
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 أسؿال اظعـػ صل أجزاء

وادعة عـ اظؾالد تؿرك سددا 

عؿزاؼدا عـ اظـاس صل حاجة 

 .إظك ادللاسدة

 ضرورة احلد عـ اظعؼؾات

اظؾقروضرارقة ظؿؼدمي ادلعقغة 

 .اظػعاظة

 ضد ؼؿزاؼد سدد اظالجؽني صل

اظؾؾدان اجملاورة اظذي ؼؾؾغ اآلن 

إظك عا  300,000أطـر عـ 

ذكص  710,000عفؿقسف 

 .بقؾقل غفاؼة ػذا اظعام

 غؼص اظؿؿقؼؾ ال ؼزال سؼؾة

 رئقلقة صل جفقد االشاثة

 أرضام
عؾققن  22اظلؽان إجؿاظل تعداد  -

 غلؿة 
  14احملاصظات  -
 عؾققن 2,5سدد ادلؿضررؼـ  -
 عؾققن 1,2 سدد اظـازحني -
سدد اظالجؽني صل اظؾؾدان اجملاورة  -

304,000 

 348طلبت األمم المتحدة 

مليون دوالر لتنفيذ أنشطة 

 داخل سوريا

 مليوناً  130تلقت منها

(38٪ ) 

 

 مليون  488مطلوب مبلغ

دوالر في إطار خطة 

االستجابة اإلقليمية ألزمة 

 الالجئين

 (٪29مليوناً ) 142تم تلقي 

 ن ثؿـ اظـزاعادلدغققن ؼدصعق

 ادؿؿرار اظعـػ ؼؿرك سددا عؿزاؼدا عـ اظلقرؼني صل حاجة إظك ادللاسدة

ؼزداد اظقضع صل دقرؼا دقءا ؼقعا بعد ؼقم.  وسؾك عدى األدؾقسني ادلاضقني، تقاصؾ اظؼؿال صل عقاصظات 
عـقة صل حؾب وحؿص وحؿاة ودؼر اظزور وإدظب واظالذضقة ودعشؼ، ورؼػ دعشؼ ودرسا.  وتدػقرت احلاظة األ

 عقاصظة اظرضة.

وتظؾ اإلحؿقاجات اإلغلاغقة صل تزاؼد علؿؿر بقـؿا ؼـؿشر اظعـػ وؼؿعؿؼ. ادلدغققن اظعادؼقن عـ رجال وغلاء 
وأرػال ػؿ اظضقاؼا اظرئقلققن ظؾعـػ. وؼعاغل سدد عؿزاؼد عـ اظـاس عـ اظـزوح، وطـقر عـفؿ ظؾؿرة اظـاغقة 

سؾر احلدود إظك اظدول اجملاورة.  ووصؼا ظؾؿػقضقة اظعؾقا ظشؤون اظالجؽني،  أو اظـاظـة. طؿا ؼقاصؾ اآلػاظل اظػرار
صإن سدد اظالجؽني اظلقرؼني صل اظعراق واألردن وظؾـان وترطقا ضد ؼؿزاؼد سـ اظرضؿ احلاظل اظذي ؼؾؾغ أطـر عـ 

 ذكص بقؾقل غفاؼة ػذا اظعام. 710,000إظك عا عفؿقسف  300,000

 اظؿقدؼات اظؼائؿة برد اظشؿاء اظؼارس ؼضقػ إظك

عع اضؿراب صصؾ اظشؿاء، عـ ادلرجح أن ؼرتػع سدد اظذؼـ ػؿ صل حاجة إظك علاسدة.  وباظػعؾ، بدأت درجات 
احلرارة ظقال صل االغكػاض بشؽؾ عؾققظ.  وؼؼقؿ سشرات اآلالف عـ اظـازحني عؤضؿا صل ادلؾاغل اظؿل ػل شقر 

ؼؤثر صؼدان ودائؾ اظعقش غؿقفة الغعدام األعـ وسدم عـادؾة سؾك اإلرالق ظؾؿعاعؾ عع اظؾرد اظشؿاء.  
اإلدؿؼرار صل األدقاق دؾؾا سؾك اظؼقة اظشرائقة وؼؿرك أطـر اظـاس ال ؼلؿطقعقن احلصقل سؾك اظضرورؼات 

 األدادقة طاظؽفرباء واظؿدصؽة واظقضقد.

 أرػال دقرؼقن ضؿؾقا أو ذقػقا أو تعرضقا ظصدعات

. وؼلؿفدف اظصؾقان واظػؿقات بشؽؾ روتقـل، ؼشقػقن وؼؼؿؾقن. وضد ؼعاغل األرػال عـ اغؿفاطات عروسة
أصقب اآلالف عـ األرػال أو أجؾروا سؾك عغادرة عـازظفؿ. وصل تؼرؼر غشر اظشفر احلاظل، تعرض عـظؿة 

( ذفادات األرػال اظذؼـ جنقا عـ االسؿؼال واظؿعذؼب واإلرػاب ادلؿصؾ Save the Childrenاغؼذوا األرػال )
اظعشقائل. وضد سرضت صل تؼارؼر حدؼـة دلـظؿة اظعػق اظدوظقة وعـظؿة ػققعـ راؼؿس ووتش  باظعـػ

ضصصا عؼؾؼة وال تؼؾ إثارة ظؾؿكاوف سؿا ذطر سـ تأثقر اظعـػ سؾك األرػال اظلقرؼني. إن ادؿكدام 
اخلقف األدؾقة اظـؼقؾة، مبا صل ذظؽ اظؼصػ اجلقي صل ادلـارؼ ذات اظؽـاصة اظلؽاغقة اظعاظقة، ؼكؾؼ 

 واظصدعات اظـػلقة، وخاصة بني األرػال.

 سشرات اآلالف عـ األرػال شقر ضادرؼـ سؾك اظعقدة إظك ادلدردة

 رػؾ إظك اظدسؿ اظؿعؾقؿل 300,000ؼقؿاج عا ؼؼدر بــ 

عالؼني رػؾ . شقر ان  5أؼؾقل/دؾؿؿؾر،  طان عـ ادلؼرر أن ؼؾؿقؼ بفا حقاظل  16سـدعا ادؿأغػت اظدرادة صل 
آلالف عـ األرػال ظؿ ؼؿؿؽـقا عـ اظعقدة حقث ان تزاؼد اغعدام األعـ واظـزوح ؼشؽالن سؼؾة رئقلقة سشرات ا

 اظـشرة اإلغلاغقة
 عؽؿب تـلقؼ اظشؤون اإلغلاغقة دقرؼا 

 2012دؾؿؿؾر/أؼؾقل  28 - 15/  اظؿادعاظعدد 

 صل ػذا اظعدد 
 ادلدغققن ػؿ اظضقاؼا اظرئقلققن ظؾـزاع 1-صػقة 
اظالجؽقن اظػؾلطـققن ؼعاغقن أوضاسا شقر  - 2صػقة 
 علؿؼرة
اظشرطاء اإلغلاغققن ؼضاسػقن جفقد  - 2صػقة 

 االدؿفابة
ادؿؿرار اظؿقدؼات اظؿل تقاجف تلؾقؿ  - 3صػقة 

 ادللاسدات
 ادؿؿرار تدصؼ اظالجؽني بأسداد طؾقرة -4صػقة 
اظـغرات اظؿؿقؼؾقة ال تزال سؼؾة صل وجف  - 6صػقة 

 االدؿفابة

، أوتشااألطفال في حمص  
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ظألرػال واآلباء واألعفات. وؼؿردد اظؽـقر عـ اآلباء  صل إردال أبـائفؿ إظك ادلدردة ألن اظقضع األعـل ال ؼزال شقر 
 علؿؼر.

 600فة ألسؿال اظعـػ. وتلؿضقػ حاظقا أطـر عـ صل ادلائة غؿق 10عدردة أي  2,072تضررت أو دعرت غقق 
عدردة عقاصظة حؿص وحدػا.  150عدردة صل أغقاء عكؿؾػة عـ اظؾالد اظـازحني. وعـ بني ػذا اظعدد، تؼع 

عـ األرػال إظك اظدسؿ اظؿعؾقؿل بلؾب اظـزوح  300,000وصؼا ظؿؼدؼرات احلؽقعة األوظقة، ؼقؿاج حقاظل 
 .واألضرار اظؿل حلؼت بادلدارس

 اظالجؽقن اظػؾلطقـققن ؼعاغقن أوضاسا شقر علؿؼرة

 الجلء صؾلطقـل 200,000تضرر أطـر عـ 

صل ادلائة عـ  40الجؽا صؾلطقـقا. ووصؼا ظقطاظة شقث اظالجؽني )األوغروا(، ذرد غقق  518,000تلؿضقػ دقرؼا 
قزػل األوغروا حؿػفؿ. اظلؽان اظالجؽني غؿقفة ظألزعة اظراػـة. وضؿؾ سدد عـ اظالجؽني وظؼك ثالثة عـ ع

ذكص( ادللاسدة اظـؼدؼة.  210,000سائؾة عـ اظالجؽني اظػؾلطقـقني )أي  42,000وحؿك اآلن، رؾؾت غقق 
وعـ ادلؿقضع أن تؿزاؼد االحؿقاجات اإلغلاغقة سؾك ذؽؾ ادللاسدة اظـؼدؼة، ادلقاد اظغذائقة وشقر اظغذائقة عع 

 حؾقل صصؾ اظشؿاء.

 عؾققن دوالر أعرؼؽل. 44ات، أرؾؼت األوغروا خطة ادؿفابة عـؼقة بؾغت وظالدؿفابة ظفذه االحؿقاج

 الجئ صؾلطقـل ؼػرون إظك ظؾـان واألردن 6,000أطـر عـ 

 27ارتػع سدد اظالجؽني اظػؾلطقـقني اظذؼـ ترطقا دقرؼا ظؾؾؾدان اجملاورة خالل األدابقع األخقرة. اسؿؾارا عـ 
الجئ صؾلطقـل  5,100لطقـل احلدود إظك األردن ، صل حني دخؾ الجئ صؾ 1,100أؼؾقل/دؾؿؿؾر، سؾر حقاظل 

ظؾـان. وؼشؽؾ وضعفؿ حتدؼا بلؾب ذح ادلقارد، وصرض ضققد طؾقرة سؾك احلرطة وصرص اظعؿؾ احملدودة. وتؼدم 
 األوغروا ادللاسدة األدادقة ودؾؾ احلصقل سؾك اخلدعات عـؾ اظصقة واظؿعؾقؿ.

 اظشرطاء صل اجملال اإلغلاغل ؼضاسػقن جفقد االدؿفابة

 عؾققن عـ اظلقرؼني صل عكؿؾػ أغقاء اظؾالد 1.5ادللاسدات اظغذائقة ظؾرغاعج األشذؼة اظعادلل تلؿفدف 

عؾققن ذكص صل  1.5ؼقاصؾ برغاعج األشذؼة اظعادلل تقدقع غطاق ادللاسدة صل دقرؼا، علؿفدصا 
ذكص. تؾؼت حؿص  850,000ادللؿفدف صل ذفر آب/أشلطس واظذي بؾغ أؼؾقل/دؾؿؿؾر، عؼارغة باظعدد 

وحؾب ورؼػ دعشؼ أطؾر سدد عـ احلصص اظغذائقة غظرا الدؿضاصة ػذه احملاصظات ظؿفؿعات طؾقرة عـ 
 اظـازحني. وتقصر طؾ دؾة شذاء ثؾـل إجؿاظل اإلحؿقاجات اظغذائقة اظققعقة دلدة ذفر.

 1حلصص اظغذائقة ظشفر أؼؾقل/دؾؿؿؾر حؿك اآلن. وتغطل ػذه أطـر عـ صل ادلائة عـ ا 70ظؼد مت إردال غقق 
ذكص صل  100,000ذكص صل حؿص، وحقاظل 160,000عؾققن ذكص. وتشؿؾ اظؿغطقة حؿك اآلن تؼرؼؾا 

 115,000ذكص صل دؼر اظزور وحقاظل  30,000ذكص صل حؾب، وأطـر عـ  180,000إدظب، عا ؼؼرب عـ 
 ذكص صل عدؼـة حؿاة.

 ذكص تؾؼقا علاسدات شذائقة وعقاد شقر شذائقة عـ اظؾفـة اظدوظقة ظؾصؾقب األحؿر 200,000أطـر عـ 
 واظفالل األحؿر اظعربل اظلقري 

ذكص صل دعشؼ، رؼػ دعشؼ، إدظب، حؿص، حؿاة، دؼر اظزور، اظالذضقة، حؾب، اظرضة،  200,000تؾؼك أطـر عـ 
ظؾصؾقب األحؿر واظفالل األحؿر اظعربل اظلقري ورررقس واظلقؼداء علاسدات شذائقة عـ اظؾفـة اظدوظقة 

خالل ذفر أؼؾقل/دؾؿؿؾر. طؿا تؾؼك ادللؿػقدؼـ ادلقاد األدادقة عـؾ اظػرش وادلـاذػ واظؾطاغقات 
، وزست اظؾفـة اظدوظقة باظؿعاون عع 2012وعلؿؾزعات اظـظاصة، وصؼا ظؾفـة اظدوظقة. حؿك اآلن خالل سام 

 250,000عؾققن ذكص، ووصرت ادلقاد األدادقة حلقاظل  1قاد شذائقة ألطـر عـ اظفالل األحؿر اظعربل اظلقري ع
 ذكص صل دقرؼا.
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 عـ اظلقرؼني 173,000ادلػقضقة اظعؾقا ظشؤون اظالجؽني تلؾؿ عقاد ضرورؼة ظــ 

ذكص. وتشؿؾ اظؾـقد اظػرش 173,000عـذ آذار/عارس، ضدعت ادلػقضقة عقاد اإلشاثة األدادقة ظــ 
ػراش. وضد مت اظؿقزؼع بشؽؾ رئقلل باظؿعاون عع اظفالل األحؿر اظعربل اظلقري. وتفدف واظؾطاغقات واظ

ذكص عـ خالل تقصقر ادلقاد األدادقة ػذا اظعام. وصل اظـؾؽ، وػل بؾدة بني  500,000ادلػقضقة إظك علاسدة 
تغطل أطـر عـ دعشؼ وحؿص ؼقجد بفا حاظقا اظعدؼد عـ اظـازحني داخؾقا، وزست ادلػقضقة علاسدات غؼدؼة 

 ذكص.10,000

عؾققن  1اظؾفـة اظدوظقة ظؾصؾقب األحؿر واظفالل األحؿر اظعربل اظلقري ؼلاسدان سؾك تقصقر ادلقاه ظـــــ 
 ذكص

األوضاع صل أعاطـ اإلؼقاء اجلؿاسقة تشؽؾ حتدؼا، ال دقؿا عـ حقث إعؽاغقة اظقصقل إظك عراصؼ ادلقاه واظصرف 
 125ؾفـة اظدوظقة عؤخرا إسادة تأػقؾ عراصؼ ادلقاه واظصرف اظصقل صل اظصقل ادلـادؾة. وضد ادؿؽؿؾت اظ

عرطزا ظؾـازحني صل حؿص ودعشؼ وحؾب. ضدعت اظؾفـة اظدوظقة أؼضا عقاه اظشرب آلالف األدر ادلؼقؿة 
بادلدارس وشقرػا عـ ادلؾاغل اظعاعة واجملؿؿعات ادلضقػة صل دعشؼ، رؼػ دعشؼ، دؼر اظزور، حؿص وحؾب. وضد 

عـ اظلؽان صل دؼر اظزور ادلقاه اظصاحلة ظؾشرب  15,000عـ اظـازحني صل رؼػ دعشؼ و  65,000حقاظل تؾؼك 
عـ اظفالل األحؿر اظعربل اظلقري بدسؿ عـ اظؾفـة اظدوظقة. وسؾك عدى األذفر اظؿلعة ادلاضقة، داسدت 

ؾققن ذكص صل عقاصظات ع 1اظؾفـة اظدوظقة واظفالل األحؿر اظعربل اظلقري سؾك تقصقر ادلقاه ألطـر عـ 
 دعشؼ، رؼػ دعشؼ وحؿص.

 صـدوق األمم ادلؿقدة ظؾلؽان ؼلؿفدف ادللؿػقدؼـ صل ادلـارؼ ادلؿضررة بشدة

ذكص عـ خالل تدخالت اظصقة اإلجنابقة سؾك عدى األدؾقسني ادلاضقني.  7,000وصؾ اظصـدوق إظك أطـر عـ 
حؾب مت حتقؼؾفؿ إظك خدعات اظصققة اعرأة صل دعشؼ، رؼػ دعشؼ، حؿص، حؿاة و 1,300وؼشؿؾ ػذا 

عـ اظـلاء صل احللؽة وإدظب عفؿقسة عـ علؿؾزعات  3,000اظـاغقؼة. وباإلضاصة إظك ذظؽ، تؾؼت حقاظل 
 اظـظاصة وعقاد أدادقة أخرى.

وباظؿعاون عع ادلػقضقة اظعؾقا ظشؤون اظالجؽني، ووزارة اظصقة واجلؿعقة اظلقرؼة ظؿعزؼز اظصقة واظؿـؿقة، 
عؿطقع عـ اجملؿؿع احملؾل وادلفـقني اظصققني تدرؼؾا سؾك اظدسؿ اظـػلل واالجؿؿاسل واإلدعاصات  150تؾؼك 

عـ األصراد صل اظققم اظقاحد صل عـارؼ  250األوظقة. وبعد اظؿدرؼب، عـ ادلـؿظر أن ؼكدم طؾ عؿطقع غقق 
 دعشؼ ورؼػ دعشؼ اظؿل تأثرت بشدة عـ جراء اظصراع.

 عـ اظعؿال ادلفاجرؼـ  2,000اسد أطـر عـ ادلـظؿة اظدوظقة ظؾففرة تل

ػـاك سدد طؾقر عـ اظعؿال ادلفاجرؼـ ورساؼا اظؾؾدان اظـاظـة عا زاظقا ساظؼني صل دقرؼا ودط اظعـػ اظدائر صل 
ساعؾ عفاجر وسائالتفؿ ذوي االحؿقاجات  2,000اظؾالد. وحؿك اآلن، داسدت ادلـظؿة اظدوظقة ظؾففرة أطـر عـ 

رؾؾا دللاسدة ادلفاجرؼـ اظذؼـ تؼطعت بفؿ اظلؾؾ.  5500ة إظك بؾداغفؿ. وضد ورد تؼرؼؾا سؾك اظعقدة اظعاجؾ
وشاظؾقة ادلفاجرؼـ ػؿ عـ اظعاعؾني صل ادلـازل واإلغاث عـ شقر ادلؿزوجات. طؿا تقصر ادلـظؿة اظدوظقة ظؾففرة 

 ادلقاد اظضرورؼة ظؾـازحني اظلقرؼني صل عقاصظات دعشؼ، اظلقؼداء وحؿص.

ة االحؿقاجات ادلؿزاؼدة ظؾؿفاجرؼـ ادلعرضني ظؾؿضرر، أرؾؼت ادلـظؿة اظدوظقة ظؾففرة غداءا عـؼقا ودلقاجف
 عؾققن دوالر أعرؼؽل.  20,7ؼلعك ظؾقصقل سؾك عؾؾغ متقؼؾل ؼؾؾغ 

 اظؿقدؼات اظؿل تقاجف تؼدمي ادللاسدة ال تزال ضائؿة

 اإلغلاغقة اغعدام األعـ واظؾقروضرارقة وغؼص اظؿؿقؼؾ وراء إساضة اجلفقد

تقاصؾ وطاالت األمم ادلؿقدة وادلـظؿات شقر احلؽقعقة اظدوظقة تؼدمي ادللاسدات صل بقؽة تشغقؾقة صعؾة. 
 26وؼعقؼ اغعدام األعـ واظعـػ وحقاجز اظطرق وإشالق اظطرق احلرطة صل بعض عـارؼ اظؾالد. صل 

غت صل ررؼؼفا عـ اظرضة إلظك حؾب أؼؾقل/دؾؿؿؾر، تعرضت سربة عدرسة تابعة ظؾرغاعج األشذؼة اظعادلل طا
 ظعقار غاري . وظؿ تؽـ ػـاك اصابات.

وال تزال اظؾقروضرارقة سؼؾة أعام تؼدمي ادللاسدة اظػعاظة. وضد مت إظغاء بعـات تؼققؿقة طان عـ اخملطط اظؼقام 
دؼدة اظؿل بفا  حملاصظات اظرضة واحللؽة بلؾب سدم وجقد تراخقص صل اظقضت ادلـادب. وتلؾؾت اإلجراءات اجل
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أدخؾت عؤخرا صقؿا ؼؿعؾؼ بإؼصال ادلقاد األدادقة صل تؾارقء اظؿقزؼع. وال ؼزال اظؿأخر صل إدؿكراج اظؿأذقرات 
 ؼؤثر سؾك اظعؿؾقات بني اظشرطاء صل اجملال اإلغلاغل.

وؼؾؼك سدم وجقد اظؿؿقؼؾ ادلـادب سائؼا رئقلقا أعام درسة وطػاءة تؼدمي ادللاسدة اإلغلاغقة. وتلعك 
 348خلطة ادلـؼقة ظالدؿفابة ظؾؿلاسدات اإلغلاغقة اخلاصة بلقرؼا  ظؾقصقل سؾك عؾؾغ متقؼؾل ضدره ا

صل ادلائة عـ اظؿؿقؼؾ ادلطؾقب.  وطان اظصـدوق ادلرطزي ظالدؿفابة  38عؾققن دوالر. حؿك اآلن، ظؿ ؼرد دقى 
 دلائة عـ األعقال اظقاردة. صل ا 20ظؾطقارىء اظؿابع دلؽؿب تـلقؼ اظشؤون اإلغلاغقة ضد خصص أطـر عـ 

 ادؿؿرار تدصؼ اظالجؽني بأسداد طؾقرة

 الجئ دقري جدؼد صل أؼؾقل/دؾؿؿؾر 75,000أطـر عـ 

تشعر اظدول اجملاورة باحلفؿ ادلؿزاؼد ظألزعة صل دقرؼا  حقث أن إجؿاظل سدد  اظالجؽني وصؾ إظك أطـر عـ 
ذفر آب/أشلطس. وعـذ بداؼة ذفر ذكص عـ دقرؼا خالل  100,000ذكص. وصر أطـر عـ  300,000

 3,000 – 2,000عقارـ دقري. صل ادلؿقدط ؼصؾ عا بني  75,000أؼؾقل/دؾؿؿؾر حؿك اظققم، صر أطـر عـ 
 صل ادلائة عـ اظالجؽني ػؿ عـ اظـلاء واألرػال. 75ذكص ؼقعقا صل اظدول اجملاورة. وحقاظل 

 
 تؾؼقا علاسدةاظالجؽقن ادللفؾقن و/أو اظذؼـ  اظدوظة
 33,704 اظعراق
 101,881 *األردن
 80,482 ظؾـان
 87,774 ترطقا

 303,841 اجملؿقع
 

 إظك تؼدؼرات  اظالجؽني ػذه رضامأ. تلؿـد 2012دؾؿؿؾر/أؼؾقل  27، ظشؤون اظالجؽني اظعؾقا ادلصدر: ادلػقضقة
 الجلء دقري صل اظؾالد اآلن. 200,000وصؼا ظؾقؽقعة األردغقة، ػـاك عا ؼزؼد سؾك . وباظؿاظل صؼد تكؿؾػ

 
 ظعامبقؾقل غفاؼة ا 710,000ضد ؼصؾ سدد اظالجؽني اظلقرؼني إظك 

 
بقؾقل  710,000وصؼا ظؾؿػقضقة اظعؾقا ظشؤون اظالجؽني،  عـ ادلؿؽـ أن ؼصؾ سدد اظالجؽني اظلقرؼني إظك 

. وػذا اظرضؿ ؼقازي أربعة أضعاف اظرضؿ اظذي جرى اظؿـؾؤ بف صل حزؼران/ؼقغقق. وؼػر اظلقرؼقن 2012غفاؼة سام 
حؿص وحؿاة وحؾب وإدظب. بعض عـفؿ ؼصؾ عـ عـارؼ اظعـػ صل جؿقع أغقاء اظؾالد، مبا صل ذظؽ درسا و

وظقس صل جعؾؿفؿ دقى ادلالبس اظؿل سؾك زفقرػؿ صؼط بعد رحؾة عقػقصة باخملارر. وؼأتل اآلن اآلخرون 
اظذؼـ صروا إظك اظدول اجملاورة عـذ سدة أذفر ظؾؿلفقؾ غظرا إلدؿـزاف عقاردػؿ واظصعقبة ادلؿزاؼدة صل 

 تغطقة غػؼاتفؿ.
 

2012اظعدد ادلؿقضع ظؾلؽان اظالجؽني بقؾقل غفاؼة سام   

 ادلؿقضع ظالجؽنيظعدد ا احلاظل ظالجؽنيظعدد ا ظدوظةا
 60,000 33,704 اظعراق
 250,000 101,881 األردن
 120,000 80,482 ظؾـان
 280,000 87,774 ترطقا

 710,000 303,841 اجملؿقع
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 جكء دقري علفؾني صل اظعراقال 34,000عا ؼؼرب عـ 
 

أؼؾقل/دؾؿؿؾر. وؼؿؿ تقجقف اظؼادعني اجلدد  18أسادت احلؽقعة اظعراضقة صؿح ادلعؾر احلدودي سـد اظؼائؿ صل ؼقم 
صل ادلائة  10الجئ، أو غقق  3,000إظك اخملقؿ اظذي جرى أضاعؿف باظؼرب عـ ادلعؾر. ؼلؿضقػ اخملقؿ حاظقا غقق 

غػت عدؼرؼة اإلضاعة سؿؾقة عـح تصارؼح اإلضاعة جلؿقع اظالجؽني اظلقرؼني صل عـ اظلؽان اظالجؽني. ادؿأ
 الجكء دقري عـؾ ػذه اظؿصارؼح. 4,000إضؾقؿ طرددؿان. وحؿك اآلن تؾؼك حقاظل 

 
وتؼدم ادلػقضقة اظعؾقا ظشؤون اظالجؽني علؿؾزعات اظلالعة اظصققة سؾك اظالجؽني اظذؼـ وصؾقا حدؼـا صل 
حني ؼقاصؾ برغاعج األشذؼة اظعادلل تقزؼع علاسدات شذائقة صل عكقؿ دوعقز. أعا صل عكقؿ اظؼائؿ، صإن ادلقاه 

قام صل ػذا اخملقؿ ظؿؽقن مبـابة صصقل وعراصؼ اظصرف اظصقل ضقد اإلغشاء مبعرصة اظققغقلقػ. وضد مت وضع خ
 رػال. 750درادقة. وظدى ادلدردة ضدرة حاظقة ظؿلفقؾ عا ؼصؾ إظك 

 
 37,000ػـاك تدصؼ علؿؿر عـ اظالجؽني اظعراضقني ؼقاصؾقن اظعقدة عـ دقرؼا اظك اظعراق. وطان أطـر عـ 

ععظؿ اظعائدؼـ اظعراضقني إظك  أؼؾقل/دؾؿؿؾر. وؼذػب 23سراضل ضد ساد صل اظػؿرة عـ حزؼران/ؼقغقق إظك 
 عقاصظات بغداد واألغؾار وغقـقى.

 
 األردن ؼلؿضقػ أطؾر عفؿؿع ظالجؽني اظلقرؼني صل ادلـطؼة

 
ذكص، مما ؼعؿؾر اظعدد األطؾر ظالجؽني اظلقرؼني  100,000بؾغ سدد اظالجؽني ادللفؾني صل األردن اآلن أطـر عـ 

حؿص ودعشؼ. ال ؼزال اظقضع األعـل سؾك رقل احلدود ػش صل ادلـطؼة. ؼصؾ ععظؿ اظالجؽني عـ درسا و
 وؼؾؾغ اظالجؽقن سـ ادؿفداصفؿ  أثـاء دعقفؿ ظعؾقر احلدود إظك األردن.

 
دـة تؼرؼؾا وثؾث اظالجؽني ادللفؾني  18واجلدؼر باظذطر ان أطـر عـ غصػ اظالجؽني ادللفؾني ػؿ حتت دـ 

عقؾفا غلاء. وؼؿقجف سدد عؿزاؼد عـ اظلقرؼني إظك ادلػقضقة ػؿ عـ اظـلاء عـ شقر اظؿزوجات أو األدر اظؿل ت
صل سؿان ظؾؿلفقؾ، مما ضد ؼعؽس تـاضص ادلقارد ادلاظقة أو احلاجة ظؾقصقل سؾك ذفادات رؾب اظؾفقء 

 ظؿلفقؾ أبـائفؿ صل ادلدارس اظعاعة باألردن.
 

صصؾ اظشؿاء. ؼؼدم برغاعج وتظؾ األوضاع صل عكقؿ اظزسؿري صعؾة، وعـ ادلرجح أن تزداد دقءا عع حؾقل 
عرطزا  87الجئ صل اخملقؿ. وضد مت إغشاء عا عفؿقسف  30,000األشذؼة اظعادلل وجؾات داخـة عرتني ؼقعقا إظك 

ظؾؿقاه واظصرف اظصقل واظعؿؾ جاري سؾك وجف اظلرسة إلدؿؽؿال ادلطابخ اجلؿاسقة. ودؿذػب عفؿقسة 
صل اخملقؿ. و صل اجملؿؿعات ادلضقػة األردغقة، ؼقزع برغاعج  إظك ادلدارس 2,200أوظقة عـ األرػال ؼؾؾغ سددػؿ 

األشذؼة اظعادلل أؼضا حصص شذائقة جاصة عرتني صل اظشفر ظدسؿ اظلقرؼني ادلؿضررؼـ. مت تقدقع غطاق ػذه 
 ذكص صل ذفر أؼؾقل/دؾؿؿؾر. 35,000علؿػقد صل آب/أشلطس إظك 19,000ادلداخؾة عـ 

 
 ـانالجئ دقري صل ظؾ 80,000أطـر عـ 

 
ذكص عـذ آب/أشلطس. وؼشقر اظلقرؼقن اظذؼـ وصؾقا إظك  23,000ارتػع سدد اظالجؽني صل ظؾـان بـقق 

ظؾـان إظك اظؿقدؼات سؾك اجلاغب اظلقري عـ احلدود عـ حقث األعـ، ورؾب اظرذاوى وسدم ضدرة اظـلاء 
ب وحؿاة ودعشؼ. واألرػال سؾك سؾقر عا ظؿ ؼراصؼفؿ اظذطقر. وؼأتل ععظؿ اظالجؽني عـ حؿص وإدظ

صل ادلائة عع سائالت عضقػة. وؼلؿؼر  40وؼلؿأجر أطـر عـ غصػ اظالجؽني ادللاطـ، صل حني ؼؼقؿ حقاظل 
اظعدؼد عـ اظالجؽني صل ادلـارؼ احلدودؼة اظؿل ال تزال احلاظة األعـقة صقفا عضطربة. وخالل األدابقع ادلاضقة، 

 .وضعت شارات سؾر احلدود صل سردال، وادي اظؾؼاع 
 

باظؿـلقؼ عع ادلػقضقة اظعؾقا ظشؤون اظالجؽني، ضام اظشرطاء صل اجملال اإلغلاغل مبا صل ذظؽ اجملؾس اظدمنارطل 
ظالجؽني واظققغقلقػ وعـظؿة ورظد صقفـ، وطارؼؿاس، وبرغاعج األشذؼة اظعادلل بؿقزؼع ضلائؿ األشذؼة، 

ذكص صل ذفر  40,000ر عـ وعلؿؾزعات اظطعام، واظلالعة اظصققة وعلؿؾزعات اظطػؾ إظك أطـ
رػؾ صل دـ اظدرادة بني اظالجؽني اظلقرؼني، اظؿقؼ حقاظل   15,000أؼؾقل/دؾؿؿؾر. وعـ بني عا ؼؼدر بــــ 

 راظب الجكء صل ادلدارس اظؾؾـاغقة. وتلؿؿر اجلفقد ظؿشفقع اآلباء اظالجؽني سؾك تلفقؾ أرػاظفؿ. 3,000
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 الجئ 130,000ترطقا تقدع عراصؼ اخملقؿ إلدؿقعاب 
 

ذكص(. وؼفري  90,000تلؿضقػ ترطقا ثاغل أطؾر عفؿؿع ظالجؽني اظلقرؼني صل ادلـطؼة )عا ؼؼرب عـ 
ضؾقل اظالجؽني إظك ترطقا سؾك عفؿقسات وؼؿؿ غؼؾفؿ إظك اخملقؿات. وؼؾؾغ اظعدد اإلجؿاظل ظؾؿكقؿات اظعاعؾة 

طؾ اخملقؿات، دقؽقن ظؿرطقا اظؼدرة  ، عع وجقد أربعة عكقؿات إضاصقة ضقد اإلسداد. وظدى ادؿؽؿال12اآلن 
الجئ دقري. وؼـؿظر اآلالف عـ اظلقرؼني حاظقا دخقل ترطقا. وؼظؾ  130,000سؾك ادؿضاصة عا ؼصؾ إظك 

 ػؤالء اظالجؽني صل ادلـارؼ احلدودؼة وؼؿؿ تقصقر ادلاء واظغذاء واألدوؼة ظفؿ.

 اظـغرات اظؿؿقؼؾقة تعقؼ االدؿفابة اإلغلاغقة
 
 عؾققن دوالر أعرؼؽل دللاسدة اظالجؽني 488دة واظشرطاء ؼطؾؼقن غداءا ضدره األمم ادلؿق 
 

عؾققن دوالر أعرؼؽل ظؿؾؾقة االحؿقاجات  488أرؾؼت األمم ادلؿقدة واظشرطاء اإلغلاغققن غداءا عــؼقا مبؾؾغ 
ؼؿقضع اظـداء أن ؼزؼد . و2012اإلغلاغقة ادلؿزاؼدة بني اظالجؽني اظلقرؼني. ػذا ػق اظؿـؼقح اظـاغل ظؾكطة صل سام 

ذكص بقؾقل غفاؼة اظعام. وعع اضؿراب صصؾ اظشؿاء، ػـاك حاجة إظك بـقد  710,000سدد اظالجؽني إظك 
ععقـة عـؾ خقام اظشؿاء، واظؼقاصؾ واظؾطاغقات وادلالبس. وؼشؿؾ اظؿـؼقح  عا ؼكص اصؿؿاح عكقؿات إضاصقة 

 صل ادلائة. 29حؿك اآلن، جرى متقؼؾ اظـداء بـلؾة ظالجؽني وتقصقر اظدسؿ ظؾؿفؿؿعات احملؾقة ادلضقػة. و
 

 خطة االدؿفابة اإلغلاغقة ظلقرؼا ال تزال تعاغل غؼص اظؿؿقؼؾ
 

عؾققن دوالر أعرؼؽل بفدف  348تلعك وطاالت األمم ادلؿقدة واظشرطاء صل اجملال اإلغلاغل إظك تؾؼل متقؼؾ ؼؾؾغ 
ضطاسات صل عكؿؾػ احملاصظات. وتشؿؾ األوظقؼات اظرئقلقة صل إرار اخلطة  10عشروسا صل  57إضاعة 

ؿؿعقة واظؿعؾقؿ وادلأوى. ودقف اظصقة واظغذاء ودؾؾ اظعقش، وإسادة تأػقؾ اظؾـقة اظؿقؿقة، واخلدعات اجمل
 صل ادلائة صؼط. 38ترطز جفقد ادللاسدة سؾك ادلـارؼ ادلؿضررة عـ أسؿال اظعـػ اجلارؼة. اظـداء ممقل بـلؾة 

 
 عؾققن دوالر علؿـػد باظؽاعؾ ضؾؾ غفاؼة أؼؾقل/دؾؿؿؾر 7.1صـدوق اإلشاثة صل حاالت اظطقارئ ذو 

 
عؾققن دوالر أعرؼؽل سؾك ذؽؾ علاػؿات  7,1اخملصص ظلقرؼا  تؾؼك صـدوق اإلشاثة صل حاالت اظطقارئ

عشروسا دللاسدة أطـر عـ  21عؾققن دوالر أعرؼؽل عـ أجؾ  5.9وتعفدات. عـ ػذه األعقال، مت تكصقص 
عـ ادلقارـني اظلقرؼني اظذؼـ صروا إظك اظؾؾدان اجملاورة. وضد مت  40,000ذكص صل دقرؼا، وطذظؽ  800,000

وق اإلشاثة صل حاالت اظطقارىء  ظؾؿـظؿات شقر احلؽقعقة اظدوظقة ووطاالت األمم ادلؿقدة تكصقص أعقال صـد
واظفالل األحؿر اظعربل اظلقري. وعا ظؿ ؼؿؿ تؾؼل أعقال جدؼدة، دقؿؿ إغػاق ادلؾؾغ ادلؿؾؼل عـ اظصـدوق 

 بقؾقل غفاؼة اظشفر.
 

 اغقة صل غققؼقركعؾققن دوالر أعرؼؽل أثـاء إجؿؿاع اجلفات ادل 42اظؿعفد مبؾؾغ 
 

سؼد اجؿؿاع ظؾؿاغقني ذارطت صل ادؿضاصؿف ادلدؼرؼة اظعاعة األوروبقة ظؾشؤون اإلغلاغقة واحلؿاؼة ادلدغقة 
أؼؾقل/دؾؿؿؾر. ذارك صل اإلجؿؿاع بؾدان عـ ادلـطؼة، واجلفات ادلاغقة  26وادلؿؾؽة األردغقة صل غققؼقرك صل 

ظصاظح غداءات ادللاسدة األضؾقؿقة ادلعـقة باألزعة صل دقرؼا، عالؼني دوالر أعرؼؽل  5اظؿل داػؿت بأطـر عـ 
وأسضاء عفؾس األعـ اخلؿلة دائؿق اظعضقؼة، وطذظؽ ضطر واظؽقؼت واإلعارات اظعربقة ادلؿقدة. ومت إرالع 
ادلشارطني سؾك اظقضع اإلغلاغل عـ ضؾؾ عؽؿب تـلقؼ اظشؤون اإلغلاغقة وبرغاعج األشذؼة اظعادلل 

ا ظشؤون اظالجؽني  واظؾفـة اظدوظقة ظؾصؾقب األحؿر. وصل اإلجؿؿاع، مت اظؿعفد مبؾاظغ متقؼؾقة وادلػقضقة اظعؾق
عؾققن دوالر  30عؾققن دوالر أعرؼؽل عـ ضؾؾ ثالث دول أسضاء . وجاء تعفد آخر بؼقؿة  12جدؼدة بؼقؿة 
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 دلزؼد عـ اظعؾقعات، رجاء االتصال:
 
 

 

 

 عؽؿب تـلقؼ اظشؤون اإلغلاغقة صل غققؼقرك
 ( 1)+ 917 367 5089، ػاتػ buffler@un.orgاظلقد/ أورظني باصؾر، علؤول اظشؤون اإلغلاغقة، 

 عؽؿب جـقػ
 (41)+ 79 945 4327، ػاتػ rockenfeller@un.orgاظلقدة/ ؼادؿني روطـػقؾؾر، علؤوظة اظشؤون اإلغلاغقة، 

 www.unocha.org | www.reliefweb.intغشرات أخؾار عؽؿب تـلقؼ اظشؤون اإلغلاغقة عؿاحة سؾك عقضع 


