
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

 

 تصاعد وتيرة العنف في سوريايد اإلحتياجات مع تزا
 

ماليين شخص في حاجة إلى مساعدات، نصفهم في حلب  4وسط أجواء الشتاء القارس، أكثر من 
 وحمص وريف دمشق

 

هم في  -واحد تقريبا من كل خمسة من السكان ما قبل األزمة  -ماليين شخص  4تقدر األمم المتحدة أن 
ويتواجد نصف المحتاجين تقريبا في المحافظات الثالث األكثر حاجة إلى المساعدات اإلنسانية في سوريا. 

%( )الهالل األحمر العربي 84.1%(، وريف دمشق )84.1%(؛ حمص )1..8تضررا: حلب )
 (.3182السوري، يناير 

 
وقد ضاعف الشتاء القارس من معاناة المحتاجين وخاصة النازحين داخليا الذين يعيشون في مأوى يفتقر 

زل الكافية مع عدم وجود المالبس الشتوية والبطانيات. وحتى أولئك الذين ال يزالوا يقيمون إلى وسائل الع
بمنازلهم يعانون من البرد؛ وهم غير قادرون في الكثير من األحيان على تدفئة منازلهم بسبب نقص الوقود 

 والكهرباء
. 

ستخدام تكتيكات تهدد أو شخص منذ بداية األزمة. ويواصل المقاتلون ا 01،111وقد قتل أكثر من 
تستهدف أرواح المدنيين. وقد وردت أنباء عن هجمات بالصواريخ والقنابل في المراكز الحضرية، بما في 

كانون  81ذلك هجمات على األحياء السكنية واألسواق وقوافل المساعدات. وقد قصفت جامعة حلب في 
نهم العديد من الطالب. وقد أدان األمين العام شخصا، من بي 11الثاني/يناير مما أسفر عن مقتل أكثر من 

لألمم المتحدة السيد بان كي مون على وجه السرعة هذه األعمال واصفا إياها ب"الفظائع". وحسب ما ورد 
 .شخص، معظمهم من النساء واألطفال، في حمص 811من أنباء، تم طعن وقتل وإحراق جثث 

ي الطوارىء السيدة فاليري اموس مرارا جميع أطراف النزاع ومنسقة اإلغاثة ف  ودعت وكيلة األمين العام
إلى احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك متطلبات عدم استهداف المدنيين والسماح 
بوصول المساعدات اإلنسانية. وقد دعت أؤلئك الذين لهم تأثير على أطراف النزاع إلى بذل قصارى 

 .حد للقتال وحماية المدنيين جهدهم لتأمين وضع
 

 السوريون في طليعة تقديم المساعدات اإلنسانية
 

كل يوم يثبت السوريون كرمهم من خالل توفير الدعم األولي واألكبر لبعضهم البعض. يتم استضافة العديد 
ينعكس مليون شخص النازحين داخليا من قبل العائالت واألصدقاء، في مجتمعات ال حصر لها. و 3من الــ 

أيضا تقليد التضامن الراسخ لدى السوريين على الدعم الذي يقدمونه لالجئين من فلسطين، والعراق، 
 .والصومال الذين يعيشون في البالد

 
 بعثة األمم المتحدة تزور حمص، تعبر خطوط الصراع

 
للمديرين في حاالت كانون الثاني/يناير، زارت بعثة األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت  38في 

شخص في حاجة إلى المساعدات. وعبر  011،111الطوارئ مدينة حمص، وهي الموطن الرئيسي لـــــ
تلبيسة، في الجزء الشمالي الغربي من سوريا، والتي عانت أكثر من   الوفد أيضا خطوط الصراع في مدينة

الصحية والغذاء والحصول على عشرين شهرا من العنف، كما شهدت احتياجات واسعة من حيث الرعاية 

 النشرة اإلنسانية
 سوريا
 1122 كانون الثاني/يناير 12 – 8 ،  عشرسابع العدد ال

 

 في هذا العدد 

الذين يحتاجون إلى  متضررينصف الن -8 صفحة
 في ثالث محافظات اتالمساعد
 خاللالجئ جديد  831،111أكثر من  - 3 صفحة
  أسابيعأربعة 
المنظمات غير الحكومية  شركاء جدد من - 3صفحة 
 مع األمم المتحدة يعملون
أمواال مؤتمر الكويت من المتوقع أن يجمع  -7صفحة 

 لصالح االستجابة

 
 

 

 

 

اليونيسف/رومانزيالصورة:   

ة يسي رئ ل ا ن  وي ا ن ع ل  ا

 4  ماليين شخص في حاجة

، اإلى المساعدة في سوري

نصفهم في حلب وحمص 

 وريف دمشق

 الجئ  001،111كثر من أ

سوري في الدول المجاورة 

 وشمال أفريقيا

  يزيد من وطأة الشتاء القارس

 المعاناة في سوريا والمنطقة

 نون الفلسطينيوالالجئ 

 يتأثرون على نحو متزايد

  تطلب تاالستجابة اإلنسانية

 دوالر أمريكي مليار 8.1

 لألشهر الستة المقبلة

 

 أرقام 

مليون  33السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

 
  84المحافظات  -
 مليون 4عدد المتضررين  -
 
 مليون 3 عدد النازحين داخليا  -
 
العراق  مصر و فيعدد الالجئين -

وشمال وتركيا  واألردن ولبنان
 664,081 أفريقيا

 

  التمويل )بالدوالر األمريكي(
 
  18طلبت األمم المتحدة. 

مليون دوالر لتنفيذ أنشطة 

)كانون داخل سوريا 

حزيران/يونيو  –الثاني/يناير 

3182) 

  دوالر  مليار 8مطلوب مبلغ

في إطار خطة االستجابة 

اإلقليمية ألزمة الالجئين 

 -)كانون الثاني/ يناير

 (3182حزيران/يونيو 
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مياه نظيفة. وقد عانى األطفال بشكل خاص من القتال وهم بحاجة ماسة إلى الدعم النفسي واالجتماعي 
وامكانية الوصول إلى المدارس. وتحولت المباني الى ركام وفقد الكثير من الناس منازلهم. وقد تم تنسيق 

حكومة السورية والمعارضة. إن عبور بعثة األمم المتحدة الزيارة التي قام بها الوفد من قبل كل من ال
لخطوط الصراع أظهر للعيان أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية من جانب جميع األطراف، فإن هناك 
مجاال لضمان اإللتزام بالقانون اإلنساني الدولي ومبادئه ، حتى خالل الصراع الضاري. و نظرا 

لمجتمع اإلنساني جهودا للتأسيس لوجود ميداني ولزيادة حجم عملياته في لإلحتياجات المتزايدة، يبذل ا
 .المنطقة

 
 وسط نقص في اإلمدادات الصحية صابها الدمارأ أكثر من نصف المستشفيات العامة

 

تم تدمير وإتالف المرافق الطبية بشكل متكرر من قبل أطراف النزاع. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية حتى 
( قد 11من  41، فإن أكثر من نصف المستشفيات العامة في سوريا )3183 كانون األول/ديسمبر 28

مستشفى أصبحت خارج نطاق الخدمة. ففي محافظة دير الزور، هناك مستشفى  37تعرضت للتلف ، و
واحد فقط من أصل من ستة مستشفيات عامة ال زالت تعمل، بينما في حمص، تعمل سبعة فقط من أصل 

ور. و في درعا، تعمل ثالثة من تسعة مستشفيات عامة بشكل كامل ولكن مستشفى في خدمة الجمه 82
على الرغم من أن عددها ال  –باقي المستشفيات بالمدينة تقدم خدمات جزئية فقط. وقد تضررت نسبة أقل 

مركزا للصحة  8.1مركزا صحيا ، تم تدمير  .8.8. فمن بين   من المراكز الصحية -يزال مرتفعا 
 .منها خارج الخدمة 887ا، وأصبح  العامة في سوري

 
حتى  -وبسبب نقص األدوية األساسية والمستلزمات الطبية والمعدات، يتم إجراء العمليات الجراحية 

باستخدام مخدر موضعي. ووفقا لمنظمة اإلغاثة اإلسالمية، هناك نقص شديد في اللوازم  -المعقدة منها 
ديد من الناس دون امكانية الحصول على الرعاية المناسبة. وقد الطبية في العديد من المواقع، مما ترك الع

أظهرت الزيارة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية لكافة المرافق الصحية في حمص خالل الفترة 
المشمولة بالنشرة نقصا في األدوية واإلمدادات األساسية، وذكرت السلطات صعوبات في تسليم األدوية إلى 

لكثير من الناس في مناطق النزاع إلى الحصول على الرعاية الطبية في العيادات غير درعا. ويسعى ا
 .الرسمية، خوفا من تعرض المستشفيات لهجمات

ودعت وكيلة األمين العام  ومنسقة اإلغاثة في الطوارىء السيدة فاليري اموس مرارا كافة أطراف النزاع 
 .ني الدولي الذي ينص على احترام حرمة المرافق الطبيةإلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون اإلنسا

 

 سوري يفرون من البالد خالل شهر واحد 210،111أكثر من 
 

تباطأ تدفق الالجئين لفترة وجيزة بسبب العواصف الشتوية التي ضربت المنطقة خالل الفترة المشمولة 
سوري خارج البالد وتم  831،111 بالنشرة، ولكنه انتعش بعد ذلك. وخالل الشهر الماضي، فر أكثر من

كانون الثاني/يناير، كان قد تم تسجيل أكثر من  38تسجيلهم )أو في انتظار تسجيل( كالجئين. واعتبارا من 
من السوريين كالجئين أو كانوا بإنتظار تسجيلهم. ووفقا لتوقعات خطة االستجابة اإلقليمية   004،111

 .3182مليون نسمة بحلول حزيران/يونيو  8.8مجموعه لالجئين، قد يصل عدد الالجئين إلى ما 

 
عدد الالجئين الذين  عدد الالجئين المسجلين الدولة

 ينتظرون التسجيل
 اجمالي عدد السوريين

 215,112 65,506 149,606 لبنان

 197,815 52,696 145,119 األردن

 156,801  156,801 تركيا

 74,876  74,876 العراق

 14,060  14.060 مصر

مكان آخر في 
شمال 

 أفريقيتا

5,417  5,417 

 664,081 118,202 545,879 المجموع
، لإلطالع على أحدث األرقام واإلحصاءات، 3182كانون الثاني/يناير  38المصدر: المفوضية السامية لشؤون الالجئين، تم تحديث البيانات 

 data.unhrcr.orgرجاء زيارة موقع 
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أو /المسجلون و)الالجئون السوريون في الدول المجاورة وشمال أفريقيا 
 من يتلقون المساعدة من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئين
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 الالجئين الخوف من العنف الجنسي كسبب للفرار من سوريايذكر الكثير من 
 

كانون  84استنادا إلى ثالثة تقييمات بين الالجئين السوريين في لبنان واألردن ، يحدد تقرير صدر في 
عن لجنة اإلغاثة الدولية ، االغتصاب والعنف الجنسي بأنهم من "المعالم الرئيسية  3182الثاني/يناير عام 

للقلق" للنزاع في سوريا. وقد حدد العديد من المستجيبين العنف الجنسي باعتباره العامل األساسي والمثيرة 
وراء اتخاذ عائالتهم قرار الفرار من سوريا. وسردت أعداد كبيرة من النساء والفتيات السوريات أحداثا 

لحين في المقام األول. ومواقف تعرضن فيها للعنف في المناطق العامة أو في منازلهم، من قبل رجال مس
وقد وقعت حوادث االغتصاب المبلغ عنها، والتي ارتكبت في بعض الحاالت من قبل جناة متعددين، أمام 
أفراد األسرة في الكثير من األحيان.  ونادرا ما يبلغ الناجون السوريون عن حوادث العنف الجنسي بسبب " 

به االغتصاب  للنساء والفتيات وأسرهم". وقال العديد الوصمة واألعراف االجتماعية  حول العار الذي يجل
من الذين تحدثت إليهم لجنة اإلغاثة الدولية ان الناجين يخشون انتقام المعتدين، أو أن يقتلوا على أيدي أحد 
أفراد األسرة التي لحقت بها "العار"، أو في حالة الفتيات، أن يجرى تزويجهن في سن مبكرة للحفاظ على 

   (. التقرير الكامل متاح على العنوان التالي:3182جنة اإلغاثة الدولية، كانون الثاني/يناير )ل .شرفهم
 http://www.rescue.org/crisis-syria-0 

 

 أجواء الشتاء القارس يضاعف من وطأة المعاناة في مختلف أنحاء المنطقة 
 

يا ولبنان واألردن وإسرائيل ضربت عاصفة شتوية تعتبر األسوأ منذ سنوات أجزاءا من سوريا وترك
كانون الثاني/يناير. وأثرت الرياح العاتية  0واألرض الفلسطينية المحتلة لعدة أيام بدءا من مساء يوم 

ودرجات الحرارة المتجمدة، والمطر والثلوج على العديد من المناطق، وخلقت تحديات خاصة بالنسبة 
يشون دون تدفئة أو في مأوى مؤقت. تحسنت األحوال لألشخاص المتأثرين بالنزاع والالجئين الذين يع

 .الجوية منذ ذلك الحين، على الرغم من أن توفير اإلمدادات األساسية للشتاء ال يزال على رأس األولويات
 

 انتشار االنفلونزا  في سوريا ونقص الكهرباء يفاقمان األوضاع خالل فصل الشتاء
 

من الحاالت المرضية المبلغ عنها خالل األسبوع األول من عام %  2.وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
%( بين األطفال  21كانت بسبب األمراض المشابهة لألنفلونزا.  وكانت أعلى نسبة من الحاالت ) 3182
عاما . وقد انتشرت األنفلونزا، وهي من األمراض الشائعة في فصل الشتاء، في القوت  84إلى  1من سن 

لسوريون من أجل الحصول على وسائل تدفئة تقيهم من برد الشتاء الذي تشهد درجاته الذي يكابد فيه ا
انخفاضا غير عاديا. وقد دفع نقص الوقود وارتفاع األسعار العديد من السوريين إلى االعتماد على التدفئة 

تواجه دمشق الكهربائية.  وذكرت وسائل االعالم السورية انه تم خفض إنتاج الكهرباء بدرجة كبيرة حيث 
في الوقت الحالي انقطاع الكهرباء لمدة ست ساعات يوميا وحسب تقديرات المسؤولين في حلب،  فانه ال 

 % من احتياجات المدينة من الكهرباء.41يتم الوفاء سوى بــ 
 

 البرد والفيضانات يتسببان في االضطرابات التي يشهدها مخيم الزعتري لالجئين باألردن 
 

الناتجة عن العواصف الشتوية مناطق مخيم الزعتري لالجئين باألردن،  وهي حاليا  غمرت الفيضانات
الجئ سوري، ودمرت الرياح الشديدة عشرات من مساكن الالجئين. وبدأ تجفيف  01،111موطن لحوالي 

المياه الراكدة على وجه السرعة، وكثفت المفوضية السامية لشؤون الالجئين والشركاء الجهود لنشر 
ى والزلط واستكمال الوحدات الجاهزة لسكان المخيم. ووزع الشركاء أيضا المالبس الشتوية الحص

والبطانيات والفرش، والمواد غير الغذائية للسكان المتضررين، كما أجرت المفوضية تقييما لإلحتياجات 
كانون  1ن في كانون الثاني/يناير. وقد أثار اإلحباط بسبب الظروف اإلضطرابات من قبل الالجئي 84في 

الثاني/يناير. ودعا بعض السكان إلى إغالق مخيم الزعتري ونقل موقعه، في حين أكد آخرون أن المشكلة 
 الرئيسية تكمن في عدم وجود الدعم الكافي للموقع الحالي وليس مكانه.

 
 عواصف الشتاء تعطل بعض برامج المساعدات مؤقتا

 

كانون  83و  0رامج المساعدات في الفترة بين أغلقت العواصف الشتوية الطرق وعطلت بعض ب
الجئ سوري، أفادت المفوضية  180111الثاني/يناير. وفي وادي البقاع بلبنان، حيث يعيش حاليا أكثر من 

أن الطرق المغلقة تركت العديد من المناطق منعزلة ويتعذر الوصول إليها. وقد حاولت اليونيسيف الوصول 
الفيضانات، كما تمكن شريك محلي من توزيع اإلمدادات في عدد قليل من  إلى المناطق التي اجتاحتها

المناطق، ولكن تم تأجيل األنشطة العادية. في سوريا، علقت المفوضية السامية لشؤون الالجئين تقديم 
المواد غير الغذائية األساسية لعدة أيام بسبب انقطاع اإلمدادات، وألغى برنامج األغذية العالمي توزيع 

كانون الثاني/يناير. وتمكن الشركاء من مواصلة أنشطتهم في مواقع يمكن الوصول إليها،  83لغذاء في ا
وتقديم األغطية البالستيكية والبطانيات والخيام وقطع القماش المشمع والفرش وقسائم الغذاء واإليجار، 

لتي غمرتها المياه. وتعمل وغيرها من البنود، وكذلك المساعدة على تصريف المياه من أماكن اإليواء ا
 .جميع البرامج اآلن بشكل طبيعي
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 لالجئون الفلسطينيون يواجهون ظروفا حرجةا
 

 تواصل اإلضطرابات في بعض مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا
 

 .8خالل الفترة المشمولة بالنشرة، وقعت اشتباكات بين حين وآخر في مخيم اليرموك ، بما في ذلك يومي 
الجئ فلسطيني الذين  8110111% من الـــ  21كانون الثاني/يناير. وقد عاد اآلن ما يقرب من   31و 

كانون األول/ديسمبر. وألسباب أمنية، فإن كافة مكاتب  80كانوا يعيشون في المخيم قبل اشتباكات يوم 
ستئناف عملياتها. وفي كانون االول/ديسمبر في انتظار ا 87األونروا في مخيم اليرموك، والتي أغلقت في 

 330111كم جنوبا(، تقدر األونروا أن نصف السكان البالغ مجموعهم  84سبينة )يبعد عن دمشق  مخيم
مخيم سبينة متقطعة، وقد تم إغالق كافة المرافق. ويقيم   فروا في أعقاب القصف. وال تزال االتصاالت مع

وحولها. وقد وردت أنباء عن وقوع اشتباكات معظم النازحين من سبينة مع أصدقاء أو أقارب في دمشق 
في عدة مخيمات أخرى، في ظل القيود المفروضة على الحركة و التي تعيق قدرة السكان على الهروب 

 .من العنف
 

كانون  87الجئ فلسطيني في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وحتى  4110111وهناك ما يقدر ب 
% منهم من الالجئين  11 -ازح تقريبا يحتمون في مرافق األونروا ن 0311.الثاني/يناير، كان هناك 

( الذين كانوا يحتمون في 3،028الفلسطينيين. و يمثل هذا أكثر من ثالثة أضعاف عدد النازحين داخليا )
مدرسة تابعة  17مرافق األونروا في أوائل كانون االول/ديسمبر. ومنذ بدء االضطرابات، تعرضت 

الضرر وأصبحت ال تصلح للتشغيل. من خالل حمالتها األخيرة التي تمكنت خاللها من لألونروا للتلف و
 .شخص 811،111توزيع الفراش، والبطانيات والنقود، قدمت األونروا مساعدات إلى ما يقرب من 

 
 المزيد من الالجئين الفلسطنيين يغادرون سوريا إلى لبنان واألردن

 
حث المزيد من الالجئين الفلسطينيين عن مأوى في لبنان، وبقدر في ظل تدهور األوضاع في سوريا،  يب

الجئ فلسطيني من سوريا حاليا في لبنان، وهو العدد الذي  31،111أقل، في األردن. وهناك حوالي 
. وقد 3182أشارت إليه بالفعل تقديرات خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا لشهر حزيران/يونيو 

غوطا متزايدة على خدمات األونروا: لقد تحولت العديد من مدارس األونروا في لبنان خلق هذا الوضع ض
إلى نظام الفترتين الستيعاب احتياجات فئات إضافية . وفي مدينة صور بجنوب لبنان، بلغ مخيم الرشيدية 

مخيم نقصا بالفعل كامل طاقته. وإذا بقى الوافدون الجدد في برج الشمالي خالل فصل الصيف، فسيواجه ال
خطيرا في المياه. وفي األردن، ال يزال الالجئون الفلسطينيون يواجهون صعوبات فيما يخص دخول 

الجئ فلسطيني من سوريا لألونروا لتعريف أنفسهم، ومن المقرر إقامة مخيم  20311البالد. وقد توجه 
 .نايرجديد بالقرب من مدينة الزرقاء، شمال شرق عمان، في نهاية كانون الثاني/ي

 

 الشركاء يسلمون المساعدات في سوريا على الرغم من التحديات الرئيسية
 

 عدد الشركاء المحليين يتزايد لتعزيز المساعدات الغذائية
 

من الشركاء غير الحكوميين المحليين الذين  881أصدرت الحكومة السورية األسبوع الماضي قائمة بـــ 
معهم لتوسيع نطاق المساعدات اإلنسانية في البالد. منذ أيلول/سبتمبر، بإمكان وكاالت األمم المتحدة التعاقد 

مليون سوري كل شهر.  8.1سعى برنامج األغذية العالمي والشركاء إلى إيصال المساعدات الغذائية ل 
ومع ذلك، شكلت األوضاع األمنية المضطربة والقدرات المستنفدة للشركاء تحديا متواصال وستصل دورة 

مليون شخص فقط. وفي الوقت نفسه، تتنامى  8.2واد الغذائية لشهر كانون األول/ديسمبر إلى توزيع الم
مليون شخص هم اآلن في حاجة  3.1وتتزايد اإلحتياجات . وتكشف التقييمات األخيرة عن أن ما مجموعه 

ختار برنامج إلى مساعدات غذائية. وبعد مراجعة القدرات التشغيلية للمنظمات على القائمة المعتمدة، ا
مليون شخص  3.1من الشركاء الجدد الذين بإمكانهم إيصال المساعدات الغذائية الى  44األغذية العالمي 

 .من المحتاجين في األشهر المقبلة
 

 السماح بإستيراد الوقود لألمم المتحدة
 

تيراد الوقود لدعم كانون الثاني/يناير، وافقت الحكومة السورية على طلب األمم المتحدة الخاص بإس 81في 
لتر  311،111العمليات اإلنسانية. وبموجب االتفاق، يمكن لبرنامج األغذية العالمي استيراد ما يصل إلى 

مليون لتر شهريا لالستخدام اإلنساني. وقد  3.1من الوقود شهريا لعمليات االمم المتحدة وما يصل إلى 
 210111ق لبنان، ووصلت أول ناقلة وقود )لتر عن طري 811،111طلب البرنامج من الموردين شراء 

كانون الثاني/يناير.  ويعتزم برنامج األغذية العالمي توزيع الوقود على المخابز  .8لتر( الى دمشق في 
 التي تعاني نقصا في هذا البند لمساعدتها على زيادة إنتاج الخبز.
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ليرة  01-41إلى دفع بين   ر الناسقد أسفر النقص الحاد في الخبز عن زيادات في األسعار، مع اضطرا
دوالر( وهي  1037 – 103ليرة سورية ) 31-81دوالر( للكيلو الواحد مقارنة بــــ  101 – 101سورية )

 .تكلفة الخبز المدعم الذي يشهد نقصا في المعروض
 

 يواصل الشركاء تقديم الخدمات الصحية الحرجة
 

الحرجة في مجال الرعاية الصحية. وتدعم منظمة الصحة يعمل الشركاء مع السوريين لملء الثغرات 
العالمية مستشفى البر الخيري في حمص بهدف تقديم الرعاية المجانية، بما في ذلك إدارة الصدمات النفسية 

بشكل سريع. وقد حشدت واألدوية وغسيل الكلى. ومع ذلك، فإن موارد المستشفيات آخذة في التضاؤل 
أسرة عادت إلى  30111عيادة متنقلة تعمل بنظام مرتين في األسبوع  لزيارة  منظمة الصحة العالمية

منطقة باب عمرو في حمص، كما تدعم المنظمة أيضا تجديد مركز صحي هناك. وقدمت اإلغاثة اإلسالمية 
نوع من المستهلكات للجراحات، ومراكز اإلسعافات األولية ووحدات العناية  811مؤخرا أكثر من 

نقطة طبية، في حين قدمت الهيئة الطبية الدولية والهالل األحمر العربي  01مستشفى و  21ــــ المركزة بـ
شخص في دمشق وريف دمشق. ويواصل صندوق األمم  3،411السوري استشارات طبية ألكثر من 

ق المتحدة للسكان التركيز على الصحة اإلنجابية والدعم النفسي واالجتماعي. وحتى اآلن،  وفر الصندو
امرأة في محافظات الرقة، ودمشق، وريف دمشق  82،111معدات تمكين خدمات الصحة اإلنجابية لــ

حالة من حاالت الرعاية التوليدية الطارئة، كما وفرت عيادة  1،111وحمص. ودعم الصندوق حوالي 
خليا  في نازحا دا 370111أنشئت في عنبر للنوم يستضيف  -للهالل األحمر العربي السوري والصندوق  

 .امرأة 80011خدمات الصحة اإلنجابية لــ  -حلب 
 
 مليون ضد الحصبة 2.2مليون طفل تم تطعيمهم ضد شلل األطفال و  2.0 
 

كانون األول/ديسمبر( ضد الحصبة وشلل  31 -تشرين الثاني/نوفمبر  30غطت حمالت التطعيم األخيرة )
مليون  8.1مليون و  8.2ف ومنظمة الصحة العالمية األطفال التي نفذتها وزارة الصحة بدعم من اليونيس

ولكنها واجهت  84من المحافظات السورية الـ  82على التوالي. وشملت الحملة  1طفل دون سن 
صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة من النزاع. لم يتم الوصول إلى األطفال في مناطق 

ناك مواجهة تحديات الحصول على الرعاية الصحية باب عمرو والعشيرية بحمص ويواصل السكان ه
بسبب المراكز الصحية التي ال تعمل والقيود األمنية. ولم تنفذ الحملة في محافظة دير الزور نظرا لقيام 
عدد كبير من الناس باإلنتقال إلى مناطق أخرى. وتبحث اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية مع وزارة 

والذي سيستهدف األطفال دون سن الخامسة  3182م ضد الحصبة في عام الصحة أسبوع إضافي للتطعي
 .الذين لم يتم الوصول إليهم خالل هذه الحملة

 
 شخص من الدعم الخاص بالمياه واإلصحاح 210111 استفادة

 
من  810111 خالل الفترة المشمولة بالنشرة، دعمت اليونيسف وشركاؤها، بما في ذلك منظمة هيلب

ساء واألطفال النازحين في ريف دمشق من خالل توصيل المياه النظيفة وتنظيف الموقع، الرجال والن
بريميير أورجانس إيصال  والمرافق الصحية ومستلزمات السالمة الصحية والبطانيات. كما دعمت منظمة

مأوى جماعي ومسجد واحد في ريف دمشق.  38شخص في  1،111المياه الصالحة للشرب ألكثر من 
 310111مجموعة من مستلزمات السالمة الصحية لألسرة إلى  1111لشهر الماضي، تم توزيع وخالل ا

 .شخص في حمص
 

 الوكاالت توزع المواد األساسية لفصل الشتاء
 

كانون الثاني/يناير، قدمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين المواد غير الغذائية األساسية  82إلى  1من 
خص وبدأت في توزيع المالبس الشتوية. وحتى اآلن، قدمت اليونيسف ش 1.0111إلى ما يقرب من 

إمدادات الشتاء، بما في ذلك اإلمدادات الطبية ومستلزمات السالمة الصحية والمواد الغذائية لألطفال، 
من  3020711ومالبس األطفال والبطانيات والحصر البالستيكية والفرش ومواقد الطبخ، لـــــ 

 .ة ودمشق وريف دمشق، والحسكة وحمصالمتضررين في الرق
 

 نازح 110111أكثر من  ستفيد منهيتحسين المأوى 
 

خالل الزيارات إلى أماكن اإليواء في حلب ودمشق والحسكة خالل الفترة المشمولة بالنشرة، وجدت المفوضية 
يم . وتشمل المشاكل السامية لشؤون الالجئين أن السكان يواجهون مخاطر كبيرة متعلقة بالصحة والحماية والتعل

، واإللتهاب السحائي، والقمل والجرب بين النازحين في A الصحية زيادة في داء الليشمانيات، والتهاب الكبد
حلب. ويتطلب األطفال في الحسكة العالج لمرضى الربو والدوسنتاريا ونزالت البرد، أما كبار السن فهم بحاجة 

 31ف االلتحاق بالمدارس على نطاق واسع بين سكان المأوى: بين لألدوية الخاصة باألمراض المزمنة. ويختل
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% 21% من األطفال في أماكن اإليواء التي تمت زيارتها بدمشق ملتحقون بالمدارس، في مقابل نحو  11و 
 .في الحسكة

 

واالتجاه السائد هو التسرب من المدارس، خاصة في الحسكة ومناطق جرمانا ومساكن برزة بدمشق،  حيث 
تعاني األسر التي تسعى إلى اإلنتقال بسبب المخاوف المرتبطة بالحماية كما تواجه صعوبات إليجاد وسائل 

مع العائلة أو األصدقاء، وغالبا في  النقل بسبب سوء االوضاع االمنية. وقد انتقل العديد من سكان المأوى للعيش
ظروف مزدحمة للغاية. وتقلل هذه الشروط من الخصوصية كما تزيد الضغوط، مما يؤدي إلى تفاقم 

 .االضطرابات المنزلية. وهناك حاجة إلى مزيد من الدعم سواء للنازحين ومضيفيهم
 

في محافظات حلب، ودمشق،  نازح 31،111مأوى يستوعبون حوالي  .2وتدعم المفوضية إعادة تأهيل 
وريف دمشق والحسكة . وقد بدأ العمل خالل الفترة المشمولة بالنشرة، وتم بالفعل اإلنتهاء من اثنين من أماكن 
اإليواء. ومن خالل تمويل مقدم من إيكو،  أكمل المجلس الدانمراكي لالجئين خمس عمليات إعادة تأهيل مأوى 

 .في دمشق
 

 ة إلى أوطانهم من قبل المنظمة الدولية للهجرةإعادة رعايا بلدان ثالث
 

من المهاجرين من سوريا إلى بلدانهم  20311حتى اآلن، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في إجالء 
من العمال المهاجرين  00111األصلية كانت قد تقطعت بهم السبل. ووفقا للمنظمة ، فال يزال في سوريا 

وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة للعودة إلى أوطانهم.  ومن أجل تعزيز العالقين في ظروف غير مستقرة 
برنامجها الخاص باإلعادة إلى الوطن في الطوارئ فضال عن االستمرار في تقديم المساعدات المنقذة للحياة 
في حاالت الطوارئ داخل سوريا والدول المجاورة،  أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداءا لتلقي مبلغ 

 .مليون دوالر 21،0قدره  إضافي
 

 الخدمات المجتمعية تقدم الدعم للسكان الذين يعيشون تحت ضغوط
 

ان الحصيلة النفسية للنزاع المسلح هائلة، ويحتاج عدد كبير من الناس في سوريا إلى الدعم لمواجهة 
حمر العربي السوري الموقف. وخالل الفترة المشمولة بالنشرة،  عملت الهيئة الطبية الدولية مع الهالل األ

نازح داخلي بدمشق ، وزارت فرق الدعم النفسي  242بهدف إيصال خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لــ 
مراكز جماعيا في دمشق وريف دمشق، وقامت  84واالجتماعي المتنقل للهالل األحمر العربي السوري  

طفال. وقدم صندوق األمم المتحدة للسكان  211بتوفير الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية لـــ 
امرأة.  وسلمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين موادا إعالمية إلى عيادات الهالل  111المساعدات إلى 

األحمر العربي السوري حول إجراءات الزواج، وتسجيل المواليد والعقوبات القانونية ضد الجرائم الجنسية 
 .والجرائم ضد األفراد

 

 طفل 100111نادى مدرسي يستفيد منهم  211
 

مدرسة في محافظات ريف دمشق، ودرعا، وطرطوس  817تواصل اليونيسف دعم األندية المدرسية في 
والالذقية، وتقديم دروس تقوية، واألنشطة الترفيهية والدعم النفسي واالجتماعي. خالل األسبوعين 

وستة في ريف دمشق مؤقتا استعدادا المتحانات ناديا مدرسيا في درعا  82الماضيين، توقفت أنشطة 
المتبقية العمل، واستفاد  11منتصف العام، ونتيجة إلنعدام األمن. ومع ذلك، واصلت النوادي المدرسية الـــ 

طفل. وتقدم اليونيسف الدعم أيضا لبريميير اورجانس والمجلس الدانمركي لالجئين إلنشاء  310711منها 
 .طالب في دمشق وريف دمشق 1،111تستهدف أكثر من  النوادي المدرسية التي

 

 مطلوب دعم أكبر لالجئين السوريين ومن يستضيفهم
 

 تزايد وجود الالجئين في األردن يرهق الموارد الوطنية 
 

من الالجئين السوريين.  8.70181وفقا للمفوضية السامية لشؤون الالجئين،  يستضيف األردن حاليا 
من السوريين يعيشون بالفعل في البالد.  ونظرا للعجز  311،111األردنية أن هناك نحو وتقدر الحكومة 

مليار دوالر، فإن الحكومة األردنية في حاجة ماسة  إلى قيام المجتمع  1في الميزانية الوطنية الذي يبلغ 
 .الدولي بالحشد المالئم لعمليات االستجابة لالجئين

 
 من السوريين 120،111استضافة لبنان ألكثر من يبقى المأوى التحدي األكبر مع 

 
من السوريين يعيشون في لبنان، حيث ال  3810883تقدر المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن هناك 

يزال المأوى التحدي األكثر إلحاحا، باإلضافة إلى التعليم والصحة. وصرحت الحكومة للمفوضية مؤخرا 
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د في الشمال وواحد في البقاع(، وكل منهما لديه القدرة على استيعاب بفتح اثنين من مراكز العبور )واح
شخص. وهناك حاجة إلى مراكز جماعية إضافية لتلبية احتياجات المأوى. وقد كفلت حملة العودة  1،111

من الطالب، على الرغم من ان المشاكل المتعلقة بلغة التدريس، والقدرات،  280111إلى المدرسة التحاق 
اجات الخاصة، والترهيب داخل المدرسة وعدم االلتحاق ال تزال قائمة. وقد تم مؤخرا التعاقد مع واالحتي

 مستشفى لتوفير الرعاية الصحية للسوريين في لبنان، كما تم وضع معايير اإلحالة للمستشفيات. 33
 

 الجىء سوري، تتطلع تركيا إلى تحسين قدرة مخيماتها 200،111مع استضافتها أكثر من 

 
الجئا سوريا يعيشون اآلن في تركيا.  ويمثل هذا زيادة قدرها حوالي  8100118تفيد الحكومة التركية بأن 

شخص مقارنة  باوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وقد ورد ان جميع المخيمات تعمل بكامل طاقتها  11،111
سة مخيمات جديدة قيد اإلنشاء أو ما يفوق قدراتها، وال يزال توسيع هذه القدرة التحدي الرئيسي. وهناك خم

جزانتب نيزيب وسانليورفا وحران وكيليس البيلي وعثمانية دوزيجي، وأضنة. :من قبل السلطات التركية
 وقد شارف أول مخيمين على االنتهاء ويتوقع أن تستكمل باقي المخيمات خالل حوالي شهر ونصف. 

 

ة التمويل يت فرصة لزياديقدم مؤتمر إعالن التعهدات رفيع المستوى بمدينة الكو
 التي تشتد الحاجة إليه

 

صباح من المقرر أن يعقد مؤتمر رفيع المستوى إلعالن التعهدات لسوريا،  يستضيفه صاحب السمو الشيخ 
كانون الثاني/يناير. ويمثل هذا التجمع،  21األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمدينة الكويت في 

العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون، فرصة للمجتمع الدولي لإلعالن عن دعمه والذي سيرأسه األمين 
 لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية الناجمة عن األزمة السورية.

 
مليار دوالر للعمليات اإلنسانية في سوريا والمنطقة في  8.1ويسعى الشركاء في المجال اإلنساني لتلقي  

من خالل خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية  3182لى حزيران/يونيو الفترة من كانون الثاني/يناير إ
 :لسوريا  وخطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئين

 
مشروعا في عشر  08مليون دوالر لــــــ  .18تتطلب خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا  -

اإلصحاح والتعليم والخدمات المجتمعية وسبل قطاعات )األغذية والمواد غير الغذائية والصحة والمياه و
العيش والتنسيق وأمن وسالمة الموظفين، واإلمدادات واالتصاالت في حاالت الطوارئ( في جميع 

 .مليون شخص 4المحافظات يستفيد منهم 
 
مليون الجئ  8.8مليار دوالر لتقديم الدعم إلى  8تتطلب خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئين   -

سوري في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا. باإلضافة إلى الالجئين السوريين، تتضمن الخطة تدابير 
لمساعدة المجموعات األخرى المتضررة من األزمة السورية، خاصة رعايا البلدان الثالثة والالجئين 

 يا إلى لبنان.وطالبي اللجوء المتواجدين في سوريا والالجئين الفلسطينين الذين فروا من سور
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