
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 تزايد االحتياجات اإلنسانية

نظراً لتدهور األوضاع األمنية 

في دمشق وريف دمشق ودرعا 

 .وحلب ومناطق أخرى

 مع انتشار العنف، يجد

املدنيون صعوبة متزايدة في 

 .العثور على مالذ آمن

 فرص الوصول إلى التعليم

معرضة للخطر نظراً 

الستضافة النازحني داخلياً 

مدرسة في جميع  470في 

 .أنحاء البالد

 هناك زيادة هائلة في عدد

الالجئني السوريني الذين 

يعبرون احلدود إلى األردن 

 .وتركيا

 أرقام

مليون  22 :تعداد السكان إجمالي -
  نسمة

  14  :احملافظات -
مليون  2.5 :السكان املتضررين -

 نسمة
 :عدد النازحني في املباني العامة -
 ليون شخصم
 :جملاورةعدد الالجئني في البلدان -

230,000 

مليون دوالر  180طلبت األمم املتحدة 
 لتنفيذ أنشطة داخل سوريا

 
٪( ألنشطة 52مليوناً ) 93تلقت 

 مم املتحدة داخل سوريااأل
 

مليون دوالر مطلوبة في إطار  193
خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة 

 الالجئني
 

٪( خلطة 54مليوناً ) 104مت تلقي 
االستجابة اإلقليمية ألزمة 

 الالجئني

ع  املدنيون يتحملون وطأة الصرا

 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية 5.2

ً النتشار وزيادة العنف. وتقدر األمم املتحدة اآلن أن  ً نظرا مليون  5.2ال تزال األوضاع داخل سوريا تزداد سوءا
دى األسبوعني املاضيني، تدهور الوضع بسرعة في دمشق وضواحيها. وال شخص بحاجة إلى مساعدة. على م

يزال القتال مستمراً في أجزاء أخرى من البالد، مبا في ذلك محافظات ريف دمشق ودرعا وحلب وإدلب وحمص 
 وحماة والالذقية ودير الزور. وتشير اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى أن الوضع يتجه نحو تدهور ال رجعة

 فيه.

 ال مكان آمن للسكان

العبء األكبر للعنف. وفي كثير من احلاالت، يبدو أنهم  -الرجال والنساء واألطفال العاديون  -يتحمل املدنيون 
يُستهدفون عمداً. يُقتل الناس في بيوتهم أو في الشوارع أثناء سعيهم لشراء  الغذاء والضروريات األخرى، أو 

ضت منازل وعيادات ومستشفيات ال تعد وال حتصى ومرافق البنية التحتية محاولة إخالء اجلرحى. وتعر
األساسية األخرى للتدمير. كما منع احلصار وحظر التجول املفروضان على مدن مثل حمص وحماة ودرعا 
وإدلب الناس من احلصول على الغذاء واملاء واألدوية واملستلزمات الطبية. وبينما يستمر انتشار العنف في 

 طق جديدة، أصبح الناس يواجهون صعوبة متزايدة في إيجاد مالذ آمن.منا

 انعدام األمن يعيق الوصول إلى احملتاجني 

يعيق انعدام األمن الوصول إلى احملتاجني. وذكرت كاالت األمم املتحدة والشركاء في اجملال اإلنساني وجود زيادة 
ت إغالق الطرق، مما يؤثر على قدرتها على الوصول إلى في عدد نقاط التفتيش العسكرية وحواجز الطرق وحاال

من هم في حاجة إلى املساعدة. وقد تدهورت احلالة األمنية داخل وحول دمشق، وكذلك في حلب بشكل 
كبير خالل األسبوعني املاضيني. ومن جانبها، تواصل األمم املتحدة الدعوة إلى الوصول الفوري إلى جميع 

 ل تقدمي املساعدات اإلنسانية إلى السكان املتضررين.املناطق املتضررة من أج

 األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية تضاعف جهود االستجابة

 شخص 028,888مساعدات برنامج األغذية العاملي تستهدف 

األغذية العاملي  ال يزال احلصول على الغذاء يشكل حتدياً رئيسياً في أجزاء كبيرة من البالد. وقد أرسل برنامج
شخصاً في جميع احملافظات األربعة عشرة على مدى األسابيع الثالثة  272,032حصصاً غذائية ملساعدة 

املاضية. وسيتم توزيع املساعدات على احملتاجني عن طريق الهالل األحمر العربي السوري وكذلك املنظمات 
شخص خالل  028,888ية العاملي إلى الوصول إلى احمللية واجلمعيات اخليرية األخرى. ويهدف برنامج األغذ

الفترة من منتصف أغسطس/آب إلى منتصف سبتمبر/أيلول. واستجابة لالحتياجات املتزايدة، سيقوم 
مليون شخص، اعتباراً من شهر  5.2برنامج األغذية العاملي بتوسيع برنامج املساعدات الغذائية ليستهدف 

 سبتمبر/أيلول.

 النشرة اإلنسانية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سوريا 

 2012أغسطس/آب  31 - 18العدد السابع / 

 في هذا العدد 
 املدنيون يتحملون وطأة الصراع : 1صفحة 
األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية : 1صفحة 

 تضاعف جهود االستجابة
فرص محدودة للوصول إلى اخلدمات : 2صفحة 

 األساسية
 تصاعد الضغوط على مجتمعات الالجئني: 3صفحة 
 سوري كالجئني 230,000تسجيل نحو : 4صفحة 
 نقص التمويل يعيق االستجابة: 5صفحة 

WFP 
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 ازح يتلقون املواد األساسيةن 758,888أكثر من 

يواجه النازحون حتديات خاصة للحصول على املواد األساسية. وزعت وكاالت األمم املتحدة والشركاء في اجملال 
شخص في أنحاء البالد. وخالل األسابيع  758,888اإلنساني املواد غير الغذائية األساسية على أكثر من 

 ني في دمشق وريف دمشق واحلسكة وحلب.األخيرة، ركزت املساعدات على النازح

 املنظمات غير احلكومية الدولية تلعب دوراً متزايد األهمية في إيصال املساعدات

حصلت ثمانية منظمات غير حكومية دولية على تفويضات من احلكومة السورية لتقدمي املساعدات إلى 
األشخاص املتضررين من النزاع. وقد زادت هذه املنظمات غير احلكومية الدولية من وتيرة إيصال املساعدات 

( املواد DRCدامنركي لالجئني )، وزع اجمللس ال5855بشكل ملحوظ خالل األسابيع األخيرة. ومنذ يونيو/حزيران 
نازح  0,888شخص في محافظة درعا، ووفر املياه ومرافق تخزين املياه لنحو  58,888األساسية على حوالي 

( دعم املياه HELP-Germanyفي مالجئ جماعية في دمشق وريف دمشق. وقدمت منظمة هلب األملانية )
ما قدمت منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية شخص في ريف دمشق. ك 58,888والصرف الصحي ملساعدة 

(SIFمستلزمات النظافة ل )شخص، مع التركيز على النازحني املقيمني في املدارس في منطقة  78,888
 دمشق.

 فرص محدودة للوصول إلى اخلدمات األساسية

 فرص وصول آالف األطفال إلى التعليم معرضة للخطر 

بنى عام كمالجئ جماعية، وفقاً ملنظمة اليونيسف. وبحسب تقديرات مدرسة وم 038تُستخدم اآلن حوالى 
 573مدرسة في دمشق و  70احلكومة، تستضيف مثل هذه املرافق أكثر من مليون نازح. تستضيف نحو 

مدرسة في ريف دمشق النازحني حالياً، وفقاً لوزارة اإلدارة احمللية، كما يقيم عشرات اآلالف من النازحني 
 اجملتمعات املضيفة في جميع أنحاء البالد.اآلخرين مع 

تؤكد احلكومة أن خطط نقل النازحني إلى مواقع بديلة موجودة بالفعل. وتشمل املواقع قيد املناقشة 
الفنادق واملرافق الرياضية واخمليمات الكشفية وغيرها. وتسعى احلكومة أيضاً إلدخال نظام الفترتني في بعض 

الذين ال يستطيعون الذهاب إلى املدارس العادية. ولكن مع اقتراب موعد بدء  مدارسها الستيعاب األطفال
سبتمبر/أيلول، من املرجح أن تنعدم فرص حصول آالف  51الفصل الدراسي اجلديد، املقرر أن يبدأ بالفعل في 

 األطفال على التعليم.

 مطالبة الالجئني النازح بترك املدارس

ة السورية قد بدأت عملية نقل األشخاص املقيمني في املباني العامة. وفي هناك أدلة على أن وزارة التربي
دمشق، أفادت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن الالجئني، على سبيل املثال من السودان والصومال 
وأفغانستان، الذين متت استضافتهم في املدارس قد تلقوا طلبات بالتوجه إلى مواقع بديلة بحلول نهاية 

غسطس/آب. يشكل هؤالء الالجئني مجموعة شديدة الضعف، بالنظر إلى مواردهم احملدودة التي ال تكفي أ
إليجاد مأوى بديل، على الرغم من أن بعض الالجئني قد حصلوا على منحة من املفوضية للمساعدة على 

حني السوريني ملغادرة حتمل نفقات استئجار أماكن اإلقامة. ولم ترد أي تقارير عن توجيه طلبات إلى الناز
 املباني املدرسية.

 العنف وانعدام األمن ونقص املوظفني يحد من فرص احلصول على الرعاية الصحية 

فرص احلصول على اخلدمات الصحية اآلن محدودة للغاية في أجزاء مختلفة من البالد. وفقاً للحكومة، 
دة صحية من جراء أعمال العنف. وقد اتخذت عيا 507مستشفى عاماً ألضرار شديدة، كما تضررت  07تعرض 

القوات املسلحة السورية مواقعها في أو حول املستشفيات في عدة أماكن، وفقاً لتقرير أصدرته مؤخراً 
منظمة أطفال احلرب. وتسلط منظمة الصحة العاملية الضوء عدم قدرة عدد من مقدمي الرعاية الصحية 

األمنية والطرق التي يتعذر الوصول إليها. وقد أدى ذلك إلى نقص  على الذهاب إلى أعمالهم بسبب اخملاوف
املوظفني في املستشفيات واملرافق الصحية األخرى، وخاصة في املناطق التي تعرضت ملستويات عالية من 
االضطرابات. كما يوجد نقص حاد في األدوية األساسية، حسبما ذكرت منظمة الصحة العاملية. وهذا يقلل 

 ملرافق الصحية التي ال تزال تعمل على تقدمي املساعدة.من قدرة ا
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 سوري يحصلون على خدمات العيادات املتنقلة  78,888سد الثغرات: 

نظراً لتقلص فرص الوصول إلى املرافق الصحية في أجزاء كثيرة من البالد، يسعى عدد متزايد من السوريني 
شخص  55,288ات الصحية املتنقلة. وقد تلقى أكثر من إلى احلصول على املساعدات الطبية من خالل العياد

( IFRCمساعدات من خالل أربع عيادات متنقلة تابعة لالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )
. وقد لوحظ 5855في ريف دمشق وحمص والقامشلي خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/متوز 

يارات في شهر يوليو/متوز، مع انتشار العنف في أجزاء جديدة من ريف دمشق ومدينة ارتفاع في عدد الز
عيادة صحية متنقلة منذ بداية األزمة،  51شخص مساعدات طبية من خالل  78,888دمشق. تلقى حوالي 

اد بدعم من منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب األحمر، واالحت
 (.IMCالدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والهيئة الطبية الدولية )

 تصاعد الضغط على مجتمعات الالجئني 

 نازح يتخذون من مدارس األونروا مأوى لهم 55,888أكثر من 

نيني، الجئ فلسطيني. وتوفر األونروا، وهي وكالة غوث الالجئني الفلسطي 288,888تستضيف سوريا حوالي 
نازح داخل مرافقها في دمشق وحمص وحلب. يقيم أكثر من نصف النازحني في  55,888حالياً مأوى ألكثر من 

عشر مدارس تابعة لألونروا في مخيم اليرموك، جنوب دمشق. كما يستضيف مجتمع الالجئني 
في سوريا قد تضرروا اآلن الجئ فلسطيني  552,888الفلسطينيني عدداً كبيراً من النازحني. وتقدر األونروا أن 

الجئ فلسطيني إلى دولة لبنان اجملاورة، في حني  7,888بشكل مباشر من جراء النزاع. وحتى اآلن، فر أكثر من 
 شخص آخرين احلدود إلى األردن. 5,888عبر حوالي 

 عراقي إلى العراق منذ منتصف يوليو/متوز  78,888عودة 

 01,888بحسب تقديرات احلكومة السورية، تستضيف البالد حوالي مليون عراقي، من بينهم حوالي 
(. وقد كان للتدهور 5855مسجلني لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني كالجئني )حتى نهاية يوليو/متوز 

ً على مجتمعات الالجئ ً مباشرا ني، فغادر أكثر من األخير في الوضع األمني في دمشق وريف دمشق تأثيرا
يوليو/متوز. اتصل اآلالف من الالجئني مبتطوعني يقومون بتوعية  50عراقي األراضي السورية منذ  78,888

الالجئني، كما اتصلوا باخلطوط الساخنة التابعة للمفوضية طلباً للمساعدة واملشورة. وطرأت زيادة في عدد 
وفقاً للمفوضية. وتلقت املفوضية أيضاً تقارير عن الالجئني  الالجئني الذين أبلغوا عن حاالت حترش وتهديدات،

الذين تعرضوا للخطف ثم أطلق سراحهم من قبل جماعات مسلحة في منطقة السيدة زينب من ريف 
 دمشق، وهي منطقة بها جتمعات كبيرة لالجئني العراقيني.

 املستضعفني الوكاالت اإلنسانية تكثف املساعدات لالجئني ورعايا البلدان الثالثة

زادت املفوضية السامية لشؤون الالجئني عدد خطوط الهاتف الساخنة اخملصصة لالجئني، وقدمت منحاً 
عاجلة ملساعدة الالجئني النازحني وسهلت طرائق لتسريع عودة الالجئني العراقيني الذين قرروا العودة إلى 

الجئ. أما املنظمة  5,388عادة توطني أكثر من ، قدمت املفوضية مساعدات إل5855العراق. وحتى اآلن في عام 
الدولية للهجرة، فتقدم مساعدات إلجالء الالجئني ورعايا البلدان الثالثة واملهاجرين املعرضني للمخاطر. ومنذ 

الجئ حاصلني على  7,888يناير/كانون الثاني قدمت املنظمة الدولية للهجرة مساعدات لنقل ما يقرب من 
الجئ ملغادرة البالد. تلقت املنظمة  088طني. ويجري حالياً إجراء حجوزات ملا يقرب من موافقة إعادة التو

من رعايا البلدان الثالثة، وقد أعادت أكثر من  7,888الدولية للهجرة طلبات من السفارات ملساعدة أكثر من 
 منهم هذا العام. 088
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 سوري مسجلني كالجئني 578,888نحو 

 جئني السوريني زيادة هائلة في عدد الال

ال يزال عدد السوريني الذين جلأوا إلى البلدان اجملاورة يتزايد بوتيرة سريعة. ارتفع العدد اإلجمالي لالجئني 
تقريباً. وشهد األردن زيادة كبيرة في أعداد  578,888إلى  538,888املسجلني في األسبوعني املاضيني من 

أغسطس/آب. وفي تركيا، ارتفع عدد الالجئني  78إلى  51ترة من خالل الف 35,888إلى   03,888الالجئني من 
 شخص في غضون أسبوعني. 53,888السوريني بنحو 

 
الالجئني املسجلني و/ أو الذين متت مساعدتهم الدولة  
 51,682 العراق
 72,400 األردن
 57,482 لبنان
 78,409 تركيا

 226,975 اإلجمالي
 

األرقام إلى تقديرات وبالتالي فقد . تستند هذه 5855أغسطس/آب  78السامية لشؤون الالجئني،  املفوضيةاملصدر: 
 تختلف

 تدفق الالجئني الهائل إلى األردن

سوري احلدود إلى األردن. وأشارت التقارير الواردة إلى عبور عدد مماثل  5,588أغسطس/آب، عبر أكثر من  50في 
ع في اخمليم ال أغسطس/آب. يؤخذ الوافدون اجلدد إلى مخيم الزعتوري لالجئني في شمال األردن. األوضا 51في 

تزال صعبة، حيث تطغى الزيادة السريعة في أعداد الالجئني على قدرات املرافق املتاحة. ومن بني العدد الكلي 
 الجئ. 57,888شخص، يستضيف هذا اخمليم حالياً حوالي  35,888لالجئني الذي يبلغ 

اجلنوبية. ووفقاً للمفوضية، يشير يأتي غالبية الوافدين إلى األردن في األونة األخيرة من محافظة درعا 
الالجئون إلى قصف مكثف للقرى املتاخمة للحدود األردنية وتدهور مستمر في الوصول إلى اخلدمات 

باملائة من  08نسمة( أن  57,888األساسية. كما ذكر املقيمون في بلدة الغارية الشرقية )تعداد سكانها 
 قارير مماثلة من مواقع أخرى. إجمالي السكان قد غادروها. كما لوحظ ورود ت

الجئ في صورة وجبات ساخنة.  57,888يستهدف برنامج األغذية العاملي تقدمي مساعدات غذائية لنحو 
وتعمل منظمة اليونيسف مع وزارة التربية والتعليم الحلاق أطفال الالجئني باملدارس احمللية وإنشاء أماكن 

املية واملنظمة الدولية للهجرة اللمسات األخيرة على نظام صديقة لألطفال. كما تضع منظمة الصحة الع
 موحد إلحالة املرضى سيتم تنفيذه في مخيم الزعتوري لالجئني.

ع نسبة تسجيل الالجئني في تركيا  ارتفا

شخص. وقد دخل عدد كبير من الالجئني إلى  08,888يكاد إجمالي عدد الالجئني املسجلني في تركيا يبلغ 
سبوعني املاضيني. تعكس احلركة عبر احلدود األعمال العدائية اجلارية في محافظة حلب التي تركيا خالل األ

تقع في شمال سوريا. يتم استضافة الالجئني السوريني في تسعة مخيمات، وفي مساكن مؤقتة وبني 
ن احلدود اجملتمعات احمللية. وحسبما ذكرت منظمة الهجرة الدولية، يفضل غالبية السوريني الذين يعبرو

 البقاء خارج اخمليمات وعدم تسجيل أسمائهم. وتشير تقارير املنظمة إلى كثرة احلركة ذهاباً وإياباً عبر احلدود.

تخطط السلطات التركية لبناء سبعة مخيمات جديدة الستيعاب العدد املتزايد من الالجئني. بعد اكتمال 
شخص. وتقوم جمعية الهالل األحمر  578,888ركيا إلى أعمال البناء هذه، سترتفع القدرة االستيعابية في ت

التركي مبساعدة الالجئني املوجودين حالياً في اخمليمات. كا سيدشن برنامج األغذية العاملي نظام القسائم 
 الجئ في سبتمبر/أيلول. 78,888الغذائية الذي يستهدف 
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 تدفق السوريني إلى لبنان ثابت

شخص. وقد وصل العديد من الالجئني إلى  18,888ملسجلني إلى ما يقرب من  في لبنان، وصل عدد الالجئني ا
 وادي البقاع خالل األيام األخيرة، مما دفع املفوضية والشركاء في اجملال اإلنساني لتحديد مالجئ جماعية بديلة.

ويقدم برنامج األغذية العاملي املساعدة من خالل احلصص الغذائية والقسائم التي تستهدف أكثر من 
الجئ. كما اتخذت منظمة الصحة العاملية، بالتعاون مع وزارة الصحة، خطوات لتعزيز أنظمة  77,888

أن االلتحاق  املراقبة التي تهدف إلى الكشف املبكر عن مرض السل بصفة خاصة والسيطرة عليه. وحيث
سبتمبر/أيلول، فقد تواصلت املفوضية والشركاء في اجملال اإلنساني مع أسر  5باملدارس العامة يبدأ في 

 الالجئني لزيادة الوعي قبل بدء السنة الدراسية.

 الجئ خالل أسبوعني 7,288العراق يستقبل 

جئني مستقراً. ومت إغالق معبر القائم الجئ في العراق، وال يزال معدل تسجيل الال 58,888مت تسجيل حوالي 
أغسطس/آب. جتري استضافة معظم الوافدين اجلدد في مخيم دوميز وكذلك مخيم القائم  57احلدودي منذ 

الجئ في مخيم القائم. يلقى الالجئون الذين  5,888الذي أنشئ حديثاً. وحتى اآلن، يقيم أكثر من 
 جرة واملهجرين العراقية.استضافهم العراق املساعدة من قبل وزارة اله

 نقص التمويل يعيق االستجابة

 باملائة من األموال املطلوبة 25نسبة متويل خطة االستجابة اإلنسانية لم تتعد 

 00مليون دوالر أمريكي لتمويل  508تسعى وكاالت األمم املتحدة والشركاء في اجملال اإلنساني للحصول على 
باملائة فقط من األموال  25اإلنسانية في سوريا، ولكنها لم تتلق سوى مشروعاً في إطار خطة االستجابة 

املطلوبة حتى اآلن. وتشمل اجملاالت التي حتتاج إلى متويل عاجل الصحة واملياه والصرف الصحي واملأوى وتوفير 
 املواد األساسية.

تدهورت بشكل كبير  تغطي خطة االستجابة احتياجات مليون شخص داخل سوريا، ولكن احلالة اإلنسانية
مليون سوري في حاجة إلى  5.2. وتقدر األمم املتحدة اآلن أن 5855منذ إطالق اخلطة في يونيو/حزيران 

مساعدات إنسانية. وسوف يتم اإلعالن عن خطة االستجابة اإلنسانية املنقحة التي تأخذ في االعتبار 
 التطورات األخيرة في شهر سبتمبر/أيلول.

طوارئ التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يدعم تقدمي صندوق مواجهة ال
 شخص، واملوارد نضبت اآلن  008,888املساعدات إلى 

باملائة من  08(، ومت تخصيص ما يقرب من ERFمليون دوالر من أجل صندوق مواجهة الطوارئ ) 1.7ورد مبلغ 
شخص في  08,888خص داخل سوريا وش 088,888مشروعاً ملساعدة ما يقدر بنحو  58هذه األموال لتمويل 

البلدان اجملاورة. وتقوم وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية واملنظمات احمللية بتنفيذ املشاريع 
املمولة، مبا في ذلك الهالل األحمر العربي السوري. ومن املقرر تنفيذ برامج إنسانية، من بني أمور أخرى، في 

املأوى واملواد األساسية في حاالت الطوارئ ، واملياه والصرف الصحي، واألمن الغذائي، قطاعات الصحة، و
واحلماية. نضبت اآلن موارد صندوق مواجهة الطوارئ وهو بحاجة إلى متويل جديد ملواصلة دعم مثل هذه 

 األنشطة.
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ع املنظمة               اخملصصات مقسمة حسب الدولة              اخملصصات مقسمة حسب نو

 

 

 باملائة  20االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني بنسبة متويل برامج 

مليون دوالر في إطار خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني. وحتى اآلن لم يرد  507مطلوب ما مجموعه 
باملائة من هذه األموال. أعداد الالجئني السوريني املتزايدة في األردن ولبنان والعراق وتركيا تضع  20سوى 
طات املضيفة حتت ضغط كبير. وبالنظر إلى أن عدد الالجئني قد تخطى بالفعل الرقم اخملطط له السل

، تقوم املفوضية السامية لشؤون الالجئني حالياً بتنقيح االحتياجات من أجل 5855واملقدم في يونيو/حزيران 
 تقدمي املساعدات في إطار خطة االستجابة.
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