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 في هذا العدد:

 التمويل - 1صفحة 
 الماليين معرضون لمخطر مع بداية فصل الشتاء – 2صفحة 
 تباطؤ القوافل المشتركة بين الوكاالت – 3 صفحة

يطمق صندوق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  – 4صفحة 
 مواجهة الطوارىء

 

  سوريا –اإلنسانية نشرة األوضاع 
 2014األول  يناير/كانون الثاني|  52العدد 
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 % منها 6.8تم توفير 
 

 

 

 العناوين الرئيسية
 .التمويل معدل أضعاف ستة من بأكثر سوريا في اإلنسانية االحتياجاتتزايد   •
 .الشتاء فصل اتمساعد تمقوا سوريا في شخص مميون 2 من أكثر •
 2013 عامب مقارنةً  2014 عام في الوكاالت بينالمشتركة  القوافل طريق عن الناس من أقل عدد إلى الوصول •
 .سوريا في مواجية الطوارئ صندوق إطالق •

 

 التمويل
 التمويل معدل أضعاف ستة من بأكثر سوريا في اإلنسانية االحتياجات زادت األزمة، بداية منذ

المحتاجين  السكان عدد زاد سنوات، ثالث في. االحتياجات حجم سوريا داخل اإلنسانية االستجابة تمويللم يواكب 
إجمالي  زاد الفترة، نفس خالل بينما ،٪(1120) مميون شخص 12.2إلى  من مميون اتر يقدلممساعدة حسب الت

 ٪(.182) أمريكي دوالر مميار 1.8 إلى مميون 639 من سوريا داخل األزمة لمواجية التمويل
 

 
 مميار دوالر أمريكي 2.9

مطموبة لممساعدات اإلنسانية 
 داخل سوريا
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 المنطقة في الشتاءمع بداية فصل  لمخطر نومعرض السوريين ماليين
 سوريا أنحاء مختمف في معتاد غير بارد وطقسوأمطار غزيرة  ،2015عاصفة شتوية في 

 ،/كانون الثانييناير بداية في والمنطقة سوريا"( ىدى" باسم محمياً  أيضاً  ةالمعروف" )زينة" شتويةال عاصفةضربت ال
 - النزاع بسبب نزحواالذين  بالفعل المتضررين لمسكان الصعوبات من مزيدوال لماليينا عن الكيرباء قطعتسببت في و 

 .األخرىالعشوائية  والمساكن المكتممة غير والمباني الخيام في يحتمون الذين وخاصةً 

 المعاناة من المزيد الشتاء جمب":العاصفة عقب لو تصريح في ،الحمو يعقوب سوريا، في اإلنسانية الشؤون منسق يقول
 المرض من عائالتيمل حمايةالو  والكساء الطعاملتوفير  وسبل آمن ممجأ إليجاد بالفعل ونكافحالذين ي لمسوريين
  ."لمخطر والتعرض

 
 الشتاء ات فصلمساعدتمقوا  شخص مميوني من أكثر

 من أكثر المساعدات إلى اإلنساني المجال في الشركاء قدم
ال تزال و  ،البالدمختمفة من  أنحاء في شخص مميون 2
 400.000 حوالي إلى لموصول كافية إمدادات ميديل

  .آخرين

 من أكثرعمى  والبطانيات الغذائيةغير  المواد الشركاء وزع
 1.5 من أكثرعمى  الشتوية والمالبس شخص، مميون 1.1
 .طفل 214.000 من أكثر بينيم من شخص، مميون

 الجئ 470.000 من أكثر تمقى ،/كانون الثانييناير في
 دوالر 64) النقدية المساعدات من الثانية الدفعة فمسطيني
 اإلنسانية احتياجاتيم تمبية من ملتمكيني( الواحد لمشخص
 .والفراش المأوى ومستمزمات الشتوية، المالبس شراء ذلك في بما الخاصة،

 العامة الصحة حمالت تم تنظيم حين في ،ضعفاً  األكثر لفئاتعمى ا الموسمية األنفمونزا ولقاحات األدوية توزيع تم وقد
 لممختبرات والمقاحات ألدويةل البارد التخزين سعة لدعم مولدات شراء تمكما . الشتاء فصل في األمراض من موقايةل

 .والالذقية ،وحمص ،حمب في والمستشفيات

 أطفالمن ( حسب الخطة 50.000 أصل من) طفل 40.000عدد من المدارس تستوعب حوالي  تأىيل إعادة تم
 شركاءال دعم. الشتاء لفصل واألسقف ةزلاالعالمواد و الكافية  التدفئة وجود لضمان مستواىا ورفع الفمسطينيين الالجئين

 يقل ال ما لتمكين مدرسة 65 في سخاناً  709 وتوزيع وقودلم خزاناً  40 لتركيب والتعميم التربية وزارة التعميم قطاعفي 
 .الشتاء فصل خالل آمنة بيئة في لتعمم،طفل من ا 38.995و لتدريس،من ا المعممينمن  1.418 عن

 الشتاء فصل خطة في المستهدفين المستفيدين إلى لموصول مطموبة تزال المميون دوالر  40

 المتحدة األمم أطمقت ،لذي كان عمى األبوابا الشتاء لفصل تحسباً و  الماضي، العام من /تشرين األولأكتوبر في
 .سوريا داخل شخص مميون 3.3 تستيدف الشتاء، فصلل مميون دوالر أمريكي 206خطة بتكمفة  وشركاؤىا

 شركاءال أن التمويل في التأخير يعني. المستيدفين المستفيدين إلى لموصول دوالر مميون 40إلى  حاجة ىناك تزال ال
السكان  عمى سمباً  القاسية الشتوية الجوية الظروف تؤثر أن قبل الناس إلى المساعدات وصول لضمان الزمن ونسابقي

 .بالفعل الذين يعانون

 / 2014/  سوريا/  االونروا © الصورة:
 دفء تحت دراستو فييركز  الفمسطينيين الالجئين طفل من
 .اإلنسانية المنظمات قدمتيا بطانية
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 الوكاالت بين المشتركة القوافل تباطؤ
 2013 عامب مقارنة   2014 عام في الناس من أقل عدد إلىتصل  القوافل المشتركة بين الوكاالت

لم  ،2013 عام عن تقريباً  مرتينأكثر  2014 عام فيطمبات لعبور قوافل مشتركة بين الوكاالت  تقديم من الرغم عمى
 عام في المستفيدين نع أقل عدد إلى الوصول تم حين في ،(43 مقابل 50) قوافل زيادة فقط 7 سوىيتم تنفيذ 
 (.مميون 2.9 مقابل مميون 1.12) المئة في 63 بمغ 2013

 ،2014 عام المتحدة في ألممقدمت ا البالد، أنحاءمختمف  في المحتاجين من أكبر عدد إلى لموصول محاولة فيو 
 بين مشتركة قوافل لمسماح بمرور السورية الحكومة إلى طمباً  115 السوري، العربي األحمر اليالل مع بالتنسيق
 أقل - قافمة 50 استطاعت الطمبات، ىذه من. المحاصرة والمواقع إلييا الوصول يصعبإلى المناطق التي  الوكاالت

 ودمشق حمبمحافظات  في شخص مميون 1.12 إلى ووصمت ،المرور - المطموب العدد من المئة في 44 من
دلب وحمص ،وحماة  .دمشق ريفو  وا 

التي لم تستطع  المشتركةالقوافل  عددويرجع تراجع . عمييا الرد يتم لم أو طمباتمن ال 65 نحو لم تتم الموافقة عمى
 والقتال، األمن، انعدام زيادة ذلك في بما مختمفة،ال وصولال معوقات إلى المستفيدين عدد في االنخفاضو  قدماً  المضي
 سوريا في اإلنسانية الشؤون منسق يواصل. إضافية إدارية إجراءات وتطبيق التي تفرضيا أطراف النزاع، والشروط
 .مستقبالً مشتركة  قوافلتنفيذ ل الموافقات لتأمين السورية الحكومة مع االتصال

 
 

 شخص 55.000 إلى مساعدات وتقدم الواعر إلى تصل 2014 نوفمبر منذ الوكاالت بين مشتركة قافمة أول

 الحكومة موافقة السوري العربي األحمر واليالل المتحدة األمم وكاالت تمقت لوصول،مسماح بال طويمة مفاوضات بعد
 في شخص 75.000ى لإ المحدودة الطبية والمستمزمات الصحية والنظافة الغذائية غير والمواد الغذاء لتقديم السورية

 . الماضي العام من نوفمبر/تشرين الثاني منذ األولى لممرة حمص، مدينةب الواعر حي

 حي إلى /كانون الثانييناير 20 و 18 و 15 في شاحنة 33 من تتكون المساعدات لتسميم عمميات ثالث تم تنفيذ
 الميمة خالل ممحةال االحتياجات تحديد بعد. حمص مدينة في المعارضة سيطرة تحت متبقية منطقة آخر ،الواعر
 .المحمية الحكومية غير المنظمات قدمتيا األطفال حميب من كرتونة 743 بتسميم أيضاً  المشتركة القافمة قامت األولى،
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 وأدوية الجراحية، المستمزمات كافة الحكومية األمن قوات صادرت حمص، محافظ دعم من الرغم عمىو  ذلك، ومع
 .الدولي اإلنساني لمقانون انتياك في الوكاالت، بين مشتركة قافمة من اإلنجابية الصحةو  التوليد ومستمزمات اإلسيال،

 سوريافي  الطوارئمواجهة صندوق طمقي اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
 بعد 2015 /كانون األوليناير في عممياتو بدأو  ،2014 /تموزيوليو في الجديدصندوق مواجية الطوارئ  إنشاء تم

 .2014 /كانون األولديسمبر في االستشاري المجمس قبل منالخاصة بو  المساءلة استراتيجية إطار اقرار
 من اإلنسانية المساعدات إيصال تمكين عمى سورياالصندوق في  سوف يساعد سوريا،ل االستجابة خطة إطار في

 :خالل
 .اإلنسانية لممبادئ وفقا االحتياجات عمى ات بناءً المساعدتقديم  تعزيز .1
 حدة األكثر حتياجاتالا عمى خاص بشكل التركيز مع ،لألرواح المنقذة الحرجة لالحتياجات السريعة االستجابة .2

 .إلييا الوصول يصعب والتي المحاصرةالمناطق  ذلك في بما ،من الخدمات المحرومة المناطق في
 النحو عمى ةاستراتيجيالممول بطريقة  اإلنساني العمل خالل من اإلنسانية االستجابة الحموت مالءمة تحسين .3

 .سوريال االستجابة خطة في المحدد
 الشؤون منسق وجيود مجموعة العمل العمل/ قطاع نظام خالل من بصفة أساسية والقيادة، التنسيق تعزيز .4

 .اإلنسانية
 .المحددة لالحتياجات وفقاً الثانوية  واألولويات األولوية ذات القطاعات وتعزيز دعم .5

 سوريا الصندوق في يدفي ،يياإل الوصول يصعب والتي المحاصرةالمناطق  في اإلنسانية الحتياجاتا لزيادة ونظراً 
 .المناطق ليذه األموال من المائة في 50 تخصيص إلى

 موقع زيارة الصندوق، يرجى حول المعمومات من لمزيد
http://www.unocha.org/syria/about-erf-syria 

 .إضافية مساهماتل عاجل بشكل صندوقيحتاج ال هدف،مستال من فقط المائة في 21 لتمويل نتيجة  

 كانون /يناير نياية حتى. أمريكي دوالر مميون 30 ىو 2015 عام في سورياتمويل الصندوق في ل المستيدف المبمغ
 سبانياا  و  لوكسمبورغو اليندو  لمانيامن ا مساىمات مميون دوالر 6.3 من أكثرتمقى الصندوق  ،2015 عام الثاني
 .والسويد

 الشكل:
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 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

 ال دوالر مميون 70 منيا ، 2015-2014 الشتاء لفصل لالستجابة دوالر مميون 206 بنحو يقدر لما حاجة ىناك
 نصف بحوالي المستيدفين المستفيدين عدد بالفعل الغذائية غير المواد قطاع خّفض لذلك، ونتيجةً . متوافرة غير تزال

 التخزين وال والزراعية، الصحية لمتدخالت متاح تمويل ىناك يكن لم /كانون األول،ديسمبر 7 حتى. نسمة مميون
.الطوارئ حاالت في لموقود المسبق

الوكاالت العاممة في المجال اإلنساني تواصل توفير إمدادات الشتاء لمماليين عمى الرغم 
 من ثغرات التمويل

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

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

  2011فقط من السوريين في بمدان أخرى منذ مارس/آذار  5000تم توطين 

إعادة توطين الالجئين السوريين في البمدان األخرى مع االحتياجات. تم التعيد بقبول حوالي لم تتواكب خيارات 
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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