
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

 

 المدنيين للخطر يعرض المتصاعد العنف
 

 بينما يتواصل العنف 070777يقترب من الـ  للصراع نتيجة التقديري للقتلىالعدد 

 
اطالق ، فضال عن والمعارك باألسلحة النارية العديد من التفجيرات الفترة المشمولة بالتقرير شهدت

في معارك باألسلحة النارية و ووقعت تفجيرات  .دمشقحلب و وخاصة في  - والغارات الجوية الصواريخ
أربعة  وتم إطالق .انالمناطق المركزية المكتظة بالسك على سقوط قذائف الهاونبما في ذلك ، دمشق

 في محافظةمدينة حلب و مدينة في المناطق المأهولة بالسكانعلى  صواريخ باليستية سطح جو على األقل
، مما وحلب بدمشقهذه الهجمات  قتلوا فيطفال  09 وقد ورد أن  نحو .اإلنسان، وفقا لمراقبي حقوق حلب
، المدنيين ضمان حماية إلى جميع األطرافدعا كما  بأشد العبارات هذه الهجمات إلى إدانة اليونيسيفدفع 

 .الصراع من في كل األوقاتوخاصة األطفال، 
 

 تشكل جرائم حرب قد جسيمة لحقوق اإلنسانال االنتهاكات
 

وفي . الفترة المشمولة بالتقرير اإلنسان خالل بإنتهاكات خطيرة لحقوق مرتبطة إضافية ادعاءات ظهرت
 لتقصي الحقائق فيلألمم المتحدة  الدولية المستقلة، نبهت اللجنة شباط/فبراير 81في  الصادر تقريرها

، بما في ذلك حياة اإلنسانيةبال أصبحوا أكثر استهتارا إلى أن جميع األطراف السورية الجمهورية العربية
مسؤولين عن انتهاكات  النزاع في الجانبين وأن كال، العشوائيةإطالق الصواريخ و المناطق المدنية قصف
عن الجرائم التي  العدالةتحقيق  لضمان ضرورة التحرك العاجل وشددت اللجنة على. اإلنسان حقوق

من فيها  للتحقيق الدولية إلى المحكمة الجنائية هذه األعمال يحيل مجلس األمن، وأوصت بأن ارتكبت
 .حرب محتملة كونها جرائم منطلق

 

البنية التحتية التعليم والصحة ومن  تلقي الناس احتياجاتها بشكل متزايد على يؤثر الصراع
 األساسية

 
  والصرف الصحي المنقولة عن طريق المياه يهدد بتفشي األمراض نقص المياه

 
 .عن العمل توقف مضخات المياهإلى  والكهرباء أدى النقص الذي تشهده مختلف أنحاء البالد في الوقود

معالجة مياه  خدمات تتعطلكثيرا ما و، والغسيل للشرب المياه النظيفة يفتقر الناس إلى، ونتيجة لذلك
مستويات  إلى ثلث في سوريا الفرد من المياه نصيب، انخفض ووفقا لليونيسف .والنفايات الصرف الصحي

خطر اإلصابة من  هذا النقص وقد زاد .في اليوم الواحد لترا للفرد 57إلى لترا  57من  – ما قبل األزمة
 18منظمة الصحة العالمية، تم اإلبالغ عن وفقا لو .والصرف الصحي المنقولة عن طريق المياهباألمراض 

 إدلب، ومعظمها في شباط/من شهر فبراير خالل األسبوع الثاني A التهاب الكبد حالة مشتبهة جديدة من
 وهو -داء الليشمانيات  حالة جديدة من 888، تم اإلبالغ عن وباإلضافة إلى ذلك. وحلب ريف دمشقو

. سورية في مختلف أنحاءهذا المرض وينتشر ( حماه بشكل رئيسىحلب وفي ) -الجذام  يشبه مرض جلدي

 النشرة اإلنسانية

 3792آذار /مارس 4 –شباط /فبراير 91العدد العشرون ،  

 في هذا العدد 
 

حياة المدنيين في خطر بسبب العنف المتصاعد  -8 صفحة

 انتشار األمراض وسط نقص المياه - 8 صفحة

جهود االستجابة تتواصل على الرغم من التحديات  - 5صفحة 

مليون  8عدد الالجئين السوريين يقترب من  -7صفحة 

 نسمة

 رومانزي/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:  الصورة

ة يسي رئ ل ا ن  وي ا ن ع ل  ا

  األمم المتحدة والشركاء

يقدمون المساعدات على 

 .الرغم من التحديات األمنية

  مليون سوري  8نحو

يلتمسون المالذ في البلدان 

 .المجاورة وشمال أفريقيا

  تعرض نصف عدد الالجئين

الفلسطينيين في سوريا 

  المحتمل للنزوح

  تمويل نداءات األمم المتحدة

يظل حيويا بالنسبة لتعزيز 

 .االستجابة

 أرقام

مليون  55السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

 
  81المحافظات  -
 مليون 1عدد المتضررين  -
 
 
واألردن عدد الالجئين في العراق -

 ا ولبنان وتركيا وشمال أفريقي
057,775        

 

  (بالدوالر األمريكي)التمويل 

 
  780طلبت األمم المتحدة 

مليون دوالر لتنفيذ أنشطة 

كانون /يناير)داخل سوريا 

 حزيران /يونيو –الثاني 

5987  

 ( %58وتم تمويلها بنسبة  (

  مليار دوالر  8مطلوب مبلغ

في إطار خطة االستجابة 

اإلقليمية ألزمة الالجئين 

 –كانون الثاني /يناير)

   5987حزيران /يونيو

 (%80وتم تمويلها بنسبة )
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بسبب  السكان للمخاطر المتزايدةويتعرض النازحون من . إصابة بالتيفود حاالتاإلبالغ عن  كما تم
 . مياه الشرب غير آمنةكما أصبحت  معالجة المياه بالكلور، وعدم  المعيشة غير الصحية ظروف

 
  تفاقم انعدام األمن الغذائي

 

 بينما تواجه البالداألخيرة  خالل الشهور في سوريا انعدام األمن الغذائي بتفاقم أفاد برنامج األغذية العالمي
 إنتاجمنظمة األغذية والزراعة، انخفض ووفقا ل. اإلنتاج المحليانخفاض و في السلع األساسيةممتدا  نقصا
مليون  7 – 1,7المستويات العادية له التي بلغت ب مقارنة 5985في عام  مليون طن 5إلى  والشعير القمح

. مليار دوالر أمريكي 8.1 بلغت في القطاع الزراعي وقوع اضرار وخسائر مع، قبل األزمة طن سنويا
على إغالق أبوابها  العديد من المحالت التجارية أجبر أن انعدام األمنإلى  ألغذية العالميبرنامج ا وأشار

مما  الطحنالقدرات في مجال   بشكل حاد وبالمثل، تراجعت. تجديد المخزونات قدرتها على حيث أعاق
 وإدلب في الالذقية، وخاصة في مختلف أنحاء البالد والخبز دقيق القمح المعروض منيؤثر على 
 مواصلة تمكن برنامج األغذية العالمي من، األمن بسبب الحركةعلى  القيود وعلى الرغم من. وطرطوس

 اإليواء المؤقت في أماكن الذين يعيشون األشخاص النازحين داخلياكشف عن إن أنشطة الرصد و بعض
 .لغاز الطهي هظةباال واألسعارنقطاع التيار الكهربائي نتيجة ال طعامهم، لطهي يواجهون الصعاب

 

 التعليمية نتيجة تعرض المدارس للدمار واستخدامها كأماكن إيواء الخدماتتضرر 
 

مدرسة في البالد كأماكن لإليواء  55,999من  8,100ووفقا لوزارة التربية والتعليم، يتم حاليا استخدام 
من المدارس في إدلب ٪ 89ويفيد اليونيسيف بأن . مدرسة أخرى للتلف والدمار 5,117بينما تعرضت 
وحمص وحماة ودمشق ( ٪71)، ودرعا (٪71)دمرت أو تستخدم كمأوى، تليها حلب / تعرضت للتلف

بشكل خاص على ذهاب الفتيات  وقد تبين ان الوضع األمني يؤثر (.  ٪55-81)وريف دمشق والقنيطرة 
عليمية لألطفال، والفصول إلى المدارس، وظهرت مخاوف بشأن نوعية التعليم بسبب تقصير الساعات الت

 .الدارسية المكتظة، ونظام الفترتين ونقص المواد التعليمية
 

 حسب تقديرات الحكومة مليار دوالر 99األضرار التي لحقت بالبنية التحتية بلغت 
 

 88في البالد تبلغ  بأن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحكومة السورية، تقدر الصراع بعد عامين من
 الناتج المحليإجمالي  بلغ 5989في عام ، فالبنك الدوليبشكل مرجعي وفقا لما أفاد به و. مليار دوالر

 59بما يقرب من  تكاليف إعادة اإلعمار تقدر الحكومة السورية أن مليار دوالر مما يعني 70,87 لسوريا
تحديا  البنية التحتيةالتي لحقت ب وتشكل األضرار .في البالد اإلقتصادية قبل األزمة من إجمالي الناتج% 

 .للسكان الخدمات األساسية فيما يتعلق بتقديم كبيرا
 

 بحاجة إلى مساعدات عاجلة الجئ فلسطيني 477،777أكثر من 
 

تلبية احتياجاتهم  يعانون من عدم في سوريا الجئ فلسطيني 199،999أكثر من هناك  وتقدر األونروا أن
البالغ  من الالجئين الفلسطينيين نصف عدد السكان وقد يواجه  .مساعدات عاجلةيحتاجون إلى و األساسية
أمرا شاقا للغاية على  وحلب دمشق وأصبح الوصول إلى المخيمات في. خطر النزوح 757,999عددهم 

في  كما أصبحت أربعة مخيمات لالجئين. المناطق المحيطة بهم الصراع الدائر في بسبب نحو متزايد
 أيضا وحلب درعاالمخيمات في المجاور وتشهد  الصراع ارغة من سكانها إلى حد كبير بسببشبه ف دمشق

 الجىء فلسطيني فقط 59,999 ه تبقىأن تقدر األونروا وعلى سبيل المثال،.واسعة النطاق نزوحعمليات 
تدعو األونروا و. الجىء 879,999والذي كان يستضيف في وقت سابق أكثر من  – اليرموك في مخيم

 في حماة األونرواومرافق  إلى مخيمات النازحين غالبية الالجئينوقد توجه . تسهيل الوصول اإلنسانيإلى 
كان  ، شباط/وحتى شهر فبراير .دمشق فيمناطق األكثر أمانا وال ريف درعاالالذقية ووحمص و
تواصل  .في األردن ونروااأل شخص إلى 1,999، في حين لجأ الى لبنان هربوا فلسطيني قد 75,999
المدارس حيث أصاب المراكز الصحية وما يتم إغالق  كثيرا على الرغم من أنه تقديم المساعدات، األونروا

 . الصراع المتواصل بسببالعديد منها الضرر 
 

 مواصلة أنشطة اإلغاثة على الرغم من التحديات الرئيسية
 

 األكثر تضرراالفئات  مساعدة الجهود الرامية إلىيقوض  األمنيةاألوضاع  في التدهور الكبير
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خارج بعثات األمم المتحدة المتجهة إلى تأخير  إلى سوريا األمنية داخلاألوضاع  في التدهور السريع أدى
 لتقديموضع استراتيجيات على مدار الساعة  من أجل  والشركاء وتعمل وكاالت األمم المتحدة. دمشق

في  يؤدون مهامهم العاملون باإلغاثة الذين التي قد يتعرض لها المخاطر تقليلكما تعكف على  المساعدات
ثمانية من موظفي األمم ، لقى قبل عامين بداية األزمة ومنذ .للغاية في ظروف خطرة كثير من األحيان

سالمة ضمان الجهود لمن متطوعي الهالل األحمر حتفهم، األمر الذي يستوجب بذل أقصى  87و المتحدة
 .القانون اإلنساني الدولي تمشيا مع عاملين باإلغاثةن الأمو
 

 وصول القافلة التابعة للمفوضية العليا لشؤون الالجئين إلى مدينة درعا 
 

/ فبراير 80في  لمدينةا إلى المفوضية، توجهت البعثة التي ترأسها درعا للوصول إلى محاوالت متعددة بعد
 7,999لـ  عاجلة تحمل مواد إغاثة، ثمانية منها تسع شاحنات منقافلة مكونة  البعثة وانضمت إلى .شباط

 579كما حملت شاحنة أخيرة بنودا لـ .درعا في الهالل األحمر العربي السوري تسليمها الىأسرة وتم 
وفيما يتعلق بتوزيع المواد  .للتوزيع السوري بدرعا االتحاد النسائي فرع تسليم هذه البنود الى وتم عائلة

 15,999 ما يكفي إلطعامرعا، ملدأسرية  حصة 85,199 ، أرسل برنامج األغذية العالميالغذائية
 .مستفيد

 

 الكبيرة على الرغم من التحديات إدلب في محافظة 30،777إلى  يواصلون تقديم المساعدات الشركاء
 

 الشمالي الغربي من في الجزء، ادلبرسال قافلة ثانية الى خطط إلمن وضع  وكاالت األمم المتحدة انتهت
 الكبيرة اللوجستية على الرغم من التحديات في المنطقة شخص 57,999 احتياجات، بهدف تلبية سوريا

على استعداد  سائقين يظل من الصعب على وجه خاص العثور علىو. المحافظة المرتبطة بالوصول إلى
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تستعد برنامج األغذية العالمي وبدعم من و. معينة إلى مواقع للذهاب

 إمدادات ويجري توفير. إلى حلبالمواد غير الغذائية الحيوية و األدوية إليصالمجموعة العمل اللوجيستية 
 .وزارة الصحةوصندوق األمم المتحدة للسكان و واليونيسيف من منظمة الصحة العالمية

 

 نيسان/ من ابريل شهريا بدءا  مليون شخص3.0 المساعدات الغذائية  تصل إلى
 

مليون   8.57 تغطية برنامج األغذية العالميشباط، استهدف /توزيع المواد الغذائية لفبراير دورة خالل
 خالل األسبوع - من المستفيدين المستهدفين%  19أو  – مليون شخص 8.8، وتم تغطية حوالي شخص

، أعاد وخالل الفترة المشمولة بالتقرير. 81الـ السورية  المحافظات في جميع شباط/الثالث من فبراير
طن متري من  751، وإرسالمن األردن إلى سوريا تسيير طريق اإلمدادات أيضا برنامج األغذية العالمي

وهي المرة . عبر هذا الطريق لمدة شهر شخص 759.999 ألكثر من باألردن محلياتم شرائها  األغذية
حيث  5985كانون االول / أواخر ديسمبر منذ هذا الطريق استخدام من يتمكن فيها البرنامج األولى التي

طلبات تزايد و وفي ظل تفاقم انعدام األمن الغذائي .المرور اآلمن للشاحنات خطرا على انعدام األمنشكل 
 مراحل بصدد توسيع عملياته اإلنسانية على فإن برنامج األغذية العالمي، الهالل األحمر العربي السوري

 العمل مباشرة مع وقد بدأ البرنامج بالفعل .نيسان/ بحلول ابريل مليون شخص 5.7الوصول  إلى  بهدف
وتعتبر  . عدد المستهدف من المستفيدينال الوصول إلى إضافية للمساعدة في ست منظمات غير حكومية

 . كاء محتملينالتي قام البرنامج بتحديدها كشر 51من ضمن المنظمات الـ المنظمات غير الحكومية الست 
 

 8999علف حيواني لـ  باقاتمنظمة األغذية والزراعة بإيصال قامت  وفيما يتعلق بدعم سبل المعيشة، 
 799لـ  إنتاج الدواجن حزمو زراعية أسرة 5,979، ومدخالت مزارع  ألكثر من أسرة من رعاة الماشية

 099أكثر من توزيع  ويتم حاليا. لألسر التي تعيلها النساء وغنم ، محتاجة  شبه حضرية أو ريفيةأسرة 
 .في ريف دمشق تحتوى على بذور حزمة

 

 الوقاية من األمراضإمدادات المياه و يستهدفون أنشطة لتعزيز الشركاء في مجال المياه واإلصحاح
 

المتزايدة  ظل المخاطرال سيما في  المياه واإلصحاحبالدعم الحيوي الخاص ب لإللتزام بنشاط يعمل الشركاء
 شخص 77.999 لنحو % 59بنسبة  وقام اليونيسيف برفع إمدادات المياه .األمراض التي تنقلها المياه من

 787,999 التي تستهدفالمياه واإلصحاح  كما أن المشروعات الخاصة بإعادة تأهيل في ضواحي حلب،
ويعتبر  .إلى المياه بالوصول اآلمن أماكن إيواء خمسةوتتمتع  .أصبحت وشيكة حمص في محافظة شخصا

وقد . المنقولة عن طريق المياه األمراض الحد من مخاطر من جزءا هاما دعم وتعزير السالمة الصحية
كما  .وريف دمشق درعا لألسرة في طقم من مستلزمات السالمة الصحية 7،999أكثر من  وزع اليونيسف
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 شخص في محافظات حمص 888,519وزعت منظمة بريميير اورجنس حتى اآلن أطقم سالمة صحية لـ 
يتوقع أن ، الملوثة مياه الشرب بسبب تيفويدوردت عن ظهور حاالت  وعقب تقارير .طرطوسوحماة و

ريق وقد شكل قطاع المياه واإلصحاح أيضا ف .مارس/آذار 5في  سوريا إلى كلورين مليون قرص 8 يصل
، تواصل منظمة هيلب توفير الدعم في وفي الوقت الحاضر. أمراض اإلسهال تفشيإدارة لمنع و عمل
 .داخليا نازح 899،999حوالي  ما يقرب من احتياجاتبهدف تلبية المياه واإلصحاح  مجال

 

الغذائية  من خالل توفير المواد غير في مواقع مختلفة شخص من المحتاجين 3130277الوصول إلى 
 األساسية لهم

 

األساسية لـ  المواد غير الغذائية قدمت المفوضية العليا لشؤون الالجئين خالل الفترة المشمولة بالتقرير
عام  الذين تلقوا المساعدات حتى اآلن في اإلجمالي لألشخاص وبذلك يصبح العدد شخص، 58,999

على الرغم  المواد غير الغذائية تدفقبمن االلتزام  الشركاء وقد تمكن. شخص 501,799نحو   5987
ويرجع . عن الموعد المحدد أسبوعين حوالي بوجه عام التسليم، وتأخر عمليات االستثنائية من التحديات

الرئيسي  المفوضية مستودععدم إمكانية الوصول إلى و للقوافل الالزمة شاحناتال توفر التأخير إلى عدم
، عدرا مستودعولتقليل االعتماد على  .الثالثة الماضية ل األسابيعخال القتال العنيف العمالية بسبب عدرا في

، وربما طارئ كإجراء تصلح كمستودع للتخزين في حي آخر من دمشق نصب خيمةتجرى المفوضية 
غير  وقد قام اليونيسيف بتسليم المواد. حسب الحاجةاألغذية العالمي  مستودعات برنامج تعتمد أيضا على

قامت منظمة بريميير أورجنس بتوزيع مستلزمات  حتى اآلن،و. مستفيد 178,787 إلىاألساسية  الغذائية
 77،999أكثر من  ليصل إلىطرطوس حمص و شخص في 89,779لـ فصل الشتاء ل السالمة الصحية
 .5985 تشرين األول/في شهر أكتوبر بداية المشروع منذ المواد غير الغذائية الذين تلقوا عدد األشخاص

 

 النقدية بتقديم المساعداتالعليا لشؤون الالجئين  قامت المفوضية، نقدي توزيعلل برنامجها وكجزء من
 أسرة من 110 استفادت، وخالل الفترة المشمولة بالتقرير  .من دمشقالمتضررة  السورية لألسر

بلغت قيمتها  تزويدهم بمساعدات تم  77,009 إلى العدد اإلجمالي للمستفيدين ليصل المساعدات
توسيع نطاق خطط ل حاليا صياغة وتجرى المفوضية(. دوالر 8,598,850)ليرة سورية  11,055,999

 .حمص النقدي هذا إلىتوزيع لا برنامج
 

إلى ما يقرب مساعدات نقدية ومواد غير غذائية توفير مساعدات متصلة بالمأوى و كما واصلت المفوضية
ويعيش ( . إليهم بالفلسطينيين من العراق سابقايشار ) قدموا من العراق الجىء فلسطيني 7,999 من

 .بالحسكة الهول مخيمو حلبو درعاو الالذقية رغم إقامة بعضهم في في دمشق معظمهم
 

 الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال الذين يعانون من جراء الصراع
 

وريف دمشق طفل في دمشق  75،999يواصل اليونيسيف تقديم الدعم النفسي واالجتماعي ألكثر من 
 855ويدعم اليونيسف أيضا النوادي المدرسية بـ . وحمص وحلب، بما في ذلك المواقع غير اآلمنة

وقد رعت المفوضية العليا (. من العدد المستهدف%  77.1)طفل  79,999مدرسة، والملتحق بها نحو 
طفل  17,599حوالي وباإلضافة إلى ذلك، تلقى . طفال 8,757لشؤون الالجئين أيضا أنشطة ترفيهية لـ 
 .اللوازم المدرسية األساسية من اليونيسيف

 

وفي حمص، التحق . ويعمل الشركاء أيضا لضمان حصول الطالب على التعليم المناسب ذو الجودة العالية
المدرسة "طقم من أطقم  17مأوى كما تم توزيع  81من األطفال والمراهقين بدروس عالجية في  1,899

تدعم المفوضية   -وهو شريك وطني  -وبالتعاون مع جوبا . وزعوا في مدينة حمص" في حزمة واحدة
 .من الطلبة السوريين والعراقيين 519صفوف عالجية لنحو 

 

 يتضاعف قريبا الطبية المتنقلة عدد الفرق
 

، كما قامت محافظة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 85طفال بـ  7,575المتنقلة إلى  فرق ال وصلت
تمكنت من  فرقا متنقلةومنذ بداية العام الحالي، شكل اليونيسيف وأحد الشركاء المحليين  .فحوصات طبيةب

من األطفال النازحين  819,999: 5987العدد االجمالي المستهدف لعام )  :طفل 0,870الوصول إلى 
. 79إلى  ذه الفرقزيادة عدد ه، يجرى اليونيسف في الخدمة حاليافريق متنقل  51ومع وجود (. داخليا

 .بحمص البالمبدوز على أماكن إيواء النازحين داخليا جرعة من 80,599، تم توزيع وفضال عن ذلك
عملية  599لـ  اإلمدادات الطبية بحلب رية الصحةلمدي منظمة الصحة العالمية، قدمت وفي الوقت نفسه

أطقم مستلزمات واربعة من  القلبثالثة من أجهزة تنظيم ضربات و ،، واثنين من أجهزة التهويةجراحية
لمنظمة  أيضا وقدمت منظمة الصحة العالمية .لمدة ثالثة أشهر شخص 19.999 لعالج الصحة اإلنجابية
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 .عملية جراحية 8,899لـ  اإلمدادات الطبية في حلب اليسوعية خدمة الالجئين
 

امرأة من  7,199لـ  الوصول من فريقا متنقال مدعوم من صندوق األمم المتحدة للسكان 81كما تمكن 
للتوليد مستشفى و ثابتة قدمت خمس عيادات ، وعالوة على ذلك ,خدمات الصحة اإلنجابية لهم خالل تقديم

 لحوالي  والرعاية التوليدية الطارئة خدمات الصحة اإلنجابية مدعومة من الصندوق في الحاالت الطارئة
 .في سن اإلنجاب امرأة  5.799

 

 حزيران/مأوى بحلول شهر يونيو 307تأهيل أكثر من الشركاء يعيدون 
 

وقد انتهت المفوضية العليا لشؤون الالجئين ووزارة اإلدارة المحلية من وضع خطط للعمل مع الشركاء في 
ومن . حزيران/ مأوى في مختلف أنحاء سوريا بحلول يونيو 858المجال اإلنساني فيما يخص إعادة تأهيل 

ومن .  من هذه المبادرة( أسرة 89,810)نازح داخلي  71,108ويستفيد . قريباالمتوقع أن يبدأ العمل 
المخطط ان يدخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في شراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية في الرقة 

كما بدأ برنامج األمم . عائلة 799جماعي إلستضافة ( ملك القطاع الخاص)مأوى  799إلعادة تأهيل 
تهدف إلى تقديم المساعدات اإلنسانية وإعادة  -شخص  799,999يستفيد منها  –تحدة اإلنمائي برامج الم

 . سبل العيش للسكان المتضررين
في  إعادة تأهيل ستة أماكن إيواء جماعية بريميير اورجنس من، انتهت  وخالل الفترة المشمولة بالتقرير

 .5985خالل عام أ العمل بها والتي كان قد بد( ريف دمشق)والغزالنية  دمشق
 

 الخدمات المجتمعية تقدم بعض الدعم للسوريين المتضررين من النزاع 
 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، نسقت المفوضية العليا لشؤون الالجئين حزمة متنوعة من الخدمات 
وريين المتضررين من المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين وتحقيق استقاللية أكبر بين الس

 :وتشمل أبرز األنشطة اآلتي. النزاع

  امرأة 79طفال والتدريب المهني لـ  8,757أنشطة ترفيهية لـ 

  شخصا بشأن القضايا النفسية واالجتماعية، والصحة اإلنجابية، واالنتهاك  557التواصل مع نحو
 الجنسي وغيرها من الموضوعات

 أسرة 17ة والمالبس لنحو التبرعات النقدية المجتمعية واألغذي 

  نازحا داخليا بثالثة أماكن إيواء 70استشارات قانونية بشأن التوثيق لـ 

 توزيع مواد غير غذائية للنساء واألطفال بمأوى خاص ودار للمسنين بدار الصفا 

  شخص بالمراكز المجتمعية،  8,059قدم المجلس الدانمركي لالجئين برامج تنمية المهارات لـ
 إلستشارات المجتمعية والصحية والقانونية وتلك الخاصة بالحمايةكما قدم ا

 

 وسط أعمال العنف الدائرة الخدمات لالجئين الفلسطينيين تراجع
 

للنازحين من الالجئين احتياجات مادية و من مواد غذائية فوريةاإلحتياجات ال األونروا على تلبية تركز
من المرافق األخرى  0وبـ  األونروا من مرافق 59بـ  شخص 88,899حاليا أكثر من ويقيم. الفلسطينيين

. من األونروا وغير الغذائية المواد الغذائية، وهم يتلقون في أنحاء مختلفة من البالدغير التابعة لألونروا 
 .لألوضاع اإلنسانية استجابة من األونروا مساعدات نقديةأسرة  89,911، تلقت وعالوة على ذلك

في ، سوريا بمختلف أنحاء للرعاية الصحية األولية مركز التابعين لها 57ال  وتواصل األونروا تشغيل
إلى حد  ساعات العملتخفيض بينما تم ، لثمانية مراكز اإلغالق الحاليفي حين تسببت األوضاع األمنية 

رسة تابعة مد 881من أصل  79شباط، كانت /فبراير 51وحتى  .أخرى بسبعة مراكز صحية كبير
مجموع عدد من %  78,7)الدروس  طالب بالمدارس االبتدائية 51,705بينما حضر  مفتوحة، لألونروا
التفاوض بشأن استخدام عدد إضافي من المدراس الحكومية في  التربية والتعليم ونجحت إدارة(. الطالب

 . بدمشق 80يصل إلى 
 

 المزيد من السوريين يفرون إلى الدول المجاورة
 

 مما يفوق بشكل كبير – شهر واحد مليون نسمة خالل  9.9 المحتمل أن يصل عدد الالجئين إلى من
 التوقعات
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أى زيادة قدرها  -نسمة   057,775 السوريين الالجئين عددبلوغ  مع مذهلة بوتيرة تتسارع أزمة الالجئين

فر أسبوعيا ، كانون الثاني/ أوائل يناير منذو. حدهشباط و/فبراير خالل شهرشخص  559،999أكثر من 
، العراق، األردن، مصر - لالجئيناألربعة المستضيفة  وفي البلدان. مواطن سوري  19.999 أكثر من

كانون /من يناير للفترةالعليا لشؤون الالجئين  المفوضية تقديرات الالجئين السوريين تجاوز عدد - لبنان
أن يصل عدد الالجئين من  توقعت للمفوضية قد األولية وكانت التقديرات. 5987 حزيران/الثاني إلى يونيو

، قد يتجاوز عدد بالمعدالت الحالية لكنو.  5987حزيران /مليون نسمة بحلول يونيو 8.8السوريين  
 . 5987آذار /بحلول مارس الرقمالالجئين هذا 

 
 مشيرا إلى، جوتيريس أنطونيو لشؤون الالجئين، السامي لألمم المتحدة شباط، أكد المفوض/فبراير 55في 

الفارين من العنف  مفتوحة أمام الحدود في الحفاظ على المضيفة لالجئين الذي تقدمه البلدان الدعم السخي
أهمية مساعدة هذه الدول "، مشيرا إلى هذه الدول لدعم التضامن الدولي تعزيزالحاجة إلى سوريا، على  في

اإلقتصادي  استقرارهاالحفاظ على "ومشددا على ان  ،"ئينأزمة الالج اآلثار الناجمة عن مع التعامل على
 ." يصب في المصلحة األساسية للجميع واإلجتماعي

 
 
 
 
 

العدد التقديري لالجئين السوريين 
 3792حزيران /بحلول يونيو

أو الذين /عدد الالجئين السوريين المسجلين و
 تلقوا المساعدات

 الدولة

 مصر 75,197 79,999

 العراق 897,758 09,999

 األردن 788,187 799,999

 لبنان 755,108 799,999

 تركيا 811,717 719,999

 شمال أفريقيا 1,585 ال يطبق

 اجمالي 1000220 909770777
. تختلف تستند األرقام إلى التقديرات وبالتالي قد. 5987آذار /مارس 1المفوضية السامية لشؤون الالجئين، تم تحديث البيانات : المصدر

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees لإلطالع على أحدث األرقام واإلحصاءات، رجاء زيارة موقع

 ..البلدان األوروبيةمن السوريين إلى مختلف  51,999وفضال عن األرقام المذكورة أعاله، فر حوالي . ألرقام مقدمة من الحكومة التركية *

 شباط شهد وصول أكبر عدد من الالجئين/تفاقم أزمة الالجئين في األردن؛ فبراير
 

الجئ سوري بالمفوضية العليا لشؤون الالجئين أو  788,999حتى اآلن في األردن تم تسجيل أكثر من 
، أى أعلى مما 159,999وتقدر الحكومة األردنية العدد اإلجمالي لالجئين بـ .  منهم من ينتظر التسجيل

مع ( 57،999أكثر من )الشهر الذي شهد أكبر عدد من القادمين  5987شباط /ويمثل فبراير. ذكر أعاله 
 -الجىء التسجيل  77,999وينتظر حاليا نحو  -تسارع وتيرة الوصول بشكل يفوق بوضوح آلية التسجيل 

 . شخص األردن كل يوم 5,877بمعدل دخول 
 

شباط مركز تسجيل بأربد يقوم /فبراير 89قدرتها على قيد الالجئين، فتحت المفوضية في وبهدف تعزيز 
الجىء في اليوم الواحد، باإلضافة إلى المعدل اليومي للتسجيل بمركز عمان الذي يبلغ  599بتسجيل نحو 

إلى ونتيجة لهذه الجهود، تم تخفيض فترات االنتظار للتسجيل . شخص في اليوم الواحد 8،999نحو 
 .شهرين ونصف شهر

 

  الجىء بلبنان 2300777استضافة 
 

األسبوعين  خاللشخص  19،999حوالي ، أي بزيادة قدرها بلبنان سوريا جئاال 755,999تم استضافة 
عملية  تسريع ومن أجل .التسجيل العدد اإلجمالي لالجئين من% 75وينتظر حوالي  .فقط الماضيين
عدد أكبر من هذه الجهود، تم تسجيل تيجة لون .للمفوضية بزحلة جديدمركز تشغيلي  تم فتح التسجيل،

 .  شباط/ خالل شهر فبراير الجئ 5،999الالجئين مقارنة بالشهر السابق بلغ 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees
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للتأكد من قيامهم  الالجئين السوريينتغطية  حملة تستهدف تم إطالق حماية الالجئين،بهدف تعزيز و
تعليم  ولدعم  .في لبنان انعدام الجنسيةمنع السورية و جنسيتهمضمان االعتراف بل بتسجيل مواليدهم

مركز و مؤسسة إنقاذ الطفولة، ومؤسسة عاملمفوضية العليا لشؤون الالجئين، واليونيسيف وال، قام األطفال
طفال الالجئين العدد اإلجمالي أل والذي رفع برنامج العودة إلى المدرسة بتنفيذ للمهاجرين لبنانكاريتاس 

مقارنة   51،999 ، بزيادة قدرهاشباط/خالل فبراير  57,599 إلى المدارس اللبنانيةب المسجلين  وريينالس
 .بالشهر السابق

 

  مخيما في تركيا 90الجئ بـ  9300777استضافة ما يقرب من 
 

وماراس في أقاليم سانليورفا، وغازي انتاب، )مخيما في تركيا  85بلغ عدد الالجئين السوريين المقيمين بـ 
مقارنة %  59بزيادة قدرها  -شخصا تقريبا 817,999( ، وهاتاي، وكيليس، واديامان، وعثمانية، وأضنة

من الذين  899،999ووفقا للحكومة التركية، هناك عدد اضافي من السوريين يبلغ . ببدايات العام الحالي
ازي انتاب، وكيليس، وهاتاي يعيشون خارج المخيمات في مختلف األقاليم التركية، وبشكل رئيسي في غ

ويتم قيد السوريين الذين ال يعيشون في مخيمات بمراكز التنسيق في غازي انتاب وكيليس . وسانليورفا
 .واألقاليم( AFAD)واللذين يتم ادراتهما من قبل رئاسة الكوارث والطوارئ التركية 

 
 بالعراق الجىء سوري  9700777نحو 

 

مع وصول ، سوري في العراق الجئ 897،999من  المساعدات ألكثروتقديم  حتى اليوم، تم تسجيل
 المنطقة في، دهوك بمحافظة من الالجئين 85,999 ويقيم أكثر من .كل يوم الجىء سوري جديد 199

الجىء آخر  1,799ويقيم .  دوميز بمخيم الجئ 71،999يعيش ما يقرب من ، حيث الكردية من العراق
بحد أقصى  ، جمع شمل األسرةفتحه ل باستثناءمغلقا  ويظل معبر القائم .األنبارفي محافظة  القائم بمخيم
 بالوحدة الصحية وخدمات صحية أولية عناية طبية الذين هم  بحاجة إلىللسوريين و يوميا ، حاالت ثالث

 .التي أنشئت على الحدود
 

محافظتى  مع وصول آخرين من الحسكة محافظة من في العراق الوافدين الجدد وتأتي الغالبية العظمى من
سباب كأ والخدمات األساسية نقص الفرص االقتصادية الحسكة ويذكر القادمون من محافظة  .ودمشق حلب

 على حياتهمالخوف إلى استمرار العنف و من دمشق الفارونيشير  في حين سوريارئيسية لفرارهم من 
 . كأسباب دفعتهم إلى ترك بالدهم

 

 الجىء سوري 230777 تستضيف مصر
 

إلى  5987كانون الثاني /بداية يناير  87،99في االرتفاع من  مصر السوريين في يستمر عدد الالجئين
 من قبل المجتمعات المحليةفي الغالب  ويتم استضافة الالجئين السوريين  .اليوم 75،999أكثر من 

وظهر من بين هؤالء . االسماعيليةوالسويس والغردقة والمنصورة و ودمياط الكبرى باالسكندرية والقاهرة
 . النفسية والتأهيليةالرعاية الصحية  ويحتاجون إلى األمراض المزمنةنسبة مرتفعة ممن يعانون من 

 

 وإعادة رعايا البلدان الثالثة إلى ديارهم مقيمين بسورياإعادة توطين الالجئين ال
 

 تنفيذ برنامجها الخاص ، بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين،تواصل المنظمة الدولية للهجرة
شباط، /فبراير 55وفي . بلدان ثالثةب توطينهمعادة إإلى أماكن  في سوريا ينبتسهيل مغادرة الالجئين المقيم

الجئ من دمشق عبروا عن طريق لبنان قبيل مغادرتهم  71قامت المنظمة بإتخاذ التدابير الالزمة لنقل 
كما قامت المنظمة الدولية للهجرة . متوجهين إلى أماكن إعادة توطينهم بالواليات المتحدة األمريكية

حصلوا على الموافقات الالزمة إلعادة ( عراقيين ورعايا بلدان ثالثة)من سوريا  الجىء 07بمساعدة 
مقيمين الجىء  051خيرة إلعادة توطين توطينهم بكندا والواليات المتحدة وتقوم اآلن بالترتيبات األ

 .ببلدان ثالثة، وعلى رأسها الواليات المتحدة وكندا وأستراليابسوريا 
 
 

اغبين في مغادرة سوريا للعودة إلى كما تواصل المنظمة الدولية للهجرة مساعدة رعايا البلدان الثالثة الر
مهاجر متضرر من  78وخالل الفترة المشمولة بالتقرير،  انتهت المنظمة من فحص وتسجيل . ديارهم

وحتى اآلن، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة . والذين سيتم إجالؤهم من سوريا( 5)وشيلي ( 71)السودان 
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مهاجر  5,919وقد طلب ما مجموعه . بلدهم األصليمهاجرا تقطعت بهم السبل في العودة إلى  7,779
 .من العالقين من المنظمة الدولية للهجرة المساعدة على إجالؤهم من البالد

 

، نظمت منظمة األغذية والزراعة بعثة لتقييم تأثير األزمة السورية 5987شباط /فبراير 55إلى  1ومن 
ووضعت البعثة . المجال الزراعي واألمن الغذائي على الدول المجاورة، مع التركيز على سبل المعيشة في

خطة إستجابة لتحسين سبل العيش الزراعية السريعة والمتوسطة األجل واحتياجات األمن الغذائي لالجئين 
 .والمجتمعات المضيفة المتأثرة

 

 جهود االغاثة في حاجة ماسة إلى موارد كافية
 

ر بالنسبة لخطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا الموقف التمويلي خالل الفترة المشمولة بالتقري
 خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئينو

 
 توفير علىخطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئين وتركز خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا 

 البلدان مليون الجىء في 8,8و سوريا ماليين شخص في  4 لمساعدةالطارئة للحياة واالحتياجات المنقذة 
تم  آذار،/مارس 1وحتى .  5987 حزيران/كانون الثاني إلى يونيو/من يناير خالل الفترة لسوريا المجاورة

استجابة  لتنفيذ ضرورياخطط لل ويظل التمويل الكافي. فقط% 80و% 58تمويلهم على التوالي بنسبة 
 .تتسم بالكفاءةفعالة و

 

 قيد النظر مقترحا 33صندوق االستجابة الطارئة وألموال  مشروعا 44تلقي 
 

المشاريع  لتنفيذ مساهماتك مليون دوالر أمريكي78.7 خطة االستجابة الطارئة لسوريا ما مجموعه تلقت
 85,7 هذه المساهمات منصندوق االستجابة الطارئة وحتى اآلن، خصص . سوريةال باألزمة المتعلقة
%  59، و في سوريا ألنشطة هي األموال المخصصة من%  87,7 – مشروعا 18لـ دوالر مليون

 ،في لبنان لألنشطة
 بقيمة إجمالية تبلغمقترحا  55في  ويجري حاليا النظر.  في العراق % 1و ، في األردن%  85.7و  

صندوق االستجابة الطارئة لتوسيع نطاق   موارد كميات متزايدة من وتستخدم .مليون دوالر أمريكي8.7
 .من قبل التي كان يصعب الوصول إليها في المناطق، والمساهمة المساعدات اإلنسانية

 
 مليار دوالر قيد الصرف 902ال تزال تعهدات مؤتمر الكويت التي تبلغ قيمتها 

 

استضافه سمو أمير الكويت تعهد المانحون بمؤتمر الكويت رفيع المستوى إلعالن التعهدات لسوريا الذي 
مليار دوالر لتقديم  8.7ورأسه األمين العام لألمم المتحدة، بأكثر من  5987كانون الثاني /يناير 79في 

مليون  599آذار، تم االلتزام بنحو /مارس 1وحتى . المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين من السوريين
خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا يون دوالر لمل 879دوالر من التعهدات، بما في ذلك أكثر من 

، وصندوق (مليون دوالر 899.1)  خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئينو، (مليون دوالر 18.5)
وينبغي التشديد على أهمية االلتزام الفوري وصرف التعهدات التي (. مليون دوالر 1.0)االغاثة الطارئة 

 .قطعت في الكويت لضمان قيام وكاالت المعونة بتعزيز االستجابة لتلبية االحتياجات المتزايدة 
 
 
 عةالمنتدى اإلنساني لسوريا يعقد دورته الساب 
 

من ممثلي الدول األعضاء باألمم المتحدة، والوكاالت والمنظمات غير الحكومية في  199شارك نحو 
شباط برئاسة منسقة اإلغاثة في حاالت /فبراير 80المنتدى االنساني لسوريا الذي عقد بجنيف يوم 

المعاناة اإلنسانية أدان المنتدى تصاعد العنف و. الطوارئ، فاليري أموس واستضافته الحكومة السويسرية
وأعرب . في سوريا، وشدد على الحاجة الملحة إليجاد حل سياسي إلنهاء الصراع ووقف سفك الدماء

المشاركون عن تقديرهم للدعم السخي الذي قدمته مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا في مساندة 
كما حث . ستضيفة لالجئينالالجئين من سوريا ودعا إلى تقاسم األعباء بشكل أفضل مع الدول الم

/ يناير 79المشاركون الجهات المانحة على تمويل االلتزامات التى تم التعهد بها في مؤتمر الكويت يوم 
من الدول األعضاء  55دولة عضوة، بينهم  10وقدم بيان مشترك من بلجيكا وبدعم من . كانون الثاني

اية العاملين بالقطاع الطبي والمرافق والنقل وتسهيل باالتحاد األوروبي، داعيا جميع أطراف النزاع إلى حم
وصول المساعدات اإلنسانية إلى مختلف أنحاء البالد تمشيا مع إلتزاماتهم في اطار القانون اإلنساني الدولي 
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