
 
 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
  

 اجات إنسانية هائلة في سوريااحتي
 أعداد المحتاجين تتزايد بسرعة

مليون سوري، أو ما يقرب  8.6ال تزال االحتياجات اإلنسانية تتزايد في مختلف أنحاء سوريا. ويحتاج ما يقدر بنحو 

 05مليون شخص، أي حوالي  1.3من ثلث السكان، إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كما أن األطفال يشكلون حوالي 

الوقت الراهن. وارتفعت االحتياجات اإلنسانية خالل العام الماضي بالمائة من أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في 

. وطرأ ما يقرب من نصف هذه 2532مليون شخص، بعد أن كانت تقدر بنحو مليون شخص في مارس  0.6إلى نحو 

 .الزيادة خالل األشهر األربعة األولى من هذا العام

ال تزال حركة النازحين داخلياً مستمرة على نطاق واسع وتتسم بالسيولة، نظراً لنزوح العديد من السوريين عدة 

مليون  2مرات. وعلى مدار األشهر الماضية، زاد عدد النازحين في سوريا إلى أكثر من الضعف، من نحو ما يقدر 

مليون  3.20مليون شخص. وتتركز أعداد كبيرة من النازحين في حلب وريف دمشق تصل إلى  5.20ى إل

 شخص، على التوالي. 050،255و

 الجمهورية العربية السورية: أعداد النازحين داخلياً في كل محافظة

 
 .المصدر: تقديرات األمم المتحدة. أرقام النازحين داخلياً موضحة وفقاً لمواقعهم الفعلية

 فرار اآلالف من أحداث العنف في طرطوس وتدهور الوضع اإلنساني

لفت أحداث العنف األخيرة في مدينتي البيضا وبانياس عدداً غير مؤكد من القتلى والعديد من الجرحى. وغادرت خ

مايو/أيار، ومن المتوقع حالياً أن يحذو آالف آخرون  5الموجة األولى من النازحين بانياس إلى مدينة طرطوس في 

 النشرة اإلنسانية
 سوريا

 2531يارأمايو/ 8 –أبريل/نيسان  21 | 25العدد 

 في هذا العدد 
 

 الوضع اإلنساني في سوريا كارثي -3 صفحة

 الفلسطينيون يتضررون بشدةالالجئون  - 2 صفحة

 برنامج األغذية العالمي يكثف توزيع المساعدات الغذائية - 1 صفحة

 نقص التمويل يعيق جهود االستجابة - 8صفحة 

 رومنزي/يونيسيف:  الصورة

 العناوين الرئيسية

  زاد عدد السوريين النازحين

إلى أكثر من الضعف داخلياً 

 على مدار الشهور األخيرة.

  تواصل وكاالت األمم المتحدة
تقديم المساعدات عبر 

الخطوط الفاصلة ولكنها 
بحاجة إلى الوصول إلى عدد 

 .أكبر من المحتاجين

  أرسل برنامج األغذية العالمي
مساعدات غذائية إلى أكثر 

مليون شخص في  2.2.من 
 شهر أبريل/نيسان.

 لالجئين السوريين زاد عدد ا

شخص  028,888بنحو 

خالل الربع األول من عام 

.802. 

 أرقام 

مليون  021.
 نسمة

إجمالي تعداد 
 السكان

 مليون 820
المحتاجين عدد 

 الى المساعدة

 مليون 12.2
عدد النازحين 

 داخلياً 

 مليون 220
عدد األطفال 

 المحتاجين

3،551،265 
عدد الالجئين في 
البالد المجاورة 

 وشمال أفريقيا

 

  التمويل )بالدوالر األمريكي(

 مليون دوالر 536
 داخل سوريا البرامج اإلنسانيةلتنفيذ 

يونيو/حزيران  -)يناير/كانون الثاني 

2531) 

 وتم تمويلها بنسبة

 (2531 مايو 8)% 80

 دوالر مليار 1
مطلوب في إطار خطة االستجابة 

اإلقليمية ألزمة الالجئين 

يونيو/حزيران  -)يناير/كانون الثاني 

2531) 
 و تم تميولها بنسبة

 (2531 مايو 8)% 22
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الت اإلنسانية أن بعض النازحين الفارين من بانياس لم حذوهم وسط مخاوف من اندالع مزيد من العنف. وأفادت الوكا

مايو/أيار، يواصل برنامج األغذية  5يتكمنوا من عبور نقاط التفتيش الحكومية والوصول إلى مدينة طرطوس. ومنذ 

نازح من بانياس والبيضا. وتحاول وكاالت أخرى زيادة معدل  35،555العالمي تقديم المساعدات الغذائية لحوالي 

 ستجابة وتوفير المزيد من المساعدات.اال

وفي الوقت نفسه، فإن الحالة العامة بين النازحين داخلياً في طرطوس تتدهور. يقوم معظم األشخاص النازحين داخلياً 

 8،555ولكن األماكن المتاحة تتضاءل. يعيش حوالي في المدينة باستئجار المساكن أو يقيمون مع عائالت مضيفة، 

فرع طرطوس مخيماً  -شخص في أماكن إيواء جماعية، وفي األونة األخيرة، أقام الهالل األحمر العربي السوري 

للنازحين. ووفقاً لتقييم أجرته المفوضية السامية لشؤون الالجئين، تواجه األسر المقيمة في أماكن اإليواء الجماعية 

 تظاظاً كبيراً وتعاني من ضعف مرافق المياه والصرف الصحي.اك

ونظراً لتدفق النازحين المستمر والضغوط التي يشكلها النازحون الحاليون، فإن خدمات الصحة والتعليم في المحافظة 

في  طفل نازح 15،555تعمل بأكثر من طاقتها ويقال أنها توشك على االنهيار. وحتى اآلن، تم تسجيل أكثر من 

 مدارس طرطوس، مما اضطر مديري المدارس إلقرار نظام الفترتين.

 يجب على كافة أطراف النزاع التقيد بالقانون اإلنساني الدولي
ال يزال الوصول الفعلي إلى الناس المحتاجين إلى المساعدة اإلنسانية مقيداً بشدة. وينبغي تذكير جميع أطراف النزاع 

لدولي اإلنساني وحماية المدنيين. يجب على كافة األطراف توفير إمكانية وصول العاملين بواجب االلتزام بالقانون ا

باإلغاثة اإلنسانية، وضمان المرور اآلمن ألولئك الذين يرغبون في مغادرة مناطق النزاع، وحماية المستشفيات 

 والمرافق الطبية األخرى من العنف والدمار.

 وط الفاصلة رغم انعدام األمناستمرار توصيل المساعدات عبر الخط

 شخص في المناطق الساخنة 000,777القوافل المشتركة بين الوكاالت ساعدت 
على الرغم من أن الوضع األمني يزداد تعقيداً، فقد تم إحراز تقدم في تنظيم قوافل المساعدات المشتركة بين الوكاالت 

ركة بين وكاالت األمم المتحدة خطوط النزاع ووصلت إلى أبريل/نيسان، عبرت قافلة مشت 20عبر خطوط النزاع. في 

شخص. وعبرت  25،555تير المالح و الغان في محافظة حمص لتقديم المواد الغذائية وغير الغذائية الضرورية ل

 شخص. 25،555قافلة أخرى الخط الفاصل إلى القريتين لتوصيل اإلمدادات األساسية إلى 

شخص من خالل  085،555ير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، تم الوصول إلى حوالي وإجماالً، خالل الفترة من ينا

قوافل عبرت خطوط  35قوافل اإلغاثة التي تقودها األمم المتحدة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. ومن أصل 

ى المناطق المتنازع أخرى إل 0قوافل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في حين ذهبت  0النزاع، استهدفت 

عليها. وبمجرد تحقيق الوصول إلى المناطق الساخنة، تمكنت الوكاالت من توفير مساعدات إضافية من خالل أنشطة 

 البرامج العادية.

 مساعدات البرامج العادية تصل إلى مئات اآلالف عبر الخطوط الفاصلة
تقديم المساعدات من خالل برامجها العادية بغرض  تواصل وكاالت األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني

الوصول إلى مئات اآلالف من المحتاجين عبر خطوط النزاع. وفي مارس/آذار، وصلت مساعدات برنامج األغذية 

مليون مستفيد في مختلف أنحاء سوريا. وكان ما يقرب من نصف األشخاص الذين  3.1العالمي الغذائية إلى نحو 

األغذية العالمي وشركاؤه يقيمون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو المتنازع عليها.  وصل إليهم برنامج

كما تقدم منظمة اليونيسف مساعدات كبيرة للناس المقيمين في المناطق التي يصعب الوصول إليها في محافظات درعا 

سي واالجتماعي في األونة األخيرة، طفل شملتهم برامج الدعم النف 62،555وحماة وحمص. ومن بين ما يقرب من 

 بالمائة منهم في مواقع عبر الخطوط الفاصلة. 85يقيم حوالي 

 الالجئون الفلسطينيون يتضررون على نحو متزايد

 الجئ فلسطيني داخل سوريا 000,777نزوح 
ى، نظراً الستمرار يتعرض الالجئون الفلسطينيون في سوريا للقتل واإلصابة والنزوح بأعداد أكبر من أي وقت مض

تأثير النزاع المسلح على مخيمات الالجئين في مختلف أنحاء البالد. وتشير تقديرات وكالة األمم المتحدة لغوث 

الجئ فلسطيني، أي ما  210،555وتشغيل الالجئين الفلسطينين في الشرق االدنى )األونروا( اآلن إلى نزوح حوالي 

الجئ إلى لبنان حتى اآلن،  52،555ي سوريا. وباإلضافة إلى ذلك، فر نحو يقرب من نصف الالجئين الفلسطينيين ف

الجئ فلسطين حالياً إلى  555،555آخرين إلى األردن. ووفقاً لألونروا، يحتاج أكثر من  8،555في حين توجه 

 مساعدات إنسانية عاجلة.

 

ما يقرب من نصف عدد الالجئين 

الفلسطنيين في سوريا تعرضوا 

 للنزوح
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 إجبار جميع الالجئين الفلسطينيين على مغادرة مخيم شمال حلب
االشتباكات والقصف في مخيمات اليرموك والحسينية والسيدة زينب وخان الشيخ والمناطق المحيطة بها في تتواصل 

أبريل/نيسان داخل  28محافظة دمشق، وكذلك في حلب والمناطق الريفية المحيطة بها. وفي أعقاب أعمال قتالية في 

شخص.  8،555كافة سكان المخيم البالغ عددهم وحول مخيم عين التل لالجئين الفلسطينيين الواقع شمال حلب، نزح 

نازح منهم، وتوفير الغذاء والمساعدات  1،555واستجاب موظفو األونروا في حلب على الفور لمساعدة حوالي 

النقدية لهم. انتقلت أغلبية الالجئين النازحين منذ ذلك الحين إلى مخيمات ومرافق األونروا في حماة وحمص والالذقية 

 اء من دمشق.ودرعا وأجز

 تقويض الخدمات الصحية والتعليمية بشدة
كان تأثير األعمال العدائية على الخدمات الصحية والتعليمية لالجئين الفلسطينيين كبيراً أيضاً. وقد أجبر القتال 

أبوابها. كما تم تخفيض ساعات العمل إلى حد عيادة صحية تابعة لألونروا على إغالق  21المستمر ثمانية من أصل 

كبير في مركزين صحيين آخرين. وقد أدت محدودية الوصول إلى المرافق الصحية إلى انخفاض في عدد زيارات 

استشارة طبية خالل الربع األول من عام  250،555المرضى التي تسجلها األونروا. وفي حين قدمت األونروا 

استشارة.  315،555بالمائة تقريباً إلى  05انخفاضاً بنسبة  2531األول من عام ، تظهر بيانات الربع 2532

وبالمثل، في قطاع التعليم، تمكن أقل من نصف الطالب الالجئين الفلسطينيين المسجلين من الذهاب إلى مدارس 

الحضور متوسط مدرسة مفتوحة، وبلغ  336مدرسة فقط من أصل  56األونروا. وبحلول نهاية أبريل/نيسان، كانت 

 طالب وطالبة. 80،155بالمائة من إجمالي الطالب البالغ عددهم  18

 اليونيسف تحذر من خطورة اوضاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 ورود تقارير عن انخفاض توافر إمدادات المياه في جميع أنحاء البالد
ما قبل األزمة، وفقاً لمنظمة اليونيسف. ويرتبط هذا االنخفاض انخفض توافر المياه للفرد الواحد إلى ثلث مستويات 

باالنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ونقص الوقود، وعدم انتظام إنتاج وصيانة مرافق المياه، فضالً عن األضرار 

لواحد قد انخفض التي لحقت بالبنية التحتية. وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن توافر المياه للشخص الواحد في اليوم ا

لتراً اآلن. وفي الوقت نفسه، تزداد صعوبة الحصول على  20لتراً في فترة ما قبل األزمة إلى حوالي  00من حوالي 

المواد الكيميائية الالزمة لمعالجة المياه على نحو متزايد. وتعاني معظم مرافق المياه من نقص الكلور، وال تتم إضافة 

 ائقي شاحنات المياه العامة والخاصة.الكلور بشكل منتظم من قبل س

 شخص خالل األسبوعين الماضيين 077,777اليونيسف توفر المساعدة لتنقية المياه إلى 
تدعم منظمة اليونيسف تنقية المياه من خالل توفير هيبوكلوريت الصوديوم في المحافظات من أجل تلبية االحتياجات 

طناً من الكلور إلى طرطوس وحماة  15ولة بالتقرير، تم تقديم أكثر من العاجلة إلى المياه. وخالل الفترة المشم

 255،555وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب والالذقية. ومن المتوقع أن تكفي هذه المساعدات لتنقية المياه لنحو 

 شخص.

ور وإدلب وقد بدأت اليونيسف أيضاً توزيع المولدات الكهربائية في حلب وريف دمشق وحماه وحمص ودير الز

والقنيطرة. وتم تصميم هذه المبادرة لمنع تفشي األمراض المنقولة عن طريق المياه، ال سيما في المدن والقرى الواقعة 

مليون نسمة من المياه النظيفة في المناطق المستهدفة. كما تم توزيع  2.3على ضفاف األنهار. ومن المقدر أن يستفيد 

 حلب وحمص ودير الزور. مولداً كهربائياً في 38من أصل  1

برنامج األغذية العالمي يكثف توزيع المساعدات الغذائية في مختلف أنحاء 

 سوريا

 مليون سوري وسط تزايد االحتياجات 0200توزيع المساعدات الغذائية على 
خص من مليون ش 2.20خالل شهر أبريل/نيسان، قدم برنامج األغذية العالمي مساعدات غذائية إلى ما يقرب من 

مليون نسمة. ولم يتمكن برنامج األغذية العالمي من الوصول إلى المستهدف  2.0السكان المستهدفين البالغ عددهم 

 38اإلجمالي لشهر أبريل/نيسان بسبب القيود التي تعوق الوصول، مما أدى إلى تعليق العمليات لمدة أسبوع كامل، من 

أبريل/نيسان، أرسل البرنامج مواد غذائية تكفي ألكثر من  20في  أبريل/نيسان. وبعد استئناف العمليات 25إلى 

 بالمائة من المستفيدين المستهدفين. 15شخص في ثمانية أيام فقط، وبالتالي نجح في الوصول إلى  655،555

يواصل وذكر برنامج األغذية العالمي أن االحتياجات الغذائية آخذة في االرتفاع في مختلف أنحاء البالد. وفي حين 

برنامج األغذية العالمي اإلعداد لتقديم المزيد من المساعدات، فإن الهدف الحالي لعملياته هو تلبية االحتياجات الغذائية 

 مليون سوري. 2.0العاجلة لنحو 
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النازحون المستضعفون يحصلون على المواد غير الغذائية من مفوضية شؤون 

 الالجئين والشركاء في المجال اإلنساني

 نازح 007,777المفوضية والشركاء في المجال اإلنساني يقومون بتسليم اللوازم األساسية إلى 
واصلت المفوضية السامية لشؤون الالجئين توزيع المواد غير الغذائية األساسية خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 

 02،555ب. وتلقى ما يقرب من واستهدفت أساساً النازحين داخلياً في طرطوس ودمشق وحمص وريف دمشق وحل

شخص اللوازم غير الغذائية، وبذلك يصبح العدد اإلجمالي لألشخاص الذين تمكنت المفوضية من الوصول إليهم أكثر 

 حتى اآلن هذا العام. 025،555من 

مساعدات مايو/أيار، قدم المجلس الدانمركي لالجئين اللوازم األساسية للنازحين في حلب. واستهدفت هذه ال 2وفي 

 طفل. 0،555شخص، من بينهم  15،555

( اللوازم األساسية غير الغذائية إلى أكثر من IOMوخالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المنظمة الدولية للهجرة )

نازح في حلب والالذقية. وتم توزيع المساعدات عبر خطوط النزاع في اثنين من أحياء حلب. وفي الالذقية،  33،555

 دف تقديم المساعدة النازحين المقيمين في اماكن إيواء جماعية ومخيم النازحين داخلياً.استه

واصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمه ألسر النازحين المستضعفة من خالل تقديم مجموعات مستلزمات النظافة 

 055فيد آخرين، من بينهم مست 5،055شخص في مدينة حماة ودرعا. كما حصل  0،555واللوازم األساسية إلى 

 طفل، في السويداء على مساعدات.

 الجئ فلسطيني تقريباً  00,777مساعدات األونروا تصل إلى 
 21،555على مدى األسبوعين الماضيين، قدمت األونروا المواد األساسية والمساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 

عين التل شمال حلب. ومنذ بداية األزمة، تمكنت األونروا الجئ فلسطيني نزحوا من مخيم  1،555شخص، من بينهم 

مستفيد تقريباً. وفي الوقت نفسه، استفاد  388،555من توصيل المواد غير الغذائية والمعونات الغذائية إلى 

 الجئ فلسطيني من التوزيعات النقدية. 225،555

 الدعم الصحي يصل إلى األطفال والنساء والنازحين

 طفل في إطار حملة وطنية 007,777تطعيم 

( وشلل األطفال استهداف األطفال MMRتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد النكاف والحصبة والحصبة األلمانية )

في المدارس واماكن اإليواء التي تستضيف النازحين داخلياً. ووفقاً لتقارير وردت من تسع محافظات، تم تطعيم 

إطار هذه الحملة. ونتيجة للعنف وانعدام األمن، تم تأجيل التطعيمات في حمص طفل حتى اآلن في  135،555حوالي 

وريف دمشق والرقة. ومن أجل الوصول إلى جميع األطفال الذين تم تحديدهم لتلقي التطعيم، سوف تستمر الحملة حتى 

 نهاية شهر مايو/أيار.

 امرأة 0,777صندوق األمم المتحدة للسكان يقدم خدمات الصحة اإلنجابية إلى 

واصلت الفرق الصحية المتنقلة المدعومة من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان تقديم خدمات الدعم النفسي 

( SFPAواالجتماعي والصحة اإلنجابية. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت جمعية تنظيم األسرة السورية )

في دمشق إمرأة  1،355مات الصحة اإلنجابية إلى ( خد(SAHPADوالجمعية السورية للتنمية وتعزيز الصحة 

إمرأة أخرى على مساعدات من خالل الهالل األحمر  3،855وريف دمشق وحلب وحمص وحماة والرقة. وحصلت 

الرعاية التوليدية إمرأة أخرى على خدمات  155العربي السوري والمستشفيات الجامعية للوالدة. كما حصلت حولي 

 الطارئة باستخدام قسائم الصحة اإلنجابية.

 شخص في شهر أبريل/نيسان 0,777الهيئة الطبية الدولية تدعم الخدمات الطبية والصحة النفسية لما يقرب من 

والعقلية  ( بالتنسيق مع الهالل األحمر العربي السوري الحتياجات الصحة البدنيةIMCتستجيب الهيئة الطبية الدولية )

. وخالل شهر أبريل/نيسان، قدمت الهيئة الطبية الدولية 2532والنفسية واالجتماعية للسكان النازحين منذ أوائل عام 

استشارة طبية من خالل عيادتها الثابتة في برزة. كما قدمت خمس فرق طبية متنقلة في دمشق  1،555أكثر من 

 5،555ووصلت أنشطة التثقيف الصحي إلى ما يقرب من نازح آخرين.  5،555وضواحيها استشارات طبية ل

شخصاً. وافتتحت الهيئة الطبية  825شخص. كما ساعدت ثالث فرق متنقلة تقدم خدمات الصحة النفسية واالجتماعية 

 الدولية أيضاً عيادة في جرمانا، جنوب دمشق، لالستجابة الحتياجات النازحين السوريين والالجئين العراقيين.

 

طفل  135،555تطعيم حوالي 

ضد شلل األطفال والحصبة 

 والنكاف والحصبة األلمانية
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 0700طفل في عام  00,777الطبية المتنقلة التي تدعمها اليونيسف تصل إلى  الفرق

محافظة والمركز الثابت في دمشق  32، قدمت الفرق الصحية المتنقلة التي تدعمها اليونيسف في 2531منذ بداية عام 

وتدعم اليونيسف أيضاً طفل. وقد ركزت المساعدات على األطفال الذين نزحوا داخلياً.  00،555مساعدات إلى حوالي 

مستفيد، من بينهم األطفال النازحين والنساء المرضعات والحوامل من أجل منع  51،555إيصال منتجات التغذية إلى 

 اإلصابة بسوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة.

 األطفال يحصلون على دروس تعويضية والدعم النفسي واالجتماعي

 طفل 00,777ألكثر من اليونيسف توفر دروساً تعويضية 
محافظات سورية. ويجري حالياً توفير دروس  1نادياً مدرسياً يعمل في  118بحلول نهاية أبريل/نيسان، كان هناك 

تعويضية وأنشطة ترفيهية بدعم من اليونيسف في درعا وريف دمشق والالذقية وطرطوس وحماة وحمص والقنيطرة 

 طفل. 66،555شطة حوالي ودمشق ودير الزور. ويستفيد من هذه األن

 طفل على خدمات الدعم النفسي واالجتماعي من اليونيسف وشركائها. 55،555وفي الوقت نفسه، حصل حوالي 

 مليون الجئ سوري 020أكثر من 

  0700في الربع األول من عام  007,777عدد الالجئين يرتفع بنحو 
شخص في  605،555جاورة وشمال أفريقيا بما يقرب من ارتفع عدد الالجئين الفارين من سوريا إلى الدول الم

. يشكل الالجئون السوريون اآلن أكثر من عشرة بالمائة من السكان في لبنان. 2531األشهر األربعة األولى من عام 

خلية بالمائة نتيجة لتدفق الالجئين. وتواجه البلدان المضيفة أيضاً تحديات دا 8وفي األردن، ازداد عدد السكان بنسبة 

 تشمل التدهور االقتصادي والتضخم والبطالة.

 الالجئون المسجلون و/أو الذين تلقوا مساعدة وينتظرون التسجيل

2531أبريل/نيسان  22اعتباراً من   

 الدولة

 مصر 82،512

 العراق 352،110

 األردن 556،105

 لبنان 500،880

 تركيا 125،005

 شمال أفريقيا 35،502

 اجمالي 0,000,000

. للحصول على إحصاءات محدثة ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة 2531مايو/أيار  8، حتى السامية لشؤون الالجئينالمصدر: المفوضية 

http://data.unhcr.org/syrian refugees. تستند األرقام الواردة أعاله إلى األعداد المسجلة في كل دولة و / أو أولئك الذين الموقع التالي: 

 سوري إلى بلدان أوروبية مختلفة. 26،555تلقوا مساعدة وينتظرون التسجيل. وباإلضافة إلى األرقام المذكورة أعاله، فر نحو 

 ى المأوىيواجه الالجئون في المناطق الحضرية ارتفاع النفقات والمنافسة عل

بالمائة( خارج المخيمات في المناطق الحضرية. وقد أصبح تحمل القيمة  08يعيش غالبية الالجئين السوريين )

اإليجارية مصدر قلق متزايد للكثيرين بسبب تصاعد االكتظاظ والمنافسة على المأوى. وباإلضافة إلى تكاليف اإليجار 

بين اإليرادات والنفقات، ومحدودية فرص العمل، واستنفاد المدخرات المرتفعة، يعاني الالجئون من فجوات كبيرة 

وارتفاع مستويات الديون. وفي الوقت نفسه، فإن أسعار السلع الضرورية، مثل الغذاء والوقود، آخذة في االرتفاع في 

والعراق. وهناك  مخيماً لالجئين في تركيا واألردن 21سوري في  105،555العديد من البلدان المضيفة. يقيم حوالي 

 مخيمات أخرى قيد اإلنشاء: أربعة في تركيا وواحد في كل من األردن والعراق. 8

 خطة االستجابة اإلقليمية تخضع للمراجعة
تعكف وكاالت األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني والحكومات المضيفة حالياً على تنقيح خطة االستجابة 

مايو/أيار  26(. وسيتم إطالق نداء جديد يوم RRP0) 2531لتمتد إلى ديسمبر/كانون األول  اإلقليمية لألزمة السورية

مليون الجئ  3.5أكثر من 

سوري يقيمون في الدول 

 المجاورة وشمال أفريقيا
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ليعكس األعداد المتزايدة من الالجئين الفارين من سوريا واحتياجاتهم المستمرة، فضالً عن دعم أكبر للحكومات 

 والمجتمعات المضيفة.

 

 ال يزال النقص في التمويل يفرض قيوداً على االستجابة

 نقص التمويل يعوق تقديم المساعدة في العديد من القطاعات  
ال يزال النقص في التمويل يعرقل التسليم الفعال للمساعدة اإلنسانية في الوقت المناسب. ويتطلب تنفيذ خطة االستجابة 

في سوريا.  مليون دوالر أمريكي لتلبية احتياجات السكان 081( ما مجموعه SHARPاإلنسانية لألزمة السورية )

بالمائة. كما أن التمويل المخصص لمختلف القطاعات  83مايو/أيار، كانت نسبة تمويل هذه الخطة ال تتعدى  8وحتى 

في إطار خطة االستجابة متفاوت. وهناك نقص كبير في تمويل بعض القطاعات، مثل المياه والصرف الصحي )نسبة 

بالمائة(، والمواد غير الغذائية والمأوى )نسبة التمويل  1لتمويل الحالية بالمائة(، والتعليم )نسبة ا 1التمويل الحالية 

 بالمائة(. 15الحالية 

 

 ( في سورياERFصندوق مواجهة الطوارئ ) زيادة مطردة في مخصصات
مشروعاً في سوريا واألردن  86مليون دوالر لـ  25خصص صندوق مواجهة الطوارئ في سوريا ما يقرب من 

مشروعاً مقترحاً في مراحل مختلفة من عملية المراجعة  21مايو/أيار. ويوجد حالياً  8ولبنان والعراق حتى 

مليون دوالر أمريكي. وبعد الموافقة على هذه المشروعات، من المتوقع أن يرتفع  1والتصديق، تبلغ قيمتها مجتمعة 

مليون دوالر امريكي. ومن المتوقع زيادة مخصصات تمويل صندوق  21ن إجمالي المخصصات إلى ما يقرب م

مواجهة الطوارئ في األسابيع المقبلة نتيجة لورود مقترحات في األونة األخيرة من مجموعات العمل القطاعية في 

 األردن، فضالً عن مقترحات بتنفيذ مشروعات إضافية في سوريا ولبنان والعراق.
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 www.unocha.org/crisis/syria |www.reliefweb.intنشرات أخبار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة على موقع 

قطاعات المياه والصرف 

ص الصحي والتعليم تعاني من نق

 .حاد في التمويل


