
 
 

 
 

 

 

 
  
 
  
  

 آخر بلد أي من عدد النازحين من الذين أُجبروا على النزوح أكثر السوريون أعداد

 ثلث السوريون تقريباً أُجبروا على النزوح

 في والتحوالت جديدة حيث يؤدي فتح جبهات التدهور في مستمرآ سوريا اإلنساني عبر الوضع يزال ال
 ونقص األمن وانعدام العنف من سوريا في السكانيفر   .للخطر المجتمعات األمامية إلى تعريض الخطوط
 .البالد خارج للجوء يسعون أو داخلياً  جديدة مواقع إلى وينتقلون األساسية، الخدمات

إال أنه  دقيقة، ألرقام التوصل للغاية الصعب من يجعلالمنفلت  واألمني اإلنساني أن الوضع من الرغم على
أعداد  ذلك في بما والناشئة، الحالية االحتياجات يمكن تقدير والمحليين الوطنيين الشركاء مع الوثيق بالتعاون
 نهاية مع. والقامشلي الحسكة إلى شخص 20000 من يقرب ما نزح الماضية، األسابيع مدى على. النازحين

 والمناطق والقرى التجمعات من العمالية، عدرا إلى داخلياً  نازح 70000 من يقرب ما وصل أغسطس،
 قرية 30 من الالذقية مدينة إلى شخص 25000 حوالي نزح كما. دمشق وريف دمشق من القريبة الحضرية

 استمرار أجبر وقد  .العنيف الصراع بسبب الماضية القليلة األسابيع مدى على الالذقية في القتال نتيجة
 على وعالوة . المجتمع نفس داخل االنتقال على األسر معلوال مدينة في دمرت التي والمنازل الطائفي العنف
 في الكردية المنطقة الى فروا شخص 55000 أكثر من أن تشير التقديرات إلى أغسطس، منتصف منذ ذلك،

أكدت خطة االستجابة العاجلة  وقد  .الحسكة من الشمالية المناطق في االشتباكات استمرار مع العراق
 كل وتظهر ،2013 عام أبريل حتى سوريا داخل نازح مليون 4.25 للمساعدات االنسانية لسوريا وجود

 .كبيرة بنسبة ازداد قد العدد هذا أن األخيرة المؤشرات

 لألمم التابعة الالجئين وكالة أعلنت يوم، كل منازلهم من من السوريين 5000 بنحو يقدر ما ومع فرار
 أن إشارة أي يوجد ال أنه مضيفةً  الجئين، شخص أصبحوا مليون 2 من أكثر أن سبتمبر، 3 يوم المتحدة

 أنطونيو السيد الالجئين لشؤون السامي المتحدة األمم مفوض حذر . قريباً  سوف تنتهي" اإلنسانية الكارثة"
 إنذار من أقل ليس االتجاه هذا: "بمناسبة هذه العالمة الفارقة اليوم نفس في صدر بيان في غوتيريس،

 .شهر" 12 في شخص مليون 1.8 بحوالي قفزة يمثل وهو بالخطر،

 في المائة من الالجئين الفلسطينيين من سوريا إما داخل البلد أو في بلدان المنطقة 50نزوح أكثر من 

يستمر القصف واالشتباكات في أو بالقرب من مخيمات الالجئين الفلسطينيين.  وتقّدر األونروا أن أكثر من 
شخص، قد نزحوا إما داخل  235000يقرب من  في المائة من الالجئين الفلسطينيين المسجلين، ما 50

الجئ فلسطيني من سوريا المساعدة في لبنان وأكثر  45000سوريا أو إلى الدول المجاورة.  ويتلقى حوالي 
 الجئ في األردن. 8800من 
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 في هذا العدد 
 النزوحثلث السوريون تقريباً أُجبروا على  - 1 صفحة
  مليون طفل  تقريباً تسربوا من المدرسة 2 - 2 صفحة
 اإلغاثة الطارئة فاليري آموس تزور دمشق ةمنسق - 2 صفحة

آخرين من متطوعي الهالل األحمر  نمتطوعيمقتل  - 3صفحة 
 السوري
  الوكاالت تخطط لحاالت الطوارئ - 3صفحة 
  االستجابة الحاجة إلى التمويل لتعزيز - 7صفحة 

 
 الهالل األحمر العربي السوريمصدر الصورة: 

 العناوين الرئيسية
ثلث السكان تقريباً في سوريا  •

أُجبروا على النزوح، منهم 
مليون على األقل داخل  4.25
مليون إلى دول في  2وسوريا 

 المنطقة.
مليون طفل تقريباً تسربوا  2 •

من المدرسة منذ السنة الدراسية 
 الماضية.

ال يزال العاملين في مجال  •
اإلغاثة االنسانية يتعرضون 

للخطر مع ارتفاع عدد 
متطوعي الهالل األحمر 

السوري الذين لقوا حتفهم إلى 
22. 

ال تزال خطط األمم المتحدة  •
تعاني من نقص لالستجابة 

 التمويل.
 أرقام

مليون  21.4
 نسمة

إجمالي تعداد 
 السكان

المحتاجين عدد  مليون 6.8
 الى المساعدة

عدد النازحين  مليون 4.25
 داخلياً 

 مليون نسمة 2
عدد الالجئين في 
البالد المجاورة 

 وشمال أفريقيا

  
 

  (بالدوالر األمريكي)التمويل 

 مليار دوالر 1.4
لتقديم المساعدات اإلنسانية مطلوب 

  داخل سوريا
 وتم تمويلها بنسبة

45% 
 دوالر مليار 3

مطلوب في إطار خطة االستجابة 
 اإلقليمية لالجئين

 و تم تميولها بنسبة
42 % 
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 المدرسة من تسربوا طفل مليون 2 من يقرب ما

 أسرهم إلعالة ويعملون المدرسة من يتسربون السوريين األطفال
 في 40 من يقرب ما المدارس، سوري من طفل مليون من يقرب ما تسرب الماضي، الدراسي العام منذ

 المتسربين من المدرسة مذهلة أرقام  .التاسع إلى األول من الصفوف في المسجلين التالميذ جميع من المائة
 .الصراع بدء قبل االبتدائي التعليم األرقام العالمية في تحقيق من قريباً  كان لبلد بالنسبة

 المشمولة الفترة خالل حلب في داخلياً  لالجئين مأوى في عقدت التي الجماعية المناقشات من يخرج ويعد ما
 لدعم العمل على سنة 12-6 بين األطفال من المائة في 50 من يقرب ما إجبار تم موحياً، حيث بالتقرير
 ساعة 12 مدى على يعملون األطفال وتشير التقارير إلى أن  .قتلهم أو فقدانهم أو آبائهم، بسبب عجز أسرهم

 اللفظية اإلساءة إلى باإلضافة القاسية، العمل ظروف من األطفال اشتكى المناقشات، وخالل  .اليوم في
 المدرسة خارج األطفال معظم تسرب . مكان العمل في البالغين أو/ و اآلخرين األطفال قبل من والضرب

  .تعليمهم ومواصلة ديارهم إلى للعودة متشوقين كانوا جميعاً  ولكنهم مختلفة ألسباب

 درعا في تقوم بتقييم االحتياجات المتحدة األمم وكاالت بين مشتركة بعثة

 غادروا سوريا درعا في الصحة مجال في العاملين ثلث حوالى
 للهجرة، الدولية والمنظمة والزراعة، األغذية منظمة من مشتركة إنسانية وصلت بعثة سبتمبر، 3 في

إلى  العالمي، بنجاح األغذية وبرنامج العالمية الصحة ومنظمة واليونيسيف اإلنسانية الشؤون تنسيق ومكتب
 اإلغاثة مواد وتسليم الحالي اإلنساني الوضع لتقييم درعا مدينة في إليها الوصول يصعب التي المناطق
 تقييم عمليات وإجراء المحليين، النظراء مع التشبيك لتعزيز البعثة على اعتمدت الوكاالت . الطارئة

. السابق اليوم في المتحدة لألمم قافلة مع أُرسلت المواد التي توزيع ورصد والزيارات الميدانية االحتياجات
 .الطريق طول على وانتشار الحطام للمنازل النطاق واسع الدمار الفريق الحظ

 سوريا قد غادروا درعا في الصحة مجال في العاملين ثلث من يقرب ما أن للوكاالت المشترك التقييم أفاد
وجود  مع الخدمة نطاق خارج العام المستشفى ذلك، على عالوة  .المحافظة في خطير نقص في تسبب مما

 المحيطة القرى في الصحية المراكز من العديد  .المستوصف يغطيها أن ينبغي التي الوظائف فقط بعض
 خدمات إلى للوصول الساعة إلى تصل لمدة المشي مراراً إلى تضطر األمهات وبالتالي، تعمل، ال بدرعا

 .المدينة داخل التطعيم
 إلى بحاجة) نسمة 355000 حوالي( أسرة 71000 إلى يصل ما أن العالمي األغذية برنامج شركاء ذكر

 عائلية، غذائية حصة 26000 من يقرب ما العالمي األغذية برنامج يخصص  .درعا في الغذائية المساعدات
 تم ولكن األسواق في متوفر الخبز ذكرت التقارير أن  .شهر كل للمدينة شخص، 130000 إلطعام تكفي

 .طويلة طوابير عن اإلبالغ

 دمشقاإلغاثة الطارئة فاليري آموس  يزور  ةمنسق
 دمشق إلى آموس، فاليري الطوارئ، حاالت في اإلغاثة ةمنسق العام، األمين ةمساعد سافر سبتمبر، 6-5 في

  .سوريا في واألطفال والنساء الرجال من المتضررين احتياجات لتلبية اإلنسانية العمليات تعزيز لمناقشة
 في اإلنسانية المساعدات بتقديم المتحدة األمم والتزام األولويات "آموس" العام األمين ةدمساع أبرزت زيارة

 التنسيق جهاز وهو اإلنسانية، بالشؤون المعني القُطري للفريق الرسمي اإلطالق عن ذلك وأسفر سوريا
 العربي األحمر الهالل بمشاركة الدولية، الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت بين االستراتيجي

للصليب األحمر  الدولية واللجنة األحمر والهالل األحمر لجمعيات الصليب الدولي واالتحاد السوري،
 في المتحدة االمم موظفي من 4500 إلى الدعم تقديم هو الزيارة من الرئيسي الهدف وكان  .كمراقبين

لجمعيات  الدولي واالتحاد السوري، العربي األحمر الهالل مع والعمل سوريا،
 ومنظمات الحكومية غير للصليب األحمر والمنظمات الدولية واللجنة األحمر والهالل األحمر الصليب
 عليها تسيطر التي المناطق في إليها، الحاجة أشد في الذين هم للناس المساعدة لتقديم المحلي، المجتمع
 .والمعارضة الحكومة

 تمر لها المجاورة والدول سوريا أن اإلعالم وسائل عبر "آموس" العام األمين ةمساعد أعلن الزيارة، وعقب
 إلى ماسة بحاجة السوري الشعب ثلث من أكثر  .شاهدناه من قبل ما نادراً  نطاق على إنسانية بأزمة

 األساسية التحتية البنية وتدمير العملة قيمة انخفاض مع الجميع على تؤثر ولكن األزمة اإلنسانية، المساعدات

مليونين من األطفال تسربوا من 
المدرسة منذ العام الدراسي 

 .الماضي
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 مستوى كما أن ارتفاع  .بالغة األهمية المدنيين تعتبر حماية سوريا، داخل  .الصحية المرافق ذلك في بما
 .كبير قلق مصدر هي اإلنسان حقوق انتهاكات واستمرار والجنسي الطائفي العنف

 النزاع بداية منذ حياتهم فقدوا السوري العربي األحمر الهالل من متطوعا 22

 اإلنساني واجبهم أداء أثناء السوري العربي األحمر الهالل متطوعي آخرين من اثنين مقتل
 المدنيين، من عدد جانب إلى السوري، العربي األحمر الهالل من متطوعي اثنان توفي آب، أغسطس 27 في

وفاتهم . حمص في السوري العربي األحمر الهالل فرع أمام سقطت هاون قذيفة نتيجة أطفال، فيهم بمن
 فقدوا الذين السوري العربي األحمر الهالل في الموظفين/ للمتطوعين اإلجمالي العدد رفعت المأساوية 

 موظفي من 11 إلى باإلضافة هذا  .اإلنساني واجبه تأدية أثناء منهم كل قُتل ،22 إلى األزمة بداية منذ حياتهم
 سوريا في قُتلوا الحكومية، غير المنظمات االغاثة في عمال من يمكن حصرها ال وأعداد المتحدة، األمم
 المتحدة األمم لوكاالت األساسي الشريك السوري العربي األحمر الهالل يبقى  .نفسها الفترة خالل

 الظروف من الرغم على. سوريا في للحياة المنقذة المساعدة لتقديم الدولية، الحكومية غير والمنظمات
 .عملها بمواصلة ملتزمة اإلنسانية اإلغاثة منظمات تزال ال والخطيرة، الصعبة

 لحاالت الطوارئ وتخطط المستمرة المساعدات تقدم اإلنسانية الوكاالت

 العنف تصاعد من الرغم على النزاع خطوط عبر يقدمون المساعدات وشركاؤه العالمي األغذية برنامج
 السياسي والتوتر

 حد إليها إلى الوصول ( ال يمكن أصبحت سوريا في المناطق من العديد أن العالمي األغذية برنامج أفاد
 الحسكة، في الطرق وإغالق الكبرى، المدن حول التفتيش نقاط وانتشار العنف، تصاعد بسبب كبير) 
 المعلومات تبادل يُعقد المستمر لالتصاالت االنقطاع  .دمشق وريف وإدلب، وحلب، الزور، ودير والرقة،

 خدمات كانت حيث إدلب، من وأجزاء والرقة حلب، في سيما ال وشركائه، العالمي األغذية برنامج بين
 الستة األشهر خالل متقطع بشكل تعمل والالسلكية السلكية االتصاالت وشبكات ما تعمل نادراً  اإلنترنت
 منتصف منذ دمشق وريف دمشق في موقعاً  39 إلى الوصول العالمي األغذية برنامج لم يستطع  .الماضية

 بسبب األساسية نقص شديد في المواد مع كبيرة للمساعدات، حاجة في أنها يُعتقد التي والمواقع ، 2012 عام
 تأمين تم التي)  دمشق ريف( في  35 والـ)  دمشق( في  27 المواقع الـ في إال أنه، . أمده طال الذي الحصار
 270000 من ألكثر الغذائية المساعدات بتسليم وشركاؤه العالمي األغذية قام برنامج المنتظم إليها، الوصول

 .تموز يوليو في التوالي، على شخص، 330000 و
 الغذاء توزيع دورة خالل الغذائية بالمساعدات شخص مليون 3 إلى للوصول العالمي األغذية برنامج خطط

 قيود الوصول بسبب شخص مليون 2.4 لـ الغذاء من يكفي ما إرسال على فقط قادراً  كان ولكنه في أغسطس
 إلى غذائية مساعدات األحمر والهالل األحمر لجمعيات الصليب الدولي االتحاد يقدم  .األمنية والقيود

 .السوري العربي األحمر الهالل خالل من وحمص دمشق ريف في عائلة 30000

 الغذائية غير المواد توزيع يقيد األمن انعدام
 سيما ال اإلغاثة، مواد بتوزيع والشركاء قيام المفوضية وتعطل االتصاالت الطرق، وقطع تقيد االشتباكات،

 األخيرة األسابيع في حمص في المتبقيين للملجأين التأهيل تم تعليق أعمال إعادة  .وحلب دمشق ريف في
في هيئة  المهندسين وال المقاول حيث لم يستطع الوعر، منطقة في المستقر غير األمني الوضع بسبب

Premiere Urgence دمشق، ريف في التوزيعات ألغيت أغسطس، 28 و 26 في  .المالجئ إلى الوصول 
 .األمن انعدام بسبب والحسكة وإدلب، وحلب، والرقة،

 الغذائية غير من المواد 5355 للهجرة الدولية المنظمة وزعت الماضيين، األسبوعين خالل ومع ذلك،
 دمشق، في المضيفة المجتمعات مع معظمهم الذين يقيم السوريين، من النازحين 10643 على األساسية

 على األساسية الغذائية غير المواد كما قام منسق أعمال اإلغاثة بتوزيع والالذقية، وحمص دمشق، وريف
 إلى األساسية اإلغاثة مواد المفوضية وقدمت وحمص ودرعا، والسويداء دمشق، ريف في ردآ ف 22141
 في المالجئ كافة على الغذائية غير المواد توزيع وبدأت الزور، ودير الالذقية، وإدلب، في شخصاُ  61995
 من يقرب ما إلى اإلنمائي المتحدة األمم أسرة.  كما وصل برنامج 249 على عامودا وملجأين في القامشلي
 بمواد اإلغاثة الزور ودير وحمص، وإدلب، دمشق، وريف دمشق، في من النازحين شخص 23400
 سلمت أغسطس، في  .الطبية الهواء ومراتب السكري اختبار وأدوات الدم، ضغط قياس وأجهزة العاجلة

 Premiere Urgence 6170وقدمت منظمة  الغذائية، غير المواد حزمة من SOS( 400 األطفال ( قرى

على الرغم من الظروف بالغة 
الصعوبة والخطورة، تستمر 

وكاالت اإلغاثة في تقديم مواد 
اإلغاثة للمحتاجين إليها في جميع 

والتخطيط للحاالت أنحاء سوريا 
 الطارئة
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 لتصل دمشق، في النقدية المساعدات المفوضية استأنفت سبتمبر، 1 في  .النظافة مستلزمات من مجموعة
 .للخطر عرضة أنهم على تحديدهم تم من النازحين شخص 1886 إلى

 المتموجةالحمى  لداء السريعة االستجابة لتمكين المبكر اإلنذار نظام منظمة الصحة العالمية تستخدم
 العالمية الصحة منظمة أنشأته الذي اإلنذار المبكر واالستجابة، نظام أفاد بالتقرير، المشمولة الفترة خالل

. ملحوظ وهو ارتفاع المتموجة، بالحمى من اإلصابة حالة 321 بوجود 2012 سبتمبر في الصحة ووزارة
 عقد طريق المتموجة عن الحمى حاالت زيادة إلدارة االستراتيجية االستجابة العالمية الصحة عززت منظمة

 والسويداء، ودرعا، دمشق، وريف دمشق، المتموجة في الحمى داء إدارة مراكز من طبيب 40 لـ منتدى
 .المتموجة الحمى حاالت عن واإلبالغ وتسجيل الروتينية، المراقبة وأعادت تنشيط والقنيطرة

 من ألكثر الطبية والتدخالت بالمستلزمات دمشق في الصحية السلطات العالمية الصحة منظمة زودت وقد
 .من أجهزة التعقيم 2 و أجهزة أكسجين 10و جهاز تهوية، 15و مستفيد، 118480

 اإلنجابية الصحة خدمات إلى الوصول على المرأة قدرة على وقد أثر الوضع السياسي واألمني المتردي
 حوالي صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم إلى قدم  .الطارئة التوليدية الرعاية خدمات ذلك في بما الجيدة،
 حلب في المتنقلة الفرق دّعم كما المستشفيات خالل من اإلنجابية الصحة خدمات لتلقي من النساء 6200

 الوالدة خدمات ذلك في بما الطارئة، التوليدية الرعاية امرأة 1200 تلقت  .دمشق وريف وحمص ودمشق
 .مجاناً  اإلنجابية الصحية الرعاية على للحصول قسائم خالل من والقيصرية، الطبيعية

 ممارسات النظافة الشخصية والصحية اآلمنة تقي من األمراض والخسائر في األرواح
قام  أغسطس، 19 في بالنظافة التوعية حملة إطالق منذ

 والمعلمون ) IMC( موظفوا الهيئة الطبية الدولية
  .دمشق في مالجئ 6 في متطوعاً  25 بتدريب الصحيون
أعداد  في عنها أُعلن التي الكبيرة للزيادة واستجابةً 
 الصحي والصرف المياه داخلياً واحتياجات النازحين

 HELP ةقامت منظم أغسطس، 23 والنظافة في
عدرا العمالية  بمضاعفة خطتها لالستجابة األولية في

قامت  الماضيين، األسبوعين مدى على. أضعاف ثالثة
 مجموعة 6860 بتوزيع  Premiere Urgence منظمة

 دمشق، ريف في الشخصية النظافة مستلزمات عائلية من
 .حماة في 6800و حمص في 4200و

مواد  مكعب منمتر  93 اللوجستية المجموعة نقلت وقد
 لبنان والنظافة الشخصية عبر الصحي والصرف المياه

 .اليونيسف استجابة لتمكين دمشق إلى

 في السكان إلى الطوارئ حاالت في الصحي والنظافة الشخصية توفر المياه المياه والصرف قطاع وكاالت
 األنابيب خط إصالح انتظار في وحمص حماة

 قطاع والشركاء في السوري، العربي األحمر والهالل للصليب األحمر،الدولية  واللجنة تقوم اليونيسيف،
 حمص في الحادة الشرب مياه ألزمة السريعة االستجابة الصحي والنظافة الشخصية بتنسيق المياه والصرف

 في شخص 65000 إلى متر مكعب في اليوم 1000و حماة في متر مكعب في اليوم 300( المياه ونقل وحماة
 وحمص، حماة في الصوديوم كلور من طن 10 و جركن 5000و المياه، خزانات وتوفير) وحمص تلبيسة
 وطويلة العاجلة التشغيلية تجري أعمال الصيانة األثناء هذه في . للحياة المنقذة المائية االحتياجات لتلبية

تواجه  . شخص مليون 1.3 لنحو الشرب مياه احتياجات تلبي التي القصير، في المياه، أنابيب شبكة في األجل
شخص  50000 ذلك في بما كبيرة، االحتياجات وتظل اللوجستية والقيود الوصول معوقات الصيانة خطة

 إضافي.

 الماسة الحاجة لتلبية جديدة سبالً  يوجدون وشركائها السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المفوضية
 النفسي للدعم

 أوساط في والقلق النفسي التوتر ارتفاع اإلنسانية تتوقع الوكاالت السياسي التوتر لتصاعد استجابة في
 .الدعم نطاق توسيع على الحاسم التركيز مما يتطلب النازحين مجتمعات

 للنازحين معززة حماية تقدم التي االجتماعية للتنمية السورية الجمعية مع جديدة شراكة المفوضية أنشأت
 األنشطة في طفل 5494 شارك أغسطس، في  وحمص. وحلب دمشق في موقعاً  24 عبر السوريين

: الهيئة الطبية الدولية. تستخدم الهيئة الطبية الدولية المصدر
األساليب التشاركية لتدريب المتطوعين على القضايا 

المتعلقة بانتقال المرض، والرسائل الوقائية التي تركز على 
مياه الشرب اآلمنة، وغسل اليدين، ونظافة الغذاء، 

 ORSوأمراض اإلسهال والجفاف وإعداد 



 5 | سوريا - النشرة اإلنسانية 
 

 

www.unocha.org/crisis/syria | syria.unocha.org 
  بالتنسيق تُنقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) 

 األطفال على قطعة مالبس 2568 واالجتماعي، وتم توزيع النفسي الدعم من اآلباء 183 وتلقى الترويحية
 األحمر والهالل السكان وصندوق قام البرنامج المشترك للمفوضية  .التعليم على اآلن طفل 1229 ويحصل
 الشاملة النفسية الصحية الرعاية توفير إلى يهدف والذي سوريا، في نوعه من لاألو وهو السوري، العربي
 حرجة بتنفيذ أنشطة من الدرجة الثالثة، النفسية الرعاية إلى التوعية أنشطة من واالجتماعي، النفسي والدعم

 عنصر لتعليق ولكنه اضطر نازح، 1800 مع )أغسطس( آب 15 في دمشق عبر من المالجئ 12 في
 .األمن انعدام بسبب أغسطس 21 من األنشطة في الترفيه

 الجمعية السورية للتنمية االجتماعية، من بدعم للهجرة، الدولية قامت المنظمة الماضيين، األسبوعين في
 من والمتطوعين من المهنيين 27 تدريب خالل من الفن على القائمة التدخالت على القدرات من مزيد ببناء

 العربي األحمر الهالل عيادات في  .والقامشلي وحمص دمشق في العاملة الحكومية غير المنظمات
 خالل مديري من واالجتماعية النفسية الرعاية آخرين من النازحين 210 لـ المفوضية قدمت السوري،

 العربي األحمر الهالل عيادات في النفس، وعلماء النفسيين الدعم النفسي واالجتماعي واألطباء حاالت
طفل  6833 لـ النفسي الدعم لتوفير الشركاء اليونيسيف كما دعمت . دمشق وريف دمشق في السوري

 والقنيطرة، وطرطوس، والالذقية، وحمص، وحلب، دمشق، وريف دمشق، في من المراهقين 7777و
 من 71676ذلك في بما شخص، 102124 مجموعه واالجتماعي إلى ما النفسي وقدمت الدعم ودرعا،
 .2013 في من المراهقين 30466 و األطفال

 دمشق وريف دمشق في تضررا األكثر المناطق في النفسية األولية اإلسعافات يقدمون والشركاء الصندوق
 مكن دمشق، وريف دمشق في تضرراً  األكثر المناطق في الشديدة الوصول مشكالت من الرغم على

 أغسطس إلى أبريل في الفترة من السوري العربي األحمر والهالل السورية األسرة تنظيم جمعية الصندوق
 الوقائية تدابيره من وكجزء  .النفسية األولية اإلسعافات وتقديم األفراد 7500 إلى ، من الوصول 2013
 للنساء  الفوط الصحيةالحفاظ على الكرامة و مجموعات الصندوق قدم المتضررة، المناطق في لألسر

 .القامشلي في رجالً  650 إلى للذكور ومستلزمات النساء من 1500 إلى الصحية والمستلزمات

 دمشق في الفيحاء ملجأ في يعيشون الذين النازحين الالجئين إلى العاجل توفير المأوى
 من الالجئين 400 يستضيف الذي الفيحاء، ملجأ محيط في هاون قذائف ثمانية سقطت أغسطس، نهاية في

 في المتوسلين الجئ إلى معهد 390 لنقل الفور على المفوضية استجابت  .والسودانيين الصوماليين الالجئين
 .شخص 500 الى الغذائية غير المواد مجموعات كاملة من كيسوي وقدمت

 الزراعة موسم قبل دمشق ريف في للسكان البذور يوفرون والشركاء والزراعة األغذية منظمة
 يؤدي استمرار السوداء، السوق في خطيراً  ارتفاعاً تشهد  األخرى الغذائية والمواد الخبز أسعار حيث أن
  .أسرهم إطعام على الناس وقدرة الريفية المناطق في الدخل على تؤثر إلى آثار سلبية الزراعة قطاع انكماش

 سلمت ألسرهم، والطعام الغذائي األمن احتياجات لتلبية الغذائي استمرار اإلنتاج على المزارعين ولمساعدة
 والزراعة، األغذية منظمة فتحت  .شخص 2144 لـ القمح وبذور شخص 4968 لـ الشعير بذور المنظمة
 دمشق، ريف شمال في القطيفة، مدينة في جديداً  مستودعاً  الزراعي، واإلصالح الزراعة وزارة مع بالتعاون
 .الشتوية الزراعة موسم من مبكر وقت في البذور بتوزيع للتعجيل

 الوطن إلى للعودة األساسية المساعدة يتلقون السبل بهم تقطعت الذين المهاجرين
المتضررين من األزمة في سوريا الذين  إلعادة المهاجرين المساعدة تقديم للهجرة الدولية المنظمة تواصل

من  132لـ  اآلمنة العودة للهجرة الدولية المنظمة سهلت الماضيين، األسبوعين في  .تقطعت بهم السبل 
 خالل. واليمن والسودان والفلبين ومولدوفا إثيوبيا في األصلية بلدانهم إلى السبل بهم تقطعت الذين المهاجرين

 الحدودي "المصنع" في معبر حدوث تأخير للهجرة الدولية المنظمة فرق أفادت بالتقرير، المشمولة الفترة
 .دمشق في مؤخراً  العنف تصاعد بسبب لسوريا المغادرين الالجئين تدفق بسبب لبنان مع

 تمكن المتحدة األمم وكاالت بين المشتركة القافلة
 درعا  االستجابة في

 لوكاالت األمم مشتركة نجحت قافلة سبتمبر، 2 في
 من بدعم غير مصحوبة، شاحنات 7 المتحدة تتكون من

 اإلنسانية، الشؤون تنسيق ومكتب اللوجستيات مجموعة
 للهجرة الدولية المنظمة من إمدادات في إرسال
 اللغة يدرسون األطفال سبتمبر، 3 في. قنواتي/ اليونيسف الصحة ومنظمة العالمي األغذية وبرنامج واليونيسيف

 برعاية المدرسي النادي في التقوية دروس خالل اإلنجليزية
 سوريا درعا، مدينة في اليونيسف
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الذين تم الوصول  للمستفيدين اإلجمالي العدد بلغ  .درعا إليها في الوصول يصعب التي المواقع إلى العالمية،
 اإلمدادات من شخص 30000 الطبية، والتدخالت من المستلزمات مباشر مستفيد 23956: يلي إليهم ما
 شخص 5000 و الغذائية، الحصص من شخص 5000 الطاقة، عالي البسكويت من طفل 20000 الطبية،

 .األساسية الغذائية غير المواد من

 واألمن األزمة في التدهور من لمزيد يستعد المتحدة االمم فريق

 فصل ويقترب عليها، المتنازع المناطق في ويتصاعد القتال تحوالً متواصالً، األمامية الخطوط تشهد بينما
 على القدرة لضمان للطوارئ خططاً  المتحدة األمم وضعت الشعبية، المواجهة وتتآكل آليات الشتاء

  .االستجابة

 األسبوع األردن إلى شاحنة 21وصلت أول   .الشتاء لفصل المخزونات بشراء وشركاؤها المفوضيةتقوم 
 . 2013 عام في داخلياً  للنازحين الطارئة اإلغاثة مواد من شحنة أضخم من أولية دفعة متنها وعلى الماضي

 المتحدة، األمم لموظفي واآلمنة المناسبة المكتبية المساحات على للعثور المتزايدة للتحديات استجابة وفي
 طرطوس في المتحدة األمم مركز ووظيفة نطاق قدرات على توسيع المتحدة لألمم القُطري الفريق وافق

 التخزين منشآت في التخزين قدرات من اللوجستية عززت المجموعة  .الموظفين من المزيد الستيعاب
 وإدلب حلب بالقرب من من التخزين المبكر والشركاء الوكاالت جميع لتمكين صافيتا، في القريبة المشتركة

 حاالت في االتصاالت مجموعة أنشأت واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا قدرة ولزيادة . وحمص وحماة
 .اإلغاثة اإلنسانية مجتمع في الموظفين لجميع الترددي والنطاق المشتركة البيانات قاعدة الطوارئ

 لدى والمعدات والمستلزمات األدوية من المتاحة المخزونات قائمة بتحديث العالمية الصحة قامت منظمة
 التعرض الحتمال التأهب ولتعزيز  .الحرجة الثغرات لملء المحددة والتدابير الصحي القطاع شركاء

 والحماية واألعراض، الكيميائية، للمواد التعرض عن الفنية المعلومات المنظمة نشرت الكيميائية، لألسلحة
 غير والمنظمات المتحدة األمم ووكاالت الصحة مجال في والعاملين الناس، لعامة الجوية الهجمات من

 للمجموعات المسبق بالتخزين وتقوم اليونيسيف  .والعربية اإلنجليزية باللغتين اآلخرين والشركاء الحكومية
 التأهب لضمان الخاصة بالمستشفيات واالتصال الغذائية غير والمواد الغذائية والمكمالت المختلفة، الطبية
 .مجاناً  الطارئة والحاالت اإلصابات لعالج

 األدنى الحد باستخدام الطارئة التوليدية الرعاية خدمات على من القابالت 27بتدريب  قام صندوق السكان
 على الحصول والزيادة المتوقعة للمخاطر في الحالية التأخيرات من للحد المتاحة واألدوات المعدات من

 .والسويداء دمشق، وريف ودرعا، دمشق، في المحلي المجتمع مستوى على الطارئة التوليدية الرعاية

 جماعية لمالجئ مساحة تحديد ذلك في بما الطوارئ لحاالت التأهب تدابير من عدد بتفعيل تقوم األونروا
 والمعدات الطبية تخزين اللوازم إعادة ممكناً، ذلك كان كلما منشآتها في األمن وزيادة محتملة، إضافية مؤقتة

 والتنسيق وتحسين التوزيع للتخزين إضافية مرافق تشييد ذلك في بما الغذائية غير والمواد الغذائية والمواد
 .للوكالة األخرى الميدانية المكاتب اإلضافي مع

 أفريقيا وشمال المجاورة البلدان في السوريين مليون من 2 من أكثر
 

 البلد
الالجئين المسجلين أو الذين ينتظرون التسجيل الذين تمت مساعدتهم 

 2013سبتمبر  9حتى 
 117,470 مصر
  177,858 العراق
 519,676 األردن
 728,252 لبنان
 463,885 تركيا

 14,289 شمال أفريقيا
 2,021,430 اإلجمالي
. للحصول على معلومات محدثة ومزيد من المعلومات2013سبتمبر  9المصدر: المفوضية حتى    

http://data.unhcr.org//syrianrefugees/regional.php.  
 المسجلين في كل بلد و/ أو أولئك الذين يتم مساعدتهم في انتظار التسجيل.تستند األرقام الواردة أعاله على أعداد 
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 اإلنسانية االستجابة لضمان الالزم التمويل

اإلقليمية  احتياجات خطة االستجابة للمساعدات االنسانية في سوريا والخطة تمويل أقل من نصف
 الشتاء فصل ويقترب اإلنساني لالستجابة لالجئين بينما يتدهور الوضع

التوالي من خطة االستجابة للمساعدات االنسانية في  على المائة فقط في 42 و 45تم تمويل  سبتمبر، 9 حتى
 تلبية خطة االستجابة للمساعدات االنسانية في سوريا إلى تهدف  .لالستجابة لالجئيناإلقليمية  سوريا والخطة

 إلى يصل ما اإلقليمية لالستجابة لالجئين تستهدف الخطة حين في سوريا في شخص مليون 6.8 احتياجات
 التمويل. 2013 عام نهاية بحلول المضيفة البلدان مواطن في مليون 1.9 و سوري الجئ مليون 3.5

 الفعالة. االستجابة خطير بشكل يعوق المحدود
 

 )2013خطة االستجابة للمساعدات االنسانية في سوريا (
 التمويل المطلوب

 
االحتياجات التي لم يتم  التمويل المتاح

 تلبيتها
 للتمويل النسبة المئوية

$1,409,812,466 
 

$632,109,200 $777.703,266 45 

 )2013لالجئين (الخطة اإلقليمية لالستجابة 
 التمويل المطلوب

 
االحتياجات التي لم يتم  التمويل المتاح

 تلبيتها
 للتمويل النسبة المئوية

$2,981,640,112 
 

$1,243,689,747 $1,737,950,365 42 

 2013 سبتمبر 9 حتى  المالي التتبع نظام اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب: المصدر

 سوريا في النزاع مناطق في الحكومية غير المنظمات استجابة يُمّكنصندوق االستجابة للطوارئ 

 المناطق في المياه إمدادات نظم وتعطل حماة مدينة في للحياة المنقذة العاجلة لالحتياجات استجابة في
 إلى للوصول أوكسفام على مشروع للطوارئ االستجابة صندوق وافق والريفية في دمشق، الحضرية
 احتياطية آبار بتفعيل المشروع سيقوم . واآلمنة النظيفة المياه إلى ماسة حاجة في شخص 382375
 .الكهرباء مولدات باستخدام البديلة الطاقة نظم تركيب طريق عن للمياه ومصادر

 مشروعات 4 للطوارئ االستجابة تلقى صندوق سوريا، في القطاعات مع وثيق بشكل من خالل العمل
 المعيشية الظروف إلى االستجابة أجل من المحلية الحكومية غير من المنظمات عليها تمت الموافقة قطاعية

 المأوى توفير: ذلك في بما إليها، والشركاء الوصول المتحدة لألمم يمكن ال التي المناطق في المتردية
للنازحين  العاجل الغذائي الدعم وتقديم وحمص، دمشق وريف دمشق في النازحة لألسر الغذائية غير والمواد

 الصحية والخدمات حمص، في 6 و حماة في مواقع 7 في المضيفة المجتمعات في يعيشون داخلياً الذين
 لألسر الغذائية غير والمواد المأوى وتوفير الجنوبي، دمشق وريف دمشق في المتضررين والفقراء للنازحين
 صندوق مجلس إدارة وافق سبتمبر، 1 في ذلك، إلى باإلضافة  .الزور دير في ملجأ 17 في النازحة

 .األردن في المحتاجين للسوريين الملحة لالحتياجات لالستجابة مشاريع على ثالثة للطوارئ االستجابة

 

 
 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب

 +)963( 953300075، هاتف:   rosende@un.orgراؤل روزيندي، رئيس مكتب سوريا، 
 +)1( 9173672310، هاتف: calabrini @un.orgإنسانية، شؤون  ة، مسؤولايمانويال كالبريني 

 www.unocha.org/crisis/syria |www.reliefweb.intنشرات أخبار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متاحة على موقع 

هناك حاجة إلى مزيد من التمويل 
مليون  6.8لتلبية احتياجات 

مليون  3.5سوري داخل سوريا و
الجئ سوري في المنطقة حتى 

 2013نهاية 


