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 في ىذا العدد:

  2015إطالق خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا لعام  - 1صفحة 
 معوقات الوصول - 2صفحة 
 مميون دوالر عجز في مساعدات الشتاء 70 - 2 صفحة

 انقطاع المياه يؤثر عمى الماليين - 5صفحة 
 العوائق الحدودية - 6ة حصف

 

  سوريا –نشرة األوضاع اإلنسانية 
 2014ديسمبر/كانون األول  –| سبتمبر/أيمول  51العدد 

 العناوين الرئيسية:
 تضاعف االحتياجات اإلنسانية في

 ضعف. 12سوريا إلى 
 بالرغم من المساعدات اإلنسانية

 70 لفصل الشتاء، ال تزال ىناك
 مميون دوالر أمريكي مطموبة.

 الماليين من األشخاص معرضون
لمخطر بسبب استيداف أطراف 

النزاع لمخدمات األساسية الضرورية 
 والبنية التحتية.

 سياسات التضييق عمى الحدود تحد
 من خيارت المجوء أمام السوريين.

  

خطة االستجابة في سوريا لعام 
2015 

 

 

 

 الوكاالت اإلنسانية تطمق أكبر نداء لمتبرع عمى مستوى العالم

الخطة اإلقميمية ، اجتمع الشركاء في المجال اإلنساني في برلين إلطالق 2014ديسمبر/كانون األول  18في  
لسوريا. تمثل الخطتان معًا أكبر نداء لمتبرع  لالجئين وبناء القدرة عمى المواجية والتأقمم والخطة االستراتيجية لالستجابة

. تتطمب الخطة 2015مميون شخص في عام 18اعدة ما يقرب من مميار دوالر لمس 8.4وصل إجماليو إلى أكثر من 
 مميار دوالر أمريكي لتمبية االحتياجات داخل سوريا. 2.9االستراتيجية لالستجابة لسوريا 

مميون شخص يحتاجون  12.2زادت االحتياجات اإلنسانية في سوريا اثني عشر ضعفًا منذ بداية األزمة، مع وجود 
مميون شخص  4.8مميون طفل. وىناك حوالي  5.6مميون نازح داخميًا وأكثر من  7.6منيم إلى مساعدات إنسانية، 

 منطقة. 11شخص محاصرين في  212.000في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية في مناطق يصعب الوصول إلييا، و
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يجب إيجاد حل سياسي لألزمة في سوريا. لحين تحقيق ذلك، قد تزداد االحتياجات اإلنسانية ومتطمبات حماية المدنيين 
  حتياجًا.، مع استمرار العمل اإلنساني في ظل تصاعد األزمة وبيئة عمميات أكثر تعقيدًا وا2015سوءا في عام 

وقد شرعت الوكاالت اإلنسانية العاممة في سوريا في تطبيق نيج شامل لكل سوريا، حيث توفر خطة االستجابة 
، إطارًا لالستجابة اإلنسانية الشاممة داخل سوريا. وتيدف الخطة التي تجمع بين الوكاالت 2015االستراتيجية لسوريا 

المجاورة ألول مرة تحت إطار استراتيجي واحد، إلى زيادة فعالية االستجابة من اإلنسانية العاممة في سوريا والدول 
خالل تحسين عممية تحديد االحتياجات والثغرات داخل سوريا وتعزيز مواءمة أنشطة االستجابة عبر المحاور المختمفة، 

 اجين.وبالتالي تقميل التداخل واالزدواجية في الجيود المبذولة وزيادة الوصول إلى المحت

في المئة عن نفس الفترة في العام الماضي، تحتاج الوكاالت اإلنسانية  31في حين زادت االحتياجات اإلنسانية بنحو 
مميون شخص  12.2مميار دوالر أمريكي لالستجابة عمى نحو فعال الحتياجات  2.9العاممة في إطار ىذه الخطة إلى 

في المائة عن خطة االستجابة  5متطمبات التمويل زيادة بنسبة  في مختمف أنحاء البالد. يمثل صافي الزيادة في
مميار  2.9وخطة االستجابة اإلنسانية لسوريا التركية، حيث بمغ مجموعيا  2014االنسانية االستراتيجية لسوريا عام 

ى زيادة كفاءة دوالر أمريكي. ويدل انخفاض الزيادة في متطمبات النداء الكمية مقارنة  بالزيادة في االحتياجات عم
 العمميات نتيجة تطبيق النيج الشامل لتقديم المساعدات في سوريا.

 
 استمرار القيود المفروضة عمى الوصول إلى المناطق المحاصرة

. ضعفاً  األكثر السكان يعيش حيث المحاصرة، المناطق إلى الوصول عمى مشددة قيوداً  تضع النزاع أطراف تزال ال
 فقط، منطقتين في المساعدة تقديم عمى الموافقة اإلنسانية اإلغاثة وكاالت تمقت الماضية الثالثة األشير مدى عمى

مدادات األدوية لتوصيل أحدىما  وعدة ،ر/أيمولسبتمب أوائل في( دوما) الشرقية الغوطة في الصحي والصرف المياه وا 
 8654 األونروا وزعت ،/كانون األولديسمبر إلى /أيمولسبتمبر من. اليرموك مخيم في أسبوع كل الحاجة  حسب أيام
 الخدمات تقديم إلى باإلضافة النقية، الشرب مياه جراكنمن  1729و النظافة ستمزماتم من 4607و اً غذائي اً طرد

 لما أفراد أربعة من مكونة ألسرة تكفي  الغذاء من كمية عمى غذائي طرد كل يحتوي. شخص 5090 إلى الصحية
 .االحتياجات ىذه تمبية لضمان - يوم كل - اليوم في طرد 400 حوالي توزيع يجب لذا، أيام، عشرة من يقرب

 
 مميون 3.3 تستيدف الشتاء فصل احتياجات لتمبية مطموبة دوالر مميون 00 تزال ال

 سوريا في شخص

 الشتوية والمالبس البطانيات إلى واألطفال والنساء الرجال حاجة تزداد سوف سوريا، في القارس الشتاء فصل بداية مع
 وقود توافر عدم يضاعف أن أيضاً  المرجح من. والطيي التدفئة ألغراض والوقود الطقس، من الواقية والمالجئ الثقيمة،
 زيادة في المساىمة وكذلك المعوزين معظم يواجييا التي الصعوبات من( 3 الشكل انظر) أسعاره وارتفاع التدفئة
 .التنفسي الجياز أمراض

يجب إيجاد حل سياسي لألزمة في 
سوريا. حتى ذلك الحين، قد يزداد 

اع  اإلنسانية النزوح وكذلك األوض
واحتياجات حماية المدنيين سوءاً 

 .2015في عام 
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)بالميرة السورية( 2014حتى أكتوبر  2013: أسعار الوقود منذ يناير 3الشكل 

 المعدية واألمراض التنفسي الجياز بأمراض خاص بشكل اإلصابة لخطر سوريا في النازحين من الماليين يتعرض
 ،ACAPS) والشوارع والخيام المكتممة غير والمباني عشوائية مناطق في يعيشون الذين أولئك فييم بمن األخرى،
 (.2014 /تشرين األولأكتوبر

  2015-2014الشركاء في المجال اإلنساني يضعون خطة االستجابة الحتياجات فصل الشتاء 

 

 في الثغرات ومعالجة الشتاء لفصل الوكاالت بين المشتركة االستجابة لدعم إطاراً  اإلنساني المجال في الشركاء وضع
 ذلك في بما شخص، مميون 3.3 إلى لموصول 2015-2014 الشتاء لفصل االستجابة خطة وتيدف. التمويل

 الشتاء لفصل اإلغاثة مواد ذلك في بما موحدة، حيوية مساعدات حزمة وتقديم فمسطيني، الجئ 236.000
 .النقدية والمساعدات

 تزال ال دوالر مميون 70 منيا ، 2015-2014 الشتاء لفصل لالستجابة دوالر مميون 206 بنحو يقدر لما حاجة ىناك
 مميون نصف بحوالي المستيدفين المستفيدين عدد بالفعل الغذائية غير المواد قطاع خّفض لذلك، ونتيجةً . متوافرة غير
 المسبق التخزين وال والزراعية، الصحية لمتدخالت متاح تمويل ىناك يكن لم /كانون األول،ديسمبر 7 حتى. نسمة
.الطوارئ حاالت في لموقود
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الوكاالت العاممة في المجال اإلنساني تواصل توفير إمدادات الشتاء لمماليين عمى الرغم 
 من ثغرات التمويل

 الخاصة الغذائية غير المواد عمى الغذائية غير المواد قطاع حصل
 والمواقد والفرش البطانيات مثل توزيعيا، في وبدأ الشتاء، بفصل

 مميون 1.6 تكفي  التي الجوية، لمظروف المقاومة والمستمزمات
ذا(. المستيدف من ٪69) شخص  التمويل، من المزيد توفير يتم لم وا 

 واألطفال والنساء الرجال من 700.000 من أكثر تزويد يتم لن
 في الشركاء قام أيضًا،. الشتاء فصل خالل المساعدة بيذهالمعوزين 

 مميون 1.1 لـ الثقيمة المالبس بشراء  الغذائية غير المواد قطاع
 عمى قميالً  يزيد مام طفل، 300.000 من أكثر ذلك في بما شخص،
 (.٪54) المستيدف نصف

 تضم مبتكرة شراكة في اليونيسف دخمت ذلك، إلى وباإلضافة
 مالبس إلنتاج سوريا داخل الخاص والقطاع المحمية الجمعيات
 من المزيد توفير يتم لم إذا ذلك، ومع. مستمراً  التوزيع يزال ال. لألطفال
 في الدافئة بالمالبس شخص 970.000 حوالي تزويد يتم فمن التمويل،
 .الشتاء فصل

 من المتضررين الفمسطينيين الالجئين من 468.000 عمى فرد لكل دوالر 64 بمبمغ نقدية مساعدات األونروا وزعت
 بالمحافظة لممستفيدين المساعدة من النوع ىذا يسمح. /تشرين الثانيونوفمبر /تشرين األولأكتوبر شيري خالل الصراع

 الشتوية، المالبس شراء ذلك في بما بيم، الخاصة اإلنسانية االحتياجات تمبية في المرونة ليم ويوفر كرامتيم عمى
 المساعدة لتقديم الكافية لمموارد األونروا تفتقر فقط، االحتياجات نصف تمويل ومع. والفراش لممأوى إضافية ومستمزمات

غير  تمويلال استخدم وقد. الفراش مستمزمات من نسبياً  قميل عدد وتقدم المأوى ومستمزمات الدافئة المالبس مثل العينية
 المدارس تزويد خالل من الفمسطينيين الالجئين أطفال من 40.000 لحوالي التعميم عمى الحصول دعم في المخصص
 في مستيدف آخر طفل 10.000 إلى لموصول إضافي لتمويل حاجة ىناك. البارد الطقس ومقاومة التدفئة بمستمزمات

 .االستجابة خطة إطار

 لدعم دمشق وريف والالذقية وحمص حمب في لممستشفيات مولدات سبعة بشراء الصحة مجال في الشركاء قام وقد
 الشركاء وزع ذلك، إلى وباإلضافة. الشتاء فصل خالل شخص 300.000 لحوالي الصحية الخدمات توفير

 في 50 من أكثر وتوزيع شراء وكذلك العامة، الصحة لرعاية حممة ونظموا االنفمونزا، لقاحات من جرعة 300.000
 .المقررة الوالدة حديثي مستمزمات مجموعات من المئة

 ، وليد دقماق2014الصورة: اليونيسف/ سوريا 

رنا، سعيدة بمالبسيا الجديدة، التي قدمتيا 
ليا اليونيسف، حيث تواجو ىي وأسرتيا 

ممجأ جماعي لمنازحين شتاًء آخر في 
شيرًا  18داخميًا، يقيمون فيو منذ حوالي 

مضت. تيدف اليونيسف ىذا الشتاء إلى 
توزيع مجموعات مالبس تشمل جاكت 
لمشتاء، وسترة صوف، وغطاء لمرأس، 
وكوفية، وقفازات، وجوارب، وسراويل شتوية، 

من األطفال  9500وأحذية برقبة، عمى 
 األكثر تضررًا في حمب.

المزيد من ما لم يتم توفير 
التمويل، فمن يتم تزويد حوالي 

من األشخاص األكثر  700.000
تضررا بمساعدات من المواد غير 
الغذائية، ولن يتم تزويد حوالي  

شخص بالمالبس  970.000
 الدافئة في فصل الشتاء
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 تضرر الماليين من الناس نتيجة انقطاع إمدادات المياه

 الخدمات المتحاربة األطراف استيدفت الماضية، القميمة األشير مدى عمى
 الماليين حياة وعرضوا المياه، إمدادات مثل التحتية والبنية الضرورية األساسية

 حيث القائمة المعاناة من االنقطاعات ىذه ضاعفت وقد. لمخطر الناس من
 الشرب مياه عمى والحصول توافر ضعف من بالفعل سوريا في السكان يعاني
 .العامة المياه بشبكات لحقت التي األضرار ونتيجة عاماً  خمسين منذ معدل بأدنى األمطار ليطول نتيجة

 الصحي والصرف لمشرب صالحة مياه بدون حمب مدينة في شخص مميون من يقرب ما ُترك ،/أيمولسبتمبر أوائل في
 وتعرضت الطبية، والمراكز والمستشفيات المنازل، تأثرت. قيل حسبما الخدمة في متعمد انقطاع بسبب يومين، لمدة

 اآلمنة المياه إمدادات عمى بانتظام الحصول في صعوبات تواجو تزال ال أنيا يقال والتي لمخطر، السكان من مجموعة
 ./حزيرانيونيو 2 يوم وقع انفجار في الكيرباء وشبكات الصحي والصرف المياه شبكات تضرر عقب

شخص في مخيم اليرموك المحاصر دون إمدادات المياه الرئيسية لنحو شيرين، منذ أوائل  18.000عاش حوالي 
عمى المياه الجوفية المموثة واآلبار الخاصة. وقد أدى عدم وجود موافقة إلصالح سبتمبر/أيمول، واضطروا إلى االعتماد 

خط المياه الرئيسي وتوزيع مياه الشرب لعدة أسابيع إلى تنامي 
 المخاوف بشأن تفشي مرض التيفويد نتيجًة لذلك.

خالل األيام األخيرة من أكتوبر/تشرين األول، انقطعت إمدادات 
مدادات الكيرباء لمدة ثالثة  المياه عن مدينة إدلب لمدة ستة أيام وا 

مميون شخص. جاءت  1.3ثر عمى حوالي أيام ، مما أ
االنقطاعات نتيجة عطل في كابل الكيرباء بعد  ىجوم جبية 
النصرة عمى مدينة إدلب والريف الغربي المحيط بيا. أعيدت 

 الكيرباء بعد أن تم التحويل إلى محطة ضخ بديمة.

لمدة ثالثة أيام في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني ، أثر القطع 
إلمدادات المياه عن مدينة دمشق من قبل جماعات مسمحة المتعمد 

ماليين نسمة. في حين كانت  4غير نظامية عمى نحو 
المفاوضات جارية، حاول سكان دمشق وريف دمشق مواجية األمر 
باستخدام آبار المياه الجوفية غير الخاضعة لمرقابة، مما عرض 

يق المياه. السكان لخطر كبير النتشار األمراض المنقولة عن طر 
استمر ورود أنباء عن انخفاض توافر المياه والكيرباء في عدد من 
دلب،  المناطق المتنازع عمييا في درعا، ودير الزور، وحماة، وا 

 وريف دمشق.

دلب، مما أثر عمى ما يقارب من  مميون  1.7في ديسمبر/كانون األول، حدث انقطاع لممياه والكيرباء في حمب وا 
لتر من البنزين )المقدمة  40.000التوالي. في حمب، نقل اليالل األحمر العربي السوري شخص عمى  125.000و

من محافظة حمب( إلى محطة المياه الرئيسية في سميما الحمبي، مما نتج عنو توفير المياه إلى بعض أحياء وسط 
 تدابير مؤقتة.تعتبر ىذه ال –وخاصًة البنزين  -مدينة حمب. ونظرًا لنقص الوقود وارتفاع أسعاره 

 

 

   نسبة توافرانخفضت        
      المياه إلى أقل من        
مما كانت عميو   50%        

 قبل األزمة
 

/ دمشق 2014منظمة الصحة العالمية/ سوريا الصورة: 
 (.2014 )نوفمبر/تشرين الثاني

استمر تدىور البنية التحتية لخدمات مياه الشرب 
والصرف الصحي في مختمف أنحاء البالد، مما 
يؤثر عمى صحة السكان كما ظير جميًا من 
ارتفاع معدالت تفشي األمراض التي تنقميا المياه. 
من أمثمة ذلك حمى التيفوئيد وارتفاع عدد حاالت 

لغوطة الشرقية اإلصابة باإلسيال المبمغ عنيا في ا
بريف دمشق، وحمب ودير الزور ودرعا. وقد ازداد 
الموقف سوءًا نتيجة استخدام المياه كسالح من 

 .قبل أطراف النزاع
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 السياسات الحدودية الجديدة تترك لمسوريين خيارات لجوء محدودة
 في المائة 88الذين يعبرون إلى الدول المجاورة بنسبة انخفاض متوسط عدد السوريين 

استمر القتال في المناطق المكتظة بالسكان في سوريا، مما تسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان. نزح ما يقرب من 
مميون شخص داخل سوريا، كثير منيم لعدة مرات، في حين تقمصت الفرص المتاحة ألولئك الذين يرغبون في  7.6
درة البالد والبحث عن ممجأ خارج سوريا تدريجيًا بسبب سياسات الحدود الجديدة التي طبقتيا كل من الدول المجاورة مغا

، انخفض متوسط عدد 2014لسوريا، وال سيما بالنسبة لالجئين الفمسطينيين. بحمول أكتوبر/تشرين األول عام 
من  -في المائة  88ن وتركيا كل شير جذريًا بنسبة السوريون الذين يعبرون الحدود إلى العراق واألردن ولبنا

)المجمس النوريجي لالجئين ولجنة اإلغاثة  2014فقط في أكتوبر  18.453إلى  2013شيريًا في عام  150.000
(. قد يمجأ األشخاص األكثر يأسًا من الفرار إلى وسائل أكثر خطورة: االنضمام إلى 2014الدولية: ال ميرب، نوفمبر 

من السوريين الذين وصموا إلى إيطاليا بعد المخاطرة بحياتيم عن طريق عبور البحر األبيض  36.000 أكثر من
 المتوسط بطريقة غير مشروعة عن طريق القوارب.

  2011فقط من السوريين في بمدان أخرى منذ مارس/آذار  0000تم توطين 

عادة توطين الالجئين السوريين في البمدان األخرى مع االحتياجات. تم التعيد بقبول حوالي لم تتواكب خيارات إ
الجئ فقط في مختمف أنحاء العالم من خالل برامج  7000، ولكن تم توطين 2013حالة منذ أواخر عام  50.000

 .2014حتى أغسطس/آب  011 2برعاية المفوضية السامية لشؤون الالجئين منذ بداية الصراع في مارس/آذار 
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