
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

ة رئيسي ل ا وين  لعنا  ا

يواصل السوريون الفرار من  •

منازلهم إلى مناطق أكثر 

 أمانا.

استهداف املرافق الطبية  •

واملوظفني يترك اآلالف دون 

 احلصول على خدمات صحية.

على الرغم من التحديات،   •

اإلستجابة تصل إلى عدد 

أكبر من الناس في مختلف 

 املناطق

نقص التمويل يعيق  •

 اإلستجابة اإلنسانية.

 أرقام 

مليون  ٢٢السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

  ١٤احملافظات  -
 مليون ٢٬٥عدد املتضررين  -
 مليون ١٬٢عدد النازحني  -
عدد الالجئني في البلدان ااورة  -

٣٤٠٬٠٠٠ 

ي) مريك األ الر  و لد با ) لتمويل    ا

 ۳٤۸طلبت األمم المتحدة  •

مليون دوالر لتنفيذ أنشطة 

 داخل سوريا

مليوناً  ۱۳۹تلقت منها  •

)٤۰ (٪ 

مليون  ٤۸۸مطلوب مبلغ  •

دوالر في إطار خطة 

االستجابة اإلقليمية ألزمة 

 الالجئين

 ٪)۲۹مليوناً ( ۱٤۲تم تلقي  •
 

 إستمرار العنف يؤثر سلبا على الوضع اإلنساني  

 العنف يدفع الناس إلى الهروب من منازلهم

حلب ودمشق والرقة. تشهد حلب -يواصل الوضع األمني تدهوره في حني يتصاعد الصراع في أكبر املدن 
الشهر الثالث على التوالي من القتال، مبا في ذلك القلعة التي يرجع تارخيها إلي القرون الوسطى، حيث دمر 
السوق القدمي املغطى الذي يعد أحد مواقع التراث العاملي لليونيسكو. وأجبر عدد متزايد من الناس على 

يقيمون في أماكن أعدت كمأوى. وكثفت  ٤٢٬٠٠٠ة بها، منهم أكثر من مغادرة حلب واملناطق الريفية احمليط
 أيضا العمليات العسكرية في حمص والقصير.

وانتقل القتال إلى احلدود السورية التركية وتصاعدت التوترات بني البلدين عندما أودي القصف من سوريا يوم 
لي التركية ، وتسبب في قيام تركيا بإطالق أكتوبر/تشرين األول بحياة خمس نساء وأطفال في قرية أكاكا ٣

 في اجتاه سوريا. نيران مدفعية انتقامية

 ١٬٢ويواصل السوريون الفرار من ديارهم بحثا عن مأوى في مناطق أكثر أمانا. ويبلغ عدد النازحني داخليا 
من املباني العامة. مليون من السكان املتضررين ، وكثير منهم يقيمون في املدارس وغيرها  ٢٬٥مليون من بني 

 شخص احلدود إلى البلدان ااورة لسوريا وشمال أفريقيا. ٣٤٠٬٠٠٠وقد عبر أكثر من 

 من املرجح أن يفاقم الشتاء األوضاع اإلنسانية 

مع بداية فصل الشتاء، من املرجح أن تزداد احلالة اإلنسانية سوءا حيث يضاعف فقدان سبل املعيشة وارتفاع 
الوصول إلى املواد األساسية والوقود والتدفئة والكهرباء. وتعتبر األوضاع صعبة للغاية  األسعار من صعوبة

 خاصة بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في مأوى يفتقر إلى سبل العزل الكافية من البرد والرطوبة.

مع التركيز ومن أجل التصدي للتحديات املتصلة الشتاء، حددت وكاالت األمم املتحدة إستراتيجية للتأهب 
على ثالث أولويات رئيسية هي: أ) إعادة تأهيل طفيفة ألماكن اللجوء التي تستضيف النازحني داخليا، مبا في 

ذلك املدارس واملباني العامة واخلاصة األخرى؛ ب) توزيع املواد غير الغذائية األساسية، مثل: فراش وبطانيات 
) تقدمي املساعدات النقدية ملرة واحدة لألسر ٣املياه، ووإحلفة ومالبس شتوية ومستلزمات املطبخ وصفائح 

 املتضررة من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجات منزلية فورية  وتلك املتعلقة باملأوى. 

 سوريون يتضررون بشدة من ارتفاع األسعار 

رية والريفية. أدى تأثير الصراع إلى تفاقم مواطن الضعف املوجودة، وخاصة بني الفقراء من املناطق احلض
وشهدت البطالة إزديادا في حني يؤثر التضخم واالستهالك سلبا على القوة الشرائية. وارتفعت أسعار 

في اجلزء الشمالي الشرقي من سوريا حيث يواجه السكان هناك نقصا في  السوق بشكل كبير، وخاصة
 الغذاء واملواد األساسية.

 النشرة اإلنسانية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سوريا 

 ٢٠١٢أكتوبر/ تشرين األول  ١٢ –سبتمبر/أيلول  ٣٠/  العاشرالعدد 

 في هذا العدد 
 الوضع اإلنساني يتدهور بشكل سريع -١ صفحة
جهود اإلستجابة تصل إلى جميع املناطق  - ٢ صفحة
الشركاء اإلنسانيون يضاعفون جهود  - ٢صفحة 

 االستجابة
 استمرار تدفق الالجئني  -٤صفحة 

 نقص التمويل يعيق اإلستجابة - ٦صفحة 

بز. مكتب تنسيق الشؤون اآلهالي في حلب يصطفون في طابور لشراء الخ
أوتشا) (اإلنسانية  
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األشهر الثالثة املاضية مما اضطر العديد من األسر إلى بيع وتضاعف ثالث مرات تكلفة استئجار الشقق في 
أصولها لتغطية احتياجاتهم األساسية. وفي حلب، فإن الغالبية من الناس يعتمدون على اابز اخلاصة نظرا 

 لندرة اخلبز املدعم اآلن. وتتوافر السلع الغذائية األساسية في األسواق ولكن في الغالب بأسعار مرتفعة.

 

 استهداف املرافق الطبية والعاملني يهدد بشكل خطير وصول الناس إلى اخلدمات الصحية

تهدد األزمة بشكل خطير وصول الناس إلى اخلدمات الصحية نظرا إلستهداف املرافق الطبية والعاملني في 
هاكا مجال الصحة بشكل روتيني خالل العمليات العسكرية من قبل كل من طرفي النزاع، فيما يعد انت

 للقانون اإلنساني الدولي.

 ٨٨من مجموع  ٥٩ومن خالل معلومات واردة من مصادر متعددة، تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن 
%) دمر أو تعرض خلسائر ٨مرفق للرعاية الصحية األولية ( ٢،٠٠٠من أصل  ١٦١%)  و ٦٧مستشفى عام سوري (

) وثالثة أرباع جميع ١٢من  ٦ستشفيات العامة (منذ بداية األزمة. وفي محافظة حمص، فإن نصف امل
) ال تعمل. وتواجه املراكز الصحية نقصا حادا في األدوية واملوظفني املؤهلني. ٣٢من  ٢٤املستشفيات اخلاصة (

% من األطباء حمص وقد ورد إن هناك ثالثة فقط من اجلراحني في احملافظة، مع وجود  ٥٠وغادر ما ال يقل عن 
 عدد كبير من املرافق الصحية.للمتطوعني في 

للهجوم، وكثير منهم أصبح اآلن خارج اخلدمة. ونظرا للنقص  ٥٢٠وتعرض نصف سيارات اإلسعاف في البالد 
في سيارات اإلسعاف، فإنه ال يتم حتويل أعداد كبيرة من املرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية واجلراحية 

مركبة تطعيمات/توريدات، مما  ١٥٧لتلقي الرعاية. كما مت إتالف عدد  والتوليدية العاجلة إلى املستشفيات
 يؤثر على تنفيذ برنامج التحصني الوطني.

 النساء احلوامل في حاجة إلى عناية خاصة

مع التدهور األمني وتعطيل خدمات الصحة العامة الروتينية مبا في ذلك خدمات الصحة اإلجنابية، مثل 
الروتينية، كان للصراع تأثير سلبي خاصة على النساء احلوامل. وتشير التقديرات  الرعاية قبل وبعد الوالدة

مليون نسمة في سوريا  ٢٬٥من النساء بني السكان املتضررين الذين يبلغ عددهم  ٤٤٬٠٠٠إلى أن أكثر من 
الطارئة  منهن يعانون مضاعفات احلمل التي تتطلب الرعاية التوليدية ٧،٠٠٠حاليا من احلوامل، مع حوالي 

 املنقذة للحياة.

على الرغم من التحديات، األمم املتحدة وشركاؤها يجدون طرقا للوصول إلى عدد أكبر من 
 الناس في جميع املناطق

 انعدام األمن يهدد عمل العاملني باإلغاثة

وحواجز  يوجه العاملون باإلغاثة صعوبات في تنفيذ مبادراتهم اإلنسانية نظرا حلالة إنعدام األمن والعنف
الطرق، وإغالق الطرق، واألنشطة اإلجرامية التي تسود في أجزاء كثيرة من البالد. وعلى مدى األسبوعني 

املاضيني، فقد اثنني من موظفي األمم املتحدة حياتهم في محيط حي السيدة زينب وفي  حماة، وبذلك يصل 
سة منذ بداية األزمة. وتتسبب زيادة العدد اإلجمالي ملوظفي األمم املتحدة الذين لقوا حتفهم إلى خم

 األنشطة اإلجرامية، مبا في ذلك االختطاف، في املزيد من تقييد حركة موظفي األمم املتحدة.

 األمم املتحدة توسع الشراكات واحلضور امليداني لتعزيز استجابتها لإلحتياجات اإلنسانية

اإلنسانية إلى اآلهالي في جميع املناطق  من أجل زيادة قدرتها على اإلستجابة وضمان وصول املساعدات
املتضررة، تواصل األمم املتحدة توسيع نطاق الشراكات مع املنظمات الدولية وغير احلكومية الوطنية 

%من احلصص الغذائية مبعرفة  ٣٠ومنظمات اتمع احمللي.  وفي حمص، خالل شهر سبتمبر/أيلول، مت توزيع 
في مناطق أخرى مت التوزيع من قبل الهالل األحمر العربي السوري. ومن منظمة غير حكومية محلية، بينما 

أجل حتديد أفضل لإلحتياجات احملددة للمجتمعات املتضررة خالل فصل الشتاء، يقوم برنامج األمم املتحدة 
 جمعية محلية جديدة ، وجمعيات خيرية دينية ومنظمات غير حكومية. ١٧اإلمنائي حاليا باالتصال بـ 
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األمم املتحدة مكاتب في حلب واحلسكة ودمشق ودرعا ودير الزور والالذقية وطرطوس يعمل بها أكثر من  ولدى
فردا. وتواصل األمم املتحدة استكشاف إمكانية توسيع وجودها في هذه املواقع وكذلك فتح مكاتب  ١،٠٠٠

 جديدة في الرقة وحمص. وقد أسست اليونيسف وجودا دائما لها في طرطوس.

 مليون شخص ١٬٥الغذاء  لـ  يسلمج األغذية العاملي برنام

يؤدي الصراع والنزوح إلى تفاقم إنعدام األمن الغذائي في مختلف أنحاء البالد. ولتلبية اإلحتياجات الغذائية 
املتزايدة للسكان، قام برنامج األغذية العاملي برفع مساعداته من عملية التوزيع الشهري التي كانت 

 ١٫٥شخص في أغسطس/آب إلى  ٨٥٠٬٠٠٠شخص في شهري يونيو/حزيران ويوليو/متوز، و ٥٠٠٬٠٠٠تستهدف 
أكتوبر/تشرين األول، استكمل برنامج األغذية العاملي دورة توزيع  ٤مليون في سبتمبر/أيلول. واعتبارا من 

 .  ١٤مليون مستفيد في محافظات البالد الـ  ١٫٥الغذاء خالل سبتمبر/أيلول، وإيفاد احلصص الغذائية لـ 

مليون شخص في أكتوبر/تشرين األول. وقد أرسل خالل   ١٫٥لى ويخطط برنامج األغذية العاملي للوصول إ
شخص.  ويخطط البرنامج إلى تعديل السلة الغذائية بحيث   ٢٠٠٬٠٠٠الدورة احلالية مواد غذائية ألكثر من 

 توفركمية أكبر من السعرات احلرارية لتلبية اإلحتياجات التغذوية للسكان خالل فصل الشتاء.

 شخص في سبتمبر/أيلول  ٦٠٬٠٠٠تقدم مساعدات صحية لـ  منظمة الصحة العاملية

ترتبط ااطر الرئيسية على الصحة العامة باآلثار املباشرة للعنف، وعدم احلصول على الرعاية الصحية 
األساسية وانقطاع خدمات الرعاية الصحية األولية والعالج من األمراض املزمنة. ومما يثير القلق بصفة 

ول على الرعاية املناسبة للجرحى والنقل اآلمن للدم، والرعاية التوليدية األساسية خاصة هو عدم احلص
والشاملة الطارئة ، وطب األطفال، والتغذية، وكذلك سوء األحوال الصحية لتلقي الرعاية. وتقدر منظمة 

ية لألمراض مليون من التضررين في حاجة إلى املساعدة الصح ٢٫٥من بني ٢٥٠٬٠٠٠الصحة العاملية أن هناك 
 القلبية الوعائية واألمراض التنفسية املزمنة والسكري والصحة النفسية والسل، وغسيل الكلى.

وذلك  ٢٠٠٬٠٠٠وفي سبتمبر/أيلول، قدر عدد األشخاص الذين هم في حاجة إلى املساعدة الطبية بـ  
لية اجلراحية وإعادة التأهيل لعالجهم من إصابات متعلقة بالصدمات، والتدخالت اجلراحية والرعاية بعد العم

املبكر واخلدمات الوقائية والعالجية ملرضى العيادات اخلارجية. وقد وصلت منظمة الصحة العاملية في شهر 
شخص من خالل تقدمي املساعدة الصحية، مبا في ذلك من خالل توفير  ٦٠٬٠٠٠سبتمبر/أيلول ألكثر من 

مات النفسية، واإلسهال في حلب ودمشق وطرطوس وتوفير الرعاية اجلراحية الطارئة، وأدوات عالج الصد
 مستلزمات سالمة الدم إلى بنك الدم الوطني.

كما واصلت منظمة الصحة العاملية بناء قدرات ضباط املراقبة امليدانية املعنيني باإلنذار املبكر واإلستجابة  
من العاملني بوزارة  ٩٠استفاد  بهدف رفع مستوى استعدادهم املبكر لألوبئة واإلستجابة السريعة؛ وقد

الصحة، والهالل األحمر العربي السوري والدولي،  واملنظمات الدولية غير احلكومية من هذا التدريب. خالل 
األسبوع األول من شهر أكتوبر/تشرين األول، دعمت منظمة الصحة العاملية أيضا مبادرة وزارة الصحة 

 توزيع اللقاحات إلى حلب وريف دمشق.للقضاء على شلل األطفال من خالل تسهيل 

 صندوق األمم املتحدة للسكان يواصل معاجلة احتياجات الصحة اإلجنابية للمرأة

من النساء والشباب دعما في مجال الصحة اإلجنابية والدعم  ٥٬٥٠٠في سبتمبر/أيلول، تلقى أكثر من 
مها الصندوق في حلب ودمشق وريف النفسي واإلجتماعي من خالل املنشآت الثابتة واملتحركة التي يدع

امرأة الرعاية قبل الوالدة وبعدها، والتحويل إلى مراكز الرعاية الصحية  ١٬٠٠٠دمشق وحماة وحمص. تلقت 
خدمات الوالدة الطارئة  ٦٢٥في دمشق، وريف دمشق، وحماة، والرقة. كما تلقى عدد إضافي من النساء يبلغ 

 نية في منطقة حماة، ودوما، وجديدة عرطوز، وقدسيه وكفرسوسة. من خالل قسائم الصحة اإلجنابية اا

متطوع من  ١٢٥كما نظم الصندوق دورات تدريبية في مجال تقدمي الدعم النفسي واملساعدات الطبية لعدد 
 ٢٥٠من العاملني في قطاع الصحة، ومن املتوقع أن يستفيد من هذه الدورات  ٢٥اجلمعيات األهلية والشباب و

 ا في دمشق وريف دمشق. شخص يومي
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 شخص من خالل تقدمي املواد األساسية ١٨٦٬٠٠٠املفوضية العليا لشؤون الالجئني تصل إلى 

نظرا لتزايد النزوح، فإن احلاجة إلى املأوى والسلع الضرورية غير الغذائية تتزايد يوما بعد يوم.  ويقيم عدد 
مدرسة وغيرها من   ٦٠٠يون شخص حاليا في أكثر من مل ١٫٢كبير من النازحني داخليا والذين يبلغ عددهم 

املباني العامة التي تفتقر في كثير من األحيان ملرافق التدفئة والصرف الصحي أو لديها عدد محدود منها. 
ومن املرجح أن يزداد الوضع سوءا مع حلول فصل الشتاء، خاصة بالنسبة لألشخاص النازحني داخليا املقيمني 

، وصلت املفوضية املواد غير الغذائية ٢٠١٢اهزة لدرجات احلرارة املنخفضة. ومنذ مارس/آذار في املباني غير 
تعتزم الوصول إليهم بحلول نهاية هذا العام.  وبني يوليو/متوز  ٦٠٠٬٠٠٠شخص من بني  ١٨٦٬٠٠٠إلى أكثر من 

من  ٦٦٬٠٠٠و  ٣٨٠،٠٠٠من مستلزمات النظافة  ٣٨٠٬٠٠، وزعت املفوضية وشركاؤها ٢٠١٢وسبتمبر/أيلول 
أسرة في النبك. وقد  ٣٬٣٤١من املراتب. وقدمت املفوضية أيضا مساعدات نقدية لـ  ١١٥٬٠٠٠البطاطني و 

عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع اجلمعيات احمللية لتوزيع املواد غير الغذائية وأدوات املساعدة للمعاقني. 
من مستلزمات السالمة الصحية في  ٩٬٠٠٠ألمم املتحدة اإلمنائي وفي أكتوبر/تشرين األول، قدم برنامج ا

 دمشق، ودرعا، ودير الزور، وريف دمشق، وحمص، والالذقية، السويداء.

 من األطفال ٥٠٬٠٠٠اليونيسيف تسلم مساعدات تعليمية لـ 

ئناف الدراسة أسفرت أعمال العنف وإنعدام األمن والنزوح عن عدم قدرة عشرات اآلالف من األطفال على است
سبتمبر/أيلول. ويقدر ان نصف السوريني الذين هم في حاجة إلى املساعدة  ١٦عند بدء العام الدراسي في 

، وما يقرب من نصفهم ١٤حتت سن الـ  ٩١٠٬٠٠٠مليون شخص هم من األطفال، مبا في ذلك  ٢٬٥والبالغ عدد 
 ٦٠٠مدرسة في البالد، بينما ال تزال  ٢٢٬٠٠٠من بني  ٢٬٠٠٠من النازحني داخليا.  وقد مت تدمير أو إتالف أكثر من 

من األطفال في  ٣٠٠٬٠٠٠من هذه املدارس تستخدم  كمأوى للنازحني. وتقدر وزارة التربية والتعليم أن هناك 
 حاجة إلى الدعم التعليمي.

 
دي املدرسية طفل من خالل املساعدة التعليمية، مبا في ذلك من خالل النوا ٥٠٬٠٠٠وصلت اليونيسيف إلى 

التي تقدم التعليم العالجي والدعم النفسي واإلجتماعي واألنشطة الترفيهية واللوازم املدرسية. واستفاد 
أسرة مبستلزمات التعليم  ٦٬٠٠٠مدرسة ومت تزويد  ٧٠طفل من أعمال إعادة التأهيل البسيطة في  ٣٥٬٠٠٠

من األطفال بالنوادي  ٣١٬٧٥٠واالجتماعي لـ "املدرسة في احلقيبة".  كما وفرت اليونيسف الدعم النفسي 
 املدرسية وغيرها من األماكن الصديقة للطفل.

 األونروا تلبي إحتياجات الالجئني الفلسطنيني

منهم قد تضرروا من جراء  ٢٢٥،٠٠٠الجئ فلسطيني. ويقدر أن  ٥٠٠،٠٠٠تستضيف سوريا حاليا أكثر من 
أكتوبر/تشرين األول عندما مت قصف مخيم درعا لالجئني ،  ٣يوم األزمة. وقتل عدد من الالجئني، مبا في ذلك 

كما فقد أربعة من موظفي األونروا حياتهم منذ بداية النزاع. وتواصل األونروا تقدمي املساعدة إلى الالجئني 
م الفلسطينيني مبا في ذلك في مجاالت األغذية، املواد غير الغذائية، واملساعدات النقدية، والصحة والتعلي

شخص من خالل توفير املياه  ٦٠،٠٠٠واملياه والصرف الصحي. خالل شهر سبتمبر/أيلول، مت الوصول إلى 
 ١٠،٠٠٠ومستلزمات السالمة الصحية والصرف الصحي في حلب ودمشق ودرعا وحماة وحمص. وقد استفاد 

طفال املساعدة من األ ٣٤٬٠٠٠شخص من توزيع الطرود الغذائية في مخيمات النيرب وعني التل. وتلقى 
 التعليمية من خالل مدارس األونروا.
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 يواصل السوريون الفرار من العنف عبر احلدود

إلى  ٣٤٠٬٠٠٠من املرجح أن يزداد عدد الالجئني من 
 مع نهاية العام احلالي ٧١٠٬٠٠٠

يتحرك السوريون على نحو متزايد عبر احلدود 
للفرار من أعمال العنف املتصاعدة، مما يضع 

ضغوطا متزايدة على البلدان املستقبلة. وقد غادر 
نذ بداية النزاع شخص م ٣٤٠٬٠٠٠سوريا أكثر من 

خالل  ٣٧،٠٠٠وغادرها أكثر من  –شهرا  ١٩قبل 
األسبوعني املاضيني. ومن املرجح أن يتضاعف عدد 

الالجئني بحلول نهاية العام، وفقا لتوقعات 
 املفوضية العليا لشؤون الالجئني.

من الالجئني، أي أكثر من  اجلزء األكبر -العراق، لبنان، األردن، وتركيا  -وتستضيف أربعة بلدان مجاورة لسوريا 
 ٥٨٠٠شخص. كما أصبحت دول شمال أفريقيا بلدانا يقصدها الالجئون بعد قيام ما يقرب من  ٣٣٥٬٠٠٠

 شخص من التسجيل بها في االسابيع األخيرة.

 
 ٢٠١٢العدد املتوقع لالجئني مع نهاية عام  الالجئون املسجلون و/أو الذين تلقوا مساعدة الدولة
 ٦٠٬٠٠٠ ٣٩٬٠٣٦ العراق
 ٢٥٠٬٠٠٠ ١٠٥٬٧٣٧ األردن
 ١٢٠٬٠٠٠ ٩٣٬٩٨٠ لبنان
 ٢٨٠٬٠٠٠ ٩٦٬٣٩٧ تركيا

 ال يطبق ٥٬٧٦٥ بلدان شمال أفريقيا
 ٧١٠٬٠٠٠ ٣٤٠٬٩١٥ المجموع

 
 

 ردن يستضيف أكبر عدد من الالجئني السورينياأل
 

السلطات وتقدر  شخص.١٠٥٬٠٠٠ -األردن ال يزال البلد الذي يستضيف أكبر مجتمع لالجئني في املنطقة 
 .٢٠٠٬٠٠٠أكثر من  -أعلى من ذلك بكثير باألردنية عدد الالجئني في األردن 

على احلدود السورية األردنية حيث ال تزال احلالة األمنية العالقني السوريني من  ١٥،٠٠٠حوالي وهناك 
ي عمان ومكاتب املساعدة في كتب املفوضية فمبالتسجيل  ونطلبالذين يعدد السوريني ويشهد ضطربة. م

 )./تشرين األولخالل األسبوع األول من شهر أكتوبر ٢،٠٠٠( امستمر امعان والزرقاء تزايدواملفرق، و، إربد

في منهم  ٣٠،٠٠٠حوالي يقيم معظم الالجئني السوريني من قبل اتمعات احمللية في حني  ةيتم استضاف
تفاقم األوضاع في خيرة والعواصف الرملية وانخفاض درجات احلرارة ألمطار األاتسببت حيث مخيم الزعتري 

. وقد غادر /تشرين األولأكتوبر ١حتجاجات وأعمال الشغب في إلى اندالع ااملعيشية لالجئني مما أدى بالتالي 
ل أو بوسائلهم اخلاصة. وتعم "اإلجراء اإلنقاذي" جراء العودة الطوعيةإ عدد من الالجئني ايم من خالل
 ركات داخل وخارج ايم.تحالأكثر على  للتعرف بشكل مفصلاملفوضية مع السلطات األردنية 

 

لتنفيذ حزمة املفوضية تخطط وهود لتحسني الظروف املعيشية في ايم . واجلدير بالذكر انه جاري بذل اجل
برنامج الغذائية اجلافة ( ، وزعت أول احلصص/تشرين األولخالل األسبوع األول من شهر أكتوبروفصل الشتاء. 
) التي تضم األرز والعدس والبرغل والقمح واملكرونة والزيت املفوضية) واألغذية التكميلية (األغذية العاملي

أوتشا-. األردنلالجئين الزعتري مخيمالجىء سوري في   

 .. تستند أرقام الالجئين هذه إلى تقديرات  وبالتالي فقد تختلف۲۰۱۲أكتوبر/تشرين األول  ۱۰المصدر: المفوضيةالعليا لشؤون الالجئين، 
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األمم املتحدة في نفس الفترة، قدم صندوق ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية. مبعرفة  على الالجئني والسكر
تنظيم األسرة املشورة بشأن الرعاية قبل الوالدة ، وبشكل رئيسي ة، ودمات الصحة اإلجنابيخلالدعم للسكان 

نظم الصندوق دورات أخرى في مجاالت الصحة اإلجنابية  . كماامرأة ٣٤ استفادت منهاوأمراض النساء، والتي 
 والدعم النفسي االجتماعي، ومهارات احلياة األساسية للشباب.

 
 الجئ مسجل في تركيا ٩٦٬٠٠٠ثر من أك

 
غادرة ناس مبعدد متزايد من الإلى قيام في حلب وأدى القتال الذي دار مؤخرا على احلدود السورية التركية 

من الوافدين اجلدد في تركيا   ٨٬٦٠٠وقد مت تسجيل ما يقرب من  .ناافي مناطق أكثر أم أوىمنازلهم بحثا عن م
 من ١٢ تركيا حاليا. ولدى  ٩٦٬٠٠٠ى يني إلخالل األسبوعني املاضيني، ليصل العدد اإلجمالي لالجئني السور

يمات، سيكون لتركيا التشغيلية مع أربعة مخيمات قيد اإلعدادذات القدرة يمات االقدرة . ولدى جتهيز ا
احلكومة  مما دفعحاليا بالكامل،  قامةايمات املوقد امتألت  .الجئ ١٣٠،٠٠٠على استضافة ما يصل إلى 

 .الالجئني في املدارس العامةستيعاب إلى إالتركية 

في املنطقة احلدودية، في العالقني السوريني من  ١٤٬٠٠٠، هناك أكثر من احلكومة التركية حسب تقديراتو
 .اانتظار العبور إلى تركيا أو طلب املساعدة في سوري

 وافدين اجلدد في لبنان في األسبوعني املاضينين الم ١٣٫٠٠٠
 

خالل األسبوعني وافد جديد  ١٣٫٠٠٠أكثر من وصل  ، كماسوري في لبنانجىء ال ٩٤٫٠٠٠مت تسجيل أكثر من 
 .وبيروت قاعبالوادي  يليهيستضيف شمال لبنان أكبر حصة من الالجئني،   .املاضيني

 

قامت  العليا لشؤون الالجئني، بالتنسيق مع املفوضيةو، /تشرين األول خالل األسبوع األول من شهر أكتوبر
منظمة كاريتاس، والس الدمنركي لالجئني والوكاالت اإلنسانية مثل اليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي، 

املفوضية وتدعم  .شخص ١٧،٠٠٠ع قسائم غذائية ومستلزمات الغذاء، واملواد غير الغذائية ألكثر من يتوزب
من سر الالجئني ا  ة اإلجتماعية)موفمونت سوسيال (احلركواليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية و

 ٧٬٨٠٠ما يقرب من في املدارس اآلن وقد سجل  .الرسوم الدراسية ةوتغطي لهم اللوازم التعليميةخالل تقدمي 
 في سن الدراسة. طفال الالجئني السورينيمن أ ١٥٬٠٠٠مجموع طفل من 

 الجىء سوري في العراق ٤٠٬٠٠٠ تسجيل ما يقرب من
 

الجئ سوري في العراق خالل األسبوعني املاضيني، ليصل بذلك العدد اإلجمالي لالجئني  ٥٬٠٠٠وصل أكثر من 
الذي أعيد القائم املعبر احلدودي في منطقة  تالهإقليم كردستان،  إلىدخل معظمهم  .تقريبا ٤٠٬٠٠٠إلى 

النساء، من هم عامة شخص يوميا، و 100 فيه على عددقتصر الدخول يايلول ولكن /سبتمبر ١٨افتتاحه في 
العديد من السوريني الفارين إلى املنطقة  ، كانفي البداية. ٥٠عاما والرجال فوق سن  ١٢واألطفال دون سن 

 .في اآلونة األخيرة كان هناك نسبة متزايدة من األسر بني الوافدين اجلددغير ان   .من العزاب الكردية
 

املفوضية ، قامت احلاالت املبلغ عنها في كركوك بعضوجود نظرا لتفشي وباء الكوليرا في السليمانية مع 
. لالجئني دوميز وباء الكوليرا في مخيم احملتمل لتفشي في حال الستعدادات الواجبة إلابإتخاذ وزارة الصحة 

سالمة وهناك أيضا خطط جارية لتوسيع وتعزيز اخلدمات والبنية التحتية واملياه ومرافق الصرف الصحي وال
 .الوافدين اجلددأعداد والتي هي حتت ضغط بسبب  في ايم الصحية

 

، 2012 /حزيرانمنذ يونيوو .من العنف هرباباستمرار في العراق من سوريا يصلون ن ون العراقيواملواطنوال يزال 
 .عراقي ٤٥٬٠٠٠عاد ما يقرب من 

 اإلنسانية ستجابةإللتعزيز ا صول على متويل إضافيتسعى للح كاالت األمم املتحدةو
 

 % ٢٩بنسبة ستجابة لالجئني لإلاإلقليمية اإلنسانية التدخالت مت متويل 
 

الذين في ضوء العدد املتزايد من السوريني  /أيلولسبتمبر ٢٧ستجابة اإلقليمية يوم إلمت تنقيح خطة ا
حاجة إلى بالجئ  ٧١٠٬٠٠٠ما يقدر بـ وتستند اخلطة على  .عبر احلدود اتاملساعديسعون للحصول على 
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وقد مت متويلها حتى اآلن بنسبة  .مليون دوالر 488اخلطة لتلقي ، وتسعى ٢٠١٢املساعدة بحلول نهاية عام 
٢٩.% 

 %٤٠بنسبة ستجابة اإلنسانية لسوريا متول إلطة اخ
 

تتماشى مع  كىلول سبتمبر/أي ٧، التي نقحت في لسوريا اإلنسانية اتساعداإلستجابة للمطة تسعى خ
 مختلفاعات في قط  10شروعا في م ٥٧بهدف تنفيذ دوالر مليون  ٣٤٨لتلقي حتياجات املتزايدة، إلا

 %.٤٠. وقد مت متويلها حتى اآلن بنسبة احملافظات السورية

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ملزيد من العلومات، رجاء االتصال:
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 ) ١(+ ٩١٧ ٣٦٧ ٥٠٨٩، هاتف buffler@un.orgالسيد/ أورلني بافلر، مسؤول الشؤون اإلنسانية، 

 مكتب جنيف
 )٤١(+ ٧٩ ٩٤٥ ٤٣٢٧، هاتف rockenfeller@un.orgالسيدة/ ياسمني روكنفيللر، مسؤولة الشؤون اإلنسانية، 
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)القطاع (بالمليونعدد األشخاص المستهدفين حسب   

)أكتوبر/تشرين األول ۸التمويل حسب القطاع (بدءا من   

 تم تمويلة نسبة التمويل


