
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

 
  عدد القتلى في ارتفاع مستمر واالحتياجات اإلنسانية تستمر في الزيادة

 
ال يزال الصراع في سوريا يتسبب في دمار ومعاناة بشرية ال حد لهما. ويتعرض اآلهالي الذين يعيشون في 

القتلى املدنيني. وقد أعلن مكتب املفوضية السامية املدن والبلدات والقرى لعنف ال يتوقف وزيادة في عدد 
شخص منذ اندالع األزمة في  ٦٠،٠٠٠لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 

. ووفقا آلخر حتديث عن اجلمهورية العربية السورية من قبل جلنة التحقيق التابعة لس ٢٠١١آذار/مارس 
تهجير مدن وقرى بأكملها في محافظات الالذقية وإدلب وحماة ودرعا من سكانها.  حقوق اإلنسان، فقد مت 

 .ودمرت أحياء في جنوب وشرق دمشق ودير الزور وحلب، كما دمر وسط مدينة حمص
 

وتتفاقم محنة السكان احملاصرين في أعمال العنف نتيجة لنقص الطعام واملاء والوقود. وتشهد حلب، 
في البالد، انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. والوصول إلى الرعاية الطبية مثلها مثل أي مكان آخر 

محدود للغاية. وقد مت قصف دار الشفاء، وهو مستشفى الطوارىء الرئيسي في حلب، عدة مرات وأصبح اآلن 
يات مدمرا بالكامل. وبالنسبة للكثير من اآلهالي، فإن انعدام األمن مينعهم من الوصول إلى الضرور

 .األساسية
واألطفال معرضون للمخاطر بصفة خاصة. ووفقا لدراسة أجراها باحثون من تركيا والواليات املتحدة 

والنرويج، فقد تعرض ما ال يقل عن ثالثة من أصل أربعة أطفال تستضيفهم إحدى مخيمات الالجئني في 
ين جرى مقابلتهم في ايم عالمات تركيا إلى فقدان أحد أفراد األسرة.  وتظهر على غالبية األطفال الذ

 . اإلجهاد والصدمة
 

 مليار دوالر أمريكي ملساعدة السوريني ١٫٥الشركاء في اال اإلنساني يسعون إلى تلقي 

 
ماليني شخص في مختلف أنحاء البالد بحاجة إلى مساعدات  ٤ووفقا لتقديرات األمم املتحدة، فإن هناك 

مليون شخص أجبروا على الفرار بسبب  ٢وضع في التدهور. ويشمل هذا إنسانية عاجلة، بينما يستمر ال
الجئ فلسطيني، وعدد أكبر من  ١٥٠٬٠٠٠القتال املتواصل، مبا في ذلك من اليرموك، والتي هي موطن حلوالي 

الجئ فلسطيني من املسجلني في سوريا هم بحاجة  ٥٠٠٬٠٠٠من  ٤٠٠٬٠٠٠السوريني. وتقدر األونروا اآلن أن 
 .املساعدات في مختلف أنحاء البالدإلى 

 
ويواصل السوريون الفارون السعى وراء مأوى عبر احلدود إلى الدول ااورة. وقد بلغ العدد اإلجمالي لالجئني 

  .شخص تقريبا ٦٠٠٬٠٠٠املسجلني  أو الذين قدمت لهم املساعدة في مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا 
 

نقذة للحياة في حاالت الطوارئ داخل سوريا ولالجئني في الدول ااورة، تسعى وبهدف توفير املساعدات امل
على مدى اإلنسانية مليار دوالر أمريكي لالستجابات  ١٫٥وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية والشركاء الى تلقي 

 األشهر الستة املقبلة.
 
 
 
 

 النشرة اإلنسانية

 ٢٠١٣كانون الثاني/يناير  ٧ – ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٢٥العدد السادس عشر / 

 في هذا العدد 
مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق  -٢ صفحة

اإلنسان يسلط الضوء على ارتفاع عدد القتلى  في سوريا 
 تأثر الالجئني الفلسطينيني على نحو متزايد - ٣ صفحة
 األطفال يعانون أثر الصراع - ٣صفحة 
 النازحون، املتضررون يتلقون مساعدات حيوية -٤صفحة 
مليار دوالر أمريكي ملساعدة  ١٫٥نداءات لتلقي  -٧صفحة 

 السوريني
 

 الصورة: األونروا

ة رئيسي ل ا وين  لعنا  ا

شخص لقوا  ٦٠٬٠٠٠أكثر من  •

حتفهم في سوريا منذ 

 .٢٠١١مارس/اذار 

ماليني شخص في حاجة  ٤ •

إلى املساعدات داخل سوريا، 

الجئ  ٤٠٠٬٠٠٠مبا في ذلك 

 فلسطيني

 ٦٠٠٬٠٠٠تسجيل ما يقرب من  •

سوري كاالجئني في الدول 

 ااورة وشمال أفريقيا.

تتطلب االستجابات  •

اإلنسانية على مدى األشهر 

 ١٫٥الستة املقبلة متويال قدره  

 مليار دوالر أمريكي

 

 أرقام 

مليون  ٢٢السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

 
  ١٤احملافظات  -
 مليون ٤عدد املتضررين  -
 
 مليون ٢ عدد النازحني داخلياً -
 
عدد الالجئني في العراق واألردن -

  ٥٩٧٬٢٤٠ وتركيا ومصر ولبنان
 

  التمويل (بالدوالر األمريكي)
 
مليون  ٥١٩طلبت األمم املتحدة  •

دوالر لتنفيذ أنشطة داخل 

 –سوريا (كانون الثاني/يناير 

 )٢٠١٣حزيران/يونيو 

مليار دوالر في  ١مطلوب مبلغ  •

إطار خطة االستجابة 

 اإلقليمية ألزمة الالجئني لعام 

 –(كانون الثاني/يناير  ٢٠١٣

 )حزيران/يونيو
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اإلنسان يسلط الضوء على حتليل بيانات مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق 
 ارتفاع عدد القتلى في سوريا

 
 شخص لقوا حتفهم منذ اندالع األزمة ٦٠٬٠٠٠أكثر من 

 
يشير حتليل البيانات الذي أجراه مكتب املفوضية 

 ٦٠٬٠٠٠السامية حلقوق اإلنسان إلى مقتل أكثر من 
. ٢٠١١شخص منذ بداية األزمة في منتصف آذار/مارس 

مصادر مختلفة، حدد احملللون واستنادا إلى سبعة 
آذار/مارس  ١٥شخصا قتلوا خالل الفترة من  ٥٩٬٦٤٨

. ومشددا على ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠حتى  ٢٠١١
أن الدراسة لم حتدد أرقام قاطعة للقتلى، يقول مفوض 

األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، نافي بيالي، أن 
 قا.الرقم أعلى مما كان متوقعا وصادما ح

ووفقا للبيانات، فإن هناك زيادة مطردة في عدد الوفيات. 
شخصا في الشهر في  ١٬٠٠٠وفي حني قتل حوالي 

شخص حتفهم  ٥٬٠٠٠، لقى أكثر من ٢٠١١صيف عام 
. ووفقا ملا مت ٢٠١٢شهريا منذ متوز/يوليو في املتوسط 

توثيقه، فإن معظم الضحايا من الذكور بنسبة حوالي 
٧٦ .% 

 
املطلقة، شهدت محافظات حمص وريف باألرقام 

دمشق وإدلب وحلب ودرعا وحماة العدد األكبر من 
شخصا في  ١٢٬٠٠٠الوفيات. وقتل حتى اآلن أكثر من 

حالة وفاة في ريف دمشق. وهذا يتوافق مع مستوى القتال  ١١٬٠٠٠حمص، في حني مت تسجيل ما يقرب من 
 لكثافة السكانية العالية.في هذه املناطق، خاصة في املراكز احلضرية ذات ا

 
شخص آخر قد يلقوا حتفهم إذا  ١٠٠٬٠٠٠املبعوث املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية يحذر من أن 

 ما طال أمد الصراع
 

تعليقا على هذه النتائج، حذر املبعوث املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية األخضر اإلبراهيمي من 
قتيال آخر إذا ما استمر ملدة عام آخر. ومشبها الوضع  ١٠٠٬٠٠٠ر وأن الصراع قد يحصد أن الوضع يتدهو

املتفاقم مبصير الصومال، أشار اإلبراهيمي إلى أن سوريا قد تواجه التجزئة وخطر فكر أمراء احلروب، بينما 
 .يعاني الناس العاديون ويدفعون الثمن

 
 ايد في أعمال العنفمجتمع الالجئني الفلسطينيني محاصر بشكل متز

 
 الجئ فلسطيني بحاجة إلى املساعدة ٤٠٠٬٠٠٠

 
الجئ فلسطيني في سوريا في التدهور. وتقدر األونروا، وكالة األمم املتحدة  ٥٠٠٬٠٠٠يستمر الوضع بالنسبة ل 

الجئ فلسطني داخل سوريا هم اآلن في حاجة ماسة إلى  ٤٠٠٬٠٠٠لالجئني الفلسطينيني، أن هناك 
شخص آخر توجهوا الى  ١٧٬٠٠٠الجئ فلسطيني الى األردن، في حني أن  ٣٬٠٠٠وقد فر ما يقرب من املساعدة. 

 .األونروا للحصول على املساعدة في لبنان
 

وقد أثر تفاقم العنف في دمشق خالل األسابيع األخيرة بشدة على مجتمع الالجئني الفلسطينيني، حيث أن 
عيش في املدينة. وأجبر القصف واالشتباكات في مخيم اليرموك حوالي ثالثة أرباع اتمع الفلسطيني ي

 ١٥٠٬٠٠٠وحول جنوب مدينة دمشق معظم الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون هناك وعددهم حوالي 
إلى الفرار. وقد أفادت التقارير أن كثيرا منهم فروا إلى أجزاء أخرى من دمشق وريف دمشق، في حني أن آخرين 

 إلى حمص ولبنان.تركوا املدينة 
 



 ٣ | سوريا - النشرة اإلنسانية 

 

 

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

وقد ترك الصراع في محيط مخيم السبينة في 
يعانون للحصول  ٢٤٬٠٠٠ضواحي دمشق سكانه ال 

على السلع األساسية مثل اخلبز واملاء. كما تضررت 
 ٣٠٬٠٠٠الجئ)، واحلسينية ( ٢٠٬٠٠٠مخيمات جرمانا (

الجئ)  بشدة من جراء ٢٤٬٠٠٠الجئ) وقبر الست (
 القتال.

 
الالجئون الفلسطينيون في جنوب البالد، كما تأثر 

حيث أصبح حاليا معظم سكان مخيم درعا البالغ 
من النازحني. ولم تعد معظم مرافق  ٢٨٬٠٠٠عددهم 

األونروا في املنطقة قابلة للتشغيل. وتتأثر على نحو 
الجئ) وعني التل  ٢١٬٠٠٠متزايد مخيمات النيرب (

ت عنيفة الجئ) خارج حلب، مع وقوع اشتباكا٦٬٠٠٠(
 في مخيم عني التل.

 
 

  األطفال السوريني يعانون من اكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة
 

 دراسة حتذر من أن األطفال هم الضحايا اخلفيني للصراع
 

أبرزت دراسة دولية تأثير الصراع على األطفال. وقام باحثون من 
جامعة بهجيشهر في اسطنبول وجامعة نيويورك واملعهد 

للصحة العامة بإجراء مقابالت والتحدث مع أكثر النرويجي 
من ثالثمائة طفل في مخيم غازي عنتاب لالجئني في تركيا 

في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وترواحت أعمار األطفال ما بني 
عاما. وقد قدم  ١٣و  ١٠سنة، ولكن أغلبهم ما بني  ١٨و  ٩

معظم األطفال من دمشق وحلب ومعظمهم عاشوا في 
م ألكثر من ستة أشهر. وكان يقيم في ايم حوالي اي

 الجئ سوري في وقت املقابالت. ٨٬٤٠٠
 

وكشفت الدراسة أن الغالبية منهم ظهرت عليهم عالمات 
التوتر والصدمات النفسية. وكان ثالثة من أصل أربعة أطفال 

قد عاشوا جتربة وفاة أحد أفراد األسرة املباشرة واثنان من كل ثالثة كانوا قد عاشوا أوضاعا مخيفة ومروعة. 
األطفال املشاركني أنهم مروا بخمسة أو أكثر من أحد عشر حدث سلبي مرتبط باحلروب % من  ٤٤وأفاد نحو 

والكوارث، حسب ما حدده الباحثون. ووفقا للباحثني، فإن نصف األطفال على األرجح من الذين شاركوا في 
العديد املقابالت يعانون من االكتئاب وواحد من كل ثالثة لديه أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. وأعرب 

 .منهم عن مخاوفهم بشأن مصير أقاربهم في سوريا وهم يعانون من صعوبة الشعور باألمان
 

وأكد الباحثون املشاركون في الدراسة على احلاجة امللحة لتلبية احتياجات األطفال في ايمات، وتسليط 
طفال الذين هم في وضع الضوء على أهمية تنفيذ التدابير لدعم اآلباء واألمهات في جهودهما لرعاية األ

يعانون فيه من اخلسارة واحلزن واالضطراب النفسي. وتساعد مثل هذه االستجابات األطفال على التكيف مع 
التحديات الصعبة للغاية التي يواجهونها وقد متنع مشاكل الصحة النفسية من الظهور الحقا في 

 حياتهم.
 
 
 
 
 
 
 

األمني العام بان  -مصدر الصورة األمم املتحدة/مارك جارتن 
كي مون يتحدث مع امرأة تبدو عليها عالمات احلزن 

والكرب خالل زيارته يم لالجئني السوريني في منطقة 
 بالقرب من احلدود مع سوريا) اصالحية، جنوب تركيا
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 محنة املزارعني ء علىالتقييم اخلاص باألمن الغذائي يسلط الضو
 

 سبل املعيشة في خطر واإلنتاج الزراعي يواصل تدهوره
 

شهدت أوضاع اإلنتاج الزراعي في سوريا تدهورا شديدا من جراء األزمة احلالية. ووفقا للنتائج األولية لتقييم 
الزراعي حول مستويات مشترك ملنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي ووزارة الزراعة واإلصالح 

% من املزارعني من الذين مت تتبع أوضاعهم من حصاد احملاصيل الشتوية التي  ٥األمن الغذائي، متكن فقط 
% من املزارعني عجزهم التام عن حصاد ٢٠تنضج بشكل كامل في أوائل الصيف (القمح والشعير). وذكر 

وتة من احلصاد. ومن بني األسباب الرئيسية املذكورة % املتبقني، فقد ذكروا درجات متفا٧٥محاصيلهم. أما ال 
 .لشرح احلصاد احملدود: انعدام األمن والقيود املتعلقة بالوصول والعائدات احملدودة

 
% من الرعاة أن احليوانات الصغيرة والكبيرة من اترات والدواجن قد ٥٥وفي مناقشات مركزة  جماعية، ذكر 
بالعام السابق. وقد مت التركيز على ارتفاع أسعار العلف احليواني، وقلة  انخفض عددها بشكل كبير مقارنة

توافر العلف احليواني والصعوبات في تسويق الثروة واملنتجات احليوانية كعوامل رئيسية تدفع الرعاة لبيع 
مال حيواناتهم أقل من أسعار السوق. ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة، فمع ما تشكله املاشية من رأس 

نقدي لكسب الرزق، فإن انخفاض حجم القطيع من املتوقع أن يغير الوضع االجتماعي واالقتصادي لهذه 
 اموعة ويتركهم عرضة للفقر.

 
الشركاء في اال اإلنساني يقدمون املساعدات احليوية لألشخاص النازحني داخليا 

 واألشخاص املعرضني للضرر
 

 مليون شخص من خالل املساعدات الغذائية ١٫٥استهداف يواصل برنامج األغذية العاملي 
 

كانون االول/ديسمبر. وعطل انعدام األمن بشكل عام  ١٠بدأ توزيع املواد الغذائية لدورة ديسمبر في 
والهجمات التي تشنها اجلماعات املسلحة غير املعروفة وإغالق الطرق ونقص الوقود وإحجام سائقي 

مناطق معينة إرسال املساعدات خالل الفترة املشمولة بالنشرة. ومع ذلك، فقد الشاحنات عن الذهاب إلى 
مستفيد في  ٦٠٠٬٠٠٠تغلب برنامج األغذية العاملي على هذه التحديات ومت ارسال مساعدات لتغطية حوالي 

يبلغ  % من السكان املستهدفني والذين ٤٠األسبوع األول من كانون الثاني/يناير. وميثل هذا العدد حوالي 
سعرة  ١٬٠٠٠مليون شخص. وبسبب نقص التمويل، توفر السلة الغذائية احلالية ما يقرب من  ١٫٥عددهم 

لترات من الزيت  ٥كجم من البرغل و  ٣كجم من األرز، و  ١٢حرارية للشخص الواحد في اليوم وتشمل 
كجم من املكرونة  ٤علبة، وكجم من البقول ال ١كجم من البقول اففة،  ٤كجم من السكر، و  ٣النباتي و 

 .كجم من معجون الطماطم ٠٫٤و 
 

 .طفل في حمص وطرطوس ١٣٬١٥٠وقد سلمت اليونيسيف بسكويت عالي الطاقة لتغطية 
 

 شخص ١٥٠٬٠٠٠توفير املواد األساسية حلوالي 
 

بل من ق -من السوريني والالجئني الفلسطينيني  -قدمت املساعدات لألشخاص الذين نزحوا من اليرموك 
األونروا والشركاء في اال اإلنساني، مبا في ذلك اليونيسيف واملفوضية السامية لشؤون الالجئني وصندوق 

 األمم املتحدة للسكان، والهالل األحمر العربي السوري، والهيئة العامة لالجئني الفلسطينيني العرب 
(GAPAR) -  ا في ذلك الغذاء واملالبس لألطفال شخص مساعدات من اليونيسيف، مب ٧٨٬٠٠٠. وتلقى أكثر من

 ٢٠٬٠٠٠ومستلزمات السالمة الصحية ومعدات اإلسعافات األولية وأفران كهربائية. وتلقى ما يقرب من 
 ٦٬٠٠٠شخص تضرروا من أعمال العنف في اليرموك مواد غير غذائية من املفوضية. ومت استضافة حوالي 

ومركز تدريب دمشق. وأنشأت الوكالة أيضا ستة مراكز صحية   مدارس تابعة لألونروا ٨نازح من اليرموك في 
 .في املدارس تأوي النازحني نظرا لتعذر الوصول للمراكز الصحية في ايم بسبب العنف

 
وفي حني ركزت املساعدات في حاالت الطوارئ على جهود اإلغاثة ألولئك النازحني من اليرموك، قدمت 

نازح في حمص وحماه واحلسكة والرقة وحلب. وتستضيف  ٢٥٬٠٠٠الي املفوضية أيضا املساعدات إلى حو
هذه احملافظات تركيزات عالية من النازحني. وقدمت اليونيسف أطقم من مستلزمات السالمة الصحية إلى 

مستفيد في حمص  ٢٣٬٠٠٠الشركاء من املنظمات غير احلكومية احمللية لتغطية ما مجموعه حوالي 
). وكجزء من اجلهود املبذولة لفصل الشتاء، شملت املساعدات املالبس الشتوية ل ٥٬٥٩٨) واحلسكة (١٧٬٢٥٠(

 من األطفال النازحني  في احلسكة. ٣٬٠٠٠
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 املعونات النقدية تساعد اآلالف من النازحني وأسر الالجئني الفلسطنيني
 

املساعدات النقدية للنازحني في كانون األول/ديسمبر، بدأت املفوضية السامية لشؤون الالجئني تقدمي  ١٦في 
دمشق. وقد سبق وأن مت توزيع هذه املساعدات النقدية في ريف دمشق (النبك) واحلسكة. وحتى اآلن، تلقى ما 

 .شخص املساعدة ٧٣٬٠٠٠أسرة مستفيدة، أو حوالي  ١٤٬٦٠٥مجموعه 
اعدات النقدية الطارئة إلى ما ماليني دوالر أمريكي من املس ٥وخالل الشهر املاضي، صرفت األونروا أكثر من 

 .الجىء فسطيني في دمشق ٩٤٬٠٠٠مجموعه 
 

 نازح ١٤٬٠٠٠املرحلة األولى من إعادة تأهيل املأوى يستفيد منها 
 

بالشراكة مع وزارة اإلدارة احمللية، وبرمييير ايرجونس، وسيكور ايسالمك فرنسا، واألمانة السورية، واجلمعية 
، بدأت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إعادة تأهيل أماكن اإليواء في دمشق السورية للتنمية االجتماعية

وريف دمشق واحلسكة. ومن بني عدة مئات املالجئ في مختلف أنحاء البالد تستضيف النازحني داخليا وحتتاج 
ملتوسط مأوى العادة التأهيل الفوري، ويستضيف كل منهم في ا ٤٠إلى إعادة تأهيل، مت حتديد ما مجموعه 

 شخص على األقل من العدد األولي احملدد إلعادة التأهيل.  ١٤٬٠٠٠نازح. ومن املتوقع أن يستفيد  ٣٥٠نحو 
 

 االستجابات اإلنسانية لصندوق األمم املتحدة للسكان تدعم املرأة في سبع محافظات
 

واللوازم الطبية لدعم خدمات شملت استجابة صندوق األمم املتحدة للسكان لألزمة في اليرموك األدوات 
نازح قسائم الصحة  ٣٬٠٠٠امرأة حامل. وباإلضافة إلى ذلك، تلقى  ١٬٨٠٠الوالدة الطبيعية والتوليد حلوالي 

اإلجنابية التي تؤهلهم للحصول على خدمات مجانا. وفي حني تعطلت بشدة اخلدمات الصحية املنتظمة في 
نفذين فريقني متنقلني لتوفير خدمات الرعاية التوليدية الطارئة املنطقة، نشر الصندوق من خالل شركائه امل

 .شخصا في اليوم الواحد ٦٠وخدمات اإلسعافات األولية النفسية، ويقوم كل فريق على حدة  مبساعدة نحو 
 

في مناطق أخرى من البالد، قدم الصندوق الرعاية التوليدية الطارئة واخلدمات النفسية واالجتماعية التي 
شخص  ٢٠٬٠٠٠من النساء. مت تسليم أطقم من مستلزمات السالمة الصحية التي تغطي  ٨٬٥٠٠ تغطي

إلى احلسكة ودمشق وريف دمشق. وقدمت املعدات الطبية واألدوات الالزمة لوزارة الصحة لدعم خدمات 
، امرأة في دمشق، وريف دمشق، وحلب ١٨٠٬٠٠٠الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة بهدف مساعدة حوالي 

 .وإدلب، وحمص والرقة
 

شخص في  ١٠٬٠٠٠كما قدمت اليونيسف مستلزمات التوليد واللوازم الصحية حلاالت الطوارئ لتغطية 
 احلسكة خالل الفترة املشمولة بالنشرة.

 
شخص من خالل االستجابة اإلنسانية التي تستهدف املزارعني  ١٦٬٤٥٠منظمة األغذية والزراعة تصل إلى 

 نوالرعاة املتضرري
 

من املزارعني واألسر الرعوية املعرضني للضرر،  ٢٠٬٧٠٠يستهدف برنامج الطوارىء ملنظمة األغذية والزراعة 
 ٨٬٠٠٠أفراد). وحتى اآلن، وصلت املنظمة الى  ٨مستفيد (أسرة مكونة من  ١٦٥٬٠٠٠وهو ما يبلغ مجموعه 

 ٤٬٤٥٠تقدمي املساعدات لعدد آخر يبلغ شخص من خالل حزم األعالف احليوانية ألسر الرعاة الفقيرة. وقد مت 
شخص من حزم الدواجن التي  ٤٬٠٠٠شخص من خالل توفير املدخالت الزراعية لصغار املزارعني، كما استفاد 

 .تستهدف األسر الزراعية الفقيرة أو األسر شبه احلضرية املعرضة للضرر
 

 تدفقات الالجئني مستمرة بال هوادة
 

 شخص ٦٠٠٬٠٠٠مصر والبلدان ااورة يقترب من إجمالي عدد الالجئني في 
 

يواصل السوريون الفرار من العنف وانعدام األمن، ويسعون للجوء إلى مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا. 
شخص تقريبا. واالجتاهات احلالية تشير إلى  ٦٠٠٬٠٠٠وخالل األسبوع احلالي، اقترب إجمالي عدد الالجئني من 

الت في مصر وارتفاع عدد الالجئني في املناطق احلضرية في األردن. وفي العراق، تأثر تدفق زيادة في التسجي
الالجئني بدرجات احلرارة املنخفضة وهطول أمطار غزيرة في الشمال والشمال الشرقي. وفي لبنان، سجلت 

ثاني/يناير. وقد زاد الجئ في األسبوع األول من كانون ال ٥٬٠٠٠املفوضية السامية لشؤون الالجئني أكثر من 
 شخص منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر املاضي. ٢٥٬٠٠٠عدد الالجئني في تركيا بنحو 
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العدد التقديري لالجئني بحلول يونيو/حزيران  عدد الالجئني املسجلني و/أو الذين يتلقون مساعدة الدولة

٢٠١٣ 
 ٣٠٬٠٠٠ ١٣٬١٠٩ مصر
 ٩٠٬٠٠٠ ٦٨٬٦٤٥ العراق
 ٣٠٠٬٠٠٠ ١٧٣٬٦٨٠ األردن
 ٣٠٠٫٠٠٠ ١٨٥٬٨٤١ لبنان
 ٣٨٠٬٠٠٠ *١٥٠٬٩٠٦ تركيا

شمال 
 أفريقيا

 غير قابل للتطبيق ٥٬٠٥٩

 ١٬١٠٠٬٠٠٠ ٥٩٧٬٢٤٠ اموع
. تستند أعداد الالجئني إلى تقديرات وبالتالي قد  ٢٠١٣كانون الثاني/يناير  ٦املصدر: املفوضية السامية لشؤون الالجئني اعتباراً من 

 تتغير.
 الرقم املقدم من قبل احلكومة التركية.* 

 مواطن سوري فروا الي مختلف البلدان األوروبية ٢٥٬٠٠٠وباإلضافة الي األرقام املبينة أعاله، هناك أكثر من 
 

 اجلهود الرامية إلى تعزيز قدرات ايمات تتواصل في العراق
 

% من الالجئني ٧٥العراق. ويقيم حوالي الجئ مسجل أو ينتظر التسجيل في  ٦٨٬٠٠٠هناك حاليا أكثر من 
الجئ في مخيم الدوميز والذي يعد أكبر مخيم في  ٣٠٬٠٠٠في املنطقة الكردية الشمالية. وهناك أكثر من 

العراق. وتتواصل اجلهود الرامية إلى تعزيز القدرات مبخيم الدوميز، وكذلك  مبخيمي القائم. وفي الوقت 
 .مغلقا، باستثناء فتحه للحاالت الطارئةنفسه، يظل معبر القائم احلدودي 

 
 الزعتري باألردن  ظروف شتاء قاسية يشهدها مخيم

 
شخص. وفي الوقت  ١٧٤٬٠٠٠في األردن، يقترب عدد الالجئني املسجلني أو من لديه موعد للتسجيل من 

النخفاض لتصل الزعترى. وتستمر درجات احلرارة بايم في ا  شخص تقريبا في مخيم ٥٠٬٠٠٠احلالي، يعيش 
لدرجة التجمد مع توقعات بتساقط الثلوج في االيام املقبلة. وجاري بذل جهود االستعداد لفصل الشتاء من 

 .خالل توفير مواقد للتدفئة والبطانيات واخليام وتعزيز لبنود شتوية أخرى للسكان
ويواصل الالجئون في املناطق احلضرية، الذين يشهد عددهم ارتفاعا مستمر، تلقي املساعدة، مبا في ذلك 

خارج مخيم الزعتري الذين يقيمون  املواد الغذائية، والنقدية وبنود الشتاء. ويقترب عدد السوريني املسجلني 
الجئ  ٥٠٬٠٠٠شخص. وهناك تقريبا  ٧٣٬٠٠٠في املناطق احلضرية، أو سايبر سيتي أو متنزه امللك عبد اهللا من 

 .سوري في انتظار التسجيل
 

 الجئ سوري الى لبنان ١٨٥٬٠٠٠عبور أكثر من 
 

في انتظار تسجيلهم. وتواصل  ٥٠٬٠٠٠الجئ سوري في لبنان، منهم حوالي  ١٨٥٬٠٠٠هناك اآلن أكثر من 
صل غالبية الالجئني من حمص الجئ يوميا. وي ١٥٠٠املفوضية السامية لشؤون الالجئني تسجيل حوالي

كانون الثاني/يناير، وافقت احلكومة على خطة استجابة لتوافد الالجئني. ولدى  ٣وإدلب ودمشق وحلب. في 
 .املوافقة على اخلطة، حث وزير الرعاية االجتماعية الدول العربية وغيرها دعم اجلهود اللبنانية

السوريني في املدارس اللبنانية. ومع ذلك، هناك عدد من طفل من أسر الالجئني  ١٠٬٠٠٠ومت احلاق حوالي 
 .املدارس تدرس املناهج الدراسية السورية ولكنها تواجه نقصا شديد في التمويل كما أنها معرضة لإلغالق

وفي شمال لبنان ووادي البقاع، بدأت املفوضية ومنظمة إنقاذ الطفولة (سيف ذي تشيلدرن) في توزيع 
مدرسة. وتوصلت اليونيسيف مؤخرا إلى اتفاق مع خمسة شركاء يتم مبوجبه  ٢٠٠قسائم للوقود على 

 .طفل ٢٢٬٠٠٠توفير مساعدات فصل الشتاء في وادي البقاع، وقد استفاد منها أكثر من 
 

 شخص يفوق القدرات في تركيا ١٥٠٬٠٠٠وصول إجمالي عدد الالجئني الى 
 

شخص  ٢٥٬٠٠٠شخص. وازداد عدد الالجئني بحوالي  ١٥٠٬٠٠٠بلغ العدد اإلجمالي لالجئني في تركيا أكثر من 
في البالد الى أقصى قدراتها أو فاقتها. ومن  ١٤منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وقد وصلت كافة ايمات ال 

كانون الثاني/يناير، موقعا جديدا في نيزيب لديه القدرة على استضافة ما يصل إلى  ١١اطط أن يفتتح في 
مواطن سوري كالجئني ولكنهم  ١٧٬٠٠٠خص. وفي محافظة سانليورفا، مت تسجيل أكثر من ش ٥٬٠٠٠

 يقيمون مع األقارب خارج ايم بناءا على إذن من مسؤولي ايم.
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مليار دوالر  ١٫٥تتطلب متويال قدره  ٢٠١٣النداءات اإلنسانية وتلك اخلاصة بالالجئني لعام 
 أمريكي 

 
ماليني شخص في  ٤مليون دوالر أمريكي ملساعدة  ٥١٩اإلنسانية تتطلب خطة االستجابة للمساعدات 

 سوريا
 

تتطلب خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا والتي متتد من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 
يا مشروعا في عشرة قطاعات على مستوى كافة محافظات سور ٦١مليون دوالر أمريكي لتمويل  ٥١٩  ٢٠١٣

ماليني  ٤. ومبوجب اخلطة، ستقدم وكاالت األمم املتحدة والشركاء في اال اإلنساني املساعدات ل ١٤ال 
شخص، مع التركيز في املقام األول على املساعدات املنقذة لألرواح واملساعدات الطارئة في قطاعات الغذاء 

 حاح.والصحة واملأوى واملواد غير الغذائية االساسية واملياه واالص

 
 

 ٣١وفي العام املاضي، ترك النداء اإلنساني ألنشطة االستجابة داخل سوريا دون أن يتم الوفاء به. وبحلول 
مليون دوالر أمريكي  ٣٤٨مليون دوالر أمريكي من مبلغ ال  ١٩١، كان قد ورد فقط ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر 

ذا النقص في التمويل أثر على قدرة األمم املتحدة % من االحتياجات الكلية. ومثل ه ٥٥املطلوب، وهو ما ميثل 
والشركاء في اال االنساني على االستجابة، وخاصة في قطاعات تعاني من نقص التمويل البالغ مثل املياه 

 .%)٤٣%)، والصحة (مت التمويل بنسبة ٩%)، والتعليم (مت التمويل بنسبة١٥واالصحاح (مت التمويل بنسبة 
 

 مليون سوري ١٫١مليار دوالر أمريكي لدعم  ١اإلقليمية ألزمة الالجئني تسعى لتلقي خطة االستجابة 
 

مليار دوالر  ١حزيران/يونيو)  –(كانون الثاني/يناير  ٢٠١٣تتطلب خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني لعام 
وتركيا. وبينما تركز اخلطة  مليون الجئ سوري في مصر والعراق واألردن ولبنان ١٫١أمريكي لتقدمي الدعم إلى 

على أنشطة االستجابة التي تستهدف السوريني، فإنها تشمل أيضا مشروعات ملساعدة الالجئني وطالبي 
الجئ فلسطيني فروا من سوريا إلى  ٢٠٬٠٠٠اللجوء املتواجدين في سوريا، فضال عن رعايا البلدان الثالثة و 

نقصا في التمويل، مما أعاق قدرتها على  ٢٠١٢جئني في عام لبنان. وواجهت خطة االستجابة االقليمية لال
مليون دوالر أمريكي أو  ٢٤٨مليون دوالر أمريكي املطلوب، تلقت اخلطة  ٤٨٨االستجابة لألزمة. ومن أصل مبلغ 

 % من االحتياجات الشاملة.٦٩نحو 
 
 

 ملزيد من العلومات، رجاء االتصال:
 
 
 

 

 

 :االتصال بللمزيد من املعلومات، يرجى 
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