
 
 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
  

 كارثة إنسانية في سوريا

 شخصمليون  4..5مليون سوري بحاجة إلى مساعدة، وعدد النازحين داخلياً يبلغ  8.6

ال يزال الوضع اإلنساني في سوريا يتدهور بسرعة كبيرة. وقد أدى القتال العنيف في أجزاء كبيرة من البالد إلى نزوح 

مليون سوري بحاجة إلى  8.6جماعي وتدفق الالجئين بأعداد متزايدة. وتشير تقديرات األمم المتحدة اآلن إلى وجود 

شخص نازحين داخلياً، اضطر الكثيرون منهم إلى االنتقال من مكان آلخر مليون  4..5المعونة اإلنسانية، وإلى وجود 

. وفي حين أن الوضع غير مستقر بصفة خاصة في حلب والرقة وحمص وريف دمشق نزاعتبعاً لتغير خطوط ال

 قد تضررت. ربع عشروحماة وإدلب ودرعا، فإن جميع المحافظات السورية األ

فاليري آموس في بيانها إلى مجلس  منسقة اإلغاثة في حاالت الطوارئ متحدة وأوضحت وكيلة األمين العام لألمم ال

أبريل/نيسان الظروف اإلنسانية الصعبة والمتدهورة في سوريا. وأشارت إلى أن "الوضع في سوريا  86األمن في 

بمثابة كارثة إنسانية، حيث يدفع الناس العاديون ثمن الفشل في إنهاء الصراع. لقد أصبحت أطراف الصراع غارقة 

 الطنانة وواقع الحرب في ظل تجاهل تام للتأثير على حياة الناس". على نحو متزايد في الخطب

 
 بالمائة منهم. 86مليون شخص داخل سوريا إلى مساعدات إنسانية، ويشكل النازحون داخلياً أكثر من  8.6وفقاً لتقديرات األمم المتحدة الجديدة، يحتاج 

 المناطق السورية مطلوب على وجه السرعة الوصول إلى جميع المحتاجين في جميع

يواصل الشركاء في المجال اإلنساني التوسع في تقديم المساعدات اإلنسانية. وقد تم تكثيف المساعدات في المناطق 

التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة، فضالً عن إيفاد قوافل مشتركة بين الوكاالت، على الرغم من القيود 

 النشرة اإلنسانية
 سوريا

 682.أبريل/نيسان  .. – 9 | 2.العدد 

 في هذا العدد 

 

  انسانية في سورياكارثة  -8 صفحة

 وط الفاصلةخطالعبر  اتالمساعد ونكثفيشركاء ال - . صفحة

 ال يستطيع مواجهة االحتياجات القطاع الصحي - 2 صفحة

 زيادة تمويل المساعدات اإلنسانية - 4صفحة 

 /اوتشاروزيندي:  الصورة

 العناوين الرئيسية

  ّأنّماّإلىّراألممّالمتحدةّتقد
سوريينّالثلثّّمنيقربّ

 إلىّالمساعدة.ّةحاجب

 ّبينّالوكاالتّمشتركةّقوافل
ياالّتعبرّخطوطّالنزاعّإل

033,333ّالمساعداتّإلىّ
 شخصّفيّتلبيسةّوحلب.

 553,333ّّولّحواليحا
 .اتلقاحّعلىطفلّ

 ّعددّالالجئينّالسوريينّيمكن
مليون0.5ّّالّإلىّيأنّ

نسمةّبحلولّنهايةّعامّ
3300 

 أرقام

مليون33ّّ
 نسمة

إجماليّتعدادّ
 السكان

 مليون8.6ّ
المحتاجينّعددّ

 الىّالمساعدة

ّمليون5.35ّ
عددّالنازحينّ

 داخليا ّ

 مليون0.0ّ
عددّاألطفالّ

 المحتاجين

8،854،5.2 
عددّالالجئينّفيّ
البالدّالمجاورةّ
 وشمالّأفريقيا

 

  التمويل )بالدوالر األمريكي(

 مليونّدوالر915ّ
 داخل سوريا البرامج اإلنسانيةلتنفيذ 

يونيو/حزيران  -)يناير/كانون الثاني 

.682) 

ّوتم تمويلها بنسبة

682ّ.أبريل..)83ّ%

 دوالرّمليار1ّ
مطلوب في إطار خطة االستجابة 

اإلقليمية ألزمة الالجئين 

يونيو/حزيران  -)يناير/كانون الثاني 

.682)ّ
ّو تم تميولها بنسبة

ّ(682.أبريل..)55ّ%
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بيروقراطية. كما يؤثر الوضع األمني المتدهور على توصيل المساعدات. ويشكل المفروضة على الوصول والعوائق ال

من  ومع عدد كبير متعددة مستويات التفاوض على كبير نظراً لضرورة جماعات المعارضة المسلحة تحديتفتت 

 ، مما يحد من القدرة على تقديم المساعدة الفعالة المنقذة للحياة إلى المحتاجين.الجهات

أبريل/نيسان، أشارت وكيلة األمين العام / منسقة اإلغاثة في حاالت  86وفي بيانها أمام مجلس األمن الدولي في 

س إلى استمرار تعرض العاملين في المجال اإلنساني للهجوم أثناء توصيل مواد اإلغاثة إلى المحتاجين. الطوارئ أمو

في  دون عوائق للمحتاجين و وصولهامنظمات اإلغاثة  أمن ودعت الدول األعضاء إلى مطالبة كافة األطراف بضمان

اف المقاتلة تتحمل مسؤولية تحديد البدائل، بما جميع المناطق السورية. وإذا كانت بعض الطرق ليست آمنة، فإن األطر

 في ذلك عبر الحدود الدولية.

 قادة األمم المتحدة يدعون إلى إيجاد حل سياسي لألزمة

طلب رؤساء مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ومنظمة 

أبريل/نيسان، من القادة السياسيين تحمل  88، في نداء مشترك أصدر يوم اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية

مسؤوليتهم تجاه الشعب السوري ومستقبل المنطقة. وفي حين ساعد الشركاء في المجال اإلنساني على توفير المأوى 

الصحي ألكثر الغذاء والضروريات األساسية األخرى لماليين النازحين، والمياه والصرف و جئألكثر من مليون ال

مليون شخص متضررين، وكفالة الخدمات الصحية األساسية لماليين السوريين ، إال أن الدعم لم يكن كافيا.  4من 

 (http://youtu.be/2utONd40aa8)لمشاهدة رابط الفيديو الخاص بهذا النداء: 

 بحوث هيومن رايتس ووتش توثق الوفيات في صفوف المدنيين

وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "الموت من السماء: الضربات الجوية المتعمدة والعشوائية على المدنيين"، 

. تفي بعض الحاال المتعمدةالعشوائية، ومدنياً على األقل مصرعهم جراء هجمات سالح الجو السوري  .84لقي 

ساني الدولي )قوانين الحرب(. وتقع المسؤولية عن وتشكل هذه الهجمات المزعومة انتهاكات خطيرة للقانون اإلن

جرائم الحرب على عاتق األفراد الذين يتعمدون ارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب. ويستند تقرير هيومن رايتس ووتش 

موقعاً تعرضت للغارات الجوية التي تشنها القوات الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها  46إلى زيارات إلى 

 (http://bit.ly/ZkRY5Aت المعارضة المسلحة في محافظات حلب وإدلب والالذقية. )المصدر: جماعا

 

 رغم القيود التشغيلية والبيروقراطية نزاععبر خطوط ال إيصال المعونة

 شخص في تلبيسة 44،555توصيل اإلمدادات المشتركة بين الوكاالت إلى 

المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة بإيصال معونات إلى تلبيسة شمال أبريل/نيسان، قامت قافلة المساعدات  81في 

مدينة حمص. وضم فريق األمم المتحدة منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي 

السالمة  وصندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة

واألمن. قدمت القافلة اإلمدادات الطبية الطارئة والمساعدات الغذائية ومستلزمات النظافة ولوازم المدارس ومجموعة 

شخص. والتقى الفريق مع محافظ حمص واألجهزة األمنية على  44،666متنوعة من المواد األساسية لمساعدة 

لة، بما في ذلك التأخير بسبب التفتيش الدقيق لإلمدادات والقيود األرض إلطالعهم على التحديات التي واجهتها القاف

 المفروضة على تسليم مواد مثل مستلزمات الجراحة. وتم التوصل إلى فهم مشترك لتسهيل مرور القوافل التالية.

 شخص 45،555. قرابةنقطة تفتيش، لتوصيل المعونات إلى  45قافلة األمم المتحدة إلى حلب تمر عبر 

أبريل/نيسان، قامت بعثة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة بقيادة مدير عمليات مكتب تنسيق الشؤون  82في 

اإلنسانية، جون جينغ، بإيصال المساعدات اإلنسانية العاجلة عبر خطوط القتال األمامية في حلب. ضمت القافلة 

ي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق المشتركة المفوضية السامية لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالم

األمم المتحدة للسكان واألونروا والمنظمة الدولية للهجرة، فضالً عن إدارة السالمة واألمن، وكانت الثانية من نوعها 

نقطة تفتيش، تدير أغلبها  46في غضون أسبوعين. وفي الطريق من دمشق إلى حلب، واجهت القافلة أكثر من 

عارضة المسلحة. وفي حلب، أجريت زيارات ميدانية عبر الخط الفاصل إلى أحياء بستان القصر وصالح جماعات الم

الدين، حيث زارت البعثة مستشفى محلي ومستودع الهالل األحمر العربي السوري. وشملت المساعدات المقدمة 

ات الطبية ومستلزمات شخص، فضالً عن اإلمداد 18،666معونات غذائية ومواد غير غذائية ضرورية لنحو 

 شخص. 666،.81الجراحة لحوالي 

 وفاة عامل إغاثة من حلب يبرز التحديات األمنية

أبريل/نيسان، لقي  85ال يزال انعدام األمن العام يعرض حياة العاملين في المجال اإلنساني للخطر في سوريا. في 

عضو في الهالل األحمر العربي السوري حتفه نتيجة إطالق قذيفة هاون أثناء أداءه لواجبه في مستودع تابع للهالل 

نطقة تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة. كما أسفر ذلك حلب، وهي مفي مشهد منطقة األحمر العربي السوري في 

الشؤون اإلنسانية باألمم  مديرة

المتحدة تدعو إلى الوصول 

األمن ودون عوائق إلى 

المحتاجين، بما في ذلك عبر 

الحدود الدولية، إذا لم تكن 

.الطرق األخرى آمنة  
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عضواً في الهالل األحمر العربي السوري  86الهجوم عن إصابة متطوع بالهالل األحمر العربي السوري. لقي 

 مصرعهم جراء الصراع حتى اآلن.

 

 حية تفوق القدرات في جميع أنحاء سوريااالحتياجات الص

 عمل جزئياً يمستشفى عام خارج نطاق الخدمة أو  66من أصل  45

بالمائة من جميع المستشفيات العامة  41تعرض النظام الصحي السوري ألضرار وأعطال بالغة. كما تعرض نحو 

الحالي، وفقاً لتقارير منظمة الصحة بالمائة منها خارج نطاق الخدمة في الوقت  21ألضرار أو تدمير، وأصبح 

العالمية. وقد فر العديد من العاملين في مجال الصحة إلى خارج البالد، تاركين المرافق الصحية تعاني من قلة عدد 

الموظفين الذين يملكون الخبرة الالزمة لعالج الصدمات والتخدير والقيام بمهام متخصصة في المختبرات. كما يصعب 

 16الذهاب إلى العمل في كثير من األحيان. في دمشق وحلب وحمص، يعيش حوالي  ةالصح في قطاع على العاملين

 بسبب انعدام األمن. لتنقلبالمائة من العاملين في مجال الصحة في المناطق الريفية وكثيراً ما يعجزون عن ا

 المستشفيات تضطر إلجراء عمليات جراحية بدون مخدر نظراً لنقص اإلمدادات

ر نقص الوقود والكهرباء العديد من المستشفيات على العمل بقدرات مخفضة، على الرغم من كونها مثقلة أجب

 .2بالمرضى. على سبيل المثال، يستقبل مستشفى اإلحالة الرئيسي في الالذقية مريضاً يعاني من حالة طارئة كل 

 لمنظمة الصحة العالمية. ثانية في المتوسط، وهو ما يتجاوز بكثير قدرات هذا المستشفى، وفقاً 

كما يفتقر العاملون في مجال الصحة إلى اللوزازم األساسية. خالل زيارة لمستشفى في مدينة حلب في منتصف 

من  2،466أبريل/نيسان، شهد الشركاء في المجال اإلنساني هذا النقص بأنفسهم. وفي حين يقال أن المستشفى عالج 

بنك دم وأحياناً يقوم بإجراء عمليات جراحية بدون مخدر أو حتى خيوط  جرحى الحرب حتى اآلن، لم يكن لديه

جراحية. وقد وردت تقارير عن ظروف مماثلة في مناطق أخرى. وشملت االحتياجات األكثر إلحاحاً التي أبرزها 

ج اإلصابة الموظفون الطبيون أدوية ارتفاع ضغط الدم والربو والسكري وداء الليشمانيات واإلمدادات الالزمة لعال

بالصدمة، والسوائل الوريدية وكلوريد الصوديوم. وهناك حاجة أيضاً لتوفير قطع غيار المعدات الطبية وأجهزة غسيل 

 الكلى.

 لتجنب الوالدة بدون رعاية عمليات الوالدة القيصرية نخترتعدد متزايد من النساء 

قدم العديد من النساء تلتفادي خطر الوالدة دون رعاية. و يقال أن أعداداً متزايدة من النساء تختار الوالدة القيصرية،

على هذا االختيار بسبب المخاوف األمنية. وتظهر البيانات الصحية التي تغطي األشهر القليلة الماضية نسبة عالية من 

المائة(. ب .4بالمائة( وفي دمشق ) 86بالمائة(، وفي حلب ) 88العمليات القيصرية إلى إجمالي الوالدات في حمص )

أما في المناطق المتضررة األخرى، فقد تم اإلبالغ عن زيادة في عدد الوالدات المنزلية، ولكن في غياب مولدة 

 ، قد تشكل هذه الوالدات تهديداً على حياة األم والمولود معاً.ؤهلةم

 

 المساعدات اإلنسانية تستهدف العائالت النازحة

وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية الدولية يوفرون المواد غير الغذائية المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

 للنازحين المتضررين

شخص في  84،666غذائية أساسية لمساعدة حوالي غير  اخالل الفترة المشمولة بالتقرير، أرسلت المفوضية موادً 

هذه المساعدات إلى  بشكل عام، قامت المفوضية بتوصيل 682.دمشق وريف دمشق وحمص وحلب. وفي عام 

 شخص. 666،.54

شخص في  666،..وفر مجلس الالجئين الدانمركي اللوازم األساسية غير الغذائية ومستلزمات النظافة ألكثر من 

 1،666.أسرة نازحة داخلياً )حوالي  4،246ريف دمشق ودرعا. ودعمت منظمة اإلغاثة اإلسالمية فرنسا حوالي 

ير مكتملة بمساعدات مماثلة. وفي الوقت نفسه، قامت منظمة األولوية الملحة نسمة( يعيشون في مبان سكنية غ

(Première Urgence بتوزيع مستلزمات نظافة تكفي )شخص، فضالً عن مواد غير غذائية لحوالي  811،666

 شخص في محافظات حمص وحماة وطرطوس. 11،666

بريل/نيسان المواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة على وقد وزع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حتى اآلن في شهر أ

شخص في الحسكة ودير الزور وحماة ودمشق وريف دمشق. واستهدف هذا التوزيع العائالت  22،666حوالي 

 النازحة.

 

ال يزال انعدام األمن يهدد 

العاملين في المجال اإلنساني 

 في سوريا
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 الجئ فلسطيني 05،555األونروا تساعد أكثر من 

الجئ فلسطيني عن طريق توفير اللوازم  26،666خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ساعدت األونروا أكثر من 

األساسية والمساعدات الغذائية. وركزت المساعدات على الالجئين الفلسطينيين النازحين حالياً من مكان إقامتهم في 

 دمشق وحلب وحماة وحمص ودرعا والالذقية.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يبدأ تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل في الحسكة

بدأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل في الحسكة، لتوليد فرص العمل التي تشتد حاجة 

وزيعها على النازحين داخلياً النازحين إليها. وسوف يقوم العمال في إطار هذا البرنامج بتصنيع المالبس لت

 والمجتمعات المضيفة األخرى المتضررة.

 

 لقاح لألطفال 445،555دعم قطاع الصحة يشمل 

 طفل في المرحلة الحالية من حملة التطعيم الوطنية 445،555الوصول إلى 

األطفال في المدارس يجري حالياً تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد النكاف والحصبة والحصبة األلمانية  وشلل 

طفل قد  446،666والمالجئ التي تستضيف النازحين داخلياً. وتفيد التقارير األولية من ست محافظات أن حوالي 

حصلوا على التطعيمات حتى اآلن. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم اإلجمالي ألن بعض المناطق لم تبلغ حتى اآلن عن 

 عيم حتى نهاية شهر أبريل/نيسان.نتائج التطعيم. وسوف تستمر حملة التط

 فرقة عمل حلب تعد خطط الطوارئ لمواجهة األوبئة

تم تأسيس فرقة عمل في حلب من أجل إعداد خطط طوارئ لمواجهة األوبئة المحتملة خالل أشهر الصيف القادمة. 

ر انقطاع التيار الكهربائي وأفاد موظفو األمم المتحدة في حلب أن مدينة حلب بالكامل تقريباً ليس بها كهرباء. ويؤث

بدوره على توفير المياه التي ال تزال محدودة للغاية في مناطق واسعة من المدينة. وقد أثار عدم وجود المياه الصالحة 

للشرب وتراكم النفايات الصلبة في المناطق المتضررة من العنف ومناطق تجمعات النازحين الكبيرة مخاوف من 

 برى.تفشي مخاطر صحية عامة ك

 صندوق األمم المتحدة للسكان يقدم الدعم للخدمات الصحية الضرورية والصحة اإلنجابية

في استجابة لالحتياجات الملحة في القطاع الصحي، قدم صندوق األمم المتحدة للسكان أربع سيارات إسعاف، 

ترة المشمولة بالتقرير. ال وجهازي تهوية، ومعدات طبية إلى المرافق الصحية في دمشق وريف دمشق وحلب خالل الف

بالمائة من  44يزال الوصول إلى سيارات اإلسعاف صعباً في مناطق كثيرة من البالد، نظراً لتعطل أو تدمير نحو 

إمرأة على خدمات الصحة اإلنجابية، بما في ذلك الرعاية في حاالت  1،466سيارة إسعاف. وحصلت حوالي  4.6

ات الوالدة والفرق المتنقلة التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان في دمشق الطوارئ التوليدية من خالل مستشفي

إمرأة على خدمات الوالدة المعتادة أو عمليات والدة قيصرية من  566وريف دمشق وحلب وحمص. وحصلت حوالي 

 خالل استخدام قسائم الصحة اإلنجابية التي تمكنهن من الحصول على الرعاية الصحية مجاناً.

 طفل نازح 54،555فرق الصحية المتنقلة تصل إلى حوالي ال

محافظة.  .8فرقة صحية متنقلة تعمل في  46طفل مساعدات من خالل  54،666منذ بداية العام، تلقى ما يقرب من 

 4،666طفل على مساعدات من الجمعية السورية لتعزيز الصحة، في حين تلقى حوالي  56،666وحصل حوالي 

معية تنظيم األسرة السورية. وتهدف هذه المنظمات غير الحكومية الوطنية إلى الوصول إلى طفل مساعدات من ج

 طفل نازح داخلياً قبل نهاية العام. 16،666.حوالي 

 

 المياه والصرف الصحي وسط مخاوف تتعلق بالصحة العامةتوفير 

 ماليين شخص 4ا يساعد أكثر من المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المقدم من اليونيسف وشركائه برنامج

خدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة التي تؤثر بشكل مباشر على  مستوى أدى االنخفاض الكبير في

النظافة الصحية للشعب إلى إثارة مخاوف صحية خطيرة، خصوصاً مع اقتراب موسم الصيف الذي تكثر خالله 

دعم خدمات المياه والصرف  يةمخاطر تفشي األمراض المعدية. وتعمل منظمة اليونيسف وشركاؤها على استمرار

 4الصحي والنظافة الصحية الضرورية. وقد وفرت اليونيسف وشركاؤها حتى اآلن المياه الصالحة للشرب ألكثر من 

مليون شخص آخرين في األشهر المقبلة من خالل كلورة المياه وإصالح  4مليون شخص، وتهدف للوصول إلى 

 مداد في المناطق الحضرية والريفية.اإلشبكات 

طفل  446،666تطعيم حوالي 

ضد شلل األطفال والحصبة 

 والنكاف والحصبة األلمانية.
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غير حكومية التي تدعمها اليونيسف أنشطة الصرف الصحي ال "العون"بالتقرير، وفرت منظمة خالل الفترة المشمولة 

مالجئ جماعية.  8في  شخص8،246فائدة شخص، في حين وفرها الهالل األحمر العربي السوري ل 166،.لنحو 

وعي بين النازحين وفي الوقت نفسه، قامت منظمة اإلغاثة اإلسالمية فرنسا، بدعم من اليونيسف، برفع مستوى ال

 مستفيد. 66.،2داخلياً بشأن النظافة الصحية، ونجحت في الوصول إلى 

 

 خالل النوادي المدرسية راحة لألطفال من

 طفل في تسع محافظات 005،555اليونيسف تدعم تعليم 

بالمائة من مدارس سوريا عن العمل في الوقت الحالي بسبب األضرار التي تعرضت لها أو استخدامها  6.توقف نحو 

األطفال فرصة التعليم. كمالجئ جماعية. وقد انخفضت نسبة الذهاب إلى المدارس بشكل كبير، وفقد مئات اآلالف من 

 بالمائة( الذهاب إلى المدرسة. 8مليون طفل ) ..8طفل فقط من أصل  856،666في حلب على سبيل المثال، يستطيع 

نادي مدرسي في  226تنظم اليونيسف دروساً تعويضية وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال من خالل 

وحماة وحمص والقنيطرة ودير الزور. ويستفيد أكثر من محافظات درعا وريف دمشق والالذقية وطرطوس 

 طفل من هذه األنشطة. 64،666

وسوف يساعد تزويد اليونيسيف لوزارة التربية والتعليم في حلب بلوازم المدارس ومستلزمات الترفيه ومجموعات 

د على لوازم مدرسية طفل في جميع أنحاء البال 845،666طفل. وقد حصل  4،666.اللوازم الموسيقىة ما يقرب من 

 من اليونيسيف.

 مواصلة إصالح المدارس على الرغم من انعدام األمن

قام المجلس الدانمركي لالجئين بإعادة تأهيل ثالث مدارس في دمشق، وتقديم المعدات التعليمية لتسع مدارس أخرى. 

رس في الحسكة. وسوف يستفيد من أسبانيا إعادة تأهيل خمس مدا -وفي الوقت نفسه، أكملت منظمة العمل ضد الجوع 

 طفل. 4،666هذه المشاريع التي ينفذها الشركاء في المنظمات غير الحكومية الدولية أكثر من 

 

 مليون بحلول نهاية العام 0.4أعداد الالجئين قد تصل إلى 

 الجئ سوري جديد خالل األسابيع السبعة الماضية 555،555

بريل/نيسان، أشار مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين، أنطونيو أ 86أثناء كلمته أمام مجلس األمن في 

الجئ قد فروا من سوريا في األسابيع السبعة الماضية. وبذلك يرتفع العدد  566،666غوتيريس، إلى أن حوالي 

ت إذا استمرمليون شخص. و 8.5اإلجمالي لالجئين السوريين المسجلين أو الذين ينتظرون التسجيل إلى ما يقرب من 

مليون الجئ سوري بحلول نهاية العام.  2.4الفرار من البالد بنفس الوتيرة الحالية، سيكون هناك ما يقدر بنحو حركة 

مليون نسمة.  8.6وفي الوقت نفسه، وصل عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة داخل البالد بالفعل إلى 

ما لم يتم وضع حد للقتال، سيكون نصف سكان سوريا تقريباً في حاجة إلى ولذلك حذر غوتيريس مجلس األمن من أنه 

 . وأكد غوتيريس أن هذه أرقام "مرعبة".682.مساعدات إنسانية قبل نهاية عام 

 الالجئون المسجلون و/أو الذين تلقوا مساعدة وينتظرون التسجيل

682.أبريل/نيسان  ..اعتباراً من   

 الدولة

 مصر 46،588

 العراق 825،984

 األردن 588،148

 لبنان 528،886

 تركيا .2.،282

 شمال أفريقيا .86،64

 اجمالي 0،060،560

. لإلطالع على أحدث األرقام واإلحصاءات، رجاء 682. أبريل/نيسان ..المصدر: المفوضية السامية لشؤون الالجئين، تم تحديث البيانات 

إلى األعداد المسجلة في كل بلد و/أو إلى األعداد  التي تتلقى  تستند األرقام - http://data.unhcr.org/syrianrefugeesزيارة موقع 

 مختلف البلدان األوروبية.من السوريين إلى  6،666.فضال عن األرقام المذكورة أعاله، فر حوالي  المساعدات في انتظار التسجيل.

 

يقترب إجمالي عدد الالجئين من 

مليون شخص وتشير  8.5

التوقعات إلى زيادة هذا العدد إلى 

مليون الجئ في نهاية عام  2.4

، إذا ما استمر تدفقهم 682.

 بنفس الوتيرة الحالية

http://data.unhcr.org/syrianrefugees
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  بالتنسيق تُنقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

 االتجاه اإليجابي في تمويل المساعدات اإلنسانية

 مليون دوالر استجابة لألزمة السورية 055الكويت يحول تعهدات بقيمة 

تحسن الوضع التمويلي للعمل اإلنساني في سوريا والبلدان المجاورة. وتجاوز تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لألزمة 

بالمائة اآلن،  .8تغطي األنشطة المنفذة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، نسبة  السورية، التي

بالمائة في منتصف مارس/آذار. وفي  8.بالمائة التي ُسجلت منذ أسبوعين فقط و 56مسجالً ارتفاعاً عن نسبة 

ن دوالر إلى التزامات تمويلية. وسوف يتم مليو 266األسبوع الماضي، قامت دولة الكويت بتحويل تعهدات قيمتها 

توجيه معظم األموال من خالل وكاالت األمم المتحدة بهدف تنفيذ العمل المشترك بين القطاعات، مثل الصحة والتعليم، 

مليون  96فضالً عن برامج اللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمة الدولية للهجرة. وتم تخصيص ما يزيد قليالً عن 

 ر من إجمالي مساهمة الكويت لخطة االستجابة اإلنسانية لألزمة السورية.دوال

مليار دوالر. وقد التزمت  8.4بلغ مجموع التبرعات المعلنة في مؤتمر يناير/كانون الثاني بمدينة الكويت أكثر من 

مليون دوالر، أو أكثر من  666مليون دوالر. وبالتالي فإن حوالي  166الجهات المانحة حتى اآلن بتقديم أكثر من 

 نصف التعهدات المعلن عنها خالل مؤتمر يناير/كانون الثاني بالكويت، لم تتحول إلى التزامات بعد.

 السورية مقسماً حسب الجهات المانحةتمويل خطة االستجابة اإلنسانية لألزمة 

 
أبريل/نيسان  ..التمويل المخصص لخطة االستجابة اإلنسانية لألزمة السورية مقسماً حسب الجهات المانحة، كما تم تسجيله حتى 

 . )المصدر: خدمة التتبع المالي(682.

  زيادة المخصصاتصندوق مواجهة الطوارئ ينوي 
( خالل ERF)بتمويل صندوق مواجهة الطوارئ  ينإضافي ينل تعهديسجتم ت

ماليين دوالر من الكويت  1 بمبلغ تبرعالفترة المشمولة بالتقرير. وهذا يشمل 

لصندوق مواجهة الطوارئ  المقدمالمبلغ اإلجمالي ويصل )مساهمة ثانية(. 

ص خصوقد دوالر. مليون  52.6إلى ( اآلن هد بدفعهتعم)المدفوع وال

 .. اعتبارا من مشروعاً  88لتمويل مليون دوالر 89.8الصندوق 

ع داخل يرامن االعتمادات لمش بالمائة 84تم تخصيص حوالي . وأبريل/نيسان

كما األردن. بالمائة لمشاريع في  85و ،في لبنانلمشاريع  بالمائة 8.وسوريا، 

مليون دوالر في مراحل  1.1 ةقيمبمشاريع  اً لتنفيذمقترح 5. يوجد حالياً 

 .تصديقوال مراجعةمختلفة من عملية ال
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 زمةستجابة لألزاد التمويل لأل

سوريا خالل في  اإلنسانية 

وأصبحت  األسابيع األخيرة

 الكويت اآلن أكبر المانحين.

 


