
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

ة ي س ي رئ ل ا ن  ي و ا ن لع  ا

وسط  النازحني عدد زيادة •

 .مستقرة غير أوضاع

تعد  املتحدة األمم وكاالت •

 الشتوية اإلغاثة جهود

 دوالر مليون ٦٠ بتكلفة قدرها

 .أمريكي

 في والشركاء املتحدة ألمما •

 ونكثفي اإلنساني اال

 من الرغم على اتاملساعد

 .التحديات

 الجئ ٣٦٢٬٠٠٠ من أكثر ورعب •

 وشمال اجلوار دول إلى سوري

 .أفريقيا

 

 أرقام 

مليون  ٢٢السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

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

 ٣٦٢٬٠٠٠وشمال أفريقيا

( ي مريك أل ا الر  و د ل ا ب ) ويل  تم ل   ا

مليون  ٣٤٨طلبت األمم املتحدة  •

دوالر لتنفيذ أنشطة داخل 

 سوريا

% من املبلغ أعاله ٤٥تلقت  •

 سوريالتنفيذ أنشطة داخل 

مليون دوالر  ٤٨٨بلغ مطلوب م •

في إطار خطة االستجابة 

 اإلقليمية ألزمة الالجئني

 ٤٨٨% من مبلغ ٢٩مت تلقي  •

مليون دوالر في اطار خطة 

االستجابة االقليمية ألزمة 

 الالجئني

 تفاقم األوضاع اإلنسانية مع دخول فصل الشتاء

 املدنيون يدفعون ثمن تفاقم األزمة في سوريا

األوضاع اإلنسانية تدهورها. وهناك عدد متزايد من السوريني في حاجة  مع تفاقم األزمة في سوريا،  تواصل
مليون شخص. وحسب تقديرات األمم املتحدة فقد يتأثر  ٢٫٥إلى املساعدة اإلنسانية حيث يتأثر ما ال يقل عن 

حلق  ماليني شخص إذا ما استمر العنف على مدى األشهر املقبلة. وقد ترك الضرر والدمار الذي ٤ما يصل إلى 
باملرافق الطبية أعدادا كبيرة من السكان ال ميكنهم احلصول على الرعاية الصحية؛ كما حال دون تلقي عدد 
كبير من األطفال التعليم  في ظل إستخدام مئات املدارس كمأوى جماعي للنازحني أو نظرا ملا حلق بها من 

 .خسائر نتيجة ألعمال العنف
 

متفجرة، مبا فيها الذخائر العنقودية في املناطق ذات الكثافة  وترك اإلستخدام العشوائي لألسلحة
السكانية العالية املوت والدمار والصدمة العميقة بني السكان املدنيني. وال يزال املدنيون من رجال ونساء 

وأطفال محاصرين في أعمال العنف مع قدرة محدودة على الفرار إلى مناطق أكثر أمانا. ويجب على جميع 
 .النزاع بذل املزيد من اجلهد حلماية املدنيني واحترام القانون اإلنساني الدولي أطراف

من السوريني احلدود إلى الدول ااورة. وتقدر املفوضية أن عدد الالجئني السوريني  ٣٦٠٬٠٠٠وقد عبر أكثر من 
مليون شخص  ١٫٢و شخص بحلول نهاية العام. وداخل سوريا، هناك اآلن ما يقدر بنح ٧١٠٬٠٠٠قد يصل إلى 

من النازحني داخليا، يبحثون عن مأوى في املدارس واملباني العامة، والسكن اخلاص املتروك دون استكمال 
 إنشائه واملتنزهات العامة.

 البعثة اإلنسانية حلمص تبرز القيود املتصلة باألمن والوصول

األول. وضمت البعثة قافلة مساعدات أكتوبر/تشرين  ٢٨-٢٧زارت بعثة األمم املتحدة اإلنسانية حمص في 
شاحنة حتمل مواد غذائية وغير الغذائية مثل الفرش والبطانيات ومستلزمات السالمة  ١٨تتكون من 

الصحية. وشارك في البعثة كل من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملفوضية العليا لشؤون الالجئني 
 .وبرنامج األغذية العاملي واليونيسيف

ف هو تقدمي املساعدة في املواقع التي انقطعت عنها  املساعدات اإلنسانية لفترة طويلة، مبا في وكان الهد
ذلك البلدة القدمية في مدينة حمص والقصير. وأعربت كافة األطراف احمللية التي مت اإلتصال بها عن 

القائم وعدم وجود استعدادها للسماح بدخول املساعدات . ومع ذلك، منعت القيود األمنية مثل الصراع 
 .أماكن آمنة لتفريغ البضائع التسليم الفوري

وتواصل األمم املتحدة دعوتها جلميع األطراف للسماح بوصول املساعدات اإلنسانية دون شروط مسبقة 
واحترام نزاهة وحياد املساعدات . وأصبح من الضروري منح العاملني في اال اإلنساني القدرة على الوصول 

 الكامل ودون عوائق ملساعدة احملتاجني، بغض النظر عن أماكن تواجدهم.الفوري و

 

 النشرة اإلنسانية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سوريا 

 ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول ٢٦ – ١٣/  ادي عشراحل العدد
 

 في هذا العدد 
الشتاء تتطلب اإلستجابة املصممة لفصل  -١ صفحة
 األموال
 تزايد احتياجات النازحني داخليا  - ٢ صفحة
 زيادة حجم املساعدات وسط العنف - ٣صفحة 

 تدفق الالجئني مستمر بال توقف -٦صفحة  

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / بن باركر
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مليون دوالر أمريكي على شكل  ٤٠مليون شخص، وتتطلب  ١٫٢حزمة فصل الشتاء تستهدف على األقل 
 متويالت جديدة 

في  مع بداية موسم البرد، من املتوقع أن تنخفض درجات احلرارة بشكل كبير، وقد تصل إلى ما حتت الصفر
أجزاء من البالد. ومن املتوقع أن يزداد عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى املساعدة. ومن املرجح أيضا أن تتزايد 

اإلحتياجات ، خاصة بني النازحني داخليا واألطفال املتضررين من النزاع. وستعاني الكثير من األسر للبقاء على 
املالئم والتدفئة. ومن ثم، فإن تقدمي املساعدات للفئات األكثر قيد احلياة دون توفر املالبس األساسية واملأوى 

 .ضعفا بني السكان املتضررين أصبح أمرا بالغ األهمية

وبهدف مواجهة حتديات فصل الشتاء، صممت وكاالت األمم املتحدة مجموعة من األنشطة الشتوية ذات  
األولوية في اطار خطة االستجابة  للمساعدات اإلنسانية في سوريا. وستركز مبادرات فصل الشتاء على 

للنازحني، وتوفير املساعدات  مأوى جماعي ١٠٠توزيع املواد غير الغذائية، وإعادة التأهيل اخلفيف ملا يصل الى 
النقدية ملرة واحدة لألسر املتضررة. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم توفير املبادرات واملساعدات الصحية ودعم 

الثروة احليوانية، وتقدمي الدعم للمأوى اجلماعي. وتشمل احلزمة أيضا تدريب املهنيني الصحيني على إنعاش 
البس دافئة لألطفال، فضال عن حاضنات إضافية للمواقع التي دمرت فيها حديثي الوالدة، وتوفير بطانيات وم

املستشفيات ووحدات لطب األطفال. ويجري وضع برامج التثقيف الصحي لألمهات النازحات في أنحاء 
 احملافظات األكثر تضررا.

 

املستفيدون املستهدفون حسب  الوكالة
 الوكالة

 الفجوة التمويلية (بالدوالر األمريكي)

 ١٤،٠٨٤،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ املفوضية العليا لشؤون الالجئني
 ٩،٠٨٨،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠ اليونيسف

 ٢،١٠٧،٠٠٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ منظمة الصحة العاملية
 ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٥١٠،٠٠٠ صندوق األمم املتحدة للسكان

وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل 
 الالجئني

٥،٩٧٦،٩٠٤ ١٣٠،٠٠٠ 

 ٢،٣٤٨،٥٢٦ ٤٨٦،٠٠٠ اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة 
 ٣،٧٠٠،٠٠٠ ٢٤٩،٠٠٠ منظمة األغذية والزراعة

*٣،١٢٥،٠٠٠ اإلجمالي  ٣٩،٨٠٤،٤٣٠ 

نظرا ألنه من املرجح  الشتاء لفصل ستعدادإلاخطة  إطار في املساعدةمن  للمستفيدين اإلجمالي العدد بالضرورة يعكس ال الكلي الرقم هذا * ٭
 .اتساعدم على ونليحصس شخص مليون ١٫٢ عن يقل ال ما أن املتحدة األمم وتقدر. املساعدة من متعددة أنواع املستفيدينالعديد من  أن يتلقى

 
 
 

 بعض ، من بينهمشخص مليون ١٫٢ األقل على املوحدة الشتاء فصل اتساعدوتستهدف حزمة م
 اإلنسانية التدخالت هذه ملثل اإلجمالية التكلفة وتبلغ. املساعدة من متعددة أنواع يتلقونالذين  املستفيدين

.  مليون دوالر أمريكي  ٤٠، من بينها تدخالت لم متول حتى اآلن وتقدر بـــ أمريكي دوالر مليون ٦٠ حوالي
 آثار من كال هونواجي تضررين الذينامل لألشخاص املصممة املساعدة أمام كبيرا عائقا التمويل نقصويشكل 

 حزمة تزال ال التي اإلنسانية ستجابةإلا خلطة العام التمويل حتياجاتوتبلغ إ. القاسي الشتاء وظروف العنف
 % منها حتى اآلن. ٤٥أمريكي، ومت تلقي  دوالر مليون ٣٤٨ منها  يتجزأ ال جزءا الشتاء فصل

 عدد متزايد من النازحني داخليا بحاجة إلى املساعدات

 

 يحتاجون الرقة في من النازحني داخليا املسجلني ٣٠٠٬٠٠٠
 اتمساعد إلى

وفقا لنتائج بعثة التقييم املشتركة بني الوكاالت في 
نازح على  ٣٠٠٬٠٠٠اكتوبر/تشرين االول، أقدم حوالي 

التسجيل لتلقي املساعدة في الرقة.  وتقدر السلطات 
شخص.  ٥٠٠٬٠٠٠احمللية أن عدد النازحني قد يصل إلى 

مدرسة. هذا ميثل  ١٥٠شخص في  ٣٠٬٠٠٠ويقيم حوالي 
اداخليفتاة صغيرة تقيم في مأوى جماعي للنازحين   

رمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / بن بارك  
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ائة من كافة املدارس احلكومية في محافظة الرقة. ويفيد الهالل األحمر العربي السوري  في امل ١٠أكثر من 
نازح جديد في مدينة الرقة. وقد فر معظم النازحني  ٢٬١٠٠إلى  ١٬٤٠٠بأن معدل التسجيل يوميا بلغ من 

 .الذين يقيمون في الرقة العنف في حلب ودير الزور

ات العامة، وخاصة في القطاع الصحي، حيث باتت املنظومة ويضع تدفق النازحني الضغط على اخلدم
مثقلة باألعباء. وقد ترك العديد من النازحني داخليا كل شيء وراءهم وليس لديهم إال موارد محدودة لدعم 

احتياجاتهم اليومية. كما تتعرض آليات التكيف اتمعي لضغوط شديدة نظرا لقيام العائالت احمللية 
ير من النازحني . ومع اقتراب فصل الشتاء، تشمل اإلحتياجات اإلنسانية املالبس الدافئة بإستضافة عدد كب

 والبطانيات والفرش ووقود التدفئة والسخانات وغيرها من املواد األساسية.

 نازح داخلي في احلسكة ٢٢٥٬٠٠٠احلاجة إلى إحتياجات إنسانية مكثفة لــ 

نازح في محافظة احلسكة. معظم النازحني  ٢٢٥٬٠٠٠ما يقدر بـ  وفقا للهالل األحمر العربي السوري، يقيم
هم من غير املسجلني، على الرغم من إقامة العديد منهم في أماكن اإليواء اجلماعية في مدينة احلسكة 

والقامشلي. وفر النازحون عموما من دير الزور وحلب وحمص. وتعتبر احلسكة احملافظة األفقر في سوريا مع 
ال موارد محدودة لدعم األعداد الكبيرة للنازحني. وتقوم املفوضية العليا لشؤون الالجئني وبرنامج عدم توفر إ

األغذية العاملي بدعم تسجيل النازحني داخليا وتوفير اخلدمات واملساعدات. وتشمل اإلحتياجات اإلنسانية 
 اسية.العاجلة املواد الغذائية واألدوية واملياه الصاحلة للشرب واملواد األس

 التأثير املدمر للصراع على التعليم واخلدمات الصحية في سوريا

 مدرسة أخرى  ٢٬١٩٩مدرسة كأماكن إيواء للنازحني بينما دمرت  ٢٬١٣٧إستخدام 

مدرسة سورية عامة تستضيف النازحني  ٢٢٬٠٠٠من بني  ٢٬١٣٧تقدر وزارة التربية والتعليم حاليا أن هناك 
هذا الرقم بعد القيام بعمليات التقييم على مستوى احملافظات وينبغي النظر إليه في أنحاء البالد. وقد ظهر 

من هذه املدارس من أجل  ٥٨٧بشكل مؤقت بسبب احلركة السكانية السريعة. وقد مت وضع خططا الجالء 
ررة رمبا مواصلة اخلدمات التعليمية. وتقدر وزارة التربية والتعليم  أيضا أن العدد اإلجمالي للمدارس املتض

.  ويواصل النازحون البحث عن مأوى في املدارس وغيرها من املباني العامة في الوقت ٢١٩٩يكون قد وصل إلى 
 الذي ال يشير الوضع األمني  فيه إلى حدوث أى حتسن وبينما جرى استنفاذ القدرة اإلستيعابية احمللية.

من سيارات اإلسعاف خارج  ٥٢٠بني  ١٧٧ة؛ ومن املستشفيات العام ٨٨من بني  ٥٩تضرر توفير اخلدمات في 
 اخلدمة

أدانت منظمة الصحة العاملية الهجمات العسكرية على املرافق الصحية وأعربت عن قلقها البالغ إزاء أثر 
مثل هذه الهجمات على البنية التحتية وسالمة املوظفني واملرضى. وقد تسبب تصاعد العنف على مدى 

ضرار التي حلقت باملرافق الصحية، مبا في ذلك العيادات واملستشفيات وسيارات األشهر األخيرة في زيادة األ
اإلسعاف. ونظرا لألوضاع غير املستقرة التي تضاعفها حالة انعدام األمن، يجد العديد من السوريني صعوبة 

% من  ٦٧متزايدة في احلصول على اخلدمات الصحية. وفقا ملنظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة، تأثرت 
% أصبحت خارج نطاق اخلدمة. كما حلقت  ٢٩املستشفيات العامة بسبب النزاع؛ من هذه املستشفيات 

سيارة إسعاف حاليا خارج اخلدمة. وتشكل  ١٧٧سيارة إسعاف، مع وجود  ٥٢٠من بني  ٢٧١خسائر بنحو 
أمام النقل اآلمن  األضرار التي حلقت بسيارات اإلسعاف وسوء استخدامها ألغراض عسكرية عقبات خطيرة

للمرضى الذين يحتاجون الرعاية العاجلة الطبية واجلراحية والوالدة. وتدعو منظمة الصحة العاملية جميع 
 األطراف إلى حماية املرافق الصحية، واملوظفني، واملدنيني الذين يسعون إلى احلصول على الرعاية الطبية.

 

وحتديات الوصول إلى  منيةألاالتحديات  من بالرغم تتواصل اإلنسانية ستجابةإلا
 املتضررين

 مليون سوري في جميع احملافظات ١٫٥مساعدات غذائية  من قبل برنامج األغذية العاملي تصل إلى 

مليون شخص من خالل توزيع  ١٫٥يقوم برنامج األغذية العاملي بتقدمي مساعدات على أساس شهري إلى نحو 
شخصا  ١٬٢٢٥٬٠٠٠أكتوبر/تشرين األول،  تلقى حوالي  ٢٥و  ٥سوريا. وبني الطرود الغذائية جلميع محافظات 
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مثل هذه املساعدة. وتشمل سالل الغذاء األرز، والبرغل والزيت النباتي، والسكر، والبقول اففة، والبقول 
جات املعلبة واملكرونة وامللح. ويعمل البرنامج على ضبط السلة الغذائية املقدمة من أجل تلبية احتيا
السعرات احلرارية املتزايدة خالل موسم الشتاء. ويواصل برنامج األغذية العاملي رصد عملية تقدمي 

املساعدات، والزيارات املنزلية وجمع بيانات سعر السوق. ويعرقل انعدام األمن والقيود على الوصول تسليم 
 املساعدات ورصد األنشطة في بعض املناطق.

 شخص خالل األسبوعني املاضيني ٥٩٬٠٠٠ذائية لــ املفوضية تسلم مواد غير غ

شخص مواد أساسية غير غذائية من املفوضية بالتعاون مع الهالل األحمر العربي  ٥٩٬٠٠٠تلقى ما يقرب من 
السوري، ومنظمة هيلب، واألمانة السورية للتنمية، وشركاء آخرين على مدى األسبوعني املاضيني. وقد ركز 

محافظات درعا وحماة وحمص وحلب واحلسكة والرقة وريف دمشق ودمشق. وخالل توزيع املساعدات على 
شخص، معظمهم من  ٢٥٠٬٠٠٠العام احلالي وحتى اآلن، قدمت املفوضية مواد غير غذائية إلى أكثر من 

 النازحني داخليا. وتواصل املفوضية أيضا تقدمي املساعدات النقدية للمرة واحدة للنازحني في النبك واحلسكة.
 شخص هذه املساعدات حتى اآلن. ٤٤٬٠٠٠وقد تلقى أكثر من 

 نازح، وتواصل الدعم التعليمي ٦٠٬٠٠٠اليونيسف توفر املواد غير الغذائية ألكثر من 

عقب بعثة التقييم املشتركة بني الوكاالت األخيرة للرقة، أرسلت اليونيسف على الفور مواد اإلغاثة التي 
عيد األضحى املبارك. وشملت املساعدات مستلزمات السالمة الصحية  تستهدف النازحني الضعفاء قبيل

طقم أدوات  ١٬٠٠٠طقم من مستلزمات السالمة الصحية للطفل، و ٤٬٠٠٠شخص، و ٣٠٬٠٠٠لألسر لتغطية 
طقم ترفيهي، وزجاجات شامبو ضد  ٣٠حقيبة تعليمية، و  ١٥٠طقم مالبس لألطفال، و ٣٬٠٠٠للطعام، و 

 .اد للجربقمل الشعر ومحلول مض

شخص، ٣٠٬٠٠٠وتلقى النازحون داخليا في حلب أيضا املساعدة، مبا في ذلك مستلزمات السالمة الصحية لـ 
 .طقم مالبس لألطفال ٢٬٠٠٠من مستلزمات السالمة الصحية للطفل و   ٢٬٠٠٠و

ي نادي مدرسي في درعا، وريف دمشق، والالذقية وطرطوس. وتقدم النواد ١٠٤وتواصل اليونيسف دعم 
طفل. وقد مت مؤخرا  ٢٣٬٠٠٠املدرسية دروسا عالجية، وأنشطة ترفيهية ودعما نفسيا وإجتماعيا ألكثر من 

طالب في دمشق أطقم أدوات  ٥٬٠٠٠نازح في احلسكة وتلقى حوالي  ١٣٬٠٠٠توزيع حقائب مدرسية ألكثر من 
اإليواء اجلماعية في ريف مدرسية. من خالل املساحات الصديقة للطفل املتنقلة التي أقيمت في أماكن 

 .من األطفال، واملراهقني واألمهات في أنشطة الدعم النفسي واإلجتماعي ١٬٠٠٠دمشق، شارك أكثر من 

وفي نطاق توسيع عملها اإلنساني امليداني في سوريا، أبقت اليونيسف على وجود لها في طرطوس خالل 
التنسيق مع الهالل األحمر العربي السوري األسابيع األربعة املاضية. وتقوم اليونيسف في طرطوس ب

واحلكومة والشركاء غير احلكوميني لتقدمي املساعدة في قطاعات الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي 
والتغذية وحماية الطفل. ويجري حاليا استكمال عمليات تقييم اإلحتياجات في مجاالت املياه والصرف 

 الصحي وكذلك التغذية.

 األمم املتحدة اإلمنائي يواصل جهود املساعدة لألشخاص النازحني داخليا في احلسكة والرقةبرنامج 

يستمر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في تقدمي املساعدة لألشخاص النازحني داخليا بالتعاون الوثيق مع جلان 
 ٢٣٬٢٤٥ن االول، تلقى ما يقدر ب اإلغاثة احمللية واملنظمات غير احلكومية. في النصف الثاني من أكتوبر/تشري

نازح شردوا من درعا ودير الزور وحماة وإدلب وحمص وريف دمشق مساعدات من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
سجادة للنازحني في أماكن اإليواء  ٢٬٥٠٠طفل و ٢٬٠٠٠واشتملت املساعدات مؤخرا على مالبس شتوية لـ 

ح في درعا البطانيات وأجهزة التدفئة قبل فصل الشتاء. وقد مت دعم ناز ٢٬٣٠٠اجلماعية. وقد تلقى حوالي 
 ١٠شخص، من خالل توفير مواقد كهربائية في ١٥٬٠٠٠أسرة نازحة، أي ما مجموعه حوالي  ٣٬٠٠٠حوالي 

أماكن إيواء اجلماعية. وبالتعاون مع مديرية الصحة والشركاء من املنظمات غير احلكومية الطبية، قدم 
 من الكراسي املتحركة لذوي اإلحتياجات اخلاصة في احلسكة. ٢٠منائي البرنامج اإل

 امرأة ١٣٠٬٠٠٠خدمات الصحة اإلجنابية من صندوق األمم املتحدة للسكان تصل إلى 

دعم الصندوق خدمات الصحة اإلجنابية، مبا في ذلك خدمات الرعاية التوليدية الطارئة، وصحة األم والدعم 
 .امرأة في دمشق وحمص وريف دمشق، والرقة وحماة ١٣٠٬٠٠٠لي النفسي واالجتماعي حلوا
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وشملت املعدات الطبية التي جرى تسليمها على مدى األسبوعني املاضيني األدوات اجلراحية، وأطقم 
املساعدة على التوليد، ومستلزمات الوالدة وغيرها من اإلمدادات. و على مدى األسبوعني املاضيني، تلقت 

أة الرعاية التوليدية الطارئة والدعم النفسي واالجتماعي من خالل العيادات املتنقلة امر ١٠٬٠٠٠حوالي 
كتيب عن كيفية التوليد  ٢٨٬٠٠٠والفرق الطبية التي يدعمها الصندوق. وقام الصندوق أيضا بتوزيع عدد 

 ررين.أثناء الطوارىء ، والتعامل مع اكتئاب ما بعد الوالدة واإلسعافات النفسية األولية للمتض

 منظمة الصحة العاملية تدعم القطاع الصحي، وتوفر األدوية األساسية 

بهدف دعم وبناء القدرات احمللية، أجرت منظمة الصحة العاملية تدريبا على منظومة اإلنذار املبكر 
واإلستجابة. شارك في الورشة ممثلون عن جميع احملافظات. وقدمت منظمة الصحة العاملية أيضا لبنك الدم 

طقما لتشخيص أمراض الدم. كما مت تقدمي أدوية السرطان والتهاب الكبد للمستشفيات  ١٥٬٠٠٠الوطني  
 العامة في دمشق وحلب. وكذلك،  مت تسليم أدوية لعالج القمل واجلرب إلى وزارة الصحة.

 اتهاساعدم وتكثف شخص؛ ٧٢٬٠٠٠ من أكثرتصل إلى  والزراعة األغذية منظمة

 األمن، وانعدام العنف ألعمال نتيجة. والرعاة املزارعني صغار على اكبير أثرا أمدها طال التي األزمةتركت 
 تعطل وكذلك ،ضروريةال املدخالتاحلصول على  انحصرت امكانيةو املوسمية، العمالة تدفقاتتوقفت 
 الرعي مناطق إلى احملدود والوصول احليواني العلف تكاليف زيادةوضاعفت . الزراعية للمنتجات الكلي السوق

 جزءإلى التصرف في  املزارعني وصغار الرعاةويضطر . السورية الزراعية اتمعات تواجهها التي التحديات من
 بدأت ،/تشرين األولأكتوبر في. والعلف الوقودملواجهة إرتفاع أسعار  مواشيهم املتمثل في املال رأس من

 احلسكة محافظات في للمزارعني) كج٢٥٠( الشعير بذور أو) كج٢٠٠( القمح توزيع والزراعة األغذية منظمة
ما  منها يستفيدالتي و املساعدة، هذه مثل مزارع ٥٬١٠٠ نحو وتلقى. وإدلب وحلب وحماة وحمص الزور ودير

 سبل فقيرة، مما يدعم رعوية ةسرأ ٢٬٠٠٠ على احليواني العلف حزمويتم توزيع . شخص ٣٦٬٠٠٠ مجموعه
 ريف في نساء تعيلها التي ةسرأ ٣٦٠ توتلق. حماة مدينة في شخص، ١٤٬٠٠٠ إلى ا يصل مل العيش كسب
مما  ،٢٠١٢ عام في متضررة ةسرأ ٩٬٠٥٠ والزراعة األغذية منظمة وساعدت. معيشتهم لدعم مواشي دمشق

 .شخص ٧٢٬٤٠٠ لنحو الدعم توفير يعني

 حمص إلى الطبية اتاملساعد يقدمان السوري العربي األحمر والهاللللصليب األحمر  الدولية للجنةا
 وحرستا

 ١٠٠ و ٥٠ بني ما لعالج الطبية اإلمداداتللصليب األحمر  الدولية اللجنة قدمت املاضي، األسبوع خالل
 والسوائل اجلرحى تضميد وادمو التخدير، أدوية قدمت كما. حمص في اصاخل البر مستشفى إلىمريض 

 عمرو بابا في الصحية الرعاية رافقمل اتقييم بعثة وأجرت. احملافظة في اخلاص منياأل ستشفىم إلى الوريدية
 الدولية اللجنةقامت  السوري، العربي األحمر الهالل مع بالتعاون. املستقبل في اتاملساعد تقدمي بهدف

 العربي األحمر الهالل قدم حيث حمص، مدينة غرب شمال في جواليك، حتياجاتإلا للصليب األحمر بتقييم
 تعليمية مواد قدم كما. واألساسية الغذائية املواد إلى حاجة في شخص ٤٠٠ نحواملساعدات ل السوري

 .لألطفال

 يتلقون ازحن ١٠٠٬٠٠٠ من أكثر نسمة؛١٥٠٬٠٠٠لــ  الغذائية املساعداتللصليب األحمر تقدم  الدولية جنةالل
 إلصحاحوا واملياه املأوىدعما خاص ب

 

 تسليمب السوري العربي األحمر الهالل مع بالتعاون الدولية اللجنةقامت  األول، تشرينأكتوبر/ شهر خالل
 حلب، حماة، حمص، إدلب، دمشق، ريف في شخص ١٥٠٬٠٠٠ لنحو الغذائية االحتياجات لتغطية املساعدات
 مثل األساسية املواد أيضا الناس من اآلالف تلقى وقد. ودمشق الالذقية الزور، دير الرقة، طرطوس، السويداء،

 بطانية ٤٠٬٠٠٠ من أكثر تقدمي مت وقد. والشموع الصحية ةسالمال ومستلزمات واملناشف واحلصير، الفرش
 .العامة املبانيملقيمني  با النازحني على

 
 وحمص دمشق ريف في أخر عام مبنىو مدرسة ٣٥ من أكثر في يعيشون نازح ٢٠٬٠٠٠ من كثروقدم الدعم أل

قدره  إضافيا عددا وتلقى. إلصحاحوا املياه مرافق تأهيل وإعادة املأوىأماكن  إصالح خالل من والرقة وحلب
 بدعم السوري، العربي األحمر الهالل خالل من النظيفة املياه وحمص الزور ودير دمشق ريف في نازح ٨٠٬٠٠٠

 .الدولية اللجنة من
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 مليون ١ من ألكثر الغذاء السوري العربي األحمر والهالل الدولية اللجنة قدمت ،٢٠١٢ عام بداية منذو
 ألكثر املياه توفيرعلى  أيضا واساعد كما. شخص ٢٥٠٬٠٠٠ واليحل األساسية املنزلية واملستلزمات شخص

 .وحمص دمشق ريفو دمشق، في شخص مليون ١ من
 

 اسوري أنحاء مختلف في داخليا نازحنيال ساعدةتواصل م الدولية احلكومية غير املنظمات

 قيود من الرغم على داخليا، النازحني لألشخاص املساعدة تقدمي الدولية احلكومية غير املنظماتتواصل 
سالمة ال مستلزماتطقم من  ٢٠٬٠٠٠) DRC( لالجئني الدامنركي الس سلم وقد. املناطق بعض في الوصول

 منظمة مع بالتعاون منظمة تير دى زوم، وزودت. شخص ١٠٠٬٠٠٠ إلى يصل ما لتغطية درعا،في  الصحية
 يصل ما احتياجات مما يلبي الشتوية، املالبسب  دمشق محافظة فيبحي الزهرة  مدارس خمس ،اليونيسيف

من أماكن  ١٥ إلى إلصحاحوا املياهالدعم اخلاص ب منظمة سكور إسالميك فرانسيه وتوفر.  طفل ٥٠٠ إلى
 املياه نقلخدمة  تقدميمنظمة هيلب  تواصل. نازح ٤٬٥٠٠ حوالي مما يغطي دمشق، في اجلماعية اإليواء

يتم  دمشق وريف دمشق في متنقلتني عيادتني وتقوم. دمشق شمالي عدرا في للنازحني بالشاحنات
 بشكل رئيسي للنازحني الصحية اخلدمات تقدميب) IMC( الدولية الطبية الهيئة قبل نتشغيلهما م

 .شهريا مريض ٦٬٠٠٠ إلى يصل ما مساعدةو
 

  تدفق الالجئني وسط العنفاستمرار 
 

 أفريقيا وشمال ااورة الدول في سوري الجئ ٣٦٢٬٠٠٠ من أكثر
 

 عددزيادة في  ناآل ولبنان تركيا ، تشهداألردن وعالوة على. في البالد ألزمةتشهد البلدان ااورة لسوريا  حجم ا
 العدد ليصل شخص،١٠٠٬٠٠٠الــ  حاجز تجتاوز) التسجيل ينتظرون والذين املسجلني( السوريني الالجئني

 شخاص.األمن  ٣٦٢٬٧١٩ إلى إفريقيا وشمال ااورة البلدان في السوريني لالجئني اإلجمالي
 

 نئوالالج ، كما بدأالواحد اليوم في ااورة البلدان في سوريمواطن  ٣٬٠٠٠ – ٢٬٠٠٠ حوالييصل  ،املتوسط في
 الجئنياكبالتسجيل  نيالسوريمن  ٧٬٥٠٠ من أكثرحيث قام  ،سورياعن  بعدفي اإلنتقال والتوجه إلى أماكن ت

من قبل مواطنني  اللجوء طلبات عدد في اارتفاع األوروبية الدول من عددشهدت و .أفريقيا شمال دول في
 مثل دول إلى فروا قد سوريمواطن  ١٨٬٠٠٠ ب يقدر ما انك ،/تشرين األولأكتوبر منتصف بحلول. سوريني
 .واليونان وقبرص وجورجيا أرمينيا

 

الالجئون املسجلون و/أو الذين تلقوا  الدولة
 مساعدة

 ٢٠١٢العدد املتوقع لالجئني مع نهاية عام 

 ٦٠،٠٠٠ ٤٤،٧٧٢ العراق
 ٢٥٠،٠٠٠ ١٠٥،٧٣٧ األردن
 ١٢٠،٠٠٠ ١٠٢،٨١٩ لبنان
 ٢٨٠،٠٠٠ ١٠١،٨٣٤ تركيا

 ال يطبق ٧،٥٥٧ بلدان مشال أفريقيا
 ٧١٠،٠٠٠ ٣٦٢،٧١٩ المجموع

وبالتايل فقد  تستند أرقام الالجئني هذه إىل تقديرات , ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول ٢٤املصدر: املفوضيةالعليا لشؤون الالجئني، 
 ختتلف. 

 
 الشتاء لفصل بادرات املصممةامل دعتالعليا لشؤون الالجئني  فوضيةامل

 
 الالجئني تستهدف استجابة خطة اإلنساني اال في والشركاء املفوضية دعمت الشتاء، مع اقتراب فصل

  صصةا ساعداتمثل هذه امل الجئ ٣٨٠٬٠٠٠ من أكثر يتلقىس للخطة، وفقا. ااورة البلدان في السوريني
 شركاء ). كما سيستجيبتركيا في ١٠٠٬٠٠٠ و العراق؛ في ٥٠٬٠٠٠ لبنان، في١٢٠٬٠٠٠ األردن؛ في١١٠٬٠٠٠(

واد امل تشملو. ممكن عدد أوسع تغطية بحيث يتم  نازحنيالاإلضافي من  للعدد اإلنساني اال فيأخرون 
 ةسالموال الشتاء فصل أطقم وكذلك التدفئة،/  الطبخ مواقدو احلرارية، ةفالحلوا البطانيات املطلوبة

 .أمريكي دوالر مليون ٦٫١إلى خطةلل املالية حتياجاتإلا الصحية. وتصل
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 العراق في  الجئ ٤٤٬٠٠٠ من كثراستضافة أ
 

 كردستان اقليم في الجئ ٣٥٬٠٠٠ من أكثر ذلك في مبا العراق، في سوري الجئ ٤٤٬٠٠٠ من أكثر حاليا هناك
 ثالث في الجئ ٢٢٬٠٠٠ حوالي ةاستضاف يتم. األنبار حافظةمب القائم في الجئ ٧٬٠٠٠ من وأكثر الشمالي
 مبا اتمعات، وسط الالجئني باقي يعيش. القائم في ، ومخيمنيدهوك مخيم دوميز، في محافظة :مخيمات

 األسابيع مدى على. اجلديد ايم مرافق إنشاء انتظار في العامة املباني في أو محلية، عائالت مع ذلك في
احلسكة  محافظةأساسا من  نوالالجئ ويأتي. العراق إلى سوريمواطن  ٥٬٠٠٠من  أكثر وصل املاضية، الثالثة

 .وحلب دمشق ريفو دمشق، من في حني يصل أخرون ،ةالشرقي يةالشمال
 

 تخصيص مت وقد. اجلدد الوافدين من كبير عدد ستيعابإل املكثف العمل رغم دوميز مزدحما خيمويظل م
 مخيمكما يعد . الجىء إضافي غير متزوج ٤٬٠٠٠ لنحو مساحة لتوفيردوميز  محيط في الواقعة األراضي
 .اإلنشاء قيد أيضا هواجلديد في نينوى، شمال العراق،  كسك

 
 بدأتدوميز. و  مخيم في الجئ ١٠٬٠٠٠ من ألكثر الغذائية املواد لتوزيع العاملي األغذية برنامجويتأهب 

التي  السورية األسروتتلقى كافة . القائم مخيمي في الدعائية الصحية سالمةال أطقم توزيع اليونيسف
ومت . حزما من املواد غير الغذائية من خالل منظمة اإلغاثة اإلسالمية العاملية القائم إلى حديثا وصلت

 دوميز. مخيم في أيضا الغذائية غير املواد توزيع استئناف
 

تيتانوس وال لدفتيرياوا ة األملاني واحلصبة والنكاف صبةة ضد احلالصحي احلمالت إدارةاليونيسف/ غطت وقد
 .سوري الجئ ٥٬٠٠٠ من أكثر

 
. ليونيسيفقبل ا من جديدة مدرسةقرب افتتاح  مع اآلن القائم في التعليم طالبا ٨٨٥ ويتلقى حوالي

 .فترتني على طالب ١٫٢٠٠على استيعاب  قدرةال دوميز في اليونيسيف متولها التي املدرسة سيكون لدىو
 

 شخص ١٠٥٬٠٠٠دد الالجئني في األردن يصل إلى ع

 
العليا وقد قامت املفوضية  .هناكأو تلقي املساعدة  بالتسجيل في األردنالجئ سوري  ١٠٥٬٠٠٠أكثر من  قام

  ٣٢٬٠٠٠وعدد آخر وصل إلىالجئ سوري في املناطق احلضرية  ٦٠٬٠٠٠بتسجيل أكثر من لشؤون الالجئني 
للعيش إما الزعتري  خيممعدد من الالجئني  وقد ترك .التسجيلإخطارا يحدد موعد املقابلة من أجل تلقوا 

 .ابني اتمعات املضيفة أو العودة إلى سوري
 
 إلىطفل   ١٣٬٠٠٠يذهب بينما  .املدارس األردنيةب تلقي التعليمطفل الجئ سوري ل ١٧،٠٠٠سجل حوالي قد و

 أقامت، إلزدحام في املدارسللحد من ا .قوائم االنتظار ال يزالوا علىطفل   ٤٬٠٠٠ويتبقىاملدرسة بالفعل، 
 طالب سوري إلى ٢،٤٠٠حوالي ويذهب   .فصول الدراسية اجلاهزة في الرمثافصال من ال ١٥ اليونيسيف

 سيف ذي تشيلدرن إنترناشونالمنظمة وتوفر  .أساس نظام الفترتنيفي مخيم الزعتري على املدرسة 
 سنوات. ٦البرامج التعليمية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 
جئني دورات تدريبيبة يشارك فيها عاملون في مجال اإلستجابة لالجئني العليا لشؤون الالاملفوضية وتعقد 

العمل املعنية ، قدمت مجموعة 2012 /آذارمنذ مارس .لالجئنيالدولية ماية باحل هموعيمن األردن لرفع 
األطفال وأفراد من  ١٣،٠٠٠كثر من نفسية واجتماعية ألنوع خدمات الحماية الطفل والعنف القائم على ب

عامل في اخلطوط األمامية،  750حتى اآلن، مت تدريب  .وأسرهم طفل 1600ـاألسرة، وخدمات متخصصة ل
ومت التوصل إلى   .األطفال واملرأةالقضايا اخلاصة بحماية والسلطات احمللية والعاملني في مجال الصحة على 

بالتعاون مع ألمم املتحدة للسكان اوقد نظم صندوق  .أفراد اتمع من خالل أنشطة التوعية من ٤،٠٠٠حوالي 
 الذي استهدف الذكور مننوع الحول العنف القائم على  دوراتمؤسسة نور احلسني ومعهد صحة األسرة 

 الزعتري.الالجئني في مخيم 
 

والعمل جار إلنشاء أكثر من  خلدمات املياه واإلصحاح والسالمة الصحيةمركزا  90 ويوجد مبخيم الزعتري
مليون لتر من املياه يوميا إلى  ١يتم توفير أكثر من و .ز إليواء الالجئني خالل موسم الشتاءاهمأوى ج ٢٬٨٠٠
 .ايم

 
واملساعدات الغذائية   .في ايممطبخ  ١٠٠أكثر من  قامت املفوضية العليا لشؤون الالجئني بتركيبو
 مخيم الزعتري. في  شخص ١٨٬٠٠٠من  إلى أكثر تصلبرنامج األغذية العاملي ل
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 الجئ سوري ١٠٠٬٠٠٠أكثر من  الذي يستضيفثالث البلد يصبح اللبنان 
 

مما يجعل لبنان ثالث بلد في  هناك،أو تلقي املساعدة  بالتسجيل في لبنانالجئ سوري  ١٠٢٬٠٠٠أكثر من  قام
 .وريف دمشقحمص ودمشق محافظات الالجئني من ويأتي معظم الجئ.  ١٠٠٬٠٠٠أكثر من  ىتلقياملنطقة 

 
تشرين األول والعنف الالحق أكتوبر/ ١٩بيروت في أحياء بسيارة ملغومة في حي من الذي مت هجوم التسبب 

أنحاء  مختلفتعليق أنشطة التسجيل مؤقتا في باملفوضية في قيام اندلع في بعض أجزاء البالد  ذيال
 ول.تشرين اال/اكتوبر  ٢٣استئناف األنشطة بالكامل في  وقد مت. لبنان

 
لبنان على الالجئني واتمعات املضيفة في املناطق داخل القصف من األراضي السورية إلى  اراستمرويؤثر 

 ااطر التي يواجهها هؤالء السكان. القلق بشأنالوكاالت اإلنسانية وينتاب احلدودية.  
 

لالجئني السوريني. وسوف  حكومة لبنان مؤخرا أنها سوف تتنازل عن رسوم جتديد تصاريح اإلقامةوأعلنت 
 الذين لديهم وسائل محدودة لتغطية تكاليف التجديدات من هذا القبيل. فئاتيساعد ذلك ال

 
الجئني لنساء من الا علىنوع الوأبرز تقرير صادر عن جلنة اإلنقاذ الدولية خطر العنف اجلنسي والقائم على 

ي، عاملالطبي ال سالحالوإنقاذ األطفال الدولية،  املفوضية واليونيسف ومنظمةووضعت  في لبنان.  نيالسوري
تحديد الناجيات من تسمح بستجابة إلخطة ل األمم املتحدة للسكان وصندوق ، كاريتاسومركز املهاجرين ل

أيضا مخاوفها الوكاالت اإلنسانية كما أبدت العنف اجلنسي وضمان اإلحالة إلى اخلدمات الطبية املناسبة. 
 طفال غير املصحوبني.شير إلى األتإزاء التقارير التي 

 
استهداف بالشركاء في اال اإلنساني قيام توزيع مواد فصل الشتاء في وادي البقاع، مع عملية بدأت و

الجئ في وادي البقاع وشمال لبنان.  ٦٥،٠٠٠برنامج األغذية العاملي قسائم الغذاء إلى ويوزع الجئ.  ١٥،٠٠٠
 .من خالل الس الدمنركي لالجئني طقتنيدمني اجلدد في املنتوزيع طرود غذائية للقايتواصل و
 

التحاق أطفال الالجئني في املدارس اللبنانية. يتم توفير الرسوم  تأمنيوزارة التربية والتعليم العالي وتواصل 
 الدراسية والزي املدرسي واللوازم من قبل املفوضية وشركائها.

 
للمساعدة النفسية السالح الطبي العاملي املفوضية و إلىيتوجه وهناك عدد متزايد من الالجئني 

واالجتماعية. معظم احلاالت من الناس الذين يعانون من االكتئاب والقلق، وآثار الصدمة الناجمة عن الصراع 
ومراكز متنقلة في وادي البقاع من خالل وحدات طبية  الرعاية الصحية األوليةويستمر تقدمي والتشرد. 

 في الشمال. لمتواجدينية األولية لالرعاية الصح
 

 مقاطعات بسبع  مخيم ١٤ستقبال الالجئني السوريني في تواصل إتركيا 
 
 ١٤في  يقيمون ١٠٠٬٠٠٠أكثر من منهم الجئ سوري في تركيا،   ١٧٠٬٠٠٠قدر املفوضية أن هناك حوالي ت

مع تنفيذ املساعدة عن طريق ويتم تشغيل ايمات من قبل احلكومة التركية،  .مخيما في سبع محافظات
ويعيش باقي الالجئني  .الهالل األحمر التركي وبدعم من وكاالت األمم املتحدة بناء على طلب من السلطات

وتشير   .في البلدات واملدن، ومعظمهم في احملافظات القريبة من احلدود السورية ٧٠٬٠٠٠ الذين يبلغ عددهم
 مع أقامة، لعامبحلول نهاية ا  ٢٨٠٬٠٠٠إلى  يرتفععدد الالجئني قد سلطات التركية تشير إلى أن تقديرات ال

وغازي  ورفا أكاكاليفي سانلي نيمعسكرين إضافيوقد ورد انه جاري إنشاء   .عدد األكبر منهم في ايماتال
 .الجئ  ١٦٬٠٠٠بسعة إضافية الستضافة  عنتاب نيزيب

 
تقارير وتشير  .الجئ جديد ١٠٬٠٠٠ ما يقرب منعلى مدى األسابيع الثالثة املاضية، سجلت حكومة تركيا 

 في اجلهة املقبلةعلى اجلانب السوري من احلدود  جتمعواقد  مواطن سوري ١٠،٠٠٠حكومية إلى أن أكثر من 
افتتح و .يةاحلدود 'نقطة الصفر' ىلهالل األحمر التركي املساعدة للناس علويقدم ا .كيليس وهاتايحملافظاتي 

وسيقدم املركز املساعدة األساسية في نقطة ة خامس إلستقبال الالجئني في أكاكالي. غاثإمؤخرا مركز 
 .، واألطفال واملسننيمتضررين من النساءلل يةالصفر احلدود

 
،  ات يالداجيبشكل خاص محافظتتأثر  .وناطق الريفية على طول احلدود التركيةالسوري للمقصف الحاالت وتستمر 

 .سيليستقبال في هاتاي، غازي عنتاب وكلإلمراكز  مت افتتاح أربعةآب املاضي، أغسطس/في  وأكاكالي. هاتاي و
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سيتم حتميل  .بالتعاون مع الهالل األحمر التركي البطاقة الغذائية" نظام"األغذية العاملي وقد أدخل برنامج 
أمريكيا للشخص الواحد في الشهر لشراء املواد الغذائية من محالت السوبر ماركت دوالرا  ٤٣ بــكل بطاقة 

 .مواقع أخرى لدى توجههم إلىالجئ  ٢٥،٠٠٠يستهدف البرنامج ما يصل إلى و .احمللية في كيليس
 
 

 ستجابة اإلنسانيةإلا يعيقاحملدود  التمويل 
 

 % فقط٤٥تبقى ممولة بنسبة ستجابة اإلنسانية إلخطة ا

 
وكاالت األمم املتحدة والشركاء  ، تواصلداخليا نازحنيحتياجات اإلنسانية، خاصة بني الإلعلى الرغم من تزايد ا

اإلنسانية  اتلمساعدلستجابة وتسعى اخلطة املنقحة لإل  .ةهائل يةقيود متويل مواجهةفي اال اإلنساني 
محافظات  مختلفستهدف املستفيدين في يمشروعا   ٥٧مليون دوالر أمريكي إلقامة ٣٤٨لسوريا إلى تلقي 

مليون   ٤٠مليون دوالر أمريكي، منها   ٦٠خطة االستجابة حزمة فصل الشتاء والتي تبلغ وتتضمن  .البالد
 %.٤٥بنسبة مجمل خطة االستجابة اإلنسانية وحتى اآلن، مت متويل   .ولةممزال غير تدوالر أمريكي ال 

 
 

 من التمويل املطلوب% ٢٩تلقت ستجابة اإلقليمية لالجئني إلا

 
ساعدة السوريني الذين عبروا مليون دوالر بهدف م ٤٨٨إلى تلقي ستجابة اإلقليمية لالجئني إلاخطة  تسعى

بحلول نهاية عام  نالسوري الجئنيال من  ٧١٠٬٠٠٠اخلطة تستهدف ما يصل إلى .احلدود إلى الدول ااورة
من األموال الالزمة، مما يعوق بشدة اجلهود الرامية إلى % فقط ٢٩حتى اآلن، تلقت خطة االستجابة  .٢٠١٢

 .للعدد املتزايد من الالجئني ةتقدمي املساعدة في الوقت املناسب والكافي
 
 

 ملزيد من العلومات، رجاء االتصال:
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