
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

 
 احملتاجني في محافظات حلب وإدلب العاملون باإلغاثة يكثفون تواجدهم للوصول إلى

 
 تسليم الغذاء واملواد األساسية عبر خطوط النزاع في املناطق التي يصعب الوصول إليها 

 
وسعت الوكاالت اإلنسانية نطاق تواجدها من خالل توفير املساعدات التي تشتد احلاجة إليها في املناطق 

انعدام األمن السائدة والقتال النشط. وفي اموع، التي كان يصعب الوصول إليها حتى اآلن بسبب حالة 
شخص في محافظات حلب وحمص وإدلب من اإلمدادات عبر خطوط النزاع  التي  ٦٥،٠٠٠استفاد حوالي 

 يناير/ كانون الثاني. ٣١نظمتها وكاالت األمم املتحدة منذ 
 

لقون املساعدات الغذائية لبرنامج مليون شخص يت ١٫٥% من   ٤٥ - ٤٠ومع نهاية العام املاضي، كان ما بني 
% من األطفال ٣٠األغذية العاملي يقطنون في املناطق التي تقع عبر خطوط النزاع. وعالوة على ذلك، فإن 

 ٢٠نوفمبر/تشرين الثاني إلى  ٢٦املطعمني خالل حملة اليونيسف / منظمة الصحة العاملية في الفترة من 
في مثل هذه املناطق. ولكن في األسابيع االخيرة، وسعت وكاالت  يقطنون أيضا ٢٠١٢ديسمبر/كانون األول 

 األمم املتحدة والشركاء االستجابات اإلنسانية لتشمل تسليم املزيد من املساعدات ملناطق في شمال البالد.
 

فبراير/شباط، سلمت املفوضية السامية لشؤون  ١٣في 
 داخليا بطانية إلى النازحني ١٥٬٠٠٠خيمة و ١٬٠٠٠الالجئني 

 بالقرب من احلدود حلب مبحافظة الهوى باب في منطقة
 خطوط الثاني عبر التسليم وكان هذا .السورية التركية
 فبراير/شباط، ١٦وفي   .يناير/ كانون الثاني النزاع منذ نهاية

مواد  حتمل  استطاعت قافلة مشتركة لوكاالت األمم املتحدة
 الفرش والبطانيات مثلغيرها من إمدادات اإلغاثة غذائية و

مالبس األطفال واإلحلفة ومستلزمات السالمة الصحية و
مستفيدا من  ٦٬٠٠٠الترفيهية تستهدف األدوات املدرسية و

 .ادلب مبحافظةالوصول بنجاح إلى كرامة، 
 

 كل من احلكومة وبدعم من السوري األحمر العربي مع الهالل بالتعاون الوثيق هذه القوافل وقد مت تنظيم
 أينما كانوا. احملتاجني اإلنسانية إلى جميع وصول املساعدات بتسهيل اللتان التزمتااملعارضة رية وسوال
 

 املساعدات اإلنسانية توزيع الشراكات بهدف توسع األمم املتحدة
 

، تقوم األمم في مختلف أنحاء البالد اإلحتياجات املتزايدة اإلنسانية لتلبية االستجابة رفع مستوى من أجل
 حاليا املتحدة األمموتنظر   .احلكومية الوطنية والدولية املنظمات غير مع توسيع نطاق شراكاتهاب املتحدة

 مع وكاالت األمم للعمل احلكومة السورية من قبل منظمة وطنية متت املوافقة عليها ١١٠من  في قائمة
اللوجستية  واالحتياجاتالقدرة التشغيلية واحلياد و التنظيمية القدرة أساس االختيار على. وسيتم املتحدة

 االنتشار اجلغرافي.و
منظمة مدرجة على القائمة املذكورة أعاله للدخول معها  ١١٠بني  من ٢٨ برنامج األغذية العاملي وقد حدد

السورية لثالث  أذنت احلكومة، فقد املواد الغذائية. وفضال عن ذلك توزيع بهدف توسيع نطاق في شراكات

 النشرة اإلنسانية

 ٢٠١٣فبراير/شباط  ١٨ – ٥عشر ،    التاسعالعدد 

 في هذا العدد 
 

تقدمي املساعدات إلى املناطق التي يصعب الوصول  -١ صفحة
 إليها

 األزمة االقتصادية تؤثر على حياة الناس - ٣ صفحة
 االستجابة متضي قدما في مختلف أنحاء سوريا - ٣صفحة 

 تواصل تدفق الالجئني  -٥صفحة 

 
شبكة األنباء اإلنسانية إيرين/نازحون داخليا من النساء واألطفال الصورة: 

التركيةبمخيم عتمة، على الحدود السورية   

ة ي س ي رئ ل ا ن  ي و ا ن لع  ا

األمم املتحدة والشركاء  •

يكثفان املساعدات عبر 

 .خطوط النزاع

الجئ  ٨٥٠٬٠٠٠أكثر من   •

سوري يفرون من العنف إلى 

 .الدول ااورة وشمال أفريقيا

في املائة من الالجئني  ٨٠ •

الفلسطينيني متضررين من 

    .األزمة

متويل نداءات األمم املتحدة ال  •

 يزال حيويا لتعزيز االستجابة.

 أرقام 

مليون  ٢٢السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

 
  ١٤احملافظات  -
 مليون ٤عدد املتضررين  -
 
 مليون ٢ عدد النازحني داخلياً -
 
واألردن عدد الالجئني في العراق -

 ا وشمال أفريقيولبنان وتركيا 
٨٥٧٬٧١٢ 

        
 

  التمويل (بالدوالر األمريكي)
 
مليون  ٥١٩طلبت األمم املتحدة  •

دوالر لتنفيذ أنشطة داخل 

 –سوريا (يناير/كانون الثاني 

 )٢٠١٣يونيو/حزيران 

مليار دوالر في  ١مطلوب مبلغ  •

إطار خطة االستجابة 

اإلقليمية ألزمة الالجئني 

 –(يناير/كانون الثاني 

 )٢٠١٣يونيو/حزيران 

 الصورة: االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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املساعدات  بتقدمي -مريلني و ميرسي كورو  الس النرويجي لالجئني -إضافية  دولية وغير حكوميةمنظمات 
االستجابة  حيويا بالنسبة للجهود الرامية إلى تعزيز يظل للشراكات إن التوسع املستمر  سوريا في

 .االحتياجات امللحة تشتد فيها األوجه التي كفاءة وفاعلية فيبميكن توفير املساعدات  حتى اإلنسانية
 

 األزمة املستمرة تضررين بسببوماليني من املشخص  ٧٠٬٠٠٠ مقتل ما يقرب من
 

 الناس يهدد حياة املاليني من استمرار القتال
 

لشؤون  املتحدة فوض السامي لألممويقدر امل .والدمار املوتوينشر معه  سوريا بال هوادة يستمر العنف في
من  البالد كلها وتتأثر قبل عامني تقريبا. بداية النزاع منذقتلوا  شخص ٧٠٬٠٠٠منهناك ما يقرب  أن الالجئني

وارتفاع اسعار املواد الغذائية  اقتصاد البالد من الناس للخطر. ويضع انهيار تعرض حياة املاليني التي األزمة
 البنية التحتية األساسية تدمير فضال عنغيرها من الضروريات والوقود و املياه ونقص املتزايدة والبطالة

مع ما يواجهونه من تراجع في  حياتهم اليوميةفي  بشدةالناس  يتأثر. وعلى القطاع اإلجتماعي ضغطا هائال
 .االجتماعية احلصول على اخلدماتما يعانوه من أجل أوضاعهم االقتصادية و

 
باللجنة  مدير العملياتمن قبل  كارثيا"كونه  بأنه "ال يقل عن على األرض  الوضع اإلنساني وقد وصف

اللجنة  وأبرزت منتصف فبراير/ شباط. إلى سوريا في استمرت أربعة أيام بعد زيارة األحمر للصليب الدولية
القبض  مت أواآلالف املاليني إلى النزوح وفقد ، وقد اضطر واإلصابةقتل الذين يتعرضون لل محنة املدنيني الدولية
 .عليهم

 
ثالث  نصفهم في، حاجة إلى مساعدات إنسانية حاليا في أربعة ماليني شخصحدة أن هناك وتقدر األمم املت

، ويقيم الكثير مليوني شخصالنازحني داخليا ويبلغ عدد  ريف دمشق.وحمص و حلب فقط: محافظات
اتمعات  غيرها من املباني العامة، في حني يتمتع اخرون كثيرون بحسن وكرم ضيافةفي املدارس و منهم
 . متاما قدرتها على دعمهم استنفدت التي احمللية

 
 العقاقير الطبية وسط نقص انتشار األمراض

 
تراكم و املمارسات الصحية اخلاطئة باإلضافة إلى التعقيم عدم كفاية بسبب امللوثة إمدادات املياه أدت

التهاب ، مثل طريق املياه إلى انتشار األمراض املنقولة عن في املناطق املأهولة بالسكان النفايات الصلبة
على األرض نظمة الصحة العاملية، فإن الوضع الصحي واألمراض األخرى. ووفقا مللتيفود، الوبائي أ وا الكبد

في  ميكن أن يتسبب فيروسيوهو مرض كبدي  -أ  التهاب الكبد بسرعة مع ما ورد عن ظهور حاالت يتدهور
دمشق. تفيد  النازحني في التي تستضيف املكتظة اإليواءأماكن  وبعضإدلب و في حلب - استفحال األوبئة

 الزور دير في محافظة التيفود حالة من حاالت  ٢٬٥٠٠ ما يقدر بنحوبأن هناك أيضا  منظمة الصحة العاملية
 .احلسكة في محافظة ليشمانيا حالة ١٤٬٠٠٠و 
 

التي  الطبيةاملعدات واألدوية، و املوظفني نقص الذي يشهده فيال بسبب في النظام الصحي الوضع ويتفاقم
مبا ، األدوية األساسية إلى العديد من املستشفياتنظمة الصحة العاملية،  تفتقر وفقا ملتشتد احلاجة إليها. 

واإلمدادات الالزمة  وكذلك املعدات األلبومنيمصل و وريدية،السوائل الواملضادات احليوية و في ذلك األنسولني
ضحايا  األعداد املتزايدة من ملساعدة الصدمات عالج من نقص في وزارة الصحةني تعاو .واجلراحةتخدير لل

الذي يستخدم وتشهد األسواق نقصا في دواء اجللوكانتني  .العناية املركزة في وحدات املدنينياجلرحى و احلروق
 .الليشمانيا لعالج

 
للتلف أو الدمار. ومت  من املرافق الصحيةالعديد تعرضت البالد و اجلراحني غادر عدد كبير من، وعالوة على ذلك

، مما سيارات اإلسعاف % من ٧٨و  املراكز الصحية % من١٠كما تضررت ، في البالد % من املستشفيات٥٥تدمير 
الرعاية التي يحتاجون إليها (منظمة الصحة العاملية/ ديسمبر/كانون  تلقي املرضى من الصعب علىيجعل 

املرافق وضمان و العاملني في اال الطبي التوقف عن استهداف طراف النزاعأ ). يجب على جميع٢٠١٣األول 
 .القانون اإلنسانيلتزاماتهم الدولية في وفقا الحمايتهم 
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 القدرة الشرائية للسوريني تزدادا تدهورا
 

املوجودة.  يؤثر الصراع بشكل كبير على احلياة االقتصادية للمواطنني العاديني، ويزيد من حدة مواطن الضعف
) . كما شهدت ESCWA( ٢٠١١% تقريبا منذ مارس/آذار  ٣٠وقد تقلص إجمالي الناجت احمللي السوري بنسبة 

التضخم % تقريبا.  ويفيد برنامج األغذية العاملي بأن متوسط ٨٠الليرة السورية تراجعا في قيمتها بنسبة 
%، وهم ما ميثل ضعف ما كان  ٣٢بلغ  ٢٠١٢سبتمبر/أيلول الشهري خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 

. ويعود املستوى احلالي للتضخم بشكل رئيسي إلى  ٢٠٠٨عليه خالل أزمة أسعار الغذاء العاملية عام 
مرتفعا في جميع  ٢٠١٢تضخم أسعار الغذاء الذى كان في الفترة من يناير/كانون األول إلى سبتمبر/أيلول 

 في املائة). ٣٥أعلى املعدالت في حلب وحمص والرقة ودير الزور واحلسكة (+ احملافظات، مع تسجيل
 

إن أسعار معظم السلع األساسية، مبا في ذلك الغذاء والوقود، آخذة في االرتفاع.  وفي بعض املناطق، 
وقود  ) ، في حني زادت أسعار٢٠١٣، يناير WFP% ( ٣٠٠ارتفعت أسعار اخلبز واحلليب واللحوم والدجاج بنسبة 

ليرة.  ويقدر برنامج األغذية العاملي ومنظمة  ١٠٠ليرة إلى  ٢٠التدفئة في دمشق  خمسة أضعاف من 
 ماليني الناس يجدون صعوبة في احلصول على املواد الغذائية األساسية. ٣األغذية والزراعة أن ما يصل إلى 

 

 بني الالجئني الفلسطينيني النزوح والوفيات يؤدي إلى العنف
 

 متضررين من األزمة الالجئني الفلسطينيني من % ٨٠
 

يحتاجون إلى  سوريا الذين  يعيشون في الجىء فلسطيني ٥٠٠٬٠٠٠%) من الـ ٨٠( ٤٠٠٬٠٠٠ أن تقدر األونروا
دمشق وحدها. وخالل األسبوعني  من النازحني في ١٨٠٬٠٠٠هناك حاليا  املساعدات اإلنسانية. ومن بني هؤالء،

 في دمشق السائد بسبب العنف قتلوا الجىء فلسطيني ٣٠األنباء أن هناك ما ال يقل عن أفادت ، املاضيني
بني الالجئني  خطيرة وبشكل خاص في أزمة إنسانية ريف دمشق القتال في وقد تسببريف دمشق. و

احلسينية ومخيم و، عيشة خان مبا في ذلك مخيم في املنطقة، الذين يعيشون في مخيمات الفلسطينيني
الالجئون الفلسطينيون ويعيش  على نحو متزايد. قاسية أصبحت الظروفسبينه حيث ومخيم  الستقبر 
في مكان  اللتماس األمان، في حني ال  تزال خيارتهم الصراع من للضرر املباشر التهديد حتت هذه املناطق في
والرعاية الصحية لكهرباء ااملواد الغذائية واملاء و يواجهون نقصا حادا في كما أنهم محدودة للغاية. آخر

حرجة  دمشق الفلسطينيني في وعلى نحو مشابه، تظل أوضاع الالجئني  غيرها من اإلمدادات الضرورية.و
وست  سبينةو اليرموك مبا في ذلك ايمات،عدد من  وداخل في اجلوار املباشر أعمال القتال حيث استمرت

 .زينب
 

 الصحية التابعة لألونروا راكزامل كثيرا ما يتم اغالق. ولألونروا العادية اخلدمات في توفير ويؤثر الوضع املتقلب
أماكن  متزايدة في الوصول إلى صعوبة ، كما يواجه املوظفون في املناطق ااورة لها بسبب القتال واملدارس
 .عملهم

 

 .األردنإلى  ٣٬٥٠٠و  إلى لبنان الجئ فلسطيني ٢٠٬٠٠٠ال يقل عن ما  انتقل، وبسبب العنف
 

 حملة عامة عن االستجابة اإلنسانية
 

تواصل الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة والهالل األحمر العربي السوري والشركاء تقدمي املساعدات في 
مختلف أنحاء البالد، والعمل في كثير من األحيان في أوضاع خطرة للغاية.  وتؤثر حالة انعدام األمن العامة 

ستمر وارتفاع نسبة األنشطة اإلجرامية سلبا على عمل املنظمات اإلنسانية . وفي هذا املتصلة بالعنف امل
السياق، يجب على جميع األطراف أن حتترم العاملني باإلغاثة وضمان سالمتهم وأمنهم وفقا للقانون 

 اإلنساني الدولي.
 

املواد غير الغذائية  املفوضية السامية لشؤون الالجئني واليونيسيف والشركاء يوفرون ما يلزم من
 للمحتاجني في مختلف أنحاء البالد

 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت وكاالت األمم املتحدة والشركاء توفير املواد األساسية غير الغذائية  
شخص  ٤٠٬٠٠٠للمحتاجني في مختلف أنحاء البالد. وقدمت املفوضية املواد غير الغذائية إلى ما يقرب من 

ب/عزاز، ودمشق، وادلب وريف دمشق وبذلك يصبح العدد اإلجمالي لألشخاص املستفيدين من املواد في حل
شخص.  ومت استهداف النساء النازحات داخليا  ١٢٢٬٥٢٠غير الغذائية املقدمة من املفوضية لهذا العام 

الصحية. كما  واألطفال في دمشق وريف دمشق على وجه التحديد وتزويدهم باملالبس الشتوية واللوازم
 ١٦منذ بدايته في  -واصلت املفوضية تشغيل برنامجها اخلاص بتوزيع املساعدات النقدية للنازحني والذي 

 شخص). ٢٤٬٥٧٥أسرة (أي  ٤٬٩١٥أفاد  – 2012ديسمبر/كانون األول 
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درعا شخص في محافظات  ٥٢٬٥٠٠وقدم الس الدامنركي لالجئني البطانيات والفرش واملالبس الشتوية لـ 
وريف دمشق. كما واصل االحتاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر دعم الهالل األحمر السوري في توزيع 

قطعة قماش مشمع،  ١٧٬١٠٠حلاف ، 15،000بطانية، و  ٤٩٬٧٤٠املواد غير الغذائية األساسية، مبا في ذلك 
بندا  ٣٩٥٬٠٠٠. ووزع اليونيسف ١٤طقم من مستلزمات السالمة الصحية في محافظات سوريا الـ  ٩٬٥٥٠و

من بنود املواد غير الغذائية للمحتاجني في محافظات حلب، والرقة، ودمشق، ودير الزور، وحماة، واحلسكة، 
 .وإدلب، والالذقية، وريف دمشق، وطرطوس خالل األسبوعني املاضيني

 

خص هذا الشهر ليصل إلى مليون ش ١٫٧٥برنامج األغذية العاملي يوسع نطاق مساعداته الغذائية لـ 
  مليون شخص بحلول ابريل/نيسان ٢٫٥

 

مليون شخص  ١٫٧٥بدأ برنامج األغذية العاملي في رفع مستويات توزيع املواد الغذائية بهدف الوصول إلى 
مليون شخص بحلول ابريل/ نيسان. والهدف  ٢٫٥مليون شخص خالل شهر مارس/آذار و  ٢خالل الشهراحلالي و

الوصول إلى جميع األشخاص احملتاجني للمساعدات الغذائية وفقا ملا حدده الهالل األحمر العربي من ذلك هو 
 السوري.

 

ومع نهاية دورة توزيع املواد الغذائية لشهر يناير/كانون الثاني، كان برنامج األغذية العاملي قد وزع مواد غذائية 
وصلت اإلمدادات الغذائية في اطار دورة شهر  مليون شخص في جميع احملافظات. كما ١٫٢إلى ما يقرب من 

مستفيد. وقدم اليونيسف أيضا املواد الغذائية، مبا في ذلك البسكويت عالي  ٥٥٥٬٠٠٠فبراير/ شباط إلى 
شخص في محافظات حلب، والرقة، ودمشق، ودير الزور، وحماة،  ٣٠٬٠٠٠الطاقة والسالت الغذائية، ألكثر من 

 ، وريف دمشق، وطرطوس . واحلسكة، وإدلب، والالذقية
 

وغيرها من  األمراض املنقولة بواسطة املياه يكافحان انتشار واليونيسف منظمة الصحة العاملية
 األمراض

 

حمالت ، مبا في ذلك وغيرها األمراض املنقولة بواسطة املياهنع جهودها مل منظمة الصحة العاملية صعدت
التشخيص  مستلزمات، وتوفير الوقاية من األمراض بسبلاملتضررين املعرضني للمخاطر  لتعريف التوعية
 ٦٬٠٠٠لـ وتوفير العالج  داء الليشمانيات أدوية جرعة من ٤٠٠٬٠٠٠ بشراء أ  واملبادرةلتهاب الكبد ال اتبري

 .للمحافظات املتضررة اصابة بالتيفود يتم تقدميه حالة
 

 ٢٤٠ما يقرب من ، وزع اليونيسف التي تنقلها املياهاألمراض  انتشار واملساعدة على منع املياه وبهدف تنقية
، حماة، ودمشق، والرقة، وفي حلب شخص ٢٠٬٠٠٠ إلى ما يقرب من الصوديوم من هيدروكلوريد متري طن

لليونيسف  احملليني،  قام أحد الشركاء حلب املتضررة بشدة من في املناطقريف دمشق. وو إدلب، وحمصو
 مأوى عام.  ٣٠في  من النازحني داخليا الذين يعيشون ١١٬٠٠٠لنحو  املياه الصاحلة للشرب توفيرب
 

وحمص  وحماةدرعا ودمشق و حلب صحية متنقلة في إلى ثمان عيادات كما واصل اليونيسف تقدمي الدعم
العام   فتى. ومنذ بداية ٥٣٠فتاة و ٦٤٦:  داخليا من األطفال النازحني ١٬١٧٦منهم يستفيد وريف دمشق و

رفع ، داخليا. وفي منتصف فبراير/ شباط من األطفال النازحني ٤٬٠٨٦ ما مجموعه، مت الوصول إلى احلالي
من األطفال النازحني   280،000 تغطية وذلك بهدف ٥٠إلى  باملوقع الطبية املتنقلة عدد الفرق اليونيسيف

 .٢٠١٣خالل عام لهم  الرعاية الطبية من خالل توفير داخليا
 

 طفل ٤٠٬٠٠٠والنفسي واإلجتماعي لـ  وفرون الدعم التعليمينادى مدرسي ي ١٦٩
 

واالستمرار في  للدمار في البالد مدرسة ٢٢٬٠٠٠من بني  ٢٬٠٠٠ومع تعرض  اجلارية العنف بسبب أحداث
األطفال على احلصول على  ، تظل قدرةداخليا النازحنيقبل  من مدرسة اضافية كمأوى ٢٬٠٠٠استخدام 

ناديا  ١٦٩ يدعم اليونيسف، لألطفال احملتاجني بهدف تقدمي املساعدةو خدمات تعليمية مقيدة للغاية. 
 ٦٢مما يعد زيادة قدرها  – طرطوس، وريف دمشق، والقنيطرة، وحماه، والالذقية، ودرعا، ودمشق مدرسيا في 

 .طفل ٤٠٬٠٠٠لـ وأنشطة ترفيهية ويوفر دروس تقوية  -  األسبوعني املاضيني ناديا مدرسيا خالل
 مع املنظمات بالتعاون يتم تنفيذه  املراهقني تنمية من خالل برنامج صفوف عالجيةاليونيسف  كما يدعم

مأوى في  ١٤ في األطفال النازحني داخليا من ٤٬٦٠٠من هذا البرنامج  وقد استفاد. غير احلكومية احمللية
من  ٥٠٠، استفاد توليد الدخل. وعالوة على ذلك على مهاراتتدريبا  من الشباب ٥٠ . كما تلقىحمص

 .في دمشق ثالثة أماكن إيواء في النفسي واالجتماعي أنشطة الدعم منالنازحني داخليا 
 

ريف ، ودرعا، ودمشق مبا في ذلك مختلف احملافظات في للمعلمني التدريب وقدم الس الدامنركي لالجئني
اخلاص  التدريب مدرسا من ٧٠، و التعلميي النشط التدريب منمعلما  ١٤٧. واستفاد والالذقية، دمشق

 األولية.  النفسية التدريب على اإلسعافات من ٢٠و  الدعم النفسي واإلجتماعيب
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 استهداف النساء لالستفادة من املساعدات األساسية
 

امرأة  ٤٬٤٠٠األمم املتحدة للسكان  ساعد صندوق األزمة، املتضررة من باملرأة تلبية االحتياجات اخلاصة بهدف
كما الدعم النفسي واإلجتماعي. و الوالدة الطبيعية من خالل توفير خدماتريف دمشق وحمص و حلب في

امرأة، فضال عن خدمات تنظيم  ٦٠٬٠٠٠دمات الصحة اإلجنابية لـ خل ودعما معدات طبية قدم لوزارة الصحة
 .النساءمن  ١٥٠٬٠٠٠األسرة لـ 

 
سبل كسب الرزق ، مبا في متكني املرأة الرامية إلى تعزيز األنشطةالسامية لشؤون الالجئني  ودعمت املفوضية

 .ودمشق بحلب مراكز إيواء امرأة في ستة  270حفظ األغذية، مما أفادو
 

 الجىء فلسطيني ٧٢٬٠٠٠يستفيد منها أكثر من  النقدية والغذائية املساعدات
 

األسبوعني  على مدى. ومن الالجئني الفلسطينيني للمتضررين النقدية تقدمي املساعدات األونرواواصلت 
، استفادت وحتى اآلن .سوريا في مختلف أنحاء أسرة ١٤٬٨٠٣ النقدية أفاد برنامجها للمساعدات املاضيني،
 .هذا البرنامج أسرة من ٦٠٬٠٠٠أكثر من 

 
 حلب نازح فيالجىء  ٧٬٤٨٠حلوالي  مساعدات غذائية أيضا، قدمت الوكالة وخالل الفترة املشمولة بالتقرير

يصبح إجمالي عدد املستفيدين من املساعدات الغذائية الالذقية وبذلك وحمص و وحماةدرعا ودمشق و
 شخص. ١٤٣٬٠٠٠حوالي 

 
الوضع  غم من أنعلى الر سوريا في مختلف أنحاء مركزا للرعاية الصحية األولية ٢٣تشغيل  وتواصل األونروا

 أخر.مركزا  ١١بـ  وتخفيض ساعات العمل ثمانية مراكز أدى إلى إغالق احلالياألمني 
 

، مفتوحة أمام الطالب مدرسة تابعة األونروا ١١٨ مدرسة من أصل ٥٢، كانت وخالل الفترة املشمولة بالتقرير
 مدرسة تابعة لألونروا ٥٦من طالب املرحلة االبتدائية، في حني ال زالت  ٢٠٬٨٦٠حيث فتحت الفصول أبوابها لـ 

 .الصراع بسبب حاليامغلقة 
 

 تزايد عدد السوريني الذين يفرون العنف عبر احلدود
 

 األولبشهر ديسمبر/كانون % مقارنة ٣٦، بزيادة قدرها كل يوم شخص يفرون من سوريا ٥٬٠٠٠
 

وإلى شمال أفريقيا.  لسوريا ااورة إلى البلدان للعنف نتيجة وطنهم الذين فروا من العديد من السوريني جلأ
، في اليوم الواحد سوريا من يعبرون احلدود آالف شخص أن خمسةالسامية لشؤون الالجئني  وتفيد املفوضية

 و / أو املسجلنيسوريني العدد اإلجمالي لل، وبذلك يبلغ ديسمبر/ كانون االول % مقارنة بشهر٣٦بزيادة قدرها 
عدد املفوضية ان يصل  هذا العام. وتتوقع منذ بداية ٢٨٠،٠٠٠منهم  ٨٥٧٬٧١٢ الذين ينتظرون التسجيل

 .٢٠١٣ بحلول يونيو/ حزيران مليون ١٫١إلى  الالجئني
 
 

العدد التقديري لالجئني السوريني 
 ٢٠١٣بحلول يونيو/حزيران 

الالجئني السوريني املسجلني و/أو الذين عدد 
 تلقوا املساعدات

 الدولة

 مصر ١٨٬٢٤٥ ٣٠٬٠٠٠

 العراق ٩٢٬٥٢٣ ٩٠٬٠٠٠

 األردن ٢٦٩٬١١٠ ٣٠٠٬٠٠٠

 لبنان ٢٨٧٬٥٧١ ٣٠٠٬٠٠٠

 تركيا ١٨٢٬٦٢١ ٣٨٠٬٠٠٠

 اشمال أفريقي ٧٬٦٤٢ ال يطبق

 اجمالي ٨٥٧٬٧١٢ ١٬١٠٠٬٠٠٠

لإلطالع  قد تختلف.بالتالي و إلى التقديرات األرقام تستند. ٢٠١٣فبراير/شباط  ١٨املصدر: املفوضية السامية لشؤون الالجئني، مت حتديث البيانات   
 http://data.unhcr.org/syrianrefugeesرجاء زيارة موقع   على أحدث األرقام واإلحصاءات

 من السوريني إلى مختلف البلدان األوروبية. ٢٨٬٠٠٠األرقام مقدمة من احلكومة التركية. وفضال عن األرقام املذكورة أعاله، فر حوالي *

 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees
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تسجيل جديد للمفوضية  افتتاح مركز؛  شخص ١٬٨٥٠يوميا يصل إلى إلى األردن  عدد الوافدين
 بإربدالسامية لشؤون الالجئني 

 
من  ٢٦٩٬١١٠ أكثر من، مبا في ذلك من السوريني  340،000 حاليا تستضيف البالد  أن تقدر احلكومة األردنية

 في اليومي الوافدين ) مع املفوضية. وزاد متوسط عدد ٥٠٬٠٤٣) أو ينتظرون التسجيل (٢١٩٬٠٦٧املسجلني (
في حني كان متوسط عدد  مواطن سوري األردن كل يوم ١٬٨٥٠دخول  مع بشكل كبير يوما املاضية  30الـ

 أن أكثر من املنظمة الدولية للهجرة يوميا. وتفيد تقارير شخصا ٧٥٠يوم السابقة  ١٨٠الوافدين خالل ال 
نسبة دخول للبالد منذ  مسجلني أعلى ،٢٠١٣عام  يناير/ كانون الثاني خالل إلى األردن سوري وصلوا  ٤٨٬٠٠٠

 توسيع نطاق التسجيل، بداية األزمة السورية (ولم يقم جميعهم بالتسجيل لدى املفوضية) . ومن أجل
شخص  ٢٬٩١٢قام ، منذ افتتاحه، وثاني بإربد تسجيلفبراير/شباط بإفتتاح مركز  ١٠في  قامت املفوضية

 بالتسجيل باملركز اجلديد. 
 

 دد يصلون إلى لبنان خالل األسبوعني املاضينيمن الوافدين اجل ٤٢٬٠٠٠نحو 
 

% من سكان  ٦مع الزيادة املطردة في عدد الالجئني، متثل جالية الالجئني السوريني في لبنان اآلن أكثر من 
من السوريني و/أو مت تقدمي املساعدات لهم  ٢٨٧٬٠٠٠البالد بأكملها. وفي الوقت احلاضر، مت تسجيل أكثر من 

%)، وجنوب لبنان  ٣٨٫٥%) والبقاع ( ٤٧٫٥في انتظار التسجيل في البالد.  ويقيم معظمهم في شمال لبنان (
%). ويأتي الالجئون في املقام األول من حمص، وإدلب ودمشق وحلب.  ٤%) وجبل لبنان ( ٣%)، وبيروت ( ٧(

 ويقيمون في الغالب مع اتمعات املضيفة التي أصبحت قدرتها على املساعدة مستنفدة متاما. 
 

أسرة الجئة سورية في لبنان تدهور  ٢١٠٠لتي أجرت مسحا شمل وأبرزت منظمة ميديسان سون فرانتيير وا
احلالة الصحية لالجئني. وأشار أكثر من نصف املستجوبني في املسح  أنهم ال يستطيعون حتمل تكاليف 

العالج  بالنسبة لألمراض املزمنة مثل الربو وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب واألوعية الدموية، 
إلى تعليق العالج بسبب ارتفاع التكاليف. وبغض النظر عما إذا كان يتم تسجيل الالجئني، واضطر ثلثهم 

فإن التكاليف املرتبطة بالرعاية الصحية األولية األساسية، والرعاية قبل الوالدة واخلدمات املؤسسية في 
  :كثير من األحيان بعيدة عن متناول الكثيرين. (ملزيد من املعلومات، راجع

 

http: //www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2013/Syria-Lebanon-Report-2013.pdf 
 

 % منهم يقيمون في صيدا، ٣٠، الجئ فلسطيني من سوريا ٢٠٬٠٠٠ويستضيف لبنان أيضا ما يقرب من 
% من ٤٢% في صور. وميثل األطفال  ١٥% في شمال لبنان، و  ١٥% في وسط لبنان، و  ١٧% في البقاع، و  ٢٢و

الالجئني الفلسطينيني ويتم تقدمي الدعم التعليمي والنفسي واالجتماعي لهم مبعرفة األونروا من خالل 
من األطفال الفلسطيني إلى مدارس تابعة  ٢٬١٤٢مجموعه فصول خاصة وأنشطة ترفيهية. ويذهب ما 

 لألونروا مع تسجيل جميع الوافدين اجلدد في فصول خاصة.
 

 مخيما بتركيا ١٧الجئ سوري مسجل في  ١٨٢٬٠٠٠أكثر من 
 

 ١٨٢٬٦٢١تشهد اجلالية السورية املقيمة في ايمات بتركيا تزايدا مستمرا. ووفقا حلكومة تركيا، هناك اآلن 
% منذ بداية هذا العام. وحسب التقديرات، هناك عدد   ١٨بزيادة قدرها  –مخيم  ١٧من السوريني مسجلني بـ 

أوشك موقع احلاويات في حران بإقليم سوري يعيشون في املناطق احلضرية. وقد  ١٠٠٬٠٠٠إضافي يصل إلى 
سانليوفا، الذي افتتح الشهر املاضي الستيعاب العدد املتزايد من الالجئني، على بلوغ احلد األقصى من قدرته 

شخص). ومن املتوقع أن يتم نقل القادمني اجلدد والالجئني الذين مت استضافتهم بشكل  ٩٬٣٥٣االستيعابية (
 ية  ببلدة نيزيب إلى ايم الذي افتتح حديثا في محافظة أضنة.مؤقت في أماكن إيواء جماع

 
 للمفوضية السامية لشؤون الالجئني األولية التقديرات العراق يتجاوز السوريني في عدد الالجئني

 
حيث كان يتوقع ان  املفوضية تقديرات، وهو ما يتجاوز شخصا ٩٢٬٥٢٣ في العراق الالجئني السوريني بلغ عدد

 زاد عدد السكان . وقد٢٠١٣يونيو/حزيران  مع نهاية ٩٠٬٠٠٠الالجئني السوريني في العراق إلى يصل عدد 
 في أقاليم دهوك الشمالية الالجئني العام احلالي. ويقيم معظم منذ بداية شخص ٢٣٬٠٠٠ الالجئني بنحو 

 %). ٥٬٤%) والسليمانية (١٩٬٣( أربيلو %) ، ٦٥٬٤(
 
 

http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2013/Syria-Lebanon-Report-2013.pdf
http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2013/Syria-Lebanon-Report-2013.pdf
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  بالتنسيق تُنقذ األرواح –مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) 

 ثالثة أشهر فييتضاعف  مصر عدد الالجئني في
 

 ٢٠١١الالجئني السوريني، حيث تضاعف العدد منذ نوفمبر /تشرين الثاني  شهدت مصر تدفق أعداد كبيرة من
 في الغالب مع الجيء اليوم. ويقيم الالجئون ١٨٬٠٠٠إلى الجيء  ٨٬٦٠٠عندما كانت تستضيف البالد 

اإلسماعيلية. و، السويسالغردقة، وواملنصورة و واإلسكندرية ودمياط القاهرة الكبرى في اتمعات املضيفة
 قابلة للتجديد ملدة ثالثة أشهر يليها إقامة من قبل احلكومة املصرية دون تأشيرةوقد مت منحهم حق الدخول 

 .إضافية دون أي تكلفة والعالج باملستشفيات ة اإللتحاق باملدارس احلكوميةوامكاني
 

 ال يزال حيويا نداءات األمم املتحدة متويل
 

 سوريا لألزمة تعهد بها املانحون مليار دوالر ١٫٥
 

أمير صاحب السمو  واستضافه املتحدة التي نظمته األمم إلعالن التعهدات املؤمتر الرفيع املستوى خالل
مليار  ١٫٥أكثر من املانحون من القطاع اخلاص باألعضاء و تعهدت الدول يناير/كانون الثاني، ٣٠في  الكويت

 سخاء املانحني اإليجابية وتعكس هذه النتيجة .املقبلة على مدى األشهر الستة السوريني ملساعدة دوالر
 في سوريا املتضررين لبية احتياجاتت الرامية إلى اجلهود اإلنسانية للمساهمة في على استعدادالذين هم 

 دول اجلوار. و
 

 صرفويظل ال يلتزم بها ويتم صرفها. أموال واجلدير بالذكر انه لم يتم إلى اآلن حتويل معظم التعهدات إلى
 إنسانية استجابة لتنفيذللغاية  املتلقني مهماهذه األموال والتعهدات التي مت االلتزام بها أمام الفوري ل

 .فعالة
 

 مليون شخص ٥لتلقي التمويل الالزم ملساعدة  تسعى نداءات األمم املتحدة
 

مليون   519التي تبلغ مت متويل خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية لسوريا  فبراير/شباط، ١٧حتى يوم 
 وريافي س احملافظات في مختلف أربعة ماليني شخص إلى االستجابات املنقذة لألرواح وتهدف إلى توفير دوالر

 سوري مليون  الجىء  1.1 دعم تهدف إلىو مليار دوالر ١التي تبلغ  لالجئني واخلطة اإلقليمية لالستجابة
 % على التوالي.١٩% و٢٠بنسبة  وشمال أفريقيا لها ااورة في البلدانالسورية  من األزمة وفئات أخرى تضررت

 منسقة استجابة إنسانية لتنفيذ على حد سواءنداءات األمم املتحدة ومن الضروري تلقي التمويل الالزم ل
 .للمحتاجني

 

 مليون دوالر أمريكي لصندوق االستجابة الطارئة ٣٦٬٥مساهمات قيمتها 
 

 مقترحا ملشروعات   ٢١مشروعا يتلقون مساهمات من صندوق االستجابة الطارئة، النظر في  ٤٣
 

دوالر أمريكي كمساهمات لتنفيذ  مليون ٣٦٫٥تلقت خطة االستجابة الطارئة لسوريا ما مجموعه 
%  ٦٢ -مليون دوالر حتى اآلن  ١١٫٣املشروعات املتعلقة باألزمة السورية. من مجموع املساهمات، مت تخصيص 

% في  ٥% في األردن، و  ١٤% لألنشطة في لبنان، و  ٢٠من األموال مت تخصيصها لألنشطة داخل سوريا، و 
 مليون دوالر أمريكي. ٦٫٧ترحا بقيمة إجمالية تصل إلى مق ٢١العراق. ويجري حاليا النظر في 

م  ز لال ا ويل  تم ل ا ير  وف ت ن  ا

ل  يظ دة  تح مل ا األمم  ات  ء ا د لن

ة  ب ا تج س ا ذ  نفي لت ا  ي ر ضرو

ءة  ا لكف ا ب ز  ي تم ية ت ن سا ن إ

ة ي عل ا لف  وا


