
 
 

 

 
 

 

 

 
  
 
  
  

 تزايد االحتياجات اإلنسانية في المناطق المحاصرة

 في حلب وإدلب وريف دمشق وحمص المحاصرةإلى اإلغاثة في المناطق اآلالف في حاجة ماسة 

المدنيين في حصار مع استمرار  ، خاصة  تعرض السكان للضرر تناميإلى البالد تصاعد العنف في جميع أنحاء أدي 

، في العلى سبيل المث السيطرة عليها. المعارضة المسلحة مجموعات من القوات الحكومية وكل  التي تحاولالمناطق 

عاني من نقص في الغذاء والوقود يجماعات المعارضة  الذي تحاصره المدينة الجزء الغربي من ال يزالحلب، 

عملية قوافل اإلغاثة ل حرية حركة السكان المدنيين والمرور اآلمنال تزال  وغيرها من الضروريات األساسية. 

، يؤثر على أكثر من ثالثين يوما   منذ المستمرارضة، حصار قوات المعال يزال في مدينة إدلب، وبالمثل،  صعبة. 

 المياه والكهرباء واألدوية لعالج األمراض المزمنة.وفي المواد الغذائية،  حادا   شخص يواجهون نقصا   044،444

مليون شخص في المناطق التي  2.1 وهناكبشكل متزايد الوصول إليها، يصعب عدة مواقع هناك في ريف دمشق، 

محاصرون شخص  1044حوالي هناك وفي الوقت نفسه،  ول إليها في حاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية. يصعب الوص

يفتقر الناس إلى الغذاء والمياه   في البلدة القديمة في حمص والتي كانت تحت حصار القوات الحكومية ألكثر من سنة.

الوكاالت اإلنسانية  هاالت التي بذلتوعلى الرغم من المحاو  وضعهم الصحي بسرعة.يتدهور والصالحة للشرب 

 .ا  آمن ا  ممر أي من أطراف النزاع لم يوفرلمساعدة أو إجالء المدنيين من البلدة القديمة، 

ية محتملة اذا لم تصل ، حذرت اللجنة الدولية للصليب األحمر من عواقب مأساو/ تموزيوليو 10در يوم اصال هافي بيان

لقانون اإلنساني ل طبقا  التزاماتها الدولية بجميع األطراف اللجنة  وقد ذّكرت  .محاصرةاللناس في المناطق لالمساعدات 

ل المرور السريع وبدون عراقيل لإلغاثة اإلنسانية للمدنيين والسماح للمدنيين في المناطق المحاصرة يوتسه بتمكين

 إذا ما رغبوا في ذلك. غادرة لمناطق أكثر أمنا  بالمالقتال  بسبب

 اا ضائع جيلا  واصبحيأن خطر ل معرضينالسوريين  األطفال

 وطبقا   الصراع.  العبء األكبر من ونتحملي وال يزالونيشكل األطفال ما يقرب من نصف المحتاجين في سوريا 

 1422بين مارس  قتلوا شخصا   39.444 حواليعلى األقل من  6.044 هناك ،السامية لحقوق اإلنسانمفوضية لل

 األطفال تعرض  .سنوات تقل أعمارهم عن عشرطفل  2،044كثر من ، بما في ذلك أطفالاألمن  1429وأبريل 

كمقاتلين  همتم تجنيد العديد منكما   أو ارتكاب أعمال وحشية. ةشاهدمعلى  والالعتقال والتعذيب، وأجبرو، لإلصابة

 من 66 التي أفادت بمقتل ورية مستقلة في الجمهورية العربية السالدولية اللتحقيق الجنة تقارير ل طبقا   ينمسلح

 بحثا  عنوقد فر مئات اآلالف من األطفال مع أسرهم   .1422المقاتلين األطفال في العمليات العدائية منذ مارس 

 األمان في الخارج.

، أو تستخدم إليواء النازحين داخليا   تهدمتسوريا إما مدرسة في  11،444 إجمالي في المائة من 26.0 ألن ونظرا  

 ة.يدشد إلى معوقات فرص األطفال للتعليم أيضا  عرض تت

في  تشاركوالتي ، 1429عام  /تموزيوليو 26 - /حزيرانيونيو 16 في الفترة خالل زيارتها لسوريا والمنطقة

السيدة ليلى الصراعات المسلحة، و ألطفالل لألمم المتحدة ألمين العاملالخاص  مثللفتت الماليونيسيف،  ااستضافته

من األطفال  وشددت على أن سوريا ستواجه جيال    سوريا على األطفال.في زمة االنتباه إلى األثر السلبي لأل زروقي،

 .األميةيعانون من ولديهم الكثير من الكراهية وفقدوا طفولتهم، 

 النشرة اإلنسانية
 سوريا

   1429يوليو/تموز  13-26|   94العدد 

 في هذا العدد 
 

 آالف المحتاجين في المناطق المحاصرة - 2 صفحة

 األطفال يعانون من أثر الصراع - 2 صفحة

  تزايد نزوح الالجئين الفلسطينيين - 1 صفحة

 الناس المحتاجين إلى تلقي مساعدات عاجلة - 1صفحة 

 نقص التمويل يعيق االستجابة - 6صفحة 

 
 أوتشا:  الصورة

 العناوين الرئيسية

  المدنيين في المناطق المحاصرة

ال يستطيعون الحصول على 

الغذائية والسلع اإلمدادات 

 .األساسية األخرى

  ثلث الالجئين الفلسطينيين

مشردين حالياً في سوريا 

 والمنطقة.

  مليون الجئ  8.1أكثر من

سوري في الدول المجاورة 

 .وشمال أفريقيا

  مليار  8.1هناك حاجة إلى

دوالر لتمويل خطة المساعدات 

االنسانية الطارئة لسوريا وخطة 

االستجابة السريعة حتى نهاية 

 .العام

 أرقام

مليون  88.1
 نسمة

إجمالي تعداد 
 السكان

 مليون 8.1
المحتاجين عدد 

 الى المساعدة

 مليون 1.84
عدد النازحين 

 داخلياً 

 مليون 1.8
عدد األطفال 

 المحتاجين

2،669،229 
عدد الالجئين في 

المجاورة البالد 
 وشمال أفريقيا

 

  )بالدوالر األمريكي(التمويل 

 دوالرار ملي 4.1
  داخل سوريا البرامج اإلنسانيةلتنفيذ 

 وتم تمويلها بنسبة

18% 

 دوالر مليار 3
مطلوب في إطار خطة االستجابة 

 اإلقليمية ألزمة الالجئين 
 و تم تميولها بنسبة

14 % 
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لمساعدة في التصدي للتحديات اإلنسانية في امجلس األمن  تناشد ئاإلغاثة في حاالت الطوار ةمنسق

 .سوريا

منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، السيدة فاليري آموس، مع مفوض األمم المتحدة السامي قامت ، /تموزيوليو 26في 

إحاطة بسيمونوفيتش،  لشؤون الالجئين السيد أنطونيو غوتيريس، واألمين العام المساعد لحقوق اإلنسان، السيد إيفان

لذي عن الوضع ا اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان في سوريا، فضال  األوضاع ألمم المتحدة بشأن ا فيمجلس األمن 

في سوريا، أبعادها سلطوا الضوء على المأساة اإلنسانية التي تتكشف كما  ن في المنطقة. ون السوريوواجهه الالجئي

 ة السورية.عن التأثير اإلقليمي لألزم فضال  

للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع اإلنساني  التي قد تكون مطلوبةموس انتباه المجلس إلى التدابير ت السيدة/ آولفت

البيروقراطية،  إزالة المعوقات منها جملة أمورالتدابير  وتشمل هذه  في تقديم المساعدات إلى السوريين المحتاجين.

ة، بما في ذلك عبر المسارات اإلنسانية ذات األولوي وتحديد، ةاإلنسانيفي الحاالت  القتال للسماح بالتدخل وإيقاف

 عندما يكون ذلك مناسبا .، عبر الحدودلسماح بمرور آمن للقوافل، وواخطوط النزاع، 

 العنف المتضررين مناللجئين الفلسطينيين  تزايد

 ن حالياا حيأصبحوا نازسوريا  ثلثة الجئين فلسطينيين فيكل من اثنين 

 يينفلسطينالمخيمات الالجئين  بسبب زيادة تعرضالجئ فلسطيني في سوريا في التدهور  010،444وضع استمر  

الالجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء سوريا في الوقت الراهن في حاجة من  014،444تقدر األونروا أن  لهجوم. ل

داخل منهم في المائة  04 -ين الفلسطينيين منذ بداية األزمة في المائة من الالجئ 60 نزوحإلى مساعدة عاجلة مع 

 (.6،444(، واألردن )أكثر من 60،444في المائة إلى لبنان المجاورة )حوالي  20( و 190،444سورية )حوالي 

 فتصاعد العننتيجة في دمشق بشدة  ن الذين يعيشونون الفلسطينيوالالجئتأثر التقرير،  التي يغطيهاخالل الفترة 

وقبر الست، وسبينه والحسينية اليرموك، بمخيمات القصف العنيف في المنطقة المحيطة أدى ، وبصفة خاصة. هناك

لمخيم في المنطقة المجاورة  أيضا   العنيفة كاتاواالشتب القصفكما استمر  الضحايا.عدد من سقوط دمار وحدوث إلى 

طائشة على مخيم الرصاصات القذائف والعدد من قوط إلى سالشرسة في حمص  أدت المعاركدرعا لالجئين في حين 

 لالجئين هناك.ا

تموز، توفي أحد موظفي األونروا بعد أن تعرض  يوليو/ 20في  األونروا.  في حصد أرواح العاملين فيالعنف  استمر

 .لى سبعةإ اليرموك ليرتفع عدد موظفي األونروا الذين قتلوا نتيجة للصراعمخيم قذيفة انفجرت في  جراءإلصابات 

 نظرة عامة على االستجابة اإلنسانية

 .مليون شخص  0.1وصلت إلى ، 3102عام  خطوط القتالعبر قافلة مساعدات واحد وعشرون تم تنظيم 

بدعم من الهالل األحمر  -وكاالت األمم المتحدة نظمت حتى اآلن، و 1429 / كانون الثانييناير 92من اعتبارا  

 -ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  باألمم المتحدة إدارة السالمة واألمنواللوجستية،  ةلمجموعالعربي السوري، وا

، ودرعاحلب، محافظات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في  القتال وطعبر خطقافلة إغاثة واحد وعشرين 

تسيطر عليها الحكومة، التي المناطق في  من السكان 2،062،644يستفيد منها ، وإدلبدير الزور وحماة وحمص و

 مناطق المتنازع عليها.الو ،التي تسيطر عليها المعارضةو

المياه والصرف الصحي ة وإمدادات يالصحالمستلزمات غير الغذائية األساسية ووالغذائية المواد وشملت المساعدات 

 الحصبة األلمانية.لقاحات ضد النكاف والحصبة والعن  ، والبسكويت عالي الطاقة، فضال  والنظافة الشخصية

إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، واستكمال  القتال وطتنظيم قوافل عبر خط ؤهاتواصل األمم المتحدة وشركا

ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات في مجال األمن،   للوكاالت، بما في ذلك عبر خطوط النزاع. المنتظمةتنفيذ البرامج 

 األمامية واإلجراءات اإلدارية.الخطوط  واالنتقال عبروالوصول، 

 مستهدفين بالمساعدات الغذائيةأشخاص  مليون 2

في شراكة مع اثنين وعشرين  بالعملتقديم المساعدات الغذائية في جميع أنحاء البالد العالمي  األغذيةبرنامج يواصل 

ي تدورة يوليو الخالل  مليون شخص 1.0إلى  توصيل المساعداتوقد تم   المنظمات غير الحكومية المحلية.من 

اثنين من كل ثالثة الجئين 
ين في سوريا أصبحوا فلسطيني

 .نازحين حاليا  
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حزيران  يونيو/ 19، التي بدأت في /تموزيوليو شحناتوقد تم االنتهاء من   ماليين مستفيد. 9ستهدف ما مجموعه ت

 سورية.  ةرك، في خمسة من أربعة عشر محافظلحدوث انخفاض في خدمات النقل خالل شهر رمضان المبا تحسبا  

 دير الزور، وريف دمشق.وإدلب، وبعض مناطق الحسكة، في ق الطرعلى  انعدام األمنبسبب الشحنات  تتأخر بينما

 المساعدة الضرورية للجئين الفلسطينيين تقدم األونروا

تواصل األونروا توفير الغذاء والمواد غير الغذائية الضرورية والمساعدات النقدية لالجئين الفلسطينيين في جميع 

من  قطعة 00،399طرد غذائي و  20،060يين، تم تسليم ما مجموعه أنحاء البالد. على مدى األسبوعين الماض

يقيمون في  ين النازحين الذينفلسطينيال ينالجئمن ال 20،944 على حواليالغذاء  البرنامج كما وزع األطعمة المعلبة. 

غير الغذائية  وعالوة على ذلك، تم تسليم المواد  ألونروا.تابعة لمالجئ جماعية غير  24ومرافق األونروا من  23

شخص  201،644 منهمالجئ هذه المواد األساسية منذ بداية األزمة،  260،044وقد تلقى حوالي   .النازحينلالجئين 

 .1429خالل عام 

مجموع عدد  بلغالجئ في دمشق، وبذلك  39،444، قدمت األونروا مساعدات نقدية لحوالي /تموزفي يوليو

وبالنظر إلى االحتياجات   .100،644أكثر من  1429ات النقدية في عام األشخاص الذين استفادوا من المساعد

 6،444ى لإاألونروا المساعدة النقدية  زادتالمتزايدة وارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي، 

ص، بقيمة شخ 042،444 إلى 1422نقدية منذ مارس ال المساعداتتوزيع  وصلوقد  للشخص الواحد. ليرة سورية 

 مليار ليرة سورية. 1.2أكثر من 

 مشلياالقالى  جواا المنقذة للحياة المعدات واللوازم الطبية المفوضية تنقل 

ة للسكان.  ايداالحتياجات المتز لتلبيةتوفير اإلمدادات الصحية األساسية والدعم اصل الشركاء في المجال اإلنساني يو

 10في المفوضية قامت إلى مدن شمال شرق سوريا عن طريق البر، متزايدة في الوصول الللصعوبات نظرا  و

دوالر  164،444تبلغ قيمتها أكثر من  جوا   إلنقاذ الحياةطبية معدات بنقل ، بالتنسيق مع وزارة الصحة، /تموزيوليو

مطار غسيل الكلى وغيرها من مواد اإلغاثة إلى ل وجهازلموجات فوق الصوتية ل وجهازينحاضنات، ثمانية  تشمل

 القامشلي.

سيتم توزيع إمدادات اإلغاثة بينما ق إلى المرافق الصحية في الحسكة في وقت الح هذه األجهزةمن هناك، تم تسليم و

غسيل  جهاز 23الى القامشلي هو واحد من  جوا  الذي تم نقله جهاز غسيل الكلى  في المحافظة.  المتضررةاألسر  على

دير الزور و(، 9ريف دمشق )وآالت(،  0ا هذا العام للمستشفيات في دمشق )لى سوريإالمفوضية  أحضرتهملكلى ل

 (.0( والحسكة )1السويداء )و(، 1درعا )و(، 9)

 منظمة الصحة العالمية واليونيسيفلالتدخلت الطبية األساسية 

ات الرعاية المنظمات غير الحكومية المحلية، خدممن وثالثين  شراكة مع ستبالمنظمة الصحة العالمية، قدمت 

شخص في حلب  00،144الطبية إلى حوالي  واإلمدادات قدمت التدخالتكما   الصحية األولية في جميع أنحاء البالد.

تم تسليم بينما ( 0،444( والالذقية )0،044الحسكة )و(، 0،044( وحمص )0،144دمشق )و(، 90،444)

الحسكة:  ،210،444حمص:  ،64،444: في نفس المحافظات )دمشق شخص 120،904 إلىالمستلزمات الصحية 

 (.904والالذقية:  ،24،444

في ليونيسف فريق طبي متنقل بدعم من ا 02خالل  طفل من 209،444كثر من ألطبية الفحوص ال إجراءوقد تم 

هو الوصول إلى ما ف والهدوريف دمشق.  القنيطرة وسورية، ومراكز ثابتة في دمشق،  ةأربعة عشر محافظ

من  مجموعة 94كما قدمت اليونيسف  السنة.  هاألطفال النازحين بحلول نهاية هذمن  004،444مجموعه 

 ووزعتشخص  94،444( لتغطية احتياجات IEHKالمشتركة بين الوكاالت ) المستلزمات الصحية العاجلة

عن معدات  الالذقية، فضال  حالة في  2،644ى لعاإلسهال  وأدوية طفل 20،044ىلعالبسكويت عالي الطاقة 

 شخص في حمص. 0،444ى لإلإلسعافات األولية 

شخص من دورات التوعية الصحية والغذائية من خالل المراكز المجتمعية التي  0444 استفاد وفي الوقت نفسه

وقد   وطرطوس. ،السويداءوفي درعا،  /حزيرانيونيو أوائل آيار تحت في أواخر مايو /تفوالتي اتدعمها المفوضية 

قبل نهاية  لمزيد من التوسع  إعدادهامال هذه المراكز بسرعة في األسابيع الخمسة األولى من التشغيل ويتم توسعت أع

 العام.

 

برنامج الغذائية لالمساعدات 
 1.0 توزع الى األغذية العالمي

 شخص عبر البالد. مليون
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األمم المتحدة للسكان صندوق من خلل دعم ن على الرعاية الصحية اإلنجابية ء يحصلالنسامن  00،011

 والشركاء

جمعية تنظيم األسرة السورية ومنظمة الهالل األحمر خالل قام الصندوق من التقرير، التي يغطيها خالل الفترة 

  لى خدمات الصحة اإلنجابية، بما في ذلك خدمات الرعاية التوليدية الطارئة.عصول المرأة ح بدعمالعربي السوري 

 9،644 كما حصلت حلب ودمشق وحماة وريف دمشق. في الصندوق  من مبادرات  من النساء 22،644 تاستفاد

مستشفيات لوالدات الطبيعية والقيصرية في خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ، بما في ذلك ا علىى امرأة أخر

لمستشفى الرئيسي في لالسوائل الوريدية وحدة من  24،444الصندوق  وفركما  األمهات في حلب ودمشق. رعاية 

 خدمة النازحين المعرضين للخطر.لدمشق تحت إشراف وزارة الصحة 

في حلب ودمشق وحماة  السكانآلالف من  والنظافة الشخصية المياه والصرف الصحي خدماتتقديم 

 وحمص وريف دمشق وطرطوس

من خالل  والنظافة والصرف الصحي الصالحة للشرب على خدمات المياه الحصوليواصل اآلالف من األشخاص 

مشروع إعادة شخص من  04،444ي وقد استفاد حوال  .ؤهاتدعمها وكاالت األمم المتحدة وشركا المبادرات التي

ما حصل في محافظة حمص بينما توفير المياه أنشطة واليونيسف  ي تدعمهذالالصرف الصحي ومياه التأهيل نظام 

 في ريف دمشق.   Premiere Urgenceخالل هيئة شخص على مياه الشرب والتنظيف من  0،044يقرب من 

( 6المالجئ الجماعية في حلب ) من ي إعادة تأهيل أحد عشروعالوة على ذلك، أكمل مجلس الالجئين الدانمرك

 مستفيد. 9،444(، بما في ذلك إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، ليصل إلى قرابة 0وحمص )

الصابون ومستلزمات النظافة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التقرير، قدمت اليونيسيف  التي يغطيهاخالل الفترة 

حماة، ودرعا، ودمشق، وشخص في حلب،  210،444رفع الوعي الصحي لتغطية احتياجات أكثر من سات جلوكذلك 

 الالذقية، وطرطوس. وحمص، و

شخص  966,004وصلت إلى توزيع مستلزمات النظافة في حماة وحمص ودمشق و Premiere Urgenceواصلت 

 منذ بداية العام.

 الملجئيل نازح من إعادة تأه 55،111أكثر من استفادة 

الحسكة وحمص وريف دمشق، ودمشق، وفي حلب،  ا  جماعي ملجأ   06تأهيل  عمل المالجئ مجموعةشركاء  أكمل

تأهيل سبعة مالجئ جماعية في طرطوس وثالثة في  Premiere Urgence أعادت وباإلضافة إلى ذلك،  وطرطوس.

المنظمة الدولية للهجرة أعادت حلب وحمص وفي  ملجأ  أكمل المجلس الدانمركي لالجئين تأهيل أحد عشر وحمص، 

 المالجئ في حلب.من  16تأهيل 

 اإلغاثة مساعداتوشركائها  السامية لحقوق اللجئين المفوضية قدمت لهممليون شخص  0.5أكثر من 

 نقديةالمساعدات الو العاجلة

في  ق التي يصعب الوصول إليهاالمناطعلى  العاجلةاإلغاثة  مساعداتركزت التقرير،  التي يغطيهاخالل الفترة  

 اإلغاثة بموادمواطن مليون  2.0أكثر من  بتزويد السامية لحقوق اللالجئين منذ بداية العام، قامت المفوضيةو حلب. 

عدات النقدية للنازحين، تقديم المسا وواصلت المفوضية أيضا    ربعة عشر كافة.األسورية المحافظات الاألساسية في 

 06،644، قدمت المفوضية المساعدات النقدية الى ما يقرب من وإجماال    شخص في القامشلي. 23،444صل إلى تل

 شخص في دمشق وحمص والقامشلي وطرطوس.

ووزعت هيئة شخص،  22،344لى عمواد اإلغاثة  عيزبتوحدة اإلنمائي، من خالل الشركاء، برنامج األمم المتقام 

Premiere Urgence المنظمة الدولية للهجرة المواد قدمت شخص و 39،444يقرب من  الشتاء على ما مستلزمات

 شخص. 11،144غير الغذائية ألكثر من 

 اليونيسفمن خلل النوادي المدرسية التي تدعمها  754طفل من خلل  050،111كثر من الوصول أل

ألطفال في التعليم من خالل اليونيسيف بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والشركاء اآلخرين، حماية حق اتواصل 

القنيطرة وريف والالذقية، وحمص، وحماة، والزور، ودير درعا، والنوادي المدرسية في دمشق، من  000دعم 

في المائة منهم  04نحو  - طفل 206،062 إلىوأنشطة ترفيهية  للتقوية األندية دروسا   هذه تقدم  .دمشق، وطرطوس

كما  حمص. في اعر ولافي منطقة من الطلبة المراهقين  0،044 إلى دروس تقوية قدمت اليونيسف أيضا    من الفتيات.
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أنواع مختلفة من دورات التدريب بالفتيان والفتيات في دمشق وريف دمشق وحمص  من  1،644أكثر منتم دعم 

ي ذلك المجلس ، بما فينخروشركاء التعليم اآل السامية لحقوق الالجئين ي تقدمها اليونيسيف والمفوضيةالمهني الت

 ، والجمعية السورية للتنمية االجتماعية.Premiere Urgence و الدانمركي لالجئين،

، التي يغطيها التقريرخالل الفترة  مواد التدريس والتعلم. بتواصل وكاالت األمم المتحدة والشركاء دعم المدارس 

محلي، الجمعية السورية الشريك قدم الفي حلب في حين  طفل 1444 ىلع المستلزمات المدرسيةوزعت اليونيسف 

 في ريف دمشق. طفل 264 إلى مستلزمات مكتبيةللتنمية االجتماعية، 

 الدعم النفسي واالجتماعي للناجين من العنف القائم على الجنستقديم 

دمشق، وحلب، النساء المقيمات في المالجئ في من  9،044 حصلت ،صندوق األمم المتحدة للسكانمساعدة ب

وعالوة  . خدمات الصحة اإلنجابيةعم النفسي واالجتماعي واإلحالة لخدمات الدعلى ريف دمشق وإدلب، وحمص، و

من شخص يقيمون في المناطق المتضررة من العنف مساعدة من الصندوق والمتطوعين  1،944على ذلك، تلقى 

في أحد مرافق  القائم على نوع الجنسلعنف تعرضت لامرأة  64التقرير، تم فحص  التي يغطيهاخالل الفترة   الشباب.

أة المشورة الطبية، ودعم المجتمع المحلي، وتقديم المشورة امر 04لذلك، تلقت  ة اإلنجابية الشاملة، ونتيجة  الصح

 القانونية، وخدمات اإلحالة.

الهيئة الطبية الدولية، بالتنسيق مع الهالل األحمر العربي السوري، الدعم النفسي واالجتماعي ألكثر من قدمت 

الى ما  منذ بداية األزمة دةقدمت لهم المساععدد األشخاص الذين  مستفيد في دمشق وريف دمشق ليرتفع 2،144

للتنمية،  السوري الصندوقالمنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع قامت وعالوة على ذلك،   .شخص 0،444يقرب من 

 في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. ملجأ مدير 94تدريب ب

لهالل األحمر العربي السوري في دمشق وريف دمشق جديدتين لالتقرير، تم افتتاح عيادتين  التي يغطيهاخالل الفترة 

اثنين من العيادات  إلى تينالعياد سوف تنضم هاتينو الصحة النفسية واالجتماعية. لدعم في إطار برنامج المفوضية 

فريق متعدد خالل القائمة التي تهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من المساعدة النفسية للنازحين والالجئين من 

 علماء النفس واألطباء النفسيين.ب كامال   مجهزة تجهيزا  وهي ات التخصص

 رعاية األطفال في غياب والديهم

قرية  فيمقدمي الرعاية من  90 علىأشهر  6تموز، بدأت المنظمة الدولية للهجرة اإلشراف الفني لمدة  /يوليو 19في 

 من حلب. فروا مؤخرا   طفل 34، بينهم طفال   264مسؤولية رعاية الذين يتحملون  SOSاألطفال 

 المساعدة القانونية المجانية وانازح تلق 0،111ما يقرب من 

وقانون  بشأن التوثيقاتحاد المرأة السورية والمجلس الدانمركي لالجئين تقديم المشورة القانونية والتوعية يواصل 

قانون األحوال  فيالقانونية / المساعدة المشورة  تم تقديممنذ بداية العام  األحوال الشخصية في دمشق وريف دمشق. 

التدخالت شخص المساعدة في  664 أيضا  تلقي  كما  .شخص 9600إلى وقضايا قانون األسرة والتوثيق الشخصية

نازح دورات توعية  2،922وعالوة على ذلك، تلقى  مديرية السجل المدني ومراكز الشرطة. وأمام المحاكم،  ةالقانوني

 قانونية.

  مليون سوري إلى البلدان في المنطقة 0.1من  أكثر ارفر

 3102 خلل شخص في اليوم 0111 الفرار من سوريا معدلبلغ 

شخص في  6444إلى الرقم تصاعد ومليون نسمة،  2.6بلغ عدد األشخاص الفارين من العنف في سوريا أكثر من 

دة السامي لشؤون الالجئين، لم يسبق له لمفوض األمم المتح ، وهو معدل، وفقا  1429في اليوم خالل عام المتوسط 

، بلغ عدد /تموزيوليو 13من  اعتبارا  و  مضت. يقرب من عشرين عاما  منذ ما مثيل منذ اإلبادة الجماعية في رواندا 

  .2،669،229الالجئين السوريين في البلدان المجاورة وشمال أفريقيا 

 

 

 

دفق المتصاعد لم نر مثل هذا الت
لالجئين بمثل هذا المعدل المخيف 
منذ اإلبادة الجماعية في رواندا 

منذ قرابة عشرين عاما" 
األمين  –أنطونيوس غوتيريس 

 .العام المساعد لحقوق اإلنسان
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 الدولة 1429يوليو/تموز  13الالجئون المسجلون و/أو الذين تلقوا مساعدة وينتظرون التسجيل حتى 

 مصر 818,181

 العراق 881,114

 األردن 414,111

 لبنان 841,186

 تركيا 181,884

 شمال أفريقيا 81,111

 اجمالي 461,36443

. للحصول على إحصاءات محدثة ومزيد من المعلومات، يرجى 1429يوليو/تموز  13، حتى المصدر: المفوضية السامية لشؤون الالجئين، 

. تستند األرقام الواردة أعاله إلى األعداد المسجلة في كل دولة http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.phpزيارة الموقع التالي: 

سوري إلى بلدان أوروبية  16،444إلى األرقام المذكورة أعاله، فر نحو و / أو أولئك الذين تلقوا مساعدة وينتظرون التسجيل. وباإلضافة 

 مختلفة.

 محدودية التمويل يحد من االستجابة

  في المائة من خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا 20تمويل 

تعاني من نقص شديد في التمويل.  حتى اآلن،  (SHARP) ال تزال خطة االستجابة اإلنسانية للمساعدات في سوريا

مليار دوالر، مما يعوق بشكل خطير قدرة المجتمع  2.0في المائة فقط من المبلغ المطلوب البالغ  96تم استالم 

  .إلنساني على االستجابة لالحتياجات المتزايدةا

ونظرا  لمحدودية التمويل، فلن تكون الوكاالت اإلنسانية قادرة على تقديم المساعدة المخطط لها بعد شهر سبتمبر/ 

أيلول. على سبيل المثال، حذر برنامج األغذية العالمي أنه إذا لم ترد أي تبرعات جديدة، سوف تنفد المخزونات 

هر سبتمبر.  في هذا الشهر بالفعل، بسبب عدم كفاية الموارد الغذائية للنازحين السوريين في األسبوع الثالث من ش

وتأخر وصول بعض السلع، اضطر برنامج األغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية لبعض اإلمدادات بما في 

 .ذلك المعكرونة، والزيت النباتي، والخضراوات، والبرغل، والسكر

  يمية للستجابة للجئينفي المائة فقط من خطة التدخلت اإلقل 25تمويل 

مليون الجئ  9.0مليار دوالر لتلبية احتياجات  1.3ما مجموعه  (RRP) تتطلب خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين

.  وحتى اآلن، تلقت الخطة حوالي 1429مليون مواطن في البلدان المضيفة قبل نهاية شهر ديسمبر  2.3سوري و 

من األموال المطلوبة، وهي ال تكفي لتوفير الدعم الالزم لالجئين السوريين  في المائة، 90مليار دوالر فقط، أو 

مليار دوالر سيكون  2.3والمجتمعات المضيفة التي تضررت قدرتها على المواجهة بشدة.  هناك مبلغ إضافي قدره 

 .مطلوبا  لتغطية المشروعات حتى نهاية هذا العام

 ارئ السوري في سوريا واألردن والعراق ولبنانمشروعاا تلقت تمويلا من صندوق الطو 012

، والذي يعمل بدعم من مكتب 1421، الذي تأسس في مارس عام (ERF) تلقى صندوق االستجابة للطوارئ السوري

مليون دوالر أميركي من المساهمات لتنفيذ مشروعات  03.0األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ما مجموعه 

مشروعا  في سوريا واألردن  249مليون دوالر إلى  92،6السوري.  حتى اآلن، تم تخصيص      لدعم ضحايا النزاع

 .مليون دوالر 1.6والعراق ولبنان.  ويتم حاليا  مراجعة تسعة مشروعات إضافية مقترحة بقيمة 

ولوية لمشروعات تلبية خالل الفترة التي يغطيها التقرير، تم توجيه دعوة جديدة لتقديم مقترحات للبنان، وإعطاء األ

االحتياجات في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى.  بموجب هذه الدعوة، من المتوقع 

 ماليين دوالر لصندوق االستجابة للطوارئ السوري. 0تخصيص 
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اضافية  ار دوالرملي 1.6مطلوب 
داخل  يف حتياجاتاللالستجابة ل

ة يسوريا و في المنطقة الى نها
1429. 


