  حددت ،الوكاالت بني مشترك نظام خالل منو  ٢٠١١ /آذارمارس منذو. املضيفة

 في بذويهم املصحوبني وغير ذويهم نع املنفصلني األطفالمن  ٧٩٧ والشركاء واليونيسيفلشؤون الالجئني 
 .العبور ومواقع املضيفة واتمعاتالزعتري   مخيم

 أماكن فتحب والتعليم التربية ووزارة اليونيسيفان قامت  منذ رساملدبا طالب ٣٬٣٠٠ من يقرب ما سجل وقد
 من بدعم وذلك الهاشمية، األردنية اخليرية اجلمعية أقامت. االول تشرين/اكتوبر يبالزعتري ف دراسةلل مؤقتة

 مت. وطالبة طالب ٤٬٢٠٠ حوالي ستوعبي أن شأنه منالزعتري   في اجديد دراسيا امجمع ،البحرين حكومة
 .االنتظار قوائم على ٢٬٠٠٠هم أكثر من من األردنية، املدارس في سوري ١٧٬٠٠٠ تسجيلحاليا 

 يقرب ما ، استفاداملاضية األسابيع في. الزعتري مخيم في لألطفال معنوية وإجتماعية أنشطةجترى حاليا 
 تدعمها التي لطفلالصديقة ل فضاءاتال في جتماعيةعنوية واالامل نشطةاأل من طفل ٢٬٧٠٠ من

 والتي ،/تشرين الثانينوفمبر لشهر الغذائية احلصص من األولى ةدورال العاملي األغذية برنامج وزع. اليونيسف
 من هاستخدامإل ايم في ةمشترك مطبخ وحدة ٢٧١ نحو تركيب أيضا يتم. بزخو غذائية سلة تضمنت

 في اهللا عبد امللكمنتزه و سايبر مدينة في واخلبز الطعام وجبات العاملي األغذية برنامجويوزع . الالجئني قبل
 .للمياه األجل طويل كحل بئر حفرمن  كورب ميرسي ومنظمة اليونيسيف وانتهت. الرمثا

 املاضي األسبوع خالل لبنان في ١٥٬٠٠٠لعدد إضافي من الالجئني يصل إلى  املتحدة ممألامساعدات من 

 أو سوري الجئ ١١٨٬٦٣٣ تسجيل مت ،الثاني تشرين /نوفمبر ٩ حتى العليا لشؤون الالجئني أنه املفوضية تفيد
غذائية ولوازم  إليصال مساعدات لبنان في هاعمليات املفوضيةوتوسع . لبنان في تسجيلال انتظارهم في 
 املتحدة األمم من ملساعدات املتلقني لبنان في السوريني الالجئني عدد ارتفع وقد. تزايدامل الالجئني تمعاملأوى 
 .املاضي األسبوعشخص خالل  ١٥٬٠٠٠مبقدار 

 أحبائهم أن أو لبنان إلى هموصول منذ األسرة أفرادب االتصال فقدوا أنهم اجلدد الوافدين من العديدويفيد 
وفي حني . القتال من لفرارل على عجل منازلهم تركوا انهم البعض وقال. العنف أعمال في حتفهم لقوا

 البالد شتى أنحاء في الالجئني ةاستضاف اآلن يجري الشرقي، والشمال الشمال في سابقا كانوا يقيمون
 .بيروت والعاصمة اجلنوب نحو ملحوظ تدفق مع ،تقريبا

 للمالبس متزايدة حاجةمعه  الشتاء فصل بدايةويجلب . اتعقيد لبنان في لالجئني ةاإلنساني ألوضاعاوتزاد 
 دوالرا ٣١ بقيمة قسائم العاملي األغذية برنامجيوزع  ،البقاع وادي في. والوقود واملواقد والبطانيات الدافئة
 هذه من بعض شراءمن  سجلامل الجىء ٧٠٬٠٠٠الـــــ  مكنيت بحيث الشهر في للشخص أمريكيا

. الشتاء لفصل أوىامل إلعداد واملستلزمات والبطانيات الوقود مواقد أخرون إنسانيون شركاءويوزع . إلحتياجاتا
 ولوازم سالمة الصحيةال ومستلزمات والبطانيات والفرش الغذاءللصليب األحمر  الدولية اللجنة وزعتو

 ٤٬٦٣٠و سوريا من الجئ ٢٣٬٢٥٠ حوالي إلىمن لوازم منزلية  األساسية املساعدة بعض عناصرو املطبخ
 .ايمات في الجىء فلسطيني

 من أكثراليونيسف  توزع ، البقاع سهل فيو. لالجئني الشرب مياه لتوفير القسيمة نظام يستخدم كما
 لوزام من مجموعات أيضا وشركاؤها اليونيسف وزعتو. االول كانون/ديسمبر لشهر للمياه قسيمة ٧٬٧٠٠

ويواصل . السوريني لالجئني إلصحاحوا واملياه سالمة الصحيةال ومستلزمات لطفلل الصحية ةسالمال
 .الشمالفي و البقاع في لالجئني الغذائية غير واملواد الغذاء تقدمي اإلنساني اال في الشركاء

في و. شخص ١٬٠٠٠ من يقرب ما وسجلت لبنان، جنوب الغازية،في  تسجيل، فتحت املفوضية باب المؤخراو
 ومستلزمات غذائيةال قسائمالو البطانياتالفرش و اإلنساني واتمع املتحدة األمم كاالتجنوب لبنان، وزعت و

 نطاق توسيعل عن وجود خطط حكومية غير منظمات عدةوتفيد . شخص ٣٢٬٠٠٠ إلى سالمة الصحيةال
 .لبنان جنوب إلى الجئنيل ستجابةالا رنامجب أنشطة

 واليونيسف الطفولة إنقاذوأفادت في وقت سابق كل من منظمة . لاطفاأل وتعليم مايةح أنشطةوتستمر 
 الدراسة، على املواظبة لدعمو. ارساملد يتسربون خارج الالجئني األطفالالسوريني من  من املائة في ٣٠ ان

 املدارس في املسجلني الطالب جلميع الكتب توفر سوف أنها اللبنانية العالي والتعليم التربية وزارة أعلنت
 املدارس فيطالب سوري  ١٥٬٠٠٠ حواليلتحق بالفعل او. نيالسوري نيالالجئ فيهم مبن اللبنانية، الرسمية
 الفصول في التسجيل إلى بحاجةطفل  ١١٬٠٠٠ من أكثر هناكان  اإلغاثة منظمات. وتفيد اللبنانية
 .السوريني لالجئني التسجيل رسومعن  احلكومة تنازلتو. الدراسية

 .لبنان في األونرواقاموا باإلتصال ب سوريا من فلسطيني الجئ ٩٬٠٠٠ من أكثر وحتى اآلن، هناك
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 في مخيمات في تركياسوري الجئ  ١١٥٬٠٠٠ما يقرب من 
 

 فرومحافظة أورفا في تركيا.  مواطن سوري إلى داخل ٩٬٠٠٠تشرين الثاني، عبر حوالي نوفمبر/ ٨ في ليلة
 مت نقلفي محافظة احلسكة ، على طول احلدود السورية التركية. و لعنفتصاعد أعمال امن  الالجئون

اآلخر بينما يقيم البعض ، سيالنبينار وأكاكاليمعظم الالجئني إلى مخيمات تديرها احلكومة التركية في 
لعالج الطبي وتوفي اثنان ل ممت إخضاعهروح، ومصابني باجلفي اتمعات املضيفة. وصل العديد من الالجئني 

مرة  سورياعادوا إلى  في هذه الليلةبعض الذين عبروا احلدود إلى تركيا ان متأثرين بجروحهم. وتفيد التقارير 
 .أخرى

 
مقاطعات  ٧احلكومة في  مالتي تديره مخيم ١٤الــ العدد اإلجمالي للسوريني في  يقترب، األخير تدفقالمع 
زاد عدد السوريني املوجودين في مخيمات الالجئني في /تشرين األول، أكتوبر ٢. و منذ شخص ١١٥٬٠٠٠من

 في املائة. ١٧تركيا بنحو 
 

لعديد من السوريني الذين عبروا احلدود ل العليا لشؤون الالجئني الوصول الذاتيوقد الحظت املفوضية 
بشأن التدابير يم مع حكومة تركيا با نسؤولوويتشاور املقارب في ايمات. لألبوسائلهم اخلاصة لالنضمام 

 قدرة االستيعابية اإلضافية.للبعض ايمات فتقار نظرا ال املستقبلية
 

احلكومة التركية وبرنامج األغذية العاملي مساعدات غذائية لسكان ايم من خالل نظام القسائم وتقدم 
دوالرا  ٤٥ليرة تركية ( ٨٠ حتميلها بـ يتم للغذاء لكترونيةإ بطاقةكل عائلة سورية وتتلقى اإللكترونية. 

للشخص الواحد في  ةحراري ةسعر ٢١٠٠أمريكيا) لكل فرد من أفراد األسرة في الشهر. هذا يكفي لتوفير 
 -واحد في كيليس وأربعة في هاتاي  -الجئ في خمسة مخيمات  ٢٥٬٠٠٠ وعلى نحو مبدئي، يستطيعاليوم. 

ة متوفرة في ايمات. ومن ماعيلطهي اجلا وأدواتم في املتاجر احمللية. قسائبإستخدام الشراء املواد الغذائية 
 البرنامج اإللكتروني .يتم توسيع املتوقع أن 

 
 تنسيق يشمل املبادرات الدولية واإلقليمية واحملليةال
 

 عقد في جنيفالسادس حول سوريا ياملنتدى اإلنساني 
 

، أثار املشاركون /تشرين الثانينوفمبر ٩جنيف في أثناء انعقاد املنتدى اإلنساني السادس حول سوريا في 
رجال ونساء وأطفال.  -لب الدمار لعدد متزايد من السوريني العاديني يج ملستمر الذيااوف بشأن العنف ا

تذكير أيضا  متحل سياسي. وإيجاد بد من ال  نهشدد املنتدى على أن ال يزال املدنيون يدفعون ثمن النزاع وا
طة ستجابة للمساعدات اإلنسانية في سوريا واخلخطة االطيرة في اخل يةفجوات التمويلبالاملشاركني 

 توسيع قاعدة املانحني. احلث علىستجابة لالجئني، مع اإلقليمية لال
 
 

ناقش أولويات املساعدة اإلنسانية تموعة ا 
 

الهالل و، للصليب األحمر اللجنة الدوليةوممثلون عن وكاالت األمم املتحدة،  بحث، الثاني/تشرين نوفمبر ٥في 
الدولية، فضال عن الوزارات املعنية سبل تعزيز الوطنية واملنظمات غير احلكومية واألحمر العربي السوري 

وإدارة البيانات وآليات تعزيز تسليم املساعدات التخطيط،  اموعة تحددواالستجابة اإلنسانية. وتنسيق 
في التوسع في الشراكات الدولية واحمللية،  اهذا التنسيق تقدمن يحقق أ. ومن املتوقع قائمةولويات كأ

كاالت األمم املتحدة تقدمي املساعدة اإلنسانية تواصل ووتقييم االحتياجات، وكذلك آليات الرصد والتقييم. و
 ملبادئ احلياد وعدم التحيز. إلى السوريني وفقا

 بسبب العجزمقيدة  ستجابةإلجهود ا
 

 %٥١ممولة بنسبة ستجابة اإلنسانية إلخطة ا
 

وتركز اخلطة على  % فقط. ٥١ممولة بنسبة  ستجابة للمساعدات اإلنسانية في سورياال تزال خطة اال
عجز لونتيجة ل .٢٠١٢تم في عام تاملتوقع أن التي من حاالت الطوارئ تلك املرتبطة باملنقذة للحياة واملبادرات 

بينما لم   .من التمويل%  ٢٥سوى  تصححوال إلصحاحيوية مثل املياه واحقطاعات لم تتلقى في التمويل، 
 فصل الشتاء،من بنود ضمن مجموعة كبيرة تي تتاملأوى واملواد غير الغذائية، والقطاعات في  بادراتاملتتلقى 
 .مليون دوالر أمريكي ١٧٠بقيمةحتياجات احلالية، مطلوب مبلغ إضافي التلبية الو .من التمويل%  ٤٠سوى 
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 هناك حاجة ملحة للمزيد من التمويل لصالح الالجئني

 
ملساعدة السوريني  مليون دوالر أمريكي ٤٨٨احلالية إلى تلقي ستجابة لالجئني لال تسعى اخلطة اإلقليمية

وهي من األموال الالزمة، % فقط ٣٥ حتى اآلن، تلقت خطة االستجابة  .ااورةالذين عبروا احلدود إلى الدول 
إضافي قدره وهناك حاجة لتمويل  .للعدد املتزايد من الالجئني الزمةال اتلتقدمي املساعدغير كافية باملرة 

 .بشكل كامل ستجابة الالجئنياال روعاتمشمليون دوالر أمريكي لتمويل  ٣١٦٬٤
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