
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
                         
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رئيسية ل ا اوين  عن ل  ا

 عفا جراء معاناة السوريون األكثر ض

سقوط الثلوج واألمطار في درجة 

حرارة بلغت حد التجمد في أحد أقسى 

 فصول الشتاء على اإلطالق.

  نقل المساعدات بالطائرات إلى

الحسكة، في مسعى لوكاالت اإلغاثة 

إليجاد طرق بديلة بسبب انعدام األمن 

 على الطرق.

  يوم على الصراع،  0111بعد مرور

د إلى سوريا على وشك العودة عقو

الوراء والتراجع عن التنمية 
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 مليون 9.3

المحتاجين  السكان
 الى مساعدة

 ونملي 6.8 

 
 مليون 9.3

 النازحين داخلّياعدد 
 مليون 4.25

الالجئين السوريين  مليون 4.3
المجاورة  في الدول

 وشمال أفريقيا

تمويل ل  ا

 مليار دوالر 0.2
مطلوبة للمساعدات االنسانية 

 اداخل سوري
 

 نسبة التمويل% 71
 

 مليار دوالر 3
مطلوبة لخطة االستجابة اإلقليمية 

 لمساعدات الالجئين
 

 نسبة التمويل% 67
 

 العائالت النازحة تواجه واحدًا من أقسى فصول الشتاء على اإلطالق في سوريا

يواجه الناس في مختلف أنحاء الشرق األوسط قسوة الشتاء حيث أدت العاصفة التي أطلقت عليها األرصاد 
تشير توقعات الجوية اسم "اليكسا" إلى سقوط الثلوج بغزارة وبلغت درجات الحرارة حد التجمد في المنطقة.  و 

الطقس في سوريا خالل األسابيع المقبلة استمرار درجات الحرارة أقل من معدالتها، وخاصًة في المناطق 
الجبلية.  تبرز تقارير شركاء اليونيسف تزايد تضرر األسر المقيمة في مالجئ من الخيام حيث يؤدي 

التعرض لظروف البرد واألمطار إلى مزيد 
 .األطفال ورفاهمن الضغوط على صحة 
معتها لجنة عينتها أشارت البيانات التي ج

الحكومة األسبوع الماضي بشأن هطول 
األمطار الغزيرة والفيضانات في المناطق 
الريفية في القحطانية ) شرق الحسكة (، 
إلى وقوع أضرار واسعة النطاق في منطقة 
تعاني بالفعل من مستويات عالية من 
األضرار وانعدام األمن الغذائي.  تأثرت 

منزاًل  05ر من أربع قرى، مع تدمير أكث
ووقوع خسائر فادحة بالمحاصيل والماشية.  
وفي منطقة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
اإلنتاج الزراعي، تشير التقديرات إلى أن 

شخص، معظمهم من  0555ما يقرب من 
صغار المزارعين والرعاة، في حاجة ماسة 
حاليًا إلى المساعدات الغذائية وغير 

 الغذائية.

 

 

 / حقوق الطبع والنشر: الرقة، المتطوعين الشباب

( يعمل المتطوعون الشباب في فريق التحصين المتنقل على الرغم من 4103ديسمبر  00مدينة الرقة )
 04-10الظروف الجوية الصعبة كجزء من حملة التحصين ضد شلل األطفال بدعم من اليونيسف 

قة، سيتم تقديم التطعيم في مواقع ثابتة ضمن التجمعات السكنية أو .  طبقاً لوضع المنط4103ديسمبر 
عن طريق االنتقال من منزل إلى منزل.  تقوم السلطات الصحية الوطنية والمحلية بتنفيذ األنشطة بدعم 

 .من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، والهالل األحمر العربي السوري وشركاء آخرين

 

 النشرة اإلنسانية
 الجمهورية العربية السورية

 4103ديسمبر/كانون األول   01-3|  39العدد 

 في هذا العدد
 يواجهون شتاًء قاسياً   داخلياً  ونالنازح   0ص.

 

 نقل المساعدات جواً إلى الحسكة   4ص.
  

 القتال يتسبب في موجات نزوح جديدة   4ص.
  

 باألمم المتحدة يدينون مسؤولو اإلغاثة االنسانية   3ص.
  استهداف األطقم والمنشآت الطبية          

 

 ستين بالمائة من قوة العمل عاطلة في سوريا   2ص.
 

 مجبرون على ترك الدراسة لمليون طف 3   2ص.
 

 تنسيق االستجابة نظرة عامة على   2ص.
 

 لتمويلا على عامة نظرة   00ص.
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 في المحتاجين من ماليين 3.9 تستهدف الجديدة اإلنسانية االستجابة خطة
 سوريا

مليون نسمة، أو ما يقرب من نصف عدد  3.9بينما يدخل الصراع في سوريا سنته الرابعة يحتاج نحو  
مليون شخص داخليًا.  يتضح التدهور  5.0السكان، إلى المساعدة اإلنسانية اآلن، كما نزح ما يقدر بنحو 

ذائي في عدة أجزاء من البالد، وعندما يقترن بسوء خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية في األمن الغ
هناك ثغرات حرجة في تقديم الرعاية  ، يسهم في تزايد خطر سوء التغذية بين النساء واألطفال.الصحية

إلنجابية.  الصحية األساسية وخاصًة في مجال الصدمات النفسية، وخدمات الرعاية الصحية األولية وا
يتطلب عدم كفاية فرص الحصول على المياه النقية اهتمامًا عاجاًل، باإلضافة إلى سوء خدمة الصرف 

مشكالت الكما يجب معالجة  الصحي والنظافة الشخصية، والتي تزيد من خطر تفشي األمراض الم عدية.
، وخسائر األصول، وضعف آليات التكيف سبل العيش نقصالنفسية والمخاوف بشأن الصحة العقلية، 

ال يزال نقص المأوى المالئم والالئق والمستلزمات المنزلية األساسية، مصدر قلق كبير،  بصورة عاجلة.
 باإلضافة إلى إعاقة الحصول على التعليم، وانخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس وتوافر أماكن آمنة للتعلم.

لق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خطة االستجابة والمساعدات اإلنسانية ديسمبر/كانون األول، أط 05في 
تهدف الخطة، باعتبارها استجابة منسقة داخل سوريا، لتلبية  .4502( لعام SHARPفي سوريا )

 مليار دوالر أمريكي. 4.9مليون شخص، بتكلفة قدرها  3.9االحتياجات اإلنسانية لـ

دات الطبية واللقاحات من العراق ودمشق جوًا نقل مواد اإلغاثة األساسية والمع
 إلى الحسكة

ال يزال طريق الوصول إلى شمال شرق محافظة الحسكة يمثل تحديًا للجهات الفاعلة اإلنسانية ولم تصل أي 
ومع ذلك، وبتصريح من حكومتي  .4509شحنات كبيرة من مواد اإلغاثة إلى المنطقة برًا منذ مايو/ آيار 

لمرور اإلمدادات اإلنسانية بين البلدين، بدأ برنامج األغذية العالمي واليونيسف والمفوضية سوريا والعراق 
السامية لشؤون الالجئين نقل المساعدات اإلنسانية العاجلة جوًا من أربيل في العراق، إلى القامشلي، 

حمل ما يقرب من ديسمبر/ كانون األول ت 00في مطار القامشلي في  مستأجرةهبطت أول رحلة  والحسكة.
طنا متريا من المواد الغذائية بما في ذلك دقيق القمح، والمعكرونة والزيت والسكر والملح واألرز  25

بدأ هذا الجسر الجوي األول تقديم ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات أكثر من  ،والفاصوليا المعلبة والبرغل
رحلة على مدى األيام  49لى تأجير طائرتين للقيام بـ وقد تم التعاقد ع شخص لمدة شهر واحد. 95,555

ات اإلنسانية من العراق إلى سوريا منذ بداية هذه أول رحلة جوية لنقل المساعد. العشرة المقبلة بين البلدين
 النزاع.

باإلضافة إلى لقاحات شلل  طفل في الحسكة. 095,555نقلت المفوضية اللقاحات جوًا من دمشق لـ 
األطفال، شملت عملية النقل الجوي للمفوضية لقاحات ضد التهاب السحايا والسل والحصبة والنكاف 

شخص، باإلضافة إلى خمسة حاضنات لوحدة حديثي الوالدة  005,555ى والحصبة األلمانية، والكزاز إل
من البطانيات الحرارية  4,555وأعقب ذلك نقل مواد اإلغاثة األساسية جوًا بما في ذلك  بمستشفى القامشلي.

 من األغطية البالستيكية لفصل الشتاء. 0,555و 

 القتال عن الناجمة واالحتياجات جديدةال نزوحموجات ال
 في أخرى أماكن إلى األسر من كبير عددفرار  في تسببي والقلمون، الغوطة في العنيف القتال ارستمر ا

 في المجتمعات أن المتحدة األمم وكاالت تفيد و .دمشق ومدينة وجرمانا، الغزالنية ذلك في بما دمشق، ريف
 ما فر وقد .الشتاء فصل خالل ةخاص داخلياً  النازحين من ةجديد اتتدفق لدعم ةمستعد غير األماكن هذه
 توصيل ممكناً  يكن لم حيث دمشق، مدينة غرب الزبداني، بلدة من أيضاً  شخص 3,055 بنحو يقدر

 .4509 / تموزيوليو منذ اإلنسانية المساعدات
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 يوم كل المنطقة تستطيع مغادرة عائلة 05 من يقرب ماتشير التقارير إلى أن  حمص،في  عرالو  حي في
 المقام في النازحة العائالت هذهيتم نقل  .المحلية السلطات من موافقة على الحصول شريطة عتهم،أمت دونب

 تسجيل حالياً  يتمو  .شامي كرمو  الخضر،و  ،اإلدخار ذلك في بما المحافظة، في أخرى مناطق إلى األول
 .هذه العائالت

 أولوهي  المحافظة، في اإلنساني الوضع لتقييم حماة مدينة إلى بعثة حمص في اليونيسف مركزأرسل 
 5,555 نزوح مع المحافظة عموم في األمني الوضع إلى توتر نتائجتشير ال .شهرين من أكثر منذ له زيارة
  .الماضية الثمانية األسابيع خالل فايمص و ميةالسل مناطق إلى حلبريف و  حلب من إضافية أسرة

 الخدمات إلى باإلضافة ،(الخ والمالبس، البطانيات،) الشتاء دموا إلحاحا األكثر حتياجاتالا وتشمل
 مع بالتعاون ،وضعت البعثة .والتعليم ،والحماية ،والصحة الصحي، والصرف المياه، ذلك في بما األساسية
 هذه احتياجات لتلبية أشهر ثالثة لمدة عاجلة استجابة خطة آخرين، وشركاء السوري العربي األحمر الهالل
 .المضيفة والمجتمعات النازحة التالعائ

 األطفال بين التغذية سوءتزايد  عن مؤكدة غير تقارير وسط ،محاصرة والسبينة اليرموكمخيمات  ال تزال
 95,555 ـب يقدر ما وجود إزاء بالغ بقلق األونرواتشعر  .المناطق تلك في يقيمون زالوا ما الذين السن وكبار
 وسيلة أي عملياً   يملكونوال للغاية متضررون همو  اليرموك مخيم في رينمحاص يزالون ال فلسطيني الجئ
 الهالل خالل من اليرموك مخيمل األطفال شلل لقاح من جرعة 9,555 األونروا سلمت .المنطقة لمغادرة
تم تدمير  .الحليب مسحوق من أطنان وخمسة إضافية ةجرع 4,555 لتوريد وتستعد الفلسطيني، األحمر
 من 05 تضرر حين في عاجلة، اتإصالح وتتطلب لألونروا تابعة مدرسة 005 أصل من مسينخثمانية و 
 ل.للعم صالحة غير أصبحتو  صحياً  مركزاً  49 أصل

مسؤولو اإلغاثة اإلنسانية لألمم المتحدة يدينون بشدة الهجمات على الطواقم 
 والمرافق الطبية من قبل جميع أطراف النزاع

 لليونيسف التنفيذي المديرو  تشان، مارغريت العالمية الصحة لمنظمة العام مديرالاجتمعت  ديسمبر، 7 في
 على الضوء لتسليط آموس، فاليري الطوارئ حاالت في اإلغاثة ةومنسق العام، األمين مساعدو  ،ليك أنتوني

مكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية في لصراعلالتأثير الكبير  ال يزال إلحاق  .سوريا على توافر وا 
 من المئة في 55 من أكثر تضررت فقد .مستمراً  البالد أنحاء جميع في الصحية المرافقب كبيرة أضرار

 أو اإلسعاف سيارات من مماثلة نسبة تم سرقة حين في الخدمة، خارجأصبحت  أو العامة المستشفيات
يصبح  ،المستشفيات استيعاب قدرةعن  ىزادت فيه أعداد المرض الذي الوقت في .بالغة ضراراأل تعرضت

 والوالدة والجراحية الطبية الرعاية توفيرمن  العاملين الصحيين تمكينو  المرافق هذه حماية بمكان األهمية من
 الدولي اإلنساني القانون وجببم التزاماتها احترام األطراف جميع على يجب .مخاطر دون للمرضى العاجلة
 المساعدات بوصول والسماح النزاعات خالل الصحة مجال في والعاملين الصحية والمرافق المدنيين لحماية

 .سكانال لجميع الطبية والمعدات واللقاحات األدوية ذلك في بما اإلنسانية،
 أكثر في تحصين وشركاؤها متحدةال األمم ساعدت خطيرة،ال الوصول وتحديات األمن انعدام من الرغم على
 الوطنية التحصين حملة من كجزء األخيرة األسابيع في األطفال وشلل الحصبة ضد طفل مليون 9.9 من

 النساءمن  5,555 من أكثر تلقى وقد .ديسمبر 5 يوم' األطفال شلل ضد لتطعيمقومي ل أسبوع" أول وبداية
 مئات عالج لضمان والتدريب الطبية اإلمدادات وفيرت تم حين في واألمومة، اإلنجابية الصحة خدمات
 التحتية البنية وأداء يةالحياد على لحفاظيعتبر ا .مزمنة صحية مشاكل من يعانونالذين  الناس من اآلالف

 .السوري الشعب أبناء وجميع النزاع طرفي مصلحة الصحية في

 سوريا في العمل عن عاطلون - العمل قوة من %06 - شخص ماليين ثالثة
 لأللفية اإلنمائية األهداف بشأن( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة دليل أشار
 أشار .العنيف الصراع من يوم 0,555 في سوريا بعد مرور تنميةالو  السوري االقتصاد في حاد تدهورإلى 
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 إلى المحلي النفط إنتاج وانخفض% 20 بنسبةقد انخفض  اوريس في المحلي الناتجإجمالي  أن إلى التقرير
وصلت الخسائر نتيجة  (.يومياً  برميل 00,555 إلى 950,555 من) 2010 طاقته في من %2 من أقل

 نهام ،(دوالر مليار 4.2) سورية ليرة مليار 995 إلى والورش المصانع في والتدمير والسرقة اإلنتاج فقدان
 الصادرات انخفضتكما  .ةيالحكوم حصاءاتاإل إلى استنادا الخاص، لقطاعل المملوكة الشركات في 75%
 .النزاع اندالع قبل عليه كانت عما المائة في 05 إلى

 وزاد البطالة، من( نسمة ماليين 0 حواليالبالغ  العاملة القوى مجموع أصل من) شخص ماليين ثالثةيعاني 
 األوضاع استمرت إذا أنه من اإلسكوا تحذرو  .المائة في 03 بنسبة الفقر خط تحتالذين هم  لسوريينا عدد

 التنمية من أجيال ثالثة تعادل سوريا تي ستتحملهالا اإلجمالية التكلفة فإن ،4500 عام حتى الحالية
 .البشرية التنمية من وجيلين االقتصادية

 سوريا في األطفال على التعليم هجر أثر لتقدير مشترك تقرير
 الدولية، العالمية الرؤية ومنظمة اليونيسف عن صادر جديد تقرير نشرتم  ،/كانون األولديسمبر 04 يف

 ثالث حول أثر "التعليماالنقطاع عن " بعنوان الالجئين، شؤونالسامية ل مفوضيةالو  ،الطفولة إنقاذ وهيئة
كبر ألهو او  التعليم لألطفال السوريين فيانخفاض كبير  د بّينوق التعليم، قطاع على الصراع من سنوات

 سوريا في طفل ماليين ثالثة اضطر .التقدم من سنوات تسبب في ضياعمما .سرع في تاريخ المنطقةلألاو 
 إلى لذهابا من الشديد بالرعب األطفال وأصاب الدراسية، الصفوف القتال دمر حيث تعليمهم لترك

 .البالد من لفرارل األسر دفع أو المدرسة،
 استخدام وسوء والدمار ،المعلمين وهروب وقتل لسكان،ل الكبير نزوحوال سوريا، داخل الشديد العنفأدى 

 إبقاء سوىآخر  خيار لديهم ليس همأن اآلباء من كثير أفاد .األطفال على وخيمة تداعياتإلى  المدارس
 األكثر المناطق في حدة أكثر االنخفاض وكان المدرسة، إلى إرسالهمب المخاطرة من بدالً  منزلال في أطفالهم
دلب ،وحماة ،الزور ديرو  درعا،و  الرقة،و  حلب، في .النزاع من تضرراً   األطفال عدد نصف من أقليذهب  وا 

دلب حلب فقدت .اآلن المدرسة إلى  95 من أقل الحضور وبلغت نسبة التوالي، على مدارسهم وسدس ربع وا 
 .للنازحين مالجئ إلى تحولت أو تضررتأو  سورية، مدرسة 2555 من أكثر تدمير تم ،وعموماً  .المائة في

في  المائة في 37 بنحو يقدر ما تسجيل مع النزاع، قبل بالتعليم االلتحاق في المنطقة في رائدة اسوري كانت
 البالد أنحاء جميع في األمية محو معدالتبلغت   .ثانويةال المدارسفي  المائةفي  57و االبتدائيةالمدارس 

 ثالث من أقل فيومع ذلك،  .اإلقليمي المتوسط تجاوزتو  والنساء الرجال من لكل المائة في 35 من أكثر
 احتمالمع  سوريا، في مضى وقت أيفي  المنطقة هشهدت التعليم في تراجع وأسرع أكبر حدث سنوات،
 .مستقبلها على وخيمة عواقب حدوث

 سوريا في اإلنسانية االستجابةتنسيق  على عامة نظرة

 طفل 366,666 من أكثر إلى تصل األطفال شلل ضدالقومية  التطعيم حملة

 ستراتيجيةالمن ا كجزء سوريا، في ديسمبر 5 في "االطفال شلللتحصين ضد ل أسبوع قومي" أول إطالق تم
 ضد العمر من الخامسة سن دون األطفال جميع لتحصين واليونيسف يةالعالم الصحة منظمةالتي تدعمها 

 ةوواحد ،حلب في ةوواحد الزور، دير في 00: األطفال شلل حالة 07 تأكيد تم اآلن، حتى .األطفال شلل
 طفل 307,550 من أكثر أن إلى مراكز الصحة منالواردة  األولية التقارير تشير  .دمشق ريفب دوما في
 البلدة إلى شلل األطفال قاحاتل تسليمل جارية جهودهناك  .الحملة مدة منتصف حتى نهمتم تحصي قد

 .حمص في خ، وتلكلرااز و  ،ةحولال حمص، ومناطق في القديمة



 5سوريا |  –النشرة اإلنسانية 
 
 

 

syria.unocha.org | www.unocha.org 

نقذ األرواحبالتنسيق ت   –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   

 لم يلحقوا الذين فيهم بمن العمر، من الخامسة دون طفل مليون 4.4 إلى للوصول التحصين حملة وتهدف
 الهاللو  المتحدة، األمم ووكاالت الصحة، وزارة قبل من منسق هدج من جزءاً  شكلتو  األولى، الجولةب

 الحكومية غير والمنظمات ،السوري العربي األحمر
 والدولية المحلية والمجموعات ،والوطنية الدولية
 .اإلنسانية المساعدة تقدم التي األخرى
 شلل ضد لتحصينإضافية ل حمالت تنفيذ سيتم

 عام ريلبأ حتى شهرية فترات على األطفال
 ماليين 05 لتقديم اليونيسف وتخطط. 4502
 لتمكين سوريا إلى األطفال شلل لقاح من جرعة
 4 تضم شحنة أول وصول مع الحملة، هذهتنفيذ 
 تشرين /نوفمبر 43 في دمشق الى لقاح مليون
 .الثاني
 جزءا سوريا فيهذه  الحملة القومية سابيعأ تشكل
 في قعلى اإلطال لتحصينل استجابة أكبر من

 خالل المجاورة والدول اسوري في األطفال شلل ضد طفل مليون 49 من أكثر تطعيم بهدف األوسط الشرق
 التطعيم طانق عبر السورية الحدود على ألطفالا تطعيمعلى  حملةال ساعدت حاسم، بشكل  .المقبلة األشهر
 مرض لتفشي لالستجابة قليمياإل التنسيق خطة مراجعة بتنسيق العالمية الصحة منظمةقامت    .المنشأة
 في السوري العربي األحمر والهالل المتحدة، األمم ووكاالت الصحة وزارة مع اسوري في األطفال شلل

 .بيروت
 عند لقتالل مؤقت وقف خالل من ذلك في بما لتعاون،ل األطراف جميع المتحدة األمم وكاالت ناشدت وقد

 األسبوعين الواردة خالل البيانات تشير .األطفال جميع ىإل لوصولبا التطعيم لحمالت للسماح الحاجة،
 في األطفال إلى لوصولفي ا األطفال شلل ضد التطعيم حملة من األولى الجولة نجاح إلى الماضيين
 ،الحسكة في 405,555و ،الزور دير في طفل 957,050 ذلك في بما عليها، المتنازع المناطق

 .الرقة في 400,555و دمشق، ريف في 440,450و

 بقسوة سوريا ثلجية عاصفة بينما تضرب قصوى أولويةتعتبر  الشتاء مواد توزيع
 منطقة الثلجية العواصف تجتاح بينما

 درجات انخفاض يمثل األوسط، الشرق
إضافيًا  اً تحديإلى حد التجمد  الحرارة

 المفوضية سلمت .النازحين سوريينلل
 من كجزء الالذقية إلىالتدفئة  مواقد
 الجماعية لمالجئلتزويد ا الشتاء خطة

يمكن أن تلبي  التي المناطق في التدفئةب
  .الوقود من حتياجاتالافيها الحكومة 

 تحت حرارةال درجاتانخفاض  مع
 البطانيات المفوضية أرسلت الصفر،
 من بالستيكيةال واألغطية الحرارية
 45,555ى لإ "لشتاءا' مواد حزمة خالل
دلب وحمص وحماه حلب في أسرة  .وطرطوس دمشق وريف والالذقية وا 
 70,555 لدعم اإلغاثة مساعدات تحمل اسوري أنحاء جميع يإل شاحنة 405 أسبوع كل المفوضية ترسل

 / حقوق الطبع والنشر: منظمة الصحة العالمية

أحد العامالت الصحيات تعطي جرعة من التطعيم ضد شلل  –( 4103الحسكة )ديسمبر 
لألطفال في الحسكة كجزء من أول "أسبوع قومي للتطعيم ضد شلل األطفال "  األطفال

  .في سوريا

 

 حقوق الطبع والنشر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / محمد العقاد

إمدادات اإلغاثة من الوكاالت اإلنسانية تغطيها الثلوج في مستودع  -( 4103ديسمبر  04مدينة حلب )
ي السوري في حلب.  بسبب تخطيط الهالل األحمر العربي السوري والوكاالت اإلنسانية الهالل األحمر العرب

 .للعاصفة، لم يتعطل توصيل مواد الشتاء للمتضررين في حلب حسب الخطة الموضوعة
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 اإلغاثة مواد تسليمو  األولى للمرة األسد ضاحية منطقة إلى لوصولمن ا أيضاً  المفوضية تمكنت . شخص
 عطية، دير من مؤخرا نزحوا( شخص 4,055) أسرة 055 ـل األساسية

 ما إلى مواد اإلغاثة العام هذا . أرسلت المفوضيةالقلمونجبل  في
 في 02 الـ المحافظات جميع في شخص 9,020,555 من يقرب
 .سوريا

طفل بمواد اإلغاثة  4,555,555تخطط اليونيسف للوصول إلى 
العاجلة لفصل الشتاء. حتى اآلن، تلقت العائالت أكثر من 

مالبس األطفال مجموعة من  45,555بطانية و  205.555
قطعة من الصابون  95,555من األغطية البالستيكية، و 75,555و

ومستلزمات النظافة األخرى.  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وزعت 
بطانية حرارية في حمص وريف دمشق، و  95,555اليونيسف 

مجموعة من مالبس األطفال في دمشق وريف دمشق،  5.520
من األغطية  00,555في ريف دمشق، و  بطانيات أطفال 9,505و

وفي إدلب، وهي منطقة  البالستيكية والقماش المشمع في الرقة.
يصعب الوصول إليها، حيث يتعرض السكان بصفة خاصة إلى 

أكياس  4,055الظروف الجوية القاسية خالل موسم الشتاء، تم توزيع 
 95,555شخص( و  04,055من مسحوق الغسيل )يستفيد منها 

شخص( من خالل الهالل  03,555قطعة صابون ) يستفيد منها 
األحمر العربي السوري، بعد توزيع البطانيات واألغطية البالستيكية 

على الرغم من التحديات األمنية، عبرت إمدادات اليونيسف خطوط الصراع للوصول  هناك الشهر الماضي.
فراني، وعين النصر ودير الفول في ععر، والز الو نسمة( في منطقة  54,055أسرة )حوالي  04,055إلى 

 حمص.
مجموعة من مواد الشتاء، بما في ذلك البطانيات و السجاد في  40,094وزعت منظمة بريميير إرجنس 

دلب وريف دمشق وطرطوس منذ إطالق خطة الشتاء في  نوفمبر.  42حلب ودير الزور وحماة وحمص وا 
من مستلزمات النظافة في حمص، ليصل مجموع ما وزعته منذ  مجموعة 724كما وزعت بريميير إرجنس 

مجموعة في خمس محافظات،  023,353إلى  4504بداية االستجابة لحاالت الطوارئ في أكتوبر عام 
مجموعة من مواد  الشتاء، تشمل المعاطف  355نسمة. وزعت قرى األطفال  723,020وصلت إلى 

نسمة( في دمشق.  بالتنسيق مع األمانة السورية  4.705حوالي عائلة ) 005والبطانيات، إلى أكثر من 
مجموعة من مستلزمات النظافة إلى البلدة القديمة في دمشق،  375للتنمية ، سلمت قرية األطفال أيضًا 

 .4509شخص في عام  3.905وبلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين حتى اآلن 
بكته من المنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين للوصول وقد استعان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بش

لحاف،  95,555محافظة وتقديم  02شخص( في الـ  440,555عائلة نازحة )حوالي  20,555إلى 
قطعة من المالبس للنساء واألطفال، والمالبس الداخلية  57,555قطعة من السجاد والحصير، و 2,555و

كجزء من عملية اإلحالل  مجموعة من مستلزمات النظافة. 5,555حمص، و طفل في  05,055الشتوية لـ 
من  05,555قطعة من أواني المطبخ يستفيد منها  05,555والتجديد، وزع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 النازحين في جميع المحافظات.
ات األطفال، وتنظيف مجموعة مساعدات، تضمنت حفاض 05,025رصدت المنظمة الدولية للهجرة توزيع 

شخص في حلب ودمشق وحمص وريف  05,535المنزل ومستلزمات النظافة العائلية، والبطانيات على 
في المالجئ الجماعية  %45( و 09,205في المئة منهم في المجتمعات المضيفة ) 72دمشق، يقيم 

من المواد  053,550ة للهجرة ما مجموعه ، وزعت المنظمة الدولي4509وخالل عام (. 2,575الرسمية )
محافظة سورية. ال يزال الوصول يمثل تحديًا، وال  04شخص في  055,535غير الغذائية األساسية على 

دلب، والرقة، ودير الزور، وحمص،  سيما مع إغالق الطرق الرئيسية والطرق السريعة إلى حلب، وا 

 

 حقوق الطبع والنشر: اليونيسف / رشيدي

سنوات، تجرب  9، هدى –( 4103دمشق )ديسمبر 
سترتها الجديدة التي استلمتها في ملجأ للنازحين بأحد 
المدارس تعيش فيه منذ أكثر من ستة أشهر. هذه السترة 
جزء من طقم المالبس الثقيلة التي وزعها متطوعون من 
الهالل األحمر العربي السوري وبدعم من اليونيسف. 

ي تهدف اليونيسف إلى الوصول إلى مليوني طفل سور
بمواد اإلغاثة لفصل الشتاء بما في ذلك البطانيات 

 .واألغطية البالستيكية، ومستلزمات النظافة الشخصية
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الشركاء في قطاع المواد غير الغذائية صعوبات في  وطرطوس، والغوطة في ريف دمشق، وقد واجه بعض
 .تأمين المواد من السوق المحلية

  شخص مليون 3.3 إلى الغذائية المساعدات رسالإ
  .الخطة من المئة في 59أنجز و  ديسمبر 9 في الغذاء توصيلل نوفمبر دورة العالمي األغذية برنامجاختتم 

 القمح دقيق من متري طن 5,553 و العائلية الغذائية صصالحمن  555,027 مجموعه ما توزيع تم وقد
المتواصل  القتال يشكل  .سورية محافظة 02 أصل من 04 في مستهدف شخص مليون 9.9 لمساعدة

 في المساعدة تقديمعلى  العالمي األغذية برنامج قدرة يعوق مما لوصول،شديدة ل تحديات يةاألمنالظروف و 
 في  .الزور ديرو  الرقة،و  الحسكة،و  حلب، في سيما ال المحافظات، من عدد في الخطط الموضوعة نطاق
 مستفيدينمن ال 355,555 من أكثر إلى الوصول من البرنامج الوصول منعت تحديات نوفمبر دورة

تم إعادة  . لسوريا الشاملة الخطة من المئة في 49 تمثل مجتمعة، األربع المحافظات هذه في المستهدفين
  . إليها الحاجة حيث تشتد أخرى مناطق ىلإ المواقع لهذه المخصصة الغذائية الحصص من جزءتخصيص 

 استخدام ذلك في بما الحسكة، إلى المساعدة لتوجيه بديلة طرقإليجاد  العالمي األغذية برنامج يسعىو 
 ممر استخدام من األمنية المخاوف استمرار بسبب ذلك، ومع  .العراق مع يةالحدودمنطقة يعروبيه 

 .أربيل من جوي جسر في استخدام العالمي األغذية برنامج بدأ ،اليعروبيه
 من يقرب ما العالمي األغذية برنامج قدم ،ديسمبر 09 و 04 في ظروف التجمد ضد طارئ جراءإك

 الكميات هذه تساعد . دمشق مدينة في جماعية مالجئ 05إلى  بصفة عاجلة الوقود من لتر 05,555
 نازح، 4,555 حواليل الطاقة من حتياجاتالا وتغطي سبوعأ لمدة والتدفئة الساخن امالطع إلعداد األسر

 حماة في إضافي ملجأ 90 إلى الدعم من مزيد تقديم المقرر ومن . والمسنين واألطفال النساء من معظمهم
 األسر لدعم للحياة المنقذة شحنات الوقود توفيرب العالمي األغذية برنامج التزم وقد  .دمشق وريف وحمص
 .الشتاءلفصل  للتأهب التخطيط من كجزء القاسية الشتاء أيام خالل مالجئ في يعيشون الذين داخلياً  النازحة
عادة األمنية األوضاع تحسن سمح  خالل حلب إلىإرسال المساعدات  استئنافب خاناصار طريق فتح وا 
 يظل حلب، مدينة من أجزاء بعض ىإل اآلن تصل الغذائية الحصص أن حين في ذلك، ومع . نوفمبر دورة

 .المدينة من أخرى أجزاء في كبيراً  تحدياً  يمثل الوصول
 منطقة في العنيف القتال بسبب شهر من يقرب ما منذ حمص - دمشق السريع الطريق إغالقتسبب 
ى عل الطريق هذا على حركةال تقييديؤثر  . العالمي األغذية برنامج لعمليات إضافي تأخير في القلمون
 العالمي األغذية برنامج لمرافق التعبئة مواد تسليم تعطل أدى حين في وحمص، حماة إلى الغذاء توصيل

 فتح تعادأ الحكومة أن من الرغم على. الغذائية الحصص إنتاج خط في تباطؤ إلى والالذقية صافيتا في
 برنامج يقومو باستخدامه،  المتحدة األمم وكاالتل السماح يتم لمإال أنه  ،ديسمبر 7 اعتبارًا من الطريق هذا

 .والالذقية صافيتا في المستودعات من المناطق لهذه الحصص بإرسال العالمي األغذية
 إلى المؤدية الطرق جميع إغالق إلى أدى مما القنيطرة، محافظة في قرى عدة على عنيفال قتالأثر ال

 من والشرقية الوسطى األجزاء إلى شخص 05,555 نزح األولية، للتقديرات وفقاً . ديسمبر 4 في محافظةال
 ومع. دمشق ومدينة دمشق ريف في مختلفة مواقع ىلإ شخص 5,055 من يقرب ما فر بينما المحافظة

 حيث المحافظة، من والغربية الجنوبية األجزاء في عالقين زالوا ما العائالت من محدد غير عدد هناك ذلك،
 مجموعه ما العالمي األغذية برنامج أرسل ذلك،ل وفي استجابة  .مستمرة مكثفال قصفال تزال عمليات ال

 داخل العائلية الغذائية الحصصمن  2,555منها  المنطقة، إلى العائلية الغذائية الحصص من 00,555
 .شخص 70,555 حواليالتي تكفي  المساعدة وتقديم بها، المحيطة المناطق يإل 00,555 و المحافظة

 انسانية مشتركة تصل خان شيخون أول قافلة لمساعدات
ديسمبر/كانون األول ، نفذ مركز األمم المتحدة في طرطوس أول قافلة إنسانية مشتركة عبر خطوط  04في 

القتال في المنطقة الغربية من سوريا إلى خان شيخون، وهي المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب 
من المقيمين  55,555شخص ) 045,555لدة حاليا حوالي يبلغ عدد سكان الب شمال غرب ريف إدلب.
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رافق فريق  من النازحين( ولم تتلق المساعدات اإلنسانية من األمم المتحدة منذ بداية األزمة. 25,555و
دارة األمن والسالمة  األمم المتحدة، بما في ذلك ، UNDSSمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في طرطوس وا 

 00,555أسرة )حوالي  9,555مل مواد اإلغاثة والمواد الغذائية والمواد غير الغذائية لـ الشاحنات التي تح
نسمة( مقدمة من اليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج األغذية العالمي، والمفوضية السامية لشؤون 

 .الالجئين، إلى مستودع لتفريغها وتوزيعها في وقت الحق على األسر المحتاجة بشدة
بعد مناقشة قصيرة مع اللجنة المحلية، استطاع فريق مركز األمم المتحدة في طرطوس أن يقرر بسرعة أن 

  الوضع اإلنساني في هذه المنطقة متدهور بشدة ويحتاج إلى مزيد من المساعدة على وجه السرعة.
 المساعدات شحنات متر مكعب من 33,033 من أكثر مجموعة الدعم اللوجستي تنقل

  منظمة 60 بًة عننيا
 الحيوية المساعدات من مكعب متر 95,555 أكثر من اللوجستية المجموعة نقلت سوريا، في اتفعيله منذ
 منظمة 05 عن نيابةً  والزراعة، الصحي، والصرف والمياه الصحة وبرامج والتغذية، المأوىقطاعات  إلى

الهيئة الطبية  والزراعة، األغذية منظمة ،نالمجلس الدانمركي لالجئي ،ACF، AKF) سوريا في إنسانية
 األمم وبرنامج ،فرنساب اإلغاثة اإلسالمية ،بريميير إرجنس كوربس، ميرسي للهجرة، الدولية المنظمة ،الدولية
 األغذية وبرنامج ،واألونروا ،واليونيسف ،والمفوضية ،لسكاناألمم المتحدة ل وصندوق ،اإلنمائي المتحدة
 (.العالمية صحةال ومنظمة ،العالمي
 عن نيابة ةيالزراع المواد من مكعب متر 255 ةاللوجستي مجموعةال نقلت الماضيين، األسبوعين مدى على

 السعة زيادة تم ستجابة،الا تنسيق دعم من مزيدول .لنقلل تهااخدم عبر سوريا في أماكن إلى المنظمة
 /ديسمبر في مربع متر 0.755 إلى( وسطرط قرب) صافيتا مركز في الوكاالت بين المشتركة التخزينية
 متر 355 من أكثر تخزين تم األخيرين، األسبوعين في. ة للمجتمعاإلنساني حتياجاتالا لتلبية ولاأل كانون
 اللوجستية المجموعة مستودع في الصحية والموادوالنظافة  الصحي والصرف المياه مستلزمات من مكعب

 .العالمية الصحة ومنظمةوميرسي كوربس،  للهجرة، الدولية نظمةالم عن نيابة( دمشق ريف) صحنايا في
 الشتاء لفصل لالستعداد اإلنسانية المساعدات خالل من الفلسطينيين الالجئين دعم

 وحمص وحماة ودرعا ودمشق حلب في الفلسطينيين لالجئين اإلنسانية المساعدة تقديم األونروا تواصل
 بطانية 004,904 بالفعل األونروا وزعت ،4509 عام اءفصل الشت خطة من جزءالالذقية.  وكو 
 وأواني النظافة مستلزمات ومجموعة الغذائية والمواد النقديةالمبالغ  لتوزيع تخطط كما ،مرتبة 23,407و

 ذلك في بما الشتاء، لفصل الغذائية غير والمواد الغذاء تقديم على الحالية االستجابة ركزت وقد  . المطبخ
 5 و النظافة مستلزمات من مجموعة 4054و ،بطانية 4,455و غذائية، حصة 0,454 من أكثر

 بما ،ةالجماعي المالجئ تحسين تواصلي  .الماضيين األسبوعين في الجدد ديلاالمو من مستلزمات  مجموعات
 لتحسين للخيام منصات وبناء المنخفض، الجهد ذات اإلضافية واإلضاءة التدفئةوسائل  تركيب ذلك في
 جميع في الصحي والصرف المياه شبكات صيانة استمرار عن فضالً  الفيضانات، ومنع الصحي رفالص

 .المائتين المرافق
 حاليا يتم. ينفلسطينال نالجئيال أطفالمن  27,555 من أكثرحضور  مع العادية المدارس فصول تستمر
 التابعة التعليمية المرافق في كناألما على المتزايد الطلب تلبية أجل من ثالث فترات مدارس أربع تشغيل
 بيروت، في واالجتماعي النفسي الدعم على التدريب اً مستشار  95 تلقى الماضي، األسبوع في  .لألونروا
 الدعم الشباب إشراك مشروع قدم كما. سوريا أنحاء جميع في األونروا وكالة مدارس في توزيعهم وسيتم
 حلب في طالب 0,975 من كثرالتدريب المهني ألو  الجئين،ال أطفالمن  0.040إلى  واالجتماعي النفسي
 اإلنجليزية اللغاتدورات تعليم ب الشبابمن  0,395 من أكثر ويلتحق. والالذقية وحمص وحماة ودمشق

 .الحسابو  األمية ومحو الحاسوب، ومهارات والفرنسية،
 في المرضى،من  003,555 من كثرأل تم تقديم االستشارات الطبية ،4509 عام من األخير الربع في
 األولى الجولة انتهت .ودمشق حلب في النازحين الالجئين احتياجات لتلبية ةيصح نقاط تسع إنشاء تم حين
 ضد األطفال من 49,059 بتطعيم الثاني، تشرين نوفمبر/ نهاية في األطفال شلل ضد التطعيم من
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 حملة كانت .األلمانية والحصبة صبةوالح النكاف ضد إضافي طفل 90,035 تطعيم تم .الفيروس
 .بالمدرسة حاليا الملتحقين الطالب عدد الرتفاع نظراً  خاص بشكل ناجحة التطعيمات

 للسكان وضرورية مرنة معونة توفر النقدية المساعدات
 شخص 052,009 لىع النقديةالسامية لشؤون الالجئين المساعدات  المفوضية وزعت ،4509 عام في

 حوالي) أسرة 05,555 ىلإ األسبوع هذا النقدية المساعدة تقديم لبدء جارية خطط وجود مع م،اعبشكل 
 .طرطوس في( نسمة 40,555 حوالي) أسرة 0,555و حمص في( نسمة 05,555

 تلبية من الناس لتمكينفي األهمية  ًا غايةأسلوب النقدية المساعداتتعتبر  الحسكة،و  القامشلي، في
وحيث لم  والنزاع النزوح أثناء اأمتعته فقدت األسر من العظمى الغالبية أن إلى بالنظر يةاألساس احتياجاتهم

 القامشلي، في شخص 54,505 إلى المفوضية وصلت .4509 مايو منذ المنطقة إلى اإلغاثة موادتصل 
 الشيكات فصر  من داخلياً  المستفيدين منعت المحافظة في الداخلية الشبكةفي  مشكلةوجود  من الرغم على
 صرف "بيمو" بنك استأنف ،/ كانون األولديسمبر 4 في ./ تشرين الثانينوفمبر 00 منذ وردت التي

 الشيكاتبصرف  البنكقيام  حينل الماضي األسبوع خالل لتوزيعمن ا أيام عدة تأجيل تم. الصادرة الشيكات
 في مدينة الحاجة الرتفاع نظراً  .اصرفه يتعين شيك 0,504 وال يزال هناك ،هاعيوز ت المتراكمة التي تم

 هدفب( نسمة 70,555 حوالي) ةأسر  00,555 إلى النقدية المساعدات لتقديم المفوضية تخطط الحسكة،
 .المحلية المجتمعات على العبء وتخفيف لمساعدتهم مزدوج
 برنامج خالل من 4509 / كانون الثانييناير منذ الذين تم تقديم المساعدات لهم األفراد عدد إجماليبلغ 
 بدأ األول، كانون ديسمبر/ 00 في ذلك، إلى باإلضافة. 052,009 للمفوضية النقدية المساعدات توزيع
 حوالي)  أسرة 0,555 و حمص في( نسمة 05,555 حوالي) ةأسر  05,555 على النقدية المساعدات توزيع

 .طرطوس في( نسمة 40,555
 مأوىال تأهيل عادةإل عاجلةال عمليةال تواصل

 في بالكامل جماعية مالجئ 50 تأهيل إعادةب للمفوضية المنفذين الشركاء قام ،4509 عام من اآلن حتى
 مأوى 94 تأهيل إعادة عمليةب يقومون حالياً و  وطرطوس دمشق وريف والقنيطرة وحمص وحماة ودمشق حلب
 جماعي أملج 49 تأهيل إعادة للمفوضية، ينالمنفذ اءالشركأحد  ،بريميير إرجنس منظمةأنجزت  . آخر

 .وحمص وحماة وطرطوس دمشق في( 50 أصل من)
 دمشق، في واحد ملجأ تأهيل إعادة أعمال للهجرة الدولية المنظمة أكملت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل
 الشتاء لالستعداد لفصل الفني التقييم للهجرة الدولية المنظمة أنجزت ذلك، إلى باإلضافة. فرداً  450 يسع
 وكاالت حددت وقد. المستهدفة مالجئال في تنفيذال في البدء أجل من والالذقية دمشق في ملجأ 40لعدد 
 حمص،و  حلب،و  دمشق، ريف في جزئي أو كامل تأهيل إلى حاجة في إضافية مالجئ المأوى قطاع

 األخيرين، األسبوعين في. األسر لمساعدة المقبل الشتاء فصل تجهيزات لتنفيذ وخاصة والحسكة، درعا،و 
 عادةإل النازحين، من 0,054 تستضيف محافظات، ست في ملجأ 09 للهجرة الدولية المنظمة تحدد
 قطاسالتو  الكهربائية للمولدات الوقود ونقص الكهربائي التيار انقطاع التحديات بعض وشملت. هاتأهيل

 .الهاون لقذائف كثيفال
 الطفل حماية مخاوف مع التعامل على القدرة حسني القدرات بناءتواصل 
 المساعدة مبادئ على المحلية الحكومية غير المنظمات لتدريب مبادرات عدة في المفوضية شاركت
 ةالدولي ةالطبي الهيئة تعاونت  .الحكومية غير المنظمات في للعاملين السلوك قواعد ومدونة اإلنسانية

(IMC )النفسية والرعاية الطفل حماية" لىالتدريب ع من الثانية الجولة لعقد أخرى مرة والمفوضية 
 وطرطوس ودمشق الحسكة في وطنية حكومية غير منظمات سبع من مشاركاً  45 لعدد "واالجتماعية

 .ودمشق
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 24,555، وصلت المنظمة الدولية للهجرة، من خالل شركائها، إلى أكثر من 4509حتى اآلن في عام 
يهم المهنيين والعاملين في الخطوط األمامية. قدمت المنظمة الدولية للهجرة التدريب إلى شخص، بمن ف

من المهنيين والعاملين في الخطوط األمامية  900
في حلب وحمص الالذقية وطرطوس على التواصل 
الداعم واإلسعافات األولية النفسية إلفادة ودعم 
. األطفال والشباب وأسرهم المتضررين من األزمة

قام المتدربين الذين استفادوا من تدريب المنظمة 
الدولية للهجرة على التدخالت النفسية واالجتماعية 

 0,552المبنية على األسلوب الفني بتنفيذ أنشطة لـ 
شخص في المالجئ الجماعية والكنائس والمساجد 
والمراكز االجتماعية في دمشق وحمص والقامشلي 

بالتعاون مع وريف دمشق. قامت اليونيسف، 
منظمة تيري دي هوم )أرض البشر( اإليطالية، 

متطوع من الهالل األحمر  09أيضًا بتدريب 
العربي السوري على تقديم الدعم النفسي لألطفال 
المتضررين من األزمة. بناء على طلب من قرى 

، عقدت المنظمة الدولية للهجرة SOSاألطفال 
ت النفسية االجتماعية ومهارات التواصل الداعم، والتواصل غير دورة تدريبية لمدة يومين حول االحتياجا

 العنيف والتدخالت النفسية واالجتماعية لعدد سبعة مشرفين في دور الشباب في دمشق.
انتهت اللجنة الوطنية للرعاية البديلة، التي أنشأتها وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون مع اليونيسف، من ستة 
فصول رئيسية من مشروع قانون الرعاية البديلة. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمد الفريق العامل في 

ن ولم شمل األسرة ووضع خطة تدريبية متكاملة حماية الطفل إجراءات التشغيل القياسية للبحث عن المفقودي
 مع الشركاء في مجال حماية الطفل.

 
 البرد من مؤقتة مالجئ في المقيمين داخلياً  النازحين حماية

االستعداد لفصل  إطار في
 في الفاعلة الجهات بدأت ،الشتاء
 مجموعات" توزيع المأوى قطاع

)األبواب والشبابيك،  "اإلغالق
 الملحة للحاجة استجابة في الخ(

 يةلحما األثر سريعة لتدخالت
 غير أماكن في المقيمين النازحين
وزعت . مؤقتة مالجئ أو رسمية

السامية لشؤون  المفوضية
بريميير  مع بالتعاون ،الالجئين
 إغالق لـ ةمجموع 955 ،إرجنس
 دمشق ريف في خاصة ةشق 033
 يننازحمن ال 4.005 تأوي

اإلغالق  مجموعات عن لوماتالمع جمع للهجرة الدولية المنظمة أكملت ذلك، إلى باإلضافة  .المتضريين
 5 استهدف حمص، في مبنىو  المتضررين، شخص من 225 استهدفت دمشق، ريف فيمبنى  07 لعدد
 73 المجموع ليصبح المعلومات جمع للهجرة الدولية المنظمة أكملت ،4509 عام خالل.  نازحين أفراد
من النازحين  0,407 دفيسته حمص، فيمبنى  02 و ،مستفيد 0,327 يستهدف دمشق، ريف في مبنى

 
 حقوق الطبع والنشر: اليونيسف / رشيدي

متطوعات الهالل األحمر العربي السوري في دمشق يكملون  -( 4103دمشق )ديسمبر 
للنازحات في مالجئ دمشق.  تشرح المتطوعات العملية ويتأكدن أن  البيانات الشخصية

لديهم السن والنوع االجتماعي السليم لألطفال حتى يتم توفير حزمة مساعدات الشتاء 
مجموعة  011.111بشكل صحيح كجزء من المساعدات التي تدعمها اليونيسف وتشمل 

وسيتم توفير مالبس ثقيلة   مالبس ثقيلة لألطفال الضعفاء في مختلف أنحاء سوريا.
مناسبة للتقاليد إلى مائة ألف لألطفال المتضررين بشدة في سوريا حسب العمر / الحجم 

 .والنوع االجتماعي، بما في ذلك األطفال حديثي الوالدة

 حقوق الطبع والنشر: بريميير إرجنس / حنا
وريين النازحين بريميير إرجنس تدعم المأوى بمواد الشتاء للس –( 4103ديسمبر  42منطقة صحنايا، ريف دمشق، )

 داخلياً قبل العاصفة الثلجية. يتم إضافة األغطية البالستيكية إلصالح السياج
.  
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 المستفيدين جانب من بسهولةوتركيبها  تجميعها يمكن هاأن اإلغالق لمجموعات األساسية الميزة داخليًا. 
 .للدخل وسيلة لهم توفركما أنها  الغرض، لهذا الماهرة العمالة من تجنيدهم تم الذين

 السوريين لنازحينل المتزايدة واالجتماعية النفسية االحتياجات لتلبية الدعمتوسيع 
تم تحديد الدعم النفسي واالجتماعي باعتباره أحد االحتياجات األكثر إلحاحًا لألطفال في سوريا . قدمت 
الهيئة الطبية الدولية، بالتنسيق مع الهالل األحمر العربي السوري، الدعم النفسي واالجتماعي، من خالل 

مالجئ  05مستفيد في  4,054مرحلة الطفولة المبكرة، إلى  األنشطة الترفيهية وبرامج اإلرشاد والتدريب في
جماعية، ومختلف المراكز والعيادات الصحية األولية في دمشق. بلغ العدد اإلجمالي للنازحين المستفيدين 

 مستفيد. 03,035حتى اآلن  4509من هذه المساعدة منذ بداية عام 
لسائدة بين النازحين، تم البدء في مشروع مشترك بين من أجل االستجابة للمخاوف النفسية واالجتماعية ا

المفوضية والصندوق ينفذه الهالل األحمر العربي السوري، في أبريل/ نيسان، يهدف إلى توفير جميع 
مستويات الصحة النفسية والدعم النفسي. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وكجزء من المشروع، زارت الفرق 

ية والدعم النفسي خمسة مالجئ في دمشق و ريف دمشق.  عقدت هذه الفرق جلسات المتنقلة للصحة النفس
مع مجموعات من األمهات والرجال والمراهقين، ونفذت أنشطة اللعب مع األطفال المستهدفين، وقدمت 
أنشطة الدعم األساسية لألطفال واألمهات والمراهقين، بما في ذلك األنشطة القائمة على الفن والموسيقى 

شخص، وبذلك يصبح مجموع  755الغناء. وكانت هناك مشاركة كبيرة من جانب النازحين، حيث حضرها و 
 من النازحين السوريين. 05,553األشخاص الذين استفادوا من المشروع حتى اآلن 

من األطفال  4,042قدمت اليونيسف، عن طريق شركائها المنفذين، خدمات الدعم النفسي واالجتماعي إلى 
 95مشق، ودرعا، وحمص، وريف دمشق، وطرطوس. كما قدمت الخدمات النفسية المتخصصة إلى في د

شخص من خالل عيادات الهالل األحمر العربي السوري في دمشق وريف دمشق. كما قدمت اليونيسف 
المراهقين من خالل برنامج  72أم من خالل مجموعات األمهات في طرطوس و  434الدعم النفسي إلى 

من األطفال والمراهقين الحصول على الدعم  99,075لتوتر ومهارات الحياة في القنيطرة. واصل إدارة ا
 020,445حوالي  4509النفسي واالجتماعي من خالل برنامج المراهقين، وبذلك بلغ المجموع لعام 

ة الطفل شخص. نظمت اليونيسف بالتعاون مع الهالل األحمر العربي السوري، يوما مفتوحا ركز على حماي
 طفاًل. 050وحقوق اإلنسان في منطقة "مسكنة" في مدينة حمص، يستفيد منها 

ومع ذلك، وعلى الرغم من زيادة فرص الوصول إلى بعض المناطق، ال تزال البيئة األمنية غير المستقرة 
قل وتقييم تقيد الوصول إلى مواقع أخرى بشدة، مما يعوق قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية على الرصد المست

أوضاع النازحين داخليًا وضمان تعديل البرامج بشكل مناسب لتلبية احتياجاتهم. باإلضافة إلى ذلك، يعرقل 
 الطقس البارد في معظم مناطق البالد تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وغيرها من األنشطة.

 مراضلأل التعرض من للحد تهدف الشخصية والنظافة الصحي والصرف المياه خدمات
 الصحة واعتالل

 لصراع،ا مناطق في المياه تخزين خالل من العاجلة المياه إمدادات آليات لدعم اليونيسف تدخل من كجزء
دلب وحمص وحماة السويداء في المياه إلى سلطات متر مكعب 20 سعة مياه خزان 45 تسليم تم يستفيد  وا 

 خالل للشرب الصالحة المياه إلى تمرالمس الوصول المياه خزاناتتضمن  سوف. شخص 55,055 منها
 .ةاألساسي الشبكة كسر أو تلف بسبب متكررةالل اعطاأل فترات
 كيس 4,555: التالية الحرجة الشخصية والنظافة المياه إمدادات إرسال تم الماضيين، األسبوعين مدى على
منها  يستفيد بونصاقطعة  499,555و ،شخص 05,555 ـل( منهما لكل كجم 4.0)  الغسيل مسحوق من

 البالستيك القمامة من أكياس عبوة 955 و شخص، 0,555 ـل مياه عبوة 4,555و ،شخص 005,355
 ( .منهما لكل كيس 0,555)

 يستضيف الجماعي، الكرنك مأوى في الجاهزة دورات المياه من 05 تركيبب اليونيسفتقوم  طرطوس، في
 يذال طرطوس، في السوري العربي األحمر الهالل فرع عم بالشراكة تركيبال ويجري. نازحة عائلة 495
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 في لتركيبها حلب مدينة إلى الدشب دةو مز  جاهزة دورات مياه خمس اليونيسف قدمت وبالمثل،. الملجأ ديري
 شراكة فيو  حمص، في. المالجئ في يعيشون األقل على شخص 055 يستفيد منها داخلياً  النازحين مالجئ

 الحصول لضمان الشمسية بالطاقة المياه تسخين نظام اليونيسيف قدمت ،ليةمح حكومية غير منظمة مع
أحد  يضمنو . حمص مدينة في ميناأل ملجأ برج في يعيشون شخص 005 لعدد الساخن الماء على
 نو النازحيستفيد . مياهال خزان توفير خالل من للشرب الصالحة المياه على الحصول موازيةال تتدخالال

 توزيع تم ذلك، إلى باإلضافة. والتعليم الصحي والصرف النظافة من أيضاً  الملجأ في يعيشون الذين
حصل و  حمص مدينة في اإلنشاءات حي في طفل 4,555 على النظافة مستلزمات من مجموعات
 .الريفية حمص في حسياء مدينة في لكل منهم صابون قطعتي على شخص 40,555

 ،داخلياً  النازحين مالجئ في اآلفات مكافحةل البلدية إلى لمبيداتا من لتر 0,555 تسليم تم الالذقية، في
 لرصدل األخيرة الزيارة وأظهرت. المضيف المجتمع وأفراد النازحين من 555,555 يستفيد منها حوالي

 .لتر 090 إلى وصل المساعدة حجم إجمالي أن الميداني
 لتوزيعل السوري العربي األحمر الهالل إلى ةالبالستيكي القمامة أكياسمن  405,555 تم إرسال دمشق، في

 شخص 7,555 واستهداف األسرة، مستوى على المخلفات إدارة في للمساعدة للنازحين مالجئ لىع العادي
 .واحد شهر لمدة

 3609 عام في اإلصابات وعالج الطبية واإلمدادات الخدمات يتلقون السوريين ماليين

 خالل من المباشرين المستفيدينمن  9,959,230 إلى عالميةال الصحة منظمة وصلت ،4509 عام في
 كما وصلت المنظمة أيضًا إلى. الصحية الرعاية تقديم عن فضالً  ،الطبية والمعدات األدوية توزيع

مستلزمات و  ،المواد األساسية) الطبية المستلزمات وتوزيع تسليم خالل من المستفيدين من 0,055,055
 الرصد مواقعمن  259 تقوم الحاضر، الوقت في(. والجراحة ،واإلسهال الطوارئ، حاالتو  ،والوالدة الحروق،

 الصحة لوزارة التابعة الصحية المرافق من بإرسال التقارير االستجابة نظام وتنبيه المبكر، اإلنذارو 
 تدريبية دوراتتم تقديم . الوطني الصعيد على الخاصة الصحية الرعاية ومقدمي الحكومية غير والمنظمات

 التغذية، وسوء ،والرصد الكيميائية، والمخاطر األطفال، شلل ذلك في بما ة،يالصح الموضوعات حول عديدة
/ يونيو بين. المحافظات جميع من ينالصحي ينالمهنيمن  4,055 من يقرب ما إلى النفسية، والصحة
 محافظات 7 فيمستشفى  40 في الصحية التقييمات تم إجراء ،4509 عام / تشرين األولوأكتوبر حزيران
 في يعملون العالمية الصحة منظمةمسئولي التنسيق في  من حاسم دعم خالل من البالد في تضرراً  األكثر

 ميقدتم ت. المحلية الصحية من المراكز 95 و الشريكة الحكومية غير والمنظمات المستهدفة المحافظات
 المتحدة مماأل لبعثة دعماً  وذلك الموظفين، عن فضالً  الطبية، والمستلزمات واألدوية التقنية، المعدات
 .الكيميائية األسلحة حوادث في للتحقيق

 األدويةب دمشق في الصحية السلطات العالمية الصحة منظمة دعمت الماضيين، األسبوعين مدى على
 من كجزء. لمباشرينا المستفيدينمن  27,530 ـل(  األساسية واألدوية للحياة المنقذة)  الطبية والمستلزمات

 العربي األحمر الهالل يمثلون أفراد 30 تدريب تم ، سوريا في الكيميائية ألسلحةتدمير ال المتحدة األممبعثة 
 على الصحة ومديريات والمستشفياتالعالي،  التعليم وزارةو  الصحة، وزارةو  المحلية، اإلعالم وسائلو  السوري
 .التلوث إزالة وطرق كيماويةاألسلحة ال وخصائص الكيميائية، األخطار

تم  األساسية، الصحية الخدمات توفير في النفسية الصحة لدمج العالمية الصحة منظمة مبادرة من كجزء
 الدفاع، وزارةو  العالي، التعليم وزارةو  الصحة، وزارة من نفسية صحة وأخصائي نفسي طبيب 43 تدريب

 المتحدة األمم ووكاالت السوري العربي األحمر والهالل المحلية الحكومية غير والمنظمات التعليم زارةو و 
. متخصصة لخدمات حاجة هناك تكون عندما حاالتاإلو  النفسية الصحية الحاالت ومعالجة تشخيص على

 الصحة مختبرات في الصحيين المهنيين من 05 تدريب تم واالستجابة، المبكر اإلنذار نظامقدرات  لتعزيز
عداد العينات جمع تقنيات على والقنيطرة درعا في العامة  الجهود من كجزء. والتشخيص التقارير وا 

 األولية اإلسعافات على تدريبية دورات أجريت الطوارئ، حالة في السالمة تدابير اعتماد لتعزيز المتواصلة
 درعا،و  دمشق، من ينالصحي ينالمهنيمن  عشر ثمانية تدريب تم. الصحة وزارة موظفيمن  000ـ ل الطارئة

 .السل مرض تشخيصل البلغم ومسحات العينات، جمع على أيضاً  دمشق وريف ،القنيطرةو 
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 طبية ةفرق 54 خالل من طبية فحوص على إجراء طفل 993,959 اليونيسف ساعدت ،4509 عام في
تهدف . دمشق وريف والقنيطرة وحماة ودمشق حلب في الثابتة المراكزمن  42و المحافظات جميع في متنقلة
 7,555تم الوصول إلى ) العام هذا نهاية بحلول النازحين األطفالمن  075,555 إلى لوصولل سفاليوني
 (.بالتقرير المشمولة الفترة خاللطفل 

 والصحة الصحة، الحتياجات السوري، العربي األحمر الهالل مع بالتنسيق ،استجابت الهيئة الطبية الدولية
/ كانون ديسمبر 05 - / تشرين الثانينوفمبر 03 في الفترة نازحينال لسكانل واالجتماعية والنفسية العقلية
 كشف على 0,753 و وجرمانا، برزة في تينثابت عيادتين في كشف 9,207: توفير خالل من األول

 المتنقلة الفرق من اثنين طريق عن دمشق في الرسمية وغير الرسمية الجماعية في المالجئ لنازحينا
 الخدمات لتقديم درعافي  سنامين، في جديدة طبية نقطة افتتحت المنظمتان سوياً . قلةالمتن الطبية والوحدات
 توفيرإلى  باإلضافة النساء وأمراض الباطني الطب في والمتخصصة العالجية، الرعاية خالل من الصحية
 دمةلخ األولية الصحية للرعاية عيادة جديدة لفتح التنفيذ قيد خطط هناك. كشف طبي 905 و األدوية
 العيادة تحديث حاليا ويجري. طرطوس في باألعباء المثقل الصحي النظام ودعم داخلياً  النازحين السكان

 الخارجية وزارة موافقة الهيئة الطبية الدولية منح بسبب عدم التقدم من مزيدال تقييد تم ولكن الموظفين تعيينو 
 .أمنية مخاوف بسبب المتبقي العمل على األخيرة اللمسات لوضع طرطوس إلى للسفر
زادت  للصراع، الشديدة واالقتصادية االجتماعية واآلثار الفقر وزيادة البطالة، معدالت الرتفاع استجابة في

. إليها حاجة في الناس من أكبر عدد إلى للوصول المفوضيةمن جانب  األولية الصحية الرعاية خدمات
 5 في مستفيد، 455,555 من أكثرالمفوضية  عمتد ،4509 عام / تشربن الثانينوفمبر شهر نهاية خالل
 المنفذين، شركائها مع بالتعاون دمشق، وريف ،ودمشق ،الحسكةو  حلب، في األولية الصحية لرعايةل مرافق
تم  وقد. الحكومية غير المنظمات وتحالف الحسكة، في ومديرية الصحة السوري، العربي األحمر الهالل
 في 00,755 من المستفيدين عدد قفز حيث الحسكة، مستوصف في بيرك حد إلى المساعدة نطاق زيادة

 ساعات زيادةو  مستوصف،ال في التطعيم حملة بسبب وذلك( ٪ 07 زيادةب) نوفمبر في 42,700 إلى أكتوبر
 في المجانية الصحية الخدمات الحسكةتقدم عيادة . ضافيةاإل األدوية ريوتوف العيادات جميع في العمل

 الخدمات على للحصول الفرصة لهم تتاح سوف داخلياً  يننازحمن ال 000,540 تسجيل تم يثح محافظةال
 .المجانية الصحية
 في المتخصصة المحلية الحكومية غير المنظمات مع شراكة في ،اإلنمائي حالياً  المتحدة األمم برنامجيقوم 

عادة الطبية الخدمات  ينالمصاب إلى العجز اعداتومس الطبيعي العالج خدمات بتقديم التأهيل، وا 
 مركز في الخدمات قدمي الذي البرنامج، هذامن المتوقع أن يصل . حلب في اإلعاقة ذوي واألشخاص
 المنظمة ساعدت. شخص 0,555 إلى ،على حد سواء المرضى منازل وفي الحكومية غير المنظمات

 باإلضافة األزمة، بداية منذ إلعاقةل مجموعات 5 و متحركاً  كرسياً  075 بتقديم شخصا 075 للهجرة الدولية
 في الطوارئ أقسام قدرات تعزيزل للحياة المنقذة الطبية المعدات من نوعا 00 بـ الصحة وزارة تزويد إلى

.  الطوارئ حاالت في الرعاية إلى يحتاجون الذين المرضى في أعداد الزيادة لمواجهة المختارة المستشفيات
 .المساعدات هذه من شخص 07,459 سوف يستفيد حوالي

 الوالدة بعدأثناء و و  قبل لرعاية ةضروريال المستشفى تكاليفتغطي  اإلنجابية الصحة بطاقات

من  49بطاقة للصحة اإلنجابية في سوريا من خالل  005,555منذ بداية األزمة، تم توزيع ما يقرب من 
 .فرق التوعية المتنقلة وشبكة من المتطوعين

تحدة للسكان توزيع بطاقات الصحة اإلنجابية، من خالل وزارة الشؤون االجتماعية، بدأ صندوق األمم الم
نظام النافذة الواحدة"، لتمكين المرأة من الحصول على الخدمات، مثل الرعاية التوليدية الطارئة وخدمات "

تحتية الوالدة بالمجان. في أوقات عدم االستقرار االقتصادي والسياسي، فضاًل عن ضعف البنية ال
والخدمات، يكون هناك خطر متزايد لوفيات األمهات، وخصوصا حيث ال يمكن تأمين تدخل حاسم لرعاية 
ما قبل الوالدة والوالدة اآلمنة. أدت األزمة في سوريا إلى تفاقم مشاكل الحصول على الرعاية الصحية 

طفال حديثي الوالدة، وخاصة عندما اإلنجابية المناسبة في العديد من المناطق، مما يهدد حياة األمهات واأل
 .يصبح الحمل معقداً 
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من المهنيين الصحيين من وزارة الصحة،  45نفذت منظمة الصحة العالمية ورشة عمل في بيروت لتدريب 
محافظات على التدخالت في مجال الصحة  05ووزارة التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية المحلية في 

دارة اإلجهاض غير المكتمل، ودور المهنيين الصحيين.اإلنجابية واإلجهاض اآل  من وا 
 إلى حمص من ،(عاما 44) حامل سورية امرأةوهي  ،"راضية" حياةتغيرت  ،/ تشرين الثانينوفمبر في

تقول راضية  .فضللأل راضية حياة تغيير اإلنجابية الصحة بطاقات نظام استطاع. عندما توفى زوجها األبد
 تغطية على قادرةغير  تكون نأ تخشى كانت نهابأ منزلها، من والنزوح زوجها وفاة بسبب نفسياً  التي تعاني

 فريقال زارها ذلك، ومع. يالجراحالوالدة تتطلب التدخل  مضاعفات أن إلى بالنظر وخاصة ،الوالدة تكاليف
 اإلنجابية، الصحة بطاقة وكذلك اإلنجابية الصحة عن بمعلومات وزودها الصندوق، يدعمه يذال المتنقل
 .المستشفى تكاليف جميع تغطي والتي

 التغذية سوء تمنع التغذية إمدادات
 تسليم تم. الطفولة مرحلة في التغذية نقص لمنع خطة من كجزء التغذية إلمدادات المسبق التخزين يتواصل

 كفيي ما وهو دمشق، ريف في الحكومية غير المنظمات حدىإل الطاقة عالي البسكويت من صندوق ألف
 إلى الطاقة العالي البسكويت أنواع تم تقديم حمص،ريف  في حسياء مدينة في. شهر لمدة طفل 0,555

من  55,555 من يقرب ماإلى  المكملة األغذيةالعالمي  األغذية برنامج قدم. طفل 2555 من أكثر
 الغذائية صصالح واتلق شهرا 03-5 بين أعمارهم تتراوح طفل 40,735 هذا تضمن. الصغار األطفال
 غذاء حلب في الشرقية الشمالية المحافظات في األطفالمن  05,535 تلقىو ®  Plumpy'Doz التكميلية

Nutributter  ®شهرا 49-5 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال بين الدقيقة المغذيات نقص لمعالجة. 
 من 05 لعدد" الطوارئ تحاال في التغذية"دورة تدريبية على  اليونيسيف نظمت ديسمبر 05و 3 في

 .في محافظات مختلفة الصحيين العاملين

 الوطن إلى العودة مساعدة تلقوا السبل بهم تقطعت الذين المهاجرين من 366 من أكثر
 3609 عام في

 إلى الطوارئ حاالت في الوطن إلى والعودة اإلجالء مساعدة للهجرة الدولية المنظمة قدمت ،4509 عام في
 في األزمة من تضرروا الذين ةجنسي 40 من السبل بهم تقطعت الذين المهاجرينمن  340 مجموعه ما

ثيوبي الفلبين، من المهاجرين من 97 ـل اآلمنة العودة تسهيل ذلك في بما سوريا،  خالل بنجالدشو  ا،وا 
 .الماضيين األسبوعين

 واإلحالة الفورية المتابعة إلى يؤدي المالجئ في الحماية رصد
من  475 من أكثر إلى بزيارات السامية لشؤون الالجئين المفوضية قامت ،4509 عام في اآلن حتى

 هذه معظمشهدت  . وطرطوس دمشق وريف والالذقية وحمص وحماه ودمشق الحسكةو  حلب في المالجئ
 والمقابالت االحتياجات، وتقييم ات المركزة،مجموعال مناقشات بصفة مستمرة تهاار يز  التي تتم المالجئ

 .ديةالفر 
 54للوصول إلى  همجهود حمايةال مراقبي من فريق ركز األخيرة، األشهر في الوصول فرص تحسين بعد
من  27,555 استقبلت الكسوة . الكسوة منطقة في تحديدها تم التي الرسمية وغير الرسمية المالجئ من

 740 حوالي تؤوي مأوى، 09 زيارة خالل. واألطفال النساء من معظمهم ،4509 عام خالل الجدد النازحين
 والمشاكل والتعليم، وثائق،بال تتعلق نو النازح ذكرها التي الرئيسية الحماية مشكالت كانت النازحين،من 

الشريك  خالل من. ذويهم عن المنفصلين األطفال سيما وال األطفال، بحماية المتعلقة والمخاوف الصحية
 األحوال وثائق حول قانونية توعية دوراتتم تنظيم  تماعية،االج للتنمية السورية الجمعية لمفوضية،ل المنفذ

صدارو  الطفل، والدة تسجيل مثل الشخصية،  داخلياً من النازحين  35 لعدد العائلة، تراودف الهوية بطاقات ا 
 مع يعيشون ذويهم، عن منفصلين أطفال خمسة تحديد تم ذلك، إلى باإلضافة. للنازحين مالجئ خمس في
 إلى التعليمية والمواد التعليم على بالحصول المتعلقة األخرى المخاوف وأحيلت .ممتدةال األسرة أفراد
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 السل شملت والتي تحديدها تم التي الصحية المشاكل متابعةب المفوضية ستقوم حين في اليونيسيف،
 غير األطفال المفوضية تدعم كما. هناك لالحتياجات شموال أكثر تقييم إجراء يتم. ئيالما رييجدالو 

 .خدمات الدعم النفسي واالجتماعي خالل من المنفصلين أو المصحوبين

 ةأسر  32,666 يستهدف الشتوية الحبوب إنتاج

 7,005 ة،يالزراع غرفال واتحاد السوري العربي األحمر الهالل مع بالتعاون والزراعة، األغذية منظمةتوزع 
دلب وحماة والحسكة حلب محافظات في( والشعير القمح بذور) الشتوية الحبوب من متري طن لدعم  وا 

 إنتاج مستوى متوسط في المئة في 25 بنسبة النخفاض استجابة في المتضررة الريفية األسر من 45,555
 الرعوية األسر من 09,555 لىع الحيواني العلف من متري طن 5,355 أيضاً  المنظمة توزع. القمح

 قطاع مع وثيق تنسيق فيو  ،4502 عام خالل. الشتاء فصل اللخ الحيوانية الثروة على للحفاظ ةصغير ال
 وتحسين ةالزراعفي مجال  الذات على االعتماد تعزيز والزراعة األغذية منظمة تعتزم والزراعة، األغذية
 تآكل زيادة دون تحول أن شأنها من التي األنشطة من مجموعة تنفيذ خالل من سورية في الغذائي األمن
حي العيش، سبل  .الزراعية المحلية المنتجات توافر وزيادة للدخل المدرة الفرص اءوا 

 المتضررين والالجئين السوريين لنازحينل العيش وسبل القانونية الضرورية المساعدةأنشطة 

 كل في المعطلة العيش سبل الستعادة شاملة واقتصادية أنشطة اجتماعية لالجئين الدنمركي المجلس أطلق
. المعاملة وسوء االستغالل خطر من والتخفيف لمشاركينلالذاتي  االكتفاء زيادة بهدف حمص،و  دمشق من

 شخص 453 لـ المتقدم المهني التدريب إلى باإلضافة ،شخص 257 ـل مهاراتال أنشطة البرامج هذه وشملت
 على العتمادل ةسريع مبادرة المجلس الدانمركي لالجئين أطلق كما. حمص في شخص 070 و دمشق في
 الخياطة، مجال في دمشق، في الصغيرة المنحصغيرًا يعتمد على  اً عو مشر  09 إحياء خالل من تالذا

 .اليدوية والحرف ،والطبخ الشعر، وتصفيف
 وحمص درعاو  دمشق في مجتمعية مراكز ستة في شخص 4،604 وصل المجلس الدانمركي لالجئين إلى

 منذ الذين تم مساعدتهم النازحين عدد إجمالي بذلك ليصل النازحين، منمنهم  المئة في 35 دمشق، وريف
 0,097 المجلس الدانمركي لالجئين إلى قدم ذلك، إلى باإلضافة. شخص 02,555 إلى 4509 عام بداية

 القانونية التدخالت منشخص  09 استفاد وكذلك. والنفسية والصحية واالجتماعية الخدمات القانونية شخص
 ،والحضانة الطالق ذلك في بما األسرية والعالقات باألسرة المتعلقة المسائل في المحاكم في المباشرة
 .مفقودينال قارباألو  ،وثائق وجود وعدم والزواج،

بالمجلس  القانونية المشورة وحدة مع كثب عن المفوضيةب التسجيل فريق عمل ،4509 عام بداية منذ
 هذه وتقدم. المجتمعية المراكز في الصالحية منتهية التعريف خطابات تجديد علىالدانمركي لالجئين 

 األمنية، والمخاوف ،وثائق وجود عدم بسبب المفوضية لمكاتب التوجه على قادرينغير ال لألفراد الخدمة
 هذه من نازح 070 استفاد ،4504 ديسمبر منذ. المصحوبين والمسنين غير ،خطيرال مرضوال اإلعاقة،و 

 .الخدمة

 االجتماعي نوعال على المبني العنف ضد النشاطيوما من  00و ساسياأل دعمال

 نوعال على المبني العنف) الجنسي العنفتنامي  من مقلق اتجاه األمم المتحدة للسكان وجود صندوق الحظ
 التي االجتماعية، المعايير بسببو  . المتطرفة المسلحة اإلسالمية الجماعات قبل من سيما وال ،االجتماعي(

 قيد على لباقينل العار وصمة وتعزز االجتماعي نوعال على لمبنيا العنف أشكال بعض عن تتغاضى
 ومع. الحوادثتلك  عن اإلبالغ في االجتماعي نوعال على المبني العنف ضحايا وقعوايتردد من  الحياة،
 األحمر والهالل األسرة لتنظيم السورية الجمعية ذلك في بما المجال، هذا في الصندوق شركاء ذكر فقد ذلك،

وعدم  العنف أن يدركون بشكل متزايد  االجتماعي نوعال على المبني العنف من الناجين أن السوري، العربي
 . النساء ضد وخاصةً  ،االجتماعي نوعال على المبني العنف بارتكاب للسماح ذريعة اليس السياسياالستقرار 

 خالل من السوري، بيالعر  األحمر والهالل متطوعي جمعية تنظيم األسرة السورية مع الصندوق،قدم 
 من ألكثرالطبية  والمشورة النفسي والدعم النفسية األولية اإلسعافات والثابتة، المتنقلة العيادة خدمات
 .دمشق وريف وحمص ودمشق حلب في تضرراً  األكثر المناطق في المقيمات النساءمن  9,255
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 كل من الخامس والعشرين ا اليومفيه أعلن يتوال "المرأة ضد العنف إلنهاء "اتحدوا العام األمين حملة ألهمت
 شريط لصنع دمشق، ريففي  ،ضاحية القدسية في اإلناثلتوعية  المفوضية متطوعي' البرتقالي اليوم" شهر

اتحاد : المدرسة في السالمة" موضوع حول نشطةاأل تتمحور. اإلناث اتالمشارك جميعترتديه  خاص برتقالي
 الالجئين تستهدف" االجتماعي نوعال على المبني العنف من خالية سالمدار  لجعل والطالب المعلمون
 505 من أكثر استفاد وقد. المالجئ خارج وأ داخل سواء دمشق، في مختلفة مناطق في داخلياً  والنازحين
 ـل قراءة جلسات 9و ،ةمشارك 055 ـل توعية دورات 7: شملت التي هذه التوعية حملة من اآلن حتى شخص

 وكتابة طفل، 75 لـ وتحديد أسماء الصور طفل، 405 والرسم لـ امرأة، 55 ـل التوتر وتخفيف ،ةمشارك 25
 .الصلة ذات األفالم وعرض ،طفل 20 ـل القصة
 األساسية احتياجاتهم تلبية من الناس تمكن الطوارئ حاالت في العمل فرص
 استعادة اإلنمائي متحدةال األمم برنامج دعم ،" اإلنسانية العيش سبل برنامج" إطار في ،4509 عام طوال
 التركيز مع( نسمة 470.555 حوالي) أسرة 00.555 تمكينل االعتماد على الذات وتعزيز العيش سبل
 بما ،ضعفاً  األكثر الفئات على
 تعيلها التي األسر ذلك في
 توظيف تم .اإلعاقة وذوي نساءال

 ةالعمال من 0,555 حوالي
 عمل خطة إطار في المحلية
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

 وتمكينهم ،"العمل مقابل النقد"
 أجل من المال بعض كسب من
  .األساسية احتياجاتهم تلبية

 ،بها يقومون يتال لاعماألتشمل 
 المخلفات من والتخلص إزالة

 البيئية الظروف وتحسين الصلبة،
 يستفيد منها المحلية والصحية

 الترويج حمالت في نو المحلي نو المتطوع شارك. تضررةالم والمجتمعات داخلياً  النازحينمن  755,555
 تأهيلال إعادةساعدت . الزور دير في متطوع 255 حيث شارك القمامة، وجمع النظافة أنشطة رافقت التي
 المتضررة المحلية والمجتمعات للنازحين المياه توافر تحسينعلى  حماة في اروماني بئرا 95 لـ العمالة كثيفة
 مجتمعية منظمة 00 من أكثر ذلك في بما الشركاء، معبالتعاون  . المستهدفة المناطق في يعيشون الذين

 وحمص وحماه دمشق في الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات من واسعة مجموعة إحياء تم محلية،
 أولوياتها تحددالتي  ،تهدف المشروعات. عمل فرصة 9,555 لتوفير وطرطوس، دمشق وريف والالذقية
 فيها تكون التي تلك أو ،المضطربة المحلية األسواق استعادة دعمى لإ المستهدفة، المحلية عاتالمجتم

 المستهدفة األحياء في أنشئت التي المحلية اللجانتحدد   .لألزمة نتيجة أغلقت قد التجارية المحالت
 .الميدانية األنشطة رصدتو  المستفيدين

 من يقرب ما إحياء واستهدفت العيش سبل نهج فصل الشتاءل اإلنمائي المتحدة األمم برنامج خطة تبنت
 األعمال تعطلت حيث وحمص، ودمشق حلب في عامل 955 توظف صغيرة صناعية وورش مرافق سبعة
 .األزمة بسبب
 الرسمي الجماعي المأوى في ضعفاً  األكثر النازحين من 93 ـل المهني التدريب للهجرة الدولية المنظمة وفرت
 توزيعها سيتم والتي والبطانيات والمالبس الخبز إلنتاج التدريب هذا من المتدربين استفاد وقد. دمشق في
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أطلق ودمشق، الحسكةفي  .المحلي المجتمع المقيمين في النازحين على

 مالجئ في يعشن تيالال داخلياً  من النازحين امرأة 055 من أكثر مستهدفاً  للنساء المهني التدريب برنامج
 تم تزويد التدريبات، بعد . نمنازله من يعملن الالتي اإلعاقة ذوات النساء من عدد ذلك في بما مختلفة،
 تنتجها التي المواد واوجمع الخام المواد نو المحلي نو المتطوع قدمو  األعمال للبدء في أدوات مجموعةب النساء

 
 / حقوق الطبع والنشر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

من خالل خطط العمل في حاالت الطوارئ، تم توفير فرص للمرأة لتوليد الدخل  -( 4103حسكة )ديسمبر القامشلي، ال
 ..للمشروعات الصغيرة في المناطق التي تعطلت فيها األسواق بسبب الصراع -من خالل اإلحياء الجزئي 
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 توظيف ضمانى لع تدريباتال قدمت يتال الشريكة لحكوميةا غير المنظمات وافقت .اإلعاقة ذوات النساء
 نزوح مكان أو/ و اإلقامةمكان  على بناءً  الحسكة، في مرافق في المتدربين من المئة في 55 عن يقل ال ما

 .األسر

 التعليم على األطفال حصول فرص عززت المتخصصة المساعدة

دلب، وحمص درعا ذلك في بما المدرسية، اللوازم طفل 094,555 من أكثر تلقى التي  المناطق وبعض وا 
 المبكرة، الطفولة تنمية ومجموعات المدرسية، الحقائب اإلمدادات وشملت  .سوريا فييصعب الوصول إليها 

 .األخرى المدرسية والمواد الترفيه، ومجموعات ،"علبة كرتون في مدرسة"
 الذين الجدد النازحين األطفال والتحاق ينالحالي الطالب بقاء رساوالمد األثاث نقص يهدد طرطوس، في

 الستيعاب إضافية ميتعل مساحات للحصول على اليونيسف تأييد تواصل أدى وقد. المحافظة إلى وصلوا
 التربية وزارة ، إلى قيام طرطوس في بالسكان اكتظاظاً  األكثر المناطق في الطالب من كبيرة أعداد تدفق

 اً قادر  المبنى يكون سوف تجديده، تمي عندما. الستخدامه في التعليم رطوسط مدينة في مبنى تحديدب والتعليم
 توفيرب تمت التي التجديدات استكمال وسيتم. النازحين من طالب 0,055 عن يقل ال ما استيعاب على

 .والنظافة الصحي الصرف مرافق إلى الوصول إمكانية على الطالب حصول لضمان الجاهزة دورات المياه
 فجوة يعانون من الذين سوريا داخل األطفال إلى الالجئين ،4555 عام منذ تقوية، دروس فوضيةالم تقدم
 النازحين شمليلذلك الحين  منذ البرنامج هذا في وسعتم الت . 4555 عام منذ النزوح بسبب تعليمهم في

من  05 في زحينالنا األطفالمن  7,055 ىيتلق دمشق، وريف دمشق في شركاء أربعة خالل من. السوريين
 األسبوع خالل. الفجوة هذه سرج في للمساعدة تقوية دروس مالجئ،خمسة  فيو  العامة والمدارس المعاهد
 إلى 5 من أعمارهم تتراوح الذين األطفال من 05 استطاع حلب، في المجتمعي مركزال وفي وحده، الماضي

 سنة 02 بين أعمارهم تتراوح الذين فالأط 3 إلى وقدمت العربية، األبجدية الحروف على التعرف سنوات 3
 دعمبال 04-3 في السنوات الدراسية طفال 35 تم تزويد بينما ،األساسية األمية محو دروس فوق وما

 .والكيمياء ،الفيزياءو  الرياضيات،و  العربية، اللغةو  اإلنجليزية، اللغة في األساسي
 في لألطفال التعليم توفير نتائج تحليل التعليمي الرئيسيين ف وشركاؤها اليونيسف بين ةمشترك شملت مراجعة

 ليونيسفل التابعة التعليم ستراتيجيةال التعليمية لتوفير المعلومات الالزمة والثغرات 4509 عام في سورية
لعودة ا حملةو  المدرسية، اللوازم توفير خالل من التعلم، لتعزيز كبير تقدم إحراز تم حين في. 4502 لعام

 وتوفير المتضررة، المدارس تأهيل إعادة معالجة في ثغرات هناك تزال ال العالجي، التعليم وكذلك لتعليمل
 .التعليمية والمواد المدرسية والكتب الذاتي، التعلم وموارد المزودة باألثاث الجاهزة الدراسية الفصول

 مليون الجئ سوري 4.9أكثر من 
 4103ديسمبر  01م في انتظار التسجيل حتى الالجئين المسجلين و/ أو الذين يتم مساعدته البلد

 130,720 مصر

 207,053 العراق

 567,111 األردن

 842,482 لبنان

 539,761 تركيا

 17,139 شمال أفريقيا

 2,304,266 اإلجمالي

: ماتالمعلو من ومزيد محدثة معلومات على لحصولل. 4103 ديسمبر 01 السامية لشؤون الالجئين حتى المفوضية: المصدر
http://data.unhcr.org//syrianrefugees/regional.php      

 .التسجيل انتظار فييتم مساعدتهم  الذين أولئك أو/  و بلد كل في المسجلين أعداد على أعاله الواردة األرقام تستند
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 التمويل على عامة نظرة

 سوريال المناشدة الموجهة من المئة في 10تمويل 

 ةالمعدل وخطة االستجابة والمساعدات االنسانية لسوريا سوريا، داخل منسقةال ستجابةالا% من 70تم تمويل 
 الثاني، تشرين نوفمبر/ مطلع لفصل الشتاء بين القطاعات المنسقةاالستجابة  إطار قطالتم إ. 4509 عام

 دوالر مليون 073 قدرها بتكلفة شخص ماليين 9 تستهدف لفصل الشتاء األولوية ذات األنشطة لتنسيق
 .أمريكي
 الطوارئ إمدادات من مجموعةب طفل 4.555.555 إلى الوصول اليونيسيف تعتزم اإلطار، هذا ضمن
 .الشتاءب الصلة ذات الحيوية الطوارئ إمدادات لتوفير إضافية أموال إلى ماسة حاجة وهناك الشتاء لفصل
 والبطانيات والفرش المطبخ وأواني ظافةالن ومستلزمات الغذائية والمواد النقدية المساعدات األونروا وتقدم
في التمويل تبلغ  فجوة وجود مع ،حالياً  تم تمويل أقل من نصفها والتي فصل الشتاء استجابة من كجزء
 .المئة في 00.0 نسبتها

االحتياجات األصلية  خطة االستجابة
 )دوالر أمريكي(

االحتياجات المعدلة 
 )دوالر أمريكي(

المبالغ الواردة 
 أمريكي()دوالر 

نسبة 
 التمويل

خطة االستجابة والمساعدات 
االنسانية المعدلة لسوريا، 

4103 

519,627,047 1,409,812,466 995,474,497 71 

خطة االستجابة اإلقليمية 
 الخامسة لسوريا 

1,044,112,554 2,981,640,112 1,986,640,749 67 

 68 2,982,115,246 4,391,542,578 1,563,739,601 إجمالي تمويل الخطتين

 4103 ديسمبر 01 حتى خدمات التتبع المالي: المصدر
 

 من كجزء سخاناتالو  الثقيلة والمالبس لشتاء،ل الخيام ستقدم أنها المتحدة المملكة أعلنت ديسمبر، 00 في
 من اآلالف مئات لمساعدة( دوالر مليون 35 حوالي) استرليني جنيه مليون 55 من يقرب ما تخصيص
لفصل  لالستجابةبلغت المبالغ المخصصة  . الشتاء فصل بداية ومواجهة األطفال، وخاصة ،السوريين
 ساميةال المفوضيةو  لليونيسف،( دوالر مليون 90 حوالي) جنيه استرليني مليون 03 سوريا داخل الشتاء

 .الحكومية غير والمنظمات للهجرة الدولية المنظمةو  الجئين،شؤون الل

 لصندوق االستجابة لحاالت الطوارئ جديدة تعهدات شكل في ردوال  مليون 00 من أكثر

 ذلك في بما جديدة، تعهدات( ERF) الطوارئ لحاالت ستجابةالا صندوق تلقى الماضي، األسبوع خالل
 إسبانيا، من دوالر مليون 0.2 و السويد من دوالر مليون 2.7 و ألمانيا، من مليون دوالر أمريكي 05.0

لصندوق  الواردة األموال مجموع رفعت الجديدة التعهدات هذه  .التمويل مشهد في جذرياً  يراً يتغأحدثت 
 المتبقية دوالر سوف تمكن العشرين مليون. دوالر مليون 55 الى إطالقه منذ االستجابة لحاالت الطوارئ

تعاني من التي  واألولويات الناشئة الحتياجاتل وسرعة مرونةب الصندوق من االستجابة الميزانية في اآلن
 .والمنطقة سوريا داخل التمويل نقص
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