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في هذا العدد
ص0.

العناوين الرئ يسية

ص0.
ص5.
ص5.
ص5.
ص3.
ص2.
ص00.
ص00.

 أكثر من  3ماليين سوري في أماكن
محاصرة ويصعب الوصول إليها.
 تواصل تدهور حالة األمن الغذائي مع
تضرر أكثر من  01ماليين شخص.
 طرود الطعام تصل أكثر من 0011
شخص في مخيم اليرموك بعد
محاوالت استمرت ألسابيع.
 يؤثر الصراع على قدرة مرافق المياه
في تعويض قلة سقوط األمطار.
 تطعيم  5.0مليون طفل ضد شلل
األطفال خالل الحملة القومية الثانية
للتطعيمات في يناير/كانون الثاني.
 تعهد المانحين بتقديم  5.3مليار دوالر

أكثر من  3ماليين شخص في مناطق يصعب الوصول إليها
اآلالف ما زالوا عالقين في المناطق المحاصرة
تشير التقديرات إلى وجود أكثر من  3مليون شخص حالياً يعيشون في مناطق يصعب الوصوو إلياوا بسوبب ييوود

الوصووو
ري

أرقام
عدد السكان

 50.2مليون

عدد السكان
المحتاجين إلى
مساعدة

 9.3مليون

عدد النازحين داخليا

 5.0مليون

الالجئين السوريين
في الدول المجاورة
وشمال أفريقيا

 5.3مليون

وه و بحاجووم ماسووم للمسوواندا اةنسووانيم موونا  000222نووالقين فووي منوواطق تحاصوورها ي ووات الحكومووم

دمشق والمدينم القديمم في حمص ومخي اليرموك في دمشق.

فووي  33ينووايرك كووانون الث واني أصوودرت وكيلووم ا مووين العووا لحم و المتحوودا "فووالير عموووف" بيان واً أنربووت في و نوون
اةحبوواط وخيبووم ا م و موون انتاووان محادثووات جني و

الثانيووم التووي نقوودت هوولا ا سووبو دون ا ت وواق نلووى اسووت نا

 5.3مليار دوالر
مطلوبة للمساعدات االنسانية
داخل سوريا
نسبة التمويل

 2.5مليار دوالر
مطلوبة لخطة االستجابة اإلقليمية
لمساعدات الالجئين

المحاصورين فووي البلوودات والموودن

واللين ه في حاجم ماسم إلى الرلان والمياه النظي م والرنايم الطبيم .كموا أشوارت السويدا عمووف إلوى أن المجتمو

الدولي يد دنوا بو ووإ إلوى اتخوال إجورانات فوريوم لتسواي التسولي ا مون ودون نوا وق للمسواندا فوي جميو أنحوان

الووب،د ولكوون هوولا ل و يتوورج حتووى ا ن إلووى تقوود أو نم و ملموووف نلووى أر
الحصووار وا ت وواق نلووى وي و

نسبة التمويل

حلووب والروطوم الشوورييم وداريوا والمع ووميم فووي

المسوواندات اةنسووانيم لتوووفير اةلاثووم إلووى م ووات موون الرجووا والنسووان وا ط ووا

التمويل

%9

اطفال في الرقة

السووريم أو يووات المعار وم وهووي أحيووان نبو والههوران فوي ريو

خالل مؤتمر الكويت.

%7

أكثر من  3ماليين شخص في مناطق يصعب
الوصول إليها
الالجئون الفلسطينيون ضمن الفئات األكثر تضررا
تدهور حالة األمن الغذائي
األسر النازحة تعاني من أمراض الشتاء
عجز المدن عن مواجهة قلة األمطار
نظرة عامة على االستجابة
تقييد الحصول على الرعاية الصحية
أكثر من  5.2مليون الجئ سوري
 5.3مليار دوالر تعهدات لمساعدة السوريين

الواي و  .كمووا كووررت دنوتاووا لرف و

إطوو،ق النووار والسووماإ لقواف و اةلاثووم بووالمرور نلووى ال ووور وبشووك عموون وفووت

المعابر الحدوديم والطرق للسماإ بتدفق منتظ للمسواندات الحيويوم .ولكورت السويدا عمووف أي وا أن أول وك الولين
يوفرون الحمايم للمدنيين و يسالون وصو المساندات ينتاكون القانون اةنساني الدولي.

الالجئون الفلسطينيون ال يزالون ضمن الفئات األكثر تضر ارً داخل سوريا
تسليم المواد الغذائية إلى مخيم اليرموك بعد أسابيع من المحاوالت
بعوود أسووابي موون المحوواو ت للوصووو إلووى مخ وي اليرموووك لتقوودي المسوواندا اةنسووانيم إلووى ح ووالي  30222ج و

فلسطيني محاصرين داخ المخي وخ ،ال ترا المشمولم بالتقرير ت تسلي  3310طرد مون الموواد الرلا يوم إلوى

مخي اليرموك – وهو ما يك ي لحوالي  0022شخص وت إج،ن  03من السكان يحتاجون لع،ج طبي ناج .

موون ا هميووم بمكووان توسووي هوولا الوصووو -الوول ت و بشووق ا ن ووف -موون أج و إيصووا المسوواندات اةنسووانيم دون

نوا ق بحيث تص إلى ك المحتاجين داخ المخي  .ووفقاً لتقارير نلى نطاق واسو
كبيرا للرايم م ورود تقارير نن حا ت سون الترليم الحاد والوفيات.

تو اه الحاجوم إلوى الرولان

النشرة اإلنسانية – سوريا | 5

تدهور حالة األمن الغذائي
يش ووير تحليو و أول ووي لنت ووا

التقي ووي المش ووترك السو وري

حتياج ووات الر وولان الو ول أج وور ف ووي ديس وومبر ك ك ووانون ا و

 0233إلوى أن  9.9مليووون شووخص أو مووا يقوورب موون نصو

نودد السووكان الحووالي فووي الووب،د يعووانون موون انعوودا

ا موون الروولا ي وليوور يووادرين نلووى الحصووو نلووى مووا يك ووي موون الروولان لتلبيووم احتياجوواتا ا ساسوويم .موون هووؤ ن

حووالي  1.3مليوون شوخص مت ووررين للرايوم وبحاجوم ماسووم للرولان والمسواندات الهرانيوم (بهيووادا يودرها أكثور موون

 02في الما م منل التقدير ا خير البالغ  0م،يين شخص في يونيوكحهيران .)0233

ارت عت أسعار السل ا ساسيم في حلب وادلب بشك حواد مو تصواند القتوا وتعطيو التودفق المنوتظ لإلمودادات

الرلا يم مما هاد من تنايص يدرا ا سر المت ررا نلى تلبيم احتياجات الترليم الخاصم با .

ي و اه اسووتمرار انعوودا ا موون فووي المحافظووات الشووماليم الشوورييم يمن و تسوولي المسوواندات اةنسووانيم الحرجووم لاووله
إنتواج الخبوه فوي

المناطق مما أدى إلى ت اي الو و القوا  .تشواد الحسوكم نقصواً حواداً فوي الخميورا مموا يعور

جمي أنحان المحافظم للخطر.

تزايد تعرض العائالت النازحة في سوريا لإلصابة بأمراض الشتاء
ت يود الم اركوه الصووحيم بت اهيود أنووداد المصوابين بنووه ت البورد و سويما فووي منواطق مثو حلوب حيووث كوان التعوور

ور م و نوودرا م ووارد التدف ووم .خوو ،الشووار الما ووي أفووادت ث،ثووم م ارفووق طبيووم فووي حلووب تخوود السووكان
للبوورد كبيو اً
الماجرين بوجود حا ت جديدا من التجمد والتااب المعدا وا معان والتاابوات المسوالك البوليوم والتاواب الشوعب
الاوا يووم والتاوواب الحنج ورا والتاوواب اللوووهتين وع

صرير تجمدت يدمي ويد تحتاج إلى البتر.

الصوودر ونوبووات الصوور  .أحوود الحووا ت المرونووم ه وي لط و

خو ،منايشووم مركوها مو مجمونووم موون النسووان يبلووغ نوودده  00امورأا فووي ملجو فووي الكسوووا بريو

العديد من النسان أنان يعانين مو أط والان مون تكورار أمو ار

ا سر التكي

دمشووق أفووادت

الجاواه التن سوي مثو الربوو وا ن لوون اه .تحواو هوله

نن طريق حرق الب،ستيك والقمامم في الشار لتوفير الد ن.

منول  09ديسومبرك كوانون ا و  0233أفواد نظوا اةنولار المبكوور وا سوتجابم بوجوود  3حوا ت جديودا مون الشوول
الرخو الحاد وحالتين من اةساا الما ي الحاد و 309حالم ندوى الجااه التن سي الحاد.

عجز المدن عن مواجهة قلة األمطار الموسمية بسبب الصراع

أدى انخ ووا
وخاصم في بع

هطووو ا مطووار فووي جمي و أنحووان سوووريا هوولا الشووتان إلووى القلووق موون انخ ووا
المدن ا كثر كثافم سكانيم .بينما من المتوي انخ ا

مسووتويات الميوواه -

مستويات المياه في الينوابي حتوى ناايوم

فب اري وورك ش ووباط بس ووبب يل ووم ا مط ووار الموس ووميم .ي ووؤثر الصو و ار نل ووى ي وودرا م ارف ووق المي وواه ف ووي تع وووي

ا مطار.

ت و تقيي وود ي وودرا العدي وود م وون محط ووات

و و المي وواه للراي ووم مم ووا ي ووطر م ارف ووق المي وواه إل ووى ا نتم وواد نل ووى مول وودات

احتياطيووم .حتووى ا ن يووت تقييوود اسووتخدا المولوودات بسووبب نقووص الويووود
الويووود المرت عووم .وبالتووالي ف و ن ال وورط الموونخ

ال

ري

يل ووم س ووقوط

سوويما بووالنظر إلووى معوود ت اسووتا،ك

فووي الشووبكم (بسووبب يلووم سووقوط ا مطووار) وانخ وا

سووانات

يعني أن العديد من السكان واجاوا نقصاً حاداً في المياه نلى مدى ا سابي الث،ثم الما ويم وخاصومً فوي

دمشق.
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الصراع واألزمة الناجمة يزيدان من تقييد الحصول على الرعاية الصحية
السوريون الذين يعانون من أمراض مزمنة في خطر كبير بسبب عدم توافر األدوية
القلب والسكر ه من بين حايا الن اه
المهمنم مث أم ار
السوريون اللين يعانون من ا م ار
المهمنم والمحالي الوريديم أصب مشكلم نلى
المستمر منل  3سنوات حيث أن نقص أدويم ا م ار
مستوى الب،د .ل يعد ا نسولين وا كسجين ومواد التخدير والسوا الوريديم متوفرا في أجهان نديدا من
الب،د .وفقاً لبحث يا ب المركه السور بحاث التدخين في أوا نا  0233يعاني البالرون في سوريا
من أنلى معد ت في العال لخطر اةصابم ب م ار القلب والشرايين مما يعر ندد كبير من ا شخاص
لخطر مشك،ت صحيم دون الحصو نلى الع،ج ال،ه .
انخفاض فرص الحصول على الخدمات الصحية مع زيادة التكاليف واستمرار انعدام األمن
يب ا همم وفرت سوريا  92في الما م من الطلب نلى ا دويم من اةنتاج المحلي .ويد أدى الدمار الكبير
لمصان ا دويم إلى انخ ا يدره  02في الم م من اةنتاج المحلي وأدت العقوبات الماليم إلى الحد بشك
كبير من استيراد ا دويم .باة افم إلى ا نخ ا الكبير في ييمم الليرا السوريم ارت سعر ا دويم بنسبم
 00إلى  02في الما م مما يحد من يدرا السكان وخاصمً ا كثر ت ر اًر نلى دف تكالي الخدمات
الصحيم.
هناك معاناا في وصو السكان في المنطقم بص م نامم لمقدمي الخدمات الطبيم بسبب الص ار وانعدا
ا من بينما يظ توصي اةمدادات الطبيم اةنسانيم نندما تكون متاحم نبر خطوط الن اه نمليم صعبم.

نظرة عامة على االستجابة اإلنسانية المنسقة

تلقي  5.2مليون طفل جرعات لقاح شلل األطفال خالل الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيمات
تلقى  0.0مليون ط في جمي المحافظات السوريم الو  30التطعيمات خ ،المرحلم ا خيرا ل،ستجابم
لت شي مر شل ا ط ا  -الجولم الثانيم
من "حم،ت التحصين الوطنيم" د شل
ا ط ا – ال ترا  9 - 0ينايرك كانون الثاني
 .0230في حين ل يمكن الوصو إلى
الريم خ ،أسبو التطعيمات بسبب القتا
بين الجمانات المسلحم أتاإ
العني
است نا الحملم حقاً تطعي 300,232
ط دون سن الخامسم  00في الما م من
ندده
البالغ
المستادفين
ا طا
 039,322ط .
تشير تقارير الرصد المستقلم إلى أن معد ت
حقوق الطبع والنشر :منظمة الصحة العالمية  /أ .محمود
الترطيم  91 -في الما م من المستاد –
دمشق ،سوريا (يناير)  - 5102رضيع يجري تطعيمه في مركز صحي في دمشق خالل الحملة
يد تحسنت بشك ملحوظ نن الجولم
القومية الثانية للتطعيم ضد شلل األطفال
الما يم بسبب هيادا ندد ال رق المتنقلم والتطعي في المناه وتوسي فرص الوصو إلى المهيد من
المناطق التي يصعب الوصو إلياا .ارت معد الترطيم في دمشق من  03في الما م في ديسمبر إلى
 00في الما م في يناير نتيجم هيادا ندد المركبات المخصصم ل رق التطعي المتنقلم من  0إلى 32سيارا.
في ري دمشق هاد معد الترطيم من  03في الما م إلى  10في الما م بما في للك أكثر من 32,222
ط دون سن خمف سنوات ت تطعيما في دوما وهي منطقم يصعب الوصو إلياا في الروطم الشرييم.
وهناك حاجم إلى بل جاود إ افيم لهيادا معد ت الترطيم الحاليم م استمرار أيا التطعي الوطنيم شارياً
حتى شار مايو ك عيار نا  .0230ت اه ا م المتحدا نلى أهبم ا ستعداد لتوريد  32,222لقاإ د
شل ا ط ا ل،ج ين ال لسطينيين في مخي اليرموك.
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ت اه هناك حاجم لتعب م الموارد والقدرات الاامم لدن حملم التحصين د
باة افم إلى مشكلم الوصو
شل ا ط ا في سوريا .تقو وكا ت ا م المتحدا بجلب كميات ها لم من جرنات لقاإ شل ا ط ا في
الب،د ف  ً،نن توفير أجاها التبريد ال،همم ( روريم للح اظ نلى اللقاإ) والرسا الصحيم العامم
والدن التقني والحوافه للمتطونين الوطنيين من المنظمات لير الحكوميم للوصو إلى جمي مناطق البلد.
حتى  01يناير ت استيراد  30مليون جرنم من اللقاإ باة افم إلى  0م،يين جرنم لقاإ شل ا ط ا
من المقرر استيرادها بحلو منتص أبري ك نيسان نا  .0230ت تركيب ث،ث لر تبريد لهيادا يدرات
تخهين اللقاإ في حلب وواحدا في إدلب .أتاإ توفير الويود ودن التبريد ف  ً،نن تقدي حوافه للمتطونين
من الا ،ا حمر العربي السور إيصا اللقاحات إلى المناطق التي يصعب الوصو إلياا .ن،واً نلى
د شل
للك و من أج تمكين التواص ال عا وتحسين أثر الحم،ت الوطنيم في المستقب للتطعي
ا ط ا ت نقد ث،ث ورش نم لتقيي  020من المانيين الصحيين من جمي المحافظات يمثلون و اهرا
د شل ا ط ا ا ولى والثانيم.
الصحم والا ،ا حمر العربي السور لمراجعم نتيجم حم،ت التطعي

زيادة القدرة تهدف لتمكين التوسع في تقديم المساعدة الغذائية الطارئة
يقو أن ان يطا ا لليم بتن يل استراتيجيات لهيادا القدرات من أج تمكين خطط التوس في نمليات
الطوارئ ستادا  0.00مليون شخص في جمي المحافظات الوسوريم ا  30في استجابم لتهايد انعدا
ا من الرلا ي .ت إ افم منظمتين لير حكوميتين في محافظتي دمشق ودير الهور كجهن من استراتيجيم
تاد إلى توسي ياندا الشراكم لعمليات المساندات الرلا يم .الشاحنات الو  02التي تبر باا الا،
ا حمر العربي السور في نوفمبرك تشرين الثاني تعم ا ن .ومن المتوي أن تسا الشاحنات تسلي
المساندات في الويت المناسب في دمشق وري دمشق وما حولاا.
وتماشياً م التويعات ب ن إنادا التوهي الجررافي من ش ناا تحسين ك انا نمليات توصي الرلان والحد من
التاديدات ا منيم يجر إنادا تنظي المرافق في دمشق وال،لييم وصافيتا (طرطوف) لهيادا إنتاجاا اليومي
من الحصص الرلا يم لتعظي يدرتاا نلى ترطيم متطلبات وسط وشما سوريا .كما يجر تعهيه الطايم
اةنتاجيم لمحطات التعب م في دمشق لخدمم المحافظات الجنوبيم.
ت اه شحنات الطعا المخصصم لشار يناير ك كانون الثاني جاريم .وهلا يشم برام المساندات
المنتظمم في حا ت الطوارئ ف  ً،نن مساندا أكثر من  00,222شخص نهحوا مؤخ اًر من ند ار
العماليم ويجر ا ن مساندتا بالحصص الرلا يم العا ليم التي يوهناا الا ،ا حمر العربي السور في
الم،ج الجمانيم في مواي مختل م من ري دمشق .ولمواجام نقص الخميرا في الحسكم في  9يناير ت
نق طن متر من الخميرا من ال،لييم جواً إلى مطار القامشلي في مدينم الحسكم لتوجيااا إلى المخابه في
القامشلي لمساندا ما يقرب من  00,222مست يد.
ت إرسا  0,222لتر من الويود لترطيم متطلبات 31ملج جماني من التدف م في حماا كجهن من
استراتيجيم مواجام فص الشتان .ومن المقرر إرسا شحنات ويود إ افيم إلى  00ملج في حمص ناايم
هلا الشار.

اإلمدادات والخدمات الصحية والطبية المقدمة للسوريين
خ ،ال ترا المشمولم بالتقرير ت توفير ا دويم أو الخدمات التي تك ي أكثر من  009,010شخص .ت
تهويد السلطات الصحيم في دمشق ب دويم ا م ار لير المعديم لو  00,102من المست يدين المباشرين.
كما ت تهويد السلطات الصحيم والمنظمات لير الحكوميم المحليم والا ،ا حمر العربي السور في
حلب با دويم والمستلهمات الطبيم (المنقلا للحياا وأدويم ا م ار المعديم ولير المعديم) لو 330,329
مست يد مباشر ومستلهمات طبيم لخدمم  30,022من السكان .كما ت تهويد السلطات الصحيم والا،
المعديم ولير المعديم
ا حمر العربي السور في مدينم حماا با دويم المنقلا للحياا وأدويم ا م ار
والمستلهمات الطبيم لو  09,100من المست يدين المباشرين ومستلهمات طبيم لخدمم  30,022من السكان
(تشم اةمدادات التي ت تسليماا نبر القافلم اةنسانيم المشتركم).
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يتواص تقدي خدمات الرنايم الصحيم ا وليم إلى الناهحين داخلياً والمجتمعات الم ي م .خ ،ال ترا
المشمولم بالتقرير ت إجران ال حوص الطبيم وتقدي الرنايم الروتينيم ا خرى إلى  32,130شخص من
خ 10 ،فريم طبيم متنقلم في  30محافظم و 00مركه ثابت في حلب ودمشق وحماا والقنيطرا وري
دمشق .كما يدمت المرافق الصحيم في حلب الرنايم الصحيم إلى ما يقرب من  0,022مري .

إعادة تأهيل عاجلة للمالجئ وتحديث المالجئ الخاصة لحماية النازحين من البرد
تاد

استراتيجيم يطا الم وى إلى

وبص م خاصم تركيب ا سق

مان أن تشم جمي اةص،حات أنما ا ستعداد ل ص الشتان

والجدران ونه ا ر يات .يا أن ان يطا الم وى بت هي خمسم م،ج

جمانيم في ال،لييم يست يد مناا  3,303ناهإ وأربعم م،ج

جمانيم في درنا واثنين من الم،ج

الجمانيم في حمص .ويد حدد أن ان يطا الم وى م،ج جمانيم إ افيم في حاجم إلى إنادا الت هي
ف  ً،نن التقييمات ال نيم التي أجريت للمباني لير المكتملم لت هيلاا كم،ج خاصم تستاد
أكثر من  0,222شخص في حلب ودمشق ودرنا وحمص وري

دمشق .منل بدايم ا همم ت تركيب

مجمونات إحكا اةل،ق في  333مكان لإليامم في حلب ودمشق ودرنا وحمص وال،لييم وري
ولمواجام نهوإ ما يقرب من  30222شخص من ند ار العماليم في ديسمبرك كانون ا و
الثاني ت إنادا ت هي ملج في الت

است افم
دمشق.

وينايرك كانون

وللك بالتنسيق م و اهرا الشؤون ا جتمانيم ومحافظ ري

دمشق

من خ ،تركيب وحدات ا ستحما ودورات المياه الجاهها ستيعاب  0022شخص.

الدعم المجتمعي يوفر المساعدة الحرجة للمتضررين من النازحين السوريين
تاد

استراتيجيات الحمايم المجتمعيم لتوفير أماكن عمنم للحصو نلى الدن ال رور وتعهيه القدرا نلى

التكي

للسكان ا كثر ت ر اًر في سوريا من خ ،تقدي المساندا وتدخ،ت الدن التي يقودها المجتم

المحلي .ت تقدي مجمونم كاملم من الخدمات المجتمعيم والحمايم والتي تعهه أي ا التماسك ا جتماني

والمصالحم في المراكه المجتمعيم في حلب والسويدان ودمشق ودرنا وحماا وحمص وري

دمشق

وطرطوف .ويد ت تقدي هله التدخ،ت إلى 0,122 :نسمم  92في الما م منا من السوريين في ستم
مراكه مجتمعيم في دمشق ودرنا وحمص وري

دمشق كما است اد  330شخص من التدريب الماني

المتقد وتوفير سب العيش في دمشق وتوفير فصو تقويم لحط ا
بما في للك أكثر من  022ط
تجار

ستكما التعلي ا بتدا ي والثانو

في المرحلم ا بتدا يم في درنا واست اد  030شخص من من بدايم نم

واستبدا ا صو والمساندا ال نيم وكللك تقدي الدن للنسان لعم وبي المصنونات اليدويم في

حمص وتقدي فصو ترفيايم للسكان في ري

دمشق بما في للك تهويد ما يقرب من  322ط

للعب و  02من المعويين بمعدات الع،ج ا طبيعي في طرطوف.

بمكان عمن

يقد برنام المبادرا المجتمعيم دنماً حيوياً من خ ،توفير المن ل ات المجتم وتمكينا من تن يل الحلو
لتلبيم احتياجاتا الخاصم .في أحد هله المبادرات في يريم صريرا في ري طرطوف ن ل واحد ونشرين من
أن ان المجتم الناهحين برنام ةنادا تدوير الم،بف است اد من ما يقدر بنحو  002شخص .ويد امتد هلا
البرنام ا ن إلى يريم بصيرا (دير الهور) م احتما امتداده إلى ال،لييم.

تواصل تلقي النازحين المتضررين مواد الشتاء األساسية غير الغذائية
بينما يستمر النهوإ الداخلي المتجدد وكأو المتعدد في نا 0230

حظ الهم،ن في يطا المواد لير الرلا يم

فرار أنداد كبيرا من الناهحين داخليًا إلى مناطق تواج فياا المجتمعات الم ي م ال قيرا تحديات فعليم تشم

نقص ا مدادات وند القدرا نلى توفير م وى مناسب خ ،موس الشتان.
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بنان نلى توصيات فريق العم المختص بالمواد لير الرلا يم نلى أساف التقييمات تشم
في نا 0230
ً
حهمم مواد الشتان القياسيم أي ًا الم،بف الشتويم والمصابي الشمسيم .ونتيجم ل،ستجابم اةيجابيم لمجتم

المانحين لبرنام الشتان يواص أن ان يطا الم وىك المواد لير الرلا يم تقدي  :مجمونات الشتان بما في
وث،ثم بطانيات لك نا لم إلى  3,022أسرا (حوالي  0,222شخص) في دمشق 0,033

للك خمسم معاط

من ا سر الناهحم داخليًا (حوالي  33,000نسمم) في مدينم ال،لييم الساحليم و  32,900شخص في حلب

 0,122مجمونم من م،بف ا ط ا في حلب وري

وري

دمشق  0,222من البطانيات الح ارريم العاليم في حمص

دمشق ومواد اةلاثم ا ساسيم بما في للك البطانيات والسجاد والم،بف لحوالي  302,222شخص في
دمشق ومواد الشتان كثر من  30,222شخص في حلب في ال ترا  00-30ينايرك كانون

مدينم الكسوا بري

الثاني.

في أنقاب نمليات النق الجو واسعم النطاق للمواد لير الرلا يم في الحسكم حصلت  0231أسرا (حوالي

 32,202نسمم) في مدينم الحسكم و  0,022أسرا (حوالي  30,222شخص) في القامشلي نلى مواد الشتان
بما في للك البطانيات الح ارريم .و يد ت إنشان العديد من نقاط التوهي

من أج التخ ي

من حدا مشك،ت

السيطرا نلى الحشود وا نداد الكبيرا من الناف اللين يحتاجون هله المواد بشدا وتسري تسليماا إلى الناف.

بينما تواص المخاو

ا منيم تقييد حريم الوصو

ت تسلي  00,222من المواد لير الرلا يم ا ساسيم بما

في للك المراتب والبطانيات وح ا ات الكبار وا ط ا

وا حليم الب،ستيكيم والم،بف الشتويم إلى

 303,091شخص في حلب ودمشق ودرنا وحماا وحمص وادلب وال،لييم وري

تزويد السلطات المحلية بالموارد لتحسين توفير المياه الصالحة للشرب

دمشق وطرطوف.

ي اه تمكين وتحسين يدرات السلطات المحليم لتوفير المياه النقيم للسكان يمث ننص اًر أساسيًا من استراتيجيم

استجابم يطا

المياه .حيث ت دن مرفق المياه في دمشق بو  00طنا من إمدادات المياه كافيم

فادا

 0,222,222نسمم كما ت تسلي نشرين طنًا متريًا أي ًا لك من ال،لييم وطرطوف يست يد مناا  0مليون

شخص.

في إدلب التي يصعب الوصو إلياا ت تسلي  0مولدات (ث،ثم يدرا  002كيلوفولت أمبير واثنين 302
كيلوفولت أمبير) إلى مرفق المياه وتركيباا بمعرفتاا في محافظم إدلب .ومن المتوي أن تمكن مجمونات

المولدات توصي المياه النقيم والنظي م لحوالي  022,222شخص.

في حمص ت تقدي وتركيب مولد يدرا  001كيلوفولت أمبير في بلدا مرمريتا لتوصي مياه الشرب النظي م إلى
 00,222شخص .باة افم إلى للك ت تقدي ث،ث لوحات تحك كاربا يم لمحطم ال

مح لوحات التحك القديمم التي كان يد ت تركيباا في نا  3903والتي سو

في التنور – لتح

يست يد مناا  3.3مليون شخص

في حمص .تسلمت هي م مياه حمص  02طنا من اةمدادات لتنقيم المياه كافيم ست ادا  922,222شخص.

تدخالت االستجابة االستراتيجية تهدف إلى تمكين الوقاية والكشف والعالج السريع لمشكالت التغذية
يتواص التخهين المبكر للواه الترليم كجهن من الجاود الراميم إلى من تعر

ا ط ا لخطر سون الترليم .ت

تقدي اةمدادات التاليم إلى منظمم لير حكوميم في حلب والتي تك ي لع،ج سون الترليم لمدا شار0,222 :
صندوق من البسكويت نالي الطايم لترليم  00,222ط
لترليم  30,222ط

والمر عات.

 0,222صندوق من مكم،ت PlumpyDoz

و  02,222كيف من المرليات الدييقم المتعددا إلى  3,111ط
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ت تقدي تدريب لمدا يومين نلى "الترليم في حا ت الطوارئ" إلى  39مشاركًا بينا أطبان ومتطونين من

ا ونروا والا ،ا حمر العربي السور
شخص من العاملين في مجا

الصحم والترليم لتعهيه نظا مرايبم الترليم وتحسين البيانات الوطنيم نن

الترليم .هدفت ورشم العم إلى و

الصحيم ا وليم.

والمنظمات لير الحكوميم المحليم .كما ت تنظي ورشم نم لو302

عليم لدم أنشطم مرايبم الترليم م خدمات التطعي نلى مستوى الرنايم

القوافل اإلنسانية المشتركة تقدم المساعدة متعددة القطاعات لمرة واحدة
في  31يناير ك كانون الثاني دنمت المجمونم اللوجستيم في سوريا وا م المتحدا والا ،ا حمر العربي
السور يافلم إنسانيم مشتركم لتقدي  093متر مكعب من مستلهمات المياه والصر

الصحي والعنايم

الشخصيم ومواد الم وى والمواد الرلا يم لصال  0,222أسرا (حوالي  00,222شخص) في  30يريم يصعب
الوصو إلياا في محافظم ري
المحلي.

حماا الشرييم .ت إرسا اةمدادات الطبيم وا دويم بشك ثنا ي لمكتب الصحم

في  31يناير نظمت المجمونم اللوجستيم في سوريا وا م المتحدا والا ،ا حمر العربي السور يافلم إلى

"جديدا الشيباني" محملم بو  021متر مكعب من مستهمات المياه والصر

الصحي والنظافم والم وى والمواد

 ،نن ا دويم المنقلا للحياا
الرلا يم ومستلهمات الصحم اةنجابيم يست يد مناا حوالي  32,222شخص ف ً

وأدويم ا م ار

المعديم ولير المعديم إلى  1,010من المست يدين المباشرين والمستلهمات الطبيم لخدمم

 3,222من السكان.

في  30يناير دنمت المجمونم اللوجستيم في سوريا وا م المتحدا والا ،ا حمر العربي السور يافلم إلى

الره نيم محملم بو  300متر مكعب من مستهمات المياه والصر

الصحي والنظافم والم وى والمواد الرلا يم

 ،نن ا دويم المنقلا للحياا وأدويم ا م ار
لصال حوالى  32,222شخص ف ً

 0903من المست يدين المباشرين والمستلهمات الطبيم لخدمم  3222من السكان.

المعديم ولير المعديم إلى

خ ،ال ترا المشمولم بالتقرير ت تنظي ست يواف مشتركم بين الوكا ت نبر خطوط الن اه لتقدي المساندا في

المناطق التي يصعب الوصو إلياا في شرق حماا (لو  0,222أسرا) وري
( 30,222نسمم).

دمشق ( 02,222نسمم) وحلب

تواصل الدعم النفسي واالجتماعي لتوفير اإلغاثة للنازحين داخلياً

ت تحديد الدن الن سي وا جتماني بانتباره أحد ا حتياجات ا كثر إلحاحاً للتخ ي
بالن اه

من أثر الصدمم المرتبطم

والناجمم نن النهوإ وفقدان ا يارب وا ن صا نن أفراد ا سرا ومشاهدا أنما العن  .وي،حظ

العاملون الصحيون هيادا في ندد الناف اللين يعانون من ن،مات ا طرابات ما بعد الصدمم والمر

الع و

وا كت اب والقلق وحتى العن  .ولمواجام للك تت من استراتيجيم يطا

الصحم العقليم.

وص

الن سي

الحمايم تعهيه وحمايم

مشرو دن الصحم الن سيم والعقليم إلى  2,154من المت ررين بما في للك النسان وا ط ا

والمراهقين بمشاركم كبيرا من الناهحين داخلياً .ت تقدي الدن الن سي والمشورا للسوريين الناهحين للحا ت
المت ررا بوج خاص والمحولم إلى ا طبان الن سيين ونلمان الن ف في نيادات الا ،ا حمر العربي السور

ةجران ال حوصات .خ،

المت ررين في دمشق وري

شار ينايرك كانون الثاني نا  0230ت تقدي المساندا إلى  0,903من
دمشق في مجا الصحم الن سيم والدن الن سي وا جتماني.
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كجهن من بنان يدرات المنظمات لير الحكوميم المحليم التي تقد الرنايم الصحيم العقليم والن سيم وا جتمانيم

ت تنظي دورات الدن والتدريب ال ني مرتين أسبونياً في  30و  02يناير لعدد  00موظ
الحكوميم المحليم من دمشق وحلب م اةش ار

لهيادا العن

المباشر نليا

من المنظمات لير

لصال  390من ا ط ا والشباب .ولكن نظ اًر

في حلب ت إل،ق ال ر هناك وت نق ا ط ا وكللك القا مين نلى رنايتا إلى فر دمشق.

الرعاية الصحية اإلنجابية في حاالت الطوارئ تصل إلى النساء

دمشق ت تهويد  3,322من النسان بخدمات الصحم اةنجابيم بما

في السويدان ودمشق وحماا وحمص وري

في للك الرنايم التوليديم الطار م است اد مناا  3,122من النسان وتوفير الو دا ا منم إلى  302من السيدات

من خ ،يسا

الصحم اةنجابيم .ويد أفاد المستش ى الجامعي لو اهرا التعلي العالي للتوليد وأم ار

النسان

بوجود هيادا بنسبم  32في الما م في ا ست ادا من خدمات رنايم التوليد الطار م وهو ما يعهوه إلى مويعاا
ا من في المدينم وتحسين نونيم الرنايم.

تزويد األطفال والمراهقين بالدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية

يتواص

تقدي

الن سي

خدمات الدن

وا جتماني إلى ا ط ا والمراهقين ليص

العدد اةجمالي للمست يدين منل بدايم العا

إلى  303,292من الخدمات الجاريم .ت

تقدي

الن سيم

الخدمات

وا جتمانيم

والحمايم ا ساسيم إلى  0,000ط
دمشق

في

ودرنا (بما في للك المناطق

الري يم) وحمص (بما في للك المناطق
الري يم)

والقنيطرا

وري

دمشق

وطرطوف .باة افم إلى للك واص ما
مجمون
الدن

 03,902من المراهقين تلقي

الن سي وا جتماني من خ،

حقوق الطبع والنشر :اليونيسف  /إم .سيباي
مدينة حمص (ديسمبر  - )5103يلعب الطفل خالل اليوم المفتوح في مسكنة .شملت األنشطة الرسم
على الوجه والرسم على القماش ،والحرف اليدوية ،والمسابقات والمباريات باإلضافة إلى نشاط "بصمة
الحق" ،وهو عندما يضع األطفال بصماتهم على حق اختاروه ألنفسهم بعد توضيح حقوقهم بموجب اتفاقية
حقوق الطفل.

برنام المراهقين حيث ت الوصو إلى  0,002مراهق خ ،ال ترا المشمولم بالتقرير.
في دمشق وري

دمشق تلقى  00ط  ً،خدمات الرنايم الن سيم المتخصصم التي تلبي ا حتياجات الخاصم

لحط ا المت ررين من ا همم .ت تقدي دن إ افي إلى  00من ا ماات في دمشق و  30من المراهقين

نلى إدارا اةجااد والماارات الحياتيم.

ت تهويد أكثر من  032ط

وكثير منا لديا احتياجات خاصم ب نشطم ال ن والمسرإ وا نشطم

التعليميم التي تدن الت ان ا جتماني اةيجابي وتاد

والس،مم ا ساسيم.

في يناير في اجتما

إلى رف مستوى الوني حو بع

لمجمونم المنايشم ال نيم لحمايم الط

م المشاركين من ا م المتحدا وو اهرا

الشؤون ا جتمانيم والمنظمات لير الحكوميم الدوليم والوطنيم ت و
حو نا شام لبنان يدرات ا ط ار
مشتركم من ا هدا

ال انلم لحمايم الط

ي ايا الصحم

اللمسات ا خيرا نلى ملكرا ت اه

في سوريا وتوحيد جمي الشركان وران مجمونم

المنسقم والمعدلم وفقاً لتطور الو

بطريقم شاملم .وتشم

المجا ت الر يسيم

للتدريب التنسيق والدن الن سي وا جتماني والتونيم بالمخاطر والبحث نن الم قودين ول شم ا سرا
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المبني نلى النو ا جتماني وا ط ا والصرانات المسلحم وادارا الحالم ونظ حمايم الط

والعن

بانتبارها ناجاً شام ً،ومستداماً لمن ومواجام مشك،ت حمايم الط .

زيادة التركيز على العنف ضد المرأة والعنف المبني على النوع االجتماعي
أصب من ومواجام العن

المبني نلى النو ا جتماني ي يم حيويم نلى نحو متهايد تتطلب استجابم

أكثر تكثي اً وخاصمً في المناطق التي يصعب الوصو إلياا .ت تقدي خدمات ال حص والمشورا الخاصم
المبني نلى النو ا جتماني لحوالي  122امرأا في نيادات جمعيم تنظي ا سرا السوريم في

بالعن

دمشق وري

دمشق باة افم إلى خدمات الرنايم الن سيم وا جتمانيم ا وليم وتدخ،ت الدن اةنساني

ا خرى إلى  032من النسان .تلقت ستون من الناجيات من العن

المبني نلى النو ا جتماني المشورا

الطبيم والخدمات المجتمعيم والمشورا ا جتمانيم والقانونيم.

المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل يحصلون على المساعدة للعودة إلى الوطن
منل ديسمبرك كانون ا و نا  0233ت تساي العودا ا منم إلى الوطن لحوالي  320مااجر مت رر
تقطعت با السب

من ال لبين واثيوبيا وبنج،ديش والسودان وجنوب السودان ومولدوفيا وبوركينا فاسو.

كما يتواص تحديد الحا ت التي ينبري مساندتاا نن طريق اةحالم من خ ،التعاون المستمر م
البعثات الدبلوماسيم في سوريا والمنطقم وكللك من خ ،التواص م يادا المجتم المحلي للتعر نلى
أماكن تواجد المااجرين اللين تقطعت با السب المحتاجين إلى المساندا.

المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

ت تسلي إمدادات المياه والنظافم الشخصيم الحرجم لتوهيعاا نلى النحو التالي :في الحسكم ت توهي 101
مجمونم مياه نا ليم أساسيم يست يد مناا  3,002شخص يعيشون في م،ج جمانيم للناهحين في مدن
القامشلي والحسكم .كما ت إرسا  0,000مجمونم من مستلهمات النظافم الشخصيم إلى الا ،ا حمر
العربي السور في درنا .في حلب است اد  300من الناهحين داخلياً من أص  022مستادفين في

الم،ج الجمانيم لالبيتا من ا ط ا والنسان ولو ا حتياجات الخاصم من برام النظافم الشخصيم
والصر

الصحي .معظ الناهحين ه من ا ط ا والنسان ولو ا حتياجات الخاصم .تراوحت ا نشطم

التي استادفت  3م،ج

مرافق الصر

جمانيم بين تعهيه النظافم الشخصيم وهيادا سعم تخهين المياه وانادا ت هي

الصحي ومياه الشرب .دنمت منظمم لير حكوميم محليم أخرى في حلب  3,300من

الناهحين في م،ج جمانيم من  3,022مستادفين .تركهت ا نشطم التي استادفت  8م،ج جمانيم
نلى تعهيه يدرات تخهين المياه وانادا ت هي مرافق الصر الصحي ومياه الشرب.

استمرار وصول مستلزمات "العودة إلى التعليم' إلى األطفال في جميع أنحاء سوريا
يتواص توهي مستلهمات "العودا الى التعلي " في جمي أنحان سوريا م است 322,222 ،من ا ط ا
اللواه المدرسيم بما في للك الحقا ب المدرسيم ومجمونات الترفي

ومجمونات تنميم الط ولم المبكرا

وليرها من اللواه المدرسيم في حلب ودير الهور وأط ا ال،ج ين ال لسطينيين في المدارف التي تديرها
ا ونروا .وم للك كان من الصعب توصي

اةمدادات إلى الحسكم وأجهان من حلب بسبب القيود

الم رو م نلى الوصو  .باة افم إلى للك ت تسلي  000طاولم للقرانا والكتابم لو اهرا التربيم والتعلي لما

مجمون  0,000من ا ط ا لتوهيعاا نلى المدارف في محافظم ري
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البرمج المستهدفة
معالجة االحتياجات الخاصة للمراهقين من خالل ا
تلقى  3,002من المراهقين دورات في اةسعافات ا وليم وصحم المراهقين وجلسات الرنايم الن سيم
وا جتمانيم من خ ،ا نشطم الت انليم وتعلي ا يران في السويدان ودمشق والقنيطرا وري

وطرطوف .است اد حوالي  022من المراهقين من أربعم م،ج جمانيم ومناطق تست ي

دمشق

ا سر الناهحم

في محافظم طرطوف من ا نشطم الصحيم للمراهقين وتعهيه النظافم الشخصيم والماارات الحياتيم ف ً،
نن ا نشطم الترفيايم ا خرى .كما است اد ثمانين من المراهقين من جلسات تثقي
المراهقين والصحم اةنجابيم في اثنين من الم،ج الجمانيم في

ا يران حو صحم

احيم يدسيا يرب دمشق .تلقى  31من

معلمي و اهرا التربيم والتعلي تدريب بنان القدرات بش ن الق ايا المتصلم بمشاركم المراهقين والنواد

البي يم

في دمشق .أي اً ت التوص إلى  3,022من المراهقين من خ ،مبادرات التونيم البي يم في دمشق.

شارك  030من المراهقين في التدريب المتعلق بالوني الماني وماارات الحياا وا نشطم الثقافيم وال نيم في
حلب .باة افم إلى للك تلقى  10متطوناً جديداً تدريب بنان القدرات في مجا ا نما التجاريم والوني
الماني في حلب.

الالجئون الفلسطينيون يواصلون االستفادة من المساعدة على الرغم من تزايد التحديات
األمنية وعقبات الوصول

ت توهي أكثر من  30,922طرد من المواد الرلا يم ل،ج ين ال لسطينيين في دمشق في ا سبونين
الما يين .كما انتات الجولم الثالثم من توهي المساندات النقديم تقريباً م تلقي أكثر من  90,922أسرا

 30,222ليرا سوريم (حوالي  00دو ر أمريكي) للشخص الواحد .ويد تلقى ما يقرب من  0,222ج
البطانيات والمراتب حتى ا ن في ينايرك كانون الثاني .ولع،ج مشك،ت النظافم المستمرا في الم،ج
الجمانيم ت تسلي  3,003نبوا من الح ا ات و  3,031نبوا من ال وط الصحيم.

في ا سابي ا خيرا ت فت ث،ث مراكه صحيم إ افيم في دمشق (ليص المجمو إلى  )9بما في للك

مرك اًه متاخماً للمنطقم التي ت فياا إل،ق مركه خان الشي

الصحي لعدا أشار بسبب ند إمكانيم

الوصو  .أتاحت الجولم ا خيرا من اللقاحات تطعي  33,099ط

شل ا ط ا والحصبم والنكا

تتراوإ أنماره بين  30-2شا ار

د

والحصبم ا لمانيم.

من أج سد ثررات التعل الناجمم نن الص ار وتمكين الط،ب ال،ج ين من مواصلم تعليما الثانو
فصو تقويم لو  0,231من ط،ب الص

بدأت

التاس  .بينما تستمر فصو المدارف العاديم ت دن أكثر من

 00,222من الط،ب لح ور الدروف بما في للك أرب مدارف تقو حالياً بالعم  3فترات من أج تلبيم

الطلب المتهايد.

يواص  3,300من أط ا ال،ج ين ال لسطينيين تلقي الدن الن سي وا جتماني من خ ،مشرو "إشراك
الشباب" الل يقد أي اً التدريب الماني إلى أكثر من  3,302طالب في حلب ودمشق وحماا وحمص

وال،لييم .يتلقى أكثر من  3,932من الشباب دورات في اللرم اةنجليهيم وال رنسيم وماارات الحاسوب
ومحو ا ميم والكتابم والحساب في تلك المواي .
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أكثر من  5.2مليون الجئ سوري
ال،ج ين المسجلين وك أو اللين تمت مساندتا في

البلد

انتظار التسجي حتى  33يناير 0230
مصر

133,023

العراق

217,144

ا ردن

593,186

لبنان

902,247

تركيا

580,304

شما أفريقيا

18,345

اةجمالي

2,444,249

المصدر :المفوضية حتى  30يناير  .5102للحصول على معلومات محدثة ومزيد من المعلومات:
. http://data.unhcr.org//syrianrefugees/regional.php
تستند األرقام الواردة أعاله على أعداد المسجلين في كل بلد و  /أو أولئك الذين تم مساعدتهم في انتظار التسجيل.

تعهد المانحين بتقديم حوالي  5.3مليار دوالر أمريكي في مؤتمر الكويت

الجهات المانحة تتعهد بدعم السوريين المحتاجين إلى المساعدة

يتواص ارت ا المتطلبات الماليم لحهمم السوريم تمشياً م ا حتياجات المتهايدا .تتطلب خطم ا ستجابم
للمساندات اةنسانيم في سوريا ( )SHARPوخطم ا ستجابم اةيليميم ل،ج ين نلى التوالي  0.3مليار

دو ر أمريكي و  0.0مليار دو ر لدن  9.3م،يين شخص في سوريا وحوالي  0.3مليون ج سور
و 0.0مليون مواطن في البلدان الم ي م حتى ناايم نا .0230
من أج

الحصو نلى الموارد الماليم ال،همم لمعالجم ا همم السوريم ت نقد مؤتمر رفي المستوى

ةن،ن التبرنات في الكويت في  30يناير  0230حيث تعادت  02دولم ن و بتقدي نحو  0.3مليار
دو ر ل،ستجابم اةنسانيم في سوريا مما يد نلى كرما المستمر والتهاما بدن السوريين .من أج أن

تتمكن الجاات ال انلم اةنسانيم من مواصلم توسي نطاق المساندا لصال السكان المت ررين من ا همم
من ا هميم بمكان أن يت تحوي هله التعادات إلى أموا وصرفاا فو اًر.

ت اه المشاركم المستمرا لمجتم

المانحين في ا ستجابم اةنسانيم أم اًر حاسماً.

نظرة عامة على خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية في سوريا وخطة االستجابة

اإلقليمية لالجئين

حتى  33ينايرك كانون الثاني تلقت خطم ا ستجابم للمساندات اةنسانيم في سوريا (لعا )0230
 300,300,931دو ر من أص

 0,001,309,300دو ر مطلوبم (  0في الما م ) وتلقت خطم

ا ستجابم اةيليميم ل،ج ين  310,000,301دو ر من أص  0,010,030,033دو ر مطلوبم.
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إجمالي طلبات التموي لعا ( 0230خطم ا ستجابم للمساندات اةنسانيم في سوريا وخطم ا ستجابم

اةيليميم ل،ج ين.

للمهيد من المعلومات يرجى اإتصا ب:
رؤول روزيند ر يف مكتب سوريا  rosende@un.orgهات (+963) 953300075 :
ايمانويال كالبريني مسؤو الشؤون اةنسانيم  calabrini@un.orgهات )+3( 9303100332 :
نشرات مكتب تنسيق الشؤون اةنسانيم متاحم نلى مواي syria.unocha.org | www.unocha.org | www.reliefweb.int :
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