
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

ة رئيسي ل ا وين  لعنا  ا

من اطط أن يتم تطعيم  •

مليون طفل ضد احلصبة  ١٫٤

 األطفالوشلل 

الجىء  ٣٠٠٬٠٠٠أكثر من  •

فلسطيني في حاجة إلى 

 املساعدات في سوريا

سرقة السيارات وسرقة بنود  •

اإلغاثة تعيق االستجابة 

 اإلنسانية

مخيمان إضافيان لالجئني قيد  •

 اإلنشاء في تركيا

 

 أرقام 

مليون  ٢٢السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

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

 ٤٥٨٬٥٥٥وشمال أفريقيا 

ي) مريك األ الر  و لد با ) لتمويل    ا

مليون  ٣٤٨طلبت األمم املتحدة  •

دوالر لتنفيذ أنشطة داخل 

 سوريا

% من املبلغ أعاله  ٥٠تلقت  •

 لتنفيذ أنشطة داخل سوريا

مليون دوالر  ٤٨٨مطلوب مبلغ  •

إطار خطة االستجابة في 

 اإلقليمية لالجئني

 ٤٨٨% من مبلغ ٣٥مت تلقي  •

مليون دوالر في إطار خطة 

 االستجابة اإلقليمية لالجئني

 

 
 

 
 هتدهوريواصل وضع اإلنساني ال

  اإلنسانية اتفي حاجة إلى املساعداألشخاص الذين هم عدد تزايد 

ركات حتهدت وشُ أنحاء البالد.  مختلفخالل األسبوعني املاضيني، استمرت أعمال العنف دون هوادة في 
عدد وتصاعد الكسوة في ريف دمشق.  شخص إلى ٥٠٬٠٠٠النطاق من مواقع مختلفة مبا في ذلك واسعة 

الجئني في عدد المالي إجليصل  ٥٠٬٠٠٠ إلى أكثر من املاضيني السوريني الفارين من سوريا في األسبوعني
  .شخص ٤٦٠٬٠٠٠ البلدان ااورة إلى

 عددبلغ فيها  مدينةوهي الكسوة في ريف دمشق،  األغذية العاملي برنامج األسبوعني املاضيني، زار يفو
العديد من  وكان. )٥٤٬٠٠٠عدد السكان املقيمني (أي يقرب من ثالثة أضعاف ) ما ١٣٦٬٠٠٠(أي   النازحني داخليا

كثر األن والوافدوصل ، في حني ٢٠١٢أوائل عام من مدينة حمص في قد وصلوا إلى الكسوة اخليا النازحني د
ما يقرب من خالل أسبوع واحد من بلدة داريا، حيث فر  حداثة من أجزاء أخرى من ريف دمشق، مبا في ذلك

  .العمليات العسكريةمن شخص  ٥٠٬٠٠٠

كما يعانون إنسانية يائسة، بعد أن فروا من ديارهم هربا من القتال، أوضاع تضررون مناملوفي الكسوة، يعاني 
في حاجة ماسة إلى  وهم .إلى اخلدمات األساسية يفتقرون، ومواجهاتصدمة التعرض املستمر لل من

ماعية،  اجل أماكن اإليواءفي ومثل السجاد والفرش.  ألطفال، وكذلك بنود الشتاءلدوية وحليب أحفاضات و
فرنسا املياه ومرافق  كسالميإسيكور وتقدم الكهرباء والوقود. والعادية وإلى املياه الساخنة  فهم يفتقرون

 جماعي.  أوىم ١١داخليا الذين يقيمون في  نازحنيشخص من ال ٢٬٢٠٠إلصحاح لنحو ا

 عبر اللجوء بطلب شخص ١٬٠٠٠ حوالي قيام في تركيا، مع احلدود من بالقرب العني، راس في القتال وتسبب
 املتحدة األمم وةق عليها تشرف التي اجلوالن مرتفعات في الفصل مبنطقة وقعت التي االشتباكات أما. احلدود

  .املنطقة داخل نزوح موجات إلى أدت فقد االشتباك فض ملراقبة

 على وحمص، ودمشق حلب مثل العالية، السكانية الكثافة ذات احلضرية املناطق في االشتباكات وتؤثر
 وتكرارا مرارا األحمر للصليب الدولية اللجنة دعت الصدد، هذا وفي. اخلصوص وجه على املدنيني السكان

 واألشخاص املدنيني بني التمييز سيما وال الدولي، اإلنساني للقانون االمتثال إلى النزاع أطراف جميع
 املنشآت أو املدنيني ضد الهجمات الدولي اإلنساني القانون ويحظر. العدائية العمليات في مباشرة املشاركني

 .العبادة أماكن أو واملنازل املدارس مثل املدنية

 عدد زيادة يعني ما وهو ، اإلنسانية لألوضاع السريع التفاقم في سوريا في األمني الوضع تدهور ويتسبب
 .شخص ماليني أربعة إلى مليون ٢٫٥ من احملتاجني األشخاص

 

 

 

 النشرة اإلنسانية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سوريا 

 ٢٠١٢نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٦ – ١٢العدد الثالث عشر / 

 في هذا العدد 
من النازحني داخليا في الكسوة  ١٣٦٬٠٠٠حتاج  -١ صفحة

 إلى مساعدات عاجلة
 الوضع األمني على االستجابة اإلنسانيةيؤثر  - ٢ صفحة
الالجئون الفلسطنيون أصبحوا أكثر عرضة  - ٥صفحة 

  للضرر

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / بن باركر الجىء خالل األسبوعني املاضيني ٥٠٬٠٠٠تسجيل  -٦صفحة 
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 ستجابةاال على يؤثر يزال ال لصراعا

 متزايدة صعوبات اإلنساني اال في ونالعامليواجه 

 اال في العاملني على تؤثر التي األمنية احلوادث في زيادة هناك كانت املاضيني، األسبوعني مدى على
 .ركباتاملب واإلضرار البضائع فقدان عن أسفر مما ،اإلغاثة وقوافل اإلنساني

. تواجدها في مرمى النيران أو اإلنسانية املساعدات شاحنات بإستهداف املرتبطةبعض احلاالت   هناك كانتو
 البطانياتوكانت حتمل  للهجرة الدولية منظمةللمت اختطاف شاحنة تابعة  نوفمبر،تشرين الثاني/ ١٣ في

 شاحنات ثالثمت مهاجمة  التالي، اليوم في .حلب إلى طريقها في الغذائية غير الضرورية السلع من وغيرها
 ٢٢ في. وإدلب لبحل املوجهة اإلنسانية املساعدات من طنا ١٥ ب محملة  السوري العربي األحمر لهاللل

إلى بلدة  درعا مدينة من الطريق على السالح تهديد تابعة لألونروا حتت سيارة سرقة مت نوفمبر،تشرين الثاني/
العليا لشؤون الالجئني نفسها في مرمى النيران تابعة للمفوضية  سيارةوجدت  أيام، ثالثة بعدو املزيريب.

 .دمشق ريف في دوما، إلى طريقها في وهي

 والالذقية درعامحافظات  فياضطرت عشرة أندية مدرسية ترعاها اليونيسف   العام، األمن انعدام بسببو
 يرغبون ال واملقاولني السائقني أن اإلنساني اال في الشركاءوذكر . تعطيل أنشطتها في األسبوع املاضي إلى
 صعوبات العاملي األغذية برنامجيواجه  املثال، سبيل على. النزاع من املتضررة املناطق بعض في اخلدمة في
 .دمشق وريف الزور ديرو ، حلب إلى اإلمدادات لنقل على استعداد سائقني على العثور في

 
 الغذائية ساعداتهناك حاجة ماسة للم تزال ال

 نوفمبرتشرين الثاني/ في الغذائية ساعداتبامل شخص مليون ١٬٥ إستهداف

 احملافظات مختلف في شخص مليون ١٫٥لــــــ  يستهدف برنامج األغذية العاملي تقدمي املساعدات الغذائية
 مليون ١ من أكثر إلىالطرود الغذائية  ليتوص مت ،/نوفمبرالثاني تشرين ٢٦ و ٥ بنيو. شهري أساس على

 الرقة،محافظات  مثل املناطق بعض في ولكن املساعدة، تقدميعملية  العاملي األغذية برنامجويتابع . شخص
 .عملية الرصد واملتابعة الوصولاملرتبطة ب والقيود األمن انعدام أعاق دمشق، وريف احلسكة

 ،يبلجيكال األحمر الصليب من بدعم األحمر، والهالل األحمر للصليب الدولي االحتادومن املتوقع أن يرسل 
 .السوري العربي األحمر الهالل قبل من توزيعها ليتم دمشق إلى الغذائية الطرودمن  ١٥٬٠٠٠

 السوري العربي األحمر الهالل من املتطوعني قدرات بناء

 تقدمي على السوري العربي األحمر الهاللبتدريب متطوعني من  السورية واحلكومة املتحدة األمم كاالتتقوم 
 محافظة في التدريب أنشطة من االنتهاء مت وقد. النزاع من املتضررين لألشخاص الطارئة الغذائية املساعدة

 من الشرقي الشمالي اجلزء في القامشلي، منطقة في هاتنظيم وسيتم طرطوس، في حاليا وجتري دمشق،
 .البالد

من  عرضة لألضرارامل الزراعية واألسر الرعاة صغار من ٢٠٬٠٠٠ من أكثر ستهدفت والزراعة األغذية منظمة
  .احليوانية والثروة احملاصيلاملساعدات من  خالل توصيل

 الذين لألشخاص احليوانية والثروة احملاصيلاملساعدات من  لتوفير مشاريع والزراعة األغذية منظمةتنفذ 
 واألسر الرعاة صغار من ٢٠٬٠٤٥ مجموعه مايستفيد  أن املتوقع ومن. النزاع بسبب رزقهم مصادر فقدوا

 حمص،و حماة،و الزور، ديرو درعا،و حلب، في املشاريع هذه نم شخص ١٦٠٬٨٠٠ متثلو ملعرضة لألضرارا الزراعية
 .دمشق وريف إدلب،و

 

 

 



 ٣ | سوريا - النشرة اإلنسانية 

 

 

www.unocha.org 
  بالتنسيق تُنقذ األرواح –مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) 

 
 وتوزيع املواد غير الغذائية من األولويات املأوى عادة تأهيليظل إ

 إليواء النازحنياملباني العامة غيرها من و ةدرسم ٢٬٠٠٠من ما يقرب استخدام 

 اأنحاء سوريا ارتفاع مختلفحلاجة إلى املأوى واملواد غير الغذائية في تشهد انظرا لتزايد نزوح السكان، 
وغيرها من املباني العامة،  مدرسة ٢٬٠٠٠داخليا في ما يقرب من  زحنيحاليا العديد من النا قيم. ويامستمر

نخفضة مع بداية فصل الشتاء املرارة احلدرجات وتخلق . إلصحاحالتدفئة الكافية ومرافق اإلى والتي تفتقر 
 أوىم ٧٠وقد حددت وزارة اإلدارة احمللية  .من البرد املأوى يفتقر إلى وسائل العزل الكافية إضافية، ألن اأعباء

األولوية، بدءا من حلب ودمشق وحمص وريف  حسبأنحاء البالد  مختلففي  همعادة تأهيلسيتم إجماعي 
 بدعم من  سيكور العليا لشؤون الالجئني موقع من قبل املفوضية ٣٤كنقطة بداية، سيتم تأهيل و دمشق.

 أوىم)، الس الدامنركي لالجئني (أماكن إيواء(تسعة  ارجونس )، برمييرأماكن إيواءفرنسا (تسعة  اسالميك
 أماكن إيواء).نة السورية (سبعة ) واألماأماكن إيواء)، واجلمعية السورية للتنمية االجتماعية (ثمانية واحد

منذ الصيف املاضي، وداخليا.  فيها النازحونالتي يعيش  ألوضاعلتقييم ا أماكن اإليواءوتواصل املفوضية زيارة 
دمشق واحلسكة وحمص خالل ومأوى في عدة محافظات، مبا في ذلك حلب  ١٤٩ بتقييم املفوضية قامت

املفوضية أيضا بعض املنازل اخلاصة في مدينة النبك، وهي بلدة بني دمشق  تاألسبوعني املاضيني. وقد زار
 ٣٥- ١٤ليرة سورية (حوالي  ٢٬٥٠٠و ١٬٠٠٠مببلغ يترواح ما بني داخليا غرف  نازحونال يستأجر فيهاوحمص، 

ة كشف التقييم عن أن النازحني داخليا في هذه املنازل يعيشون في ظروف صحيودوالر أمريكي) في الشهر. 
 األساسية، مثل املالبس وأدوات املطبخ. يفتقرون للبنودسيئة و

 مارسآذار/ منذ السورينيمن  ٣٠٠٬٠٠٠ من ألكثر األساسية املواد سلمت العليا لشؤون الالجئني فوضيةامل
٢٠١٢ 

 ٣٠١٬٣٩٠ إلى والفراش والفرش البطانيات مثل األساسية اإلغاثة مواد املفوضية قدمت ،٢٠١٢ مارسآذار/ منذ
 خالل. ٢٠١٢ عام نهاية بحلول نيستهدفامل ٥٠٠٬٠٠٠الــ  املستفيدين نصف من أكثر إلى صلتل ،شخص

 األحمر الهالل مع التعاونب شخص، ٢٠٬٨٣٠ إلى الغذائية غير البنود املفوضية قدمت املاضيني، األسبوعني
 نحوفيها  يعيش دمشق ريف في دينة سكنيةم وهي ،العمالية عدرا فيو. بشكل رئيسي السوري العربي
 ما إلى الغذائية غير البنود املفوضية وفرت مكتملة، غير مساكن في داخليا نازحنيال من شخص ٩٠٬٠٠٠

 .املاضيني األسبوعني خالل أسرة ١٬٥٦٠ منها أسرة، ١٧٬٩٣٧ مجموعه

 ٦١٬٠٠٠ من يقرب ما استفاد وقد. احملتاجة األسر لدعم املالية مساعداتها برنامج أيضا املفوضية وتواصل
 مت أنه املستفيدين كشف استطالع أجرى مع حيث احلسكة، في ذلك في مبا البرنامج، هذا من شخص

 .واألدوية والغذاء املالبس، لشراءفي الغالب  املال استخدام

 التعليم إلى األطفال وصول يعوق لقتالا

 الصراع وطأة يتحملون األطفال

 النزاع منتضرروا  اخلامسة، سن دون طفل ٢٦٢٬٧٦٧ ذلك في مبا طفل، مليون ١٫١ حواليأن  اليونيسف تقدر
 يجبر ما وكثيرا. والنفسية البدنية األطفالصحة  على سلبا والنزوح األمن وانعدام العنفويؤثر . سوريا في

 وتفيد. األساسية االجتماعية اخلدمات على يحصلون ال يفتقروا أوو مرات عدة االنتقال على األطفال
 دراسة.ال من يتسربون الذين األطفال عدد في كبيرة زياداتب أيضا اليونيسيف

 مدرسة للتلف أو الدمار ٢٬٣٦٢تعرض 

. القتال بسبب دمرت للتلف أو في البالد عامةمدرسة  ٢٢٬٠٠٠من  ٢٬٣٦٢ تعرضت السورية، للسلطات وفقا
 .ةدرسم ٣٥٣ من أكثر والتعليم التربية وزارة أصلحت اآلن، حتىو. املتضررة املباني إلصالح جارية اجلهود
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 طفل ٢٣٬٠٠٠ من أكثر فيدي مدرسي نادي ١٠٦

  درسيم نادي ١٠٦ خالل من املدرسة سن في طفل ٢٣٬٣١٩ـــ ل التعليمية األنشطة تقدمي اليونيسف تواصل
 الترفيهية واألنشطة عالجية، دروسا األنديةوتقدم . طرطوسو الالذقيةو دمشق، ريفو درعا،محافظات  في

 .واالجتماعي النفسي والدعم

 
  الطبية الرعاية على صولمن احل تزايد مخاوف اآلهالي

  ةيالصحاخلدمات  على احلصولال يزال من الصعب 

 على الناس حصول إمكانية على اسلبي اتأثير السورية لألزمة ال يزال ،على بدايتها شهرا ٢١مرور  بعد
 العيادات ذلك في مبا الصحية، املرافق في كبيرة أضرار إلى العنف تصاعد أدى وقد. ةيصحدمات الاخل

 في عامة مستشفيات أربعة من كل األقل على ةواحدواجلدير بالذكر ان . اإلسعاف وسيارات واملستشفيات
 .يفوق طاقتها املرضى تواجه عددا من تعمل زالتال التي تلكو اخلدمة نطاق خارج البالد أنحاء مختلف

 واملرافق املستشفيات وظفيم في شديد نقص هناك العنف، من عالية مستويات تشهد التي املناطق فيو
أحلقت  وقد. العمل إلى على التوجه ينقادر غير وناملوظف يكون األحيان من كثير فيو األخرى، الصحية

 الصحية الرعاية مقدميتعرض  مع بالغة اأضرار البالد أنحاء مختلف في الصحية املرافق من العديدب
 بشكل متزايد اطر الصراع. 

 وفقاو. الصحية الرعاية مرافق إلى الوصول محاولة عند عقبات الصحية الرعاية ومقدمي املرضىويواجه 
 الطبية الرعاية على صولمن احل خائفون سوريا في الناس ،للصليب األحمر الدولية اللجنة رئيس مورير لبيتر

 .عسكرية أهدافا أصبحت املستشفيات ألن

 حمص، في املثال، سبيل على. الصحية اخلدمات إلى آلهاليا وصول السوري العربي األحمر الهاللويسهل 
 بتحويل قافلة إلى السوري العربي األحمر الهالل قام حاليا، داخليا نازح ٣٬٠٠٠ حوالييقطنها  منطقة في

 .شخص ١٬١٩٠ إلى الرعاية خدمات أكتوبرتشرين األول/ في قدمت مؤقتة عيادة

 طفل مليون ١٫٤ تستهدفعن طريق الفم  األطفال شللو  احلصبةحملة التطعيم ضد 

 واليونيسيف، العاملية الصحة منظمة مع بالتعاون الصحة، وزارة أطلقت نوفمبر،تشرين الثاني/ ٢٦ في
 اخلامسة سن دون األطفالعدد  نصف تستهدف الفم طريق عن األطفال وشلل احلصبةحملة تطعيم ضد 

 باإلضافة احلصبة، لقاح من جرعة مليون ١٫٥ الصحة وزارةل اليونيسف قدمتو. طفل مليون ١٫٤أو ،اسوري في
 معداتو األطفال، وشلل للحصبة التسجيل وصحائف التطعيم، وبطاقات األمانات وصناديق احلقن، إلى

 مستوى علىيتم إيداعها مسبقا  اللقاحات مليون من ١٫١ املنظمة وتقدم. للحملة اإلعالمية واملواد التبريد
 .للرضع ١٥٣٬٠٠٠ و اخلامسة سن دون لألطفاللقاح  مليون نصف - سوريا أنحاء مختلف في اتاحملافظ

 الرقة في الوطني املستشفىتدعم  العاملية الصحة منظمة

 الفترة خالل الرقة محافظة زارت التي حتياجاتإلا لتقييم الوكاالت بني املشتركة املتحدة األمملبعثة  إحلاقا
 النفسية الصدمات إدارة قدرة تعزيزب العاملية الصحة منظمة قامت ،٢٠١٢ أكتوبرتشرين األول/ ٢٣-٢٠ من

 وثالثأجهزة تهوية  ثالثةبها  املركزة لعنايةل وحدة توفير خالل من الرقة،مدينة  في الوطني املستشفىب
 ستشفىللم أيضا العاملية الصحة منظمة قدمتو. جراحية عملية ٣٠٠ ـــــل جراحية إمدادات أطقم

 كافية امدادات على حتتوي والتي ، من اللجنة املشتركة بني الوكاالت أطقم صحية للحاالت الطارئة خمسة
 .أشهر ثالثة من املرضى ملدة ٥٬٠٠٠ لعالج

 واإلصحاح املياه والصحة رافقم الشركاء في اال اإلنساني يدعمون

 شخص ٧٥٬٠٠٠ من ألكثر واإلصحاح والصحة املياه مرافقبرميير ارجونس وسيكور اسالميك تدعمان   منظمة

 حماةمحافظات  في سالمة الصحيةال مستلزمات منطقم  ١٤٬٥٠٠ من أكثربرميير ارجونس  منظمة وزعت
 مع بالشراكة فرنسا،سالميك ا سيكوروقامت . شخص ٧١٬٠٠٠ من أكثر ستفاد منها وا وطرطوس، وحمص

من خالل  دمشق وريف دمشق في ومسجدين جماعي مركز ١٣ي ف نازح ٤٬٧٠٠ من أكثربدعم  اليونيسيف،
 .الصحية التحتية للبنية والصيانة التأهيل وإعادة الشرب ياهتقدمي م



 ٥ | سوريا - النشرة اإلنسانية 

 

 

www.unocha.org 
  بالتنسيق تُنقذ األرواح –مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) 

 املتضررينالجئني الفلسطينيني تزايد عدد ال
 

سوريا ، مبا في ذلك أعداد كبيرة  تستضيفهم الجئ فلسطيني ٥١٨٬٠٠٠بني من  ٣٠٠٬٠٠٠أكثر من  هناك اآلن
جئ في الصراع ال  1١خالل األسبوع املاضي، قتل و .مباشرة من جراء النزاع يتأثرونفي حلب ودمشق ودرعا، 

منذ الذين قتلوا  لالجئني الفلسطينينياملعلن العدد اإلجمالي  ٨٠يرتفع إلى الدائر في دمشق ودرعا، وبذلك 
 ٩٬٦٠٠عدد متزايد من الالجئني الفلسطينيني الى الدول ااورة، مبا في ذلك أكثر من ر ويف .بداية هذا الشهر

 .األردنفي  ١٬٦٠٠ أكثر منفي لبنان و
 

وهناك عدد كبير من مدارس  .األزمة على قدرة أبناء الالجئني الفلسطينيني على الذهاب إلى املدرسةوتؤثر 
 أبنية مدرسية تابعةستة تستضيف حاليا بسبب انعدام األمن، بينما  التي تشهد توقفا لألنشطتهااألونروا 

تواصل األونروا  .من الرجال) ٧٠٣من األطفال و ١٬٠٩٤من النساء و ١٬١٠٩داخليا (نازح  ٢،٩٠٠ألونروا أكثر من ل
 ااوف تتزايدومع ذلك،  .في أمس احلاجة إليها الذين همللطالب  اخلاصة بالدراسة املنزلية ساعدةاملتقدمي 

العام  االنتهاء من منعدد كبير من أطفال الالجئني الفلسطينيني، مثل نظرائهم السوريني،  بشأن عدم متكن
 .الدراسي

قامت تمع الالجئني الفلسطينيني وعلى نحو تقليدي مضيافا كرميا احلكومة السورية  كانتفي حني و
الالجئني الفلسطينيني وقدرة  رفاهية ورعاية الصراع عواقب ضارة على نتج عنعمل األونروا،  بتسهيل 

 بعض األحيانوقد اضطرت األونروا إلى تقليص أو تعليق خدمات ايمات في  .األونروا على تقدمي خدماتها
 .وقتل خمسة من موظفي األونروا منذ بدء النزاع .بسبب انعدام األمن

 

حتى اآلن، ين. والغذائية لعدد متزايد من الالجئني املتضرر واملواد الغذائية وغير مبالغ نقديةتوفر األونروا حاليا و
 .في سورياأسرة  ٢٢٬٧٥١وفرت األونروا مساعدات نقدية 

 رعايا البلدان الثالثة

املهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من من  ٢٬٧٧٩إجالء  فياملنظمة الدولية للهجرة حتى اآلن، ساعدت 
 الدول الثالثة من رعايا ٩١في األسبوع املاضي، أعادت املنظمة الدولية للهجرة  .سوريا إلى بلدانهم األصلية

ي وهناك عدد تشرين الثان /مواطني الدول الثالثة في نوفمبرمن  ٦٧ومن املقرر أن يغادر  إلى بلدانهم األصلية.
منذ  .دادا للمغادرةمواطن من رعايا الدول الثالثة يقومون بالتسجيل في الوقت احلالي إستع ٥٩٩إضافي يبلغ 
بلدا من املنظمة الدولية للهجرة  ٣٧من  العالقنياملهاجرين من  ٦٬٣٥٦ ، طلب2011 ي/نوفمبرتشرين الثان

الذين يجري في املائة من املهاجرين  ٧١حوالي و .بأمان إلى بلدهم األصلي في إجالئهم وإعادتهماملساعدة 
يعشن في حلب ودمشق وحمص، وريف ن باملنازل ون عالقات يعملهم من اإلناث، وكثير منه مساعدتهم

 .دمشق
 

 االستجابة اإلقليمية

 شمال أفريقياومسجل في الدول ااورة الجىء سوري  ٤٦٠٬٠٠٠ما يقرب من 
 

نوفمبر تشرين الثاني/ ٢٧ وحتى .بحثا عن األمن والسالمةن على نحو متزايد عبر احلدود ون السوريوالالجئيفر 
 ٨٥٬٠٠٠ قدرها زيادةوهي  – الجئ سوري في الدول ااورة وشمال أفريقيا ٤٥٨٬٠٠٠، كان هناك أكثر من 2012

 منذ شخص

كبر ألاألردن الدولة املضيفة ويبقى   .األسبوعني املاضيني خالل  ٥٠٬٠٠٠نوفمبر، مبا في ذلك تشرين الثاني/ ١ 
عدد الالجئني السوريني يرتفع املتوقع أن  ل). ومناجلدو نظر(ألبنان وتركيا  يليهالالجئني املسجلني، من مجتمع 

 .بحلول أوائل العام املقبل ٧١٠٬٠٠٠في الدول ااورة إلى 
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 ٢٠١٣العدد املتوقع لالجئني مع بداية عام  الالجئون املسجلون و/أو الذين تلقوا مساعدة الدولة
 ٦٠،٠٠٠ ٥٨،٨٨٣ العراق
 ٢٥٠،٠٠٠ ١٣٥،١١٤ األردن
 ١٢٠،٠٠٠ ١٣١،٠٧٧ لبنان
١٢٣،٧٤٧* تركيا  ٢٨٠،٠٠٠ 

 ال يطبق ٩،٧٣٤ بلدان شمال أفريقيا
 ٧١٠،٠٠٠ ٤٥٨،٥٥٥ اموع

 وبالتايل فقد ختتلف. . تستند أرقام الالجئني هذه إىل تقديرات ٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٧املصدر: املفوضيةالعليا لشؤون الالجئني، 
 احلكومة الرتكية*الرقم مقدم من قبل  
 

 إلى العراق يفرونسوريون 
 

 ظروف الشتاء القاسية في شمال العراق
 

التسجيل،  في انتظارالجئ مسجل أو  ٥٤٬٠٠٠أكثر من وجود أعداد الالجئني في العراق في الزيادة مع تستمر 
(دوميز يمات افي  الجئني املسجلنيما يقرب من نصف الإقامة في إقليم كردستان، مع يقيم معظمهم و

وقد بدأت . ني اتمعات املضيفةبفي حني يعيش آخرون )، القائم في محافظة األنباروفي محافظة دهوك 
 .بناء مخيم جديد في القائمفي احلكومة 

 
 منظمة الدوليةلفقا لق. ووالعرا يوميا إلى، في املقام األول ، من محافظة احلسكةون السوريونالالجئ ويعبر

 تشرين األول/أغسطس وآب/في املائة من األشخاص الذين دخلوا إلى العراق بني  ٤٠، عبر ما يقرب من للهجرة
 يدخلاآلن يتم إغالق هذه احلدود، باستثناء احلاالت الطارئة، وو  .مدينة القائم احلدودية عن طريقأكتوبر 
 .حدود الوليد وربيعة عند بشكل رئيسين ون السوريوالالجئ

 
شخص، ستعيد فتح معبر  ٣٬٥٠٠مخيم بسعة  تنتهي من إقامة أنه مبجرد أن يةة العراقكوماحلوذكرت 
 إلىاليونيسيف قد أشارت شمال العراق، و علىظروف الشتاء القاسية وتؤثر  السوريني.الالجئني أمام القائم 

 .العلويأو التهابات اجلهاز التنفسي  / األطفال الذين يعانون من النزالت الصدرية وعدد زيادة 

 
 في األردن دعمالفي املناطق احلضرية وسكان ايمات بحاجة إلى  ونالجئ

 
 أسرة سورية ٩٬٠٠٠لــ  النقديةملساعدات ا متقدالعليا لشؤون الالجئني املفوضية 

 
ستزود بناء الشرفات الستكمال وزيادة اخليام الفردية. وفي ، بدأ الس النرويجي لالجئني الزعتريمخيم  في

سخان الغاز يتم تخزينه على الشرفة، وذلك للحد من مخاطر احلرائق. ب في مخيم الزعترياألسر  كافة
املفوضية وحتث واملالبس الشتوية.  احلراريةوالبطانيات  اإلحلفةتوزيعها التي سيتم فصل الشتاء  وتشمل بنود

كثر مالءمة األملانحني على املساهمة في شراء مساكن جاهزة والتي ستوفر املأوى العليا لشؤون الالجئني ا
اجلاهزة.  ساكنمن هذه امل ٢٬٥٠٠بــ اململكة العربية السعودية بالفعل تبرعت خالل أشهر الشتاء املقبلة، و

من اليونيسيف من خالل الدعم املقدم الزعتري يتم تسليم أكثر من مليون لتر من املياه يوميا إلى مخيم و
 .لإلغاثة الفنية فدرالية األملانيةوالوكالة ال

 
ما  للمفوضيةجنبا إلى جنب مع السلع اانية األغذية العاملي برنامج من افة اجلغذائية الصص وتوفر احل

برنامج ويواصل  الزعتري. الجئني املقيمني في مخيملسعر حراري للشخص الواحد في اليوم  ٢٤٠٠يقرب من 
العاملي تقدمي قسائم الغذاء لالجئني في املناطق احلضرية، على الرغم من أن املبلغ اإلجمالي  األغذية

 تاألسعار في اآلونة األخيرة خلصالدراسة التي أجريت لرصد تاج إلى زيادة، بالنظر إلى أن يحللقسيمة قد 
 رتفاع األسعار.ال نظرا للشخص الواحد في الشهر اردنيني اضافينيإلى أن هناك حاجة إلى دينارين 

 
 املساعدات النقدية: وسيلة فعالة ملساعدة الالجئني السوريني

 
املدن في احملافظات في عمان أو العاصمة معظم الالجئني السوريني يعيشون في املناطق احلضرية، سواء في 

 الشمالية للبالد.
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 قام بإضافةشمل املزيد من األسر، ويلالعليا لشؤون الالجئني لمفوضية املساعدات املالية لبرنامج وقد توسع 
في  (مبا شخصألف  ٥٠٬٠٠٠وسيحصل ء.الشتابلتغطية التكاليف اإلضافية املرتبطة  "مكافأة تكميلية"

في محافظات اربد  ٢٠١٢مساعدات نقدية من اآلن وحتى نهاية عام على  ية)ردنأ ةضيفمعائلة ١٬٠٠٠ذلك 
 .وعمان واملفرق

 
النقدية لالجئني األكثر  اتاألردن أن هناك حاجة ماسة إلى املساعدمنظمة كير وأشار تقييم حديث أجرته 

سكان لرسم خرائط حاليا بكاالت املعونة تقوم وو. عدة آالف في عمان وحدها ميوجد منه والذين، إحتياجا
 .يفةحتديد احتياجات الالجئني الذين يعيشون هناك، وفهم تأثير وجودهم على اتمعات املضبهدف املدن 

 
مجتمعات املضيفة في املناطق للالجئ و ٧٬٥٠٠الس الدامنركي لالجئني املواد غير الغذائية حلوالي يوفر و

 .احتياجاقسائم للفئات األكثر الاحلضرية، وكما يتم توفير املساعدات النقدية و
 

 ٢٠١٢عدد الالجئني في لبنان يفوق الرقم املتوقع لعام 
 

، وهناك العليا لشؤون الالجئني املفوضيةمن قبل تسجيل الانتظار شخص بالتسجيل أو في  ١٣١٬٠٧٧قام 
اتخذت احلكومة خطوات لدعم وقد . نيسجلاملغير من عشرات اآلالف من السوريني الذين يعيشون في لبنان 

الجئني ل، مما يسمح  نداخل لبنالالجئني السوريني مجانا  ةقاماإليار جتديد خحماية الالجئني، مبا في ذلك توفير 
احلماية بوكاالت املعونة أنشطة الرصد والتوعية وتعزز تسوية أوضاعهم. بالذين دخلوا بشكل غير رسمي 

لقد والدعم النفسي واالجتماعي.  يتطلبون هؤالء الذينلالجئني من ذوي االحتياجات اخلاصة، مبا في ذلك 
تنمية للمركز  ٢٥اليونيسيف املزيد من العاملني االجتماعيني للعمل في كل من املفوضية و وظفت

املنظمات غير احلكومية  وتوفراحلكومة في املناطق ذات التركيزات العالية من الالجئني.  ماالجتماعية تديره
 يني.الدعم النفسي واالجتماعي لالجئني واألطفال اللبنانوآرك أون سييل منظمة ميرسي كورب مبا في ذلك 

 
 اصل معالتووحتسني وشركاؤها على تعزيز رصد احلماية لالجئني العليا لشؤون الالجئني املفوضية وتعمل 

، والنساء احلوامل، واألطفال املنفصلني عن ذويهم، ة الوحيداألسر عائلذوي االحتياجات اخلاصة، مثل الالجئني 
املأوى ويظل  ود لتعزيز الدعم النفسي واالجتماعي. املعوقني والناجني من العنف والتعذيب. كما مت زيادة اجله

بإطالق مشروع املفوضية مؤخرا  ادرتحتياجات امللحة نظرا القتراب فصل الشتاء. كما بإلامن الشتاء  بنودو
ساعدة الناس في مستمر تفي طرابلس، و تاجنيعائلة من الالجئني احمل ١٠٠ لـإيجار شهرين في ساعدة للم

 آمنة للعيش.أماكن إيجاد على 
 

يتم واألونروا للحصول على املساعدة. إلى الجئ فلسطيني فروا من سوريا  ٩٬٧٠٥أكثر من  وقد توجه
قاسية وأماكن  غالبا ما تكون األوضاعفي مخيمات الالجئني الفلسطينيني، حيث  همالعديد من ةاستضاف

الالجئني أطفال أكثر من نصف  اركة مشبديلة لهؤالء األطفال، مع ال. وتقدم أنشطة التعليم ضيقة اإلقامة
 في هذه األنشطة، ولقد مت توزيع املواد التعليمية. ١٬٠٨٦الذين يبلغ عددهم الفلسطينيني من سوريا 

 
'العودة إلى املدرسة'، تقدم اليونيسف املواد التعليمية، مبا في ذلك الزي املدرسي اجلديد، برنامج كجزء من 

طالبا من  ٥٬١٢٠على األقل  التحق بهامدرسة  ٨٤ـملواد املدرسية األساسية، لواحلقائب املدرسية وغيرها من ا
 املدارس.بفي املائة من األطفال الالجئني في سن الدراسة  ٣٠وقد التحق حاليا الالجئني السوريني. 

 
طالبا من  ٢٬٨٠٠دعم التعليمي. وتلقى نحو الأطفال الالجئني غير املسجلني على وجه اخلصوص إلى ويحتاج 

الالجئني غير املسجلني اإلمدادات واملساعدات املالية لدفع الرسوم املدرسية من منظمة إنقاذ الطفولة. ومن 
 لمهاجرين.لدعما من اليونيسيف ومركز كاريتاس لبنان  طالب ١١،٠٠٠يتلقى عدد آخر يصل إلى املتوقع أن 

 
 تركيا تبني مخيمني جديدين

 
 أسرهم في ايمات القائمةب يلتحقون: الالجئون التوجه العام

 
وتقدميها للمساعدات  من جانب احلكومةشخص  ١٢٣٬٧٤٧تسجيل ، مع هعدد الالجئني في تركيا تزايديواصل 

لعبور الى تركيا بحرية، با نيسوريللفتح احلدود، مما يسمح بسياسة احلكومة وحتتفظ . مخيم ١٤في حوالي 
للسلطات التركية.  بإدارة ايمات املشورة اخلاصةاحلماية والالجئني  العليا لشؤونفي حني تقدم املفوضية 

، مع التركيز في الوقت احلاضر على توفير االمدادات في اتلسكان ايم اتاتمع اإلنساني املساعدويوفر 
 .أماكن اإليواءفصل الشتاء مثل البطانيات واملدافئ واملواد لتعزيز 
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شخص  ٥،٠٠٠ إستيعاب في غازينتاب سيكون له قدرةمخيم : نيإضافي خيمنيبناء مفي بدأت احلكومة و
الالجئني اجلدد  بنياجتاه حديث إلى املفوضية  شير. وتشخص١٠،٠٠٠بسعة وآخر في محافظة سانليورفا 

القدرة على توفير احلماية ومن الواضح أن  أفراد األسرة بالفعل.  بها الذين وصلوا إلى ايمات التي يقيم
 تتوافر إمكانية تضاعف حنيعلى حد سواء ت ةجتماعيإلاو ةالنفسيرفاهيتهم جئني والقدرة على تعزيز لال

. القصوى من طاقتها حني تقتربيمات أو اعندما متتلئ وقد ال يتيسر هذا األمر دائما . ةسراألالبقاء مع 
 .له عمل على وضع حلتاحلكومة والوكاالت اإلنسانية رصد هذا االجتاه ووجترى 

 
 حاجة إلى املساعدات عبر احلدودفي من الالجئني اآلالف 

 
سوري حاليا على اجلانب السوري من احلدود مواطن  ٢٥٬٠٠٠حوالي هناك وفقا للسلطات احمللية التركية، 

القصف األخير في املناطق احلدودية وقد نتج عن حافظات هاتاي. مكيليس التركية ول قابلعلى اجلانب املو
تركيا. إلى العبور بآمان إلى داخل مئات من السوريني  سعيارمي في سوريا (على اجلانب اآلخر من هاتاي) حل
افظة احلسكة في سوريا، دفعت االشتباكات حمل قابلعلى اجلانب املو، سيالنبينار التركيةبالقرب من مدينة و

أبوابها غالق بإبعض املدارس التركية قيام في  تعبور إلى تركيا وتسببإلى ال مواطن سوري ١٬٠٠٠ما يقرب من 
 مؤقتا خوفا من الوقوع في مرمى النيران.

 
 ديسمبركانون األول/ستجابة في لالاملنقحة إطالق اخلطة 

 
 طط االستجابة قيد اإلعدادخ
 

خطة تنقيح على األمم املتحدة حاليا تعمل   ،وتعزيز االستجابة في سوريا املتزايدةحتياجات إللتلبية ا
األمم املتحدة املشتركة بني على بعثات التنقيح وسيستند االستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا. 

احلسكة وحمص وريف دمشق والرقة، و، مؤخرا في محافظات درعاحتياجات التي أجريت إلتقييم االوكاالت ل
مشق واملناطق احمليطة بها. في الشمال واجلنوب، ود اجراؤهاضافية املزمع اإلتقييم العلى بعثات أيضا و

ديسمبر بالتزامن كانون األول/في اخلطة املنقحة لالستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا وسيتم إطالق 
 أيضا حتت املراجعة. وهي الستجابة لالجئنياإلقليمية لطة اخلمع 

 
 تجابة اإلنسانية تعاني نقصا في التمويلال تزال االس

 
 سوى نصف التمويل املطلوب فقطخطة االستجابة اإلنسانية لم تتلقى 

 
الوكاالت اإلنسانية تواجه حتديات ال تزال أنحاء البلد،  مختلفعلى الرغم من تزايد االحتياجات اإلنسانية في 

مليون دوالر أمريكي  ٣٤٨لسوريا التي تبلغ اإلنسانية  اتساعداإلستجابة للمخطة  تلقىتولم  .التمويل
سوريا حتى نهاية عام في السكان املتضررين مليون من  ٢٫٥احتياجات  لتلبيةسوى نصف التمويل املطلوب 

عدة احليوية. وال تزال اإلنسانية  روعاتمليون دوالر لتمويل العشرات من املش ١٧٤والي حلوهناك حاجة  .٢٠١٢
فقط من األموال   ٪25العاملية على سبيل املثال، تلقت منظمة الصحة  .من نقص التمويل تعانيوكاالت 

 .الطارئةالصحية  روعاتاملطلوبة لتنفيذ املش

 
 % من التمويل الالزم ٣٥سوى لم تتلقى لالجئني لالستجابة طة اإلقليمية اخل
 

مليون دوالر ملساعدة السوريني الذين عبروا  ٤٨٨للحصول على لالجئني لالستجابة طة اإلقليمية تسعى اخل
 ١٧١سوى اخلطة م تتلق ، لحتى اآلنوتعاني من نقص التمويل بشدة.  ال تزال ولكنهااحلدود إلى الدول ااورة. 

مطلوب ومن مجموع االحتياجات)، والتي ال تكفي لتوفير الدعم الالزم لالجئني السوريني. %  ٣٥مليون دوالر (
 الالجئني السوريني حتى نهاية العام.تي تستهدف ال روعاتدوالر إضافية لتمويل املشمليون  ٣١٧

 
 مليون دوالر ١٥صندوق االستجابة الطارئة يتلقى ما يقرب من 

 
خطة في تعاني من نقص التمويل  روعات احلرجة التيصندوق االستجابة الطارئة لسوريا املشيدعم 

حتى اآلن، صرف صندوق لسوريا واخلطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني. واإلنسانية  اتساعداإلستجابة للم
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 ١٥ األملانية بـكومة احلمشروعا في سوريا والدول ااورة. وتعهدت  ٢٨ لـمليون دوالر  ٦٫٩ الطارئةستجابة اال
يتلقاها الفردية التي مليون دوالر لدعم صندوق االستجابة الطارئة لسوريا في واحدة من أكبر املساهمات 

توفير في صندوق االستجابة الطارئة. وسوف تستخدم األموال ملساعدة الالجئني مع حلول فصل الشتاء و
 الغذاء واألدوية األساسية واملالبس الدافئة للشعب السوري.
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