
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

 

 األزمة في سوريا تدخل عامها الثالث مع  تزايد حتمل املدنيني العبء األكبر 
 

 األماكن اآلمنة للمدنيني تكاد تختفي
 

شخص  ٧٠٬٠٠٠الذي أسفر حتى اآلن عن مقتل يتزامن صدور هذا التقرير مع مرور عامني على بداية الصراع 
مليون نازح داخلي وأكثر من  ٢واحتياج أربعة ماليني شخص إلى املساعدات اإلنسانية داخل البالد، مبا في ذلك 

مليون الجىء. وخالل األسبوعني املاضيني، استمر القتال في أجزاء مختلفة من سوريا، مبا في ذلك في مدينة 
ودرعا، وحمص، وإدلب، وريف دمشق، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة . وتستمر موجات  حلب، والرقة، ودمشق،

 .النزوح الداخلي (النازحني) وهؤالء الذين يسعون للجوء إلى دول مجاورة في الزيادة
 

ووفقا للجنة األمم املتحدة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق في اجلمهورية العربية السورية ، وصل العنف 
سوريا إلى مستويات جديدة من الدمار مبا في ذلك القصف العشوائي والواسع النطاق واملنتظم للمدن في 

والقتل اجلماعي واطالق النار املتعمد على أهداف مدنية وهي مظاهر من العنف أصبحت متثل احلياة اليومية 
جلس األمم املتحدة حلقوق إلى م ٢٠١٣مارس/آذار  ١١بتاريخ  (A/HRC/22/CRP.1) للمدنيني. وفي تقريرها

اإلنسان، وصفت اللجنة ما يحدث من تآكل كبير للمساحات املدنية نتيجة للنزوح اجلماعي الذي تفاقم 
بسبب تناقص األماكن التي ميكن للمدنيني اللجوء إليها.  كما تشير اللجنة إلى تواصل الصراع من قبل 

مة على حد سواء  مع التزام غير كافي بحماية القوات احلكومية واجلماعات املسلحة املناهضة للحكو
 .السكان املدنيني

 
مارس/آذار، أصدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر بيانا أكدت فيه أن اإلحتياجات اإلنسانية في  ١٥وفي 

سوريا أصبحت اآلن أكثر من أي وقت مضى . واليزال املدنيون يتحملون وطأة الصراع املسلح ويكافحون يوميا 
للتغلب على املشقات التي تواجههم وللبقاءعلى قيد احلياة.  وهم يتحملون القتال العنيف واستمرار تدهور 
األوضاع املعيشية، مع عدم وجود نهاية في األفق ملعاناتهم. وقد ذكرت اللجنة الدولية أنه من األمور املؤسفة  

لتي أصبحت من األحداث اليومية، كما شددت تعود الناس على وقوع  أعدادا كبيرة من الضحايا املدنيني وا
على ضرورة توقف االنتهاكات املستمرة للقانون الدولي اإلنساني واملبادئ اإلنسانية األساسية من جانب 

 .جميع األطراف
 

 للصراعأى فئة أخرى الضحايا األبرياء  هم قبل األطفال
 

ويحذر  من األطفال.  -والذين وصل عددهم إلى أربعة  مليون  -اجلدير بالذكر أن نصف عدد احملتاجني في سوريا 
 .فقط القتال ال يعرفون إال أو الذين شاهدوا األطفال من جيل ضائع اليونيسف من

 
سيف ذي تشيلدرن قامت منظمة  مارس/آذار، ١٣فى مرمى النيران" الصادر في  الطفولة" وفي تقريرها بعنوان

التي تتم في والوالدة  مبا في ذلك عمليات الوضع النزاع، ثمن األطفالكيف يدفع  (انقاذ الطفولة) بتوثيق
من تهديدات  حلمايتهم وذلك في محاولة سن مبكرة في وزواج الفتيات  ممرضات ماهرات، دون ظروف بائسة

األمراض التي ميكن الوقاية من  واملعاناة ذيةسوء التغاألطفال الذين يواجهون اجلنسي، و للعنف ملموسة
 جامعة التي قامت بها البحوثواستنادا إلى  .املتفجرة األسلحة بواسطة للقتل والتشويهمنها وتعرضهم 

تظهر  أن العديد من األطفال أيضا، يكشف التقرير تركيا السوريني في الالجئني حول أطفال بهجيشهر
 ثلث ما يقرب من؛ ويذكر مع جتاربهم التأقلم وهم يكافحون من أجل العاطفياالضطرابات  عليهم عالمات

 النشرة اإلنسانية

 ٢٠١٣مارس/آذار  ١٨-٥،   العدد الواحد والعشرون 

 في هذا العدد 
 

 تضرر املدنيني على نحو متزايد  -١ صفحة
 االستجابةحملة عامة عن   - ٣ صفحة
 أعداد الالجئني تتجاوز املليون  - ٥ صفحة

 نقص التمويل يؤثر على االستجابة -٦صفحة 

 اليونيسيف/حلبي:  الصورة

ة رئيسي ل ا وين  لعنا  ا

األمم املتحدة والشركاء  •

يقدمون املساعدات على 

 .الرغم من التحديات األمنية

مليون سوري يلتمسون  ١نحو  •

املالذ في البلدان ااورة 

 .وشمال أفريقيا

تعرض نصف عدد الالجئني  •

الفلسطينيني في سوريا 

  احملتمل للنزوح

متويل نداءات األمم املتحدة يظل  •

حيويا بالنسبة لتعزيز 

 االستجابة.

 أرقام

مليون  ٢٢السكان إجمالي تعداد  -
 نسمة 

 
  ١٤احملافظات  -
 مليون ٤عدد املتضررين  -

 مليون ٢عدد النازحني داخلياً 
 
 البالد ااورةعدد الالجئني في -

 ١٫١٤٥٫٤٢٣   اوشمال أفريقي
 

  التمويل (بالدوالر األمريكي)
 
مليون  ٥١٩طلبت األمم املتحدة  •

دوالر لتنفيذ أنشطة داخل 

 سوريا 

 %٢١ومت متويلها بنسبة  •

 
دوالر في  مليار ١مطلوب مبلغ  •

إطار خطة االستجابة 
اإلقليمية ألزمة الالجئني 

 –(يناير/كانون الثاني 
 )٢٠١٣يونيو/حزيران 

% (وفقا ١٩ومت متويلها بنسبة  •
ملا ورد بالنشرة التمويلية 

 )٢٠١٣فبراير/شباط  ١٥بتاريخ 
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حيث لم يتمكن العديد منهم من الذهاب إلى املدرسة ، من التعليم احلرمان األطفالاآلالف من  ويعاني مئات

البالد التي يصل عددها إلى  مدارس خمس وتعرضت فترات طويلة، وصلت إلى عامني في بعض احلاالت. ل
 لعمل. وفيا عن الذهاب إلىالكثير من املعلمني النازحني. وتوقف  إليواء تستخدم أو للدمار أو اخلسائر ٢٢٬٠٠٠

إلى حد  األطفالحضور  معدل % فقط من املعلمني إلى العمل (اليونيسيف). وقد انخفض ٥٥يذهب ، إدلب
 %.٦الى  قد انخفض أن معدل ذهاب األطفال إلى املدارس في حلب أفاد اليونيسيف . وعلى سبيل املثال، كبير

 
 داخليا األوضاع غير مستقرة بالنسبة للنازحني

 
، فإن النازحني داخليا كثيرو التحرك ذهابا األوضاع األمنيةالتغير السريع في  تأثير على فقط وكمثال واحد

شتباكات وقد تسببت ا .مدينة دمشق، والتي تقع شمال إلى عدرا العماليةريف دمشق و من دمشقوايابا 
 أوائل فبراير/شباط "هيلب" في منطقة مشروعات املنظمة غير احلكومية الدولية بالقرب منوقعت  عنيفة

، القرى ااورة نطقة الصناعية" وقادمني من عدرا البلد و"امل إلى عدار العمالية  في وصول وافدين جدد ٢٠١٣
ملدينة  النازحني م من مغادرة معظم. وعلى الرغ٣٠٠٬٠٠٠ إلى أكثر من عدد النازحني داخليا إجماليليصل 

يقيمون بها.  وتعاني األوضاع في املنطقة من عدم  ١٠٠،٠٠٠عدار العمالية مؤخرا، اليزال هناك حوالي 
عدرا في حني ال تزال  العمليات العسكرية وتتواصل، والتوتر الشديد وصعوبة التنبوء مبا هو قادم. االستقرار

 فة للقناصة. املستهدنشطة العمالية تتعرض لأل
 

 يظل تقدمي اخلدمات الصحية متعسرا في حني تنتشر األمراض
 

 % من العاملني في القطاع الصحي من التوجه إلى العمل في مناطق الصراع٧٠عدم متكن نحو 
 

% منها خارج اخلدمة.  ٣٦% من املستشفيات العامة قد دمرت وان ٢٠تفيد منظمة الصحة العاملية أن 
بينما يعرقل النقص في األدوية واإلمدادات الطبية إجراء العمليات اجلراحية. وقد أحلق  واكتظت املستشفيات

القتال الدائر خسائر كبيرة مبصانع األدوية الرئيسية لسوريا وخاصة في حلب وريف دمشق.  كما يؤثر التراجع 
نتيجة لذلك، انخفض اإلنتاج االقتصادي احلالي والعقوبات االقتصادية على إنتاج األدوية والعقاقير الطبية. و

%.  وتفتقرعيادات ومستشفيات كثيرة ألنواع معينة من املضادات احليوية ٩٠احمللي من األدوية بنسبة 
واألنسولني وأدوية العالج من مرض السرطان وكذلك أجهزة فحص الدم، واألمصال والسوائل الوريدية 

 وامدادات التخدير واجلراحة.
 

ويحول انعدام األمن دون توجه العديد من العاملني في القطاع الصحي إلى أعمالهم، وخاصة مع 
% من العاملني في ٧٠االستهداف املتزايد واملنتشر للمرافق الصحية والعاملني في هذا القطاع. ويواجه 

دمشق، صعوبات القطاع الصحي الذين يعيشون في املناطق املتضررة بشدة، مبا في ذلك حلب وحمص وريف 
في الوصول إلى مكان عملهم بسبب املشاكل األمنية مما أدى إلى نقص حاد في عدد املوظفني باملستشفيات 

 واملرافق الصحية األخرى. وقد نتج عن تعسر الوصول (إلى أماكن العمل) والساعات الطويلة إلنقطاع التيار 
 الصحية في املناطق األكثر تضررا في سوريا. الكهربائي ونقص الوقود عواقب وخيمة على تقدمي اخلدمات

 
 استمرار تزايد حاالت التهاب الكبد ( أ)  وداء الليشمانيات 

 
حالة مشتبهة جديدة من حاالت التهاب الكبد (أ) خالل  ٢٠٠وفقا ملنظمة الصحة العاملية، مت اإلبالغ عن 

حالة)، وريف  ٢٢حالة)، وحماة ( ١٣٣الزور (. ومعظم احلاالت في دير ٢٠١٣مارس/آذار  ٢األسبوع الذي سبق يوم 
حالة جديدة من داء الليشمانيات الذي يصيب اجللد، وكانت   ٣٠٢حالة). وكذلك مت اإلبالغ عن  ٢١دمشق (

). وقد شكلت اموعة ١٩)، وريف دمشق (١٠٧حالة)، ودير الزور ( ١٧٢احملافظات األكثر تضررا هي حماة (
املياه واالصحاح فرقة عمل ملراقبة األعداد املتزايدة من حاالت التهاب الكبد  الصحية العاملة لسوريا وقطاع

(أ) والتيفويد وداء الليشمانيات وكذلك بهدف تولى االستجابة اخلاصة مبواجهة هذه األمراض. ومت توفير األدوية 
ا العمل على إعادة باإلضافة إلى الدعم لتعزيز السالمة الصحية ومعاجلة املياه املنزلية. كما يجري حالي

 تأهيل شبكات املياه.

 
 

زيادة مستمرة في حاالت اإلصابة 
بالتهاب الكبد (أ)، وداء 

 الليشمانيات والتيفود

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SYRIA-CHILDHOOD-UNDER-FIRE-REPORT-2013.PDF
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SYRIA-CHILDHOOD-UNDER-FIRE-REPORT-2013.PDF
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SYRIA-CHILDHOOD-UNDER-FIRE-REPORT-2013.PDF
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  متزايدة يواجهون حتديات في سوريا وغيرهم من الالجئني الفلسطنيون
 

 ايمات الواقعة في مناطق الصراعيغادرون  الالجئون الفلسطينيون
 

، ومن احملتمل أن يكون عدد النازحني من الالجئني في سوريا األونروا مخيماتالوصول إلى  بشدة على النزاع أثر
منطقة  معظمهم فيشخص، و ٥٢٥٬٠٠٠الفلسطنيني قد وصل إلى نصف إجمالي عددهم والذي يبلغ 

وااور للمطار  الصراع الدائر بسبب حلبفى  النيرب مخيممن  وتفر أعداد متزايدة من الالجئني .دمشق
 مكثفا قصفا، حيث تشهد املنطقة في حمص اإلنسانية وتزداد أيضا موجات النزوح واالحتياجات .الدولي

سبينة و اليرموكو وال تزال دمشق .فلسطينيمخيم الاملناطق املتاخمة لل فياشتباكات مسلحة و
مركزا للرعاية الصحية  ٢٣ومن بني  .مغلقة مرافق متعددة لألونروا، وتبقى بشدة تتأثرقبر الست و حلسينيةاو

 مت إغالق تسعة مؤخرا و مت تقليل ساعات العمل بشكل كبير، سوريا في مختلف أنحاءتابع لألونروا  األولية
 .نتيجة للصراع متوقفة عن العمل ١١٨من مدارس األونروا الـ  ٥٥كما أن  سبعة آخرين.ب
 

الالذقية، فضال وحمص و وحماة درعا في ريف األونرواومرافق  إلى مخيمات النازحني معظم الالجئني وانتقل
ال  في سوريا الجئ فلسطيني ٤٠٠،٠٠٠أكثر من هناك  أن ألونرواوتقدر ا .دمشق في ناطق األكثر أماناعن امل
وتستمر  .إلى مساعدات عاجلةهم في حاجة األساسية و احتياجاتهم الغذائية غير قادرين على تلبية يزالوا
 واملوادالكهرباء والغذاء و مياه آمنة للشرب احلصول على مثل -املتواجدة على نطاق واسع   عوباتالص

في مختلف أنحاء  بني الالجئني الفلسطينيني احلرمان في تفاقم  -غير الغذائية  الشتوية وغيرها من املواد
ومنذ بداية  :مناطق أكثر أماناطلب اللجوء في احلدود ل أيضا عبر الالجئون الفلسطينيون. وينتقل البالد

 إلى ٤٬٠٠٠و  وتوجهوا إلى لبنان سوريا من الالجئني الفلسطينيني ٣٢٬٠٠٠ ما مجموعهغادر  ،٢٠١٣مارس/آذار 
 .األردن

 
 في سوريا التي يواجهها الالجئون األخرى التحديات

 
من الالجئني  ٦٧٬٧١٥عدد إضافي بلغ  كان هناك مارس/آذار، ١٣حتى أنه العليا لشؤون الالجئني  تفيد املفوضية

القابلية  والسودان. وإلى جانبوأفغانستان، والصومال،  من العراق في سوريا (وميثلون الغالبية العظمى)
القصف،  التي وردت: ااطر الناجمة عن الرئيسية قضايا احلمايةتشمل املتزايدة للتعرض للمخاطر، 

عدم  وبالتالي القانونية الوثائق، وغياب االختطاف حوادث)، وبالنسبة لالجئني العراقيني ت (خاصةوالتهديدا
مبا في ذلك املشكالت التي يتعرضون لها بنقاط على التحرك بحرية و العثور على سكن القدرة على

سبل معيشة  تدهور أثر، والتسرب املدرسي مبا في ذلك بارزةمكانة  التفتيش. وحتتل قضايا حماية األطفال
 .النفسية واالجتماعية واملشاكل األسرة

 
 الوصول قيود وسط تستمر العمليات اإلنسانية

 
 نتيجة ألعمال عنف العاملني فقدا حياتهما؛ اثنان من تؤثر على العمليات احلوادث األمنية

 
إلى  املساعدات اإلنسانيةوصول  سلبا على عديدة من البالد في أجزاء تؤثر حالة انعدام األمن السائدة

حتمل املواد   املتحدة،  مت تأجيل قافلة مشتركة لوكاالت األمم وخالل الفترة املشمولة بالتقرير .احملتاجني
 من دمشق، البلد درعا تصل إلى أن كان من املقرر،  املواد األساسية غير الغذائيةالطبية وغيرها من الغذائية و

، عندما تسمح احلالة األمنية بذلك قافلةال ومن اطط أن يتم إرسال . املنطقةفي  القتال العنيف بسبب
 وقد تعرض أيضا مستودع .حمص إلى مساعدات درعا بإعادة توجيه وكاالتولكن في هذه األثناء تقوم ال

يكفي طن متري من السلع به وهو ما  ١٬٣٠٠في دمشق، والذي مت تخزين نحو  الرئيسي برنامج األغذية العاملي
السلع  قصارى جهده السترداد للقصف بقذائف الهاون.  وقد بذل البرنامج  لتغذية نصف مليون شخص،

توزيع  على يكون لهذا القصف تأثيره السلبي، ولكن مع ذلك سوف متري طن ٨٠٥حوالي  انقاذمتكن من و
 املساعدات.

 
املنتظمة في مختلف أنحاء سوريا، بينما كما يؤثر استمرار الصراع وحدته أيضا على توفير خدمات األونروا 

تواجه الوكالة طلبا متزايدا على النقدية العاجلة واملواد الغذائية واملساعدات املادية للتعامل مع اإلحتياجات 
وتعاني ايمات املستضيفة لالجئني في حلب ودمشق وحمص من الصعوبة  .املتزايدة لالجئني الفلسطينيني

 .ها بسبب الصراع في املناطق احمليطة بهااملتزايدة للوصول إلي

 
 

برنامج األغذية العاملي يوسع 
نطاق مساعداته الغذائية 

مليون شخصا في  ٢ليصل إلى 
مليون في  ٢٫٥مارس/ آذار و 

 أبريل/نيسان
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 ، قتل مارس/آذار ١٢للخطر. وفي  في تعريض حياة العاملني باإلغاثة وتستمر احلالة األمنية غير املستقرة
 ١٤وفي   .دمشقدرعاية ب على حي هجوم صاروخي في سوريا خالل االحتاد األوروبي وفدب مسؤول سياسات

 خيممب نتيجة ألصابات تعرض لها أثناء وقوع أعمال عنف األونرواب هيئة التدريس، توفى عضو في مارس/آذار
بداية  الذين قتلوا منذ يصل اجمالي عدد موظفي األمم املتحدة، وبذلك بجنوب غرب دمشق، خان الشيح

 الهالل األحمر العربي السوريموظف ب ١٥نحو منذ بداية األزمة  قتل، وفي الوقت نفسه إلى تسعة. األزمة
 

مليون  ٢٫٥ومن املتوقع أن يصل عدد املتلقني إلى  مليون سوري يتلقون مواد غذائية في مارس/آذار؛ ٢نحو 
 بحلول ابريل/نيسان

 
 الصراع نزحوا بسبب املتضررين الذين للسوريني تلبية اإلحتياجات الغذائية العاملييواصل برنامج األغذية 
 مساعداته ويوسع البرنامج األممي نطاق .األزمة السكان املقيمني الذين تضرروا منوكذلك عدد متزايد من 

أن ذلك بهدف ، وخالل الشهر احلالي مليون ٢مليون متلقي مستهدف في فبراير/شباط إلى  ١٫٧٥ الغذائية من
املواد  وأثناء دورة توزيع .ابريل/ نيسان شهريا ابتداء من مليون شخص ٢٫٥يصبح العدد اإلجمالي للمتلقني 

محافظات  % من الرقم اطط) في جميع٩٧(أى   مليون شخص ١٫٧إلى ، مت الوصول لفبراير/شباط الغذائية
 % عن حالة٣ونتج العجز التي بلغت نسبته   املنطقة.اجلهة املسيطرة على ، بصرف النظر عن ١٤سوريا ال 

 .التوزيع أو قدرة اخلدمات اللوجستية أكثر منه عدم وجود انعدام األمن
 

 اخلطوط األمامية عبر توزيع املواد غير الغذائية
 

 ١٠٢٬٧٥٨بندا وصلوا إلى  ٢٨٤٬٨٧٤العليا لشؤون الالجئني  املفوضية، أرسلت مارس/آذار ١٧ – ٥ خالل الفترة
مبا في ذلك املناطق  – الزوردير وحمص و وحماة شخص. واملناطق الرئيسية التي مت إيفاد البنود لها هي الرقة

بندا  ١٬٠٣٩٬٨٥٨، أرسلت املفوضية ٢٠١٣لعام  وبالنسبة لبرنامجها الشامل .التي تسيطر عليها املعارضة
والذي يصل إلى  ملدة ستة أشهر ملستهدفالعدد ا من ثلث أكثر - شخص ٣٨٠٬٠٠٠إلى ما يقدر ب ووصلت و

 .نسمة ١،٠٠٠،٠٠٠
 

 افظتى ديربإيصال املواد غير الغذائية حمل األسبوعني املاضيني خالل الس الدامنركي لالجئني وقامت قوافل
 قطعة من ١٥٬٠٠٠مارس/آذار قام الس، يرافقه الهالل األحمر العربي السوري، بنقل  ٨وفي  .درعا و الزور

برنامج من  طردا غذائيا  500 القافلة كما حملت .الزور مرتبة لدير ٥٬٠٠٠و بطانية ٥٬٠٠٠و ؛ املالبس الشتوية
 الشتوية قطعة من املالبس ٧٬٥٠٠ بطانية و ٥٬٩٠٠مت نقل  األسبوع،نفس  وفي وقت سابق من .األغذية العاملي

 لتدفق االستجابة السريعة وكجزء من .اوانل الشتوية من املالبسقطعة  ٧٬٥٠٠و، درعاحافظة إلى إسراء مب
 ٩٬٤٠٠مستلزمات السالمة الصحية (طقم من من  ١٠٬٧٠٢، سلمت احلركة الدولية ضد اجلوع نحو النازحني

الفترة  وخالل .مارس/آذار ١٥- ٦ما بني  الزور دير إلى غير قابلة لإلستهالك) ١٬٣٠٢منها قابلة اإلستهالك و
 حمص في محافظات بندا من لوازم فصل الشتاء ١٢٬٧٠٠منظمة برمييير ارجونس  وزعت، املشمولة بالتقرير

 .شخص ٦٣٬٥٠٠عدد املتلقني طرطوس، حيث بلغ وحماة و
 

بطانيات، (ال املواد الصحية مكعبا من مترا ١٢٥خدمات النقل املشتركة موعة العمل اللوجستية  ونقلت
 ويكفي  .ومنظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، للسكانباسم صندوق األمم املتحدة  حلب واحلفاضات) إلى

، التعافي املبكربنود  مكعب من متر  248 املشتركة منشآت التخزينوتلقت  .خصش ٢٥٬٠٠٠نحو هذا 
 الطبخمستلزمات السالمة الصحية ومواقد وحفاضات و (بطانيات املياه واإلصحاحووالصحة، والتعليم، 

وصندوق األمم  املنظمة الدولية للهجرة باسم في دمشق  JAD املشترك مبستودعللتخزين ) ومعدات ترفيهية
 .واليونيسيف املتحدة للسكان

 
 طفل من النوادي املدرسية ٨٠٬٠٠٠استفادة ما يقرب من 

 
يواصل اليونيسف دعم النوادي املدرسية عن طريق توفير دروس تقوية لألطفال بجانب مجموعة مختارة من 

% من العدد ٥٠مدرسة (وبذلك قام بتغطية  ٢٥٠الترفيهية في املدارس العامة. وقد غطى األنشطة 
% من الهدف). باإلضافة إلى ذلك، يقوم الس الدامنركي  ٤٦٫٦طفل ( ٧٠٬٠٠٠املستهدف) ووصل إلى أكثر من 
طفل  ٨٣٬٧٠٠طفل. وقد تلقى نحو  ٩٬٠٠٠نادي مدرسي يستفيد منهم  ١٥لالجئني وبرمييير أورجونس بدعم 

 أيضا اللوازم املدرسية األساسية.
 

مدرسة في مختلف أنحاء البالد. وقد مت إيقاف  ٧٠وأنتهى اليونيسف من أعمال إعادة تأهيل خفيفية لـ 
مدرسة إضافية في ريف دمشق ودرعا مؤقتا بسبب الوضع األمني. كما استكملت  ٢١أعمال إعادة تأهيل 

ادة تأهيل مدرسة واحدة كجزء من مشروع إعادة تأهيل املدارس الذي احلركة الدولية ضد اجلوع أعمال إع

برنامج األغذية العاملي يوسع 
نطاق مساعداته الغذائية 

مليون شخصا في  ٢ليصل إلى 
مليون خالل  ٢٫٥مارس/ آذار و 

 الشهر القادم
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اليونيسف  يواصل، على ذلكيهدف إلى إعادة تأهيل ما مجموعه خمس مدارس في احلسكة. وعالوة 
 .حمص وريف دمشقودمشق و في حلب طفل ٣٢٬٠٠٠ ألكثر من الدعم النفسي واالجتماعي توفير وشركاؤه

 
 في مختلف أنحاء البالد الصحية املتنقلةاخلدمات نطاق  توسيع

 
محافظة، وتوفير  ١٢فريقا صحيا متنقال في  ٢٨يقوم اليونيسيف، بالتعاون مع الشركاء احملليني، بتشغيل  

. وخالل األسبوع األول من شهر ٢٠١٣من األطفال النازحني داخليا منذ بداية عام  ١٧٬٧٤٤الرعاية الطبية لـ 
 ١٠فتى.  وفي  ١٬٨٨٥فتاة و ١٬٩٨٠من األطفال:  ٣٬٨٦٥الصحية من الوصول  إلى  مارس/آذار، متكنت الفرق

 ١٣فريقا إضافيا، وبذلك يصبح العدد اإلجمالي للفرق التي تعمل حاليا في  ٢٢مارس/آذار، مت تشكيل 
 من األطفال النازحني.  ٢٨٠٬٠٠٠فريقا، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية لـ  ٥٠محافظة 

 
وق األمم املتحدة للسكان بتوسيع خدماته املتنقلة أيضا عبر شركائه من املنظمات غير كما قام صند

فريقا وخمس عيادات متنقلة في  ١٦، بهدف توفير الدعم لـ SFPA، و SAHPADاحلكومية السورية، و
% من السكان  ٦٠محافظات حلب، والرقة، ودمشق، وحمص، وإدلب، وريف دمشق والتي تشكل أكثر من 

 امرأة.  ١٬٨٠٠ني، مما نتج عنه  تقدمي الرعاية الصحية اإلجنابية لـ النازح
 

ونظرا للنقص احلاد في األدوية واملستلزمات الطبية للحاالت الطارئة في سوريا، وضعت منظمة الصحة 
العاملية والعاملون في اال الصحي السوري قائمة باألدوية األساسية كأداة فعالة لتحديد اإلحتياجات 

 ٤٦٧شهرا املقبلة. ويقدر إجمالي املبلغ الالزم لشراء األدوية حلاالت الطوارئ لسنة واحدة بـ  ١٢رة الـ لفت
مارس/آذار، مت إرسال اإلمدادات الطبية احلرجة من صندوق األمم  ٥مليون دوالر أمريكي. وعالوة على ذلك، في 

شخص في  ٢٠٬٠٠٠حة لتلبية إحتياجات املتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ووزارة الص
 حلب يعانون من نقص في اإلمدادات الطبية احلرجة.

 
 املساعدات من األونروا يتلقون الالجئون الفلسطينيون

 
في  شخص ١٤٬٠٠٠ملا ال يقل عن  الطرود الغذائيةمن  ٣٬٥٠٠لتوزيع حوالي  الشركاء احملليني مع تعمل األونروا

وكان يصعب الوصول إليه  والقصف بشكل منتظم االشتباكات املسلحة يواجهالذي ال زال  مخيم اليرموك
 .الوكاالت اإلنسانية من قبل في السابق

 
 ١٣،٠٠٠أكثر من ، وصلت إلى وفي الشهر املاضي .للمحتاجني النقديةاملساعدات  توفير األونروا كما تواصل
 لالجئني الفلسطينيني اإلجماليوبذلك وصل العدد  حلب؛ شخص في ١٦٬٥٠٠ وأكثر من دمشق شخص في
 شخص.  ٤٤٬٠٠٠إلى  ٢٠١٣/شباط وفبراير  ٢٠١٢سبتمبر/أيلول  بني املساعدات النقديةالذين تلقوا 

 
 ٢٠١٣التوقعات بالنسبة لنهاية يونيو/حزيران  تتجاوز أعداد الالجئني

 
 مارس/آذارفي  استمرت الزيادة، وفي فبراير/شباط تسارع نزوح الالجئني

 
 لسوريا ااورة في البلدان ساعدتهمم يجريالذين  أو كالجئنياملسجلني  إما السوريني اآلن عدد الالجئنيبلغ 

 وفقا ٢٠١٣يونيو/حزيران نهاية بالنسبة ل التوقعات، وهو ما يتجاوز مليون نسمة ١٫١أكثر من  أفريقيا وشمال
مقارنة ببدايات العام احلالي حينما  كبير العدد بشكل وقد زاد .خلطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني

للمفوضية العليا  توجه الجئ قد ليس كل حيث أن أعلى عدد السوريني يكون، قد . ومع ذلك٥٧٥٬٠٠٠كان  
أنه  لشؤون الالجئني املفوض السامي حذر مارس/آذار، ٩للمنطقة في  الل زيارةوخللتسجيل.  لشؤون الالجئني

بحلول  سوريا إلى الضعف أو ثالثة أضعاف الفارين من، قد يصل عدد للصراع التوصل إلى حل لم يتم إذا
 .العام احلالي نهاية

 
%) ٢٣( تليهم تركيا % من اموع،٦٢ -  الالجئني أكبر عدد من الدول التي تستضيف واألردن وتعتبر لبنان

للغاية  الهائل من الصعب التدفق %) . ويجعل مثل هذا٠٫٧( شمال أفريقيا%) و ٣٫٩(  صر%) وم١٠( والعراق
الغذاء اإليجار، و تكلفة وتستمر  .على نحو فعالاستيعابهم  الالجئني التي استضافت احملليةتمعات على ا

الالجئني توافر نظرا ل تكلفة اليد العاملة، بينما تتقلص واخلدمات األخرى في الزيادةوالسلع األساسية 
 .آخذة في االزدياداتمعات املضيفة بني الالجئني و التوترات. كما أن بأجور زهيدة للعمل السوريني

 
 لشؤون الالجئني املفوض السامي أشار ،2013 مارس/آذار ١٣ في بالعاصمة األردنية، عمان، وفي مؤمتر صحفي

 والوكاالت، فإن البلدان املضيفة على نفس الوتيرة وباملستويات احلالية األزمة في سوريا استمرتأنه إذا 

إذا استمر الصراع، سيصل عدد 
الالجئني إلى الضعفني أو ثالثة 

 .٢٠١٣أضعاف بحلول نهاية عام 
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ووفقا ملا ذكره املفوض . من اتمع الدولي دعم أقوىمت توفير  إال إذا تكون قادرة على االستجابة لن اإلنسانية
 ضروريا" ولكن أيضا"  واجبا أخالقيا فقط ليس"، فإن تكثيف املساعدات الدولية  لشؤون الالجئني السامي

 ."السالم واألمن العاملي للحفاظ على
 

العدد التقديري 
لالجئني  بحلول 

٢٠١٣يونيو/حزيران   

عدد الالجئني املسجلني و/أو 
الذين تلقوا املساعدات حتى 

٢٠١٣مارس/آذار  ١٨  

عدد الالجئني املسجلني و/أو 
الذين تلقوا املساعدات 

٢٠١٣ فبراير/شباط ١٨حتى   

 الدولة

 مصر ١٨٬٢٤٥ ٤٤٬٧٥٨ ٣٠٬٠٠٠

 العراق ٩٢٬٥٢٣ ١١٥٬٦٤٨ ٩٠٬٠٠٠

 األردن ٢٦٩٬١١٠ ٣٥٦٬٩٨٠ ٣٠٠٬٠٠٠

 لبنان ٢٨٧٬٥٧١ ٣٥٩٬٤١٩ ٣٠٠٬٠٠٠

 تركيا ١٨٢٬٦٢١ ٢٥٠٬٣٥٦ ٣٨٠٬٠٠٠

شمال أفريقيا  ٧٬٦٤٢ ٨٬٢٦٢ ال يطبق  

 اجمالي ٨٥٧٬٧١٢ ١٬١٤٥٬٤٢٣ ١٬١٠٠٬٠٠٠
. لإلطالع على أحدث األرقام واإلحصاءات، رجاء ٢٠١٣مارس/آذار  ١٨فبراير/شباط و ١٨املصدر: املفوضية السامية لشؤون الالجئني، مت حتديث البيانات 

األعداد املسجلة في كل بلد و/أو إلى األعداد  التي تتلقى املساعدات في  إلى تستند األرقام - http://data.unhcr.org/syrianrefugeesزيارة موقع 
 من السوريني إلى مختلف البلدان األوروبية. ٢٨٬٠٠٠فضال عن األرقام املذكورة أعاله، فر حوالي  انتظار التسجيل.

 
 
 
 الالجئني السوريني عددمتوسط  رسم البيانييبني ال 

 على مدى األشهر ااورة الوافدين يوميا إلى البلدان
. (املصدر: املفوضية العليا لشؤون الثالثة املاضية

 الالجئني)
 
 

  املنطقةالسورية على  تأثير األزمة تقيم منظمة األغذية والزراعة
 

على الزراعة وسبل  السورية تأثير األزمة تحليلل ببعثة تقييميةخالل الشهر املاضي  قامت  املنظمة
األجل  الفورية واملتوسطة األمن الغذائيت إحتياجات  وحدد في املنطقة،األمن الغذائي و املعيشة

والعراق. تركيا األردن ولبنان وو في مصراتمعات املضيفة لهم وسكان املتضررين للاإلحتياجات املعيشية و
 قد تأثرت سلبا، ااورة لسوريادول ان كافة ال أنه على الرغم من إلى البعثة وتشير النتائج التي توصلت إليها

الصدمات  بالكاد إلقتصادهماالصغير  يستوعب احلجم :السورية تأثرا من األزمة هما األكثر فإن األردن ولبنان
% من ١٠ – ٥ب الذي يقدر  التدفق املتزايد لالجئني وكذلك أمناط التجارة التغيرات في الكبيرة مثل اإلقتصادية

منظمة األغذية  التي حددتها بعثة االت االستجابة اإلنسانية ذات األولويةمجموع سكانهما. وتشمل مج
 تدهور، العابرة للحدودوأمراض اآلفات الزراعية  احليوانية مخاطر نقل األمراض :متعددة التخصصات والزراعة

 بني املتزايد يةسوء التغذ، الرسمية وغير الرسمية املعابر احلدودية عبر األغذية املتداولة في التجارةصالحية 
 الستعادةاملضيفة  للمجتمعات الريفيةاملتوسطة املدى  واإلحتياجات، اتمعات املضيفة من األسر الزراعية

خططها املقترحة املهمة و قدمت نتائجوقد  .األزمة السورية صدمة بعد الدخلتوليد الغذائي و إنتاجها
 .مارس/آذار ٧العاصمة األردنية عمان في  والشركاء اآلخرين في للجهات املانحةلالستجابة 

 
 رفع مستوى االستجابة التمويلية تهدد بإعاقة الثغرات

 
 غير ممولة نداءات األمم املتحدة % من ٨٠ال تزال 

 
 خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني : خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا ونداءات األمم املتحدة ال تزال

طة االستجابة وبالنسبة خل .٢٠١٢عام  في ديسمبر/ كانون االول إطالقهما منذ% فقط ٢٠ممولة بنسبة 
 خطة، في حني أن مليون دوالر ٤١١ بقيمة اإلنسانية مبادرات املساعدة، لم يتم تغطية اإلنسانية لسوريا

 . ٢٠١٣/حزيران حتى يونيو مليون دوالر ٨٤٣تصل إلى  فجوة متويلية ال زالت تظهر الالجئني
 

من السوريني  ٨٬٢٧٥غادر نحو 
البالد يوميا في فبراير/شباط، 

 خارج البالد مستمر والتدفق إلى

http://data.unhcr.org/syrianrefugees
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ودون التمويل الكاف،  لن يتمكن اتمع اإلنساني في سوريا والدول ااورة من االستجابة للمتضررين الذين 
كان من اطط الوصول إليهم مع نهاية العام املاضي، ناهيك عن الزيادة اإلضافية الالزمة لتلبية االحتياجات 

حاجة ملزيد من املساهمات. هناك أيضا حاجة املتزايدة. وقد ساهمت اجلهات املانحة بسخاء، ولكن هناك 
 ٢٠١٣يناير/كانون الثاني  ٣٠ملحة لترجمة التعهدات السخية التي قدمت مبؤمتر الكويت رفيع املستوى في 

 إلى مساهمات ملموسة.
 

احتياجات السكان يوما بعد يوم، تواجه عدة وكاالت خطر االضطرار إلى خفض برامجها ذات وفي حني تتزايد 
األولوية إذا لم يتم جتديد املوارد. وعلى سبيل املثال، تتطلب عمليات برنامج األغذية العاملي اخلاصة بتوزيع 

مليون دوالر كل أسبوع.   ٩٫٣ادل وهو ما يع -مليون دوالر حتى يونيو/حزيران  ١١١٬٤املواد الغذائية داخل سوريا 
 غير مموال.  –مليون دوالر  ٥٣٬٥ –ويظل نصف هذل املبلغ تقريبا 

 
 صندوق مواجهة الطوارىء يعزز قدرات املنظمات غير احلكومية احمللية

 
يتم استخدام صندوق مواجهة الطوارئ داخل سوريا لدعم استراتيجية تعزيز قدرات املنظمات غير احلكومية 

احمللية لتصل إلى مناطق الصراع ولتوسيع التغطية اإلنسانية. وعالوة على ذلك، يعمل الصندوق على دعم 
كل من مجموعة العمل اللوجستية وإدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن بهدف متكني تسليم املساعدات 

 ٥١مليون دوالر لـ  ١٤ف حوالي اإلنسانية وتعزيز الوصول إلى املناطق الصعبة. وحتى اآلن، قام الصندوق بصر
مليون شخص. وقد مت االنتهاء من  ١٫٣مشروعا في سوريا واألردن ولبنان والعراق بهدف الوصول إلى أكثر من 

خمسة مشروعات جديدة خالل األسبوعني املاضيني: مشروعني في سوريا (حمص وريف دمشق)، ومشروعني 
 أخرين في األردن وواحد في لبنان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملزيد من العلومات، رجاء االتصال:
 
 
 

 

 

 

 :للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال ب
 +)٩٦٣( ٩٥٣٣٠٠٠٧٥، هاتف:   rosende@un.orgراؤل روزيندي، رئيس مكتب سوريا، 

 +)١( ٩١٧٦٨٠٨٣١٥، هاتف: buffler@un.orgأوريليان بافلر، مسؤول الشؤون اإلنسانية، 

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

% من النداءات غير ٨٠تظل  
ممولة في منتصف فترة التمويل 

 وتستمر اإلحتياجات في التزايد


